
 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

1 
 

  
 
 

 في تأصيل المسرح العربيجدلية الحكاية والعرض 
 أ.د. عقيل مهدي يوسف

 ـ المقدمة ـ
، يمثل  ببغداد( بوصفها مكانًا إبداعيًا حضارياً (أرتبطت )شهرزاد( في ألف ليلة وليلة 

 اإلنساني . –أزدهار ))العقل(( العربي ، ببعده الفلسفي 
بغداد هذه قد أنطوت على تجليات األزمنة ، التي عّبرت عن حكمة العراقيين ، 

وتقوم  ،وأتصالهم باألقوام ، والشعوب القريبة والبعيدة ، والن ظاهرة المسرح ، مركبة 
نا وضع بعاد ميثولوجية ، وأنثروبولوجية واجتماعية ونفسية ، وأدبية وفنية ، فقدعلى أ

 خطة بحث ، تصفّي أبعاد هذه ))الحكايا(( التي هي دائرة علوم ومعارف يمتح منها
 المبدعون مواد صالحة ألعمالهم .

 نة موهي ترفد ))النظريات(( المتقاطعة ، والتجارب التطبيقية المتنوعة بحاضنة خالق
 .رية األسانيد ، واألبعاد الرصينة ، لما يبتغونه من أهداف علمية وفنية وأدبية وفك

األمر الذي أقتضى البحث في ما أسميناه )تراجيديا الخيال( المسرحي ، أن ننظر 
ة يائيالى توسط الغريزة والعقل في نسيج رقعة الخير والّشر ، وعالقة )األبالغ( بسيم

ه مغزى يدور بين آفاق مثالية وأخرى واقعية ، وما أقتضاالتكوين الفني ، إلعطاء 
السرد في العصر الحديث من ))محاكاة(( السرديات )شهرزاد( ولكن من وجهة نظر 
الحداثة المسرحية ، أو القصصية . لقد اجتذبت الليالي مخيالت الغرب وأثارت 

يل ، عوالمها حتى )شكسبير( عبقري المسرح العالمي ، بما أحتوته من أحاب
وصراعات ، وشخصيات إشكالية متنوعة ، وما فيها من أرواح شيطانية أو أنسّية ، 
كلها شكلت في )ديوان الشرق( هذا معاني السلطة ، ومركبات الغريزة والعقل 

 والعاطفة ، والدين والحياة .



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

2 
 

، ستثار زوبعة على  )شهرزاد(ومن خالل تجربة )توفيق الحكيم( في مسرحية 
نية ية المتصادمة ، للجواب عن السؤال التراجيدي فيها ، وعالقة البالتيارات النقد

الحكائية بمتن ))الشهد(( الحكائي في المسرح ومن خالل معالجة قصة )تودد( 
 تضع الجارية ، سنرى أمتداد أفقها )البغدادي( الى المعمورة كلها ، بسبب إنها كانت

ي لنسو سالمية ، يعلوا فيها الوعي اقناع شهرزاد على وجه حكايتها ، بعبقرية عربية وا  
 ،الى أعلى مراتب التركيب الفئوي والطبيعي للمجتمع ، وسنسأل عن المؤلف العربي 

 ور .واالتجاهات األسلوبية في الكتابة المسرحية ، لنختمها )بشهادة( كاتب هذه السط
 ))الليالي بين العقل والغريزة((

اه ، رجاحة عقلها بسردها المفتوح ، تج أظهرت تقلبات )الليالي( عبر حكايا شهرزاد
المخاطب الملك )شهريار( وهو في حال سوداوية تحبسه داخل عتمة روحه المغلقة ، 

ترع ن تشوغرائزه الوحشية ، وهذا ما يقربنا مما نسّميه )تراجيديا الخيال( الذي يحتم أ
قى الرهان يبالمخيلة ، إما خالصًا ، أو موتًا ، لصاحبة اللعبة الخالقة شهرزاد. و 

 متوترًا في الحّد الفاصل بين الخير والشر .
شهرزاد ، دفعت بشهريار ألن يرى في جمالها )عقاًل( ونباًل يفوق ما فيها من 
))غريزة(( ومتع عابرة . هذا ما يذكرنا برأي )كولردج( حين وجد أن دزدمونة في 

)عقله( . مع مسرحية )شكسبير( ، تحّب عطيل ، ألنها كانت قد رأت )وجهه( في 
فارق الجمالي بالطبع ، بين جمال شهرزاد وعطيل! المهم هو طموح ))العقل(( في 
سطوته على اآلخر . حتى سايكولوجية شهريار تغّيرت ، حين جعلت قبضة غيرته 

 وشكله المريب بجنس المرأة ، تتراخى بفعل سحر الحكاية .
زعة تقنيتها السردية ، المتو بتوظيف ّحر ، لفاعلية ))المعرفة(( تالعبت شهرزاد ، ب

بين اللذائذ واآلالم ، لتحصر الزمن في فضاء الحضور اآلني في حاضر أخالقي ، 
 برئ ، ال تشوبه شائبة .

 ))الليالي والبحث عن األصل((
يذهب سامي مهدي في أن )ألف ليلة وليلة كتاب عراقي أصيل( ، كما جاء في 

العربي بكتاب ))مروج الذهب(( للمسعودي العنوان نفسه لكتابه هذا ، ويحدد مصدرها 
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، و))الفهرست(( ألبن النديم ، و ))األمتاع والمؤانسة(( ألبي حيان التوحيدي ، 
فالغاية منها عند األخير ، هي األمتاع والمؤانسة ومعرفة أخبار الماضين ، ثم 
ي تحولت بعد اإلسالم الى الوعظ واإلرشاد . ويقف )مهدي( عند أبن عبدوسالجهشيار 

، مؤلف كتاب )الوزراء( الذي عزم على تأليف كتاب يضم )الف سمر( من أسمار 
 ( ليلة .480العرب والعجم والروم . لكنه مات بعد أن أنجز : )

أبن النديم يصف كتاب )هزار أفسانة( بأنه غّث بارد الحديث ، لكن العرب ))هّذبوه(( 
1و ))نمّقوه(( ، وألفوا في معناه ما ُيشبههُ  )رأيتُه بتمامه على دفعات وأنه ويقول  

 يحتوي على ألف ليلة ودون ))المائيتي(( سمر ، )هل قرأه بالعربية أم بالفارسية ؟!( .
أما )التوحيدي( فيرّد أسباب ظهور الكتاب )لفرط الحاجة الى الحديث ، وما وضع 
فيه الباطل ، وخلط بالُمحال ، ووصل بما ُيعجُب وُيضحك ، وال يؤول الى تحصيل 
وتحقيق مثل )هزار أفسان(( وكل ما دخل في جنسه من ضروب الخرافات( ، أذن 
 هذا الكتاب نقل الى العربية في عهد )المنصور( أو )هارون الرشيد( ، ويذكر أبن

ذا( هالنديم أن ))الكتاب(( أّلف لـ)حماني بنت بهمن( ، ويستدرك )وجاءوا بخبر غْير 
ما إد( وهي من ملوك الزرادشتيين األوائل ، . وتْعرف حماني هذه باسم أّمها )شهرزا

)شهريار( فيقول عنه )المسعودي( بأنه ملك قتلته )برويز( أبنة كسرى الذي حّكم 
عشرون عامًا . وينسب )مهدي( الكتاب الى العرب في العراق ، وأنه )أم( الكتب 
 التي ظهرت بعده ، وأن نسق تأليفه بعد متجانس ينتظمه وعقلية واحدة توجهه ،
ويتبنى قيم ، ويصف أوضاع اجتماعية ، متشابهة ، واألبطال يعانون من مشكلة 
نقالب الحال ، وينتصر فيها الخير على الشر في نهاية  واحدة : غدر الزمان ، وا 

 األمر .
ويتفق )مهدي( مع تحقيق )د. محسن مهدي( ، بأنه )النسخة األم قد ُأّلفت في 

اخر القرن الثالث للهجرة ، أي القرن التاسع العراق( لكتاب ألف ليلة وليلة في أو 
ميالدي ، وهو يجتهد ، ولم يقطع بهذا األصل كما يقول لكن سبق )للبارون 
دوساسي( ، أن أرجع كتاب )ألف ليلة وليلة( الى العرب ، ويذكر ). . . أن الكتاب 

                                                           
 39،53،57، ، قراءة جديدة ، ص 2014بغداد :  –بوتامييرو سامي مهدي ، ألف ليلة وليلة كتاب عراقي أصيل ، م -1

 . 33،32،15،14،12ص
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 عربي )األصل( ، أبطاله معظمهم مسلمون ، مسرُح حوادثه دجلة والفرات والنيل ،
والسحر الذي مارسه العرب ، والجن من أساطير العرب المسلمين )سليمان والقرآن( 
، واألديان : إسالم ، مسيحية ، يهودية ، مجوسية ، أحاديث عن موسى وداوود 
وآصاف )مجهولون من الفرس والهنود( ! وتذكر الموسوعة العربية الميّسرة ، إنها 

عية(( ، أكثرها بروزًا ، مصر ثم العراق ، قصص ، تمثل بيئات خيالية شّتى ، و))واق
وسورية( . وتدور ))فكرتها(( الرئيسة حول طبيعة الملك العادل ، ألتخلص الى 

 )تزهيد الملك في ملكه( .
1وقد سخرت )الليالي( من وزراء ، وحجاب ووالة وقضاة ، ألنهم زّلوا عن الحق  

، الى مصاف المثاليات وبذلك وصلت )الليالي( باإلنسان وما يمر به من أحداث 
والغيبيات المذهلة وجازت المعقول الى ضرب من المحال ، التي يتوفر عليهافن 
القصص ، أكثر حتى من )التاريخ( ، لشموليتها ، ومغزاها الفلسفي ، والجمالي ، 
ورصدها ، للهزائم واألنتصارات ، وطبيعة الحكم ، والحكام ، وحياة الناس االجتماعية 

 الدينية .، والمعجزات 
كما يؤكد )ليتمان( في كتابه )ألف ليلة وليلة( أنه نص شعبي ، هويته إبالغية 

2وتكوينية ، وهو نص فريد يجمع بين عدة أشكال إبداعية  . 
 ))الليالي بين المثالية والواقعية((

على مدى سردياتها ، أكّدت شهرزاد على )متخيل( غائب ، أو يعتبر من )العدم( ، 
))وّعي(( شهريار ، استطاعت أن تحقق )وجود( شهريار الجديد ، لكنها بتحفيز 

يب المبني على الوّعي الجديد ، ما منحه ))الحرية(( للخروج من دوامة وسواسه الغر 
. 

 لقد كسرت شهرزاد ، جّرة شهريار ، المملوءة بالّشك ، ليتناقص رمُلها المرضي ،
و ا أبمن بالصباح وكما يقول )إيليعبر محطات الحكايا ، و ))أحوالها(( لقد جعلتُه يؤ 

 ماضي( .
 وتمّتع بالُصبح ما دمت فيه               ال تخف أن يزول حتى يزوال

                                                           
 263،286،240. أنظر: ص 1977حمد محمد الشحاذ ، المالحم السياسية في حكايات ألف ليلة وليلة ، وزارة اإلعالم ، بغداد ، أ -1
. 
 . 12،13، ص 1988وسوعة الصغيرة ، اث الشعبي والرواية العربية الحديثة ، المباسم عبد الحميد حمودي ، التر -2
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وربما كان وقع أزمته ، وأشتدادها عليه قد قربته من الوصول الى حّل لمعضلته 
 المرضية كما يقول شاعر :

 إشتدي أزمة تنفرجي                   قد آذن ليُلك بالبلج
استطاعت بفضل ما تنّعمت به شهرزاد من فطنة ، أن تخرج هذا الملك المتوحش ، 

 والُمبتّلى بنعمته وسطوة ملكه ، من قوقعته الكابوسية وخواء نفسه .
 ديتهُ حتى نقلته من شغف التملك الكّلي القدرة ، الى حالة من التوازن المعقول بمحدو 

ب أقتر ت ليله ))للتأمل(( مع الحكايا ، و البشرية ، وحياته الواقعية . شهريار هذا با
ن يكو  ))نهاره(( من ))العيش(( مع متطلبات الحياة ، وهذا ما أرادته شهرزاد منه ، أن

 كائنًا )نهاريًا( وينبلج صبحه من قلب ))العتمة(( ! .
بد وربما مغزى ))الليالي(( الرئيس يكمن في المسار الحلقي للحكايا .إذ يرى )د. ع

، أن الليالي ، تّلح على التعقل في السلوك واألمتناع عن الشطط  الحميد يونس(
والتهور ، بسرد القصص ، التي استطاعت شهرزاد بوساطتها أن تحمي بنات جنسها 
ل من رعونة شهريار موظفة فيها ))األدوات الخارقة(( . لتحقيق آمال أبطالها ، مث

 الطائر . . . ونزعم إنها الحصان الطائر وطاقية اإلخفاء وخاتم سليمان والسرير
ت توسلت )بالخارق( من أجل تأكيد المألوف اليومي لزوجها ، بالعقل ، ال بالمعجزا

 والخوارق ، النها كانت تتحكم بالخارق من ُبعد .
بة وقبل أن ننظر في عالقة ألف ليلة وليلة بـ)المسرح( ، لننظر في ))سرديات(( قري

رديات الليالي ، الى سرد مسرحي ، الى عصرنا ، ونتفحص إمكانية تحويل س
ونستدل على ذلك من خالل )أنموذجين( هما : )طه حسين( و )فاطمة المرنيسي( 

 ثر .بإيجاز شديد ، وللتدليل على تصادي الحكايا القديمة مع أزمنتنا الحديثة ال أك
 ))السرد النثري الحديث عن الليالي((

عن الليلة ))التاسعة بعد األلف(( ، تدور سرديات )طه حسين( في )أحالم شهرزاد( ، 
التي أفاق فيها شهريار من نومه مذعورًا ، وجعل يستمع لعله يجد ذلك )الصوت( 
الذي أيقظه . . أذ ما بات يسمع صوت شهرزاد والتي كان يجيبها بأن الشوق قد 
أّرقه لسماع قصصها العذب الجميل . وبقيت شهرزاد ، كعهده بها ، غامضة دائمًا ، 

ة اللفظ ، واللحظ ، وتشيع حولها شيئًا )غريبًا( ال ُيعرف كنهُه ، لكنه كان يبعث ساحر 
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األمن واألمل واالطمئنان . وينتهي طه حسين ببطله ، الذي يعتقد بأن )الشعوب( 
 إنما خلقت ليرهقها الملوك والزعماء )بالحرب( و )السلم( جميعًا .

1ندفعها الى الشقاء حين نسالمالى الموت حين نحارب و  –يقول شهريار  –ندفعها  . 
لكن : أوقات الملوك ليست خالصة لهم من دون الرعية . هذا الدرس الذي يخلص 

 .  *إليه طه حسين
 

 ))الليالي وسرديات المرأة الحديثة((
تذكر )فاطمة المرنيسي( في روايتها )شهرزاد ترحل الى الغرب( أن ))كسوة الريش(( 

أن تحيى المرأة وهي متأهبة للرحيل ، حتى أن كانت  رسالة ترويها شهرزاد ، مفادها
2محبوبة ، ذلك أن الحب في رأي شهرزاد قد يصبح ))قيدًا(( وحين تنتقل الى عالقة  

المرأة العربية في سفرها الى )الغرب( تجد أن الغربيين واألمريكان )يبتسمون ألن 
طبع ، تؤكد )المرنيسي( ))الحريم(( ، بالنسبة إليهم يرتبط بالجنس واإلباحية( ، وبال

ولكن تبقى سطوة ))المرأة(( ، أعلى من  **بأن ذلك ال عالقة له بحريم الشرق البتة
 )هارون الرشيد( نفسه ، الذي يّنشد شعرًا :

 يمالي تطاوعني البرّيُة ُكلها                      وأطيُعُهّن وهّن في عصيان
 

 ))سر جاذبية الليالي لدى الغرب((
                                                           

 .  1951،  3، ط 11،29،153ر المعارف بمصر ، صطه حسين ، أحالم شهرزاد ، دا -1

ّدمها ال( يقوأخيرًا ، وليس آخرًا ، ُيتحفنا كاتب األطفال المرموق )د. شفيق مهدي( ، بكتابه )ألف حكاية لألطف*
 :ة الخالدة بغداديي ستقرأونها اآلن ، تيمنًا بحكاياتنا العراقية الباآلتي : ))كتبت لكم هذه ألف حكاية وحكاية ، الت

لكم ،  لحكاياألف ليلة وليلة  ، لم أترك في خيالي ، مكانًا إال وزرته ، وال فكرة إال كتبتها ، حتى أنجزت هذه ا
،  ن ، بغدادد. شفيق مهدي ، ألف حكاية وحكاية لألطفال ، مكتبة عدنا فعساها أن تسعدكم كما أسعدتني(( .

 . 5، ص 2013
لكي تشاهد  تقول األمريكية )إليزابيث( مؤلفة )عالء الدين والمصباح السحري( ). . . يكفي أن تقرأ ألف ليلة ،**

أخذ الغرب  .األزدهار الالنهائي ، والميثولوجيا ، بالعين المجردة ، والعشق الذي نمارسه في أشيائنا اليومية . 
د. .  انظر ضاري ، من نصوص تراثية تبين موقف اإلنسان تجاه تحديات الحياةفيما مّضى هذا الحّس الح

 . 47صالح الصحن ، ص
 -اءالدار البيض -تر:فاطمة الزهراء زويل ، المركز الثقافي العربي 9،34اطمة المرنيسي ، شهرزاد ترحل الى الغرب ، صف -2

 .2005 - 2المغرب، ط
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محسن الموسوي( في كتابه )ألف ليلة وليلة في الغرب( بأن اإلنكليز  يذكر )د.
أعجبوا بها لمزجها الواقع بالخيال ، والطبيعي بالعقالني ، واشتمالها على الخارق 
والغريب ، بحكايات تصويرية وخيالية في حين وجد فيها الفرنسيون جدة في مشاهدها 

وغموض الحياة . كما لدى ))موليير(( الشرقية من بهاء العاطفة ، ورقة الفكاهة ، 
المعّبر عن فكاهة الحياة هذه ، حتى أن السريالي )ريتشارد برتون( أخذ )بالبهاء 
الخيالي( فيها من عجب الخوارق ، وعظمة المشاهد وروعتها . وحين ترجمت الى 
الغرب أصبحت مدن مثل بغداد ودمشق منتشرة في األدب الشعبي اإلنكليزي التي 

( وباتت مراسيم مخاطبة الخليفة في ))بغداد(( هي 1706داولة في عام )كانت مت
نفسها المعتادة في )البالط الفرنسي( ومما له داللة ، ما يثّبته )روبرت هيرون( ، بأن 
)في هذه المجلدات يرقص السحرة ، والجن ، والمصابيح ، والخواتم ، والطالسم بوفرة 

م يتعرف من قبُل على غير الساحرات تجعل القارئ يتعجب متغربًا ، ألنه ل
1الممتطيات المكانس ، أو جني قزم يرقص في ضوء القمر(  . 

والحكمة ، والحرية ، وخطيئة الغرور ، وضرورة العمل ، ماثلة في حكاياتها . 
شهرزاد تحكم على الساحر في عالء الدين بالعقاب لزهوه وطمعه وخبثه . وسر 

لطباع االجتماعية( ، والمغزى الشمولي جاذبية شهرزاد هي في تصويرها )ا
 )لموضوعاتها( ، و )تقنياتها( السردية .

وثيمات مثل : الشبق الجنسي ، االخالقيات الوعظية ، األحاسيس ، الخيال ، 
الفلسفة والسخرية ، حب العامة للغريب والشهواني المستتر ، والخيالي المضطرب. 

من الكالسيكيين الجدد ، ألنهم لم يفرقوا وقد أعترض عليها أخالقيًا بعض المتزمتين 
بين )الحرية( و )األنحالل( في موضوعاتها األخالقية ، ويظنون بأمراء الشرق 
العطل ، والجهل ، والسذاجة ، الذين يذهبون الى الخرافة ال الى العلم واألخالق ، 

حافظ ولكن سرعان ما أنقّضت الرومانسية على تزمت عقالنية القرن الثامن عشر الم
. ُتّصرح الناقدة )منربار بولد( ، أنه )كلما كانت ظروف مشهد الرعب أكثرًا ظهورًا أو 

                                                           
 .  3،8،11،10،18،22،87،88، ص 1981. محسن الموسوي ، ألف ليلة وليلة في الغرب ، الموسوعة الصغيرة ، بغداد ، د -1
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طيشًا همجيًا ، وأعزز خيااًل وخروقًا ، كلما تضاعفت )المتعة( التي نستخلصها منه( 
 . 

كما في )الليالي( يرتبط فيها الرهيب بالغريب المدهش ، مثل قصة عالء الدين ، 
طيش بل ُيّصرح )هوراس ولبل( بجسارة : في الليالي أعجبني هذا )الوأسفار سندباد . 

 الهمجي( .
 

 ))شغف الغرب بالليالي مسرحيًا((
مما أستهوى رجال المسرح الغربي ، مثل ))فيكتور هيجو(( وأضرابه في االقتراب من 
مسرحة ))الليالي(( ، هو بروز )ثيمة( الهروب الى عالم مثالي ، تتحقق فيه الثروة 
والطعام والسلطة والجنس والعثور على الكنز ، الذي تحّل به المشكالت االجتماعية 
القائمة على فوارق طبقية محسوسة ، وظالمة بين الغني والفقير . وقد ظن )فيكتور 
هيجو( ، أن ما توفره هذه النصوص من )عواطف( تستهوي ))النساء(( في المسرح ، 

البشر من شأنه أن يجتذب ))الرجال(( الذين  وأن ما فيها من تمّعن بتحليل طبائع
يفكرون ، وأما )الحركة( فوق خشبة المسرح فأنها تجتذب ))عامة الشعب(( ، 
بصخبها ، وعفويتها ، وصراحتها الفاضحة . مسرحيات تقوم )حبكاتها( على عالقة 
فع غرامية تعترضها عقبات ، وفيها مؤاتاة الحظ للفقراء المعدمين ، وأن الوهم قد ير 

1الفقير على مدارج السلطة فيصبح خليفة  . ! 
كثير من المسرحيات ، تأثرت بأشكال األدب الشعبي ، وموضوعاته الخرافية ، 
والشعبية ، واألسطورية ، وأنماط السيرة ، وشيوع األمثال ، والفوازير فيها وسواها . 

سنج( و كّلها وفرت )مادة خام( للمسرحيات من قبل الكتاب ، كما في مسرح )لي
)سكريب( و )جوتييه( و )دورونيه( وهم من الكتاب الفرنسيين ، الذين أعادوا إنتاج 
أجواء ألف ليلة ليختمها )بومارشيه( في أوبرا )معروف األسكافي( وفي إسبانيا أفاد 
كالديرون من )النائم اليقظان( ليحولها الى مسرحية ))الحياة حلم(( ، أو ما قام به 

ن بو( في مسرحيته )الّليلتان بعد األلف( ، وهناك من يجد األمريكي )أدجار أال
مقاربات إنجليزية بين ))ترويض النّمرة(( لشكسبير وقصة ذلك النائم التي أستفاق 

                                                           
 . 33أنظر : د. فائق مصطفى ، ص -1
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ليجد نفسُه سيدًا للقصر ، وشاهد جوق الممثلين ، أو الزوج الذي يروض زوجته 
 بالقسوة واللّين والتي تصادفها في بدايات قصص الليالي .

تشبه )العاصفة( شخصياتها أرييل ، وكاليبان مما يدور بقصة )جزيرة الكنوز( من و 
1سحرة وشياطين يأتمرون بأمر سلطان الجزيرة   . 

 
 ))القاص الغربي والليالي((

ذا أذن تأثر بها الفرنسيون ، واأللمان ، واإلنجليز ، واإليطاليون ، وسواهم . فه
زيد ما ي القصة ، إال بعد أن قرأ ألف ليلة وليلة)فولتير( يقول: )بأنه لم يزاول كتابة 

على أربع عشرة مرة !( . وتمنى )ستندال( على أن يمحو من ذاكرته )ألف ليلة 
 وليلة( حتى ُيعّيد قراءتها ، واألستمتاع بها من جديد .

2وشّم )جوته( عبير ألف ليلة ، لذلك كان يفوح من ديوانه الشرق والغرب . ونجد  
دباد ، ومغامراته ، وخوارق علي بابا والمصباح ، وبساط الريح ، أصداء قصص السن

 وتقنية اإلطار في رواية بوكاشو )دي كاميرون( .
وتختتم )الديكاميرون( بالنص اآلتي : )وهكذا سكت ولم يحر كالمًا( بمثل ما تختتم 
شهرزاد قصصها : )وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم الُمباح(. وبرناردشو ، 

عقُد مقارنة بين أحترامشهرزاد ، للغرائز الطبيعية ، وبين التشويه اإلنجليزي الذي ال ي
3ُيطاق للسلوك البشري  . 

ة ت عمّ وُيضيف بأن العوائل اإلنجليزية تُنشئ أبناء أقوياء صحة وجبناء ُخلقًا ! وكان
برنارشو )تخاف عليه من ليالي شهرزاد ، أكثر من خوفها عليه وهو يركب حصانًا 

 جامحًا( .
وُيضّيف )تودورف(من أصل بلغاري في كتابه )الخيالي( ، تقع أنماط الليالي بين 
الغلو )أسماك ضخمة وطيور هائلة( والغريب )في بالد غريبة مجهولة( والذرائعي 

                                                           
 .45،46، ص 2011الح الصحن ، ألف ليلة في السينما والتلفزيون عند الغرب ، دار الكوثر ، بغداد ، صد.  -1
 .  25،34ص ، 1986ألف ليلة وحكايات الطفولة ، دار ثقافة األطفال ، بغداد ،  عبد التواب يوسف ، -2
،  1982 ،. محسن جاسم الموسوي ، الوقع في دائرة السحر ، ألف ليلة وليلة في النقد األدبي اإلنجليزي ، وزارة الثقافة د -3

 . 334،298ص
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)البساط الطائر ، وتفاحة الشفاء( ، حيث تتداعى الحدود بين العقل والمادة ، 
1والروحاني والجسدي  . 

يق ، )فورستر( مغزى شهرزاد النهائي ، باألثارة والترقب من خالل الوصف الدقوينّبه 
 وص ،واألحكام المتسامحة ، والحوادث الفريدة ، واألخالقية المتقدمة ، وحيوية الشخ

 والمعرفة بثالث عواصم عربية .
يها فيذكر )ييتس( أنهم عرفوا الخليفة الرشيد )من خالل الحكايا بالطبع( التي يبدو 

فنجد  ون ،كريمًا وبهيًا وُمعطاًء ، وبات لديهم رمزًا للحاكم العادل ! إما نحن العراقي
شهرزاد )المفكرة( قد اختبأت خلف سرديات الحكايا ، لتفضح ))الكهنة(( وطغمة 

 السلطة الظالمة الزائفين ، ممثلة بهذا الوحش الذي أسمُه )شهريار( .
 

 ))الرعية والسلطان((
 الى أن رعايا هارون الرشيد ، لكي يعيشوا كليًا ، وشخصيًا ، يذهب )نعيم قطان(

لتي ااألنتصارات التي أنجزها خلفاؤهم وابطالهم ، فأنهم كانوا )يخترعون( األساطير 
ة من شأنها إنشاء مسافة بين األنسان والتاريخ ، لكي تبتلع عظمة )الحدث( ، شخصي

 األنسان ، وتمحي فرديته كلها ، ثم ُيضّيف :
 اريخت )الف ليلة وليلة( صمام األمان لدى األنسان الذي لم يكتفي بأنه يعيش التكان

 مهما كان بطوليًا .
ويخلص الى أن النخبة ترفض ))مسرحة(( حكايا ألف ليلة وليلة ، ألنها ال تّسد 
حاجة أولئك الذين كانوا يعملون من تلك )المسرحة( ، )أسطورة( ، بعد أن عجزوا من 

2لتاريخ(اإلندماج في )ا  . 
 ))المأساة والرؤية المأساوية((

ر يرى الدكتور عبد الواحد بن ياسر في كتابه )المأساة والرؤية المأساوية( أنتصا
كم )المكان( في مسرحية ))شهرزاد(( تأليف توفيق الحكيم ، على األنسان ، وهو الحا

 على أرتحاالت شهريار .

                                                           
 . 349،350،354عن تودوروف ، المصدر السابق ، ص -1
  . 1997ألمانيا ،  –زوين . كولون  –، منشورات الجمل ، تر : صباح الخراط  40حي ، صنعيم قطان ، الواقعي والمسر -1
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ة( غريز ل شهرزاد )العاطفة( ، والعبد )اليحاول شهريار )بالعقل( أن يحّل اللغز ، وتمث
 ويترتب على ذلك )تباين( أوجه الحقيقة بالنسبة لكل واحد منهم .

لكن شهريار الحكيم يشتّط فيه العقل ، فينحرف الى التداخل مع الشهوة والقلب ، 
وبذلك يكون حّمال أوجه مختلطة من تلك الوجوه الثالثة ، التي تجتمع في وجه 

1شهريار ! العقلي والعاطفي والغريزي معاً  )واحد( هو وجه  . 

 
 ))ألف ليلة في تجربة الحكيم المسرحية((

 

يذكر ))توفيق الحكيم(( في كتابه ))قالبنا المسرحي(( ، )طول رقاد والدتي ، أضطرها 
الى شغل الوقت بقراءة قصص ألف ليلة وليلة( وحين كان يصغي لوالدته ، عاش 

ات )تزخر بالمتعة ، والطرافة ، والخيال( التي القصص بكل وجدانه ، في حكاي
وجدها ))توفيق الحكيم(( صالحة للمسرح بإطار ُيعّبر عن قضايا فكرية مختلفة ، لما 
فيها من )أحداث( منوعة ، و )نماذج( إنسانية عديدة ، و )مواقف( ُمثيرة ، و 

( )من كنوز )أجواء( غريبة ساحرة . ثم ُيضيف ، بأنها حافلة بعناصر )الميلودراما
وطالسم ومدن مسحورة ، وجان يحرسون الكنوز ، وفرسان يتحّدون الموت إلنقاذ 

2الجميالت . . . ومبارزات ومغامرات(  . 
 ))تحفيزات مسرحية في الليالي((

يشاطره الرأي ، )د. صفاء خلوصي( ، بأن في ))الليالي(( إمكانية أستخدام عنصر 
ى ها ال، وقلة ما فيها من تحليل ، وسهولة تحويل)التشويق( ، لكثرة الحوار ، والحركة 

 مسرحيات وتمثيلها . 
( ترجمة )الليالي( في 1715 – 1646سبق أن وضع الفرنسي )أنطوان كاالن( )

( ، مما حفز )جازوت( على كتاب ما أسماه )تكملة أللف ليلة وليلة( 1704عام )
وربما جاءت الدورة لتشمل  وترجم )برتن( بما أسماه )لياٍل ُملحقة بألف ليلة وليلة(

)توفيق الحكيم( بعد أن أطلع على تجارب أخرى مسرحية ، كما فعل )جوته( 
                                                           

  . 55،297أنظر : د. عبد الواحد ياسر ، المأساة ، ص  -1
 . 1973، مطبوعات الجديد ، القاهرة ،  202الدم والدموع ، ص د. علي الراعي ، مسرح -1
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( حين يروي بأن شهرزاد زارته ورجت إليه أن يكتب عنها قصة 1832 – 1749)
)جديدة( ألن شهريار لم يعْف عنها بعد ! ، وفعل )دي رونييه( الفرنسي ، بوضع 

1قّصة مغايرة ، بأن جعل شهرزاد ، تقتل شهريار ، وتستأثر بالحكم أذن  الليالي  
دت الطريق أمام )توفيق الملحقة والمكّملة وكتابة قصة جديدة ومغايرة كلها مه

 الحكيم( لكتابة نّصه بجرأة وثقة .
ي مسرحية )شهرزاد( لـ)توفيق الحكيم( يؤكد في مقدمتها باللغة الفرنسية األكاديم

( ، )بأن شهرزاد ، أسم مثير لألحالم 1936)جورج ليكونت( الذي ترجمها في عام )
دار في ظلمة ، بركة  ، فيها زخرف )أرابيسك( ، بذخ ، وفي المقابل طريق مقفر ،

من مرمر ، رمال تجري ، مأساة النفس البشرية في كل زمان ومكان ، وشهريار ، 
ساد بهمومه ، وقلقه ، ال يريد أن )يشعر( بل يريد أن )يعرف( ، بعد أن شبع من األج
 ، ويقوم )الصراع( على تصادم كاسح بين )قلق( األنسان  ، و )ّسر( األشياء .

لق(( من أنه مرض عضال ، ال طّب له ، باعثًا على بحث وتتأتى عظمة ))الق
 األنسان المتصل ، عن األمل لألجيال .

 ويعتقد المخرج الفرنسي )لوتييه بو( ، مؤسس مسرح األوفر بباريس ، ))خليق بأنه
تمّثل هذه المسرحية على المسرح الفرنسي ، بذوق وفهم حتى يبقى )للشعر( جماله 

 وعمقه( .
رحيته الى )ذات العيون الصافية( ، تظهر في المشهد األول يهدي الكاتب مس

 شخصيات ، ساحر يقود وجارية بطريق مقفرة ، منزل منفرد في الليل ، يقول الساحر
 : ماذا يقول لك هذا الغريب )األسود( في عينيه نظرات الفجرة ، عبٌد هرم؟

 الجارية : ليس هرمًا )تهمس( ليس قبيحًا .
 جسدها مأوى للشيطان أو للسيف . العبٌد يرى شهريار ، شبحاً ويعلق الجالد ، بأن 

 جامدًا كأنُه عمود بناء ، وترَد العذراء : )هي كل شيء وال يعلم عنها شيء( .
ننتقل الى المنظر الثاني الى قصد الملكة حيث تقول شهرزاد بأن جسدها جميل ، 
وتسأل الوزير لماذا يظن بأنها تحب شهريار ؟ ويرد الوزير بأنها هي التي بعثته ، 
وخلقته في ألف ليلة وليلة ، وقد فعلت بهذا الهمجي ما فعلته كتب األنبياء ، بالبشرية 

                                                           
 . 28،10، ص 1980حب العقابي ، ديوان ألف ليلة وليلة ، تحقق عبد الصا -2
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: هاتين العينين الصافيتين ، في حين تريد شهرزاد  األولى ! وهو مندهش من أسرار
، عيني شهريار لتطالع فيهما الخيبة واالندحار . . ويشكو شهريار من )الصداع( 
فقد كان يقتل ليلهو ، وبات اليوم يقتل ليعلم ! ولم يقتل شهرزاد ، ألنها كما تقول كان 

فيه شهريار والساحر  يجهلها . وننتقل الى المنظر الثالث ، بهو الملك ، يجتمع
1والوزير .  

 حيث يروم الملك الرحيل ، ويسأل الوزير ، ما أجمل شيء في الوجود ؟ 
 يجيب الوزير : عينا المرأة .

فحم تثم تظهر )البيداء( في المنظر الرابع ، فيها قمر ، وشهريار يقول الوزير : أن 
 قلبك بلغو الكالم . 

د ، والعبد( تقول شهرزاد : شهريار معلق في المنظر الخامس ، بهو الملك )شهرزا
 بين األرض والسماء .

 المنظر السادس ، )خان( فيه )أبو سيسود ، والجالد( ومن ثم شهريار والوزير . 
ها في المنظر السابع ، )خدر( شهرزاد وشهريار ، الذي يقول : نسأُل الطبيعة عن سرّ 

ضاء ة بيا بشهريار : أما هذا ، شعر ، فُتجيبنا باللف والدوران . وتختتم شهرزاد ، قوله
 .2، قد نزعت 

 أما ما يخص هذا النص إخراجيًا ، فقد بادر المسرح العراقي ، –المخرج العراقي 
( 1964بإخراج مسرحية )شهرزاد( الحكيم من قبل الفنان )جعفر السعدي( عام )

ار الذي دعا الى بناء مسرح عراقي ، موظفًا اإلطار التاريخي لألحداث ، بإط
 ود ،تشكيلي ، يتطابق كثيرًا مع الجو التاريخي للحادثة ، وقام بالتمثيل )سمية داو 

صالح القصب ، فوزية الشندي( على قاعة معهد الفنون الجميلة ، هنا تبرز ظاهرة 
(( ثقفةتأصيلية وتربوية واضحة في إعطاء حيزًا ملموسًا لحضور الممثلة العراقية ))الم

 أة ،ح ، واأللتزام في التأكيد على القضية االجتماعية للمر ، والدارسة لفنون المسر 
،  واتخاذ موقفًا ايديولوجيًا من الصراع بين الهيمنة الرجولية ، وانسحاق المرأة

 ومقاومتها للتدمير .
                                                           

  6،7،11،12،14،17،22،24،25،28،30،32،42،43،54،60،79،83، مسرحية )شهرزاد( ص توفيق الحكيم -1
د( انظر :ص رح .. من الكواليس( ) اذاع البرنامج الثالث البريطاني "شهرزاد" اخراج وتمثيل جيلجوكتاب ) المس احمد حمروش، -2
(102.) 
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إما من حيث اإلخراج يجيب )جعفر السعدي( ، ال أنوي أن أقدم شكاًل جديدًا في 
بالتأكيد على ))قضية المرأة(( ولم يرد من عالم اإلخراج المسرحي . إذ أكتفى 

1اآلخرين االلتفات الى ))اللغة اإلخراجية(( للنص  . 
 

 ))أسباب عدم ظهور المسرح عند العرب((
دم عأختلف النقاد ، والفنانون ، والدارسون في الكثير من التعليالت التي قيلت في 

ن أتعرفنا عليه ، تدلل  ظهور المسرح عند العرب واليوم بعد اكثر من مائة سنة على
 تمهاعدم قيام المسرح لدينا ، هو أمر مرتبط بتحوالت زمنية ، ومرحلية ، وألسباب تح

 الحاجة الحضارية الداخلية آنذاك والخارجية كذلك .
 بي ،تّم تأصيل مسرحنا العربي ، بعد قيام الرواد ، بالترجمة ، وتقليد المسرح الغر 

ا لرواد إمكانية تحويل التجريدات النظرية للدرامواألقتباس والتعريب . وتجاوز ا
 والمسرح الى تجارب إبداعية منفردة في مسارحنا . 

لتجديد  أرجع )فرويد( ، )األحتفال( بوصفه إنتهاكًا بهيجًا للمحظور الديني والدنيوي ،
ة المجتمع ، واألنتقال من الطقس الى الدراما والمسرح . وتراثنا حافل من الناحي

عازي الت وبولوجية( بأشكال السرد مثل )الليالي( ، والفرجة الشعبية العربية مثل)األنثر 
 ، والقرقوز ، وخيال الظل ، وسواها .

 ( الوقد تهافتت الذرائع )األستشراقية( التي عزت عدم معرفتنا للمسرح بأننا )عقلياً 
( يًا(و ))لغو نميل للتجريد والتخييل ، و ))اجتماعيًا( نحن رهن عادات ))القبيلة(( ، 

تنا نحن غنائيون وخطابيون ، و ))دينيًا(( بال طقوس وثنية قبل اإلسالم ، وبعدُه ب
 موحدون ! .

ال نظن أن هذه الحجج التي يسوقونها وفيهم باحثون ومنظرون أكاديميون عرب ، 
2ُمقنعة في عدم معرفة العرب للمسرح ، ونحن نتفق مع )ياسر( في تخريجاته  

 ن على ))الوضعية الحضارية(( هي الفيصل في ذلك . المنطقية ، مؤكدي

                                                           
 . 2008سالة ماجستير عن الفنان جعفر السعدي ، علي محمد العطار ، كلية الفنون ، بغداد ، مسودة ر -1
 . 2013، مكتبة عدنان ، بغداد ،  55،297احد ياسر ، المأساة والرؤية المأساوية ، صد. عبد الو -1



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

15 
 

كما نذكر بأن ))فضاءات(( كثيرة كانت مفتوحة للمرأة ، وكان بإمكان أّي مسرحي 
افتراضي في غابر األزمنة أن يأتي ))بامرأة(( لتمثل في مسرحيته في زمن ظهور 

ات ه مئ، تتوفر في)الليالي( ، سيما أن ))الجو(( االرستقراطي الباذخ للملوك والخلفاء 
 ، من القيان ، والجواري ، وامتالك النساء بعقد ديني ، أو استحواذ مؤسس له عرفاً 

(( حريموممارسة ، وتقليٍد قار . نسوق هذا األمر ، لُنبّين تهافت الحجة القائلة ))بت
 عمل الممثلة ، وبذلك أنتفت الضرورة الى قيام المسرح كما يّدعون ! .

 فسير )جزئي( لظاهرة مركبة عامة ، تتداخل فيها عوامل عّدة ،وال يصّح اعتماد ت
 مثل ظاهرة المسرح . 

ويدافع )بن ياسر( على أن )كونية( المسرح تأسست في القرن )الثامن عشر( عند 
)روسو ، وشيللر ، وجوته ، و هيجو ، وكلوديل( هذه المركزية للعالم ، هي التي 

فق سرحنا العربي الذي قّلصت أبعاده ، على و أرادت طّمس الثقافات المحلية ومنها م
 تهانظريات التراجيديا ، بمفهومها ))اإلغريقي(( القديم ، ولم يتابعوا مظاهر تحوال
ون الجديدة ، وأشكال الفرجة الشعبية ، أو الفرجة األسلوبية التي يبتدعها المخرج

 الكبار ، على مّر العصور ، ومختلف األمكنة .
 في شهرزاد الحكيم(( ))مفهوم التراجيديا

يجد الدكتور )أنطوان معلوف( في كتابه )المدخل الى المأساة( ، أن مسرحية 
 )شهرزاد( للحكيم ، ليست )تراجيديا( ، ألن شهريار بحث عن مصيره ، ولم يتجاوزه
الى مصير آخر ، ولم يتطور الصراع بين األنسان وقدره ، الذي يشكل )النوع( 

.  لنوعث تلتقي النفحة المأساوية ، بالشكل المسرحي في هذا االدرامي للتراجيديا ، حي
أي غاب عن مسرحية الحكيم ، ))شهرزاد(( ذلك الطابع الطقسي ، األحتفالي ، 
الخاص بالحدث والزمن ، والتعبير ، والعمل ، واألسلوب ، والمفارقة الخاصة 

 بالتجاوز ، أو التطهير وسقطة البطل .
د بالملك ، وكأنها تصدر عن )نّبوة( ، من حيث تكريس وجد الوزير ، تأثير شهرزا

 الروح ، ومغادرة شهوات الجّسد ، والبحث عن األبدية في السماء ومغادرة الزمان
 ء .والمكان حين نقلته من الطفل الذي )يلعب( باألشياء الى ))التفكير(( في األشيا
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باكر كانت تعرف تعرف شهرزاد )جغرافية( األرض ، مصر ، الهند ، الصين ، وهي 
كأنها مالك هبط  –كما يذكر معلوف  –الرجال وكأنها عاشرتهم ألف عام ، وكذلك 

على مردة األرض وشياطينها ، وكأنها من بنات الّجن ، وبات عمرها العشرون بال 
 ُعمْر ! ، يا ترى هل هي محبوسة في مكان ، أم وجدت في كل األمكنة ؟

لى األرض لم تفلح ، ورحل من جديد وهنا حين حاولت شهرزاد ، إعادة الملك ا
خرجت )األزمنة( عن الخيار التراجيدي المطلوب توفره لتخلق الصراع التراجيدي. 
وقد أتخذ شهريار قبل رفع الستار ، قراره ولم يتعقد انفعاله ، أو تبرز أمامه عقبات 

ضطره نفسية أو خالفات فردية بشرية ، أو اجتماعية عامة ، أو مادية . أي لم ت
المواقف ليتخلى عن أشياء ، أو يتبنى أشياء ، وكأن ))بحثه(( ضياعًا ، ال يؤدي 
الى ))المعرفة(( التي يذكرها قواًل ، ال فعاًل . أي تبقى ))سكونية(( شهريار ، في 

1تركيبة نص ذهني ، في بنيته ، ومحتواه  ،ماثلة، تعيق حركته نص قذف شهريار 
د العو ء ، ينخرُه القّلق . وعودته باتت دائرية مثل )ليبقى معلقًا بين األرض والسما

إنما  األبدي( عند نيتشه ، ويعترف بأن ))السفر(( ال يحرر الجّسد ، أينما ذهبنا . .
 نحن ندور على هذه األرض ، كما يحدد هذا شهريار .

،  أذن تبقى شهرزاد ، مسرحية )وعد بمأساة( أي مأساوية بفكرها ، وتعبيرها اللفظي
ة سرحيا ليست ))تراجيديا(( العاطفة والعمل الدرامي التراجيدي الحّق . ترجم الملكنه

( أربعالى الفرنسية )جورج لوكونت( أستاذ أكاديمي . علمًا  أن )توفيق الحكيم( ألف )
 مسرحيات مستوحاة من الليالي : )علي بابا( ، )خاتم سليمان( ، )شهرزاد( ، )ألف

 ليلة وليلتان( .
المصادر بأنُه وضع رواية مع )طه حسين( عن هذه األسطورة في ))الليالي(( وتذكر 

2وعوالمها الخيالية )القصر المسحور( ، وهو كتاب حواري كما يؤكد )مندور( اآلن ،  
لنتمّعن أكثر ، ونقترب من بعض ))التقنيات(( الفنية الخاصة بألف ليلة وليلة ، التي 

التأثر بها ، ومحاولة ))مسرحتها(( ، أّي نقترب قادت المبدعين األجانب والعرب الى 

                                                           
 ، 2009 ة ، مكتبة لبنان ، ناشرون ،د. أنطوان معلوف ، المدخل الى المأسا -1
 . 184،172،170،168،167أنظر : ص 
 . 98، ص 1959ور ، فنون األدب العربي ، المسرح ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، د. محمد مند -1
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أكثر من ))البنية الحكائية(( هذه تركيبًا فنيًا ومحموالت فكرية ، ومضمونات فردية 
 واجتماعية .

في  ( لنقف عند ))اشتغالها((Jronyنجد في الف ليلة وليلة ، ما ُيسّمى )بالمفارقة 
مكانية معالجتها   )مسرحيًا( .النص الّسردي لشهرزاد ، وا 

وتحويل البنية الحكائية ، والمّتن الحكائي الى )مشهد( يشتمل على ُبعد مرئي 
ومسموع ، تتداخل فيه األمكنة واألزمنة واألحداث ، والشخوص الفاعلة وعالقتها 

 بالموضوع . 
 ))تقنية المفارقة(( 

 قعت به!تبرز هذه التقنية في أن شهريار ، أراد أن يوقع بشهرزاد لكنها هي من أو 
ه إذ تّم إنقالب اطمئنان شهريار الى قلق من نمط جديد ، أجبره على مغايرة ثقافت

 الوحشية في القتل ، للدخول في فضاء ثقافي إنساني جديد .
ة وساطتقترب شهرزاد ))جّسديًا(( منه ، لكنها تأخذه بعيدًا حسب ))سيكولوجيتها(( ، ب

وره  شعه الشخصية األثيرة لديه في وعيه وال))الخيال(( المجّنحلتقوده الى تدمير قناعت
. 

ن فالحكاية تصبح )عين العقل( الذي تجعلُه يبصر زمانًا نفسيًا ومكانًا ، مغايري
للمعيش الخاص بكرسي سلطته . شهرزاد تقدم عرضًا ، بشخص واحد ، لكنها تتكلم 

 عرضإذ تست بألّسن مختلفة ، ومتباينة . تقدم ))جداًل(( يناقض ))المعنى(( الظاهر ،
اغت ))الخيانة(( لكنها ))تمحوها(( وال تكرسها كما ترّسبت مثاًل في ذهن شهريار وص
عد بالة قناعاته الداخلية المفارقة للحدث والتي حّولت إرادة ))القتل(( لديه ، الى عط

 اندحاره تحت سالحها ))السلمي(( ! .
ه يدخل )الوهم( لكنه حتى )السامع( يستشعر حاله حال ))المتفرج(( المسرحي ، أن

 ! ية((ها مجرد ))حكاية(( أو ))مسرحيخرج منه بالوقت نفسه بأزدواجيته ، ألنه يعلم أن
هكذا تنصب شهرزاد مصائدها ، لتنقذ شهريار من جوره وظلمه لآلخرين ، ولنفسه ! 
 وكأنه يذهب الى أقصى مّديات الوهم طوعًا ، كالذي يحدث في تقنية )المسرح داخل

 لفنيا –هو بالوقت نفسه يتمتع )جماليًا( بسحر الّسرد ، والمّشهد اإلبداعي المسرح( و 
 ، وهذه هي الّسمة ))األنشطارية(( الغالبة في تقنية المفارقة.
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ذلك ألن ))المفارقة الدرامية(( تحتوي في مفاهيمها اإلبداعية على الجمع بين وجهين 
بالجريمة ، أو الذات بالعالم ،  مختلفين ، مثل اصطدام األنسان بالقدر ، أو البطولة

1أو العقل بالجّسد ، والوعي بالشعور ، واليقّين بالشك ، واألرض بالسماء . 
ة فالفهم ، يختلف في الموقف من )الليالي( بأختالف البيئة االجتماعية ، والمرحل

التاريخية ، والقدرات اإلبداعية للمسرحي ، سواء على صعيد النص ، أو العرض 
 المسرحي .

 ،قية وكذلك تتنّوع )الثيمات( األنثروبولوجية ، والسيكولوجية ، والدينية ، واألخال
 وينقسم الجو الثقافي فكريًا وروحيًا . وقد تتفاعل كل هذه العوامل إلنتاج عمل
مسرحي ، يتطور على وفق تركيبات متداخلة ، متطورة ، متحولة . ترتفع على خط 

 جعلها، تختفي فيها حتى آثار البدايات األولى ، وت)نقطة البداية( الى )ذرى عالية( 
 أكثر غنى ، وأوسع تأثيرًا ، وأكثر تجذرًا في عصرها الجديد .

ى ، أخر  وترتبط ))المفارقة الدرامية(( ، بآفاق ))التلقي(( المختلف من فترة زمنية الى
 ؟!  فما الذي يحققه ))التلقي(( عند مقاربة هذه األثر الفني )ألف ليلة وليلة(

وما الذي نقصده بـ)تقنية التشويق( ؟! و)تقنية الحيلة( ؟! . وهل من شأن هذه 
 )التقنيات( إيصالنا الى )تاصيل( مسرح عربي ؟! .

 ))التلقي في الليالي((
ب يمثل شهريار عتبة التلقي ، من وجهة ))نظر جوالة(( باألستماع التدريجي بالترق

والتذّكر لحكاية بعد أخرى ، وليس دفعة واحدة ، ويتفاعل مخزون ذاكرته في 
الوصول الى ))تأويل(( ناضج للحكايا التي تسردها شهرزاد وهو يرقب ما ستفضي 

 إليه ، وما تنفتح عليه من احتماالت . 
مستمع ماثل موضوعيًا ، ألن شهرزاد )تستهدفه( بقصدية متوارية وُتظهر وهو 

اله ))كفاءة(( تلقيه ، حين يتابع حكاياها بشغف متصاعد . وترقب )شهرزاد( ردود أفع
،  ، لتتحكم بإدارة أوجه المعنى في ذهنية شهريار ، بما تحتويه من قيم ، ومعايير

 أو التوبة والتخلي عنها . وتناقضات بين اإلمعان باقتراف الجريمة ،

                                                           
 . 248الى المأساة )التراجيديا( ، ص أنظر : د. أنطوان معلوف ، المدخل -1
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 تتوارى شهرزاد وراء الّسرد وتقدم منظورات فنية مؤثرة ، من وجهة نظر السارد ،
والشخوص ، والحبكة ، والقارئ ))الحاضر(( ، شهريار الذي تتعامل معه وكأنه 
))مفترض(( أو متخيل ، لتدخله في آفاق الحكاية وأوهامها ، لكي تركبها في 

 لخاص ، وهي تترجم )معرفتها( البديلة ، من داخل وعيه نفسه .))ذهنه(( الفردي ا
 . ويذكر )برناردشو( ، أنك حين ))تتعلم(( شيئًا ، يعني بداهة أنك ))فقدت(( شيئاً 

وهذه هي وظيفة الحكايا لتطوير وتهذيب شخصية الملك شهريار ، الذي تقوض 
ء جمالية ، تدفع المر مرتكزاته ، وتحّرفها عملية القص . هذا الدخول بالتجربة ال

ره )شهريار( الى االندماج لكنه في الوقت نفسه ، يرقب خلجات شعوره وعواطفه وأفكا
وهي تتحرك من داخل ))كينونته(( اإلنسانية ، ويكّمل نواقصها بخزين ذاكرته ، 

 وانفتاح مخيلته .   
ر ، كانت شهرزاد تراهن منذ البدء على تنشيط )آلية التلقي( الخامد عند شهريا

ا وتستدرجه تباعًا لمالحقة لّذة استكمال ))فجوات(( السرد ، وتحفزه على مشاطرته
 وظيفة االبتكار ، وفهم المغزى .

 
 ))تقنية التشويق والحّيلة((

تقوم اللعبة على تقنية ))التشويق(( قطع فجائي ، تبرره شهرزاد عند )المواقف( 
خارجها )الديك( لتحفظ شهرزاد مع  الشائكة ! فيتوازى )المونتاج( داخل الحكاية

1حياتها بأثارة فضول الملك  . 
حين  ،وثمة تقنية أخرى هي )الحيلة( التي يوظفها مثاًل )الصياد( والمدينة المسحورة 

يصطاد )قمقم عفريت( يتهدد الصياد بالقتل ، وهذا ما يذكره كاتب السطور ، عن 
تي في كلية الفنون الجميلة ال( 1975مسرحيته )القرصان والصياد( التي قّدمها في )

 يصطاد فيها شبكة في داخلها قرصان ! .
ويجد )د. فاروق أورهان( أن حكايا الليالي ، أقرب ))تناواًل(( للفنان المسرحي ، 
واألكثر ))تعبيرًا(( في نقل التراث العربي الى المسرح لغرض )التأصيل( ، وهنا يتفق 

                                                           
 ،فة واإلعالم سة في البحث عن هوية للمسرح العربي ، وزارة الثقاي للمسرح ، دراد. فاروق أورهان ، آفاق تطويع التراث العرب -1

 . 56،52ص
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العربي األول )مارون النقاش( حين تلفت الى  مع ما ذهب إليه )تطبيقيًا( رائد المسرح
موروثه القومي ، فلم يجد مثل )ألف ليلة وليلة( ما يحقق ُمراده ، ويسعف تطلعاته 

 المسرحية األولى ، في عالمنا العربي الكبير في مسرحيته )أبو الحسن المغفل( .
 ية(نية اإلطار ولكن قبل الولوج في معارج مسرحنا العربي ، وتأصيله ، لنبدأ من )الب

 لليالي ، التي تجمع )شهرزاد( بـ)شهريار( ، ). . وربما هناك أخو شهريار ، شاه
،  زمان ، وقهرمانة شهرزاد ، وهما ال يتماسان مع البنية الحكائية لكتاب الليالي

 ويشكالن هامشًا نافاًل ال أثر له( .
 

 ))البذرة المسرحية اإلطارية((
زاد ، ممثلة ، وجمهورها )واحد( من الناس ، هو يرى ))فاروق أورهان(( أن شهر 

)شهريار( . . هي هنا الضمير المحتفل الحاضر والممثللكل المحتفلين الغائبين ، من 
1القراء المتخيلين ))للفرجة(( على األحداث(  . 

وقد تحولت شهرزاد عبر العصور ، الى رموز مسرحية إبداعية عند كتاب المسرح 
 نتجت منها معالجات جمالية متنوعة .ومخرجيه المختلفين ، و 

وغرض كل مسرحي يتصدى لمعالجة شهرزاد ، هو الوقوف على ما يمكن أن يضيفه 
 وية(المبدع ، لألثر ، ومعرفة الزاوية الجديدة التي يعالج فيها هذه الشخصية )النس

 المتفردة ، منطلقًا من بيئته وثقافته وعصره واتجاهه الفني الجمالي .
 السياسي ، وفهمه بعالقة )الليالي( في المسرح ، بتوظيف الوطنية في وبكل موقفه

ء بنا مدنها الفاضلة ، أو أدانتها للعبودية وللحروب األهلية ، والدينية ، أو طرائق
 االشتراكية .

وهكذا أختلفت صورة شهرزاد مسرحيًا ، في ذهن الفنان ، واألديب ، وجاءت غير 
 هي ُتعّبر عن تصور الفنان وأحالمه ، متجاوزاً  مطابقة مع سرديات الليالي ، بل

األفكار الجاهزة المستقبلية ، إذ يبقى االختالف قائمًا بين ضرورات الواقع ، 
 وتصورات الفنان اإلبداعية الحّرة عنه .

                                                           
 . 41، ص 2002ة ، محاور في المسرح العربي ، وزارة الثقافة ، دمشق ، هيثم يحيى الخواج -1
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وال يمكن مثاًل االقتناع )بفهرست أبن النديم( الذي وّجد كتاب ألف ليلة )غث بارد 
 . *لعامة !(الحديث ، تلوكه ألسّنة ا

 
 ))مسرحية الجارية تودد((

ل ظبغداد ، رّكزُت على  –حين أْخرجُت )توراندوت( شيللر للفرقة القومية للتمثيل 
 ))شهرزاد(( الحاّف ))بتوراندوت(( هذه األميرة الصينية ، التي اشترطت أي يحلّ 

ال فالموت مصيره ، وحين يحّل الرجل الغ ريب المتقدم للزواج بها  ثالثة ألغاز ، وا 
 اللغز ينتصر حينئذ حب )الصورة( ونبلها ، على األحقاد والكراهية .

األلماني الشهير ، في معادلة  –الفيلسوف  –ى شيللر حسب فلسفة الصورة لد
 توحةالصورة الفنية ألرقى مشاعر األنسان وأفكاره ومحاولة التوغل في فضاءاتها المف

 الساحرة ، وألغازها المتحدية . 
 أذن كيف جاءت تقنية )اللغز( في هذه الحكاية ؟ 

 ))تقنية اللغز((
فقد ماله ، بأن يبيعها الى )هارون  حكاية في االصل عن جارية تنقذ ابن تاجر

 الرشيد( وتحّير العلماء بألغازها وحلولها لها ، فهي :
رة تحّل معضلة وترّسخ معرفة وتؤد فضيلة وتسخر من أدعياء العلم في الملبس واإلشا

 والحديث .
تودد ، وظفها المسرحيون ، بعد أن صّحف أسمها )تودد( الى )تيودور( في مسرحية 

باني )لوب ديجا فيجا( و )توراندوت( عند شيللر االلماني ، وسواه مثل للكاتب اإلس
1كارلو جوزي  االيطالي.

 -ومما يذكر عن فطنة )تودد( :
 صاحبه ؟ حين سألها الفيلسوف عن قبر مشى ب -

                                                           
( و )الغربية 1838( و )اإلنجليزية / 1823مانية / ( و )األل717-704 –ترجم الكتاب الى )الفرنسية / جاالن *

ة ، ( . أنظر : د. محمود طرشونة ، مدخل الى األدب المقارن وتطبيقه على ألف ليلة وليل1835))بوالق(( / 
 . 78، ص 1987دار الشؤون ، بغداد ، 

 
 . 56،99،100، ص 1968لمؤسسة المصرية ، اد. عبد الحميد يونس ، الحكاية الشعبية ،  -1
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 سالم( حين أبتلعه .فأجابته: حوت يونس )عليه ال -
 حدة ؟ وعن بقعة طلعت عليها الشمس مرة وا -
الم( رض التي ظهرت في البحر عندما ضربها موسى )عليه السأجابت : األ -

 بعصاه .
 وسألها عن شيء يتنفس بال روح ؟ -
 صبُح أذا تّنفس(( .أجابته : قولُه تعالى ))وال -

 وقفت ))الجارية(( أمام الرشيد ، وجه سؤال محرج لها .
 أعّلي أفضل أم العباس ؟ -

 فعلمت أن هذه مكيدة لها .
 تسألني عن أسمين فاضلين ، فأرجع بنا الى ما كنا فيه .فقالت :  -

 عبة.فلما سمع الخليفة الرشيد ، أستوى قائمًا على قدميه ، وقال : أحّسنت ورّب الك
هنا تتماثل شهرزاد ، مع تودد الجارية في إجادة )الحكي( وكأنها تقرن القول ، 

أن ))الرغبة(( أذا قدرت  بنتائجه العملية ، سبق ألرسطو أن قال )لإلسكندر( ، أعلم
1أن ))تقول(( قدرت أن ))تفعل((  . 

إما حبيب تودد ، فقد كان فريد دهره ، وأحّسن أهل زمانه وعصره ، ذا وجه مليح ، 
ولسان فصيح ، يتهادى تماياًل واعتدااًل ، ويترامى تدلاًل واختيااًل ، نجد أحمر ، 

2وجبين أزهر ، وعذار أخضر  اع فني لشهرزاد .، وهكذا تصبح )تودد( قن 
 الجارية تودد ، باتت في عرف الغرب ، تحت أسم جديد هو )توراندوت( ، وقام واحد
من أشهر المخرجين المسرحيين الروس )فاختنكوف( بإخراجها على وفق أسلوب 
إخراجي عالمي ، عرف بـ)الواقعية السحرية( في المسرح ، و )توراندوت( هذه من 

رحي )كارلو جوزي( الذي هدف مثل )فاختنكوف( الى تأليف اإليطالي الكاتب المس
 تشكيل الواقع )فنيًا( ، أّي صدق المسرح ، وصدق المشاعر الحياتية في آًن واحد

 ليصبحا متوازنان .

                                                           
 . 1977محمد الشحاذ ، المالمح السياسية في حكايات ألف ليلة وليلة ، وزارة اإلعالم ، بغداد ،  أحمد -1
 . 1981حلة في ألف ليلة وليلة ، المؤسسة العربية ، بيروت ، عبد الغني المالح ، ر -2
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قت حيث يقف ))الفن(( قبالة ))الحياة(( وكأنهما جناحين لطائر واحد . من هنا انبث
 فة . تجارب مسرحية عّدة ، في اتجاهات تجريبية مختل

 
 ))جذور التجارب المسرحية الجديدة((

 التقت التيارات المختلفة في توظيف ))الليالي(( باالنتقال من الحركة الدرامية
ع(( والمشهدية في ))الّسرد(( الى الوقوف عند شهرزاد ))السارد(( نفسه ، و ))السام

( )األستبطانالذي هو شهريار أي االنتقال من )التمفصل( الواقع )خارج الذات( الى 
ما  ليلةفي )داخل الذات( . بمعزل عن الرقم األلفي للحكايا ، بعد توقف دورانها بعد ال

بعد األلف ، ألبتداع عروض ونصوص درامية بآفاق مفتوحة واسعة ربما لم يستكمل 
)التحول التراجيدي( في بعضها ، ألن شهريار استبدل البحث في )المطلق( ، ورجع 

 نظرةسقط الصدام التراجيدي المرتقب! ولم ينظر الى ))الوجود(( بالى شهرزاد وبذلك أ
لذي فلسفية ، بل بات ))المكان(( محطة عابرة زائلة ، تقوده الى أحضان شهرزاد ، كا
الم وجدناه لدى شهرزاد الحكيم . وحسب )نيقوال برديائف( ، فأن )القلق( يشير الى ع

هذه  نعدام األمان في عالمنا األرضي ،علوي ، يرتبط بإنسان ُمتعاٍل على التفاهة وا
 ))الهّوة(( بين العالمين تدعونا الى عبورها بسبب شوقنا الى ذلك العالم اآلخر

أي  ،جود )الُمتعالي( عبر عالمنا )المتناهي( هذا القّلق ينبع من هوة العدم ، أو الالو 
 الوعي بهجران الرب للبطل التراجيدي . 

يديا تبقى مسألة )أنثروبولوجية( أي تخص المجتمع في يكتب )الفريدفرج( بأن التراج
1شموليته ، والشخصية االجتماعية في أبعادها الكلية   . 

ي مسرحبعد جولتنا في مّدن الحكايا الجميلة ، سنقف عند التجربة )األم( ، والكتاب ال
ل الحقيقي الذي أقترح )شفرة( مسرحية عربية أللف ليلة وليلة ، وما تحقق من  خال

ن ّمليلرائد األول لهذا المنحى من ُمنجزات في مسرحنا العربي )مارون النقاش( ، متأا
 في الوجه الفني لتجربته الجريئة في تأصيل المسرح العربي .

 ))مسرحنا العربي والتأصيل((

                                                           
 . 375د. عبد الواحد ياسر ، ص -1



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

24 
 

ى ( أّول من أّصل المسرح العربي عل1855 – 1817ُيعتّبر الرائد )مارون النقاش( )
في منتصف القرن )التاسع عشر( في مسرحيته )أبو الحسن  أسس )ألف ليلة وليلة(

ولت ( في دارُه التي تح1850المغفل وما جرى لُه مع الخليفة هارون الرشيد( قدمها )
د ( موظفًا ))البنية اإلطارية(( بين شهرزا1849الى كنيسة . التي كتبها في عام )

ة حكائييجمع عبقرية الشرق الوشهريار لتقديم حكاية تجمع )الوهم( بـ)الحقيقة( وكأنُه 
 بعبقرية الغرب المسرحية ، في نقطة تقاطع ، أّشرت انبثاق عهد )إبداعي( جديد ،

 في عالمنا العربي وباألخص ))مسرحنا(( .
 

 ))ريادة المسرح((
يذهب )جميل نصيف( في كتابه )المسرح العربي ريادة وتأسيس( الى أن )الموروثات 

 ها واجتماعيتها واستعراضيتها واحتفاليتها أشكاالً الشعبية( غذت المسرح بطقسيت
( 1849ومضمومات ويؤكد بأن مارون النقاش قدمها )أبو الحسن المغفل( عام )

على شكل )رواية مضحكة وملحنة بثالث فصول( ُمستعارة من حكاية )النائم 
 واليقظان( في ألف ليلة وليلة :

 يها أو حسرة تريد ان تمضيها؟الرشيد : يا أخي هل في خاطرك شهوة تريد أن تقض
ما  أبو الحسن : واهلل ما في قلبي حسرة ، إال أني أتولى األمر والنهي ، حتى أعمل

في خاطري وبالطبع هناك شيوخ أربع من جيرانه ينّغصون عليه لذته . ومنادمته ، 
 ويريد )األنتقام( منهم !

 ووهم( الحسن ، وتقلّبه بين )الهنا تستمر تقنية )المفارقة( ، المتمثلة )بحيرة( أبو 
 )الحقيقة( .

ويذكر )محمد يوسف نجم( في كتابه )األدب العربي الحديث( أن ألف ليلة وليلة أحد 
( في كتابة 1902 – 1833المصادر المهمة التي أعتمدها )أبو خليل القباني( )

، قطع  مسرحياته . . مثل مسرحية )هارون الرشيد واألمير غانم بن أيوبقوت القلوب(
غنائية وموشحات ورقصات شعبية ومسرحية )األمير محمود نجل شاه العجم( يهرب 
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غانم حين يداهم جّند الخليفة داره يصفها بأنها مكتوبة )بسجع ثقيل ممجوج ، ويعتمد 
1على الشعر المأثور ، واألمثال السائرة ، والحكم الشعبية السائدة   . 

ويذكر أن )د. محمد مندور( ، يرى في أن )القباني( كان ُيحسن نظم األزجال 
واألشعار ، وُيجيد ربط الحوادث في حبكة قصصية ُمحكمة( . . و )يقترب نثره من 
ًا نغم الشعر( و )ال تكاد تحّس بأنتقال من أحدها الى آخر( . وكتب )القباني( أيض

 )هارون الرشيد مع أنس الجليس( . 
ت )هارون وأنيس الجليس( والى البصرة )أبن سلمان( و)الفضل بن خاقان( وشخصيا

 يلعب دوره مثل ياجو في مسرحية عطيل( وثيمة النص :
 وسالمتك الليالي فاغتررت بها . . .     

2وعند صفو الليالي يحدث الكّدر   . . . 
 التي هييقّدم الدكتور )جميل نصيف( تنظيرًا رصينًا لعالقة )الوضعية األساسية( 

)نقطة أنطالق الحدث( ويميزها من )معالجة الحدث نفسه( )رغم أن الوضعية 
 األساسية ال تنطوي إال على ما يمكن تحقيقه في الحدث( .

ينّفذ )الحدث( ويحقق كل تلك )اللحظات( التي تشكل نقطة أنطالق لتلك )الوضعية 
 التي يجب أن ينطلق منها تطور )التصادم( .

هي : حدث صاعد ، ذروة حدث هابط ، حّل العقدة )وما يتخلله  واألجزاء األخرى
من أزمات وتعقيدات إضافية( توظف لمعالجة الخطوط التي طرحت )بدايتها( خالل 

 )الوضعية االستهاللية( .
 اضجةويؤدي )البرولوج( الى تنفيذ المهمات الفنية من توفر )العالقات الدرامية( الن

ي ينطوي على )االحتماالت( كلها ، التي كشف عنها بين )المشهد االستهاللي( الذ
)الحدث( بتفعيالته كلها ، خالل )تطوره( العاصف ، وبين )الحدث( نفسه ، وتكون 

ت كان العالقة بين )المشهد االستهاللي( و )بناء الحدث( كالعالقة بين )البذرة( مهما
 صغيرة و )النبتة( مهما كانت كبيرة ومتفرعة .

                                                           
 . 20،83،122، ص 2002بغداد ، ،رح العربي ريادة وتأسيس ، دار الشؤون الثقافية جميل نصيف التكريتي ، المس -1
 . 141،194،196السابق ، ص -2
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 رغم صغرها ، تنطوي على كل االحتماالت التي ستسفر عنها النبتةأي : أن البذرة 
 في جميع مراحل نموها ونضجها .

 
 ))مصادر المسرح العربي((

 ،ظان تنوعت المصادر المسرحية التي اقتبست من حكايا )الليالي( أمثال ، النائم اليق
 الزمان . .معروف اإلسكافي ، مزين بغداد ، علي بابا ، الصياد والعفريت ، وقمر 

هذا ما توفر عليه مسرح مارون النقاش ، وتبعه )أبو خليل القباني( في استثمار 
ية الليالي مسرحيًا كما في مسرحيته )ناكر الجميل( وعزيز إباضة في مسرحيته الشعر 

)شهريار( ، وعلي أحمد باكثير )سر شهرزاد( واديب مروة في مسرحية )توبة 
ية )ثورة في الحريم( . . وسوى ذلك كثير مثل شهرزاد( ، وأحمد عثمان في مسرح

 إسكندر فرح في )أنس الجليس( والفريد فرج في )حالق بغداد( . وفي الزمن القريب
أعتمد رياض عصمت في مسرحيته )ليالي شهريار( على عناصر الفرجة الشعبية 

 ل( .موظفًا األجواء الغرائبية الخيالية : )ّجن ، عفاريت ، سحرة ، أقنعة ، خيال ظ
ويتقدم سعد اهلل ونوس في مسرحية )الملك هو الملك( بإعادة صياغة حكاية )أبو 
الحسن المغفل( التي سبق أن عالجها مارون النقاش لكن بطريقة ُمبدعة جادة فاقت 

1سابقتها  . 
 ))المسرح العراقي((

الشعبية ، اجتذبت رواد مسرحنا العراقي سحُر الحكايا ، واأللوان الزاهية للبيئة العراقية 
وهذا ما نجده عند قاسم محمد في )كان ياما كان( ، وعادل كاظم في )السندباد( 
وُمحّيي الدين زنكنه في )السؤال( ، ويوسف الصائغ في )الباب( التي قام بتمثيل دور 
رئيسي فيها كاتب هذه السطور ، وعقيل مهدي يوسف في مسرحية )الليالي( وفالح 

2و )في أعالي الحب( شاكر بمسرحيتيه )السندباد(   . 
 
 

                                                           
 . 14د. فائق مصطفى ، أثر التراث الشعبي ، ص -1
 . 77أنظر : جان جوان ، وراء الستار ، ص -1
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 ))التناص في المسرح((
يبقى نص الليالي نواة مولدة لتجليات )شهرزاد( المرأة ، عبر نصوص مسرحية 
 تنطلق من فضائها العراقي الى العالم وفي التناص يمكن رّد مسرحية )السؤال( في

ل( ، تناصها مع الليالي ، الى تناص آخر مع مسرحية )المفتش العام( لـ)ُجوْجو 
فالكاتب يأخذ شطرًا من الخياط الضيف الذي غص بشوكة سمكة فظن الجميع أنه 
 مات ، من هنا يبتلى الطبيب صفوان به ويأخذ شطرًا تناصيًا آخر حين يسلط الضوء
 على طبيعة البنية االقطاعية للمجتمع وصراعاتها ، وهنا يقترب من نص )ُجوْجول(

تجمع صاحب البريد ، والخزندار ،  حين يستخدم مفتش مزّيف ليعّري شريحة
ية وصاحب الشرطة وشاهبندر التجار ، وهم يمثلون السلطة ، ويتبّجحون بالقيم الدين

 يبقىو واألخالقية الزائفة ، لكنهم يسومون غيرهم العذاب من التقاة الصالحين حقًا ! 
)الطبيب( مؤمنًا بالعدالة ، ويرفض مثل سقراط الهروب من السّجن حين تحين 
الفرصة لذلك ، لكن بطل جوجول )خلستياكوف( يهرب الى خارج المدينة ، بعد أن 

 عّرى فضائح حكامها .
( لـ)عادل كاظم( شهرزاد مع عطيل 1968ونجد كذلك تناصًا في )الموت والقضية( )

، وهاملت ، دون ذكر أسميهما ، يقومان بدور )درويش( والبطلة شهرزاد تتحول الى 
1بطلة ثورية معاصرة  . 

 
 ))االتجاهات األسلوبية((

ال يمكن حصر االتجاهات األسلوبية ، والمعالجات التجريبية لليالي مسرحيًا ، على 
مستوى التأليف واإلخراج سواء في مسرحنا العربي الكبير ، أو المسرح العراقي ، التي 
تقع ))تناصاتها(( في فضاءات الليالي العجائبية حيث أستمر الُكّتاب ينسجون 

كايا ، ويعيدون إنتاجها ، وابتكار ما يضاهيها ، إما ))حْرفّيًا(( أو ))بالمزاوجة(( ، الح
2أو بتطويعها للتراث من وجهة نظر عصرية   . 

 وكّل هذا ينحصر في إطار )التناص( بوصفه تقاطع نصوص سابقة في نص جديد.

                                                           
 . 58،60د. فاروق ، ص -1
 . 151للمزيد أنظر : د. عبد الواحد بن ياسر ، ص -2
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 شهادتي عن :

 ))تجربتي المسرحية((
لة تركيب مادة )الليالي( وأجوائها بطريقة متخيشهادة كاتب ومخرج . كنُت قد أعدت 

خراجًا وكذلك أعددت مسرحية )ظ  رفاءوأفتراضية جديدة ، بعنوان )الليالي( تأليفًا وا 
بغداد( عن مجموعة نصوص مسرحية لـ)ألفريد فرج( وقمت بإخراجها مع )قاسم 

 لفرقة القومية للتمثيل .ا -محمد( ، وقدمت في مسرح ) الرشيد(
المنوال قدمت )مغامرات مسرحية( و )المقامة الواسطية( التي أخرجها وعلى هذا 

 الدكتور )زهير كاظم( ، وأخرجت مسرحية )توراندوت( للكاتب االلماني )شيللر( .
في كتابه )دفاع عن المرأة( يذكر )د. جابر عصفور( ، بأن قراء ألف ليلة )يذكرون 

م ، وكان لذكائها الفضل في إنقاذ حكمة شهرزاد التي قرأت علوم العرب ، وعلوم العج
فساح المجال أمامهن للتفوق في العلوم والمعارف  بنات جنسها من بطش الرجل ، وا 

1في حكاية الجارية )تودد( تفوقت على كل علماء زمنها في بغداد القديمة(    . 
2في لمحة خاطفة ، أقول : حين كتبُت مسرحية )الليالي( ، وأخرجتها لكلية الفنون  

بغداد ، قاربُت في صياغتها أسلوب حكايا الليالي وجوها العام وأن لم تّكن  –يلة الجم
من تلك الحكايا المعهودة في ألف ليلة ووظفت فيها تقنية أسلوبية تتبع تراكم األحداث 
، وطغيان الخوارق ، واألجواء الخيالية ، بأحداث تجتمع فيها شخصيات من الّجن 

ائبية ، ووسائل سحرية )مثل : الخاتم والقمقم ، والحيوانات والبّشر ، مع مواقف عج
 وسواها( وتدور بين صياد ، وأميرة ، ومتوحش خنزير .

في عالقة من )الحضور( بناء عالقات مشهدية تشكيلية ، وعالقة من )الغياب( 
 للوصول الى المعاني المستترة ، والدالالت القصدية للعرض والكتابة .

)المرأة( في نص جديد ، مخالف ، ومقابل لألثر هكذا تحولت )شهرزاد( الى دور 
 الحكائي ، بتأويل مسرحي معاصر . 

                                                           
 . 2007، مكتبة األسرة ، القاهرة ،  5،6ن المرأة ، صعد. جابر عصفور ، دفاعاً  -1
في النص  لمزيد : يمكن الرجوع الى أطروحة الدكتوراه ، عبلة عباس ، كلية الفنون ، بغداد الموسومة ، األساليب الشعريةل -2

 ( . 94-85سف، انظر: في الصفحات )( ، تحليل عينة الليالي للدكتور عقيل مهدي يو2011المسرحي ، سنة )
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 ذلك ألن مسرحية ))الليالي(( ، تقتضي استراتيجية فنية خاصة وبما أن )ألف ليلة
وليلة( تنتشر فيها )ثيمات( مجردة ، يصبح حاسمًا أمر تحويلها الى جنس آخر ، 

يقتضي ))تكنيك(( خاص ، من حيث أختيار )من السردي الى الدرامي المسرحي( ، و 
شخوصها ، وأحداثها ، ونسيج ))حوارها(( ، وتطوير صراعاتها ، وأختالف وجهات 

 النظر في مجتمعها الذي تدور فيه .
المسرحي . وكذلك الحال نفسها بما تقتضيه  –هذا على صعيد )التأليف( الدرامي 

ات ، وصنعة إخراجية ماهرة ، وقدر  فنون )اإلخراج( من موهبة فردية إبداعية متميزة
 أدائية واضحة .

اك هذا بأختزال شديد ، ما قدمه مسرحنا العراقي ، بخطوطه العامة ، وال ّشك أن هن
 ،الكثير من الجهود المسرحية التي ال بد للباحثين من أستكمال هذه ))المباحث(( 

ئل ن البحوث والرسابدراسات أكاديمية منتظرة ، تنصف ذاكرتنا العربية ، بالّجاد م
واألطاريح ، على صعيد موروثنا الوطني ، والتخييل اإلبداعي في فنون المسرح ، 

 وجمالياته .  
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 التعالق الداللي في الفضاء المسرحي  
 المبادئ والتطبيقات

 

 المدخل 

بقدرة الصورة على التضمن عندما تتشاكل مع يتعلق الفضاء المسرحي 

المحيط المسرحي في عناصره المختلفة، "لقد صاغ "بوغاتريف" في معرض حديثة 

عن اللباس المحلي على انه صورة في فضاء المسرح له دالالت مفهومية في علم 

او االزياء كلها صور  *االعراف.. ويرى ان الديكور المسرحي او )الغرض(

على شيء محدد وليس على غرض بعينه، ففي داخل الفضاء المسرح  وعالمات تدل

تتحول التشكيالت الصورية الى فضاء احالي.. فاذا كان الفضاء المسرحي فضاء 

بيت، مثالً، فأن عالمات وصور البيت تدل على الذوق والثقافة والطبقة والعمل الذي 

ة "الزواج" لـ يمارسه صاحب البيت، مثالً غرفة الكسول االعزب من مسرحي

"غوغول" مثلها مثل كابينة العمل التي يشتغل بها "فاوست" فهي تشرح على نحو 

. وهذا حال االزياء والعناصر االخر، (1)واضح صفات الشخصيات التي تقيم فيها"

فاللباس مثالً والديكور واالغراض والحركات المسرحية ال تحمل الكمية نفسها من 

الوظيفة االجتماعية لهذه االشياء في الحياة الحقيقية انما  الصور الداللية الناجمة عن

 تقتصر على ما هو ضروري ويخدم العرض.

سرح الم وعليه فأننا امام فضاء من نوع خاص، قد تنطوي دالالته المتعددة في

لك على مفاهيم وليس فقط على محسوسات. فعندما نركب صورة التاج على رأس الم

 ضاء المسرح واالرتفاع ذاته يحمل صفة الجاللة،يكون في وضع مرتفع داخل ف

 وارتفاع الكرسي يدل على اغتصاب السلطة بالتضمين.

 الفصل االول

 التعدد الداللي في البناء المسرحي .1

ان المشكلة في الفضاء المسرحي هي انه فضاء محمول على تعدد الدالالت، فعندما 

ثم تنحرف الى بعد داللي اخر. تركب الصورة مع مجاورتها تأخذ بعداً بصرياً اخر، 

وهذا ما يميز خاصية المسرح الرمزي او التعبيري، فتكون امام حزمة رمزية تأخذ 

                                                           
ي مرا ور  فري اللغرو االليليروا والغررض فيمرا  عنيرج  نرد   فر Objectع ابلهرا  –)الغرض(: في المسرر،  ععنري الجا رو او ال صرد  *

 مادا م ابل فضاء فيرة ما.
 .110 نظر: اكرم الي سف: الفضاء المسرحي  دا  الشروق  بيروت  د.ت  ص (1)
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مداها التأويلي فقط عندما يحددها الفضاء الذي قد يكون فضاًء حزيناً مظلماً او 

 ضوئياً، كما يحدد الخطاب العام للمسرحية ايضاً.

حي على حقيقة االشياء شجرة في بعض االحيان يغطي "الفضاء" المسر

حقيقية بجانب شالل مرسوم، طاوالت ومالبس تاريخية متحفية، طعام حقيقي.. كل 

هذه االشياء تتجاوز صورياً بل تركب وتتعالق في فضاء هو غير فضائها الواقعي.. 

فتكون المجاورات غير القصدية مقبولة والتركيب في فضاء المسرحي مليء آنذاك 

منة، "فضاء البيت يمكن ان يدل على السكن او السجن او العزلة بالدالالت المض

والموت، والفقر، أي تركيبته الصورية هي التي تحدد دالالته فقد تكون طبقية، 

طوبوغرافية او نفسية  او اجتماعية او اخالقية، اذ تعتمد على االعراف التي يحاول 

فية. فضالً عن ان الكلمات التي المخرج تقريبها الى ما هو معمول بها في بيئته الثقا

تتلفظ بها الشخصيات تقوم في الفضاء المسرحي بوظيفة معينة بالنسبة لجمهور 

المسرح الذي يجري العرض المسرحي من اجله. فالعرض المسرحي ال يقتصر على 

 .(1)خشبة المسرح، بل يشمل ايضاً الصالة وجمهور المتلقين"

قين، لمتللاء خاص يختار ارادياً بالنسبة فالعالم الذي يجري فيه الحدث له بن

فع "ار خشبة المسرح الحقيقة مفتوحة دائماً في اثناء العرض والعبارة التي تقول

لى عصور الستارة" لها دالالتها في هذا الشأن لكن يمكن النظر الى المكان الذي ي

ين: توهو مكان وهمي الى حد ما. بطريقتين مختلف –المسرح وتُجرى فيه االحداث 

و كان ما لكما لو كان شيئاً يدور في عالم مفتوح امام المتلقين او على عكس ذلك، ك

المين عيين كل شيء يجري في عالم مغلق اما المتلقين ... ففي الحالة االولى يمكن تع

اداء  يحددان طريقة تصوير عالم العرض واظهاره للمتفرجين، هذان العالمان هما:

 ر.الممثلين ووضع قطع الديكو

 . الفضاء المسرحي والتل ي:2

ن م"ويجب ان نبحث عندئذ عما اذا كان فضاء المسرح جعل من المتلقين مكوناً 

متفرجين سلبيين ام من اجل مجموعة من االشخاص تجردت من وصفها السلبي، 

باب ت الوعليها ان تشارك الى حٍد ما على االقل فيما يجري على خشبة المسرح. فتح

 فعالً  مسرحيات شكسبير التي يؤدي ادوارها ممثلون يخاطبون الجمهوراالول تندرج 

يقية الغردون ان يخرجوا عن دورهم االصلي. اما في الباب الثاني فتندرج المأساة ا

 الة.وبعض مسرحيات "األسرار الدينية" التي كان الجمهور شارك فيها مشاركة فع

ح المغلق، وهو مسرح موجه قد ظهرت فكرة فضاء المسر اما في المسرح الطبيعي 

الى مجموعة من المتلقين تولد فيهم المسرحية متعة جمالية تؤدى االدوار منها كما لو 

كان هناك حائط رابع. كما لو كان المتلقون ال يشاهدون ما يجري على خشبة المسرح 

                                                           
 .72  ص1980 نا ر فبرا ر ما س  الي  ت  4  العدد 10 نظر: اسعد احمد ساميو: الداللو المسرحيو  في عالم الفير  مج  (1)
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من احداث، في هذه الحالة يجب ان يعطي الممثل احساساً بانه يرى ويسمع من 

التي تتجاور معها في عالم العرض فقط، ومن ثم يبدو هذا العالم وكل ما الشخصيات 

يحدث فيه كما لو كان ال يوجد احد لمشاهدته من الخارج. اذ يجب ان يحدث كل شيء 

فيه بطريقة طبيعة ما امكن، هكذا اوصد الطبيعيون الحائط الرابع الوهمي في وجه 

ان المسرح مغلقاً فعالً، قالوا ان "المتلقين" وعندما كان كل شيء يحدث كما لو ك

العرض بلغ ذروته االن: المسرح اصبح عندئذ شفافاً، حتى الدراما التأثيرية عدت 

دراما طبيعية مع فارق بسيط هو ان فضاء الطبيعة يتحول الى انطباعات واجواء 

 .(1)تحسها وتعيش فيها شخصيات المشهد الواحد"

ة او لصوراخر واستراتيجي يتعلق بدينامية ا والحال فالفضاء المسرحي يرتبط بمفهوم

ة العالمة المسرحية وقابليتها للتحول وهو المفهوم الهرمي في العرض الحرك

 العمودية وقد اطلق عليها اصطالحاً اسم "التصدر".

لقد تأثر منظرو براغ، وفهموا العرض المسرحي على انه "تراتب هرمي دينامكي 

. قد بدأت بتميز (2)المبكرة عن شابلن" *سكي(للعناصر" فكانت دراسة )موكاروف

موضوع البحث بنيةً أي نسقاً من العناصر بفعل جمالي واجتمعت في تراتب هرمي 

تكون فيه الغلبة لعنصر على العناصر االخر داخل فضاء يحمي ويميز هذه 

 "المهيمنة".

ن "لقد اوضح "موكاروفسكي" في هذه الدراسة ازدواجية شخصية شابلن في فضاءي

 في كلياً شمختلفين ومتناسقين "فضاء الصالونات االرستقراطية البرجوازية" متمثالً 

 لسروالافلي لباسه القومي "القبعة، والبابيون، وربطة العنق، والصدرية، واللباس الس

ضخم" وهو فضاء التشرد والفقر، واثبت الواسع متعدد الثنايا والحذاء ال

قض موكاروفسكي ان تصدر شابلن على نحو دائم نابع من سلوكه المزدوج والمتنا

 ي. لطبقفي االماكن التي تتطلب منه انسجاماً مع فضائها االجتماعي والمعماري وا

فتبرز عنده شخصية الصعلوك في الوقت الذي يفترض ان يمارس فيه سلوك 

لعصري، شابلن في المطعم الراقي في فيلم "اضواء المدينة" سلوك شخصية الرجل ا

الرجل المتشرد، وعدم احترامه آلداب الطعام ونرى شخصية الرجل العصري تظهر 

في وقت يجب  ان يتصرف فيه صعلوكاً في فيلم "فورة الذهب" حيث مشهد وجبة 

ان الحذاء بالشوكة فالحذاء في الجبال القاحلة المغطاة بالثلوج/ شابلن.. يأكل ربط

ويمصمص البقايا كما لو كانت عظاماً حقيقة ثم التهام ربطة العنق وكأنه امام طبق 
                                                           

 .72 نظر: اسعد  احمد ساميو: مصد  سابق  ص (1)
 طررا )م كا وفسريي(: متصصرري فري علررم اللغرو مرر    كابسررب فري مد سررو برراا  واررد مةلرت افيررا ا المنظمررو علر  لجرر  بنراء  ررمب ا *

لر  ممم عرو االلغ  ات. ففي م  لتج: ان )الفب  صتلف عب غيرا مب العالمات بالج  شير الر  الشريء المجردد فري ال اار  برل  شرير 

لفرب مرات خرا   االظروف الة افيو واالاتصاد و والجضا  و فالذا  ميو الفب مب الال فب و  ل عيرو المشرا  اليرج فبينمرا عير ن العال

ا  اكةرر مرب مشر باطها بمشا  اليج بعينج فرنن العالمرو فري اطرا  الفرب واابليرو العالمرو عصرل  لال را ة الر عالمات عامو مجددة با ع

 اليج واحد.

 .25  ص1984للمو د  نظر: سيوا  ااسم: سيم طي ا  ح ل بعض المفاويم واالبعاد  الظمو العالمات  
 وما بعدوا. 28  صللمو د  نظر: ا الم  كير: سيمياء المسر، والد اما  مصد  سابق (2)



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

33 
 

. فاذن يعتمد التركيب الصوري هنا على بناء صورة شابلن المزدوجة (1)سبغتي"

 وبقليل من التحريك نكون امام فضائي الفقر والغنى.

 

 التركيب الص  ا: .3

في ي الفضاء المسرحي بقابليتها عن التدليل. ووالحال فان "الصورة" تتشكل ف

مالمحها تؤدي الى تمظهر شكلي داللي. ان قطعة مالبس وسيارة، وصحن طعام 

 مطبوخ وقطعة موسيقية، وصورة على الجدار كل هذه تبدو في الواقع االشياء

اء ي فضفمغايرة. والذي يمكن ان يجمع فيما بينهما على انها في االقل صور تتحرك 

لقيم امن  اقع، لكنها في فضاء المسرح تتمدد الى قراءات اخر، فهي تتضمن الكثيرالو

ي، الجمالجي واالجتماعية واالخالقية وااليدولوجية، ناهيك عن تعليلها بالتفكير المنه

 . العالم مسرح.…الذي يحدد فهم كل شيء في صورة مسرح

شات السياسية ليست "قصة شعر البيتلز "الخنافس" البيجامات المنزلية والمناق

تنويعات وال التعريفات لغموضها، في الوقت الحاضر وهي ال تحظى سوى بالقليل 

المهم هو ان تستطيع اضفاء كتلة ضخمة من الوقائع البالغة الفوضى   …من االهمية

تحت سقف وفضاء المسرح وتحت مبدأ التصنيف، ان ما يقدم هذا المبدأ هو عملية 

دات متنوعة "اقتصادية، تاريخية، نفسية"، يجب ان نعرف جانب تحدي فإلىالداللة 

من االن فصاعداً بخاصية جديدة للظاهرة عندما تكون في فضاء المسرح بانها 

خاصية المعنى. التي تتكون وتتركب وتنتج منظومة صورية، لكن يجب االعتراف 

ن الف باء بانها ليست جميعاً بسيطة كما هي في فضاء الواقع.. أنها اكثر تعقيداً م

البصر، نحن نحسبها بسيطة وتؤول الى مرجعها االجتماعي، لكن فك شفراتها عندما 

 .(2)تصبح "ممسرحه" يعني دائماً، تقبل الصراع مع البراءة المحدودة لالشياء"

 ال سائط في الفضاء المسرحي :  .4

يبرهن ان عملية تشريح الفضاء مهما بلغت البنية الزمنية للعرض، فهناك سبب وجيه 

على ان النص المسرحي يتحدد ويدرك في حدود فضائية قبل أي شيء اخر، 

)فالمسرح هو "فضاء فارغ" في المقام االول على حد تعبير "بيتر بروك" يتميز مما 

يحيط به بواسطة مؤشرات منظورة منصة عالية وستارة او مجرد مسافة اتفاقية تحدد 

وهو معد االن ليمتليء بالقوة بصرياً  (3)الفواصل بين مساحة التمثيل والصالة(

وصوتياً، ان اول ما يسترعي االنتباه عندما ندخل مسرحاً هو عامل التنظيم المادي 

                                                           
 1989 – نظر:    ا ل عمان: مدخل ال  سيميائيو الفهم  عر مو لبيل الدبس  مرا عرو اريس الو يردا  النرادا السريميائي بدمشرق  (1)

 .74ص
  نظر  والن با ت: مطبخ المعن   عر مو ستا  ز ا ا خاصو بالبجث عب كتاب. (2)

the semiotic challenge, uk. Basil. 
Black well, 1st edition, 1988, pp. 157-159.    

 .88ا الم  كير: سيمياء المسر، والد اما  مصد  سابق  ص (3)
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للعمارة المسرحية نفسها، ابعادها ومسافة خشبة المسرح، الصالة ثم حالة المتلقي 

ت وعالقته  خالل حجم المسرح المعد وشكله، فالعرض نفسه يبدأ بتسجيل المعلوما

المتوافرة عن الفضاء المسرحي واستخدامه في صورة  افتتاح العرض. "فال يجهل 

احد من بين الحضور بانه قد يشهق او قد يصفق لحظة احساسه بالبداية شهادةً على 

حسن ترتيب السينوغرافيا وبالرغم من تمظهر الخطاب المسرحي، تبقى لهذه 

 لقيه. الضوابط تأثيراتها االولية في ادراك العرض وت

يفترض ان تبدأ انساق العرض بتنظيم الفضاء المسرحي وتنظيم الفضاء الشخصي، 

نسميه العالقات  *هذه العوامل التي اطلق عليها عالم االنثروبولوجيا ادوردت )هال(

 . اذ يقدم هذا العلم على فرضية مفادها ان استخدام **)البونية(

 ، اوية والمنزلية وأماكن العملاالنسان للفضاء في نشاطاته المعمارية والمدن

ل النشاطات الجمالية، ليس نتيجة عرض ما او نتيجة وظيفة وحسب، بل انه يمث

اذ يكون  اختياراً مشحوناً بالداللة. فالمسافة على خشبة المسرح لها انساق خاصة،

ات مسافالفرق بين الهمس بين شخصين او االقتراب دالالت غير تلك التي تحددها ال

"نصف  و ابت" بعداً. لقد ميز هال بين ثالثة  انساق وسماها على التوالي: "الثاالكثر 

 ."الثابت" و "غير الشكلي
هذه  رتبطفالمقوم الثابت "يشمل عامة التشكيالت المعمارية الجمالية في المسرح، ت

في  صالةالعمارة الجمالية في شكل اساسي ببناء المسرح نفسه واشكاله وابعاده وال

 .."لشكلية "دور االوبرى في المسارح االيطاليةالمسرح ا

ا ث وماما مفهوم الفضاء نصف الثابت، فيشمل المواضع التي يمكن تحريكها كاالثا

سرح يشمل عليه الديكور في المسرح والعوامل المضافة، كاالضاءة وترتيبات الم

 قاتاالخرى. اما ضروب البون الثالث او الفضاء غير الشكلي، فأنه يعبر عن عال

 –ثل لِممالقرب والبعد بين االفراد، وهذا ما ينطبق في المسرح على تبادل اداء "ا

 . لمشاهْد والُمشاهدْ ا –الممثْل والممثْل 
لقد حفل تاريخ المسرح بتغييرات في السيطرة على هذه الثالثية، ودفعت في الوقت 

شغال الفضاء ذاته، المخرجين الى النظر في الوسائط والتركيبات المستعملة في ا

وانتاج دالالته. "لقد شغلت االشكال والمركبات النظريات الخاصة بالتركيب 

الصوري. وعن استخدام العناصر في تكوين بنية الفضاء يرى "روجر فراي" عن 

الشكل ذي داللة الكامنة بأن للصور واالشكال قدرة فنية في اداء وظيفة رمزية أي 

ستعصي على اساليب التمثيل والمحاكاة، وقد قدرته على ان يحمل معاني واصداء ت

نبهنا "فراي" على حقيقة مهمة، هي ان بعض االشكال او الصور تحمل في ذاتها 

اصداء وايحاءات معينة نستجيب لها نحن البشر بحكم تكويننا، وبصرف النظر عما 

                                                           
 )وال(: عالم في علم االلةروب  يا )العالاات الب ليو(. *

 علم المسافو بيب  صصيب او اكةر او المسافو بيب  يئيب ومنج علم الب ن )الب ليو(. )Proxemice()الب ليو(   **
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تمثله هذه االشكال وااللوان سواء استخدمها مسرحي ام رسام فهي تتحدث عن 

 (1)" .  فنية ال عن توظيف الرمزي في الفن لمعطيات الحياةرمزية 

والخالصة يمكن ارجاع مفهوم التمثيل التصويري الى رؤية فنية واخراجية في 

الفضاء الممتد على طول تاريخ المسرح ومدارسه لنقع على اشكالية الصورة في 

المترابطة مع المسرح وتركيبها وداللتها وعلى التجارب االصلية او المتوحشة او 

االدراك الحسي للمخرج، والسيما االدراك الحسي الجمالي كما يقول "ميرلو بونتي". 

"اذ ال يقدم هذا االدراك الحسي الجمالي تمثيالً جاهزاً للواقع، أي العالم خارج فضاء 

المسرح، بل يشتغل على نحو فعال على الواقع المعاش المجرب من قبل الفنان على 

" الذي يستلزم بالنسبة لميرلو بونتي كالً من التجربة الداخلية "حقله الشمولي

 (2) ."  والتجربة الخارجية
 تغالوعليه فأن خشبة المسرح والفضاء العام هما موقعان ينقش عليهما هذا االش

 ك حسياً تدر الفعال، لذلك فالفضاء المسرحي ليس حالً مدروساً ومعزوالً للمشكلة التي

و اؤية راً من الفنان، وانما هي مشكلة التعبير عن شعور او وتعاش، ثم تحل تقريب

 عدينبفكرة، للجمع بين العناصر وتضمينها الخطاب المطلوب. الذي يكون عادة في 

مرئي ع الاالول. مشكلة التوفيق بين الفكر والشعور والتعبير والمادة في عملية صن

 .من المركبات
 الفصل الةالي

 :الجركو والتركيب الص  ا .1

ان الحركة هي اول فعل مارسهُ االنسان وهي دليل على الحياة بعد ان بثت به الروح 

فكان االنسان البدائي كما يقول الفيلسوف االلماني "ج.هيردر" يرى: )شجرة عالية 

تمتد فروعها العظيمة الى السماء فتتملكهُ الرهبة، وعندما تتحرك اغصانها يكاد يرى 

بتعد. وفي هذه الحركة كانت بداية االنتقال من عالم الخالق يتحرك فيخر ساجداً وي

. فعن طريق الحركة استطاع االنسان (3) الرؤية المحسوسة الى عالم الفكر المجرد(

ان يتعامل مع الطبيعة التي فرضت عليه حاجات ومتطلبات فكادت تكون الترجمة 

تعد الحركة الصادقة والواضحة والمعبرة عن كل افعاله وغرائزه تجاه الطبيعة. و

)من اغنى وسائل التعبير عن االفكار واكثرها مرونة بمعنى انها تمثل اكبر 

مجموعات من الدالالت واكثرها اتساعاً وتطوراً وقد تكون الحركة، حركة اليد او 

                                                           
  معلمر ا المسرر، فري ال ررن العشرر ب  اصردا ات دا  الة افرو واالعرالم ح ا ات فري المسرر،بياعلي  ااسم :   (1)

 .120  ص  2002( السنو 1الشا او في السلسلو المسرحيو ط)
  ص 1984  مطبعرو الشرنون الة افيرو  بغرداد  سا ي ل  يو االبداع في الفب واالداباسعد    لس ميصائيل:   (2)

114. 
  1984  عر مررو غالررب ولسررا  وزا ة الة افررو واالعررالم  بغررداد  2    ط ماليررات الميررانبا ررال    اسررت ن:   (3)

 145ص 
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الذراع او الساق او الرأس او الجسد كلها تسعى الى حركة والى كشف بعض 

 .  )1 ((الدالالت وتوصيلها
د ان نقول شيئاً او نصور حدثاً او مشهداً، فاننا نستعير بالحركة من خالل فحينما نري

التجاور او التضاد او التباعد، وبما للحركة من  ان لها قدرة عالية وحقيقة على 

صياغة الفضاء او عالم الواقع، فاالنسان يصوغ عالمه من صور ليست غريبة عليه، 

ن خالل االمكانيات الجسدية والحركية ولهذا فهو يعمل ضمن واقعية صور الحياة م

الواقعية التي تفسح المجال في اكتساب القدرة الفعلية على ان يكون كل جزء من 

الجسم له حركة مميزة ومنفصلة ولها دالالت مختلفة، وعلى نحو ما علينا ان نزيل 

جمة من اذهاننا اية نيه كانت في استخدام شكل االنسان كما هو عليه كاداة من اجل تر

ما نسميه الحركة. )فالهدف الحقيقي للحركة هي اذابة كل الترسبات التي تحدد الكائن 

داخل محيطهُ الذي يعيش فيه، وذلك عن طريق تحويلها الى حقيقة ملموسة، فمن 

خاللها تنشأ صور ودالالت وتراكيب جمالية تشير الى وجود حياة، ولها عالقة بكل 

 .  )2 ( فعالية والفكرية وانتقالته الجسديةنشاطاته االنسانية وتجاربه االن
ومن هذا المنطلق اصبح للحركة دورها ومكانها في حياة االنسان كما يقول  

الفالسفة االغريق ال وجود اال للحركة، اما  عدا ذلك فهو عرضي وزائل.. فالحركة 

هي التعبير المباشر للتعبير عن مبدأ الوجود، وبالتالي عن قانون الصراع او 

يما في الفن والمسرح  خاصةٌ، الذي الصيرورة الحاكم للحياة البشرية وللكون. والس

يعتمد في تكويناته وتركيباته الجمالية والصورية، على مبدأ التركيب الحركي، وذلك 

عن طريق معرفة القوانين العامة التي يجب ان يعمل بموجبها المخرج بالتجاورات 

العالمية التي تستمد معناها من عالقاتها المبنية بين عناصر العرض. فالعرض 

مسرحي يبدأ اساساً من تركيب حركي ويمر بمراحل عدة ويتطور من اجل البحث ال

عن اسس لصياغة هذا التركيب ومفرداته ومرجعياته، وكذلك دالالت وصور متعددة 

تحتوي على معاٍن واحاسيس مخفية داخل الممثل، والنص، والمخرج. وقدرة هذه 

لمتوازنة او المتعارضة او المعاني على تكوين وتحويل هذه التراكيب العالمية ا

المنقلبة او المتكافئة. وكل ذلك محكوم بقانون "التوازن وااليقاع". وهما يشكالن 

نسجياً يهدف الى تخفيف واقع فضاء شعري، يدفع المخرج الى تحقيق صور 

                                                           
  ص 1984  مطبعرو الشرنون الة افيرو  بغرداد  سا ي ل  يو االبداع في الفرب واالداباسعد    لس ميصائيل:  ( 1)

216 
وع د م: د. خالد سالم  مركو اللغات والتر مو   عر مو فب مسرحو الص  ةسالشيت  الط لي  خ سيج:  (2)

لمسر، التمر بي  عدد باكاد ميو الفن ن  مرا عو: د. حسب عطيو  وزا ة الة افو مهر ان ال اورة الدولي ل

 .224  ص  2004  16
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ودالالت يتعايش معها الممثل، ثم المتلقي.  فااليقاع )عبارة عن انشداد ديناميكي 

اد للحركة الى ادراك حسي، وانشداد حركي في الفضاء، وهو يحول الزمن امتد

  )1 (. والصورة والحركة –عبارة عن انشداد ما بين الفكر 
 

 الداللو المسرحيو :  .2

رية ولما كان العرض المسرحي يحتاج الى كم هائل من العالمات والدالالت الصو

عبر ذي يوالحقيقي الوالصوتية واالشارات وااليحاءات للوصول الى االنموذج االمثل 

نرى  اننافعن تعددية الفعل وردوده اليصاله الى المتلقي باساليب متعددة ومختلفة. 

ه المسرح في تغير وتطور دائم وحركة دائمة على وفق مفاهيم العصر واتجاهات

 تها،واساليبه الذي هو فيه. فكان ان عزز المجددون فكرة الحركة من خالل فلسف

 .مثلفي غرب اوربا هم اول من فجروا التجديد في حركة ال وكان فالسفة الحداثة
 فظهرت اتجاهات اخراجية متعددة لجعل الحركة في المسرح قريبة من الواقع،

ط لتخباواالبتعاد عن المبالغة غير المألوفة، التي تجعل المتلقي يعيش حالة من 

ر عنصانه ال والتشتت، فجاءت اهمية استقاللية الحركة واعتمدت على الممثل، على

ع المهم والمحرك للعرض المسرحي )الن الحركة الجسدية كانت هي الخيط الرفي

 . الذي قاد توجه التجديد في داخل المشهد المسرحي في بداية القرن العشرين
فالحركة في التركيب الصوري تكتسب خاصية البعد الرابع "الزمن"، وذلك  

ة في زمن معين فيكون التركيب الصوري النها قائمة على اساس قطع المسافة المعني

عبارة عن بناء او انشاء "زمكاني" معتمداً على الوحدات الثابتة في عنصر الزمن، 

والمتجسدة بالحركة، سواء كانت حركة عين المتلقي التي تحيط بالتركيب الصوري، 

او حركة المفردات نفسها داخل الفضاء المسرحي. فنكون امام حركتين، داخلية 

هرية، فالحركة االولى هي نتيجة لمجموعة عالقات حسية ناتجة من اجزاء وظا

المكان عبر تجاور المفردات والعناصر التكوينية االولى بعالقات بعضها ببعض، 

وانتشارها في الفضاء.. بمعنى انها نابعة من ديناميكية الترتيب التشكيلي لالشياء 

اجزائه التي تجعل عين المتلقي تنتقل تبعاً  والمفردات والتوترات الداللية المتبادلة بين

لحركتها، او بما يوحي بوجود حركة ما. اما الحركة الثانية فهي الظاهرية، وهي التي 

تعبر عن الكتلة في موضعها داخل الفضاء المسرحي بين مدة واخرى حسب 

س متطلبات العرض، سواء كانت المفردات البنائية، الممثل، الضوء.. كلها )تغير أس

التكوين او توزيع الصورة االصلية ومن ثم فأنها تثير قيماً جديدة غير القيم التي 

                                                           
  عر مرو ونراء عبرد الفترا،  اكاد ميرو المصر  ن الب لند  ن التمر بي ن اليالسيك رود  يتسيي  او يست:   (1)

  ص  2004الفنرر ن  مرا عررو دو عررا مترر لي  وزا ة الة افررو مهر رران ال رراورة الرردولي للمسررر، التمر برري  

137. 
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اثارتها الصورة الثابتة من قبل، وعليه فالحركة تمتلك اهمية التأثير في خلق الصورة 

  )1  .(المتجددة والمعبرة
لقد دخلت مفاهيم ومصطلحات جديدة تعبر عن لغة لم نألفها من قبل مثل "شعرية 

، "معمارية الحركة" المستمدة من الفعل. ان التجديد في المسرح الحديث  لحركة""ا

قد انبثق من الحركة االيقاعية باحثاً عن لغة جديدة ومستقلة استقاللية اللغة المسرحية 

ولم يكن مجرد مواجهة لالسلوب الطبيعي للتمثيل، وقد وقف في الوقت نفسه بالضد 

ض المؤسلب "اسلوباً" وكذلك التمثيل الصامت من الشكالنية الصورية او الرف

فالحركة في التركيب الصوري،  . التوضيحي الوصفي الذي يعاني تخلفات الماضي

لها مهام جديدة للمخرج المسرحي في بحثه عن طرق اعداد وتوجيه الممثل عبر هذا 

 الواقع الجديد والمعقد في الوقت نفسه من خالل رؤية مسرحية جديدة ذات معطيات

جديدة. ويقول كولدن كريج: )يحلو لي ان اذكر هنا كل شيء انبثق من الحركة حتى 

ومسارح كل بقاع االرض في الشرق والغرب، قد نمت، حتى ان … الموسيقى

تدهور نموها في الحركة، حركة شكل االنسان.وفي سياق متصل استخدام انطوان 

مسرحيين "بروك" في أرتو المسرح للعالج بالسحر حيث ظهرت لدى المخرجين ال

انكلترا و"كروتوفسكي" في بولندا،  و"جوزيف شاينا" التي دفعته تحليالته ومفاهيمه 

عن الحركة في المسرح. الى تناول التناقض بين المسرح الشرقي والمسرح الغربي، 

وكان يترجم كل الحركات، واالصوات، والوقفات التي يعدها  لغة االخراج 

يمه افاقاً واسعة، بدأت تترك اثراً واضحاً على المتلقي، المسرحي. وقد دخلت مفاه

صرخات وتأوهات واطياف ومفاجأت وافعال مسرحية من " الذي يدركها عن طريق 

كل نوع وذات جمال سحري في المالبس مستقى من نماذج الطقوس بعينها.. ايقاعات 

لمألوفة محسوسة في حركات يتالف تصاعدها وتنازلها تماماً مع نبض الحركات ا

  )2 .(" لدى الجميع
لقد استخدم ارتو الحركة وااليماءة وتعابير الوجه التي لها القدرة الكبيرة على نقل 

اللغة المحسوسة في العرض، معتمداً على المثيولوجيا بتوظيفها توظيفاً طقسياً، فهناك 

كم هائل من الحركات ترافقها اصوات تحمل قدرة عالية على التناغم  بصورها 

فاختياراته للحركات تكاد تكون جديدة ومدهشة وال تأتي من فراغ بالنسبة  لمركبةا

الرتو بل هي ترجمة نابعة من نسيج العرض نفسه تتيح فرصة للمتلقي الن يحس 

االثارة ويتفاعل مع جميع المفردات التي تتحرك على خشبة المسرح اما "بروك" 

رر، فقد اهتم كثيراً بالحركة، وهي الذي  كان يبحث دائماً عن الجديد وغير المتك

                                                           
  عر مررو: د. سررهير الممررل  مركررو اللغررات والتر مررو المسررر، والصرر  ة المرئيرروفرراالا  بييرر ن بيرراعر س:   (1)

رة الرردولي للمسررر،   وزا ة الة افررو مهر رران ال رراو16  عرردد 1حترر ت    باكاد ميررو الفنرر ن  مرا عررو ن.د. منرر 

 .70  ص 2004التمر بي  
 .190المصد  السابق لفسج   ص المصر  ن الب لند  ن التمر بي ن اليالسيك    رود  يتسيي  او يست:  نظر :  (2)
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عبارة عن مجموعة من االشارات وااليحاءات يتم توظيفها على وفق ضرورات 

التعبير، فقد اهتم بالممثل في مسرحه ويعده االساس من خالل طاقاته المخزون، 

وكان يستعين بحركة الجسد لخلق طقس خاص وعرض مسرحي ذي تركيبات 

ذهن المتلقي. ان الحركة عندما تحقق درجة عالية  صورية تحمل دالالت مميزة في

من التعبير عن نفسها فليس ضرورياً ان تصاحبها الموسيقى، والشيء نفسه ينسحب 

 .على الفن التشكيلي او على الكلمة
تؤدي  التيواما تاديوش كانتور فقد اكد في اعماله اهمية الحركة ودالالتها العميقة 

د تشيين االحداث والمواقف المسرحية، التي تصاغ والدور الجديد، ومحصلة لعدد م

لك عبر مختلف مفردات العرض المسرحي وليس مجرد مادة تشكيلية خالصة فقط. لذ

حي، اعتمد على الحركة في اسلوبه وعدها جزءاً وعنصراً مهماً في العرض المسر

ة الرتابو ودكما يعدها من الوسائل المهمة التي تعبر عن العمل الفني بعيداً عن الجم

 .دثالح والتكرار. فهي عمل نتاج متكامل ولكنها في النتيجة تكون جزءاً مهماً من

فالحركة في عروضه تعبر عن صور غريبة ومزدحمة ومركبة تركيباً تشكيلياً 

وممسرحة، انه دائم البحث عن الالوعي عند االنسان. فيحذف كل المتغيرات 

غدو عنده لغة تصل الى المتلقي عبر دالالت السايكولوجية التي تعطيها الحركة حتى ت

صورية محسوسة وهو يحولها من خالل مرجعياته التي تلتقي مع الصورة والحركة 

المعبرة من خالل التركيب الذي يعـد جـزءاً مهماً مـن اكتشافاته بدأً من النص 

والمخرج ثم الى الصورة النهائية للعرض والجل الحصول على التركيب الصوري، 

ميل االجسام نحو ايجاد حالة مركبة او ميل االجسام نحو " اك عوامل مهمة وهي هن

جذب اجسام اخر الياً، وميل الفراغ الى جذب االجسام وملئه. وهذا يعني "ان الحركة 

ذات قيمة جمالية وفلسفية عالية من اجل الوصول بالعرض المسرحي بالصورة 

تمتلك زمناً متحركاً في  االمثل، في طروحات وتجارب وصياغات مستيقظة

ستراتيجيات جديدة مع تطور الزمن بعيدة عن الشبكات الكبرى واقرب الى فضاءات 

 (1) ."مرتبطة بتيارات وجماعات محددة
حادي ن الان التجارب الجديدة للعرض المسرحي في نهاية القرن العشرين وبداية القر

بداع وفتحت المجاالت لالوالعشرين قد اسست اسهامات فنية وجمالية لفن الحركة 

 مسرحالمتعدد الوسائط اكثر من فرضيته تعبيراً، اذ قدمت من فنانين ومنظري ال

سم اساليب لجؤوا فيها الى تقنيات الصورة والصوت، بتجارب اخراجية جديدة تت

د التعقيوفات بالتواضع والبساطة المنبثقة من الوعي الفني الجديد والبعيد عن االختال

ض ر جمع مختلف االنشطة الفنية والتقنية لبناء تركيب صوري لعروالرتابة عب

 مسرحي من نوع جديد.

                                                           
 .37اسعد    لس ميصائيل: المصد  السابق لفسج   ص   (1)



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

40 
 

 

 لتائج البجث:

 فهومان الصورة في المسرح تتركب مع مجاوراتها تأخذ بعداً آخر يرتبط بم .1

ي في داللستراتيجي بين الصورة والعالمة المسرحية وقابليتها على التعالق ال

 الفضاء المسرحي .
ريخ الفنية واالخراجية في الفضاء المسرحي ممتدة على طول تاان الرؤية  .2

المسرح لنقع على اشكالية الصورة ودالالتها في التجارب االصيلة 

 والمترابطة في االدراك الحسي .
العرض المسرحي يعتمد على تكوينات وتركيبات جمالية صورية حركية  .3

 مخرجل بموجبها الوذلك عن طريق معرفة القوانين العامة التي يجب ان يعم

صر عنا بالتجاورات العالمية التي تستمد معناها من عالقاتها المبنية  بين

 العرض .
د نشدااالتعالق الداللي في الفضاء المسرحي ما بين الحركة وااليقاع يولد  .4

 ديناميكي يحول الزمن امتداداً للحركة الدراك حسي وحركي.
القرن العشرين اسست  ان التجارب الجديدة في العرض المسرحي في  .5

ة لصورإلسهامات فنية وجمالية متعددة الوسائط واكثر تعبيراً في تقنيات ا

عن  والصوت التي تتسم بالبساطة والتواضع منبثقة من وعي فني جديد بعيد

 الرتابة والتعقيد في بناء الصورة المسرحية .
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 مسرحية العراقي الملحمي المسرحي العرض في االنثروبولوجية االصول

 أنموذجا – البغدادية( دائرة الفحم) 

 من قبل
 

 أ . م . د / زهيركاظم

 

 مشكلة البحث : –أواًل 

لقــــــد ظهــــــرت ومنــــــذ بــــــدايات فــــــن المســــــرح الكثيــــــر مــــــن المــــــدارس واالتجاهــــــات والتجــــــارب التــــــي 
تســــــــتمد شــــــــكالنيتها مــــــــن الموروثــــــــات االجتماعيـــــــــة والممارســــــــات اليوميــــــــة والطقــــــــوس الدينيـــــــــة 

 هاســــــمات ًا مــــــنالتــــــي انتجتهــــــا، حيــــــث اضــــــفت بعضــــــ لشــــــعوبلوالســــــلوكيات الفرديــــــة والجمعيــــــة 
منتجيهـــــا ، فكـــــان المســـــرح ل نســـــبها ســـــميتها مـــــن خـــــاللالمميـــــزة تلـــــك االشـــــكال التـــــي اســـــتمدت ت

ســـــرح ملاد عـــــدي والصـــــيني واليابـــــاني (  وكـــــذلك فيمـــــا بنـــــاله)االغريقـــــي ، والرومـــــاني ، والشـــــرقي 
ونظـــــــرًا لوجـــــــود الكثيـــــــر مـــــــن المقتربـــــــات الشـــــــكلية فـــــــي  تشـــــــافاته وتجاربـــــــه .اكاالوروبـــــــي بكـــــــل 

تشـــــابه للحاجـــــات والرغبـــــات ،  الممارســـــات االنســـــانية للمجتمعـــــات المختلفـــــة وذلـــــك بحكـــــم وجـــــود
ـــــــــة  ـــــــــنظم الديني ـــــــــات مـــــــــن وســـــــــائل التعبيـــــــــر عنهـــــــــا بـــــــــاختالف ال مـــــــــع االقـــــــــرار بوجـــــــــود المختلف
واالجتماعيـــــة وســـــلطتها علـــــى الفـــــرد والمجتمـــــع ، وبمـــــا أن الـــــوالدة الشـــــرعية للمســـــرح كانـــــت مـــــن 
رحـــــم الطقـــــوس واالعيـــــاد الدينيـــــة فـــــي العصـــــور القديمـــــة والوســـــطى باســـــتثناء المســـــرح الرومـــــاني 
ــــــذي حــــــاول مناقشــــــة القضــــــايا االجتماعيــــــة والسياســــــية ، ومــــــن ثــــــم مســــــرح عصــــــور النهضــــــة  ال
والحــــــديث التــــــي انحــــــازت فــــــي كتاباتهــــــا ونتاجاتهــــــا نحــــــو الواقــــــع ومــــــا تعانيــــــه المجتمعــــــات مــــــن 
ازمــــات متنوعــــة ومتعــــددة . وبمــــا أن المســــرح الحــــديث صــــار بحكــــم النتــــاج الجمعــــي االممــــي ، 

ــــين حيــــث االكتشــــافات المتعــــددة المصــــاد ــــات ب ر ، وألنــــه وكمــــا أســــلفنا هنــــاك الكثيــــر مــــن المقارب
مصـــــــــــادر الثقافـــــــــــة والـــــــــــوعي الجمعـــــــــــي ، وألن التجـــــــــــارب المســـــــــــرحية ال تخـــــــــــرج كثيـــــــــــرًا عـــــــــــن 
الصــــــياغات الشــــــكلية لهــــــا ، أو حتــــــى فــــــي بعــــــض مضــــــموناتها الفكريــــــة وانشــــــائياتها الشــــــكلية ، 

ت والخروجــــــات التــــــي فإننــــــا نجــــــد الكثيــــــر مــــــن المتــــــداخالت فيمــــــا بينهــــــا مــــــع بعــــــض االجتهــــــادا
تتطلبهـــــا الشـــــروط الموضـــــوعية لبنيـــــة المجتمعـــــات التـــــي ينتســـــب اليهـــــا اصـــــحاب تلـــــك التجـــــارب 
ــــي العصــــر الحــــديث وظهــــور  ــــة ف ــــدان العربي ــــى البل ــــود االشــــكال المســــرحية االوربيــــة ال . ومــــع وف
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ـــــبهم  ـــــذين تحصـــــل أغل ـــــف التخصصـــــات ، وال الفـــــرق والمؤسســـــات الفنيـــــة والقـــــائمين عليهـــــا بمختل
رفـــــــة والممارســـــــة لهـــــــذا الفـــــــن مـــــــن خـــــــالل الدراســـــــة خـــــــارج القطـــــــر ، حضـــــــر بحكـــــــم علـــــــى المع

ـــــــة  ـــــــد الثقافي ـــــــين مـــــــا تعلمـــــــوه ومارســـــــوه فتـــــــرة الدراســـــــة ومـــــــا بـــــــين الرواف ـــــــداخال مـــــــا ب الوجـــــــوب ت
واالجتماعيـــــة والدينيـــــة والسياســـــية التـــــي تحكـــــم مراحـــــل تطـــــور الـــــوعي الفـــــردي والجمعـــــي ألبنـــــاء 

و فــــي مقدمــــة الكثيــــر مــــن البلــــدان العربــــة تطــــورًا فــــي مجتمعاتنــــا العربيــــة ومنهــــا العــــراق الــــذي هــــ
فـــن المســـرح ، ومـــع تطـــور فـــن كتابـــة المســـرحية فـــي بلـــدنا وظهـــور كتـــاب ومـــؤلفين علـــى درجـــة 
كبيــــــرة مــــــن معرفــــــة فــــــي حرفيــــــة صــــــناعة الــــــنص ، صــــــارت العــــــروض المســــــرحية ذات اشــــــكال 
 اوروبيــــــة ولكــــــن بمضــــــامين عربيــــــة أو محليــــــة ، بــــــل وحتــــــى ذهبــــــت بعــــــض التجــــــارب صــــــوب
البحـــــث عـــــن شـــــكل مســـــرحي ذات هويـــــة عربيـــــة  إال أنهـــــا كانـــــت جهـــــود فرديـــــة لـــــم ترتقـــــي الـــــى 

 مرحلة التطور نحو الهدف المطلوب .

ــــــي هــــــي نظريــــــة  ــــــي المســــــرح العراق ــــــر المــــــدارس واالتجاهــــــات العالميــــــة تــــــأثيرًا ف ولعــــــل مــــــن اكث
ــــــة مــــــن المســــــرح الشــــــ ــــــدها البنائي ــــــي لهــــــا رواف رقي المســــــرح الملحمــــــي ل ) برتولــــــد برشــــــت ( والت

ســــواء فــــي بنيــــة الــــنص أو شــــكل العــــرض والتــــي لهــــا مثيالتهــــا مــــن المظــــاهر شــــبه الدراميــــة فــــي 
تاريخـــــــًا العربـــــــي التـــــــي تؤشـــــــر الكثيـــــــر مـــــــن الممارســـــــات والســـــــلوكيات االنســـــــانية التـــــــي تعتبـــــــر 
ــــة بصــــيغة الســــؤال  ــــت الباحــــث مشــــكلة بحث ــــد ثب ــــى هــــذا فق ــــة مســــرحية .وعل عناصــــر انثروبولوجي

نثروبولوجيـــــة المحليـــــة التـــــي أسســـــت للعـــــرض المســـــرحي الملحمـــــي اآلتـــــي :) مـــــاهي االصـــــول اال
 في العراق (

 -:  يهدف البحث الى التعرف على : هدف البحث –ثانيًا 

االصـــــــول االنثروبولوجيـــــــة المحليـــــــة التـــــــي أسســـــــت للعـــــــرض المســـــــرحي الملحمـــــــي فـــــــي العـــــــراق 
 سواء في الشكل او المضمون .

 : تكمن أهمية البحث في : أهمية البحث –ثالثًا  

دراســــــة جديــــــدة فــــــي تجربــــــة مســــــرحية تنتســــــب الــــــى مدرســــــة قــــــل تناولهــــــا فــــــي المســــــرح  -1
 العراقي .

 تفيد الباحثين والدارسين والمخرجين والعاملين في المسرح العراقي . -2
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 -: حدود البحث –رابعًا  

 بغداد . –الخلد  قاعة مسرح -الحد المكاني : -1
 . 1975 -الحد الزماني : -2
 ائرة الفحم البغدادية ( ..د -لعرض الملحمي ) االنموذج ا -الحد الموضوعي : -3
 

 -: خامسًا : تحديد المصطلحات
" دراســـــــة الســــــلوك المشـــــــهدي ) المســـــــرحي (  -االنثروبولوجيــــــة : فـــــــي المســــــرح هـــــــي :  -1

ــــــاس واالســــــاليب واالدوار  ــــــف االجن ــــــذي يوجــــــد كأســــــاس لمختل ــــــر" ال ــــــل التعبي ل " مــــــا قب
1والجماعية " للتقاليد الشخصية   

ــــــــة يمكــــــــن مــــــــن خاللهــــــــا  -2 ــــــــة المســــــــرحية باعتبارهــــــــا اســــــــتراتيجية ثقافي إن " االنثروبولوجي
لقضــــــايا حساســــــة تتصــــــل  –ضــــــمن ســــــياق ثقــــــافي مــــــا  –مالمســــــة التجســــــيد المســــــرحي 

بمفهـــــــوم االنســــــــان فــــــــي عالقتـــــــه بالمقــــــــدس والجســــــــد والمتخيـــــــل والميتافيزيقيــــــــا وقضــــــــية 
2العودة الى االصول"   

 لتعريف االجرائي :  انثروبولوجية المسرح هي : ا   - 3

 نسانالشكل المسرحي الذي يتمظهر من خالله األساليب واالدوار والتقاليد الفردية والجمعية لإل
 .. وعالقته باألصول ، باالستناد لمبدأ ما قبل التعبير ، الذي هو المستوى الثقافي المشترك

 االطــــــــار النظـــــــري

 -االصول والمسرح : –االنثروبولوجيا  –أواًل  

منــــــــذ االزل وجــــــــب علــــــــى االنســــــــان ان يبتكــــــــر قصــــــــدا أو دون قصــــــــد ســــــــلوكيات وعــــــــادات     
يســـــتعين بهـــــا علـــــى شـــــر المصـــــائب والـــــويالت التـــــي كـــــان مصـــــدرها الثـــــورات الطبيعيـــــة المتمثلـــــة 
بالعواصــــــف واالمطــــــار والفيضــــــانات والحرائــــــق ، باإلضــــــافة الــــــى االطمــــــاع الشــــــريرة للحيوانــــــات 

يادها لهـــــــذا المخلـــــــوق الضـــــــعيف ، وبـــــــوعي منـــــــه أقـــــــر المفترســـــــة التـــــــي تحـــــــاول الشـــــــبع باصـــــــط
بوجـــــود قـــــوى خفيـــــة وراء ذلـــــك وجـــــب عليـــــه التقـــــرب منهـــــا التقـــــاء شـــــرها ، بـــــل وايضـــــًا لكســـــب 
رضـــــاها كـــــي تكـــــون الحـــــارس لكيانـــــه مـــــن تلـــــك النائبـــــات  ولكـــــن فردانيتـــــه فـــــي الوجـــــود وتطـــــور 

                                                           
 2006مشروع األلف كتاب الثاني ،  –باربا ، أيوجينا ، زورق من ورق ،، تر ، قاسم بياتلي ، القاهرة : الهيئة المصرية للكتاب  -   

  1. 31، ص 
  2.   6حسن يوسفي ، المسرح واالنثربولوجيا ، الدار البيضاء : دار الثقافة ، ب ت ، ص - 
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ن ولــــــدت وعيــــــه بمحيطــــــه ســــــاهم فــــــي التقــــــرب الــــــى المخلــــــوق المماثــــــل لــــــه فــــــي الخلــــــق فكــــــان أ
المجتمعــــات البدائيــــة التــــي انتجــــت انماطــــًا مــــن العالقــــات والســــلوكيات مــــا بــــين الفــــرد والمجتمــــع 

 ، ورسخت في محيطها ألعادات والتقاليد والطقوس الدينية والدنيوية . 

" ان عالقــــــــة مختلــــــــف األفــــــــراد بالكــــــــل لــــــــم يكــــــــن يومئــــــــذ عالقــــــــة شخصــــــــيات مســــــــتقلة ذات    
ـــــل كانـــــت عالقـــــة أفـــــر  ـــــوع واحـــــد ، متشـــــابهين تمامـــــًا ، وفـــــي كلهـــــم مضـــــمون متميـــــز  ب اد مـــــنن ن

ــــد غــــدى الكــــل جــــوهرًا لكــــل واحــــد  ــــدم فــــي كــــل واحــــد ، لق ــــط ال عــــوض مــــن كلهــــم وتجمعهــــم رواب
مــــن أولئــــك األفــــراد ، إال أنــــه لــــيس للواحــــد مــــنهم أي مضــــمون خــــاص ، بــــل شــــكل فــــارغ يتجلــــى 

 العفويــــــة جتماعيــــــةاال اللحمــــــة ي تلــــــك وكليــــــاً  فوريــــــاً  تجســــــداً  اجتمــــــاعي مضــــــمون فيــــــه ويتجســــــد
1"  القرباء أقرب بين   . 

وهكـــــذا صـــــارت الكثيـــــر مـــــن العـــــادات والممارســـــات الفرديـــــة والجمعيـــــة نتيجـــــة المتـــــدادات الـــــزمن 
جـــــزءًا مـــــن البنيـــــة الثقافيـــــة للمجتمـــــع التـــــي شـــــكلت انمـــــاط الثقافـــــة والعـــــادات والطقـــــوس الخاصـــــة 

ـــــى أن باالحتفـــــاالت الدينيـــــة والدنيويـــــة خصوصـــــيتها وهويتهـــــا المتميـــــزة  . وهنـــــا يشـــــير الباحـــــث ال
ــــــي اتخــــــذت اشــــــكال  ــــــر عنهــــــا والت ــــــت تعــــــدد وســــــائل التعبي ــــــي اوجب تعــــــدد حاجــــــات المجتمــــــع الت
متنوعــــــة منهــــــا مــــــا هــــــو نظــــــري يتطلــــــب كــــــل انــــــواع الفنــــــون الســــــردية ،، كاألســــــاطير واالشــــــعار 
ـــــــة  ـــــــي كاالحتفـــــــاالت بالمناســـــــبات االجتماعي ـــــــات ... خ ومنهـــــــا مـــــــاهو تطبيق والقصـــــــص والحكاي

ــــــزو  ــــــوالدة . ولهــــــذه مثــــــل ال ــــــد والمــــــوت وال ــــــوس التعب ــــــة مثــــــل طق ــــــوس الديني اج والحصــــــاد ، والطق
الممارســــات دالالتهـــــا ومعانيهـــــا ، ذلــــك أن غيـــــاب المعنـــــى عنهـــــا يزيحهــــا مـــــن فضـــــاءات الثقافـــــة 
ــــداول الجمعــــي  ــــه مــــن خــــالل الت ــــتم بلورت ــــى ي ــــم أن هــــذا المعن ــــة أم متطــــورة ، ث ســــواء كانــــت بدائي

ألجيــــــال حيــــــث يــــــتم تطــــــور الــــــبعض  منهــــــا وظهــــــور أشــــــكال والفــــــردي لتلــــــك الموروثــــــات عبــــــر ا
جديـــــدة وانـــــدثار أخريـــــات ، وهكـــــذا تأخـــــذ دورة الحيـــــاة فعلهـــــا فـــــي تطـــــور انمـــــاط الثقافـــــة والـــــوعي 
المنـــــــتج لهــــــــا ، ورســــــــم الحــــــــدود الفاصــــــــلة فــــــــي الشــــــــكل والمضــــــــمون بــــــــين الثقافــــــــات االنســــــــانية 

منهــــــا . وبمــــــا أن للفــــــن  للمجتمعــــــات المتعــــــددة مــــــع وجــــــود الكثيــــــر مــــــن المتشــــــابهات والمتفقــــــات
المســـــــرحي وظيفـــــــة مناقشـــــــة المشـــــــكالت االنســـــــانية وتنـــــــاول اســـــــاليب التعبيـــــــر عنهـــــــا ونتائجهـــــــا 
ـــــل مـــــن  ـــــًا عـــــن التماث ـــــة " بحث ـــــة جمالي ـــــيال وتفســـــيرًا وطرحهـــــا بصـــــيغ وأشـــــكال فني ومســـــبباتها تحل
وراء االخـــــتالف وهـــــو الهـــــدف األول الـــــذي تســـــعى الـــــى تأكيـــــد انثربولوجيـــــا المســـــرح التـــــي أرســـــى 

واعـــــــدها ) جروتوفســـــــكي وأوجنيـــــــو باربـــــــا ( اللـــــــذان تجـــــــاوزا كـــــــل الحـــــــدود الفاصـــــــلة بحثـــــــًا عـــــــن ق
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1عموميـــــة التعبيـــــر فـــــي الكـــــون والتـــــي تتخطـــــى الزمـــــان والمكـــــان واالنســـــال "  فـــــان هـــــذا التنـــــاول  
اختلــــف بأشـــــكاله بـــــاختالف ثقافـــــة وبيئـــــة الفنـــــان المســــرحي ، والـــــذي يبحـــــث دائمـــــا عـــــن كيفيـــــات 

ضــــــوعات االنســـــانية التــــــي بــــــين المجتمـــــع المنــــــتج ومجتمعــــــه مقاربــــــات االحالـــــة واالنعكــــــاس للمو 
كثيـــــرة كونهمـــــا يرتبطـــــان بنســـــب انســـــاني متماثـــــل فـــــي الخلـــــق والحاجـــــات والمختلـــــف كمـــــا أســـــلفنا 

 بوسائل التعبير. 

ومـــــن هنـــــا فقـــــد ســـــعت الكثيـــــر مـــــن االتجاهـــــات التجريبيـــــة االفـــــادة مـــــن تـــــراث االمـــــم االخـــــرى    
ـــــة منهـــــا والتـــــي ترتســـــم اشـــــكاله مـــــن خـــــالل المظـــــاهر الطقســـــية ، ســـــواء فـــــي  وخصوصـــــا البدائي
ــــــي  ــــــة ف ــــــة والعفوي ــــــون مــــــدى الصــــــدق والتلقائي ــــــث اشــــــر هــــــؤالء المجرب الشــــــكل أو المضــــــمون حي

ـــــــو  ـــــــت تجـــــــارب ) آرت ـــــــك  –روتوفســـــــكي ج –األداء ، فكان ـــــــان بي ـــــــا (  -جولي ـــــــروك وبارب ـــــــر ب بيت
الــــذي أســــس المدرســـــة العالميــــة للمســــرح االنثروبولـــــوجي ، والــــذي يقــــول : " ومـــــا نمــــا بعــــد ذلـــــك 
ك ،أنثروبولوجيــــــة ، المســــــرح أخــــــذ يتجــــــدد فــــــي نظــــــري وذهنــــــي مــــــن خــــــالل مالحظتــــــي لقــــــدرات 

أي مـــــن خـــــالل  الممثلـــــين معـــــي ، وذلـــــك مـــــن خـــــالل دخـــــولهم فـــــي نـــــوع مـــــن الهيكـــــل / الجلـــــد ،
أي تكتيـــــك  –القيـــــام بنـــــوع محـــــدد مـــــن الســـــلوك المشـــــهدي ، نـــــوع خـــــاص مـــــن اســـــتخدام الجســـــد 

متميـــــز ومحـــــدد ، والخـــــروج مـــــن وهـــــذا النـــــوع مـــــن ، الخلـــــع ، و، االرتـــــداء ، ، أي خلـــــع التكنيـــــك 
ـــــك شخصـــــي الـــــى  ـــــال مـــــن تكني ـــــك الخـــــارج عـــــن المعتـــــاد ........ واالنتق ـــــداء التكني ـــــومي وارت الي

و التكنيــــــك الخــــــاص بأمريكــــــا الالتينيــــــة أو االوروبــــــي الــــــذي لــــــه شــــــكل ثابــــــت ، تكنيـــــك آســــــيوي أ
ــــدة "  ــــى أرض جدي ــــادتني ال ــــي ق ــــى نفســــي سلســــلة مــــن األســــئلة الت ــــى أن أطــــرح عل 2أجبرنــــي عل  

ـــــــى المضـــــــمونات الفكريـــــــة لموروثـــــــات الشـــــــعوب  ـــــــم تقتصـــــــر االســـــــتعارات المســـــــرحية عل . اذن ل
ــــى اشــــكالها أيضــــًا ، ومــــن هــــا ــــط وانمــــا ال ــــة  االخــــرى فق ــــة للشــــعوب كاف ــــع انمــــاط الثقاف ــــان جمي ف

ســـــــواء كانــــــــت نظريـــــــة أو تطبيقيــــــــة تنطــــــــوي تحـــــــت فضــــــــاء االنثروبولوجيـــــــا العالميــــــــة ، اذا مــــــــا 
 قيست وفق مبدأ ما قبل التعبير .

 -اساليب االخراج في المسرح الملحمي : –ثانيًا     

للمفــــــاهيم  فــــــي خمســــــينيات القــــــرن الماضــــــي كانــــــت االمــــــة العربيــــــة تعــــــيش مرحلــــــة انتعــــــاش    
القوميـــــة والثـــــورات الشـــــعبية التـــــي قضـــــت علـــــى الكثيـــــرة مـــــن االنظمـــــة والحكومـــــات التـــــي أورثنـــــا 
ـــــرت فـــــي وعـــــي افـــــراد الشـــــعب ،  اياهـــــا االســـــتعمار ، ومـــــا لصـــــق بهـــــا مـــــن مفـــــاهيم وثقافـــــات أث

                                                           
هرة الدولي مهرجان القا –اربا ، أوجنيو،  وآخرون ، طاقة الممثل ،، تر ، سهير الجمل ، القاهرة : وزارة الثقافة ب -1

  . 1، ص  1986للمسرح التجريبي      ،

  2. 29،  28باربا، ايوجينا ، زورق من ورق ، ص ص  - 
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ومنهــــــا الشـــــــكل المســـــــرحي الســــــائد حيـــــــث ظهـــــــرت دعـــــــوات التمــــــرد والبحـــــــث عـــــــن موضـــــــوعات 
 مشاعره ووجدانه . تالمس ليب واشكال  جديدةتناقش مشكالته وحاجاته بأسا

ـــــين بأفكـــــار واســـــاليب    ـــــاين واألســـــاتذة مـــــن الخـــــارج وهـــــم محمل وبعـــــد عـــــودة الدارســـــين مـــــن الفن
ــــــة  ــــــًا ) نظري ــــــًا وتطبيقي ــــــرز مــــــن بينهــــــا فكري ــــــاك ، ب ــــــدة مســــــتوحاة ممــــــا درســــــوه وشــــــاهدوه هن جدي

بيقاتــــــــه شــــــــكال المســــــــرح الملحمــــــــي لبرتولــــــــد برشــــــــت ( والــــــــذي اختلــــــــف كثيــــــــرا فــــــــي مبــــــــادئ وتط
ومضـــــمونًأ عـــــن المســـــرح الســـــائد الـــــذي يســـــمى باألرســـــطي ، وألنـــــه أطـــــر بمـــــنهج سياســـــي يتفـــــق 
حينهـــــا فـــــي أهدافـــــه مـــــع الظـــــروف الموضـــــوعية المحليـــــة ، وألنـــــه مـــــن الناحيـــــة الشـــــكلية ) شـــــكل 
ـــــر مـــــن ـــــًا الكثي ـــــا ومحلي ـــــي ورثناهـــــا قومي ـــــر الت ـــــر مـــــن اشـــــكال التعبي ـــــين الكثي ـــــه وب  العـــــرض ( بين

ــــات ، فقــــ ــــي ، فــــراح مبــــدعونا ترجالمقارب ــــي المســــرح العربــــي وخصوصــــًا العراق مــــة د أثــــر كثيــــرًا ف
وتعريـــــق مســـــرحيات ) برشــــــت ( ذات الطـــــراز الخــــــاص فـــــي البنيــــــة التـــــي تتوافــــــق ونظريتـــــه فــــــي 
االخـــــــراج ، والكتابـــــــة علـــــــى منوالهـــــــا كمـــــــا فعـــــــل ) عـــــــادل كـــــــاظم ( ، والتجريـــــــب ضـــــــمن اطـــــــاره 

التطبيـــــق ، كمـــــا فعـــــل الراحـــــل المبـــــدع  )  المنهجـــــي فـــــي االخـــــراج مـــــع محـــــاوالت االجتهـــــاد فـــــي
 ابراهيم جالل ( مخرج عينة البحث .

 -يقوم العرض المسرحي الملحمي على ما يلي :

حــــــد الشخصــــــيات الرئيســــــية ، حيــــــث يقــــــوم بالتمهيــــــد للعــــــرض أوالــــــراوي هــــــو  -الروايــــــة : -1
أو التعليــــــق علــــــى األحــــــداث ، أو روايــــــة مــــــا ال يمكــــــن تجســــــيده علــــــى الخشــــــبة ، ويقــــــوم 

 بعض األحيان بأداء بعض الشخصيات المسرحية .في 
التــــــأرخ : أو ) األرخنـــــــة ( ويعنـــــــي بـــــــه احالـــــــة زمـــــــن العـــــــرض الـــــــى الماضـــــــي  ، وبهـــــــذه  -2

الطريقـــــة " يتـــــيح للمتفـــــرج فرصـــــة الحكـــــم علـــــى هـــــذه االحـــــداث بـــــالنظر اليهـــــا مـــــن خـــــالل 
1بعده عنها زمنيًا وبالتالي انفصاله عنها عاطفيًا " . 

ألوف الــــــى غيــــــر مــــــألوف ، والغيــــــر مــــــألوف الــــــى مــــــألوف التغريــــــب : وهــــــو تحويــــــل المــــــ -3
.بحيـــــث تبــــــدو لنــــــا االشــــــياء المألوفــــــة كأننــــــا نراهــــــا ألول مــــــرة وبــــــذلك يحصــــــل نــــــوع مــــــن 
التنــــاقض الــــذي يســــاعد علــــى اثــــارة دهشــــة المتلقــــي . وهــــو يســــتند " الــــى منطــــق يفتــــرض 
ضـــــرورة نـــــزع الشـــــيء مـــــن ســـــياقه االعتيـــــادي ومـــــن ثـــــم تغريبـــــه حتـــــى يتـــــأتى لنـــــا ادراكـــــه 

2على حقيقته سواء وقفنا على خشبة المسرح أو جلسنا في صفوف المتفرجين "  

                                                           
1  

     - 2. 104، ص  1994هلتون ، جوليان ، نظرية العرض المسرحي ، تر ، نهاد صليحة ،القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
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والتغريــــــب مــــــن شــــــأن أن يطــــــال جميــــــع عناصــــــر العــــــرض المســــــرحي ، بمــــــا فيهــــــا الممثــــــل     
ــــــذي يــــــدعو اليــــــه المســــــرح األرســــــطي والــــــذي مــــــن  حيــــــث يــــــرفض ) برشــــــت ( مبــــــدأ الــــــتقمص ال

ـــــق مـــــا خاللـــــه تتالشـــــى شخصـــــية المـــــؤدي لحســـــاب الشخصـــــية المـــــؤداة  ، وانمـــــا يـــــدعوا الـــــى خل
ـــــل علـــــى خشـــــبة المســـــرح ، جـــــاعاًل بينـــــه  ـــــوم برســـــمها الممث ـــــة التـــــي يق ســـــماها بالشخصـــــية الثالث
وبينهــــــا مســــــافة ســــــماها ) المســــــافة الجماليــــــة ( تتــــــيح لــــــه مراقبتهــــــا وهــــــي تتحــــــرك وتتفاعــــــل مــــــع 
الشخصــــــيات االخــــــرى ضــــــمن االشــــــتراطات الموضــــــوعية التــــــي أسســــــت لبنــــــاء تلــــــك الشخصــــــية 

راســـــة البيئـــــة االجتماعيـــــة التـــــي تتمـــــي اليهـــــا ولـــــيس فردانيتهـــــا فقـــــط ، " وحقيقـــــة األمـــــر أ ومنهــــا د
ــــــوي  ــــــى أن أداء ال يحت ن هنــــــاك عمليتــــــين متعارضــــــتين تتحــــــدان مــــــن خــــــالل أداء الممثــــــل ، عل
ــــط ميكــــانيكي ، فمــــن خــــالل تصــــارع الضــــدين ومــــن  ــــة خل ــــيال مــــن ذاك بعملي ــــيال مــــن هــــذا وقل قل

. " فعلـــــى الممثـــــل ان يقـــــف ، الـــــى جـــــوار 1ات التـــــي يريـــــدها " داخلهمـــــا يســـــتخرج الممثـــــل التـــــأثير 
ـــــة االنـــــدماج ،، والـــــتقمص العـــــاطفي ،  الشخصـــــية التـــــي يؤديهـــــا ، وينبغـــــي أن تـــــتم عمليـــــة عرقل

2لجعـــــل الجمهـــــور حـــــرًا فـــــي انتقـــــاد األحـــــداث والمواقـــــف التـــــي يجـــــري عرضـــــها "  . كـــــذلك يشـــــمل 
ـــــث تتعـــــارض وظائفهـــــا ـــــة االخـــــرى حي ـــــب كـــــل الناصـــــر التقي ـــــي المســـــرح الملحمـــــي عمـــــا  التغري ف

ــــه غيــــر معنــــي بهــــا  هــــي عليــــه فــــي المســــرح التقليــــدي ، والتــــي ال مجــــال لــــذكرها فــــي البحــــث ألن
 . 

  -ويبنى العرض المسرحي الملحمي على :  

"مجموعـــــــــة مـــــــــن اللوحـــــــــات والحـــــــــوارات القصـــــــــيرة واألغـــــــــاني والموســـــــــيقى والمواقـــــــــف   -1
3اليـــــــة وفكريـــــــة ".واألحـــــــداث القصـــــــيرة التـــــــي تـــــــرتبط فيمـــــــا بينهـــــــا بعالقـــــــات جم ومــــــــن  

ــــــي علــــــى التفاعــــــل واالســــــتجابة مــــــع العــــــرض  المؤكــــــد مثــــــل تلــــــك الصــــــيغ تعــــــين المتلق
ــــي المســــرح الملحمــــي هــــي الحكايــــات  خصوصــــًا وان مــــن أهــــم مصــــادر الموضــــوعات ف
الشـــــعبية المحليـــــة والشـــــرقية التـــــي تـــــأثر بهـــــا   ) برشـــــت ( كثيـــــرًا والتـــــي صـــــارت الســـــمة 

 الغالبة لمعظم أعماله .
ة جديــــدة بيــــنن المتلقــــي والعــــرض تقــــوم علــــى كســــر االيهــــام الــــذي يــــدعو اليــــه بنــــاء عالقــــ -2

ــــــــق  ــــــــوهمي وخل ــــــــب الغــــــــاء الجــــــــدار الرابــــــــع ال المســــــــرح    ) األرســــــــطي ( ، وهــــــــذا يتطل

                                                           
    1. 74المصدر السابق ، ص  -

امل يوسف كألدبية ، تحرير ، فيبر، بيتي نايسه و هاينن هيوبرت ، تر، رشت ، برتولد ، النظرية السياسية والممارسة اب -3        
         . 28، ص  1986دار الشؤون الثقافية العامة ،سلسلة المئة كتاب ،  –حسين ، بغداد : وزارة الثقافة واالعالم 

تب لد ، نظرية المسرح الملحمي ، تر ،، جميل نصيف ، بغداد : دار الحرية للطباعة ، سلسلة الكبرخت ، برتو -4     
 ،     16 –المترجمة 

 .  117، ص  1973      
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معادلــــــــة موضــــــــوعية مــــــــا بــــــــين الطــــــــرفين تقــــــــوم علــــــــى قاعــــــــدة ) اللعــــــــب / التعلــــــــيم ( ، 
 وبالتالي مشاركة الطرفين في بنية العرض المسرحي .

ــــــذي اســــــتعمل األفــــــالم هنــــــاك توافــــــ  -3 ق مــــــا بــــــين " ) برشــــــت ( و ) بســــــكاتور ...... ( ال
الوثائقيـــــــــة والمعلومـــــــــات االحصـــــــــائية ومقتطفـــــــــات مـــــــــن الصـــــــــحف اليوميـــــــــة لتوضـــــــــيح 

1مسرحياته "  . 
 

 الدراسات السابقة
ـــــم يعثـــــر الباحـــــث علـــــى دراســـــة ســـــابقة تناولـــــت عالقـــــة االنثروبولوجيـــــا فـــــي عـــــروض المســـــرح  ل
الملحمــــي العراقــــي وانمــــا اقتصـــــرت علــــى دراســــة بعــــض العـــــروض المســــرحية الملحميــــة لوحـــــدها 

 أو في عالقاتها مع اتجاهات أخرى ، مثل : 
ـــــــة  -1 ـــــــراهيم جـــــــالل ونظري ـــــــة الب ـــــــة االخراجي ـــــــة للرؤي ـــــــة قرائي مســـــــرحة المســـــــرح ، مقارب

 المسرح الملحمي للباحث رياض موسى سكران .
الممثــــــــــل وأداء الشخصــــــــــية بــــــــــين المســــــــــرح الملحمــــــــــي والمســــــــــرح االحتفــــــــــالي فــــــــــي  -2

العــــــــروض العراقيــــــــة . وهــــــــي رســــــــالة ماجســــــــتير للباحثــــــــة فاطمــــــــة رفعــــــــت حســــــــين 
 السعدي 

 
 المؤشرات التي أسفر عنها االطار النظري

ـــــي ج -1 ـــــة الت ـــــد الفرديـــــة والجمعي ـــــي ميـــــع العـــــادات والتقالي ـــــد جـــــذورها نحـــــو االصـــــول ،، والت تمت
 ال تشكل مستوى ثقافي مشترك ، تقع تحت مصطلح االنثروبولوجيا .

شــــــكال االنثروبولوجيــــــة علــــــى الممارســــــات والســــــلوكيات فقــــــط ، وانمــــــا تشــــــمل ال تقتصــــــر اال -2
 كل ما هو نظري كاألشعار والقصص والحكايات واالساطير .

لغنـــــاء والـــــرقص والموســـــيقى والشـــــعر واالفـــــالم والوثـــــائق ة ، والتغريـــــب ، والتـــــأرخ ، واالروايـــــ -3
 والصحف عناصر أساسية في بنية العرض المسرحي الملحمي .

لمســـــرحي الملحمـــــي علـــــى مشـــــاهد قصـــــيرة تتلـــــون لغتهـــــا مـــــا بـــــين الفصـــــحى ايقـــــوم العـــــرض  -4
 والعامية والشعر والنثر .

ـــــة ، والكـــــ -5 ـــــة أو الجماعي ـــــاءات الفردي ـــــر مشـــــترك مـــــن البن ســـــلوكيات والعـــــادات ل مـــــا هـــــو غي
ــــ ــــا ، هــــي صــــيغ مــــا قب ــــة ، التــــي تقــــع تحــــت مصــــطلح االنثروبولوجي ل والتقاليــــد والنتاجــــات الفكري

 التعبير او ما قبل الثقافة ألنها االصول أو الجذور .
                                                           

  1. 358، ص  1990، تر ، مؤيد حسن فوزي ،، بغداد : دار المأمون ،ن  2برادبري ، مالكم ، و ماكفارلن جيمس ، الحداثة ، ج -
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 اجراءات البحث

 لي . وصفي تحلي   - منهج البحث : -أوال ً 

 ألسباب اآلتية :لطريقة القصدية .. ولا -:  طريقة اختيار العينة –ثانيًا 

 عينــــــة عنهــــــا والمعرقـــــة(  رشــــــتب لبرتولـــــد – القوقازيــــــة الطباشــــــير دائـــــرة)  مســــــرحية تعتبـــــر - 1
 البـــــــاحثين جميـــــــع بـــــــاعتراف ، الملحمـــــــي المســـــــرح لنظريـــــــة التطبيقـــــــي االنمـــــــوذج البحـــــــث هـــــــذا
 . والنقاد

 المســــــــرح فــــــــي علميــــــــاً  متخصــــــــص واســــــــتاذ مخــــــــرج اخــــــــراج مــــــــن هــــــــو العــــــــرض هــــــــذا إن - 2
 . االتجاه  هذا في عديدة تجارب وله ، الملحمي

رحية رغــــــم انهــــــا مــــــن األعمــــــال التــــــي تشــــــكل عالمــــــة مضــــــيئة فــــــي المســــــرح ان هــــــذه المســــــ -3
العراقـــــــي إال أنهـــــــا لـــــــم تأخـــــــذ اســـــــتحقاقها اعالميـــــــًا للظـــــــروف التـــــــي أحالـــــــت دون عرضـــــــها ، وال 

 علميًا من خالل البحوث والدراسات .

 : عينة البحث -ثالثًا 

مســـــــرحية ) دائـــــــرة  تـــــــم اختيـــــــار العينـــــــة كـــــــأنموذج  يتوافـــــــق وعنـــــــوان وأهـــــــداف البحـــــــث وهـــــــي : 
عـــــــن مســـــــرحية )  ابـــــــراهيم جـــــــالل –عـــــــادل كـــــــاظم  ،  اخـــــــراج  –الفحـــــــم البغداديـــــــة (  تعريـــــــق 

 دائرة الطباشير القوقازية ( تأليف برتولد برشت .

 أدوات البحث : –رابعًا 

 ما أسفر عنه االطار النظري من مؤشرات . -1
 الباحث باعتباره مشارك في العرض المسرحي ) ممثل ضمن المجاميع ( . -2
 المشاهدة العينية للعرض وحضور جلسة المناقشة الرئيسية للعرض . -3
 الكتب والمصادر والمراجع .  -4
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 تحليل العينة : –خامسًا 

 -حكاية المسرحية :

اع الثــــــوار مــــــن حصــــــلت ثــــــورة فــــــي احــــــدى مقاطعــــــات القوقــــــاز علــــــى حاكمهــــــا الجــــــائر واســــــتط 
حــــرق قصــــره والســــيطرة علــــى ملكــــه ، وكانــــت لــــه زوجــــة وطفــــل واحــــد تقــــوم علــــى خدمتــــه شــــابة 
تعلقـــــت بـــــه كثيـــــرا ، وعنـــــد حـــــرق القصــــــر فـــــرت األم بعـــــد ان جمعـــــت مالبســـــها وذهبهـــــا تاركــــــة 
طفلهــــا وســــط اللهــــب ، فــــي حــــين اســــتطاعت المربيــــة انقــــاذ الطفــــل والهــــرب بــــه دون علــــم الثــــوار 

ثــــم راحــــت تبحــــث عــــن وســــيلة إلثبــــات امومتهــــا لــــه مــــن خــــالل الــــزواج  ألنــــه ولــــي العــــرش ومــــن
مــــن شــــخص مــــا ، متناســــية حبيبهــــا المقاتــــل فــــي الجبهــــة ، وبعــــد ســــنين عــــادت زوجــــة الحـــــاكم 
ــــم انهــــا علمــــت بمصــــير ابنهــــا  ــــة ، ث ــــى المدين ــــاعهم مــــن اعــــادة الســــيطرة عل بعــــد ان اســــتطاع اتب

ــــــأرادت اســــــتعادته مــــــن المربيــــــة فقامــــــت برفــــــع دعــــــوى الــــــى ا ــــــب حضــــــورها ف لقاضــــــي الــــــذي طل
وحضــــور المربيــــة والطفــــل ، فوضــــع الطفــــل فــــي وســــط دائــــرة رســــم حــــدودها بــــالفحم وطلــــب مــــن 

ــــــة ان ــــــل  االم والمربي ــــــل اليهــــــا ، وايهمــــــا تســــــتطيع ســــــحب الطف تســــــحب كــــــل واحــــــدة مــــــنهن الطف
حــــين اليهــــا ســــيكون الطفــــل لهــــا  ولمــــا بــــدأن بــــذلك وراح يتــــألم تركتــــه الخادمــــة وتنازلــــت عنــــه ، و 

ــــم والعــــوق ،،  ســــألها ــــه مــــن االل ــــت علي ــــه اجابــــت بأنهــــا خاف القاضــــي عــــن ســــبب عــــدم ســــحبها ل
وحــــين ذلــــك أمــــر القاضــــي بــــان يضــــم الطفــــل الــــى حضــــن المربيــــة ألن زوجــــة القاضــــي لــــم تكــــن 

 حريصة عليه كحرص المربية .

  -تمهيد :

ســـــوف يحـــــاول الباحـــــث تحليـــــل المشـــــاهد الرئيســـــية التـــــي بنـــــي عليهـــــا العـــــرض المســـــرحي والتـــــي 
ــــــق وهــــــدف مهــــــد ــــــًا وفلســــــفيًا ألحــــــداث المســــــرحية وأحكــــــام القاضــــــي ، وكــــــذلك ألنهــــــا تتف ت فكري

البحـــــــث وعنوانـــــــه فـــــــي حـــــــين أن المشـــــــاهد االخـــــــرى الصـــــــغيرة انحـــــــازت فـــــــي بنيتهـــــــا الـــــــى ذات 
ـــــب شـــــيئًا مـــــن  االســـــلوب الـــــذي بنيـــــت عليـــــه المشـــــاهد الكبيـــــرة ، وألن مســـــاحة البحـــــث هـــــذا تتطل

 التكثيف .

  -تحليل العينة :

ــــا الشــــعبي ب  ــــي موروثن ــــى صــــدره مــــا يســــمى ف ــــذي يحمــــل عل ــــراوي ال ــــدأ المســــرحية بظهــــور ال تب
) النقـــــــارة ( وفـــــــي يديـــــــه عصـــــــاتين مـــــــن القصـــــــب وهـــــــو يضـــــــرب عليـــــــه بالطريقـــــــة التـــــــي كـــــــان 
يســــتخدمها ) المســــحراتي ( فــــي ليــــالي رمضــــان ، وهـــــو يغنــــي باللهجــــة الشــــعبية العراقيــــة أغنيـــــة 
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ـــــه بشـــــع ـــــاريخ الحـــــاكم وعالقت ـــــة      تحكـــــي لنـــــا ت ـــــة :     كـــــان مـــــا كـــــان بمدين به  تقـــــول هـــــذه األغني
 حاكم مترس زيمة 

 حاكم بغفلة زمن        طفر باية فوك باية                         

 وصار سلطان الوالية                                    

ثــــــم يظهــــــر الحــــــاكم بموكبــــــه الرســــــمي حيــــــث تحــــــف بــــــه الكثيــــــر مــــــن االعــــــالم الكبيــــــرة جــــــدًا    
والملونــــــة كــــــالتي تســــــتخدم فــــــي المراســــــيم الحســــــينية أو التــــــي تســــــتخدم فــــــي احتفــــــاالت العشــــــائر 
العراقيـــــــة ) البيـــــــارغ ( ، وهنـــــــا ترافـــــــق اصـــــــوات العـــــــزف علـــــــى النقـــــــارة حركـــــــة ســـــــير الموكـــــــب ، 

 شوارع المدينة حيث األبهة والمبالغة في حركته.وكأنه يسير بطريقة رسمية  في 

وبعــــد مشــــاهد قصــــيرة تمهــــد لألحــــداث الرئيســــية يظهــــر لنــــا الحــــاكم وهــــو جــــالس علــــى كرســــي    
ـــــياًل يشـــــبه مـــــا يســـــتخدم فـــــي بعـــــض المجـــــالس وخصوصـــــًا  مـــــن الخشـــــب مرتفـــــع عـــــن االرض قل

ـــــد اللعـــــ ـــــال عن ـــــة كمـــــا يفعـــــل االطف ـــــة ، وهـــــو يحـــــرك رجلي ـــــوم مجـــــالس الوعـــــاظ والحكواتي ب ، ويق
 بتناول ) يكرز( حب الرقي بطريقة مقززه ، لإلشارة الى تفاهة شخصيته وضعفها . 

وبعــــد نجــــاح الثــــورة وحــــرق القصــــر نشــــاهد زوجــــة الحــــاكم وقــــد جمعــــت ذهبهــــا واموالهــــا بقطــــة    
قمــــاش وصــــرتها علــــى طريقــــة النســــاء العراقيــــات حــــين يجمعــــن المالبــــس فــــي ) بقجــــة ( وتهــــرب 

حيــــــد ، فــــــي المقابــــــل ومــــــن الجهــــــة االخــــــرى نــــــرى المربيــــــة وهــــــي تحــــــاول بهــــــا ناســــــية طفلهــــــا الو 
 دخول القصر إلنقاذ الطفل وبعد ان تظفر به تهرب هي االخرى الى الجهة المقابلة .

ـــــة وأهلهـــــا بعـــــد       ـــــين حـــــال المدين ـــــي تب ـــــا المخـــــرج بعـــــض المشـــــاهد الت ـــــدم لن ـــــك يق ـــــم بعـــــد ذل ث
ـــــع ـــــك المشـــــهد الكوميـــــدي الرائ ـــــذي يكـــــون فـــــي حضـــــرة قاضـــــي  ســـــقوطها ولعـــــل مـــــن أهمهـــــا ذل ال

المدينـــــة حيــــــث تــــــدعي فتــــــاة غايــــــة فــــــي الجمــــــال ان مربــــــي الخيــــــل ) الســــــايس ( الشــــــاب القبــــــيح 
ـــــف رمـــــى  ـــــي االســـــطبل ، وكي ـــــه ف ـــــت علي ـــــد اغتصـــــبها بعـــــد أن دخل المنظـــــر والمعـــــوق جســـــديًا ق
أ بهــــا علــــى قشــــور الحنطــــة ) التــــبن ( ونــــال منهــــا ، وعلــــى عادتــــه فــــي الحكــــم واســــتنادا الــــى مبــــد

ـــــق التغر  ـــــب منهـــــا جلبهـــــا واخـــــذ يعل ـــــى عمـــــق المســـــرح وطل ـــــب ، قـــــام القاضـــــي برمـــــي ســـــكين ال ي
علــــى طريقــــة ترنحهــــا فــــي المشــــي ، ومــــا أن عــــادت طــــرح عليهــــا بعــــض االســــئلة التــــي غالبــــًا مــــا 
ــــ ــــذات اللكنــــة البغدادي ــــات حــــين يقمــــن بخطبــــة امــــرأة لولــــدها وب ة تطرحهــــا بعــــض االمهــــات العراقي

: 
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 وة ؟القاضي : كوليلي انت تحبين الحال

 الفتاة : ) بغنج ( كلش هواية .

 القاضي : ومن اطبين بالحمام كم ساعة اضلين ؟

 الفتاة : ساعتين تالثة .

ــــــو هــــــذا المســــــكين الســــــكط اغتصــــــبج ، ال واهلل  ــــــدعين ان ــــــه ت ــــــو ، كــــــل هــــــذا وجاي القاضــــــي : حل
 انت اللي اغتصبتيه مو هو .

تلقـــــي لقـــــراءة شخصـــــيته ، ومـــــن وهكـــــذا كـــــان حكـــــم القاضـــــي الـــــذي اراده المخـــــرج مفتاحـــــا للم    
الجــــدير بالــــذكر ان الــــديكور فــــي معظــــم هــــذه المشــــاهد كانــــت عبــــارة عــــن قطــــع بســــيطة تؤشــــر 
ــــور  ــــى مشــــهد الث ــــى أن نصــــل ال ــــوالى المشــــاهد ال ــــم تت ــــة . ث ــــى المكــــان ووفــــق الطريقــــة الملحمي ة ال

 فــــي شــــيءو  -المضــــادة الــــذي تســــتطيع فيــــه زوجــــة الحــــاكم العــــودة الــــى الســــلطة برفقــــة الحاشــــية 
حـــــدث بطريقـــــة مبـــــالغ فيهـــــا كمـــــا يفعلـــــن بعـــــض نســـــاء الطبقـــــات منهـــــا حيـــــث تت -مـــــن الســـــخرية 

الغنيــــــة ، وحيــــــث يشــــــير عليهــــــا البطانــــــة برفــــــع دعــــــوى لــــــدى قاضــــــي المدينــــــة المعــــــروف بعدلــــــه 
 وانصافه .

ـــــى األرض ويضـــــع      ـــــرة بواســـــطة الفحـــــم عل ـــــوم المحاكمـــــة يرســـــم القاضـــــي دائ وحيـــــث يكـــــون ي
بيـــــة بـــــان تقـــــف فـــــي جانـــــب خـــــارج الـــــدائرة ويطلـــــب مـــــن زوجـــــة الطفـــــل فـــــي وســـــطها ويـــــأمر المر 

الحـــــاكم ان تقـــــف بالجانـــــب اآلخـــــر ويـــــأمرهن بســـــحب الطفـــــل كـــــل الـــــى جهـــــدتها ومـــــن تســـــتطيع 
اخـــــراج مـــــن الـــــدائرة ســـــوف يحكـــــم لهـــــا القاضـــــي بأمومتـــــه ، ومـــــا ان تبـــــدأ عمليـــــة الســـــحب تتـــــرك 

ى حــــاكم بضــــم الطفــــل الــــمــــر الالمربيــــة بــــد الطفــــل فــــي حــــين جذبتــــه امــــه الحقيقيــــة بقــــوة ، وهنــــا أ
الطفـــــــل لمـــــــن  –تأكيـــــــدا للفكـــــــرة الرئيســـــــية للعـــــــرض التـــــــي هـــــــي ) االرض لمـــــــن يزرهـــــــا المربيـــــــة 

 ( .تربيه
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 النتائج ومناقشتها

آلتية ا من خالل ما ورد في اإلطار النظري من مؤشرات ، وبعد تحليل العينة حدد الباحث النتائج
:- 

 -النتائج : –أواًل 

لبيئــــــــة العراقيــــــــة مــــــــن خــــــــالل اللهجــــــــة المحليــــــــة  اواحالتهــــــــا الــــــــى ان تعريــــــــق المســــــــرحية  -1
ــــــي التنــــــاول ، رغــــــم ان موضــــــوعة المســــــرحية  ــــــردات ذات الخصوصــــــية ف ــــــف بعــــــض المف وتوظي

ــــرد ب ــــًا وذلــــك لتف ــــان هــــذا بحــــد ذاتــــه عنصــــرًا انثروبولوجي ــــازي ، ف يئتنــــا مســــتمدة مــــن التــــراث القوق
ول ا جــــذورها وامتــــداداتا نحــــو االصــــبهــــذه اللهجــــة وعــــدم تــــداولها مــــن قبــــل األمــــم االخــــرى ، ولهــــ

 ، وبذلك فإنها تندرج تحت مبدأ ما قبل التعبير أو ما قبل الثقافة .

كمـــــا أن توظيـــــف الشـــــعر الشـــــعبي ووفـــــق بعـــــض الصـــــيغ اللحنيـــــة أو المقامـــــات  -1
ــــًا مــــا يتفــــرد بهــــا مجتمعنــــا العراقــــي ، جعــــل منــــه المخــــرج عنصــــر  ًا المحليــــة ، والتــــي غالب

 الشعوب األخرى لذلك فقد صار عنصرًا انثروبولوجي.غير مشترك بننا وبين 
ـــــــدى  -2 ـــــــي عرفـــــــت ل ـــــــارة ( فـــــــي العـــــــرض وبالطريقـــــــة ذاتهـــــــا الت ان توظبـــــــف ) النق

 المســـــحراتية ، ورغـــــم أن لهـــــا مـــــا يماثلهـــــا فـــــي التوظيـــــف عنـــــد الشـــــعوب االســـــالمية ، اال
ـــــي هـــــي ) طاســـــة مـــــن معـــــدن  ـــــرد فـــــي خصوصـــــية المـــــواد المصـــــنعة منهـــــا والت أنهـــــا تتف

تخدم مـــــن قبـــــل عمـــــال البنـــــاء لنقـــــل المـــــواد االنشـــــائية ، وجلـــــد رقيـــــق ألحـــــد الفـــــافون تســـــ
 الحيوانات ، وقطتي قصب ( وهي بذلك ذات سمات انثروبولوجية .

توظيـــــــف األعـــــــالم بأحجامهـــــــا والوانهـــــــا المتعـــــــارف عليهـــــــا فـــــــي بيئتنـــــــا وبـــــــذات  -3
 الطريقة في الواقع المعاش يمكن أن ينحاز بها نحو االنثروبولوجية .

الشـــــعبية التـــــي طغـــــت علــــــى مشـــــهد االغتصـــــاب واســـــلوب المناقشــــــة أن الـــــروح  -4
بـــــــين القاضـــــــي والفتـــــــاة ومـــــــا طرحهـــــــا عليهـــــــا مـــــــن أســـــــئلة ، اضـــــــفت عليـــــــه شـــــــيئًا مـــــــن 
الخصوصــــــية المحليــــــة وكأننــــــا أمــــــام حــــــدث محلــــــي آنــــــي وبالتــــــالي احالتــــــه الــــــى فضــــــاء 

 االنثروبولوجيا .
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 االستنتاجات :  –ثانيًا 
ـــــــى  -1 ـــــــرض عل ـــــــة فـــــــي ان موضـــــــوع المســـــــرحية ف ـــــــف عناصـــــــر انثروبولوجي المخـــــــرج توظي

 العرض .
ان طــــرز االخــــراج فــــي المســـــرح الملحمــــي وامكانيــــات توظيـــــف الشــــعر والغنــــاء والـــــرقص  -2

...خ وبلهجـــــات متعــــــددة ســـــاهمت فــــــي توظيـــــف االشــــــكال االنثروبولوجيـــــة المحليــــــة فــــــي 
 العرض .

 
 قائمة المصادر والمراجع

 
 يةالمصـــــر  الهيئـــــة:  القـــــاهرة ، بيـــــاتلي قاســـــم ، تــــر ، ورق مـــــن زورق ، أيوجينـــــا ، باربـــــا - 1

 .    2006 ، الثاني كتاب األلف مشروع – للكتاب
 ةوزار :  القـــــاهرة ، الجمـــــل ســـــهير ، تـــــر ،، الممثـــــل طاقـــــة ، وآخـــــرون  أوجنيـــــو، ، باربـــــا - 2

 .  1986،      التجريبي للمسرح الدولي القاهرة مهرجان – الثقافة
 بيتــــــــي فيبـــــــر، ، تحريـــــــر ، األدبيـــــــة والممارســـــــة السياســـــــية النظريـــــــة ، برتولـــــــد ، برشـــــــت -3

 الثقافــــــة وزارة:  بغــــــداد ، حســــــين يوســــــف كامــــــل تــــــر، ، هيــــــوبرت هــــــاينن و نايســــــه      
  . 1986 ، كتاب المئة ،سلسلة العامة الثقافية الشؤون دار – واالعالم

ـــــد ، برخـــــت  -4 ـــــة ، برتول ـــــر ، الملحمـــــي المســـــرح نظري ـــــل ،، ت  دار:  بغـــــداد ، نصـــــيف جمي
   . 1973  ، 16 – المترجمة الكتب سلسلة ، للطباعة الحرية

 يفـــــــوز  حســـــــن مؤيـــــــد ، تـــــــر ، 2 ج ، الحداثـــــــة ، جـــــــيمس ماكفـــــــارلن و ، مـــــــالكم ، برادبـــــــري -5
 .   1990 ،ن المأمون دار:  بغداد ،،
 
 . ت ب ، الثقافة دار:  البيضاء الدار ، واالنثربولوجيا المسرح ، يوسفي حسن   -  6
 االخراجيـــــــة الرؤيـــــــة فـــــــي قرائيـــــــة مقاربـــــــة ، المســـــــرح مســـــــرحة ، ســـــــكران موســـــــى ريـــــــاض  -7  

  2000، العامة الثقافية الشؤون دار:  بغداد ، الملحمي المسرح ونظرية جالل البراهيم
ـــــورغي ، غاتشـــــف -8 ـــــوعي ، غي ـــــر ، والفـــــن ال ـــــل ، ت ـــــوف نوف ـــــت ني ـــــس:  ،الكوي ـــــوطني المجل  ال

          . 1990 ، 146 – المعرفة عالم سلسلة ، واآلداب والفنون للثقافة
 الهيئــــــة:  هرة،القــــــا صــــــليحة نهــــــاد ، تــــــر ، المســــــرحي العــــــرض نظريــــــة ، جوليــــــان ، هلتــــــون -9

ــــــــــــون      -. 104 ص ، 1994 ، للكتــــــــــــاب العامــــــــــــة المصــــــــــــرية  نظريــــــــــــة ، وليــــــــــــانج ، هلت
 ، للكتــــــــاب العامــــــــة المصــــــــرية الهيئـــــــة:  ،القــــــــاهرة صــــــــليحة نهـــــــاد ، تــــــــر ، المســــــــرحي العـــــــرض
1994 . 
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 جدل الصورة
 قراءة في الثابت والمتحول بالعرض المسرحي العراقي

 مقدم بحث
 قبل من

 أحمد داخل صارم. د.م.أ
 مشكلة البحث:

اثارت الصورة عبر التأريخ ظهورها جداًل واسعًا حول أحقيتها في الهيمنة على 
الوصف( في الملفوظ السردي فكانت والدة الصورة نبوءة بإزاحة الكم اللغوي )السرد ، 

( اللياً العرض واتساع مساحة اشتغالها في الموجز اإلبداعي وتكون متنًا صوريًا )شكليًا( )د
تصبح موازيًا للمتن الحكائي. ولتعود الصورة مرة أخرى وتؤكد أهميتها في انظمة التلقي و 

مركزًا فاعاًل في بنية الخطاب اإلبداعي، أن تحوالت الصورة واشتغاالتها ساهمت في 
ثفة ور تيارات مثل الشكالنية والبنيوية والسيميائية ، إذ أن الصورة أصبحت عالمة مكظه

ية في الخطاب اإلبداعي وبالغتُه وعمقُه وشكلت الصورة بنية فوقية تمتد بجذورها في بن
النص العميقة ومن هنا برزت مشكلة البحث )كيف يتأسس جدل الصورة المؤثر في 

 رحي(.تحوالت الثابت في العرض المس
 

 أهمية البحث:
تتجلى أهمية البحث في كونه يؤكد على الجذور الفكرية لمرجعيات انتاج الصورة 

 ولذا فالبحث يفيد العاملين في الفن المسرحي السينمائي والتشكيلي.
 

 حدود البحث:
 الحد المكاني: مسارح بغداد.

 م2000 – 1990الحد الزماني: 
التي غادرت ثبات النص واكتنزت بكم الحد الموضوعي: العروض المسرحية 

 صوري.
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 التعريف اإلجرائي:
: يعرف تودروف الصورة بأنها )داٌل بديل لدال آخر يبقى المدلول فيه هو الصورة - 1

1)نفسه في الحالتين( ). 
 الفصل الثاني

 األطار النظــري

 جدل الصورة في العرض المسرحي -
 مؤشرات األطار النظري  -

 

 جدل الصورة:
ي فيمثل الجدل إحدى المقوالت الفلسفية التي تشير دومًا إلى طبيعة حركة التأريخ 

كل مرحلة من مراحل التطور اإلنساني وبذلك يكون الجدل مؤشرًا للصيرورة اإلنسانية 
فكر رة الوالفكرية التي حققت امتيازًا ونسقًا فلسفيًا واضحًا ومؤثرًا ، ومن خالل تتبع مسي

( األول )الفلسفة المثاليةن يحدد نسقين فكريين واضحين ومؤثرين: اإلنساني نستطيع أ
 .والثانية )الفلسفة المادية(

يقوم الجدل في الفلسفة المثالية على الحوار بين الذات والموضوع فإذا كان النشاط 
العقلي يذهب على تصوير ذهني كان تخياًل ، أما إذا أن صّب على موضوع حسي سمي 

هذه الحالة إدراكًا حسيًا ومن أعلى ضروب النشاط العقلي هي تلك التي النشاط العقلي في 
يتخذ فيها العقل من نفسه موضوعًا لنشاطه حيث يصبح هو نفسه الذات والموضوع في آن 

2)معًا حين يدور بينهما حوار جدلي ). 
 وبذلك يكون أن الجدل المثالي هو إنعكاس ومحاكاة لحركة الواقع دون تدخل للذات

 و عرٌض لموضوع .فيه ه
أن الجدل المثالي هو إنعكاس ومحاكاة لحركة الواقع دون تدخل الذات البشرية فجدل 
اإلنسان والطبيعة حيث يتوحد كٌل منهم مع اآلخر في مجتمع عمل واحد، يقول لوسيان 

                                                           
(1  .78، ص1990تزيفتان تودروف: مفهوم األدب، ترجمة منذر عباس، سوريا، حمص، دار الذاكرة للنشر،    (
(2  .92-91عبد الفتاح إمام، المنهج الجدلي ، ص   (
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كولدمان )أي تأمل في العلوم اإلنسانية البد أن ينطلق من داخل المجتمع ال من خارجه 
لتأمل البد أن يغير الحياة االجتماعية لما يحرزه من تقدم في العالقة الجدلية بها وأن هذا ا

1)وأن الظواهر الثقافية أبنية تتولد عن أبنية أوسع ترجع إلى العالقات االجتماعية نفسها( ). 
ت أن الجدل عالقة دينامية بين ذات وموضوع في الفلسفة المثالية يكون الجدل بين الذا

ي والموضوع )عالم المثل( لذلك يكون المبدع هو ذات واصلة بين العالم العلو )الفنان( 
 )عالم المثل( و )الواقع( ويكون نتاجه الفني ترسيخ لقيم عالم المثل ، األخالقي .

عّد أفالطون االرتباط الفكري بعالم المثل أو الذات األلهية وهي أصل كل المعارف 
بوجود فيض )نور( آلهي يفيض من عالم االلهة ويعّم  اإلنسانية والفنون فقد رأى أفالطون

عالم البشر ومن هنا تظهر مساحة الفنون في الجدل المثالي الذي يراه هيكل في الروح 
2)المطلقة )أجده أنا في العالم المادي الذي يعكسه العقل البشري ويترجمه إلى أشكال( ). 

هر الوجود والتي تشكل جدل وبذلك تكون المادة وفق آلراء كارلماركس هي أصل وجو 
المادي والذي هو األساس في مجمل النشاطات البشرية والطبيعية المحكومة بالحركة 
والتطور )ال يوجد شيء في العالم غير مادة تتحرك وال تستطيع المادة أن تتحرك إاّل في 

3)الزمان والمكان( ). 
ونه يخلق أشكال جديدة )أن وبذلك يكون الجدل المادي هو سمة للحياة الفنية المعاصرة ك

4)شكل الحياة األسمر ومبلغها التقدمي والثقافي هو بفضل نموها االقتصادي( ). 
 ومن هنا فأن ماركس يضع حركة الواقع وتطوره على سكة حركة االقتصاد.

 الصورة في النص المسرحي بين الثبات والتحول:
وظيفتها في النص الصورة في النص المسرحي تقع في مستوى الوصف حيث تنحصر 

على الوصف وتتحرك وفقًا لنسق تتابعي متوازيًا مع مستوى السرد ، فالصورة عند أرسطو 
)صورة متممة للمادة التي تتشكل بها وليس مستقلة عنها ، فالصورة والمادة هما وجها 
الحقيقة في كل شيء( ، أما سوزان النكر فأنها ترى الصورة )شيء ما يوجد فقط إلدراكنا 

5)د من نظامه الفيزيقي والسببي(مجر  ). 
                                                           

(1  .273أديث كيزر ويل، ص   (
(2  .111، ص1972توماس مونرو ، التطور في الفنون ، ترجمة عبد العزيز توفيق، مصر ، القاهرة،    (
(3 لوسكي نيكوال، تأريخ الفلسفة الروسية، ترجمة : فؤاد كامل، مراجعة : زكي نجيب محمود، مصر ، ب.ت، ، ص    (

392. 
(4  .293المصدر السابق، ص   (
(5  .37، ص1986وزان النكر، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، راضي الحكيم ، فلسفة الفن عند س   (
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وباالتفاق على أن الدال شيء مادي تصبح الصورة في استحضار للمادة شرط الحفاظ 
 على الحضور المادي وهذا يؤدي على اعتبار الصور هي المظهر والشكل.

الصورة هي اتحاد بين الشكل والمضمون بوحدة جدلية ديناميكية تنتج دوال متعددة 
السياق )لفظ ومعنى( داخل النص مع عناصر أخرى داخل العرض. أن  بحركاتها داخل

الفن يعتمد الصورة الذهنية وكيفية توصيلها إلى المتلقي )معرفة الصورة أو المعنى يدرك 
بواسطة الحدث ذلك ألن الحدث هو الفعل العقلي األساسي الذي تعتمد عليه كل أنواع 

1)المعرفة( عقليًا تخيليًا أصبح من الممكن تحويل المدرك وكون الصورة مدركًا حسيًا  .(
الحسي العقلي التخيلي إلى وجود مادي )لوحة ، تمثال، عرض مسرحي، فلم( ويتولد بذلك 
شكل مادي ناتج عن مضمون تخيلي عقلي فكري ومن هنا ينشأ الجدل ما بين الحسي 

يد تشكيل الواقع والتخيلي )المضمون( وبين الشكل المادي )الصورة( ولذلك يكون الفن يع
 صوريًا.
 

 عقلي     فكــر
 جمالي    فـن
 مادي    واقع
 

فأن  لذلك الصورة وعٌي متقدم وكلما زاد تجريدًا ابتعدت عن التشكيل زاد تأثيرها وأثار جدالً 
لقي المت الصورة تمثل وعيًا إبداعيًا واجتماعيًا باعتبار أنها قناة لتوصيل فكر المبدع إلى

 جدل العالقة بين الفن والواقع .وهي إشارة واضحة 
يجب أن ال تفهم الصورة على أنها نسخة مادية أو شيء مادي ولكن على أنها محتوى أو 

2)فكرة يكون االنتباه فيها مركزًا على نوعية حسية بشكل ما ) . 
أن ثبات المعنى وعدم القدرة على تأسيس معاني أخرى غير المعطاة وكما في المسرح 

إلى ثبات الشكل والصورة وتصبح الصورة هي تفسير للمعطى األدبي  الكالسيكي يؤدي

                                                           
(1  .39راضي الحكيم، مصدر سابق، ص   (
(2 ، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، 1طاهر عبد مسلم، عبقرية الصورة والمكان، التعبير ، التأويل ، النقد، ط   (

 .101، ص2002عمان، 
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)النص( والذي يقود إلى رسوخ وثبات البناء االجتماعي وطبقاته )التراكمات التي تحدث 
1)في توالد الصور التي ال تنقطع تؤدي إلى انتقاالت هائلة اختالفات األشكال وتباينها( ). 

سبير( إخراج )بتربروف( يقول )بروك( حول هذه ففي مسرحية العاصفة تأليف )وليم شك
التجربة )المقصود هو استحضار العاصفة باالمكانيات التي تنتمي إلى المسرح وتساعد 

2)الممثلين على التموضع في عالم مادي( أن الصورة تعمل وتتأسس على تناقضاتها  .(
ث تكشف عن كل ولذلك فهي غير ثابتة ودائمة التحول وكما هي في المسرح الملحمي حي

متناقضات االجتماعية وصراع الطبقات وأزمة اإلنسان في الوجود البرجوازي المتناقض 
حيث الصورة مغربة تخضع لقوانين الجدل المادي. أن التطور البطيء الكمي ينقطع في 
نقطة معينة وتحل لحظة االنتقال والتحول إلى كيفية جديدة. )التغيرات الكمية تجري عندما 

بصورة كافية لتحل محلها التغيرات الكيفية السريعة المفاجئة يتحول نفي شيء الثابت تتراكم 
3)إلى نفي جديد والنفي الجديد يجد نفسه بمواجهة نفيًا آخر( ). 

 مؤشرات األطار النظري:

الجدل صيرورة دينامية بين ذات وموضوع باختالف موقع الموضوع بين عالم  -1
الجدل مثالي أو مادي.المثال والواقع تتغير طبيعة   

 ية وري في كل عصر أو مرحلة تأريخنوع الجدل هو الذي يحدد نوع النسق الص -2
 الصورة خزين معرفي للعالقة بين الذات )الفنان( والموضوع )الواقع( . -3
 الصورة في النص المسرحي تقع ضمن سياق الوصف والسرد ، أما بالعرض هي -4

 عرض لنمط الحياة الواقع .
ى الصورة في االتجاهات المسرحية الحديثة هي عرض لواقع متطور قائمة عل -5

 بنى عالم األحالم والرؤى المستقبلية.
 

                                                           
(1  –فضاء الروائي في الغربة، األطار والداللة، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، العراق محمد البوريني، ال   (

 .26بغداد، ب.ت. ، ص
(2  .17بيتربروف، ليس هناك من أسرار، ص   (
(3 ، 1976، بغداد، 3أيفانسيف، أسس الفلسفة الماركسية ، ترجمة عبد الرزاق الصافي، منشورات الطريق الجديد، ط   (

 .88ص
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث

 مجتمع البحث :
 

يتشكل مجتمع البحث على العروض التي تعتمد الصورة في بنائها فكانت تجربة 
تحمله من رؤى مستقبلية بعد أن غادرت صالح القصب هي األقرب لهذا الموضوع بما 

 األعمال التي قدمها صالح القصب  منطقة اشتغال النص، فكان مجتمع البحث يضم كافة
 عينـة البحـث:

 تم اختيار ثالث عينات للمخرج صالح القصب وهي: الملك لير ، عزله الكرستال ، الخال
 السيكيأدبيًا يتراوح ما بين الكفانيا تأليف )انطوان تشيخوف(. مثلت هذه العينات تنوعًا 

 والواقعي وقصيدة النثر ، وأن هذا التنوع أدى إلى تنوع واختالف في إنشائية الصورة
 المسرحية.

 أداة البحث :
استخدم الباحث في تحليل العينة األقراص المدمجة وما كتب في الصحف والمجالت عن 

  هذه التجربة.

 تحليل العينة

اإلخراجي )د. صالح القصب(جدل الصورة في األسلوب   

تتمثل تجريد المخرج صالح القصب كونها تجريد ابتعدت عن السائد وخطت أسلوبًا أمتاز 
بمغادرة الثابت النصي ومكنت مغاليق المستعصي في النص األدبي ، إذ أن تناقل المخرج 
صالح القصب بين النص الكالسيكي الشكسبيري      تشيخوف ومن ذهب باتجاه قصائد 
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لنثر )خزعل الماجدي( وبالعودة إلى تجريد المخرج صالح القصب نجد أن المخرج أجتهد ا
 في النص الشكسبيري.

عادة بنائه ب ما أن اإلجراء األولي الذي يقوم به المخرج صالح القصب هي تفكيك النص وا 
ت يالئم ورؤاة الحلمية المكتنزة بالصور وخلق معادل صوري يتوازي أو يتقاطع مع مقوال

لنص األدبي الراسخة. فالقصب يبحث عن مستويات جمالية فكرية غير مكتشفة في ا
النص األدبي، إذ أن يقوم القصب بتضخيم هذه المستويات وشطرها مرات عدة ويعود 

 يركبها مرة أخرى ضمن نسق صوري يعج بالقرائية والدهشة.
 ، اآلالت موسيقيةففي مسرحية الملك )لير( استخدم القصب )القماش األبيض، التوابيت 

نحاسية معطلة( إلنتاج سيل من الصور شكلت تحواًل في نص شكسبير الثابت، فالقصب 
المدهش. فالقصب  –هنا غادر منطق النص الثابت، ليحلق في فضائه الصوري المخول 

تاج كشف )مأساة لير( وشعوره بقدوم النهاية التحمية )الموت(، لذا ذهب القصب باتجاه إن
ألرث هو توابيت للموتى، القماش األبيض هو الكفن الذي يكفن المملكة. صور للموت ا

 اآلالت النحاسية الموسيقية وآالالت معطلة .
أن الصورة في عروض القصب تتالشى وتشفت لتعود وتتركب مرة أخرى لتعلن عن 

 وجودها بقوة هي تشير إلى النهاية المأساوية ألبطاله إذ أن الموت يترقب الجميع.
للغة القصب مشروعًا جماليًا آخر يغامر فيه ويؤكد على أسلوبه اإلخراجي في تحديد ايقوم 

 الملفوظة ويفسح المجال واسعًا لهيمنة الصورة ففي مسرحية عزلة في الكريشال )تأليف
الشاعر خزعل الماجدي( ذهب القصب باتجاه قصيدة النثر وهي أسلوب حديث في الشعر 

 العربي.
بفقد وخلق القصب بناية قسم التصميم    مسرحية خارج حدودقصب تجربته القدم ال
بالرمل األحمر ووزع ممثليه وهم يرتدون مالبس  مية فقد قام القصب بتغطية هذهاألما

سوداء ووضع آلة طابعة تسجل الحوادث التأريخية، وهناك أيضًا اآلالت الموسيقية 
بانتظار مراكب العائدين ولكن  على السواحلالحزينة وكأنها النحاسية وهي تطلق أجوائها 

ذ أن أخذ قصب الشبابيك المطلة على هذه دون جدوى. وخلق هذا الفضاء وضيق ال ، وا 
ممثليه بتنظيف زجاج الشبابيك المطلة على الساحة وقد أرتدى ممثليه المالبس البيضاء 

ركيًا صريًا وحب األسفل أن صورة هذين ال خلقت  وكأنهم مراقبين لألحداث التي تجري في
الدائرية وبشخوصها المتحركة والتي ترتدي السواد وتتقاطع معها البناية إذ أن مساحة 
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القائمة بنوافذها الزجاجية الناصعة وحركة ممثلها العمودية صعودًا ونزواًل يرتدون المالبس 
 مادي مركب. –البيضاء يخضع اإلنشاء الصوري القصب إلى جدل مثالي 

 الا الهائمين في عوالم غير مستقرة )الرمل( إشارة إلى فالمساحة الدائرية بشخوصه
جدوى من كل شيء فالبشرية تنتظر وهي تتوشح بالسواد أما خلف المشهد فهي البناية 
القائمة المهيمنة على هذه المساحة وبحركة شخوصها بين األعلى واألسفل خلقت تقاطع 

ة  كة هذه الشخوص داخل البنايبصريًا مع حركة الدائرية في األسفل )الباحة( وكأنها حر 
 ماهية اإلشارة إلى حركة الموت والوالدة.

وتبرز بحثية كل شيء الحياة ، الوجود ، الموت في رؤيا صالح القصب واضحة عندما 
 يعتلي قمة هذه البناية مهرج بطل على المشهد ضاحكًا وكأن كل شيء            واحدة

 وهي الموت.
ة نارية تخرج من البناية إلى الباحة لتكدس الشخصيات ثم يزج القصب بعد ذلك بدراج

داخل البناية بعيشة واضخة على انتقال اإلنسان من الحياة إلى الموت إذ أن العدم 
ولألشياء في هذه التجربة اعتمدت على خلق    متضادة على مستوى الحركة ، اللون ، 

ائمة، العمودية في البناية القالصوت . فالحركة الدائرية في الباحة متضادة معها الحركة 
ه واللون األسود أل    للشخصيات في الباحة على صوت اآلالت الموسيقية النحاسية وكأن

أصوات مراكب بحرية بعيدة على    صوت الدراجة النارية بصوتها المتقطع إشارة إلى 
 اإلنسانية اآللة وهي تسحق الناس.

 القصب.أما التجربة المميزة األخرى للمخرج صالح 
وهي مسرحية )الخال فانيا( تأليف )انطوان تشيخوف( تمتاز هذه التجربة كونها تأسست 
على نص واقعي يعتمد اللغة السردية والواضحة في مجمل مستوياته، فالنص يعتمد 

 تملك الحوارات الطويلة واللغة الواقعية )اليومية( ، أما الشخصيات فهي نماذج حياتية ال
 ي النصوص الكالسيكية.أي مميزات خارقة ف

 لقد تصدى القصب إلى هذا النص وأخذ على عاتقه عملية تطويع النص إلى رؤاة الحالمة،
 فعمد أيضًا إلى التكثيف واألختزال فيما يخص لغة )السرد، والوصف(.

أسس القصب تجربة اإلخراجية في )الخال الفاني( ووفقًا داخل فضاء الكلية لشعور ذاتي 
لمأساوية إذ أن الموت ، الحريق ، الجثث المتسربلة في أكياس النايلون بحلول النهاية ا

الشفافة وقع )القصب( خشبة المسرح في مستويين الخلفية إذ أن تتحرك فيها مجموعة من 
الممثلين وهم يرتدون مالبس رجال أطفاء الحريق، وهم يتحركون بسرعة وبخروجهم من 
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ا، ثم يرجعون إلى الكواليس. أما في المستوى الكواليس وكأنهم يطفأون حريق في مكان م
األمامي إذ أن وقع القصب الشخصيات الرئيسة )أستروف، فانيا، نيدنا( حيث أجلس 

 استروف على كرسي معاقين وضع إلى جانبه حاوية أزبال معدنية كبيرة الحجم.
ق عمد القصب في إنتاج خطابه الصوري على الحركة المثاقلة والمتداخلة ما بين عم

المسرح والجوقة وبين المقدمة )الشخصيات( فكانت الجوقة تمثل خلفية الحدث ونقطة 
كل انطالق واعتمد أيضًا على اللون في الزي واالضاءة. فاللون    األحمر في الخلفية ش

 بؤرة لجذب نظر المتلقي وشوه دومًا باتجاه عموم المسرح. أما اضاءة المسرح فقد ركز
 لى جانبي    ضوئية ولونية لتميزها عن الجوقة.القصب على بقع لوينة ع

مع أن الشخصيات كانت تعاني الهزيمة واالنكسار واالستسالم وهذه حالة كانت سائدة كمجت
خاض حربين ويعاني من حصار. لذا كانت الشخصيات مسلوبة اإلرادة تقع تحت تأثير 

 لذاتها وكانت تفشل سلطة خفية تمارس ضغطًا هائاًل    هذه الشخصيات تحاول االنتصار
ور فكانت الصورة في هذا العرض ذاتية آنية )داخل العرض( و    جذ دومًا نتيجة لخوفها.

 حريق في حاوية واضحة تحمل مأساة المجتمع ومعاناته . لكن المخرج لم يفقد األمل به
رق ع فطيالنظافة المعدنية يقوم الممثلين بدفعها إلى خارج لتشعل حريقًا في مكان ما ال تست

، لثورةنايلون ، الموت ، النار ، ااألطفاء أكد القصب على رموز واضحة الداللة ، أكياس ال
  رجال األطفاء .

 
 
 
 
 
 



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

65 
 

 النتائـــج
 تمثل الصورة لطبيعة الفكر الذي يقدمه العرض وهي إشارة واضحة لطبيعة -1

 الصراع الطبقي في كل عصر .
عادة بنائه تمنح المخرج حرية مغادرة النص األدبي عن طريق تفكيكه  -2 ي فوا 

نشاء  تحقيق رؤاها اإلخراجية عن طريق إيجاد فرضيات تأسيس فضاء العرض وا 
 الخطاب الصوري.

شّكل صالح القصب ظاهرة إخراجية واضحة تمثلت بمغادرة النص األدبي  -3
 والدخول إلى عالم الرؤى واألحالم الصورية .

ه قّدم الي في إنشاء بنيته الصورية حيث أنإنحاز صالح القصب إلى الجدل المث -4
مأساة الفرد بمواجهة قدره الحتمي )الموت( دون خالص لذلك فهو يستخدم دائمًا 
 التضادات اللونية )أبيض ، أسود( والتضادات الحركية )أعلى ، أسفل( أو اإلنشاء

 العمودي والدائري .
قل ما ز بالصور فهو انتأنتقل صالح القصب في تأكيد أسلوبه اإلخراجي المكتن -5

  بين الواقعية والكالسيكية وقصيدة النثر.

 االستنتاجــــــات
 
 أن الكيف الصوري هو نتاج لنوع وطبيعة الجدل في كل مرحلة تأريخية . - 1
 
 التراكم المعرفي في الخبرة يقود إلى تحوالت في نوع انتاج الصورة. - 2
 
ثبات العرض ، إذ أن التجارب أن ثبات النص ال يقود بالضرورة إلى  - 3

  اإلخراجية غادرت منطقة النص األدبي.
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  الحرب  المسرح العراقي  وتحديات 

 حسن د. جبار خماط 

                                                     

الحرب صنو المسرح ، كالهما يعتمد الصراع أساسا واقعيا لصناعة فعل التأثير 
واإلقناع .. ال توجد حرب من دون مكان  وزمان لألداء مثلما المسرح فضاء وممثلون 

حدود رمانية منضبطة .. أما يتخذون أدوارا يقومون بتقديمها  بقصد التأثير الجمالي  في 
الحرب فال مكان للعب الحر بل القتل واألسر والتهجير الذي يراد من ورائه فرض قانون 
المنتصر على المهزوم سياسيا وفكريا واقتصاديا .. لكن ال حرب من دون مسرح لها 

كة افتراضي يصنعه قائد المعركة ..هناك الماء والجبال واألنهار والبيوت والجنود ومعر 
قبل بداية المعركة الفعلية على أرض الواقع ..فالحرب حدث تاريخي وسياسي، لذلك نجد 
أن نظرية الصراع تقر أن المجتمعات تعمل عبر صراع أعضائها ومما أسهم بالتغير 

مثال استطاع  المسرح عبر التاريخ أن يعيد ترتيب هذه  -االجتماعي ثم ولغنى المسرح 
طرح واإلنتاج الثقافي وأن يصنع مناخا لم يكن متوفًرا في كشف الصيغ  وتنظيم إمكانية ال

الرموز العميقة لــ أحداث الحرب وعلى هذا تم انتقاء أهم  الحروب في التاريخ التي ولدت 
لنا نتاجا وأحدثت تغيرات في مفاصل الحياة االجتماعية والسياسية والثقافية بوصفها ألقت 

كة اإلبداع خصوصا وأصبحت فيما بعد درسا بظاللها على الحياة عموما وعلى حر 
للشعوب المتنورة والن الحياة اإلنسانية سلسلة من األحداث المتشابكة والمتصلة مع 
بعضها على أساس نسبي وهذه السلسلة تمتد بال نهاية ومن المعروف أن التاريخ 

من واألساطير مصدران من مصادر التأليف المسرحي في اآلداب القديمة والحديثة ف
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معانيها يستمد المؤلف المسرحي حدثه الخام ليصوغ فيها عمله الفني الذي يبث في رؤيته 
الفلسفية الخاصة، ويتناول قدرته التقنية على تشكيل األحداث المختارة، وأن الشك في 
األحداث التاريخية المتواترة في بعض األحيان أو الضعف والتوثيق في صدق حقيقتها 

األساطير ال أصل لها من الواقع، ومن بين كل األنماط الثقافية تبرز يقابله اعتقاد بأن 
الدراما بما تمتلك من مميزات التعبير واالستقطاب كمصدر للناتج الثقافي في التفاعل مع 
األحداث في حياة الشعوب حيث تكون منتجة لها ومعبره عنها بأساليب غير مباشرة 

دي إلى ازدهار الدراما، فالدراما بحكم اعتمادها والظروف الثورية في المجتمع هي التي تؤ 
على الحركة تكون الحبكة الدرامية في أي مسرحية تستمد كيانها من كونها صورة مركزة 
للقوة االجتماعية الدافعة في الظروف الثورية التي تمر بالمجتمع وعلية تعكس الدراما 

i)ظروف التغيير التاريخية والسياسية واالجتماعية. )  . 

ويعد الفكر اليوناني المصدر األول لألشكال المنطقية التي درج عليها            
الفكر الغربي ونحن نستمد منها عناصر التعبير عن األوضاع السياسية ، فالفكر اليوناني 
يتحرر من كل نسبية تاريخية، منطلقا نحو قيم غير مقيدة، والتراث اليوناني هو الفكر 

حول القيم العليا التي تحكم التصرفات اإلنسانية ومن بينها  الفلسفي المنطقي يدور
i)تصرفات المواطن إزاء السلطة والمجتمع. i ويخضع أسلوب المؤلف الدرامي في بلورة ( 

الحدث لمبدأ االنتقاء والتنسيق عبر اقتباس الشخصيات األسطورية المؤثرة في الحياة 
رتكزت الدراما اإلغريقية على اإلغريقية ومن أحداث جرت على ارض الواقع  وقد ا

الصراع السياسي دون غيره من العناصر عبر التحكم بالحادثة والسيطرة  المطلقة على 
i)النص. i i ووظفت الدراما اإلغريقية األحداث السياسية متخذة شكال أكثر أهمية عبر تقديم  (

 عروض مسرحيات من أعمال )اسخيلوس( في التراجيديا وصوال إلى )ارستوفان( في
الكوميديا وقد قدم كل منهما شكال من أشكال القضايا التي تهم الفرد والمجتمع السيما 

على أنها مسرحية مقترنة  *موضوعة الحرب فقد قدم لنا )اسخيلوس( مسرحية )الفرس(
بالحرب ما بين )الفرس( و)األثينيين( وقد أعدت هذه المسرحية توثيقا لألحداث التاريخية 

اإلغريق مسلطة الضوء على مفاهيم ودالالت أوضحت صلة الحرب التي تظهر فيها قوة 
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بالدمار وما يترتب على الطرف المنهزم، لذلك شكلت الجوقة في هذه المسرحية الدور 
الريادي في انبثاق الصورة المعبرة على لسانها مما أعطى تحوال ومفارقة واضحة بين 

هزيمة، وأعطى هذا أيضا الصورة اندفاعهم نحو الحرب في البداية والصدمة المدوية لل
التقليدية للتراجيديا اإلغريقية التي تعرض شخصية البطل منتقال بسبب الخطيئة من حالة 

i)السعادة إلى الشقاء ثم الموت. v وبالتالي يمكن القول بأن المسرح  خرج من الحرب  (
أو انعكاس السيما أن التراجيديا اإلغريقية جلها تطرح وتعالج الحرب وأخبار األبطال 

وقبل أن يؤسس )أرسطو( له مداخل العلم للدخول إلى الحروب على النساء واألطفال ! 
التراجيديا ، كان المسرح ال يستند على أشعار )هوميروس( فقط ، بل انه انتحى مدخاًل 
محاكيًا للواقع وجد فيه ضالته عندما حول انتصارات اإلغريق من انتصارات في ارض 

ات احتفالية على مذبح المسرح ، لوصف الحرب آنذاك انتصارًا للقيم الوغى إلى انتصار 
النبيلة التي كان يسعى لها ِعْلّية القوم. من هذه النقطة المضيئة في عمق التاريخ ظهر 
مسرح الحرب أو المسرح الذي يحاكي فعل الحرب ، وفي الجانب التطويري اآلخر عرج 

مسارحهم ، إذ تناول القدماء منهم موضوع الرومان على كثير من تلك االنتصارات في 
الحرب في كثير من المسرحيات التي كتبوها والسيما أن الشعب الروماني قد اتخذ الحرب 
سبيال لتشر ثقافته  وأفكاره .لذا كانت الحرب موضوعًا مهمًا ومنطلقًا أساسيًا أكد تداخله 

تأكيد صور الحرب وتعدد  ضمن ُأطر الحياة بصورة عامة والفن بصورة خاصة ، وبالتالي
مضامينها التي اختلفت من معالجة ألخرى جراء اختالفها من شكل آلخر لتصبح جزءًا 
مهمًا من حياة الشعوب ، فبعدما كانت الحرب لدى األثينيين "واجبًا ينبغي أداؤه للدولة، 

رها أصبحت الحروب العالمية في القرن العشرين نمطًا مغايرًا في  اتساعها ودرجة تأثي
. وكان  للحرب في فيتنام  (5)بالمدنيين"الذين ال يجدون مبررًا لدمارها ، وال للتفاعل معها"

أواسط القرن العشرين وانعكاساتها على المسرح في العالم صورة واضحة ، ويكفي أن 
( لـ )بيتر U.S.Aنذكر هنا ثالثة نماذج هي )حديث عن فيتنام( لـ )بيتر فايس( و )

لقد أدت )الحروب( دوٌرا مؤثرا في إعادة إنتاج أنماط  ( لـ )ميغان تيري(.بروك( و )فيتروك
حياتية جديدة في المجتمعات، بوصف )الحرب( هي إحدى معطياتها التي أحدثت هزات 

 عنيفة في هذا الوجود .
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 المسرح والحرب في العراق    

حرب عسكرية التي استمرت ثماني سنوات مجرد  لم تكن الحرب العراقية اإليرانية 
نما تعّدتها لتصبح حرًبا نفطية واقتصادية ُدّمرت فيها المنشآت النفطية  عادية وا 

وحدودية بين نظامين سياسيين مختلفين، كان  واالقتصادية، وحرًبا سياسية وعقائدية
غزو الكويت، والمعروف أيضا باسم الحرب في العراق والكويت ، ، والتي أسفرت 

احتالل جيش صدام للكويت ، وأدى ذلك إلى التدخل عن سبعة أشهر طويلة من 
 600العسكري المباشر للقوات التي تقودها الواليات المتحدة ، و إشعال النيران في 

كلتا حرب الخليج الثالثة أو حرب تحرير العراق من نظم  2003بئرا نفطية كويتية. و
ختلفة في عالقته صدام ، أمام مثل هذه الحروب المدمرة كان المسرح يتخذ ادوار م

اإليرانية ومرة يتخذ  –وتناوله للحرب ، مرة نجدة تعبويا في مرحلة الحرب العراقية 
الرفض أو االحتجاج غير الصريح في مرحلة الحصار ما بعد حرب غزو الكويت ـ، 

نجد المسرح قد تنوع في عروضه المسرحية  2003أما في المرحلة الراهنة بعد 
بعد حرب تحرير العراق وما ولدت من انقسامات في نسيج وبحسب تباين قناعته بما 

المجتمع ووصول الصراع إلى مرحلة االحتقان الطائفي والذي مهد الطريق إلى 
اإلرهاب ومجاميعه العدوانية أن تفتح حربا إرهابية ضد مكونات الشعب العراقي ما 

يمكن أن  زالت قائمة . وأمام هذه  الحروب كان المسرح بعروضه المسرحية التي
تصنف بدءاً  بالمسرحيات العراقية أو المترجمة عن المسرح العالمي التي قدمت في 
الثمانينات )سنوات الحرب مع إيران( على أنها تنتمي إلى )المسرح السياسي( والى 
)المسرح التعبوي( وذلك لكونها تعرضت إلحداث سياسية مر بها العراق في ذلك 

لمعنوية للمواطنين خارج ساحات القتال من الجهة الوقت من جهة ،ولدعم الروح ا
الثانية . ولهذا فأنها تأخذ الطابع )التعبوي(هذا فضال عن أن بعض من تلك 
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صرارهم  المسرحيات راحت تشيد بصمود أفراد الجيش العراقي وشجاعتهم في القتال وا 
إلى  على دحر الجيش اإليراني . وقد ظهرت مسرحيات منذ بداية الحرب إلى العودة

تاريخ المسرح والبحث عن نصوص تطرقت للصراع العربي الفارسي أو أعداد 
النصوص المالئمة لطرح فكرة صراع الحرب من المسرحيات العالمية مثل مسرحية 
)ماريا( للشاعر االسباني )لوركا( و)الفرس( لـ )اسخيلوس(   وقد قدم ) سامي عبد 

تي اظهر بها بسالة الجندي العراقي الحميد ( مسرحية ) فصيل على طريق المجد( ال
في المعركة وتضحيته في سبيل الدفاع عن الوطن ، ولقد قدم ) قاسم محمد ( 

( من قبل الفرقة القومية 1982مسرحيه ) العطش واألرض والناس ( في العام )
للتمثيل التي تحدثت عن موقف أهالي قرية بين الحدود العراقية اإليرانية بعد أن 

ت اإليرانية بحجب مياه نهر يمر في القرية وتطرقت إلى موقفهم من قامت السلطا
الحرب وما سببت من دمار للبشر وللزرع ، وكما قامت الفرقة القومية للتمثيل بتقديم 
مسرحيات تنتمي إلى الصنف التعبوي مثل مسرحية  )أم المقاتلين( ) لفخري زين 

يسمى ب )الواقعة االجتماعية ( ويمكن تصنيفها ضمن ما 1982العابدين( في العام)
( ولكنها واقعية في اإلطار العام وليس في المنهج فقد تمكن المخرج من نسج حبكة 
المسرحية بنجاح نسبي عبر تسلسل منطقي لألفعال والوحدات الدرامية ، وكذلك 
مسرحيه ) حكاية من الخندق الخلفي (  لـ)هاني هاني( التي قدمت في العام 

وفي  0( 1986حيه )العودة ( ) ليوسف الصائغ ( في العام )( وأيضا مسر 1983)
محافظة البصرة قدمت مسرحيات من هذا النوع  التعبوي مثل ) عرس الجبهة ( 
لـ)عبد أآلله عبد القادر(، )احتفالية الوطن والناس(  لـ) شاكر العطار( وفي الموصل 

(  تأسست  )فرقة 1980قدمت أيضا، مسرحيه )أم المقاتلين( . وفي تلك المرحلة )
المسرح العسكري( التي كانت تقدم مسرحيات تعبوية منها مسرحيه ) نائب العريف 
حسين ارخيص ( من أخراج ) محسن العلي ( ومسرحيه )أم خليل ( من تأليف )خالد 

v)الدوري ( . أما أكاديمية الفنون  الجميلة في بغداد فقد قدمت مسرحية بعنوان  (
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لمنتصرين( لـ)عبد المطلب السنيد( وهكذا قدمت مسرحيات )خندق واحد (  و) بيت ا
أخرى ومن الصنف التعبوي نفسه في محافظات أخرى. ولم يطلق مصطلح ) المسرح 
التعبوي( على تلك المسرحيات المشار إليها أعاله، بل بقى الجدال وأثرا بين 
ه المسرحيين حول المصطلح فمنهم من سماه ) مسرح المعركة ( ومنهم من سما

v))المسرح التعبوي ( ومنهم من سماه ) مسرح الحرب ( أو  )مسرح المقاتل (. i ) 

وفي كل األحوال فان تلك األوصاف تنطبق على بعض ما كان يقدم من      
مسرحيات السيما تلك التي تنتجها فرقة الدولة ) الفرقة القومية للتمثيل(  ونجد أيضا مثلما 
كان هناك خالَفا بين المسرحيين  العراقيين حول تسمية مصطلح ) المسرح التعبوي( أو ) 

لمقاتل ( فقد حصل الخالف أيضا حول تسمية مصطلح  مسرح المعركة ( أو )مسرح ا
)المسرح التجاري( الذي ظهر في المرحلة نفسها ،  فمنهم من سماه ) المسرح الشعبي ( 
لكونه يتحدث باللهجة العامية، ومنهم من سماه )المسرح الجماهيري( لكونه يجتذب 

وقد تنطبق كل  جماهير واسعة ، وكذلك سمي )المسرح الكوميدي( ألن الضحك هدفه،
هذه الصفات على كل ما كان يقدم من مسرحيات بدأت في بداية مرحلة الثمانينات، ومع 
ذلك فان صفة ) المسرح التجاري ( أيضا تنطبق عليه . ويرى كل من )ماري اليأس و 
حنان قصاب( أن ) المسرح التجاري( تسميه تطلق بشكل انتقاص على المسرح المحترف 

بح التجاري قبل كل شي عبر جلب أكثر عدد من المتفرجين الذي يهدف إلى الر 
رضائهم بوسائل عديدة منها وجود النجم والحبكة المعقدة واالستعراض المبهر بجانبه  وا 

v)رقص وغناء.  i i أما ) محمود محمد كحيلة ( أن ) المسرح التجاري ( . ليس هو سوى  (
v)المسرح الذي يهتم بالربح فقط ال بالمستوى  i i i المستوى ناحية المضمون، فضال ويقصد ب( 

عن ذلك فقد اعتمد ) المسرح التجاري ( على العروض طويلة األمد أي التي يستمر 
عرضها للسنوات . وهذا النوع موجود في جميع بلدان العالم ويكفي أن نذكر )مسرح 
برودوي( في نيويورك و ) مسرح البوليفار( في باريس فانه اغلب مسرحياته تجارية وتدوم 
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لقد ظهر هذا الصنف من المسرحيات في مرحلة الثمانينات في  0روضها لمدة طويلة ع
بغداد فجأة عندما عرضت مسرحيه )الخيط والعصفور( على مسرح المنصور، وقد 
ساعدت هذه الظروف الصعبة التي مر بها العراقيون في الحرب على اتساع رقعة 

ن نتيجة عدم وجود مجاالت أخرى )المسرح التجاري( وتزايد أعداد جمهوره ، وذلك م
للترفية ومن اجل تخفيف الضيق النفسي على المواطن   . غير أن تلك العروض التي 
تميل إلى صنف ) الفارس( في الغالب استغلت من قبل السلطة الحاكمة آنذاك هذا النوع 
من المسرح وانشغال فئة كبيرة من المواطنين به لكي ينسيهم هموم ومصائب الحرب 

لذلك فقد شجعته وروجت له في وسائل األعالم المختلفة . كما لم تكن هناك ) ؛و 
ايديولوجية ( سياسية لدعم المسرح التجاري بقدر أحساس السلطة بان هذا المسرح يلهي 
المواطنين عن التفكير بماسي الحرب وضرورة توقفها بعد أن دامت مدة طويلة ، كما أن 

نصب أعينهم لـ ) ايدلوجية ( سياسية بقدر ما كان أصحاب المسرح التجاري لم يضعوا 
همهم أال إضحاك الجمهور والترفية عنه واتخاذ التسلية وسيلة وهدفا. فضال عن هذا ، 
كان هناك عددُا من كتاب المسرحية يبثون في نصوصهم شفرات تشير إلى نقد السلطة، 

ت نادرة وخشية سوط ولم يكن من بين كتاب المسرحية بتماهى  مع السلطة أال في حاال
لذلك فهي كانت تحمل توجيهات مضمرة   0الرقابة أو منع العمل أو سحب أجازة الفرقة 

إنَّ الفعل الدرامي في عروض مسرحيات الحرب هو الممكن المنطقي الترميز واإلسقاط 
الفاعل ، والمزاوجة الفاعلة بين الواقع وظهوره على خشبة المسرح ؛ وذلك العتماده على 

رة عاطفة المتلقي وصواًل إلى سحب ذهنيته  وتعاطفه ، ليعكس الواقع المعاش ، وهو إثا
قصدي ، داللي ، تحولي، يخلق حالة الخضوع لدى المتلقي، ضمن المعطيات 
الموضوعية التي تستند إليه المعالجة اإلخراجية لتلك العروض . عمـد المخرجون في 

رأة بوصفها ) األم ، الزوجة ، الحبيبة ، معالجاتهم اإلخراجية إلى إقران شخصية الم
البنت( في العرض المسرحي بتجسيد لمفاهيم)الوطن( و )األرض( ، )الجذر( و)العطاء( 
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دون اللجوء إلى التقريرية والمباشرة المقحمة في تناول رموز الحرب كفعل  وكقيمة بدعوى 
 إلى الحاجات اإلعالمية والنفسية والتعبوية . 

انينات  قدمت  فيها مسرحيات  تتناول نقدا  غير مباشر للسلطة إن مرحلة الثم  
دانة للحرب الدائرة، وهنا نذكر مسرحية كانت بعنوان ) ليلة مع المال عبود الكرخي (  وا 
التي أعدها وأخرجها )سامي عبد الحميد(  التي أنتجتها ) فرقة المسرح الفني الحديث ( 

لت العديد من الشفرات أو التلميحات التي ( التي حم1982قدمت على مسرح بغداد في )
تدين السلطة. وبعد حرب غزو الكويت وقيام حرب تحريرها من سيطرة جيش صدام 

( فرض على العراق الحصار االقتصادي فكان لهذا الحدث األثر 1991حسين في عام )
الملموس على الثقافة بشكل عام والمسرح بشكل خاص ونتج ما بعد الحرب عدد من 

رحيات التي كانت فيها كتابها  نصوصا وشفرات تنتقد السلطة التي لم تظهر بشكل المس
واسع أال في مرحلة التسعينات أي بعد انتهاء الحرب مع إيران وهنا نذكر مسرحيات 
)فالح شاكر ( مثل ) قصة حب معاصرة ، في أعالي الحب ، مائة عام من المحبة ، 

كانت تحمل شفرات أو تلميحات تدين السلطة والجنة تفتح أبوابها متأخرة ( جميعها 
والحرب وتظهر مآسيها فنجد مثال أن  مسرحية ) قصة حب معاصرة ( فيها صراع بين 
رجل وزوجته حول الهجرة من العراق أو البقاء وتحمل المعاناة والقهر ، ومسرحية  )في 

. 0 أعالي الحب(  تكشف عن مضار الحروب في هدم الحياة الزوجية في المجتمع
وكانت مسرحيات ) عبد الكريم السوداني ( التي أعدها أعضاء ) فرقة المسرح الفني 
الحديث(  مثل مسرحيه ) إلى أشعار أخر( التي تتعرض لمدرس مستقيم يتحول إلى 
وحش يمتص الدماء بفعل الظروف القاسية التي يمر بها جراء ظلم السلطة، و مسرحيه 

دانة اآلثار )شكرا لساعي البريد( التي كانت ت حمل أبعاد وتلميحات نقد للسلطة الحاكمة وا 
السلبية التي تخلفها الحرب على القيم اإلنسانية النبيلة التي تغيرها إلى ما هو دنيء 

أال أن كتابة النص المسرحي العراقي لم يتوقف عند موضوعة الحرب فقط أنما  ومنحط .
اعه مع ذاته ولآلخرين، وأن ما تناولت موضوعة اإلنسان ، وهمومه، وتطلعاته ، وصر 

بعد الحرب والحصار األثر الواضح إذ كان النص المسرحي العراقي قد أخذ خصوصية 
عبر استعراض األزمات السياسية التي كانت متمثلة بالحرب والحصار ليكون النص 
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العراقي متفوقا" على النص العالمي المترجم ليخضع لخصوصية النص العراقي ونجد ذلك 
" في مسرحية ) بيت األحزان ( إذ كان النص مستعارا" من الشاعر االسباني واضحا

الكبير )عابرييل غارسا لوركا ( عن مسرحية ) بيت برنارد ألبا( وأيضا" أما ) يوسف 
الصائغ ( فقد استلهم من النص العالمي مسرحية ) عطيل ( للكاتب وليم شكسبير 

لنص لطرح القضايا السياسية العراقية.   وسميت بمسرحية ) دزدمونة ( حيث تم توظيف ا
وألننا نريد مسرحا عراقيا يعيد بناء الذوق العام ويغير القناعة السلبية التي كثيرا ما تردد 
بأن المسرح العراقي أخفق في أيجاد مسرح يتواصل مع الجماهير وال ينحسر في حدود 

ورة وجود المسرح في النخبة وهي  فكرة لطالما أربكت نسيج أو سياق الجدوى من ضر 
المحيط الثقافي العراقي وهو ال يمتلك القدرة على التواصل مع الجمهور الواسع والمتنوع  
ولهذا نجد مخرج العرض كثيرا ما يردد: بأن  الجمهور يترقب األفكار المعاشة المقدمة 
بأسلوب جديد يحقق الصدمة الجمالية وأمام هذا التصور ينطلق المخرج في أغلب 

ه من أفكار ومضامين لها العالقة المباشرة مع واقع المجتمع العراقي ليحلق بها عروض
إلى فضاء أبداعي يولد لدى الجمهور لذة التفكر والتمتع   بالشكل المسرحي واألداء 

احتوت اغلب المعالجات اإلخراجية  التمثيلي المتوازن مع متطلبات المعالجة المسرحية .
الرجل العائد من الحرب أو األسر ؛ ليجد تحوالت  لعروض الحرب على فكرة صراع

الواقع االجتماعية واالقتصادية والمادية وما يترتب عليها من متعلقات ، هذا التحول في 
مجريات الحدث يحاول المخرج بناء فكرته الدرامية عليه ليضع الفرد وسط األزمات ، وما 

رب حينما تتماها مع استبداد هذا يترتب عليها من ألم الحرب إلى ألم حياة ما بعد الح
التحول ، محاواًل بذلك محاكاة  الحروب التي مرت بالعراق و )الحصار( الذي ُفرض 
عليه بشكل قسري ولمدة أكثر من عشر سنوات كما في مسرحية )الجنة تفتح أبوابها 

رب متأخرة( أو ذاكرة الشهيد الممزوجة بالهذيان ، وهو يتحدث عّما جرى به من جراء الح
كما في )الذي ظل في هذيانه يقظًا(  ومفهوم تضمين وترميز عالمات الحرب كما في 
)سيدرا(( حققت المعالجات اإلخراجية صدق الحدث الواقعي للحرب في بعض العروض 
وأخفقت في األخرى ، في حين جاء بعض العروض يفوق درجة الصدق إلى حد التطهير 

والهاجس والذعر من الحرب كما في )الذي ظل  النفسي بعد المعاناة والويالت والخوف
في هذيانه يقظًا( و )الجنة تفتح أبوابها متأخرة( وحتى )قصة حب معاصرة( . وبالتالي 
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تأسست لعروض ذات المظهر الحربي على ضرورات  متعددة ، فقد تباينت بين السياسية 
ومن خالل الراهن من واالجتماعية واالقتصادية على وفق الصياغات الجمالية والفكرية ، 

األحداث التي يشكل مادة العرض المسرحي متمثلة في وقائع الحرب مسرحيا على 
الجمهور من خالل تواصله مع األحداث المسرحية   ألن الفرضية األساسية التي أنطلق 

كثيرا  ما يعالجها المخرجون بوصفها  –منها العرض تتمثل في استثمار الحرب التي 
يعالج األحداث المعاشة بمنطق البعد الخيالي بكل مستوياته اإلبداعية افتراضا مسرحيا 

من خالل إيجاد مقاربة تخيلية تستدعي الواقع / التأريخ ولكن على نحو جديد يتأسس 
بوساطة الشراكة المسرحية ما بين الجمهور والعرض المسرحي وهذا  ينعكس  أو يؤكد 

ار الحرب مسرحيا ؟ وهل نحن معها أم تساؤالت تداعب عقل المتلقي حول جدوى استثم
ضدها ؟ وهل ما نطرحه من يوميات عن تلك الوقائع المرعبة للحرب  يولد لدى الجمهور 
قناعات جديدة حول سلبية الحرب وأثرها النفسية واالجتماعية واالقتصادية المدمرة ؟ وهل 

ادلة من أراء لدى يتطلب من الفن أن يكون مؤوال للوقائع  المعاشة وما تثيره تلك المع
الجمهور من أن العرض قد ينحاز إلى ذلك الوضع السياسي أو غيره مما يعني تجاوزا 
لعمل  وأداء المسرح بشكل عام حول ماهية  المعالجة المسرحية التي تتعامل مع العرض  

)الحروب الثالث(يجد  المسرحي بوصفه افتراضا تخيليا يفسر الوقائع الحياتية المباشرة
في المفاهيم العامة التي تشكل بمجموعها اإلطار الفكري العام الذي يتحرك في  إرباكا

عقل الفرد وتصوراته إزاء ما يجري من حول من متغيرات بنيوية شاملة في حدود جغرافية 
الوطن العراقي إذ أن خالصة تلك الحروب العبثية تتمثل في أوصال  الوطن المقطعة 

ون قيود أو أسوار المفاهيم المغلقة والمعلومات التي أوجدتها والمدن المعزولة واألفراد يعيش
تلك القطيعة غير المعلنة بين أبناء البيت العراقي الواحد وبالتالي ظهرت سلوكيات جديدة 
تؤكد فكرة الوطن البديل والدليل تزايد نسب الالجئين في الشتات األمر الذي يؤكد بروز 

ه أمام المشكالت الطارئة حينا والعميقة حينا أخر ثقافة المواطن السلبي الذي يخفي رأس
.والمتتبع لواقع للمجتمع العراقي ما بعد  الحروب الثالث ) الحرب العراقية اإليرانية وحرب 

نحد ما يحدث أالن كان حاصال في وقت  2003غزو الكويت وحرب تحرير العراق 
بئة اإلعالمية أو حالة النظام األحادي قبل التغيير نظام صدام  إذ نجد مفهوم التع

الطوارئ اإلعالمية التي اتخذت من مفهوم المجتمع العراقي محركا فاعال لتمرير حاالت 
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التأزم السياسي المزمن التي تأخذ تارة صفة الحرب وتارة صفة التصفيات السياسية 
للمعارضين وتارة اتخاذ الحصار شماعة  أو اإلرهاب لإلعالن عن المواطن الصبور 

فذ فقط وال يسمح له بالنقاش وما على المجتمع غير التصفيق للقائد الضرورة الذي الذي ين
ينظر للشعب قرابين لبقاء القائد بلحمه ودمه ألن الشعب ببساطة قطيع أعمى ال يهش وال 

 ينش !

 وتلخص الكلمات اآلتية القصد مما أريد :

 متخم بالفزع أنين .. أنين في كل مكان .. وطني يسكنه الضجيج .. وطني     

 بين الغفوة والغفلة .. غابت الصحوة فينا .. وارتدنا بئر العسل المسموم 

رحنا نرتشف منه ، نتقاطع .. نتزاحم فيما هو..هناك .. نجمل رسمه .. ضحكته .. 
. جيش رقته .. انظروا ألبه .. انه يفتح األبواب لهم .. الطائرات ..الدبابات المدافع .

  (9) .. أحموا المدينةعرمرم يغزو المدينة 

ا. في زمن الحرب يقتل األبناء ويموت الناس من الجوع والخوف وتفقد الحبيبة حبيبه
لهم ولم تسلم النساء من اعتداء الغزاة والعسكر، وسط غبار الحرب ورائحة الموت أصبح ا

ي انكسار روح الفرد وضياع جدوى وجوده ف . الوحيد هو البحث عن األمان وحماية الذات
اكر في مسرحيته )) قصة حب زمن الحرب ، نجده في ما يكتبه الكاتب فالح ش

 (( معاصرة

دعيتي ارحل من تداعيات هذا العصر المشئوم المليء  بالصدأ، وأحيا خارج  -
أسواره ، فال اسمع من عصرك إال ضجيج الصراعات ودوي الحروب وأصداء عجالتها 

 .. ونكباتها ، ولست في الحق أرى ما ترينه ... إذا كان هذا هو الذي ترينه أنت
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أما الكاتب يوسف الصائغ فقد لخص لنا انعكاس الحرب على تفكك بنية األسرة       
وضياع األمل بوجود حياة مستقرة  ..لذا يكتب لنا )) يوسف الصائغ (( في مسرحيته 

  اآلتي :)العودة( 

 وراءه  .. وكنت أتطلع إلى الناس سميرة : ساروا 

 والعلم الذي يلف النعش .. واسمع الموسيقى 

 والرصاص .. والزغاريد .. من يصدق ؟

 الناس حسبوا أنني ابكي على أخي ..

 ما كانوا يعرفون أني ابكي عليك .. 

i)ابكي على زوجي .. x ) 

 

 النص بشرط سياسيفهو بذلك قام برصد كل تفاصيل معاناة األسرة العراقية. ليحكم 
 دقيق الترميز وعالي اإليحاء الفكري في بنية النص.

أن معالجة )الصائغ( الدرامية في شخوص أفراد مسرحيته كونها تمتلك الجدل 
نا والمواجهة لكي تطلق أفكارها، عبر اتخاذها لغة التعبير والترميز والمجاز لتطلق ل

 لتي كانت تعيشه الشخصية .االنكسارات الداخلية والكم الهائل من اإلحباط ا

 

 محمود : أكنت سوف تكونين اسعد حظا .. لو قتلوني      

 وجعلوا منك أرملة ؟                  
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 سميرة : أرمله !! عجبا .. وماذا تراني أالن ؟       

 الست أرمله يا محمود ؟ بل إنا األتعس                  

x)لة زوجها حي !!بين األرامل .. أرم                   )  

 

إن مفهوم الحرب في المسرح ولذ ترابطا مسرحيا ما بين القبيح / الحرب وعالقته 
من  بالجميل / المسرح ليولد مفهوما حديدا يتلخص بجماليات القبيح ، فالحرب وما تواده

كوارث نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية ، يمكن أن تكون مادة للتعبير المسرحي 
حداثها الواسعة إلى بعد إنساني له القدرة على التواصبشرط تح  ل معويلها من تأريخها وا 

ية مسرحالناس ، ويمكن القول أن المسرح العراقي نجح في إيجاد نلك المعادلة الجمالية وال
 . ما بين الحرب والعرض المسرحي
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 االستنتاجات

 

ومما ورد نستنتج أن الحرب وتناولها مسرحيا أعطت تأشيرا عمليا النعكاسات  
ز الحرب ونتائجها وأسباب حدوثها والنقد المباشر أو غير المباشر للسلطة ويمكن أيحا

 تلك االستنتاجات بالنقاط اآلتية :

حساس المواطن بالعجز لدى    -1 تصدع منظومة القيم والثروات والسيادة وا 
 المواطن 
 تعوده  على الجاهز من المفاهيم األحادية التي ال يدخلها الباطل في زمن  -2
  2003أو زراعة مفاهيم التشويش لدى المواطن ما بعد    2003قبل  صدام 
أفراز واقعا مشوشا يعيش حالة أشبه  بصراع  القط والفار ولي ذراع تكاد   -3

بي ألنه  يرى في أزمات تكون يومية ! والرابح األكبر هو ا صانع العنف أو اإلرها
كبر المؤسسات التنفيذية والتشريعية   وقودا لعمله  ألبومي في حين نجد ان الخاسر األ

هو المواطن المسكين الذي يعيش دوامة الواقع االقتصادي الصعب فضال عن ضعف 
 الخدمات  .

اقتصادية  –اغفل دوره التنويري في إيجاد بيئة اجتماعية  2003السياسي  بعد   .1
تساعد على شيوع الروح االيجابية  لدى المواطن فضال عن زيادة منسوب 
االنتماء لدية التي يمثل أساسا موضوعيا لمفهوم المواطنة  ، بل نجد أن األرض 

ول بإستراتيجية شيوع الروح السياسية الرخوة  أوجدت مناسبة طيعة لإلرهاب للدخ
الطائفية بديال عن الروح الوطنية التي معيارها االنتماء لحدود الوطن الواحد الذي 

هناك  يجمع بنائه بعيدا عن مفاهيم الطائفية والمناطقية والحزبية الضيقة .
عـروض تناولت دراما الحرب وتمت معالجتها بأساليب واتجاهات إخراجية متعددة 
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ما الحرب ال تصح أن تنفرد بطريقة أو بمعالجة إخراجية واحدة أو ، أي أن درا
 منهج إخراجي واحد .

أخذت المعالجات اإلخراجية بمضمونها الدرامي مساحة فكرية وجمالية كبيرة    .2
ومؤثرة في عروض الحرب ، لتناول المخرجين هذا الموضوع من جوانب عدة 

 ء المخرجين للقراءات الجديدةخارج النسق الوظيفي التقليدي ، على وفق انتقا
 للنص الدرامي حق وان لم يكرس في كتابته للحرب .

حققت المعالجات اإلخراجية صدقها في تجسيد عروض الحرب ، وكان لزامًا أن  .3
ن مخرجييرافقها أو يوازيها فعل اإلبداع الفني والجمالي شكاًل ومضمونًا من قبل ال

 العراقيين .
ة عروض دراما الحرب في هذه المرحلة اتسمت بالبساطإنَّ المعالجة اإلخراجية ل .4

 لبلد.وقلة تكاليف اإلنتاج انسجاما مع ظرف الحصار وتأثيره على البنية التحتية ل
طة إنَّ المعالجة اإلخراجية لعروض دراما الحرب في هذه المرحلة اتسمت بالبسا -5

 لبلدلالتحتية  وقلة تكاليف اإلنتاج انسجامًا مع ظرف الحصار وتأثيره على البنية
. 
تمكن المخرج  المسرحي من خالل المعالجات اإلخراجية لعروض مسرحيات  -6

ة الحرب من تطوير الفعل الدرامي عن طريق استعارة المواقف واألحداث الواقعي
وى والتاريخية وبنائها دراميًا ، إالَّ في بعض الحاالت التي كانت دون المست

 المطلوب .
رب الرئيسة لتحقيق المعالجة اإلخراجية في عروض الح إنَّ الممثل هـو الوسيلة -7

 ، وتأتـي بقية العناصر األخرى مكملة إلظهار صورة الحدث المسرحي .  
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 لغة العرض المسرحي ومستويات تأثيرها

 على أداء الممثل المسرحـي ونوعية تلقيه

 تجربة زيغموند يوشت أنموذجــــاً 

 

 د. خليل حسين الحركاني
 

 -:موضوع البحث 
يتنـــاول البحـــث العالقـــة الجدليـــة بـــين لغـــة التعبيـــر الفنـــي المســـرحي المنطوقـــة وبـــين    

مبــدع األثــر الفنــي وتلقيــه . إن مــن أهــم المفاصــل التــي ســيتناولها هــذا البحــث بالــدرس 
والتحليــل هــي قــدرة اللغــة لــيس علــى حمــل القــيم الفكريــة والجماليــة إلــى المتلقــي فحســب 

نمــا قــدرتها   إلــى المحافظــة علــى الوجــود الــذاتي المســتقل للجماعــة التــي ينتمــي إليهــاوا 
 المتلقي . إنها وظيفة نادرة لفن التعبيـر التمثيلـي تظهـر عنـدما يتعـرض شـعب  مـا إلـى
المسخ عبر الخطوات الممنهجة التي يفرضها عليه األقوى . وسـيتناول الباحـث تجربـة 

الثاني  من القرن التاسع عشر متخـذًا مؤثرة تنتمي إلى شعوب وسط أوربا في النصف 
 -من تجربــــــــة أحد رموزها أنموذجًا محددًا لها  سيتناول الباحث :

تجربـــة رجـــل المســـرح المجـــري ) زيغمونـــد يوشـــت ( باعتبـــاره مؤســـس المســـرح الريفـــي  
وصــاحب اتجــاه محــدد المالمــح يتمثــل بمزجــه بــين التواصــل الفنــي مــع جمهــوره الريفــي 

مســــرحي مــــن جهــــة وتوظيــــف لغــــة العــــرض المســــرحي عبــــر الممثــــل عبــــر العــــرض ال
 للمحافظة عليها وعلى هوية الناطقين بها من جهة أخــــــــرى . 

 
 -أهميـة البحث :

تكمن أهمية  البحث في ندرته أواًل فهو يتناول مجتمعًا اليعرف القـارئ العربـي عنـه    
بتجربة تتسم هـي األخـرى بالنـدرة  –المختص وغير المختص  –شيئًا . سيلتقي القارئ 

فــي تــاريخ مســرح بلــدها ذاتــه . أمــا مــن حيــث زمــن البحــث فهــو اآلخــر يمتلــك أهميتــه 
االســــتثنائية ألنــــه يتنــــاول تجربــــة المســــرح ودور اللغــــة فــــي تحقيــــق التواصــــل الجمعــــي 
ـــة المحليـــة باعتبارهـــا وظيفـــة مـــن وظـــائف فـــن التمثيـــل المســـرحي  والحفـــاظ علـــى الهوي
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عــرض المســرحي غيــر التقليديــة إذ إنهــا تظهــر أو تنشــأ الحاجــة لهــا عنــدما وبالتــالي ال
 تتعرض الجماعة المعينة إلى عامل اإللغــــــــــاء . 

ــــل مــــن المعلومــــات عــــن المســــرح ونشــــاطه      ــــي اليمتلــــك إال القلي ــــارئ العرب وألن الق
يم وتأريخــه فــي وســط أوربــا وخاصــة فــي القــرنين الثــامن عشــر والتاســع عشــر فــان تقــد

بحث الذي ينتمي إلى تلك الحقبة الزمنية يعد إضافة جديدة  إلـى المكتبـة التخصصـية 
. ولمــا كانــت التجربــة موضــوع البحــث تــدرس تــأثير العــرض المســرحي باللغــة المحليــة 
على جمهور محدد فـي تجربـة لرجـل مسـرح تركـت تأثيرهـا لـيس علـى الحيـاة المسـرحية 

نمــا علــى حيــاة الشــعب المجــري بأســره فإنهــا تكتســب  المجريــة إبــداعًا وتلقيــًا فحســب وا 
أهميـــة اســــتثنائية تســــتحق منـــا دراســــتها واالســــتفادة مــــن نتائجهـــا فــــي عملنــــا المســــرحي 

 النظري منه والعملي على حد سواء . 
 

  -أهداف الحـــث :
  -يهدف البحث إلى تحقيق األهداف اآلتيـــة :    
 

التـــــي ســـــتفيد القـــــارئ العـــــادي والباحـــــث  أواًل: التعريـــــف بالتجـــــارب المســـــرحية األجنبيـــــة
 المختص في معرض دراساته وبحوثه التخصصية . 

 
فـن لثانيًا : تسليط الضوء على نتائج التجربة المجرية في موضوع الوظيفـة االسـتثنائية 

التمثيل المسرحي المتمثلة فـي تأصـيل الوجـود الـوطني للمجتمـع الريفـي خاصـة وعمـوم 
يبة مــن تأريخــه . الفتــرة التــي وقــع فيــه تحــت الســيطرة المجتمــع المجــري فــي فتــرة عصــ

ـــــــــه هويتــــ الهابســـبورغية النمساويــــــــــــــــــة ومــــا ترتــــب عليهــــا مــــن محــــاوالت جــــــــادة لطمــــس
ـــر     ) ألمنتــه ( لغــة وســلوكًا وعــادات وتقاليــد وثقافــة وفــن بكــل أشــكا له . المحليــة عبــ

لــذي وقــع اختيــار الباحــث عليــه وهــو الفنــان مــن هنــا تكتســب أهميــة تجربــة األنمــوذج ا
 والكاتب والمدير المسرحي المجري ) يوشت زيغموند (  . 
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ثالثــــًا :  تحفيــــز الفنــــان المســــرحي العربــــي إلــــى التعامــــل مــــع لغــــة العــــرض المســــرحي 
 المنطوقة بعد إعادة االعتبار إليها بشكل يؤدي إلى إبداع لغة تعبيـر مسـرحي عربـي )
ــــــي ) العــــــادي (  ــــــة .  تخاطــــــب المتلق ــــــة الفصــــــيحة والعامي ــــــة( تجمــــــع بــــــين العربي ثالث

 ثير الوجداني والمناسب . والمتخصص وتحظى بالقبول عبر أحداثها التأ
 

 مقدمـــــــــــــــــة
 

ـــو مـــن كـــوارث االحـــتالل العثمـــاني الـــذي       كانـــت الـــبالد المجريـــة قـــد تخلصـــت للت
استمر ألكثر مائة وخمسين عامًا لتدخل في محنـة جديـدة محنـة الخضـوع إلـى سـلطان 

ة شاســـعة اإلمبراطـــور النمســـاوي مـــن عائلـــة ) آل همبســـبورغ ( الـــذي أســـس إمبراطوريـــ
األطــراف شــكلت الــبالد المجريــة جــزءًا صــغيرًا منهــا . واضــطرت إلــى الخضــوع الكامــل 
للســـلطة النمســـاوية / األلمانيـــة حتـــى فـــي مرحلـــة تكـــون الدولـــة المجريـــة شـــبه المســـتقلة 

 (1)ضمن اإلمبراطورية النمساوية لتصبح إمبراطورية النمسـا والمجر . 

قفــــًا اضـــطراريًا أحـــدث ضــــررًا بالغـــًا فـــي حيــــاة لقـــد خلقـــت تلــــك التبعيـــة ســـكونًا وتو     
ى المجــريين اليوميــة ، الفكريــة والروحيــة! وخاصــة بعــد أن هيمنــت الثقافــة األلمانيــة علــ

 كل مفاصل الحياة المجرية إذ غدت اللغة األلمانية لغة السراي المجري ولغة الخطاب
 اليومية ولغة الثقافة والفن ومن ضمنها لغة العرض المسرحي .

ي ضـــوء ذلـــك أنقســـم المجتمـــع المجـــري إلـــى معســـكريين متصـــارعين حـــول مســـتقبل فــ  
 الخطاب الثقافي / الفني المجري باالرتباط بمستقبل األمة المجرية ذاتها .

المعسـكر األول : شــكل قوامـه أتبــاع الـبالط اإلمبراطــوري النمسـاوي والحكومــة المجريــة 
فــي األريــاف والبرجوازيــة مالكــة رؤوس  ةالتابعــة لــه إضــافة إلــى اإلقطــاع واالرســتقراطي

األموال الكبيرة والصناعة المجرية في المدن وأسـواقها ، وكانـت هنـاك فئـة ثالثـة تنتمـي 
ـــة جيــدة ممــا دفعهــا إلــى  إلــى الطبقــة الوســطى ولكنهــا أصــبحت فــي أوضــاع اقتصاديــــــــــ

س األمـوال . ولكـن هـذه التطلع لالنتماء إلـى عـالم االرستقراطيــــــــــة وعـالم أصـحاب رؤو 
الشـــــريحة التمتلـــــك الخلفيـــــة الحضـــــارية / الثقافيـــــة التـــــي امتلكتهـــــا ارســـــتقراطية الريـــــف 
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وبرجوازيـــة المدنيــــة ، إال إنهــــا أّصــــرت علــــى االلتحــــاق بهــــم فتبنــــت دعــــوتهم الســــتبدال 
 عناصر الخطاب الثقافي المجري كله بأخر أكثــــــــــــــــــر ) رقيا وتمدنًا ( . 

رســتقراطية المجريــة الريفيــة كانــت تتبــع الثقافــة الفرنســية فــي كــل شــيء وخاصــة اال    
 ارستقراطية شرق الدانوب أما ارستقراطية غرب الدانوب المجري فقد التقـت مـع أغنيـاء

 المدن المجرية بتبني الثقافة األلمانية جملة وتفصياًل 
لحفـــاظ علــــى الهويــــة أمـــا المعســــكر الثـــاني فكــــان يكـــافح بكــــل الوســـائل المتاحــــة ل     

 المجرية بثقافتها بفنونها بعاداتها بتقاليدها وبلغتها األصيلة.
لقد انعكس ذلك االنقسام على العرض المسرحي المجري بشـكل مباشـر كـان المعسـكر 
ــًا فــي كــل شــيء ، فعمــل  األول يــدعو إلــى أن يكــون العــرض المســرحي المجــري ألماني

( وواظــــب علــــى دعوتهــــا لتقــــديم عروضــــها علــــى رعايــــة الفــــرق المســــرحية ) األلمانيــــة 
المسرحية في قصورهما وذهـب لمشـاهدة العـروض األخـرى فـي مسـارحها ، ثـم واضـب 
على قراءة مايكتب عنهـا فـي المجـالت والصـحف الصـادرة باللغـة األلمانيـة . كـان مـن 
أهم شروط االنتمـاء إلـى النخبـة المجريـة التعـاطي مـع العـرض المسـرحي ) األلمـاني ( 

 واألسلوب والموضوع !!!اللغة 
كــل مــايهمهم إرضــاء الــبالط النمســاوي وتلبيــة الذائقــة الفنيــة ذات المالمــح األلمانيــة    

شــكاًل ومضــمونًا ، حتــى وصــل األمــر بهــم إلــى التخاطــب فيمــا بيــنهم باللغــة األلمانيــة 
وكـــانوا يحتقـــرون اللغـــة المجريــــة ويربطــــون بينهـــا وبـــين التخلـــف الحضـــاري . وعنــــدما 

حـــاوالت المعســـكر الثـــاني باعتمـــاد اللغـــة المجريـــة فـــي عـــروض مســـرحية فـــي نجحـــت م
مدينــة بودابســت ولجمهــور بودابســتي مجــري فــي مســرح ) بشــت ( الــذي أفتــتح موســمه 

فـــــي الضـــــفة الشـــــرقية لنهـــــر الـــــدانوب العجـــــوز قـــــررت إدارة  22/8/1837األول فـــــي 
قصــــــورة ( م 46المســــــرح بيــــــع حــــــق اســــــتعمال مقصــــــورات المســــــرح البــــــالغ عــــــددها ) 

ـــــا ودفــــع أجــــور  ـــــة تنفقهــــا إلنتــــاج أعمالهـ لالســــتعمال الــــدائم كــــي تؤمـــــن مبــــالغ مضمونــ
( مقصــــــورة وكــــــان جميــــــع  43م. )  1840العامليــــــــن فيهــــــا. فنفــــــذ منهــــــا حتــــــى عــــــام 

المــــؤجرين مــــن األثريــــاء واالرســــتقراطية المجريــــة . ولكــــن مــــا يلفــــت النظــــر أن أولئــــك 
ســهم وألســرهم بمقصــورات فــي قاعــات مســرحية المــؤجرين أنفســهم كــانوا يحتفظــون ألنف

أخــرى فــي قاعــات مســارح بودابســت ) األلمانيـــة ( وكــانوا يواظبــون علــى حضــور كـــل 
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عروضــها المســرحية وعــروض األوبــرا أمــا مقصــوراتهم فــي المســرح المجــري ، مســرح ) 
بشـت ( فكـانوا يرسـلون لمشـاهدة عروضـه فــي أغلـب األحيـان الخـدم بـداًل عـنهم . كــان 

دويًا عندمــــــــــــا ذهــــب البــــارون" ســــيموني اشــــتفان " وبناتـــــــه " كارولينــــا وماريــــا " حــــدثًا مــــ
لمشــاهدة عــرض مســرحي مجــري ألقيــت فيــه أشــعار مجريــة وطنيــة للشــاعر المجــري ) 
مــــارتي فــــوروش ( هكــــذا تــــداخل الموقــــف الحضــــاري فــــي االنتمــــاء وفــــي لغــــة العــــرض 

 (2)المسرحي في وقت واحد . 
ـــق الثــاني يــؤمن إيمانــًا مطلقــًا بأصــالة لغتــه المجريــة بآدابهــكــان الفريـــ        ا وبناءهــاــ

 الجمــالي والقواعــدي والبالغــي ... لــم يخجــل مــن المجــاهرة بمجــريتهم  بــل قــدموا بلغتهــا
ن روائع مسرحية أدبًا وعرضـًا فنيـًا ولـم تثنـيهم محاربـة المعسـكر اآلخـر بـل صـمدوا فكـا

ـــة المجريــة وبقاءهــا وأصــالتها يعنــي انتصــبقــاء المســرح القــومي المجــري يعنــي األ ارًا مــــ
ت العــرض لحريتهــا واســتقاللها. فظهــرت العديــد مــن الفــرق المسرحيـــــــــــــــة المجريــة وقــدم

المســـرحي المجـــري الشـــعبي ذي األســـلوب الغنـــائي ممـــا أدى إلـــى اســـتقطاب قطاعـــات 
الطلبـــة و ـــــــــــــن والكســـبة واســـعة مـــن أبنـــاء المـــدن مـــن الطبقـــات الفقيـــرة وصـــغار الموظفيـــ

ــــــه الخالــــ ــــــدة ـــــــــلمشـــــاهدة عروضـــــها، وخاصـــــة عـــــروض )المســـــرح الشـــــعبي( بنجمتــــــــــــــــ ـ
("Luza BLaha ( ".  فشــــكلت بمــــرور الــــزمن منافســــًا شرســــًا لعــــروض ) المســــرح

لفــًا . ولكــن األمــر كــان مخت( 3)األلمــاني(  فــي بودابشــت وبقيــة المــدن المجريــة الكبــرى 
فــي األصــقاع النائيــة وفــي القــرى واألريــاف المجريــة بــين أوســاط الفالحــين والمــزارعين 
ــــر  ــــف والفق ــــذي كــــان يعــــاني مــــن كــــل أصــــناف التخل ومحــــيطهم االجتمــــاعي ، هــــذا ال
واالضــطهاد ،  لــذا يكتســب نشــاط المســرحيين المجــريين الــذين خــاطبوا هــذه القطاعــات 

 االجتماعية الكبيرة أهمية استثنائية . 
وهنــا يتربــع ) يوشــت زيغمونــد( علــى عــرش المســرح الريفــي المجــري . فقــد أحــدثت    

 تجربته أثرًا هائاًل وبشكل مزدوج سنأتي على تناوله الحقًا . 
 في المدينة المجرية وتحديدًا في بودابشت ظهر إتجاهين مسرحيين رئيسيين :

 .  أحدهما : كان يدعو ألن يأتي المسرح من األعلـــــــــــــى
مســــرح مشــــمول بالرعايــــة اإلمبراطوريــــة النمســــاوية الهابســــبورغية المســــرح الــــذي يــــروج 

 للثقافة واللغة األلمانيتين .



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

87 
 

ن وثانيهما : كان يدعو ألن يأتي المسرح من األسفل ، من القاعدة االجتماعيـة ، لتكـو 
 اه قــدتلــك القاعــدة االجتماعيــة مــادًة وهــدفًا للعــرض المســرحي . وكــان إتبــاع هــذا االتجــ

اتفقـــوا علـــى أهميـــة وضـــرورة وجـــود العـــرض المســـرحي المجـــري جملـــة وتفصـــياًل بينمـــا 
اختلفـــوا علـــى أهدافـــه بشـــكل عـــام . فـــي ذلـــك الحـــين أعلـــن عـــن مـــوقفين محـــددين مثـــل 
أحـدهما أول مـدير ألول فرقــة مسـرحية تقــدم عروضـها باللغــة المجريـة ، " بــال راداي " 

إلـى المسـرح األخالقـي "  21/11/1895ه فـي ، الذي دعا في بيانه الشهير الذي نشر 
Moral Theatre  "  مسـرح يـدعو لنشـر القـيم واألفكـار لغـرض تربيـة النـاس بمعانيهـا

 اإلنسانية الشاملة وغير المقيدة بحدود . 
فكـان يـدعو    "Laszlo Kelemen "أما الموقف الثاني فقـد كـان يمثلـه كلمـن السـلو 

مســرح يــدعو ويــروج للقــيم الوطنيــة ،  "  "Patriot Theatreإلــى المســرح الــوطني
 (4.)المحلية ، القومية المجرية بكل ما تعني تلك الكلمات من معنى( 

 الصراع حول لغة العرض المسرحــــي 
لقد انقسمت مدينة بودابست في موقـف أبنائهـا مـن لغـة العـرض المسـرحي بحسـب     

فـــي )  محـــل ســـكناهم أيضـــًا فمـــن ســـكن فـــي الجانـــب الشرقــــــــــــــــــــــي مـــن ضـــفة النهـــر أي
بشت ( كان متحمسًا ألن تكون اللغة المجرية لغة العرض المسـرحي أمـا أبنـاء الضـفة 

 ـــة . ريـــــــسين ألن تكون اللغة األلمانية بداًل من اللغة المجالغربية ) بودا ( فكانوا متحم
ينمـا كـان ذلـك االنقسـام منسـجمًا ومترجمـًا للتوزيـع الطبقـي األثنـي لسـكان المدينـة ، فب  

 كان سكان ) بودا( من األغنياء كان سكان ) بشت ( من الفقراء ومتوسطي الحال . 
ميـــة األطــــراف خـــارج المعــــادالت فلـــم تكــــن أمـــا فـــي األريــــاف ، فكانـــت الســــهوب المترا

لتساهم في معارك فنية لغوية معقدة كهذه . كانت تعيش تحت كابوس التخلـف المريـع 
 والفقر المرقع .

ء إال أن أصحاب االتجاه الثاني/  دعاة المسرح الوطني / انطلقوا لمخاطبتهم هـؤال    
هم وتواجـــدهم ويقـــف فـــي النـــاس وتقـــديم نتاجـــاتهم المســـرحية أمـــامهم وفـــي أمـــاكن ســـكنا

مقـــدمتهم رجـــل المســـرح) يوشـــت زيغمونـــد( لـــذا يســـتحق منـــا دراســـته فهنـــاك العديـــد مـــن 
 األسباب التي تجعل من تجربته موضوعًا دسمًا للبحث والدراسة .

 تاريخ المسرح المجري. فرداة التجربـــــــة في -
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 إنها تجربة ولدت في رأسه ونفذها بنفسه ومنحها معالم خاصه بها واسـم مميـز لهـا .  
ام التجربــة اتســـمت بـــالفرادة والخصوصـــية . فـــرادة  فتحــت البـــاب علـــى مصراعيــــــــــــه أمـــ

نشـــوء مســـرح ، يعتمـــد اللغـــة المجريـــة أداة تعبيـــر فنيـــة أساســـية لـــه ويقـــدم عروضـــه فـــي 
 ي.عموم الريف المجـــــــــــر 

ــــل مـــن العواصـــم إلـــى الســـهوب والقــــــــــــــرى واأل    ــــان ريـــاف فـــي أنقـــل مركـــز الثقـــــــــــــ زمـــــــ
ــًا فــي الريــ ـــي يتخــذ لنفســه مكان ف ، محــددة . وأصــبح التجريــب فــي العــرض المسرحـــــــــــ

( كما هو الحال في أرياف اإلمبراطورية النمساوية األخرى وهذه تجربة ) كروتوفسـكي 
التــي بــدأت فــي األريــاف البولونيــة . لقــد صــرح الفنــان البولــوني )فاســالف ســبوجيك ( 
زميل )جرسي كروتوفسكي( بأن )ظهور المسـرح الريفـي فـي األسـاس جـاء كـي يتعامـل 
مـــــع المـــــوروث الشـــــعبي ويعالجـــــه بأســـــلوب فنـــــي يختلـــــف عـــــن األســـــلوب الكالســـــيكي 

ـة " ــــــــــهـذا النـوع مـن المسـرح قريــــــ المعروف ، لقد أردنا تقديم مسرح جديد، وكان مكـان
سـتين ـــــــــــــن ) أولتلـك القريـة الصـغيرة الواقعـة بـالقرب مـــــــــ " " Waganity فيغانيتـــــــــي" 

Olsitin   رى تها فـي القـمن هذا المكان أعلنت الفرقــــــــــــــــة نفسها وباشرت أولـى نشـاطا
هـذه التجربــة الحـدود المجريـة ونجحــت فـي توظيـف العــرض  إذن تعـدت (5)المجـاورة ( 

المسرحي المخصص لمخاطبة المجري القروي لتتدخل وبشكل سافر فـي الحفـاظ علـى 
هويتــه وبلـــورة ذائقتـــه الفنيـــة فـــي آن واحـــد . وكانـــت متـــأثرة بشـــكل غيـــر مباشـــر بتجربـــة 

 بوشكين المسرحية في األصقاع الروسية .  
التجربــة بشــكل ســليم يــرى الباحــث ضــرورة التعــرف علــى ولكــي نــتمكن مــن دراســة     

 صاحبها هو يوشت زيغمونـــــــــــــد ؟....
المجـــري                         Tisza )ولـــد يوشـــت زيغمونـــد فـــي المنطقـــة الواقعـــة شـــرق نهـــر " تيســـا "

ــــال لعائلــة ثريــة ارســتقراطية تملــك ضــياعًا شاســعة ويعمــل لــديهم آالف الفالحــين والعمــــــ
الــزراعيين واإلداريــين والخــدم فــي مدينـــــــــــــة ريفيــة صغيــــــــرة جــدًا أســمها " ســنت تورويــان 

Szent toroyan   جريـًا وراء التقاليـد االرسـتقراطية المجريـة السـائدة   " 1861عـام
آنذاك توجب على هذا الوليد الجديد أن يكون تعليمه وثقافته فرنسية الهوية فكـان لزامـًا 

يـــه تعلـــم اللغـــة الفرنســـية واالطـــالع علـــى مناهـــل الثقافـــة الفرنســـية بكـــل تفاصـــيلها .  عل
وكـــان عليـــه أن يعـــيش فـــي األراضـــي الفرنســـية وبالتحديـــد فـــي مدينـــة بـــاريس ، المدينـــة 



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

89 
 

األكثـــر إشـــعاعًا وتألقـــًا فـــي العـــالم ، وهكـــذا شـــد زيغمونـــد الرحـــال إلـــى بـــاريس فاســـتأجر 
 .عبيـر الحريـة الفرنسـي  قذ اللحظة األولى استنشـاغرفة لدى عائلة باريسية وباشر من

لــــم تواجهــــه أيـــــة صــــعوبات فــــي اللغـــــة فهــــو يتقنهــــا فـــــي بــــالده ألن دراســــتها وتعلمهـــــا 
واســتعمالها شــرط أساســي مــن شــروط االنتمــاء والقبــول بــين صــفوف النخبــة المجريــة ، 
ولكنه كان يعاني ويتـألم ففـي ) كـل يـوم يمضـيه فـي شـوارع ومتـاحف ومقـاهي ومسـارح 

ه مـن فـارق هائـل فـي مسـتوى التطـور باريس كان يسيطر عليه الحـزن الشـديد لمـا لمسـ
ولكنــه مــع كــل هــذا  (6)الحضــاري بــين بلــده األم ، الــبالد المجريــة والــبالد الفرنســية ( . 

الحـــزن لـــم تـــؤثر فيـــه أو ترغمـــه علـــى احتقـــار وطنـــه وشـــعبه وبالتـــالي احتقـــار ذاتـــه هـــو 
والخضـــوع لهيمنـــه الشـــعور بالـــدون والضـــعة ، كـــان يقـــاوم ذلـــك التحـــدي ويعمـــل جاهـــدًا 
علـــى الـــتخلص مـــن تأثيراتـــه الســـلبية ولـــذا لـــم  يحـــاول قـــط االنـــدماج كليـــًا والـــذوبان فـــي 
الحيــاة الباريســية . تــرك فجــوة فارغــة تفصــله عــن المجتمــع الباريســي، ولــم يســلك ذات 
الطريــق الــذي ســلكه غيــره عنــدما " تفرنســوا" ، ومــا الكاتــب الــدرامي الرومــاني ) يــوجين 

اتجاه آخر ظهر لدى ) زيغموند يوشـت ( أبـرز مالمحـه يونسكو ( إال إنموذجًا لذلك . 
تعميق التأصل فـي انتمـاءه لوطنـه  لبيئتـه األم اسـتغل وجـوده فـي الـبالد الفرنسـية فبـدء 
بجمــع البيانــات والدراســات والمخططــات الهندســية والمنجــزات األدبيــة والفنيــة باختصــار 

ة الفرنسيــــــــــــــــــــة ليوظفهـا خدمــــــــــــة قرر االستفادة القصوى من كل المنجـــــــــــزات الحضـاري
( أو أبنــــــاء   Szent toronyaألبناء جلدته ، أبناء مدينته الصغيرة ) سـنت تورونيـــــا 

 أو أبنـــــــــــــــــــاء  Arad )) آرد 
 أو أبنـــــــــاء  ( Pestأو أبنـــــــــــاء ) بشت   Temesvar )) تمشفار 

.....( وفـي معـرض بحثـه عـن األداة   Debrecenأو ) دبرتسـن  Szeged) سـجد) 
 األنجع في تحقيق أهدافـــــــــه اختار المسرح أداة له . 

 ـــــــة لعظيمـــية اكتـــــــــــب ) زيغموند يوشت ( إلى الممثلة المسرحيـــــــــــــــة المجر 
يش هـي األخـرى فـي بـاريس وتشـكو التـي كانـت تعـ  Mari Jaszaj )) مـاري ياسـاي 

منها مباركًا لها انزعاجها وحفزها على العـودة إلـى بودابسـت المدينـة التـي ظهـرت فيهـا 
وتألقت وأمتعت جمهور المسرح بروائع أعمالها ، ) حفزهـا للعـودة إلـى بودابسـت حيـث 

ـــــذا كـــان " زيغمونـــد " يســـير هكــــــــــ (7)ستجــــــــــــــــــــــد االمتنـــان لهـــا والتعلـــق الشـــغوف بهـــا ( 
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جسدًا في باريس ولكن قلبه ينبض هناك وأحاسيسـه تلتهـب هنـاك فـي شـوارع بودابسـت 
 وأزقتها على ضفتي نهر الدانوب العجوز .

فــي العقــد األخيــر مــن القــرن التاســع عشــر بــدء ) يوشــت زيغمونــد ( بــالظهور مفكــرًا   
ري فــي العطــاء كــان مــؤطرًا بحســه المجــروائيــًا وكاتبــًا مســرحيًا كــل هــذا الثــراء والتنــوع 

األصيل فأصبح كل شيء بالنسبة له يبدأ من بودابسـت وينتهـي بهـا كتـب فـي مذكراتـه 
 اليومية قائاًل :

 Mari)) أنـــه ألمـــر يــــثلج صـــدري وأنـــا أســــمع الفنانـــــــــــــــــــة العمالقـــة مــــاري ياســـاي 
Jaszai    بـالدي المجريـة فـي أسـرع ( تضـيق ذرعـًا ببـاريس وأنهـا تتشـوق للعـودة إلـى

كانــت رغبــة الفنانــة المســرحية ) مــاري ( مطابقــة لرغبتــه هــو ، فقــد  (8)وقــت ممكــن ( 
سيطرت عليه وهو مقيم فـي بـاريس / قبلـة أنظـار العـالم فـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر 

 الرغبة التي اليمكن مقاومتها ، الرغبة في العودة إلى بلده األم . /
مفضـيًا بهـا عـن رغبتـه    Mankat Szopel )سـوبل منكـات كتب رسالة لصـديقه  ) 

قائاًل )يسيطر على وجداني ومشاعري وأحاسيسي هذه األيام الشوق إلـى الـوطن شـوق 
  ليس لدّي القدرة على مقاومته وال تحمل ثقل ظله الكئيب انتظر بفارغ الصـبر عـودتي(

ــــه.  لـــم  ي ( يتـــرك ) ليـــف تولـــو تســـتو لقـــد كانـــت مشـــاعره صـــادقة تجـــاه وطنـــه وشعبــــــــــــ
وحيـــدًا فـــي مـــآثره اإلنســـانية إذ لـــم يتـــردد ولـــو للحظـــة واحـــدة قبـــل أن يعلـــن عـــن تقســـيم 
ضــياعه المتراميــة األطــراف التــي ورثهــا إلــى قطــع متســاوية المســاحة ومنحهــا للفالحــين 

  .الذين كانوا يعملون فيها لقاء أسعار رمزية منحها لهم إيمانًا منه بانتمائه لهم 
 

 النشاطات األدبية والفنيـــــــــــة
لما كانت كتابة الرسـائل تعامـل آنـذاك كنـوع أدبـي مسـتقل ومعتـرف بـه فـي خارطـة     

األدب األوربـــي كـــان ) لزيغونـــد يوشـــت ( بـــاع طويـــل فيهـــا خصـــص الـــبعض مـــن هـــذه 
الرســـائل للكتابـــة حـــول األرض والفـــالح وحيـــاة الريـــف بشـــكل عـــام  أول تلـــك الرســـائل 

.م. من يقرأ رسائله ) الريفية ( سيتمكن من تشـكيل صـورة متكاملـة   1890م كتبها عا
 المعالم عن الحياة في الريف المجري. 
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مواضــيعها كانــت حــول تفاصــيل الحيــاة اليوميــة فــي الريــف وفــي القريــة مثــل إنتخــاب ، 
، اء القاضي، احتفاالت األعراس ، الوالدات ، الوفيات ، ومراسـيم العـزاء والـدفن ، البنـ

الحيـــاة فـــي أســـواق األحـــد. حيـــث البيـــع والشـــراء للبضـــائع والحيوانـــات والســـيما األبقـــار 
والخيــول كانــت رســائله تتحــدث عــن كــل شــاردة وواردة فــي حيــاة القريــة وناســها بشــكل 

وهـــو لمـــّا يـــزل فـــي بداياتـــه  –خـــاص وحيـــاة الريـــف المجـــري بشـــكل عـــام حتـــى شـــملت 
ة عملــه ومــن ثــم درجــة تعلــق أبنــاء الريــف الممثــل "المســرحي الريفــي " وطبيعــ –األولــى 

بـه . كـان غالبـًا مـا ينهـي الخبـر حـول نشـاط ممثلـي المسـرح الريفـي وفـرقتهم المسـرحية 
بترجمــة مشــاعر النــاس اتجــاههم وشــعورهم بالحســرة لــرحيلهم علــى أمــل اللقــاء بهــم مــن 

بــق جديــد فــي عروضــهم الجديــدة / القديمــة . وقــد كانــت رســائله كثيــرة جــدًا ولكــن لــم ي
منها سوى خمسين رسالة فقط أما أول رسالة فقـط كتبهـا فكانـت بعنـوان عسـكري يـؤمن 

 على عائلته .
فكــان أدبــًا خالصــًا هــو اآلخــر فكتــب عــدد مــن القصــص  أمــا نتاجــه اإلبــداعي الثــاني  

د والروايـات إضـافة إلـى " السـهوب " . ورد فـي )) مذكراتــه (( الشـهيرة ذكـر لكتـاب فريـ
السـهوب (( . ) خصوصـية وفـرادة هـذا الكتـاب كمنـت فـي أسـلوب  مـن نوعـه أسـماه ))

ويــذكر انــه خصصــه  (9)تأليفــه الــذي زاوج  بــين الســرد الروائــي واألســلوب الــدرامي ( . 
ة عــدد مــن ه األولــى كتابــلنشــاطات ثالحقــل الثالــلفــردة مسرحيـــــــــــــــــــة ريفيـــــــــــــــــــــــــة . وكــان 

هـا كانـت تتحـدث عـن الحيـاة ، النـاس والطبيعـة الريفيـة . إال أن القصص والروايـات كل
بدايـة وأعني به الكتابـة الدراميـة فـي ال الحقل الرابعما ميز نشاط) زيغموند( األدبي هو 

ــــه فــــي الفرقــــة المســــرحية عــــدد مــــن النصــــوص  كتــــب باالشــــتراك مــــع عــــدد مــــن زمالئ
 أبرزهــــــــــــــــا : 

 برولوج . -
 بيت الموتــــى. -
 انكوش هفايف . -

ثــم كتــب بعـــد ذلــك نصوصـــًا كاملــة وبمفـــردة ، ونصوصــًا ريفيـــة الموضــوع والشـــخوص 
  -واألحداث وهي :

 مسرحيـة المدمــن . -
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 كلمات السيدة ، كلمات أآلله . -
 سأعلمك كيف يجب أن يكون . -
 مسرحية كانوا ثالثـة. -
 . ( Gano Jelcsa )مسرحية يولجـــا  -

ســف ع شــديد األوهنـاك مسرحيــــــــــــــــــــــــة سادســة لــه عنوانهــا العــازب والخطيــب ولكــن مــ   
فشلت كل محاوالت الباحثين ومؤرخي المسرح المجري في الحصول علـى نسـخة منهـا 
، ومــــا المعلومــــات التــــي تــــوفرت حولهــــا فإنهــــا تــــوفرت بســــبب اإلعــــالن عــــن عرضــــها 

د ولنـــار( )والســـيالســـيدة م اء أدوارهـــا النسائيــــــــــــــــــــــة وهــــــي)وشهـــــــادة ممثلتيــــن شـــاركتا بـــأد
ـــادة الممثــل) بيتــر بالنــت ( الــذي مثــل فيهــا أيضــًا  ولكــي  ،بوشــكاش( فضــاًل عــن شهـــــــــــ

تتشكل فكرة واضحة لدى القارئ عن أعمال )يوشت زيغموند ( الدرامية سيقوم الباحـث 
منهـا مـع ترجمـة كاملـة لمسـرحية : كـانوا ثالثــة  بترجمة تلخيص مكثف لقصة كل نص

. 
 

 فلسفة يوشـــت زيغمونـــــد الدرامية                   
  -إن فلسفة التأليف الدرامي عند زيغمونــــــــــد تنطلق من:   

شرط مخاطبة المتلقي عبـر الحـوار وكلماتـه المدونـة باللغـة المجريـة الجـوهر  -1
لحـــّي بشـــرط أن تدعمـــه الموهبـــة الدراميـــة التـــي الحقيقـــي للتجـــاوب الخـــالق ا

تحقــق لــه القــدرة علــى بنــاء المشــاهد والفصــول  ورســم الشخصــيات وبالتــالي 
هـا تهيئة الجّو الذي تنطق به الكلمة المعبرة أو يدفع إلى النطق بها في مكان

المناسب والذي يجعلها هي الكلمـة الوحيـدة المشـبعة بـالتعبير والتـي يسـتحيل 
بـأي كلمـة أخــرى غيرهـا مهمـا كانـت قريبــة منهـا فـي معناهـا وحتــى اسـتبدالها 

لو كانت مطابقة وبنفس معناها وتلك هي الموهبة التي اكتشـفها فـي نفسـه . 
الكلمة / الحوار المجري مكتـوب علـى الـورق ثـم مـؤدى علـى خشـبة المسـرح  
تحقيقـــــًا للهـــــدف األســـــمى المتمثـــــل باإلحســـــاس بـــــالجمهور والتفاعـــــل معـــــه . 

الــذي اليــرى المتلقــي عبــر كلماتــه وهــو يــدونها اليمكــن أن يعــوض  فــالمؤلف
 هذه الموهبة بأخرى بديلــة .
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مراعـــاة نوعيـــة الفرقـــة المســـرحية التـــي ســـتقوم بتقـــديم نصوصـــه ممثلـــة علـــى  -2
 خشبة المسرح / مقدرتها وقدرة ممثليها /.

اختيار العنوان المثير للنص المسرحي لمـا لـه مـن أهميـة حاسـمة فـي كسـب  -3
ور لمشـــــاهدة العـــــرض .كـــــان يركـــــز علـــــى اختيـــــار عنـــــوان مناســــــب الجمهـــــ

لنصوصــه الدراميــة أنــه يــرى أن العنــوان الجيــد يكــون ) نابعــًا مــن الموضــوع 
 ومعبــرًا عنــه وفــي نفــس الوقــت ملفتــًا للنظــر ومثيــرًا للتفكيــر ومحركــًا للخيــال
وباعثـــًا علـــى التعجـــب ومبلـــورًا للتوقعـــات رغبـــة فـــي التعـــرف علـــى موضـــوع 

 (10) ل تفاصيلــــــــــــه ( .العمل بك
( ،  ت   اإللـهفلو أخذنــــا على سبيل المثال عنوان مسرحيـــــــــــــة : ) كلمـات السـيدة كلمـا

تــرى أنــه اختيــار هــذا العنــوان الــذي يجمــع بــين الســيدة العــذراء والــرب وأبنــه مــن وجهــة 
مـــع الريفـــي النظـــر المســـيحية مـــن جهـــة نظـــر ديانـــة ضـــاربة جـــذورها فـــي أعمـــاق المجت

تعيش في كل لحظـة مـن لحظـات حياتـه إذن حمـل فـي العنـوان هـذا ) قيمـًا مسـتلة مـن 
ـــــة واالرثودوكســـــية  ـــــة المســـــيحية الكاثوليكي ـــــري للديان ـــــي ( ، العمـــــود الفق ـــــراث ، النزرت ت
واإلصــالحية البروتســتانتية علــى حــٍد ســواء كــان تجــاوب القــارئ للــنص ســريعًا يبــدأ منــذ 

نق عينـــاه حــروف عنوانـــه كلمــات الســـيدة ، كلمــات الـــرب ) اللحظــة األولــى عنـــدما تعــا
ــــــة اإلله ( فخلق تقبل غير مشروط لـه بغـض النظـر عـن بنـاءه الفنـي وسـياقاته الدراميــــ

 .(11) 
 ولنعرض بالتحليل لعنــــــــــــوان مسرحيـــة ) المدمـــن (    
لمجتمــع   الريفــي فاإلدمــان علــى تعــاطي الكحــول ظــاهرة مرضــية تفشــت فــي حيــاة ا  

المجري وسببت له مآسي كثيرة ، لذا عندما يقرأ العنـوان تعـرض وبشـكل تفصـيلي أمـام 
 ان مخيلــــــة القارئ مأساة تعرض لها أو تضرر منها أو سمح بحدوثها  من جراء اإلدم

إذن كانـــت القصـــدية فـــي انتقـــاء عنـــاوين محليـــة لموضـــوعات محليـــة تحـــدد مصـــائر   
ــــارئ  ــــى الق ــــاء درامــــي وخصصــــها إل ــــة هــــي األخــــرى وضــــعها فــــي بن شخصــــيات محلي

 والمشاهد المحلي المجري الريفي على وجه التحديــــــــــد .
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 فلسفة يوشـــــــــــت زيغمونــــد المسرحيــــــــــــــة  
ـــة المنشــورة علــى حيــاة اإلنســان الر إال      يفــي كــان إن تــأثير هــذه النصــوص الدراميـــــــــ

محدودًا جدًا بسبب ضعف توزيعها وقلة عدد قراءها . ولما كان يعمل مـع زمالئـه منـذ 
هــذه  عودتـــــــــــــه مـن بــاريس علـى تأسـيس فرقــة مسـرحية فقــد وجـد الفرصـة ســانحة لتقـديم

. رسالته كانت تركز على توظيف فنون المسرح وآدابـه النصوص على خشبة المسرح 
فـاظ علـى إليصال قيم محددة . كان يريد أن يؤسس مسرحًا يحمل رسالــــــــــــة قوامهـا الح

ء المحلية والموروث الشـعبي وفنـون األدا ةالنوع المجري عبر توظيف أدواته هو:  اللغ
وبواســــــطة  لجماعيــــــة واالنتمــــــاءالــــــروح  االتمثيلـــــي المحليــــــة . فبواســــــطة اللغــــــة يحيــــــى 

  يحدث التطهير .الدرامـــــــــــــــا 
وبواسطة التراث الكوميدي المحلي الـذي  اليقـوم علـى الضـعة بـل يعتمـد علـى التعـرف 
علـى مالمــح البيئــة الواقعيــة للمجتمـع الروعــوي المجــري فــي أواخـر القــرن التاســع عشــر 

ف ة علــى تجســيدها فنيــًا لينتــزع االعتــراالمــيالدي وبدايــة القــرن العشــرين ومــن ثــم القــدر 
 المطلوب .

 أول خطوة نفــــــــــــــــــذها كانت :
تأسيس فرقـة مسـرحية محليـة أسـماها " فرقـة القـديس اشـتفان / اصـطفيان /  كـان      

( خمســة وعشــرين  25.م بلــغ عــدد ممثليهــا فــي عــام تأسيســها )  1893ذلــك فــي عــام 
.م  أربعـــين زمـــياًل وزميلـــة .  1894العـــدد ليصـــبح عـــام ممثلـــة وممـــثاًل ثـــم تزايـــد هـــذا 

مايميز ممثلي فرقته تلك أنهم كانوا جميعًا مـن الهـواة كـانوا ممثلـين ريفيـين ينتمـون إلـى 
الريـف وناسـه بــدمهم ولحمهـم وبكــل جـوارحهم بماضــيهم وحاضـرهم ، وكــان مـن أكثــرهم 

 )والممثـل ) رايكـي بشـت   Kolcsdr Pal )موهبـــــــــــة الفـالح الممثـل ) كولجـار بـال 
Rajki Pist   

ثاني خطوة نفذها فكانت قد سبقت الخطوة األولى ولكنه طورها عنـدما عمـل عـام      
ـــــة  1892 ـــــت اإلرادة اإلمبراطوري ـــــأمين قاعـــــة للعـــــرض المســـــرحي ، وكمـــــا كان ـــــى ت عل

وممثليهـــا المحليـــين اليعبـــأون ببـــرامج مـــن هـــذا النـــوع بـــل يعملـــون علـــى تنفيـــذ بـــرامجهم 
انـي من شعوب اإلمبراطورية فإنهم أعـاقوا كـل الداعية إلى " ألمنــة " كل ماهو غير ألم

جهــد يرمــي إلــى الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة ، لــذا وجــد) زيغمونــد ( نفســه أمــام تحــٍد 
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كبيــر يضــع مصــير كــل أفكــاره وجهــوده وبرامجــه فــي كــف عفريــت . قــرر أن يخصــص 
جزء من داره لتكون مقرًا وقاعة لعروض فرقته المسرحية خصـص " البيـت الزجـاجي "  

( الــذي كــان مخصصـًا لزراعــــــــــــــة الــورود واألزهــار 2كمـا هــو واضــح فــي الصـورة رقــم )
والنباتــــات النــــادرة ليكــــون قاعــــة مســــرح ، كــــان المكــــان ضــــيقًا فلــــم يــــتمكن مــــن وضــــع 
مصــاطب تســع لجلــوس أكثــر مــن خمســين مشــاهدًا وخمســين مكــان للمشــاهد الواقــف ، 

بهــا المســرح ذرعــًا فقــرر بنــاء مســرح فــي ولمــا كــان اإلقبــال علــى عروضــه كثيفــًا ضــاق 
حديقــة داره الواســعة وقــد اســـتفاد فــي تصــميمه لــذلك المســـرح مــن التصــاميم اإلغريقيـــة 

( ، وكان هذا المسرح يسع لــ ) 3فكان مسرحه دائريًا كما هو واضح من الصورة رقم )
مـــا أن  (12)مقعـــدًا (  400( مقعـــدًا بينمـــا كـــان طموحـــه توســـيعه لتصـــل ســـعته ) 250

باشــرت فرقــة )ســنت اشــتفان( بتقــديم عروضــها المســرحية حتــى بــدأت الكتابــات النقديــة 
والتقــارير تنشــر حولهــا فــي الصــحافة المحليــة وفــي الصــحف الواســعة االنتشــار أيضــًا 

كتـب معلقـًا علـى Ady Endre ) حتـى أن الشـاعر المجـري العظـيم ) أدي أندريـه  
 فالحيـًا شـعبيًا الـذي انتشـر هـذه األيـام عروض )زيغموند( قائاًل : ) عندما نرى مسـرحاً 

بإمكــــان )زيغمونــــد( أن يعلمنــــا الكثيــــر عنــــه (. أهــــم مــــاميز تلــــك العــــروض تقنيــــًا هــــو 
البســـاطة ، إنهـــا عنـــوان عروضـــه فقـــد كـــان مســـرحه فقيـــرًا جـــدًا يتجنـــب االعتمـــاد علـــى 
.  الـديكورات الضـخمة واإلكسسـوارات الغاليـة وكـل احتياجاتــه كـان يجلبهـا مـن بيتـه هــو

مواعيــــد العــــروض كانــــت تبــــدأ فــــي الســــاعة الســــابعة والنصــــف مســــاًء وتســــتمر حتــــى 
منتصف الليل إذ كان يقدم أكثر مـن عـرض مسـرحي فـي الليلـة الواحـدة لجمهـوره ومـن 
بـــين العـــروض التـــي قـــدمتها فرقتـــه كـــان إضـــافة إلـــى جميـــع مســـرحياته : الكتـــرا  بـــارين 

أليفهـــا والـــبعض اآلخـــر كتبـــه ومســـرحيات مـــن فصـــل واحـــد الـــبعض منهـــا اشـــترك فـــي ت
 زمالئه اآلخرين . 

 -فلسفة زيغموند في التلقي الفنـــــــــــــــي :
كـــان ســـكان القـــرى المتنـــاثرة فـــي الســـهوب المجريـــة يحضـــر ماشـــيًا علـــى األقـــدام      

ليصـل إلــى )ســنت ترونيــا( حيــث يقــع مســرح فرقــة) ســنت اشــتفان( الــذي يقــدم عروضــه 
باللغــــة المجريـــــــة . كــــان الجمهــــور متنوعــــًا فلــــم يقتصــــر علــــى الرجــــال فقــــط بــــل حتــــى 

ـــْن يحرصـــن  ـــالهن الرضـــع ُك ـــن أطف ـــك العـــروض األمهـــات وهـــن يحمل ـــى حضـــور تل عل
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المسرحية مع ماكان يرافقها من فعاليات ثقافية أخرى . لقد نجـح ) زيغمونـد ( بتأسـيس 
تقليــد جميـــل مفـــاده إقامـــة " معـــرض " لمـــا كـــان يكتـــب حـــول عـــروض فرقتـــه المســـرحية 
تحــت شــعار " ســوية مــع الفالحــين  ويضــع صــور للممثلــين ولقطــات لــبعض المشــاهد 

لصالة هي االخرى مزينـة بصـور ألكثـر ممثلـي مسرحـــــــــــــــــــــــه المسرحية وكانت جدران ا
 الريفي موهبة وخاصة الممثل ) بال ( والممثل ) بشت (  كما أسلفنا . 

) ولما كانت أعداد المشاهدين تزداد بشكل اليمكن لقاعة المسـرح أن تسـتوعبه عمـدت 
ة الواحـــدة . المشـــاهدون كـــانوا إدارة الفرقــة إلـــى تقـــديم عـــدة مســـرحيات قصـــيرة فـــي الليلـــ

يقطعون أميااًل من أجل الوصـول إلـى مكـان العـرض ولـذا لـم يكـن بمقـدور إدارة الفرقـة 
 )كتـــب الناقـــد المســـرحي المجـــري ) هنزلـــي  (14)أن تعلـــن بـــأن القاعـــة مملـــوءة ( . 

HenczciL  م  رسالة طريفة إلـى )زيغمونـد( ذكـر فيهـا تأثيـــــــــــــر عروضـه 1893عام.
لمسرحيــــــــــــة علــى مشــاهديها الفالحــين قــائاًل : ) كــانوا منبهــرين ومعجبــين بكــل عــرض ا

حتـــى إنهـــم كـــانوا يـــرددون حواراتـــه عـــن ظهـــر قلـــب بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك العبـــارات الميتـــة 
أمـا  (15)وقليلة األهمية ، باختصار كانوا يعيدون الحوارات كلمـة كلمـة وجملـة جملـة ( 

ـــا فــي الشــارع وهــم عائــدون إلــى األغــاني التــي صــاحبت تلــك ا لعــروض فكــانوا يرددونهــ
ــــوتهم بعــــد انتهــــاء العــــرض . هكــــذا كــــان التأثيــــــــــــــــــر الســــحري لعــــروض) زيغمونــــد(  بي

 المسرحية على متلقيـه . 
الحقيقـــة المطلقـــة بـــدأت تـــدق أجراســـها معلنـــة عـــن بـــدء األيـــام األخيـــرة لـــه فــــــــــــــــــــــــــــــــي ) 

.م . 1894تورونيـــا( ، ) كـــان يـــوم الخـــامس والعشـــرين مـــن شـــهر آب فـــي عـــام ســـنت 
...  لــم تســعفه كــل محاوالتــه وهــو  (16)موعــدًا لتقــديم آخــر عــرض مســرحي لزيغمونــد( 

يتنقـل مــن طبيـب إلــى آخـر فــي رومانيــا وفـي المجــر وفـي فرنســا قبـل أن يحــل الخريــف 
مصـــابين بالتـــدرن الرئـــوي ، غـــادر متوجهـــًا إلـــى جنـــوب أوروبـــا حيـــث الجـــّو المناســـب لل

غـــادر وهـــو واقـــع تحـــت اإلحســـاس بحلـــول النهايـــة ، ذهـــب وقـــواه فـــي هـــوان وضـــعف 
شــديدين عنــدما وصــل خريــف ذلــك العــام إلــى مدينــة ) كــان ( الفرنســية لــم يكــن يقــوي 

 (17)علــى الوقــوف علــى قدميــه بمفــرده ، هكــذا صــرح صــديقه ) ســنت ايفــان اشــتفان (
خيرة من حياته : ) لقد حملته بذراعّي كي أنزل بـه فـي الذي بقي معه حتى اللحظة األ

عنــدما فارقتــه الــروح وتنفيــذًا لوصــيته نقــل جثمانــه إلــى مدينتــه الريفيــة ) (18)الحــافرة ( 
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سنت تورونيا ( ودفن هناك ولكن أين على وجه التحديــد ؟ لقـد أوصـى بدفنـه فـي نفـس 
س المكـان الـذي اعتـاد الجلـوس المكان الذي بنـى فيهـا مسـرحه الـدائري وتحديـدًا فـي نفـ

 فيه ، 
لمدينـة ا) َوَدَعُه فالحوا القرى وهم ينزلون جثمانه في القبر بالعويل والبكاء لبس شباب 

ـــة  المالبـــس البيضـــاء موشـــحًة بشـــريط الحـــداد األســـود .أمـــا النســـاء فقـــد وضـــعن أغطي
الرســمي ســوداء علــى رؤوســهن، وارتــدى الرجــال حللهــم القاتمــة الســواد.  أســتمر الحــداد 

ألســابيع طويلــة أمــا حــدادهم القلبــي والوجــداني فقــد اســتمر لســنين طويلــة . هكــذا مــات 
الرجل المخلص الذي لم يكن له مثيل في العالم وسـوف لـن يظهـر مثلـه أبـدًا هنـا يلـف 

. ولتفــرده فــي تأســيس تجربــة المســرح الريفــي (19)المكــان الحــداد والصــمت المطبــق ( 
ي أحـد أن يواصـلها بعـد موتـه لـذا بقيـت التجربـة الوحيـدة فـبسماتها المحددة لم يستطيع 

تاريخ المسـرح الـوطني ، ولكنهـا مـن جانـب آخـر فتحـت البـاب علـى مصـراعيه للنشـاط 
ن المسرحي في الحواضر البعيـدة والقـرى واألصـقاع النائيـة للتعامـل مـع المتلقـي اإلنسـا

 أواًل والمجري ثانيًا وثالثًا ورابعًا . 
لغـة  تقدم تجربة )يشوت زيغموند( دروسًا غاية في األهمية في ميدان العالقـة بـين 

ه وفـة لديـالتعبير الفني ولغة المتلقي من زاوية حاجة األخير إليها ال ألنهـا لغـة معر 
نما باعتبارها حاظنة مقدسة لمجمل وجوده اإلنساني ،   وا 
ســـان بشـــكل عـــام ولإلنســـان وكانـــت منطلقـــات ) زيغمونـــد ( األساســـية عنـــد تقييمـــه لإلن

لوقــًا المجــري المقهــور بشــكل خــاص مبنيــة علــى فلسفـــــــــــــــة محــددة تــرى فــي اإلنســان مخ
مزدوجــًا الوجــود ، فهــو جــزء مــن الطبيعــة وهــو مــن أكثــر الحيوانــات ضــعفًا مــن الناحيــة 
ـــذا  ـــة ، ل البايولوجيـــة .عـــوض هـــذا الضـــعف بالقـــدرات العقليـــة التـــي أدت بـــه الـــى العزل

 له حاجات جديدة تمامًا ذات أبعاد طبيعية ، اجتماعية ، نفسية تتوزع بين : ظهرت
االنتمــاء : بمعنــى التوجــه إلــى األفــراد والمؤسســات االجتماعيــة كبــديل نفســي  -1

 للعالقات مع الطبيعة.
التجاوز: بمعنى تخطي الحدود الحيوانيـة والـدخول فـي حالـة الخلـق واإلبـداع  -2

 في اللغة والفن وغيرها. 
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ذير : بمعنــى حاجتــه إلــى أســرة صــغيرة ) العائلــة( كبيــرة المجتمــع وبيــت التجــ -3
 في هذا العالم ) الدار والوطن ( .

الهويــة : بمعنــى حاجتــه لتأســيس هويــة خاصــة بــه كــي يــتمكن مــن التضــرع  -4
 أمام اآلخرين بالقول : أنا، أنا ، ولست أنا الذي ارغب أنت في أن أكون.

ـــًا اإلطـــار المرجعـــي : وهـــو تكامـــل الحاجـــ -5 ات الســـابقة لتشـــكيل إطـــارًا مرجعي
للتوجه نحو الكون الـذي نعـيش فيـه بمـا فـي ذلـك العالقـات مـع أفـراد الجـنس 

 البشري األصدقاء منهم واألعداء . 
ولكي يوفق في تحقيق هذه الذات وظـف لغـة الحـوار والتعبيـر التمثيلـي المسـرحي      

لإلنســـان الـــذي يحمـــل اســـم  لتكـــون األداة األكثـــر فاعليـــة عنـــده كـــي يحقـــق فيهـــا هويـــة
المجـــري دون غيـــره ، إن لجـــوءه إلـــى اللغـــة وتوظيفهـــا علـــى مســـتويات األدب الـــدرامي 
والفــن المســرحي كــان نابعــًا مــن قــدرة اللغــة علــى بنــاء وصــيانة العقــل الــذي يعمــل وفــق 

( فــي العقــل مــن خــالل   lnibid Stateنظــام محــدد يطلــق عليــه : ) الحالــة األولــى 
ها ومراحل النضج التي يتعرض لها العقل عبر سلسـلة مـن الحـاالت تفاعلها مع محيط

 )تتمثــل فيهــا البنــى المعرفيــة التــي توصــل إلــى الحالــة الثانيــة وهــي الحالــة المســتقرة 
Steady )   ( هنــا التحــدث إال بعــض التعــديالت الضــئيلة وهــي التــي يطلــق عليهــا

بشكل ما قد تقود بشـكل أو بـآخر  بالحالة النهائية ( للعقل التي تتمثل فيها معرفة اللغة
إلى تحديد سـببية السـلوك ولكـن ذلـك اليلغـي خاصـية اإلنسـان الـذي يلجـأ إلـى التبصـر 
والفطرة لتوحيد فهم يشترك فيه مع اآلخـرين للتمتـع بالجانـب الخـالق السـتعمال اللغـة ( 

(20) 

ل بشــكل كانـت قناعــة ) زيغمونــد ( راسـخة بــان المجتمــع الـذي يــتكلم لغــة واحـدة يعمــ   
جوهري على تطويرها ألن العالقة عنـده بـين اللغـة والفـرد عالقـة عضـوية تؤكـد فكـرة ) 
 اعتبار نمو اللغـة مطابقـًا لتطـور العضـو الجسـدي الـذي يـرفض المبـدأ الشـائع القائـل :

  (21.)أنه ليس هناك شيء في العقل مالم يكن موجودًا إال في الحواس ( 
ري مهـددًا بسـبب محـاوالت إلغـاء اللغـة المجريـة مـن كان وجود اإلنسان والمجتمع المجـ

عقــل وذاكــرة المجــريين لــذا كانــت تجربتــه الفنيــة تصــب فــي ميــدان الحفــاظ علــى اللغــة 
التــي تعنــي فــي النهايــة الحفــاظ علــى النــوع كلــه ولكــن يتوجــب علينــا أن نــدرس أدواتــه 
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ناحيـة / وهـذا  العملية التي وظفها ومن ثم درجـة النجـاح التـي حققهـا علـى المتلقـي مـن
 هو األهم  / وعلى لغة األثر الفني واألدبي من ناحية أخرى . 

 
 -عناصر التوظيف عند يوشت زيغمونــد :

 
 : في النص المسرحــي . أوالً 
(مـع موضـوعه ،  ( Verbal langnageربـط فـي نصـه بـين لغـة الحـوار المنطوقـة  

 فكــان الموضــوع مجريــًا خالصــًا وبالتحديــد ريفيــًا ومــدون بلغــة مجريــة خالصــة يقــدم أمــام
 متلٍق مجري خالص وفي مسرح مجري خالص بناه بنفسه داخل جدران بيتـه .

اءه كــان المشــاهد فــي نصــه الــدرامي مادتــه ، فقــد تناولــه بقيمــه وعاداتــه وتقاليــده وانتمــ  
ه هو في زمن عصيب هيمن فيه الخطاب اللغوي األجنبيـاذ كانـت العرقي . تناوله بلغت

ة( ولغــة فلســفة الــبالط ) ألمانيــة( ولغــة الحــرفيين) األلمانيــة ( ولغــة التكنولوجيــا ) ألمانيــ
ـــة )ألمانيـــة ( و  ـــادة ) التينيـــة ( ولغـــة الطـــرز المعماري ـــة ( ولغـــة العب لغـــة الـــدين ) ألماني

ألدب اافي الفلسـفي األدبـي ألمانيـة وأخيـرًا لغـة الخطاب اإلعالمي ) ألمانية ( ولغة الثقـ
المســرحي  والعــرض المســرحي ) ألمانيــة( هــي األخــرى .  كــان مــن أهــم شــروط التقبــل 
فـــي ) فينـــا ( أن يكـــون المثقـــف ) المبـــدع المجـــري( مجيـــدًا لأللمانيـــة وبعكســـه لـــم يكـــن 

 بوسعه أن يجد له مكانًا تحت شمس اإلمبراطورية النمساوية. 
تكتسـب تجربـة) يوشـت زيغمونـد ( فـي كتابتـه الـنص الـدرامي باللغـة المجريـة من هنا   

ـــــدة شديــــــ، أهمية ذات بعد تأريخــــــــــي نفسـي أكثـر منهـا فنيـة ذلـك أنـه أعتمـد البسـاطة ال
فــــي أســــلوب تأليفــــه منطلقــــًا مــــن تحديــــده لمســــتوى القــــارئ لهــــا أو المشــــاهد لعروضــــها 

 لوقت الذي يمكننا فيــــه القول بأن المسرحيـــــــــــة . وفي ا
دراميـًا  ) زيغموند ( كان عاشقًا متيمـًا للـدراما والمسـرح النسـتطيع القـول بأنـه كـان كاتبـاً 

كتب نصوصه بتقنية فنية متطورة . فال الوقـت قـد سـمح لـه للتأمـل وصـقل الموهبـة وال 
، ومـن ناحيـة المرض تركه يوظف كـل مـا لديـه مـن حـس وموهبـة فـي كتاباتـه الدراميـة 
 ــه . أخرى أن يجعل من المسرح والدراما شيئًا ذي بال ، وليس له هو ذاتـــــــــــــــ
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أراد للمســـرح أن يلعـــب دورًا حاســـمًا فـــي حيـــاة الريـــف المجـــري المنعـــزل عـــن العـــالم    
 الخارجي ، كان يرى في المسرح وسيلة تثقيفية ترفيهية ، فنيـة وحضـارية مـن شأنــه أن
يبقــى علــى وجــود أمتــه التــي الُيجيــد معظــم أبنائهــا غيــر اللغــة المجريــة ، وعنــدما أســس 

ث عــــن النصــــوص الدراميــــة المناســــبة فــــي المكتبــــة فرقتــــه المســــرحية بــــدء مهمــــة البحــــ
ء لـــه أو المجريـــة فلـــم يجـــد شـــيء يـــذكر لـــذا قـــرر الكتابــــــــــــــــــة هـــو نفســـه ســـواء مـــع زمـــال

مشـاهد  ـــــــه )بمفرده . كتب نصوصه  الستة ذات الفصل الواحد وأسماها  هـو نفســــــــــــــــــ
التواصل والتأثر بـروح العصـر وخاصـة شعبية ( ، كان هدفه من كتابة تلك النصوص 

أو  أجـــواءه الفكريـــة والفنيـــة ســـواء فـــي بـــاريس أو ميـــونخ أو أثينـــا أو ميالنـــو أو البندقيـــة
بودابست . لقد اختار مواضيعها وكتبها بنفسه ) لتكون مشاهد واقعيـة نابعـة مـن عمـق 

حتــى  (22).الحيــاة الفالحيــة والقرويــة مســتعينًا بعناصــر مــن تجربتــه الشخصــية ذاتهــا ( 
شخصيات تلك النصوص كانت عبارة عن نماذج عامة بنكهة محلية لقد عمـد إلـى أن 
يكــــون اختيارهــــا مــــن بــــين أبنــــاء القريــــة. أنــــاس أحيــــاء يعيشــــون ويتنفســــون ويتصــــرفون 
ـــــاة  ـــــي يحملونهـــــا فـــــي الحي ـــــيهم ذات األســـــماء الت ـــــة خالصـــــة فـــــأطلق عل بطريقـــــة مجري

أغلـــب األحيـــان مســـتقاة مـــن أحـــداث  االعتياديـــة . أمـــا مواضـــيع نصوصـــه فكانـــت فـــي
ـــــــة . قصــــــص حــــــدثت بكــــــل تفاصــــــيلها ونهاياتهــــــا . أذن المواضــــــيع  وقصــــــص حقيقيـــــ
وتــداعياتها فــي معظــم نصوصــه كــان معروفــًا لــدى القــارئ والمشــاهد قبــل أن يتعــاطى 
معــه ) كانــت معروفــة مــن قبــل أبنــاء الريــف ذاتهــم وربمــا يكــون الــبعض مــنهم كإنســان 

 (23)اهمين الفعليين في أحداثها( . وكمشاهد أحد المس
لتكـون  اسـتعمال اللغـة المجريـةأهم هدف وضعه الكاتب هـو يكتـب نصوصـه كـان   

،  للتوصــيل الفنــي ومــن ثــم تكــون أداة،  حاضــنة للفكــرة والحــدث والســلوك المجــري
كتبها ألناس تتواضع درجـات حـاجتهم إلـى التعـاطي مـع القـيم الفنيـة والجماليـة . أنـاس 
يـدخل فــي قلــوبهم السـرور عنــدما يــروا أنفسـهم يتحركــون أمــام أعيـنهم ويتحــدثون بلغــتهم 
هم فـي وقـت يحـدث فيـه خطـر الـزوال النهـائي لوجـودهم. هنـا تكمـن األهميـة التأريخيـة 

فهــو لــم يكتــب ) بلغــة المســتويات الثالثــة ليصــبح الفعــل لنصــوص ) زيغمونــد( الدراميــة 
والفونولوجيا والقواعد والمفردات التي تجعل من الجملة وحدة رئيسـية فـي القواعـد . لقـد 
اســتعاض عـــن ذلــك بالنظـــام الهرمـــي للوحــدات القواعديـــة . التــي تشـــمل المورفيمـــات ، 
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كـــل هـــذا كـــان  (24). المفـــردات ، العبـــارات ، الجمـــل ، الفقـــرات ومـــن ثـــم النصـــوص ( 
ـــه الدراميـــة  متناغمـــًا مـــع موضـــوعات وشـــخوص مســـتلة مـــن البيئـــة الريفيـــة مـــادة أعمال

 وهدفه في آن واحد.  
 -الممثل كوسيــط بين زيغموند والمتلقي :

عنـــدما واجهـــت ) زيغمونـــد ( صـــعوبة فـــي أحـــداث األثـــر المطلـــوب عبـــر نصوصـــه    
هدفــه االســمي المتمثــل بتقــديم اللغــة  الدراميـة بحــث عــن أداة إضــافية تمكنــه مــن تحقيــق

ي اليومي وللخطاب اإلبـداعي فـ لغة للخطابالمجرية أمام المشاهد المجري باعتبارهـا 
ـــة فـــي موضـــع اللهجـــة  آن واحـــد ـــك اآلراء التـــي وضـــعت اللغـــة المجري ـــد تل أراد أن يفن

 المحليـــة الخاليـــة مـــن مقومـــات اللغـــة ومســـتوياتها البنيويـــة وقـــدرتها علـــى إنتـــاج الشـــعر
واألدب أو الدراما أو أن تكـون لغـة مناسـبة للعـرض المسـرحي فـي زمـن ) شـيلر ( و ) 
جوته ( وغيرهما من كتاب الحضارة األلمانية . عندما اختار العرض المسـرحي وأداتـه 
ــًا ثنائيــاً   األساســية الممثــل المســرحي لتحقيــق هــذه األهــداف كــان قــد أنجــز فعــاًل تاريخي

يـــة مـــن جهـــة والنهـــوض بالممثـــل المجـــري مـــن جهـــة تمثـــل فـــي النهـــوض باللغـــة المجر 
 أخرى. 

إن رغبــة ) زيغمونـــد(  باالرتقـــاء بــالفن التمثيلـــي ليلعـــب دورًا أساســيًا فـــي ظـــل غيـــاب   
األدوات األخـــرى بـــين المبـــدع والمشـــاهد ال لتوصـــيل قـــيم جماليـــة معقـــدة تحقـــق متعـــة 

نما أراده أن يكـون وسـيطًا بـين الثقافـة  المجريـة وأبناءهـا ، هـذه الوظيفـة التلقـــــــــي فقط وا 
كانت تعيش انحسارًا كبيرًا ناتج عن هيمنـة التراجـع الحضـاري والتخلـف الشـامل بسـبب 
فقـــدانها لشـــرعية وجودهـــا المســـتقل ، ولهـــذا الســـبب فـــرض علـــى أبناءهـــا التعـــاطي مـــع 
عناصــر ثقافيــة وحضــارية غريبــة أو لنقــل أجنبيــة . هــذه الحالــة حتمــت عليــه أن يعمــل 

العرض المسرحي ولغته وتقنياته تابعـًا غيـر أصـيل إلـى المدرسـة األلمانيـة علـى  ليكون
ـــــة  وجــــه التحديــــد . زاد فــــي تعميــــق تلــــك المشــــكلة التبــــاين الحــــاد بــــين الريــــف والمدينــــــــ
فالمدينــة المجريـــة كانـــت " متألمنـــة " أمـــا الريــف المجـــري فظـــل " مجريـــًا " غارقـــًا فـــي " 

رت اللغـــة المجريــة وحلـــت األلمانيـــة محلهـــا فـــي األدب والفـــن تخلفـــــه " وتبعـــًا لـــذلك هجـــ
ومن ضمنها العـرض المسـرحي . وبـالرغم مـن أن تلـك المشـكلة لـم تكـن مقتصـرة علـى 
األمة المجرية وحدها بل شملت كل األمم الخاضـعة لسـلطان " آل هابسـبورغ " كاألمـة 
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ية وغيرها من األمم األخـرى البوسنية واألمة التشيكية واألمة السلوفاكية واألمة السلوفين
. إال أن آثارها السلبية على األمة المجرية أكثر شدّة . إن الحفاظ على اللغة المجريـة 
بالنسبة ) لزيغموند ( هو حفاظ على " النوع " المجري برمته . بالنسبة لـه يمكـن تخليـد 

تعان اللغـــة عبـــر توظيفهـــا فـــي الخطـــاب اليـــومي وفـــي التعبيـــر الفنـــي الخـــالق . لـــذا اســـ
بالممثل المسرحي كـأداة لتخليـد اللغـة المجريـة. المعادلـة عنـده لـيس للعـرض المسـرحي 
المجــري الريفــي وظــائف جماليــة معقــدة ولــيس لــه وظــائف تجريبيــة فــي األداء التمثيلــي 
وليس لـه وظـائف اسـتحداث المنظـر المسـرحي بـل كـان يركـز علـى وظيفـة  قلمـا عمـل 

فـة الممثـل المسـرحي فـي عـروض ) زيغمونــد ( على تحقيقها فنان مسرحي آخـر . وظي
ليس االكتفـــــــــاء بتحقيق وظائفه التقليديـة وخاصـة تجسـيد الشخصـية الفنيـة التـي يؤديهـا 
علـــى خشـــبة المســـرح بعـــد دراســـتها وتحديـــد أهـــدافها الخاصـــة والعامـــة كـــي تســـاهم فـــي 

و وظـــائف إنجـــاح العـــرض المســـرحي المقـــدم . عمـــل الممثـــل عنـــد )زيغمونـــد( بوظيفـــة أ
  -أخرى . فالممثل لديه يجب أن يتحلى بالسمات اآلتيــــــــــة :

يحبهـا  : أن يتحدث اللغة المجرية بالسـليقة ألن هـذا يعنـي أنهـا لغتـه األم . يعرفهـا أوالً 
ا ويتعامــل مــع مســتوياتها القواعديــة والبالغيــة ولكنــه يطلــب منــه أن يجيــدها كمــا يتكلمهــ

وعميقــة حمالــة للــدالالت الحســية والشــعورية والحياتيــة  القــروي المجــري صــافية وعذبــة
المحليـــة ، طلـــب ) زيغمونـــد ( مـــن ممثلـــه أال يتكلـــف فـــي نطـــق الكلمـــة والحـــوار أثنـــاء 
العــرض بــل عليــه أن يكــون تلقائيــًا حــد الســذاجة التــي تــذكر ببســاطة اإلنســان المجــري 

 ه . الريفي ولكنها في الوقت ذاته تؤشر إلى عمقه وأصالتـــــــــــ
ـــاً  ـــين ووجـــدهم. فكـــانوا ثاني ـــين ريفي ـــة نفســـها ، لـــذا بحـــث عـــن ممثل ـــًا للبيئ : أن يكـــون إبن

جميعهم من المـدن والقـرى والسـهوب المجريـة الريفيـة . كانـت حاجتـه لممثلـين مـن هـذا 
النوع نابعة من ضرورة تفهم شـخوص مسـرحياته وسـلوكياتهم فضـاًل عـن التعـرف علـى 

مشــكلة العــرض المســرحي برمتــه . بالنســبة لــه : ممثــل  ماهيــة الفكــرة التــي تــدور حولهــا
ينتمي إلى البيئة المحلية وحده قادر على أن يحقق الجّو العام المناسـب لعـرض البيئـة 
ذاتها بنجاح . إن الممثل عنـده خـادم يعـرض بيئتـه ألبنائهـا لـيس ألنهـا تمتلـك عناصـر 

نمــا ليــذكر مشــاهدي ه " بمجــريتهم " وفــي كونهــا اســتثنائية ونــادرة لــدى األمــم األخــرى ، وا 
ــــدها  ــــتهم التــــي أبــــدعوها ويعيشــــون فــــي ظــــل قوانينهــــا وعاداتهــــا وتقالي بيئــــتهم هــــم ، بيئ
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وأنظمتها الروحية والالهوتية . ممثل مـن هـذا النـوع سـيكون قـادرًا علـى األداء األصـيل 
ـــه . الممثــل المســرحي عنــده اليمثــل إ ال وعلــى اإلقنــاع بضــرورة وأصــالة عناصــر بيئتــــــــ

الشخصــيات المحليــة وهــو بهــذه اليشبــــــــه الممثــل المسرحـــــي العامــل فــي فــرق العاصــمة 
 بودابشت .

يمــاءة وتوريــه لشخصــيته التــي يمثلهــا   شــارة وا  إذن عليــه أن يفهــم دالالت كــل حركــة وا 
في العرض المسرحي باعتبارها عناصر محلية ، عند ذاك سيكون قادرًا على عرضـها 

د الحترامهـــا وتبنيهـــا وعـــدم النفـــور منهـــا العتقـــاده بأنهـــا جـــزء مـــن وعلـــى إعانـــة المشـــاه
 تخلفـه الحضاري . 

 
 -االستنتاجات:

اد إن البشر لم يولدوا ليتعلموا لغة بشـرية معينـة بـداًل مـن أخـرى ذلـك إن األفـر  -
فــــي أي مجتمــــع يتكلمــــون لغــــة واحــــدة قــــد طوروهــــا لتكــــون أحــــد أهــــم مالمــــح 

 هويتهم . بواسطتها يستطيعون إبراز خصوصيتهم وشرعيـة وجودهم . 
ء إن تعــّرض الجماعـــة المعينـــة فــي البحـــث ) المجتمـــع المجــري ( إلـــى اإللغـــا -

التــام يــدفع أبناءهـــا للبحــث عـــن وســائل دفاعيــة محـــددة تســاهم فـــي منــع هـــذا 
المســخ ويثبــت البحــث قــدرة فــن التمثيــل والعــرض المســرحي علــى تحقيــق هــذه 

 األغراض . 
توظيــــف تقنيــــات بيئــــة الحيــــاة اليوميــــة وطريقــــة التفكيــــر والســــلوك فــــي بنـــــاء  -

ي الذي ينتمي إلـى الشخصية الفنية يجعل منها مقبولة من قبل المتلقي المحل
 تلك البيئة . 

يكــون التلقــي للعــرض المســرحي ممتعــًا ومــؤثرًا فــي ذات المتلقــي عنــدما يكــون  -
 موضوع العرض وممثله معروفًا بقدر معلوم من قبله. 

إن نجـــاح العـــرض المســـرحي فـــي تحقيـــق أهدافـــه يتطلـــب إيمانـــًا مســـبقًا بقـــدرة  -
فكريــة والسوســيولوجية العــرض المســرحي علــى تحقيــق رؤيــة مبدعــه الفنيــة وال

 في آن واحـــــــــــد. 
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 -النتائــــــــج :
  -إن أهم االستنتاجات التي توصل إليها الباحث هي :

إمكانيــة توظيــف فــن التمثيــل لتحقيــق وظــائف أخــرى غيــر وظائفــه التقليديــة . ففــي هــذا 
 -البحث :
تمكـــن رجـــل المســـرح المجـــري) يوشـــت زيغمونـــد ( مـــن توظيـــف فـــن التمثيـــل  -1

 للحفاظ على اللغة األم . 
توظيـــف فـــن التمثيـــل وأدب المســـرح إلقنـــاع المتلقـــي المجـــري الريفـــي بأهميـــة  -2

لحّيـة االتمسك بلغتـــــــه األم ليس ألنـه يجيـدها بـل ألنهـا تمتلـك مقومـات اللغـة 
ة وتمتلـــك بنيـــة قواعديـــة وقـــدرة علـــى إبـــداع . اللغـــة المبدعـــة لكـــل القـــيم الفنيـــ

 الخطاب البالغي بكل مستوياته . 
توظيف فـن التمثيـل والعـرض المسـرحي لبنـاء عالقـة نوعيـة بـين فـن المسـرح  -3

وبين متلٍق يمتلـك مواصـفات خاصـة ولكنـه يعـاني مـن مخـاطر االضـمحالل 
والـزوال تمكــن العــرض المسـرحي مــن عــرض عــالم هـذا المتلقــي علــى خشــبة 

مســـرح فـــتمكن مـــن إقناعـــه بأنـــه كـــائن أصـــيل ولـــيس مســـخ ولـــه الحـــق فـــي ال
 العيش كما يريد وليس كما يراد له.

قــدرة الفرقــة المســرحية بعروضــها التــي تعتمــد علــى الــنص المحلــي والممثــل  -4
المحلـــــي والمخـــــرج المحلـــــي والمشـــــاهد المحلـــــي علـــــى تعميـــــق انتمـــــاء الفـــــرد 

 لجماعته في ظل ظروف قاهرة. 
تــأثيره االيجــابي علــى المشــاهد بغــض النظــر عــن تمدنــه للعــرض المســرحي  -5

 وتحصيله العلمي وثقافته العامة. 
طبيعة المتلقي تحدد طبيعة األعمال الفنية المسرحية التـي يحتاجهـا ويتلهـف  -6

لمشـــــاهدتها . فعنـــــدما يخاطـــــب العـــــرض المســـــرحي جمهـــــورًا مـــــن الفالحـــــين 
ا شكســـبير لـــذا األميـــين يصـــعب عليـــه تقـــديم مســـرحية هاملـــت لهـــم كمـــا كتبهـــ

كانــت تجربــة) يوشــت( بكتابــة نصوصــه التــي اعتمــدت علــى المشــاهد كمــادة 
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أوليـــة للـــنص وعلـــى المشـــاهد كمـــادة أساســـية للتلقـــي وعلـــى المشـــاهد كهـــدف 
مكلــف بالعمــل علــى حفــظ نوعــه األول الــذي كــان يهــدده فــي مجتمــع البحــث 

 الزمني . 
ر مــن أبنــاء الريــف إن التخلــي عــن تقــديم روائــع المســرح العــالمي أمــام جمهــو  -7

اليعنــي التقليــل مــن قيمــة هــذه العــروض الفنيــة . كمــا أن بســاطة النصــوص 
الدراميــــة المقدمــــة علــــى خشــــبة المســــرح بواســــطة فرقــــة مســــرحية متواضــــعة 
اإلمكانيــات وبممثلــين محليــين هــواة  اليقلــل مــن قــدرتها علــى أحــداث التــأثير 

 الفني والفكري على جمهور المشاهدين .
 ربة بوشت زيغموند يتوجب علينا التركيز على قيمتهـا التاريخيـةعند تقييم تج -8

 قبل قيمتها الفنية. 
 

 -الهوامــــش:
مجموعـــة مـــؤلفين : تـــاريخ الـــبالد المجريـــة ، معهـــد الدراســـات التاريخيـــة فـــي  -1

 .م.  M.T.A  1980أكاديمية العلوم المجرية 
ـــــــي : تـــــــاريخ المســـــــرح المجـــــــري  -2 ـــــــرنس كرين هـــــــد .م . مع 1873- 1790ف

 M.T.A 1990الدراسات والبحـوث المسـرحية فـي أكاديميـة العلـوم المجريـة 
 .  264.م. ص

 المصدر نفسـه . -3
جــورج ســيكّي : المعركــة الخاســرة مــن أجــل المســرح القــومي المجــري ، بيــان  -4

 أنموذجًا  1863
،  M.T.Aرحية فـــي أكاديميـــة العلـــوم المجريـــة جوريـــة معهـــد الدراســـات والبحـــوث المســـ

 . 11، العدد الرابع ص 18985
اسبوجيك فاسالف : أهداف المسرح التجريبـي عنـد كروتوفسـكي ، بودابسـت   -5

 .  19.م. ص 2006
كالمــــان مكســــاث : موســــوعة الكتــــاب المجــــريين ، اختيــــار جــــورج ســــتراي ،  -6

 ، بودابشت . 1954، 1953
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 .  90.م.  ص  1894دابشت زيغموند بوشت : مذكرات ، بو  -7
 م.  14/5/1892صحيفة اوروش هازا الحكومية الصادرة بتاريخ  -8
 .  12زيغموند بوشت : مذكرات ، ص -9

 م.  1892بيير فولدج : الفيغارو  -10
 . 127، القاهرة ، ص  1975نعمان عاشور : المسرح حياتي ، -11
 .م.  1956يوجا كانو : مخطوطة هنغارية ، -12
 يوزف فرنس : صحيفة اوروش هازا .  -13
 اندريه أدي : قلوب فالحية : مجلة مفكرة ، بودابشت  -14
 .م.  14/5/1905       

 . 120، ص  1964السلو رايك : زيغموند بوشت ، بودابشت  -15
 .م.  14/10/1894منكا صبولي : زيغموند يوشت ، بيكيش ، -16
 المصـدر نفســـه . -17
تورونيـا وذاكـرة النـاس ،  –سـنت فرنس صبو : أيـام زيغمونـد فـي مدينـة  -18

  10/ 7باب  /1بيكيش .م. 
 المصدر نفسـه . -19
 المصدر نفسه . -20
نعــوم جومســكي : محاضــرات ودن ، تــأمالت فــي اللغــة ، دار الشــؤون  -21

 م.  1990الثقافية العامة ، بغداد 
ميهـــــاي صــــــبوكا : زيغمونــــــد يوشــــــت ، مخطوطــــــة مودعــــــة فــــــي معهــــــد  -22

 م.  10/9/1893ونة بتاريخ مد M.T.Aالدراسات والبحوث المسرحية 
 المصدر نفسـه. -23
 م.  90نعوم جومسكي : ص  -24
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 بنائية المتخيل في النص المسرحي العراقي المعاصر

 مسرحية ) التخمة ( انموذجا -
 -بحث مقدم من  -

 أ.م.د. معتمد مجيد حميد

 رسل خلفة كاظم

 ملخص البحث :

فــنحن أزاء مخيلــة خصــبة يعــد مصــطلح  بنائيــة المتخيــل مــن المصــطلحات الغامضــة ..  
ة تستطيع تجسيد الخيال مـع الواقـع بكثيـر مـن التقاطعـات ، إذ ظهـر هـذا االرث وليـد القـدرة الخارقـ

ـــة فـــي كينونـــة  ـــذي اســـتطاع اســـتيعاب كـــل المفارقـــات الواقعي ـــك المتخيـــل ال والجمـــال العجيـــب ، ذل
 االنسان وخياله الجامح .

صـــوص المســـرحية ومعرفـــة خيوطهـــا هـــذه الدراســـة تعمـــل علـــى اكتشـــاف الغمـــوض فـــي الن 
المجهولـة ، كونهــا مزجــت بــين العجــائبي والغرائبــي وخلطــت الكــذب بالصــدق ، والواقــع بالمتخيــل ، 
وانهـــا تمكنـــت مـــن ترتيـــب الوقـــائع التاريخيـــة بفضـــاءات ســـحرية خارقـــة ال وجـــود لهـــا علـــى االرض 

 تلك الحكايات ونسـجها فـي واتخذت من االجناس األخرى في العوالم األخرى ابطااًل لقيادة حوادث
قالب مسرحي مؤثر ..  تضمن الفصل األول ـ االطار المنهجي للبحث ـ مشكلة البحـث المتمركـزة 
في التساؤل اآلتي : ما هي بنائية المتخيل في النص المسرحي العراقي المعاصر ؟ وضمن المدة 

 راق(. ( والمكانية )الع2013ـ 2003المحصورة في الحدود الدراسة الزمانية )

ل )بنائيـة المتخيـل( ، وجـاء المبحـث األو  -اما الفصل الثاني )اإلطار النظري ( جاء في مبحثـين 
المبحث الثاني عن ) تجسيد المتخيل في النص المسرحي العالمي( وختم الفصل الثاني بمؤشـرات 

 االطار النظري .

حـث التـي ضـمت أما الفصل الثالـث )إجـراءات البحـث( فقـد ضـم مجتمـع البحـث وعينـة الب 
 ( للكاتب مثال غازي وهي عينة انموذجا مختارة عن مجتمع البحث . 2006مسرحية )التخمة 
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وكانت خاتمة الدراسة الفصل الرابع الذي اشتمل على النتائج التـي توصـل إليهـا البحـث ،  
 منها : 

 ان بنائيـة المتخيــل تتعــدى فــي الــدراما الفكـرة والحالــة ويتخــذ مــن الشخصــية الدراميــة -1
 .محورًا للتجسيد 

يعمــــل المتخيــــل علــــى اســــتحداث صـــــور ال منطقيــــة جــــذورها واقعيــــة يســــتخدمها بعـــــض  -2
 المسرحيين إلنتاج صورهم الال منطقية .

 

 -مشكلة البحث والحاجة اليه : 

ســاعدت المخيلــة منــذ القــرن التاســع عشــر فــي انتــاج الحداثــة بشــكل ال مثيــل لــه فاكتشــاف         
الصـــورة الفوتوغرافيـــة والســـينما والتلفزيـــون خلخلـــت صـــرامة الخطـــاب العقلـــي وأصـــبحت رمـــوز هـــذه 

نتاجاتها تتواصل مع بنية متخيل اإلنسان أكثر مما تتواصل مع عقله .  االكتشافات وا 

فهوم متعدد المعـاني واالسـتعماالت إلـى درجـة االضـطراب واالخـتالط لكونـه إن المتخيل م 
نشـــاط عقلـــي يتطلـــع نحـــو العاطفـــة فاإلنســـان بطبيعتـــه يتخيـــل حتـــى يهـــب لألشـــياء معـــاني جديـــدة 
وأشــكال وصـــور متعـــددة فهــو دائـــم الخلـــق وبـــه يصــبح لألشـــياء وجـــود مــا . فعمليـــة  رفـــض العـــالم 

ر قنوات الذاكرة االنتقائية مرتكزًا على آليات تجسـيد المتخيـل المعاش تقوم باستحضار المتخيل عب
خاضعًا لبنية المتخيل ذاتـه لكونـه ال يعمـل علـى استحضـار المتخيـل إال مـن خـالل بنيتـه الداخليـة 
فهـي  تحقـق وظيفتـه ، وهـذا مــا نتلمسـه لـدى الكتـاب المســرحيين ألن الـنص المسـرحي يحتـاج إلــى 

التجـــدد يعــود إلـــى العقـــل أو المخيلــة أو إلـــى التـــاريخ أو الواقـــع ، التجــدد والتحـــدي ســـواء كــان هـــذا 
فغالبيــة النصــوص المســرحية تحمــل جــواب وجــودي عــن ســؤال كــوني يرجــع اإلنســان إلــى إنســانيته 
فهو فعـاًل نـص إنسـاني يمكـن أن يكـون فعـاًل مسـرحيًا وقـد تنـاول مفهـوم المتخيـل الفالسـفة وعلمـاء 

رحيون إليجـاد عالقـة عضـوية بـين الـذات والموضـوع فـي الفـن ، النفس وكذلك تناوله الكتـاب المسـ
فالنص المسرحي يتكون مـن تركيبـة معقـدة تنصـهر بهـا المشـاعر الوجدانيـة واللغـة والواقـع واآلمـال 
واآلالم ألن المتخيل ينبع من عمـق الرؤيـة العربيـة للعـالم ولواقـع المجتمـع العربـي ويـؤدي المتخيـل 

جعله يعيش عمقه وتشعبه الذي يحمل لذة حسية ومتعة ذهنية تشحذ إلى انفتاح النص المسرحي و 
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عقــل المتلقــي وتدفعــه للتفكيــر والمشــاركة االيجابيــة الفعالــة وهــذا مــا يميــز الــنص المســرحي ويحولــه 
من وجود إلى وجود ومن رمز إلى رموز ومن معنى إلى معان إذ بدأ المتخيل يمارس طقوسه في 

لكتـــاب المســـرحيون العراقيـــون فـــي وضـــع المتخيـــل علـــى محـــك الـــنص المســـرحي العربـــي فاجتهـــد ا
التجربــة والتجريــب المســرحيين وهــذا مــا ظهــر فــي أغلــب كتابــاتهم التــي أرادوا مــن وراءهــا تحويــل 
المسرح من االهتمام بالخيال والوهم إلى االهتمام بابـداع المتخيـل فأصـبح المتخيـل كينونـة مسـتقلة 

ائــب عبــر الحاضــر لينطلــق التســاؤل ويصــبح قائمــا : بخصوصــيتها كمــا أصــبح فلســفة تكشــف الغ
 ماهي بنائية المتخيل وتداخالته في النص المسرحي العراقي المعاصر ؟ 

 اهمية البحث : 
تنبثــق اهميــة البحــث مــن دراســته لتــداخل الواقــع واالفتــراض فــي تشــكيل مفهــوم المتخيــل فــي الــنص 
المسرح العراقي المعاصر مما يجعله ذو فائدة للدارسين في مجـال االدب المسـرحي عامـة وللـنص 

 المسرحي العراقي خاصة . 

 هدف البحث : 
 سرحي العراقي المعاصر .يهدف البحث تعرف بنائية المتخيل وتداخالته في النص الم

 حدود البحث : 
 . 2013الى  2003 –الزمانية 

 العراق ، بغداد .  –المكانية 
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 االطار النظري

 المفهوم والتطور :  –بنائية المتخيل المبحث االول / 

كشفت التجارب عن تنـوع كبيـر فـي انمـاط وتقنيـات الكتابـة واشـكال التعبيـر ، وهـذا التنـوع  
ثقـافي مــزدحم بالخصوصـيات ، الن الفـرد يتعامــل مـع خبراتــه السـابقة وتجاربــه يـنعكس عـن وضــع 

التــي يســعى جاهــدًا إلــى تنظيمهــا بأشــكال ومضــامين ذات حرفــة مــن اجــل ان يبــدع ويخلــق مــا هــو 
جديد مما هو قديم وما هو حركي ممن يروم السكون ، فبـرز نـوع مـن االبـداع يجمـع بـين الـواقعي 

 لــيس واقعيــًا( أي االبــداع الــذي يجمــع بــين مــا هــو نتــاج الفكــر والتخيــلوالمثــالي )المثــالي هــو مــا 
نـه )المثالي( وبـين مـا هـو نتـاج االدراك الحسـي المباشـر )الـواقعي( وعالمـة الثـاني )الـواقعي( هـو ا
حدد مرتبط بزمان ومكان . بينما عالمة االول )المثالي( انه ليس متصورًا قبليًا على زمان معين م

. وهذا بفضل الصور الذهنية المتخيلة المنتجة من قبل ( 1)  نسبة إلى أي زمان()النه صادق بال
المخيلــة والتــي تســمى بالمتخيــل وهنــاك اشــتباك عنــد الــبعض حــول هــذا المفهــوم )المتخيــل( وذلــك 
لوجـــود مفـــاهيم مقاربـــة ومتشـــابهة إلـــى حـــد مـــا لهـــذا المفهـــوم ، ولفـــك هـــذا االشـــتباك بـــين المفـــاهيم 

لتــــي هــــي )الخيــــال ، التخيــــل، التخييــــل، المتخيــــل، المتداخلــــة نعمــــل علــــى تحديــــد تلــــك المفــــاهيم ا
 الفانتازيا( . 

لقـد وضــّح شــاكر عبــد الحميــد مفهــوم الخيــال بانـه "طريقــة لالستكشــاف والتجــوال العقلــي علــى نحــو 
ارادي مــرن واحتمــالي والعــب بالبــدائل خــالل العــوالم الخاصــة بالصــور والخيــال فــي جــوهره عمليــة 

االعتقاد الذي يكون أما صحيحًا وأما خاطئـًا فـان الخيـال ، تحويل للصور وعلى عكس الحال في 
( وهـــو  2لـــيس كـــذلك ، انـــه اكثـــر حريـــة واقـــل التـــزام بـــأمور الصـــدق والكـــذب والصـــواب والخطـــأ" )

الملكـــة العامـــة التـــي تـــرتبط باحـــدى فعاليـــات العقـــل البشـــري ، اال وهـــي التخيـــل ، كمـــا اكـــد لطفـــي 
تغراق فــي خيــال أو وهــم بعيــد عــن الواقــع وتطلــق الفنتازيــة الشــربيني علــى ان الفانتازيــا " هــي االســ

( . إّن البحــث فــي المتخيــل ال  3علــى االلحــان الموســيقية المتحــررة مــن القيــد وغيــر التقليديــة " )
يأتي اال من خالل معرفة بنيته واشتغاالتها وبنية المتخيل عند االنسان تنطلق مـن رؤيتـه للعـالم ، 

ــــة والفنيــــة  ــــة والثقافيــــة واالنســــاق االدبي ــــة ، ومرجعياتــــه المعرفي ــــي تحكمهــــا هــــذه الرؤي ــــة الت والفكري
واالجتماعيــة ، وهــذه الرؤيــة تعــد كيانــًا قــارًا داخــل العمــل االدبــي والفنــي وخارجــه لفهــم العالقــة بــين 
الجزء والكل داخـل كـل بنيـة مـن االعمـال المنجـزة ، والعالقـة بـين هـذه االبنيـة بعضـها مـع الـبعض 
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ه العالقات . مـا يسـمى )بـالواقع االفتراضـي( وهـو" واقـع يحـاكي الواقـع الحقيقـي " اآلخر وتّكون هذ
(. أي انه يعمل على نقل الوعي االنساني إلى بيئة افتراضية وذلك بتحرير العقل للغوص في  4)

تنفيذ المتخيل بعيدًا عن مكان الجسد ، " وعلى نحو حر تمامًا من دون التـزام بـروابط أو نظـام أو 
(  5كما في الشخص الذي يبنى قصورًا في الهواء . ثم يهدمها ليبني قصورًا اجمـل منهـا" ) قوانين

والمتخيــل كبنيــة متحــرك ال يتصــف بــالجمود شــأنه شــأن الطبقــة التــي تشــكله أي انــه ال يمثــل كيانــًا 
منعــزاًل بــل هــو خلــيط مــن الــوعي والالوعــي ، اذ عــن طريــق الــوعي يســتطيع المتخيــل ان يســتعيد " 

( . ويقـوم الفـرد بانتقـاء صـور مـن المـخ 6)  لمحسوسـات المختزنـة فـي الخيـال او المصـورة"صور ا
عبــر مــا يســمى )بالــذاكرة االنتقائيــة( . وهــي " احضــار صــور الــذاكرة إلــى قــوة الخيــال حيــث يعــاد 

( والعقل الباطن يحفظ التفاصيل المتعلقة بشخص ما او حدث مـا دون آخـر 7تركيبها وتشكيلها" )
ك االحـــداث المهمـــة فـــي حياتـــه والتـــي تكـــون مصـــدر فرحـــه او ألمـــه ، فيكـــون رد فعـــل وخاصـــة تلـــ

الالشـــعور الـــداخلي التـــأثير بهـــذه األحـــداث وحفـــظ كـــل التفاصـــيل المرتبطـــة بهـــا بشـــكل ال ارادي . 
وتكون الـذاكرة االنتقائيـة اقـرب إلـى عمليـة اسـتدعاء المعلومـات مـن الحافظـة ، اذ يصـبح " التـذكرة 

صـــور المحفوظـــة فـــي المصـــورة )أو الخيـــال( داخـــل الحـــس المشـــترك ، وهـــو القـــدرة عمليـــة تمثـــل لل
(. اذ يقصــد بالــذاكرة االنتقائيــة الميــل بااليجــاب او الســلب تجــاه 8) المدركــة لصــور المحسوســات "

موضوع أو قضية في اطار مجموعة من الصور الذهنية التي يكونها االفراد ، ومن خالل الـذاكرة 
االنســـان ان يـــدرب دماغـــه علـــى محـــو ذكريـــات محرجـــة او محزنـــة مـــن ذهنـــه  االنتقائيـــة يســـتطيع

واسـتدعاء ذكريـات اخـرى يعمـل علـى وضـعها كأســاس للبنـاء التكـويني للمتخيـل فهـي القاعـدة التــي 
تشيد عليها جدران العالم االفتراضي . وتنشط هذه الـذاكرة فـي عمليـة االبـداع اذ تسـاهم مـن خـالل 

ــه  مــا تــراكم فيهــا مــن المحفــوظ او المقــروء او المشــاهد فــي تكــوين اطــار او ســياق ينــتج مــن خالل
المبدع ابداعـه مـع االبـداع السـابق عليـه . كمـا يسـاهم هـذا االطـار فـي تشـكيل ذائقـة المتلقـي التـي 

 تشكلت من خالل ما تراكم في ذاكرته من ابداعات سابقة . 
فاالسطورة تتجذر فـي الواقـع كما تمتد االسطورة لتؤسس آللية استخدام متداولة للمتخيل ، 

فهي ليست مظهرًا سماويًا أي انها بعيدة عن ان تكون شبيهة بالهام او وحي ؛ بل انهـا تنبثـق مـن 
اعمــاق االنســان وهــي تبلــغ بحياتــه حــد الكمــال ، فــاذا مــا شــاهد االنســان تنكــر مظــاهر الطبيعــة لــه 

د نفسـه منـدفعًا الـى االنطـالق ممـا وعدم موافقة التاريخ لما يرتجيـه يخـيم عليـه اليـأس والسـخط ويجـ
(. وهذا الخيال هو خيال الفرد صانع االسطورة بـالرغم 9هو فيه فيخلق له آفاقًا اخرى من خيال ")

من ان االسطورة ال تنسب الى ذات فردية وان كانت في الواقع من فكر او خيال احدهم ثـم تابعـه 
معــي . عاشــت فــي ال شــعور الجماعــة غيــره علــى مــا يتصــوره او يتخيلــه فهــي " نتــاج ال شــعور ج

(. واالنسان عندما يفكر يسـتقبل تصـوراته مـن الخـارج ثـم تثيـر هـذه 10) وانتعشت من خالل الفرد"
التصورات في نفسه صورًا يحللها ، ويحاول مطابقة التصورات الخارجيـة مـع الداخليـة وربطهـا مـع 
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تجعله بدائيًا يعتمد على حواسه فقط بعضها في نسيج معرفي مغاير لالنساق المعرفية هذه الحالة 
وال يســــتطيع التفكيــــر او التحليــــل . وتتجلــــى فــــي االســــاطير القديمــــة اشــــتراك عناصــــر كثيــــرة مــــن 
التصـــــورات الخارجيـــــة والداخليـــــة التـــــي تكـــــون مجموعـــــة مـــــن الصـــــور الذهنيـــــة المبهمـــــة والمخيفـــــة 

ر مشـاعر انسـانية جياشـة والغامضة ترتسم في ذهن مبدع االسطورة وتكون المتخيـل . " فاالسـاطي
، وأحاســيس ، وتصــورات ، ومواقــف ، تطلعنــا علــى فلســفة االنســان فــي الوجــود ، وعلــى محاوالتــه 
الفكريــة االولــى والتــي تتضــمن خالصــة تجاربــه وماضــيه ، وكيــف كــان يســتنتج مــن هــذه التجــارب 

ـــة ، ت ـــه مـــع واقعـــه ، وفـــق منطـــق خـــاص ، ووفـــق مضـــامين اخالقي مـــت منطقـــه ومفاهيمـــه وتعامل
( اذ يشــترك الــوعي االنســاني والالوعــي فــي آن 11) صــياغتها فــي قوالــب ادبيــة ذات خصوصــية "

واحـــد لتكـــوين االســـطورة . " اذ كـــان لـــدى االغريـــق قصـــة يفســـرون بهـــا وجـــود الشـــر والمشـــكالت 
االخرى. ذلك بانهم كانوا يعتقـدون بانـه فيمـا مضـى كانـت شـرور العـالم ومشـكالته محبوسـة داخـل 

هــرب النــاس عنــدما قامــت بفتحــة المــرآة االولــى ، وهــي المســماة بانــدورا ومثــل هــذه صــندوق وقــد 
(. وبــذلك اســتطاعت االســاطير ان تفســر وتحلــل مــا حــدث لترضــي 12) القصــص تســمى اســاطير"

الــنفس االنســانية وتجعلهــا قــادرة علــى فهــم الصــورة الذهنيــة التــي تتميــز بطابعهــا الســحري والخــارق 
شاعر واالتجاهات فهي تعمل على دفع بنية المتخيـل نحـو التحقيـق لكونهـا والقادرة على تحفيز الم

تشغل حيز كبير من تفكير الشعوب والحضارات على حد سواء ولالسطورة ايضًا جاذبيـة واهـم مـا 
فــي هــذه الجاذبيــة هــو ان صــاحب االســطورة او صــانعها يســبح فــي عالمــه الخيــالي بــدون قيــود او 

الحقيقـة خطـر االنحـراف واالفـالت مـن الصـلة بـالواقع الحيـاتي ،  حدود وبحرية مطلقـة ، وفـي هـذه
ونتائج ذلك ال تنحصر في القعود عن متابعة واقـع الحيـاة ومـا يـنجم عـن ذلـك مـن انقـاص وتهديـد 
لحاجـة البقـاء . وانمـا لهـا ان تزيـد مـن حــدة االضـطرابات العاطفيـة ، ولهـا ان تزيـد فـي البعـد الــذي 

يجعــل قبــول الواقــع امــرًا صــعبًا ال يمكــن احتمالــه والتعــايش معــه .  يفصــل الواقــع عــن الخيــال وان
( كمــا لجــأ الفــن الــى توظيــف الســحر فــي ابداعاتــه ليضــفي جماليــة رفيعــة ؛ النــه يلعــب دورًا 13)

حاســـمًا فـــي تكـــوين افكـــار عـــن العـــالم المـــادي ، فهـــو يســـمح باستحضـــار خيـــاالت وصـــور مختلفـــة 
ن البشــر منــذ اقــدم العصــور يمارســون الســحر ويستحضــرون االنــواع ويحــدد عالقتهــا بــالواقع  فكــا

االرواح الشريرة ويقدمون االضاحي والقرابين ويؤدون طقوسهم الدينيـة الجـل التعـايش مـع الطبيعـة 
والرغبة في تفسير ظواهرها . ظنًا منهم انهم بذلك يمكنهم السيطرة على غضب الطبيعة واآللهة . 

البدائيـة والمتحضـرة كمـا طـال ايضـًا العـوالم الرمزيـة وكـل  وقد طالت هـذه الممارسـات كـل الشـعوب
الصــور المتخيلــة التــي انتجتهــا المخيلــة االنســانية ، وهــذا ان دل علــى شــيء فهــو يــدل علــى مــدى 
تصديق الناس بهـذه الخرافـات ، اذ لـيس السـحر بغريـب عـن فكرنـا اليـومي فهـو متعـارف عليـه فـي 

، وجمعيـــات تحضـــير االرواح ، وعبـــادة الشـــيطان فـــي كافـــة المجتمعـــات ، اذ " ان نـــوادي الســـحر 
امريكا واوربا شديدة الشيوع هذه االيام . فما يشبه حفالت الزار ، وقراءة الطالع ، وكتاب االحجيـة 
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  والتماثم وما إلى ذلك ، ظواهر شديدة االنتشار في اوساط المتعلمين ، والجامعيين، ورجال الحكم"

قوى خفية لذلك يلجأ اليه للشفاء من مـرض مـا او كشـف الخفايـا ( فاالنسان يظن بان للسحر 14)
والتنبــؤ بالمســـتقبل ويقـــوم بهــذه االعمـــال مشـــعوذين لــديهم القـــدرة علـــى التعامــل مـــع الســـحر حســـب 
معتقــــداتهم. وتعــــد الهــــالوس منبعــــًا وغــــذاًء للصــــور المتخيلــــة ويقصــــد بــــالهالوس" ادراكــــات حســــية 

خلـه فـي غيـاب أي وجـود لهـذه المواضـيع ، وللهـالوس لمواضيع خارجة عن الجسم او حتى من دا
ان تكـــون فـــي أي مجـــال مـــن المجـــاالت الحســـية مـــن بصـــر او ســـمع او شـــم او ذوق او حـــس او 

ــــوازن " ــــرات 15) الحركــــة والت ــــة أي ادراكــــات مــــن دون وجــــود مثي (. اذ ان الهلوســــات ادراك متخيل
د فيهـا المثيـر وفـي الهلوسـات يـرى خارجية ، وبذا فهي تختلف عن االدراكـات الخادعـة التـي يتواجـ

الشــخص او يســمع اصــواتًا غيــر موجــودة فــي الواقــع الموضــوعي، أي ال وجــود للمثيــرات الخارجيــة 
في محيطه، وتعد احالم الفـرد السـوي شـبيهة بالهلوسـات، ولكنهـا غيـر موجـودة فـي حالـة اليقظـة . 

 ( .16ويمكن ان تحدث الهلوسات نتيجة عمليات االستغراق في التأمل )
ان المتخيل عند ارسطو غير مرتبط بزمان ومكان معينين حاضرين ، وانما هو صور قد 
خلــت مــن الزمــان والمكــان وان العقــل هــو الــذي يتقبــل الصــور فهــو فــي الواقــع بمثابــة المــادة ويؤكــد 
ارســطو علــى " ان الصــورة لــدى االديــب عالمــة العبقريــة ووصــل بــالبعض القــول ان صــورة واحــدة 

(. وهـــذا يعنـــي ان تمتـــاز هـــذه 17) ن فـــي حياتـــه الفنيـــة افضـــل لـــه مـــن الكتـــب العديـــدة"ينتجهـــا فنـــا
الصــورة بالتناســب والوضــوح والترتيــب ، وهــو مــا تقــوم عليــه قــوة االقنــاع العقلــي لــدى ارســطو ، اذ 
كلما كانت األجزاء متممة بعضها بعضًا اكتملت الصورة ، وكذلك ان تتحلى هذه الصورة باالمانـة 

اقع الحسي لكي يسمو الفنان على مجرد التصور التاريخي للواقع . أي انه على الفنان في نقل الو 
ان يستعمل الصورة المتذكرة والمتخيلة وان يخلق منها صورة مقنعة بحقيقتهـا . فـالفن عنـد ارسـطو 
محاكاة لجوهر الطبيعة الكائن فـي واقعهـا ولـيس فـي عـالم مثـالي غيـر ملمـوس ، اذ يفسـر ارسـطو 

ة بنظرة واقعية. فهو ال يرى الفن مجرد نسخ وتقليد وانما هـو رؤيـة ابداعيـة يسـتطيع الفنـان المحاكا
بمقتضاها ان يخلـق عمـاًل جديـدًا مـن مـادة الحيـاة والواقـع ، وفقـًا لمـا كـان ، او لمـا هـو كـائن ، او 

يكون لما يمكن ان يكون ، او يعتقد انه كان ، فهو اعادة خلق صورة جديدة من " تشكيل لغوي ، 
خيال الفنان من معطيات متعددة ، يقـف العـالم المحسـوس فـي مقـدمتها ، فاغلـب الصـور مسـتمدة 
مــن الحــواس ، إلــى جانــب مــا ال يمكــن اغفالــه مــن الصــور النفســية والعقليــة ، وان كانــت ال تــأتي 

 ( والمخيلـة تتصـرف18)  بكثرة الصور الحسية، او يقدمها الشاعر احيانًا كثيرة في صور حسـية "
بحريــة كيفمــا تشــاء مــع معطيــات الحــس بحســب االختيــار فتبــدع صــورًا تركبهــا وتفــرق بينهــا ؛ إذ 
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بامكانهـــا أن تتصـــور الشـــيء الواحـــد ، أشـــياًء عـــدة او صـــورًا مختلفـــة ؛ النهـــا تمتلـــك القـــدرة علـــى 
 التجريد كأن تتخيل رأس حيوان على جسم إنسان أو العكس. 

ة ط بالذاكرة او شكاًل مـن اشـكالها ، اذ عنـي بظـاهر ولقد عّد اوغسطين المتخيل عماًل مرتب
 . فهذا الذاكرة وقال الشعور بالزمان مصدره الذاكرة من حيث ان الشعور بالزمان يولده االنتباه اوالً 

د يولـــد شـــعور الحاضـــر ، وثانيـــًا الـــذاكرة ، وهـــذه تولـــد شـــعور الماضـــي ، وثالثـــًا التوقـــع ، وهـــذا يولـــ
ـــة التـــي ( واآل19) الشـــعور بالمســـتقبل" ـــه التصـــورات العقلي ـــة ومـــا تكون ـــر هـــو مـــن صـــنع المخيل خي

يســتلهمها مــن تفاعلــه مــع بيئتــه التــي تتــألف مــن كــم هائــل مــن األشــياء التــي تــنعكس علــى ســلوكه 
وتشـــكل خامتـــه وهكـــذا تقـــوم الـــذاكرة بخـــزن المعلومـــات وتقـــوم المخيلـــة باســـتعادة الخـــزين الـــذاكراتي 

الـــوعي يـــتم بموجبهـــا تحـــول متسلســـل فـــي الصـــورة  وتخضـــعه لعمليـــات تحليـــل وتركيـــب بحضـــور
 التخيلية يؤسس عمليات التفكير . 

غيــر ان العقــل الــديكارتي اســتبعد المخيلــة ووصــفها بانهــا مجنونــة المســكن ، ونظــر اليهــا 
ان  نظرة قدحية، كما ركز على الذات الداخلية والمقصود بها هنا " الذات المفكرة" فذكر ديكـارت "

االشــياء بــااللوان واالصــوات يكــون قــد اتســم عــن طريــق الحــواس التــي توصــلها إلــى ادراكــي لهــذه 
 (. 20) مخيلتي بالتعاون مع الذاكرة"

بمعنى انه من خـالل المخيلـة يـتمكن مـن االعتمـاد علـى الصـور الخارجيـة فالمتخيـل لـدى 
 خيلـة بفضـل مـاديكارت ، هو التأمل للواقع فعند تخيل شكل ما فأنه يتم معاينة هذا الشـكل فـي الم

للذهن من قـوة ، فالصـورة المتخيلـة ناتجـة عـن الـذهن تصـل إلـى الـذات مـن خـالل المخيلـة وتكـون 
هــذه الصــورة مســتنبطة مــن الواقــع الموضــوعي. ويؤكــد ديكــارت شــكه الــديكارتي ، فيقــول : " انــي 

تمثلـه  افترض اذن ان كل االمور التي اشاهدها هي باطلة ، واقنع نفسـي بانـه لـم يوجـد شـيء ممـا
لــي ذاكرتــي المليئــة باالكاذيــب ، واتصــور انــه ال يوجــد عنــدي أي حــس وعتقــد ان الجســم والشــكل 
ا واالمتداد والحركة والمكان ليست اال تخيالت من صنع عقلي . فماذا عسى ان يعد حقيقيًا ؟ ربمـ

 (. 21انه الشيء في العالم يقيني" )

اذ يـرى ديكـارت ان الصـور انفعـال جسـدي وان الحـس مظلـاًل ومنافيـًا للعقـل ؛ النـه ناشــئ 
عــن الجســد ، وهنــا يفصــل بــين الجســد والعقــل فــي االنســان . فــذكر " تــراءى لــي ان عــرائس البحــر 
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والخيل ذات االجنحة الطائرة وسائر ما شكلها من خيال هي من تلفيقات ذهنـي واختراعاتـه اال ان 
ني هـي متأتيـة مـن الخـارج أي مـن الطبيعـة مـن دون نـور فطـري يرشـدني إلـى الصـواب" هذه المعا

(. ان شكه في حواسه وعقله زعزع ثقته بكل معارفـه ومعتقداتـه مـا عـدا شـيئًا واحـدًا ، هـو انـه 22)
لــم يشــك فــي كونــه يشــك ولكــن الشــك نــوع مــن التفكيــر ، فهــو اذن يفكــر ، باالســتناد إلــى ذلــك فهــو 

 موجود .

ــم يعــّدها ســيدة الخطــأ والظــالل كمــا فعــل كمــا   وقــد اعطــى كــانط اهميــة ودورًا للمخيلــة ول
رة ديكـارت حتـى ان كـانط يـرى بــان " المخيلـة اطـارًا توحيـدًا لــالدراك والمفهـوم ، وهـو يسـلم بالضــرو 
كـام" يكون المخيلة شرطًا )قبليًا( لوحدها ، اذ بفضلها يحصـل التـراكم وتتـوافر امكانيـة اصـدار االح

( هذا من جهة ومن جهة اخرى فان مـن الواضـح " ان كـانط اعطـى للمخيلـة شـرعية الحـديث 23)
م ثـعنها في عملية المعرفة حيث أدخلها في التركيب العام الذي يـتم بـين االدراك والمفهـوم ، ومـن 

( وان قـــدرتنا علـــى التصـــور وانتـــاج 24رفـــع عنهـــا تهمـــة التشـــويش علـــى العقـــل وازعـــاج طمأنينتـــه")
ن اعود باالحرى إلى الشـعور بالجمـال ، فهـو الـذي يحفـز الفهـم ويقـوده إلـى التفكيـر ؛ اذ المتخيل ت

 الشعور بالجمال مثل السحر يشعرنا بقدرة المخيلة وقوتها في انتاج المتخيل .

ان الفكرة االساسـية لـدى برغسـون" ، هـي ان العـالم المـادي يخضـع لسـيطرة قـوى تسـمى قـوى      
ن الفن يقـوم علـى اسـاس الحـدس ، والحـدس هـو تفهـم مباشـر للواقـع الـذي ال االندفاع الحيوية ، وا

 (. كما انه ذروة عمليات االختيار والتركيب ، او الدمج في صـناعة25يستطيع العقل ان يتفهمه")
المتخيــل بعــد اســتقبال المثيــرات مــن قبــل العقــل ، فالحــدس الــذي يتســم بالكفــاءة ، هــو الــذي يحقــق 

 تعة المتجسدة في موضوع ما. جمالية المتخيل والم

ويميـز " برجسـون بــين العقـل كوسـيلة الدراك االجســام الماديـة والوقـائع المحسوســة ، وبـين الحــدس 
كوســيلة باطنيــة لــالدراك المباشــر لكــل مــا هــو كيفــي وزمــاني حقــًا ان التعقــل يمكنــه القيــام بالتحليــل 

س الوقـت يعجـز عـن ادراك الحركـة وكشف جوهر االشياء وتحويلها الى قوانين واضحة ، لكنه بنف
الدائميـــة، ...، فالعقـــل يقـــوم بعمليـــة التحليـــل والتراكيـــب الدراك الحقـــائق الجزئيـــة الماديـــة ويجعلهـــا 
وسيلة لخدمة الحياة العملية ، بينما الحدس يقوم بعملية تطلع كلي والتحام مباشر بالحقيقة لكشـف 

فـــي داخـــل موضـــوعه المتخيـــل ويزيـــل  (. فبفضـــل الحـــدس يســـتطيع الفـــرد ان يتعمـــق26جوهرهـــا")
الحـواجز المكانيـة والزمانيـة بينــه وبـين هـذا الموضــوع وينفـذ اليـه بنـوع مــن التعـاطف " لـذلك يعــرف 
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برجسون هذا الحدس الخالق بانه الغريزة وقـد صـارت غيـر مباليـة وال مكترثـة ، بـل شـاعرة بنفسـها 
 (. 27فقط وقادرة على تأمل موضوعها وتوسيعه الى ماال نهاية")

اذ يعــّده برجســون  آليــة آساســية لصــناعة المتخيــل ، فهــو يتــيح لالنســان النفــاذ الــى بــاطن 
الشــيء وازاحــة النقــاب عــن الحقيقــة والغــوص فــي اعمــاق الواقــع ، فالحــدس هــو المتخيــل والمتوقــع 

 الكتساب جزء من المستقبل يمنحنا متخيل افتراضي للحقيقة. 

 النص المسرحي العالمي المبحث الثاني / تجسيد المتخيل في 
الــنص المســرحي يتأســس مــن تركيبــة معقــدة ، ينصــهر فــي داخلهــا الوجــدان واللغــة والواقــع 

فتحــة واالقــدام واآلمــال واآلالم والخيــال والجنــون واالســطورة لتشــكل نســيج مــن الرمــوز المتآلفــة والمن
 ب بالبيئة التـي يعـيشعلى فضاءات واسعة لذلك فالنص المسرحي يتأثر بالكاتب مثلما يتأثر الكات

ـــالغ االهميـــة فـــي حيـــاة الكاتـــب أو الفنـــ ـــة لعبـــت الطبيعـــة دورًا ب ان فيهـــا ، ففـــي التراجيـــديا االغريقي
االغريقــي . فهــي بتنوعهــا خلقــت فــي نفســه االحســاس المرهــف ، ونمــت فيــه الخيــال وعودتــه حــب 

 الرائعــة ذات المغــزىالتأمــل ، إذ تميــز االغريــق بالخيــال الخصــب الــذي قــاده إلــى انتــاج االســاطير 
الفلســفي العميــق ، وادبــًا ذا خلــود ، وفكــرًا عميقــًا عــاش علــى مــرا العصــور ، مــن دون ان يـــذهب 

 ع الطبيعةمبريقه أو يفتر االهتمام به ، فكانت االساطير االغريقية تعبيرًا تلقائيًا عن لقاء اإلنسان 
ل ان المسـرح االغريقـي القـديم قـد وصـوجهًا لوجه ، تحمل في طياتها بذور الفكر الدرامي ، فاذا كـ

درامي بالفكر الدرامي إلى قمة شامخة ، فال ينبغـي علينـا ان ننسـى ان قـدرًا كبيـرًا مـن هـذا الفكـر الـ
 (. 27كان كامنًا في تلك االساطير حتى نسج منها كتاب المسرح اعمالهم المسرحية الخالدة )

قـديم مسـرحيات متخيلــة ، متفاوتـة المســتوى إذ اسـتطاع الكتـاب المســرحيين بـدءًا مـن اســخيلوس ، ت
في قوة المتخيل واطغاءه ، ابطالها من اآللهة أو انصاف اآللهة أو الملـوك أو مـن األمـراء أو مـن 
النبالء ، أوقعتهم الظروف في ازمات شـديدة ، ولـم تقتصـر موضـوعات التراجيـديا علـى االسـاطير 

رة ، كمــا هــو الحــال عنــد اســخيلوس الــذي فهنــاك كتــاب اســتمدوا موضــوعاتهم مــن الحيــاة المعاصــ
استمد موضوع مسرحيته )الفرس( من الحرب الفارسية " فلقـد كـان هـذا الحـدث السياسـي الهـام هـو 
الوحيــد الــذي ارتفــع عنــد االغريــق إلــى ســمو وجــالل األســاطير، ال ســيما وان وطــنهم قــد خــرج مــن 

نــي بالمثــل العليــا المدنيــة ، وتأكيــد (.  ان التغ28معمعــة الحــروب الفارســية منتصــرًا رافــع الــرأس")
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انتصـــارها لـــم يكـــن فقـــد عنـــد اســـخيلوس، بـــل تتســـامى المثـــل ايضـــًا عنـــد ســـفوكلس، ففـــي مســـرحية 
)الكترا( نجد البطلة الكترا ال تتخلى عن وفائها البيها وانتقامها له ، فموضوع المسـرحية هـو انتقـام 

قها اللذان تسببا بمقتل والدها ويساعدهما في االبن أورست واخته الكترا من والدتها كلمينسترا وعشي
هـــذه المهمـــة اآللـــه ابولـــو . والصـــور المتخيلـــة تكمـــن فـــي استحضـــار صـــوت اهلل ابولـــو فـــي حـــوار 
أورســتيس الــذي يخاطــب بــه المربــي، بوصــفه صــوتًا يمثــل ذاتــًا غيريــة فاعلــة تمتلــك منظــورًا خاصــًا 

مينسترا في حوار الكتـرا مـع الجوقـة خارج كيان شخصية أورستيس أو وعيه. واستحضار صوت كل
بوصفه ، صوتًا آخر ، كما يظهر المتخيـل فـي حـوار الجوقـة الـذي تضـمن اسـطورة قديمـة مفادهـا 
ان بيلوبس جد اجاممنون سابق أحد ملوك اليونان فسبقه بحيلة وكان الملك قد جعل الزواج بأبنته 

ا إلى اثينا على عجلة مذّهبة تطيـر بهـا مكافئة لمن يسبقه فلما انتصر بيلوبس تزوج ابنته وعاد به
في الجو خيل مجنحـة. ولـم يكـن تنـاول الكاتـب االغريقـي لالسـاطير عبثـًا بـل انهـم " كـانوا يتبعـون 
منهجــًا معينــًا فــي اختيــارهم للمواقــف التــي تصــلح دراميــًا لخلــق األحــداث وتطورهــا ، والشخصــيات 

 (29فردة في سلوكها")التي تالئم التراجيديا بما ُجبلت عليه من خواص مت

ة ، لقد لعبت في العصور الوسطى الذاكرة االنتقائية دورًا أساسيًا في صـناعة الصـور الذهنيـ      
نســـان إذ يميـــل الكاتـــب إلـــى انتقـــاء المواضـــيع الدينيـــة تلـــك التـــي تتعلـــق بـــاهلل وبالعـــالم المثـــالي وباإل

لالمرئــي أكثــر حقيقــة وقربــًا وحتــى والقــانون الخلقــي وســمو الــروح علــى المــادة ، يصــبح المتخيــل وا
أهميــة مــن العــالم الحقيقــي )الــواقعي( الــذي نعــيش فيــه وفيمــا يتعلــق الكاتــب فــي العصــور الوســطى 

 بالمواضيع المثالية والمعجزات وكل ما يخص عالم ما وراء الواقع .

ارتبط المذهب الكالسيكي مـن غيـر انفصـال بواقـع الكاتـب الـذي ينتمـي إليـه وذلـك الن "  
مح التجاه الكالسيكي عامة لم يشجع حرية الخيال ، فقد يكون خيال الفنان عظيمًا ، ولكنه ال يسا

ـــة عظيمـــة ال يســـتغني عنهـــا شـــاعر  ـــان ، فمـــثاًل يقـــول بوالـــو : ان الخيـــال موهب ـــه العن ان يرخـــى ل
حقيقـــي، ولكـــن اذا اســـتمر الشـــاعر اللعـــب بهـــا فانـــه لـــن يصـــل إلـــى الكمـــال وال بـــد ان يكـــبح عقلـــه 

 (.30ه")خيال

أي ان الصور المتخيلة التي يبثها الكاتب يتغلـب فيهـا العقـل علـى الخيـال ، والصـدق فـي  
تصــويرها للعواطــف . فالكاتــب كــان ملزمــًا بتطبيــق قــانون الوحــدات الــثالث التــي قــال بهــا أرســطو 
ومشابهة الحقيقة والعرف األخالقيـة التـي هـي دعامـة مـن دعـائم الموضـوع الكالسـيكي ، فقـد عمـد 
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مـــولير إلـــى فضـــح األخـــالق البرجوازيـــة كمـــا فـــي مســـرحية البخيـــل أو بعـــض الرذائـــل الهينـــة داخـــل 
 (. 31المجتمع االرستقراطي نفسه ويستهزئ بها كما في مسرحية )عدد البشر( )

أي ان مــوليير كــان يســخر مــن الواقــع الــذي كــان يعــيش بــه علــى الــرغم ان مخيلــة الكاتــب  
هـر لنـا لم تقيد افكاره وتمنعه من خلق عوالم جديدة ففي )البخيل( يظ كانت اسيرة القوانين، اال انها

مولير الجو الساخر للعرس الذي اقامـه األب ليتـزوج مـن حبيبـة ولـده حيـث يوصـي باالقتصـاد فـي 
االموال كما يطلب من الطباخ التقليـل مـن الهـدر ولكـن عنـدما تصـل ماريـان تتبـادل كلمـات الحـب 

ريـة لكـي ال يفهـم االب . تتـوالى االحـداث ويسـرق صـندوق الـذهب مـن مع ابنه باسلوب يعتمـد التو 
االب البخيــل باالتفــاق مــع الصــديق وعنــدما يعلــم االب يبــدأ بصــراخ مضــحك معبــرًا عــن مشــاعر 
اليأس والضـياع لفقـد الصـندوق، وتتـوالى االحـداث السـاخرة والمضـحكة فـي المسـرحية حتـى تنتهـي 

 وبعــودة الصــندوق اليــه . فالكاتــب بصــوره الذهنيــة المتخيلــةنهايــة ســعيد بــزواج ابنيــه ممــن يريــدان 
ُيبــرز دور الشــر الــذي يجســده االب ، اذ كانــت صــفة البخــل تالزمــه فضــاًل عــن الكراهيــة والجشــع، 
وســـخر مـــولير هـــذه الصـــور لتســـلية الجمهـــور واقناعـــه عبـــر االضـــحاك المعبـــر والكاشـــف للحقيقـــة 

ن مــولير اديــب ســاخر مولــع بــاالختراع والتوليــد ، االنســانية الفاســدة التــي ظهــرت فــي عصــره ؛ ال
يرصد فـي ادبـه الموضـوعات الغريبـة، ويتتبـع عيـوب النـاس ويفضـح نـزواتهم والتـواءاتهم وتقاليـدهم 
المنحرفة وموضوعاتهم البالية ، ويصور كل ذلك بالوان زاهيـة واضـحة مغريـة ليقبـل المتلقـي علـى 

 ي فـي الحقيقـة رذائـل ، وقـيم وعقائـد وعوائـد لـم يعـدتأملها وليقلع عن امعانه فـي تقـديس فضـائل هـ
( ويكشــف )مــولير( تصــوير بخــل بطلــة ، بطريقــة مضــحكة تــدعو إلــى 32لهــا نصــيب مــن الواقــع )

 السخرية ، بمشهد )هرباغون( يتحدث عن خطة يضعها للتقليل من مصروفات الزواج .

 

 والتي  هرباغون: يجب ان تشتري األشياء التي ال يؤكل منها اال القليل

 تشبع عاجاًل : كثير من الفاصوليا الدسمة مثاًل  

 مطبوخة مع لحم خروف مدهن وفول وكستنا 

 (33ومقانق" )
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امــــا فــــي الرومانســــية فقــــد تخلــــى الكاتــــب عــــن قــــانون الوحــــدات الــــثالث، واهــــتم بتصــــوير 
 لــذلك كــانالمشـاعر والــدوافع والخيــال الفــردي، وكانــت المخيلــة هـي القــوة الســحرية النتــاج المتخيــل 

الكاتــــب يعــــيش فــــي عــــالم االحــــالم ويعبــــر عــــن الالمحــــدود ، " واصــــبح كــــل شــــخص مــــن هــــؤالء 
ة الرومانطقيين يغتذي بحلمه ويخلق المثال الذي يعيش فيه والـذي تظهـر حياتـه بالنسـبة اليـه قاسـي

(  إذ اصبح للمتخيـل صـورة اخـرى، وتعـدى حـدود 34مملة. وهذا هو الطريق إلى البرج العاجي" )
ــة تتمثــل )باالشــباح واالطيــاف والســاحرات الو  اقــع، وبــدأ ينتقــل إلــى عــوالم جديــدة شخصــياته متخيل

ف والمجانين( التي كان لها دور في تشكيل بنية النص المسرحي نتيجة للحرية التي يمتلكها المؤلـ
والفكـر السـائد ، فتجـاوزت المسـرحية وحــدة الموضـوع والزمـان والمكـان فضــاًل عـن وجـود أكثـر مــن 

ي( كة منحت مجااًل رحبًا النتاج نص يحـوي كـل هـذه االشـكال الخياليـة والتنـوع البنـائي )التركيبـحب
 (.35النصي )

لقــد عمــد شكســبير فــي مســرحية ) هاملــت ( علــى عمــل تــوازن بــين العــالم الخيــالي والعــالم 
يــرى  الــواقعي الحقيقــي، تأخــذه هــذه العــوالم إلــى عــوالم اخــرى يــرى فيهــا مــا ال يــراه اآلخــرون حيــث

 األطياف ويكلم طيف ابيه المقتول : 

 

 الطيف : أنا روح ابيك ، 

 وقد حكم علي ان اطوف في الليل زمنًا ، 

 وفي نهار ، بان اتضور جوعًا في اللهيب 

 إلى ان يحترق ما اقترفته من اآلثام 

 (36في حياتي الدنيا ، فأطهر منها ....)

ــالجنون تخيــل  تبــدأ شخصــية هاملــت بالمعانــاة وصــراع داخلــي يصــلها إلــى حــد االدعــاء ب
 والتفوه بكالم متخيل ، ففي حديث لهاملت يكلم صديقه هوراشيو يقول: 

 هاملت : نهضت من قمرتي 
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 (37مدثرًا بثوبي السحري في الظالم .)

لت اليــه حالتــه كمــا يشــعر هاملــت بســخرية االقــدار حينمــا يفيــق مــن جنونــه ويــرى مــا وصــ
وهــو يريــد قتــل عمــه وفــاًء للشــبح . كمــا نجــد ان الشخصــيات عنــدما تعــرض لطورهــا عــن الزمــان 
والمكان المتخيل غير المرئي فهي تعرضه بعده لسان حال المؤلف الـذي يصـدر الشخصـية، لكـي 
تســرد صــورة الزمــان والمكــان المتخيــل علــى لســانها حتــى تحــدد للمتلقــي هيكــل التضــمينات الـــذي 

عتمد عليه لكي يقرأ ويفسر ويمأل الفراغات ؛ كمـا فـي مشـهد الملكـة جرتـورود وهـي تصـف مشـهد ي
 غرق اوفيليا الذي تم في الزمان والمكان المتخيلين حتى تنقل صورة الغرق إلى المتلقي أي تصف

 لنا الحدث الدرامي الخفي. 

دنكان الذي تم في الزمان كذلك في مسرحية )ماكبث( نجد الكاتب يرسم صورًا لحدث مقتل الملك 
والمكان المتخيلين فيظهر الزمكان المتخيل في ثالث مناطق داخـل الـدراما : فـي الحـدث الماضـي 
، اثنــاء الحــدث أي فــي الوقــت الحاضــر وبعــد الحــدث )فــي المســتقبل( فهــو يتسلســل باالحــداث مــن 

طريــق الحــوار ان الماضــي إلــى المســتقبل أو يقفــز باالحــداث مــن زمــن إلــى آخــر ، وثــم يبــين عــن 
 الزمكان آخرين ليسا هنا أو غير الذي تعيشه االحـداث اآلن . وعلـى المتلقـي ان يتخيلـه فـي ذهنـه
، ويضع الكاتب مفرداته األساسية في وعي المتفرج من خالل ما يدور داخل "هنا" و" اآلن" ومـن 

تعـداه لـدخول عـوالم ( ولم يكتفي شكسبير بـذلك بـل 38خالل باقي العناصر الدرامية والمسرحية .)
اخــرى وصــور لنــا الســاحرات وســحرهن فــي التــأثير علــى مكبــث وتقــديم النبــوءات اليــه لمقتــل الملــك 

 دنكن : 

 انه لدليل  –:  في ابهامي وخز  2ساحرة 

 على شيء قادم ، ملؤه شر وبيل 

 افتحي يا اقفال 

 ( 39لكل من يقرع .)
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يديــه الداميــة ، إذ كلمــا نظــر إلــى وبعــد ان ينفــذ مكبــث عمليــة القتــل يصــاب بهــوس بشــأن 
يديه وجدهما ملطختان بالدماء . وفي الحقيقة ان هذا الـدم يخيـل إلـى مكبـث بسـبب الهـذيان وعـدم 

 تصديق فعلته البشعة . 

 مكبث : أي يدين هنا ؟ هه! انهما تقلعان عيني؟ 

 أو هل تغسل بحار نبتون العظيمة كلها هذا الدم 

 ي هذه عن يدي فتنظف ؟ ال، بل ان يد

 لسوف تصرج البحار العارمة ، 

 (40وتجعل األخضر أحمر قانيًا . )

قــــد اطلــــق شكســــبير العنــــان للتصــــورات والخيــــاالت التــــي تصــــل إلــــى حــــد احــــالم اليقظــــة، 
ــــدة واكتشــــاف الجديــــد والغريــــب والتمــــرد علــــى قواعــــد  واألوهــــام والفنتازيــــا والهــــرب إلــــى عــــوالم جدي

 تفاصيلها وجعلنا نبحر في عوالم المتخيل . الكالسيكية ، إذ صور مسرحياته بأدق 

امــا فــي التعبيريــة فيعبــر الكاتــب عــن رؤيــاه الشخصــية للحقيقــة ، فهــو ال يهــتم بتصــوير المظــاهر 
الخارجية ، بل يصور التجارب واالفعال فـي ضـوء نظرتـه الخاصـة لهـا. اذ ان التعبيريـون يبحثـون 
عن الحقيقة داخل النفس البشرية، وليس مما يالحظ من المظاهر الخارجية ، واالنسان في نظرهم 

سعى دائمًا إلى االكتمال، وقادر على ان يكون عظيمًا ، لكـن الثـورة الصـناعية هـي العـائق الـذي ي
يقف في طريق حياته، التي تجعلهـا حيـاة آليـة ، " فـالتطور التكنلـوجي الهائـل لالقتصـاد الرأسـمالي 

سـان األمريكي، التقى مع فلسفة التعبيـريين فـي مفهـوم )مكننـة الـروح( بحيـث اصـبحت مشـاعر اإلن
وعواطفــه خاضــعة آلليــة محســوبة يمكــن اســتدعاؤها فــي لحظــة الحاجــة والتخلــي عنهــا فــي لحظــات 
اخـــرى . وبـــذلك يصـــبح اإلنســـان مســـلوب الحـــس واالرادة ويمكـــن االســـتغناء عنـــه واســـتبداله بآلـــة 

( الن الكاتــب يســتعين بملحقــات تعينــه علــى تشــخيص الــدور واعــادة انتــاج صــور مــن 41صــماء")
و االفتراضي المتخيل . إذ كتب يوجين اونيـل مسـرحية )القـرد كثيـف الشـعر( علـى واقعه المعيش أ

اثــر انتحــار ديســكون ) احــد الوقــادين الــذين يعملــون فــي ســفينة مــن عــابرات المحــيط( الــذي تعــرف 
عليــه قبــل مــدة قصــيرة مــن انتحــاره ، فاثــارت هــذه الحادثــة مخيلــة الكاتــب، لمــاذا ينتحــر مثــل هــذا 
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تفوقه البدني، الذي كان يعيش في ظل انسجام تـام مـع فكرتـه المحـدودة عـن الشخص الذي تميز ب
ــــي مواجهــــة التقــــدم 42العــــالم.) ــــب القــــرد كرمــــز للتعبيــــر عــــن اإلنســــان وفطرتــــه ف ( اســــتخدم الكات

الصـــناعي، فيســـخر مـــن الطبقـــة الرأســـمالية المتوحشـــة التـــي تتعامـــل بـــازدراء مـــع الطبقـــة الكادحـــة 
ة )يونك( تعـاني مـن شـيء مـن الجنـون بسـبب عـدم قـدرتها علـى المعدمة . ويجعل الكاتب شخصي

مجارات الحضارة وهذا الجنون هو الذي يجعلها تتخذ من حديقـة الحيـوان ملجـأ لهـا لمـا تعانيـه مـع 
البشــر . فهــي شخصــية لــم تجــد االنســجام مــع المحــيط عنــدما اصــبحت تتمتــع باالنســانية، فحاولــت 

 مستحيل الن الثمن كان حياتها .  العودة إلى انتماءها القديم ، لكن هذا

ووظــف المؤلــف الحلــم عنــدما تــرك يانــك البــاخرة وبــدأ رحلتــه فــي البحــث عــن انتمائــه فــي  
مناخــات، هــي مــزيج مــن الواقــع والحلــم واالخيلــة الذهنيــة ، يعــيش يانــك حلــم اليقظــة عنــدما يتــوهم 

وان متــه، بعــد ان وصــفته بــالحياالنتقــام مــن الطبقــة الغنيــة وخاصــة ابنــة المليــونير والثــأر منهــا لكرا
ن القذر امام زمالئه لكن حلمه هذا وطموحه في تحقيقه ساقه إلى الهاوية. وهـذا يؤكـد فشـل اإلنسـا

في شعوره باالنتماء مع الطبيعة في ظل الحضـارة الماديـة الجديـدة التـي شـوهت جمالهـا بمظاهرهـا 
 حيوانيتها المتوحشة . الفجة والقاسية ، وشعوره باالنتماء إلى البدائية األولى ب

قـع أو اما الكاتب العبثي فيريد ان يتحلل من واقع الحياة الواعيـة ، زاعمـًا ان فـوق هـذا الوا
و خلفه واقع اقوى فاعلية واعظم اتساعًا ، وهـو واقـع الالوعـي المكبـوت داخـل الـنفس البشـرية ، فهـ

د علــى االفكــار والمبــادئ يعبـر عــن عقلــه البــاطن مــن دون تحفــظ ، غيــر مبـاٍل بمــا ســيكون ، وتمــر 
التــي كانــت ســائدة فــي عصــره ، تمــرد علــى العــالم الخــارجي وآمــن بــأن الفــن ســحر يســتطيع احــراق 
العــــالم القــــديم وبنــــاء كــــون جديــــد كمــــا انــــه تجــــاوز دور االدراك العقلــــي لحقيقــــة األشــــياء الظــــاهرة 

لــى عامــل المخيلــة والمنطقيــة، وتخطــي دور الشــعور الطبيعــي بحقيقــة هــذه االشــياء ليتركــز فقــط ع
 (. 43وحدها)

وعلى ذلك فاننا نرى ان فـي مسـرح بيكيـت شخصـيات تبحـث عـن حقيقـة الـنفس االنسـانية 
للكشــف عــن مكوناتهــا بــالغوص داخلهــا إذ " تحــاول شخصــياته ان تغــوص داخــل اعماقهــا وتحلــل 
دوافع سلوكياتها وأسبابها بقدر ما تستطيع ثم نكتشف ان المعاناة االساسية العميقـة تـرتبط بمعـاني 

( ولكـن الحقيقـة التـي 44ذا نرى ان عالم بكيـت يقتـرب مـن روح الشـعر والوسـيقى )كلية مطلقة وله
يعنى بها مسرح العبث ليسـت حقيقـة موضـوعية، بـل حقيقـة نفسـية تعبـر عنهـا الحـاالت الفعليـة أو 
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المخاوف ، واالحالم ، والصراعات داخل نفس المؤلف ، وهذه الرؤيا نابعة من الالوعي وهو كمـا 
صــر المعقولــة والعاقلــة ، فالكاتــب العبثــي يرســم صــور غيــر معقولــة فــي اغلبهــا، نعــرف ينكــر العنا

وافعال ليست لها دوافع ظاهرة وشخصيات دائمة التغير من حالة إلى حالة ، واذا سأل المتلقي ما 
الذي يحدث ؟ فسيجد ان شيء ممكن ان يحدث ، لـذلك يجـد المتلقـي نفسـه مضـطرًا للتسـاؤل عمـا 

 (. 45تحاول المسرحية تصوره )يحدث ، أي ما الذي 

كما في مسرحية )في انتظار غودو( لصوموئيل بيكيت؛ الن المتلقي ال يعرف غـودو فقـد 
يكــون صــورة وهميــة أو متخيلــة لمــا نريــده ، أو هــو انتظــار األمــل فــي زمــن ال أمــل فيــه ، أو هــو 

ذاتــه عبــث  المخلــص ، وهكــذا عــدة تســاؤالت تطــرق ذهــن المتلقــي عــن غــودو ، واالنتظــار فــي حــد
حقيقي ؛ الن الشخص المنتظر ليس له وجـود أو هيئـة . إذ يسـتطيع المتلقـي تأويـل هـذا الشـخص 
بعــدة تـــأويالت فبعضـــهم يـــرى فيــه المنقـــذ وبعضـــهم يـــرى فيـــه الســعادة والفـــرح وبعضـــهم يظـــن بأنـــه 

 الموت أو الفراغ.

تمـع محـروم بـه مـن فاالنسان عند بيكيت يعيش في عالم يصنعه بنفسه، النه يعـيش فـي مج      
ــذلك فهــو يطلــق العنــان لمخيلتــه  أيــة حريــة لالختيــار إذ انــه محكــوم مــن قبــل الشــخص األقــوى ، ل
النشـــاء عـــالم يســـتطيع التصـــرف فيـــه بعيـــدًا عـــن عقلـــه ويســـلم نفســـه إلـــى المخيلـــة وعـــدم االدراك 

ر بصــدق عــن وللجنـون والصــمت وأحيانــًا للحلــم الـذي يعــد امتــدادًا للمتخيــل فــي الواقـع ، والــذي يعبــ
ــم )العــالم  احاســيس دفينــة ومكبوتــات تخــتلج نفــس اإلنســان وال يســتطيع تحقيقهــا اال فــي عــالم الحل
المتخيـــل( الـــذي تســـقط فيـــه جميـــع الرقابـــات ، فـــالحلم يخلـــق صـــورة متعـــذرة التفســـير ، أي صـــورة 

ة علـى متخيلة و " الصورة المتخيلة هي التي تفصل اإلنسان عن المشهد الطبيعـي ، وتمنحـه القـدر 
 (. 46السيطرة على الطبيعة ")

وفــي المســرحية العبثيــة )فــي انتظــار غــودو( هنــاك ايضــًا الســخرية ممــا توارثــه النــاس مــن 
آداب وتقاليد وشرائع ومثل ، السخرية من العالقات االجتماعيـة كمـا فـي العالقـة بـين السـيد والعبـد 

اذ حـاول بيكيـت ان يطـرح مـن خـالل فهي تثير االزدراء من السـيد والشـفقة علـى العبـد المسـكين ، 
مسـرحية ، أزمـة اإلنسـان ووحدتـه ويأسـه فـي المجتمــع الـذي يعـيش فيـه ، وهـذا التشـاؤم عنـد بيكــت 
جاء نتيجة احساسه بعبثية الحياة وخلوها من أي منطق فوظيفة المتخيل عند اإلنسان هنا ان يقدم 
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اإلنسان عن العالم الواقع ويكشف له عـن لنا عالم آخر يكون بدياًل عن العالم الواقعي، عالم يبعد 
 عالم آخر تتمثل فيه الحرية بأكمل درجاتها .   

 

 مؤشرات اإلطار النظري :

يستحضر المتخيل من عدة مصادر منها االسطورة والتراث الشعبي وهذان المصدران من  .1
رات المصادر الرئيسة الغناء المتخيل ، اذ تتجلى فيهما اشتراك عناصر كثيرة من التصـو 

الخارجية والداخلية التي تكون مجموعـة مـن الصـور الذهنيـة المبهمـة والمخيفـة والغامضـة 
 أحيانًا ترتسم في ذهن مبدع االسطورة وتكون المتخيل .

ان عنصر السخرية والضـحك همـا خيـار الكاتـب المسـرحي ، فانـه ال يفتـأ ان يغنـي نصـه  .2
 دما يسـخر االنسـان مـن الواقـع ، فهـوبالعديد من المواقف واللمحات الطريفة والذكيـة، وعنـ

 يقارن مافي هذا الواقع من نقص وبين الكمال الذي يسعى اليه. 

يجسد الجنون ليمثـل الـذات االنسـانية وصـرختها مـن أوجـاع المجتمـع وفسـاده فهـو يكشـف  .3
عــن دواخــل الــنفس ويعريهــا للوصــول الــى الحقيقــة الداخليــة ، فــالمجنون يعــيش فــي عــالم 

ت مشيحًا عن العالم الخارجي ، اذ يسقط خياله علـى كـل مـا فـي الوجـود االحالم والتخيال
. 

اعتمد المتخيل على الذاكرة االنتقائية ، فهي تعين الكاتب على استحضار افعال وكلمات  .4
ومواقــف او احــداث مــن المخيلــة فــي اطــار صــور ذهنيــة متخيلــة فالــذاكرة االنتقائيــة تميــل 

 و قضية معينة. بااليجاب او السلب تجاه موضوع ما ا

لــم يلتــزم المتخيــل بصــورة محــددة او جانــب المــألوف  بــل تعــداها الــى التنــوع والالمــالوف  .5
واتجــــه نحــــو الالشــــكل والالمركزيــــة فتــــارة المتخيــــل يســــاند الحــــدث المســــرحي ، او الفعــــل 

 المسرحي واخرى يكون هو مركز الفعل والحدث .

الحسي وتجربة الفنان ومعاناته فهـو المتخيل حصيلة عدة عوامل مجتمعة منها : االدراك  .6
مريـر يغني ذهنية الفنان ويفتح المجال واسعًا لنقل تجربته الى المتلقي ، كما انـه وسـيلة لت

 ما يريد معالجته ويكون هذا المتخيل اما صريح او ضمني.
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 الفصل الثالث : االجراءات 
 . 2013 – 2003مجتمع البحث : المسرحيات العراقية التي كتبت بين المدة المحصورة من 

ـــتالءم مـــع  ـــال غـــازي ، وهـــي عينـــة قصـــدية بمـــا ي عينـــة البحـــث : مســـرحية ) التخمـــة ( تـــاليف مث
 موضوعة البحث .  انموذجا عن مجتمع البحث . 

 منهج البحث : المنهج الوصفي التحليلي .
 االطار النظري معايير تحليلية . اداة البحث : مؤشرات

 

 تحليل عينة البحث :
  (47) المسرحية : التخمة

 الكاتب : مثال غازي 

 2006سنة التأليف : 

 الحكاية بدأت :

تتحـــدث هـــذه المســـرحية عـــن شخصـــيات استحضـــرها الكاتـــب مـــن مســـرحية )الكتـــرا( التـــي  
فــي قصــر مدينــة أرجــوس التــي تناولهــا كتــاب االغريــق )اســخيلوس و ســوفوكلس( . تــدور أحــداثها 

كــان ملكهــا اجــاممنون الــذي قتــل علــى يــد عشــيق زوجتــه أيجســت ، يعــيش فــي القصــر الكتــرا ابنــة 
دة اجاممنون وتابعتها وكليمنسترا زوجته وعشيقها الملك الجديـد ايجسـت وتابعـه ، تنتظـر الكتـرا عـو 

ر مع المربي لكن أورسـت أخيها اورست لالنتقام من ايجست قاتل والدها ، يأتي أورست إلى القص
ليس هو كما تحلم به الكترا البطل الشجاع المنقذ فهو شخص ضعيف البنية هزيل ، نحيل الجسد 
، أهلكـــه الســـفر والســـير الطويـــل ، ال يســـتطيع تحمـــل اعبـــاء مملكتـــه فيوكلهـــا إلـــى تابعـــه )المربـــي( 

غــادر اورســت مــن ليكــون هــو المقاتــل ضــد ايجســت لينتصــر عليــه ويحكــم أرجــوس . وفــي النهايــة ي
 جديد ويترك أخته الكترا.
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 التحليل :

اختار الكاتب عنوان المسرحية )التخمة( وهو داء يصيب االنسان من أكل الطعام الـرخيم  
، أو مـــن امـــتالء المعـــدة وهـــذا رمـــز يـــدل علـــى تخمـــة ايجســـت مـــن القتـــل حتـــى أصـــبحت الجريمـــة 

بــالجنون مــن شــر اعمالــه فيقتــل تابعــه  بالنســبة لــه داء يســيطر عليــه وجعلتــه هــذه التخمــة يصــاب
ك ويحرق المدينة ، ألنه ايقن بأنه سيكون الخاسر فـي النهايـة ، وكثيـر مـا يصـيب هـذا الـداء الملـو 

 واصحاب السلطة بسبب طمعهم . 

مة أورست : بل هو الوقع لقد أولد العجز التخمة فال حـال لـديهم أفضـل منـه ال أعـرف أي صـد
كرة الـثلج قـد كبـرت حتـى ال شـيء يعـدلها لـديهم سـوى سيصابون بها حال مالقاتي ف

 المعجزة .

 . 21المسرحية ص                        

ويطــــرح المتخيــــل فــــي المســــرحية تغييــــرات جدليــــة مــــن الحكايــــة فــــي اعــــادة تركيــــب وبنــــاء  
 العالقات بين الشخصيات انطالقًا من عالقة الكترا بأيجست ، ايجست بتابعه ، أورست بالمربي ،
 كلمنســترا بــالكترا ، حيــث قامــت العالقــات علــى فعــل اعــادة الُبنــى التــي تحكــم العالقــات ، فنجــد أن
 ايجست يحب الكترا ويحاول التودد إليها حتى لو كانت النتيجة قتله ، أن يسـعى إلـى إخراجهـا مـن
بــه حزنهــا الطويــل ، لكــن الكتــرا تعــيش مــن أجــل فكــرة واحــدة هــي االنتقــام لقتــل أبيهــا الــذي غــدرت 

 زوجته بالتواطئ مع ايجست .

ايجســت : ... ســأجعل مــن هــذه األبــواق أضــعافًا مضــاعفة لــه ، شــرط أن تخلعــي ثــوب الحــداد 
 وتظهري بهجة الصبية في أحضان البهجة .

ال  مـا عـدت أسـتطيع ذلـك هـذا السـواد لـوني ، بشـرتي ماضـيي الـذي. الكترا : ال بد أنك تهـذي 
ت وغـادر أخـي هـذا الربــوع مبعـدًا وأمـي قـد اختــار  أسـتطيع الفكـاك منـه . لقـد مــات أبـي

ونـًا لوالءات نزواٍت ال تنتهي ، لـم يعـد لـي خيـار فيمـا أريـد أو ال أريـد مـا عـدت أعـرف 
 غير هذا اللون وال أريد .
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 . 14ـ13المسرحية ص              

ـــة   أن تـــداخالت المتخيـــل االفتراضـــية فـــي هـــذه المســـرحية هـــي اعـــادة انتـــاج أحـــداث واقعي
ثــارة ، وتســاؤل مــثاًل مــا عالقــة الكتــرا بايجســت ويعطــي قــر و  اءة اعــادة تركيبهــا بــرؤى أكثــر إدهاشــًا وا 

متعــددة للــنص األصــلي بشــكل حــداثي ، أي بــرؤى أخــرى تخــالف حقيقتهــا الواقعيــة ، تظهــر فيهــا 
حريـة المخيلـة . وصــور الكاتـب ايجسـت بصــورة االنسـان الكئيـب ، الحــزين ، المتـألم ، يتخـبط فــي 

م اليــأس ، كمــا جعلــه كائنــًا متوحشــًا ال يرضــيه ويــروي روحــه ســوى حــب الكتــرا التــي ترفضــه ظــال
وتمقتــه بشــدة ، أن الحــزن واأللــم واليــأس هــي حــاالت نفســية ، عبــر عنهــا مثــال غــازي هنــا تعبيــرًا 
تصــويريًا متخــياًل ، حيــث خيــل وجســم ورســم صــورة لمعنــى نفســي هــو الخــوف مــن الفقــدان )فقــدان 

 ان الكترا( والكاتب المبدع هو االسرع في تصوير المرئيات واألمور الحسـية ، فضـالً السلطة ، فقد
عــن األفكــار والخــواطر واألمــور الذهنيــة ، فالكاتــب صــور لنــا أحــداثًا استحضــرها مــن مســرحيات 
أخرى ، حتى أصـبحنا نراهـا واقعـًا آخـر نـراه أمـام اعيننـا كمـا رآه هـو . ويتضـح كـذلك فـي حـوارات 

صــوير العواطــف واالنفعــاالت ، حتــى لكأننــا نــرى األشــخاص المرتســمة علــى مالمــح مثــال غــازي ت
وجــوههم مالمــح الضــعف والتعــب أو مالمــح االرهــاق والهــزل ، ونستشــعر كــل هــذه األحاســيس فــي 
حوار أورست للمربي الذي يقوم باجباره على أخذ مكانة أورست الضعيف ألنه ال يستطيع مواجهة 

 ايجست : 

 ا النحول لن يزيدهم سوى الخيبة واليأس . لم تفلـ  يـدي فـي مسـك سـيف أوأورست : ... هذ
 حتى أن تتحمل وزر قتل انسان . كيف للثأر أن يكون ، لقد سـاء مـا يراهنـون عليـه

. 

 هل كان لديك ضعيف أن يهزم ديكًا ينبض حيوية وقوة؟          

 أنهم ينتظرون ، هناك ، ...

 ويرتضون ألنفسهم هذه التخمة .

ي أغلقت عقـولهم وجعلـت مـن ابنـاء ارجـوس كقطيـع مـن الحمـالن بانتظـار مـن الت
 يشاء ذبحهم ساعة ما يشاء .
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 . 17ـ 16المسرحية ص    

أن مفردات تشكيل المتخيل في هذه المسرحية قامت على مرتكـز اعـادة انتـاج الحكايـة برؤيـة فنيـة 
اجتماعيــة أخــرى ليســت علــى شــاكلة الحكايــة االصــلية فقــد اظهــر الكاتــب عالمــًا آخــر يقتــرب مــن 

ت يسـلالعالم الحقيقي ، فأعاد انتاج العالقات الثنائية ، بما يخدم رؤيته الفنية فـأظهر الشخصـيات 
كمــا نعرفهـــا وهــو مـــا يعكــس رغبـــة الكاتـــب بطــرح هـــذه االســطورة باطـــار جديــد معـــاكس أو مغـــاير 
وبثــوب حــديث واقعــي فلــم نجــد أي شخصــية تمثــل اآللهــة أو أشــباه اآللهــة ، بــل كانــت شخصــياته 
مألوفة لنا وهو عامل انفتـاح باتجـاه الواقـع المعاشـي فظهـر المتخيـل مجموعـة مـن العالقـات داخـل 

 ا إلى الواقع . صور تحيلن

أن الكاتب يطرح من خالل متخيله واقعًا متصورًا ، فأيجست يسلم طوعـًا ألورسـت وتابعـه  
مــن دون مقاومــة بعــد أن قــام بــاحراق المدينــة كاملــة وكأنــه ايقــن خســارته . إذ يميــل أوجســت إلــى 

الحـاكم أو  اشاعة الخراب في المدينة ، الخراب هـو النمـوذج االكثـر اسـتجابة للكاتـب عنـدما يخـرج
التهـام  الملك ويترك الخراب الشامل فـي مدينتـه ، لينـتج شـكاًل أكثـر ايغـااًل فـي ذاكـرة الفنـاء ثـم يبـدأ

 أشرس وأكثر ايالمًا من الموت .
 

 الفصل الرابع : نتائج البحث 
 

 ان بنائيـة المتخيــل تتعــدى فــي الــدراما الفكـرة والحالــة ويتخــذ مــن الشخصــية الدراميــة -1
 .محورًا للتجسيد 

عمـل المتخيـل كملجـٍئ للــروح لـدى الكاتـب المسـرحي ، ففــي خضـم ظـروف الحيــاة   -2
االجتماعية والسياسية المضطربة وعـدم القـدرة علـى التكييـف مـع المحـيط الخـارجي 

 ، خلق الكاتب عالمه االفتراضي منفذًا للهروب من الواقع 
لمـألوف ان بنائية المتخيل اسهمت بوضـوح فـي تحـول الـنص المسـرحي مـن النـوع ا -3

 الى نوع مختلف من المتخيالت التكوينية الال مألوفة .
يعمــل المتخيــل علــى اســتحداث صــور ال منطقيــة فاعلــة جــذورها واقعيــة يســتخدمها  -4

 بعض المسرحيين النتاج صورهم الالمنطقية .
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Abstract : 

 Structuralism in the imagined theatrical text 

Contemporary Iraqi  

By 

Assistant Professor Dr. Ma'tmad Majid Hameed 

Rusul Kilfah Kazem 
 

The concept of imaginary structuralism very mysterious , incurable 

, and the understanding and interpretation .. We opinions fertile 

imagination can embody the fantasy with reality much of intersections 

hacks , it appeared that legacy Walid ability hacks and strange beauty , it 

imagined that could accommodate all the ironic realism in human beings 

and wild imagination . 

The purpose of this study is discover the ambiguity in the word 

play and learn weaved unknowns , being the mix between the miraculous 

and wacky and confused lies the truth , and in fact Imaginary, and she 

was able to arrange the historical facts Spaces magical superhero does not 

exist on the ground and taken from other races in other worlds heroes to 

lead those incidents and anecdotes woven in the form of a theatrical effect 

. 

The present study includes the first chapter included the 

methodological framework for the search of the research problem 

stationed in the following question : What is the structuralism of the 

imaginary in contemporary Iraqi theatrical text ? 
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And then limits the study time (2003 2013) and spatial ( Iraq ) an 

dobjectivity,. 

And ensure that the second chapter ( the theoretical framework and 

previous studies ) two Detectives came first topic under the title 

(structuralism imagined ) , and came second section under the title ( the 

structuralism of the imaginary in the theatrical text World ) . And seal the 

second act of the theoretical framework. 

The third chapter ( research procedures ) has included the research 

community , and the research sample , which included play (satiety 2006) 

writer example of Ghazi. 

The conclusion of the study the fourth quarter , which included the 

findings of the research , including: 

1 - that the structuralism of imaginary beyond the drama and the idea of 

the situation and take the personal dramas of the focus of the embodiment 

. 

2 - is working on the development of imaginary pictures do not logical 

and realistic roots used by some playwrights to produce photographs of 

no logical . 
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 في العرض المسرحيمرجعيات نشوء الفعل 
 بحث مقدم من قبل

 الدكتور حسين التكمه جي
 

 مشيلو البجث: 

 ،ن دونجه مجيعد الفعل في المسرح من االهمية بمكان بحيث اليمكن قيام الدراما بالكلية 

بوصججفه روح الججدراما والسججر الكججامن فججي تفجيججر التججوتر وبنججاء الشخصججيات والحبكججة 

تجاج وصوال الى المعنى ، ويعد الفعل مصدرا مهما في تفعيل دور الصراع وصوال إلن

ك ه في تلجمشهد بكل تفاصيله وعناصره ، وتكمن اهميتالبناء الدرامي . واكتمال بناء ال

ل الهيمنججة السججلطوية بججدءا مججن الوحججدات التكنيكيججة الصججغيرة و وصججوال الججى التفاصججي

والفصجججول الكبيجججرة ، سجججيما ان تنوعجججه العجيجججب بجججين العناصجججر السجججمعية والبصجججرية 

 والحركيججة يجعلججه القججوة المهيمنججة فججي العججرض المسججرحي ، وبججين لحضججة نشججوء الفعججل

ويججة والحججل او النهايججة مسججافة تكتنججز بكججم ال يمكججن حصججره مججن االفعججال الصججورية واللغ

والحركيججة ، تججؤجج بججدورها التنججامي الججدرامي بشججكل تصججاعدي او افقججي او عججامودي 

 بوصفة البنة التي تحقق النص والعرض معا . 

ولعل مهمة المخرج المسجرحي تنحصجر فجي توضجيح وجنتجاج وتفعيجل دور الفعجل ، فجي 

لحضة من لحظات التطور الدرامي في العرض المسجرحي بوصجفه الشجرارة التجي  كل

 رئيجة أوتؤجج الحدث، وال تقف مهمته هنا فقط بل تتعدى الى استنباط األفعال غيجر الم

ا ال المستترة خلف الحدث ، بوصفها دوافع أو منبهات وحوافز ألفعال اخرى ، وهو مج

ول ان ألهمية هذا الموضوع فإن البحجث سجيحايراه او ينتبه اليه بعض المخرجين ، . و

ا يجيب عجن هجذه المشجكلة ضجمن المجتن ، كمجا سجيحاول فجك االشجتباك بحيجث تنفجتح افاقج

غجة فجي جديدة لعمل المخرج المسرحي ، في صيغ التعامجل مجع الفعجل ، او االهميجة البال

 انتاجه ، فإنتجاج الفعجل فجي العجرض المسجرحي مجن اولجى مهمجات فجن االخجراج بجل مجن

مخجرج اصعب كوامنه ، بوصفها تسبب على الدوام حالة القلق والتفكر والتأمجل لجدى ال

 الذي يمتلك خياال خصبا في انتاج الصورة . 

صجبح ذلك ان الصورة البصرية تمتلك كما هائال من االفعال ال حصر لهجا ،ومجن هنجا ا

 عجاملونمن الضروري ان يطرح الباحث التساؤل التالي ) هجل ان جميجع المخجرجين يت

 بججذات الطريقججة أو االسججلوب فججي انتججاج الفعججل   ( وعلججى وفججق مججا تقججدم صججاغ الباحججث

 عنوان بحثه كاألتي : )مرجعيات نشوء الفعل في العرض المسرحي ( .

  

لكليجة اتأتي أهمية البحث من كونه روح الدراما ولجه خاصجية االنتشجار  نوميو البجث :

يفيجججد الدارسجججين والمخجججرجين علجججى مسجججتوى خطجججابي الجججنص والعجججرض ، كمجججا أنجججه 

 والمسرحيين بالعموم . 
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راما انه يسجلط الضجوء علجى األهميجة الداخليجة والخارجيجة فجي أنتجاج الجد ودف البجث :

 وصوال للمعنى .  كوتطور الفهم واإلدرا

 

رج يتحدد هجذا البحجث فجي آليجات اشجتغال الفعجل ومرجعياتجه لجهجد المخج حدود البجث :

 عرض المسرحي . اإلبداعي على  مساحة ال

 

   ور الفعل في العرض المسرحي 

 

يعد الفعل مصجدراً لالسجتجابات التجي ينطجوي عليهجا العجرض المسجرحي بوصجفه 

دراما قوة تحرك األشياء من حالة جلى حالة ترقى عليها ، ولعل تعريجف ) أرسجطو ( للج

  .لتطهير امن كونها " فعل نبيل تام " يوضح تلك القوة التي ترقى بالدراما جلى مرحلة 

 يتطبيق عملجي كمجا يسجتخدمها أرسجطو فج ويذهب بنديتي جلى جن " كلمة ) فعل (

 ون) فججن الشججعر ( ال تعنججي األعمججال الخارجيججة أو األحججداث ولكججن شججيئاً أشججبه مججايك 

 بججججـ ) الغججججرض ( أو القصججججد وربمججججا كانججججت كلمججججة ) دافججججع ( تفتججججرض اغلججججب مججججا 

 .  ولعجججججل تعريجججججف بنجججججديتي أحجججججادي النظجججججرة حيجججججث جن الفعجججججل  )!(فجججججي معناهجججججا "  

 .  فعالن ) خارجي وداخلي (

 ويطالعنا جبراهيم حمادة بتعريفين للفعل بوصفه .  

و احجد هج" تحرك أو تطور الحادثة داخل الحبكة أو التكوين العام للمسرحية ، أو 

لججى عاألحجداث المتضججمنة فججي ذلجك التطججور كمججا يفشججيها ، أو يحجاول أن يفشججيها الممثججل 

 . (2) خشبة التمثيل ، خالل الحوار ، أو خالل تعبيراته الجسمانية "

الفعججل بوهججو بهججذا يعتبججر فعججالً داخليججاً ، أمججا بالنسججبة للتعريججف اآلخججر فهججو يتصججل 

 المسرحي الخارجي . 

 بأنججه " مججا يطلججق علججى الحركججة ، أو النشججاط الجسججماني الصججادر مججن الممثججل أو

 . (3)الممثلين عن وثبة ، أو همسة ، أو جلقاء حواري " 

 ر ، فإنهججا تفتقججر جلججى تعريججف شججامل ولججو أمعنججا النظججر فججي التعريفججات أنفججة الججذك

كامججل ، حينمججا تتفججق علججى نظججرة أحاديججة للفعججل ، حيججث تقرنججه بعمججل الممثججل باتجججاهين 
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خارجي مصدره الحركة والهمسة واإللقاء وتطور الحدث ، وداخلجي بوصجفه ) دافجع ( 

 . 

تى  مجن وما ذهبت جليه التعريفات صحيحاً ، جال جن عمل الفعل في المسرح ال يتأ

 حات محدودة على الرغم من كونها مهمة جداً. مسا

يعاكسجه ووطالما كان لكل فعل من الناحية الفيزيائية رد فعل يساويه فجي المقجدار 

ل تغيجر في االتجاه ، فان الفعل المسرحي ينطوي على كل المثيرات التي تغير أو تحاو

 الحالجججة الشججججعورية للمتفججججرج ، حيجججث جن العججججرض المسججججرحي يحجججوي كججججل الرسججججائل 

 تجابة ) السججمعية والبصججرية والحركيججة  ( ، ولمججا كانججت المثيججرات وفقججاً لقججوانين االسجج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ئقيججة  هججي ) أضججواء ، أصججوات ، روائججح ، ألججوان ( فإنهججا تشججكل وفقججاً الرتباطاتهججا العال

 محفزات لبناء المثير وتحقيق االستجابة . 

ومن هنا يتضح جن كجل مثيجر فجي العجرض المسجرحي هجو ) فعجل ( وان العجرض 

 أسيسجاً ينطوي على كم هائل ال يمكجن حصجره مجن األفعجال بوصجفها قجوى تثويريجة ، وت

 ( .  على ما تقدم باالستنتاج المنطقي فان كل فعل ) مثير ( ورد الفعل ) استجابة

دو وفقججاً لهججذه القاعججدة توصججي أكثججر الدراسججات المسججرحة بأهميججة الفعججل حتججى لتبجج

 أحيانججاً تعليميججة وتسججلطية ، وذلججك الن لحظججات عمججل الفعججل تسججري فججي العججرض ، كمججا

 مخجرجين ذهجب لتوكيجد بنجاء الفعجل فجي العجرضيسري الدم في الجسم ، ولعجل اغلجب ال

مجا المسرحي استنادا لألهمية التي يخجتص بهجا الفعجل مجن غجزارة تنوعجه ومواصجفاته ك

 سيأتي ذكره الحقاً .

فعجة ولنا أن نعرف الفعل في العرض المسجرحي مجن كونجه "  القجوة الكامنجة والدا

 النتهاء "  والمهيمنة والمثيرة على أنسقة تنامي العرض من البدء حتى ا

سيما جن المخرج المسرحي ينظر جلى المسجرحية باعتبارهجا خيجاالً خجتم بذهنجه أو 

ذاكرته اإلخراجية أكتضاضاً هجائالً مجن الصجور، التجي تقتضجي التحقجق ، حينمجا تشجكل 

لديه حافزاً مستمراً عن الكيفية التي تؤهله النجاز تلجك الجرؤى ، وهجذه حقيقجة المنجاص 

جزء هام مجن العمليجة اإلبداعيجة لاخجراج ، ولعجل مرجعيجة هجذه  منها ، فهي في قوامها
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الرؤى تلك االستجابات التي حققها النص حينمجا وفجرت للمخجرج مهمجة تبنيجه والرغبجة 

 في جخراجه . 

ثججم جن مهمججة تحقججق الججرؤى تججنهض مججن خججالل مفاصججل العججرض المهمججة ، جذ جن 

مها لتجي تقجداأولهجا سجمة األفعجال  العملية اإلبداعية لاخراج تستند جلى قاعدتين للفعجل ،

 البنيججججة الدراميججججة ،  وثانيهمججججا سججججمة األفعججججال التججججي يؤسججججس بهججججا المخججججرج نسججججيج 

حصجاًء العرض  ، التي تتوزع في ثنايا العرض وصوالً للفكجرة العامجة ، ولجو أجرينجا ج

ألنججواع وعججدد سججمات الفعججل علججى مسججتوى الججنص والعججرض ، ألدركنججا جنهججا مججن الكججم  

 ها جن لم يكن ذلك من المحال . بحيث يصعب حصر

 فمنهجججا الحركجججي و الصجججوتي و الموسجججيقي ، والكالمجججي ، واللجججوني ، وألزمجججاني ،

 والمكجججججاني ، والضجججججوئي ، والظجججججاهر والمسجججججتتر ، والجججججذي يقجججججع خجججججارج العجججججرض 

 ،) الوضججعية األساسججية (  ، والججذي يلججي األحججداث والترقججب ، والصججامت ، والججرابط 

 داخلي ،والهججابط ، والرمججزي ، واإلشججاري ، والججداللي ، واأليقججوني ،  والتججأويلي ، والجج

ي والخججارجي ،   والتججوتري ، ناهيججك عججن الفعججل الرئيسججي الصججاعد والنججازل  والثججانو

وى قججو تحسسججناها بعمججق ألدركنججا جن لكججل منهججا والسججاند ، وسججواها مججن األفعججال التججي لجج

 كامنة للتأثير واالستجابة . 

يمنجة رية المهالسيما جن هذه األفعال تأخذ قدراً كبيراً في التعزيز لسجماتها االنتشجا

د على كل مفصل من مفاصل العرض ، فهي بهذا الوصف وفقجاً لقجوانين االسجتجابة تعج

 لقجوة ره وفقجاً لعام ولفعل المشهد الذي يسجتقيم تجوتبمثابة ) مثيرات ( أولية ساندة للفعل ا

 ) الدافع ( وبناء قوانين الصراع . 

ولكثرة تنوعها قد يصبح من الصعوبة بمكان التعامل معها جخراجياً ، ولكنها فجي 

الحقيقة ستمسي سهلة يسيرة لو رتبت وفجق ) مبجدأ األهميجة ( علجى قاعجدة أيهمجا السجائد 

(  ، وأيهمجا الرئيسجي وأيهمجا الثجانوي والسجاند ، ومجا هجي  في هجذه اللحظجة ) اآلن وهنجا

األفعال التقنيجة التجي تصجاحب الفعجل العجام وتجرتبط بجه وفقجاً لعمليجة الفجرز و) السجيادة ( 

الموقججف الحججدثي ،  عنججدها فقججط يمكججن للمخججرج ، أن يتالعججب بأحاسججيس  االتججي يؤشججره
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ه لبلججوغ االسججتجابة وأيصججال المتفجرجين فججي تحقيججق رؤاه وفقججاً الكتشججاف المثيججر وجسججناد

 المعنى . 

جن المخجرج هنججا بمثابججة عجازف بيججانو يعججرف علجى أي األفعججال يضججرب إلصججدار 

يح اللحججن ، ذلججك الن كججل فعججل منهججا لججه صججوته ونغمتججه وطبيعتججه ولونججه ، كمججا هججي مفججات

 البيانو . 

د وهو ما عرف بالدراسات األدبية بمجا يسجمى التصجدر " ألعالمجي " حيجث  يتسجي

 معين في لحظة محدودة ، وتتراجع العناصر المتبقية لتشكل خلفية له . عنصر 

 وعلججى مججا يبججدو فججي الدراسججات المسججرحية ، فججإن الفعججل قججد شججكل همججاً لكثيججر مججن

 المخجججرجين ، فقجججد تلمجججس الجججبعض مجججنهم طريقتجججه فجججي التعامجججل مجججع الفعجججل ، فجججذهب 

 ) كليرمان ( مثالً ليحدد الفعل في مساحات ثالث : 

 الفعل األساسي ) وهو ما حددته جميع الدراسات الدرامية ( .  .1

 التوجيهججات أو الضججوابط التججي تلججون الفعججل المججذكور ضججمن ظججروف المشججهد  .2

 ) ويقصد به األفعال الثانوية والساندة ( . 

 . (4) السلوك الجسدي الذي يرافق الفعل ) ويقصد به عمل الممثل (  .3

 

 مججججان ( صججججحيحة وفججججق طريقتججججه وعلججججى الججججرغم مججججن جن وجهججججة نظججججر ) كلير

 ق وأسججلوبه ، جال انججه علججى مججا يبججدو يعتمججد علججى قججدرة الممثججل فججي صججياغة الفعججل لخلجج

بقعجة  قجد يكجوناإلثارة . جال جننا نرى جن الفعل أحيانا قد ال يجرتبط بعمجل الممثجل فقجط ، ف

ليجة ضوئية أو قجد يكجون ضجربة موسجيقية ، أو قجد يقجوم الفعجل فجي تحويجل الوظيفجة الدال

ب موجودات المنظر المسرحي ، أو قد تكون ضربة لون ، ولعجل ) كليرمجان ( قجد ذهجل

  جلى معنى ذلك في األحداث المصاحبة للحدث الرئيس في النقطة الرقم الثاني .

ح مجنح كما يقودنا ) كليرمان ( جلى أسلوب جديجد يتبنجاه ) فجاختنكوف ( حجين يقتجر

 ح بيجججد المخجججرج للولجججوج فجججي بنجججاء أسجججماء لكجججل مشجججهد أو جشجججارة تعتبجججر بمثابجججة مفتجججا

آخجر ومشهده ، تعد ضوابط مالئمة لألفعال وحصرها ، فيسجمى المشجهد مجثالً ) الفجخ ( 

 . (5)) الحسم ( وغيره ) اإلنعتاق ( وهكذا 



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

138 
 

لمشجهد وأهمية هذه الطريقة تجأتي مجن تحديجد السجمة المميجزة للفعجل العجام  وفعجل ا

 حينمجججا تكجججون األفعجججال األخجججرى سجججاندة تتسجججم بسجججمات الفعجججل   متسررريد بوصجججفه فعجججل

شجهد العام ، وتأتي األهمية األخرى من جن جميع األفعال العاملة ضجمن خصوصجية الم

 تصب في بودقة واحدة ، كي ال يفلت من يده فعل من هنا أو هناك .

صجباح موهذا ما دعى جليه ) أدولف آبيا ( الجذي كجان يبنجي مشجهده ضجوئياًبقوله مجن جن 

 . (6)واحد جن لم يضيء في زمنه المحدد وتوقيته المدروس فإنه سيؤدي جلى كارثة  

 ى .... أليس المصباح هنا بمثابجة فعجل ضجوئي سجاند أو رئيسجي    . فجي حجين يجر

حاكمجة ) ستانسالفسكي ( انجه ال يمكجن تحديجد الفعجل الرئيسجي ، مجا لجم تكشجف الفكجرة ال

وأن  .الفعججل بخطججة المؤلججف معبججراً عججن أفكججاره بدقججة لهججذا الفعججل والبججد أن يججرتبط هججذا 

 .  (7)الشخصية هي المسئولة عن قيادة هذا الفعل 

ججوهر  ولسنا هنا بصدد التوسع في وسائل التعامل مع الفعل ، جال جننا نبحجث فجي

 فسجكي (هذه األهمية التي يوليها المخرجون للفعل ، مستندين بذلك جلى رأي ) ستانسال

(  الحريجة ) كليرمان ( وجهة نظره حين يؤكد .... جن أفعاالً من نجوع ) الذي يبني عليه

الس أو ) الغزل ( وغيرها تثير دوافع مادية وجسجدية وفيزيائيجة ، وحتجى الشجخص الجج

 ة علججى الكرسججي والمتنقججل بفكججره ، غيججر قججادر للتعبيججر عنهججا ، يُظهججر سججلوكيات ماديجج

 . (8)يه أو تنفسه ) جسدية ( غير عادية ) صغيرة ( تقرأها في عين

سجاندة  ووفقاً لهذا المفهجوم فجان ) ستانسالفسجكي ( يالحجق الفعجل الرئيسجي بأفعجال

شجهد فجي الم ثانوية وأفعال صغيرة جداً . وهذا ما يدفعنا جلى القول من جن الفعل الواحجد

ع مجتواترة الواحد فعالً مركباً من مجموعة من األفعال التي تسير متوافقة ومتزامنة وم

 ل الرئيسي . الفع

صجرية ولعل هذا المفهوم يسند صحة رأينا في جن الدوافع الصجغيرة السجمعية والب

أو  والحركيججة ، جنمججا هججي مجموعججة مججن المحفججزات والمثيججرات لبلججوغ االسججتجابة اآلنيججة

 الكلية ذلك لخصوصيتها التكميلية النجاز االستجابة . 
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ت ن المخجرج يضجيف وضجعياو" لتجنب احتمال الرتابة الناجمة عن التكرار ، فا

ن خجط وظروفاً جديدة تهدف جلى جثارة مفاهيم واستجابات جديدة داخل كجل حالجة ، ولكج

 . (9)الفعل يظل متطابقاً مع ذلك الذي في النص " 

 ال سجاندةوهذا ال يكفي دون أن يقاد الفعل بالتمهيجد األسجاس لجه ، بجان ترافقجه أفعج

ال عة بأفعجومن المخرجين من قدم أعماالً مقن لكي يصبح منطقياً ومقنعاً بكل تفاصيله ،

ع ي المقنجليست منطقية ، أي جنها ال تمت جلى الواقع بصجلة ألنجه اعتمجد التمهيجد األساسج

 لها واستطاع فرض اإلمتاع واإلثارة على المتفرج . 

قجوم تذلك " جن الفعل يساهم في خلق المشكلة والصراع معاً ، وان صيرورته ال 

ومكججان معججين وتججؤدي بالتججالي جلججى حججدث معججين . أو تتجلججى هججذه جال فججي زمججن معججين 

ادياً  الصيرورة من خالل صفاته التي تؤطره جذ يجب أن يكون مفيجداً وواضجحاً ، اقتصج

 . (10)متماسكاً ، وأخيراً البد أن يكون مالئماً في المشهد والمسرحية " 

ء اً إلبقجاعجامالً مهمججن جبقاء المتفرج مركزاً على المفاصل األساسية للفعل ، يعد 

 قججة التججيالتججوتر قائمججاً لتعزيججز االسججتجابة ،  واالبتعججاد عججن تفعيججل دور األفعججال المعي

وة الفعجل قجستؤدي جلى عملية كف وقتي أو كلي ، تفقد التأثير الناجم عجن بنجاء الفعجل . ف

يجة نات التقديناميكية تساهم في تأطير التناغم وبناء والوحدة واالنسجام في جميع الوحد

للعججرض المسججرحي صججغيرة كانججت أم كبيججرة ، وهججو مججا تضججطلع بججه العمليججة اإلبداعيججة 

 لاخراج . 

ويشججير ) زاخوفججا ( بهججذا الصججدد ... جلججى جن لحظججة نشججوء الفعججل لحظججة مهمججة 

وخطيججرة بدرجججة كبيججرة فججي عمليججة اإلبججداع ، وذلججك الن مهمججة المخججرج تنحصججر فججي 

صجودة يجة المقمسبقة ) يقصجد بهجا التهيئجة المنطقاستثارة الفعل وفقاً لألركان األساسية ال

 لنشجججججوئه ( والتجججججي تسجججججتند جلجججججى الحيويجججججة التجججججي تجججججؤطره مجججججن النجججججاحيتين الداخليجججججة 

ذ جيجة ... والخارجية ، الذاتيجة والموضجوعية ، الشجكلية والمضجمونية ، الزمانيجة والمكان

يلجه ( لتعد جن هدف الفعل " يكمن في محاولة تغير الموضوع " الذي يقع الفعجل عليجه )

 . (12)بهذا الشكل أو ذاك 
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يججد بوبججذلك يصججبح الفعججل الججواعي المبنججي منطقيججاً والمججؤطر بججالتعزيز أداة طيعججة 

 المشججاعر واألحاسججيس فقججط  ، جنمججا  لكججل أنججواع ردود الفعججل رالمخججرج لججيس لتثججو يجج

 االنفعالية والتلقائية التي من شانها خلق التوتر . 

ة " جن التوتر هو  األساس المستمر الجذي يوحجد بجين الوضجع فجي أي لحظجة معينج

 ل وبججين الفعججل بأكملججه . تبقججى المسججرحية فججي حالججة التججوازن غيججر الكامججل حتججى اكتمججا

 . (13)الفعل ، ويكون ابسط مثال واضح على هذا التوتر هو الترقب " 

صجفها نيجة الصجغيرة بوعمليجة مالحقجة المتفجرج لألفعجال التق –والترقب في ديدنه 

 مثيرات تسعى لبلوغ االستجابة النهائية .

أما بخصوص الفعل فجي المسجرح الحجديث ، فلجن يكجون اقجل أهميجة عجن المسجرح 

جال أن   ،التقليدي ، فالفعل واحجد بكامجل مفاصجله وتنويعاتجه واسجتخداماته ، وان اختلجف 

 إليماءةمدجج باإلشارة وااختالفه منصب على طريقه التناول في  بناء شكل التكوين ال

 مغجايرة والداللة الرمزية ،لشد االنتبجاه وتركيجز بجؤرة التلقجي مجن قبجل المخجرج بطريقجة

  لحركجةللمسرح التقليجدي ، جال جن عوامجل خلجق اإلثجارة واالسجتجابة سجتبقى قائمجة وفقجاً 

 أنسقه العرض المتحولة داللياً . 

 ي والبصرية والحركية ( ف وبهذا تصبح جميع المثيرات والمحفزات ) السمعية

العججرض المسججرحي التقليججدي أو المعاصججر بمثابججة أفعججال سججاندة ومعججززة لبلججوغ 

 االستجابة . 

عيجل ولعل من الضروري التوكيد هنا الى ان اهمية الفعل تكمجن فجي اقتناصجه وتف

دوره وجخضججاعه بججين ان يكججون سججمعيا وبصججريا و حركيججا ، فججالمخرج يسججتدعي علججى 

 سجتظهارهالدوام القوة المهيمنة والفاعلة بإنتاج الفعل ، من لحضة نشوءه حتى لحضجة ا

صجي المسجتترة علجى مسجتوى الخطجاب الن، ولعله ينبغي هنا حتميا البحث عجن األفعجال 

ل وتحويلها الى جبانة بصرية ضمن مساحة الصجورة البصجرية بوصجفها األفعجال المعجو

 قب . عليها في تثوير ماهيات الصورة ، وصوال لمرحلة التوتر وجثارة الدهشة والتر

على الرغم من  أن المسرح المعاصر يقصي الجنص . جال انجه فجي المقابجل يبحجث 

صري يعوض اختفاء الخطاب اللغوي  أو المفاهيم ، حينمجا يعمجد الجى جبدالجه عن فعل ب
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بضججربة لججون أومفججرد ة منظريججه متحركججة ، وأحينججا يعججوض ذلججك بالحركججة واإليمججاءة 

واإلشججارة ، أو بفعججل موسججيقي أو عالمججة توليديججة دالليججة حتججى لحضججة انفججراج المعنججى 

 الداللي بقصدية الفعل او اعتباطيته .

ي لقجول مجن جن المهمجة األولجى للمخجرج تجأتي مجن تحديجد الفعجل الجذنخلص جلجى ا 

ألفعجال اسينهض عليه المشهد ، لتسيده على بقية األفعال ، ثجم يصجار جلجى أهميجة تهيئجة 

أن  لجه بعجد التي ترافقه حتى بلوغ الذروة ، ثم تحدد األفعجال السجاندة وفجق مبجدأ التعزيجز

تججي ال ة ، علججى جن تشججذب منججه األفعججال اليججتم ربطججه بالفعججل الرئيسججي أو العججام للمسججرحي

 تتفق معه في البؤرة التي سيتم حصره فيها ، بوصفها أفعال معيقة له . 

وعلى وفق مجا تقجدم يتضجح أن مهمجة المخجرج االبداعيجة وخيالجه الخصجب هجي المعجول 

ج فعل مدجعليها اوال وأخرا في أنتاج الفعل وصيغ التقديم وأسلوب المعالجة ، لكون ال

لفعجل ااصيل التي يصعب معها الفجرز والتحديجد واالختيجار الجدقيق ، عنجدها يصجبح بالتف

كجه المتسيد واضحا ومقروءا من قبل أكثجر األفجراد ، ولجيس مبهمجا يصجعب فهمجه وجدرا

 أو حل شفراته الداللية .  

 لتائج البجث : 

 يعد الفعل في العرض المسرحي فعال مركبا غاية في التعقيد . .1

 انتشارية في مجسات الصورة البصرية .للفعل خصوصية  .2

 يمكن أن يكون الفعل المتسيد اسما أو عنوانا للمشهد المسرحي .  .3

ظهججر أن للفعججل قاعججدتان االولججى تقججدمها البنيججة الدراميججة ضججمن خطججاب الججنص ،  .4

 والثانية يؤسس لها المخرج ضمن نسيج العرض.

ة ر االخججرى إلثججاراسججتخدام الفعججل السججاند يسججاهم ويعججزز بشججتى الوسججائل ،العناصجج .5

 الدهشة  .

 يعد الفعل معزز ومنبه لتحقيق عملية الفهم واإلدراك ووضوح المعنى .  .6

 التنجاميالتهيئة المسبقة لمنطقية نشوء الفعل هي التي تجؤطره بالحيويجة والتجدفق و .7

 . 
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الفعججل الججدرامي فعججل مبنججي علججى افعججال ووحججدات تقنيججة أصججغر منججه ترافقججه منججذ  .8

 الذروة . لحضة انطالقه حتى بلوغ

ؤرة ينبغججي أن تشججذب االفعججال الثانويججة التججي ال تتفججق مججع الفعججل المتسججيد فججي البجج .9

 بوصفها افعال معيقة . 

 الفعل في المسرح المعاصر يستند على الصورة البصجرية، مجن كجون التيجارات .10

 المعاصرة تقصي النص الدرامي .
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 المسرحي الزي تصميم في االفتراضي الواقع تقنية
 الخفاجي عباس هادي عماد م.أ

 
 مشكلة البحث:

ل شهد المسرح الحديث في النصف الثاني من القرن العشرين تطورا علميا كبيرا في مجا 
غيرت األوضاع  ةوخاصة مع ظهور الحاسوب الذي نتج عنه ثورة تكنولوجي االتكنولوجي

ق أفاق االجتماعية واالقتصادية على كل المستويات وان هذا التطور أدى بشكل مباشر إلى خل
مكانيات جديدة في التج سيد جديدة أمام المخرجين والمؤلفين والممثلين باكتشاف سبل وأدوات وا 

اإلبداعي والخلق الفني حيث أصبح بإمكان المتلقي أن يشاهد العرض المسرحي  بظروف 
إنسانية أفضل وفي ظل إمكانيات وتجهيزات حديثة على كل األصعدة من حيث الزمان والمكان 

 ت الصوت والصورة وبما يتناسب وروح العصر.وتقنيا
 وانطالقا من إن المسرح يتفاعل مع المتغيرات التي من حوله وانه لن يكون بمعزل عن

 ل هذهالحديثة لذا فقد عمل المشتغلون في عالم المسرح على تطويع ك ةهذه المبتكرات التكنولوجي
المعطيات والمستجدات والمبتكرات الحديثة لتوظيفها من اجل الوصول بإعمالهم إلى أعلى 

فالتطورات الهائلة في تقنيات اإلضاءة المسرحية المستويات للوصول إلى شكل فني ناضج، 
رحي، كة على السواء والتقنية الحديثة في تصميم الزي المسوالمؤثرات الضوئية الساكنة والمتحر 

ئل وصوال إلى مبتكرات الصورة الثابتة إلى المتحركة حتى يومنا هذا الذي نعيش فيه  عصر وسا
لتي يرة ااالتصال الحديثة)الكومبيوتر واالنترنيت( التي جعلت من العالم إلى ما يشبه القرية الصغ

ون الفن لمكان ، وتأثيراتها على كافة مناحي الحياة وعلى كافة أصنافتقلصت فيها أبعاد الزمان وا
بشكل عام والمسرح بشكل خاص بحيث نجح بعض المخرجين من إدخال لغة عرض جديدة على 

ة الحديثة المواكبة للعصر وخاص ةالمستوى التقني للمسرحية وذلك باالستفادة من التكنولوجي
 لعالمم الذي نعيش فيه ليس العالم الوحيد الموجود بل ان اعندما ادرك ذوي االختصاص بان العال

كن لتي يماالذي نعيش فيه هو مجرد نقطة بداية لعوالم تقنية أخرى ال وجود لها بالعوالم الواقعية  
اندماجها مع بعضها البعض الطالق عوالم وكائنات وبيئات تحرك احالمنا وتكون لها عملية 

 ملموسة 
ئة تفاعلية ثالثية االبعاد ومصممة بواسطة برامج كمبيوترية ويحيط فالواقع االفتراضي بي

الواقع االفتراضي بالمستخدم ويدخله في عالم وهمي بحيث يبدو له هذا العالم وكأنه واقعي 
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وبالتالي هذا يتيح لمصمم الزي المسرحي أن يجسد نموذجه التصميمي على شاشة الكمبيوتر وان 
وهم يتحركون مرتدين الزي الذي يصممه مع حرية االختيار من  يدخل عليه الممثلين الرقميين

 حيث طريقة التصميم وعملية تبديل اللون كي يصل إلى النتيجة المطلوبة بالعمل   .
وعليـه تكمن مشكلة البحث في التعرف على تقنية الواقع االفتراضي وكيفية استخدامها 

الباحث عنوان بحثه باالتي)تقنية الواقع وتوظيفها في تصميم الزي المسرحي وبناء عليه حدد 
 االفتراضي في تصميم الزي المسرحي(    

 
 أهمية البحث والحاجة إليه:

وانعكاسه  يتتجلى أهمية البحث في كونه يسلط الضوء على التطور التقني والتكنولوج 
ء األزياعلى  خلق بيئة تفاعلية بين مصمم األزياء والواقع االفتراضي وكما انه يفيد مصممي 

المسرحية بشكل خاص والمهتمين بدراسة الفن المسرحي بشكل عام كونه يسلط الضوء على 
ة الرقمي اخصائص ومميزات الزي المسرحي وبيان مقوماته الجمالية من خالل تناوله للتكنولوجي

الحديثة،وما سيوفره من كم معرفي في كيفية توظيف واستخدام الزي المسرحي ضمن تلك 
 وما ستضيفه هذه التقنية الحديثة من خصوصية تصميمية. االتكنولوجي

 هدف البحث:
 يهدف البحث إلى:

على التقنيات الحديثة وكيفية استخدامها وتوظيفها في تصميم الزي  فالتعر   -1
 المسرحي.

 

 فروض البحث:  
 يفترض البحث 

 .إمكانية االستفادة من تقنية الواقع االفتراضي في تصميم الزي المسرحي1
 .االستفادة من البرامج المتنوعة الخاصة بالحاسوب في تصميم الزي المسرحي2

 
 منهج البحث:

 يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
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 -تحديد المصطلحات : –خامسًا 
ن ن،إتقا:عرف الشيخ العالمة عبد اهلل العاليلي التقنية على إنها" تقالتقنيةأوال: 

لونيس معلوف فقد عرف التقنية على إنها"ما يختص بفن . أما (1)األمر،إحكامه"
 .(2)أو بعلم،وهي جملة األساليب أو الطرائق التي تختص بفن أو مهنة"

ي حل ويتبنى الباحث التعريفين ليعرف التقنية إجرائيا)طريقة أو أسلوب للتفكير ف
لى المشكالت من خالل استخدام المعارف والمعلومات والمهارات إليصال الفرد إ
لية النتائج المرجوة والتي يمكن بواسطتها إشباع حاجته وزيادة قدرته لتنمية عم

 الخلق واالبتكار لديه لتحقيق أهداف محددة( .
الواقع االفتراضي على انه   :عرف )جيرون النير(الواقع االفتراضيثانيا: 

جهزة "مصطلح يقوم بخلق بيئات ثالثية األبعاد باستخدام الرسومات الكومبيوترية وأ
لفة ، بحيث تهيئ للفرد القدرة على استشعارها بحواسه المختsimulationالمحاكاة 

 (3)والتفاعل معها وتغيير معطياتها، فيتعزز اإلحساس باالندماج في تلك البيئة"
نه أللواقع االفتراضي ليعرفه إجرائيًا على  الباحث تعريف )جيرون النير(ويتبنى 

عالم يصنعه الحاسوب بحيث يمكن للمخرج والمصمم توظيفه في العرض 
 المسرحي آنيًا وبنفس األسلوب الذي يتفاعل معه في العالم الحقيقي

  Design  –التصميم  –رابعا 
نمط اليرضي من الناحية هو "مجمل عمليات التخطيط والتنفيذ على   

الوظيفية فحسب ، ولكن يروق له النظر واللمس، أي أنه يرضينا لما فيه من 
  (4) منفعة وجمال في الوقت نفسه"

  

نشائه  وقد عرفه شوقي على انه "تلك العملية الكاملة لتخطيط شكل شيء ما وا 
تجلب بطريقة ليست مرضية من الناحية الوظيفية أو النفسية فحسب ، ولكنها 

 لياً السرور والفرحة إلى النفس أيضًا ، وهذا إشباع لحاجة اإلنسان نفعيًا وجما
  (5)في وقت واحد"

 



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

146 
 

و بحثه  ه هدافويتبنى الباحث التعريفيين للخروج بتعريف إجرائــــــــــــــي يتالئم وأ
 في وبات)اإلدراك الواسع والواعــــــــــــي من اجل وضع حلول مناسبة لكافة الصع

 فضاء العمل وسهولــــــــة استخدام ما يشتمل عليه لجعل هذا الفضاء مريحاً 
 ومميزًا بكافة الشروط والمقاييس الجمالية وأساليب المتعة والبهجة (. 

 
 -توظيف التقنيــة الرقمية في تصميم الزي المسرحي :

صميم ال يمكن دراسة مفهوم التصميم بمعزل عن الخلفية التاريخية التي أدت إليه فالت    
كقصد و  (drowing )معنى مزدوج كرسم  (disegno )يحمل المصطلح االيطالــــــــــــــــي هو 

( intention)  . وهو ينطبق على الهندسة مثلما ينطبق على الفن 
رثي أو التكوين العقلي ) الفكري ( والتي تسميه   )دو  فالتصميم : اصطالحًا هو التشكيل

ة جليزيسيرز( بالفكرة "ويمكن لها أن تكتمل قبل بدء اإلدراك ، كما يعرف قاموس اللغة االن
" أكسفورد " " الفعل " تصميم " على انه : أن تصنع خطة أو مخططًا لشيء ما أو إن 

 ( 6فيما بعد ") تنظم شيئا ما أو تدركه في عقلك ... ليتم انجازه
ورة      هو " تقنية الكترونية من اجل توليد وحفظ ومعالجة البيانات بص (Digital)والرقمي     

 والصورة غير الموجبة 1ثنائية : موجب ، غير موجب ، الصورة الموجبة يمثلها الرقم 
ارة ي عبة هيمثلها الرقم صفر ، إن البيانات المحفوظة أو المرسلة باستخدام التقنية الرقمي
 ( 7عن سلسلة من األصفار واآلحاد كل حالة فردية من هذه الرقمية تسمى بت" )

 
والتصميم الرقمي اصطالحًا "تصميم بمعاونة الحاسب تصميم الحاسب ، إحداث    

تصاميم مؤتمتة بواسطة الحاسب وعرضها على الشاشة ، كل تصميم منفذ باستخدام 
ان على الباحث أن يوضح مفهوم عمل الحاسوب ( وبعد هذا الطرح ك8الكومبيوتر")

االلكتروني ، الحاسبة تمتلك لغة خاصة بها تخزن من خالل هذه اللغة كل األشياء التي 
(  0،1يمكن أن تخزن داخل الذاكرة وتسمى هذه اللغة ) باللغة الثنائية ( وتتكون من ) 

، وهذا مايدفع ) المصمم  تستطيع الحاسبة أن تفهم األشياء وتعالجها من خالل هذه اللغة
( إلى تشكيل الزي المسرحي من خالل هذه اللغة التي تتناسب بين ظهور الكتل وأشكالها 
وبين إخفائها وهكذا يكون الضوء الظاهر على جسد أي كتلة هو شكل من أشكال الواحد 

يون وان إخفائه يعد شكاًل من أشكال الصفر وباستمرار هذا الجانب الثنائي سيعمل المسرح
على إنشاء منظومة معبرة تنسجم مع طروحات النظام المتوفر في الحاسوب ومن خالل 
هذا نالحظ إن للتقنية الحديثة في التصميم دورا أساسيا للعملية الفنية من خالل تحديد 
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أسلوب الفنان المصمم في عمله فهي تمثل الخبرة والقدرة على تجسيد فكرة المصمم 
إلخراج العمل التصميمي من حيز الفكرة إلى حيز الوجود المادي ، بواسطة أدواته المنتقاة 

الن العمل الفني هو تنظيم جمالي يحمل فكرة يجسدها الفنان  المصمم باستخدام تقنيات 
منتقاة بهدف تحقيق المدى التعبيري للعمل الفني بما توفره التقنية نفسها من إمكانات 

لفنية كما يسعى إلى تحقيقها ، فيقع اختيار تساعد الفنان المصمم على إظهار فكرته ا
التقنية المناسبة وفق عدد من االعتبارات التي يحددها الفنان المصمم ، يقول ناثان نوبلر" 
إن الفنان هو صاحب القرار في نوع وعدد التنويعات التقنية الواجب استعمالها في أي 

( وان الفكرة 9والتعبيرية" ) عمل فني منفرد ، تبعا ألسلوبه الشخصي وغاياته الجمالية
التصميمية هي الباعث الذهني الذي يستند إليه التكوين المادي لها ، فلكي تتحول الفكرة 
من اإلطار الذهني إلى اإلطار المادي البد أن تكون بدافع اإلنتاج التقني ، إذ يتأثر 

هي مغذيات المصمم بموضعات تثير حواسه وتدفعه للتفكير بها إذ إن" تلك الموضوعات 
تحفز صيرورة الفكرة فهي تثير الحواس وتوقظ وتحرك الملكات العقلية من اجل أن تقارن 

1وترتبط أو تنفصل" ) (  ويرى الباحث بعد هذا الطرح بان أهم مايميز العملية التقنية في 0
مة التصميم هو ذلك التناغم الخفي بالحوار بين المصمم والمادة واألداة والطريقة وصواًل للقي

التقنية مع الوظيفة التي يؤديها المصمم على أن اليغفل  الجمالية التي توافق العملية
المصمم بان الحاسب االلكتروني اليمكن أن يكون بديال عنه الن الحاسب يفتقر إلى 
الحدس والخيال وقفزات التبصر والمنطق االستقرائي والمشاعر والعقل الذي يتأثر 

رات واألحاسيس والفطرة السليمة وحكم القيمة واإلحساس الجمالي بالمشاعر والرغبات والمؤث
مكانية التعامل مع الغموض  وطالما يوجه في التصميم شيئًا نتعلمه وال يمكن تعليمه لذا  وا 
فان دمج اإلمكانيات المتاحة بالعمل الحاسبي مع عقلية المصمم المتفتحة للوصول إلى 

ب في التعامل مع الحاسوب . اذا من خالل قرارات جديدة وسريعة هو التوجه األنس
الحاسبة وبمساعدة عقلية مصمم االزياء المتفتحة يتم عرض مجمل أفكار المصمم وبأكثر 
من خيار إلى جانب السرعة بالتصميم والتنفيذ وهي بذلك أي الحاسبة تسهم بتطوير 

خرج المسرحي الصورة بخياراتها الواسعة وخلق لغة للتحاور ما بين مصمم األزياء والم
كونها تمتلك خواص ال تمتلكها األدوات التي عرفها اإلنسان فالسرعة والدقة والتسلسل 
النمطي والتفاصيل الدقيقة وقابلية التجميع الضخم للمعطيات وحفظها في ذاكرة الجهاز 
والسرعة في استرجاعها والتصرف الحر بها كلها أمور تسهم بالكشف عن مكونات 

داخل الحاسبة وعرضه للمخرج وبالتالي الجمهور وبكل عناصره من أزياء التصميم وتنفيذه 
ضاءة وحتى الموسيقى وبقية المؤثرات المسرحية األخرى،وهي بهذا تدخل الزي  ديكور وا 
المسرحي في تصميم نظام خاص وبخلق لغة حوار رقمية لدى كل من المصمم والمخرج 
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ن قد أنتجت مجموعة من األوامر التي وعناصر السينوغرافيا ومن خالل هذا التدخل تكو 
حددها المصمم لتكون مخرجا ثانيا للعرض وبصالحيات جديدة وأفكار تساعد المصمم 
على قراءة العرض المسرحي بشكل دقيق ومدروس ليكون على معرفة تامة بكل تفاصيل 

برامج ما سيقوم به ألنه قد رآه مسبقا داخل الحاسبة االليكترونية بسبب معرفته أوال بال
الموجودة داخل الحاسبة والتي من ضمنها برنامج )الرسم االليكتروني في تحديد النقاط 
البؤرية( ومع ماذا يتعامل والمساحات والمسافات الموجودة أمامه قبل نزوله على خشبة 
المسرح لتكون لدى المصمم معرفة تامة بكل المداخل والمخارج فتساعده في تحديد رؤياه 

مع بعضها وبالتالي نشوء عالقة أو ما يسمى إيجاد نظام  كل العناصر وتطويرها لربط
خاص لهذه العالقة داخل العرض المسرحي الن كل شيء سيكون محسوبا ومنظما بشكل 
دقيق، لذلك فالحاسبة االليكترونية والبرمجة امتلكت الجزء األكبر في تنفيذ اغلب العمليات 

ج التلفزيونية واإلذاعية والمسرح مما دفع المخرجين الفنية خصوصا في عالم السينما والبرام
على صياغة فضاءات جديدة لعرض أفكارهم وبمجال أوسع لتشكيل الصورة المشهدية وبما 

 يخدم رؤاهم الجمالية وحركة التطور التقنية.  
 

 (Virtual Realityالواقع االفتراضي)

 تقدمــة:
من  الرقمية هي إحدى تلك الوسائل التقنية التي ظهرت وانتشرت مشكلة ملمحا االتكنولوجي

مالمح العصر وأصبح حضورها طاغيا ولها إسهامها الواضح في تطور الكثير من 
مجاالت الحياة وأبواب العلم وحاجات البشر كونها احتوت على أصعدة المعرفة كلها 

 لحياةأثيرها تحوالت جذرية في شتى مجاالت افاخترقت وسائلها كل القيم اإلنسانية واحدث ت
ن مما أدى إلى إفراز مفاهيم حداثوية حول فنون المجتمعات المعاصرة وهنا ال بد لنا م

االعتراف أوال بان الفنون بصفة عامة قد تفاعلت على مر العصور مع ما عرفته 
 الحضارات من تقدم علمي وتقني .

ما ل مع المتغيرات التي من حوله وانه لم يكن يو وانطالقا من إن المسرح كائن حي يتفاع
الحديثة لذا فقد أصبح من الضرورات الملحة  ةبمعزل عن هذه المبتكرات والتكنولوجي

  Virtual Realityالتعرف على استعماالت وتطبيقات تقنية الواقع االفتراضي 
     

 العــــــــرض

الواقع االفتراضي هو واحد من أهم تقنيات التصميم اليوم وكلمة الواقع االفتراضي أو الحقيقة 
االفتراضية يقصد بها كما سبق القول التمثيل شبه الواقعي لألشياء واألجسام واألشخاص وبيئات 

ل هذا تواجدها مضافا إليها فكرة التفاعلية بين مستخدم الحاسوب واألشياء التي يتعامل معها وك
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يتم بشكل ثالثي األبعاد ويتم التعامل معه في زمن حقيقي وكأنها أشياء حقيقية على ارض الواقع 
ومما تجدر اإلشارة إليه بان البعد الثالث أو التجسيم يلعب دورا رئيسيا في تقنية الواقع االفتراضي 

ندمج تماما كأنما هو من خالل"أحالة المخرجات إلى نماذج شبيهة بالواقع وتجعل المتعامل معها ي
مغموس في بيئة الواقع ذاته.وفي هذه التقنية تشترك فيها حواس اإلنسان كي يمر بخبرة تشبه 

( ويرى الباحث بأنه ال بد من توضيح بان االنغماس 11الواقع بدرجة كبيرة لكنها ليست حقيقية")
ني هذا االنغماس ويع  Immersive Virtual Realityفي الواقع االفتراضي تم االتفاق عليه

في الحقيقة االفتراضية أن يصبح المستخدم مغمورا تماما في عالم مختلق ثالثي األبعاد بحيث 
 تهيئ هذه التقنية للفرد القدرة على استشعارها بحواسه المختلفة والتفاعل معها وتغيير معطياتها

 أختياراته ة يمارس فيهافيتعزز اإلحساس باالندماج لتلك البيئة فيشعر الفرد أنها تجربة حقيقي
  

 التطور التاريخي لفكرة الواقع االفتراضي
 

تي ظهر الواقع االفتراضي فعليا بل واستخدم كثيرا حتى قبل أن يطلق عليه اسم من األسماء ال
كل شذكرناها سلفا.لقد كان أول ظهور لهذا المفهوم في أوائل الستينات من القرن العشرين على 

عشرين ثم تقدمت تقنيات الواقع االفتراضي تقدمًا ملحوظًا في الثمانينات من القرن ال محاكيات
وخاصة بعد صناعة أنظمة جديدة لحاسب تفاعلي مولد لصور ثالثية األبعاد،إلى أن "طرح 

م،وقد أطلقت 1989ألول مرة في عام  Virtual Realityمصطلح الحقيقة االفتراضية 
 Artificial Realityى هذا المفهوم منها:الحقيقة االصطناعية مصطلحات أخرى عديدة تشير إل

 Virtual Worlds،ومؤخرًا العوالم االفتراضية 1984عام  Cyberspaceفي السبعينات،و 
ث ( ، وبعد ذلك يرى الباح11في التسعينات") Virtual Environmentsوالبيئات االفتراضية 

يلة ثل الواقع الحقيقي بل كأنه هو فهو يعتبر وسبان الواقع االفتراضي تكمن أهميته في انه م
فعالة لمحاكاة الواقع مهما كانت ظروفه وصعوبته فهو يجعل بإمكان المستخدم من التوغل 

 (3Dوالتفاعل داخل محيط ثالثي األبعاد)

 شبيه بالوقع وان المشاهد في ذلك المحيط هي عبارة عن صور معروضة بواسطة جهاز  

 ات س أدويستطيع المستخدم التفاعل مع تلك المشاهد فأنه بحاجة جلى لبكمبيوتر متطور وحتى 

 مل خاصة يضعها على رأسه تحتوي على عدسات للرؤية جضافة جلى قفازات لليدين وكلها تع

 عار تحت نظام الواقع االفتراضي يمكنه تحسس حركة رأسه أو جسده من خالل أجهزة االستش

(Sensorsتقوم بإرسال جشارات جلى )  أيالكومبيوتر والذي يستجيب ذلك بدوره لذلك بتعديل  
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فيه  يث يتميخلق حالة  من التواجد المكتمل بح الواقع االفتراضي جن الباحث وهنا يرى مشهد   .

   نوعيشعر بأي شيء سوى هذا العالم المص بأنه ال وجود للحاسوب  فال يرى أو أيهام المستخدم

 تكون رؤية العالم االفتراضي بحيث تامة ةداخله بحري ، ويتصرف يوجده الحاسوب الذي  
لشعور بالتواجد الواقعي داخل العالم ا، دون  اآللي والتعامل معه عن طريق شاشة الحاسب

ستخدم وهكذا فأن الواقع االفتراضي هو وسيلة تجعل الكمبيوتر يتأقلم ويتكيف مع الم  .المصنوع
اة للحي ل العديد من االستخدامات الحالية والمستقبليةبداًل من العكس وأن استخداماته تمتد لتشم
 والعلوم بشكل عام والفنون بشكل خاص 

 ويمكن أن نخلص من هذا بان التعريف المتداول للواقع االفتراضي يشير إلى كونه بيئة ذات 

 أبعاد ثالثة يتم إنتاجها بواسطة الحاسب وتعمل في الوقت الحقيقي وتستجيب طبقا لتصرف 

 لية:المستخدم وتتفاعل معه ويشير هذا التعريف على الرغم من بساطته الشديدة إلى األمور التا

ا م.انه ثالثي األبعاد بمعنى اقترابه أكثر من فكر المستخدم بجعله يعيش في عالم هو أقرب 1
 يكون إلى تخيله وفهمه وقدراته الذهنية.

وجد تال  ة فقد يحاكي بيئات افتراضية أو خيالية.الواقع االفتراضي ليس مجرد محاكاة لبيئة واقعي2
 إال في خيال مصممها. 

امة .الواقع االفتراضي عالم تفاعلي يمكن للمستخدم فيه التجول واالستكشاف والتحرك بحرية ت3
 لحياةفي هذا العالم المصنوع وبإمكانه التعامل معه بنفس المنطق الذي يستطيع التعامل به في ا

 العادية.

قيقي الواقع االفتراضي في الوقت الحقيقي أي إن االستجابات تكون فورية وفي الوقت الح.يعمل 4
 ي يتمطبقا لتصرف المستخدم والعمل بهذا الشكل التفاعلي في الوقت الحقيقي يعني ان البيئة الت

 إظهارها تستجيب بشكل طبيعي إلى إجراءات أو أفعال المستخدم.

هذا  الشعور الذي يتولد لدى المستخدم بأنه متواجد حقا داخل.التواجد الحميم)االنغماس( وهو 5
 العالم ومرتبط به ومتفاعل به.  

 لي:يومن هنا يمكن تحديد االسباب التي ادت الى زيادة االهتمام بالواقع االفتراضي كما   
 . تحويل الخبرات المجردة الى خبرات محسوسة يسهل تعلمها1
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 ن متعددة. نقل الخبرات المتعددة من اماك2
 وسائل غمس المستخدم في البيئة االفتراضية:

 البرمجيات:
 خاصة وهي مهمة جدا فهي التي تنقلنا من الواقع الحقيقي الى الواقع االفتراضي فهي لها قدرة

على عرض بياناتها المرئية المجسمة على شاشة واحدة او على اكثر من شاشة او على 
رض وهي ايضا لها القدرة على استقبال وترجمة الخوذة والنظارت المستخدمة لهذا الغ

لحس واعداد ردود االفعال المناسبة للحركات التي يقوم بها المستخدم من معدات ا  التحركات
ت صوتياالمتمثلة في القفازات واليد وغيرها ويضاف اليها ايضا البرمجيات الثانوية الخاصة بال

التي يمكن لها معالجة االصوات المناسبة للمجسمات) ثري دي ساوند( وكذلك معالجة 
المستخدم فهي عبارة عن نظام لقاعدة المعطيات التي تبني العالم االصوات التي يصدرها 

 االفتراضي وتتابع تفاصيله. 
 االدوات واالنظمة المستخدمة خالله:

.وسائل العرض البياني : التي تعمل على غمس المستخدم في هذا الواقع اما عن طريق 1
 اجهزة العرض والعرض االسقاطي او عن طريق اجهزة الراس  

ات االمساك والتحكم: هي اجهزة تمكن المستخدم من لمس وامساك االجسام الموجودة .ادو 2
في الواقع االفتراضي التي ليس لها اساس وجود مادي وغيير وضعها من مكان الخر بحيث 

 يستعمل قفازات لربط يد المستخدم بالواقع االفتراضي 
يه .نظام التتبع :وهو النظام الذي يرصد باستمرار موقع واتجاه راس المستخدم وحركة ذراع3

 باستخدام الكاميرا التي تراقب حركة المستخدم 
 

وبعد ان يتم الحصول على كامل البيانات تأتي مرحلة جديدة الخراج هذه البيانات على 
 الشاشة تسمى هذه المرحلة بمرحلة االظهار.

ة عالي يمكن تعريفها بانها عملية تحويل المعطيات الرقمية الى رسوم حاسوبية وبدقةاالظهار: و 
لية وتتالف هذه العملية من نقل المعطيات من ارقام الى مضلعات ثالثية االبعاد ثم تاتي عم
اقع جعل هذه المضلعة تبدو حقيقية باعطائها الصفات اللونية والبصرية المالئمة لتحاكي الو 

 (12)تسمى التصيير وهذه الخطوة
وبشكل او باخر هذه هي الخطوات الضرورية التي تمثل احتياجات المصمم لتصميم الزي 
المسرحي والتي توفرها برامج الواقع االفتراضي لتمكن المصمم من االنتهاء من العملية 

  التصميمية وتقديم التصميم بشكل نهائي.
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 النتائــج:

لم ر تع.أدت الثورة التكنلوجية والتقنيات الحديثة كالواقع االفتراضي الى ظهور انظمة ومصاد1
ما غير تقليدية ولم يعد استخدامها وتوظيفها في الفن ترفا بل اصبح ضرورة ومطلبا حيويا ل

 تقدمه هذه المصادر من نقلة نوعية في اعادة صياغة وتطوير التصميمات
 االفتراضي وتقنيات الحاسوب المتقدمة يساهم في اثراء العملية .استخدام تقنية الواقع2

 التصميمية بايجاد معايير لتوظيفها في عرض وتقييم التصميم في مجال الفن والتصميم
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.يساهم الحاسوب وتقنياته المتعددة بتوسيع خيال المصمم كونه يعرض كل الموجودات 3
 من بديل بصورة ثالثية االبعاد مما يتيح التفكير باكثر 

مية .يعد الحاسوب وبرامجه المتعددة وسائط جمالية جديدة مضافة لفن المسرح لما لها من اه4
 في تقديم ازياء مسرحية جديدة وفق التطور التقني الحديث

 .التقنية االفتراضية جزء فاعل في لعبة التواصل المسرحي وليس شيئا مساعدا فحسب بحيث5
في المسرح )مخرج ،ممثل،مصمم اضاءة او ازياء او  تساهم في مساعدة جميع العاملين

 ديكور..الخ(.
 المصادر:

 
 

العالمة  العاليلي،الشيخ العالمة عبد اهلل،قاموس الصحاح في اللغة والعلوم )تحديد صحاح - 1
 ،إمامالجوهري والمصطلحات العلمية الفنية للمجامع والجامعات العربية(،إعداد وتصنيف:نديم مرعشلي

 .143،ص 1974مرعشلي،بيروت،)دار الحضارة العربية( الطبعة األولى،
،قاموس المنجد في اللغة،دمشق:) مطبعة الغدير،منشورات ذوي القربى ،ب  معلوف،لونيس - 2

 .63ت ،ص
 (جيرون النيرJaron Lanier.هو مهندس حاسوب أميركي األصل :) 
(، تاريخ com2www.startimes.،)Reality Virtualالنير،جيروم،الواقع االفتراضي  - 3

 5/2/2015الولوج
 1994ماري ، )اإليحاء واألسلوبية( ، مجلة عالمات ، العدد األول ، الدار البيضاء ، -4

 . 83،ص
 . 43، ص 1999سماعيل شوقي ، ) الفن والتصميم ( ، مدينة نصر ، القاهرة ، ا -5 

1- -frederick p. erooks , Jr, the Design of Design , Pearson Education 

 . 4, P 2010lnc , USA ,  -6  
ادي محمود حسن ، مصطلحات في التصميم ، األردن ، مكتبة المجتمع العربي للنشر ، ف -7 
 . 41، ص 2006، 1ط

ة  العربي سيمون داناهر،الدليل الكامل للتصميم الرقمي الثالثي األبعاد ،بيروت،الدار – 8 -2

 .186،ص2009للعلوم،
ناثان نوبلر، حوار الرؤية ، تر: فخري خليل ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ،  - 19

 . 109، ص 1997
 1977،  1الكويت ، طعبد الرحمن بدوي ، امانؤيل كنت ، وكالة المطبوعات  ،  - 110

 .174،ص

http://www.startimes2.com/
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مقال بعنوان الواقع االفتراضي،اسم الموقع:تكنلوجيا -10
( تاريخ الولوج technology/tch.htm-www.khayma.com/educationالتعليم)

6/2/2015. 
ماهيتها وبعض تطبيقاتها  عصام فريحات،مقال)الحقيقة االفتراضية -11

التربوية(الموقع:مراكز مصادر التعلم والمكتبات 

 .6/2/2015(، تاريخ الولوجwww.informatics.govالمدرسية)

 

12-  Iped .Robert G. Eggleston :” MULTI-MODAL VIRTUAL 
ENVIRONMEN  RESEARCH AT ARMSTRONG LABORATOR “Paul M. 

Fitts Human Engineering Division. 2001.P18 – P38 
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 التصميم الكرافيكي،تحديات الحاضر والمستقبل

 من قبل
 أ.د.نصيف جاسم محمد

 
 توطئة 

مع التوسع الحاصل الذي يحصل في عالم التصميم تقف الفلسـفة فـي اطارهـا العـام، والتصـميم    
الخــاص موقفــا كبيــرا ينبــع مــن اهميــة فهــم اوضــح للفلســفة واشــتغالها فــي شــقين فــاعلين  هفــي اطــار 

ن  يعدان محور العملية التصميمية ،هما النظرية والتطبيق ،اذ اشكل األمر عند كثير مـن المشـتغلي
بهذا الشأن، فبعضهم يرى ان العالقة بين االثنين ،وهنـاك مـن يـرى عكـس ذلك،وهنـاك مـن ادخـل 

ميمي فــي باحــة الفلســفة وكأنهــا هــي مــن توجــه ،وهنــاك مــن ادخلهــا فــي باحــة التطبيــق العمــل التصــ
 العملي، واكتفى بذلك ،وفي خضم ذلك اثير الكثير من الكالم والحوارات التي تبتغي الوصول الـى
مقاربـات تنهـي ذلـك الجـدل ،لكــن األكيـد بـان العمـل التصـميمي ينهــل مـن معطيـات الفكـر الفلســفي 

ياته ،ويصبها فـي العمليـة االجرائيـة ،بمعنـى اخـر انهمـا مهمـين، فضـال عـن ذلـك ومفاهيمه، ومعط
عـــن االطروحـــات الجديـــدة وانظمـــة المعلوماتيـــة ،والوســـائط المتعـــددة التـــي اضـــافت كمـــا كبيـــرا مـــن 

شـهد ناالنساق الجديدة ذات البعد الوظيفي والجمالي والتـداولي التواصـلي ، ويشـير الواقـع الـى اننـا 
ا بـه يحدث، ولسوف يؤثر في العـالم تـأثيرا زلزاليـا، ليهزنـا علـى النحـو نفسـه الـذي هزنـ شيئا تاريخيا

(، وهـذه االنتقالـة 371ص3اكتشاف المـنهج العلمـي، واختـراع الطباعة،وقـدوم العصـر الصـناعي )
( النوعية الكبيرة اثرت بشكل كبير على منظومة االداء والتفاعل معها من قبـل الجمهور)المسـتخدم

اصــبح باالمكــان االن اعــادة انتــاج الصــور المرئيــة بهــدف نقــل االفكــار الــى جمهــور اوســع ،مثلمــا 
(،بــــل والتفاعــــل معهــــا والتوســــع فــــي ايــــراد التعليقــــات ، 125،ص 4بكثيــــر مــــن اي زمــــن ســــابق )

وممارســـة انمـــاط مبتكـــرة توســـع االفـــاق المعرفيـــة ومنظومـــة التعامـــل مـــع االدوات ،او فـــي صـــناعة 
 رائق تنفيذها.االفكار التصميمة ،وط

والشك ان التغيرات الكبرى تستغرق عادة اجيـاال او قرونـا،ورغم ان هـذا التغيـر الـذي نحـن بصـدده 
لــن يحــدث بــين عشــية وضــحاها،فان حركتــه ســتكون اوســع كثيــرا، فســوف تظهــر التجليــات االولــى 

ة القـــرن لطريـــق المعلومـــات الســـريع فـــي الواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة علـــى ســـبيل المثـــال ،مـــع بدايـــ
( ، ليس هذا فقط ،انما  371ص  3الجديد،وفي غضون عقد واحد ستكون هناك تاثيرات واسعة )
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سيشتمل ذلك المنظومة العالمية كلها، وهو منجز كبيرعلى مستوى التعاطي مع انظمة المعلومات 
كبــة الواســع.كما الشــك ان فلســفة التصــميم بشــقيها ســتفيد مــن المعطيــات الجديــدة التــي تنتظــر الموا

مــن قبــل المشــتغلين بهــذا الضــرب مــن الفنــون التطبيقــة ذات الهــدف النفعــي قبــل كــل شــيء،الورقة 
الحالية تجول في اربع تحديات تنتظر التصميم الكرافيكي كعلم وكفن دخل بقوة في صميم انشـطة 

هـا الحياة الحاضرة والمستقبلية كذلك،وهي تحديات تنشط في مجاالت العلم الحـديث وتقنياتـه ،نورد
 وفق األتي:

 تحديات الصورة والكاميرات الرقمية -
 التصميم الكرافيكي االفتراضي  -
 التصميم الكرافيكي التفاعلي -
 مستقبل الطابعات ثالثية االبعاد  -
 تحديات الصورة والكاميرات الرقمية  -

الصــلة الشـك ان العـالم الحــالي يشـهد تطــورات مهمـة علــى صـعيد توظيــف الوسـائل واالدوات ذات 
بالتصــميم الكرافيكــي ، منهــا: الصــورة والكــاميرات الرقميــة التــي دخلــت بقــوة فــي مجــال كــان دائمــا 
يتعــــاطى مــــع المســــتجد الجديــــد الــــذي يتطلــــع الــــى المســــتقبل وفــــق نظــــرة ثاقبــــة تعتمــــد مــــاتجود بــــه 
المختبــــرات والــــورش الصــــناعية التــــي اخــــذت علــــى عاتقهــــا تطــــوير وابتكــــار مايتصــــل باالحــــايوب 

 القرن الحالي تدور حـول عـدد مـن اته،أن )المحاور األساسية لدراسة مستقبل الكمبيوتر فيوبرمجي
فـي بعـض الجوانـب، وعلـى اسـتحياء  االتجاهـات التـي بـدأت تباشـيرها فـي الظهـور سـريعة متفتحـة
  المحاور في أربعة أساسية.  تنتظر التطوير واإلرتقاء في جوانب أخرى ويمكن حصر هذه

 صناعة الحاسوب ت التقنية فياألول: التطورا
  باإلنسان  الثاني: دمج الحاسوب

  ثورة االتصال بين البشر  الثالث: االنترنت وتعاظم
  المستقبل  الرابع: اآلثار ومخاطر

نقطة أولية مفادها أن حقبة التصغير في صناعة المعالج الـدقيق قـد  وتنطلق تقنيات المستقبل من
آن األوان لحقبـة جديـدة تتفـق والتسـارع غيـر المسـبوق فـي نمـو هـذه وأنـه قـد  وصـلت إلـى منتهاهـا،

( ، ومــن هــذا المنطلــق فــان البحــث عــن افــاق جديــدة هــو اســاس االشــتغال القــادم 11الصــناعة( ) 
الذي يعتمد الصورة في صناعة التصميم وهي التي تشكل تحـديا للتقانـة والمصـممين عمومـا ،اذ " 

ئمــًا بذاتــه وينظــر إليهــا اليــوم علــى انهــا جــزٌء أســاٌس مــن اصــبحت فــي بعــض األحيــان موضــوعًا قا
الرسالة اإلخبارية الصحفية، مما تعطيه نوعًا من القيمة وقدرًا من المصداقية فضاًل عن دورها في 

( ،والينكـر هـذا 224،ص8نقل مضمون فكري قـد تعجـز الكلمـات عـن نقلـه بـنفس درجـة الكفـاءة ")
لمطبوعــــة او المرئيــــة الفضــــائية ،واليــــوم نجــــد ان جــــل الــــدور ســــواء اكــــان فــــي مجــــال الصــــحافة ا
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المطبوعات تعتمد الصورة اساسا فاعال فـي صـناعتها وهـو دور يرتقـي فـي كثيـر مـن االحيـان الـى 
" وسـيلة إتصـال ان تكون الصـورة فيـه ذات اشـتغال سـائد عمـا سـواه مـن العناصـر االخـرى ،كونهـا 

موضـوعًا او مشـاهدة ُمعينـة، تخاطـب مـن خاللـه وتعـرض  متكاملة تتميز بغنى سنن ثقافتها.......
( ،فضال عن مجموعة كبيرة مـن المزايـا التـي 42،ص14جمهورًا حاضرًا ومهيئًا الستقبال الخبر ")

تختص بها.وعالم اليوم يعي هذه المزايا ويحاول ان يعززها مـن خـالل التوظيـف المناسـب للصـورة 
الصـورة ، اثمـرت اكثـر مـن غيرهـا علـى ولعـل )المعطيـات التـي رافقـت  في عصر صـوري واضـح.

احــداث الكيــف الوجــودي المتجســد فــي العــالم،كون الصــورة اكثــر االظهــارات التــي تجعــل االنســان 
،التي تعتمد التبادل المفاهيمي  (61ص10متكيفًا على النحو المطلوب في ضوء ثقافتة الجديدة(،)
لعــين أقـوى مــن ثقافـة األذن، ذلــك أن )ثقافـة اوالمثاقفـة فــي كـل شــيء تقـوم بــه،وفي واقـع الحــال فأن

العين هي حاسة النور وهي ال ترى موضوعها رؤية جيدة أال أذا استطاعت تثبيته وتحديد أبعاده، 
أنها حاسة المكان، لذا تقترن العين بالتفكير، لما لها من قدرة على تعدد منظوراتهـا وزوايـا نظرهـا( 

ة ،مـا يعنـي تعزيـزا للـوعي واالدراك والتلقـي (، وليس ذلك فقط فهي تفعل منظومـة المشـاهد7ص6)
علــى حــد ســواء،ولكون الصــورة تعــد مــن عناصــر التشــكيل التصــميمي البصــري حاضــرا ومســتقبال  
فــأن )االشــكال التصــميمية المســتقبلة يجــب ان تلقــى االعتــراف والتقــدير وذلــك لقــدرتها الحيــة علــى 

ت، باعثـة معـاني ومفـاهيم )جديـدة( فـي إستثارة وتفجيـر تكوينـات شـتى فـي االعمـاق المجهولـة للـذا
المتلقي، كانت موجودة لديه من قبل ولكن ليس بالطريقة نفسها. ولكنه اآلن يعيد أكتشافها كأشياء 
لم يكن مقصودًا ان تكون هناك ألنهـا كانـت مخبـأة او مطموسـة بفعـل قـوى أخـرى واصـبحت اآلن 

هي التقانة الرقمية التي دخلـت  ( ، وافضل مجال لها130ص5تستطيع أن تتطور بطرق جديدة()
التقنيـات ان ) بقوة لتؤسس باحة جديـدة لـتالقح الفـن مـع العلـم فـي فضـاء افتراضـي لـيس لـه حـدود،

الرقميــــة أثــــرت بشــــكل كبيــــر فــــي األشــــكال الفنيــــة األخــــرى النحــــت، الســــينما، التــــأليف الموســــيقي، 
عـــادة ترتيبهـــا الصـــوتيات، وســـمحت بابتكـــار ألـــوان وأشـــكال وتركيبـــات متنوعـــة، والتال عـــب بهـــا وا 

ـــديو  ودمجهـــا، ممـــا دفـــع الرســـامون، النحـــاتون، المعمـــاريون، المصـــورون، الموســـيقيون، فنـــانو الفي
والمســرح، دفعهــم إلــى تجريــب هــذه التقنيــات وأصــبح بإمكــانهم دمــج األشــكال الفنيــة المتنوعــة، مثــل 

( ،وفـي 12لحـدود بينهـا()الرسـم، التصـوير، النحـت، الرسـوم المتحركـة والموسـيقى، بأسـلوب ألغـى ا
ذات الوقت طور مـن مفهـوم التداوليـة التواصـلية التـي هـي احـد اطـراف التلقـي االتصـالي البصـري 
وسط بيئات تتنوع فيها المؤثرات التي قد التكون عرضية فقط ،وانما في كثير منها قصدية توظف 

االحتمـــــاالت  فيهـــــا الصـــــورة الرقميـــــة الـــــى اعلـــــى مســـــتوى تتمتـــــع بـــــه، ويـــــرى الـــــبعض ان) أفضـــــل
والسيناريوهات حدوثا خالل العقد القـادم علـى اقـل تقـدير ...، هـو ذلـك السـيناريو الـذي يخـتلط فيـه 
التفاؤل بالتشاؤم المشوب بالفوضى والخوف، حيث ان لغة التفـاؤل تشـير الـى انـه وخـالل المرحلـة 

تقلص شـيئا فشـيئا مـن القادمة سيتم الوصول الى بدايـة عصـر الثـورة الرقميـة الالمتناهيـة، والتـي سـ
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اســـتخدام الـــورق والطباعـــة والحبـــر وغيرهـــا مـــن الوســـائل اإلعالميـــة التقليديـــة المكلفـــة والمحـــدودة، 
وبالتـــالي إمكانيـــة التوســـع فـــي ســـرعة ودقـــة نقـــل المعلومـــة والخبـــر الـــى مختلـــف أرجـــاء العـــالم، مـــع 

ــة التأكيــد علــى حــدوث الكثيــر مــن التجــاوزات المســيئة لحريــة اإلعــالم واإلنســا ن، وذلــك فــي محاول
الــبعض الحتــواء هــذا الــوحش الــذي بــدأ يختــرق الكثيــر مــن األمــاكن التــي كانــت تعتبــر حتــى وقــت 
قريب من المحرمات على العامة، وهو ما يجعل من البعض يركن الى التشاؤم والخوف فـي كثيـر 

ة وفـي (،وطبيعي جدا ان يحمل اي تظور ،او ارتقاء نـوعي بعـض الجوانـب السـيئ29من األوقات)
مجــال الصــورة الرقميــة ،فــأن حــدود الحقيقــة ،أو الواقــع قــد تجــد مســاحة لهــا عــد بعــض المشــتغلين 
الذين كثيرا مايحاولون فبركة او تشويه الحقائق التي تحملها،لكن هناك من الدروس التي يمكن ان 

شـخص واحـد ينتفع منها جراء ذلك اال وهو عدم ارتباط )اإلبداع العلمى فى عصر الثورة الرقميـة ب
كما كان الحال فى الماضى، عندما اخترع أديسون المصـباح، ولكنـه نتـاج إبـداع تعـاونى ، وعمـل 
فريق.... وان من شروط الفريق الناجح فـى هـذا المجـال هـى أنـه يجمـع بـين أصـحاب الرؤيـة، أى 
ه القـــادرين علـــى إبـــداع أفكـــار جديـــدة، وأصـــحاب القـــدرات التنفيذيـــة أى القـــادرين علـــى تحويـــل هـــذ

(،وهذه 14األفكار إلى واقع ومنتجات.. ووجود رؤية فقط دون تنفيذ يحولها إلى نوع من الهلوسة()
الرؤية الخالقة تنبىء بكثير من التفاؤل المستقبلي ،على االخص وان هناك كثير مما لـم يقـل فـي 

ى لـذلك إننـا اليـوم وبكـل جـرأة نؤكـد معايشـتنا لإلعـراض األولـمجال صـناعة الصـورة الرقميـة ذلـك ،
االنفجـــار الرقمـــي العظـــيم، الـــذي ســـيعايش فيـــه اإلنســـان فـــي الســـنوات القادمـــة عصـــر ســـيادة اآللـــة 
وتفوقها، حيث سـتتخطى التكنولوجيـا قـدرة اإلنسـان علـى السـيطرة عليهـا أو اسـتقراءها، ولـنعلن فيـه 

يطرته ان القــرن الحــادي والعشــرين هــو القــرن األول الــذي ســيتنازل فيــه اإلنســان شــيئا فشــي عــن ســ
ـــوم مـــاذا سيحصـــل  ـــل بعـــد الي ـــا ال يمكـــن ان يتخي ـــان أي من ـــذا ف ـــى محيطـــه، ل ـــة عل وســـيادته األزلي

(،فضـــال عـــن ذلـــك فـــأن مجـــال الصـــورة وماسيحصـــل عليهـــا فـــي قادمـــات الســـنين اليمكـــن ان 23)
يحــدث اال مـــع تـــوافر تقانـــة الكـــاميرات الرقميـــة التـــي تقـــوم بواجـــب مهـــم كونهـــا اداة منتجـــة للصـــورة 

 فضال عن المزايا التي تتمتع بها.الرقمية ،
يـة والمصـاحبة لتطـور التقنيـة الرقم أن التطور السـريع والمطـرد للتقنيـة الرقميـة فـي مجـال التصـوير

 .أن نقـول إن المسـتقبل للرقمـي بـال شـك عموما وتقنية البرمجيات والطباعـة خصوصـا تحـتم علينـا
عة م اآلن أكثر حساسية وأكثر دقة ومتنو أيضا فاألفال من جهة أخرى ال تزال تقنية الفلم في تطور

وتقنيـة الـورق أيضـا فـي تطـور وتنـوع مسـتمر وال اعتقـد أن هـذا  أكثـر ممـا كانـت عليـه فـي السـابق
م سيتوقف قريبا( ... ويبقى أن نعلم أن معظم معامل التصـوير اآلن تسـتخد التطور في تقنية الفلم

 للتقطتها بالفيلم نسخت وتحولت إلى رقمية قبطباعة رقمية ، وهذا يعني أن الصورة التي ا مكائن
 :مواصفات كاميرا المستقبل ،نورد منهاكما ويحدد اخرون كثير من( ،16طباعتها)

 ستكون حساسات الكاميرا صغيرة جدا وربما ستكون بحجم حساسات الموبايل.  -
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 .بــدون تشــوش يــذكرو   102400اليــة جــدا وذو حساســية تفــوق ال ع ســتكون جــودة الحســاس- 
بحيث يكون مقارب لما تستطيع عين االنسان التقاطه )اكثر من  ستكون دقة الصورة كبيرة جدا -

 .ميغابيكسل( للصورة 600
وبحــدة خرافيــة جــدا علــى  2.8لــى االقــل بفتحــة ع  ملــم 300-10  ســيتم صــناعة عدســة بمــدى- 

 طول مدى العدسة.
  صغير اصال. عاله خفيفة جدا بسبب صغرها الن الحساسا  لعدسةا  ستكون- 
 .تكون العدســة مدمجــة مــع الكــاميرا وغيــر قابلــة للتبــديلســ بســبب صــغر العدســة ومــداها الكبيــر- 
 تكون متقدمـــــة جـــــداســـــ ســـــتكون الحاجـــــة الـــــى الثالثـــــي نـــــادرة جـــــدا الن انظمـــــة تقليـــــل االهتـــــزاز- 
طـورا مـن ان تعـرف منـاطق اوجـه البشـر. سـتكون اكثـر ت  Scene recongnition) انظمـة )-

يع هـــذه االنظمـــة التعـــرف علـــى المنظـــر وتحتـــار االعـــدادات المناســـبه. فكـــاميرا المســـتقبل ستســـتط
ستعرف اذا ماكان المشهد هو ملعب كـرة قـدم وسـتقوم يتغييـر االعـدادات مباشـرة الـى سـرعة غـالق 

 (.800عالية وفتحة واسعة مع حساسية )
فــاذا كنــا امــام   ة!تطــوير تكــوين الصــور  ستســاعدنا علــى  Scene recongition) انظمــة )- 

 ثل عدم توسيط خط االفق.م منظر طبيعي ستقوم الكاميرا باقتراحات مفيدة
ليـوم(. مبنـي بـداخلها )ليسـت مجـرد وصـلة كمـا فـي كـاميرات ا  GPS سـيكون فـي الكـاميرا نظـام-

وستسـتطيع محركـات البحــث ربـط الصــور   بتسـجيل احــداثيات موقـع الصـورة تلقائيــا، GPSويقـوم 
 .جغرافيـــــــة الكترونيـــــــا بحيـــــــث تكـــــــون عنـــــــدنا صـــــــور شـــــــاملة الغلـــــــب منـــــــاطق العـــــــالمبـــــــالمواقع ال

بدون اضـافة اي   جميع الكاميرات يمكن التحكم بها ال سلكيا ويمكن تنزيل الصور منها السلكيا-
هـا ومـع هـذه المزايـا وغيرهـا نصـل الـى حقيقـة األهميـة التـي يولي(،17وحدة السلكية الى الكـاميرا، )

 .الصورة والتصوير الرقمي  العاملون في مجال
يـب البساط فعـاًل مـن الكـاميرات الفيلميـة ،لكـن هـذا ال يعنـي تغي ان الكاميرات الرقمية بدأت بسحب

ر في السنوات القليلـة القادمـة فمـا دام هنـاك زبـون مسـتعد للـدفع فستسـتم أحدهما لآلخر على األقل
 (.16في خططها اإلنتاجية.) الشركات المصنعة

 افيكي االفتراضيالتصميم الكر 
فـــي خضـــم التطـــورات التقنيـــة الرقميـــة بـــرز ومنـــذ فتـــرة اســـلوب جديـــد للتعامـــل مـــع انشـــطة الحيـــاى 
المختلفـــة ،وفـــي واقـــع االمـــر فـــأن منظومـــة الحاســـوب والبرامجيـــات كافـــة انمـــا تعمـــل فـــي الفضـــاء 

المشـاركين، سـواء االفتراضي التواصلي الذي يعـد منظومـة لتبادل)األفكـار يكـون فيـه كـال الطـرفين 
وهو عبارة . كانا بشًرا أو آلة أو شكاًل من أشكال الفن، نشطين ولهما تأثير على بعضهما البعض

التــي كانــت أحاديــة  التواصــلوالعديــد مــن أشــكال .للمعلومــات يكــون بــين طرفين حيــويعــن تــدفق 
مع ظهور أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت  تفاعليةاالتجاه في السابق، مثل الكتب والتلفزيون، أصبحت 

http://ar.wiktionary.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://ar.wiktionary.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
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وهـذه التقنيـات التفاعليـة المتطـورة، أو وسـائل اإلعـالم . واألجهزة الرقمية وأجهزة الهواتـف المحمولـة
الجديدة، أدت إلى حدوث زيادة سـريعة فـي فـرص التواصـل التفـاعلي عبـر الوسـائط والتخصصـات 

والتواصـــل التفـــاعلي هـــو مصـــطلح حـــديث .واقـــع وحتـــى الوقتوالثقافــات والطبقـــات االجتماعيـــة والم
. الحــالي عصــر المعلومــاتوهــو ســمة رئيســية مــن ســمات . المتطــورة هــذه المحادثــةيشــمل أشــكال 

،هــــذا العصــــر (31()وتشــــهد التجــــارب الجديــــدة فــــي مجــــال تصــــميم التفاعــــل تطــــوًرا بصــــفة يوميــــة
ا االفـــراد والمؤوسســـات المعلومـــاتي الـــذي يختـــزن الكثيـــر مـــن انمـــاط المعلومـــات التـــي يعمـــل عليهـــ

هذا وتعــود بــدايات تطبيقــات المعرفــة التفاعليــة إلــى عــدة ســنوات مضــت، حيــث بــدأ هــذا .والشــركات
المصــطلح بــالظهور للتعبيــر عــن أنظمــة الحوســبة المتطــورة القــادرة علــى تحليــل كميــات هائلــة مــن 

مثـــل تطـــوير  البيانـــات والـــتعلم مـــن هـــذه البيانـــات الســـتخالص حلـــول ومقترحـــات لمشـــاكل معقـــدة،
األدوية ورسم خرائط الكواكب في المجرة. تطمح هذه التقنيات إلـى محاكـاة أسـاليب الـذكاء البشـري 
في التعلم ومعالجة المعلومات واستثمار القدرات الكبيرة لتقنيات الحوسبة في تطبيق هذه األساليب 

 (.26على كميات ضخمة من البيانات)
للبيئـات التـي يمكـن محاكاتهـا ماديـًا  الحاسـوب محاكـاةى ان مصطلح الواقع االفتراضي ينطبـق علـ

أحـدث بيئـات الواقـع االفتراضـي . ماكن في العالم الحقيقي، وذلك فـي العـوالم الخياليـةفي بعض األ
مـا عـرض علـى شاشـة الكمبيـوتر أو مـن خـالل عـرض  هي في المقـام األول التجـارب البصـرية، وا 
مجســم خــاص، ولكــن بعــض المحاكــاة تتضــمن معلومــات حســية إضــافية مثــل الصــوت مــن خــالل 

بعـــض األنظمــة المتقدمـــة لمســية، وتشـــمل المعلومــات عـــن . سمكبــرات الصــوت أو ســـماعات الــرأ
،كما ان هذه التقنيـة تقـوم علـى مـزج بـين الخيـال والواقـع مـن خـالل خلـق بيئـات (27)طريق اللمس

. صناعية حية تخيلية قادرة على أن تمثـل الواقـع الحقيقـي وتهيـئ للفـرد القـدرة علـى التفاعـل معهـا 
وتســتخدم هــذه التقنيــة فــي مجــاالت شــتى كالطــب والهندســة والعمــارة والتــدريب العســكري والقضــاء 
والتعلـيم ، فهــي ال تقتصـر علــى مجـال معــين فقــط لكنهـا تفيــد فـي جميــع الميـادين خاصــة الميــادين 

ث وتــؤدي األبعــاد الثالثيــة دورًا رئيســًا فــي تقنيــة الواقــع االفتراضــي حيــ. التــي تحتــاج إلــى التــدريب 
تعطي نماذج شبيهة بالواقع وتجعل المتعامل معها يندمج تمامًا كأنما هو مغموس فـي بيئـة الواقـع 

وفي هذه التقنية تشترك فيها حواس اإلنسان كي يمر بخبرة تشـبه الواقـع بدرجـة كبيـرة لكنهـا . ذاته 
لبرنـامج ليست حقيقية يتم خاللها توصيل بعض الملحقـات بالحاسـب اآللـي تمكـن الفـرد مـن رؤيـة ا

: بصــورة مجســمة ذات أبعــاد ثالثــة ، ويســتخدم الفــرد خاللهــا مجموعــة مــن األجهــزة واألدوات مثــل 
القفــازات وغطــاء للــرأس تمكنــه مــن اللمــس والشــعور والرؤيــة والســمع ، وبــرامج تطــور بيئــة الواقــع 

العديــد  وهنــاك،(28)االفتراضـي تهيــئ للمسـتخدم بيئــة تســمح لـه بالتفاعــل معهـا وكأنهــا بيئــة حقيقيـة
 منها: من تطبيقات الواقع االفتراضي

 البحث العلمي  -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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  المحاكاة - 
 .الطيران -

ويقـــول أحــــد خبـــراء نظــــم العــــالم االفتراضـــي "د. بايلنســــون" قـــال كمــــا نقلــــت ذلـــك صــــحيفة الشــــرق 
االوســط، واطلعــت عليــه المثقــف: "ان مايصــنعه مختبــره مــن أمــور متعلقــة بــالواقع االفتراضــي هــي 

جــارب الغــامرة التــي يشــهدها كوكبنــا"، كمــا وينــوه الــى كونــه الــى جانــب إجــراءه تجــارب مــن أكثــر الت
راضـي. تقنية للعالم االفتراضي يقوم باستقبال رجال األعمال الـراغبين باختبـار مسـتقبل الواقـع االفت

 يـلَ فقد ذكَر نقاًل عن جريدة الشرق األوسط بأنه استقبل "مارك زكربيرغ" أحـد مؤسسـي "فيسـبوك" ُقب
"، فـي زيـارة نظموهـا للتعـرف علـى مسـتقبل الواقـع Oculus VRأسـابيٍع مـن إعالنهـا شـراء شـركة "

الكرافيكــي ،فــان تطبيقــا الواقــع االفتراضــي تنشــط فــي مجــال  وفــي مجــال التصــميم(،5االفتراضــي)
البرامجيــات الرقميــة التــي تعــد وســيلة اســاس فــي عمــل المصــمم ،علــى الخــص فــي مجــال تطبيقــات 

ـــة فـــي تصـــميم معالجـــة الصـــو  ـــه التقانـــة الرقمي ـــدور الـــذي تؤدي ـــى احـــد ال ر والنصـــوص،واليخفى عل
الصحف والمجالت وعموم انشطة الكرافيك الحديث ،ان معالجة الصور على سبيل المثـال ماكـان 
 يتحقـــق لهـــا هـــذا الوضـــوح والدقـــة الطباعيـــة العاليـــة لـــوال تـــوافر الوســـيلة االفتراضـــية،وبات بامكـــان

الخيـــارات وهـــو يعمـــل علـــى الحاســـوب ،وان يـــرى مـــايفكر فيـــه قبـــل مرحلـــة المصـــمم اقتـــراح عديـــد 
الطباعـة ،وسيشــهد المســتقبل تطـورات نوعيــة فــي مجـال تطبيقــات التصــميم الكرافيكـي وغيــره ،علــى 
االخــــص وان هنــــاك عمــــل كبيــــر تقــــوم بــــه شــــركات التطــــوير والتجهيــــز الطباعي،،كمــــا ان مجــــال 

لعالم الكرافيكـي المعاصـر،ومنه سـيخرج الكثيـر والوقـت التصميم الرقمي سيكون له دور فاعل في ا
 متاح امام هكذا تطبيقات افتراضية جديدة على مستوى التطبيق والعرض .  

عـود ان تعبير الواقع االفتراضي وهما كلمتان مترابطتان من كلمات التسعينات الطنانة، لـه تـاريخ ي
ه جورج اورويل قبل ستة وثالثين عاما ...انوهو العام الذي قال عنه  1984ابعد بكثير من العام 

(،وهـــو مايحصـــل االن حيـــث اخـــذت بحـــوث الواقـــع االفتراضـــي 410ص1سيشـــهد اللغـــة الجديـــدة )
تطغى على ميادين العلم كافة ،ومنـه التصـميم بتخصصـاته وانشـطته التـي وجـدت لهـا قبـوال واسـعا 

 في اوساط العلم والمشتغلين به.
 التصميم الكرافيكي التفاعلي

يعــد التواصــل التفــاعلي نمطــا مــن انمــاط تبــادل لألفكــار يكــون فيــه كــال الطــرفين المشــاركين، ســواء 
وهو عبارة . كانا بشًرا أو آلة أو شكاًل من أشكال الفن، نشطين ولهما تأثير على بعضهما البعض

التــي كانــت أحاديــة  التواصــلوالعديــد مــن أشــكال .للمعلومــات يكــون بــين طرفين حيــويعــن تــدفق 
مع ظهور أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت  تفاعليةاالتجاه في السابق، مثل الكتب والتلفزيون، أصبحت 

وهـذه التقنيـات التفاعليـة المتطـورة، أو وسـائل اإلعـالم . واألجهزة الرقمية وأجهزة الهواتـف المحمولـة
واصـل التفـاعلي عبـر الوسـائط والتخصصـات الجديدة، أدت إلى حدوث زيادة سـريعة فـي فـرص الت

http://ar.wiktionary.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://ar.wiktionary.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
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والتواصـــل التفـــاعلي هـــو مصـــطلح حـــديث .والثقافــات والطبقـــات االجتماعيـــة والمواقـــع وحتـــى الوقت
الحــالي،  عصــر المعلومــاتوهــو ســمة رئيســة مــن ســمات . ذهالمتطــورة هــ المحادثــةيشــمل أشــكال 

تشــمل أشــكال التواصــل .وتشــهد التجــارب الجديــدة فــي مجــال تصــميم التفاعــل تطــوًرا بصــفة يومية
اعلي وروايــــة وكتــــب األلعــــاب والخيــــال التفــــ والتواصــــل غيــــر اللفظــــيالتفــــاعلي الحــــوار األساســــي 

القصـص والـنص المـدمج والتلفزيـون التفـاعلي واألفـالم ومعالجـة الصـور والفيـديو ومشـاركة مقـاطع 
الفيديو وألعاب الفيديو ووسائل اإلعالم االجتماعيـة والمحتـوى الـذي يـتم إنشـاؤه مـن ِقبـل المسـتخدم 

طــــــــة والواقــــــــع والتســــــــويق التفــــــــاعلي والعالقــــــــات العامــــــــة والواقــــــــع المعــــــــزز واالســــــــتعالمات المحي
 (.19.)االفتراضي

تعـــود بـــدايات تطبيقـــات المعرفـــة التفاعليـــة إلـــى عـــدة ســـنوات مضـــت، حيـــث بـــدأ هـــذا المصـــطلح 
بـــالظهور للتعبيـــر عـــن أنظمـــة الحوســـبة المتطـــورة القـــادرة علـــى تحليـــل كميـــات هائلـــة مـــن البيانـــات 

ير األدويـة ورسـم والتعلم من هذه البيانات الستخالص حلول ومقترحات لمشـاكل معقـدة، مثـل تطـو 
خــرائط الكواكــب فــي المجــرة. تطمــح هــذه التقنيــات إلــى محاكــاة أســاليب الــذكاء البشــري فــي الــتعلم 
ومعالجــة المعلومــات واســتثمار القــدرات الكبيــرة لتقنيــات الحوســبة فــي تطبيــق هــذه األســاليب علــى 

ــــات.لكن مجــــاالت تطبيــــق هــــذه التقنيــــة ظلــــت محصــــورة فــــي الحقــــ ول كميــــات ضــــخمة مــــن البيان
التخصصــية كتطبيقــات الــدفاع والبحــث العلمــي والفضــاء، وذلــك بســبب تعقيــد األنظمــة المســتخدمة 
وارتفـاع تكاليفهـا، ممــا جعلهـا بعيـدة عــن متنـاول المسـتخدمين العــاديين، إال أن التطـورات المســتمرة 

مصــاف  واالنتشـار المتزايــد لتقنيــات الحوســبة السـحابية قــد يضــعان تطبيقــات المعرفـة التفاعليــة فــي
مثلـت جيا ولولتكنايخ رفي تاو (،24التقنيـات االسـتهالكية المتاحـة للعامـة فـي المسـتقبل القريـب )

 مألهميتها لعالا ظرنالماضـــية، وسنة ثـــين لثالل اخالس  للتغييـــر ألساا للعاما رتومبيولكة ازجهأ
 رعصسمها على القنا طأ دفق، لمجتمع بصفة عامةافي  رلتأثيا ديدقعها شرة وولتجاالمـــــــــــــــــــــــــــــال وا

 لـــــثـــــمت االـــــجـــــي مـــــفات وتقــــدم ريطوت نمحــــدث ما بعصــــر المعلومــــات ، إن لها تكريمــــا بأكمله 
ن يخطـر ما كا، هارغي ركثيت ولفضائياواتية المركبات ذاجيا ولوتكن، والطب،وةــيــثراوــلالهندسة ا

ــــــم  ولل لبااعلى  ــــــوتر زجهأ نتكل ــــــت دور دقة الكومبي ــــــر، وها لعب ــــــهالخطي ــــــاحثين ي ـ تســــــاعد الب
(،وتمثــل اجهــزة الحاســوب 21ص7التقــدم ) قيطرى ـــلـــعخطــوة اتخــذوها  لفي كوالمهندســين ككــل 

واالجهــزة اللوحيــة ،فضــال عــن اجهــزة الموبايــل وبعــض مــن شاشــات العــرض التلفــازي ميــدانا مهمــا 
التطبيقـات التـي يمكـن ان تـؤدي  للتواصل المعلوماتي التفاعلي ،على االخص وان هناك كثير من

ادوارا فاعلة في ادامة واستمرارية التواصل، ولتصميم أي منتج تفاعلي يجب األخذ باالعتبـار عـدة 
من الفئة المستهدفة؟ وما الخدمات والنشاطات التي سيقدمها المنـتج؟ أيـن سـيتم تقـديم : نقاط مهمة

 uman-computer interactionهنا هو المنتج؟ وللتصميم التفاعلي فروع متعددة، وما يهمنا 
designعلـم الحاسـب، علـم اإلدراك، علـم الـنفس، وأخيـرًا علـم : ، وهو مجموعة تداخل علوم كثيرة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8%D9%8A
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التنظـــيم فـــي محاولـــة لفهـــم كيـــف يســـتخدم األشـــخاص التقنيـــة ويتفـــاعلون معها،كمـــا يبـــين المخطـــط 
 :االتي

 
المصـــممين والمســتخدمين بحيـــث يتفاعـــل الموقــع التفـــاعلي يجــب أن يضـــمن تواصــاًل مباشـــرًا بــين 

ة كما ان العروض التفاعلية الفديوية يمكن ان تسهم في انشط ،(22)المستخدم بالموقع ويتأثر فيه
 التصميم ولها اهمية ،وفق ماياتي :

 رض.  الفيديو التفاعلي كنظام ع-1
 لفيديو التفاعلي وسيلة مساعدة في التعليم المستقل .ا – 2
 وفي مجال التصميم الصحافي فاعلي مصدرا للمعلومات، الفيديو الت -3

ام وكأفي قيـــــــب للتنوا طريضأن  نال مدفباء، رلقامع  لللتفاعر طوتتف وتها سذالصحيفة فـــــــإن ا
لى إعي ادلاما ون، إذ ديرلى ما ية إرمباشل وصولتطــاعتهم اباسن ويكف وسورق الصــحف  نم

ــــفي شن وغبرال ي مهرات ، ولعقاب ااب بتقليولى تصفح اء إرلقا طريضأن  ــــباء رـ ــــيـ جديــــد ـ  تـ
ـــل ـــيـ ـــصـ ـــلـ ـــلا إوـ البوســـت الجديـــدة تتيح صحيفة ف وس، وميهمهي ذلاياضي رلالخبـــر أو الحـــدث اى ـ
ال عـن فضـها. رغيوة ــبت المــبواــالنــإلعواة ــاضــيرــلر وااــبـألخم ااـسـألقة رـاشـبـمل وـصوـلاء ارللق

ت إلعالناة رمباشل وصولاء ارلقايع طيست ثحي، يضاأتفاعليا ن نمطا الـإلعـخذ اتـيف وـسـفذلك 
 وتفصيال.ال وشم ركثأنفسها ت إلعالنااتصبح ف وفسكذلك عنه ن ويبحثالمنتج الذي 

وبمـــا ان التفاعليـــة مرتبطـــة بالحالـــة التواصـــلية الســـردية ،فانهـــا حـــال الوحـــدات االساســـية لالعمـــال 
كا بــالمنظور وال بخاصــية البعــد الثالــث،التي تعــد الســردية، الزمــان والمكان،فانــه لــم يعــد الفــن متمســ

مــن القواعــد العظيمــة التــي يحســن التمســك بهــا كمــا كــان الحــال فــي الماضــي ،اذ اصــبحت معــالم 
ـــد ) ـــل باتجـــاه الـــال تحدي ـــل 215ص 1ومحـــددات المجـــال البصـــري تمي ( ،اي االنطـــالق نحـــو تفعي
االفتراضية التفاعليـة الحاليـة التـي تقـدودها الخيال واالتساع بالقدرات الذهنية التي تتطلبها المرحلة 

منــُذ بضــعِة عقــود، مــن منــا كــاَن يتصــور بامكانــه الولــوُج الــى عــالٍم و  انظمـة وبرامجيــات الحاســوب،
آخَر يختلُف عن الواقع الذي نعيشه، لتغمرنا الحياُة فيه وتأسرنا ألوانه وحركاتـه، وكأنـُه الواقـُع بحـِد 

ه الغــوص فــي عمــق البحــار أو الســفُر بــين الكواكــب، أو العــودة ذاتــه..! ومــن كــاَن يتصــور بإمكانــ

http://www.tech-wd.com/wd/wp-content/uploads/2010/11/HCI.jpg?80830c
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بآلــِة الــزمِن الــى ماقبــَل العصــور الجليديــة ليعــيش بعينيــه وجســده مغــامرًة حقيقيــًة بــيَن الديناصــورات 
والوحـوش المنقرضـة مـن علــى كوكـب األرض، بإمكانيـاٍت الُمتناهيـة مــن الصـوت والصـورِة واللــون 

واصبح ذلك متوافرا االن بفعل التقنيات الحديثة التي تربط (، 23) واإلحساس واضطراب المشاعر
بـــين االلـــة وبـــين المســـتخدم الـــذي ســـيجد نفســـه متفـــاعال بشـــكل حثيـــث ومباشـــر يبـــث اراءه وافكـــاره 
،ولربما سيغير من قناعاته حول التصميم بالحذف ،او االضافة،كما انه سيجد نفسه امام مستخدم 

بيـــنهم للوصـــول الـــى نـــاتج مقنـــع مقبـــول. ان الحالـــة التواصـــلية اخـــر، او اكثـــر يتحـــاورون فـــي مـــا 
التفاعليــة تبشــر بــالكثير،على االخــص وهــي دخلــت بقــوة فــي مجــاالت العلــم مــن خــالل التطبيقــات 
التــي تقــدمها وتقترحها،والمســتقبل ينبــىء باالفضــل فــي مجــال التصــميم كمــا نــرى ،مــن ذلــك ميــدان 

ــلتفاية رالتجت اإلعالناا رستغيالصــحافة والمطبوعــات و ــاعـ ــلـ ــيـ ذا إلعالاة ـ ت عالنانــت إما كان، وا 
على  للتفاعلية ستعماية رلتجات اإلعالنان افإ، سع اولالمســـــــــتوى افعالياتها على م تمـــــــــارس وليا

ـــفدة لكـــل رمتفالنطـــاق  Macro Levelمســـتوى   Microجة در متصمي لسيفضد، حيـــث رـ
Levelنم لـــــبهــــدة وامشا نال مدبوالجمــــاهير، لى منتظمــــة إسالة قياسية رجيه وت نعي رلمجها 
ـــمــــضت ســـتة او ثمايـــة إلعالناا فمختل ـــالنــــعة إرــــقــــف نـ لشخصية د تجربتـــه ارف للككـــون ة سيــــيـ

ـــلص،وبمـــرور الوقـــت ســـتتطور اتفاعلي مان تجـــاري عالإمع يـــدة رلفا ـــنـ ـــاعـ ـــة خـ رج نطـــاق الطـــرق اـ
 رـكثة أديدعالنية جإصيغة ك هنان وسيك لبيدية ، لـقـتـلت ااـالنـإلعتلك اتختفي  نلالتقليدية.... و

أن  نمبـدال ية رلمجهالنطـاق واة ــعــساوــلن ااــتــيــالنــإلعن ااـتـلصيغا لستتكاموشخصية. وحميمية 
(،هذا وسـتفتح منصـات خـدمات المعرفـة التفاعليـة البـاب 365ص7ى )رألخن اهما مكاادحتحل إ

نـت إلـى كــائن أمـام سـيل مـن االبتكــارات واإلبـداعات لتحويـل كــل "شـيء" يمكـن ربطـه بشــبكة اإلنتر 
(،وهو مايسير اليـه العـالم وسـط تقانـة متطـور باذخـة النضـوج والتكامل،ونستشـرف المـدى 24ذكي)

الذي سـيبلغه العمـل التفـاعلي كبيـر االثـر فـي مجـال التصـميم بانواعـه كافـة، ومنـه الكرافيكي،علـى 
 األخص في ميدان التواصلية التداولية وتطوير تقنيات التجهيز الطباعي.

 الطابعات الثالثيةمستقبل  
تعــد الطابعــات مكمــال مهمــا فــي التصــميم واخراجــه،واليكاد العمــل الرقمــي الحــديث يــتم دون وجــود 
طابعات ذات عمل ودقة عالية ولكل انواع المطبوعات،ويشتمل ذلك انواع المكائن الطباعية التـي 

مراحـل تطورها،سـواء باتت تعمل على االنظمة الرقمية وبعد ان قطعت الطابعات شوطا كبيـر فـي 
ــــة ) ــــري)Dot matrixاكانــــت  طابعــــات ابري ــــث الحب (،او الطابعــــات Inkjet(،او طابعــــات النف

(،فــأن االكيــد ان المســتقبل يبشــر بــالكثير فــي مجــال الطابعــات الرقميــة ذات Laser jetالليزريــة)
اللـون: الصلة بالعمل التصميمي ،او التصوير )ويمكن تصنيف الطابعات باالعتماد علـى معـايير 

ــــاين األبــــيض واألســــود. التقنيــــة: الطارقــــة، نفــــث الحبــــر  ــــة 1984الطباعــــة الملونــــة أو تب ، الليزري
، والحرارية. التخصص: الصور، الملصقات، السطور، والراسمات )بلوتر(. وكلها طابعات 1971
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 ثنائيـــة األبعـــاد. أمـــا اليـــوم فقـــد تـــم اكتشـــاف بعـــد ثالـــث للطباعـــة جعـــل الطابعـــات قـــادرة علـــى خلـــق
مجســمات مرســومة مســبقًا علــى الكومبيــوتر مــن خــالل نفــث مســاحيق أو موائــع مــن مــواد مختلفــة 
مشــّكلًة طبقــة تلــو اأُلخــرى، فيتقــدم رأس الطابعــة حســب أول بعــد ليمســح خــط كامــل ويعــاود مســح 
الخط التالي وهكـذا حتـى يصـل إلـى نهايـة البعـد الثـاني ويعـاود الكـرة فـي الطبقـة التاليـة التـي تمثـل 

 (.30د الثالث حتى يطبع المجسم بأكمله()البع
يـــتم تزويـــد . ان الطابعـــة الحاســـوبية هـــي جهـــاز وظيفتـــه إنشـــاء نســـخة ورقيـــة مـــن وثيقـــة حاســـوبية

وثيقــة عــن طريــق موصــل ، أو قــد تكــون الــذي يحتــوي ال بالحاســوبالطابعــة بالوثيقــة إمــا بوصــلها 
من )أو يمكن تزويد الطابعة بالوثيقة مباشرة  الحاسوببرتبط بها  بشبكة حاسوبيةالطابعة مربوطة 

 :وتختلف الطابعات بحسب(. بطاقة ذاكرةأو من  كاميرا رقمية
 لون الطباعة )ملون، أسود فقط( -
 نوع التقنية )نقطية، حبرية، ليزرية( -
 التي تطبع في كل بوصة مربعة م(.الحبرية  دقة الطباعة )حيث تقاس بحسب عدد النقاط -
 (31مهام )قد تقوم بالطباعة فقط وقد تقوم بعدة مهام مع الطباعة كفاكس أو ماسح ضوئي()ال -

لكـــن الســـنوات االخيـــرة  شـــهدت تطـــورات مهمـــة فـــي مجـــال الطابعـــات الرقميـــة ،وتشـــكل الطابعـــات 
 ثالثية االبعاد احد اوجه تطور تقانة الطباعة الرقمية.

، 1986فــى اختــراع نظــام التجســيم عــام  3D Systemsهــال، أحــد مؤسســى شــركة  بــدأ )تشــاك
ى ، لتمثـل فـ1993ليكون بذرة الطباعة ثالثية األبعاد فيمـا بعـد والتـى ابتكرهـا إمانويـل سـاكس فـى 

 الوقــت الــراهن ثــورة تكنولوجيــة تســبب كثيــرا مــن الجدل،وتعتمــد الطباعــة ثالثيــة األبعــاد علــى بنــاء
طلوب طباعته عن طريق إضافة الطبقات الدقيقـة فـوق بعضـها الـبعض حتـى يـتم أجزاء المنتج الم

 أو مـا 3Dتشكيل المنتج فى صورته النهائية، وذلك بالتأكيد بعد رسمه على الكمبيوتر بصـيغة الــ 
، وتـــتم الطباعـــة باســـتخدام مـــواد CADيســـمى بالرســـوم ثالثيـــة األبعـــاد عـــن طريـــق برنـــامج الكـــاد 

المــواد طبقــا لنــوع الطابعــة وقوتهــا وتطورهــا، ويمكــن أن تطبــع الطابعــة  مختلفــة، ويحــدد عــدد هــذه
ثالثيــة األبعــاد لمجســم باســتخدام مــادتين األولــى تكــون لطباعــة الجســم، والثانيــة تكــون مــادة هشــة 
 لطباعة األجزاء الفارغة فى المجسـم يـتم مـن ذلـك تنظيفهـا منـه بعـد إتمـام عمليـة الطباعـة.وتختلف

ن بعات ثالثية األبعاد، ولكن يبدو أن ال أحد يفكر فى كيف هذه الطابعات متكنولوجيا وعمل الطا
المتوقــع أن تقــوم بثــورة كليــة ليســت أقــل مــن الثــورة الرقميــة التكنولوجيــة التــى ظهــرت بظهــور أول 

األخيـرة بـدأت الطباعـة  وفـي السـنوات ، (32كمبيوتر ومن ثم الموبايل وحتـى الحاسـبات اللوحيـة()
وأصــبحت هنــاك شــركات متخصصــة فــي هــذا المجــال  تنتشــر بشــكل كبيــر و اآلنثالثيــة األبعــاد 

 :........ولها مزايا كثيرة اهمها 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9


 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

166 
 

هولة نقل أي تصميم لمنتج أو أي شيء من ملف على الكمبيوتر إلى منتج فعلي عبر طبعه س -
  بالطابعة المتصلة بالكمبيوتر.

الذي يريدها وكذلك تخفف مـن هـدر ء وفق الزبون تساعد هذه الطابعات على تخصيص األشيا -
 المواد الداخلة في التصنيع.

 مكنها صنع أشياء معقدة اليمكن الوصول إليها عبر تقنيات التصنيع التقليدية في المعامل.ي -
لكن هـذه الطابعـات التـزال أمامهـا الكثيـر مـن القيـود، فهـي بطيئـة نسـبيًا و اليمكـن طبـع أي شـيء 

ة فــي قــة الطباعــة والتفاصــيل المطلوبــة التــزال محــدودة و المــواد الداخلــبأبعــاده الكبيــرة، كمــا و أن د
(،تكمـــن الفكـــرة األساســـية لعمـــل الطابعـــات ثالثيـــة األبعـــاد علـــة النحـــو 33)التصـــنيع عاليـــة التكلفـــة

  األتي:
البوليمريــــة والمــــواد المســــتخدمة كالالصــــقات والمــــواد األخــــرى التــــي تســــتهلكها  تعبئــــة المــــواد  تميــــ 

لبالســـتيك  وبحســـب طبيعـــة المـــواد التـــى تســـتخدمها كـــل طابعـــة ثالثيـــة، ســـواء بـــوليمراتالطابعـــة، 
وهـو علـى شـكل مسـحوق  "FTI" ويختصـر بــ "film transfer resin" المقـوى والـذي يعـرف بإسـم

النهايـة  يرش ويجمع مع مـواد الصـقة، أو مـن خـالل صـهر البـوليمرات بشـعاع الليـزر، و لكـن فـى
وقد يكون  "mm 0.1سمك كل طبقة يصل إلى "و  سم طبقة تلو أخرىيتم وضع طبقات تشكل الج

قـد  أقل أو أكثر بقليل، وباالعتماد على حجم المجسـم واآللـة والمـواد المسـتخدمة؛ فـإن هـذه العمليـة
تســتغرق ســاعات أو حتــى أيــام لتكتمــل، وهــذا يتطلــب فحــص اآللــة وهــي تقــوم بعملهــا بــين الحــين 

إزالة الجسم المطبوع أو األجسام المطبوعـة فـي بعـض  ثم خطاءواآلخر للتأكد من عدم وجود أي أ
ــتم التأكــد بأخــذ كامــل الحيطــة أثنــاء إبعــاد المجســم المطبــوع وتجنــب لمــس  الحــاالت مــن اآللــة، وي

  (.34األسطح الساخنة والمواد الكيميائية السامة )
الخاصـة بتقنيـة  لألبحـاث اليـوم عـن توقعاتهـا المسـتقبلية Gartner” جـارتنر“هذا وكشفت مؤسسـة 

الطباعة ثالثية األبعاد، وأشارت فيها إلـى وجـود تقـّدم كبيـر فـي هـذه التقنيـة إلنتـاج األنسـجة الحيـة 
، وفـي 2016واألعضاء، مما سيشعل جداًل حول الجانـب األخالقـي لهـذا االسـتخدام بحلـول العـام 

األطــراف الصــناعية الوقــت ذاتــه سيشــهد اســتخدام هــذه التقنيــة إلنتــاج األعضــاء غيــر الحيــة مثــل 
ازدهـــاًرا كبيـــًرا، الســـيما مـــع ازديـــاد عـــدد الســـكان ومســـتوى الرعايـــة الصـــحية المتواضـــع فـــي البلـــدان 

، إن استخدام الطباعة ”جارتنر“، رئيس األبحاث لدى ”بيت باسيليير“وبهذه المناسبة، قال .الناشئة
شهد تقّدًما كبيًرا يفـوق بكثيـر ثالثية األبعاد في مجال طباعة األنسجة الحية واألعضاء البشرية سي

(،وفـي مجـال الطباعـة الكرافيكيـة يـرى كاتـب الورقـة 35فهم النـاس وقبـولهم لتـداعيات هـذه التقنيـة )
ان المســتقبل سيشــهد الــدخول الحقيقــي والفاعــل الــى اســتخدام الطابعــات ثالثيــة االبعــاد فــي مجــال 

الكرافيـك المعماري،فضـال عـن ذلـك فـي التصميم الكرافيكي المجسم ،وصناعة االلـواح االعالنيـة ،و 
مجـــال صـــناعة المطبوعـــات رباعيـــة األبعـــاد ،وفـــي مجـــال الطباعـــة ،فـــأن تقنيـــة النـــانو فـــي طباعـــة 
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االســـطح ،تتنـــافس االن كثيـــر مـــن شـــركات االلكترونيـــات العالميـــة فـــي البحـــث والتجريـــب ألبتكـــار 
الكيميائية على األسطح فائقة  وسائل وتقنيات متقدمة تعتمد على توظيف تقنية النانو في الطباعة

( التي اخذت تدخل في الفن الطباعي وغيره ،كما يتوقع  2الدقة ،مايعرف باسم الطباعة النانوية) 
أن تلج تقنية النانو جميع مناحي الحياة  مثل الطب، والزراعة، و الغذاء، والبيئة، و اإللكترونيات 

التقنيـة إلــى تصـغير األجهــزة والمعـدات وخفــض والحاسـبات اإللكترونيـة، بــل يتوقـع أن تــؤدي  هـذه 
ســعرها واحتياجاتهــا مــن طاقــات التشــغيل، مــا يــؤدي إلــى تحــديث مزيــد مــن األجهــزة اإللكترونيــة و 
ـــق الطبـــي والعســـكري واألمنـــي واالستكشـــافي فـــي  األلعـــاب، بحيـــث تلتقـــي االحتياجـــات فـــي التطبي

 (.64ص36الفضاء القريب منها والبعيد )
 نتائج 

 دناه النتائج التي توصلت اليها الورقة:نؤشر في ا
افر امكانـات مســتقبلية كبيرةامـام المشــتغلين فــي تطـوير التقنيــة التفاعليـة بمــا يتــيح تـوافرت وتتــو  -1

م،ما المجال امام تعزيز العملية التواصلية  ورفع الحواجز بين االجهزة ذات العالقـة وبـين المسـتخد
 من اساليب التعامل التقني. سيمهد الطريق امام ابتكار انماط جديدة

رة الرقميــة علــى مكانتهــا كعنصــر كرافيكــي فاعــل ،وذلــك ألمتالكهــا خصــائص ســتحافظ الصــو  -2
 االقناع البصري، والوضوح، والقبول، والمباشرة، واالفصاح عن المعاني المرسلة ،وسـيتم ذلـك عـن

 خيرة.طريق سلسلة من برامجيات المعالجة الصورية التي انتشرت في االونة اال
شركات المنتجة لكاميرات التصوير الرقمي، على االقل في المدى المنظـور علـى لن تتوقف ال -3

ضخ كل جديد ،على األخص في مجال العدسات ذات الدقـة والسـرعة العاليـة، والمالئمـة لظـروف 
 التصوير المختلفة  ، وبما يالئم  تطلعات المصورين والمصممين في انتخاب وتجسيد افكارهم.

جـارب الواقــع األفتراضـي دورا فــاعال فـي تعزيــز رؤى المصـممين الكــرافيكيين ، تادى وسـتؤدي  -4
وفتح منافذ جديدة عن طريق التجريب وتقديم اقتراحات تسهم في تجسـيد االفكـار المطروحة،وتقـدم 

 هذه التقانة امكانات معززة تربط بين العلم الحديث وتصورات المصممين.
فيكــي الرقمــي مســاحات اشــتغال جديــدة عبــر قميــة الخاصــة بالتصــميم الكراســيكون للبــرامج الر  -5

التطــوير والتحــديث المســتمر،على االخــص فــي مجــال االضــافات )المرشــحات والفــرش والتــدرجات 
 وقوالب االشكال(،ما سيوفر قدرات جديدة تسهم في انتاج اعمال ابداعية  مؤثرة بصريا.

ين فرص لقديم تجارب تطبيقيـة عـن طريـق دمـج المـؤثرات الرقمية امام المصمم ستوفر التقانة -6
يــة البصــرية فــي العمليــة التصــميمية ،والتعامــل مــع البعــد الرابــع ، ولربمــا ابعــاد اخــر بطريقــة ابداع

 تتجاوز المتعارف عليه في مجال التصميم الكرافيكي .
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منهــا ثالثيــة تتاح للمصــممين فــرص ابداعيــة جديــدة فــي التعامــل  مــع الطابعــات الرقميــة، و ســ -7
  االبعاد لتنفيذ افكار جديدة ما كان لها ان تنفذ سابقا ،على االخص في مجـال صـناعة األعالنـات

 وااللواح الضوئية ،ولربما بعض من انواع المطبوعات المجسمة.
يــدة لــدخول تطبيقــات التصــميم الكرافيكــي مجــاالت العلــوم الحديثــة لالفــادة مــن هنــاك فــرص جد -8

بع تقانة النانو التي دخلت بقوة في صناعة الورق الخاص بطباعة العملة، والطواقدراتها، من ذلك 
 ،والوثائق األمنية ،فضال عن االحبار ومكائن الطباعة .

 التوصيات
 توصي الورقة بما ياتي:

ث المســتقبلية فــي مجــال فنــون التصــميم الكرافيكــي لمــا لهــا مــن اهميــة فــي فــتح تشــجيع البحــو  -1
 ل تعزيز القدرات الفكرية االبداعية.منافذ جديدة في مجا

مــــل مــــع األمكانــــات التــــي اضــــافتها التقانــــة الرقميــــة اهميــــة اكبر،وتعزيــــز التعامــــل ايــــالء التعا -2
 التفاعلي مع االدوات ذات العالقة،وبما يسهم في االرتقاء النوعي للمنتج الكرافيكي .

كرافيكــي ،مــن ذلــك دخــول رورة البحــث عــن أطــر اســتخدامية جديــدة فــي مجــال التصــميم الضــ -3
 عالم الوسائط المتعددة التي تمتلك امكانات تقنية كبيرة يمكن اال فادة منها.

ات البعد الرابع اهمية لما لها من مساحات عمل كبر ،من ذلك صناعة فن الفديو ايالء تطبيق -4
 ،والتجارب األفتراضية ،والسينوغرافيا ،والفن الرقمي التفاعلي،الى غير ذلك.

 ترحاتالمق
 تقترح الورقة دراسة:

 لية(.األمنية )دراسة مستقبالوثائق تقنية النانو في مجال طباعة  -
 المصادر 
اسا بريغز،بيتر بورك ترجمة مصطفى محمد قاسم ،التاريخ االجتماعي للوسـائط مـن غـوتنبرغ  -1

ـــى االنترنـــت ، سلســـلة كتـــب عـــالم المعرفـــة،  ـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون واآلداب  315ال ، المجل
 . 2005،الكويت ،مايو 

ـــــب عـــــاا -2 ـــــانو،من اجـــــل غـــــد افضـــــل ، سلســـــلة كت ـــــا الن لم ألســـــكندراني،محمد شـــــريف، تكنولجي
 .2010، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ابريل 347المعرفة

لمعلوماتيـة بعـد االنترنـت،طريق المسـتقبل، ترجمـة عبـد السـالم رضـوان ، سلسـلة بيل جيتس، ا -3
 .1998، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ،مارس 231كتب عالم المعرفة 

، 92ي نظمي،سلســـلة كتــب عــالم المعرفـــةترجمــة د.لطفــ قصــف العقـــول، ر،جــون .ج.تــايل  - -4
 .1985المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، اغسطس،الكويت 
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ز ، جون هغسون، سوسيولوجيا الفن ،طرق للرؤية، ترجمـة ليلـى الموسـوي، سلسـلة ديفيد إنغلي -5
 . 2007داب ، الكويت،يوليو ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآل341كتب عالم المعرفة

 عبد السالم بن عبد العالي، ثقافة األذن وثقافة العين، دار توبقال للنشر، المغرب.  -6
ـــــــــك كـــــــــيلش ،ترجمـــــــــة  -7 ـــــــــيركم الـــــــــدين زحسافران ثـــــــــورة  ان،وــــــــــضم رلسالعبـــــــــد اجعة: ارا مـ

المجلـــس ، 253االنفوميديا،الوســـائط المعلوماتيـــة وكيـــف تغيـــر واقعنـــا، سلســـلة كتـــب عـــالم المعرفـــة
 .2000الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،يناير

وح، القـاهرة، محمود خليل ، وآخرون : إنتاج اللغة اإلعالمية ، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفت -8
1999. 

 . 1986، دار الشعب، األردن، 1عصام سليمان موسى ، المدخل إلى اإلتصال الجماهيري، ط-9
، بحـــث منشـــور مجلـــة  ميـــةفــــي عصـــر التكنولوجيـــا الرق ثقافـــة الصـــورة االيقونيـــةهـــادي نفـــل، -10

 . 61االكاديمي العدد 
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http://ar.wikipedia.org/wiki-31 
http://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate-32 
http://albast-info.blogspot.com/2014/01/imp3d-3d.html-33 
http://www.al-mowaten.com/ar/news-34 
http://aitnews.com-35 

ق الدوســـري ، التقنيـــة متناهيـــة الصـــغر )النـــانو( ،دوريـــة االمـــن والمجتمـــع ، محمـــد بـــن عتيـــ -36
غر ، مدينــــة الملــــك عبــــدالعزيز للعلــــوم ،المركــــز الــــوطني لبحــــوث التقنيــــة متناهيــــة الصــــ358العــــدد

 .2014والتقنية،الرياض،
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 لغة التواصل في تصميم االزياء النسائية

 االعمال التصميمية للفنانة منى المنصوري أنموذجا   __

 

 أ.م.د. فاتن علي حسين   

 
 ملخص البحث 

يمتلكــــه مــــن لمــــا _ العربيــــة _تصــــاميم األزيــــاء دورًا مهمــــا فــــي  التواصــــلموضــــوع يشــــكل         
الصـورية  المراجعهـ ةمتماسـكو  ابـذاته ةقائمـ ةخاصـولغة ة مألوفة ات شكليصياغو فكرية مداخالت 

مــا وهــذا  لمتلقــي.ل يبيئــال فكــروالنســجم المعاصــرة وتو التغييــر إال أنهــا لهــا صــلة تواصــلية بمجــرى 
. بـذلك تتناسب وقيمـة العصـرنةفنية وسيلة للوصول إلى متحقق إبداعات  واصلالتلغة جعلت من 

في بنيـة لتواصل الفكرية والتطبيقية للغة ل " ماهي مضامينالتساؤل اآلتي من خاللحددت مشكلة 
تعـرف ؟" امـا هـدف البحـث فتضـمن " المـوروث علـى عتمدالتي ت تصاميم االزياء العربية المعاصرة

 ألزيـــاء العربيــــةا ميماتصـــالتطبيقيـــة لمقـــاييس ال مـــن خـــالل للغـــة التواصـــلالســـياقات الفكريـــة  نعـــ
، المعاصرة " ضمن الحدود المكانية لمصممة االزياء العربية منى المنصوري النسائية_الموروثة_ 

وقد تضمن الفصل الثالث االطار النظـري والـذي تنـاول محـورين،  .2012_2010وللفترة الزمنية 
لغـــة التواصـــل وتصـــميم االزيـــاء . وتضـــمن الفصـــل ، والثـــاني: للتواصـــل ريفكـــالمضـــمون ال االول:

ة الثالث اجراءات البحث والتي تمثلت بالمنهج الوصفي التحليلي اذ تم اختيار عينة بطريقـة قصـدي
منظمــة لتحليلهــا والوقــوف علــى نتائجهــا معتمــدا علــى فقــرات أداة البحــث المتضــمنة: الخصــائص 

رابط الشــكلي، آليــة التصــميم التطبيقــي للمكمــالت، تضــمين التواصــل المرئيــة للعناصــر، تقنيــات التــ
 الفكري البيئي والمجتمعي. وقد توصل البحث الى اهم االستنتاجات وكما يلي:_  

 االستنتاجات

 :_  يما يلتبين من خالل الموقف التحليلي للنماذج التصميمية لألزياء العربية 
رة، لمفاهمية المعاصاارتبط توظيف معايير لغة التواصل الفكرية والتطبيقية وفقا لمحددات  .1
 . لمحافظة على قيم الموروث وحماية المحتوى البنيوي التفصيلي لتصميم الزي األساسل
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ي فتطبيق البنائية قابلة للو تطور فن تصميم األزياء العربية وفق افتراضات القواعد التفصيلية  .2
 متغيرات التقنية.المع  ةتفاعلمتركيب األجزاء عمليات 

 العصر روح عن تعبراظهرت النماذج تأسيس لبنى تصميمية مزجت بين الالمالوفية والغرابة  .3
 . مع اصل البناء التفصيلي االساس الذي ينتمي أليه الزي ومتوائمة

 اظهارية عملت علىتوظيف المكمالت التزينية الثابتة ومضافة بشكل مكثف وبعدة مستويات  .4
 التفاعل واالندماج مع الصيغ الشكلية البنائية للزي.

ل التواصعتبارها أحدى سمات أالموازنة بين الوعي الفكري اإلبداعي وبين التطور التقني ب .5
 المعاصرة الشاملة.و 

 
  

Abstract 
The subject of communication constitutes an important role in _Arab fashion designs _ 
thanks to its interventions and intellectual formulations formality familiar private language 
standalone and consistent image of references, but they have a communication link and 
change the course of contemporary and consistent environmental and thought for the 
recipient. This is what made the language of communication and method to get to the 
verifier artistic creations commensurate with the value of modernization. Thus identified the 
problem through the following question, "What is the intellectual and practical the contents of 
the language to communicate in the structure of contemporary Arab fashion designs that 
rely on tradition?" The aim of the research now include "Learn about the intellectual contexts 
of language to communicate through applied standards for designs of Arab women's 
contemporary fashion " within the spatial Arab fashion designer Mona Al Mansouri border, 
and for the period of time 2010_2012. Chapter II included a theoretical framework which 
dealt with two axes: first, the intellectual content of the communication, and the second: the 
language of communication and fashion design. The third quarter included research 
procedures, which were represented as descriptive and analytical approach was selected 
sample deliberate in an orderly manner for analysis and stand on its findings based on 
paragraphs search tool included: Visual characteristics of the elements, the formal 
coherence techniques, Applied Design supplements mechanism, included intellectual 
communication of environmental and community. The research has come to the most 
important conclusions, as follows: _                                   

Conclusions 
Show through analytical models for the design position of the Arab fashion following:_ 

1. linked to employ the language of the intellectual and practical communication standards. 
according to the determinants of contemporary Conceptual, to preserve and protect the 
heritage values of the structural content of the detailed design basis outfit. 
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2. the development of the art of Arabic fashion design according to the assumptions and 
detailed structural rules applicable to the operations of the installation of parts interacting 
with technical variables. 
3. models showed the establishment of structures design mix between uncommon 
strangeness reflect the spirit of the age and origin of the building are aligned with the 
detailed basis on which belongs outfit. 
4. employ ornamental supplements fixed and added intensively and several levels of the 
show worked on the interaction and integration with structural formulas formal dress code. 
5. balance between the creative and intellectual awareness among technical development 
as one of the overall communication and contemporary features. 
 

 
 اإلطار المنهجي للبحث /الفصل األول

 أوال: أهمية البحث والحاجة إليه: 
ما أخذت موضوعة التواصل أهمية كبيرة في المساحة الفنية لتصاميم األزياء _العربية _ ل        

ة قــد تكــون مألوفــة إال أنهــا لهــا صــلة تواصــلية ات شــكليلهــا مــن إشــكاالت فكريــة معرفيــة وصــياغ
، ديـد نسـبة إلـى مـا موجـود ومـألوف مسـبقا، أي انـه ج بمجرى التغيير وترتبط ارتباطا وثيقا بـالزمن

 عتبـاره اتجـاه ولغـة خاصــة قائمـة بـذاتها ومتماســكة لمراجعهـا الصـورية مــع شـرطية إعـادة التنظــيمأب
. وهــذا مــا جعلــت مــن لغــة  التصــميمي كعمليــة ابتكاريــة ينســجم وموضــوعة الفكــر البيئــي للمتلقــي

وقيمـة العصـرنة فضـال عـن تحديـدها التواصل وسـيلة للوصـول إلـى متحقـق إبـداعات فنيـة تتناسـب 
ن ألساسيات البنى الشكلية للزي والتي تعمل كمراجع لبلورة صورته النهائيـة، وهـذا لـيس بالسـهل ال

 التواصل يحتاج إلى ديمومة يشير أليه ويحدده بصورة خاصة.  
الفكـر  اتسـاعتنطلـق مـن   ومن هنا تأتي أهمية البحث لمـا تلـك األزيـاء مـن تكوينـات فنيـة        
 التــي قــام عليهــا التكــوين التصــميمي، والــذيوالصــيغ الجماليــة االبداعيــة والــوعي المعرفــي المــادي 

ســـاعد علـــى فـــتح آفـــاق جديـــدة فـــي الـــنظم التطبيقيـــة الحديثـــة باتجـــاه االســـتمرارية والتواصـــل، بـــذلك 
مضــــامين الفكريــــة الحــــددت مشــــكلة البحــــث فــــي محاولــــة اإلجابــــة عــــن التســــاؤل اآلتــــي:_ مــــاهي 

 ةالموروث التطبيقية للغة للتواصل في بنية تصاميم االزياء العربية المعاصرةو 
مــن خــالل المقــاييس التطبيقيــة  تعــرف عــن الســياقات الفكريــة للغــة التواصــل ثانيــا: هــدف البحــث:

 المعاصرة.  النسائية األزياء العربية لتصاميم
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_الموروثة _ للمصممة االزياء منـى : تتضمن تصاميم األزياء النسائية العربية ثالثا: حدود البحث
1المنصوري وما حققته من تواصل في المستويات الفكرية في ضوء المتغيرات الشكلية والتطبيقية  ،

  .2012_2010، وضمن الفترة الزمنية 
 ويتضمن تعريف المصطلحات وبما يناسب البحث: رابعا: تحديد المصطلحات: 

 يقــل المعلومــات واالفكــار مــن مصــدر الــى متلقــ: وعرفــت علــى انهــا " االتصــال هــو ناللغــة  .1
. وهــذا يتطلــب الــى وجــود مــادي 2 وتنشــأ الحاجــة عمومــا الــى وســيلة او واســطة لهــذا التبــادل "

يشـير الـى ان " وظيفـة اللغـة هـي التعبيـر  ممالنقل وتبادل الفكرة واستقبالها من قبل المتلقي . 
ـــذي يـــعـــن الفكـــر ـــل الوســـيلة الرئيســـية التـــي ..... ال ـــى اســـاس الحضـــارة البشـــرية وتمثي أتي عل

تتواصــل بهــا االجيــال وعــن طريقهــا تنتقــل الخبــرات والمعــارف والمنجــزات الحضــارية بمختلــف 
صــورها..... ذلــك ان اللغــة تعينــه علــى االمتــداد تاريخيــا ليســهم فــي تشــكيل فكــر وثقافــة وحيــاة 

3االجيال التالية"   حثة مع التعريف االخير بما يتناسب مع البحث الحالي.  . وعليه تتفق البا 
أو العالقــة الغيــر منقطعــة... ومتغيــر ومــرتبط   : وعــرف "علــى انــه التتــابع أو الصــلةالتواصــل .2

4  بلحظات وخطوات مجاورة وصغيرة إلى ابعـد الحـدود" وهـذا يـوحي بطبيعـة إجرائيـة خاضـعة  
إلـــى التنســـيق الصـــلة للمخططـــات التصـــميمية تحـــددها الصـــيغ المتداولـــة بشـــكل متقـــارب غيـــر 
منقطع. ويأتي على أساس" نقل فعال للمعنى المحتوي دومـا علـى رسـالة مكونـة مـن عالمـات 

5  دالليــــة. إذ اليوجــــد تواصــــل بــــدون نســــق مكــــون مــــن عالمــــات دالئــــل". داللــــة ممــــا يؤكــــد ال 
عتبارها خلفية أالموضوعية للمعنى كأساس للتصورات الشكلية دون الخروج من فلسفة الذات ب

جرائــــي " تفاعــــل ســــياقات التنســــيق بــــين الللتعبيــــر التواصــــلي. وعليــــه حــــدد مفهــــوم التواصــــل إ
الخطــوط التصــميمية المصــاغة وفــق الرمــوز الشــكلية المعروفــة وخضــوعها لضــرورة المعــايير 

 عتبارات التحديث والمعاصرة". ألمل بها، مما تستدعي االستجابة الجارية التعا
 

                                                           
وصـــــاحبة " دار المنصـــــوري للتصـــــميم "  متخصصـــــة فـــــي  1990مصـــــممة امارتيـــــة عملـــــت فـــــي تصـــــميم االزيـــــاء منـــــذ عـــــام  1

عــــروض ازيــــاء خاصــــة  فــــي االمــــارات ، لبنــــان ،ايطاليــــا ، فرنســــا، تصــــميم االزيــــاء المحليــــة التراثيــــة والعالميــــة المعاصــــرة ، لهــــا 
 الباحث .ولها جوائز عديدة على المستوى المحلي والعالمي . 

 نـــوبلر ، ناثـــان . حـــوار الرؤيـــة – مـــدخل الـــى تـــذوق الفـــن والتجربـــة الجماليـــة  ، تـــر : فخـــري خليـــل ، مـــر: جبـــرا ابـــراهيم جبـــرا 2
. 46، ص 1987دار المأمون ،  ، مط : دار الحرية للطباعة ،  

ـــي ، جمعـــة ســـيد يوســـف  3 ـــب ثقافيـــة يصـــدرها المجلـــس الـــوطني  ،عـــالم المعرفـــة  ،ســـيكولوجية اللغـــة والمـــرض العقل سلســـلة كت
 . 16-13، ص 1990،مطابع السياسة   ،الكويت  ،  للثقافة والفنون واالداب

 النهضة العربية ،1989، ص60 . دار  الجابري. جابر ، معجم علم النفس والطب النفسي ، ج2 ،4

 17. ص 1987، المغرب ، ، الدار البيضاء ، دار توبفال للنشر دروس في السيميائيات ، حنون مبارك 5
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 الفصل الثاني: االطار النظري 
 المبحث األول: المضمون الفكري للتواصل 

من عصور خلت وجدلية الصراع قائمة بين ما هو قديم موروث وبين مفاهيم التواصل مع    
الجديد، فمثلما هناك جانب من الفكر اإلنساني يتوق إلى تحقيق اتجاهات وأساليب التجديد التي 
التلبث أن تعمم ابتكاراتها لتصبح نظام يحكمه تفاعالت منهجية ذات صلة وثيقة مع توجهات 

ناك أيضا من جهة أخرى، من يبحث عن التواصل بمستوياتها المختلفة بوصفها العصر، ه
تدخل موضوعا يقدم نتاجات جديدة دائما مع أصالة الفكر، اللغة ، المعنى لبيئة المتلقي. حيث " 

في سياق تاسيس نظرية جديدة للمجتمع تستند الى وعي واستلهام بعض ادواتها من مناهج العلوم 
1عن معطيات المعاصرة " االجتماعية فضال ان المفاهيم الجديدة ال تنشا بشكل  ، وهذا يشير الى 

مستقل عن تداعيات البيئة والوقوف على أبعادها وحقيقة رسالتها وبيان أوجه الشبه واالختالف 
بينهما فحسب، بل محاولة منها استخالص رؤية جديدة بلغة القديم_ والمقصود بالقديم أصالة 

 بتواصلية وارتباطه الوثيقالموجبة، التراث وقيم الموروث، محاكاة المكان والزمان،  الفكر، التقاليد
 . تفاعله الحضاري وفيلتجديد المعرفة الثقافية  التراث ودوره

وقـــــد اشـــــار " كريـــــغ " الـــــى تحديـــــد عــــــدة مجـــــاالت فـــــي موضـــــوعة التواصـــــل، والتـــــي عــــــدها     
نظريــــات تتعـــــارض فيمـــــا بينهـــــا اال انهــــا تشـــــكل مفـــــاهيم  تنطلـــــق علــــى اساســـــها الـــــرؤى الفلســـــفية 
فـــــي تفســـــير لغـــــة ومعنـــــى التواصـــــل، منهـــــا مـــــاتعتبر التواصـــــل فنـــــًا للمحادثـــــة، او وســـــيلة ارتبـــــاط 

ــــــين أطــــــراف مــــــن خــــــالل عالمــــــات وا   ــــــد يكــــــونب ــــــارًا للحــــــوار مــــــع  شــــــارات ذات دالالت، وق اختب
ـــــة إعـــــادة إنتـــــاج النظـــــام االجتمـــــاعي.  اآلخـــــرين ـــــى إن التواصـــــل عملي 2، ومنهـــــا يشـــــير ال ومـــــن  

جانــــــب آخــــــر تعتبــــــر النظريــــــة التقليديــــــة فــــــي التواصــــــل عمليــــــة نقــــــل المعلومــــــات مــــــن فــــــرد إلــــــى 
فـــــالفرد يتفاعـــــل مـــــع هـــــذه المعلومـــــات ليشـــــكل نظامـــــا يكمـــــن فـــــي انتاجهـــــا ويتبادلهـــــا مـــــع ، آخـــــر

ـــــاء مجتمـــــع وتطـــــوير محيطـــــه  ـــــو لـــــم يكـــــن كـــــذلك مـــــا تمكـــــن مـــــن بن االخـــــرين فـــــي آن واحـــــد، ول
حـــــــداث تغييـــــــر فـــــــي التعبيـــــــر والتفســـــــير الناتجـــــــة مـــــــن ثقافـــــــات جديـــــــدة تتشـــــــّكل مـــــــن وظـــــــائف  وا 

افيـــــة تعتمـــــد علـــــى التواصـــــل بـــــين افـــــراد المجتمـــــع " فاألنســـــاق الثقوأهـــــداف تـــــدعم مـــــن مقبوليتهـــــا 
الواحـــــد فــــــي تفســـــير المعــــــاني لتصـــــبح جــــــزءا مــــــن هويتـــــه وخصوصــــــيته التـــــي تبلــــــور الصــــــياغة 

                                                           
،  ، بيةةةةروت ، أفريقيةةةةا الشةةةةرق الحداثةةةةة والتواصةةةةل فةةةةي الفلسةةةةفة النقديةةةةة المعاصةةةةرة ، محمةةةةد نةةةةور الةةةةدين.  افايةةةةة 1

 .73، ص1998

2   Craig and Editors : Robert Heidi Muller : Theorizing Communication.. Sage 
Publications. 2007.p65. 



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

176 
 

1الشـــــكلية "  التغييـــــر الحاصـــــل فـــــي الصـــــياغة الشـــــكلية _كتصـــــميم االزيـــــاء  يمكـــــن ادراكوبـــــذلك  
واصــــــــل مــــــــن خــــــــالل نمــــــــط اداء الــــــــزي بالقيــــــــاس الــــــــى الغايــــــــة، ونمــــــــط  التموضــــــــوع البحــــــــث_ 

  .  وكيفية ومكان استخدامها تبادل الرموزعتماده على أب
ووفقًا لذلك فال يمكن الوقوف على تحركات التواصل داخل تلك المجاالت في تصاميم االزياء     

مكانيات ال حصر لها من المعايير الشكلية المختلفة وتحدد انماط أ_العربية الموروثة_ التي توفر 
_التصميمي_ المتبادلة في المجتمع. وبذلك لم يكف الفكر االنساني عن طرح السلوك الفني 

ستمرار أنسانية بألساليب األعالقة التواصل بالزمن والمجتمع ، بل اخذ يوضح تجدد وتبادل ا
السيما في زمن التكنلوجية التي تلتقي فيها كل االجناس وتتواصل فيها كل الثقافات واللغات 

2،  والتجارب ان التواصل يؤمن بالتطور والتقدم الذي يبنى على الماضي وينفصل عنه ولما ك 
في ذات الوقت ، فقد فتح مجااًل واسعًا في إيجاد السبل الفكرية والبنائية الكفيلة لجعل من 
المفاهيم والتصورات في ماهية عناصر البنى التصميمية والتقنية تستوعب كل التحوالت الحاصلة 

تقليدية وتكيفها بالتدريج مع المتلقي، لتشكل انعكاسا للتعبير عن انتماء في البنى المعرفية ال
التي تأخذ و وهو بذلك يشير إلى التداخل مع عدة مستويات تصميمية  المجتمع لنظام عصره.

3في تصميم الزي كسياق يستدعي النظر الى عملية التحديث طابع التحول التي تعبر عن ،  
وهذا وعي لمرحلة تتحدد بالقياس الى ماضي ويقدم نفسه كنتيجة انتقال من القديم الى الجديد، 

 يتعلق باالنتماء إلى األزمنة وتلبية متطلباتها وطموحاتها الفكرية والتكنلوجية. 
ية _ يجد وهناك من يرى، ان الرغبة في تحقيق التواصل في تصميم األزياء_ العربية التراث       

4.  أن التقاليــد المتوارثــة تحمــل طابعــا فكريــا متــداخال بــين االخــتالف والتعقيــد لــذلك تكــون ممكنــة  
التغييـــر عبـــر جهـــد وصـــنع المصـــمم . فللتقاليـــد صـــالبتها وأســـاليبها وطرائقهـــا كـــأنموذج لألصـــالة 
والثبـات ومــن جهــة اخــرى تفــتح جـدال واســعا فــي التكيــف مــع التجديـد ومحاولــة احتوائــه مــع معــايير 

5  عتبـار التجديـد عـالم قائمـًا وشـموليًا.أالتقاليـد ، ب م بـأجراء التحـديث فـي وهـذا يقـع علـى المصـم ، 
                                                           

، جامعـــــة بغـــــداد ، كليـــــة الغـــــازي . احمـــــد جـــــودي شـــــعالن ، ، خصوصـــــية التشـــــكيل اللـــــوني فـــــي العمـــــارة العراقيـــــة الخارجيـــــة  1
 . 2000الهندسة . 

ـــــدين.  افايـــــة 2  ،1998،  ، بيـــــروت ، أفريقيـــــا الشـــــرق التواصـــــل فـــــي الفلســـــفة النقديـــــة المعاصـــــرةالحداثـــــة و  ، محمـــــد نـــــور ال
 .181ص

والتواصل في الفلسفة  الحداثة ، محمد نور الدين.  افاية. ويقصد بها مجموع العمليات التراكمية التي تتقوى من بعضها البعض" " 3
 .124،ص1998،  ، بيروت ، أفريقيا الشرق النقدية المعاصرة

ـــارل . 4 ـــم والعقالنيـــة ، اســـطورة اإلطـــار ، بـــوبر ك ـــي الـــدفاع عـــن العل ، العـــدد  سلســـلة عـــالم المعرفـــة ، مـــارك ا.نوترنـــو ،تحـــر: ف
 . 12، ص2003،  ، الكويت292

ــــوان . القرغــــولي 5 ــــي عل ، كليــــة غيــــر منشــــورة  ، أطروحــــة دكتــــوراه جماليــــات التصــــميم فــــي رســــوم مابعــــد الحداثــــة،  محمــــد عل
 . 8ص،  2006،  بابل، جامعة  الفنون الجميلة
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بنى التصميمية للزي عبر أساليب وقدرات فكرية وتخطيطية لتحقق ضرورة العالقة المتبادلة بـين ال
نفتــاح علــى مــا هــو أوهــذا يشــير إلــى عمليــة تحريــك القــديم للتواصــل مــع الحــديث يشــكل  الطــرفين.

نفتـاح علـى ألاللة اموجود معروف ومألوف لعمليات التوازن بين الماضي والمعاصر، أي يعمل بد
،  ثقافي ويعمل علـى تحديـدهالتراثه بل يستمد ويرتبط ب ةالجديد ويستمد معياريه من عصور ماضي

   نعطافات كبيرة وبشكل فاعل لحركة تصميم االزياء. أشكل فيها التقنية والخامات الجديدة ت
علــى أن تــداول األنســاق الثقافيــة يحــدده ســلوك متبــادل بــين الفــرد كمصــمم ومتلقــي مــع المحــيط  

 شــكلية توافقيــةســياقات اســتحداث ، حيــث يتعــين  لمجتمــعلالبيئــي وضــمن تصــور محــددات التقاليــد 
تقع بين التجديد والخبرات المكتسبة من تقاليد وتكون مفهومة ولها قيمة تدعم من عمليـة التواصـل 

علـــى الـــرغم مـــن كـــون شـــكل الـــزي يتجـــدد مـــع متغيـــر الـــزمن، اال أن فريـــة مـــع مـــاهو معاصـــر. الفك
 متغيراتــه الشــكلية البنائيــة_ نســبة إلــى األزيــاء العربيــة_ لــم تكــن بــالظهور أال فــي بدايــة الثمانينــات،

ســتعارات الشــكلية تــتالءم مــع التمثيــل النهــائي للــزي وتحــت ضــغوط ألتبنــي اعنــدما حــاول المصــمم 
عادة التكوين أال بوجود تمثيل أية متجددة. إذ اليمكن أن يكون أي تواصل يحمل التجديد و تصميم

شكلي مناسب في نسق جديد تحيط  به وتبحث في ذات الوقت عن انساق ودالئل تحيط بتصميم 
الزي التقليـدي ، منهـا انسـاق موضـوعية ضـمن شـروط ثقافيـة تـرتبط بـالمعنى والداللـة الـذي يسـتمد 

، وأخرى انساق اجتماعية حضارية وتتميز بكونهـا مـن نتـاج المصـمم نفسـه .  لتواصلكامل فعل ا
"  ية للهيئـة ومسـتوى المعـاني المرتبطـة بهـاوهذا يشير الى ضرورة التوازن بين مستوى النظم الشكل

التــي تجعــل مــن وجــود األشــكال ومواضــيعها تتوقــف علــى وجــود قــوى تــدركها، فوجــود لغــة ومعنــى 
1د الموضوع"تشكل أساسا لوجو   للمصمم الفكرية وثيقا بالمواقف ارتباطا ترتبط ومن جهة اخرى،  

 ادراكـه بينـه وبكيفيـة حـوار مضـمون ويولـد ذي ممـا يجعـل مـن تصـميم الـزي الـى الخبـرة ةسـتندالم
 ، فباإلمكان تمييز مستويين للتواصل في تصميم االزيٍاء _العربية_ هما:_  وعلى ذلك

 .بالنظم الفكرية_ ويمثل القيم الثقافية واألنماط السائدة في المجتمعالمستوى األول : يتعلق 
: يتعلق النظم الشكلية_ ويتضـمن المقومـات التصـميمية الشـكلية المخزونـة ضـمن  المستوى الثاني
 البيئة ذاتها. 

واســـتنادا الـــى ذلـــك يعتمـــد التواصـــل فـــي الـــنمط التصـــميمي لألزيـــاء العربيـــة _الموروثـــة _ علـــى    
لعالقة بين تجديد الـنظم الفكريـة والـنظم الشـكلية، والمعـاني المرتبطـة بهمـا والتـي لهـا االثـر اساس ا

فـــي المجتمـــع باإلضـــافة الـــى ان اعـــادة اســـتثمار وتوليـــد تلـــك الـــنظم يـــأتي بفعـــل قـــوة داللـــة لغتهـــا 
التصــميمية. حيــث يمكــن النظــر إلــى هــذه المســتويين كمحــاوالت الســتخالص المعــاني الكامنــة فــي 

                                                           
 .10ص  ،1984بيروت ، منشورات دار عويدان ،  : انطوان ابن زيد ،ر، تالسيمياء  ، بيار غارو 1
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 ، التقنيـات. اإلضـافات التكميليـة بالمواد والخامـات، البنـاء التفصـيلي ، الزي والتعبير عنها تصميم
 فالقصد منها التأكيد على عمليات تداول المتلقي لعملية التواصل المتجددة في تصاميم األزياء. 

 لغة التواصل....وتصميم االزياء  المبحث الثاني:
أسئلة كثيرة يمكن طرحها على لغة التواصل في التصميم ، فباإلمكان القصد بالتواصل بأنه     

ال يمثل االتفاق الساعي للعملية المتبادلة بين القديم والجديد، بل في" فكرة تنسيق مخططات 
1 عتبارات بين تقاليد المجتمع والتجديد الشامل".ألالعمل التصميمي الذي يستند إلى ا فبين  

عادة تشكيلها  إشكالية التفاعل للتجديد المحرك لإلبداع وعملية التواصل المختزنة لألشكال وا 
عتباره يشكل فعال أبإضافات جديدة، ُأعطيت أهمية خاصة بما هو أدائي _ كتصميم األزياء ب

 تصاغ على أساسه المعايير التصميمية والسياقات التطبيقية. 
ية وفي سعيه الى متحقق مفاهميـة التواصـل سـيدنو مـن وضـع والشك أن تصميم األزياء_ العرب   

كـون اللغـة فـي تشـكيل التصـميم  ظاهرة اجتماعية ولغة تصميمية تحتاج إلى تفسير بروح العصر،
2تعد " عملية تكوين لعالقات مكانيـة متتابعـة ". أي الـى مصـطلحات تصـميمية منطقيـة لمجموعـة  
عتمــاد علــى كيفيــة أل، وقــادرة علــى التغييــر با تــرد فيــهمــن القواعــد لهــا معــان دقيقــة للســياق الــذي 

فاللغــة فــي العمــل التصــميمي تفتــرض نســق او نظــام مــرتبط بالشــكل  ، اســتعمالها ومكــان وجودهــا
( وهـي اللغـة  العناصـر واالسـس ، والمؤلف مـن مؤسسـات التكـوين ) الذي يخاطب ويأثر بالمتلقي

العناصـــر واالســـس كونهــا تشـــير الـــى "عالقـــات االكثــر فعاليـــة فـــي تأســيس عالقـــات تفاعليـــة لتلــك 
3مكانيــة اكثــر مــن انهــا عالقــات زمانيــة "  وعمومــا فهــي عالقــة جدليــة يتــوخى منهــا تركيــز بــين  ،

 ، والمعاني المألوفة التي تعزز من بناء ثقافة لها لغة في تصميم الـزي ،4مفاهيم التواصل المكاني
واألعـراف  من المجتمع التي تشمل التقاليـد مقتبسةكرموز بصرية  الشكل خالل استثمار وذلك من

، فضال عن استيعاب متغيرات ومتطلبات العصر لها سلطة التجديد والتغير  االجتماعية......الخ
 والتأثير الجمالي. 

_ األخير  عتبارأ، ب وعلى الرغم من أهمية التداول الشكلي الذي ينظم ويرتب فعل التواصل    
شروط ثوابت المجتمع ويسعى الى وضع أسلوبا إجرائيا لتوثيق األسس موجها نحو التفكير ب

                                                           
ـــــدين.  افايـــــة 1 ، 1998،  ، بيـــــروت ، أفريقيـــــا الشـــــرق الحداثـــــة والتواصـــــل فـــــي الفلســـــفة النقديـــــة المعاصـــــرة ، محمـــــد نـــــور ال

 247ص

المـــــؤتمر التكنولـــــوجي العراقـــــي الخـــــامس للجامعـــــة  ، أم انفصـــــال العقالنيـــــةتواصـــــل التجريبيـــــة ،  هشـــــام عـــــدنان.  العـــــزاوي 2
 .10. ص1999، بغداد،  التكنولوجية

. محمـــد جلـــوب جبـــر، حـــدس االنجـــاز فـــي البنيـــة االبداعيـــة بـــين العلـــم والفـــن، اطروحـــة دكتـــوراه، جامعـــة بغـــداد ، كليـــة لكنـــانيا 3
 .302ص ،2004الفنون الجميلة، 

اط عناصـــــر المكـــــان بالـــــذاكرة كصـــــورة ذهنيـــــة معنويـــــة تـــــدعمها وتعمـــــل علـــــى اســـــتمرارها مـــــع الـــــزمن". التواصـــــل المكاني:ارتبـــــ 4
  40،ص 1998لحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة،أفريقيا الشرق، بيروت، ا ،محمد نور الدين. افاية
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، داخل  الشكلية المعروفة في الزي، إال انه ال يمكن ايضًا حصر تحركات التجديد والتحديث
فتراض أن القيم المادية غير ثابتة أمجال التصميم فهو يركز على الواقع بكل قيمه المادية ، ب

صر والبيئة بكافة شموليتها، ويندرج تحت مفهوم التواصل الذي يمثل ومتغيرة تبعا للتغيرات الع
1الربط بين مراحل التطور المختلفة ورؤيا متتالية للزمن والتي تعد كضرورة للتغيير وهذا .  

حتواء الزماني في المحتوى التصميمي للزي التقليدي مسالة حتمية يتجسد في انتماءه وفي ألا
الموجودة. وهنا يخضع تصميم الزي الى عملية بنائية متبادلة  ماهيته وفي البحث عن هويته

2مضافة عليه تقع في استمراريته وتواصله زماني اذ يحتوي الزي على الشيء من القديم يقابلها  ، 
هو اآلخر على شيء من بنية الجديد وفقا للمفردات الشكلية التفصيلية والتطبيقية للسياق 

 يا وظيفية مقترنة بصيغ اللغة التعبيرية، ووظيفة جمالية أسلوبية.التصميمي ، وتأخذ بالضرورة مزا
ستمرارية من خالل فهم جدلية التطور وصلة التبادل بين ألومن الضرورة الوقوف على مفهوم ا   

لغة القديم والجديد، إذا ما أخذنا بنظر االعتبار تطور تصاميم االزياء بمرور الزمن قد يكون " 
حساس أل، وهي تعطي ا ات او االجزاء لها قيمتها الحضارية والتاريخيةستبدال بعض المفردأب

3بالتواصل غير قابل للتبديل" وهذا يجسد مفهوم االستمرارية في تصميم األزياء _موضوعة ،  
البحث_ أما أن يكون ضمن خصائص تصميم الزي نفسه بينما تنظيم المحتوى األساس يكون 

اجزاءه أو محتوياته عندما يحدث تحوال في الخواص  محافظ عليه، أو أن يكون في بعض من
الشكلية لربط األجزاء عندها يدرك كل من أصل البناء التفصيلي والجزء المضاف على الزي 
بشكل متزامن، وفي الحالتين ترتبط وتندمج المتغيرات الشكلية ضمن ثوابت محتوى تصميم الزي. 

جة التأثر بالتيارات الفكرية التي شجعت على نزعة فعلى الرغم من استخدام التكوينات الجديدة نتي
التقليد للتصاميم العالمية ومعاصرتها، اال ان هناك عدة محاوالت في عملية الحفاظ على البنية 

   _ الشكلية للزي ولغته التصميمية، وذلك من خالل:
ســاس ألصــل فــي الشــكل والمــواد ويوضــح فكــرة التصــميم األادخــال تكــوين جديــد يتطــابق مــع ا .1

 عتماد على المبادئ المعاصرة للتشكيل.   أللكنه يدرك كعمل تصميمي با

 اعــــادة البنــــاء التصــــميمي _للــــزي_ مطابقــــًة نســــبيًا للبنــــى التاريخيــــة التقليديــــة وذلــــك ألهميتهــــا .2
 الرمزية.   

                                                           
 . 47-46ص .1992،  ، سلسلة عام المعرفة فؤاد كامل فكر الزمان عبر التاريخ، تر:، جون كرانت 1
تواصــــل زمــــاني: اعتمــــاد المعــــاني الجديــــدة فــــٍي ديمومتهــــا وتواصــــلها المعنــــوي ليشــــكال والمفــــاهيم التصــــميمية المكتســــبة بــــين  2

 .1991. الجابري محمد عابد، التراث والحداثة،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،الماضي والحاضر
3 Hedman, Richard, Andrew, Jaszewski (Fundanertals of Urban Design). Planners Pres. Chicago . 

lllinois . 1984,p35 .  
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وعليــه فــالتفكير فــي موضــوعة التواصــل يتعــين التفكيــر فــي مســالة التحــديث والتجديــد التــي َفعلــت   
تواصل، وفي ذات الوقت سمح التواصل لها بالتفاعل مع مكونات األشـكال والعالقـات الفنيـة من ال

 ستمراريتها مع العصر من خالل التأكيد على مرجعيات البيئة الثقافية للمجتمع. أالموروثة و 

على مجموعة _ العربية _زياء ألومن خالل ذلك ينصب موضوع التواصل في بنية تصميم ا   
تصميم الزي " مما يستطيع الواضحة ومرتكزة في نظمها والتي يعتمد عليها الروابط و  من العالقات

1" .جزاء االخرى ثم الى الكل في الزيألتنوع وتناسق كل جزء الى ا أن ينظم هذه العالقات من   ،
نسجام وتناسب أسس التنظيم من تباين و أاذ تلعب الصفات المظهرية للعناصر على انتاج وتفعيل 

فالذي يجري  ون والشكل والخامة لألجزاء التفصيلية التي ترتبط بالشكل االظهاري للزي ،في الل
هو تنظيم لترابطية العالقات بين ما هو متحقق لفاعلية الشكل وصفاته المظهرية وبين مكونه 
الموضوعي للتصميم وكيفيات التنسيق بصورة متكاملة "فالتنسيق ليس وجودًا ماديًا محسوسًا 

2التصميم" قانونًا بحكم عالقات الوحدات داخل_فحسب بل  إن بناء وحدات وهذا يشير الى ، 
ضافات أل، ا لشكل وهيئة الزي يفرض نظامًا مشتركًة من العالقات كموضع االجزاء، االلوان

والتي يعد التحكم بهما يعطي نتائج ايجابية على وحدة التصميم، من خالل توظيف ومعالجة ما 
منها وما  جزاء التفصيلية ثم شكل العالقة الناتجةألي اأ لعناصر البنيويةتحويه من مكونات ا

يرتبط بها من تصاميم تطبيقية لها غرضها وداللتها في التجسيد، مما " تتطلب أساليب مختلفة 
، وهذه 3"في اإلنشاء ترتبط أساسًا بوجود توافق بين فكرة المصمم ووسائل التعبير عن هذه الفكرة

االظهارية ليس من السهل إخضاعها الى قوانين ثابتة بل يؤسس عليها الكثير من الوسائل 
 األختيارات التي تؤثر في عملية التوافق أو االنسجام ، ليبرز حالة ظهور الشكل أكثر مالءمة.

جزاء التصميمية خاضعة لعالقات مدروسة االفالمصمم يتحكم باألفكار حينما تصبح       
ستمرارية والتواصل وهناك ألك عالقات تتعلق مع بعضها لتشكل دعمًا في ا، فهنايتطلبها الزي

، مما يؤكد ان الحكم  عالقات تتعارض وتختلف لتحقق جذبًا واستثناءً بين المستويات التصميمية
، بل على أساس قيمتها وتماسكها  على التصميم ال يأتي على أساس الفكرة التي تحتويها فحسب

بهذا الوصف يضع مصمم األزياء أمام خيارات تحقق معالجات تصميمية و وحساسيتها وعمقها. 
                                                           

ـــم الجمـــال 1 ـــز بريتلمـــي، جـــان. بحـــث فـــي عل ـــد العزي ـــور عب ـــر : أن  ، مؤسســـة فـــرانكين للطباعـــة والنشـــر ، مـــر : نظمـــي قومـــا ، ت
 .412ص، 1970،  ، نيويورك ، القاهرة

ـــوطن، 2 ـــة ، العـــدد 272، مطـــابع ال ـــة ، سلســـلة عـــالم المعرف ـــة عربي ـــة نقدي ـــا المقعـــرة – نحـــو نظري ـــز : المراي ـــد العزي  حمـــوده، عب
.226ص، 2001،  كويت  

3 Picon, G. The Grand Palais. 1967. In: S.Lazar (Ed). Homage to Pablo Picasso– London :  

Ebling. 1976.p119 
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غرضها التواصل مع تصاميم االزياء التراثية متأثرًا بالمعطيات البيئية لتؤسس معالم الزي _ 
ومعاصرته، من خالل  تنظيم وترتيب العناصر، أو التصغير والتكبير المساحي، أو من خالل 

، هذه كلها تعزز المتكون التصميمي للزي،  رات ميزات اللوناستخدامات الخامة، أو من تأثي
وعلى سبيل المثال قد يبدو األثر ناتج من االجزاء التفصيلية التي تتخذ خطوطا تتجزأ وأخرى 
توحي بالتوسع ، او من خالل تداخل او تراكب او تجاور االجزاء التفصيلية وقد تتقاطع مع 

ترتبط الى حد كبير بعمليات التنفيذ لتكوين الزي، ومن إذ ان لكل منها عالقة ، بعضها البعض
جهة اخرى يشترط تنظيم القواعد والنظم مع الشكل الخارجي للجسم، السائد من الموضة، اإلعداد 
التصميمي والتفصيلي، الخامة ومستجداتها، المكمالت، التي تقود الناتج الى استكمال اإلحساس 

 ن حيث لغته التعبيرية وجمالية الشكل الخارجي للزي.  بصيغ االستمرارية وتواصل األفكار م
وبنــاًء علــى مــا تقــدم، تخضــع تصــميم األزيــاء _ التراثيــة_ الــى اتجاهــات التواصــل تقــع  بــين       

، خالثوابت والمتغيرات المتبادلـة بـاختالف الموضـة، المكـان، البيئـة، ضـرورات الشـكل الجديـد... الـ
اتهــا الشــكلية، ويمكــن تفســيرها علــى أســاس الطــابع البيئــي فــي التــي تضــم دالالت تعبــر عنهــا مفرد

 .  صياغة األشكال البنائية لتصميم الزي
 بحثيةت الاإلجراء:  الفصل الثالث

  : اعتمـد البحـث المـنهج الوصـفي_ التحليلـي كونـه المـنهج األكثـر مالئمـة فـيأوال: منهجية البحـث
تشــــخيص الخصــــائص ضــــمن المحتــــوى الموضــــوعي وفــــق أداة محــــددة وواضــــحة لتحقيــــق هــــدف 

 البحث. 
ــه ــا: مجتمــع البحــث وعينت : يتضــمن مجتمــع البحــث مجموعــة مــن تصــاميم األزيــاء الخاصــة ثاني

تمثـــل تصـــاميمها لغـــة التواصـــل فـــي األســـاليب الفكريـــة بمصـــممة االزيـــاء منـــى المنصـــوري، والتـــي 
ــــــــة المحــــــــددة  ــــــــرة الزمني ــــــــة، وضــــــــمن الفت ــــــــة مكاني ــــــــارات تراثي ــــــــا العتب والشــــــــكلية التفصــــــــيلية ووفق

عتمـدًا علـى أن تلـك ( نموذجا تصميميا تراثيا، م42حيث بلغ مجتمع البحث )( . 2012_2010)
 للخامـات والمكمـالت التطبيقيـة والكيفيـاتاألزياء شهدت تحوالت فنية مـن حيـث المكونـات الماديـة 

التقنيــة لتــرابط االجــزاء التفصــيلية لهــا ممــا عملــت علــى تعدديــة خصــائص البنــاء التصــميمي للــزي 
وبنسـبة ) ممثلـة عنهـا وبطريقـة قصـدية منظمـة البحـث لـذا تـم اختيـار عينـة ، لتحقيق نتائج متنوعة

امكانيـات سـياقات لغـة التواصـل الفكريـة و ل( نمـاذج تصـميمية وذلـك وفقـًا 5( والبالغ عـددها )12%
 .العربية الموروثة التي تناولتها المصممة ميم األزياءالتصالمعاصرة  تطبيقال
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: ولتحقيـــق مفـــردات التحليـــل للواقـــع التصـــميمي لألزيـــاء العربيـــة المتضـــمنة فـــي ثالثـــا: أداة البحـــث
فــي  ها علــى لجنــة الخبــراء، بعــد عرضــمجتمــع البحــث وعينتــه فقــد اعتمــد البحــث الفقــرات التاليــة

  مجال التصميم والبحث العلمي واجراء التعديالت الالزمة عليها :_  
 تعددية الخصائص المرئية للعناصر) التشكيل التصميمي(. .1
 تقنيات عالقات الترابط الشكلي. .2

 اشتغال آلية التصميم التطبيقي للمكمالت. .3

 تضمين التواصل الفكري البيئي والمجتمعي.   .4

                                                           
 :لجنة الخبراء 

 أ.د.مها الشيخلي ، الجامعة المستنصرية، كلية التربية االساسية. .1
 أ.م.د. هند محمد سحاب العاني، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة. .2
 أ.م.د. لبنى اسعد عبد الرزاق، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة. .3
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 النماذج التصميمية : تحليل 

 ( 1نموذج رقم)
تضـــــمن النمـــــوذج منظـــــورا متنـــــوع لخصـــــائص تصـــــميم    

عـدة مسـتويات  ةالخامات المؤلفـة لألجـزاء التفصـيلية مظهـر 
لتجديــــد ومعنــــى التواصــــل التــــي فعلــــت مــــن مــــدى اإلدراك ل

والشـد البصـري كمحقـق اإلثــارة وتـدفق الجـذب لتعـدد مراكــز 
النفتــــاح الفضــــاء والقــــادرة علــــى التشــــكيل للعناصــــر نتيجــــة 

احتــواء المتغيــرات  للفعــل التصــميمي. فقــد أثــرت العناصــر 
المرئية المشكلة للزي تأثيرا فـي نمـط داللـة اشـتغال األسـس 

 ، اللون الواحد ، نتيجة لهيمنة مفردات األقمشة التصميمية
، وتعـــدد اتجاهـــات الحركـــة، بوصـــفها مـــؤثرات لعمليـــة ربـــط 

التي أحدثت قيما جماليا في المساحات األجزاء التفصيلية و 
ــــدفع ببنيــــة التصــــميم إلــــى تعــــدد  ــــة، ممــــا ت االجــــزاء المتراكب

المجال أو المحتوى الفكري لدى المتلقي. فالتوازن الوهمي والتباين إضـافة إلـى تنـوع ابعـاد األجـزاء 
شغلت فضاءات مفتوحـة تخطـت خصوصـية مـاهو جزئـي إلـى مـاهو كلـي التـي أسـهمت فـي وحـدة 

، ممــا حقــق حركــة افتراضــية إيحائيــة  ضــمن نســق منســجم شــكال ولونــا وفــي القــيم الضــوئية الشــكل
ناتجة منهما تستكمل االستمرارية من خالل االنتقال من مستوى إلى آخـر ومـن وحـدة بصـرية إلـى 
أخرى لتصميم الزي، حيث اكدت التحول لمعطيات التقنية البنائية التي تدعم األنساق الفكرية للغة 

 ل وحضورها في البنية التصميمية. التواص
المرنة  الذي فعل من خاصية الحركةمتنقل مستند إلى طبيعة الخامات  اظهر الزي شكالً    

ة ، كما تمثلت الوحدة البنائيفي مجالها المرئيعم من ثبات ووحدة االتجاهات والمتنقلة وأد
 الداللية للزي من خالل االنفتاحللتصميم في قيمة التناسب بين األجزاء على أساس الصورة 

سقية واالنغالق في البنية التفصيلية والناتجة من عدم التكرار لألجزاء الذي حقق التجاذبات ن
 تجديدجديدة في سياق الزي، وهذا مايقود إلى الوعي المدرك للُمصمم واشتغاله لألثر بين فعل ال

ية كلغة تواصلية تمتلك انطباعات بصر  الشكلي التفصيلي وبين المحتوى الفعلي للرموز البيئية
 محددة للتصميم.

معتمـدا علـى الجمــع  تحـوالت فكريـة وبنائيـة غيــر مألوفـة أو غيـر معتـادة وأظهـرت آليـة العالقـات  
ظاهريـا ومتجانسـة مع رؤية التشكيالت التي بدت كسياقات متوازنـة  بين عالقات متباينة انسجمت

يمي بشــكل مــدروس لألجــزاء التفصــيلية علــى أســاس ومنســجمة فــي صــفات وأســلوب البنــاء التصــم
ـــزل ممـــا شـــكلت مســـارات  ـــة أمســـتوى التطبيـــق الزخرفـــي المخت ـــة بشـــكل متعـــاكس تبـــدو مكمل تجاهي
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عناصـر بـؤر الجـذب بعضها الـبعض ممـا حققـت التواصـل بـين أجـزاء التصـميم علـى اثـر توظيـف 
مما اتخذ الزي صـيغ متعـددة  ،ةتشابهت في طبيعتها اإلنشائية لتمثل نواتج خطية متصلة ومترابط

مودي عملت على تقسيمات فضائية كليا على الـرغم مـن حالـة امن خالل تركيب األجزاء بنسق ع
تساع المساحي وترابط إيقاعية األشكال الجزئية مـع التصـميم العـام ألاالنسجام مع اتجاه الحركة وا

لثابتة والمضافة لتؤسس قوى أدائية المكمالت التركيبية التزينية ا يفستمراريته مستغال بذلك توظأو 
 بتكارية والذي عزز من وحدة الزي المظهرية.ألتطبيقية تتحكم فيها المتغيرات الفنية ا

يمكــن التوصــل إلــى إن تصــميم الــزي قــد اســتثمرت مخيلــة المصــمم فــي االســتعارة مــن وبــذلك     
ري مستوى محيطه الثقافي البيئي والتي شكلت الركيزة الفاعلة لهذا التصميم إلى جانب الوعي الفكـ

لمعــــايير لغــــة  التواصــــل التصــــميمي والتقنــــي وتوجهــــات العصــــر بــــدالالت متغيــــرة فــــي األســــاليب 
 ة عن ماهو معروف في تصميم األزياء . التفصيلية والبنائي

 
 (   2نموذج رقم )

اظهر النموذج إمكانيات التكوين الشكلي لتقنية   
شفافية الخامة التي تميزت بإظهار التفاصيل الدقيقة 
للمفردات وربطت بعالقات جمالية منسجمة في 

اُعد فيها  . المحتوى التفصيلي البنيوي والتطبيقي للزي
سيادة اللون المحرك الفعلي الذي تبدو من خالل 

نسجام اللوني ألدالالت التواصل البصري نتيجة ا
وهيمنة المكمالت التي شكلت حالة من التعبير عن 

 الخواص المظهرية للزي .
أن أهم سمات تصميم الزي يأتي في من خالل   

التشابه في األجزاء التفصيلية وما حققه من انفتاح 
وتحريك الفضاء من حيث استمرارية البنية المفتوحة 

وانغالق البنى الجزئي ضمن ارتباطها بالكل مراعيا بذلك خصوصية التكوين واحتكامها إلى 
المستوى الشكلي والتقني االظهاري، وفقا لعملية الترابط التقني التي جعل من اشتراط خصوصية 

مفردات الرموز الداللية الزخرفية كقيمة محركة الزي تبنى تصورها اإلدراكي عبر آلية اشتغال 
لسياق الفعل التصميمي، إلى جانب ذلك استثمار العالقات التفصيلية وفق لمتطلبات التشكيل 
البنائي، الذي حقق تعبيرا واقعا لمعطيات العصر ضمن سياق تركيب األجزاء البنائية للزي كناتج 

ولية الرؤيا للزي الناتجة من ربط األجزاء فعلي محرك لروحية التصميم، مما تقود إلى شم
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التفصيلية بالمنطق الشكلي عززت من ارتباطه بالقيم البيئية التي تسهم في تفعيل التحوالت 
 الثقافية واالجتماعية.  

وأفترض الزي مجاال محددا للخطوط ناتجا من بنية الزي لقسـمين منفصـلين فـي عمـوم التصـميم   
نـي فضائيا مع الوحدة اإلنشـائية لتصـميم الـزي. إلـى جانـب األثـر التزي ضمن الوحدة الكلية متوازنة

للمكمالت بإضفاء متحقق فضائي ايجابي معالج اظهاريا بشكل متماثل ومتقابل حققت تفردا مثيرا 
رتباط شكال وموضوعا مـع تصـميم األقمشـة. أللالنتباه والجذب خاضعة لشرطية العمل الوظيفي با

التحــــوالت التقنيــــة مــــن خــــالل المناســــبة للشــــفافية الخامــــة والمكونــــات فــــي حــــين شــــكلت التبــــدالت و 
مكانيـــــة التـــــرابط بينـــــه وبـــــين الرؤيـــــة  والتركيـــــب التفصـــــيلي واللـــــون اتصـــــفت بـــــالمحتوى الجمـــــالي وا 
الموضــوعية للــزي ممــا يجعــل هــذا النــوع مــن التصــميم مصــاغا علــى وفــق حاجــة معينــة تفرضــها 

ع للثقافـة البيئـة السـائدة متمثلـة مـن عناصـر واقعيـة تجمـظهر النمـوذج اثـر أالمكان والزمان. حيث 
، وذا حضـــور داللـــي وتـــاريخي مـــن خـــالل  بـــين مفـــاهيم العصـــر وبـــين التواصـــل الشـــكلي والفكـــري

ز التوظيــف للمكمــالت التزينيــة الثابتــة والمضــافة والتــي لهــا دورا فــي تحديــد مالمــح التصــميم وتعزيــ
،  تشــــكيل مكونـــات التــــزيين فـــي الســــياق البصــــري للغـــة التواصــــل الجماليـــة الوظيفيــــة ضـــمن آليــــة

باإلضـافة الـى تحقـق بعـدا فنيـا معاصـرا لبنيـة تصـميم الـزي مـن خـالل مسـتوى العناصـر وتنظيمهـا 
وعالقــات التــرابط التقنــي. ومــن هنــا كانــت التضــمين البيئــي واالجتمــاعي فــي بنيــة الــوعي الفكــري 

 هيمنة بنية الشكل على تصميم الزي. للتصميم عمل على استعارة الموضوعية للغة التواصل و 
 ( 3نموذج رقم)

أثار النموذج ازدواجية الرؤيـا كشـكلين مـرتبطين اسـتند       
أحــــدهما علـــــى األخـــــر إلظهـــــار متغيـــــرات وثوابـــــت خاصـــــية 

نفتــاح أوجبــت انقســاما فــي الفضــاء التصــميمي ألاالنغــالق وا
للزي على الـرغم مـن إظهـاره شـكال وموضـوعا وتقنيـا كوحـدة 

ســـتثنائية بـــين العناصـــر أواحـــدة غيـــر مجـــزأ كمـــؤثرات مرئيـــة 
ـــوان ممـــا فعلـــت مـــن جهـــة أخـــرى القـــيم  ـــة الشـــكلية واألل فاعل

تجــــاه فعلــــي أتجاهيــــة المتعــــددة فــــي التصــــميم كألالحركيــــة وا
توى إلـــــى آخـــــر، معتمـــــدا البنـــــاء الخطـــــي لالنتقـــــال مـــــن مســـــ

ـــــق تجاذبـــــات بصـــــرية ،  التفصـــــيلي المفتـــــوح والمغلـــــق لتحقي
قمشـــــة ألمســـــتثمرا طبيعـــــة العناصـــــر الداخلـــــة فـــــي تصـــــميم ا
. كمـــا  كمـــؤثرات الجـــذب واإلثـــارة الشـــكلية فـــي تصـــميم الـــزي

مـن  عملت المسـاحة اللونيـة علـى هيمنـة شـكلية كمحاولـة إلحـداث مـؤثرات الجـذب البصـري نتيجـة
فضال  ، ، عمل المصمم على تشغيل خصائص تنوع الخامة شتغال لوني ضمن الحيز الفضائيأ
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عـن طبيعــة المكمــالت التزينيـة التركيبيــة بــاختالف التشـكيل التصــميمي لألقمشــة مؤكـدا عالقــة كــل 
ـــك  ـــة الجـــزء بالكـــل ليضـــمن فـــي ذل ـــة لعالق ـــاآلخر وارتباطهـــا بصـــلة وثيق ســـتمرارية األجـــزاء أجـــزء ب

 تجاهية واالستطالة في الزي. ألية قادت إلى حركة انسيابية اتسمت باالتفصيل
أجزاء الشكل التفصيلي العام كوحدة واحدة مجتمعة ومتقاربة مع بعضها فقد اظهر الزي    

عتبارها خصائص تصميمية أكخاصية وظيفية تحقق سمة جمالية من الناحية التفصيلية ب البعض
رتبطت بموضوعية البيئة الفاعلة في أستحداث مفاهيم شكلية ألها بناءها الفكري من خالل 

لى ضوئها صياغات التركيب لعالقة الربط بين العناصر الفاعلة عتصميم الزي، انعكست 
لألجزاء التفصيلية مع األسس كحالة االنسجام والتوازن اللوني في الفضاء الكلي كوحدة 

اين المظهري المفترضة بين الداخل موضوعية وشكلية، أضفت حيوية خاصة على قيمة التب
والتي  ، والخارج المناسبة الخامة وعالقتهما كنواتج شكلية قابلة لتحقيق إجراءات تطبيقية ذوقية

ها فعلت من الصورة الذهنية التعبيرية البيئية كضرورة تتوافق مع أدائية الزي وفاعليته ، ل
قنية ن تداخل الوعي الذهني للتطورات التخصائص ثابتة لداللة الشكل ووجودها المادي الناتجة ع

نساق أمخيلة المصممة وادركها المستوى الزمني لمفاهيم التواصل من خالل أعادة تركيب الو 
  عيا. الخصائص الداللية المظهرية المقترنة بالمثال الشكلي للتصميم الزي المعرف بيئيا واجتما

 ( 4نموذج رقم )    

للعناصر كضرورة جمالية  اظهر التصميم بناءا شكليا   
تسمت بتراكب وارتباط األجزاء التفصيلية، أووظيفية 

وماتحمله من خصائص شكلية ولونية، اذ فعل النموذج 
من صفة ألالنتظام لبنية التصميم وتجسيم الحدود 

نظمت بطريقة وتقسيم  المكانية لألجزاء التفصيلية،
،  األجزاء المحركة للوحدات التصميمية البصرية للزي

نها أسست حالة من التجاذب اللوني والشكلي أاال 
واالتجاه في أدراك قيم الجمال المحتضنة لمعنى الثقافة 

ثر تشغيل وتعدد اإليحاءات أ. حيث  البيئية واالجتماعية
المرئية للصورة الذهنية الواعية للمصممة من خالل 
عملية التشكيل والتركيب األجزاء التفصيلية برؤيا 

تتعدد  ومتغيرة لماهو مألوف، مما شكلت قوى بصرية جمالية ضاغطة من خاللمتجددة 
التفصيلية، المكمالت مستويات العالقات البنائية باعتماده التنوع كسمة تبادل فضاءات األجزاء 

التزينية الثابتة والمضافة التي عملت على أحداث توازنا غير متماثل من الناحية الشكلية 
، وأحدثت من جهة أخرى انتقاال متناوبا منسقا للخامات وااللوان ة اللونيةوانسجاما من الناحي
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تسمت بالمرونة واالنسيابية ناتجة من تعدد الطيات كمتحقق طبيعي أوابعاد االجزاء التفصيلية 
للخامة وفقا لتسلسل االجزاء التصميمية التفصيلية التي اكدت على االنتقال بالمجال البصري 

ي فضاء الزي، والتي أعطت للزي سمات جمالية في ضوء عالقة بين واقعية ف بخطوات متتالية
التصميم ومخيلة المصمم اإلبداعية الواعية للمحتوى المرئي حيث أكد على محددات التعبير 
للبيئة الذاتية التي مزجت بين معايير التجديد والتغير الشكلي للزي من جهة وتحديد سياق 

 خصائص البيئة االجتماعية من جهة أخرى.التواصل المرتبط بفاعلية ال
قنية ونتيجة انتقال العناصر التصميمية من البسيط إلى المعقد من خالل تنافذ العالقات الت       

تفصـيلية الرابطة إال انه اظهر الزي الكلية الموحدة بذاتها الشكلي الشمولي نتيجـة اقتـران األجـزاء ال
بل للتشكيل المتتابع في منظومة من التقنيـات التصـميمية المكثفة بشكل متداخل في وسط مرئي قا

من  محققًا حالة المؤلفة ضمن أجزاء الزي،و متداخلة  تزينية مضافة كمكمالت تركيبيةالتفصيلية و ال
األجــزاء ، وذلــك مــن خــالل مســتويات توحيــد  البينــة الجماليــة مــع بنيــة الجســمحــدد  اإلثــارة البصــرية

ــــي بناءهــــا المتصــــلة ــــة ف ــــة لصــــياغات والمنفصــــلة  التركيبي ــــة تعبيري ــــب وبرؤي ــــة بشــــكل مترات مهيمن
 شكال وموضوعا.  التواصلموضوعية معاصرة ودالالت لغة 

 (  5نموذج رقم )
تأسس التصميم تبعا لتعدد الطاقات التعبيرية للخصائص  

التقسيم المساحي، التنظيم الشكلي،  المرئية للعناصر
توظيف األجزاء ومراكز المكمالت التي تقترن بمستويات 

وفقا لبنية التصميم  واألثر الجمالي كقيمة معادلة لها 
، فقد ارتبطت الخطوط  حضورها الداللي موضوعا وشكال

التفصيلية لألجزاء واأللوان من إيجاد عالقة نوعية وشكلية 
عكست اشتغاال فكريا واعيا لضرورة التغيير منطلقة من 

منطقية جديدة تعزيز قيمة اإلشكال التفصيلية بعالقات 
، وذلك من  اتخذت شكال متنقال في الشكل الظاهري للزي

وأشغاله خالل قيمة العناصر الشكلية في أطار هندسي 
ستثمر فيه ترتيب أللفضاء الكلي بشكل متداخل ومتراكب 

نسجام ألوتبادل األثر التصميمي لألجزاء اللونية وتآلف عالقاتها ونسب تمثيلها البنائي محققا ا
تبعا للصفات الشكلية للخامات المستخدمة وما يتم إظهاره من قيم جمالية تثير حالة من الشد 
البصري، مما عملت على انفتاح السياقات الموحدة للتصميم وفي ذات الوقت تشكل رؤية توافقية 

 ا. بين الواقع المعرفي الثقافي والتكيف البيئي وضرورات تفعيل معايير لغة التواصل بينهم
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اظهر  ، مما خضع الزي لمقاييس تنظيمية ناتجة من أسس التصميم التفصيلي والتطبيقي   
ية بتكار الحركة االيقاعية الناتجة من خالل تنوع االنتقاالت الشكلية واللونية المتراكبة بصيغ ا

 ةمعتمدا على عالقات التصميم المرئي،  جديدة حققت فاعليتها الجمالية ضمن قيمتها الشكلية
شمولية ابط بالمتداخلة والمتراكبة ارتبطت أساسًا الفعل التقني الر  ةلألجزاء المتجاورة والغير مرئي

ا وما يترتب عليه مكاني إلبراز خصوصية الزيالالمحتوى التصميمي معتمدا التناسق في الحيز 
على  المصممةاذ عملت  .من تحديد األشكال واألجزاء والكيفيات المحركة لها بصريا وذهنيا

كنواتج  لوفيةفاعلية االشتغال التقني لربط االجزاء مع المالئمة األدائية الوظيفية لدعم فكرة الالمأ
ط وبين تقنية الربتصميمية أحدثت التوازن واالنسجام مع الخامة وتصميم األقمشة والمكمالت 

تأثر ي . كما اظهر تصميم الز  أظهرت الزي مستوى واحد وشامل مع شرطية االستخدامالتي 
التركيب التفصيلي بوحدة المكمالت التي تقترح نظاما يقتضي بتقسيمات بصرية وظفت على 

مولية شمجزأة في الصيغ الداللية لتكون نواتج الأساس قيمة جمالية تتواصل فيها السياق الوحدات 
 علتمظهرت المعالجات األدائية لصياغة الزي من الواقع بف وبذلكمفاهميا فكريا وتطبيقيا.  

ت مؤثرات المجتمع تتواصل مع المفردات البيئية والرغبة في توظيف واستغالل التقنية للخاما
 لمصمموتنوع مستوى فعل التكوين التصميمي والمكمالت التطبيقية والتزينية تبدو كضرورة واعية ل

 في أحداث جذب بصري لديمومة فعل التواصل لتصميم الزي .  
 النتائج واالستنتاجات

 تبين من خالل الموقف التحليلي للنماذج التصميمية لألزياء العربية مايأتي:_  
لمفاهمية اارتبط فعل التوظيف لمعايير لغة التواصل الفكرية والتطبيقية وفقا لمحددات  .1

المعاصرة، الغرض منها المحافظة على قيم الموروث وحماية المحتوى البنيوي التفصيلي 
من خالل مطابقة تجسيد الرؤيا الفنية والفكرية الحضارية  لتصميم الزي األساس، وذلك

ومحاولة أعادة إنشاءها وتشكيلها بما يوائم مع خصائص ومتطلبات المعاصرة في التشكيل 
 التصميمي للزي.

 حضور الحس التاريخي في التعامل مع األنساق الداللية التصميمية باعتباره تجسيد مادي .2
ان  اذ،  لثقافي المرتبط بالموقع المكاني البيئي االجتماعيملموس لنقل المعنى والتأثير ا

عملية التجديد والتحديث تستند الى معايير زمانية متغيرة فضال عن االهتمام بتداول 
 . على إن ذلكالعالقات التصميمية المتجددة في سياق التواصل وتجديد المعرفة الثقافية

 ية للماضي تعمل كضرورة لعمليات التواصلالتعامل اليمكن إدراكه إال من خالل رؤيا زمن
مكانياته األدائية التي استندت أليها وتميزت بها ا ج لنواتمستمرة وغير منقطعة عن الحاضر وا 

 التصميمية. 
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أظهرت عناصر التشكيل التصميمي مؤثر متغيرات وظائفية اسس التنظيم الكلي، الغرض    .3
 التصميميةاذ ارتبطت واستندت العناصر منها تحفيز البعد الجمالي والمعنى التعبيري، 

تباين فقد استثمرت التنوع والبالتراث الثقافي والعمل على تحديدها وظيفيا في تصميم الزي. 
،  وأحيانا بشكل مفاجئ من حيث توزيع وتنسيق الشكل التفصيلي لألجزاء، األلوان، الخامات

 ة احدهمامما تدفع إلى هيمن، مضافة( الثابتة والتركيبية ال طرق استخدام المكمالت التزينية )
تناسب االجزاء والكل في وحدة التصميم ، حيث تم  اعلى اآلخر بشكل منسجم ومحقق

 تعامل معها برؤيا نمطية آلليات لغة التواصل التصميمي. ال

تطور فن تصميم األزياء العربية _موضوعة البحث_ وفق افتراضات القواعد التفصيلية  .4
ض قابلة للتطبيق في عمليات تركيب األجزاء وارتباطها مع بعضها البع واألنساق البنائية

 متغيرات التقنية.البشكل متجدد ومتفاعل مع 

اظهرت النماذج تأسيس لبنى تصميمية مزجت بين الالمالوفية والغرابة في التشكيل  .5
مع  العصر ومتوائمة روح عن تعبر كمفاهيمالتصميمي للزي من خالل العالقات الرابطة 

 واقفوثيقا بالم ارتباطا مرتبطا كونه . اصل البناء التفصيلي االساس الذي ينتمي أليه الزي
 ادراك كيفيةفي لغة حوار  مضمون يولد من تصميم الزي ذي لجعل للمصممين الفكرية

 المتلقي للعمل التصميمي.  
عملت على توظيف المكمالت التزينية الثابتة ومضافة بشكل مكثف وبعدة مستويات اظهارية  .6

لى إالتفاعل واالندماج مع الصيغ الشكلية البنائية للزي ، حيث خضعت المكمالت التطبيقية 
من  معايير مفهومة في االندماج الشكلي التفصيلي سواء بطريقة الربط التقني لألجزاء كجزء
ية معبنية تصميم الزي أو في تنوع االستخدام المادي التزيني الغرض منها إظهار معايير مجت

 سائدة لقيم التواصل يقابلها في ذات المستوى قيم جمالية معاصرة.

ور إحكام بناء المعنى التصميمي من خالل الموازنة بين الوعي الفكري اإلبداعي وبين التط .7
ري عتبارها أحدى سمات المعاصرة الشاملة ، اذ تزامنت مع متغيرات التمدن الحضاأالتقني ب

همية لغة التواصل االجتماعي البيئي في أظهار البناء الثقافي وانعكست في صياغة مفا
 الشكلي والموضوعي للزي. 
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رؤية جديدة في تشكيلية موندريان بتصميم األزياء المعاصرة      
 

 بحث مقدم من قبل 

 م.د. رؤية حميد ياسين
 ملخص البحث :

عكست تشكيلية موندريان مفهوما جديدا في تصميم االزياء مما أحدث قفزة نوعية في األثر     
االبداعي الذي تركه ذلك المفهوم على التصميم بشكل عام وتصميم االزياء بشكل خاص انطالقا 
من التأمل الموضوعي للتماثل الشكلي بين الموسيقى والرياضيات ، حين أدرك األبعاد المثالية 

مبدأ التناغم الروحي في التجريد وما يمثله من اختزاالت مهمة في اللون والبنية الشكلية ، وحين ل
وجد في البنية التكوينية ما يبعث على التوازن واالتساق بين الخط واللون وأوجد القيمة التوليدية 

ئية  لألحمر واألزرق واألصفر وبشكل خاص األبيض واألسود وما يتحقق منهما من قيمة ضو 
في الشكل الجمالي ، وتجلى أسلوبه المميز بقدرته على االبتكار والتجديد وقد لخص ذلك في 

( ، وعبر به عن مفهومه الجمالي التي تراءى 84،ص2) 1920بيانه الشهير الذي نشره عام 
عبر منظور فكري يبدأ من االستغراق في البحث عن النظم الشكلية والمفاهيم الجمالية وينتهي 

تجسد في فكره الجديد الذي تعاطف مع كل ما صنعه التراث االنساني من نتاجات فنية وما بما 
تجلى له بشكل خاص في الفكر الصوفي الذي قاده الى التوحيد بين االتزان والنقاء والمثالية 
والخيال وتركزت رؤية موندريان الجمالية في شعوره الذي كان يرى به كل شئ جميال وموحيا الى 

يد ، مما أثرى مفهوم موندريان في التعبير عن فلسفته المتفائلة التي تكون فيها القيم الفنية شئ جد
قادرة على ولوج أي مجال تتعاضد فيه القيم الجمالية مع الروح ، إذ أوحى موندريان بمفهومه 

صناعي االبداعي الجديد الى جميع الحقول الفكرية واالبداعية التي برزت في العمارة والتصميم ال
والديكور وتصميم االزياء الذي يعد اآلن واحدا من أبرز الفنون المتعاطية مع العصر بما يحمله 
من قدرات متجددة داعية الى أهتمام المصمم بالجمال اكثر من أي شئ آخر ، وقد تأثر بأعماله 
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، حتى مصممون معروفون أبدعوا العديد من األزياء والفساتين والحقائب واالحذية وغير ذلك 
 ليمكن القول بأن مفاهيم موندريان قد أخذت معناها االعمق في تطور األزياء المعاصرة .

ه تضمن البحث ثالثة فصول ، تناول الفصل األول منها مشكلة البحث وأهميته وهدفه وحدود    
، وتحددت مشكلة البحث في البحث عن فهم جديد لتشكيلية موندريان وتأثيرها الجمالي على 

م االزياء ، بحيث يمكن القول بأن االبحاث التي ظهرت على إثر نظرية موندريان تصمي
 التشكيلية كانت قد أقتصرت على العمارة والتصميم الداخلي والصناعي ولم تتركز حول تصميم

 زياءاالزياء ، من هنا جاءت أهمية البحث في تنمية القدرات االبتكارية والتطبيقية لمصممي اال
ي تجاهاتهم الفنية ، ويهدف البحث الى التعرف على رؤية جديدة للمفهوم الجمالعلى أختالف أ

 في تشكيلية موندريان بتصميم االزياء ، أما الفصل الثاني فقد تضمن مبحثين المبحث االول
 لثانياتناول التشكيلية المحدثة لموندريان وما برز فيها من مستجدات تعبيرية وفنية ، والمبحث 

من  موندريان على تصميم االزياء خالل التعرف على أهم مصممي االزياء في العالمتناول تأثير 
م الذين أستلهموا أسلوبه وتأثروا به وعبروا عن التجاوب الجمالي العميق بين الفنون وتصمي

االزياء ، من هنا توصلت الباحثة الى أهم النتائج في أن مفهوم موندريان قد قلب موازين 
 القديمة الى أطرها الحديثة القادرة على التأثير المتواصل . التصميم من أطرها

 

 الفصل االول :

 مشكلة البحث :

دية في يتضح األثر االبداعي لتشكيلية موندريان خالل أبحاثه وأعماله ذات األهمية التولي     
كذلك الفن التجريدي والتي أنعكست عبر مظاهر عديدة من الهندسة المعمارية والسينما والمسرح و 

في التصميم الصناعي والداخلي والطباعي وتصميم االزياء ، وكذلك في العديد من الدراسات 
يم ى تصمبحاث التي انشغلت بالمفاهيم الجمالية لتشكيلية موندريان التي كان وقعها الكبير علواأل

ناوله تصميم األزياء الذي لم تتالرؤية الجديدة األزياء دافعا قويا لدى الباحثة للتمحور حول 
 األبحاث السابقة .
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  أهمية البحث :

كل االبداعية بش فاهيمالمتبادلة بين المتسليط الضوء نحو السياقات التي تكشف عن الصلة  .1
حثين البا عام والمفاهيم الجمالية التي أنطلقت منها تشكيلية موندريان والتي تمهد السبيل أمام

 لمعرفة سبل التطور واالرتقاء بتصميم االزياء 
يفيد البحث في تطور الوعي التصميمي للمصممين بما ينسجم مع متطلبات تشكيلية  .2

 .موندريان 
 

  هدف البحث :

 االزياء بتصميم تشكيلية موندريان رؤية جديدة في التعرف على  

 

 حدود البحث :

 الحدود الموضوعية : االزياء النسائية المصممة على وفق تشكيلية موندريان

 الحدود المكانية : دور االزياء العالمية

  2013الى  1965الحدود الزمانية : 

 

 : الفصل الثاني )اإلطار النظري(

 :) تشكيلية موندريان ( المبحث االول 

( هو من أبرز فناني عصر الحداثة والفن التشكيلي Piet Mondrianبيت موندريان )       
وبدأ بدراسته للفن عام  1872المعاصر ، كان فنانا مجددا وباحثا ومفكرا ، ولد في هولندا عام 

التي وجد  1912في اكاديمية ريجكاس للفنون في امستردام ثم غادرها الى باريس عام  1892
ما وجد في أعمال بابلو بيكاسو وجورج براك ،  فيها خطواته االولى للبحث في الحداثة في ضوء

ثم قاده بحثه الى العديد من بلدان العالم المتقدم ، فسافر الى لندن ونيويورك المدينتين اللتين وجد 
فيهما ما يتجاوب مع نزعته األساسية في التغيير وأنضمامه الى مجموعة الفنانين التجريديين التي 
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ن في ايجاد السبل النافعة لالرتقاء بالحداثة ، ونشر هناك عددا ضمت عددا من الفنانين المفكري
من المقاالت التي كانت تبشر بحركة تجديدية ، غير أنه رغم كل ما طرحه من موضوعات في 
الحداثة أعتبره النقاد فنانا تكعيبيا على أن التجريد يمثل لديه أتجاها حرا رافقه طيلة حياته التي 

 .( 92، ص5) في نيويورك  1944توفي في نهايتها عام 

ويعد موندريان أول من كشف عن خصائص الشكل المتمثل باللون ، إذ يرى أن الشكل     
ذ يتمثل بحقيقة دائمة تتمظهر عبر التواصل الخاص في النزعة الالموضوعية والالتمثيلية ، إ

ا عبر رؤيته عكف طوال تجربته على تجريد االشكال من صفاتها التقليدية وسعى الى تلخيصه
قيق الحاذقة الى الخطوط المستقيمة بأنواعها األفقية والرأسية بوصفها العناصر األساسية لتح
ن أالتوازن والعالقات الشكلية التي تعبر عن الجوهر االبداعي الذي كان يسعى إليه حين وجد 

يحمله من  هناك قوتان تشكالن منعطفين متعاكسين في التالقي الذي يتم في الخط الرأسي وما
ي دالالت ومعان تبعث على النمو والترقي وكذلك الصعود الى اآلفاق التي يحدثها الخط االفق

و ا يبدموما يعكسه من دالالت نفسية وجمالية توحي للمتلقي بحالة من االستقرار والتوازن ، ورغم 
ر االيحائي في أعمال موندريان من هدوء وأستقرار كان يرى فيهما تناقضا حاول بفطنته للدو 

 الذي تلعبه الخطوط أن يصوغ ذلك التناقض على نحو منطقي وجد فيه تحققا آلماله الشكالنية
 التي مكنته من أزالة التوتر الديناميكي في التعامد بين الخطوط بحيث أصبحت الخطوط تعبر

ب تجاو عن قدر عميق من التوازن ، ويرى موندريان في ذلك ايقاعا جميال للتناغم والتعانق وال
بين الخطوط على نحو يبعث على إدراك عميق للعمل االبداعي الذي يمثل عالقات شمولية 

ية ، يدمج فيها التجريد مع الخطوط الهندسية في بنى شكلية أختزلت العديد من التمظهرات اللون
فتركزت في االلوان االساسية ، االصفر واالحمر واالزرق ، بصورة نقية وصافية وااللوان 

 .( 123،ص 1) ايدة االبيض واالسود المح
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ثه في ولموندريان أهمية خاصة أستقها من بحثه الدائب حول أهمية االدراك الجمالي وما يبع     
عات تلك المرحلة من تأثير مهم على التجريد جعله يشحذ من أسلوبه وينميه ليصل به الى التقاط

بية ، برؤيته أن يدرك جوهر العمل التشكيلي في أستبعاده لألطر الخشاألفقية والرأسية حتى بلغ 
رات وبذلك كان يتوق الى نزعة كالسيكية يرى من خاللها الجوهر بالنقاء والتجانس وليس بالمؤث

الخارجية التي تقحم على العمل التشكيلي ، كما كان موندريان من جانب قد عني باستخالص 
ية طبيعية عند أخضاعها الى التجريد التي تبدو فيه أشكاال هندسالقيمة الجوهرية لألشكال ال

ة مربعة ومستطيلة كما هي رؤيته في أصل االلوان االحمر واالصفر واالزرق وااللوان المحايد
االسود واالبيض ، غير أن موندريان لم تتحقق له تلك االفكار بشكل بعيد عن االنطباعية 

د ين عمى التجريدية الهندسية التي وجد فيها أسلوبه المميز حوالتكعيبية ، ومن ثمة االنتقال ال
 .( 75، ص4) الى تلخيص الخطوط وااللوان وجعلها تنبض على نحو غريب 

                    

ولعل االنطباعية والتكعيبية قد مكنتا موندريان من تحقيق أهدافه التجريدية عندما أدرك     
ضرورة أن يقوم فن البحث عن الجديد وال يستبعد األثر بالمفاهيم السابقة ، إذ أهتم على نحو 

ف بين متفرد بالقيم اللونية التي أثرت تأثيرا بالغا على أعماله ونزعته التجديدية وكذلك في التولي
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الخطوط والعناصر التشكيلية الجديدة ، ورأى في أبحاثه أن الرؤية الجديدة هي التي تقودنا الى 
مجتمع جديد والى فن جديد بل الى مجتمع يجمع بين قيمتين مادية وروحية وأنعكست رؤيته تلك 

التي عبرت عن فهم تشكيلي خاص أنطلق من  1914على ما حققه بأعماله التي أنجزها عام 
أختزاله للبنيات التكعيبية وعمد الى تقسيم اللوحة الى مساحات صغيرة ومستطيلة ومربعة معتبرا 
أياها قد تمخضت عن فهمه الخاص لالنسان والعالم ، مما دعى موندريان الى وصف أسلوبه 

( ، وهي مفهوم شكالني يدعو الى بنية واضحة  (new plasticismeبأنه يمثل تشكيلية محدثة 
معبرة عن التوازن التام بين الحرية واالتزان حتى استطاعت أفكار ومفاهيم موندريان من ونقية و 

التأثير على الواجهات والنوافذ واالبواب واالجهزة الصوتية التي أصبحت تتداول في عصرنا 
 .( 82،ص5)  الراهن 

                        

 مات الفنانه واختزاله الكبير انما يرتبط باهتماإن التوجه نحو التجريد الصافي المميز ببساطت     
 يلسوفالفكرية ذات الطابع الروحاني الصوفي ، ففي اعماله الفنية يلتقي موندريان مع صديقه الف

 الهولندي شونماكرس الذي وضع نظاما افالطونيا حديثا سماه )تصوفية ايجابية( او )رياضيات
ن مرى في التشكيلية المحدثة الوسيلة التي تمكنه تشكيلية( ، ويبدو ان موندريان وهو الذي ي

ي فتحويل الطبيعة الى تعبير تشكيلي لعالقات محددة قد وجد مسوغا فكريا لتوجهه الالموضوعي 
 (   90،ص 3آراء هذا الفيلسوف المطالبة باختراق الطبيعة كي تتجلى لنا البنية الداخلية للحقيقة ) 

إن التشكيلية الجديدة تسعى الى تحقيق التوازن واالنسجام وهذا ما يفسر نظرته الى القيم     
المتعادلة المادية والروحية المنسجم بعضها مع بعض فتكون كال موحدا غير منفصل عن بعضه 
وأمضى عامين يطبق انساقا جديدة عن التصوف االيجابي او الرياضيات الشكلية التي تعمد الى 

الكون الى اشكال هندسية افقية وعمودية تلك التي تعلمها من صديقه القس شونميكوز اختزال 
فيصبح الفن رسالة مدركة كالرياضيات تماما يستطيع فيها تقديم الصفات االساسية للكون وهي 
بحثه عن صفة التعامد بين الخطوط الطولية واالفقية يعكس الحقيقة الرمزية لصفة السلطان 
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الخلق االلهي مما يعني اظهار التوافق من حيث الرؤية الجمالية االلهية مع  والهيبة السلوب
 (163، ص2) التجريدات الهندسية 

    
 :) تشكيلية موندريان وتصميم األزياء ( المبحث الثاني 

وصله لقد أحدث موندريان تغييرا مهما في االتجاهات العقالنية لمصممي االقمشة واالزياء بت   
الى التكوينات المسطحة والتي غلب عليها الطابع الهندسي ، تلك التي أضفت على أعماله 

تي طابعا أتسم بالبساطة والتواضع ، وقد كانت تكشف عن حقائق جديدة تتعلق بالتوازن بين حال
فني ية واالنضباط الشكلي ، إذ أستطاع بذلك موندريان أن يحقق قدرا كبيرا من التعاطي الالحر 

ا من بين الفردي والعام ، بل أحدث تأثيرا كبيرا على تصميم االقمشة واالزياء بشكل عام وحرره
 ملعالاااللتزام بالقيم الزخرفية السائدة آنذاك وجعل من تفكير المصمم يتجه الى االنفتاح على 
ار ، بروح أدركت أن ما يصنعه االنسان يمتلك قوة ديناميكية قادرة دائما على التغيير واالبتك

لى وفضال عن ذلك فقد اكتسبت تشكيلية موندريان الجديدة روحا أسلوبية مستقلة ترى التصميم ع
ى في إنه الفن الذي يكشف عن المعاني والرؤى الباطنية التي جعلت منه فنا تجريديا صافيا يتجل
 لبنيةااختزاالت ذات طابع إنمائي ينظر الى تصميم االزياء بأنه الفن الذي وجد في عملية انشاء 

 التصميمية ما يشحذ من روح االبتكار والتجديد بشكل متواصل .

وعلى ذلك نجد العديد من مصممي األقمشة واألزياء قد تأثروا بأفكار موندريان وشقوا      
ألنفسهم طريقا جديدا في عملية التوليد األبداعي وأنهاض روح االستقالل والخصوصية واعتماد 
األسلوب بوصفه االطار المميز لعالمات االبتكار والتجديد ، وقد بلغ ذلك التأثير ذروته في 

 yves saintلثاني من القرن العشرين عندما برز أسم المصمم أيف سان لوران )النصف ا
Laurent  )   الذي أطلق عليه )المصمم الثوري( بفعل التغييرات الكبيرة التي أحدثها في تصميم

االزياء والتي توافقت من جهة فكرية مع نظرية موندريان ومن جهة أخرى مع روح المعاصرة التي 
سع في المجتمعات البشرية ، واحتلت تصاميم أيف سان لوران بشكل خاص حظيت بقبول وا

مركزا المعا في تصميم االزياء النسائية وأصبحت تمثل مفهوما تجديديا تأثر به العديد من 
المصممين وأسهم بشكل كبير في رفع مستوى التذوق لدى العامة على ما جاء به من نتائج 
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 كانت تسعى الى التغيير في كل موسم وفي كل عصر مبتكرة عززت من نزعة الموضة التي
 .(131،ص7)

ولعل تأثيرات موندريان على المصمم أيف سان لوران كانت قد مكنت المصمم لوران من     
سا نعكاأابتكار التصاميم التي كانت قد وضعت جسد المرأة في دراسة توافقية تجعل من االزياء 

ة واستوحى من ذلك تصميم عشرة فساتين من الصوف موضوعيا للجمال الطبيعي في جسد المرأ
تفرده  ، مما جعل تصميم الفستان أيقونيا يتجلى بمميزات 1965والجيرسيه التي ابتكرها في العام 

عن بقية التصاميم العشرة والتي شكلت مرحلة مهمة من مراحل تصميم االزياء التي أزدانت 
 .( 77، ص9، ) ( 2( و )1ان كما في الشكلين )بعبقرية أيف سان لوران وازدهت بأفكار موندري

 

               

 (2(                               شكل )1شكل )                            

جديد ساسية لتشكيلية موندريان وأخضعها لبرنامجه الإذ استوعب أيف سان لوران الدوافع األ    
عة للفساتين والقبعات واالحذية والحقائب وغيرها ، وتجلت براالذي برزت على أساسه تصاميمه 

حمر لوران وعبقريته في التشكيالت الهندسية التي تناولت االلوان بفهم غير مألوف ، فأصبح اال
 زياءواالزرق واالصفر من االلوان االساسية هي االلوان التي تشير الى الديمومة على تصميم اال

ن جعلها باقية حتى يومنا هذا على ذلك الوصف في تداخل منطقي عبر استقراء مستقبلي للزم
اءم مع البنية التصميمية والشكل الجمالي ، فأصبحت تلك التشكيالت متسمة بتجريدية حديثة تتو 

 ( .3بشكل خاص مع أزياء النساء فأضفت عليها شكال جديدا من أشكال الجمال الشكل )
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 (3شكل )                                     

زياء شهرة واسعة في العالم نهض على تطورها مصممون بارزون مثل فأكتسب تصميم األ    
مصمم االزياء البريطاني المعروف الذي اتسمت تصاميمه ( Philip Colbertفيليب كولبير )

ه رزت تصاميم كولبير بأسلوببالطابع الموسيقي وبرزت عليها تأثيرات موندريان بشكل واضح وب
 صاميمتالذي يقف بقوة بين مفاهيم موندريان التشكيلية وتصاميم ايف سان لوران ، إذ قدم كولبير 

جميلة ومتسمة بالغرابة في الوقت ذاته في أستخدامه للخطوط المستقيمة واالشكال المربعة 
عن  ر واالزرق واالصفر لتعبروالمستطيلة التي أراد لها أن تتمظهر مع االلوان الثالثة االحم

 رؤية ابداعية جديدة تؤكد على المبادئ الروحية التي أسسها موندريان في سعيه المطلق الى
ام النقاء في استخدامه لاللوان واالشكال الهندسية ، كما جسد في ذلك البعد الجمالي الستخد

( 5( و )4كما في الشكلين ) اللون االبيض في ديناميكية موندريان وعبقريته الشكلية
 .(102،ص10)
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 (5(                              شكل )4شكل )                    

( التي Ágatha Ruiz de la Pradaاجاثا روز دي ال برادا )وهناك المصممة االسبانية    
عامدة موندريان الجمالية واستخدام الخطوط المتكانت هي االخرى قد تأثرت الى حد بعيد بمفاهيم 

ى زياء التي بدت وكأنها أعتمدت عللوان الصافية التي تحقق منظورا بصريا أخاذا في األواأل
التخلص من التعقيد وأضحت نتاجا فنيا لروح أبداعية تعلقت باالنسجام بين عناصر البنية 

غم األفقي والرأسي وكذلك االتساق والتناالتصميمية والتي كانت تتجلى بشكل خاص في التباين 
من  بين األلوان األساسية والمحايدة ، بل وأبرزت تصاميم اجاثا روز دي ال برادا نوعا جديدا

التكيف مع نظرية موندريان على االزياء التي ابتدعتها ، ولعل ما هو جدير في ما أنجزته 
وجعلته يتحرك بتناغم مع بقية المصممة هو سيطرتها على الفراغ داخل العمل التصميمي 

عناصر التصميم من ألوان وخطوط وكأنها تقوم بإنجاز عمل تشكيلي لتصنع منه فستانا ، حيث 
قربت الى درجة كبيرة بين الفن التشكيلي وتصميم األزياء وتلك واحدة من الظواهر المهمة 

كما في التجديد بتصميم االزياء التي جعلت المصمم يخطو خطوات متقدمة نحو االبتكار و 
 .( 72، ص6)  (7( و )6الشكلين )
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 (7(                                 شكل )6شكل )                

( الذي Sir Paul Smithوهنا ال يمكن أن ننسى دور المصمم البريطاني بول سميث )    
ا نجحو  اعتبرته واحدا من المصممين القالئل الذين حظي بنجاح كبير واحترام االوساط الفنية التي

ساط االو  في التوليف بين التصاميم التقليدية والتصاميم الحديثة ، وقد عرف بنزعته التجديدية بين
فظ نحاء عديدة من العالم وبشكل خاص في التزامه بالطابع المحاأزياء في المعنية بتصميم األ

ى إن تصميم االزياء ال ينفصل من حيث الجوهر عما يتراءلتصميم االزياء ، إذ يرى بول سميث 
مالية ة الجفي الهندسة المعمارية التي التزمت الى حد كبير بالمفاهيم الكالسيكية للتوازن في البني

، إذ كان بول سميث يضفي على تصميم االزياء الكثير من الحيوية والرقي بالرجوع الى 
جاهات الفنية التي كانت تلتقي في أغلب ظواهرها مع النظريات الجمالية في التصميم واالت
 .( 49، ص8) ( 9( و )8تشكيلية موندريان كما في الشكلين )

               

 (9(                            شكل )8شكل )                 
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مريكي من األصل الصيني الذي برز الى زياء األ( مصمم األPhilip limأما فيليب ليم )    
ح بماركته في تصميم األزياء عبر التالقي بين النجاح االبداعي والنجا 2005العالم في عام 

 للنظر فيليب ليم بإشادة النقاد وأستحسانهم بتصاميمه المدهشة والملفتةالتجاري ، فحظيت ماركة 
وتا ن منحاليات الجسد الذي بدا فيها وكأنه كاوالمزايا العصرية التي أتسمت بها ازياؤه وأبرزت جم

، وفيليب ليم هو اآلخر وجد في أسلوب موندريان التشكيلي في تعامله مع القيم الهندسية 
وتمظهر الخطوط األفقية والعمودية ما يجعل المصمم منكبا بشكل دائم على أيجاد معطيات 

موندريان في نظريته الشكالنية  ساسي الذي سعى إليهجمالية يمكن أضافتها الى المحور األ
ن متنبط وأهمية التدرج اللوني في التأثير الضوئي الذي يمكن أعتباره األثر الداللي المهم والمس

 .( 33، ص10، ) (10كما في شكل )تشكيلية موندريان الجمالية 
 
   

              

 (10شكل )                                         

 Christian Louboutin)وثمة مصمم آخر البد من االشارة إليه هو كرستيان لوبوتان )    
المصمم الفرنسي الذي أختص بتصميم األحذية النسائية التي أشتهرت بمزايا عديدة أبرزها 

حين وجد في تلك األلوان طابعا تأثيريا مهما ، لوبوتان في أستخدامه لالحمر واالزرق واالصفر 
لنساء وتوقهن الى الغرابة والعصرنة التي البد أن تتواشج مع القيم والمفاهيم الهندسية على ذائقة ا

واللونية التي تخضع الى نوع خاص من التكرار المستخدم في المساحات التي تكتسب طابعا 
جماليا جديدا كلما ذهب المصمم الى ضرورات التوليف بين استخدام الفراغ والمساحات ، إذ 

لوبوتان بمفاهيم موندريان الجمالية ، حيث يعد هذا المصمم واحدا من المصممين  تتجلى تصاميم
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الكبار الذي تأثروا بتشكيلية موندريان ولخصوا ذلك التأثير بتصميم األحذية التي أضحت تشكل 
طرزا جديدة وغريبة تستأهل أن تدرس لما تحمله من دالالت توليدية لنظرية التواؤم بين الشكل 

( 13( و )12( و )11شرافا لألبعاد الفكرية التي وضعها موندريان كما في االشكال )واللون است
 .( 127، ص8، ) ( 14و )

        

 (12(                                شكل )11شكل )                    

                           

 (14(                                   شكل )13شكل )                    
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 الفصل الثالث :

 :واالستنتاجات النتائج 

أضحى جليا على النتاجات التصميمية التي ظهرت على إثر المفهوم الجمالي التشكيلي  .1
 دي ، إذ أستعانلموندريان قد قامت وفق مبدأ االتساق بين عملية االداء والفكر التجدي

 المصممون بالعديد من االفكار التي طرحها موندريان حول الخط واللون والطاقة الروحية
 التي تكمن بينهما .

يمة أنطلق المصممون المتأثرون بمفاهيم موندريان الجمالية من فهمهم الخضاع االنساق القد .2
والتجريد وأفصحت عن  لرؤية تصميمية جديدة بروح حداثوية آلت الى الكثير من االختزال

 أهمية تشكيلية موندريان .
ن صاح عتركزت تشكيلية موندريان حول أهمية األسلوب باعتباره القوة الدينامية لالبداع واالف .3

يها فراءى الطاقة التعبيرية للعناصر والعالمات والرموز التي تتضمنها البنية التصميمية وما يت
 المتلقي .من أثر التعانق بين النتاج التصميمي و 

أستنبط موندريان مفهومه الجمالي المتركز حول الخط واللون من الزخرفة التي أوحت له  .4
بر بالعديد من الرؤى التوليدية لبواطن النزعة االبداعية الكامنة بروح الشكل الجمالي ع

 العصور 
ث ترايتضمن مفهوم موندريان رؤية توليدية لمنظور حداثوي يتركز حول نقطة التالقي بين ال .5

 والمعاصرة في االبتكار والتجديد .
 لعليااأبرز موندريان في نظريته التشكيلية التناغم الروحي في الشكل الجمالي بوصفه الغاية  .6

 في التجريد مما أحدث قفزة نوعية في االثر الذي تركه على تصميم األزياء 
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 المصادر :

 خليل ، ، ترجمة فخري العالمية الثانيةالحركات الفنية بعد الحرب أدوارد لوسي سميث ،  .1
 1995بغداد ، 

،  ، ترجمة : فخري خليل ، دار المأمون ، بغداد الفن األوربي الحديثآالن باونيس ،  .2
1990  

ية ، الحيو  ، السلسة الثقافية الفن المعاصر صوره وآثاره .. فلسفته واحكامهعلي العمري ،  .3
 2010بيروت ، 

روت ، ، دار الفكر العربي ، بي مالية في الفنون التشكيليةالقيم الجمحمد حسن عطية ،  .4
2000 

وت ، ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، بير  التيارات الفنية المعاصرةمحمود أمهز ،  .5
2009   

6. Anna kipper , Fashion illustration , inspiration and technique , 
2011 

7. Arsen pohribny , Abstract painting , new York , 1979 
8. Florencemuller , Art and fashion , thames and hadson , London , 

2000 
9. Jen jones , fashion design , library of congress cataloging in 

publication dats , 1976 
10. Simon travers , The fashion designer,s directory of shape and 

style , 2008 
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التجّ الت في عمليو االعصال المماويرا باستصدام الشبيو الدوليو 

 للمعل مات )االلترلت( في ظل التين ل  يا الجد ةو
 

 

 
 ن.د. التصا   سمي م س          

 

 

 ملصي البجث

لدولية كة اتتلخص فكرة البحث الموسوم "التحوالت في عملية االتصال الجماهيري باستخدام الشب

شبكة بتحديد ماهية و معطيات االتصال الجماهيري فأصبحت شبكية بأستخدام الللمعلومات" 

ظل  الدولية للمعلومات ) األنترنت( وتحديد عمليات التحّول في االتصال الجماهيري في

 التكنلوجيا الحديثة حيث يهدف البحث الى:

 تشخيص معطيات وتحّوالت عملية االتصال الجماهيري الشبكي في ظل التكنلوجيا .1

 الحديثة.

ية تقديم نموذج اتصال جماهيري جديد يتناسب والسمة االلكترونية للشبكة الدول .2

كي للمعلومات، ولقد توصل البحث الى تقديم نموذج اتصالي سمّي )باالتصال الشب

(   كما توّصل HCNواختصارا" )  Humanity Communication Netاالنساني(. 

ي فعليها  طرأت تصالية وتحّوالتها والمتغيّرات التيالبحث الى نتائج تتعلّق بالعملية اال

 ظل التكنلوجيا الحديثة وهي:
ت علوماتحّولت عملية االتصال الجماهيري في العصر الرقمي عصر الشبكة الدولية للم -1

قل نملية عفاصبح التركيز على )الوسيلة( بدل )الرسالة( وحققت )الوسيلة( االبداع في 

 يث قالحاالتصال عموماً. وبذلك تحققت نبؤة )ماكلوهان( الرسائل االتصالية وعملية 

 "تكمن أهمية الرسالة في وسيلة نقلها".
 انه نظام ذو اتجاهين. -2
 المرسل فّعال ويمكن ان يكون مرسل ومستقبل في آن واحد. -3
 المستقبل ايجابي، مشارك ومتفاعل. -4
 ط .لشبكية وسيلة )مرّكبة( ومتعددة الوسائا -أصبحت الوسيلة االتصالية -5
 أصبحت العملية االتصالية تبادلية وتفاعلية بين المصدر والمتلقي. -6
لهابعد ان ( في تمثي1 ,0تنقل الرسائل والمعلومات النصية والصورية بهيئة رقمية الـ ) -7

 كانت تماثلية 
 الرسائل االتصالية انتقائية من قبل المتلقي. -8
 يتميز االتصال الرقمي عبر االنترنت )بالتفاعلية(. -9
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 Interactiveصال األلكتروني يحقّق تعزيز للرسالة االتصالية االت  -10
Communication  .بسبب تعّدد الوسائط 

 البيئة االتصالية الحديثة نظيفة وآمنة حيث تضعف عوامل التشويش. -11
 يتميز االتصال الجماهيري الحديث بثّراء معلوماتي واسع ومتداخل. -12
  communication (Com-com)اصبحت عملية االتصال )اتصال محوسب( -13

computer- 
 الم دمو:

ات تقنيان التطورات السريعة التي شهدتها تكنلوجيا االتصال والمستحدثات التي عززتها ال

حيث تحولت  الرقمية والتكنلوجيا الحديثة، بدأت تقودنا نحو ترتيب جديد للمنظومة االتصالية،

تصالي ااعل قال المعاني تنطوي على عمليات تفالعملية االتصالية التقليدية واصبحت عملية انت

ناه وال د معمن خالل سمة التفاعلية والتي وفرتها الشبكة الدولية للمعلومات الن االتصال يفق

ية، االتصال مليةيؤدي رسالته االتصالية، اذا لم يكن فّعال، أي هناك تاثير متبادل بين اطراف الع

يث حالية من التصلية وفرت استخدام تقنيات تعّزز الرسالة اكما ان السمة االلكترونية للشبكة الدو

 هيريالمحتوى )الوظيفة( والجمال وهي ادخال الوسائط المتعددة في وسائل االتصال الجما

كة( )الصحف والمجالت واالعالنات االلكترونية وكافة أساليب االتصال االخرى على الشب

تّميز ذات سمات ت Globalizationل معّولمة فأصبحت عملية تراسل المعلومات وعملية االتصا

أصبحت بل فبالسرعة والكفاءة وتجاوز الحدود والمسافات وتغيّرت االدوار بين المرسل والمستق

ظم امتزاج نية وتبادلية ثنائية االتجاه بعد أن كانت أحادية محدودة، كل هذا بفضل التقنية الرقم

ة )للوسيل صبحتققت مجتمعاً معلوماتياً تفاعلياً وأالحاسوب بنظم االتصاالت االلكترونية التي ح

ى لحالي علابحث االتصالية( الدور الريادي في االهمية بدال من االهتمام بالرسالة. وقد احتوى ال

 محاور الدراسة وهي:

معلومات ة للمحور القاء الضوء على مفهوم االتصال الجماهيري وماهيته باستخدام الشبكة الدولي

ير لتغياحوالت التي طرأت على عملية االتصال التقليدية. ثم التعريف بعملية ثم ما هي الت

لباحثة مت اوالتحول في عملية االتصال الجماهيري باستخدام الشبكة الدولية للمعلومات. ثم قد

ه وفق ناصرالنموذج االتصالي الجديد باستخدام الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت( واهم ع

لبحث اختم ور االتصالي التقني الجديد. ثم تم تقديم مخطط اتصالي شبكي جديد. الرؤية والمنظو

 باهم النتائج حول عملية االتصال )الشبكية( في ظل التكنولوجيا الحديثة .
 

 منهميو البجث أوال":

 : مشيلو البجث:1

ت لوماوالمعطرأت تحوالت جذرية في العالم بسبب التّغيرات التي طرأت على وسائل االتصال 

قد هيأت ال فونتيجة للتغييرات التكنولوجية وجنبثاق افكار جديدة عن الجوانب االنسانية لالتص

ييرات ن تغموسائل االتصال الحديثة المجال االوسع لممارسة حق االتصال نتيجة لما طرأ عليها 

لكية السوال وتطورات اختصرت الزمان والمكان ممثلة باالقمار الصناعية واالتصاالت السلكية

المدى  عيدةوظهور الشبكة الدولية للمعلومات والتطورالتكنلوجي، وقد ساهمت شبكة المعلومات ب

 مليةعفي تبادل المعلومات واالراء واالتصال وتحولت اساليب االتصال التقليدية واتخذت 

جاوزت ت بلاالتصال الشبكية باستخدام االنترنت اشكاال اتصالية تفاعلية بين المصدر والمستق

التصال اصبح الحدود الزمانية والمكانية ودخلت الوسائط المتعددة في عملية االتصال الرقمي فأ

 بال حدود.

 لجماهيريال امن هنا أرتأت الباحثة تشخيص هذه الحالة، حالة التحّول والتغيّر في عملية االتص

باحثة ت الالت. وقد حددفبعد ان كانت عملية تقليدية أصبحت شبكية متعددة االتجاهات والتفاع

 مشكلة البحث وفق التساؤل االتي:
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صال )ما هي معطيات االتصال الجماهيري الشبكي الحديث وما هي عمليات التحّول في االت

 الجماهيري في ظل الشبكة الدولية للمعلومات والتطورات التكنلوجية الحديثة(.

 : ودف البجث:  هدف البجث ال :2

لية االتصال الجماهيري الشبكي باستخدام الشبكة الدو الت عملية: تشخيص معطيات وتحوّ 2-1

 للمعلومات )االنترنت(.

 لمعلومات.ذج اتصال جماهيري جديد يتناسب والسمة االلكترونية للشبكة الدولية ل: تقديم نمو2-2

 : اوميو البجث:3

ى عل الضوء تاتي اهمية البحث من اهمية الموضوع في هذا العصر الرقمي الجديد كونه يلقي

ت حصل ماهية التحواّلت التي طرأت على عملية االتصال الجماهيري وما هي التغييرات التي

 حديثة.ة العليها باستخدام الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت( في ظل التطورات التكنلوجي

 : ممتم  البجث:4

 لمعلومات.لمن خالل الشبكة الدولية  وتحوالتها  يتمثل مجتمع البحث في دراسة عملية االتصال

 : حدود البجث:5

 الموضوعية: دراسة عملية االتصال الجماهيري وتحوالتّها.

 المكانية: الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت(.

 رة زمنية النوال يحتاج الى تحديد فت processالزمانية: يتناول البحث رصد عملية االتصال الـ 
 لظاهرة.البحث يتناول رصد ا

 : عينو البجث6

 مليةال يحتاج البحث الى أخذ عينة ألنه يتناول دراسة "ظاهرة وهي عملية رصد وتحليل ع

لتي طرأت اباستخدام الشبكة الدولية للمعلومات والتحّوالت  Processاالتصال الجماهيري الـ 

 عليهافي ظل التطورات التكنلوجية الحديثة.

  د د ثاليا: عصر اعصال  ماويرا  بيي

 مفه م االعصال المماويرا 2-1

ت يّعرف الكثيرون االتصال الجماهيري بأنه: نوع خاص من االتصال ينطوي على اشتراطا

ه البعض عتبرمميّزة في األداء تعادلها طبيعة الجمهور ثم تجربة االتصال ثم صاحب االتصال، وا

م تاج الضخاالن التكنولوجيا التي تتمثل فيبأنه نسيج للمجتمع االنساني الحديث الذي تميّزه قوة 

اعليته فادت والميكنة وتقدم وسائل االتصاالت وكلما تدفق االعالم بين شرايين المجتمع كلما ز

 (63وقدرته. )مجد الهاشمي، ص 

عات فاالتصال الجماهيري عملية تتم باستخدام مختلف وسائل االتصال الجماهيري كالمطبو

الى  مرسلها المقدرة على نقل الرسائل الجماهيرية من المصدر او الواالذاعة والتلفزيون ول

ر لمصداجمهور عريض متباين االتجاهات والمستويات الثقافية والفكرية وغير معروف من قبل 

معارف ل اللخلق رأي عام معين وتنمية اتجاهات وأنماط معينة من السلوك يستهدفها المرسل ونق

المجتمع من وم معدات ميكانيكية والكترونية تتطّور مع تطّور الزوالمعلومات والترفيه باستخدا

 والتكنولوجيا.

واالتصال الجماهيري يقدم رسائل بشكل منظم ومدروس تصدر عن مؤسسات لالتصال 

قات لعالالجماهيري كالمؤسسات االعالمية والصحفية واالذاعية والوكاالت االعالنية ودور ا

لرسمية ات اوالمؤسسات التي ال تهدف الى الربح وكافة المؤسس العامة ومنظمات المجتمع المدني

 وغير الرسمية بغية التأثير في جمهورها لخلق رأي عام مساند للمؤسسة المعنية.

 دقت رؤيةصلقد ولقد أصبح االتصال الجماهيري اتصاالً كونياً بال حدود تفاعلياً متعدد الوسائط، 

 " بل نقول "ان العالم أصبح شاشة صغيرة".ماكلوهان "ان العالم سيصبح قرية صغيرة
 

 واالعصال المماويرا في ظل الشبيو الدوليو للمعل مات )االلترلت( والتينل  يا الجد ة 2-2



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

209 
 

ت هو صاالمن أبرز مراحل التطور التكنولوجي في الثمانينات من القرن العشرين في عالم االت

ترنت ، حيث كانت شبكة األنDigital communicationsظهور تكنولوجيا االتصاالت الرقمية 

ل تبادلحتى مطلع التسعينات من القرن العشرين مجرد شبكة تربط أجهزة الكومبيوتر كوسيلة 

لشبكة اهور المعلومات وكان استخدامها مقتصراً على الباحثين في المؤسسات االكاديمية. ومع ظ

ستخدام ت لألفراد تزايد اال( وظهور شركات مزّودي خدمات االنترنwwwالدولية للمعلومات )

خصي الجماهيري لالنترنت، وتّحول االنترنت الى وسيلة اتصال تؤدي وظائف االتصال )الش

ت ( وذلك بفضل اعتمادها على االتصال عبر الحاسبا13والجماهيري معاً( )حسين نصر، ص

االمر الذي جعلها تمهد الطريق  computer mediated communicationااللكترونية 

لى في تقديم المضمون وع multimediaعصر اتصالي جديد يعتمد على )الوسائط المتعددة ل

 (.111ص  في أساليب االتصال بالجماهيري )ابو السعود ابراهيم، Interactivity)التفاعلية( 

النترنت اهو عام انتشار شبكة المعلومات االلكترونية "الويب" الذي أدخل  1995ويعتبر عام 

 فأصبح TCP/IPة االلكترونية الجماهيرية( وخاصة بعد استخدام بروتوكول )عصر الوسيل

 ي، صوسيلة جماهيرية متاحة للجماهير الواسعة والعريضة في الكرة االرضية )انتصار رسم

 ومية( عندها أستخدم االنترنت على نطاق واسع عندما خرج عن اطار االستخدامات الحك253

ات علومى بالنشر االلكتروني للصحف والمجالت ومواقع الموالجامعية المحدودة وظهر ما يسم

 )بال تاحاً واالخبار والتجارة االلكترونية، وتوسع نطاق التغطية الجغرافية فأصبح االتصال م

 (.13حدود( لجميع شعوب الكرة االرضية )فهد العسكر، ص 

الى  لبعضحتى دعا اولقد تزايدت أهمية االنترنت في اآلونة األخيرة كوسيلة اتصال جماهيرية 

يدية لتقلااعتبارها وسيلة اتصالية جديدة بحد ذاتها، بحيث يمكن ان تحل محل وسائل االتصال 

ات م الدراسأما واهتم علماء وأساتذة االتصال بدراسة هذه الوسيلة الجديدة فهي تفتح آفاقا واسعة

االتصال  ة لعمليةليديلمفاهيم التقاالعالمية واالتصالية وتتحدى بها النظريات االتصالية التقليدية وا

 وأطرافها.

 الن يبدولى اويمثل األنترت أعلى مراحل الدمج بين وسائل االتصال القديمة والحديثة معاً،  وا

ت االنترن شبكةفالتّصنيف لالتصال الجماهيري غامضاً وغير مّحدد المعالم لهذه الوسيلة الحديثة، 

و ية ارها الربط الفوري مع أي شبكة معلومات داخلهي الشبكة االتصالية التي أصبح بمقدو

اصل خارجية باستخدام جهاز كومبيوتر وخطوط اتصالية وبذلك فهي اصبحت وسيلة اتصال وتو

 الكترونية جماهيرية.
 

 (ثالةا: عجّ الت االعصال المماويرا في ظل التينل  يا الراميو الجد ةو )االلترلت

 ذ  االعصال الت ليد و:: بعض لما3-1

رفة ة معلقد ظهرت نماذج لالتصال في السابق رّكزت حول كيفية التخاطب مع الجمهور، ومحاول

 ية، وسوفتماعمدى تاثير ذلك في الجمهور المستهّدف على اختالف تباين ثقافاتهم وخلفياتهم االج

 نعرض هنا بعض النماذج االتصالية التي اعتمدت على أبعاد وعناصر معروفة تتمثل في

ينة والمستقبل والرسالة والقناة ورجع الصدى( كل طرحها باسلوب ووجهة نظر مع)المصدر 

لى در اولكنها ال تختلف عن بعضها من حيث جوهر محاولة ايصال الرسالة االتصالية من المص

 :المستقبل، وتمثل هذه النماذج ما طرحه المتخصصون في هذا المجال وسوف نعرض اهمها

 (.139Dan Nimo, pالمماويرا ): لم ذ   رام لالعصال 3-1-1

ي متلقيرى شرام ان عملية االتصال الجماهيري تشمل على )رجع صدى استنتاجي( مثل توقف ال

م ل رقعن شراء سلعة معينة او توقف الجمهور عن مشاهدة برنامج معين. كما يالحظ في الشك

تلعب ويل. سير والتحل( حيث يبرز في هذا الموديل دور المنظمة االتصالية في الترميز والتف1)

 .Gatekeeperدور المنظمة هنا دور )حارس البوابة( 

 (45ي  ص : لم ذ  مالتيوك )وادا لعمان الهيت 3-1-2
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الية التصيبني ماليتزك الباحث االلماني نموذجه لالتصال الجماهيري معتمداً على العناصر ا

 وع منواضاف اليها رجوع نالتقليدية االربعة وهي )المتصل، الرسالة، الوسيلة المتلقي( 

مل لعوااالضغوط من الوسيلة والرسالة والمؤثرة في المتلقي. يعد هذا النموذج تركيزه على 

كوابح. وغوط ضالنفسية واالجتماعية للمتلقي )المتصل( والجماعة التي ينتمون اليها وهي بمثابة 

 (2كما في الشكل رقم )

 (80: لم ذ  دا فل   )ممد الها مي  ص  3-1-3

 Sourceمزج دي فلور نموذجه في االتصال الجماهيري على انه عملية دائرية تبدأ بالمصدر 

والمتلقي  Transmitterوالناقل  Sourceوتنتهي بالمستقبل والهدف واعتبر المصدر 

Receiver  والهدفDestination ش ممكن اركان منفصلة في العملية االتصالية واعتبر التشوي

 (3الحدوث في أي مرحلة من مراحل العملية االتصالية. كما الشكل رقم )

 (81يرا: )ممد الها مي  ص : لم ذ  وب لالعصال المماو 3-1-4

صال تاال أعتبر هيبرت عملية االتصال الجماهيري عملية )دائرية ميكانيكية( ويصور هب عملية

ت تقع موجاالجماهيري بانها تشبه سلسلة االحداث مثل الحصاة التي تسقط وسط بركة ماء تسبب ت

ما لتاثير كافي  لتصل الى حافة البركة. ان هذا التشبيه يعطينا فكرة عن اهمية قادة الراي والنخب

 (4في الشكل رقم )
 

 (81 مي  ص : لم ذ  و ستلي وماكليب: )ممد الها3-1-5

رس ر حاي وماكلين نموذجاً في االتصال الجماهيري يركز على المرسل والمصدر ودوقدم ويستل

 الى البوابة في العملية االتصالية رغم تعدد مصادر المعلومات وان هناك رجع صدى يذهب

 (5حارس البوابة ليقوم بدوره في ايصالها للمصدر. كما في الشكل رقم )

 (Frank Fearing, p.37: لم ذ   ال ن وو فر في االعصال )3-1-6

وهو نموذج ظهر في نهاية االربعينات من القرن العشرين عن افتراضات وضعها كل من 

ته حيث ان بساطة هذا النموذج وشمولي D.Weaverو)ويفر(  K.Shanoonالرياضين )شانون( 

 جعله ذا اهمية في علوم االتصال. ويركز هذا النموذج على خمسة عناصر اساسية وهي:

 Source information لمعلوماتمصدر ا
 Transmitter المرسل

 Channel قناة االتصال
 Receiver المستقبل
 Destination الوجهة

 

يد ية ثم يعربائوبذلك تنتقل الرسالة االتصالية على طول القناة بعد ان يتم تحويلها الى طاقة كه

 المستقبل بناء االشارة.

ت مشكالومع شمولية هذا النموذج اال انه لم يتضمن شروط عمل أنظمة االتصال المحيطية وال

لداخلي يج االمرافقة لها السيما ظواهر التشويش وتغير معالم االشارات تغيراً عشوائيا كالضج

و أ entropyبية والخارجي الذي يؤدي الى تغيّر معالم الرسالة وتّشويهها وهذا ما نسميه باالنترو

لى اقطة نمعيار االنحراف عن النظام األصلي. وهذا النموذج الخطي يمثل انتقال الرسائل من 

د أضيف ل وقاخرى وليس نتائجها أو تاثيرها، ويهتم بالنواحي الكمية والرياضية ألنظمة االتصا

 (6مبدأ التغذية الرجعية للنموذج. كما في الشكل رقم )

 (88 سمي  ص : النم ذ  الد نامي )التصا   3-1-7

أستنتجت نماذج أخرى لمعالجة عملية االتصال تختلف عن اهتمامات النظريين مثل شانون 

نموذجا يهتم بالتفاعل  T.New Combوويفر، حيث طّور عالم النفس تيودور نيوكومب 

لعناصر أنظمة االتصاالت مع البيئة وعناصر النظام ويهتم بالسلوك االنساني ومتغيراته وعالقاته 

عياً النواحي العاطفية والفنية لالتصاالت في المجتمعات وفي رأي أتباع النموذج الدينامي ان مرا
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وسط انتقال المعلومات هو متغير يؤثر تاثيراً فعاالً في االتصال على خالف اتباع نظرية شانون. 

أكبر من  والدليل على ذلك ان تاثير الرسالة االتصالية المرئية او الصوتية في الجمهور المتلقي

تاثير الرسالة المكتوبة لما تحمله الرسالة المرئية من نقل للعواطف والمشاعر االنسانية، يالحظ 

 ان هذا النموذج يهتم باستشعارات الجمهور المتلقي والرأي العام بمعنى يهتم برجع الصدى.

التفاعل بين  يالحظ من هذه النظريات في االتصال الجماهيري النظرة السلبية للجمهور ومحدودية

 Needleالمصدر والمتلقي واعتقادهم بان التاثير مباشر في الجمهور )كمحقنة االبرة( 
Hypodermic  كما ظهرت نظريات اعتقدت بالجمهور ورجع الصدى باعتبار أن الجمهور

قوى فاعلة وليست سلبية في العملية االتصالية وهذا ما نالحظه في النماذج التي اهتمت برجع 

 الصدى.

 ان: لم ذ  ما  ال ميل و3-1-8

ه ناك اتجاي وهتؤمن المدرسة االمريكية بالنهج العلمي القائم على القياس الكمي والتجريب العمل

ري فكر النظبال المدارس السلوكية التي اتّسم بها علم النفس وهناك بعض االمريكيين الذين اهتموا

ؤالء ن ابرز هة ومالعالقات االنسانية والدوليالقائم على الدراسة التاريخية والتامالت الحضارية و

 الذي قدم نظريته عن وسائل االتصال Marshall Macluhanالمفكرين مارشال ماكلوهان 

 بالجماهير من حيث هي )ادوات تكنولوجية بصرف النظر عن المضمون الذي تحتويه(.

ال، وال يلبث أن يصبح وملخص هذه النظرية ان الناس يتأثرون تأثرا ال شعوريا" بوسائل االتص

 ,Marshall Macluhanهذا التأثر هو الّسر الكامن وراء السلوك االنساني               )
1996.) 

ي ها فان هذه النظرية تنطبق مع آلية البحث ونهجه الذي ركّز على موضوع )الوسيلة( ودور

 ثقافياً  تاثرحضاري جديد ياالتصال حيث )ان الوسيلة وطبيعتها التكنولوجية( هي التي تنشأ بشكل 

 واجتماعياً وحضارياً وانسانياً بهذه الوسيلة التكنولوجية المستخدمة.

مصدر )ال وبالرغم مما طرح في النظريات السابقة يالحظ هناك فراغات متعددة في العالقة بين

عقدين لافي  والمتلقي( في العملية االتصالية، وقد حصلت تطّورات مذهلة في العملية االتصالية

س جديدة واس االخيرين من القرن العشرين وقد بلغت من العمق والتاثير ما اسفر عن ذيوع تعابير

فعالة ة الفي ثورة االتصال واالنسياب الحر للمعلومات وحصلت االتاحة والمشاركة الديمقراطي

 الوسيلة() يأتللمتلقي، وثورة المعلومات بعد ظهور الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت( وقد ه

عملية ي الفالشبكية المجال االوسع لممارسة )االتصاالت االنسانية( والثقافية وطرأت تغيرات 

ر قمااالتصالية حيث اختصرت الزمان والمكان والحدود بين )المصدر والمتلقي( ممثلة باال

 لـاالصناعية واالنترنت والتفاعلية بين )المصدر والمتلقي( ودخول الوسائط المتعددة 

Meltimedia يجابيفي العملية االتصالية فاوحت بعهد اتصالي جديد للمتلقي ودور فاعل وا 

 ومشارك فيه وللوسيلة اهمية في عملية االتصال الشبكي.

، ير عاديةفة غان مثل هذه االضافات التكنلوجية النوعية ال تحتمل الموافقة او عدمها النها اضا

ات مرحلة جديدة شاءت أم أبت، حيث ان المستحدث بل هي قوة تدفع البيئة والمجتمع الى

فية ة والثقاسانيالتكنولوجية تحدث في المجتمعات ثورة عارمة تغيّر في العالقات االجتماعية واالن

 تغييراً جذرياً.

: التغيّر والتجّ ل في عمليو االعصال المماويرا في ظل الشبيو الدوليو للمعل مات 3-2

 لجد ةو)االلترلت( والتين ل  يا ا

ان "في دراستهما عن مفهوم االنترنت كوسيلة اتصال  Meerrill morris and organاعتبر 

فهي تحتوي على  medium multifaceted massاالنترنت وسيلة اتصال جماهيري متعّدد 

 (175االتصال الشخصي واالتصال الجماهيري. )نوال الصفتي، ص 

( يحقق ترنتحثين الذين رأوا ان )االتصال عبر االنوقد توصل الى النتيجة نفسها كثير من البا

 (80ثالثة عناصر هي: )ماجد سالم تربان، ص 

 .one- to oneاالتصال من شخص الخر  -1
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 .one to manyاالتصال من شخص الى مجموعة  -2
 .many to manyاالتصال من مجموعة الى مجموعة  -3

عملية االتصال عن ذي قبل وأصبحت وقد أسهم االنترنت والتكنلوجيا الحديثة في تغيّير مفهوم 

هناك العديد من المجاالت الفكرية والفلسفية حول طبيعة االتصال عبر االنترنت وقد تراجعت 

الكثير من المفاهيم والنظريات التقليدية في االتصال. وتبنى الباحثون وجهات نظر متباينة حيث 

 Communication  (CTMرأى أنصار األتجاه األول وهم أنصار نموذج االتصال )
Transportation and Transmission  الذين يركزون على عملية انتقال المعلومات القائمة

، بينما يرى أصحاب Transportation and Transmissionفي جوهرها على عمليتين 

الذي يقوم على  communication culturalاالتجاه الثاني وهم أنصار نموذج االتصال الثقافي 

( 12الرسالة عبر الفضاء التي تتضمن معنى االنتقال او االرسال )اسامة الحسيني، ص  ارسال

الى ان االنترنت وسيلة اتصال جماهيرية يحقق  John Decemberوقد توصل جون ديسمبر 

 (:John December, p.14االشكال االتصالية االتية: )

لى اخر او : ويكون من فرد اSynchronas communicationاتصال متزامن  -1

اخرين، ويكون حول موضوع محدد ويدخل في تطبيقات هذا النظام مختلف انواع 

 وبرامج الدردشة mush, moos, mucksالمحادثة واشكالها المختلفة مثل برامج 

IRC (Internet Relay chartrooms.ذات الخدمات التجارية ) 

او من فرد  Asychronous communicationاتصال غير متزامن من فرد الى اخر  -2

 .E.Mailالى اخرين مثل رسائل البريد االلكتروني 
 .news groupsاتصال غير متزامن من مجموعة الى مجموعة من االفراد  -3
اتصال غير متزامن عندما يرغب المتلقي او المستخدم في الحصول على معلومة:  -4

 FTP (Fileلملفات وذلك باستخدام الشبكة الدولية للمعلومات وبروتوكول نقل ا
Transmission protocol ويكون االتصال من مجموعة افراد الى فرد او من فرد )

 الى اخر او مجموعة.
ديم ي تقوهناك وظائف اتصالية اخرى لألنترنت في ظل التطورات التكنلوجية الحديثة تتمثل ف

دمات، الخوعن السلع  الخدمات المباشرة للجمهور المستقبل وتحقيق األرباح للشركات والمعلنين

يث دي حوتمثل هذه الوظائف واالتصاالت تحوالً مهماً في وسائل االتصال الجماهيري التقلي

شر نفي  تتدفق االخبار وتتولد من قبل الجمهور في قلب االحداث او ممن لهم اهتمامات ملحة

 االحداث، وليس فقط من قبل الصحفيين المهنيين.

ل باالتصا ئما"ومات يمكن ألي فرد أن يصبح صحفياً او ناشراً او قافبفضل الشبكة الدولية لللمعل

آلراء ة باكما نافس األنترنت الصحف في أدائها لوظيفتها التفسيرية، حيث تكتظ وتزدحم الشبك

أصبح فياً والتحليالت في كافة المجاالت، وبهذا نجد أن األنترنت فرض نفسه اعالمياً واتصال

كونه  ترنتوسيط الوسائط االتصالية بال منازع، وتّجلت عظمة االن )شبكة الشبكات( وهو أيضاً 

نت وسيط الكتروني احتوى في قدرته الوسائط االخرى كمصادر للمحتوى فقد احتوى االنتر

االعالن ية والصحافة واالذاعة والتلفزيون والفيديو والصوت والبحث عن كافة المعلومات والدعا

مستقبل ور العن بعد وكافة الخدمات المتنوعة التي تقدم للجمهوالتجارة االلكترونية والتعليم 

 اتصاالت وبريد الكتروني وغيرها كثير.

في  ونة أكبرر مرمن خالل الكومبيوتر والشبكة الدولية يمكن التفاعل مع المواد التلفزيونية وتوفي

بال ستقلال انتقاء القنوات مواد البرامج وتخزينها واعادة استخدامها، وأصبح وسيلة فعالة

 م يزعمونت وهالتلفزيوني وهناك توجه يجري حالياً تمهيداً النصهار التلفزيون في اطار االنترن

 ي من قبللسلبافي توجيههم هذا تخليص التلفزيون من أزمته المزمنة وهي احادية االتجاه والتلقي 

 (.37الجمهور المستقبل )نبيل علي، ص 

ل الشبكي في ظل التكنلوجيا الحديثة ال توجد معوقات ومن الجدير بالذكر في عملية االتصا

( والتي تنتقص من درجة فهم الرسالة االتصالية. Noiseاتصال تقليدية كالتشويش والضجيج )
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وفي االتصال التقليدي غالبا ما يصعب تجنب التشويش لذا فقد اجتهد العلماء في كيفية معالجة هذه 

المتكرر وعوامل كثيرة ال مجال لذكرها هنا ولكن في  المعوقات بعوامل مثل استخدام االرسال

االتصال الرقمي الشبكي فان عوامل التشويش ضعفت بسبب التقنية الرقمية ونظافة العتاد الرقمي 

في  Information Super High Waysوخاصة بعد استخدام الطريق السريع للمعلومات 

الصناعية ونظم المعلومات االلكترونية في ايصال المعلومات والرسائل االتصالية عبر االقمار 

 نظم متداخلة ومتطّورة.

 

 (1: عناصر االعصال المماويرا الشبيي الجد ةو / الظر المصطط  ام )3-3

التصال فة اتعتبر شبكة االنترنت وسيلة اتصال متعّددة األوجه اذ تحتوي على صور وأشكال مختل

ل وسائ الجماهيري وشأن شبكة االنترنت كشأنتّوضح العالقة بين االتصال الشخصي واالتصال 

ف كل لكن تختلورجع الصدى(  -المستقبل -الرسالة -االتصال التقليدية فهي تتعامل مع )المصدر

عملية  تمثلمرحلة في العملية االتصالية في النموذج التقليدي عنه في الشبكة الدولية، حيث ت

س ل نفعملية االتصال التقليدي من خال االتصال الشبكية بمواصفات وميزات تختلف عنها في

لكن أصبح لكل عنصر خصوصية في ورجع الصدى(  -المستقبل -الرسالة -المعطيات )لمصدر

ي صر فالدور والمحتوى من خالل الشبكة الدولية للمعلومات ويمكن القاء الضوء على كل عن

 العملية االتصالية )الشبكية( الحديثة وفقا لآلتي:

 Source: المصد  3-3-1

وعة ذات مجم في االتصال الشبكي قد يكون فردا واحدا مثل استخدام البريد االلكتروني وقد يكون

اهتمامات مشتركة مثل جماعات االخبار او مجموعات النقاش او مجموعة من الصحفيين 

 .Webالمحترفين في صفحة ويب 

 :Massageالرسالو  :3-3-2

ة، فقد تنوعمعنه في االتصال التقليدي فتتخذ اشكاال  تختلف أشكال الرسائل في االتصال الشبكي

او  Internet Relay Chat( IRCتكون محادثات يتم فيها تبادل االراء او برامج الدردشة )

قصة اخبارية وتكمن عملية االتصال في االنترنت من خالل نشر المعلومات والرسائل 

 واسترجاعها

 Receiver بل: : المست3-3-3

صاً نترنت فراال لمستقبل للرسائل الشبكية فقد يكون فرداً او عدة ماليين، كما يتيحوهو الجمهور ا

قبل ل والمستلمرسلتبادل المعلومات والرسائل بين المرسل والمستقبل وامكانية تبادل االدوار بين ا

 فيصبح المستقبل منتجاً للرسالة في ذات الوقت.

 channelالعصاليو : ال سيلو ا3-3-4

لية ية في عمتصالعملية االتصال فأصبح التركيز على )الوسيلة( او ما تسمى بالقناة اال لقد تحّولت

 ال سابقاً التصالتراسل وليس على )الرسالة االتصالية( كما كان معهودا سابقا حيث تمثلت عملية ا

 ل عناصرتمث في االجابة على التساؤالت )من قال، وماذا قال، ولمن قال، وما هو اثر قوله( وهي

في و. Harold Lasswellاالتصال التقليدية كما أكد ذلك عالم االتصال )هارولد السويل( 

ال قلية حين تصاالستينات من القرن العشرين تنبّه ونبّه العالم مارشال ماكلوهان حول الظاهرة اال

ي فركز "تكمن اهمية الرسالة في وسيلة نقلها" وبالفعل أخذت عملية االتصال منحى جديدا ت

 .رنت"مية )الوسيلة االتصالية( بدل )الرسالة( وهي الشبكة الدولية للمعلومات "االنتاه

 الستخداماكبة تميّزت الوسيلة االتصالية في ظل التكنلوجيا الحديثة بانها شبكية ذات طبيعة مرّ 

والمواصفة، حيث تستخدم صوت وصورة وحركة ونصوص مفّعلة. واصبح االنتفاع بالشبكة 

ي جانب واحد وانما شمل عدة جوانب فاصبحت الشبكة توفر المعلومات ليس محصوراً ف

الصوت يو والمتنوعة والصحف والمجالت االلكترونية واالعالنات والتجارة االلكترونية والفيد

 الرقمي وخدمات اتصالية متنوعة في التعليم والتفاعل واالتصال.
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االتصال بل )وب عملية االتصال عن ذي قلذا فان الشبكة االتصالية الدولية اسهمت في تغيير اسل

متعددة ط الالتقليدي( كما فرضت السمة االلكترونية للوسيلة الكونية ما يطلق عليه بـ الوسائ

Melti Media. 

 Feed Backلصدى :     ا3-3-5

 ويستخدم لياً لم يّعد رجع الصدى تقليدياً كما في االساليب االتصالية التقليدية بل اصبح تفاع

ضيع ل مع فرد او مجموعة بهدف اجراء نقاشات ثنائية او جماعية حول مختلف الموااالتصا

ود والدراسات بهدف الحصول على االخبار والمعلومات ولم يقتصر على مجّرد استشعار رد

غض أفعال وآراء الجمهور بل أصبحت الشبكة وسيلة اتصال وتواصل بين مختلف الثقافات ب

ربط ة التي تصاليذا بالشك أّدى الى تغييّرات جذرية في العملية االتالنظر عن الزمان والمكان. وه

لرسائل قي ابين )عناصر االتصال( و)منتج الرسالة االتصالية( و)القائمين على االتصال( و)متل

اصة بل خاالتصالية( وحّل مفهوم )التفاعلية( مّحل مفهوم )رجع الصدى( بين المصدر والمستق

ي بكي فوسهولة حمله، فاصبح الجمهور تفاعلياً وحامال جهازه الشبعد اختزال حجم الحاسوب 

 الجيب كالمحفظة.

 Interactivityعليو : التفا3-3-6

ن مشمل حّل مفهوم التفاعلية كما أشرنا سابقا محل )رجع الصدى( وهو مفهوم واسلوب أعم وأ

 يست مجردية لوالتفاعلرجع الصدى النه يساهم في اشراك اطراف العملية االتصالية لحظياً وآنياً 

اء قطة التقنابة سمة للوسيلة االتصالية الحديثة بقدر ما هي عملية ترتبط باالتصال نفسه، وهي بمث

ية لعملابين االتصال المباشر واالتصال الجماهيري، كما انها نقطة تحّول مهمة وجذرية في 

كل طرف  تأثراالتصالية( وي االتصالية، حيث يتم من خاللها تبادل االدوار بين )اطراف العملية

 واقعبمعطيات الطرف او االطراف االخرى. ويحصل المتلقي على المعلومات الفورية من الم

ن أطيع ويتمكن من التفاعل مع مصدر هذه المعلومات ومع غيره من زوار الموقع كما انه يست

صال ات ة كوسيلةيكّون لنفسه خدمة اخبارية مناسبة الحتياجاته. وتقدم الصحافة االلكتروني

م ل اتصالهخال جماهيرية نقله كبيرة في المجال التفاعلي فهي تسمح للقراء التعبير عن ارائهم من

ء االنتقا مليةبالمحررين والكتاب، وهناك انماط اتصالية متعددة تتيحها التكنلوجيا الحديثة، كع

ل لحصوتي يرغب في االشخصي للمعلومات، من حيث اختيار المواضيع واالخبار او الخدمات ال

لفرد النسبة لبصال عليها فقد ترافقت االنتقائية مع التفاعلية وهذه ميزة مهمة حققت ديمقراطية االت

 والمجتمع.

ل وبين ( تبادل األدوار والتفاعلية بين مصدر الرسالة أو المرس1ويالحظ من المخطط رقم )

مصدراً  تلقيل حيث يمكن أن يكون المالمتلقي فرد أم جماعة حيث يالحظ ثنائية االتجاه والتفاع

أطراف  بين للرسالة االتصالية مباشرة وآنياً ومن موقع االحداث، فهنا حصل تبادل في األدوار

ن مشاء يالعملية االتصالية. كما يالحظ سمة االنتقائية حيث بامكان المتلقي أن ينتقي ما 

 (1ظر المخطط رقم )موضوعات وأخبار ولم يعد سلبي التلقي بل فاعل ومشارك. ان

 ل سائط المتعددة: استصدام ا3-3-7

متعددة ط الميّزت التكنلوجيا الحديثة )االنترنت( عملية االتصال الجماهيري باستخدام الوسائ

ري واصبح استخدام هذه الوسائط أحد أهم السمات االتصالية المميّزة لالتصال الجماهي

وسائط" د المة حيث ساعدت في تقديم محتوى "متعدااللكتروني، وقد حققّت هذه الميزة فائدة عظي

معلومات وال قوي وفّعال ومميّز وبما يتالئم واحتياجات واختيارات المتلقي من الشبكة كالنصوص

قديم تفي  والصور المفّعلة والفيديو والصوت الرقمي وهذا من شأنه يحقق جوانب وظيفية عالية

لية لجمامعلوماتي" اضافة الى تحقيق الجوانب االمضمون من حيث "العمق المعرفي والثراء ال

طية كانية تغة اموّشد المتلقي الى المعلومة المفّعلة التي يرغب فيها كما وتتيح الشبكة االتصالي

 وعة.واستخدام متعدد الوسائط للمواضيع متزامن ومنسجم مع اشكال اعالمية واتصالية متن

 اللت ائيو:: ا3-3-8
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ومات لمعللااللكترونية للشبكة الدولية للمعلومات وبسبب اتاحتها  وهي خاصية وفرتّها السمة

ت والمواضيع المختلفة واألخبار في اشكال اعالمية واتصالية متنوعة كالصحف والمجال

تّعدد  اليبااللكترونية والمؤتمرات والحوارات عن بعد واساليب التعليم والفكر والثقافة بأس

اتهم ثقافبلين فرصة اختيار ما يرغبون فيه وفق حاجاتهم والوسائط مما منحت القراء والمستق

التصالية، لعملية اافي  فأصبح المتلقي ال يتسم بالتلقي السلبي وانما أصبح انتقائياً فعااّلً وايجابياً 

 المستقبلورسل فأصبحت عملية االتصال الشبكي في ظل التكنلوجيا الحديثة ثنائية االتجاه بين الم

 (1االدوار. انظر المخطط رقم ) وهناك تبادلية في

 :ع د م لم ذ   المصطط االعصالي الشبيي االلسالي3-4

 

 

 ( يبيّن التحواّلت في عملية االتصال الشبكي عبر االنترنت           1رقم ) *مخطط

 )األتصال التفاعلي( في ظل التكنلوجيا الحديثة                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 

 معلومات/رسائل اتصالية

صحف ومجالت وكتب  -
 الكترونية.

 بث اذاعي. -
 بث تلفزيوني. -
 دوريات الكترونية. -
 قواعد بيانات. -
 صور متحركة وثابتة. -
 معلومات اخرى -
 

 حواسيب

 

مكونات وتجهيزات  -
 مادية.

 بروتوكوالت. -
 نظم وادوات اتصال. -
 برامجيات. -
 محركات بحث. -
 

 اتصاالت

 

 معدالت /مودم. -
 خطوط هاتفية. -
 الياف بصرية. -
 اقمار صناعية. -
 تقنيات اتصال اخرى. -
 

 أنترنت

 مرسل
 وسيلة مركبة

 )انترنت(
 مستقبل

 عملية االتصال الشبكي )الرقمي( عبر االنترنت

 وسائط متعددة

 نصوص وصور مفعلة، فيديو وصوت رقمي، حركة

 تفاعلية/تبادلية/انتقائية

 ني(انسا -)إتصال شبكي

 رسالة رسالة

      

خطوط تمثل            

 االتصاية.مسار العملية 

تمثل            

التفاعلية والتبادلية في 

 االتصال الشبكي.
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 Humanity communication Net ( HCNمخطط الباحثة من خالل ما توصل اليه البحث. نموذج ) * 
 
 

 : بعض نل اع االعصاالت التفاعليو عبر االلترلترابعا"

 وتتم التفاعلية في هذا الوسط االتصالي الجماهيري )األنترنت( باسلوبين:

 : االعصال التفاعلي المبا ر:4-1

حوار ف الوهو النمط الذي تتحقق فيه التفاعلية بشكل مباشر ويتم عبر مشاركة القّراء في غر

chat room  وتتّجلى هذه الخدمة في الصحف االلكترونية من خالل خدمة الـmessenger 

 ريهاوغيرهامن الخدمات والتي تسهم في تحقيق االتصال المباشر بين ادارة الصحيفة ومحر

ين وخدمات متنوعة مباشرة كالمؤثرات على الشبكة والحوارات وتكون اللقاءات مباشرة ب

 (12، ص المصدر والمستقبل. )االيهم صالح

 ال التفاعلي غير المبا ر:: االعص4-2

الية التصاوتتجسد التفاعلية بين المصدر والمستقبل من خالل الحصول على المعلومات والمواد 

تخدام ى اسمن خالل اتاحة اختيارات متعددة امام القاريء ليختار منها ويقوم هذا االسلوب عل

ماعات حسب رغبته الى مواقع اخبارية او جوالتي تحيل المستقبل  Linksنظام الوصالت الـ 

قال دم االنتمستخالمناقشة او خدمات البحث وغيرها من الخدمات المعلوماتية والفورية التي يّود ال

سعود و الاليها عبر شبكة االنترنت، وهناك اسلوب تتيحه الشبكة وهو اسلوب دفع المحتوى )اب

م قائمة تتضمن كافة المجاالت حيث يحدد المستخد Push Content( 66ابراهيم، ص

لى امات والمواضيع التي تهمه ثم يتولى الموقع نفسه مهمة ارسال ودفع هذه المواد والمعلو

 لمعلوماتدر االمستخدم اوتوماتيكياً ليطالعها عبر الشاشة. ويحقق التفاعل غير المباشر بين مص

مهور المستخدم فيما بينهم والج ويمكن تواصل القراء E-Mailsوالمتلقي عبر البريد االلكتروني 

 تماممن خالل الرسائل والمشاركة في المنتديات الحوارية حول مختلف المواضيع ذات االه

 المشترك.

تصاالت ن االموبسبب الميّزة التقنية االلكترونية للشبكة الدولية للمعلومات فقد أتاحت أنواع 

ل مات ونوع المعلومات واالشكاالتفاعلية كل حسب المضمون وطبيعة الحاجة الى المعلو

 االتصالية للحصول عليها ومن هذه االنواع االتصالية هي:

  و:: م اا  الد د4-2-1

ام ظهرت هذه الخدمة بعد تزايد تيار جديد وحاجة جماهيرية وهو اتاحة مساحة واسعة ام

ائري ين زمستخدمي الشبكة الدولية لنشر افكارهم والتعبير عن ارائهم والتحاور وااللتقاء ب

طريقة ب Realy chatوالدردشة الجماعية  Talkالشبكة، تتيح هذه الخدمة استخدام المحادثة 

 (.30مع مجموعة من االشخاص في الوقت نفسه. )محمد طلبة، ص  onlineمباشرة 

 

 : ع د المنعمرات عب طر ق الفيد  4-2-2

ر متاحة بكفاءة عالية ولكنها يسمح االنترنت ببث لقطات الفيديو الحية، وظلت هذه الخدمات غي

واصبح باالمكان عقد  band widthاتسعت وتطورت مع اتساع النطاق الموجي الترددي "
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المقابالت واالجتماعات والمؤتمرات عبر الشبكة ورؤية بعضهم البعض. )مجلة لغة العصر، ص 

60) 

 Electronic Conferences: المنعمر االليترولي 4-2-3

يمكن ان اتف وااللكترونية لعقد مؤتمر او ما يسمى "حواراً تفاعلياً" باستخدام الهوهو الصورة 

قسام ن االميمتد الحديث ليشمل عددا كبيراً من االشخاص في وقت واحد وتنقسم الشاشة الى عدد 

 (57حسب عدد المستخدمين. )بهاء شاهين، ص 

 : ل ادا الشبيات4-2-4

رها مثل الفنون والسياحة والتعليم واالخبار وغي تختص نوادي الشبكات بموضوعات معينة

 (28ويستطيع المستخدم االنضمام الى هذه النوادي. )اسامة الحسيني، ص 

 : الصجف والممالت االليتروليو4-2-5

 يضم االنترنت الصحف والمجالت االلكترونية بعضها متخصص والبعض االخر عام ويحتوي

 (Herbert, p.2بعضها اساليب تفاعلية. )

 : ل حو النشر االليترولي4-2-6

رسائل مستودعاً للملفات وال Bulletin Board Systemوتمثل خدمة لوحة النشر االلكتروني 

 وغالبا ما تكون مرتبطة بموضوع معين. )أرنود دوفور، ص  (

 : البجث عب المصاد 4-2-7

م وص باستخدايجري البحث عن المصادر والملفات في الشبكة عن طريق بروتوكول نقل النص

 .search enginesادوات البحث والفهرسة 

 الن والترو ج: خدمو االع4-2-8

فس العام نم وهو 1994بدات خدمات االعالن والترويج في الظهور على الشبكة الدولية منذ عام 

اء ء سوالذي دخل فيه االنترنت المجال التجاري واتسعت استخداماته التجارية من بيع وشرا

 (92المؤسسات ما يسمى بالتجارة االلكترونية )حسين نصر، ص لالفراد او 

 

 بر االلترلت: التعليم ع4-2-9

لفنية لكوادر ااداد يختص مفهوم التعلم عبر االنترنت او التعليم عن بعد بتنمية الموارد البشرية واع

في  همسايعن طريق التدريب والتعليم من خالل الشبكة وعبر االقمار الصناعية وهذا االسلوب 

 (11التغلب على المشاكل والمعوقات التي تواجه نظم التعليم التقليدية. )محمد عزب، ص

 : خدمات العالاات العامو عبر االلترلت4-2-10

اثر هذا نت وظهر مصطلح العالقات الشبكية تميزاً لها عن العالقات التقليدية قبل ظهور االنتر

لمنظمات اد افي توفير المعلومات والبيانات وامد على العالقات العامة لما لالنترنت من اهمية

لراي ات االمختلفة بالمعلومات وما تحتاجه من بيانات والبحث عن عمالء جدد او عمل استقصاء

 (95 العام والحمالت الترويجية التي تقوم بها المؤسسات لتحسين صورتها. )احمد بدر، ص

 خامسا: لتائج البجث :

طبيعة عناصر االتصال الجماهيري باستخدام التقنيات تلخصت نتائج البحث بتشخيص 

ية عمل االلكترونية والرقمية وماهياتها واشكالها االتصالية، حيث تغيّرت وتحّولت عناصر

رات لتطوااالتصال الجماهيري من أساليبها التقليدية الى استخدام معطيات جديدة تتناسب مع 

متزاج وأدى ا المقترح( 1رقم ) المخططح في التكنولوجية واتصاالت الفضاءالشبكية كما موض

 القةتكنولوجيا الحاسبات مع تكنولوجيا االتصال الى ظهور وسيلة اتصال دولية شبكية عم

ية بين فاعلتجاوزت الحدود والمسافات وهي الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنت( ولقد حققت ت

ي ة فرمأطراف العملية االتصالية لم يشهد لها مثيل سابق وحققت ديمقراطية االتصال ألول 

افية ية والثقلعلمالتاريخ بشكل فّعال وجعلت المتلقي فرداً ايجابياً فعاالً ومشاركاً في الحياة ا

 (1واالجتماعية وقد تم تصنيف النتائج كما موضح في الجدول رقم )
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 (      لتائج البجث1 دول  ام )
 الت ليدااالعصال المماويرا  االعصال المماويرا االليترولي عبر االلترلت

. عج لت عمليو االعصال المماويرا باستصدام الشبيو الدوليو 1

 مليوللمعل مات ف د اصب  التركيو عل  )ال سيلو( ووي )االلترلت( في ع

 االعصال ول ل الرسائل االعصاليو بدل الرسالو.

 . لظام ذو اعماويب2

 . المرسل فّعال و ميب ان  ي ن مرسل ومست بل في ان واحد3

 المتل ي ا مابي ومشا ك ومتفاعل.. 4

 .وسيلو االعصاليو الشبييو وسيلو )مركبو( ومتّعددة ال سائط حيث5

 .عستصدم الص   المفّعلو والنص ص الفائ و والص ت والفيد   الرامي

 . عمليو االعصال عبادليو بيب المصد  والمتل ي6

و . عن ل الرسائل عل  اختالفها مب ص ت وص   ولص ص بهيئو  امي7

 ( في عمةيلها.1 , 0ععتمد لظام الـ )

. الرسائل االعصاليو الت ائيو مب ابل المتصف  وحسب  غبتج ووي 8

 متاحو لمماوير واسعو وعر ضو في اليرة اال  يو.

ي فعال . اطالع واس  وآلي عل   دود افعاّل ال راّء والمتل ي مشا ك وف9

 عمليو االعصال الشبيي.

 

ويرا الرامي عبر االلترلت بالتفاعليو .  تميّو االعصال المما10

سمو والمشا كو بيب اطراف العمليو االعصاليو ووي خاصيو عت افق م  ال

 االليتروليو للشبيو.

 عدد. االعصال األليترولي  ج ق ععو و )للرسالو االعصاليو( بسبب ع11

 ال سائط فيها وما عج  ّج مب ع امل  ذب.

ام المعل مات والبيالات وو  لظ. استصدام لظام  امي لتمةيل كافو 12

اليو ( وفق برممو الجاس ب فاال ا ات التي عن ل الرسائل االعص1 0الـ)

 وي ا ا ات  اميج.

 

 ضعف. البيئو االعصاليو في التينل  يا الجد ةو لظيفو وآمنو حيث ع13

 ع امل التش  ش الداخليو والصا  يو.

معل ماعي واس  .  تميو االعصال المماويرا عبر الشبيو بةراء 14

ات ومتداخل وبفضل التينل  يا الجد ةو اصب  الممتم  )ممتم  المعل م

 التفاعلي(.

 . ادخال ال سائط المتعددة في االعصال الشبيي كالص ت والفيد  15

 يق الرامي والص   المفّعلو والنص ص الفائ و وغيروا مما ساوم في عج

 نبعاد وظيفيو و ماليو في الرسالو االعصاليو.

 

. ن عبطت لظم االعصال في التينل  يا الجد ةو بنظم الجاسبات 16

-comوعط  ت معاً و ميب ان لطلق عليج )باالعصال المج سب( )
com )computer- communication . 

يو . وسائل االعصال الشبييو الجد ةو ذات عاثير واس  وعر ض وثنائ17

 حدود(. االعماا مب خالل ا راء الج ا ات ح ل العالم )وبال

. ع لّدت عين ل  يا مركبّو لاعمو مب مو  عين ل  يا االعصال م  18

 interactiveعينل  يا الجاسبات عرفت بتين ل  يا االعصال التفاعلي 
communication . 

. كان التركيو في عمليو االعصال عل  )الرسالو 1

ل  االعصاليو( حيث مةلت عمليو االعصال اال ابو ع

التساؤالت )مب اال  وماذا اال  ولمب اال  وما و  

 اثر ا لج(.

 . لظام احادا االعماا2

 . المرسل باث للرسائل ف ط3

 

 المتل ي سلبي في نغلب االحيان 4

.ال سيلو االعصاليو احاد و االستصدام وعج ا 5

 الص ت والص  ة كما في التلفو  ن

 

 .عمليو االعصال منفردة وليست عبادليو.6

عن ل الرسائل االعصاليو ب اسطو الم  ات  .7

 الص عيو واليهرومغناطيسيو.

. الرسائل االعصاليو غير الت ائيو فهي مفرو و 8

 عل  الممه   المتل ي.

 

.مجدود و معرفو عمليو     الصدى واستشعا  9

  دود افعال المتل ي وان و دت فهي بطيئو و بما بعد

 حيب.

ت ليدا ال  سمو .  فت ر االعصال المماويرا ال10

التفاعليو والمشا كو اآلليو والتفاعل م  الرسائل 

 االعصاليو.

. ععو و الرسالو في االعصال الت ليدا غالبا ما 11

  ي ن مب خالل عيرا  الرسالو.

 

. اال ا ات التي عن ل الرسائل االعصاليو عبر 12

وسائل االعصال المماويرا وي عماثليو عجاكي 

 ن.وا ا ات الراد   والتلفو   االعصال كما في الهاعف

. و  د التداخالت البيئيو والتش  ش الذا  نثر 13

 عل  الرسالو.

. مجدود و في االعصال الت ليدا و عتمد عل  14

 طبيعو الرسالو االعصاليو وما عجملج مب معل مات

 

 . ال ع  د وسائط متعددة.15

 

 

 

 . ععمل لظم االعصال المماويرا الت ليد و منفردة16

 بعضها وعب لظم المعل مات والجاسبات. عب

 

. مجدود و التاثير في االعصال الت ليدا ومجدود و 17
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. بروز ظاورة االلفما  المعل ماعي وعنيت بمعالمو المعل مات عب 19

 informationبعد وظهر ما  سم  بطر ق المعل مات فائق السرعو 
super high way. 

. ظهرت لتيمو )طر ق المعل مات فائق السرعو( ما  سم  بة  ة 20

والمعل مات متّشعبو ومرّكبو  content Revolutionالمجت ى 

 بنستصدام الروابط التشعبيو.

 

 المشا كو الفعالو.

 

. عين ل  يا االعصال منفردة وغير عفاعليو في 18

 االعصال الت ليدا.

 

 و.. عفت د وسائل االعصال الت ليد و ال  وذا السرع19

 

راء . المجت ى مجدود وغير مفّعل بعمق وث20

 معل ماعي اياساً باالعصال الشبيي.
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Abstract 
 
Summarized the idea of research is marked by "changes in the process of 
mass communication by using the international network of information" 
by specifying what data networking and mass communication is the 
transformation processes in the mass communication network where 
research aims to: 
1. Diagnostic data and transformations in the process of mass 

communication network. 
2. Provide a contact form commensurate with the characteristic mass of 

the International Network of electronic information, and research found 
to provide a communicative model called the (human contact network). 
In short (HCN) Humanity Communication Net also reached conclusions 
concerning the search process and communicative transformations and 
changes that have taken place by (the Internet). 
1 - Turned the process of public communication in the digital age, the era 
of the international network of information, bringing a focus on the (the 
means) instead of (the message) and achieved (the means) creativity in 
the process of transferring messages connectivity and communication 
process in general. And so true prophecy (McLuhan), where he said,”the 

importance of the message lays in a way it transfer." 
2 - It is a system with two-way. 
3 - The sender's effective and can be a receiver and sender at the same 
time. 
4 - The future is positive and interactive participant. 
5 - The means of communication, networking means (vehicle) and multi-
media. 
6 - The process of communication is reciprocal between the source and 
the receiver. 
7 - Transfer the messages and data in digital form using (0.1) in the 
representation. 
8 - Selective communication of messages by the receiver. 
9 - Digital communications over the Internet is characterized by 
(interactive). 
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10 - Electronic communication to achieve the promotion of the message 
because of communication Interactive Communication Multimedia. 
11 - The environment clean and safe communication as confusion factors 
weaken. 
12 - Public communication is characterized by enrich of the in formations 
are wide and overlapping. 
13 - Contact become a (contact computerized), Com-com computer 
communication. 
 

 

 
(  مةل م د ل  رام لالعصال المماويرا1 يل  ام )  

 
 

 
 

(  مةل لم ذ  مالتيوك2 يل  ام )  
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لم ذ  دا فل  (  مةل 3 يل  ام )  
 

 

 
 

(  مةل لم ذ  وب لالعصال المماويرا4 يل  ام )  
 

 

 
 

(  مةل لم ذ  و ستلي وماكليب5 يل  ام )  
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  مةل لم ذ   ال ن وو فر في االعصال الصطي( 6 يل  ام )
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الصورة الرقمية بين الواقع والتطبيق في تصاميم األقمشة 
 المعاصرة
 كل منبحث تقدم به 

 جرجيس أكرم. د.م  سحاب محمد هند. د.م.أ
 

 ملخص البحث

اسًا انعك تعد الصورة باختالف أنواعها الفوتوغرافية والتخطيطية والذهنية والرمزية والرقمية
اصرًا مل عنلواقع، ايقافًا لزمن، تجميدًا للحظة، ايصااًل لموضوع، تعبيرًا لمضمون، نتاجًا لعمل يح

رة تنتظم تحت أنظمة فكرية عقلية علمية فنية تكنولوجية، وبهذا فأن الصو وأسسًا يضم مفردات 
حضاره من خالل الغياب والحضور  تمثل منهاًل وخزينًا ال ينضب يمكن االستدعاء منه وا 
التدريجي كي تأخذ هذه الصور حيزًا ضمنيًا ومن ثم كليًا في مجال تصميمي يتداخل مع 

اصل القمشة في كل مجاالتها، وبعد التطور التكنولوجي الحاحتياجات الحياة من حيثيات تداخل ا
نجد أن الصورة الرقمية قد شغلت اهتمام واسع من قبل الكثيرين وفي مجاالت عدة واختلفت 
 االنماط واالساليب والبرامج والتقنيات لالستحصال عليها سواء كانت مباشرة او مدمجة حتى

رة بدالالتها االيقونية فعالة ضمن تصاميم اصبحت عنصرًا ال غنى عنه، وبدأت هذه الصو 
 االقمشة بتنوعاتها الوظائفية المختلفة.

ولزيادة العنصر الجمالي في هذه التصاميم نجد ان من االفضل تعرف معالجات بيانات 
هذه الصور للوصول الى اقصى غايات تحقق الفعل التصميمي وتنوعاته من خالل استحداث 

ة للونية من الفعل االظهاري التقني كاستخدام المرشحات والتغايرات ااالفكار التصميمية المبتكر 
 والضوئية...

 هل يمكن اإلفادة منومن خالل كل ذلك يطرح الباحثان مشكلة بحثهما بتساؤالتهما في: 
 هل يمكن تعرفو  استعارة الصور رقميًا ألغراض تشكيلها كوحدات تصميمية لألقمشة المعاصرة.

يفها ومعالجة بيانات الصور لإلفادة منها كتصاميم رقمية بما يتواءم وتوظالتقنيات اإلظهارية 
 كتصاميم أقمشة متعددة االستخدام.
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اإلفادة من نتائج البحث في مساعدة المصممين التعرف على إمكانية استعارة  ويمكن
عدادها كوحدات تصميمية. جراءات معالجات على بياناتها لغرض تهيئتها وا   رفقد تعو  الصورة وا 

العاملين ضمن مجال االختصاص والدارسين بالتقنيات اإلظهارية للصورة وكيفية إجراء 
م من الممكن أن يخدو  المعالجات الرقمية عليها للحصول على وحدات متنوعة من الصورة ذاتها.

البحث الحالي المؤسسات التعليمية ذات العالقة التي تقوم بإعداد كوادر متخصصة بتحوالت 
 اميم أقمشة مدروسة.الصورة لتص

كشف عن التقنيات اإلظهارية و  تعرف ماهية الصورة الرقمية. أهداف البحثوقد كانت 
رة تطبيقات الصورة في تصاميم أقمشة رقمية معاص ومعالجات بيانات الصورة الرقمية تصميميُا.

 ية بينالحدود الموضوعية: ماهية الصورة الرقمفقد ضمت  حدود البحثأما  متعددة االستخدام.
ق في مجال التطبي -الحد المكاني: الصور من الواقع و  الواقع والتطبيق لتصاميم أقمشة معاصرة.

د تحدي. و عام إنجاز البحث 2015الحد الزماني: و  تصاميم األقمشة الرقمية متعددة االستخدام.
 الصورة الرقمية والتصاميم الرقمية. مصطلحات

قراءة في  -الصورة تضمن المبحث االول: وقد تناول االطار النظري ثالث مباحث 
بحث ، وتناول المالخطاب البصري للصورة الرقمية، في حين جاء المبحث الثاني بعنوان: المفهوم
ي قاتها فالمعالجات الرقمية للصورة وتطبي، فضاًل عن التقنيات االظهارية للصورة الرقميةالثالث: 

 .تصاميم األقمشة المعاصرة

 قد كانت: أما أهم النتائج ف

واقع قل التعد الصورة الفوتوغرافية الرقمية معينًا ال ينضب يمكن االستعارة منه لإلفادة من ن .1
بكل تفاصيله  وتحويله إلى وحدات تصميمية متنوعة التطبيق في مجال فن تصميم 

 األقمشة.
ة لمجراا والرقمية الحصول على التنوعات اللونية والقيم الضوئية من خالل التقنيات اإلظهارية .2

 على الصورة األصل.
 واسفر عن البحث عدة استنتاجات كان اهمها :
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إمكانية استخدام الصورة الرقمية منفردة أو مدمجة مع صور أخرى أو تكوين وحدات  .1
تصميمية من أجزاء الصورة أو بتغير فعل الحركة واالتجاه لبعضها أو بدمج أنواع من 

 في تصاميم األقمشة.الحروف أو النصوص الكتابية الستخدامها 
يعد توظيف المرشحات والمؤثرات الرقمية من أهم المعالجات الرقمية التي تجرى على  .2

 الصورة الفوتوغرافية بما يحقق التنوع التصميمي في األقمشة.
 ومن ثم مصادر البحث.

 الفصل األول

 مشكلة البحث والحاجة إلية

وقع لتكنولوجي، الذي بات يتحول من مباتساع تراكمات الوعي المعرفي، العلمي، التقني، ا
إلى آخر، حيث يتم تحقق هذا التحرك بشرطية البحث والتواصل والتنامي الالمتناهي في 
 المجاالت المعرفية عبر آلية الترابط بين أنساقة المتجاورة هكذا تتأسس المعارف الجديدة

ل كالمتقابلة لإلنسان في والمكتسبات المعرفية المتنوعة. هذا البناء المؤلف من التراكبات 
 المنجزات العلمية والفنية بتنوعات توصيفها بحسب تركيبة المنجز باختالف سماته الظاهرية

 والباطنية من حيث طرائق التنفيذ ومظاهر اإلخراج.

ل ومن هنا يمكن تحديد مناطق اشتغال متشابهة للعالقات البنائية ونظم األنساق من خال
 لتقارباتكوين الصور الذهنية ونظم عالقاتها التكوينية بما يؤسس أنظمة آلية التفكير الذهني في 

الموضوعي والمادي بين العلم والفن. وهذا يتم بسحب معطيات الفن للعلم وبالعكس من خالل 
المعرفة العلمية الفنية الجمالية التي تظهر لنا بإنجازات فنية في حدود التصميم )مجال 

دات  لحركة النسق الذهني آللية التصور والتعبير واستدعاء المفر االختصاص( محققًا لنا كشفاً 
 لحصوللوأسلوبية التعامل معها في مجال العلم والفن، وبالتالي كشف النظم المتشابهة والمختلفة 
عد أن ي على المنجز علمًا وفنًا بارتقائه عن الشكل المادي أو المجرد لنهائية اإلنتاج بما يمكن

 تطوير.أداة من أدوات ال

هنا يبرز فن التصوير الستحصال الصورة المرتبطة بالواقع الذي نتعايش معه ببساطة 
الفكرة التي تتضمن حصر المشهد الواقعي مع أنه فعل معرفي عقلي يقع ضمن دائرة القصد 
والوعي العالي ويحقق فعل اإلنجاز بامتالكه آليات فكرية وعقلية تتراكب من خالل الصور 
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مة للمصمم، ومن ثم يتداخل الفعل المعرفي التكنولوجي التقدمي باستدعاء هذه الذهنية المقد
مكانية إخضاعها للمعالجات الرقمية التي شملت فعل الحاسوب، هذه التكنولوجيا التي  الصور وا 
اصبحت لغة العصر وتداخلت بكل معطياته، حيث تتمكن قوة هذه التكنولوجيا من إعادة تنظيم 

ر متكاملة أو بأجزائها أو بتغايراتها، حيث أن هذه المعالجة الرقمية للصور وتشكيل وترتيب الصو 
ال تعني فقط عمليات تزيين الصور أو إدخال بعض المفردات والرسوم عليها أو حذفها لتظهر 
بعد ذلك في مظهر آخر مختلف عن األصل بل يتعدى ذلك إلى أنه يتم التركيز على التشفير 

يجاد طرائق لمعالجة هذه البيانات الرقمية حتى تكون هذه الصور أو الرقمي المناسب للصور، و  ا 
المعلومات التي تحملها قابلة لالستعمال من قبل اآللة التي يمكن أن تكون جهاز حاسوب أو 
غيره من الماكينات كمكائن الطباعة الرقمية من أجل تحقيق تصاميم أقمشة معاصرة بما يحقق 

عد من أهم مظاهر التقدم العلمي والحضاري والتقني، حيث تعد التقدم في هذا المجال الذي ي
األقمشة جزءًا من لغة وثقافة البلدان بما يتناسب والحاجة لهذه األقمشة بتصاميمها المتنوعة 

 واستخداماتها المختلفة. هنا يتم طرح مشكلة البحث بالتساؤالت التالية:

تشكيلها كوحدات تصميمية لألقمشة  هل يمكن اإلفادة من استعارة الصور رقميًا ألغراض .1
 المعاصرة.

 ة بماهل يمكن تعرف التقنيات اإلظهارية ومعالجة بيانات الصور لإلفادة منها كتصاميم رقمي .2
 يتواءم وتوظيفها كتصاميم أقمشة متعددة االستخدام.

 أهمية البحث

ل كل تفاصيتتأتى أهمية البحث الحالي من أهمية الصورة وتالحمها الحقيقي مع اإلنسان ب
 داخلةمحياته اليومية، وازدادت هذه األهمية بزيادة التطور التكنولوجي لعملية التصوير ومن ثم 

مكانية اإلفادة منها في مجاالت الفن  التطور العلمي والتقني والمعرفي في مجال الصورة وا 
 يستعملها والتصميم، وذلك بتعرف التقنيات الرقمية المنجزة من خالل اآلالت والمعدات التي

 اإلنسان كالحاسوب وكذلك من خالل المعارف واألفكار واألساليب التي تمكن من استخدام هذه
 وحداتكاآلالت والمعدات، وبالتالي فأن األهمية تكمن في إمكانية استدعاء الصورة لإلفادة منها 

 تصميمة في مجال فن تصميم األقمشة بتعدد تنوعات استخدامات هذه األقمشة كل بحسب
 تصميمة والحاجة إلية وتبرز أهمية البحث بإمكانية اإلفادة منه للجهات التالية:
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قد يمكن اإلفادة من نتائج البحث في مساعدة المصممين التعرف على إمكانية استعارة  .1
عدادها كوحدات تصميمية. جراءات معالجات على بياناتها لغرض تهيئتها وا   الصورة وا 

 ختصاص والدارسين بالتقنيات اإلظهارية للصورة وكيفيةقد تعرف العاملين ضمن مجال اال .2
 إجراء المعالجات الرقمية عليها للحصول على وحدات متنوعة من الصورة ذاتها.

 من الممكن أن يخدم البحث الحالي المؤسسات التعليمية ذات العالقة التي تقوم بإعداد .3
 كوادر متخصصة بتحوالت الصورة لتصاميم أقمشة مدروسة.

 البحث أهداف

 تعرف ماهية الصورة الرقمية. .1
 .رةفي تصاميم االقمشة المعاصكشف التقنيات اإلظهارية ومعالجات بيانات الصورة الرقمية  .2

 حدود البحث

 ة.الحدود الموضوعية: ماهية الصورة الرقمية بين الواقع والتطبيق لتصاميم أقمشة معاصر  .1
تصاميم األقمشة الرقمية متعددة جال التطبيق في م -الحد المكاني: الصور من الواقع  .2

 االستخدام.
 عام إنجاز البحث 2015الحد الزماني:  .3

 تحديد المصطلحات

بر رقمي يتحقق ع : منجز بصري(Digital Photoالتعريف اإلجرائي: الصورة الرقمية )
يمية وسيلة تقنية رقمية تمت معالجتها ضمن برامج التصميم الكرافيكي على وفق دالالت ومعاٍن ق

 تفهم بصريًا وتفسر دالالتها ذهنيًا.

ابتكارية هي عملية إبداعية و  :(Digital Designالتصاميم الرقمية )التعريف اإلجرائي: 
عبر وفقًا لقواعد ومنظومات علمية وذوقية ناتجة عن قيم وثقافات متعددة لها ارتباط حضاري وت

 عن فكرة نابعة من ذات المصمم تهدف إلى إخراج المنجز التصميمي وتحقق غرضه المتوخى. 
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 الفصل الثاني

 لمفهومقراءة في ا -الصورة : المبحث األول

ثورة المعلومات والتطور التقني المتالحق، تغيرت المفردات األساسية للعمل في ظل 
التصميمي، الذي يعتمد الصورة بشكل أساس كوسيلة توصيل وتواصل، إذ ضربت هذه الثورة 

مها ستخداابتقنياتها المتالحقة، المفاهيم األساسية المتعلقة بالصورة الرقمية، وبوظيفتها، وبأسس 
 فية إنتاجها، وأخالقيات التعامل معها ونشرها.ومعالجاتها، وبكي

 ونحن نعيش عصر الصورة سواء الثابتة او المتحركة فهي عبارة عن محاكاة للواقع بقدر
ماهي تعبير عن الذات وعن االخر، وقد عرف االنسان الصورة قبل ان يعرف الكتابة، وكانت 

رة عن تطور الحضارة في عصورها الكتابة في بداياتها عبارة عن رموز تصويرية، وتعبر الصو 
 المختلفة . 

واالن  لقد كان ينظر للصورة الفوتوغرافية على أنها أكثر إقناعًا من المستندات المكتوبة،
x)"أصبحت هذه الموثوقية في طريقها لالنهيار في مواجهة الهجمة الشرسة للتكنولوجيا الرقمية i ). 

وظيفيًا إذ أصبحت تعبر عن األفكار فلم تعد الصورة عنصرا جماليا فقط، بل عنصرًا 
أقوى و واآلراء، كذلك إنها توضح المعالم التي يصعب وصفها بالكلمات، أحيانا تكون الصورة أبلغ 

ح في معناها ومحتواها من الكلمة المكتوبة، فهي تنقل الحدث وتجسده كما هو، وغالبا ما تنج
 من دعامة هي كتوبة، والصورةالصورة في تأكيد معلومات عن حدث تعجز عنه الكلمات الم

 يحمل ظامن هي فالصورة األيقونة، اتصالية فائقة وفقا لسيميولوجيا تتميز بقدرة االتصال، إذ دعائم
 في رةالرسائل والصو  نقل وظيفتها أداة أو المعنى واالتصال ويمكن أن تعد إشارة الوقت نفسه في

بين  المعارضة وتعد ما، لموضوع األدبية والمعاصرة هي تمثيل بصري معجم المصطلحات
فالصورة عند )باشالر(  وجهين، االنعكاس، عبر تنظيم تسمح بفهم )الصورة والمفهوم( ألنها

 عن يخرج اللغة ال الذي وتعارض المجاز بذلك تبدع اللغة المحض، وهي أساسية إنتاج للخيال
 دورها االستعمالي .

جملة من المفردات منها: )الصورة وعند البحث عن مفهوم الصورة نجد أنفسنا أمام 
الفوتوغرافية، اللوحة الزيتية، الصورة المتحركة، التليفزيون، والسينما والصورة الشعرية، والصورة 
الذهنية، والصورة الخطية، والصورة الرقمية، فضاًل عن صور الواقع االفتراضي، والصور 
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ختلفة مًعا في مجتمعاتنا اليوم، لذلك فإن التشكيلية وغيرها(. وتتواجد كل هذه الصور بمعانيها الم
x)هذا العصر جدير بأن يسمي عصر الصورة فعالً  i i ()x i i i ). 

و ، وهوتزاحم هذه األنواع ال يدل على تعدد أشكال نقل الصورة بقدر ما يؤكد شيئًا أساسياً 
ام القيإننا ال يمكن أن نستغني عن الصور، فعندما نفكر فنحن نستعمل صورًا ذهنية، وال يمكن 

بعملية التفكير بدون هذه الصور، ألنها هي التي تدفعنا للتعبير عما هو غير موجود بشكل 
x)عيني، فالصورة هي العالم المتوسط بين الواقع والفكر، بين الحس والعقل i v وهي حالة مترابطة ، (

مة ، ومتوازية مع ما يجاورها من انواع اخرى، وتعني كلواالبتكاراتومتسلسلة في االنواع 
( Photo( الرسم او الكتابة بالضوء، وتنقسم على كلمتين فوتو )Photographyفوتوغرافي )

( وتعني رسم او كتابة، لذلك فالتصوير اساسا عبارة عن رسم Graphوتعني ضوء، وغراف )
 صورة على سطح ما باألشعة الضوئية، وبذلك يكون معنى الكلمة الكتابة او الرسم بالضوء.

فقد طور )بارت( نظريته السيميائية حول الصورة الفوتوغرافية بوضع  الصورةوألهمية 
ن مجموعة من االشكاليات ومناقشة بعض المشكالت المنهجية والنظرية التي لم تحظ باهتمامه م
 قبل، إذ ان الصورة في المقام االول ماهي اال خطاب )تناظري( دون سنن، بين الشيء وصورته

 طيع.ان الصورة الفوتوغرافية خطاب مشكل كمتتالية غير قابلة للتقالفوتوغرافية وبعبارة اخرى 

ى كما تظهر الصورة الرقمية ملونة او غير ملونة وبأحجام مختلفة، كذلك لديها قدرة عل
كثر لتها اللتصميم ولعل القدرة التأثيرية للصورة الرقمية هي التي جع انتباههاقناع المتلقي وجذب 

مكن الحصول عليها بسرعة فهي متاحة من مصادر عديدة، فضاًل أنواع الصور شيوعا، كما ي
عن كون الصورة أكثر قدرة على ترجمة المشاعر واألحاسيس، ومالمسة العواطف والمشاعر 

هاش، االندواألفكار، واالستحواذ على االنتباه. كما تتفرد بمزايا عديدة في اإلقناع، واالستثار، و 
x)ع من قبل أي فردوسهولة االستيعاب بشكل فوري وسري v ان القراءة الوصفية للصورة تحدد  .(

نتاج االجابة عن ماهية الصورة وتستند الصورة الى المعطيات التي يوفرها التمثيل االيقوني إل
معانيها وتستند من جهة ثانية الى معطيات من طبيعة اخرى يطلق عليها التمثيل التشكيلي 

ذا لشكيلية )االشكال، الخطوط، االلوان، التركيب..( للحاالت االنسانية اي تلك العالقات الت
، يتوجب معرفة النمط الذي تنتمي اليه الصورة فهل تنتمي الى الصورة السينمائية، الجمالية

 النفعية، االعالنية، الوثائقية... وبذلك تتحدد طبيعة الصورة.
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 الخطاب البصري للصورة الرقمية: المبحث الثاني

 تعد الصورة العنصر الحيوي والحركي في التصميم وهي عنصرًا متممًا للنص وليست بديالً 
قد بحال من االحوال، ومما الشك فيه إن استخدام الصورة في موضوع ما يعمل على اثرائه و  عنه

يكون لبعض الصور اكبر االثر في نفوس المتلقين، وتكون اكثر تعبيرًا من ابلغ الكلمات 
x)للغوية، خصوصا اذا كان التصميم يشمل موضوعا انسانيًا او اجتماعيًا. والتعابير ا v i ) 

ال  كما تعد الصورة لغة مرئية يمكن خاللها تسجيل الخبرات الداخلية والخارجية عن عالم
ك ا كذلتستطيع التعبير عنه، فضاًل عن اهميتها الكرافيكية والبصرية واالتصالية للصورة، فان له

يلة ورة وسونها عماًل فنيًا يحقق تقاباًل بصريًا يؤثر في المتلقي، كما تعد الصك الجماليةقيمتها 
ة مهمة إليصال االفكار تفوق في ذلك غيرها من الوسائل، وتفيد الصورة من الناحية التسويقي
اسًا والتوزيعية، والصورة تجيب على حاجة سيكولوجية لدى االنسان، كما أنها تعطي للمتلقي احس

ان الحادث وتشعره بانه يشارك فيما يحدث وهو يعطي شعورا باأللفة بين القارئ بانه في مك
 والتصميم.

وتعبر الصورة عن اشياء عدة في ان واحد ويمكن لها ان تحتوي على عدة مجازات في 
حليل نفس الوقت لتتضمن مثاًل كناية استعارة، وإلغناء الصورة الرقمية يجب معالجتها فقبل الت

التمييز بين مختلف انماطها كونها تخفي احتماالت قرائية عدة بوصفها نصا بصريا البد من 
x)مفتوحا يمر بمراحل ثالثة للقراءة v i i ): 

 طبيعة الصورة. .1
 تحليل مكونات الصورة . .2
 تأويل الصورة. .3

حياتنا اليومية، فاإلنسان كائن  يكتسب التواصل بالخطاب البصري أهمية بالغة في
االجتماع يفرض عليه التفاعل مع اآلخرين  مجموعات منظمة، وهذا اجتماعي بطبعه، يعيش في

المرسل  والتحاور بطبيعة الحال إال إذا كان مشتركا بين في مختلف األنشطة، وال يتم هذا التفاعل
جد أن ن وفي هذا اإلطار .والسامع والكاتب والقارئ والعازف والمستمع والمرسل إليه، أو المتكلم

 البصري ذات طابعين:مسألة تلقي الخطاب 
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 :طابع أيديولوجي .1
 يالحظ أن أغلب القراءات التي تؤول بها الصورة اإلعالنية هي قراءات تستند بالدرجة

ثابتة  الذاتي واأليديولوجي، إذ ال توجد أسس األولى إلى مرجعية المتلقي / المشاهد من منظورها
يقول د. عبد اهلل بريمي من أن لصورة ما، فكما  أو مناهج علمية خاصة محددة في التحليل

 داللي لمجموعة من القيم لذا وجب النظر إليها بوصفها تمظهرا الصورة هي: ''تحيين وتكثيف
يديولوجي'' صريحا إليديولوجية x)معينة، إنها تشكيل وتشييد معرفي وا  v i i i ) . 

 :أدبي طابع .2
التعامل مع  أمام النقص الحاصل في مناهج تحليل الخطاب البصري، سعى بعضهم إلى

 النقدية في مجال تحليل الصورة وعلى أنموذجات تحليل النصوص األدبية، وأن ضعف اإلنتاجات
ة الغياب هو أيضا راجع إلى تعقد تركيب وتلقي الصورة، هو نتيجة غياب منهج علمي واضح، هذا

شكاالت بمدى إمك البنى الداخلية والتواصلية للنصوص البصرية، انية فبدأت تطرح تساؤالت وا 
رقى مناهجه وآلياته كأي خطاب أدبي، وهل ت دراسة الصورة الرقمية دراسة أدبية باالعتماد على
واالهتمام؟ وهل يمكن إدراجها كجنس أدبي  الصورة بالفعل إلى نص أدبي تستدعي الدراسة

دبي اشتغالها؟ وفي هذا الصدد، نرى أن الدارس األ مستقل بموضوعه، ومتميزة بمكوناتها وآليات
)عبد الفتاح كيليطو( عالج قضية االعتراف بالنص األدبي وشروطه من داخل ثقافة ما، فقد 

 فبذلك يمكن القول بأن الصورة اإلشهارية لها مكان في اعتبر اإلشهار من بين هذه الشروط،
شأن الخطاب اللغوي. فهي وسيط تواصلي تمرر بواسطته عددا  التحليل األدبي شأنها في ذلك

بيل والقيم، مما يلزم على المتلقي امتالك قدرات منهجية ومعرفية في س والدالالتمن المعاني 
x) ودالالتها السميائية والتواصلية إدراك آلياتها i x ) . 

 الصورة كوسيلة إتصال

 دراسة الفن وتوسيع مجال المعاصرة، الحياة في الجماهيري االتصال وسائل انتشار إن
مادة لالستهالك  بل أصبح المجتمع، في نخبة تأمل موضع يعد لم بأن الفن االعتقاد أّدت إلى

ضوء  على في المجتمع وظيفته الفن وعن للنقاش عن دور المجال فتح ما الجماهيري. وهذا
إلى  دخوله زال بفعل قد القدسي للفن الطابع أن النقدية يعتقدون العصر. فاتّباع المدرسة حقائق
على طاقاته  وقضت فيه أصيلة كل تجربة وامتصت الفن وأن الثقافة الجماهيرية سلعت السوق،
 أن الثقافة الجماهيرية المدرسة هذه يعد معارضو لالمتثال. بينما مادة منتجة فأصبح النقدية
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 هذا من الجمهور، قطاع واسع متناول في أصنافه، وجعلته الفن بمختلف وسعت من انتشار
x)لجمهورالثقافي ل رفع المستوى في كونه يساهم إضافة إلى x ). 

لألشكال  الحياة دائما. فمنح واأليقونة بين الصورة واالختالف التشابه مسألة تطرح
 أيضا الوظيفة لكنها للصورة األساسية الوظيفة هي والمكان الزمن عبر واألشخاص واألشياء

 حضور تمحى لتجسد األخيرة هذه أن هو بينهما االختالف ما يصنع لأليقونة. لكن األساسية
 ةالصور  إن .غيابه تمثله وتؤّكد الذي المرجع عن حضور الصورة بينما تشهد المقدس، األنموذج

 :الفضاء والزمن توتر بين موضع تشكل اللفظية غير للغة األساسية الركائز إحدى تعد التي
شذرات ها ذي البعد المجهول. إنّ  الذهني والفضاء أبعاد، الثالثة أو البعدين ذي الفيزيائي الفضاء

لتفكير أو ا الرؤية، الفعل: فعل لحظة تخليده. إّنها قصد فعل أو لحظة إيقاف المكان والزمان، من
x)الحلم أو x i ) . 

الك، االستعمال واالسته ناحيتي من الصورة موقع غّير قد الفوتوغرافية الصورة اختراع إن
 الزيتية الحرفيات واللوحات بها تستهلك كانت التي الطريقة بنفس تستهلك إذ لم تعد الصورة

 والمنتجة الناقلة لألحداث األحداث )الصورة نقل في لتساهم والرسوم، إذ دفعت بالصورة
التشكيلي  الفن مقتصرا على كان الذي للربورتاج(. وعممت الصورة استعمال الصورة الشخصية

 المجتمع. للنخبة في الزيتية( الموجه )اللوحات

 

 االظهارية للصورة الرقمية التقنيات :المبحث الثالث

 كما تعددت الفنون الرقمية على وفق احتياجاتها وبحسب تقنياتها ووسائل إخراجها بما
ع يتواءم مع متطلبات العملية التصميمية اإلبداعية لذا نجد إن هناك العديد من هذه األنوا

x)ومنها x i i ): 
 لغات البرمجة ويتم باستخدام (:Digital Abstract Artالفن التجريدي الرقمي ) .1

وغيرها، فن جميل عرفت بداياته كأحد الفنون التقليدية،  Basicو  Fortranالمعروفة كلغة 
في  (. ويتداخل فعله مع تطبيق االتجاه التجريدي1واحتّل مكانته في الفن الرقمي الحديث )شكل

 .إعداد تصاميم األقمشة المعاصرة على وفق المعالجات اإلظهارية للتقنيات الرقمية
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: وهو تطور للرسم التقليدي، إذ استبدلت األدوات التقليدية (Drawingفن الرسم ) .2
اليدوية بأخرى تقنية أكثر ابتكارًا وحداثة، كالفأرة والقلم الضوئي. والرسم من بين الفنون الرائعة إذ 

(. 2تكون اللوحة كليًا من عمل الرسام دون اقتباس أية عناصر أخرى كالصور والخامات )شكل
 Corelالصورة عن طريق برامج الرسم الرقمي مثل برنامج )كوريل درو  أو إعادة رسم أجزاء من

Draw) والذي يستخدم في تصاميم اقمشة الستائر والمفروشات واالقمشة متعددة االستخدام. 

  
 2شكل 1شكل

 : هو نوع من الفنون الهندسية، يعتمد على الحسابات(Fractal Artالفن الكسوري ) .3
 د علىكأساس له، لكن مع تطور البرامج الرقمية لم يعد هذا النوع من الفنون صعبًا إذ أنه يعتم

م الرقمية (. وتزداد تطبيقاته في تصامي3التكرار والتنسيق والدقة، ما يزيده إبداعًا وجمااًل )شكل
 ظيفات أخرى.تو  فضاًل عنألقمشة المفروشات 

: هو نوع من أنواع الرسومات المتجهة، أي ما (Vector Artفن الرسم االتجاهي ) .4
يعتمد على االتجاهات والمحاور الرياضية، وهي تقنية تختلف عن تقنية البكسل التي 
 تعتمد في بعض أنواع الرسم. يستخدم فيه القلم الضوئي كأداة أساسية للرسم، وهو فن

ة (. وُتعتمد هذه التقنية اإلظهاري4دقة مهما كبرت الصورة )شكليتصف بالبراعة في ال
 .في تصاميم أقمشة الستائر وكذلك المفروشات )الشراشف( وأقمشة التنجيد
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 4شكل 3شكل

 المعالجات الرقمية للصورة وتطبيقاتها في تصاميم األقمشة المعاصرة

ة بياناتها، حيث يمكن اإلفادالبد من إجراء بعض المعالجات على الصورة كي يتم تنظيم 
منها في العديد من التطبيقات كوحدات تصميمية لألقمشة المعاصرة، وهذا يتم في ضوء تنوع 

 المعالجات الرقمية المندرجة كاآلتي:

 تنظيم الصورة:  .1
ان استقبال الصورة يكون في المرحلة االولى مجمال، فالعين تمسح الصورة بشكل عام 

تي ة، والالصورة على نفس االطار لتاتي بعدها المرحلة الثانية إذ القراءة الخطيوبالتالي يتم بث 
x)تحدد مسار الصورة x i i i . كي يتم عند النظر لمجموعة من تصاميم األقمشة التي تعد أجزاءًا من (

 (.5كاًل تصميميًا متكاماًل يتضح في )شكل 

 
 5شكل

 المنظور:  .2
صص احداهما واسع ويراد به العلم الذي هنالك معنيان لمفهوم المنظور عند اهل التخ

فسها يكمن في تمثيل الموضوعات واالشياء ذات األبعاد الثالثية على سطح ذو بعدين، بالكيفية ن
 (.6التي نراها بالبصر اخذين بالحسبان عنصر المسافة )شكل

ومعنى اخر ضيق عرف منذ بداية عصر النهضة بانه العلم الذي يكمن في تمثيل عدة 
ت مع تمثيل الجزء المكاني ايضا الذي توجد فيه هذه الموضوعات بحيث تبدو هذه موضوعا

االخيرة مشتقة في مستويات المكان، كما يبدو المكان للعين التي تتوقع في موضوع واحد ليصبح 
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x)هنالك عدة منظورات، منظور جوي، منظور معكوس، منظور خطي  x i v . وهذه المعالجات (
أبعادًا تطبيقية واسعة المجال ضمن تصاميم األقمشة حيث نقلت تحقق مفهوم المنظور أخذت 

ممثلة  -الوحدات التصميمية من حيث كونها ثنائية األبعاد إلى وحدات تصميمة ثالثية األبعاد 
 ذات تطبيقات واسعة المدى. –على سطح ذو بعدين 

 (: Frameاالطار) .3
ي ينسجم مع مجمل الحقل يأتي االطار على انواع عديدة منها العام او المجمل والذ

(، وتتعدد أنواع اإلطارات التي يمكن استخدامها كمعالجات تصميمية 7المرئي للصورة )شكل
 رقمية للصور التي يتم توظيفها في تصاميم األقمشة وحسب اآلتي: 

  . االطار العرضي: الذي يتم من خالل فصل الشخصيات عن المستوى العام 
 كل كلي والشخص او الموضوع كامال.االطار الكلي: يقدم الرؤية بش 
  .االطار المتوسط: فيه تقدم الصورة بشكل نصفي 
  .االطار الكبير : وهنا يتم التركيز على وجه الشخصية او الموضوع 
  .االطار االكبر: نجده يركز على تفصيل الموضوعات الموجودة 

  
 7شكل  6شكل 

 زاوية النظر:  .4
تتم من خالل اختيار الزاوية الموائمة للمشهد المصور اذ يتم ربط العين والموضوع، 
ن فالمتلقي ليس بالضرورة ان يركز على نفس زاوية النظر التي اختارها المصور، لذا ال بد م

االخذ بالحسبان االجابة عن تساؤل، من اي زاوية تنظر للمشهد المراد تصوره، اذ نجد بان 
غرافية مثال هي من وضع الفوتوغرافي الذي اختار موقعه ضمن عملية التصوير الصورة الفوتو 

ليحدد اطار الموضوع الذي سيلتقطه بضبط االنارة وكميتها، والحال مختلف في الصورة حيث 
 (. 8التركيز على زاوية النظر االمامية التي تقابلنا وجها لوجه وكأنها تخاطبنا )شكل 
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أنها تظهر الشيء من وجهة نظر خاصة وبأكثر الطرائق تميزا وتكمن جمالية الصورة في 
و وأيضا التصوير من جهة غير مألوفة للمشاهد فضاًل عن أن األشياء غير الهامة تخفى كلها أ

x)جزء منها ومن ثم تأكيد األشياء الهامة وهذا ما يسمى بزاوية التصوير x v فهذا التحديد نفسه  (
خاص الجاري تصويره يؤدي فكرة معينة كونها وصفا يتيح الفرصة الفنية لجعل الحدث ال

ن اختيار الزاوية تجعل المشاهد ينتهي إلى ر  ؤية سيكولوجيا للطريقة التي صور بها المنظر، وا 
اهد الشيء المألوف وكأنه شيء غير مألوف، فإذا أحسن اختيار الزاوية فانه سيزيد اهتمام المش

(x x v i يا الشكلية للشيء نفسه فحسب بل كذلك إلى صفاته ، والمصمم ال يوجه االهتمام إلى المزا(
ها الشكلية وهذا ما يأتي عن طريق حسن اختيار حجم اللقطة، فالصورة الرقمية البد أن يكون ل

حجم يتحدد، هذا الحجم على وفق الخيال، والوظيفة الجمالية، هذه الجمالية تبرز من خالل 
براز أجزاء معينة من الجسم بزيادة أعرض الكل أو الجزء وجعل األشياء صغيرة أو كبير  و ة وا 

  .نقصان الحجم
الجمالية األخرى التي تصاحب الصورة هي الحركة فالحركة لها تأثيرًا على اإليقاع 

x)الجمالي للصورة وتكون بفعل العوامل اآلتية  x v i i ): 
 تأثير عمق المنظر وتأثير بعد الكاميرا عن الشيء.  .أ
حرك من األعلى إلى األسفل ثم من األسفل إلى تأثير عمق الكاميرا خاصة التي تت  .ب

 عناصراألعلى فتبرز جمالية الحركة، وهذا يمكن أن يظهر حاليًا بفعل الحركة واالتجاه لل
 (.9التصميمية المكونة للوحدات التصميمة لألقمشة )شكل 

  
 9شكل  8شكل 
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 : Photomontageعملية الفوتومونتاج  .5
الصورة، فهي تقوم على الحذف أو اإلضافة أو التركيب وهي أخطر عمليات تغيير مالمح 

د قأو كلهم مًعا، وقد تكون بسيطة بفعلها المتغاير . وتهدف إلى مجرد تقديم مشهد معبر، أو 
تهدف إلى تشويه صورة ما، وتقديم انطباع سيئ عن موضوع أو أشخاص في داخل الصورة أو 

طريق عمليات قص أجزاء من أكثر من مجموعة من الصور. وتتم عملية الفوتومونتاج عن 
تاج (، وهو نفس تكنيك المون10 صورة ثم تركيبها مًعا ثم طبعها في النهاية كصورة واحدة )شكل

x)السينمائي الذي يضع لقطة قبل لقطة أو بعدها ليعطي تأثيرًا معينًا  x v i i i وعامة يؤثر منطق  (
ما ترتيب المشاهد المصورة على القيم التي تحملها، لذا ال ينبغي تغيير منطق ترتيب الصور ب
يئة يؤدي لمعاٍن غير حقيقية، وهذه الخاصية في المعالجات الرقمية يتم تطبيقها في إعداد وته

 تصاميم األقمشة بشكل متزايد.
 : Croppingاقتطاع أجزاء الصورة  .6

غيير يتم من خاللها تحرير أو حذف أجزاء من الصورة لزيادة االهتمام بها أو ت وهى عملية
صل نسبها أو حجمها أو مساحتها. كما تعنى أيًضا عملية التقطيع الرمزي )الجمالي( للصورة األ

x)لحذف األجزاء الزائدة  x i x . وهي عملية أساسية في معالجة الصورة تصميميًا، وهى تتم على (
عد م به المصور عند تحديد جزء معين من المشهد للتركيز عليه، كما قد تتم بمراحل بعضها يقو 

ا ساحتهالتقاط الصور، إذ يتم استبعاد جزء من الفيلم أو اقتطاعه رقميا، وتحديد أحجام الصور وم
(x x x ، وهذا يتم تطبيقه عند تحديد واقتطاع أجزاء من الصورة واعتمادها كوحدات تصميمية في (

 (11المعاصرة )شكلتصميم األقمشة 

  
 11شكل 10شكل
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 اإلضاءة والتلوين:  .7
بعض  من بين المعالجات الرقمية المتعلقة بالتلوين واإلضاءة ما يعرف بالتعتيم أو تفتيح

و همناطق الصورة. والتعتيم يعمل على زيادة المناطق الداكنة أو المظلمة في الصورة، وعكسه 
(، وهما عمليتان منفصلتان. وقد يتم تعتيم الخلفية أو إزالتها 14، 13، 12التفتيح )شكل 

cutout  أو تغييرها أو وضع عناصر الصورة في إطار خلفية مغايرة للخلفية األساسية التي
قدر التقطت. وأحياًنا ما يتم تعديل المساحة اللونية لعناصر الصورة لكي تتشابه مع واقعها ب
حات اإلمكان، وكذلك القيام بعمليات زيادة أو إنقاص للتشبع اللوني في الصورة، وتعديل المسا

 نفصلةكنه اللون، وكذلك تحويل الصور الملونة إلى أبيض وأسود باستخدام قنوت لونية ماللونية و 
(x x x i . وقد كثر استخدام هذه المعالجات في مراحل إعداد وتهيئة تصاميم األقمشة، بإجراء (

تغايرات لبيانات الصورة الرقمية بما يمكن أن يستحصل على العديد من التصاميم من صورة 
  واحدة.

   
 14شكل  13شكل  12شكل 

 

 نتائج البحث
واقع قل التعد الصورة الفوتوغرافية الرقمية معينًا ال ينضب يمكن االستعارة منه لإلفادة من ن .1

بكل تفاصيله  وتحويله إلى وحدات تصميمية متنوعة التطبيق في مجال فن تصميم 
 األقمشة.

ي والمعنى والتعبير وعمق النظر الذتمتلك الصورة الرقمية جماليات تنبع من الوظائفية  .2
 تحتويه وتنوع معالجاتها الرقمية.
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ضافة هناك إمكانية تطبيق الصورة رقميًا بشكل كامل أو اقتطاع أجزاء أو إزالة إجزاء أو إ .3
 أجزاء منها وبذلك تتعدد النتاجات التصميمية من الصورة ذاتها.

 الل المعالجات الرقمية.إمكانية تحسين مستوى ودقة الصورة الفوتوغرافية من خ .4
 الحصول على التنوعات اللونية والقيم الضوئية من خالل التقنيات اإلظهارية والرقمية .5

 المجراة على الصورة األصل.
من  إمكانية اإلفادة من االستعارات والتشبيه مع أصل الصورة الرقمية للحصول على تنوعات .6

 قمشة.الوحدات التصميمية التي يمكن إدراجها كتصاميم لأل
 تعددت استخدامات األقمشة وعليه تعددت التصاميم التي ممكن أن تنفذ عليها وبهذا فأن .7

التنوع الهائل بالصورة المأخوذة من الواقع يمكن أن يعد جزءًا من النسق التصميمي 
 لألقمشة.

 يحمل فتتميز الصورة بقدرة اتصالية فائقة وفقًا لسيميولوجيا االيقونة، فالصورة هي نظام ي .8
 الوقت نفسه المعنى واالتصال فهي تمثيل بصري لموضوع ما كتمثيلها في التصميم المطبق

 على االقمشة.
 ستطيعتعد الصورة لغة مرئية يمكن خاللها تسجيل الخبرات الداخلية والخارجية عن عالم ال ت .9

لك كذالتعبير عنه، فضاًل عن اهميتها الكرافيكية والبصرية واالتصالية للصورة، فإن لها 
مات ستخداقيمتها الجمالية كونها عماًل فنيًا يحقق تقاباًل بصريًا يؤثر في المتلقي كما في ا

 الصورة بتصاميم االقمشة الرقمية وتأثيراتها في المتلقي.
فن تتقارب التطبيقات ما بين الفنون الرقمية وتصاميم االقمشة متعددة االستخدامات كال .10

 ري وفن الرسم االتجاهي.التجريدي وفن الرسم والفن الكسو 
تتعدد معالجات بيانات الصورة العتمادها كوحدات لتصميم االقمشة بتنظيم الصورة  .11

كوس والمنظور بمفهومية الثالثي االبعاد ومستويات المكان كالمنظور الجوي والمنظور المع
 يبوالخطي، وزاوية النظر وحجم اللقطة والحركة والفوتومونتاج كالحذف واإلضافة والترك

 والتشويه واقتطاع اجزاء الصورة واإلضاءة والتلوين.
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 االستنتاجات
إمكانية استخدام الصورة الرقمية منفردة أو مدمجة مع صور أخرى أو تكوين وحدات  .1

تصميمية من أجزاء الصورة أو بتغير فعل الحركة واالتجاه لبعضها أو بدمج أنواع من 
 تصاميم األقمشة.الحروف أو النصوص الكتابية الستخدامها في 

يعد توظيف المرشحات والمؤثرات الرقمية من أهم المعالجات الرقمية التي تجرى على  .2
 الصورة الفوتوغرافية بما يحقق التنوع التصميمي في األقمشة.

ة ومن واقعيمن الممكن أن تتضمن الصورة الفوتوغرافية األشكال اآلدمية والحيوانية والنباتية ال .3
كال المصنعة ومن الممكن أن تضم المعطيات البصرية كالنصوص الممكن أن تضم األش

 الكتابية أو الحروفية أي األشكال ذات المعطيات البصرية الثابتة والمتحركة.
 تحمل الصور الفوتوغرافية دالالت عقلية وطبيعية ووضعية وهي بهذا تمتلك داللة الرمز .4

 واإلشارة واأليقون.
والتعبير وتجسيد الموضوع بما يتطابق مع الواقع تحمل الصورة مفاهيم عدة كالمعنى  .5

 والمضمون ومن الممكن أن تمتلك أبعادًا تداولية وتأويلية.
ثتصاليًا، بصريًا وبهذا فهي تعد من وسائل اإلمتاع وجذب االنتباتمتلك الصورة بعدًا  .6 ارة اه وا 

 الحواس عند المتلقي.
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 التصميم  الصناعياستخدام تكنلوجيا المعلومات في 

 الباحث

 م.م وسام حسن هاشم
 
 مقدمة:ال

 جليـا مـن خـاللذلـك التقنية الحديثـة  ، ويظهـر  باإلنجازاتيرتبط مفهوم "التصميم" اليوم  
 المستقبل وما ستؤول اليه تصاميمهم مقارنة بالواقع. سعي المصممين الى النظر الى

ت يعد التقييم الموضوعي للتصاميم  مع التناغم الجمالي الكلي الذي ترتبط به مع امكانيا
المصمم ومعرفته بتقنيات التصميم من جهة والمعارف االنسانية من ادب وعلم اجتماع وعلم نفس 
وغيرهــــا مــــن العلــــوم الطبيعيــــة، تجعــــل مــــن فعــــل فــــن التصــــميم متكامــــل  ومحــــيط بكــــل الجوانــــب  

 صميم ومحققا االبداع الفني  والفكري في ان واحد ومقتربات الت
ة على الرغم من التطورات الكبيرة ذات الخطى المتسارعة في مجال االتصـاالت والثـورة المعلوماتيـ

وســهولة ويســر االتصــال ضــمن هــذه المنظومــات ومــا تــوفره مــن عــرض مســتجدات لكافــة النشــاط 
ــه مــن تصــا ميم ومنتجــات اال انــه  هنــاك صــعوبات االنســاني ومنــه التصــميم واخــر مــا توصــلت ل

حقيقية تحدد مستوى االتصال لضـمان الديمومـة والتغييـر والتواصـل الـى اخـر مـا توصـلوا اليـه فـي 
مجــال االختصــاص، وخاصــة فــي مجــال التصــميم الصــناعي وهــو مــن االختصاصــات ذات طــابع 

 التغيير المستمر في عالم اصبح به االستهالك والتغيير امرا اساسيا
 

 الفصل االول:
 مشكلة البحث :

  

اصبحت عملية االتصال والتواصل عملية البد منها في كل المجـاالت وخاصـة ان العـالم 
اليــوم تــتحكم بــه انظمــة الكترونيــة غايــة فــي التعقيــد وان فقــدان خطــوة مــن التواصــل مــع االخــرين 

 وخاصة في مجال االختصاص يفقدنا زمنا يصعب تعويضه
حـــث الحـــالي بعــدم فعاليـــة اســـتخدام تكنلوجيـــا المعلومـــات بشـــكل يمكــن تلخـــيص مشـــكلة الب

فعـــال بالنســـبة للمصـــممين الصـــناعيين فـــي العـــراق وهـــذا مـــا اكدتـــه مقـــابالتي الشخصـــية مـــع مـــن 
المصممين بصورة عامة والمصممين الصناعين بصورة خاصة  فضال عدم وجود منظمـة ينطـوي 
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عضهم من جهة ومـع المصـممين العـالميين تحتها المصميين في العراق تضمن لهم التواصل مع ب
 ومراكز التصميم والمعلومات من جهة اخرى.

ان التواصـــل واالتصـــال بـــين المصـــممين مـــن جهـــة وعـــدم المعرفـــة بـــالقوانين التـــي تحكـــم  
تواصـلهم فــي شــبكة المعلومــات مـن االمــور الغيــر واضــحة االطــر لـذا تبــرز مشــكلة البحــث الحــالي 

 والبحث. مى باالهتمافي التعرض الى موضوع لم يحظ
 

 أهمية البحث :  -2

 تتلخص اهمية البحث الحالي ب:
 عدم وجود دراسة مماثلة في ذات الموضوع. .1

ان البحـــث يخـــوض فـــي موضـــوع غايـــة فـــي االهميـــة اال وهـــو تكنلوجيـــا المعلومـــات التـــي  .2
 اصبحت اليوم جزء اساسي من الحياة المعاصرة.

 اليوم تكنلوجيا االتصاالت. التطرق الى العالقة العضوية بين التصميم .3
 

 أهداف البحث:  -3

 يهدف البحث الحالي الى:
  االجابة على تساؤالت حول ماهية االتصال والياته فضال عن وجود ارضية مشتركة بين

تطوير عملية التواصل االلكتروني والمعلوماتي لتحقيق  ،فضال عن المصممين انفسهم
 اداء فعال للمنجز التصميمي.

 البحث :حدود   -4 

 تتحدد حدود البحث على : 
 الحد الموضوعي: تكنلوجيا المعلومات والتصميم 

 ينحصر للمدة الزمانية من مرحلة النشأة )الستينات( الى الوقت الحالي. الحد الزماني :
 تحديد المصطلحات :  -5

 تكنلوجيا المعلومات : 
 عرفها اليونسكو :

منظمــة يــديرها اشــخاص محترفــون فــي مجــال وهــي تقانــة علميــة وهندســية  تــدار مــن قبــل 
التقنيــة والبــرامج والمعلومــات بشــكل منهجــي ومــنظم ودعــم البــرامج التــي يمكنهــا تنفيــذ جميــع المهــام 
 ومعالجة وتخـزين والتفاعـل بـين الشـبكة مـن جهـة وجهـاز الكومبيـوتر الشخصـي مـن جهـة اخـرى .

(1 ) 
                                                           

(1 )r high schools/ Information technology management: Educational. the textbook fo 

Under the editorship of Professor G. A. Titorenko. - M.: UNITY - DANA, 2003p 29. 
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 الفصل الثاني:

 اتالمبحث االول  نشأة تكنلوجيا المعلوم

 المقدمة تاريخية :

، وهو مشروع 1969الذي اطلق عام  Arpanetظهر اإلنترنت نتيجة لمشروع 
من وزارة دفاع الواليات المتحدة. أنشئ هذا المشروع من أجل ربط الجامعات ومؤسسات 

 1983وفي األول من يناير  االبحاث الستغالل أمثل للقدرات الحسابية للكومبيوترات المتوفرة،
المعمول به في الشبكة واستعاضت عنه  NCPاستبدلت وزارة دفاع الواليات المتحدة البروتوكول 

. من األمور التي أسهمت في نمو الشبكة هو ربط "المؤسسة الوطنية TCP/IPببروتوكول 
بين طلبة  تصالاالللعلوم" جامعات الواليات المتحدة أالمريكية بعضها ببعض مما سّهل عملية 

الجامعات وتبادل الرسائل اإللكترونية و المعلومات ، بدخول الجامعات إلى الشبكة ، أخذت 
الشبكة في التوسع والتّقدم وأخد طلبة الجامعات يسهمون بمعلوماتهم ورأى النور المتصفح 

ل من "موزاييك"، والباحث "جوفر" و "آرشي" بل إن الشركة العمالقة "نتسكيب" هي في األص

1) جهود طلبة الجامعة قبل أن يتبّناها العقل التجاري و يوصلها إلى ما آلت إليه فيما بعد. ). 

يحكم الشبكة بروتوكول لإلّتصال والذي يقرر عمل هذا البروتوكول هم "مهندسو شبكة اإلنترنت"  
 ,HTTPوهي جهة مستقّلة تتدارس وتقرر أنواع البروتوكول المعمول به لشتى خدمات الشبكة ) 

FTP, IRC  )..الخ 

لم يجري استخدام االنترنت بشكل واسع حتى أوائل التسعينات من القرن العشرين وبالرغم من 
التي تجعل من استخدام االنترنت ممكن و موجود  التوجيهيةاالساسية والمبادئ  تتوفر التطبيقا

، وفي المختبر األوروبي للفيزياء  1991آب / اغسطس ،  6منذ ما يقرب من عقد. وفي 
، والذي يقع على الحدود بين فرنسا وسويسرا ، نشر مشروع الشبكه العالمية  CERNوالجزيئات 

،وهناك طور 1989الويب والتي تم اختراعها من قبل العالم اإلنجليزي تيم بيرنرز لي في عام 
. ولحقه متصفح ويب hypercard، استنادا إلى  violawwwالمتصفح للويب 

                                                           

 12.ص1999، ترجمة دار الفاروق ،القاهرة 1984ت خالد العامري  ، االنترنتكورت، روبرت:  ( 1)
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 supercomputingالمركز الوطني لتطبيقات  ، وفي 1993. وفي عام MOSAIC"موزاييك"
 1994"موزاييك"، وبحلول اواخر عام  MOSAICمن  1،0في جامعة الينوي تم إصدار نسخة 

كان هناك تزايد ملحوظ في اهتمام الجمهور بما كان سابقا إهتمام لالكاديمين فقط. وبحلول عام 
لي ، كان ذلك سببا للخلط في صار استخدام كلمة االنترنت قد اصبح شائعا ، وبالتا 1996

استعمال كلمة إنترنت على انها إشارة إلى الشبكه العالمية الويب، وفي غضون ذلك ، وعلى 
مدار العقد ، زاد استخدام شبكة االنترنت بشكل مضطرد. وخالل التسعينات ، كانت التقديرات 

من النمو االنفجاري في ٪ سنويا ، ومع فترة وجيزة  100تشير إلى أن األنترنت قد زاد بنسبة 
. وهذا النمو هو في كثير من االحيان يرجع إلى عدم وجود االدارة 1997و  1996عامي 

المركزية ، مما يتيح النمو العضوي للشبكه ، وكذلك بسبب الملكيه المفتوحة لبروتوكوالت 
شركة اإلنترنت ، التي تشجع االشخاص والشركات على تطوير أنظمة وبيعها وهي ايضا تمنع 

 (1) واحدة من ممارسة الكثير من السيطرة على الشبكه.

 مراحل تطوير تقنيات المعلومات

مرت تكنلوجيا المعلومات بمراحل متعددة تطورت لتلبي الطلب المستمر عليها والذي 
 ساعد في ذلك :

 تالتطور التقني المتسارع لتكنلوجيا االتصاال 

 الصناعية الكبرى خاصة من الدول تاالهتمام الدولي باالتصاال 

 ظهور حاجة متزايدة لتبادل المعلومات 

 من جهة وتوظيف عملية الترويج من  تالجدوى االقتصادية لتسويق االتصاال
2)خاللها ) 

 

 االولى)الستينات(: المرحلة
                                                           

 27.ص1997شاهين ، بهاء:دليلك الشخصي لالنترنت،المكتبة االكاديمية، القاهرة ( 1)
 43النسر، ولفرد : نظم استرجاع المعلومات،ت قسمت قاسم، دار الغريب للطباعة والنشر د.ت.ص( 2)
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تعدد اتسمت بظهور البواكير االولى لمراكز معالجة البيانات  واستخدامها  من قبل عدد م
  بدائية تكنولوجيا المعلومات وقد تم أتمتة ورتتط في هذه المرحلة  ،في ان واحد ألول مرة 

ع التعامل مع كميات كبيرة من البيانات م ، ويظهر في هذه المرحلةألنشطة البشريةلروتينية 
 :تميز، وتقدرات محدودة من األجهزة

 .كفاءة نسبية  لمعالجة المعلومات عند تنفيذ العمليات الروتينية 

  المؤسسات المركزية في االتصال.التركيز على 

  .تعاظم استخدام الموارد ومراكز الكمبيوتر 

 قها المعيار الرئيسي لتقييم فعالية إنشاء نظم المعلومات كان الفرق بين ما تنف
دخال الوسائل الحديثة.  على تطوير وا 

  ضعف التواصل من المستخدمين، و نظم المعلومات و مطوري البرامج بسبب
 وجهات النظر وفهم المشاكل. االختالفات في

 (1)إنشاء انظمة التواصل المستخدمين 

 المرحلة الثانية )السبعينات(:

 . المشكلة مع هذه المرحلة360انتشار أجهزة الكمبيوتر في سلسلة " آي بي إم/  
ين ، وتعالج كم المعلومات المتوفر والكومبيوتر خاص للمحترف  يالبرمجيات بدائية ال تلب

 وتتميز:

 .يترافق مع ظهور أجهزة الكمبيوتر الشخصية 

 تغيير النهج إلى إنشاء نظم المعلومات.  

 .الفرد المستخدم يتخذ قرارات 

 رغبة من قبل المستخدم في التطوير.  
                                                           

 2كنت،الن:استخدام الحاسبات االلكترونية في خزن المعلومات واسترجاعها ،ت حشمت قاسم واخرون ،ط ( 1)
 62.ص1997دار المطبوعات ، الكويت 
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 التواصل مع البرامج المطورة. 

في هذه المرحلة يتم استخدام معالج البيانات المركزي والعمل مع قواعد البيانات خاصة 

1)العمل للمستخدم في أماكن ). 

 المرحلة الثالثة )الثمانينات(:

تقنيات تعد مرحلة الثمانينات مرحلة انتقالية  اذ اصبحت البداية النطالق 
 غيرللمستخدمين الالكمبيوتر  ،واصبح تهدف الى حل استراتيجيالتي المعلومات 
هي تلبية في هذه المرحلة . المشكلة بشكل كبير  نظم المعلومات تطورتالمحترفين و 

 احتياجات المستخدم و إنشاء واجهة مناسبة في بيئة الكمبيوتر.

 المرحلة الرابعة )التسعينات(:

-interالتكنولوجيا الحديثة  من العقد التاسع من القرن المنصرم  ابتكرت في وقت مبكر 
 العالقات التنظيمية ونظم المعلومات.

 :ظهرت مشاكل مع اتساع الطلب واالستخدام تطلبت 

 وبروتوكوالت الستخدام التقنية االتصاالت  معايير ووضع االتفاقيات طويرت
  الحديثة

 االستراتيجية المنظمة. المعلومات إلى الوصول 

 .حماية وأمن المعلومات 

 2) الحاجة لتصميم كومبيوترات ذات كفاءة توافق المتطلبات المتجددة ) 

                                                           

(1 )logies in the economy: Textbook/ Ed. by G. A.   Automated information techno 

Titorenko. - M.: UNITY, 1998 .p118 
(2 )Information technology management: Educational. the textbook for high schools/  

Under the editorship of Professor G. A. Titorenko. - M.: UNITY - DANA, 2003p 
118. 
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 المبحث الثاني انواع شبكات المعلومات

 اإلنترنت واإلنترانت واإلكسترانت 

يعلم أنها عبارة عن شبكة و سواد األعظم من البشر لل تعتبر عبارة االنترنت مالوفة
حكومات لمؤسسات وبعضها تعود لالمعلومات بعضها  من دولية ، تحمل كمية هائلة عنكبوتية

واصبحت جزا ال والبعض اآلخر شخصي. فلقد تطورت اإلنترنت خالل السنوات األخيرة لدرجة 
. وتطورت مع هذه المثل اإلنسانية األعراف والبروتوكوالت التي تنظم يتجزا من الحياة العصرية 

عمل هذه األجهزة مع بعضها فظهرت مشكلة كيفية التحرك خالل شبكة اإلنترنت وكان اإلنجاز 
ق عليه وهو ما نطل World Wide Webالذي ظهر بداية التسعينات وسمي بالشبكة العالمية 

www 1)اإلنترنت الولوج في هذا العالم الواسعي شخص والذي جعل من الممكن ال ) . 

أن شبكة  ،الشبكة الداخلية أو الشبكات الشخصية الفعلية  مىسوت  ) اإلنترانت( اما
اإلنترانت هي تطبيق فعلي لشبكة اإلنترنت ولكن داخليا بالمؤسسة أو الشركة بنفس أعرافها 

وتتميز بأنها تعطي مظهرا منتظما لقواعد بيانات  wwwبدأ الشبكة العالمية وبروتكوالتها وم
العمالء ، وملفات االتصال ، ومعلومات المنتجات مما يعني أنها أسهل استخداما من قبل 
الموظفين فتطبيقها مثال ألنظمة البريد اإللكتروني تساهم في توفير النفقات بالمقارنة مع البريد 

قد تكون ماال ، جهدا ، وقتا. واستخدامها لنفس تطبيقات اإلنترنت اليعني بأي العادي والنفقات 
حال من األحوال بأنها مفتوحة ألشخاص خارج نطاق المؤسسة، بل قد تكون مفصولة كليا عن 

جدار  Securityأو تكون مرتبطة بها ولكن من خالل إضافة مميزات  wwwالشبكة العالمية 
سمح بدخول األشخاص المصرح بذلك ويمنع اآلخرين والتصريح قد ي FireWallناري يطلق عليه 

يكون بكلمة سرية و ببطاقات ذكية تستخدم التشفير للولوج إلى الشبكة الداخلية فيمكن بالتالي 
ولوج الموظفين إلى الشبكة العنكبوتية فيستفيدوا من المعلومات الموجودة باإلنترنت العالمية 

أو المؤسسة في نفس الوقت. إذا فشبكة اإلنترانت شبكة مترابطة  والمعلومات المحلية بالشركة
مملوكة لهيئة أو مؤسسة تستخدم تقنيات  Private TCP/IP Internet Workتستخدم 

في  Web serversوخادمات الويب  Web browsersاإلنترنت المختلفة مثل المتصفحات 
                                                           

 45.ص1999، ترجمة دار الفاروق ،القاهرة 1984كورت، روبرت: االنترنت ،ت خالد العامري   ( 1)
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نجاز مهام العمل داخل المؤسسة. ويمكن استخدام تقنيات تصميم  التعامل مع المعلومات وا 
الصفحات الخاصة باإلنترنت لعمل الوثائق والمستندات وخطابات العمل الخاصة بالشركة 
وتبادلها بين العاملين عن طريق تصفحها من على الخادم الرئيسي لموقع الشركة ومع تطوير 

الخاصة بالشركة ووضعها على  Databasesيضا تصميم قواعد البيانات يمكن أ ASPتقنية 
لضمان الوصول إليها من أي مكان داخل أو خارج الشركة مع  Web serverخادم الموقع 

، كما  Security Levelتحديد الصالحيات المختلفة للعاملين وتحديد مستويات الحماية واألمن 
سلفنا وعمل دليل إلكتروني به كل بيانات األشخاص الذين يمكن تبادل البريد اإللكتروني كما أ

عن بعد بين  Video Conferencesيعملون بالمؤسسة وكذلك عمل ميزة المقابالت التلفزيونية 
 Remoteالمدراء وموظفيهم وكذلك الدخول للشركة وبياناتها عن بعد من قبل اإلدارة العليا 

Access(1 )  . 

عبارة عن شبكات أو خدمات شبكية متشابهة تفصل بينها  ( Extranet) األكسترانتأما 
حدود دقيقة وديناميكية تتغير معياريتها من يوم آلخر استنادا إلى ما يستجد في العالم التقني 
المعاصر. وقد ظهرت شبكات اإلكسترانت في الفترة األخيرة كتطبيق يربط بين شبكات اإلنترانت 

م، تجارة، تسويق، ...(. فهي الشبكة المكّونة من مجموعة التي تربطها شراكة من نوع ما )تعلي
شبكات إنترانت ترتبط ببعضها عن طريق اإلنترنت، وتحافظ على خصوصية كل شبكة إنترانت 
مع منح أحقية الشراكة على بعض الخدمات والملفات فيما بينها. أي إن شبكة اإلكسترانت هي 

المتعاملين والشركاء والمزودين ومراكز األبحاث الشبكة التي تربط شبكات اإلنترانت الخاصة ب
الذين تجمعهم شراكة العمل في مشروع واحد، أو تجمعهم مركزية التخطيط أو الشراكة وتؤمن لهم 

2)تبادل المعلومات والتشارك فيها دون المساس بخصوصية اإلنترانت المحلية لكل شركة ). 

ل عمل ونقله خطوة على طريق االنتقاالتي يمكن أن تستخدم فيها اإلكسترانت لتحسين ال
 إلى العامل العصبي الرقمي: 

                                                           

 49.ص1999، ترجمة دار الفاروق ،القاهرة 1984ت خالد العامري  ، االنترنتكورت، روبرت:  ( 1)
 32.ص1997شاهين ، بهاء:دليلك الشخصي لالنترنت،المكتبة االكاديمية، القاهرة  ( 2)
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. تسهيل عمليات الشراء في الشركات: إذ يمكن أن تقوم شركة من منطقة الشرق 1
اجة األوسط بإرسال طلب شراء إلى شركة يابانية عبر اإلكسترانت التي تربط بينهما، وتلغي الح

 إلى المراسالت بكل أنواعها.

ر (: ُتسهل هذه الخدمة عملية توقيع الفواتيTracking invoicesفواتير ). متابعة ال2
ح من مديري الفروع المنتشرين في مناطق مختلفة )في حال الحاجة للتوقيع الجماعي(، كما تسم

لهم بمتابعة إجراء الصرف أو القبض، ووضع العالمات التي ُتشير إلى كل عملية ُتجرى على 
 ين الفروع واألقسام. الفاتورة أثناء تناقلها ب

( : ُتستخدم اإلكسترانت لربط مصادر Employing Services. خدمات التوظيف )3
صصة، الموارد البشرية المؤهلة )الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب و...( مع سوق العمل المتخ
عمل صة البغرض تقديم خدمة متعددة المنافع لكال الطرفين، إذ تجد الموارد البشرية المؤهلة فر 

قد المناسبة في الوقت المناسب، كما إن سوق العمل يؤمن احتياجاته عن طريق الشبكة نفسها. و 
الح صتصل فعالية هذه الشبكة إلى درجة المشاركة بالتخطيط مع مصادر الموارد البشرية لما فيه 

 سوق العمل. 

الموزعين المحليين . تواصل شبكات توزيع البضائع: يمكن بناء شبكة إكسترانت تربط 4
بالمزود الرئيس لتسريع عمليات الطلب والشحن وتسوية الحسابات، كما يمكن أن تبنى التطبيقات 

( ألتمتة كامل عمليات التوزيع وتسوية request pointالمستندة إلى مفهوم نقطة الطلب )

1)الحسابات المتعلقة بها ). 

لمتعددة تكون متزامنة مع ان عملية تسويق من خالل الشبكات ومحركات البحث ا
 تخطيط الموارد واالستهالك وخدمات ما بعد التسويق وتكون مرتبطة وفق مايلي:

 .ضمان الحقوق القانونية للمعلومات وحماية حقوق المصممين 

 .دراسة جدوى المعلومات في الشبكة 

                                                           

 األسكندرية، دار الثقافة العلمية، مقدمة في تكنولوجيا المعلومات وأساسيات استرجاع المعلومات بدر،احمد نور: ( 1)
 92ص. 2003
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 .تنظيم عملية تبادل المعلومات 

 .تحديد المشاكل انيا ومعالجتها 

 يم لالصول الثابتة للشركة المالكة واالقيام االخرى الناتجة تحديد مجموعة الق
1)فعاليتها ). 

 المبحث الثالث التطوير وتكنلوجيا المعلومات والتصميم

ميم يعتبر اليوم مفهومي التطور والتكنلوجيا الجديدة مفهومان مرادفان ،حيث انه التصا
ة مواكب دوما بالتطور الى تلبية حاجاتالصناعية اليوم هي انعكاس للتكنلوجيا الجديدة التي تدفع 

 للتكنلوجيا المتطورة بتسارع كبير.

يعد تدفق المعلومات الذي يتزايد يوميا اضعافا مضاعفة فضال عن طرق معالجة 
ن الهائل م كموتخزين وعرض المعلومات التي تدفع مصممي البرمجيات إليجاد برامج تلبي هذا ال

 من المستخدمين.ويقابله اعداد متزايدة  المعلومات

ترافق وتالزم استخدام تكنلوجيا المعلومات في التصميم عامة والتصميم الصناعي مجال 
 .3ds maxثالثية االبعاد من برامج وفي المقام االول مثل  ةالبحث اتقان مهارات النموذج

Coreldraw, AutoCAD, photoshop. 

 اعي:ويمكن حصر دور التكنلوجيا المعلومات في التصميم الصن

 االنتقال من العمل اليدوي المجرد الى استخدام الكومبيوتر. •

 حديثة. تبمعلوماامكانية اغناء المصمم  •

 متجددة ومستمرة في ارضاء رغبات وحاجات المستهلك. تمسؤولياتحمل المصمم  •

1)العوائد االقتصادية هي الدافع لتطوير التصميم • ) 

                                                           

(1 )Cloninger K. Fresh styles in Web design. How to make your site "candy"/ K.  

Cloninger; TRANS. from English. - M.: DMK Press, 2002. -p 224. 
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تعد هذه البرامج اساسية في ولوج المصمم عالم المعلوماتية والتواصل معها والتفاعل 
االيجابي كونها لغة التعامل بين المصممين في العالم اجمع فضال عن حزمة من البرامج الساندة 

2)التي تتعدد وتختلف لتعالج ابسط التفاصيل في عمليات التواصل والتصميم  ). 

الجامعية التعليم االلكتروني النه ثورة في مجال بناء الدارس  تواكب اليوم المؤسسات
بصورة عامة والمصمم بصورة خاصة من خالل استخدام تقنيات التعليم واستخدام احدث ما 
توصلت اليه التقنية من اجهزة وبرامج زنظم  يمكن توفيرها في أي وقت وفي أي مكان يحتاجه 

 او التعليم الغير متزامنsynchronous study الدارس اما بواسطة التعليم المتزامن 

Asynchronous study. (1) 

ة لحديثبقعة في العالم لن تتأثر بتأثير االتصال والتكنلوجيا ا دفي وقتنا الحاضر ال توج
واصبح التصميم المحك االساسي لتطور وتواصل المجتمعات مع التطور والحركة االقتصادية ، 
 لذا اصبح ارضاء المستهلك وجذبهم لشراء المنتجات الجديدة والدخول في منافسة طالما يوجد

تمرة اذا اصبحت المنافسة حقيقية وقائمة تقوم بها مصممون يطورون التصاميم بصورة مس
الشركات ومراكز التصميم  ويوظف كل االطراف ما توفره تكنلوجيا المعلومات من جهة 

،شركة ،مراكز تصميم  ةواالتصال من جهة اخرى واستخدامها في تحقيق اهدافه )حكومة، مؤسس
 وابحاث( .

 تصميم المنتجات وتكنلوجيا المعلومات

تخدام االمثل لتكنلوجيا المعلومات شرطا مسبقا من اجل تحسين كفاءة النشاطات ان االس
بصورة عامة الصناعية ) ادارية ، انتاجية، تسويقية( المعلوماتية)فكرية ،مادية(، ان المرونة التي 

                                                                                                                                                                      

(1 )Information technology management: Educational. the textbook for high schools/  

Under the editorship of Professor G. A. Titorenko. - M.: UNITY - DANA, 2003 
p164 

كاظم، بهاء ابراهيم: تاثير تطور تقنية المعلومات واالتصال في التعليم العالي جامعة بغداد انموذجا، سلسلة  ( 2)
 5.ص2008الثقافة الجامعية العدد الثاني ، مطبعة جامعة ،بغداد 
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( والتكيف مع كل بيئة وتاثير بمختلف انواعها ومقدرتها الفائقة Itتوفرها تكنلوجيا المعلومات )
1)ها ترفد مختلف قطعات االعمال ومنها التصميم بالمعلومات والتكنلوجيا الالزمةجعل ) . 

مال ترتبط تكنلوجيا المعلومات بشبكة واسعة من المكونات المادية والبرامجيات وراس ال
 الالزم  والتخصصات الداعمة لعملها وهي:

 .الكومبيوتر الجزء المحوري في العملية بأنواعه الشخصي والمركزي 

 . وسائل التخزين 

 .المعالجات 

 .وسائل التحويل 

 .الحماية 

 .التنفيد 

 .النقل 

 .معالجات  المعلومات 

وترتبط كل المعلومات انفة الذكر ببرامج بحثية متطورة لمركز ابحاث تتسابق في 
2)مابينها لرفد النظام ككل بتكنلوجيا تديم حيويته وتطويره ). 

الث تبط بثوقوانين انتاج السلع المادية  كانت ام فكرية وتر تعرف التكنلوجيا المعلومات بانها علم 
 اسسس هي

 . الفكرية 

                                                           

ة علم الدين،محمد : تكنلوجيا المعلومات وصناعة االتصال الجماهيري ، العربي للتشر والتوزيع القاهر ( 1)
 15.ص1990

صامويلسون،ن :نظم وشبكات المعلومات السمات العامة،ت شوقي سالم ، مركز االسكندرية للوسائط  ( 2)
 68. ص1998الثقافية والمكتبات ، االسكندرية 
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 تصميم البرامجيات المناسبة. .1

 تصاميم المنتجات .  .2

 . تكنلوجيا االنتاج 

 تكنلوجيا ادارة  االنتاج. .1

1)وسائل االنتاج المادية .2 ). 

تاج عملية االن تحدد مجموعة من التقانات واالساليب التي تحدد تسلسل االجراءات لتنفيذ
ي فوجيا وترتبط عضويا بالتطور العلمي وبالنتيجة  العملية االنتاجية برمتها، ويتعدى دور التكنل

اذ  تحسين الجودة وتفليل زمن االنتاج وتقليل التكاليف الى احداث تغيرات كبيرة في المجتمع،
 تؤثر في تطور المجتمع وتؤثر في البنية االجتماعية والفكرية.

ج المعلومات يعتمد على مواد المعلومات وطريقة اعادة ارسالها وتبويبها وانشاء ان انتا
نظام معلومات متخصص وتحديد مصادر المعلومات وهي المواد الخام التي تكون الهيكل 

(، حيث تتحكم مصادر المعلومات الى حد كبير في 2التنظيمي للناتج النهائي  وهو القرار )
 الموثقة فيه. كفاءة النظام والمعلومات

 تطوير تصاميم  المنتجات :

ود بالحدو التحسين المستمر في تقنيات المنشاة الصناعية وصوال الى الحد االعلى من الكفاءة اوال:
 االقتصادية المسموح بها.

 ستطيعت: ان يتم التخلي عن التكنلوجيا القديمة التي اصبحت عباء على عملية االنتاج وال ثانيا
 لتصميمية وفق متطلبات اوال.تلبية متطلبات ا

                                                           

(1 )           .Kida. Borodaev, Etc. of the website as an object of graphic design: Dis 

  artificial-povedeniya / A. Borodaev; Hadi. - Kharkov, 2004. -p 232. 
 القرار: الحصيلة والنتيجة الحاصلة من مجموعة من المعلومات الموثقة في مجال معين 
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تعمل مجموعة من التقنيات ومعالجة المعلومات والتعرف على اخر ما توصل اليه 
المؤسسات الصناعية المناظرة والمصممون الصناعيون فيها وتوظيف ذلك وبما يسهم باتخاذ 

 القرار المناسب في التغيير ومستواه وفق مستويات تقنيات المعلومات:

 مجموعة من نماذج المعلومات المتوافقة حول اختصاص ما.النظرية:ايجاد 

 البحث: وهو الوصول الى كم معلوماتي باستخدام تقنية مناسبة.

1)التطبيق: توظيف الى المعلومات التي تكون مفيدة وموضوعية ). 

 مؤشرات االطار النظري:

 من خالل استعراض االطار النظري توصل الباحث الى المؤشرات التالية:

اكز المعلومات في بداية الستينات بتطور الجامعات والمر  اارتبط نشوء تكنلوجي .1
 البحثية.

 التطور التكنلوجي والحاجة كان هو الدافع لتطور هذه التكنلوجيا. .2

 تطور البرامجيات كان له االثر البارز في توسيع رقعة االستخدام. .3

حت متاحة مستخدمو الشبكة في البداية كان للمتخصصين وبالتقادم اصب .4
 للجميع.

 كان لنمو المتصفحات دور اساسي فيي نمو الشبكة ومساخدميها. .5

 شيوع  ملكية  والبروتوكوالت ويسرها ادى الى تطور الشبكة. .6

وجود شبكات عامة)االنترنت( ومحددة مثل االنترانت واالكسترانت. ادى الى  .7
 سرعة وخصوصية للمستخدمين.

                                                           

بدر،احمد نور: مقدمة في تكنولوجيا المعلومات وأساسيات استرجاع المعلومات ،دار الثقافة العلمية  ( 1)
 73.ص 2003 ،األسكندرية
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 بكل انواعه التصاميم ومنتجات.ظهور مبدا التسويق من خالل الشبكة  .8

 يعد التطور والتكنلوجيا والتصميم مرادف في ضوء التطور الهائل الحاصل في .9
 العالم.

استخدام البرامجيات واالحتراف فيها اصبح ضرورة للمصمم وجواز دخول  .10
 الى عالم تكنلوجيا المعلومات.

تصميم تستند تكنلوجيا المعلومات على ركنين اساسيين هما الفكري وهو  .11
 وتطوير المنتجات وتصميم البرامج،والركن الثاني تكنلوجيا االنتاج.

يعتبر التخلي عن التكنلوجيا القديمة في التصميم واالنتاج واستبدالها  .12
 بتكنلوجيا حديثة شرطا مسبقا للتطور في التصميم واالنتاج.

 

 

 نتائج البحث
 التعرف على اخر ما توصل له المصممون  .1
ائل المعلومات االنتقال من االساليب التقليدية في الصناعية الى وستوفر تكنلوجيا  .2

 التفاعل مع النشاط البشري بصورة مباشرة لضمان الجودة والفعالية في التصميم.
 حماية حقوق المصمم الفكرية وامكانية اسثمار تصاميمه. .3
من حيث انتهى سيكون البدء يضمن ان  نن التعرف على نتاجات المصممي .4

 في العالم. نالمصممو 
وتكون حافزا  تالقح االفكاران االتصال والتواصل مع تصاميم االخرين يؤدي الى  .5

 .جزئيا او كليا وتطويرها لتصاميم جديدة
 المصممين .  التواصل واالستفادة من خبرات .6
 .التعرف على مرجعيات التصميم والمصمم .7
ى جميع ان انفجار المعلومات وتشظيها اليوم جعل من الصعب الحصول عل .8

المعلومات الالزمة ولذلك هناك حاجة الى انشاء مواقع متخصصة على االنترنت 
 مخصصة  للتصميم للمصممين.
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ايجاد مواصفات خاصة وعامة تسمح بفرز الغث من السمين وتحديد كفاءتها  .9
 التصميمية والتسويقية. 

لزام ظهور مبدا انتاج تكنلوجيا المعلومات وتسويقها واصبح على المصممين  .10
 الخوض فيه بما يضمن التواصل والتنافس.

ي امكانية ايجاد تقنيات او مرتكزات معاصرة تؤمن نوعا من االتصال العالمي الفكر  .11
 .في مجال التصميم الصناعي ومنتجاته لمعاصرة عبر منظومة اتصاله 

 

 المصادر

 العربية المصادر

 استرجاع وأساسيات المعلومات تكنولوجيا في مقدمة: نور احمد بدر، .1

 .2003 اإلسكندرية  العلمية الثقافة ،دار المعلومات

 ، الجماهيري االتصال وصناعة المعلومات تكنلوجيا:  محمد الدين، علم .2

 .1990 القاهرة والتوزيع للتشر العربي

 ةالقاهر االكاديمية، المكتبة لالنترنت، الشخصي دليلك: بهاء ، شاهين .3

1997. 

 ، سالم شوقي ت العامة، السمات لوماتالمع وشبكات نظم: صامويلسون،ن .4

 1998 االسكندرية ، والمكتبات الثقافية للوسائط االسكندرية مركز

 الفاروق دار ترجمة ،1984  العامري خالد ،ت االنترنت: روبرت كورت، .5

 .1999 القاهرة،

 هاواسترجاع المعلومات خزن في االلكترونية الحاسبات استخدام:كنت،الن  .6

 .1997 الكويت ، المطبوعات دار 2،ط واخرون قاسم حشمت ،ت

 العالي ليمالتع في واالتصال المعلومات تقنية تطور تاثير: ابراهيم بهاء كاظم، .7

 جامعة ةمطبع،  الثاني العدد الجامعية الثقافة سلسلة انموذجا، بغداد جامعة

 2008 ،بغداد

 الغريب دار قاسم، قسمت ،ت المعلومات استرجاع نظم:  ولفرد النسر، .8

 .ت.د والنشر للطباعة

 االجنبية المصادر 
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9. Borodaev, Etc. of the website as an object of graphic 

design:   Dis. Kida.             artificial-povedeniya / A. 

Borodaev; Hadi. - Kharkov, 2004.  

10. Information technology management: Educational. 

the    textbook for high schools/ Under the editorship of 

Professor G. A. Titorenko. - M.: UNITY - DANA, 2003  

11. Automated information technologies in the 

economy:    Textbook/ Ed. by G. A.   Titorenko. - M.: 

UNITY, 1998  

Cloninger K. Fresh styles in Web design. How to make  your site 

"candy"/ K. Cloninger; TRANS. from English. - M.: DMK Press, 

2002. 
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 الجداثو وما بعد الجداثو ونثروا  في التصميم

 باسم ااسم الغبان.ن.م.د

                    مشيلو البجث 

الحداثة من أكثر المفاهيم غموضا والتباسا نظرا لما ينطوي عليه هذا المصطلح من   

صعوبات معقدة تجعله مراوغا ومتقلبا وصعوبة تحديده بدقة مردها جلى ارتباطه 

بتعريفات صنعتها ظروف معينة غير جنها تكون عرضة للتغيير ، ويستخدم هذا 

الشي فيظهر ما يعارضها مثل ) ما قبل المصطلح تاريخيا لتحديد مرحلة آخذة في الت

الحداثة ، الحداثة القديمة ، الحداثة الجديدة ، ما بعد الحداثة ( . وال شك ان الحداثة 

كمفهوم عام ولدت في الغرب على وفق شروط ارتبطت بمرحلة مهمة من تطور 

ن أوربا وكانت مرحلة مليئة بالصراعات و التجاذبات ، جذ كانت أوربا تغادر القرو

الوسطى وتخلف اإلقطاع وراءها ليبدأ عصر النهضة .ومن خالل ذلك يمكن اعتبار 

الحداثة ذلك التصور الجديد للحياة أو ذلك الوعي الجديد بكافة المتغيرات 

والمستجدات التي تستجيب استجابة حضارية للقفز على الثوابت القديمة واألنماط 

فهي تعد تيارا جارفا يطال كل ميادين  ب من الخيال .يالتقليدية و ما هو مألوف وقر

الحياة في نموها المتواصل ، وبذلك يكون الحاصل جنها تاريخ حضاري ) سياسي 

واجتماعي وثقافي وفني وفلسفي وجبداعي ( وقد أصبح فن التصميم في عصر الحداثة 

 بمواجهة كبيرة مع العديد من النظريات العلمية واالتجاهات الفكرية المنطقية، وعلى

أساس أن العلم متكون من مجموعة من الحقائق التي المناص منها في عالم الحداثة 

وفن التصميم جزءاً من تلك الحقائق العلمية بكل قوانينها ومنظوماتها االيديولوجية. 

وكانت أكثر الحقائق القائمة في تصاميم الحداثة هي عدم العودة الى منطق األساليب 

، ال على مستوى الشكل وال على مستوى التقنية بكل ما واالتجاهات الفنية القديمة

يحمله ذلك التأريخ الفني من جرث زاخر بكل المعايير، وكان المسوغ األساس 

لتصاميم الحداثة في ذلك هو أن المعطيات الجديدة على المستوى الفكري والمادي 

التطور السريع وقد اثر والتقني شرعت لوظيفة جديدة للفن والتصميم في حياة الحداثة.

والتقدم في المجاالت التقنية واالبحاث العلمية والتطور الفكري واالجتماعي مما ادى 

الى تغيرات في نمط الحياة وبالتالي خلق انماط واشكال جديدة ومعايير تختلف عن 

سابقتها وذلك قد يؤدي حتماً الى تغير في االهتمامات الجمالية واالذواق السائدة 

رتبط ذلك بتسمية )ما بعد الحداثة( صراحة وضمناً، اما هو جديد. و والسعي الى كل

)في المستوى األول، بالتحوالت السوسيولوجية التأريخية التي داهمت المجتمعات 

الغربية المتقدمة منذ منتصف هذا القرن، والتي تمثلت أساساً في ظهور )المجتمع 
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رأس المال،  ةبومراكيتميز بتوفير  االستهالكي( جذ بدأ نمط الحياة االجتماعية الجديد

وبالتقتير في االنفاق، والحث على االستهالك، مما دفع البعض جلى القول بأن 

االستهالك هو محرك المجتمع ما بعد الحداثي(. )وقد طغى ما بعد الحداثة على 

الحداثة بقوة مفهوم قوي للمابعدية، فهو تيار ينتقد الحداثة من منطق أكثر جذرية، 

اً قطيعة فكرية كاملة مع الحداثة، وداعياً الى تجاوزها بالمرة وهذا هو سر الشق محقق

( ان التصميم 111 -101،ص2005االول من المصطلح )ما بعد الحداثة(.)سبيال،

من الفنون التي تعمل على وفق أهداف ونظام عمل محسوب نحو تطلعات جنسانية 

االبعاد الوظيفية ، فإنهُ يعتمد على نحٍو  خدمية ، بوصفِه فناً من الفنون التطبيقية ذات

واسع، ورؤى فكرية نظرية، أو مؤسسات فلسفية تبني رؤيتهُ وتوجه أهدافهُ . ومن 

هذِه الرؤى الفكرية هي الحداثة وما بعد الحداثة من هنا تتجلى مشكلة البحث بالتساول 

 التالي ماهو انعكاس الحداثة وما بعد الحداثة على المنتج الصناعي 

 اوميو البجث

 .سهم البحث الحالي في ابراز الحداثة وما بعد الحداثة في التصميم ي-1

د الجانب المعرفي بدراسة حديثة يمكن أن ترسم شكل وأسلوب يساهم في رف -2

رس لمدادراسة العالقات التي تربط عناصر الشكل الفني باالشكال االخرى بأتباع ا

 جديد رؤية جديدة في آليات المعالجة وكشفالفنية الحديثة وما بعدها لما يشكل 

 االبداعات التصميمية.

جميع بالتصميم ساهم في رفد طلبة قسم التصميم بتأثير الحداثة وما بعد الحداثة ي-3

 فروعه) الصناعي والطباعي واالقمشة والداخلي(

  ودف البجث 

 التصميم  يفوأثرها الحداثة وما بعد الحداثة  بين الكشفيهدف البحث الحالي  -1

 منهج البجث 

 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

 حدود البجث

هيمية وعية والزمانية: الحداثة ومابعد الحداثة )البوب ارت والمفاالحدود الموض-1

  التصميم(وانعكاسها في 

ابعد داثة، مالتي ظهرت في فترة الح  التصميميةالحدود المكانية : بعض المنتجات -2

 بما يتماشى مع متطلبات البحث. وختارة قصدياً الحداثة، م
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 عجد د المصطلجات

 الحداثة لغوياً :

ث( و)َحَدَث الشيء يحدث حدوثاً وحداثةً،  –د  –كلمة الحداثة مشتقة من الجذر )ح   

فهو ُمحَدث وحديٌث. وحدَث األمر أي وقع وحصل ، وأحَدَث الشيء أوجده، 

 (907والُمحَدُث هو الجديد واالشياء(.)ابن منظور،)د.ت(ص

 الحداثة فلسفياً :

ر يث يشيحية، لفظ أستعمل بكثرة منذ القرن العاشر، في المساجالت الفلسفية أو الدين  

من  راهن،الى االستعماالت الرئيسة لكلمة حديث، ويفرق بالنسبة الى االستعمال ال

ة جهة بين حداثة صحيحة تتوافق مع التشكيالت الفكرية الحقيقية، المتصاعد

 لجديدسطحية، تقوم على جهل التراث، حب ا والضرورية ، ومن جهة ثانية ، حداثة

ن القروومهما يكن االضطراب، المطالبة والمزايدة. وهي فلسفة القرن السادس عشر 

 فلسفةالتوالي، حتى أيامنا. وغالباً مايطلق على باكون وديكارت أسم مؤسسي ال

 (     822،ص2001اندرية،الحديثة(.) 

 اصطالحياً :  

شمولي يطال كافة مستويات الوجود )الحداثة مفهوم حضاري   

 (  7،ص2005االنساني()سبيال،

 التعريف االجرائي:

 ألطرالحداثة : الحداثة اتجاه جديد يعمل على الخروج من كل قديم و كسر ا    

ن لمرء أتيح ليوالقوالب، سعياً دوماً لبناء أمكانات جديدة للفكر والقول والعمل مما 

 ة وأكثر قوة وحضوراً.  يخرج مخرجاً أكثر صدقاً ومعرف

 مابعد الحداثة:

من  يعرف مصطلح ما بعد الحداثة بانه مفهوم مركب متعدد االوجه يتجلى في عدد

الظواهر المنوعة التي يجمع بينها هدف واحد، هو محاصرة وتخريب فرضيات 

 ( .،هـ1999الحداثة. وما ينبني عليها من مواقف ونتاج فكري ثقافي) نك كاي،

ها وحاكت ماضيد الحداثة بانها اقتران بالثقافة الدنيا وقد هاجمة فنون الوتعرف ما بع

ات علومبسخرية وترتبط بالتفكيك والنزوع الى االستهالك وبالتلفزيون ودوائر الم

 ( 13،ص1995)بيتر،

ويعرف )فريدريك جيمسن( ما بعد الحداثة بأنها ليست مجرد كلمة تصف جسلوباً 

وظيفته الربط بين ظهور خصائص شكلية في الثقافة خاصاً وجنما هي مفهوم زمني 

وبين ظهور نمط جديد من الحياة االجتماعية ونظام اقتصادي جديد، وهو ما يسمى 

 (. 49،ص3000بالتحديث أو المجتمع الصناعي أو االستهالكي ) ابو اصبع ،
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 التعريف االجرائي:

فة لثقاكية وصناعة اما بعد الحداثة: هي عالم من التكنولوجيا والنزعة االستهال

 والمعلومات ويشير جلى شكل من أشكال الثقافة المعاصرة. 

  

  التصميمالجداثو ودو وا في 

أساس كيو( أذ كان )ديكارت (قد أسس الحداثة الفلسفية  بوضعه مبدأ الذاتية )الكوجت

كز ن مرللحقيقة واليقين، وكقيمة مطلقة وخط فاصل بين عالم االلهة وعالم االنسا

فقصد  نية(الكون، فان )ليبنتز( هو أول من أسس الحداثة الفلسفية على مبدأ )العقال

ن محول تالمبدأ القائل: لكل شيء سبب معقول. وجحالة هذا المبدأ جلى ان االنسان 

الم الع )متأمل( للكون ومعجب ببديع خلقه الى غاز له منقب عن اسراره، فأخذ يجوب

( مميزاً جياها عن األسباب )غير المعقولة عن )اسبابه المعقولة( ويبحث له

 ر أذنفديكارت انطلق في ذاتيته من مقولته المشهورة )أنا أفك (13،ص1996)محمد،

ة( سببيأنا موجود( بينما انطلق ليبتنز من المبدأ العقالني في صورة اعتماد )ال

ور ي دف وقد اكدت الحداثة على التحولوعقالنية تلك السببية واسبابها ونتائجها. 

هي ه، فاالنسان واهميته في صراعاته مع الكون واسراره ومستوى هذا الدور وطبيعت

ان فقد خروج االنسان من حالة االفقار التي تمثل بالعجز عن استخدام العقل بسبب

ي فكر فرية العزيمة القوية والشجاعة لتوجيه نفسه بنفسه جذ قادت هذه التحوالت الفك

اركس وم، نيتشه )ين والفالسفة ومنهم خاصة الفيلسوف الحداثة مجموعة من المفكر

اولة (.فالحداثة تقوم أساساً على مح33،ص2006وغيرهم)باسم ، (ودارون،وفرويد ،

جبدال المرجعية الفكرية التي تحكم السلوك االنساني في الحياة)جديدي 

 ( وقد تحددت الحداثة بثالثة خصائص هي :131،ص2008،

لى فة امنة سلطة العقل على الجمال. أي تم جرجاع كل معر.على الصعيد الفكري هي1

 الذات المفكرة، أو الشيء المفكر وهو )العقل( وجنعكاسه للذوق.

ر الطاا.هيمنة النظام على الالنظام. أي تم طرح النظام بمنظار مختلف على وفق 2

 . العام الذي اخذ بنظر االعتبار اال وهو )التجسيد الشكلي لفكرة الوظيفة(

 .هيمنة سلطة العلم على الخرافة. وذلك بأعتباره بحثاً وجسقاط التصورات3

 ( 9،ص2005القبلية.)حارث،

لقد اثرت الحداثة بالتكنلوجيا وفي التصميم وقد كان للتطور التكنلوجي اثر كبير في 

مدارس واتجاهات الفن الحديث مثل التكعيبية والمستقبلية والدادائية والسريالية السيما 

نجد ان حركات الفن الحديث هي مناهج الساليب تسعى للتعبير عن مجمل مشهد 
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ل ويمكن تحليل سماتها الحداثية من خالل تأسيسها المواجهة بين الماضي والمستقب

  (80-72،ص1988من المقوالت االتية )سبندر،

هو  اك خالل فن التصميم الجديد للتجربة الحديثة أذ يعد االدراكمقولة االدر -1

ت تغييران العااللماحة االولى للحداثة واتخاذ القرار في ابتكار اسلوب جديد للتعبير 

خ حديث ( الذي يمثل تصميم لمطب1م الحديث وكما في الشكل رقم )الكبيرة في العال

ات يكون جزء من اثاثه معلق في السقف يمثل االنارة ومفرغة هواء ويعزل مقوم

عة المطبخ عن االجزاء االخرى في الفضاء والجزء االخر على االرض يمثل مجمو

ي االحمر من المقاعد تحيط بطاولة طعام وقد استخدم المصمم ثالث الوان ه

مها ستخداما االضاءة فقد استخدمت لتعزيز الفضاء الداخلي أذ اواالصفر واالبيض .

ضوء المصمم بشكل جيد ولد انعكاسا جماليا مهما بالنسبة لألنسان، وقد كان لل

ن وااللوان دور من خالل تمثيل المحددات ومحتويات الفضاء الداخلي من جدرا

نا موزعة توزيعا سليما تريح العين، من هوسقوف وارضيات واثاث ،فاالضاءة ال

ما تمكن المصمم من استخدام الفضاء االرضية والسقف والجدران استخداما مالئ

وا جمتعدد االغراض من خالل التفاعل بين االضاءة الداخلية أضاف على الفضاء 

 شاعريا ومناخا مريحا

 

 (1صورة لمطبخ حداثوي شكل رقم )

http://www.decor-zone.net/2013/12/kitchen-ceiling 
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لفن االمل الذي يخترعه الفن فيؤثر بالمجتمع من هنا نجد ان فكرة مقولة نمط ا -2

كان الحديث قد يحول البيئة المعاصرة ومن ثم تحديث العالم بواسطة تهدئة الس

مية لعالاوتهذيبهم وفي بداية القرن العشرين كان االمل يستند الى مجموعة الفنون 

سيقى والرسم والموبفروعه الباليه والعمارة وتصميم و الموسيقى بين المتداخلة

كل ي الشوالتي تسهم جميعها في الحركة الخاصة بتثوير الذوق وكما نرى ف والشعر ،

ل د جع(اسلوب وضح فيه المصمم بصمة تثير الذوق عند المتلقي في هذه الشقة فق2)

 ثم طاولة للطعام بيضاء تصاميم لمساحات خشبية متصلة من االرض حتى السقف

 ريكةاللون مصنوعة ببساطة وتقنية محاطة بكل ماهو ابيض وقد اظهر في الصالة ا

يقة بيضاء متناسقة مع المطبخ وادوات المطبخ وقد جعل االكسسوارات مخفية بطر

ميم التص اما مصمم االقمشة فقد اعطى للستائر طابع مغاير بالون عنابداعية جميلة 

 رمتلقي واثار ذوقه  الى نوع الخامة ولونها وتصميم الستائمما جذب نظر ال

 

 

 (2تصميم اثاث شقة سكنية شكل رقم)

http://simplyglossy.com/%d8%aa%d8d 

مقولة الحياة المشتركة بوصفها رمزاً حديثاً يصهر فيه فن التصميم للماضي مع  -3

تفسيرها وتحويلها الحاضر من هنا تكون صورة العالم المادي الحديث في االمكان 

( فهو كرسي طعام اعتمد 3الى رموز في الحياة الداخلية وكما في الشكل رقم )
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الباحث في تصميمه على اللون االبيض واالحمر وقد حول صورة المقعد التقليدة ذات 

اما مصمم  االربع اطراف الى طرف واحد وجعل له رمزية خاصة يتصف بها

 هيئتها في تتألفجذ  الكردية المرأة أزياءخالل االقمشة فتميز بهذه المقولة من  

 طويلين كمين وذات القدمين، اخمص الغالب  في تغطي طويلة دشداشة من االعتيادية

 وفي. «فقيانة» بـ الكردية اللغة في يسميان ايضا طويلين مخروطيين بذيلين يرتبطان

 الملمس ناعمة حريرية خيوط ذي جدا شفاف قماش من الدشداشة هذه تخيط الغالب

 بحراشف الشبيهة البراقة المعدنية والحراشف المنمنمات من مختلفة بأنواع ومطرزة

 رقيقا داخليا قميصا العريضة الدشداشة هذه تحت الكردية المرأة وترتدي السمك،

 للدشداشة عاكسة خلفية بمثابة ليصبح شفاف وغير داكن لون ذو لكنه وحريريا،

 وعريض، واسع بشكل السابق في يخيط كان التحتاني القميص ان العلم مع الشفافة،

 نحو على قامتها مفاتن إلظهار البسته بجسد يلتصق ومفصال ضيقا اآلن اصبح لكنه

 سترة من مؤلف فانه الزي هذا من العلوي الجزء اما. الموضة لتطورات طبقا واضح

 نوع من الغالب في تخيط سنتيمترا 25 على طولها يزيد ال أكمام بال جدا قصيرة

 اضافة بغية البراقة المعدنية والحراشف بالمنمنات كاملة المغطاة االقمشة من خاص

وقد آلف هذا التصميم بين الماضي  باكمله الزي الى اللمعان من المزيد

 (  4وكما في الشكل ) (مقال،2008،هيوا)والحاضر

  

 

 

 ضرالزي الكردي بين الماضي والحا             (3كرسي مطبخ تصميم ايطالي شكل رقم )
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http://archive.aawsat.com/details.         ashttps://www.google.iq/searc                  

 

 

 

، جذ   ة البديلة في الفن ومسارها يقترب من حدود التجارب الجماليةمقولة الحيا -4

ن ال أفن  بوساطة الحياة فنجد مثنزعة البحث عن تعويض للحياة بوساطة الفن وال

ن في مبي السريالية والمستقبلية تحاوالن جعادة صياغة الواقع وفق رؤى جديدة وكما

ود ( حيث حدد المصمم شكل للحمام وجعله نصفان نصف باللون االس5الشكل رقم )

فق واالخر باللون االبيض وقد عمل على وضع المغاسل والبانيو بشكل مخروطي و

 تصميمية صاغها من الواقع وعمل على وضع اثاث الحمام بنفس النسق .رؤى 

 

 

 (5تصميم حمام وفق رؤى تصميمية سريالة مستقبلية شكل رقم)

http://www.decorbaitak.com/2014/06/17/ 

لحديثة وم الثوري للتراث حيث ادخلت االعمال الموروثة في االعمال امقولة المفه -5

ث ( حي6التراث تحمل طاقة تفجيرية لالفكار وكما في الشكل رقم)بأعتبار أن فكرت 

ناعة صجذ اندمج الموروث التاريخي في يشير الى ربط الموروث التاريخي بالحديث 

 وفي االثاث وفي طباعة البرفان وفي اقمشة الكنبة وملحقاتها وفي االكسسوارات

 لقديم بالحديث الفضاء الداخلي الذي اصبح وكأنه لوحة فنية تداخل فيها ا



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

267 
 

 

 (6التصميم بين الموروث والحداثة شكل رقم )

https://www.google.iq/search?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1+ 

م عد عنصرا واضحا في الفن الحديث أكثر منه في االدب وفن الرسيالتشويه جذ  -6

-72ص،1988)سبندر،كما في الرسوم الوحوشية والتكعيبية والدادائية والسريالية 

تجاه  على الوحشية ويهتم هذا اال( حيث اعتمد المصمم 7( وكما في الشكل رقم )80

بالضوء المتجانس والبناء المسطح وتألف سطوح االلوان دون استخدام الظل 

دة قة واحبطب والنور، أي دون استخدام القيم اللونية، فقد اعتمدوا على الشدة اللونية

خة لصارهذه المدرسة أسلوب التبسيط وقد امتازت بألوانها ا من اللون، ثم اعتمدت

 .في الفضاء الداخلي واألثاث  وطغت علها األساليب القديمة
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 (7تصميم مطبخ على نمط المدرسة الوحشية شكل رقم)

httpwww.iraqhurr.orgcontentarticle24753236.html 

 التصميمما بعد الجداثو ودو وا في 

م ظهرت ما بعد الحداثة في التصميم كرد فعل للحداثة المنظمة والتي طغت عال     
التصميم من الثالثينات و حتى السبعينات، حيث برزت أولى المحاوالت إلظهار 

( اما النقلة النوعية في p40،poynor,2003تصميم جديد في منتصف الثمانينات.)
 مجال التصميم فقد تمثلت في تصميم مابعد الحداثة ليأخذ المنطق البصري تفاعالت
متعددة الجوانب، عكست التطور في تكنولوجيا استخدام الوسائط المتعددة التي 
تضمنتها معظم التصاميم بواقع لغوي وسمعي وبصري وأيضًا حركي، ومما الشك 

عددة إحدى الصيغ التصميمية األساسية في ممارسة االبداع فيه أن الوسائط المت
 للفنون المرئية في فنون مابعد الحداثة. لذا فهية ظاهرة تنهض على تحدي عدد من
رها المفاهيم السائدة لتقويضها، وهي في سبيل ذلك تستخدم هذه المفاهيم نفسها وتفج

ن أضطر  ت إلى أستعارة بعض في آن واحد، تبدأ بترسيخها ثم تخريبها أو حتى وا 
( وقد ظهر الكثير من الحركات الفنية لعصر 239،ص1أفكارها الجوهرية.)اياد،ج

نتطرق الى اثنين من هذه الحركات لتحديد الباحث بعدد من وسوف مابعد الحداثة 
 الصفحات ولتكن تلك الحركات كما يلي:
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 ت الفن الشعبي :حركة البوب ار -1
( قد انبثقت في انكلترا وكان الناقد البرطاني  ان جذور انبثاق حركة )البوب ارت

كتسمية مناسبة 1954)لورنس الواي( أول ما استخدم مصطلح البوب ارت عام 
ذهب )لورنس  1962(والتي تعني الفن الشعبي وفي عام popular,artاختصارا ل)

( الى مدى ابعد من هذا المدى ليدرج نشاط الفنانين الذين كانوا يحاولون استخدام 
الصورة الشعبية ضمن سياق الفنون الجميلة بالرغم من تنافس مسميات اخرى 

(وفي حينها كان تأسيس هذه nikos,2006,p225واحتجاج من الفنانين انفسهم )
الحركة حصيلت سلسلة من المناقشات لمجموعة في معهد الفنون المعاصرة في لندن 

انين ومعماريين بينهم اطلقت على نفسها اسم المستقلة وضمت هذه المجموعة فن
)ادورد باو لوزي، واليسون، وبيتر سمشسون ، وريتشارد هاملتون ،وبيتر رينير 
بانهام،ولورنس الواي (فلقد سحرت الثقافة الحضرية الجديدة هذه الجماعة وبخاصة 
ظواهرها في امريكا ويعزى ذلك في جزء منه الى التأثير الذي خلفته الحرب حينها 

بة لقانطي انكلترا عالما ذهبيا لالشياء الجديدة من اصغر القطع بدت امريكا بالنس
الصناعية الى السيارات الجديدة ويعزى كذلك الى رد الفعل ضد الرومانسية الرصينة 
التي كانت حكرا على الطبقة المثقفة والجو المهيمن على الفن البريطاني في 

المعاش لالنسان ترجع في االربعينيات وان استخدام المواد واالشياء من الواقع 
بداياتها الى االسلوب الدادائي في الفن حين استعار الفنان المفردات من الواقع لتمثل 
فكرة ما يستشعرها جمهور العمل الفني واثارته ومعرفة وقعه وانعكاساته عليه )سمث 

( ومن خصائص وتجارب هذا الفن فقد نراها واضحة في تكنيكات 117،ص1995،
نها: الصورة الفوتوغرافية، القص، واللصق، والرسم اليدوي، والطباعة، عديدة من بي

والتخطيط، والتركيب، والتفكيك، ومن ثم عبثية اللون، وعدمية التشابه، واللعب على 
موتيف الصورة الواحدة أو الشكل الواحد ومحاولة تكراره، ومن ثم إعادة تدشين 

ضوع قريبة من بعض في األشياء كوحدات بصرية مفصولة عن بعض في المو 
ولهذا جاءت أعمال بعض التصاميم حيزها الفراغي الذي اجتمعت وأصبحت فيه.

وكأنها منزوعة من أماكن مختلفة وعبر أزمنة بعيدة معبرة بذلك عن المرجعية الواحدة 
من خالل ماضوية األشياء ومن ثم حركتها في الشأن المخالف، ألن حيلة الرؤية ال 
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الميتة بقدر ما تكون في صور باعثة على التوالد، صوٌر تتوالد تكون في الجمالية 
كأيقونات شيئية في الوجود. تكمن رؤية أغلبها في الفكرة وذلك بمواد بسيطة يومية 
ومستهلكة تنبيء عن عالقات مختلفة متباينة في نقل صورة حقيقية وكما موضح 

ة البوب ارت والتي ( الذي يوضح عمل لوحدة انارة على نظام حرك8بالشكل رقم )
تكونت من تكرار نموذج السمكة وبطرق وقياسات وحركات مختلفة مثلت وحدة انارة 

 .، وقد كانت لوحة جميلةجميلة الشكل في سقف الفضاء 
 

 

 (8وحدة انارة على نظام حركة البوب ارتشكل رقم )

http://www.aliexpress.com/item-img/Bucherer-Simple-and- 

غ( تتضمن اعمال )البوب ارت (على الواقع االجتماعي المعاصر، ويعد )روشنبير

اولة، د متداعماله من موا أتتمن اكثر الممهدين للفن الشعبي متقربا من الواقع بما 

ان ن الفنتمك،فاللوحة برأيه تكون اكثر قربا من الواقع اذا تضمنت مواد مألوفة ويومية

و ة مع الواقع عن طريق محاكاة هذا الواقع أمن تصميم لوحة مستنبطة ومنصهر

مظاهر بعمل  فاهتم في هذا ال بإعادة التعامل مع مكوناته بشكل أكثر فلسفية وتشكيلية

باينة المتوالحياة بوسائلها اإلعالمية والدعائية ووثائقها الفوتوغرافية المتنوعة 

يد تجدي محاولة لواستخدم الواقع نفسه في مقابل التأويل الداللي واألسلوبي ، ف

لة الحاف قيقةالمفهوم المرئي والداللي واالعتراف بالواقع كظاهرة تاريخية وجظهار الح

 ( 9وكما في الشكلرر قم) بالتناقض في المجتمع االستهالكي
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 ( 9)لوحة في فن البوب ارتشكل رقم روشنبيرغروبرت 

http://www.iraqiart.com/inp/view.asp?ID=44 

كون اكثر قربا للمتلقي  جضافة تتضمن على اجزاء مألوفة  فقدالمنتج الصناعي أما 

الى انه ادخل اشياء حقيقية جاعال منها جسد العمل الفني ذاته كما في عنزته الشهيرة 

التي لم يحلها الى رمز فحسب بل الى حدث، كما ان )اندي وارهول( تأثر بعمله في 

فنية تضمنت مواضيع متأثرة بمبدأ الخط االنتاجي االعالنات التجارية وانتج اعماال 

لينتج صوراً متتالية مثل المارلينات والكوكا كوال، فاكتسبت اعماله صفة ميكانيكا 

االنتاج ساعيا للدمج بين النخبوي والشعبي والمهم والالمهم متأثرا بافكار براجماتية 

الواقع فأنه في اوربا ووجودية. واذا كان الفن الشعبي االمريكي يسعى للتثبت من 

سعى إلنتقاد الطبيعة االستهالكية للمجتمع وتأثيرات حركة رأس المال على حركة 

الفكر االجتماعي كما في رائعة )ريتشارد هاملتون( الموسومة)ما الذي يجعل بيوتنا 

اليوم مختلفة وممتعة ( التي تضم عناصر فوتوغرافية تؤسس لمناخ بيت حقيقي 

والرياضة والتحرر الجنسي والديكور ومظاهر الحياة العصرية  عاكسا حب السيارات

بصيغة قاموس بصري معاصر. ومنذ مطلع الخمسينيات تم في الواليات المتحدة 

االمريكية الشروع بتنفيذ خطط ستراتيجية لتكريس الهوية من خالل المجاالت الفنية 

 واالقمشة والطباعة واإلبداعية التي سعت لتحقيق الصدمة في فن العمارة والصناعة

وبدعم حكومي ورسمي حققت المناخ اللوجستي المالئم لترجمة السيادة االمريكية 

عالمياً. ان البحث في البنى الفكرية للفن الشعبي يقود الى سلطتها الكاسحة وان 

المصطلح هو اصال تعسف لكونه يدل على حضارة شعبية استلهمت اضعف 

جذ اختزل االداء الى اقصى حد من خالل توظيف المكونات لتحقيق اعظم المنجزات 

دمى صناعية جاهزة، )البوب آرت( فن يتصل بأفضل صيغة للتحاور مع الناس من 

خالل الصفة الشعبية وهذا االمر اسهم في تحريك الذوق بعد ان فاض االنتاج 
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( والشكل رقم 2012الصناعي وغطى جميع حاجات المستهلك)الشكرجي ،مقال ، 

ذلك ،وهو وحدة مكونة من المحار البحري صفت بشكر تكرار وتوازن ( يوضح 10)

اما الستائر فقد وايقاع في عمل وحدة انارة بلمسات مألوفة وتقع ضمن الفن الشعبي 

اوضحت فكرة جمعت بين الون االبيض من قيماش الشيفون مع الون االصفر )البيج( 

لون اغمق اعطى بعد من قماش )الكتان (وقد فصل بينهما بعض االكسسوارات ب

 نظري للمتلقي 

 

 ( )تصوير الباحث (10شكل رقم )  من الفن الشعبيوستائروحدة انارة 

 الواقع المعاش حين استعارمن خالل  للفضاء الداخلي األسلوب البوب ارتوارجع 
ه واثارت يستشعرها جمهور العمل الفني ،المفردات من الواقع لتمثل فكرة ماالمصمم 

ى المتلقي وهذا المثال يوضح فضاء داخلي متكون من وانعكاساته علومعرفة وقعه 
لونين االبيض واالسود للسقف واالرضية والجدران واخل اللون االحمر الذي يمثل 

 (11شفاه والشكل االتي يوضح ذلك الشكل رقم )
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 (11فضاء لغرفة طعام شكل رقم)

httpinterior-glazing.blogspot.com201409blog-post_18.html 

 

 والفتة عةرائ تشكيليةفي  فنية بلوحات مطبوعةال االقمشة مالبساستخدم مصمم البوب ارت في ال

 ح ذلك ( يوض12والشكل رقم) ويسرن تشكيليا فنا يرتدين السيدات وكأن االمر ليبدو للنظر،

 

 

 (12فستان على تصميم البوب ارت شكل رقم)

httpfashion.azyya.com470980.html 
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 حركة الفن المفاهيمي : -2

ين ن قوانعتعد ان هذا التوجه الجديد من الفنون ظهر بعد الحرب العالمية الثانية جذ اب

يعية تجم الشكل التقليدية ومعالجاته ليطرح رؤية جديدة للواقع بمواد مختلفة وطرق

اتية علومواساليب جديدة قابلة للتطور مستقبال وتدخل ضمن فنون االنفو ميديا والم

عددت ما تحتى بعدها فأالساس هو الفكرةوالتقنية هي محور اظهارها الى الواقع فمهو

ذا هذور جوتطورت التقنيات والوسائل فان جوهر هذه الحركة الفنية ال يتغير وتعود 

ك ن ذلعالضرب من الفنون الى الدادائية وتحديدا الى )مارسيل دوشامب(وكما اعلن 

 العمل ثيرهمهوربعيدا عن ماهية العمل نفسه او مايجذ كان هدفه جيصال فكرته الى الج

ف على ي وقمن انطباع أو تأثير في الجمهور بعيدا عن  الفكرة اوهدف فالفن المفاهيم

يرية لتعبلالجانب الذي يؤكد التركيز على الفكر الخاص بينما تقف العاطفة الجياشة 

 نماطالجوهر فن االالجديدة على الجانب االخر لذا كان الفن المفاهيمي من حيث 

 الفن( Edward,2000,p157الفكرية متضمنا اي وسائل يراها الفنان متناسبة )

زيف أعلن )جو 1969المفاهيمي هو حالة تحويل فكرة ما وجعلها ملموسة ففي عام 

كوزوت( ان جميع األعمال الفنية بعد )مارسيل دوشان( هي أعمال مفاهيمية 

 عمال عد عشر سنوات من ذلك أطلق الفنان نفسهبطبيعتها ألن الفن خلق مفهومي وب

ة جموعمفنيا تحت عنوان )غرفة العمليات( وهو عبارة عن طاولتين كبيرتين عليهما 

ات دراسوكبيرة من الكتب أغلبها بحوث في العلم واللغة والفلسفة ومن بينها بحوث 

راءة. القووس نقدية وفلسفية للفنان نفسه، وهناك عدد من الكراسي تدعو المشاهد للجل

ويصور العمل جمالية اللوحة هنا ال تكمن في طريقة وضع وترتيب الكتب 

 شكليوالطاوالت والكراسي، أي انها خارجة عن نطاق التناسق المورفولوجي أو ال

تي هي ج السواء منه االرتجالي أو المنظم لعناصر اللوحة.. بل تكمن في فكرة المنتو

ن الف راءة في سياق الفن البصري، بمعني تحويلالقراءة) ويستطرد( أي عملية الق

  (13وكما في الشكل رقم ) البصري جلى فن ثقافي فلسفي وجودي علمي

 

 (13شكل رقم ) غرفة العملياتلوحة  مارسيل دوشان

httpwww.dingren.netpar_odypart4.html 
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ة تقليدير الواألفكاجذاً، نشأ الفن المفاهيمي في الغرب نتيجة لضيق الفنان من األطر 

دة لجدياالتي حكمت مرحلة ما من تاريخ الفن وتعود جذور هذا الفن جلى الدادائية 

ت، ينياسواء في أوروبا أو أميركا مطلع القرن العشرين ثم تأصل المفهوم في الست

قوم يوذاع صيته ليصبح حركة عالمية ركزت هذه الحركة على تدعيم فكرة ان الفن 

 نها مععبير الفنان فكرته باستخدام الوسيط الذي يراه مناسبا للتع أساساً على ترجمة

دون  كرتهفتمتعه بحرية في اختيار النوع المالئم من الخامات التي بإمكانها تجسيد 

الواقع  جبراز على تقييد بالشروط الفنية واألسس التقليدية المألوفة، وتركيزاً المفاهيمية

ظهر يتم العمل الفني ليس هو شكله وصورته التي باعتباره قيمة جمالية فاألساس في

و أتحيز  دون عليها بل هو الفكرة أو المفهوم الذي يريد المنتج الفني جبالغه للملتقي

في استنجاد بأي نظرية من النظريات كما أنه تخلص من الشرط المهاري أو الحر

و ذي يبدلصالح المعني الذي أصبح غاية أساسية بدال من الشكل أو األسلوب ال

. معنىعليه.اما مقومات المفاهيمية فتندج  في: جعطاء أهمية كبرى للفكرة أو ال

ي في متلقوتهميش األسلوب والشكل الجماليين. جزاحة دور الفنان الماهر. وجشراك ال

ي ثقافبناء المعنى وتأسيس النموذج. االنفتاح على المحيط المجتمعي والواقع ال

ى ان، استغالل كل الرأسمال البشري المتحقق علللمجتمع الذي يعيش فيه الفن

 لعملاالمستوى البصري، توظيف الوسائط الجديدة أو تكنولوجيا الصورة في جنجاز 

ن للمنتج وقد كا(2015الفني، االشتغال على المنظور الثقافي للفنان .)عصام ،مقال ،

ي مهم ف دوره فللمنتج الصناعي ا الطباعي الدور البارز في الحركة المفاهيمية اما

 الحركة المفاهيمية من خالل تنوع االنتاج والصراع بين الشركات المختلفة

شوق االسواق وجعلته يستقبل تلك المنتوجات ب توالمنتوجات المتنوعة التي اثر

 ( يوضح مثاال على فن المنتج الصناعي المفاهيمي14ومالوفية والشكل رقم )

 ،ثواني وال ن التناظرية في الساعات والدقائقوخاصة هذا التصميم الرائع الذي يبدو أ

( 15)والمثال االخر شكل رقم اليوم ، والطقس ، تجعل المتلقي يتشوق لقتنائها 

  فكرالمصمم باستخدام المساحة التييوضح مساحة جلوس على النمط المفاهيمي 

لنوع اوقد عبر عنها بحرية  باختيار ضمن اسقاطات عمودية وافقية يراها مناسبة 

األسس ية والمالئم من الخامات التي بإمكانها تجسيد فكرته دون تقييد بالشروط الفن

رز وقد ب داخليوقد حققت االلوان واالضاءة بعداً فنياً للفضاء الالتقليدية المألوفة، 

كرة ل الفب  يمالتصمالواقع باعتباره قيمة جمالية فاألساس في العمل الفني ليس شكل 

 . الفني جبالغه للملتقي التصميمأو المفهوم الذي يريد المصمم من خالل 
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 (14تصميم مفاهيمي شكل رقم )

http://altaqneah.blogspot.com/2011_02_12_archive.html 

 

 

 (15شكل رقم ) لغرفة طعامتصميم مساحة فضاء 

http://books.google.iq/books/about/Conceptualiz 

 فان آيريسالمفاهيمية ) زيائهاألأ مصممة اما في مجال تصميم االقمشة صممت

 ي تصميمف جشارة لدينا أصبح أنه يبدوو األبعاد ثالثية وهندسية معقدة (أزياءهيربن

 ىحت أو ستقبليةالم األزياء صناعة في هاماً  دوراً  ستلعبالتي  األبعاد الثالثية النقشات

 .( 16وكما في الشكلرقم ) اليوم

 

http://books.google.iq/books/about/Conceptualiz
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 (16(شكل رقم)آيريس) الهولندية المفاهيمية األزياء مصممةتصميم ل

httparabia.style.comarfashion_ar%D8%A3 

 

 االستنتا ات

ة االنسان ومنها فن للفن كوظيفة وأداة تسعى في خدمقيمة اضافة الحداثة   -1   

ث لحديالتصميم ، الذي ظهر واضحاً عن طريق التحوالت التي شهدتها حركات الفن ا

 الي.والتي ظهرت من خالل تبني مقوالت الحداثة مما أثرت الجانب التقني والجم

 منظارم بحركة الحداثة كانت هيمنة النظام على الالنظام، أي تم طرح النظا -2

 فكرةمختلف على وفق األطار العام الذي أخذ بنظر اإلعتبار )التجسيد الشكلي ل

أن  عتبارجذ ادخلت االعمال الموروثة في االعمال الحديثة بأالوظيفة( في التصميم 

 فكرت التراث تحمل طاقة تفجيرية لالفكار.

يث مثل ن للتطور التكنلوجي دور مهم  في مدارس واتجاهات الفن الحدأ - 3

يب السال ناهجمالتكعيبية والمستقبلية والدادائية والسريالية وقد كان االساس في بناء 

 على تسعى للتعبير عن مجمل مشهد المواجهة بين الماضي والمستقبل وقد اثر ذلك

  التصميم بجميع فروعه
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 ـرةي فتــفظهر تطابق الفعل الوظيفــــي للتصميم مع صيغ التعبيـــر الجمالي  -4

ية مستقبلة والبوساطة الفن والفن  بوساطة الحياة فنجد مثال أن السرياليالحـــداثة ، 

 تحاوالن جعادة صياغة الواقع وفق رؤى جديدة 

ــم صميـــلح التظهرت أساليب أستعمــــلت في فتــــــرة الحداثة وظفــــت لصــــا -5

مسطح تجانس والبناء العلى الوحشية وقد اهتم  بالضوء المحيث اعتمد المصمم ، 

 ةلونيوتألف سطوح االلوان دون استخدام الظل والنور، أي دون استخدام القيم ال

 يان حركات مابعد الحداثة احدثت نقلة نوعية في مجال التصميم الصناع -3

ائط جذ عكست التطور في تكنولوجيا استخدام الوس والطباعي والداخلي واالقمشة

 ركيالمتعددة التي تضمنتها معظم التصاميم بواقع لغوي وسمعي وبصري وأيضاً ح

 لمفاهيمي المكان والزمان واهتم بالحدث في ايصال الفكرة غادر الفن ا -4

 احلمصمم افضل الطرق لتحقيق الخطاب البصري مع الجمهور واالنفتلقد اختار ا -5

ركة فقد كانت حعلى العالم بجميع طبقات المجتمع وان ال يقتصر على فئة معينة 

قة )البوب ارت( ردة الفعل ضد الرومانسية الرصينة التي كانت حكرا على الطب

 المثقفة والجو المهيمن على الفن البريطاني في االربعينيات

عبيرية ساليب جديدة تقد احدثت الحركات الفنية لما بعد الحداثة تطورا وايجاد ال-6

 وخطابية وبصرية تستمر باستمرار التطور والتنمية البشرية 

 ر مهم في اظهار العمل الفني وتقترن معظم االساليب والحركاتان للخامة دو-7

ي تحفيز كبير فر الالفنية بالخامة وان الثورة الصناعية الهائلة والثورة الرقمية لها الدو

 حو التعبير المفاهيمي حول الفكرةوايجاد االساليب الجديدة ن

ــــي ـكل فنـلت فتـــــرة مابعد الحـــداثة تأثيــــــرات تحققت بشــــأستعمــــــ -8

، تصميمــــي جديــــد عن طريق المعيار التقني، وتطور وسائــــل االتصال

الى  أدى وأستعمـــــــال تقنيــة التوليف واالستنساخ والتكاثــــر وتجاور. مما

 ة.  متفرق قافةتحـــــرر االنسان ولوظاهرياً من سيطرة ثقافة معينة أو قواعد تفرضها ث

 ع صيات

 ضرورة االطالع على تأريخ التصميم  وخاصة االوربي وأهم المصممين .1

توافق تي تلالخذ باالفكار ال الرواد والمراحل التي مر بها التصميم الحديث

 .مع مجتمعنا 

ة مجع على المصمم جسجتخدام التقنيجات الحديثجة والمختلفجة المدمججة والمتفاعلج .2

 بعضها البعض لتحقيق الحداثة في التصميم. 
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كل يوصي الباحث بدراسة االتجاهات في فترة الحداثة ومجا بعجد الحداثجة بشج .3

كامجججل ودقيجججق مجججن خجججالل الغجججور فجججي التفصجججيالت الدقيقجججة والخصوصجججية 

 لتصميم واالبداعية ومؤثراتها على ا
 م ترحات

 .دراسة للحركات الفنية المعاصرة والحديثة  ججراء -1

 نة(اجراء دراسة بين الحداثة وما بعد الحداثة في التصميم )دراسة مقار -2
 دراسة الروءى الحديثة والمعاصرة في التصميم   -3
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 تفعيل السرد في البناء الصوري المنقسم للفلم الروائي

 المدرس الدكتور: نهاد حامد ماجد
 السينمائية والتلفزيونية قسم الفنون

 الملخص:
هه يتناول بحثنا الحالي قضية تشكل تحوال وانعطافة حاسمة على المستوى السردي للفلم باتجا 

التنظيري والفلسفي والتطبيقي اذ باتت تعطي مؤشرات في غاية من األهمية في سرد اكثر من 
يل السرد في البناء الصوري حدث في نفس الوقت وهكذا شملت دراستنا الحالية الموسومة)تفع

كلة المنقسم للفلم الروائي( اربعة فصول،شكل الفصل األول)األطار المنهجي( وفيه تم تناول مش
ة البحث والتي تلخصت بالتساؤل عن األبعاد الحقيقية التي ينطوي عليها هذا النوع من البني

 ن جهة ثانية.الصورية وفيما يخص جانبي البناء السردي من جهة وعملية التلقي م
فلم فن اللوتم التاكيد على اهمية هذه الدراسة في الوسيط السينمائي وموقعها من الدراسات الحديثة 

 باإلضافة الى األهداف التي تمحورت حول محورين هما:
 أوال: الكشف عن تفعيل السرد في البناء الصوري المنقسم.

 سم.ثانيا:الكشف عن الية التلقي في البناء الصوري المنق
    سيناريو           time codeوقد تحدد البحث بعينة فلمية واحدة هي فلم ))شفرة الزمن(( 

... وقد ارتئ الباحث ضرورة تعريف مصطلحين وردا في  mike tiggtsواخراج )مايك تيكيتس( 
متن البحث وهما مصطلح )االنقسام الصوري( كونه من المصطلحات الموضوعة ومصطلح 

  دي(وبما يتوافق مع طبيعة البحث وذلك منعا ألي سوء فهم قد يقع فيه القارئ.)التبئيرالسر 
لتي اوفي الفصل الثاني اختط الباحث طريقه من خالل التعرض ألهم األفكار الفلسفية والنظريات 

شكلت األساس النظري لمفهوم األنقسام الصوري وللدخول الى الموضوع دخوأل صحيحا. وتضمن 
فيه ث األول تحت عنوان ) األطار والعناصر التشكيلية في الصورة الفلمية( و مبحثين جاء المبح

من  تم التعرض الى فلسفة ومفهوم األطار ومن ثم تفعيله في األنقسام الصوري ومن خالل العديد
فة األمثلة الفلمية،أضافة الى التطرق الى اهم العناصر الصورية التي شكلت وحدات سردية مضا

 الصورية المعاصرة. داخل هذه البنية
ية وفي المبحث الثاني الذي جاء تحت عنوان)التبئير السردي واألنقسام الصوري( تم تناول عمل
ب التبئير السردي في ظل فلسفة األنقسام الصوري من جانب وعالقة ذلك بعملية التلقي من جان

ي رات التخروج بمجموعة من المؤشاهمية في اكتمال المعنى.ووفقا لما تقدم تم الاخر والذي يأخذ دورا أكثر 
 اعتمدها الباحث في تحليله للعينة الفلمية.
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وقد جاء الفصل الثالث  تحت عنوان)اجراءات البحث(التي شملت منهج البحث واداة البحث 
 وحدود البحث والعينة الفلمية المنتخبة انتخابا قصديا واسباب اختيار هذه العينة.

تعدد وتضمن الفصل الرابع نتائج البحث وكان من اهم النتائج التي تم التوصل اليها استخدام ال
في التاطير في عملية السرد الصوري من خالل انفتاحه على اكثر من حدث في وقت واحد 

ي اهد فواتخاذ العناصر الصورية وحركة الكاميرا بشكل خاص دورا كبيرا لتوجيه تركيز انتباه المش
سام )المتزامن وغير المتزامن( الذي تم توظيفه في االنقنتقال بين األحداث الى جانب الصوت اال

 الصوري للتحكم في تسلسل تتابع األحداث المتعددة على الشاشة.
ومن ثم تم الخروج بمجموعة من األستنتاجات كان من ابرزها اعتماد األنقسام الصوري في 

ن ة واحدة اضافة الى ما تتيحه الية األنقسام الصوري مالتبئير السردي في عرض األحداث ذفع
دة امكانية مضافة بيد صانع العمل لمعالجة مشكلة السرد المتزامن من خالل ابتكار وسائل جدي
يق لشكل ووظيفة السرد في الفلم الروائي بهدف الحفاظ على الصراع الدرامي اوأل وعنصر التشو 

 ثانيا.
 تي اعتمدها الباحث.ثم تلى ذلك قائمة بالمصادر ال

 الفصل األول:اإلطار المنهجي
 اوال:مشكلة البحث

يطــرح العصــر الحــديث وتزامنــا مــع التطــور المتزايــد والتســارع فــي وســائل االتصــال عمومــا والفلــم   
الروائــي بوصــفه واحــدا مــن تلــك الوســائل المتصــدرة  باألهميــة قضــية تتعلــق بالجانــب الســردي مــن 

 الفلم وتشكل انعطافة وسابقة في تاريخ السرد السينما.
ل لي تتصل اتصاال مباشرا بالبنية الصورية للفلم من خالان المشكلة التي يتصدى لها البحث الحا

انقسام الصورة الفلمية وانفتاحها على اكثر من حدث في نفـس الوقـت وهـو مـا يضـعنا امـام موقـف 
الفنـون  يجعلنا فيه نعيد الرؤية والتفكير باإلمكانات التي يمكن ان توفرها هذه التقنية المعاصرة في

 لتحوالت التي سيشهدها السرد الصوري وكتابة السيناريو مستقبال.السينمائية والتلفزيونية وا
ي ويزداد األمر صعوبتا وتعقيدا أذا ماعرفنا ان قضية السرد الصـوري لـم تسـتنفذ كـل طاقاتهـا بعـدف

األيصــال ...وهــذا يــرتبط فــي احــد جوانبــه بتطــور التقنيــات، وعليــه تبــرز المشــكلة بشــكل اكبــر مــن 
داث المســرودة علــى الشاشــة فــي لحظــة واحــدة ومــا يرافــق ذلــك مــن خــالل مواجهــة  عــدد مــن األحــ

تشــويش واربــاك قــد يقــع فيــه المشــاهد الــذي اعتــاد النظــر الــى األحــداث فــي اطــار واحــد وبصــورة 
 متوالية.

ان هـذه الشـكل مـن السـرد الصــوري الحـديث يثيـر بالضـرورة وللوهلـة األولــى العديـد مـن األسـئلة مـن خــالل 
كـــل عنصـــر مـــن عناصـــر اللغـــة الســـينمائية فـــي هكـــذا نـــوع مـــن البنـــاء الصـــوري  اعـــادة التســـاؤل عـــن دور

 السينمائي والتلفزيوني الحديث.
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قد يرى صـانع العمـل مـن وراء هـذه البنيـة البصـرية فـي بعـديها العمـودي واألفقـي انهـا ترتكـز علـى 
دى لــة والنفســية فكــرة قوامهــا انهــا تقــوم بأشــباع الكثيــر مــن الحاجــات األيدلوجيــة والمعرفيــة والتربويــ

المشــاهد،او ربمــا انهــا تواكــب العصــر الحــديث الــذي يتمتــع بــروح االنفتــاح والتطــور مــع اآلخــرين 
فضال عن انه قد يسعى الى تطوير مفاهيمنـا وأفكارنـا عـن قابليـة السـرد الفلمـي فـي التمظهـر وفـق 

 طريقة تواكب تطورات عملية السرد.
لة البحـث مجسـدة مـن خـالل محاولـة التعـرف علـى ان هذا الشكل مـن االنفتـاح السـردي  مـن مشـك

األبعــاد الحقيقيــة التــي ينطــوي عليهــا هــذا النــوع مــن البنيــة البصــرية الجديــدة وفيمــا يخــص جــانبي 
 البناء السردي من جهة والتلقي من جهة ثانية؟

الشك في ان كل نظريـة جديـدة تحمـل فـي ذاتهـا السـلب واإليجـاب هـذا اذا جـاز ان نسـميها نظريـة 
السرد)كتســمية ورؤيــة ســباقة( والتــي تكــون ذات صــلة حميميــة ومتواصــلة مــع التطــورات لعلــم فــي 

والـــذي يســـتمد الســـرد الســـينمائي والتلفزيـــوني فـــي جـــزء كبيـــر منـــه منهجيتـــه  Narratalogyالســـرد 
 وتطوراته وبشكل متواصل،وهذا ما يسوغ الحاجة الى دراستنا الحالية.

 ثانيا: اهمية البحث
 البحث في النقاط اآلتية:وتتجسد اهمية 

 سهم البحث في تسليط الضوء على المفاهيم والتقنيات الحديثة للسرد في الفلم الروائي.ي-1
تصــدي لفكــرة التشــكيل الصــوري المنقســم يشــكل اساســا جــذريا لفهــم بنيــة الخطــاب ان عمليــة ال -2

والمخرج(من جهــة الفلمــي المعاصــر فــي احــدى اتجاهاتــه لــدى كــل مــن صــانع الفلم)كاتــب الســيناريو 
 والمشاهد من جهة ثانية.

ما تقدم يمثل البحث دراسة جديدة تسـهم فـي فهـم فـن الفلـم وقراءتـه قـراءة تحليليـة  باإلضافة الى-3
 جديدة ومن زاوية اخرى.

ي فـتح بعـض المغـاليق التـي تطرحهـا صـناعة السـينما المعاصـرة بوصـفها سـردا يسهم البحـث فـ-4
معين.ويشـكل اضـافة مهمـة للمكتبـة السـينمائية ويعـين العـاملين  يمر من خـالل وجهـة نظـر باتجـاه

 في الميدان السينمائي من اداء مهمتهم على اكمل وجه.
 ثالثا:أهداف البحث

 يهدف البحث الى اآلتي:
 الكشف عن تفعيل السرد في البناء الصوري المنقسم. -1
 الكشف عن الية السرد في البناء الصوري المنقسم. -2

 رابعا:حدودالبحث
اوال:حد نظري يتمثل فيما كتـب عـن نظريـات السـرد الحديثـة والتـي تجـد صـداها وانعكاسـها فـي فـن 

 الفلم.
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تطبيقـي تمثـل بعينـة فلميـة واحـدة ألسـباب سـترد الحقـا عنـد التحليـل .والبحـث غيـر معنـي  ثانيا:حـد
نمــا هــو بحــث فكــري وفلســفي يخــتص حــول كــل مــا يــدور فــي اطــار  بحــدود زمانيــة او مكانيــة ،وا 

 موضوع.ال
 خامسا:تحديد المصطلحات

ومنعــا ألي التبــاس او ســوء فهــم قــد يقــع فيــه القــارئ فــي تحديــد مفهــوم مصــطلح االنقســام الصــوري 
والــذي قـــد يحيــل الـــى القـــارئ الــى العديـــد مـــن المتاهــات ولكـــون المصـــطلح هــو مـــن المصـــطلحات 

 رات وانفتــاح الســردالموضــوعة،فأن المقصــود باالنقســام الصــوري هــو انقســام الصــورة الــى عــدة اطــا
 على اكثر من محور من األحداث وفي نفس اللحظة اآلنية.

وتجـدر األشــارة الـى ان الباحــث سـوف يلجــا فيمــا سـيلي مــن البحـث الــى اسـتخدام مصــطلح التبئيــر 
ـــى فـــي ســـياق البحـــث ولكـــون المصـــطلح مـــن انســـب  ـــة ولضـــبط المعن ـــة العلمي ـــك للدق الســـردي وذل

بصـورة علميـة عـن األفكـار المطروحـة فـي البحـث ولفـك التشـابك المصطلحات السردية التي تعبـر 
نمــا يشــمل عنصــر الصــوت الــذي يلعــب دورا فــي  الســردي والــذي ال يقتصــر علــى الصــورة فقــط وا 

 توجيه هذه العملي
 

 
 

 الفصل الثاني:اإلطار النظري
 اوال:اإلطار والعناصر التشكيلية في الصورة الفلمية

فــــن الرســــم والتصــــوير الفوتــــوغرافي فــــي تشــــكيل االجســــام داخــــل  تتفــــق الســــينما والتلفزيــــون مــــع   
مساحات يحددها اطار ما، ويأخـذ هـذا االطـار خصوصـيته وتميـزه مـع فـارق الحركـة المسـتمر فـي 

 .*التكوين الذي يمتاز به الفلم عن باقي الفنون
فهنــاك علــى الــدوام عمليــات مســتمرة مــن البنــاء والهــدم لمــا موجــود داخــل هــذا االطــار مــن 

فـن  تكوين نتيجة هذه الحركة، ومن ثم تأخذ العملية ابعادًا اكثر تعقيدا وتشـابكا ممـا هـي عليـه فـي
أتي الرسم والتصوير الفوتوغرافي والمسرح، التي يمتاز فيهـا االطـار بالثبـات، وعليـه سـنقوم بمـا سـي

 وع المرتبطـةمن البحث بتوضيح االبعاد الفلسفية للتأطير في فن الفلـم وبمـا يتعلـق بطبيعـة الموضـ
 بألية السرد في االتجاه الحديث لفن الفلم.

                                                           
ر ت داخـل االطـاسوف يتم البحث عن عملية التأطير المصاحبة لحركة الكاميرا ، ونعني بالحركـة هنـا حركـة الكـاميرا وحركـة الموجـودا *

 frameتالطار الثابـوالحركة الذهنية التي تخلقها العناصر التشكيلية داخل االطار ويقودنا هذا الى اننا ال نقوم بدراسة فلسفة ا

ركــة الســرد وانمــا البحــث معنــي بدراســة فلســفة التــأطير المصــاحبة لحركــة الكــاميرا ومــا تخلقــه مــن ابعــاد دالليــة وجماليــة فــي ح 
 الفلمي الحديث.
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وال يعنــي هــذا اننــا ســنقوم بوضــع تأســيس نظــري لفلســفة االطــار ومــا كتــب مــن حولهــا فــي 
العديد مـن البحـوث والدراسـات السـابقة، وانمـا نحـن معنيـين الـى حـد بعيـد بوضـع اسـس نظريـة فـي 

ا تنا ان نعرج على اهم االسس التي انطلق منهبنية السرد الفلمي الحديث، وفي نفس الوقت ال يفو 
 المفهوم الحديث لفلسفة التأطير لفن الفلم.

يورد )مارسيل مارتن( اربعة انماط للتأطير يمكن ان توجد في الفلم فيكـون امـا تعبيـرا عـن 
وجهــة نظــر او احســاس او عاطفــة او فكــرة، يــرى ان االولــى تــرتبط بعمــق الصــورة والثــاني تــرتبط 

واالختصار والثالث يرتبط بالتعبير عن المضمون العقلي والرابع يرتبط بـالرمز والمنظـور بااليجاز 
1)الكبير في التعبير عن الفكرة ). 

يعـــّد اداة   imageويـــرى المنظـــر الســـينمائي )رودولـــف ارنهـــايم( ))ان تحديـــد الصـــورة 
ا دالالتهــا، كمــا للتشــكيل بقــدر مــا هــو اداة للمنظــور، النــه يســمح بــابراز تفاصــيل خاصــة واعطائهــ

2)يســمح بحــذف االشــياء غيــر المهمــة وكــذلك ادخــال المفاجئــات بطريقــة مباغتــة فــي الصــورة(( وال  (
شــك ان هــذه الرؤيــة ذات اتجــاه انطبــاعي فــي حــين يــرى )اندريــه بــازان( بــأن فلســفة التــأطير تقــوم 

وهو ما يخالف اساسًا على فكرة حجب جزء من الواقع المعروض، الواقع الذي يقع خارج االطار، 
وظيفة األطار في اللوحة الشكيلية الذي يقوم باستقطاب المساحة الى الداخل ويقوم باقتطاعها من 

3)الواقع الذي يمثلها، وان الشاشة بهذا المعنى تكون طاردة للمركز ) . 
وهذه الرؤية التي يزودنا بها )بازان( عن وظيفة التـأطير فـي الفلـم هـي بالتأكيـد نابعـة عـن 

واقعي النزعة اذ ان اي تحديد او حصر للرؤية الواقعية هـي عمليـة حجـب لموضـوعية  هـذا  اتجاه
الواقــع ، وعلــى العكــس مــن )بــازان( يــرى )جــان رينــوار( ان عمليــة التــأطير ال تحجــب الواقــع بــل 
تكشــفه، وهــو يتخــذ اهميــة ممــا يقــوم بحجبــه عــن الرؤيــة، ومــن الواضــح ان هــذا الــرأي يصــدر عــن 

 .((1)))للواقعرؤية انطباعية 
في حين يمكن ان نرى في االختالف بين الرؤية الواقعية واالنطباعية لفلسفة التأطير فـي 
الفلـم انســجامًا فـي الــرأي الـذي يزودنــا بـه الفيلســوف الجمـالي المهــتم بشـؤون الســينما )جيـل دولــوز( 

اذ يــرى  الحركــة او فلســفة الصــورة( -فــي احــدث مــا وصــل الينــا مــن طروحــات فــي كتابــه )الصــورة
))ان قوى الطبيعة ال تدخل في اطار الصورة مثلما يدخل االشخاص او االشياء كما ان االفراد ال 
يدخلون في الكـادر علـى غـرار الحشـود كـذلك فـأن اجـزاء المجـاميع ال تـؤطر بالطريقـة نفسـها التـي 

                                                           
(1  -50، ص 1968ت: سعد مكاوي، القاهرة: الـدار المصـرية للتـأليف والترجمـة والنشـر،  اللغة السينمائية،ينظر: مارسيل مارتن،   (

51. 
(2  .78، ت: عبد العزيز فهمي، القاهرة: المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر، د. ت. صفن السينمالف ارنهايم، رودو   (
(3   146،ص 1968، ت : ريمون فرنسيس، القاهرة :مكتبة االنجلو المصرية، 2،ج ما هي السينماينظر :اندربة بازان،  (

العلـى لالثـر، ترجمـة : شـمعان صـادق، القـاهرة: اكاديميـة الفنـون مطـابع المجلـس ا ،الكـادراج السـينمائيينظر: دومينيـك فـيالن،  (1) )
 .42، ص1998
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1)تؤطر فيها العناصر(( فة التأطير ان ما يراه )دولوز( هو انسجام لوجهتي النظر حول فلس ((2)
فــي االتجــاه الحــديث للســرد، والتــي يــرى انهــا تكــون خاضــعة بالضــرورة الــى فلســفة عالقــة االشــياء 

 باالطار.
ية ووفقــا لمــا تقــدم فــأن اليــة اشــتغال التــأطير تقــوم باعطــاء العناصــر التشــكيلية ابعــادًا ســرد

لخلق حالـة مـن مضافة من خالل احاطة تلك العناصر ووضعها في عالقات جديدة فيما بينها او 
 القطيعة من جهة ثانية وعلى وفق رؤية تنظيمية مسبقة لصانع العمل.

ويمكــن لعمليــة التــأطير ان تكــون اكثــر فعاليــة مــن الناحيــة الســردية فــي بنيــة الســرد الفلمــي 
الحـديث وذلــك مــن خــالل تعـدد االطــر داخــل االطــار الواحــد  ))ان الكـادر فــي داخلــه يحتــوي علــى 

المختلفــة، االبــواب والنوافــذ، ونوافــذ الســيارة، كمــا ان المرايــا تمثــل كــوادر داخــل العديــد مــن الكــوادر 
، هنا تأخذ اليات السرد الفلمي ابعادا داللية اوسع في التعبير، بمعنى اخر انفتاح ((3)))الكادر((

الســرد علــى اكثــر مــن محــور فــي نفــس الوقــت، اذ يبــرز دور صــانع العمــل فــي ان يوافــق بــين هــذه 
وذلـــك لتشـــكيل وحـــدات ســـردية متعـــددة نظـــرا لمـــا تـــوفره هـــذه االليـــة مـــن وظيفـــة ســـردية االطـــارات 

وجمالية وفلسفية بشكل اكبر وهو ما يخـص موضـوع بحثنـا الحـالي. وكـان )هيتشـكوك( بارعـا الـى 
وعلى ((4)))حد كبير في فهم هذه االمكانات التي يوفرها االطار وذلك في فلمه "النافذة الخلفية"

انتاجه من الناحية الزمنية. اذ يروي الفلم قصة مصور كسيح )مقعد( يجلـس خلـف  الرغم من تقدم
نافذته المطلة على مبنى سكني مقابل يتكون من مجموعة من النوافذ تحوي كل واحـدة منهـا علـى 
خــط قصصــي مســتقل بذاتــه وتكــون هــذه وســيلة لســرد اكثــر مــن حكايــة عــن طريــق هــذه االطــارات 

قصص في ان واحد والذي يضمها هو واجهة العمارة التي تكون بمثابة وكأننا امام مجموعة من ال
شاشــة عــرض ســينمائي تضــم جميــع االطــارات، توفرهــا هــذه االليــة امكانــات جديــدة ومبتكــرة للســرد 
الفلمــي مــن خــالل القــدرة علــى تــزامن الســرد فــي ان واحــد، والــذي كــان يــتم االيحــاء بــه فــي الســابق 

ات مونتاجيا في بنية السرد الفلمي التقليدي ويجـري التنـاوب فـي بواسطة ترتيب مجموعة من اللقط
 القطع بين حدثين يجريان في ان واحد.

اث ان هذه النظرة الجديدة لفلسفة االطار تستند الى رؤيـة قوامهـا انـه باالمكـان سـرد االحـد
حيـاة التي تقع في نفس اللحظة والتي يصعب على المشاهد ان يتوفر على مثـل هـذه الرؤيـة فـي ال

لي الواقعية فجاء االنقسام الصوري ليجسد هذه الفكرة والرؤية الجمالية التي تنطوي على جانب دال
 كبير من الناحية السردية في بنية السرد الفلمي الحديث.

                                                           
 .24، ص1997نشورات وزارة الثقافة ، م -، دمشقت: حسن عودة ، الحركة او فلسفة الصورة -الصورةجيل دولوز،  (2)

 27جيل دولوز، مصدر نفسه، ص (3) )

 .1967النافذة الخلفية ، سيناريو و اخراج ) هيتشكوك(،   . (4) )
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لقـــد تـــم االنتقـــال بفكـــرة االطـــار الواحـــد ومـــا يقـــوم بـــه مـــن وظـــائف فـــي بنيـــة الســـرد الفلمـــي 
د وذلــك وفقــا للنظريــات واالراء التــي تناولــت قضــية التــأطير وبعــ التقليــدي الــى بنيــة الســرد الفلمــي

ا اســـتيعاب وفهـــم كـــل النظريـــات الســـابقة فـــي الميـــادين النفســـية والجماليـــة والفلســـفية والتقنيـــة وربمـــ
السردية اخيرا ومحاولة الخروج من بين هذه النظريات بوجهة نظر جديدة تواكب متغيـرات العصـر 

فجـاءت تقنيـة االنقسـام الصـوري كنتيجـة لفـيض الدراسـات التـي سـاهمت  الثقافية وتوفـق بـين االراء
 في وضع اسس لماهية االطار في فن الفلم.

، اذ ان من بسينما اللقطةلقد كانت بوادر هذا االتجاه في السرد الفلمي متمثلة بما يعرف 
تعبر عن اشياء كثيرة  اهم ما يميز هذه السينما الجديدة هو االهتمام المتزايد باللقطة الواحدة والتي

1)وكما في فلم "الفراولة البرية" (1)| وفي المشهد الذي نرى فيه البطل جالس في بيته الواقع وسط (
الغابــة اذ ينقلنــا الســرد الــى مرحلــة ســابقة مــن طفولتــه فنشــاهد فــي نفــس اللقطــة البطــل وهــو طفــل 

ر فــي حــين يحتــل البطــل ويتوســط امــه وابيــه ويحتــل هــذا المقطــع الســردي  المتخيــل مــؤخرة االطــا
 .((2)))الجالس في الوقت الحاضر مقدمة االطار ومن دون استخدام اي قطع مونتاجي

وقد تم توظيف هذه االلية السردية التـي تعمـد الـى جمـع حـدثين فـي نفـس اللقطـة ايضـا فـي فلـم    
هو يحتل حيث نشاهد البطل )دوكالس( وهو يفكر في الفتاة التي يحبها و ((3)))"قلوب في دوامة"

يســار الكــادر ونشــاهد فــي نفــس الوقــت الفتــاة التــي يفكــر فيهــا وهــي تحتــل يمــين الكــادر ومــن دون 
 استخدام اي قطع.

ويؤكــد )رودولــف ارنهــايم( علــى جانــب ســردي اخــر مهــم للتــأطير فــي بنيــة الفلــم الروائــي  
ائل عنهـا، وذلك من خالل جعل المعلومات التي تقع خارج االطار تلـح علـى المشـاهد فـي ان يتسـ

وذلك لزيادة المخيلـة والتشـويق وابـراز مـا يسـمى بالجانـب االنشـائي للصـورة وان هـذا مـا ذهـب اليـه 
)دولوز( في رؤيته الجمالية في كتابه السابق الذكر بقوله ))يمكن لخارج االطار ان يتخذ وجهين: 

جها اخـر مطلقـا ومـن وجها نسبيا، ومن خالله فأن المنظومة المغلقة تحيل الى مجموع ال نراه، وو 
. واننا نرى ان هذه ((4)))خالله فأن المنظومة المغلقة تنفتح على ديمومة ماثلة في كل الكون((

الوظيفة السردية قد جاءت متطابقة مع ما نراه في افالم الرعب اذ يكون الداخل منفـتح دومـا علـى 
جيا، وهـو مـا يؤكـده )ارنهـايم( الخارج من خالل بقائنا نفكر دوما بالخارج وجعلنا متحفزين سـايكولو 

الذي يرى ان االثر الفني مرتبط بحـدود االداة ))يمكـن تأكيـد اجـزاء معينـة الغـراء المتفـرج بالبحـث 

                                                           
 .1957الفراولة البرية، اخراج ) انكمار بركمان(،    (|1)

، 1970، 16 الهيئـة المصـرية العامـة للتـأليف والنشـر، العـدد مجلـة السـينما،ينظر: بول وارن، سـينما اللقطـة، ت: بكـر شـوان،  (2) )
 وما بعدها. 20ص

 وامة، اخراج: ايليا كازان.قلوب في د   (3) )

 .29، مصدر سابق، صالحركة –الصورة جيل دولوز،    (4) )
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فصانع العمل له امكانية السيطرة على اهتمام المتفرجين من خالل  ((1)))عن معنى رمزي لها((
ه يعرض فـي كـل مـرة علـى الشاشـة شـيئا االطار، ذلك النه حينما يوجه الكاميرا الى حيث يريد فأن

لــه اهميــة مــن الناحيــة الســردية، وفــي هــذا يتفــق )دولــوز( مــع )ارنهــايم( بــأن ))الصــورة ال تعــرض 
نفسها من اجل الرؤية وحسب وانما هي مقرؤة بقدر مـا هـي مرئيـة، فالكـادر يتمتـع بوظيفـة مظمـرة 

نـا نـرى قلـيال جـدا مـن االشـياء اال وهي تسجيل معلومات ليست صوتية فحسب بل بصرية، فـاذا ك
فــي داخــل الصــورة فــذلك الننــا ال نحســن قرائتهــا علــى الوجــه االكمــل وال نحســن كــذلك تقــدير قيمتــه 

اي تحفيز الحالة الذهنية وليس السايكولوجية التي تحدث في افالم  |((2)))التخفيف واالشباع فيها((
 الرعب.

وظيفــــة ســــردية اخــــرى تــــدفعنا الــــى ومــــن خــــالل هــــذا التصــــور فــــأن التــــأطير يحيلنــــا الــــى 
االستعاضــة عــن تخيــل مــا هــو موجــود خــارج االطــار الــى قــراءة مــا هــو موجــود داخــل االطــار مــن 
خالل وضع العناصر الصورية في عالقات سردية داللية جديدة وانتاج معاني مقتطفـة مـن الواقـع 

الطار له نفس اهمية الكلي ومحاولة اشراك المشاهد في استنباط معنى خاص بها، مع ان خارج ا
 ما بالداخل من وجهة نظر ذهنية.

ومن خالل ما تقدم وبعد هذا االستعراض الموسع لفلسفة التأطير والـذي يمكـن ان يشـترك 
بهمــا كــل مــن الســرد الفلمــي التقليــدي بشــكل اقــل والســرد الفلمــي الحــديث بشــكل كبيــر والطروحــات 

ء مـن تحـديث فـي اليـة اشـتغال السـرد علـى هـذا الفكرية حول االبعاد السردية للتأطير، وكـل مـا جـا
المستوى كان نتيجة تفاعل الطروحات السابقة ومحاولـة وضـعها فـي سـياقات جديـدة لبلـورة مفـاهيم 
ســردية خالصــة، اذ تأخــذ فلســفة التــأطير علــى وفــق هــذا الســياق ابعــادا ســردية ودالليــة تكــون اكثــر 

 يمكن دفعه بأقصـى طاقاتـه الدالليـة مـن خـالل تشابكا اذا ما عرفنا ان هذا العنصر السردي المهم
 تشكله ووضعه في عالقات مستحدثة سرديا تتناسب مع الية اشتغال السرد الفلمي الحديث.

 ئير والتلقي في األنقسام الصوريالتب -ثانيا
تتطـــور آليـــات الســــرد فـــي الفنــــون الســـمعية والمرئيــــة لضـــرورات جماليــــة وفلســـفية وأخــــرى 

وحداثية، فتظهر على وفـق هـذا المنظـور وسـائل تعبيريـة جديـدة قـد تبـدو  تقتضيها ضرورات فكرية
ـــر ناضـــجة ومتبلـــورة فكريـــا عنـــد طرحهـــا اول مـــرة بـــل وحتـــى مبهمـــة مـــن قبـــل المتلقـــي اال ان  غي
التصدي العلمي لهذه اآلليات السردية المسـتحدثة يجعلهـا اكثـر استسـاغة وقبـوال ومـن هـذه اآلليـات 

تقنيــة االنقســام الصــوري فــي الســرد الفلمــي الحــديث والتــي تضــفي الــى الســردية الحديثــة مــا يعــرف ب
الية سـرد اكثـر تشـابكًا وتعقيـدًا ممـا هـو عليـه االمـر فـي السـرد الفلمـي التقليـدي، ووفقـا لهـذا الشـكل 
السردي هناك اكثر مـن حـدث يسـرد فـي لحظـة واحـدة وهـذا يعنـي تعـدد البـؤر السـردية فـي اللحظـة 

                                                           
 .85، مصدر سابق، صفن السينمارودولف ارنهايم،    (1) )

 .22، مصدر سابق، صفلسفة الصورةجيل دولوز،  |(2) )



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

289 
 

ـــة الســـ ـــتحكم فـــي العناصـــر الصـــورية الواحـــدة فتأخـــذ الي ـــى ال رد ســـياقا اخـــر ممـــا يتطلـــب مقـــدرة عل
والصوتية للـتحكم بالسـياق التبئيـري وبواسـطة وسـائل عـدة، كـاإلقالل مـن اهميـة الحركـة او الحـدث 
الــذي يجــري فــي اطــار وزيادتــه فــي االطــار المقابــل ومــن ثــم ضــمور حركــة الســرد هنــا وتنشــيطها 

ي توجيه انتباه المشاهد من خالل خفض الصوت في اطار هناك فضاًل عما يلعبه خط الصوت ف
بصــورة تدريجيــة وزيــادة شــدته فــي اخــر ممــا يعمــل علــى خلــق تنــاغم هــارموني يســتمد فعاليتــه مــن 
اصول الفن الموسيقي الذي يعتمـد علـى عـزف االالت الموسـيقية علـى وفـق نسـق هـارموني معـين 

 كن على وفق ضوابط معينة.اذ يعلو صوت احدى االالت الموسيقية على االخرى ل
ويأخـــذ المونتـــاج ابعـــادا جديـــدة فـــي هـــذا الشـــكل مـــن الســـرد الصـــوري ســـوف نطلـــق عليـــه 
المونتــاج فــي االنقســام الصــوري، وهــي ليســت دعــوة موجهــة ضــد المونتــاج التقليــدي وال هــي دعــوة 

الســرد  اللغائــه وانمــا هــي دعــوة للتفكيــر العلمــي والجــدل المنطقــي المــدعوم باألدلــة. فاحــدى ســمات
الفلمــي الحــديث انــه يخــتص لنفســه مبــدأ المونتــاج مــن خــالل االنقســام الصــوري الــذي يــوفر عــدم 
ة اللجــوء الــى القطــع كمــا هــو الحــال فــي بنيــة الســرد الفلمــي التقليــدي، فاللقطــة المنقســمة الــى اربعــ
لتــي اطارات)وقــد يقــل هــذا العــدد او يزيــد( تــوفر فــي داخلهــا مفهومــا اخــر للســرد بعــرض االحــداث ا

تجـــري فـــي آن واحـــد دفعـــة واحـــدة، وذلـــك بـــدال مـــن عـــرض االحـــداث واحـــدا تلـــو االخـــر وبالتتـــابع 
وبترتيب مونتاجي معـين فـي بنيـة السـرد الفلمـي التقليـدي الـذي يتخـذ شـكل تتـابع اللقطـات كمـا فـي 

 المخطط االتي: 
 

   +      +        + 
  

 
فــي حــين يتخــذ المونتــاج فــي االنقســام الصــوري اليــة اشــتغال اخــرى ال تعتمــد علــى تــرابط 
اللقطــات وانمــا علـــى تراصــف البـــؤر الســردية فـــي ان واحــد علــى ســـطح الشاشــة وكمـــا فــي الشـــكل 

 االتي:
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وذلـك حسـب  وقد تأخذ حركة التبئير السردي اتجاها مساويا التجـاه حركـة عقـارب السـاعة
ثـال طبيعة السـرد.فلو اردنـا التعبيـر عـن فكـرة الحلـم فـي بنيـة السـرد الفلمـي التقليـدي علـى سـبيل الم
ذ افأننا سوف نلجأ الى القطع باستخدام وسائل االنتقـال المعروفـة لالنتقـال الـى زمـان ومكـان اخـر 

بــــه الشخصــــية  نشــــاهد الشخصــــية التــــي تحلــــم اوال ثــــم ننتقــــل مونتاجيــــا الــــى مــــا يفتــــرض ان تحلــــم
وبالتتــابع، فــي حــين يمكــن مــن خــالل اليــة االنقســام الصــوري فــي الســرد الفلمــي الحــديث مــن رؤيــة 
الحــدثين فــي نفــس الوقــت ومــن دون اللجــوء الــى القطــع للــربط بــين الحــدث االول والحــدث الثــاني، 

 فنشاهد الشخص الذي يحلم وما يحلم به في نفس اللقطة الواحدة وكما في الشكل االتي:
                   

 
 
 
 

وتقـوم عـين المشـاهد باالنتقـال ذاتيـا بـين المحــاور السـردية التـي تحويهـا الشاشـة وقـد يأخــذ 
"كابينــــة االنقســــام الصــــوري احجامــــا متباينــــة وغيــــر منتظمــــة علــــى ســــطح الشاشــــة وكمــــا فــــي فلــــم 

اذ يتفتح السرد على اكثر من حدث يجري في مكان واحد وفي  Phone booth ((1)))الهاتف"
لحظــات الــذروة التــي تتطلــب اظهــار ردود االفعــال مــن خــالل عــدة اطــر ذات احجــام مختلفــة لنــرى 
جميــع االطــراف )الزوجــة وضــابط الشــرطة وصــديقة البطــل(، والبطــل داخــل كابينــة الهــاتف يجــري 

رتفعـة ويملـي عليـه مـا يجـب ان يفعلـه امـام حشـود اتصال مع قاتل يترصده من احدى البنايـات الم
الحاضــرين حــول كابينــة الهــاتف، يســتخدم صــانع الفلــم اليــة االنقســام الصــوري لتبئيــر عــدة احــداث 
تجري في ان واحد وذلك لكي يعطي لالحداث دفقـا حيويـا يحفـز المشـاهد علـى الـربط بينمـا يجـري 

حجـوم لقطـات مختلفـة داخـل كـل اطـار بـدال مـن  في اماكن متقاربة بطريقة اكثر تركيزًا وباستخدام
 اللجوء الى اظهار المكان دفعة واحدة وبلقطة عامة قد تفقد الحدث اهميته الدرامية.

ويعمل المونتاج وفق آليات اشتغال مغايرة من خالل تنظيم ومجاورة االحداث مع بعضها 
يتم تحقيق جانب اخر منه اكثر في لقطة واحدة وبذلك ال يتم االستغناء عن مفهوم المونتاج ولكن 

حداثــة فاصـــبحت اليـــة االشــتغال الســـردي تأخـــذ شــكال اخـــر مـــن خــالل تجـــاور اللقطـــات وعرضـــها 
، اذ يصبح تجاور اللقطات ((2)))بصورة متجاورة على سطح الشاشة وكما في فلم "االنثى القاتلة"

حـداث بصــورة انيــة، سـمة مالزمــة للسـرد الفلمــي وفــي لحظـات تصــاعد الموقـف الــدرامي فنشــاهد اال
المصور الفوتوغرافي )انتونيو بنديرس( الذي يقوم بتوثيق الحدث يحتل االطار على يسار الشاشة 

                                                           
 .2003كابينة الهاتف، اخراج ) جويل شوماخر(،) سيناريو، الري كوهن(،  (1) )

 .          2000االنثى القاتلة، سيناريو و أخراج) برايان دي بالما(، (2) )

 ما تحلم به     الشخصية  

 الشخصية                   

 أ                  ب    
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وما يصوره من احداث يشغل االطار على يمـين الشاشـة واضـعا حـدثين متـزامنين بصـورة متجـاورة 
قطــع لوحــدتي  فــي نفــس اللحظــة امــام المشــاهد مــن دون اللجــوء الــى القطــع الــذي يعنــي بالضــرورة

الزمان والمكان، فالبنية المونتاجية هنا توفر موضـوعية اكبـر مـن حيـث المعالجـة الزمكانيـة فضـال 
عمــا تــوفره مــن امكانيــة ســرد االحــداث مــن زاويتــين مختلفتــين، اذ يلجــأ صــانع الفلــم فــي مثــل هــذه 

ق القطـع علـى الحالة من السرد الفلمي التقليدي الى عرض الحدث االول ومن ثم الثـاني عـن طريـ
 الحدث االول ومن ثم ربطه بالحدث الثاني على التوالي.

ان العين البشرية لها ايقاع خاص في المشاهدة تتزايد سرعتها او تتباطأ حسـب المحفـزات 
البصــرية واحيانــا الصــوتية، وهــو مــا يــراه )ارنســت لنــدجرن( الــذي يقــول ))ان نظرتنــا تبقــى تنتقــل 

بشـكل تلقـائي مـن منظـر يثيـر اهتمامنـا الـى منظـر اخـر، وحينمـا باستمرار طـوال سـاعات يقظتنـا و 
، وهذا ((3)))يكون االنسان في حالة هدوء وطمأنينة نفسية فأن حركة عينيه تتم ببطء واسترخاء((

مــا يحــدث للعــين مــن الناحيــة الســايكولوجية ففــي حالــة وجــود اكثــر مــن حــدث يجــري فــي آن واحــد 
في حالة تحفز نتيجة تعرضها لكثافة سردية فتنتقل بايقاع  على سطح الصورة تكون العين البشرية

 اسرع فيما بين تعدد االطر فيتزايد ايقاعها الحركي او يقل وذلك تبعا للحالة التي تمر بها.
وبذلك الشكل السردي تتـاح لصـانع الفلـم حريـة اكبـر فـي سـرد الحـدث الواحـد او اكثـر مـن 

احتمــال علــى المشــاهد، فيحقــق المخــرج بــذلك حــدث بــأكثر مــن زاويــة، ومــن ثــم عــرض اكثــر مــن 
رغبتــه فــي تغطيــة كــل االوجــه التــي يمكــن ان يأخــذها طــابع المعالجــة للموضــوع الواحــد فــي الســرد 

  Narratologyالفلمـي الحــديث الــذي بــات يطــرح اشـكاال موازيــة ومواكبــة لطروحــات علــم الســرم 
ور االنقسـام الصـوري يـؤدي الـى تفعيـل دومن جهة ثانية فأن تعدد البؤر السردية التي تتيحها الية 

المشــاهد مــن خــالل اشــراكه ومخاطبــة عقلــه وحواســه بشــكل فعــال فــي البحــث عــن المعنــى النهــائي 
 لهذا الشكل في بنية السرد الفلمي الحديث.

نمـا هـي تشـير  ان آلية السـرد هنـا تتعـدى كونهـا مجـرد شـكل او تقنيـة مبتكـرة فـي السـرد، وا 
مـام بـالمتلقي مـن خـالل التأكيـد علـى دوره وجعلـه مركـزا مهمـا فـي عمليـة الى تحول عـام الـى االهت

قحامــه فــي صــلب العمليــة الســردية فتكــون المعــاني المستخلصــة علــى  اكمــال المعنــى ومهاجمتــه وا 
المستوى الداللي في غاية من التنوع ومن ثم زيادة وتطوير نـوع البنيـة االتصـالية مـع المشـاهد. اذ 

الجديــد وذلــك ايمانــا مــن قبــل صــانع الفلــم بوجــود قــراءات ورؤى متعــددة  يــأتي هــذا الشــكل الســردي
للنص يمكن ان يتيحها لنا، فجاءت بالشكل الذي تظهر عليـه وتحقيقـا لمقولـة ان الـنص او العمـل 

وعليه فأن هذا الشكل السردي يستند  ((1)))الفني ))ينبغي ان ال يقتصر على معنى واحد فقط((
او تطــوير عمليــات التلقــي مــن جهــة وتفعيــل اليــة اشــتغال الســرد الفلمــي   علــى رؤيــة قوامهــا التجديــد

                                                           
  .91.، ص1959صالح التهامي، القاهرة:مؤسسة كامل مهدي للطباعة والنشر،، ترجمة،فن الفلمارنست لندجرن،  (3) )

 .242، ص1997ب العرب، طبعة اتحاد الكتام -ترجمة: غسان السيد، دمشق االدب العام المقارن،دانييل هنري باجيو،  (1) )
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من جهة أخرى وتوافقا مع الرغبة في الخروج عـن القيـود التـي تفرضـها العمليـة السـردية فـي السـرد 
الفلمــي التقليــدي والتــي ربمــا لــم تكــن تســتطيع ان تحــوي كــل االفكــار المطروحــة لعلــم الســرد او ان 

الذي افضى الى ظهور هذه التقنيـة، وفـي هـذا االتجـاه يـرى الروائـي والمخـرج السرد السينمائي هو 
السينمائي )االن روب غرييه(  ))ان االشكال تعيش وتموت في كل ميادين الفن وفي كل االزمنـة 

1)ويجب على هذه ان تتجدد باستمرار(( ولمضاعفة السعة السردية الصورية ولزيادة امكانيتها  ((2)
وفر عليها الصورة السـينمائية ذات االطـار الواحـد فـي قراءتهـا والنابعـة مـن حقيقـة التي يمكن ان تت

ــة تفاصــيل كثيــرة، ومــن ناحيــة  ان الصــورة الســينمائية تســتطيع ان ترينــا دفعــة واحــدة فــي ثــوان قليل
اخــرى فــان التفصــيالت عديمــة االهميــة فــي الصــورة تجــد نفســها محصــورة فــي مكانهــا ، ان بــذور 

المثال قد تظهر في الصورة ال تشكل اي خطـورة حيـث انهـا ال تسـتطيع احـتالل تفاحة على سبيل 
 . ((3)))كل الديكور الذي يجري فيه الحدث

فالقابلية على رؤية االشياء في لحظة واحدة قد اعطـى المسـوغ لصـانع الفلـم مـن االرتكـاز 
ل التفاصـيل مـن في سرده على اسـاس تعـدد البـؤر السـردية وفـي نفـس اللحظـة ومحاولـة االلمـام بكـ

وهــذا بــدوره يضــفي الــى بــروز العديــد مــن  Point of viewخــالل تعــدد وجهــات النظــر الســردية 
االشــكاليات فيمــا يخــص جانــب التلقــي للمشــاهد الــذي يقــوم بمحاولــة تتبــع بصــري للتشــكيالت التــي 
تسرد بها الحكاية من خالل تجواله بصريا على سطح الشاشـة التـي تضـم اكثـر مـن محـور سـردي 
للحكايــة ومــن ثــم نشــوء تجــوال بصــري وذهنــي اذ تعمــل العــين جاهــدة فــي محاولــة لــربط مجريــات 
االحداث على الشاشة ومن ثم توجيه وجهة نظر المشاهد في الرؤية وتنظيمها عبر عملية التحكم 
فــي تبئيــر الســرد الصــوري مــن خــالل الوســائل المتاحــة التــي تكــون تحــت ســيطرة صــانع الفلــم ومــن 

ام المجرى الصوتي للتحكم في تحول انتباه المشاهد بين ما يجري فـي ان واحـد علـى اهمها استخد
 Fadeوخفوتـه فـي االطـار االخـر  Fade inالشاشـة عـن طريـق زيـادة شـدة الصـوت فـي اطـار 

out  فضــاًل عـــن االقــالل مـــن حركــة العناصـــر الصــورية فـــي داخلهــا وهـــي عمليــة تشـــبه الـــتحكم ،
ي يتم فيه االنتقال من وجهة نظر الى اخرى وتوجيه ذهـن القـارئ بالصوت السردي في الرواية الذ

الى هذا الجانب او ذاك من األحداث وان السرد الفلمي الحديث ربما قد جاء ليحـل هـذه االشـكالية 
السردية الروائية مـن خـالل اليـة االنقسـام الصـوري والـذي يعـادل اكثـر مـن وجهـة نظـر فـي الروايـة 

لــى ان يعــرض االحــداث بصــورة متواليــة، امــا الســرد وفقــا الليــة االنقســام والتــي يعمــد فيهــا الســارد ا
الصــوري فيعمــل علــى تقــديم كــل وجهــات النظــر الســردية فــي لحظــة واحــدة وبمــا يشــبه الســمفونية 

 الموسيقية التي تعزف فيها االالت في وقت واحد وبشكل متزامن خاضع للتنظيم.

                                                           
 120،ت:مصطفى ابراهيم،دار المعارف بمصر.د.ت،صنحوة رواية جديدة االن روب غريية،  (2)

 .129المصدر السابق نفسه، ص   (3) )
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يترتــب علــى صــانع الفلــم مهمــة اضــافية  وباســتخدام اكثــر مــن زاويــة فــي التبئيــر الســردي
تتمثـــل فـــي تحكمـــه بوجهـــة نظـــر المشـــاهد لمتابعـــة الســـرد بطريقـــة تخلـــق عالقـــة فيمـــا بـــين االطـــر 
نما بالتكوين... وان هذه البناءات الفلمية  المتعددة ففي الفلم ))ليس هناك اهتمام بطبيعة الصور وا 

، ومن ((1)))تؤثر مباشرة على المتفرج(( الجديدة، اي هذه الحركة المتكونة من الصور واألصوات
ثم تكوين اكثر من بؤرة سردية فـي نفـس الوقـت، ولتحقيـق اكبـر قـدر مـن الموضـوعية السـردية فـي 
عرض االحداث واالقتراب من الحقيقة التي ربما ال تكون لوجهة النظر الواحدة في بعض االحيان 

شــاهد ســيكون فــي مواجهــة عــدد مــن البــؤر بعرضــها لكافــة االحتمــاالت وان الم *كافيــة لتحقيــق ذلــك
السردية لمتابعة الحكاية، وقد يتطلب هـذا متابعـة السـرد فـي كـل اطـار علـى حـدة ومـن ثـم مشـاهدة 
الفلــم الكثــر مــن مــرة، او انــه يلجــأ الــى التنقــل بــين هــذه االطــر ومــن ثــم يفــرض صــانع الفلــم علــى 

ـــة قـــراءة المعـــاني المتجـــاورة والـــربط بينهـــا و  هـــذا بـــدوره يـــؤدي الـــى مفهـــوم القـــرءات المشـــاهد محاول
المتعددة ونحن نستعير هذا المفهوم لشرح الفكرة، وقد يلجأ المشـاهد الـى اعـادة مشـاهدة الفلـم اكثـر 
من مرة للخروج بمعنى نهائي للسرد على وفق هذا الشكل عبر ربط المحاور السردية بصـورة كليـة 

نـاء المعنـى الكلـي والنهـائي للسـرد علـى وفـق بعد ان استوعب الحكاية بصورة مجزأة اي انه يعيـد ب
هــذا الشــكل مــن الســرد الفلمــي الحــديث فيصــبح الســرد وفقــا لهــذا المســتوى نــاقال للــدالالت فلــم نعــد 
نشاهد مجـرد قصـة وانمـا السـرد ينقـل لنـا مضـامين ورسـاالت فلسـفية بصـورة اعمـق وتعمـل سـاردية 

هد مجــرد متلقــي ســلبي وانمــا هــو عنصــر المشــاهد فــي هــذه الحالــة بصــورة مضــاعفة فلــم يعــد المشــا
 فاعل في اتمام العملية السردي.
 مؤشرات االطار النظري

يتخــذ التــأطير فــي االنقســام الصــوري دوره فــي تبئيــر االحــداث وتنوعهــا فــي بنيــة  .1
 السرد الفلمي.

تتخـــذ العناصـــر الصـــورية )التشـــكيلية ( فـــي داخـــل االطـــار ابعـــادًا اخـــرى لتـــؤدي  .2
تبئيـــر االحــداث وانتــاج وحـــدات ســردية مضـــاف ذات وظــائف مضــافة تســـهم فــي 

 معنى.
تأخــذ حركــة الكــاميرا وحركــة االشــياء داخــل االطــار دورًا بــارزًا فــي توجيــه عمليــة  .3

 التبئير السردي
ياخذ الصوت دورًا متميزًا فـي عمليـة التبئيـر يقـف والـى جانـب الكـاميرا مـن خـالل  .4

 وتجواله بين االحداث.توظيفه مونتاجيًا  لتوجيه وجهه نظر المتلقي 

                                                           
 .133مصدر سابق، ص نحو رواية جديدة،االن روب غرييه،  (1) )

 يتم األقتراب كثيرا من الحقيقة حين يكون هناك اكثر من وجهة نظر لسرد نفس الموضوع او الحادثة. *
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ـــة بـــين االحـــداث وتفعيلـــه واشـــراكه فـــي اللعبـــه  .5 يتخـــذ المشـــاهد وجهـــه نظـــره الجوال
البصــرية فيعمــل جاهــدًا علــى الــربط بــين االحــداث واســتخراج معنــى مــن تجاوزهــا 

 على الشاشة.
 الثالث لالفص

 اجراءات البحث:
ي على التحليل بوصفه اواًل :منهج البحث:اعتمد الباحث على المنهج الوصفي الذي ينطو 

ا يحقق النتيجة المرجوة منه،وسيلجأ الباحث الى التحليل عينة البحث وفق المؤشرات التي خرج به
 من االطار النظري كونها من انسب االدوات.

 ثانيًا:عينة البحث:
 mike tiggtsسـيتحدد البحـث بعينـة فلميـة واحـدة هـي فلـم )شـفرة الـزمن( للمخـرج )      
ًا قصديًا يحقق اهداف البحث وذلك فضاًل عـن تمييـز البنـاء السـردي فيـه واشـتماله (بوصفه نموذج

علــى االنقســام الصــوري وبمــا يحقــق النتــائج المرجــوه، والبــد مــن التنويــه الــى ان البحــث ليســت لــه 
حدود زمانية ومكانية يقتصـر عليهـا وانمـا هـو بحـث فلسـفي يخـتص بدراسـة االنقسـام الصـوري فـي 

 وقد تم اختيار العينة وذلك للمسوغات االتية .الفلم الروائي  
.ان الفلـــم مـــن الجـــودة بمكـــان  بحيـــث يســـتوعب المؤشـــرات التـــي خـــرج بهـــا مـــن االطـــار 1
 النظري.

.مــن االعمــال التــي تواكــب مفــاهيم علــم الســرد الحــديث ذلــك الن المفــاهيم التــي تناولهــا 2
التنظيــر الســردي وبينهــا ،علــى البحــث هــي مفــاهيم حديثــة ،وان يكــون هنالــك تــرابط وثيــق بــي ن 

 افتراض انها تواكب التطورات  لعلم السرد.
د .ووفـق مــا تقــدم فــان اختيــار العينــة يجعــل البحـث مكتفيــًا بعينــة واحــدة تكــون بــدياًل لتعــد3

 العينات في البحث.
 اداة البحث:

 تم اعتماد المؤشرات التي خرج بها الباحث من االطار النظري لتكون اداة للبحث .
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 العينة الفلمية 

 
 شفرة الزمن  

Time Code    
 
 
 
 

 2000 2000سنة االنتاج: 
  دقيقة 92مدة الفلم: 

 Charlotte malmdot مصمم الديكور: شارلوت مالمدوت
 Patrick Exander مدير التصوير: باترك اكساندر ستيورات

 Mike Tiggts سيناريو: مايك تكتس
 Mike Tiggts أخراج: مايك تكتس

 
 فريق الممثلين

 
 Character الشخصية  Actor الممثل
    Xander Berkeley كاساندر بيركلي
    Golden Brooks كولدن بروكس
    Saffron Barrows سافرون بوروس

    Vivka Davis فيفكا ديفز
    Richard Edison ريجارد اديسون
    Aime Graham ايمي كراهام
    Salma Hayek سالما حايك
    Glenne Headly كلن هيدلي
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 ملخص قصة الفلم
تــــــــدور قصــــــــة الفلــــــــم  

حــــــــول قيــــــــام مجموعــــــــة مــــــــن 
أعضــاء فريــق عمــل ســينمائي 
بـــالتخطيط والتحضـــير إلنتـــاج 
فلم سينمائي، ويقـدم كـل واحـد 
مــــــن أعضــــــاء الفريــــــق افكــــــاره 

الحكائي المركزي مجموعة وكل حسب تخصصه حول كيفية أنتاج الفلم، وتدور حول هذا المحور 
مــن األحــداث الجانبيــة المتزامنــة والتــي تكــون ذات عالقــة بهــذا المحــور الــرئيس فــي الفلــم، فهنــاك 
زوجة احد أعضاء فريق العمـل السـينمائي التـي تعـاني مـن خالفـات مـع زوجهـا الـذي يعـاني بـدوره 

التقـديم للعمـل كممثلـة من عدم قدرته على التركيز فـي عملـه، وفـي نفـس الوقـت هنـاك فتـاة تحـاول 
مــع فريــق العمــل الســينمائي ويتفجــر بينهــا وبــين زميلتهــا صــراع فــي أثنــاء قيــام األخيــرة بإيصــالها 
بالسيارة الى مكان العمل وتقوم في نفـس الوقـت بالتجسـس علـى الفتـاة التـي ترغـب بالعمـل كممثلـة 

د أقامـت عالقـة مـع من خالل وضـع جهـاز تصـنت فـي حقيبتهـا لتكتشـف فـي النهايـة ان زميلتهـا قـ
احــد أعضــاء فريــق العمــل الســينمائي فــي اثنــاء انتظــار األخيــرة لهــا فــي الســيارة امــام المبنــى الــذي 
تــــدور فيــــه أحــــداث الفلــــم، وفــــي المشــــهد األخيــــر يجتمــــع جميــــع أعضــــاء فريــــق العمــــل الســــينمائي 

ك إلخراج الفلـم لالستماع الى إحدى األفكار التي تقدمها المخرجة الشابة هي وزميلها عازف االور 
وسـط دهشــة اآلخـرين لجــرأة الفكـرة التــي تطرحهــا، وينتهـي الفلــم نهايـة مفتوحــة بحـدوث جريمــة قتــل 
ألحــد أعضــاء فريــق العمــل الســينمائي مــن قبــل زميلــة الفتــاة التــي تنــوي العمــل كممثلــة بعــد دخولهــا 

طــالق الرصــاص عليــه وذلــك بســبب أقامتــه عالقــة مــع زميلتهــا. الفلــم ع بــارة عــن زمــن االجتمــاع وا 
ويبــدأ مــن الســاعة الثالثــة ظهــرًا ويســتغرق مــدة  1999نــوفمبر  19حقيقــي مقتطــع مــن أحــداث يــوم 

( دقيقة بصورة متصلة ومن دون حدوث أي قطع مونتاجي وباستخدام أربعة كاميرات فـي آن 92)
ها هـذا واحد وبلقطة طويلة مما يضفي مزيدًا من الجدل حول األبعاد الحقيقية التي يمكـن أن يتخـذ

 النمط من السرد الفلمي الحديث.
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 تحليل الفلم
 
 تعدد البؤر السردية 

يمتلـــك الســـرد الفلمـــي فـــي فـــيلم 
)شــفرة الــزمن( خصوصــية متفــردة  مــن 
خــــالل انقســــام الســــرد فيــــه علــــى أربعــــة 
محاور سردية تجري في آن واحد طيلة 
مـــدة الفلـــم وبلقطـــة طويلـــة مـــن دون أي 
قطــع ويــتم المحافظــة علــى ذلــك الشــكل 
الســــــــردي بإيجــــــــاد روابــــــــط بــــــــين هــــــــذه 

بـين المحـاور بلقطـة مسـتمرة مـن دون اسـتخدام أي  المحاور منها اشتراك الشخصيات فـي االنتقـال
نــوع مــن أنــواع االنتقــال ممــا يؤكــد العالقــة بــين األحــداث، فضــاًل عــن حــدوث أربعــة هــزات أرضــية 
نعرف من خاللها ان هذه األحداث تجري في آن واحد وبصورة متقاربة ويجري التمهيد لهذا النمط 

اور ســردية بصــورة تدريجيـة ومتواليــة بحيــث مـن الســرد الصـوري مــن خــالل بدايـة ظهــور أربعــة محـ
تتــيح للمشــاهد فرصــة لتتبــع الســرد فــي هــذا الشــكل الســردي غيــر التقليــدي ويمهــد صــانع الفلــم لهــذه 
اآلليــة الســردية بظهــور واختفــاء تــدريجي لصــور ذات أشــكال تعبيريــة مختلفــة علــى ســطح الشاشــة 

ين يتقاطعــان فــي مركــز الشاشــة ويــتم التأكيــد بشــكل أساســي علــى ظهــور واختفــاء خطــين مســتقيم
بصورة متكررة يقسم سطحها الى أربعة أجزاء متساوية للتأكيـد علـى شـكل السـرد الصـوري كمـا فـي 

، وتبـــدأ عنـــاوين الفلـــم بـــالظهور فـــي المحـــاور المظلمـــة إلثـــارة االنتبـــاه نحـــو هـــذه الســـابقةالصورة
شــرية غيــر واضــحة المســاحات وظهــور أشــكال صــورية علــى شــكل لوحــات فنيــة مرســومة لوجــوه ب

 . ة اآلتيةر الصو وذات مزيج لوني متنوع كما في 
 

 ونستمع الـى صوت عد
 تنازلي قبل بداية ظهور المـحور
 السردي األول وكأننا نتابع بداية

 تصوير مشهد فلمي ثم يظهر المحور
 السردي األول في أعلى يمـين
 (panالشاشة، ) كاميرا متحـركة )
 جالسة نحو اليسار( تظهر لنا فتاة
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 في مؤخرة اإلطار وهـي تنظر
ـــــاة فـــــي مقدمـــــة اإلطـــــار   باتجـــــاه فت

بصــــــورة جانبيـــــــة  ونســـــــمعها وهـــــــي 
تتحــــــدث إلــــــى طبيبــــــة نفســــــية عــــــن 
عالقتهــــا بزوجهــــا الــــذي يعمــــل مــــع 

كمــــــا فــــــي فريـــــق عمــــــل ســـــينمائي)
، وتســتخدم تقنيــة الصــورة المقابلــة(

األوت فــوكس فــي تصــوير الفتــاتين 
ــــــتمكن المشــــــاهد مــــــن  وبالتنــــــاوب لي

متابعــة حــواركال الشخصــيتين  الــذي يجــري بينهمــا بصــورة أكثــر سالســة، فــي حــين تســتمر الصــور 
األخــــرى بــــالظهور واالختفــــاء علــــى شــــكل ومضــــات متســــارعة تمهيــــدا لظهــــور المحــــاور الحكائيــــة 

ويبـدأ المحـور السـردي الثـاني بـالظهور التـدريجي، فـي أعلـى يسـار الشاشـة فنشـاهد لقطـة  األخرى.
د من عمـق الشاشـة إلـى مقدمـة الشاشـة وبصـورة مائلـة، ونبقـى نتـابع السـرد الحـواري ثانية لسلم يمت

بــين الفتــاتين فــي المحــور الســردي األول دون أن تظهــر أي حركــة فــي المحــور الســري الثــاني، تــم 
نشاهد فتاة وهي ترتدي بدلة بيضـاء وتنـزل السـلم وتتابعهـا الكـاميرا وهـي تتجـه نحـو سـيارتها. وفـي 

جـــري التمهيـــد لظهـــور المحـــور الحكـــائي الثالـــث مـــن خـــالل ظهـــور أشـــارات ضـــوئية الوقـــت نفســـه ي
بأشكال مختلفة. هنا تكون اآللية السردية حذرة في ترسيخ هذا الـنمط مـن السـرد ويبـدأ صـانع الفلـم 
في االستحواذ على انتباه المشاهد بصورة تدريجيـة وسلسـة إلى المـحور الســردي الثـاني مــن خـالل 

الحركــة فيـــه أوال، والمشـــاهد ينتقـــل ببصــــره ال إراديــا الـــى هـــذا اإلطــار الـــذي يظهـــر  تفعيــل عنصــــر
 .سابقةالصورة البصورة تدريجية كما في 

 
 

ـــــــدأ المحــــــــور الســــــــردي  ـــــــم يب ث
الثالــــــث بـــــالظهور فــــــي أســـــفل 
يسار الشاشـة بصورة تدريجيـة 

Fade out ( كما في الصورة
ـــــة ـــــه المقابل ـــــرى فـــــي داخل ( لن

ـــ ارة عـــن أربعـــة اطـــر وهـــي عب
ـــة  ـــة لبناي أربعـــة كـــاميرات مراقب
ذات طوابـــــق متعـــــددة وتتغيـــــر 
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الكاميرات في الصورة بشـكل متسـارع مـن خـالل مشـاهدتنها لتغيـر األرقـام التـي تبـين الطـابق الـذي 
لـنعلم ان البنايـة  (15)الـى الـرقم  (1)توجد فيه الكاميرا ويجري ترتيـب األرقـام تصـاعديًا مـن الـرقم 

تتكون من خمسة عشر طابقًا ، ثم تنسحب الكاميرا في هذا المحـور السـردي لنشـاهد المبنـى الـذي 
 تدور فيه األحداث ورجل الشرطة الذي كان يراقب طوابق البناية عبر كاميرات المراقبة.

هنــاك ويبــدأ المحــور الســردي الرابــع فــي الظهــور مــع انســحاب الكــاميرا فــي المحــور الثالث،
كاميرا متحركة داخل بنايـة مظلمـة الـى ان تصـل الكـاميرا الـى بـاب الخـروج الزجـاجي الـذي نشـاهد 
من خالله في الطرف اآلخر من الشارع شخص وهـو يحمـل حقيبـة رياضـة ويحـاول عبـور الشـارع 

الصــــورة باتجــــاه الكــــاميرا كمــــا فــــي 
ــــــــة ــــــــاء  .التالي وبهــــــــذا يكتمــــــــل البن

الســــــــردي بوجــــــــود أربعــــــــة محــــــــاور 
نتـــابع فـــي كـــل واحـــدة منهـــا  ســـردية

األحــــــــداث التــــــــي تجـــــــــري بصــــــــورة 
 منفردة.

وبذلك تستقر هذه اآلليـة مـن السـرد 
الصــــوري التــــي تبــــدأ مــــن المحــــور 
األول فـــــــي أعلـــــــى يمـــــــين الشاشـــــــة 

وتنتهي بأسفل يمين الشاشـة، أي ان ظهــور المــحاور الحكائيـة يــكون بعــكس اتجـاه حركـة عقــارب  
للسيـطرة  على مسار السرد الفلـمي عدة وسائل للـتحكم فــي وجهـة نظــر  السـاعة،ويتبع صانع الفـلم

ضــمارها فــي  المشــاهد معتمــدًا بصــورة أساســية علــى تفعيــل  عناصــر التعبيــر الصــوري فــي أطــار وا 
أطار آخر. فيوظف الحوار بشكل أساسي في عملية التبئير السردي على وفق آلية سردية لتوجيه 

الحكائيـة عـن طريـق خفوتـه فـي المحـور الحكـائي األول الـذي تظهـر المسار السردي بين المحاور 
فيه الفتاتان وزيادته في المحور الحكائي الثاني لتوجيه انتباه المشاهد في متابعـة األحـداث بصـور 
سلسلة، فنشاهد ونسـمع فـي المحـور األول فتـاة جالسـة فـي مقدمـة الكـادر وهـي تتحـدث الـى طبيبـة 

شيء من الهـدوء النسـبي واقتصـار حـديثهما علـى الهمـس فـي بعـض نفسية وينطوي على حديثهما 
للتقليـل مـن أهميـة مـا يجـري فـي  Out Focusاألحيان وانخفاض شـدة صـوتهما، واسـتخدام تقنيـة 

هذا المحور مقابل زيادة شدة الصوت وحركة العناصر المرئية فـي محـور آخـر لخلـق إيقـاع معـين 
كثـر سالسـة فـي حـين يجـري التخفيـف مـن شـدة الحـوار لدى المشاهد في متابعة األحداث بطريقة أ

الــذي يجــري بــين شخصــيتين أو أكثــر فــي الفلــم حينمــا ال يكــون لــذلك الحــوار أهميــة مــن الناحيــة 
نما يصبح مجرد حوار عابر وننتقل الى حوار آخر يكون أكثر أهمية في عملية التبئيـر  السردية وا 

 السردي في محور آخر.
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بأســلوب جديــد للــتحكم فــي عمليــة تنظــيم التبئيــر الســردي مــن  ويــتم تفعيــل عنصــر اإلطــار
خــالل تنظــيم حركــة العناصــر المرئيــة داخــل األطــر األربعــة التــي ســاعدت كثيــرًا فــي توجيــه وجهــة 
نظر المشاهد وتدفق أكثر من حدث في وقت واحد باإلقالل من عنصر الحركة في أطار وتفعليـه 

الحدث أحيانا بحيث تتطلب من المشـاهد المزيـد مـن في أطار آخر او بانفتاح محورين على نفس 
التذكير لمتابعة هذا الشكل من السرد الفلمي الحديث. ففـي المحـور السـردي الرابـع نشـاهد المعـالج 
الطبـي الــذي يعبــر الشــارع ويـدخل البنايــة ويتحــدث الــى الســكرتيرة ويشـغل هــذه المــرة المحــورين فــي 

الصــــورة األحــــداث مــــن بعضــــها وتزامنهــــا وكمـــا فــــي أســـفل الشاشــــة وهــــي أول أشــــارة إلــــى تقـــارب 
 .المقابلة

 
 

وتأخــــذ حركــــة الكــــاميرا واللقطــــة الطويلــــة دورًا 
رئيســيًا فــي عمليــة التبئيــر الســردي طيلــة مــدة 

الفلم بحيث يتطابق زمن السرد مع زمن األحـداث، 
هنــاك أربعــة محــاور يــتم فيهــا الســرد فــي آن واحــد 
وبلقطــة طويلــة مســتمرة مــن دون حــدوث أي قطــع 
 مونتاجي مما يجعل االستمرارية الزمانيـة والمكانيـة
عــــاماًل مهمــــًا فــــي التــــرابط الســــردي فيصــــبح زمــــن 
الخطاب السردي )المبنى الحكائي( مساويًا لـزمن القصـة الحقيقـي )المـتن الحكـائي( أي بمعنـى ان 

( دقيقــة مــن الســرد الفلمــي يســاوي زمــن الســاعة والنصــف مــن األحــداث الحقيقيــة، وبــذلك 92زمــن )
قة غير تقليدية، فيكون السـرد حقيقيـًا مـن حيـث تأخذ الحبكة نمطًا جديدًا في نسيج األحداث وبطري

مطابقته لزمن السرد الواقعي، بحيث لم تستخدم أي وسيلة سردية للتعبير عن االنتقـال الزمنـي فـي 
ـــى وفـــق ســـياق ســـردي حـــديث إلخبارنـــا بتقـــارب األحـــداث فـــي  ـــم. وتوظـــف حركـــة الكـــاميرا عل الفل

لرابع ترينا احد أعضاء فريـق العمـل السـينمائي المحاور األربعة فبحركتها نحو النافذة في المحور ا
وهو يعبر الشارع باتجاه البناية التي توجد في داخلها الكاميرا، ونحن نراه أوال في المحور السـردي 

الصــورة الثالــث بحيــث تخلــق لنــا حركــة الكــاميرا نــوع مــن العالقــات فيمــا بــين المحــاور وكمــا فــي 
 .اعاله
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د روابــط وعالقــات بــين مــا يجــري فــي المحــاور مــن خــالل اســتخدام وكثيـرًا مــا يــتم اإلشــارة الــى وجــو 
 جهاز الهاتف فنرى المتصل ومن يتصل به وكل واحد منهم في أطار معين.

وبهذا يتم نسج الحبكة على وفق نوع من الترابطات بين العناصر المرئية التي تبرز على 
نمــا يــتم بنــ اء فكــرة مرئيــة ممتــدة مــن خــالل ســطح الشاشــة فلــيس هنــاك حبكــة بــالمفهوم التقليــدي، وا 

لقطـــة طويلـــة واحـــدة فـــي جميـــع المحـــاور الحكائيـــة فـــال توجـــد هنـــاك بدايـــة محـــددة ونهايـــة قطعيـــة 
نمــا يــتم اجتــزاء قطعــة مــن الحيــاة وتقــديمها علــى وفــق آليــة ســردية تعمــد الــى تبئيــر  ألحــداث الفلــم وا 

خـالل حـدوث اربعـة هـزات  الحكاية بأربعة وجهـات نظـر فـي ان واحـد ويـتم ربـط هـذه المحـاور مـن
أرضــية تشــير الــى األمــاكن المتقاربــة بــين هــذه األحــداث المتزامنــة فــي المحــاور األربعــة ومــن دون 
اللجوء الى المونتاج لخلق نوع من الترابطات الفكرية او لإليحاء بتلك العالقات وانما يـتم اسـتخدام 

ا وكما في المشهد الذي نرى فيه الفتـاة وسائل تعبيرية بديلة عن المونتاج للربط بين المحاور أحيان
داخـــل الســـيارة وفتـــاة أخـــرى فـــي خـــارج الســـيارة اذ تعمـــل حركـــة الكـــاميرا علـــى تقـــارب الحـــدثين فـــي 
المحورين فيدرك المشاهد ان مـا يجـري فـي المحـورين يقـع علـى مسـافة قريبـة مـن بعضـها، هنـا تـم 

ســـياق غيـــر تقليـــدي، اذ يـــتم تبئيـــر توظيـــف حركـــة الكـــاميرا للـــربط بـــين األحـــداث المتباعـــدة ووفـــق 
الحــدث مــن زاويتــين مختلفتــين مــن دون اســتخدام المونتــاج لعــرض األحــداث بصــورة متواليــة. وهنــا 
يستغنى عن المونتاج بمفهومه التقليدي واللجوء الى وسائل بديلـة للحصـول علـى عناصـر تعبيريـة 

نتــاج وحــدات دالليــة أضــافية ينتجهــا الســرد فــي ا لتبئيــر الصــوري المنقســم علــى مضــاعفة للصــورة وا 
اكثــر مــن حــدث والتــي جــاءت لتلبــي حاجــات ســردية أكثــر تعقيــدًا وفــق مبــدأ تعــدد البــؤر الســردية 
المتزامنة والتي يصعب تحقيقها وفقًا لوسـائل السـرد التقليديـة والتـي تقتضـي بالضـرورة للتعبيـر عـن 

ـــة باســـتخد ـــان فـــي نفـــس الوقـــت عـــرض األحـــداث بصـــورة متوالي ام القطـــع المونتـــاجي حـــدثين يجري
 .تاليةالصورة الالصريح كما في 

ــــــاح  وهكــــــذا يتضــــــح إن فلســــــفة انفت
ـــــى أربعـــــة محـــــاور جـــــاء  الســـــرد عل
لتلبيـة حاجــات سـردية للفلــم الروائــي 
ــــــى وهــــــذا الكــــــالم ال  بالدرجــــــة األول
يعني دعوة موجهة ضد المونتـاج ، 
ــــــم دون  ــــــال يمكــــــن ان نتصــــــور فل ف
ـــاج هنـــا يأخـــذ  ـــاج ولكـــن المونت مونت

ــــة( فــــي أبعــــا ــــدة )غيــــر تقليدي دا جدي
ــــة الســــرد الفلمــــي المنقســــم، مــــن  بني
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خالل جمع أكثـر مـن محـور سـردي فـي آن واحـد وللتعبيـر عـن وجـود أكثـر مـن محـور سـردي فـي 
 الفلم.

وللتأكيد على ذلك التقارب في األحداث التي تجري فـي آن واحـد يشـترك محـوران سـرديان 
الواحد وكما في المشـهد الـذي تتقـدم فيـه الفتـاة الشـابة في كثير من األحيان في تبئير نفس الحدث 

للعمل بصفة ممثلة في الفلم الذي ينوي فريق العمل السينمائي أنتاجـه فتقـوم بـإغواء مـن تعتقـد انـه 
مخـــــرج الفلـــــم وهنـــــا يشـــــترك المحـــــوران 
أســفل الشاشــة فــي تبئيــر مشــهد الحــب 

الصــورة بــين الفتــاة والمخــرج وكمــا فــي 
خرج في المحور ،حيث يلتقي المعالها

ـــث مـــع الفتـــاة فـــي المحـــور الرابـــع  الثال
المقابل، فنشاهد نفـس الحـدث فـي كـال 
عطــاء أكثــر مــن  المحــوران الســرديان وا 
زاوية في تبئير هذا الحـدث علـى وفـق 
آليــــــة ســــــردية غيــــــر تقليديــــــة، وبــــــذلك 

حــدث يتطلــب هــذا الشــكل مــن التبئيــر الســردي المــزدوج مقــدرة مونتاجيــة عاليــة ودقــة فــي تجســيد ال
بـــأكثر مـــن زاويـــة وكـــذلك فـــي انفصـــال 
التبئيـــــر بعـــــد انتهـــــاء ذلـــــك اللقـــــاء بـــــين 
الشخصـــــيتين ومتابعـــــة كـــــل شخصـــــية 
بصــورة منفصــلة بتوضــيح العالقــة بــين 
األحداث المتزامنة بطريقة سردية أكثـر 

 .الصورة المقابلةتعقيدًا كما في 
وتوظف هذه اآللية السـردية مـرة أخـرى 

عضــاء فــي المشــهد الــذي يجتمــع فيــه أ
فريــق العمــل الســينمائي لالســتماع إلــى إحــدى األفكــار التــي تقــدمها المخرجــة الروســية الشــابة هــي 
وزميلهــا الموســيقي الــذي يعــزف علــى آلــة االورك وهــي تتحــدث عــن فكرتهــا الجديــدة وســط دهشــة 

 الحاضرين وكما في الحوار اآلتي:
ي، تتلخص نمط السرد السينمائوقد حـان الوقـت لتغيير  1999: انـه عام المخرجة الروسية  

أي  تخدامفكـرتي باستخـدام أربع كاميرات في لحظة واحدة وبلقطة طويلة مستمرة من دون اس
 .قطع مونتاجي
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وفي هذا المشهد تجتمع ثالث محاور سردية في تبئير االجتماع )الـذي تـتلخص فيـه فكـرة 
ر ، ولبيــان أن األحــداث فــي المحــاو الفلــم الــذي ينــون أنتاجــه( إذ تلتقــي فيــه جميــع المحــاور الســابقة

األربعـــة قـــد وصـــلت الـــى ذروتهـــا فـــي نقطـــة التالقـــي هـــذه، والســـيما بعـــد حـــدوث جريمـــة القتـــل فـــي 
 االجتماع إذ تقوم زميلة الممثلة التي تنتظر في السيارة خـارج المبنـى بقتـل الشـخص الـذي مارسـت

ظــار الحاضــرين تطلــب مــن زميلتهــا الجــنس معــه بعــد دخولهــا علــى االجتمــاع فــي المبنــى وســط أن
المجتمعــين الخــروج تحــت تهديــد الســالح وبعــد خــروجهم تطلــق علــى هــذا الشــخص النــار وتتركــه 
هناك وتخرج وهنا تبدأ البؤر السـردية باالنفصـال مـرة أخـرى ونبـدأ فـي تتبـع كـل محـور علـى حـدى 

 مرة أخرى وبعد انفراج األزمة وكما في الصورتين اآلتيتين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبـؤر ايقوم صانع الفلم بإعطاء مفتاحًا آخر لفهم اآللية السردية المتبعـة اذ تلتقـي هـذه هنا 
سـرد السردية في حاالت الذروة والتأزم وتعود مرة أخـرى الـى االنفصـال بعـد انفـراج األزمـة ويعـود ال

 الى إيقاعه الطبيعي.
ي عملية التبئيـر ف Out Focusوفي أحيان أخرى يلجأ صانع الفلم الى استخدام تقنية الـ 

ء السردي لالنتقال وتوجيه أهمية السرد الى بؤرة ثانية وتوفير وسيلة   بشكل سـلس مـن دون اللجـو 
نمــا يــتم تفعيــل عناصــر التعبيــر الصــوري داخــل كــل محــور )البعــد البــؤري  الــى القطــع المونتــاجي وا 

المشـاهد ومـن  وحجم اللقطة وعمق المجـال والصـوت وحركـة الشخصـيات.. الـخ( فـي توجيـه انتبـاه
 ثم التحكم في التبئير السردي الى المناطق المهمة من الحدث.

وغالبـًا مـا يــتم تفعيـل حركــة الموجـودات داخــل أطـار معـين فــي مقابـل التخفيــف مـن حركــة 
األشـــياء فـــي البـــؤر األخـــرى وعلـــى األخـــص حركـــة الكـــاميرا وعنصـــر الصـــوت فـــي توجيـــه االنتبـــاه 

اآلخر نتيجة اإلقالل من تفعيل العناصر الصورية واستخدام  ومتابعة السرد في محور معين وترك
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الفراغ واتجاه الخطوط الوهمية التي توحي بهـا الصـورة لتنظـيم حركـة التبئيـر السـردي وجعـل البنيـة 
التواصلية مع المشاهد في تنوع مستمر، فتوظف حركة الكاميرا هنا للسيطرة على اإليقـاع السـردي 

التــوتر وتكــون حركتهــا هادئــة وانســيابية لتخلــق اإلحســاس باالســترخاء حــين تــزداد حــدتها مــع زيــادة 
والهدوء فحركة الكاميرا واسعة على الصعيد السردي في الفلـم علـى األخـص أذا مـا علمنـا ان الفلـم 
تــم تنفيــذه بلقطــة طويلــة واحــد فتتخــذ حركــة الكــاميرا واللقطــة الطويلــة خصوصــية فــي عمليــة الســرد 

 زمان والمكان.والمحافظة على وحدتي ال
وفـي أحيـان أخـرى تجسـد لنـا حركـة الكـاميرا حـوار أحـدى الشخصـيات، فنشـاهد الشخصــية 
وهــي تتحــدث فــي احــد المحــاور وفــي نفــس اللحظــة نشــاهد انعكــاس هــذا الســرد الــذي تجســده حركــة 
اء الكاميرا في محور آخر وذلك لكسر حالة الملل والحفاظ على انتباه المشاهد من خالل هذا اإلثر 

 التنوع في توظيف آليات السرد الفلمي الحديث.و 
وقد عمل الحوار في فلم )شفرة الزمن( علـى تنظـيم اتجـاه حركـة السـرد بـين البـؤر السـردية 

ًا ما المتعددة ومن ثم كان قادرًا على التحكم بوجهة نظر المشاهد الذي ينتقل ويتابع بصريًا وسمعي
بنظـر االعتبـار اليـه عمـل المونتـاج الـذي يشـتغل  يتم سـرده فـي جميـع المحـاور السـردية مـع األخـذ

فــي هــذه الحالــة بطريقــة غيــر محسوســة لخلــق تــالف ســردي علــى مســتويي الصــورة والصــوت وبمــا 
 يحقق ذلك البناء التزامني لسرد األحداث.

ان وجود أربع بؤر سردية في آن واحد على سطح الشاشـة أعطـى للسـرد الفلمـي إمكانـات 
نفس النتائج والتأثير فيما لو تم سرد الموضوع بطريقة تقليدية واإليحـاء  مضافة ال يمكن ان تحقق

بتــــزامن األحــــداث مــــن خــــالل االنتقــــال فيمــــا بــــين المحــــاور الحكائيــــة األربعــــة عــــن طريــــق القطــــع 
المونتاجي أو أن يتم سرد الحكايات الواحدة تلـو األخـرى، فيـتم سـرد جميـع الحكايـات فـي آن واحـد 

عطـــاء فرصـــة للمشـــاهد فـــي الـــربط بـــين المحـــاور األربعـــة وخلـــق نـــوع مـــن الـــروابط  بـــين المحـــاور وا 
والتحكم بتوجيه انتباهه من خالل اإلقالل من فعالية السرد في اطار وزيادته في اآلخر وخلق نوع 
مــن الحركــة الفعليــة تجعلــه فــي تســاؤل دائــم عــن المعنــى النهــائي مــن وراء هــذا الشــكل مــن الســرد 

ب مـــن المشـــاهد مســـاهمة فعالــة إليجـــاد عالقـــات بــين مـــا يجـــري علـــى الفلمــي الحـــديث الـــذي يتطلــ
الشاشة مشكاًل بذلك روابط مكنته من تحديد المواقـع التـي جـرت بهـا األحـداث باقترابهـا مكانيـًا مـن 
بعضــها الــبعض، ويقــوم المشــاهد بالمتابعــة مــن خــالل محاولتــه إيجــاد مســار معــين لقــراءة الصــورة 

انــا علــى محــور مــن المحــاور الســردية وأحيانــا أخــرى يــرى األحــداث الفلميــة فهــو ينظــر مركــزًا أحي
بصورة كلية وشمولية لكل الموجودات على سطح الشاشة فالصورة تتيح للمشاهد من ناحيـة أخـرى 
ان يتوجــه الــى متابعــة أحــدى البــؤر الســردية مــن دون األخــرى، وذلــك لمتابعــة تطــور األحــداث فــي 

زئية بالموضـوع الكلـي وكأنـه قـد اطلـع علـى جـزء مـن السـرد أحدى البؤر وهنا تحدث لديه معرفة ج
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ومن ثـم فهـو قـد اسـتمع الـى روايـة واحـدة ويكـون بحاجـة الـى بقيـة المحـاور الحكائيـة ليسـتطيع مـن 
 خاللها بعد ذلك ان يدرك المعنى النهائي لهذا الشكل من بنية السرد الفلمي الحديث.

 
 النتائج:

تبئير األحداث في األنقسام الصوري وذلك من خالل تفعيله استخدم التاطير بشكل متميز في  -1
 وتركيزه على اكثرمن حدث في وقت واحد.

ي فـاتخذت حركة الكاميرا دورا رئيسيا في التبئير من خالل تفعيلها واسـتخدلم اكثـر مـن كـاميرا  -2
 سرد األحداث.

ــ -3 ر فــي ســرد عمــل عــدم التــزامن بــين الصــورة والصــوت علــى تبئيــر األحــداث واعطائــه دورا اكب
 األحداث بشكل افقي امتد خارج حدود األطار.

اتخذ الصوت دورا متميزا في تفعيل السـرد فـي البنـاء الصـوري المنقسـم مـن خـالل توظيفـه فـي  -4
توجيه وجهة نظر المتلقي وتجواله بين األحـداث، فهـو بـذلك شـكل اداة مهمـة فـي بنيةاألنقسـام 

 دية متداخلة بين األطارات المنقسمة.الصوري اعتمد عليها صانع العمل لخلق بنية سر 
بــرز دورالمونتــاج داخــل بنيــة األنقســام الصــوري وذلــك مــن خــالل اشــتغاله وفــق مفهــوم ورؤيــة  -5

مغايرة الستخدامه في البنية التقليدية، ليتم عـرض األحـداث فـي لحظـة واحـدة مجتمعـة صـوريا 
 وصوتيا.

لتــؤدي الــى انتــاج وحــدات ســردية  تــم تفعيــل العناصــر التشــكيلية فــي داخــل االطــارات المتعــددة -6
 مضافة ذات معنى.

اتخــذت حركــة العناصــر الصــورية وحركــة الكــاميرا بشــكل خــاص دورا كبيــرا فــي توجيــه انتبــاه   -7
 المشاهد في األنتقال بين األحداث المعروضة على الشاشة.

تخلت الصورة عن دورها في سرد األحداث الى عنصر الحوار فـي بعـض األطـارات التـي يـتم  -8
 تركيز فيها على وجه الشخص الذي يتولى عملية السرد الحواري وبلقطة كبيرة.ال

تــم توظيــف بنــاء الحــدث الفلمــي فــي األنقســام الصــوري ألنتــزاع معنــى ايــديولوجي يخــدم الفكــرة  -9
 الرئيسية للفلم بشكل عام.

زمن تم التطابق بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي من خالل عدم وجود قطع في انسيابية ال
ل الحقيقي للسرد وقد تمثل ذلك من خالل استخدام تقنية اللقطة الطويلة في السرد الفلمي بشـك

 عام.
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 :األستنتاجات
تعتمــد الكــاميرا فــي حركتهــا فــي التبئيــر الســردي علــى حــوادث القصــة أي بمعنــى عــرض  -1

 موضوع غير معقول على بصر متعقل.
األتيـــة او باشـــتراكها معـــا وتكـــون درجـــة يـــتم الســـرد فـــي األنقســـام الصـــوري بأحـــدى الطـــرق  -2

 األولوية حسب األستخدام وهي:
 السرد الصوري.-أ
 السرد الصوتي. -ب
 لسرد المونتاجي ويشتغل بشكل منفرد على)أ( او)ب( او كليهما معا.ا-ج

أليعــد المونتــاج مجــرد مــادة صــياغية لبنــاء األحــداث ، وانمــا صــيلغة ايحائيــة تعتمــد علــى  -3
 مة.الصورة اكثرمن الكل

ي يؤدي التاطير والتزامن دورا بين ما نراه ونسمعه في تبئير األحداث في األنقسـام الصـور  -4
 للفلم بجعلها مركزية.

بامكــان كاتــب الســيناريو والمخــرج معالجــة مشــكلة الســرد مــن خــالل ابتكــار وســائل جديــدة  -5
 لشـــكل ووظيفـــة الســـرد فـــي الفلـــم الروائـــي تهـــدف الـــى الحفـــاظ علـــى الصـــراع الـــدرامي اوال

 وعنصر التشويق ثانيا.
قــد يشــترك مــع صــانع العمــل شــخص اخــر فــي تجســيد شــكل الســرد،مثل جهــة اإلنتــاج او  -6

 شركة اإلنتاج او الجهة األعالمية،بحيث يمثل المنجز وجهة نظر الجهة المنتجة.
 

 :قائمة المصادر
،ت:ريمون فرنسيس،القاهرة :مكتبة 2،ج 1بازان، اندريه، ماهي السينما،ج -1

 .1968األنجلوالمصرية،
مطابع  -فيالن، دومنيك، الكادراج السينمائي،ت:شمعات صادق، القاهرة:اكاديمية الفنون -2

 .1988 -المجلس األعلى لألثار
ة منشورات وزار -دولوز ،جيل ،الصورة الحركة او فلسفة الصورة،ت:حسن عودة دمشق -3

 .1997الثقافة،
ف فهمي، القاهرة:المؤسسة المصرية للتاليارنهايم، رودولف، فن السينما، ت:عبد العزيز  -4

 والترجمة والنشر،د.ت.
ألذاعات اتونس، اتحاد -العياضي ،نصر الدين ،جمالية الصورة،مجلة األذاعات العربية، -5

 .1999(،4العربية، عدد)
 .2002، 1غرافي، محمد، قراءة في السيميلوجيا البصرية،مجلة عالم الفكر، العدد -6
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ية العامة للتأليف الهيئة المصر -ت:بكر شوان،مجلة السينماوارن ،بول ،سينما اللقطة، -7
 .1970، 16والنشر،العدد

 .1973رياض ،عبدالفتاح ، التكوين في الفنون التشكيلية،القاهرة:دار النهضة العربية، -8
ة ماشلي ،جوزيف ،التكوين في الصورة السينمائية،ت:هاشم النحاس،القاهرة:الهيئة المصري -9
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 في الفلم السينمائي DCPع ظيف ع نيو 

 

 بجث م دم مب ابل

 م . د. حيمت مطشر مميد البيضالي

 اسم الفن ن السينمائيو والتلفو  ليو

 

 م دمو

نياً فن مئة عام على يد االخوين لوميير، وهي تتطور أكثر ممنذ ظهور السينما قبل 

دين وتكنيكياً بشكل مستمر، وذلك من خالل فنانين ومخترعين ونقاد ومنظرين . وفي العق

فرة طدثت االخيرين ، ومع التقدم التكنولوجي الهائل الذي شمل العالم في جميع المجاالت، ح

زها ، ابر من خالل تطورات فائقة السرعةفي جميع تخصصاتها و ، السينما نوعية في صناعة

 كلغة جديدة للعصر. Digital Technologyظهور التقنية الرقمية 

واخر الثمانينات والتي افي (  Non- Liner)حيث مهدت لظهور انظمة المونتاج الـ 

الرقمي  وسيطبدورها وفرت للمونتير مجاال اكبر لالبداع والسرعة والحرية . حتى توصلنا الى ال

 ام .عفي اواخر التسعينات والذي احدث ضجة كبيرة في تاريخ تقنيات صناعة السينما بشكل 

قمي ، م الرومن هنا يتضح لنا اتجاه معظم االبتكارات واالختراعات نحو تبني فكرة العال

عطت ك أوبفضل ذل ذلك العالم االفتراضي ، الذي اصبح من خالله كل شيء متاح وممكن تنفيذه.

يضاً ، ئى أقمية الفرصة للتغلب على القيود التقنية المفروضة على الصوت السينماالسينما الر

صوتية واالنظمة ال  DCP قناة صوتية من خالل تقنية 16حيث أصبح اآلن من المتاح أستخدام 

ن ، بعد ا اقعيةمما أسفر عن جبداع أكبر وكذلك السماح بتجربة استماع أكثر والتي تتوافق معها ، 

 ط .يات السينما الرقمية على تطوير التقنيات والمعايير الخاصة بالصورة فقساهمت بدا
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   مشيلو البجث :

حياتنا  رافقاليختلف اثنان اليوم في الدور الكبير الذي تسهم به التقنيات الحديثة في مجمل م

 بيريوتحديدا في مجال الوسيط الرقمي مما يعطي يوما بعد اخر اضافات على المستوى التع

عرفةً ممية الجمالي والدرامي . والسينما بوصفها أحدى الظواهر االجتماعية والحياتية المتنا

ا منظومته طويرقاً وأشتغاالً كونياً متالحقا ، أخذت تستفيد من هذه االضافات التكنلوجية لتوعم

 ة قد صنعتقنيالذاتية وتعديل مسارات اشتغالها تقنيا وموضوعيا ، بل ان بعض هذه االبتكارات ال

ج نتاخصيصاً للسينما وعناصرها وادواتها ومستلزماتها ، ولم يقتصر االمر على شركات اال

ت في دخل لسينمائي العالمية الكبرى في هوليود وغيرها بل ان الشركات الصناعية االخرى قدا

ا يتعلق منها هذا التنافس التكنلوجي في ميدان السينما لمبررات عديدة منها ماهو تجاري بحت وم

ذا ير هتأث د أمتدوق’ بالبعد الثقافي للدول وايدلوجيات مثل الشركات اليابانية واالوربية وغيرها 

لعالم ول ااالستخدام والتوظيف السينمائي للتقنيات الحديثة في مجال الرقميات ليشمل معظم د

ما في يا ال سينمائومنها منطقتنا العربية والعراق ايضاً . حيث دخلت التقنية الرقمية المستخدمة سي

دام ستخالل اافالم مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية وعلى مستوى الصورة والصوت ، من خ

لجانب السيما في ا والتي تعد من أهم التقنيات الرقمية المستخدمة سينمائيا DCPهذه االفالم لتقنية 

ي ء الفيلملبناالصوتي والذي يمثل جانبا مهما في الفلم السيمائي ويلعب دورا مفصليا في عملية ا

ا البحث ي هذلباحث يحاول فوالذي يعاني من مشكلة تكاد أزلية في الفلم ، وبناء على ذلك فأن ا

صر وقد ئي المعاينماالتصدي لبيان هذه التقنية وطبيعة أشتغالتها وكيفية توظيفها في أنتاج الفلم الس

 وضع مشكلة بحثه وفق التساؤل االتي :

 في بنية الفلم السينمائي المعاصر    DCPكيف يتم توظيف تقنية  -

 نوداف البجث : 

 يهدف البحث الى

 في الفلم السينمائي. DCPالتعرف على توظيف تقنية   -

 نوميو البجث : 

ت الصووتكمن أهمية البحث كونه يشكل مواكبة لما هو جديد ومتطور في مجال تقنيات الصورة 

ذووي وسين السينمائي الرقمي والتي تمثل حاجة ملحه الغناء المجال المعرفي للمهتمين والدار

 و جديد ومتطور في عالم السينما الرقمية . االختصاص المتطلعين لكل ماه
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 عجد د المصطلجات : 

DCP  ( وهي مختصر لكلمة :Dightal Cinma Pakch  وتعرف بالعربية حزمة )

وهي في مجملها عبارة عن مجموعة قوائم تشغيل ملفات الصورة والصوت السينما الرقمية ، 

والعناوين والملفات الفرعية واللغات المرفقة والملصقات ، الخاصة بالفلم الرقمي .ويرتبط في 

التي يتم  Digital Intermediateوهواختصار لكلمة   DIحالة عدم تصوير الفلم رقميا بنظام 

 Filmيلولويد السينمائي الى اشارة رقمية عالية الجودة، من خالل فيها تحويل صورة فيلم الس

Scanner  ،  ًوتسمى ايضاTelecine Scanning    ووي عمليو عج  ل الفلم ال   ر ط فد "

او ال  ا ا ات  اميو حت   سهل التعامل معها اثناء الم لتا  الرامي   وعركيب الم سي   

والذا  مر مب خاللو الفلم  Scanningلعمليو  هاز والمنثرات الص عيو . وعستصدم لهذا ا

السينمائي لي  م وذا المهاز بتج  ل اال ا ات الض ئيو للص  ة السينمائيو ال  ا ا ات  اميو 

   . 1عسمل عل  فلم او عل  ارص صلب"

 الد اسات الساب و : 

 ينماهناك الكثير من الدراسات التي تناولت التطور التقني للصورة والصوت في مجال الس

ي فديد جالرقمية والتي اليمكن حصرها كون التقنية تتطور بشكل سريع ومتالحق حيث أن ماهو 

لى لرقمية عما اوقته يعتبر االن قديما . لذا تعد هذة الدراسة في تناولها لما توصلت أليه السين

 وى الصورة والصوت هي تواصال مع ما سبقها من دراسات وبحوث . مست

ت عند أن ما كتب عنها اليتعدى سوى منشورات توقف DCPوقد وجد الباحث في تناولة لتقنية 

 .  حدود التقنية ولم تتسع أكثر لتشمل لتوظيف هذة التقنية في مجال الفلم السينمائي

تقنية  توظيفلالمكتبة العربية هي االولى في تناولها لذا يمكن اعتبار هذة الدراسة على مستوى 

DCP  . في الفلم السينمائي الرقمي 

 

 

 

                                                           
 118، ص 2005كاديمية الفنون ، أصدارات أ، القاهرة ، فنيات المونتاج الرقمي في الفيلم السينمائي  ،رباب عبد اللطيف    1



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

312 
 

 

 عل  المست ى الص  ة الراميو :  DCPالمبجث االول : ع ظيف ع نيو 

ملم يتكون من بكرات موضوعة فى علب معدنية،  35من البديهي القول جن الفيلم المطبوع على  

نة على القرص الصلب للحاسب اآللى وهذا ما .  أما الفيلم الرقمى فيكون على شكل بيانات ُمَخزَّ

ن على شكل مجموعة من الملفات الرقمية تم عمل يبحزمة السينما الرقمية ه يسمى  فيلم ُمَخزَّ

)مبادرات السينما  Digital Cinema Initatives (DCI)المواصفات لها عن طريق 

 الرقمية(. 

جن هذه الملفات الرقمية سالفة الذكر يتم نقلها جلى دور العرض عن طريق مشغل قرص صلب 

 Theater's Digital الخاص بدار العرض الرقمية  الى الجهازبعد ذلك يتم نسخها  ". خاص

Cinema Server،  ن ، ويقرأ، ويعرض حزمة السينما الرقمية وهو الحاسب اآللى الذى يُّخزِّ

(DCP) يتم عرض الفيلم على الشاشة. جن الـ  الجهاز. وبهذاDCP  تستخدم كمحتوى يصلح

وتعمل هذة الصيغة وفق .  1" لجميع دور العرض الرقمية وذلك ألعلى جودة عرض ممكنة

   )MFX, XML, CPL, XYZ, 2000Jpeg(ة: مجموعة من الملفات ذات الصيغ اآلتي

. جن هذه Linuxمزودة بنظام تشغيل  CRUأو  USBوهى توضع على مشغالت قرص صلب 

ويتم اختبارها مسبقاً وقد  DCIالمشغالت صممت خصيصاً للسينما الرقمية وهى متوافقة مع 

ويجب مالحظة أن ملفات السينما الرقمية ال يمكن قراءتها "  استخدمت اآلن بكثرة فى الصناعة. 

 Specialأو عرضها على حاسب آلى معيارى )ماك أو ويندوز( دون استخدام برامج خاصة 

Software  حيث تعرض االفالم عن طريق شعاع رقمي عبر خطوط االلياف البصرية الى دور

 . 2العرض وبذلك تتفادى انظمة العرض السائدة " 

 :DCP حومو السينما الراميو  مميوات

، لذلك فإن 2015بحلول عام  DCPسوف تصبح معظم دور العرض رقمية وتستخدم  -1

 . DCPفرصة عرض الفيلم تكون أكبر فى صيغة 

                                                           

   مثل دولبى( هو اتحاد أو ائتالف للشركات المصنعة للسينما الرقميةDolby  ودورى مىDoremi بهدف توحيد المعايير )
  والمواصفات فيما بينهم. 

1dcp_faq_final.pdf/05/2013content/uploads/-media.com/wp-Roushhttp://www.   

  MXF  :والعناوين والصوت الصورة تشمل في محتو واحد المختلفة المشفرة الملفات من عدداً  تحمل تحويلية ملفات صيغة هى 

 .MXF منفصل من ملفات بملفيعمل كل واحد منها  السفلية
ترجمة أحمد يوسف ، القاهرة ، المركز القومي  ، تقنيات مونتاج السينما والفديو / التاريخ والنظرية والممارسةكين دانسايجر ،   2

 .568، ص2011للترجمة ،
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ى سواء ف لشريطالتوفير الكبير فى التكلفة نظراً لرخص ثمنها بالنسبة للفيلم المطبوع أو ا -2

 الصناعة أو النقل. 

 الجودة العالية للصورة والصوت.  -3

 تعتبر وسيط غير قابل للكسر.  -4

تعطى نفس جودة  100المحافظة على الجودة فى حالة تكرار النسخ حيث أن النسخة رقم  -5

 1.واحد النسخة رقم 

تاج الفيلم عندما تقترب مرحلة جن فتتم Dcpأما فيما يخص المراحل التي يتم من خاللها عمل 

يط الرقمى )ما بعد اإلنتاج( فإنها تخضع جلى مرحلة الوس "Post Production"من نهاية الـ 

"Digital Intermediate DI"  حيث يتم عمل ترقيم للصورةPicture Titling  وتصحيح

م صنع بوسيلة خارجية ويت Soundmixاأللوان ، وفى نفس الوقت يتم تشغيل المزج الصوتى 

تحفظ هذه ومن ثم على قرص. XMLرقمى  على شكل ملف Subtitlesالعناوين السفلية 

ر الملفات على أقراص وعلى مشغالت أقراص صلبة فإن هذه المرحلة تسمى ماستر المصد

 يتم صنع:  الرقميمن هذا الماستر ،  Digital Source Masterالرقمى 

 ملم .  35فيلم مطبوع  .1

  .فديوية شرائط .2

و  DSMوهو مرحلة وسيطة بين  أي  ماستر توزيع السينما الرقمية DCDMمرحلة  .3

DCP.  جنDCDM  يختلف عنDSM  فى أن ملفاته تتحول جلى مواصفات تتوافق مع

وتحويل الفراغ اللونى  resolutionالسينما الرقمية. حيث يتم تعديل التباين 

colorspace  وتغيير صيغة الملف النهائية. بمجر صنعDCDM  فإن يتم استخدامه

. ثم بعد DCPمتوافقة مع جمكانيات  DCDMلملفات بداخل حيث أن ا DCPكماستر لـ 

نهائى  DCPذلك يتم تشفيرها )اختيارياً( وضبط الصوت والعناوين السفلية فى شكل 

 موضوع فى مشغل قرص صلب متوافق معه. 

 : Optional Encryption التشفير االختيا ى :

تمنع أى شخص ال يحمل كلمة السر )المسماة رسالة تسليم  (bit 128)هو وسيلة أمان ذات 

فهى جذن وسيلة لمنع "، DCPمن مشاهدة الـ  (Key Delivery Message KDM)المفتاح 

، ويجب  القرصنة الرقمية غير القانونية. جن كل مفتاح يكون لشاشة معينة فى دار عرض معينة

جن هذا التشفير يكون ضرورياً فى العروض  عمل مفتاح جديد لكل شاشة جديدة )بتكلفة جضافية(.

                                                           
112media.com/,Op.Cit,p.-Roush  

   مختصر)Digital Cinema Distribution Master( 
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 .  1" التجارية وليست العروض الخاصة أو المهرجانات

 Digital Intermediate( DI )ال سيط الرام  

الوسيط الرقمى هى عملية قبول األصول الرقمية أو الفيلمية القادمة من الكاميرا وذلك 

" الملفات الرقمية الناتجة من مسح أصل  ، كذلك يشير المصطلح جلى إلنتاج ماستر رقمى نهائى

 (gradingالفيلم )باستخدام النيجاتيف( والمستخدم فى المونتاج، والمؤثرات، وتصحيح األلوان )

او ترميم االفالم  RWSIZINGثم يتم عمل تعديالت على هذه االشارة او تعديل حجم الكادر 

.وبعد عمل كل تلك التعديالت يتم طبع او اضافة عناوين وتيترات وترجمة Restorationالتالفة 

ثم يتم تحميضه وطبعه  Film Recorderهذه الصورة على خام جديد من خالل مسجل فيلمي 

المادة الخام المستخدمة فى  ي.جDCP "2أو يتم تحويلها بصيغة  ليكون جاهزا للعرض بالسينما

. يجب أن تحمل كل المعلومات المفيدة الموجودة  عملية الوسيط الرقمى والتى تكون الفيلم الكلى

)نيجاتيف الكاميرا األصلى( وذلك  OCN (Original Camera Negative)فى 

قديماً كانت .  k4أو  K2 تصل الى  لألصل المسموح بجودة نقاء الصورة وحدتهاإلعطاء 

وتصحيح األلوان حيث يتم تقطيع النجاتيف  -المرحلة الوسيطة تتم بواسطة المعمل السينمائى

ثم الطبع وذلك إلنتاج نسخ التوزيع.جن األفالم ال تعرض  (VFX)وجضافة المؤثرات البصرية 

ذى الجودة العالية   DVDفقط فى دور العرض ولكنها تشاهد أيضاً فى المنازل من خالل الـ

 ، وكذلك من خالل أقراص الشعاع(HD)وكذلك من خالل اإلرسال التليفزيونى فائق الجودة 

يخلق ماستر ممنتج ومصحح األلوان مما يسهل عمل النسخ ذات  DI. جن الـ Blu-rayاألزرق 

الجودة العالية سواء فيلمية أو غيرها من الوسائط. فى نفس الوقت من الممكن عمل نسخ مختلفة 

 فهي :  DIأما " أهم تطبيقات ال عن بعضها وكذلك عمل المقدمات الدعائية لألفالم. 

 لألفالم الروائية.عمل الماستر  .1

 تصحيح الجودة لألفالم الروائية. .2

 (subtitlesعمل النسخ للبلدان المختلفة )يشمل الترجمة أسفل اإلطار  .3

                                                           
124-5, PP.2007Faber and Faber Limited, UK,  making,-, Digital FilmMike Figgis  

 
2.155,p.2001Focal Press,USA,”Editing Digital Film”,Fowler Jaime  

  يمثل حرف الـ K دات البصرية األفقية مستوى ومعيار تصنيف جودة الصورة، وهو رمز يرتبط بعدد الوح

 2Kوحدة بصرية أفقية، وكل  1000عدد  Kفى الصورة.. حيث يمثل كل  Horizontal pixelsالمستخدمة 
 . .. وهكذاPixel 3000الى مستوى  3K، ويمز الـ Pixel 2000  عدد
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 DVDعمل صيغ مختلفجة للمنجتج النهجائى )تشجمل السجينما الرقميجة والتليفزيجون والجـ  .4

 بأنواعه(.

 .(trailers)عمل المقدمات الدعائية  .5

 يفزيون.عمل اإلعالنات للسينما التل .6

 عمل البروموهات التليفزيون والسينمائية. .7

 عمل برامج التاريخ الطبيعى. .8

 1" عمل المسلسالت واألفالم الوثائقية. .9

فقد اصبح من اليسير التحكم فى تفاصجيل " أما على الجانب اآلخر ومن خالل التكنولوجيا الرقمية 

وتشكيل العديد مجن األشجياء الصفات والعناصر البصرية فضال عن جمكانية جضافة عناصر أخرى 

فى داخل الصورة ، كما تسمح هذه التقنية الفريدة أيضاً بالتحكم فجى العديجد مجن الوظجائف األخجرى 

التى تساعد فجى جعجادة بنجاء تفاصجيل الصجورة النهائيجة، وجمكانيجة جزالجة عيجوب حجدة الصجورة التجى 

 .2"تتميز بها الصورة التليفزيونية بوجه عام 

يعطجى فرصجة لتقطيجع النيججاتيف طبقجاً لقجرارات المونتجاج غيجر  DIالجـ  دمن أهجم فوائج جن 

الخطى. كذلك يعطى فرصة لعمل االنتقاالت البصجرية مجن لقطجه جلجى أخجرى مثجل المسجح والمجزج 

فججي حججين " . (Interpositive IP)وكججذلك تصججحيح األلججوان إلنتججاج معججادل لالنتربوزيتيججف 

مرونجة تامجة إلججراء و ع الكلى فجى مرحلجة مبكجرة.شاهدة المشرومساحة ووقت لم للمخرجأعطى 

فججي حججين  مشججاهدة التعججديالت قبججل عملهججا لحظيججاً علججى شاشججة كبيججرة.والتعججديالت بعججد المونتاج.

عمجل نسجخ متعجددة سجريعة وامكانيجة تقليجل التكلفة.الوقت لمرحلة مجا بعجد االنتجاج مجع  للمنتــــجوفر

 3"عمل النسجخ النهائيجة المختلفجة بسجرعةوبسجرعة.عمل البرومو والدعايجة مع الختبارات الجمهور.

 pixels... الجخ(.جن العوامجل المحجددة للججودة الرقميجة هجى البيكسجالت  DVD –شريط  –)فيلم 

والجذى يمكجن تقسجيمه جلجى عمجق  dynamic rangeوكجذلك مجدى التحجرك   linesوالخطجوط 

والضججغط  colour spaceللبججث وشججفره لوغارتميججه وأخججرى خطيججه. كججذلك الفججراغ اللججونى 

compression  لهما تأثير كبير على الجودة. كذلك هناك عامل يجؤثر علجى الججودة وهجو كيفيجة

تسجيل المادة الخام وهل هو على فيلم سينمائى )حيث يصبح التحويل جلجى أرقجام شجيئاً حساسجاً( أو 

                                                           
أكاديمة الفنون ، ،بحث غير منشور، القاهرة ، الرقمية للفيلم السينمائىالبدائل ، حسنالدين  لهشام جما  1

   13، ص2008المعهد العالي للسينما ، ، 
28, p. 2000, focal press, London Digital video cameraworkPeter Ward:   
37op.cit.pmaking,-, Digital FilmMike Figgis  
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ويججب  هل هى على سينما رقمية )حيث هناك أنواع مختلفجة مجن الكجاميرات لهجا خجواص مختلفجة،

 أخذ هذه االختالف فى االعتبار(.

 

 

2K and 4 K  

بيكسل أفقياً، لذلك فجإن  4000يكون ذو جوده  ممل 35جن نيجاتيف الكاميرا األصلى للفيلم 

عمليجات النسجخ الكيميائيجة بينمجا نججد ان . 4K بججودة صجورية تصجل الجى يججب أن يكجون  DIالـ 

 لجذا .1.2Kالمتكررة والضرورية إلنتجاج الموججب النهجائى تجعجل الجرقم السجابق يقجل ليصجل جلجى 

ومججن خججالل   .2Kوالسججينما الرقميججة ذات الججـ  HDتأكججد هججذا المفهججوم مججع االسججتخدام المتزايججد للججـ 

اراً مججن البيانججات تتطلججب مقججد 2Kجن صججورة " حجججم الصججورة يكلججف مججاالً.  فججان المفهججوم التجججارى

ميججا بايجت  48فتتطلجب  4Kأما صجورة  RGB 10-bit logميجا بايت لكل جطار  12يعادل 

وهذا يضاعف سعة التخجزين وعجرض النطجاق جلجى األربجع أضجعاف. وهجذا شجا أصجبح عاديجاً مجع 

التيلجى سجين الحجديث فيسجتطيع أن يمسجح  و . 1قجل تكلفجة "أ K2تطور التكنولوجيجا ولكجن ال زال الجـ

 2Kعنجد اسجتخدام سجرعات ذات وبسرعة جطجار واحجد فجى ججزء مجن الثانيه. 2K أو  4Kودة بج

فإن السرعة تكون ربجع ذلجك. )كلمجا  4Kمن الممكن أن تكون فى الزمن الحقيقى أما عند استخدام 

زادت سججرعة التحويججل كلمججا قلججت الجججودة(. حيججث أن زيججادة السججرعة ال يسججمح لحساسججات الصججورة 

Image sensors الوقت الكافى لقياس كثافة الفيلم بدقجة ممجا يزيجد مجن شوشجرة الصجورة. بأخذ 

 والشكل التالي يوضح حجم الصورة مقارنة بين االنواع والصيغ التي يتم فيها التصوير : 

 

 

 
                                                           

1.155, p.2001Fowler Jaime," Editing Digital Film", Focal Press, U.S.A,   

http://www.extremetech.com/wp-content/uploads/2012/05/500px-Digital_video_resolutions_VCD_to_4K.svg_.png
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المختلفة الممكن  (aspect ratios)الجدول التالى يبين العالقة بين النسب الباعية و

 . 1الخاص بكل نسبة )resolusion(وبين التباين  DCPالحصول عليها من الـ 

 شاشة سكوب شاشة كاملة شاشة عادية النسب الباعية

 Flat (1.85 :1) Full container (1.90:1) Scope (2.40 : 1) التباين

2k 1998 x 1080 2048 x 1080 2048 x 858 

4k 3996 x 2160 4096 x 2160 4096 x 1716 

 

تبع سنا نولو اوجدنا مقارنة منطقية اللية تحول الفلم الخام الى ملفات رقمية سنجد انف

 الخطوات التالية وحسب الجدول التالي : 

1  2  3 

 ال سيط الرام 

Digital Intermediate 

DI 

 

 ماستر ع ز   السينما الراميو 

Digital Cinema 

Distribution Master 

DCDM 

 الراميوحومو السينما  

Digital Cinema Package  

DCP 

 ترقيم الصورة.

 تصحيح األلوان.

  تشغيل المزج الصوتى.

 صنع العناوين السفلية. 

 تحقيق متطلبات التشغيل. 

 .استيعاب مادة المصدر السابق

 ضبط التوقيتات.

 اختيار نسب الشاشة الباعية.

 اختيار الفراغ اللونى.

 عمل اختبار الجودة.

 متطلبات التشغيل.تحقيق  

 عمل توافق للمواصفات.

 تعديل التباين.

 تحويل الفراغ اللونى.

 تغيير صيغة الملف النهائية.

 التشفير )اختيارى(. 

 ضبط الصوت والعناوين السفلية.

 XML نحصل على ملف رقمى

 

 DCP يل عصطيط       كيفيو الجص ل عل         

 :  DCPالمبجث الةالي : ع ظيف الص ت الرامي في ع نيو 

                                                           
1dcp_faq_final.pdf/05/2013content/uploads/-media.com/wp-Roush  
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 عا  خ م  و للص ت السينمائ 

، كان هناك تطورات مستمرة للتقنية المستخدمة 1927منذ دخول الصوت جلى األفالم عام 

لتسجيل جماليات مدق الصوت السينمائى وعرضها فى دور العرض. حيث في الثالثينيات من 

ناء عن الصوت المتزامن المسجل على اسطوانة منفصلة وحل محله القرن الماضى تم االستغ

الصوت متغير المساحة والمسجل على نفس الفيلم ، والذى تم تطويره فى األربعينيات باعتبارات 

صوتية جديدة خاصة بدور العرض وتصميم متطور للسماعات، كذلك تم دخول التسجيل متعدد 

. وفي الخمسينيات والستينيات سمح التسجيل المغناطيسى  multitrack recordingالمدقات 

بظهور الصوت المحيط فى دور العرض )بخمس قنوات صوتية للشاشة(.وفى السبعينيات أدخلت 

سواء فى عملية ما بعد اإلنتاج أو العرض  noise reductionدولبى تقنية خفض الشوشرة 

والمزج بثالث قنوات صوتية للشاشة وقناة النهائى. حيث تم ابتكار وسائل غير مكلفة للتشفير 

 . 1 محيطة واحدة أحادية )مونو(

والبرامج  SRوفى الثمانينيات تم تطوير الصوت السينمائى باستخدام خفض الشوشرة الدولبى 

ذات الترخيص. وفى التسعينيات بدأ دخول الصوت الرقمى جلى السينما وهذا سمح بالمزج 

حيث يوفر قنوات صوتية يسرى ومركزية ويمنى  5.1ط والماستر والعرض الرقمى المحي

للشاشة، وقنوات صوتية محيطة يمنى ويسرى، وقناة للمؤثرات ذات التردد المنخفض والتى تذاع 

. ولقد تمكنت القنوات المحيطة من توفير استجابة Subwooferمن خالل سماعة صب ووفر 

ية صوت السينما الرقمية، وذلك بإدخال كانت الخطوة األولى لتقو 2010فى عام وترددية أوسع .

. جن هذه الصيغة تحتوى على عدد أكبر من القنوات المحيطة 7.1الصوت الدولبى المحيط الـ 

وذلك بتقسيم القنوات المحيطة الموجودة اليسرى واليمنى جلى أربعة مناطق ، حيث جن هذا سمح 

ن العناصر الصوتية فى دار بقدرة أكبر لمصممى الصوت ومهندسى المزج بالتحكم فى أماك

كل هذا "تحريك بين قنوات الشاشة والقنوات المحيطة.  Pan العرض ، وذلك عن طريق عمل

 120وقد تم صنع  .ناجحة فى اجتذاب الفنانين ودور العرض المستخدمين لها 7.1جعل صيغة 

نوات منذ آالف دار عرض استخدمتها، كل ذلك فى أقل من ثالث س 4فيلم بهذه التقنية وهناك 

"  بداية هذه التقنية. جن نجاح هذ التقنية َولَّد رغبة أكيدة فى الصناعة لصنع تقنيات صوتية جديدة

2. 

                                                           
1 ..pdf2cinema-for-audio-generation-next-atmos-dollby/07/2012www.cinemaequip.com/files/http;// 

p.3 
 .136ص’  2011،  11، القاهرة ، اكاديمية الفنون ، دراسات سينمائية جماليات وتقنيات الصوتحكمت البيضاني ،   2

http://www.cinemaequip.com/files/2012/07/dollby-atmos-next-generation-audio-for-cinema2.pdf
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لقد قدمت دولبى أتموس مميزات وأدوات جديدة لتطوير المزج والتوزيع وعرض األفالم.       

األصوات مسموعة قد أضافت المرونة والقوة للعناصر الصوتية، كما أضافت القدرة على جعل ف

ونتيجة لذلك أصبح صناع األفالم قادرين على وضع عناصر صوتية " عين. ـــفوق آذان المستم

منفصلة ضمن الفراغ الصوتى، بغض النظر عن أى توزيع معين سابق للسماعات. لقد أضافت 

لتى أيضاً كفاءة أعلى لعملية ما بعد اإلنتاج، حيث سمحت لمهندسى الصوت بتسجيل جبداعاتهم ا

يرغبون فيها وبعد لك يتم التوليد التلقائى )األوتوماتيكى( واإلذاعة التلقائية للصوت الدولبى 

. كذلك عملت دولبى أتموس على real time  "1وذلك فى الزمن الحقيقى  5.1،  7.1المحيط 

 خالل track fileتبسيط عملية التوزيع، حيث تم تجميع الصوت التقنى والجمالى على ملف مدق 

والتى يمكن عرضها على مدى  digital cinema package (DCP)حزمة السينمما الرقمية 

واسع من دور العرض المختلفة. لقد رحبت الشركات السينمائية الكبرى بهذا التبسيط للتوزيع. جن 

دور العرض أصبحت قادرة على منح الجمهور تجربة جديدة منافسة وخاصة بدور العرض فقط 

(. جن الجمهور يستطيع اآلن أن يتمتع بتجربة استماع جديدة عليه تماماً بهذا )وليس المنازل

الغالف الصوتى الذى يبعث القصص التى على الشاشة جلى الحياة. وتالحظ أن نسخ األفالم 

يحل لليتوافق مع دور العرض غير الرقمية.  SRالنهائية ال تزال تحتوى على مدق تماثلى دولبى 

 ذا حدث له عطل. محل الصوت الرقمى ج

 دخ ل السينما الراميو

جن دخول السينما الرقمية أعطى الفرصة للصناعة للتغلب على القيود التقنية المفروضة على 

قناة  16الصوت السينمائى. عندما تم تحديد معايير السينما الرقمية، أصبح اآلن من المتاح 

وذلك للسماح بإبداع أكبر للفنانين وكذلك السماح بتجربة استماع أكثر  DCPصوتية خالل 

فى بدايات السينما الرقمية ركزت الصناعة على تطوير التقنيات والمعايير الخاصة "واقعية. 

بالصورة وباألمن )عدم السماح بالقرصنة(. فى نفس الوقت، استمتعت الصناعة بالقدرة على 

والموجودة مسبقاً وذلك لصنع وعرض  5.1هات التسجيل الـ استخدام دور العرض واستديو

 . 2"ملم35المدقات الصوتية بنفس كفاءة االستخدام وذلك فى كٍل من السينما الرقمية والعرض الـ 

كانت الخطوة األولى لتقوية صوت السينما الرقمية، وذلك بإدخال الصوت  2010فى عام 

تحتوى على عدد أكبر من القنوات المحيطة وذلك بتقسيم . جن هذه الصيغة 7.1الدولبى المحيط الـ 

 القنوات المحيطة الموجودة اليسرى واليمنى جلى أربعة مناطق )انظر الشكل( . 

                                                           
1.pdf 2cinema-for-audio-enerationg-next-atmos-dollby/07/2012http;//www.cinemaequip.com/files/ 

.Ibid.p.7. 

   2152رباب عبد اللطيف ، مصدر سبق ذكرة ، ص 
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جن هذا سمح بقدرة أكبر لمصممى الصوت ومهندسى المزج بالتحكم فى أماكن العناصر الصوتية 

ات الشاشة والقنوات المحيطة. )تحريك( بين قنو Panفى دار العرض، وذلك عن طريق عمل 

ناجحة فى اجتذاب الفنانين ودور العرض المستخدمين لها. لقد تم صنع  7.1كل هذا جعل صيغة 

آالف دار عرض استخدمتها، كل ذلك فى أقل من ثالث سنوات  4فيلم بهذه التقنية وهناك  120

 الصناعة لصنع تقنيات صوتية جديدةمنذ بداية هذه التقنية. جن نجاح هذ التقنية َولَّد رغبة أكيدة فى 

1 . 

 Dolby Atmos Overviewلظرة عامو عل  دولب  ونعم س   

ويعطى أيضاً معالج سينمائى "جن نظام دولبى أتموس يشمل أدوات جديدة فى التوزيع والعرض. 

جديد يعطى مرونة تحسن من نوعية الصوت وتأثيرات الصوت المحيط للمدق حسب توزيع 

. باإلضافة جلى ذلك، لقد تم تصميم النظام منذ البداية 2" وخواصها فى كل دار عرضالسماعات 

جن هناك وبحيث يعطى توافقاً جيداً ويقلل من التأثير المفاجا على دورة اإلنتاج والتوزيع الحالية. 

ثالثة عناصر تعمل بفاعلية على تطوير تجربة االستماع للجمهور بحيث تعطى نتائج أفضل من 

 : 7.1،  5.1 أنظمة

  .أصوات فوقية المصدر 

  نوعية صوت أفضل وتوافق أفضل لجرس الصوتtimbre. 

 .تحكم وتباين فراغى أفضل 
                                                           

1-for-audio-generation-next-atmos-dollby/07/2012http;//www.cinemaequip.com/files/ 
cinema2.pdf.Ibid.p.14. 

2en.wikipedia.org/wiki/dolby_atmoswww. 
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فى العالم الواقعى، يكون مصدر الصوت  Overhead Soundالص ت ف ا  المصد    

من جميع االتجاهات وليس من مستوى أفقى واحد. من الممكن تحقيق جحساس جضافى بالواقعية 

جذا أمكننا سماع الصوت من فوق ))من نصف الكرة العلوى(( ، مثل صوت حشرة تصدر صوتاً 

كن أن يصنع غالفاً أفضل على شجرة فى مشهد غابة. فى هذه الحالة وضع الصوت فوقياً من المم

لالستماع خالل المشهد الصوتى. مثال آخر هو طائرة مروحية )هليوكوبتر( تحلق على الشاشة 

يساعد على  7.1جن استخدام مناطق محيطة أكثر مثل صوت الدولبى "وتطير فوق الجمهور. 

انطباعاً  تحقيق جدراك أفضل للحركة من األمام جلى الخلف، ولكن جضافة سماعات فوقية يعطى

 Ceilingأكثر جقناعاً للطائرة وهى تتحرك فوق الجمهور. جن جضافة سماعات سقف 

Loudspeakers 1"يجعل من الممكن تحريك األصوات على الحوائط بداخل دار العرض   . 

   دة )ل عيو( ص ت نفضل وع افق نفضل لمرس الص ت -

باإلضافة جلى الفوائد الفراغية، فإن نوعية صوت دولبى أتموس يعتبر أكثر تطوراً من األنظمة 

متعددة القنوات الموجودة بالفعل. جن السماعات المحيطة فى األنظمة التقليدية ال تدعم استجابات 

ترددية ذات مدى ومستوى كامل )عند مقارنتها بقنوات الشاشة(. كذلك فإن مستوى ضغط 

الخاص بالقنوات المحيطة فى األنظمة التقليدية  Sound Pressure Level (SPL)ت الصو

يكون أقل من قنوات الشاشة. نتيجة لذلك، جن أى صوت يتحرك من قنوات الشاشة جلى القنوات 

فى المستوى. كان هذا يمثل مشكالت لمهندسى الصوت ويقلل من  dropالمحيطة يحدث له هبوط 

حرة لألصوات ذات المدى الكامل من الشاشة جلى دار العرض. ونتيجة قدرتهم على الحركة ال

لذلك لم يتشجع أصحاب دور العرض لتطوير توزيع السماعات المحيطة والذى يؤدى جلى مشكلة 

جن بعض نوعيات الجرس الصوتى  سببت عدم االنتشار الواسع للتجهيزات ذات الجودة األعلى. 

، من الممكن أن يعانى من مشاكل فى اإلذاعة عندما مثل صوت بخار يخرج من أنبوب مكسور

يذاع من عدة سماعات. جن قدرة سماع بعض األصوات فى سماعة واحدة يعطى مهندس الصوت 

الفرصة لتقليل عيوب اإلذاعة من عدة سماعات ويعطى تجربة استماع أكثر واقعية بالنسبة 

دور عرض من خالل عدة للجمهور.جن شركة دولبى أتموس طورت نوعية الصوت فى عدة 

لدار العرض وجدارة التردد المنخفض للصوت  equalizationفوائد مثل تطوير المساواة 

 on orالمحيط حتى يستطيع مهندس الصوت أن يستخدم كل السماعات )خارج الشاشة أو داخلها 

off screen .مع األخذ فى االعتبار توافق الجرس الصوتى ) 

 

                                                           
1en.wikipedia.org/wiki/dolby_atmoswww.  
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 عجيم وعبا ب فراغ  نفضل -

عبر سنوات عديدة، استفادت السينما من قنوات الشاشة المنفصلة فى شكل قناة يسرى ومركزية 

ويمنى وأحياناً يُضاف جليها قنوات يسرى ويمنى داخلية )مركزية(. لهذه المصادر المنفصلة 

استجابة ترددية وقدرة كافية للسماح لألصوات بأن توضع بدقة فى أماكن مختلفة على الشاشة، 

بتوافق للجرس الصوتى عندما تتحرك األصوات بين األماكن المختلفة. فى توزيع وتسمح 

تتكون المناطق المحيطة من مجموعة من السماعات تحمل كلها نفس المعلومات  5.1السماعات 

الصوتية خالل منطقتى اليسار واليمين المحيط. جن مثل هذا التوزيع يكون فعاالً خاصة مع صوت 

وات المشتتة الخاصة بالتأثيرات المحيطة. على أية حال، فى الحياة العادية الجو العام أو األص

تكون األصوات من مصادر نقطية موزعة عشوائياً. على سبيل المثال عندما تكون فى مطعم ما: 

باإلضافة جلى موسيقى الجو العام التى تذاع من جميع األماكن، هناك األصوات المنفصلة التى 

ة معينة: مثل شخص يتحدث من نقطة معينة وصوت احتكاك السكين من تذاع من مصادر نقطي

نقطة أخرى. جن القدرة على وضع هذه األصوات بطريقة منفصلة حول دار العرض من الممكن 

أن يضيف جحساساً متزايداً بالواقعية.هناك مثال آخر هو صوت طلقة مسدس تم جطالقها من مكان 

نقطى لهذا الصوت يفتح جمكانيات جديدة.جن التباين المتزايد خارج الشاشة. جن القدرة على تحديد 

يساعد على جضافة الواقعية لمثل هذه المؤثرات، ولكن القدرة على  7.1لتوزيع الدولبى المحيط 

 "يأخذ الواقعية جلى مستوى جديد. 7.1تعريف السماعات المحيطة المفردة باإلضافة جلى توزيع 

سينمائى هو أنه يجب أن يدعم القصة المعروضة على جن هناك قاعدة أساسية للصوت ال

. جن نظام دولبى أتموس يدعم القنوات المتعددة للشاشة، مما ينتج تحسناً وتطوراً فى 1"الشاشة

األصوات المصاحبة للصورة الظاهر على الشاشة. جن القدرة على التحديد الدقيق للمصادر 

الموجودة فى أى مكان فى المناطق المحيطة تعمل على تحسين االنتقال الصوتى/المرئى من 

عرض. فإذا كانت الشخصية على الشاشة تنظر داخل الغرفة فى اتجاه مصدر الشاشة جلى دار ال

الصوت، فإن مهندس الصوت لديه اآلن القدرة على التحديد الدقيق للصوت بحيث يتوافق مع خط 

رؤية الشخصية، ويصبح التأثير أفضل على الجمهور. على النقيض من ذلك، فى مزج دولبى 

ن التأثير مستقالً عن وضع المشاهد فى الكرسى. جن التباين التقليدى المحيط، يكو 7.1،  5.1

-roomالمحيط الزائد ينتج فرصاً جديدة الستخدام الصوت فى دار العرض بطريقة مركزية 

centric way  جن هذا األسلوب يعتبر ابتكاراً هاماً، ويختلف تماماً عن األسلوب التقليدى الذى .

                                                           
، رسالة دكتوراة غير منشورة ، أثر التقنيات الحديثة على االبداعات الفنية للصورة السينمائيةمحسن حسن عبد الحميد التوني ،  1

 .80،ص2002القاهرة ، اكاديمية الفنون ، المعهد العالي للسينما ،
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اك مستمع واحد فى نقطة وسط )وهى نقطة االستماع يتم فيه صنع المحتوى بافتراض أن هن

 المثالى(. أما الصوت المركزى فيدعم الحدث على الشاشة. 

 ف  دا  العرض

التى تحتوى على ملف مدق دولبى أتموس يمكن أن يقرأها كل  (DCP)جن حزمة السينما الرقمية 

عابها. فى دور العرض )مع برنامج مناسب( كحزمة تعمل بالفعل وبالتالى يمكن استي االجهزة

جهاز العرض من خالل  خط الصوت لهذا النظامالمجهزة بدولبى أتموس، يتم استيعاب ملف 

وخالل العرض يتم توصيله جلى المعالج السينمائى الخاص بدولبى أتموس حتى يتم  الصوتي ."

لبى ( تقليدى باإلضافة جلى صوت دو5.1)أو  7.1فى حالة وجود صوت محيط دولبى وتشغيله. 

. جن هذا يشبه االختيار 1"  ار بينهما عند الضرورةــالج السينمائى أن يختـــكن للمعـــ، يم أتموس

. هذا االختيار يكون ضرورياً عندما تكون لمم 35بين دولبى الرقمى ودولبى التماثلى فى أفالم 

دار العرض غير مجهزة بدولبى الرقمى أو حدث عطل به فيتم اختيار دولبى التماثلى حتى يستمر 

 العرض. 

 Masteringعمل الماستر 

تموس ألبى أثناء جلسة عمل الماستر يتم جحضار األصول والعناصر والبيانات سوياً فى حزمة دو

من  RMUليها فى قاعة المزج ويتم حملها للعرض فى دور العرض. جن الـ والتى تم الحصول ع

رة ت دوالممكن أن تصنع المزج المعتمد على قنوات، وذلك يعمل على تقليل الحاجة جلى خطوا

حزمة  عمل عمل جضافية، تضاف جلى الصيغ النهائية الموجودة بالفعل. جن الملفات الصوتية يتم

ليمها جلى لتقيل مخاطر التغييرات، ويتم بعد ذلك تس MXFمعيارى  لها باستخدام تقنيات تغليف

ها عن من خالل الخبرة المتراكمة لعدة عقود، يتم تجهيز قاعة المزج ومعايرتو. DCPجهاز 

بأن  املةطريق المهندسين االستشاريين لشركة دولبى بنفس طريقة دور العرض لضمان الثقة الك

صيغ مته بأمانة فى دار العرض. باإلضافة جلى صنع الما صنع فى االستوديو سوف يتم ترج

صنع لالخاصة بدور العرض المعتمدة على القنوات، يمكن استخدام ملف ماستر دولبى أتموس 

 صيغ أخرى مثل الصيغ المنزلية متعددة أو ثنائية القنوات. 

 

 

                                                           
1.13media.com/,Op.Cit,p.-Roush 
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 عسليم ملف الص ت الصاص بالت ز   وبجومتج السينما الراميو

ى نظام لعمن الممكن أن تسلم ، DCPجن ملفات صوت دولبى أتموس التى يتم تسليمها جلى جهاز 

 الصوت من الممكن خطوط. جن ملفات  DCPوذلك لصنع ، حزمة رقمية مناسب خاص بدولبى 

 مزج. ة الأن تدمج سوياً لمنع أخطاء التزامن مع ملف مدق دولبى أتموس الذى تم صنعه فى قاع

 مدقعشفير ملف ال

 جضافية مناسبة خطوط صوتمع  MXFيتم تشفير ملف الصوت الرئيسى "، DCPعند صنع الـ 

. جن ملف دولبى أتموس الـ 1" المتناسبة مع النظام الموجود بالفعل SMPTE، وذلك بمواصفات 

MXF  مساعد  صوتييتم عمل حزمة له كملف( جضافىAuxiliary ًويتم تشفيره اختياريا ،)

 . SMPTEباستخدام مفتاح محتوى متماثل مع مواصفات 

 CP850معالج دولب  نعم س السينمائ  

تها. صيانوجن معالج دولبى أتموس السينمائى يغير من تجهيز دور العرض بالسماعات ومعايرتها 

 balanceلكل سماعة وتوازن  (EQ)أكبر، بحيث أمكن عمل مساواة  قدرةبدخول سماعات ذات 

افظة ة محعلى حدة، أظهر هذا الحاجة جلى عملية مساواة ذكية لدار العرض وكذلك عملية مساوا

جعة على مرا قدرةعلى الزمن. جن المعايرة التلقائية )األتوماتيكية( لدار العرض، باإلضافة جلى ال

د الضبط يع والتحكم الكامل عن، تسمح بالتجهيز السر(EQ)وتعديل ضبط المستويات والمساواة 

  مساوى تموسالدقيق لدار العرض. باإلضافة جلى استخدام مساواة تلقائية جيدة، تستخدم دولبى أ

 أوكتاف.  3!؛ أوكتاف بدالً من المساوى المعيارى ذى الـ 1؛ 2!؛

 

 لنظام دولبي اعم س : اإلذاعو المجسنو

جن أجهزة جذاعة الصوت الموجودة فى قاعة المزج ودور العرض تختلف اختالفاً واسعاً باختالف 

حجم القاعة وشكلها. وتختلف كذلك حسب رغبة صاحب دار العرض فى عمل اختالف خاص 

بداره. جن الفائدة المبدئية لدولبى أتموس هو قدرته على تحسين جذاعةالمدق الصوتى معتمداً على 

وأوضاعها الموجودين بالفعل.  لضمان جذاعة ثابتة لمدق الصوت السينمائى، يجب السماعات 

اتباع القواعد التفصيلية لتصميم النظام والتى نصت عليها وثيقة مواصفات دولبى أتموس 

                                                           
11ia.com/,Op.Cit,p.med-Roush 1. 
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Dolby Atmos Specifications Document  فيما يلى الخواص المميزة لقاعات دولبى .

 خطيطى لمواضع السماعات فى قاعة نمطية :وأتموس والشكل التالى هو شكل ت

 

 Existing Screen Loudspeakers : سماعات الشاشة الموجودة بالفعل
 Existing Surround Loudspeakers : السماعات المحيطة الموجودة بالفعل
 Additional Side Surround : السماعات اإلضافية الجانبية المحيطة

العلوية المحيطةالسماعات اإلضافية   : Additional Top Surround 
 Optional Screen Loudspeaker : سماعات ثابتة اختيارية

 Surround Subwoofer : سماعات التردد المنخفض المحيطة )صب ووفر(
 

 سماعات الشا و

، وجدنا أن onscreenباالعتماد على البحوت التى أجريت على الصوت الموجود على الشاشة 

والتى كانت  RCويمنى مركزية  LCوجود سماعتين جضافيتين خلف الشاشة )يسرى مركزية 

( يمكن أن تكون مفيدة ممل70مستخدمة فى مدقات الصوت المغناطيسية الستة الخاصة بالفيلم الـ

أنعم للصوت عبر الشاشات الكبيرة. ونتيجة لذلك، أوصينا بتركيب هذه  panفى صنع حركة 

متر فى العرض. جن  12عات اإلضافية، خاصة فى دور العرض ذات الشاشات األكبر من السما

كل سماعات الشاشة يجب أن تميل بزاوية حتى يصل الصوت جلى الوضع المرجعى. جن الوضع 
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الموصى به للصب ووفر )سماعات الترد المنخفض( خلف الشاشة يظل كما هو، متضمناً الحفاظ 

وق السماعة، بالنسبة لمركز القاعة، وذلك لمنع الموجات الساكنة على وضع غير متماثل لصند

Standing Waves1. الشكل التالى يبين رسماً تخطيطياً لمواضع السماعات عند الشاشة . 

 

 Surround Loudspeakers  السماعات المجيطو

يجب توصيل السماعات المحيطة بمكبر الصوت كٌل على حدة، ويجب أن تكون قدرة تكبير كل 

قناة متوافقة مع قدرة السماعة التى حددتها الشركة المصنّعة. من الناحية المثالية، يجب وضع 

لكل سماعة على حدة، وعلى  SPLالمواصفات للسماعات المحيطة. بحيث تتحمل زيادة فى 

ة أوسع، وعلى تغطية منتظمة للصوت خالل مساحة وجود الكراسى فى القاعة. جن استجابة ترددي

السماعات المحيطة فى معظم دور العرض غير قادرة على جنتاج مستويات عالية من طاقة التردد 

يدعم جدارة التردد  CP850المنخفض. لمعالجة ذلك، فإن معالج دولبى أتموس السينمائى 

: حيث يتم توصيل اختيارى Surround Sound Bass Managment المنخفض المحيط. 

لمكونات التردد المنخفض المحيط للمخارج المناسبة وذلك لتشغيل سماعات الصب ووفر 

 الموضوعة على شكل أزواج يسرى ويمنى خالل القاعة. 

 

 

 

                                                           
1.pdf2cinema-for-audio-generation-next-atmos-dollby/07/2012www.cinemaequip.com/files/  

 

  Suoun Pressive Level= SPL الصوت ضغط مستوى 
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 Side Surround Loudspeakers السماعات المجيطو المالبيو

 طول للحصول على انتقال ناعم للصوت من الشاشة وجليها، يجب وضع السماعات المحيطة على

 ى الشاشةب جلالحوائط الجانبية،. جن السماعات المحيطة الجانبية اإلضافية )وهى التى تكون أقر

. 5.1و أ 7.1من نظيرتها فى الصيغ القديمة السابقة( ال تستخدم فى اإلذاعة الخاصة بدولبى 

جب يول على تغطية منتظمة للصوت لكل سماعة خالل مساحة وجود الكراسى فى القاعة، للحص

ى عى فأن توجه السماعات المحيطة الجانبية الموجودة فى األمام والخلف جلى الوضع المرج

 التالي القاعة. مثلما هو موضح بالشكل

 

 Rear Surround Loudspeakersالسماعات المجيطو الصلفيو 

عن  . ولكن هناك شيء يختلف7.1الحائط الخلفى يكون لها نفس مواصفات دولبى جن سماعات 

جانبية ط الهذه المواصفات أال وهو أن السماعات المحيطة الخلفية الموجودة بالقرب من الحوائ

 يجب أن توجه جلى الوضع المرجعى فى القاعة حتى تعطى أفضل تغطية للصوت لكل سماعة

 ى القاعة. خالل مساحة وجود الكراسى ف

 Top Surround Loudspeakers السماعات المجيطو العل  و

مجموعتين ممتدتين من الشاشة جلى الحائط "جن السماعات العلوية )الفوقية( يجب أن تستخدم 

الخلفى. جن المجموعتين يجب وضعهما بحيث تكون متقاربة أو أعرض من القنوات اليسرى 

المركزية واليمنى المركزية فى دار العرض التقليدية. يجب وضعهما دائماً فى تماثل بالنسبة 

الشاشة بنفس طريقة السماعات لمركز الشاشة. جن المجموعة العلوية يجب أن تكون ممتدة جلى 
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، ويجب أال تصنع حاجزاً فى طريق شعاع الضوء الساقط الخاص بالصورة. ومثل  1" الجانبية

السماعات المحيطة الجانبية، يجب أن توجه السماعات المحيطة العلوية الموجودة فى األمام 

 والخلف جلى الوضع المرجعى فى القاعة. 

 

 لتائج البجث:

قدم ي كونها تتحقق تناغماً تقنياً وجمالياً لجميع عناصر االنتاج السينمائDcpان تقنية  .1

 منظومة تحضير وعرض متكاملة.

فقدان  في توفير نقاوة عالية للصورة والصوت السينمائيين وبدون  Dcpتساهم تقنية  .2

 للجودة.

يع في جم صانع العمل من اجراء تعديالت كبيرة جداً في مستوى الفيلم Dcpتمكن تقنية  .3

 المراحل وصوالً الى التكاملية القصوى.

 السينمائي يساعد في التقليل من التكلفة االنتاجية لتصنيع الفيلم Dcpاستخدام تقنية  .4

 وبنسبة عالية جداً.

 

 الت صيات

 يوصي الباحث بما يلي:

 في المقررات الدراسية في مناهج قسم الفنون السينمائية Dcp.ادخال تقنية 1

 والتلفزيونية.

 ترجمة الكتب والمصادر المتخصصة بالتقنيات الحديثة..2

 الم ترحات

 اً..دراسة التقنيات الحديثة ودورها في اثراء المنجز الفيلمي تقنياً وجمالي1

 

 

 

 

                                                           
1.pdf2cinema-for-audio-generation-next-atmos-dollby/07/2012www.cinemaequip.com/files/  
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 مصاد  البجث

 : نوالً: اليتب العربيو

ن ، ، القاهرة ، اكاديمية الفنو  ماليات وع نيات الص تحكمت البيضاني :  .1

 2011،  11دراسات سينمائية

   اورة : فنيات الم لتا  الرامي في الفيلم السينمائي   الرباب عبد اللطيف  .2

 2005أصدارات أكاديمية الفنون ، 

 ثالياً: اليتب المتر مو : 

 سوالمما وع نيات م لتا  السينما والفد   / التا  خ والنظر و كين دانسايجر :  .1

 . 2011،ترجمة أحمد يوسف ، القاهرة ، المركز القومي للترجمة ،

 

 

 :  ثالةاً:  سائل وابجاث علميو

لفنيو انثر الت نيات الجد ةو عل  االبداعات  :محسن حسن عبد الحميد التوني  .1

نون ، ة الفرسالة دكتوراة غير منشورة ، القاهرة ، اكاديمي ، للص  ة السينمائيو

 .2002المعهد العالي للسينما ،

  ،نشور ، بحث غير م البدائل الراميو للفيلم السينمائ  :هشام جمال الدين حسن .2

 .2008أكاديمة الفنون ، المعهد العالي للسينما ،  ، القاهرة

 

          :اال نبيو   ابعاً: اليتب 

1. Mike Figgis: Digital Film-making, Faber and Faber 
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2. Fowler Jaime:Editing Digital Film,Focal Press,USA,2001 
3. Peter Ward: Digital video camerawork, focal press, 
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 خامساً: االلترليت

1. http://www.cinemaequip.com/files/2012/07/dollby-atmos-next-
generation-audio-for-cinema2.pdf 

2. http://www.en.wikipedia.org/wiki/dolby_atmos 
3. http://www.Roush-media.com/wp-

content/uploads/2013/05/dcp_faq_final.pdf 
 

DCP employ technology in the film Film 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/dolby_atmos
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Introduction 

Since the advent of cinema by more than one hundred years at the 
hands of the Lumière brothers, it develops technically and technically 
continuously, and through the artists and inventors, critics and 
theorists. In the last two decades, and with the tremendous 
technological progress, which included the world in all areas, there 
has been a quantum leap in the film industry, and in all specialties 
through high-speed developments, most notably the emergence of 
digital technology Digital Technology as a new era. 

Which paved the way for the emergence of the Montage Systems 
(Non- Liner) in the late eighties, which in turn provided the Editor 
more room for creativity, speed and freedom. Until we came to the 
digital intermediary in the late nineties and that the latest sensation 
in the history of the film industry techniques in general. 

Hence, it is clear the direction of most innovations and inventions 
towards the adoption of the idea of the digital world, the virtual 
world, which has become something of which all available and 
possible implementation. Thanks to that given digital cinema 
opportunity to overcome the technical limitations of the sound film, 
too, where now available use 16-channel audio through technology 
DCP and audio systems that are compatible with it, resulting in 
greater creativity, as well as allowing the experience of listening more 
realistic, having contributed the beginnings of digital cinema on the 
development of technologies and standards for image only. 

  

Problem of the study : 

Today is no different for the two big role in contributing to its 
modern technologies in all our facilities, specifically in the field of 
digital interface which gives the days after the last additions to the 
expressionist aesthetic and dramatic level. And cinema as a social life 
phenomena growing knowledge and deeper and Ostgala Konya 
Mtlahaka, I took advantage of these additions technological to 
develop its system and self-modifying functioning paths technically 
and substantively, but some of these technical innovations may 
specifically for cinema and its components, tools and accessories 
making, not only is the global film production companies big in 
Hollywood and others, but that other industrial companies have 
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entered into this technological competition in the cinema field for 
many justifications for what is purely a business including with regard 
to the cultural dimension of the states and ideologies such as 
Japanese and European companies and other 'has extended the 
impact of the use and recruitment film of modern technologies in the 
field of the digital to include Most countries of the world, including 
the Arab region and Iraq as well. Where digital technology used 
cinematically entered especially in movies Baghdad is the capital of 
Arab culture project and the level of picture and sound, through the 
use of these films for technical DCP, which is one of the most 
important digital technologies used cinematically, especially in the 
voice side, which represents an important aspect in the film This 
period plays a pivotal role in construction filming process, which 
suffers from the problem of almost eternal in the film, and therefore 
the researcher is trying to address in this paper to demonstrate the 
technique and the nature of Ostgaltha and how to employ them in 
contemporary film production film has discussed the problem of 
setting according to ask the following: 

- How are employed DCP technology in contemporary film film 
structure? 

 

Research objectives: 

The research aims to: 

- Understand the hiring DCP technology in the film Film. 

  

The importance of research: 

The importance of being a search cope with what is new and 
advanced in the field of image and sound film and digital 
technologies, which represent an urgent need to enrich the 
knowledge of the area and interested scholars and Dhuoa jurisdiction 
aspiring to everything new and sophisticated in the world of digital 
cinema. 

 

 



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

332 
 

 

Define the terms: 

DCP: It is an acronym for the word (Dightal Cinma Pakch) is known in 
Arabic digital cinema package, which in its entirety is a set playlists, 
image, audio, and subtitles files attached, languages and posters, 
special digital the film files .oertbt If you do not shoot the film 
digitally system DI and Hoachtsar word for Digital Intermediate in 
which the image converter film celluloid film to high-quality digital 
signal, through Film Scanner, also called Telecine Scanning "a process 
of converting the film to videotape or into digital signals until easy to 
handle during a digital montage, and installation of music and sound 
effects. The use Scanning device for this process, which passes 
through the film to film this device that converts optical signals 
cinematic image into digital signals recorded on film or on a hard 
disk. " 

Previous studies: 

There are plenty of studies that have addressed the sophistication of 
image and sound in the field of digital cinema, which can not count 
the fact that technology evolves rapidly and successively as what is 
new at the time and is now considered out of date. So is this study 
addressed the findings of digital cinema at the level of picture and 
sound is continuity with all the previous studies and research. 

The researcher found in dealing with technology that DCP wrote 
about what is currently only publications only stopped at the 
technical limits and did not widen to include more to employ this 
technique in the field of movie film. 

Therefore, this study can be considered on the level of the Arab 
library is the first in DCP addressed to employ technology in the film 
Film Digital. 
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 افالم الموجةفي  فكر الفلسفي الحديثالمتداخلة للشتغاالت الا

 االيرانية المعاصرة

 

 الباحثان

 أ.م.د.علي صباح سلمان    م.د.ماجد عبود الربيعي

 قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية

 

 المستخلص

 امتلكت السينما خصيصة مفصلة منذ بدايات نشأتها التكوينية اال وهي خاصية استلهام
 وتوظيف معظم االفكار والمفاهيم االبستمولوجية ومنها الفلسفة بوصفها معرفة كونية

ة لعاملوكلية ولها القابلية على االشتغال والتوظيف الفني ،وتعددت االتجاهات الفلسفية ا
في مجال الفن السينمائي وسادت في كثيرمن نماذج هذا الوسيط التعبيري سواء 

ياق فردة ام المتداخلة معًا في منظومة ادائة واحدة ضمن سباشتغاالتها وتمثالتها المن
يلم فيلمي معين والجل ضبط هذه االشتغاالت السينماتوغرافية الفاعلة لها ضمن عالم الف
م قامت هذه الدراسة المعنونة))االشتغاالت المتداخلة للفكر الفلسفي الحديث في افال

 فصول اربعة جاء االول منها بعنوانالموجة االيرانية المعاصرة (( وقد انتظمت عبر 
االطار المنهجي  وتضمن مشكلة البحث والحاجة اليه واهمية البحث وهدف البحث 

 وحدود البحث .

 االداءات )ماهية اما الفصل الثاني فقد جاء بعنون االطار النظري وضم مبحثين االول بعنوان
 الحديث الفلسفي الفكر تنويعات) انبعنو  والثاني السينماتوغراف( الخطاب بنائية في الفلسفية

 الثالث الفصل اما النظري. االطار بمؤثرات الباحثان خرج بعدها( السينماتوغرافية واشتغاالتها



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

334 
 

 الفصل جاء يما  البحث واداة وعينته البحث ومجتمع البحث منهج وضم البحث اجراءات فكان
 وقائمة والمقتراحات والتوصيات االستنتاجات وابرز النتائج ومناقشة العينة لتحليل الرابع

والمراجع. بالمصادر  

الفصل االول )االطار المنهجي(   

 مشكلة البحث والحاجة اليه:

 غدت السينما اليوم كيانًا ومنظومة متكاملة من المعارف والرؤى واالفكار تتفاعل ضمن    
ن البستمولوجية ماشتغاالت وظيفية وجمالية ،وسمحت هذه المنظومة بتنافذ الكثير من البنى ا

ر الفك الحقول المجاورة لفن السينماتوغراف ومحققة اشتغااًل ايجابيًا ملموسًا كما هو الحال مع
ت تغاالالفلسفي  بمختلف مستوياته النوعية الفاعلة في منظومة الفيلم االدائية ،وشملت هذه االش

ركية عالمي كالسينما االميالفلسفية مواطن جغرافية عديدة ومشهورة بنتاجها السينماتوغرافي ال
نايا في ث والفرنسية والروسية وايضًا استوعبت السينما المصرية وااليرانية ،هذا االشتغال الفلسفي

نما نتاجاتها السينماتوغرافية ،بل انه اصبح ملمحًا مفصليًا فيها السيما في نتاج موجة السي
دية ير من الجوائز والتنويهات النقااليرانية المعاصرة والتي وصلت الى العالمية وحصدت الكث

ين يما بفحول منجزها السينماتوغرافي فيي المفاصل البنيوية لتركيب الفيلم وبيان ماهية التدخالت 
تلك االفكار الفلسفية نهض هذا البحث لفحص هذه االشكالية بعد ان صاغ مشكلته بالتساؤل 

 االتي:

 ؟في بنية الخطاب الفليمي االشتغاالت الفكرية الفلسفية المتداخلة هيماس:

اهمية البحث: تنبع اهمية البحث من اهمية موضوع الدراسة فضاًل عن اهميته للباحثين 
 والدراسين والعاملين في المجال السينماتوغرافي وطلبة كليات ومعاهد الفنون الجميلة. 

 هدف البحث:

 يهدف البحث الحالي الى الكشف على

 .الفلسفي الحديث في بنية الخطاب الفيلمياالشتغاالت المتداخلة للفكر 
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 حدود البحث:

فالم المتداخلة في اتنحصر حدود البحث في حقلها التنظيري بالفكر الفلسفي الحديث واشتغاالته 
 . الموجة االيرانية المعاصرة

م د عاوالمنتجة بع مختارة من السينما االيرانية ةاما الحدود التطبيقية للدراسة فتنحصر في عين
 وللمسوغات التي سيوردها الباحثان في الفصل الثالث. 2010

  

 الفصل الثاني )االطار النظري(

 المبحث االول: ماهية االداءات الفلسفية في بنائية الخطاب السينماتوغرافي

و ان نحابتداءًا البد من االشارة الى ان االداء الفلسفي ذو الفاعلية يتجه في اغلب االحي     
ركيب الكالسيكية ومواصفاتها البديهية في الت األطرالشكال الفلمية البعيدة عن االفالم ذات ا

ية واالشتغال السيما فيما يخص عناصر لغة السينماتوغراف المتعارف عليها كوجهة النظر السرد
 مغلقةاو التداخالت الزمنية او التاطير الخارجي والداخلي للمرئيات او االشكال المفتوحة و ال

  عنو التبئير او هارمونية االلوان وغيرها من عناصر او ادوات التعبير الفلمي فضالً للتكوين ا
 الثيمات او االيدلوجيات التي تقوم عليها اساسًا فكرة او جوهر اي خطاب سينماتوغرافي ذو

 منحى فلسفي.

بعًا تغراف وتتفاوت هذه االداءات الفلسفية وماهية اشتغاالتها في البنى التركيبية لخطاب السينماتو 
 ياقيةلعوامل متعددة منها اسلوبية صانع العمل ومقصديته ورؤيته الفنية فضاًل عن مرجعياته الس

حصل ننا نثقافيًا واجتماعيًا وسايكولوجيًا ويقول الفيلسوف السينماتوغرافي )دانييل فرامبتون())ا
 ((هنالك ما يحكمنا على تمثيل متسق للعالم من خالل زاوية جزئية ،ونحن نتالئم مع ذلك الن 

 (233ص )فرامبتون
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وما بعد الحداثة قد واصلت تألقها وتقدمها وحققت  *ان السينما المعاصرة او سينما الحداثة  
انزياحات تركيبية واستبدالية جلية المعالم في بنائية عناصر التدليل الفلمي لذا فان مفاهيم 

جة الى ترميم او تكييف او حتى تبديل ادراك العالم السينماتوغرافي وقراءته بحا تومصطلحا
قاد والمريدين كبح جماح الرغبة المتأصلة فيهم العادة السينما الى فيزيقية نوعلى المنظرين وال

وباتت تأخذ مسارًا فلسفيًا  وما بعدها ينما الحداثةسالعالم الحقيقي ومعطياته وقوانينه التي غادرتها 
ادرة ابدية وقطيعه ال عودة فيها كما تشير الى ذلك بعض مفارقًا ،وربما يمكن ان تكون هذه المغ

المعطيات والمؤشرات ومنها التصنيع الكامل لالفالم عبر الحواسيب دون استخدام االت التصوير 
فضاًل عن عمليات التغيير او  او الكترونيةاي ادوات او اجهزة سينمائية ميكانيكية  الكالسيكية او

على المادة الفلمية  هاالضافة او االستبدال التي يقوم بها بعض صانعوا الخطابات السينماتوغرافي
ي دالالته بحيث يمكن ان الالمصورة والتي تصل الى حد تغيير انفعاالت الوجه البشري وبالت

وغرافي برمته نتيجة لذلك التغيير او يتغيير معنى اللقطة اوالمشهد او حتى ربما الخطاب السينمات
التالعب بمصداقية الصورة الفلمية الملتقطة  وكما حدث في فلم )اتصال( للمخرج )روبرت 
زيميكس( حيث قام وعن طريق التقنيات الرقمية بضبط وتغيير انفعاالت وتعبيرات وجه الممثلة 

م )ماتيو ماكوني( حيث ازال في احد المشاهد التي تجمعها مع حبيبها في الفل )جودي فوستر(
المخرج اثناء مرحلة المونتاج حركة حاجبيها بطريقة تجعل الشخصية الدرامية تبدي ردة فعل 

وهذا يعني ان رؤية المخرج وفلسفته في النظر الى ذلك الفعل االنساني  مختلفة تجاه)ماكوني(
لعاطفية وما يقتضيه سياق اقتضت ذلك التغيير كي يبدو اكثر انسجامًا مع طبيعة تلك العالقة ا

الفيلم بكونه كائن جمالي مستقل يفكر لذاته وبذاته وربما بشكل مغاير عن معطيات الحس 
البشري الطبيعي كما ادته الممثله )جودي فوستر( والتي صرحت بعد ظهور الفيلم ))كفى عبثًا 

ذي تعتبره ليس النها احست بالضيق فقط الن ادائها االصلي ال (13ص )فرامبتون،بوجهي(
غير مالئم ،بل النها كأنسانة قد انتهكت وُعدل وجهها بمؤثرات  احترافيًا عده المخرج )زيميكس(

 رقمية.

وربما تسأل احدهم ،كيف يمكن ان نسمي التقنيات والتحديثات الكومبيوترية فلسفة او حتى    
رؤية فلسفية ؟ ولالجابة على ذلك التساؤل المشروع نقول :ذلك النها اواًل تنطلق من منطلق 

                                                           
روع الحداثة مش يؤكد ان هنا الى الحداثة باعتبار ان الباحثان يتبنيان مفهوم الفيلسوف االلماني يورغن هابرماس الذيجرت االشارة  *

 ة.واعد ومستمر ولم يتم انجازه لحد االن ،وهذا يعني ان لكل عصر حداثته وهي ليست مقصورة على فترة زمنية معين
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وتقصيها ايًا  ةتعريف ماهية الفلسفة وهي البحث عن الحقيقبفلسفي يتعلق في الجوهر االساسي 
ة ام ميتافيزيقية ام فنية وربما حتى الحقيقة االفتراضية وهنا تتجاوز يت هذه الحقيقة فيزيقكان

الفلسفة كمفهوم تجريدي مع التقنية الرقمية كمعطى اجرائي يشتغل وفق مفاهيم تجريدية خالصة 
ت ،وثانيهما النها تنطلق من تساؤل مايلبث ان يتحول الى رؤية ،وهذه الرؤية هي بداية لمنطلقا

فلسفية تعبر عن االفكار االنسانية للمخرج او صانع العمل ،كما انها تعني التعبير عن فلسفة 
 االشياء او التفاصيل والموجودات المادية والمثالية.حقيقة المخرج االخراجية في التطلع الى 

جاهات الفلسفي  وغيره العشرات في عالم السينماتوغراف المعاصر ذات االت ان ذلك الفعل التقني
الفلسفية الكثيرة وال سيما البرجماتية منها يجعل من المقولة الكالسيكية بأن الفلم هو محاكاة 

لم يللواقع ،مقولة متخفية ال تنتمي سوى للتأريخ وذلك الن للف –_بغض النظر عن نوعها 
ة المعاصر منطقه الخاص وفلسفته المفارقة وعالمه الجديد الذي يخلقه عبر وسائل وآليات عد

تعبيري من خالل عناصر لغة السينماتوغراف التقليدية  ومنها ما هو تقني يصنع  منها ما هو
عن طريق الكومبيوتر مثل اضافة تفاصيل لم تك موجودة اثناء التصوير الفعلي في موقع 
التصوير مثل مجاميع الكومبارس او الديكورات اوالمناظر او العوالم االفتراضية وااللوان 

او  في فيلمه)افاتار( الغريبة والمدهشة  في آن واحد ،كما فعل )جيمس كاميرون(والفضاءات 
في فيلمه )الحديقة الجوراسية( وغيرهما الكثير من االفالم والنتاجات  )ستيفن سبيلبرغ (

السينماتوغرافية التي خلقت عوالم جديدة مدهشة واكوان عجيبة غير مألوفة ،كأنما هي تعيد 
جديدة تستدعي التأمل والتفكير حيالها من قبل المتلقي لتعبيريتها وجماليتها  صناعة وانتاج حيوات

قتها التأثيرية الكامنة في تفاصيلها وحسب ارسطو))ان الدهشة اول باعث على طاول
وهذه الدهشة المنبثقة من هذا االجراء التقني الحداثوي  (8ص )مجموعة من الباحثين،التفلسف((

اتجاهات فلسفية  يأماًل فكريًا وفلسفيًا واجرائيًا من قبل مخرجين مهمين وذو بالتاكيد انها استلزمت ت
فانها استلزمت ذلك النوع من –وان اختلف المقدار –في معظم افالمهم السينمائية ،وبذات الوقت 

التأمل الفلسفي الذي البد وان يكون متوافرًا في الكائن الحي االعتيادي الننا))اذا رجعنا الى 
اي ان كل انسان فيلسوف بدرجة او  )يتفلسف بطبيعته( تفكير العقلي لالنسان لوجدناهطبيعة ال

باخرى النه حينما يتسائل ما اصل هذا العالم اوالشيء ؟ولماذا نعيش فيه؟وما مصيرنا في هذا 
ورغم االستالل الواضح والمعبر   (8ص )مبادئ الفلسفةالوجود؟البد ان يكون فيلسوفًا بالفطرة((
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البد من االشارة الى طبيعة هذا التفلسف ومقداره واالثار الناتجة عنه البد وان تختلف من اعاله ف
 التفلسف االبداعي بحاجة الى تنظيم وتعليم منهجي وتراكمي.كما ان كائن الى اخر 

يد هم جدولذا فأن هذا العالم السينماتوغرافي الجديد ذو المسحة واالتجاه الفلسفي بحاجة الى ف  
لم جديدة له من قبل المتلقي كي يتسنى ادراكه وفهم مقاصده وفلسفته ،ذلك الن ))العاوقراءة 

كنا الفلمي قد اصبح بالنسبة لنا هوالعالم الثاني الذي نعيش فيه ،عالم ثان يغذي ويشكل ادرا
عامل وفهمنا للواقع .لذلك فانه يبدو من المهم على نحو خاص ان نفهم الصورة المتحركة التي نت

ي بطيف واسع من االطر االدراكية التي نستخدمها كي نفهم هذه الصور،فقبل ان نتجادل فمعها 
ثقة حول سوسيولوجيا السينما فأنه يجب ان يكون لنا طيف واسع من فلسفات الصورة 

 .(69)برغسون،دولوز،صالمتحركة((

لتركيبية وعليه فمهمة السينما وخطاباتها ذات المسحة الفلسفية التي تتداخل ضمن بناها ا
ليات آوالوجودية االفكار الفلسفية السيما الحداثوية منها هي اعادة تشكيل الوعي ومحاولة فهم 

ته دالال أقل ميكانيكية كي تستطيع القبض علىو ادراكنا للمعطى العياني بطريقة فنية اكثر تساميًا 
يرا خيل حركة الكام،ويقول جان ميتري))ان المخرج هو الذي يت هومعرفة مباني هواستنطاق معاني

تمي ما تنلماذا عمل ذلك..ان هذه ال لماذا ؟ ان ءلوافي لقطة اقتفاء ...وليس على الفنيين ان يتسا
ولذا يحبذ عند الحديث عن السينما وخطاباتها \.32افع الجمالي ((علم جمال السينما صدالى ال

خدام د قدر االمكان عن استتنظيريًا او نقديًا الميل نحو السمة الشاعرية والفلسفية واالبتعا
قني التوصيفات التقنية النها ربما تحددها بتأطيرات معينه سيقوم التقادم الزمني للتطور الت

بتجاوزها ،وعليه فالكتابة عن السينما وفلسفتها يشترط توصيل الشعور وادراكه دون اغالق 
بة م الصعالسماح برؤية االفالالتجربة ذاتها النها تعمل ))باتجاه اكتمال تجربة الفيلم  ومن اجل 

على نحو جديد ومن اجل االمتداد وبسبب ان بعض االفالم تحركنا وتجعلنا نشعر بشكل معين 
 م مرة، يغلقه(( لتجعل المتفرج يريد ان يرى الفيلن،وان مضمون الوصف يجب ان يفتح الفيلم ال أ

 .(277ص )فرامبتوناخرى((

وفي احايين كثيرة قد ال يكون المتلقي معنيًا بالطرائق او الكيفيات سواء اكانت تقنية ام فنية     
لمراحل خلق او تصنيع الصورة المرئية او االنساق المشهدية المتراكبة افقيًا باستمرار الرصف 

تبئير او التأطير المتجاور للوحدات البنائية المؤلفة لكينونة الخطاب السينماتوغرافي كالسرد او ال
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او العدسة او الفلتر اوحجم اللقطة او غيرها من االدوات والعناصر الفنية ،بل يهتم المتلقي بما 
ينبثق من معنى وكيفية تأويله او تفسيره وهذا االمر يصل حتى الى مرحلة الكتابة النقدية 

احيانًا بعض المصطلحات  ،فالكثير من القراء او المتابعين قد ال يستمتعون وربما حتى ال يفقهون
التقنية المستخدمة ،ويفضلون عوض ذلك مناقشة افكار الخطاب السينماتوغرافي وثيماته وافعاله 
ومستويات قراءته مفاهيميًا وليس اصطالحيًا ))وهو ما يستدعي الى الذهن تأكيد وانكار هيدجر 

 .(237)كريم الجاف،ص ودريدا ان السينما تبشر بالتواصل لالفكار والمفاهيم الفلسفية ((

مع التنبيه الى ان هذه المناقشة او القراءة او االستحصال المعرفي الناتج من استمالك بعض 
المعاني الصادرة او المنبثقة من خطاب سينماتوغرافي معين او من موجوداته ربما تكون تقريبية 

ناطق او عناصر او وعي ،وهي احيانًا قد تكون صادرة من مالاو نسبية وقد يكون مصدرها ال
غير مرئية ولكنها غير بارزة بشكل جلي وكبير على مستوى السرد وربما مرئية وسائل فيلمية 

تتداخل مع معان اخرى جرى استحصالها من السياق البديهي للحوار او االفعال الدرامية ،وعليه 
كر بفاعلية وايجابية فأن التفكير الفلسفي السينماتوغرافي يتأسس على فكرة ان المتلقي يجب ان يف

قراءته فحسب بل الشعور به وهو يحض على التفلسف الدائم عبر  والتفكير الفلسفي هنا التتم
البنى والتراكيب والمرئيات للقبض على الميكانزم المنتج للفكر من خالل السلوك الذي تنتجه 

ويقول )بيال الشخصيات الدرامية والمنبجس اصاًل من آلية تفكيرها ذو االتجاه الفلسفي 
وهكذا تبدو   (153ص )دادلي باالش())ان السينما يمكن ان تعرض لنا العواطف غير المرئية ((

السينماتوغراف بالنسبة )لبيال باالش( وسيطًا قادرًا على ان يعطي ارتباطات على نحو اكثر 
لكلمة وسيطًا اكتمااًل من الفنون االخرى وال سيما الالمرئية منها كاالدب مثاًل والذي يعتمد ا

رئية المتجسدة فيزيائيًا وعيانيًا والتي تتمتع بقدرتها على الجمع ما بين متعبيريًا وليس الصورة ال
واحدة عكس الفنون االدبية واجناسها المتعددة  لقطة الدال والمدلول او الشيء ومفهومه في

هوم فعادة))ان الم كالرواية والقصة والشعر وغيرها التي تحتوي عالقات وارتباطات اعتباطية
اللغوي يمكن ان يشوه الفكر ،والسينما تستطيع ان تساعد على الخروج من هذا الطريق المسدود 
والسينما بفكرها الخاص كطاقتها الخاصة تخلق مفاهيم حدسية )عن الزمن ،عن الرغبة،عن 

 ن،دولوز)برغسو العدالة( تأثيرات المفهومية ،منظورات متكسرة تلتقي مباشرة مع عقولنا ((
ويمكننا القول في اشارة للتباين الواضح لنمطي التفكير لتقليدي والحداثوي بخصوص   (.121ص
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خطاب السينماتوغراف ،ان التفكير السينماتوغرافي المعتاد كالسيكيًا متعاقب زمنيًا وذو حركة 
الفكر خطية باتجاه االمام في الغالب على مستوى السرد الحكائي ،اي انه فكر تعاقبي ،اما 

السينماتوغرافي الحداثوي ذو المتعاليات واالداءات الفلسفية فهو ليس خطيًا وال تعاقبيًا وان كان 
بل انه يميل الى ان يصبح فكرًا استبداليًا انزياحيًا  وحسبنا االشارة –في احايين جدًا قليلة كذلك 

الخطابات الفيلمية غير الى فيلم )بابل( وفيلم )بنجامين بوتين( بطولة )براد بيت وغيرها من 
 التقليدية .

السينما ذات التوجه واالداء الفلسفي هي ليست مجرد قوة دافعة  نوعليه يمكننا القول با    
،انما هي حياة سينماتوغرافية حداثوية تنطلق باتجاه االفق  فقط للتفسيرات والتأويالت المتعددة

ما يفترض  ؤسساتها ومرتكزاتها مع وجود متلقِ الممتد مستقبليًا للسينما المعاصرة والتي تتضايف م
تمتعه بوعي مفارق ومختلف عن الوعي البديهي لطقوس مشاهدة االفالم اوتابعة سياقاتها 

يحاول مفارق االنتاجية وانتظاماتها النسقية كون ان االداء الفلسفي لخطاب سينماتوغرافي 
عملية التجربة الفيلمية الجل التجسير مع فكر المتلقي وليس عواطفه فحسب عند التعرض ل

مشاعرنا ونحن في في ))التعرف على تأثير الفيلم علينا ومن ثم التحقق في هذا التأثير بعد الفيلم 
صالة السينما والتغيير )ان وجد( في جسدنا وفكرنا كنتيجة لذلك ،وعلى سبيل المثال ما هي 

فيلم تبدأ بالمعنى المؤثر للفكر رغبتك المباشرة وانت تخرج من دار العرض ؟ان حقيقتك عن ال
1الثالث )الممتزج ((وينتهي بالتعرف على اي تغيير في ذاتك بعد ان تترك الفيلم  

. ويمكن ان نستشف من جوهر ذلك ان عملية التفسير ومن ثم عملية التأويل (274)فرامبتون((
سب تعبير )ياوس(هما ًا حيان يكون انموذج هالتي تعقبها والتي يقوم بهما المتلقي الذي يفترض ب

عملية تطوير المعاني التي يؤسسها او ينتجها ذلك المتلقي  والتي شعر بها نتيجة تعرضه لتجربة 
مشاهدة او معايشة خطاب السينماتوغراف بمكوناته المتعددة ومبانيه المركبة وهذه المؤسسات 

الصورة المرئية المشكلة  االولية تنفتح للتأويل تمرحاًل نحو البنى العميقة للمعنى المنبجس من
وغرافي الكلية،ويقول )جودار(عن جمهور افالمه ))انهم لو ذهبوا تلمنظومة الخطاب السينما

من انفسهم للفيلم ...ويقول آخر انك لو ذهبت لترى فيلم تايتنك  فانك سوف  %8فسوف يعطون 
حصل على مهور اقل ولكنها تجمن شخصيتك ان االفالم الجيدة تحصل على  %10تعطي فقط

                                                           
ة  من طبيعتى اصالً بتون للداللة على التفكير المشترك للخطاب ومتلقية والذي يتأالفكر الثالث :هو مصطلح يجترحه دانييل فرام)*(

 التالقي الحتمي مابين الفكر االول )تفكير الخطاب( والفكر الثاني)تفكير المتلقي(الباحثان
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االكثر من كل متفرج ...كما يكتب )ليوتار( ان الشعور هو الترحيب الفوري بما يتم اعطاءه 
.وهذه (275ص )فرامبتون،والمتفرج يرحب على نحو حدسي بالمعنى المؤثر عاطفيًا للفيلم ((

تفاعل وغيرها اشارات وعالمات لمدى تباين ردود افعال المتلقين تجاه االفالم ونوعياتها ودرجة ال
معها ورغم تحفظنا على ما ورد من نسب وكيفيات استنتاجها او قياس أثرها او دقة ارقامها ،فانها 
تؤكد على حقيقة ثابتة وهي ان المهم ليس كثرة المتلقين وانما درجة تماهيهم وتفاعلهم مع االفكار 

يرًا من االفالم التي يطرحها خطاب السينماتوغراف السيما ذو االداء واالشتغال الفلسفي  فكث
مقارنه باالفالم النخبوية ذات الفكر  غيافالم شعبوال واحمد عدوية( لها جمهور طا الشعبية )مثل

.ولكن المعيار هنا يفترض ان يكون درجة التأثير  مثل افالم داوود عبد السيد الفلسفي التأملي
ونسبة الترسب المعرفي والفكري ونوعية التعرض التي تنشأ بين الخطاب ومتلقيه وانعكاساته 
المستقبلية على اراءه ومشاعره وسلوكياته وهذه التأثيرات ينتجها منطق الخطاب الذاتي الذي 

ترض االداء الفلسفي للخطاب ))ان مفهوم العقل ينبثق مما يطلق عليه العقل السينمائي حيث يف
السينمائي مع مشاعره وتفكيره )موجود(كي ينتج مصطلحات تنتج عيونًا اكثر قوة من الناحية 

 .(65)برجسون ودولوز،صالجمالية وعلى ان ترى السينما كتفكير وليس كتكنيك(

ه و غير الم الفيلمي الروائي اوالجل االجابة اوتسليط الضوء على موضوعة االستجابة العاطفية للع
 من التنويعات الفيلمية كالخيال العلمي و الفنطازيا والرعب واالثارة وغيرها من االجناس
السينماتوغرافية ،والجل الرد على سؤال وجودي مستمر وهو كيف نستجيب عاطفيًا او فكريًا 

بان هذه الشخصيات لشخصيات واحداث وتفصيالت متخيلة او حتى وهمية مع معرفتنا المسبقة 
ورة الفيلمية واالحداث الدرامية التي تم تصويرها او انتاجها حاسوبيًا هي غير حقيقية مع ضر 

ن باحثااالشارة الى ما اذا كانت معتقدات الوجود ضرورية كشرط لهذه االستجابة العاطفية ،فان ال
 تجربةرول( والمتعلقة بالسيتناوالن النظريات الثالث التي وضعها الفيلسوف السينمائي )نويل كا

ينظر  )للمزيد1السينمائية وهي نظرية االيهام ونظرية التظاهر ونظرية الفكر ووفق التفصيل االتي
 .(235فرامبتون ص

نظرية االيهام :وتزعم ان الصورة السينماتوغرافية ليست اشارة للشيء اوالمنظر ولكنها  .1
ن بصدقيته،ورأى منظرين من امثال قرين لهما وهي اعادة انتاج للواقع وايهام المتلقي
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)جان لوي بودري(ان هكذا نظريات غير صالحة للسينما الخالصة وتبنوا الدعوة الى 
 سينما طليعية وبريختية.

نظرية التظاهر:وتدعو الى ايقاف عملية التعاطف او التصديق التي يضفيها المتلقي  .2
لصحيح الخوف مما يعرض على االحداث في العالم الفيلمي النها تزعم انه ليس من ا
ما نعيشه هو عواطف شبه  على الشاشة من وحوش وانفجارات وانهيارات ومصائب وان

لكن فاننا يجب ان ال نخاف مما تعرضه االفالم ،و  لتاليعاطفية صنعتها معتقداتنا ،وبا
هاد النقد الموجه لهذه النظرية واطروحاتها وربما هو موضوعي بنسبة كبيرة هو باالستش

ها لاو االرتجاف التي يتعرض  قلتعر اي افالم الرعب او التفسير الداللي لعملية بمدمن
ية الكثير من المتلقين او يشعرون بها ،وهنالك نظرية مشابهة لنظرية التظاهر هي نظر 
فالم الشبيه او النظير حول استجابتنا العاطفية لعالم افتراضي او متخيل يصنعه صانع ا

 د ذلك احيانًا نبكي عند نهاية احداث فلم ما وربما يعود مر محترف ،حيث اننا الشعورياً 
وهات الن العواطف الدرامية المعروضة السيما االنسانية العميقة تعيد احداثًا وسيناري

 عشناها يومًا ما.

ار نظرية الفكر:وتعتقد هذه النظرية بأن المتلقي يمكن ان يتحرك عاطفيًا بواسطة افك .3
اجة الى االعتقاد بصحتها او صدقيتها ويقول فيلسوف التسلية الخيالية دون الح

انًا السينماتوغراف التحليلي )جريجوري كوري(ان المتلقي قد يستخدم عقله او خياله احي
مدرسة جماليات التلقي )فجوات النص(اي أن  هكي يملىء الفراغات او كما تطلق علي

 ماال الفيلم السينماتوغرافيالمتلقي العالم او الفعال او االنموذجي يحاول ان يرى في 
يرى ،فنحن حياتيًا قد نصدق بأن مصاصي الدماء غير موجودين بالفعل ولكننا في 
ية عالم السينماتوغراف السيما ذو االتجاهات الحداثوية ومنها المقترن بأداءات فلسف

ي ان ضحول االشياء وماهيتها قد نسمح النفسنا ووعينا ان نفكر بأنها موجودة ونرت
ونخشى منها ومن هجماتها على االخرين السيما البشر منهم وربما يكون لبعض  نخاف

شغيل تصاالت العرض السينمائي بطقوسها ورمزيتها وفضائها وتقنياتها دورًا وتاثيرًا في 
ئية سينماوتفعيل آلية التفكير السينمائي المضمنة في العقل السينمائي الموجه للكينونة ال

 متلقي القبول بهذه المؤثرات المتخيلة.كي يقبل اوتفرض على ال
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ربما تستدعي وبشكل  وبناًء على ذلك فأن اطروحات النظرية الثالثة )نظرية الفكر(
ق الزامي السؤال االشكالي االتي :كيف يمكن لوحش ان يرعبنا اذا لم نكن نصدقه ونصد
لذعر كيفية تشغيله وتوظيفه في بنية الخطاب السينماتوغرافي ؟وهل نحن نصاب با

 والخوف فقط بواسطة االفكار المتخيلة ؟ام تخيفنا تخيالتها الذهنية المسبقة؟

 لكثيروهكذا تبدو االداءات الفلسفية في بناائية خطاب السينماتوغراف ماثلة وجلية في ا
شكل من التمفصالت البنيوية داخل الفيلم السيما جوانبه الفكرية كونها تتموضع فيها ب

ا ا من المستويات الصورية والصوتية في فضاء عالم الفيلم النهاكثر تجليًا من غيره
كبر احرية االكثر اقترابًا وتجاورًا مع الفكر الفلسفي بتنويعاته المختلفة،كما انه يسمح ب

عدد في تداخل هذه االشتغاالت الفلسفية ومفاهيمها وادواتها ضمن نسيجه المتشعب والمت
 المستويات.

 ةلفكر الفلسفي الحديث واشتغاالتها السينماتوغرافيالمبحث الثاني:تنويعات ا

نة مثالية لمختلف ضمما الشك فيه ان السينماتوغراف بوصفها فنًا هو بيئة حا   
سمح االداءات والفعاليات االبستمولوجية سواء بتقليديتها ام بحداثويتها ،ذلك انها ت

ن ناهج العلمية والفنو وبسبب مرونة وسيطها التعبيري )الصورة المرئية (باشتغال الم
 ا هذااالدبية على حد سواء في بنيتها التركيبية مع التأكيد على االشتراطات التي يضعه

الوسيط التعبيري على تلك الفعاليات واالداءات المعرفية في التوظيف واالشتغال 
 ةلحيالوالفلسفة بوصفها فكرًا انسانيًا شاماًل وممتدًا عبر السيرورة الزمنية الطويلة 

لت وللنشاط البشري تعد احدى المظاهر او النتاجات التي تماهلت وتجاورت واشتغاالنسانية 
ب م ذلك االمر بشكل قصدي من قبل صانع العمل )كاتتفي ميدان الفن السينماتوغرافي سواًء 

 مخرج /منتج( ام بدون قصد./

ان االتجاهات الفلسفية الموجودة في حقل تخصصها متنوعة وعديدة وايضًا فأن     
االتجاهات الفلسفية العاملة في ميدان التخصص السينماتوغرافي متنوعة وعديدة ،ولذا 
فأن الباحثان سوف يتناوالن بعض هذه االتجاهات والتي يمكن القول بأنها االكثر 

طابات السينماتوغرافية ،السيما الحداثوية منها حيث نرى اشتغااًل وتمظهرًا في ثنايا الخ
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بأن تمثالتها وتجسيداتها الفلسفية اكثر تجليًا واوضح تلمسًا من غيرها من الفلسفات 
االخرى مع االقرار بأن هذا التوصيف او االنتقاء اليعني تفضيل فلسفة دون غيرها 

ءات الفلسفية في بنية خطاب ،ولكنه انتقاء فرضته الضرورات البحثية وطبيعة االدا
السينماتوغراف ،ومع التاكيد الملح على ان هذا البحث اليتحرى جوهر الفلسفة وافكارها 
ومنطلقاتها ومقوالتها وتمرحالتها التأريخية وانتقاالتها المفصلية بل ان البحث وكما 

للفلم  اشرنا سابقًا يبحث ويتقصى في اليات اشتغالها وتموضعها في البنى التركيبية
 وعة.موموجوداته سواء كانت مرئية ام مس

 يزة فيالذي كانت له اشتغاالت واداءات مم وسنتناول ابتداًء االتجاه الفلسفي الظاهراتي
ا عالم السينماتوغراف ،فبعد ان امتدت ادوات المنهج الظاهراتي لفحص وتمثل مقوالته

دها ها ودوافع مفكريها ونقافي بنى مجاورة لفن الفيلم ،فأنها وجدت فيه مايلبي حاجات
دل الجراء بعض التطبيقات الفلسفية ذات الملمح النقدي السيما وان هنالك نوع من الج

في امكانية اشتغال محركات البحث فيها داخل منظومة خطاب السينماتوغراف كون 
حو االخير ليس جسدًا او ظاهرة بالمعنى المحدد ظاهراتيًا عالوة على آليته ونزوعه ن

قنية دون الحاجة للتذكير )طبعًا (بمستوى مايختزنه من محتوى فلسفي وانساني الت
كير وسايكولوجي يمكن ان يكون أطارًا مثاليًا لتطبيق المنهج الظاهراتي عليه،مع التذ

 الدائم بأن هذه االشكالية )اي الفرق بين الكينونة السينماتوغرافية وبين الكائن
او  ي والمعرفي تبقى حاضرة على الدوام وال تعد عقبةالظاهرة ( بشقيها المنهج/البشري

فيين عتبة اليمكن تجاوزها طالما ان هنالك مفكرين /مخرجين ومفكرين /نقاد  سينماتوغرا
–الزالوا يدركون هذه االشكالية ببعدها الجدلي دون تشخيصها على انها مشكل فلسفي 

عندما ))نناقش اعمال جان نقدي ظاهراتي ،ويمكننا ان نثبت ونتفحص هذه االشكالية 
ارتو وسيرجي ايزنشتاين وجان لوي شيفير وجيل دولوز وآخرين  نابشتين وانطوني

 والسينما بالنسبة لهم غير بشرية ويتم اكتمالها عن طريق الوعي وربما كانت جدلية
مستقل وممتد،وبوضوح القصد داخل السينما فأن ذلك كان  عقلخالصة لذلك فأنها 
الكينونة السينمائية على انها فكرها الخاص المميز من نوع  خطوة تجاه رؤية

 (.83فرامبتون ص)جديد(
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ن اقحام المنهج الفلسفي الظاهراتي والفكر المنبثق عنه لدراسة فو وربما كان دخول  
هو و السينماتوغراف يكمن اساسًا لفحص وتمثل وتبيان المعالم الرئيسة لتجربة المتلقي 

اشة يًا لمجموعة من االطارات الفوتوغرافية المتالحقة على شصوتو يشاهد عرضًا صوريًا 
بيضاء واسعة ومن البديهي ان نتفق على تمظهرات عيانية لظاهراتية متجسدة في اي 

اؤل يأتي مسرعًا ،هل ان هذه المالمح ستجربة مشاهدة او معايشة فيلمية ولكن الت
قيد  السيما اذا ما كان الفلمالفلسفية الظاهراتية في تجربتنا تعد حقيقية او اصيلة ،

التجربة او المشاهدة ينتمي الى ما بات يعرف ب)السينما الرقمية ( حيث العوالم 
ات المعاشة فيها خيالية او حتى افتراضية بالمطلق ويتم تصنيعها بالكامل عبر التقني

ان  ترية ))وعلى خالف الظاهرة البشرية التي اليمكن تجاهلها فأن الفلم يمكنو مبيو الك
يصبح شخصيات اخرى ويمكنه ان يجمد اللحظات ويعكس تعاقب الصور ويغير 

ختفت اااللوان والسرعات .....حيث يمكن المجادلة بأن المادة التي صورتها الكاميرا قد 
ح بينما تولت المادة السينمائية القيادة وفرضت نفسها في صورة شخصيات )تشكيل مالم

 .(70سون ودولوز،ص)برغالوجه(واماكن )تلوين السماء(

بين و ويمكن القول بأن السينماتوغراف هنا قادرة على ان تعيد صياغة العالقة بينها    
طيه نه يعي ووفق ميكانزم يحقق االفادة لكليهما والسيما الثاني التالفكر الفلسفي الظاهرا

 الفرصة والقدرة على اعادة فحص مصطلحاته وادواته الفلسفية /النقدية  الفاعلة في
ن اًل مانتاج المعنى عبر عملية احالل للفيلم ككينونة يمكن ادراكها عبر وعي المتلقي بد
 ،وقد الكينونة البشرية او الظاهرة المادية التي قد يصعب احيانًا التثبت من مدركاتها

يستطيع فكر الظاهرات الفلسفي من خالل هذه االلية /التكنيك  القبض على مجموعة 
ن ادواته في التقاط او رؤية ادراك/وعي االخر،ذلك الن فواعل تصلح الن تكو 

 ))الظاهراتية هي فلسفة التجربة ،دراسة الوعي والظواهر )االشياء /المظهر(الخاصة
بالتجربة المباشرة ،اي ان الظاهراتية تحاول ان تصف تجربتنا مع االشياء )مظهر 

ات اسم االحاسيس والمعطياالشياء بالنسبة لنا(لتحدد حاالت من الظواهر تعرف ايضًا ب
 .(69او االدراكات الحسية )جواد الزيدي ص
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ية وربما يمكننا القول ان الفكر الفلسفي الظاهراتي في اشتغاالته وتمثالته في البن
 لقطاتالتركيبية لفن السينماتوغراف يعاني من التاثيرات التقنية الموظفة في بنائية ال

د ض االساليب والتكنيكات الخاصة به مثل مشاهواالنساق المشهدية للفيلم فضال عن بع
االسترجاع او حركة العدسات المتغيرة البعد البؤري  والمشاهد المصورة باالسود 

مية واالبيض او استخدامات مؤثرات صوتية رقمية غير مألوفة وغيرها من التقنيات الفيل
 ام لسفياً يلم  سوا كان فالمعتادة والتي ربما تسبب ارباكًا لالشتغال الظاهراتي في فن الف

 نقديًا..

 الفكر الفلسفي الوجودي

ت شكلت قضية االنسان ووجوده المفصل االساس في الفكر الفلسفي الوجودي ،وتشير الكتابا    
الوجودية بأن االنسان يمتلك مطلق الحرية واالختيار في صيرورة وجوده في هذا العالم 

الق في تشكيل هذا المفهوم من ذات االنسان المضطرب والذي الجدوى منه  وتشترط االنط
 وصفهاوسماته الفردية ،كون ان الفكر الفسفي الوجودي ينهل رؤاه من الذاتية اكثر من الفردية ب

 اي فلسفة الوجود تنطلق من دواخل النفس العميقة نحو الخارج لصياغة رؤية خاصة عن العالم
 زيائيكي النابع من الجسد ،اي من البناء الفيوموجودات هاما الفردية فتتعامل مع الظاهر السلو 

المكون للفرد االنساني وكأن االمر هو حصيلة جدل قائم بين ما هو سايكولوجي وبين ما هو 
تها بايولوجي .ويمكن ان نشير الى الوجودية كفلسفة قد اشتقت بعض منطلقاتها النظرية واطروحا

 ًا رغمفالسفتها يوصفون بانهم ظاهراتيون احيانوافكارها من الفلسفة الظاهراتية وهو ماجعل بعض 
 شهرتهم بوصفهم اعمدة مهمة في الفكر الفلسفي الوجودي امثال موريس ميرلوبونت.

ونادى سارتر بالبحث في حقيقة الوجود التي تحققها الذات االنسانية والتي تكون نفسها 
اصاتها ورفع الوجوديون بنفسهابعيدًا عن اي مؤثرات خارجية ،اي بنوازعها وافكارها واره

من  شعار)افعل ماشئت مادام جديدًا( فضاًل عن تحويرهم للكوجيو الديكارتي الشهير ليصبح )انا
فتها حيث انا موجود(كما ان الوجودية قد تجاوزت اشكالية التفريق بين الذات والموضوع الن فلس

 ثالث مفاصل مهمة هيتنطلق من وحدة الذات والموضوع.ويركز الفكر الفلسفي الوجودي على 
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نزع ي.الكينونة:اي بمعنى ان الشيء يوجد ثم تأتي صورته وهي هنا متأثرة بالفكر المادي الذي 1
 بأتجاه الفسيولوجيا من حيث ان الكائن يتجسد في بدن.

.الحرية واالختيار :نادى الفكر الفلسفي الوجودي بالحرية كمفصل اساس في حياة االنسان 2
ة جوهر الحياة وحقيقتها وقد جاء به سارتر اساسًا من الفلسفة الماركسيووجوده والحرية هي 

 غترابباعتباره ثورة ضد الطبقة المستغلة والمسيطر على مقدرات الطبقة العاملة والتي عاشت اال
دأ مو(مبفي ظل هذا التحكم وآمن سارتر ببناء مجتمعات يكون الناس فيها احرارًا واجترح )البير كا

 يعده مطلبًا جماليًا بحد ذاته.التمرد الذي 

.القلق:يرتبط هذا المبدأ بشكل لصيق باالنسان الوججودي كونه يشكل اساس انبعاث الذات 3
فاعلة  الثيةثالوجودية ،ويعد هذا المرتكز مترابطًا ومتعالقًا مع المرتكزين السابقين لتكوين منظومة 

لمحقق االساس وصيرورة االنسان الوجودي افي التفكير واالداء الفلسفي الوجودي لتشكيل القاعدة 
 لذاته.

نسان اوللوجودية روافض اربع النها تعتقد بان هذه الروافض هي السبب في عبثية العالم ومعاناة 
 خالقهذا العالم وهذه الروافض تتمثل في المجتمع والتاريخ والعلم فضاًل عن رفضها للقيم  واال

 (.125_123والقزانيين )نجم حيدر ص

 وسينمائيًا يمكن ان توصف الكثير من االفالم بكونها وجودية الطابع والتفلسف السيما تلك
ذات  فالماالفالم التي تبحث في معاناة االنسان وقلقه وعبثية الحياة التي يحياها ،وربما كانت اال

ة في عبثيو ة النزعة السيريالية اكثر قربًا من الفكر الفلسفي الوجودي كونها ذاتية وفردية والمألوف
 ة.كثير من االحيان ولذا هي  ربما عصية على الفهم اال لمن يمتلك معرفة معينة بتلك الفلسف

 الفكر الفلسفي المثالي

ترتكز الفلسفة المثالية على مقولتها االبرز وهي )الماهية اسبق من الوجود(وقد حافظت على هذا 
ات التي ظهرت عليها السيما ما قدمه تيار المبدأ االساس في منطلقاتها النظرية رغم كل التحديث

االفالطونية المحدثة والكانطية الجديدة وغيرها من االتجاهات التي انبثقت من المدرسة المثالية 
االم وذلك المبدأ يستمد حيويته من الجذر الالهوتي للمثالية من حيث )ان الماهية اسبق من 

هيات ولكل الموجودات ممكنة الوجود والتتحقق الوجود في العقل االلهي بعده المبدأ لكل الما
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الماهيات االبواسطة المطلق الذي يجعلها توجد في صور جزئية متعينة في الحس،فما المادة 
االمظهرًا من مظاهر الروح او الفكر السابق لها في الوجود  ،الن الماهية هي الحقيقة الثابتة 

النه يتعلق بعالم  الحس والتغير()الكناني  والوجود هو الشيء الخارجي وهو ادنى من الحقيقة
 (56ص

 لي فيوالمثالية كفلسفة او فكر تتعارض والمنهج الحسي او المادي باعتمادها على المنطق العق  
ف عن التعرف على الحقيقة وتقصي منابعها عبر التفكير الميتافيزيقي الذي يمنح القدرة في الكش

مح يقتها وفحصها والتي تكمن في عالم المثل الذي اليسماهية االشياء وجوهرها والتثبت من حق
عرفة مبتنافذ الحسيات والسلوك الغرائزي والمعارف المادية النها وحسب الفكر الفلسفي المثالي 

الية ظنية الحقيقية وليس بمقدورها ان تصل باالنسان الى مستوى المعرفة الحقيقية ،ومالت المث
 رتها المعرفة التجريبية.نحو الصفة التأملية على حساب نظي

 ويمكن تلخيص اهم مرتكزات الفكر الفلسفي المثالي وكما يلي:

 .تركز المثالية على ان الوجود الحقيقي هو وجود منطقي والمعرفة تبدأ من العقل وليس من1
 الواقع الخارجي المحسوس.

 ثالً حقيقة ليست تم.ان الحقيقة اليمكن ان تدرك اال بعد ان تتحول الى فكرة عقلية كون ان ال2
 في المظاهر الحسية المادية المباشرة وانما هي حقيقة متجسدة عثاًل وفكرًا .

 .تعتمد المثالية على مبدأ رئيس وهو الروح او الالمادي .3

 جوداً .العقل ليس عقاًل فرديًا ذاتيًا ،بل هو عقل كلي شامل ووجوده ليس وجودًا فعليًا ،بل و 4
 منطقيًا.

 و العقل يعد بحسب المثاليون هو المعنى االول اما عالم الحسيات فهو معطى.عالم المثل ا5
 ثاِن النه مشتق  من االول.

 الفلسفة البرجماتية.
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( pragma تنبثق هذه الفلسفة من فكرة العمل من خالل اشتغالها في الفعل اليوناني )براغما    
 جراء تشاراً اجحة او التي تحقق قبواًل وانوالفكرة الصحيحة حسب  الفلسفة البراجماتية هي الفكرة الن

بية نجاحها والتي تعتمد على التجربة والتطبيق وال يقاس صدق القضية او صحتها اال بقياس صوا
يتم  فة كينتائجها العملية ،اي بمعنى ان العقل اليمتلك معرفة ابتدائية او الوجود لمثل تلك المعر 

يل االمر برمته متعلق بنتائج التجربة العملية )جماالستنباط على ضوءها نتائج صحيحة بل ان 
 .203صليبا(ص

ذي وشكلت كتابات بيرس ووليم جيمس وجون ديوي اساس التنظير الفلسفي للفكر البراجماتي ال   
ثالي ي الميواخذ عليه احيانًا انه قد اليبدو كفلسفة اصيلة اوخالصة كما هو الحال مع الفكر الفلسف

هج ي او غيرهم ،بل انها توصف احيانًا بانها خليط من الفلسفات والمنااو المادي او الماركس
ر لتفكياالفلسفية التي تلتقي في نقاط تشابه عامة تمثل اطارًا فكريًا وفلسفيًا  يشكل طريقة في 
نها مس(باويحاول صياغة معايير واقعية لحسم االشكاليات الميتافيزيقية وكثيرًا ما أشارة )وليم جي

 (.44فلسفي )محمد مهران،صمجرد منهج 

يرات ورغم التاسيس الحديث للفكر البراجماتي في ارجاء القارة االميركية اال انه يمتلك تجذ  
واضحة مع الفكر الفلسفي السفسطائي كونهما يتجهان لدراسة االنسان ىونزوعهما نحو القول 

 بالحقيقة النسبية.

 (74لفكر الفلسفي البراجماتي)الكناني ،صويمكن ايراد هذه النقاط كخالصة البرز منطلقات ا

د وتؤك تؤكد البراجماتية على مبدأ المنفعة والعمل وعلى ترابط الفكر باالداء التجريبي .1
 على الخبرة.

 ان معيار صدق الفكرة عند البراجماتي يقاس بمدى ما يترتب عليها من نتائج نافعة .2
 حيحة.وتكون الفكرة صحيحة النها نافعة وليست نافعة النها ص

ط البراجماتية نهج للعمل واالداء ووسيلة لالفادة من الحياة والسيطرة عليها وترب .3
 االفكار بالواقع الحياتي وتربط الوعي بالوجود وتربط الوعي بالطبيعة.
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 الحقيقة عند البراجماتية ليست هي ما يعكس الواقع عكسًا صحيحًا ،بل تحقيق ماهو .4
 نافع فالحقيقي هو النافع .

 اتية فلسفة تجريبية وتجديدية وديناميكية متطورة ترفض السكون.البراجم .5

 ؤشرات االطار النظريم

زع تنو لمي على الخطاب الفيالمعبرة عن التوجه البراجماتي تهيمن االشتغاالت النفعية والمادية والذاتية  .1
 باتجاه تجريبي عملي بعيدًا عن الالهوتيات .

ي فم الحسيات والغرائز والماديات تشكل مرتكزات مفصلية لاالشتغاالت الميتافيزيقية المناهضة لعا .2
 المثالي.ذو االتجاه اداءات الخطاب الفلمي 

فحصه يبتدأ النسق الظاهراتي اشتغاله السينماتوغرافي عندما يضع موضوع القصد )الفلم( امام الوعي ل .3
 بعد ايقاف االفتراضات المسبقة .

مفصل الوجود والعدم في بنية الخطاب الفلمي شرط اساس للتاشتغال مفاهيم الكينونه والحرية والقلق و  .4
 م الفلم.لالوجودي في عا

 الفصل الثالث

 اجراءات البحث 

تي منهج البحث:اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لتوافقه مع طبيعة االهداف ال
 يسعى الباحث لتحقيقها في بحثه.

ميع يار عينة قصدية اال ان مجتمع البحث جمجتمع البحث:بالرغم ان الباحثان لجأ الى اخت
 نية.اليرااالخطابات السينما توغرافية التي تتضمن تمثاًل فلسفيًا في بنيتها الداخلية في السينما 

 عينة البحث:اختار الباحثان )فلم ظروف( وذلك للمسوغات االتية:

 ها جدا مع متطلبات هذه الدراسة واتجاهاتها ومرتكزات لتالئمها ولتوافقها بشكل كبير -1
 تفاوت اتجاهاتها الفلسفية واشتغاالتها المنهجية بدرجة ملموسة مما يجعلها صالحة -2

 لالنتخاب والتحليل في الدرس االكاديمي المحدث.
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 كثافة التمثالت الفلسفية في موجوداتها البنائية وطرائق تراكيبها المحدثة.  -3
 التحليل

 ظروففيلم 

في مدرسة اعدادية طالبتان  ملخص قصة الفيلم:صديقتان مراهقتان)شيرين ،عاطفية(
تبلغان السادسة عشر من عمرهن احداهما تمتلك صوتًا جمياًل وتتمنى ان تصبح مطربة 

تها مشهورة واالخرى موسيقية وعازفة للبيانو ومن عائلة ثرية وايضا تتمنى ان تعيش حيا
د ولكن الظروف في ايران وكما هو معروف التسمح بمثل ذلك بحرية وانفتاح ودون قيو 

من  باحالهامش من الحرية علنًا ولكن في السر هنالك نواد ليلية وفيها كل شيء م
المسكرات والمخدرات والرقص االباحي والجنس رغم المداهمات التي تقوم بها شرطة 

ا مارسان الجنس مع بعضهماالداب،ثم يزداد انحراف البنتين الى ان يصبحا سحاقيتين وي
البعض كما يقومان وبمساعدة زميالن مراهقان من دبلجة فيلم اميركي من بطولة )شين 

 فيلم اباحي ناطق باللغة الفارسية. ىبين( وتحويله ال

شقيق البنت )عاطفية( وهو فتى وسيم عاشق  في المقابل هنالك شخصية )ميهران(
يعود من امريكا الى ايران لكونه قد احس للموسيقى وموهوب في العزف على البيانو 

بالغربة والضياع ويتحول تدريجيًا الى رجل دين متشدد ويتصدى لطيش اخته وصديقتها 
ان  لحتى انه يخبر عنها الشرطة وتسجن مع زميلتها ثم نكتشف انه فعل ذلك الج

ميرا يضاجع صديقتها المثيرة والتي اكتشف عالقتها السحاقية مع اخته عبر شاشات كا
ناول المراقبة التي زعها في ارجاء البيت الفخم الذي يمتلكه والده الثري المدمن على ت
وله المسكرات ثم يعود الشاب )ميهران( ليترك التشدد الديني بعد زواجه من )شيرين( وتح

 الى رجل اعمال متنفذ ،وبعد ان تكتشف اخته )عاطفية( ذلك وموضوع كاميرات المراقبة
( لتحقيق حلمها الموسيقي والجنسي ويتحول الوالد من مدمن مسكرات تهرب الى )دبي

 الى رجل دين ورع.
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 تحليل العينة

توجه المعبرة عن الالمؤشر االول:تهيمن االشتغاالت النفعية والمادية والذاتية 
 ت.الهوتياعملي بعيدًا عن الو على الخطاب الفيلمي  وتنزع باتجاه تجريبي البراجماتي 

 يث بدىفكر الفلسفي البراجماتي منذ المشاهد االولى للفيلم حللنالحظ التمظهرات الجلية  
من المدرسة والصعود في سيارة الشاب الغريب ان الفتاتان الخروج واضحًا في مشهد 
تا تفكران بطريقة نفعية ذات سمات تبريرية لكل تصرفاتهما وقد اعتبر  )شيرين وعاطفية(

ذهنهما بشكل آني هي فكرة صحيحة لكونهما يعتقدان انها فكرة  الفكرة التي قدحت في
نظرهما( وقد ساهمت عناصر اللغة  ةعاًل امضيا سهرة مثيرة وجميلة )من وجهفناجحة و 

السينمائية في تجسيد ذلك االشتغال الفلسفي البرجماتي والسيما عناصر مثل الحوار 
 لت عاطفية لشيرين واالزياء والموسيقى واللون وحركة الكاميرا حيث قا

 هيا نذهب الى مكان يمكننا ان نكون فيه احرار

 لنذهب الحد االندية لنستمتع

ثم نشاهدهما بلقطات متوسطة ولقطات ثنائية مع شبان وهما يرتديان مالبس قصيرة    
ومثيرة للشهوه كن قد جلبهن معهن في حقائبهن المدرسية ثم نالحظ في لقطات قريبة 

ة روبات وحبوب النشوة وتتحرك الكاميرا سريعًا بين الفتاتين وبقيعملية ارتشاف المش
ة الشباب من الجنسين لبيان حالة االنتشاء وكذلك استخدم صانع العمل االضاءة الخافت

 لاليحاء باجواء االثارة  والجنس الرخيص.

وفي مشهد التاكسي تستجيب الفتاة )شيرين( لمطالب سائق التكسي بمشاركته في اكمال 
وس االستمناء رغم كرهها لتصرفاته وابتزازه لها خوفًا من تهديده لها باخبار شرطة طق

حًا لها وليس خسارة دون حساب لموضوعة القيم باالداب عليها وهي هنا تعد تصرفها مر 
او المبادئ او االخالق فالمهم هو عدم الذهاب الى الشرطة حتى ولو على حساب 

صوتية من قبل المخرج لتجسيد حالة الهيجان التي شرفها،نالحظ استخدام المؤثرات ال
تصاحب عملية االستمناء لدى سائق التكسي ثم يرسخ ذلك الشعور بلقطات قريبة لوجهه 



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

353 
 

رغم قبولها باالمر وهو ما يعد  تلحقها لقطة اوفر شولدر لشيرين وهي مستاءة وتبكي
 .سلوكًا براجماتيًا نفعياً 

د و مشههها اشتغااًل مميزًا للفكر الفلسفي البرجماتي ومن المشاهد االخرى التي الحظنا في
 تناول الغداء في صالة بيت)عاطفية(الفخم حيث يدور الحوار االتي:

 _عاطفية :من الذي فعل ذلك

 _ميهران:اهلل

 _عاطفية:وما دخل اهلل في ذلك.

 رونالحظ هنا االشتغاالت الفكرية للبرجماتية باعتبارها مناهضة للالهوتيات واالفكا
هر الظواالدينية وميلها نحو االفكار والليبرالية والعلمانية التي تميل لتفسير االشياء و 

حجام اتسهم ليًا وتجريبيًا بعيدًا عن الغيبيات والروحانيات و موالسلوكيات تفسيرًا ارضيًا وع
لدة اللقطات في تجسيد ذلك التصور من خالل اللقطات القريبة لوجهي كل من الوالد والوا

  عن استخدام الموسيقى لتاكيد ذلك من خالل ارتفاع الموسيقى في خلفية المشهدفضالً 
 وهي تعزف مقطوعة لـ)باخ(.

اء كما نشاهد الخادمة في مشهد الحفلة الصاخبة موسيقيًا والمليئة بكل ما هو غربي سو 
د اهنش على مستوى االزياء الخليعة والفاضحة او الماكياج المثير او الديكورات الحداثوية

تلك الخادمة توزع )الواين(على الضيوف وهي ترتدي الشال والمالبس المحتشمة رغم 
عدم مالئمتها للمكان والمناسبة ولكنها توافق على ذلك لحاجتها للعمل وكي تجامل 
ا )آزار(والدة )عاطفية( كونها صاحبة الحفلة وهذا ملمح برجماتي واضح كون الغاية هن

لفكر الفلسفي على ا ةالهنا ونذكر بعض االشتغاالت الدبررت لها الوسيلة وسنختصر 
 البرجماتي منها.

  ميهران(الذي يصلي ويصوم يقوم بتقبيل عروسته امام الضيوف على الطريقة(
االمريكية ثم يقوم بالرقص معها وهي ترتدي مالبس تبرز مفاتنها ويلعقان 

 .االميركيكي يظهر للضيوف اسلوب حياته العسل بلقطات قريبة جدًا 
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  ضابط شرطة االداب المتدين يحضر حفله صديقه وتجلس بجانبه فتاة مثيرة
 ترتدي فستانًا قصيرًا وبيدها كاس ويسكي.

 عاطفية تسكر وتنتشي في مشهد دبلجة الفيلم االميركي االباحي وتقول الحوار 
 االتي

 الم كل )مال(من الذين عاثوا في االرض فسادًا )ثم تصيح( نخب سحقاً -
 ليوود.هو 

الب يشرب كأس البيرة ويدخل صوت االذان من خارج الكادر )اهلل اكبر ا-
 ..اهلل اكبر(من االبن .

يهران يخبر الشرطة عن سلوكيات اخته وصديقتها الجل وضع االخيرة م-
 تحت سيطرته ومن ثم الزواج منها.

ت المادياو ائز غر م الحسيات واللالمؤشر الثاني  : االشتغاالت الميتافيزيقية المناهضة لعا
 المثالي.ذو االتجاه تشكل مرتكزات مفصلية في اداءات الخطاب الفلمي 

 نستطيع ان نقبض  على عدد كبير من االشتغاالت المميزة للفكر الفلسفي المثالي كون
الفيلم يتناول ثيمة مفصلية في الفلسفة اال وهي ماهية الحياة وحقيقتها والرؤية 

يات المادو الشياء والماهيات بعيدًا عن التفاصيل الحسية والغرائز الميتافيزيقية في ادراك ا
وهو ماتجلى في مشهد التعارف بين )ميهران(ورجل الدين الملتحي في المسجد بعد 

نشاهد المعالجات االخراجية من قبل صانع العمل لهذا  كماانتهاءهما من صالتيهما 
را الكوادر المفتوحة وحركة الكاميالمشهد من حيث توظيف عناصر مثل االضاءة العالية و 

 السلسة فضاًل عن استخدام االلوان البيضاء والفاتحة واالزياء البسيطة الدالة على
ده وهذا يمكن ان نعوالحوارات الروحانية التي دارت بينهما البساطة والزهد وااليمان 

 لي.اشتغااًل فلسفيًا مثاليًا كونه يتماهى والمنطلقات الفلسفية للفكر المثا

ونالحظ في مشهد السفرة التي تقوم بها العائلة الى البحر والمتعة التي حصلوا عليها   
نالحظ اشتغااًل فلسفيًا مثاليًا حيث يطلب االبن )ميهران( اثناء العودة بالسيارة وفي مكان 
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منعزل ا يتوقفوا كي يؤدي فرض الصالة ثم ينزل ويقوم بتأدية فرائضه وطقوسه الدينية 
غراب الجميع وقد ساعدت اللقطات القريبة وتعبيرات وجوه الشخصيات الدرامية وسط است

فضاًل عن الصمت المهيمن على المشهد في التعبير عن ذلك الملمح الفلسفي المثالي 
وسط ارتفاع صوت )ميهران( اثناء الصالة وهذه رؤية مثالية تتجاوز االشياء المجردة 

لم المثل والجانب الروحي لالنسان الباحث عن والنظرة النفعية للنزهة على حساب عا
 الرضا والسكينة التي تحققها الالهوتيات .

وفي مشهد استدعاء الفتاتين )شيرين وعاطفية(أمام مديرة المدرسة نالحظ بعض سمات 
ذه االشتغال الفلسفي المثالي في اداء المديرة من خالل حوارها ونصائحها للفتاتين وه

ها لالمور ولسلوكيات المراهقتين هي سجية بشرية طبيعية تحددت ماهيتالنظرة المثالية 
خير قبل الوجود االنساني كونها فطرة اهلل التي فطر الناس عليها.فهم مجبوليين على ال

 استخدامهوالرب دائمًا يأتي بالخير أما الشر فأن الشيطان يأتي به ويغرر االنسان ب
ينات الثالثية فضاًل عن التباينات اللونية ،ويستخدم المخرج في هذا المشهد التكو 

 جوانبوالضوئية وحركة الكاميرا الهادئة عالوة على اداء الشخصيات الدرامية لاليحاء بال
ف المثالية وتجسيدها فضاًل عن طبيعة الموسيقى المستخدمة ويمكننا ان نورد بشكل مكث

 يلم ظروف وكما يلي.بعض االشتغاالت المميزة للفكر الفلسفي المثالي في ثنايا ف

شهد مداهمة النادي الليلي من قبل شرطة االداب حيث وضح استخدام المنطق م-
 العقلي ورجحان التفكر الطبيعي السليم للسلوك القويم الذي يفترض شيوعه بعيدًا عن
 عالم الغرائز والبحث عن الملذات الذي يفكر به البعض ونالحظ هنا التوظيف المناسب

ا ات الصوتية فضاًل عن الحركة بانواعهر ا واالضاءة والموسيقى والمؤثحركات الكامير ل
 المتعددة.

تم استخدام الموسيقى والحوار بشكل مثالي ومميز في مشهد المسجد عندما قام كما 
بأصالح الخلل الموجود في مايكرفون المسجد ثم قام بأداء االذان بصوته  )ميهران(

تي وصاحبها استخدام معبر ودقيق للقطات القريبة لشفالعذب )بسم اهلل الرحمن الرحيم( 
 ثم عينيه ومظاهر الخشوع تهيمن عليه وعليها. )ميهران(
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م مشهد قيام )ميهران(بترك الموسيقى والبدء بالصالة بعد العودة من اميركا ومن ث -
 العودة لتعليم اخته )عاطفية(العزف على البيانو بشكل محترف حيث التجلي الروحي

 س الكلي والذوبان في اجراءات شاعرية وصوفية ساحرة.   واالنغما

 ي بنيةفاشتغال مفاهيم الكينونه والحرية والقلق والوجود والعدم  المؤشر الثالث :
 م الفلم.لالخطاب الفلمي شرط اساس للتمفصل الوجودي في عا

مثلما امتلكت بعض الشخصيات الدرامية مالمح وسمات فلسفية ذا طابع مثالي      
ن وبراجماتي وظاهراتي فأنها امتلكت ايضًا مظاهر واشتغاالت وجودية السيما الشخصيتي
ب الرئيسيتين في الفيلم )شيرين وعاطفية(كونهما يعانيان بشدة من عدمية الحياة وعذا

 الممنوع وهو يتجلى في مشاهد عديدة منهاو الذات االنسانية تحت ظروف القهر والكبت 
سحاقية مع بعضهما حيث يشعران بال جدوى هذا التصرف مشهد ما بعد المضاجعة ال

وبال جدوى الحياة ككل ويعترفان ضمنيًا بأن هذا السلوك  هو هروب من واقعهما 
السايكولوجي الصعب وتتسال )شيرين(مع نفسها وتحاور صديقتها عاطفية )ماذا فعلنا 

ان ية والصوتية لبيلنستحق ذلك( وقد قام المخرج بتوظيف عناصر اللغة السيمائية الصور 
 وتوضيح ذلك االشتغال الذي اتخذ ملمحًا وجوديًا من خالل مالحظة سكون آلة التصوير

للداللة على جمود الحياة وانعدام االمل فيها فضاًل عن بطء حركة  موضعهافي 
الشخصيات الدرامية داخل فضاء اللقطة وكأنها تعاني من ضغط وتحكم كبير في 

بية تمسك باقدار هذه الشخصيات االنسانية المؤسلبة كما مصائرها من قبل قوى غي
دى لاسهمت الموسيقى التي توحي بالقلق والملل والكابة في زيادة ذلك الشعور بالعدمية 

 الفتاتين)شيرين وعاطفية(.

كما يتمظهر اشتغال فلسفي وجودي في مشهد التفكير في السفر الى دبي حيث نالحظ 
ر السيما لدى الفتاة )عاطفية( حيث ان اختيارها للسكن او البحث عن الكينونة واالختيا

العيش في ايران ليس اختيارها وهو ما تعاني منه اجتماعيًا وثقافيًا وسايكولوجيًا واالختيار 
مفصل مهم في الفكر الفلسفي الوجودي والسيما االختيار الحر وليس المفروض قدريًا او 

اول الكشف عن حاالت القلق والحيرة لدى سلطويًا او عائليًا ونرى ان المخرج يح
شخصياته عن طريق العزل الصوري في كوادر منفردة )لقطات منفصلة(لبيان 
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االرهاصات الباطنية التي تعاني منها الشخصيات كونها لم تختار بحريتها وبالتالي فهي 
 ليست مسؤولة عن ما يحدث.

ع موضو  ماتوغرافي عندما يضعالمؤشر الرابع: يبتدأ النسق الظاهراتي اشتغاله السين
 القصد )الفلم( امام الوعي لفحصه بعد ايقاف االفتراضات المسبقة .

من المعلوم ان التحليل الظاهراتي للخطاب السينمائي ينطوي على تحديات ملموسة   
مع  تعاملنظرًا لطبيعة الوسيط التعبيري للسينما وهو الصورة المرئية فالتحليل الظاهراتي ي

 لفيلمي كنص متكامل وايضًا يتعامل مع جزئياته وتفصيالته كاللقطة والمشهدالخطاب ا
ة الرئيسة تمتاز بقدرتها على صياغة وانتاج مفاهيم ظاهراتيسيما وان موضوعة الفيلم 

ة او )الوجود في العالم(فضاًل عن وجود مشاهد ذات كثافبأمتياز مثل )العالم المعيش(
ة ق بين الفتاتين قرب البحر او في المشاهد الحلميجنسية وشاعرية كما في مشهد السحا

لـ)ميهران( وهو يضاجع)شيرين( وبذلك فأن الفيلم قادر على ان يجذب المتلقي اليه 
للعيش في عالمه واجواءه وعليه فالذات والموضوع واحداثه الواقعية رغم خياالت 

سبب لالخر  الشخصيتين الرئيسيتين حاضرة معًا وكليهما موجودان ووجود احدهما 
و ،فالمسار الذي تنتظم عبره الذات الدرامية للشخصية في بحثها واتجاهها المباشر نح

موضوعها اي قصدية الوعي يؤدي بالضرورة الى ان تلتحم به في )عالم المعيش( الذي 
 يخلقه الفضاء الفيلمي.

لم د )الفيوعادة ما يبدأ النسق الظاهراتي اشتغاله السينمائي من خالل وضع موضوع العق
صه وصوره وامكنته وازمانه ولقطاته وحركاته والوانه وشخصياته....الخ(امام الوعي لفح

والتثبت منه ومن ثم محاورته مع ايقاف جميع االفتراضات المسقة سيما وان الفيلم 
حيث نالحظ نوادي  ه في بلد محافظ مثل)ايران(عومشاهده الجريئة ربما لن تكون متوق

 مشاهد عديدة الرقص والسهر التي يرتادها الشخصيتان الدراميتان )شيرين وعاطفية( في
فضاًل عن المشاهد واللقطات الكثير التي ظهر فيها االب وهو يحتسي الخمر كما في 

ات للقطاء باو مشهد الحفلة والنزهة والسهرة وغيرها والتي كان المخرج  يركز عليه كثيرًا س
 قريبة او وضعه في مركز التكوين االقوى بصريًا ودراميًا.ال
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ان فيلم)ظروف( اسهم في تحقيق اشتغال ظاهراتي عبر التجربة االدراكية البصرية 
 لصورةا)المباشرة(التي تتعالق جدليًا مع الخبرة المعاشة بالعالم واالشياء التي تقدمها 

 لمتلقي بكونها معطى بصري تجريديالمرئية المالحقة على الشاشة والتي يدركها وعي ا
ذو بعدين فقط ،واالشتغال الفكر للوعي هنا هو المفصل في االستمالت السينمائي 

 الصوري وليس االشتغال المباشر.

تكن تصف ماتسرده  ماشتغاالت ظاهراتية كونها لبوحفلت العديد من حوارات الفيلم 
 الصورة مرئيًا فعندما تقول الفتاة لصديقتها.

 الصورة لم نني االن في الجنة ((فأننا كمتلقين ندرك ذلك ظاهراتيًا عبر الوعي الن))كأ-
عادة تكن اصاًل في اي جنة الارضية وال سماوية ولكن الوعي يدلنا على حالة النشوة والس
تيجة التي تشعرنا بها الفتاة نتيجة تواجدها في هذا المكان الجميل وانتشاءها الكبير ن

 والمخدرات.تناولها للمسكرات 

وقد استطاع مخرج العمل ان يوظف عنصر مهم جدًا في فيلمه وهو )المكان(كونه كان 
ة عبارة عن كينونه في الوجود ودااًل في االشتغال فهو تارة مدرسة واخرى ملهى وثالث

مسجد ورابعة مكان لممارسة السحاق في ترابط جدلي وفكري يحقق انتظاماته النسقية 
 عبر الوعي.

 النهائية   النتائج

هيمنت االشتغاالت المجسدة للفكر الفلسفي البراجماتي على مجمل لقطات ومشاهد  .1
 السيما فيلم العينة عبر الصراع الباحث عن المنفعة المادية للشخصيات الدرامية

 .شيرين وعاطفية

 تبين ان اداءات الفكر الفلسفي المثالية تجسدت عبر االشتغال الميتافيزيقي في .2
صيتين الثانويتين )ميهران وضابط شرطة االداب( في مناهضه االفكار افعال الشخ

 والسلوكيات الحسية والمادية الباحثة عن المتع الغرائزية.

 الفلسفي االت الفكرغشكل حضور الوعي القصدي مفصاًل مهيمنًا في اشت .3
 الظاهراتي في معظم مشاهد ولقطات فيلم العينة المختارة
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العينة المختارة باشتغاالت واضحة لمفاهيم امتازت بعض لقطات ومشاهد  .4
 الفكرالفلسفي الوجودي كالعدمية والحرية والقلق والوجود.

لوحظ ان لعنصر الحوار الحضور االكبر من بقية عناصر اللغة السينمائية في  .5
 تحقيق اشتغاالت االفكار الفلسفية وتداخلها في بنائية خطاب الفيلم.

 االستنتاجات

 الجدلية للعالقات نتيجة الفيلمي الخطاب بنية في واضحة ظاهرة الفلسفية االفكار تداخل شكل .1
 .السينماتوغرافي االشتغال في وتمظهراتها  الفلسفات لتلك المشكلة المفاهيم بين

 معرفي تشابك الى يؤدي العمل صانع قبل من المتنوعة الفلسفية لالفكار الواعي التوظيف ان .2
 .والدالالت المعاني كثافة وزيادة الفيلمي الخطاب ويثري يغني مما ومنهجي

 التوصيات

 لمفاهيما كافة وللفروع والتلفزيونية السينمائية الفنون قسم مقررات في الدراسية المواد تضمين ضرورة.1
 .منها الحداثوية السيما الفلسفية

 .حداثوية فلسفية ومفاهيم افكار تحمل القسم في افالم عروض اقامة.2

 المقترحات

نية لفزيو القيام بدراسة تتعلق بأليات توظيف االفكار والمفاهيم الفلسفية في المسلسالت الت     
 التركية المدبلجة.

 المصادر

 .اندرو ،ج دادلي،نظريات الفلم الكبرى،تر جرجيس فؤاد الرشيدي،القاهرة الهيئة المصرية1
 .1987العامة للكتاب،

لم والسينما،تر عز الدين الخطابي،الدار البيضاء،منشورات عا.برغسون،دولوز،حوار الفلسفة 2
 .2006التربية،

 .2010.الزيدي جواد،فينو ميثولوجيا الخطاب البصري،سوريا،دار الينابيع،3
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 .1982.صليبا،جميل،المعجم الفلسفي،بيروت ،دار الكتاب اللبناني،4

 .2001، 2.عبد حيدر ،نجم،علم الجمال وآفاق تطوره بغداد،ط5

قومي فرامبتون،دانييل،الفيلموسوفي ،نحو فلسفة السينما،تر احمد يوسف ،القاهرة ،المركز ال.6
 .2009للسينما،

 .2001.الكناني ،محمد جلوب،الفكر الفلسفي الجمالي المعاصر،بغداد،7

 .2012.كريم الجاف،مشكالت الفلسفة في العصر الرقمي،بغداد،دار الشؤون الثقافية،8

 .2012، 4ن،مبادئ الفلسفة وعلم النفس،العراق ،وزارة التربية ،ط.مجموعة من الباحثي9

ر .مهران ،محمد،محمد مدين،مقدمة في الفلسفة المعاصرة،القاهرة،دار قباء للطباعة والنش10
 .2004والتوزيع،

.ميتري،جان،علم جمال وعلم نفس السينما،تر عبد  اهلل عويشق ،دمشق،المؤسسة العامة 11
 . 1997للسينما،

 .1969.هنتر ميد،الفلسفة انواعها ومشكالتها ،تر فؤاد زكريا،القاهرة ،مكتبة مصر،12
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 عطبي ات العالم االفترا ي في ممال الفب

 بحث مقدم من قبل

 سناء محسن
 ُمــِقدمـــَـــــــة 

ميز اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان على بقية خلقه بالعقل واإلدراك بقدرة كبيـرة علـى اإلبـداع         
واالبتكــار وعلمــه مــا لــم يعلــم مــن معــارف األشــياء األخــرى ،ومــن ذلــك صــناعة األشــياء وتطويرهــا 

ل كثير من الحواس التي تمكنه من تفعيل اإلدراك والتعلم بوسائ لإلنسانلخدمة البشرية.ووهب اهلل 
االلكترونــي فــي عصــرنا هـذا قمــة عطــاء العقــل البشــري  بو وأسـاليب مختلفــة وتتمثــل بــأجهزة الحاسـ

1،فهـــي ثـــورة تكنولوجيـــة علميـــة دخلـــت مختلـــف جوانـــب حياتنـــا وحقـــول الصـــناعة والعلـــوم  .وبـــرزت 
،فالحاجــة تــدفع اإلنســان إلــى إيجــاد اإلبداعيةالمجــاالت تطبيقــات العــالم االفتراضــي مختلــف أهميــة 
فـي  الوقـت ذاتـه  للبشـرية.ائل أو البدائل لألشياء الموجودة )األقل كفاءة ( لتكون أكثـر تطـور الوس

يقتــرب مــن الحركــة الفنيــة العالميــة عبــر االنفتــاح لتكنولوجيــا الحاســوب وتقنياتــه الرقميــة .بانطالقــة 
عنــدما وذلــك عصــر حديــد ،بــين التقليــد والمعاصــرة ، يعبــر عــن رؤيــا مختلفــة لــذوي التــذوق الفنــي ،

بقــدرات الحاســوب التقنيــة والرقميــة ،فتنشــأ   الرقمــي للفنــانتلتقــي قــدرات الموهبــة الذهنيــة والتخيليــة 
توظيــف تكنلوجيــا الحاســوب فــي و اإلبــداع..انها تطبيقــات العــالم االفتراضــي  تحمــل لوحــات رقميــة 

 .   مجال الفن
ي الـــذي يتمحـــور حـــول قـــدمت  الكثيـــر عـــن الفـــن الرقمـــي أبـــدا فـــي  اســـتعراض الموضـــوع األساســـ 

ات النقاش وهو تكنولوجيا الحاسوب والتحوالت الرقميـة فـي  الفـن  مشـيرًة  إلـى وجـود ثالثـة  مرتكـز 
 : رئيسية يجب ذكرها  في هذه  الندوة ألنها أصبحت من أهم معالم  العصر وهي

،ومـن  لفـةنظرًا للتطور الهائل في مجال وسائط االتصال وتقنياتهـا المخت : التنافسية العالمية -1
أبرزهــا الحاســوب ومــا لــه مــن دور مهــم فــي اللوحــة التشــكيلية بشــكل خاص.وهــذا التطــور فــتح 

ا عليهـا آفاقا للحاسـوب أن يكـون مشـارًكا ومنتًجـا ومسـتفيًدا ومقوًمـا لهـا ،ال مسـتهلًكا أو متفرًجـ
 التـي،والظهور  المؤثر لما يسمى بالفن الرقمي  ، ودورها  في عالم تكنولوجيـا الحاسـوب فقط

  . ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين
 

حيـث أدى التطـور الهائـل فـي عـالم التكنولوجيـا إلـى تحـول العـالم لمجـرد قريـة :تأثير العولمـة -2 
 صغيرة يسهل نقل المعلومات فيها بشكل  سريع ولمواجهة  هذه التطورات نشـأت الفنـون الرقميـة .

                                                           
 .2013يلة ،جامعة بغداد ،)الفن والرقميات ( لكلية الفنون الجم 13سناء محسن ،تكنلوجيا الحاسوب والفن الرقمي ،المؤتمر العلمي 1
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حيـث يشــهد العـالم بالعديـد مــن المسـتجدات فـي تلــك التكنولوجيـا :التغييـر  الســريع فـي عــالم  -3
 التقنيات بشكل سريع يصعب مالحقته بسهولة.

انتـاج مـايحلو لـه  واحـد بمقـدوره أيمـن خـالل جهـاز الحاسـوب  سيقول انه عمل منتج رب سائل  
 لم يعمل النسان على آنشي  أنتاجعلى  القدرةصم ليس له  جهاز االحاسوب  ...الجواب هنا ال

مـن الـم وفـرح  توجيهها ماذ يريـد الحاسـوب ال يملـك العواطـف واألحاسـيس كـي يعبـر مـا فـي داخلـه
فنــي اذا هــو لبوســعه ان يضــع أالالــوان المناســبه للعمــل ا أو لــذلك لــيس بوســعه ان ينــتج إبــداعا 

وعالمـه  كيـف سـيكون الحـال ونحـن امـام تقنيـات العصـر اذا .فنـي  مشـروع عـاجز عـن تحقيقـي
حلق اصبح جزء من هذا العالم الرقمي الذي يمنح االنسان القدره على الت الرقمي اال متناهي والفن

يتسـال  قـد .وهي تمنحنا لحظة من الفـرح فوق كم ال متناهي من األلوان والخطوط الجميله والجري
 اود ان الحاســب الــبعض مــا اذا كــان هــذا فنــا...! او مــن تقنيــات الحاســوب ، وكاختصاصــيه فــي

ج االنسان فالحاسوب ال ينـت لوال نعم فنا...انه جيل جديد من الفن الن الحاسوب آلة صماء اقول 
 للعمـل فـي اي مكـان الكافيـة القـدرةيمنحـه  الرقمـي  محترف متنقل للفنان شيئا لذلك فالحاسوب هو

عـالم العـالم بحياتـه ان ننتقـل بحريـه ونجـري كمـا نشـاء فـي هـذا  اذا هذا هـو الفـرح ظروفوفي اي 
 الخيال االفتراضي .

 مشكلة البحث :
ا فـي سيلة تعليمية يصـبح أكثـر عمقـوانه و الفتراضي يعد أداة مثالية في التعليم ، عالم اان ال

دور ما ي نرى حيث، عمل فني رائع إلخراجلتطور البشرية تقديم التجارب التعليمية المتنوعة
 على شاشة الحاسوب ،بذهن الفنان 

مـــاهي الموضـــوعة التـــي لـــم تبحـــث ســـابًقا عـــن مفهـــوم العـــالم االفتراضـــي وتحـــاول الباحثـــة  
 اإلجابة عنها؟

لم أجد ما جرى بحثـه عـن تطبيقـات العـالم االفتراضـي فـي التشـكيل العراقـي شـيًئا يتنـاول   -1
هذا الفن في هذا اإلطار .وعلى وفق ذلـك ارتأيـت أن أتقصـى بالبحـث  مـا هـي معطيـات 

ب التــي يمكــن األفــادة منهــا،في انجــاز أعمــال فنيــة فــي فــن التشــكيل بصــورة تقنيــة الحاســو 
عامة،وفن الرسم بصـورة خاصـة ،لمعرفـة مـا هـي الطرائـق واآلليـات التـي يمكـن بواسـطتها 
ي خلق أعمال فنية يسـهم فـي تحققهـا الجانبـان العـالم الحقيقـي والعـالم االفتراضـي  والتخيلـ

يـــة الفنـــان وتصـــوراته للوجـــود.وعلى وفـــق مقاصـــد األبتكـــاري  الـــذي يقـــوم أساســـا علـــى رؤ 
وأهـــــداف تنســـــجم ومتطلبـــــات الخلـــــق الفنـــــي المعاصـــــرة.المرتكزة بالدرجـــــة األســـــاس علـــــى 
معطيــات اإلنجــازات العلميــة،ال ســيما فــي مجــال تكنولوجيــا الحاســوب وشــبكات االتصــال 

 وتقنياتها.
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 photo Shopمجموعـــة مـــن التطبيقـــات فـــي تنتـــاج لوحـــات رقميةباســـتعمال برنـــامجي  -2
 والبريزا.

 
 هدف البحث :

تعمل في الحركة الفنية التشكيلية التي تس االفتراضية  الحاسوبتطبيقات  على دور التعرف
 يباستعمال برنامج رقمي متميز وذلك  المتطورة ،إلخراج عمل فني تقنيات الحاسوب 

 .نرى ما يدور بذهن الفنان على شاشة الحاسوب إذو بريزا ، الفوتوشوب
 اهمية البحث 

 مجاالتعن تطبيقات العالم االفتراضي في لكشف لأهميته بوصفه مسعى بحث كتسب الي
ن توظيف تقنيات الحاسوب في خلقها أعمال  فنية في مجال فن التشكيل  السيما ف  الفن  و

الرسم منه ،وبوصفها محاولة غير مسبوقة في هذا المجال وتفترض فيه الباحثة أن يكون 
 رافًدا للباحثين مستقباًل في هذا المجال .

الحاسوب في  تكنولوجياتطبيقات هم في تفعيل وضع مجموعة من التوصيات يمكن أن تس-
 الفن.

 حدود البحث  
الن مجاالت العالم االفتراضي كثيرة جـدًا فـأن هـذا البحـث سـوف يقتصـر علـى اإلجابـة علـى  رنظ

دون التطـــرق إلـــى مجـــاالت تطبيقـــات االفتراضـــية فـــي الســـينما ، صـــناعة أفـــالم كـــارتون ،األســـئلة
 ،تصميم اإلعالن الرقمي، والمسرح التفاعلي ،وغيرها.

 بغداد. -: العراق  الحد المكاني
 .كلية الفنون الجميلة  –:تطبيقات العالم االفتراضي في العراق  جامعة بغداد الحد الموضوعي

  البحث منهج
 يهدف اإلجابة على أسئلة البحث استعمال األسلوب الوصفي التحليلي والجانب التطبيقي.

  الثاني الفصل  
 : مفهوم العالم االفتراضي

قـديم تسيلة تعليميـة يصـبح أكثـر عمقـا فـي وانه و الفتراضي يعد أداة مثالية في التعليم ، عالم اان ال
 لتطور البشرية التجارب التعليمية المتنوعة

برغم شيوع مصطلح الواقع االفتراضي، فمن النجادر أن نججد مسجتخدميه يُجمعجون علجى نفجس    

المعنى لهذا المصطلح، وربما يكون التعريف األقرب للصواب هو: أن الواقع االفتراضجي عجالم 

يصنعه الحاسب اآللي، بحيث يمكن لانسان التفاعل معه آنيجاً، بجنفس األسجلوب الجذي يتفاعجل بجه 
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1 لحقيقجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججيمجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججع العجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججالم ا  . 
االفتراضي على نقل الجوعي االنسجانى  وهو مصطلح ابتكره العالم)جورن الينر(.و يعمل الواقع

خالل تحرر العقجل للغجوص فجي تنفيجذ الخيجال بعيجداً  جلى بيئة افتراضية يتم تشكيلها جلكترونياً،من

يجتم تنفيجذ  وليس حقيقي بدليل حدوثه ومعايشة بيئته،ففيجه عن مكان الجسد،وهو عالم ليس وهمي

 لكن ليس في الحقيقة. األحداث في الواقع المفترض
ع وب مالحاس ا: العالم االفتراضي هو عالم ناتج من مزج برامج تكنولوجي وععرف  الباحةو 

جديد  سلوباالقدرات الذهنية التخيلية وايجاد البديل بخلقة حالة من التواجد المكتمل ويعطي 

 لتطور البشرية.

 اهمية العالم االفتراضي : 

ني  يال الذهالخ يمكن للفنان  الرقمي جن يقوم بتوظيف تطبيقات العالم االفتراضي بالمزج بين     

مثل الواقع تقادرة على أن  وقيادته لبرامج الحاسوب من خالل خلق بيئات افتراضية  حية تخيلية

نان تهيا الفيد ، وفهي وسيلة فعالة واسلوب جدالحقيقي  المتمثلة بالتحوالت الرقمية لخدمةالتعليم  

لرسم والنحت وتستخدم هذه البيئات االفتراضية  في مجاالت شتى كا . الرقمي  على التفاعل معها

ة ،فهي راضيوالتصميم الرقمي الهندسة ،والمسرح االفتراضي ،والتعليم عن بعد ، المتاحف االفت

لى تطبيق الميادين التي تحتاج ج الميادين خاصةال تقتصر على تخصص معين  لكنها تفيد جميع 

فتراضي حيث رئيسياً في   تطبيقات العالم اال وتنظير . ويلعب البعد الرابع او التجسيم دوراً 

دمج تماماً وتجعل المتلقي معها ين تتحول لمخرجات جلى نماذج من نتائج فكرية  شبيهة بالواقع

 كأنما هو في بيئة العالم الحقيقي ذاته . 

 عصـــر هـــو عـــالم  بعـــد اخـــر ويســـيطرعلى  العـــالم الحقيقـــي، االعـــالم االفتراضـــي عـــالم يتطـــور يومـــ
ي رى ان العـــالم الثـــانأافتراضـــيا  األولفـــان كـــان العـــالم  ،لتســـمية فـــي ا ولكننـــي اختلـــف تكنلوجيـــا ،
 .لكن كال العالمين حقيقيان يتالقيان و يتفارقان ،ملموس  مادي او

لملمـوس االعالمين ،بل انا مقتنعة ان العالم االفتراضي هم أمتداد للعـالم  ال ارى تناقضا كبيرا بين 
فالعـالم االفتراضـي هـو فـي حقيقـة ،اصبح مكمال له من الصعب ان تجرد واحدا منهما عن االخر.

مـن العـالم المـادي  نـاسهم في النهايـة  أشخاصالتجارب نابعة من  مجموعة من االفكار و األمر
 عــن طريــق العــالم االفتراضــيهم ومــن تصــل الــي ،مبنيــة مــن ذلــك العــالم  تجــاربهم و ،وأفكــارهم

 يستطيع ان يستفيد منها
                                                           

1    com. . http://shazlyedu.ucoz 

http://shazlyedu.ucoz/
http://shazlyedu.ucoz/
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 في عالمه المادي.؟
 . نفســها و المبــادئ نفســها ، فــاألخالقفــي العــالم االفتراضــي  أيضــاالعــالم المــادي ال نقبلــه فــي  

 ، أليســتغاضــبا  ،حزينــا  ،ثــم اال يســتطيع العــالم االفتراضــي ان يحــرك مشــاعرك فيجعلــك ســعيدا 
 المشاعر 

 حقيقية هنا ؟
علـى تحقيـق هــذه  ثــم نالحـظ قـدرة كــل عـالم ، أوال أهـدافاعلينا ان نحـدد ،عنـدما نقـارن بـين شــيئين

هـــو الشـــعور بالســـعادة رغـــم ان  لإلنســـان األخيـــرو  األولان الهـــدف  أرى إننـــيوبمـــا ، األهـــداف
قـا فـال ارى فر  األمر،مشتركين يستطيعان تحقيق هذا  وارى ان العالمين ، األمرالكثيرين نسوا هذا 

 . بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
فانـا اعلـم ،تلـك  ورغـم نظرتـي، اإلنسـاناالمـر داخلـي مـن الدرجـة االولـى مـرتبط بعقليـة  ،كمـا قلـت

ومهمـا كانـت قـوة الشـخص لـه التـاثير  فـالمجتمع ،انها ال يمكن ان تكون واقعا فـي وقتنـا الحاضـر 
 ، الحقيقة فكرة مزاحمـة العـالم االفتراضـي للعـالم المـادي يرفض فيفمجتمعنا  ،االكبر على النفس 
يعيشــون العــالم االفتراضــي  الشــيء الــذي يجعــل ممــن ،دون ان يشــعر األمــر بــل و يحــارب ذلــك

ول العـالم اال مهارات التواصل فـي العـالم المـادي دون ان ينتبهـوا لـذلك ،فيزيـدون تعمقـا فـي يفقدون
 و يبتعدون عن العالم الثاني.

االنت  والذي يسميه البعض )عالم افتراضي( هو ذاته العالم  عالم اليوم وخاصة على شبكة  

تترك الحكومات مساحاتها فأخذت لها  أخرج الكثير والكثير من مكبوتات البشر ..لم الواقعي الذي

و الشباب تركوا الشوارع ليبحثوا عن ألعابهم  .. مواقع هي األخرى لتتواصل مع المواطنين

 .المفضلة .فأصبح هذا العالم واقعهم .. والواقع أصبح افتراضياً 
 العالم االفتراضي من وقت قريب أصبح هو الواقع األكيد .. ،جن أدوات هذا أي أن ما سمي

جال بقطع هذه  العصر الرقمي لم تعد كسالف عهدها االفتراضي ، بل تحولت جلى واقع ال مفر منه

1الشبكة   .  
 

هـــا هـــذا أن نمياــــَز بـــين ثالثـــة أنـــواع مـــن الواقـــع االفتراضـــي، أو ثالثـــة )عـــوالم( يخلقوعلينـــا، بدايـــًة، 
 :الواقع، وهي

 

                                                           

1     http://www.ouregypt.us/aricalfirstpage/rasheeeeeeeeeeed.html 

 بقلم بفكر حسين راشد fالعالم االفتراضي وافتراض العالم الواقعيواقعية     
 

http://www.ouregypt.us/aricalfirstpage/rasheeeeeeeeeeed.html
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 :واقـع افتراضـي يخلـق حالـة مـن التواجـد المكتمـل :واقع افتراضي يخلق حالة من التواجد المكتمل 
 :لمكتملواقع افتراضي يخلق حالة من التواجد ا :واقع افتراضي يخلق حالة من التواجد المكتمل

 
 وفيــه، يــتم إيهــام المســتخِدم بأنــه ال وجــود للحاســوب والعــالم الحقيقــي،فال يــرى أو يشــعر بــأي شــيء

م )رؤيـة( وتـت .بحريـة تامـة -اخلـهد–ويتصـرف  سوى هذا العالم المصنوع، الـذي يوجـده الحاسـوب،
 تـديالمصـنوع بواسـطة خـوذة خاصـة، أو نظـارة إلكترونيـة تتصـل بالحاسـوب؛ كمـا ير  هـذا العـالم

مسـًة االفتراضي، تتيح له مال المستخدم، في يديه قفازات إلكترونية، كوسيلة إضافية لتجسيد الواقع
 .األشياء التي )يظن( أنها موجودة

    
 واقع افتراضي محدود الوظيفة والمكان   
ــــي أجهــــزة المحاكــــاة  ــــي أجهــــزة المحاكــــاة ويســــتخدم هــــذا النظــــام ف  )ويســــتخدم هــــذا النظــــام ف

(Simulators المصمم، في هذا النـوع، علـى محاكـاة خـواص أو جزئيـات بعينهـا  وينصبُّ اهتمام
  .بالتفاصيل الحقيقي(، مثل تأثير الجاذبية، أو السرعة الشديدة، مع اهتمام أقل) في الواقع الحي

  
 واقع افتراضي طرفي  
اآللـي، دون  ويـتم التعامـل معـه، عـن طريـق شاشـة الحاسـب وهنا، تكـون رؤيـة العـالم االفتراضـي، 

 .الشعور بالتواجد الواقعي داخل العالم المصنوع
 
 
 
 الدراسات السابقة   
) إن المفكر األمريكي آرثر كـالرك هـو مـن أوائـل مـن حلـم بـالواقع االفتراضـي وأصـدر كتابـا     

 عن الخيال العلمي أسماه الواقع والنجـوم ، وقـد تخيـل فـي عرضـه للكتـاب منـذ نصـف قـرن مـن
اعــات الزمــان إلــى وجــود مدينــة مســتقبلية يقــوم أفرادهــا باالتصــال فيمــا بيــنهم مــن خــالل االجتم

مهمـة بواسطة أجهزة إلكترونيـة متقدمـة يتشـاورون ويناقشـون كثيـرا مـن القضـايا ال والمؤتمرات
د تتطلـب حضـورهم إلـى تلــك المواقـع علـى الـرغم مـن تباعــعبـر هـذه األجهـزة اإللكترونيــة التـي ال 

  .  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكنهم بمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافات طويلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ( 
 م، 1989ام ألول مرة في ع Virtual Realityو) لقد طرح مصطلح الحقيقة االفتراضية      

ــــة االصــــطناعية  ــــى هــــذا المفهــــوم منهــــا: الحقيق ــــدة تشــــير إل ــــت مصــــطلحات أخــــرى عدي وقــــد أطلق
Artificial Reality  عام في السبعينيات، وCyberspace  1984عام ، 
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 Virtual Environmentsوالبيئـات االفتراضـية  Virtual Worldsومـؤخرا العـوالم االفتراضـية 
1 في التسعينيات    .  

 الشخصي الرابع  للباحثة بعنوان )خيال األلوان وأدوات الحاسوب (، معرض الفن الرقمي   
 حين كتبت توقعي نظريتي عن المسرح الرقمي 2005عام يقول دكتور محمد حسين حبيب ، 

اول رسالة  العربية كان الرسم الرقمي يسير ببطء عربيا وعراقيا وكان د. شوقي الموسوي
االتجاه لكن التنظير كان  اسوب تاله بعد ذلك دراسات واطاري  بنفسماجستير عن الرسم بالح

ان العراق  أقولسناء هذا للفن الرقمي  اليوم ومن معرض الفنانة أما -يغلب على التطبيق 
نفتخر بهذا  _تطبيق الفن او الرسم الرقمي بامتياز  اجتاز مرحلة مهمة وقفزات نوعية في

المعبرة  الرقمياتوعالميا وهذا من حقنا ... مبارك لنا جميعا بانجاز  االنجاز العراقي عربيا
2هذه   . 
ولــــم تختصــــر تطبيقــــات العــــالم االفتراضــــي علــــى الفــــن الرقمــــي  التشــــكيلي بــــل وعلــــى مســــيةتةى   

 .المسرح التفاعلي ويعتبر المنظر الحقيقي
 بغداد  -العراق  حبيب محمد حسين   2005

ــت مضــى)2008اآلن )إن د. محمــد حســين حبيــب مــدعو  ــر مــن أي وق ( لوضــع 2005( أكث
أسس المسرح الرقمي وأصوله عربيـا ،علـى األقـل، ليسـهل علـى القـاره تلقيـه مـن علـى شاشـة 

 الشبكة العنكبوتية، وأن ال يتوقف عند حدود النقل واالستشهاد واجتراح العنونة حسب
د الرافـــدين بعـــد االحـــتالل محمـــد حســـين حبيـــب، أنهـــا كانـــت مـــن بـــال  فالبدايـــة كمـــا يقـــول عنهـــا  

تحـــت عنـــوان "مســـرح عبـــر االنترنـــت"، وذلـــك  2005وذلـــك ســـنة   ،2003األمريكـــي للعـــرق ســـنة 
 مجمد دخيس  )ع   سف ووبي(: المسر، الرامي مفه مج وآفااج المست بليوالمصدر  (جهودالبتضافر 

3
 . 

 الجانب التطبيقي  
صجججبحت هجججذه اللوحجججات تبجججدو أاوال : نفـــذت تطبيقـــات العـــالم االفتراضـــي فـــي مجـــال الفـــن التشـــكيلي  

هجذا و Computer graphics فن تشكيلي بينما هجي رسجم باسجتخدام الحاسجوب كأنها للمختصين في الفن التشكيلي

 .  التميز واالبداع هو
 نقذتها الباحثة ببرنامجي الفوتووب وبرنامج البريزا . 
 
 

                                                           
1     reality.html-virtual/12/2012om/.blogspot.c2012lomat3http://techm 
موقع كلية الفنوون الجميلوة  منشور على  تعليقات معرض الفن الرقمي الستاذة الحاسوب سناء محسن مقتطف من      2

 =http://cofarts.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?IDالرابط  زور لإلطالع 

3      ،=http://fwww.aljasr.com/f.as 

http://fwww.aljasr.com/f.aspx?t=16849256
http://fwww.aljasr.com/f.aspx?t=16849256
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 حة االنعكاس لو  -1
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 لوحة الزوبعة  -2
 
 
 
 

 
 . لوحة االنشطار 3
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 لوحة االنشطار 
 

 
 
 
 
 



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

371 
 

 لوحة وعدتك              
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 الوحة السكون  

 
 

  
 لوحة االمل األبدي
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 النتائج  

فضــال عــن يحتــاج الــى الحــس الفنــي والــذوق الرفيــع  ، عمــل فنــي رائــع إخــراج . 1  
هن مـا يـدور بـذ نـرى البرامج.حيـث الحاسـوب وكتابـة بـرامج عمالسـتأاالمكانيـات الكبيـرة ب

 الفنان على شاشة الحاسوب ،
 .العالم االفتراضي امتداد للعالم الحقيقي النه قدم البديل له .2
 .   اخالقيات العالم االفتراضي ملتزمين بها كما هي بالعالم الحقيقي .3
 عالمية فتحت افاقا  للحاسوب وجعلته منتجا ومشاركا ..التنافسية ال4
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 االستنتاجات    
جانب  ى لإ جيال جديدا في مسيرة اإلبداع العراقي  عمال الرقميه التي تمثلمشاركة اال -1

 قيناالعر        المبدعين
مــه لتطــوير العمــل الفنــي واالرتقــاء بــه وتقدي إدخــال التكنولوجيــا فــي اللوحــة هــي وســيلة -2

 .معاصرة بطريقه
حصــل العــالم االفتراضــي امتــداد  للواقــع الحقيقــي اذ يعطــي بيئــة افتراضــية مــن حاللهــا ن  -3

 على لوحات رفمية تحمل معاني االبداع التجريدية والواقعية ....
تحمـل ضـربات الفرشـاة ومالحظـة ملمـس اللوحـة وكأنهـا  تقنيات التكنلوجيـا قـدمت لوحـات  -4

 مرسومة واقعيا 
دخــال . 5 يمــه التكنولوجيــا فــي اللوحــة هــي وســيلة لتطــوير العمــل الفنــي واالرتقــاء بــه وتقدوا 

ل بطريقــه معاصــرة .لكــن ال يمكــن للفــن الرقمــي أن  ينهــي  )يلغــي( جهــود الفنــان ،ألن العقــ
  اإلنساني هو الذي يحرك التكنولوجيا وليس العكس.

 
 : المصادر

ميات ( )الفن والرق 13ر العلمي سناء محسن ،تكنلوجيا الحاسوب والفن الرقمي ،المؤتم -1

 .2013لكلية الفنون الجميلة ،جامعة بغداد ،
 

 com . -1 -1http://shazlyedu.ucoz 
             

http://www.ouregypt.us/aricalfirstpage/rasheeeeeeeeeeed.html2-   

 دبقلم بفكر حسين راش fوااعيو العالم االفترا ي وافتراض العالم ال ااعي              
 

         3- http://techm3lomat2012.blogspot.com/2012/12/virtual-

reality.html3 
 ار  كليرو م منشر   علر   ععلي رات معررض الفرب الرامري السرتاذة الجاسر ب سرناء مجسرب م تطف مب        -4

الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابط  زو  لإلطررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالع الفنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ن المميلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو 

http://cofarts.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID= 
 

      http://fwww.aljasr.com/f.as5- 

          
 

http://shazlyedu.ucoz1-/
http://shazlyedu.ucoz1-/
http://www.ouregypt.us/aricalfirstpage/rasheeeeeeeeeeed.html
http://fwww.aljasr.com/f.aspx?t=16849256
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 ملخص البحث 

مع عناصر  هتفاعلبيشكل الضوء بنية جمالية وداللية في العرض المسرحي 
العرض االخرى ومن االجهزة الضوئية االساسية المستخدمة في تركيب منظومة 

( الذي ينتمي الى مجموعة follow lightالصورة هو جهاز المتابعة الضوئية )
االجهزة المركزة للضوء ويتوفر على منظومة تركيز بؤري من ثالث عدسات إضافة 
الى مرأة عاكسة ومصباح بقدرة عالية ويوضع على حامل وفي رأسه قاعدة حرة 
الحركة يمينا ويسارا و اعلى واسفل حسب الحاجة لمتابعة حركة الممثل ووضعه في 

  .ينتجها الجهاز البقعة الضوئية التي 

 إذ أنهلذا البد من وجود منفذ خاص يعمل على قيادة حركة هذا الجهاز يدويا 
وهذا يتطلب اجرا مضافا لموازنة العمل يوضع داخل الصالة خلف المشاهدين 

وخاصة في العروض الطويلة االمد هذا من جهة اضافة الى نسبة الخطاء التي 
 .ن جهة اخرىتحصل في متابعة حركة الممثل يدويا م

حث فجاء البحث للوصول الى ابتكار طريقة لتحريك الجهاز اوتوماتيكيا وقد قسم البا
شكل االول اطارا منهجيا تضمن مشكلة البحث و         ,بحثه الى ثالث مباحث

اليه وهي ))معالجة نسبة الخطأ التي غالبا ما تحصل في مشاهد العروض المسرحية 
جهاز فضال عن تقليص نفقات اجور المنفذ الذي يعمل التي تتطلب استخدام هذا ال

  .عليه من خالل ابتكار طريقة لتحريك الجهاز اوتوماتيكيا((

كما تضمن هذا المبحث هدف البحث واهميته بتطبيق التجربة ميدانيا في 
  .العروض المسرحية 

 حركة الممثل بجهاز المتابعة الضوئية عالقة اما المبحث الثاني فقد تناول
لية داللة الحركة الناتجة عن متابعة الجهاز لحركة الممثل فضال عن الشفرات الدالو 

عرض الباحث اشكالية التنفيذ في جهاز ثم للضوء والظل وااللوان المستخدمة 
  .المتابعة الضوئية
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  .رات التي اسفر عنها االطار النظري شوختم المبحث بالمؤ 

البحث بوضع مخططات تفصيلية لخارطة  اما المبحث الثالث فقد تضمن اجراءات 
تصميم نموذج لجهاز المتابعة الضوئية المطور للعمل اوتوماتيكيا ثم ختم البحث 
بتوصية الباحث لتصنيع هذا النموذج محليا علما ان كل مفرداته الكهربائية 

في  واستخدامهالمتابعة الضوئية  والميكانيكية متوفرة في السوق المحلي لتطوير جهاز
     .عروض المسرحية ال
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 لجهاز المتابعة الضوئيةالذاتية تقنية الحركة 

 

 أ.م.د. رياض شهيد علي الباهلي

 

 المبحث األول

 )اإلطار المنهجي(

 

 -: مشكلة البحث أواًل : 

يعد التطور الكبير الذي طال عمليات تصنيع اجهزة االضاءة المسرحية         
ودخول التقنية الرقمية واستخدام اجهزة المؤثرات الخاصة عامآل اساسيا في إثراء 
المنظومة الضوئية وتفاعلها مع عناصر العرض االخرى لترسيخ سيمياء التواصل 

الخطاب المسرحي لم يكن مجردًا بل بين الخطاب المسرحي والمتلقي " فالشكل في 
مترعًا بالمداليل ، وثمة وشائج تمثل همزة الوصل بين شكل الخطاب وبين 

. ويسعى المشاهد لتحليل الصور الحسية  (1)المحموالت الفلسفية والفكرية والجمالية"
والفكرية في محاولة لفك شفرات العرض الداللية عقليًا وبذلك فإن العرض بنية 

من الصور المرئية والمسموعة يشكل الضوء وحدة الكشف والتركيب والتركيز تراكمية 
وخلق الجو النفسي العام فيها إذ " إن عناصر المنجز تمر بمراحل عقلية بصرية . 
أي تحليل المركب الفراغي والمسافة بتكوين حقل تصوري وذهني فتشتغل خاليا 

ئية االساسية المستخدمة في تركيب .ومن االجهزة الضو (2)الدماغ لترسم لنا الصورة " 
الذي  (follow lightمنظومة العرض المسرحي الداللية هو جهاز المتابعة الضوئية)

ينتمي الى مجموعة األجهزة المركزة للضوء ويتوفر على منظومة تركيز بؤري من 
ثالث عدسات إضافة الى مرآة عاكسة ومصباح بقدرة ألف واط ويوضع على حامل 

 (standeف ) ي رأسه قاعدة ليكون حر الحركة يمينًا ويسارًا ولألعلى واألسفل حسب
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الحاجة لمتابعة حركة الممثل ووضعه في البقعة الضوئية التي ينتجها الجهاز ، كما 
( . لذا البد من منفذ إضاءة خاص يعمل على قيادة حركة هذا الجهاز 1في الشكل )

هد التي تحتاج الى إضاءة الجهاز يدويًا وفي ضوء دليل مكتوب يتابع تسلسل المشا
لمالحقة حركة الممثل . وهنا تكمن مشكلة البحث إذ ان تكليف منفذ إضاءة خاص 
للعمل على هذا الجهاز له آثار إنتاجية مضافة الى موازنة العمل من خالل االجر 
الذي يتقاضاه هذا الشخص فضاًل عن نسبة الخطأ الحاصل بين سرعة أداء وحركة 

ى تركيز منفذ إضاءة جهاز المتابعة على اللحاق بالممثل اينما ذهب مما الممثل ومد
يسبب إرباكًا ضوئيًا لصورة المشهد المسرحي . لذا فإن مشكلة البحث تكمن بإبتكار 
طريقة ألكترونية تضمن تحريك جهاز المتابعة الضوئية أوتوماتيكيًا كي نتفادى نسبة 

عروض المسرحية التي تتطلب إستخدام هذا الخطأ التي غالبًا ما تحصل في مشاهد ال
 الجهاز فضاًل عن تقليص نفقات إجور منفذ اإلضاءة الذي يعمل عليه .

 -هدف البحث:ثانيًا:  

يهدف البحث الى إبتكار آلية لتحريك جهاز المتابعة الضوئية ذاتيًا  
 .)أوتوماتيكيًا( دون الحاجة الى منفذ يعمل عليه 

 -أهمية البحث:ثالثًا : 

تكمن أهمية هذا البحث في تحقيق غايتين أساسيتين . االولى تقنية ، والثانية  
 -إقتصادية وهما :

ز القضاء على المشكلة التقنية لتفادي نسبة الخطأ الحاصل من قدرة منفذ جها -أ
 المتابعة في مالحقة حركة الممثل وسرعة أدائه .

نفذ اء الحاجة لعمل محل المشكلة االقتصادية بتقليل النفقات االنتاجية بإنتف -ب
متد إاإلضاءة لجهاز المتابعة وبالتالي توفير اإلجور التي يتقاضاها خاصة إذا 

 العرض المسرحي إلشهر أو سنوات .
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 المبحث الثاني

 )اإلطــار النـظري(

 حركة الممثل وجهاز المتابعة الضوئيةأواًل:  

إن االدراك الفيزيائي لحاسة البصر ال يمكن ان يعمل على رؤية االشياء إال  
بسقوط الضوء عليها وتفاعل جزيئات الضوء )الفوتونان( مع شكل ولون الكتلة ثم 
تنعكس االشعة الضوئية مجددًا الى عدسة العين في ضوء قانون ) اإلمتصاص 

ل بين مجموعة الخطوط واالشكا واإلنعكاس للضوء( والبد من إيجاد "عالقات ترابطية
ة . فصور  (3)والتكوينات وألوان والتراكيب والعالقات التي ال تأتلف إال بوجود الضوء" 

المشهد المسرحي ال تكتمل إال بقراءة الضوء لمنظومة مفردات فضاء العرض التي 
تشكل الصورة المتالحقة للسر البصري وكل قوانين الفيزياء الضوئية تسخر لخدمة 

ن الهندسة علمال ن المنطق علم صوري وا   صورة المسرحية " فأن كل العلوم صورية وا 
.ويعد  (4)صوري وحتى الفيزيقيا علم صوري النها تتبع الصورة الكلية لألشياء " 

الممثل حجر الزاوية والمحرك األساس لصورة المشهد المسرحي فهو الكتلة دائمة 
لحسية كة االية أو الموضعية فيزيائيًا أو بالحر الحركة والديناميكية سواء بحركته االنتق

ألداءه اإلنفعالي في ضوء متطلبات الشخصية التي يؤديها " فالصورة واألضواء 
ه يكتسب الممثل أهميتو  . (5)تكتسب جمالها بفضل إمتزاجها باإلنفعاالت العميقة " 

ر القصوى في صورة العرض المسرحي بوصفه العنصر الحركي في منظومة المنظ
 شاهدفسهولة إنتقاله مكانيًا وهيمنته على زاوية نظر المتلقي تساعد في تفاعلية الم

واإلبهار في تركيب فضاء العرض إذ أن " الممثل من أهم عناصر تشكيل الفراغ 
 ( .6)لخشبة المسرح لحركاته المستمرة والمتدفقة " 

ولكي نحقق المشاهدة الدقيقة والمركزة لفعل الممثل المتحرك على خشبة 
المسرح البد من جهاز إضاءة خاص يؤمن بقعة ضوء متحركة بشكل مالزم لحركة 
الممثل وهذا ينفذ بجهاز المتابعة الضوئية . الذي ينتمي الى مجموعة االجهزة 
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( ومرآة عاكسة k.v 1000( المؤلف من مصباح بقوة )spot lightالمركزة للضوء )
ومنظومة عدسات في عنق الجهاز تساعد على تحديد حجم وقوة البقعة الضوئية 
وينصب الجهاز على حامل حديدي في رأسه قاعدة دائرية الحركة إضافة الى عتلة 
تعمل على الحركة الرأسية لألعلى واألسفل وبذلك تتحقق حركتين االولى دائرية حول 

رأسية صعودًا ونزواًل إعتمادًا على حاجة الشغل المسرحي. محور الحامل والثانية 
فإلضاءة العامة هنا ال تخدم درامية المشهد بقدر ما تقدمه االضاءة البؤرية المركزة 

والمعبرة والمحسوبة كما تحسب االيقاعات الموسيقية في النوتة . إن " القوة  الموجهة
ل الفني الحية التي تسلط الضوء التعبيرية لإلضاءة تعمل على توجيه مفردات العم

على الممثل شأنها شأن الموسيقى التي تعبر تعبيرًا مباشرًا عن روح العمل 
 .(7)الدرامي"
 -إن حركة الممثل تنقسم الى ثالثة أنواع هي : 

الحركة االنتقالية : وتحدث عند حركة الممث من نقطة الى أخرى في خارطة  -أ
لتي مية اجزافًا بل قائمًا على الحاجة الدرا خشبة المسرح وهذا االنتقال ال يأتي

يفرضها فعل الممثل بالتداخل مع مفردات المنظومة البصرية في الفضاء 
ة سواءًا حركة ممثلين ، ديكور ، ضالل ، ألوان... " فاللعب هو حدود الحرك

بحد ذاتها وعلى هذا فعندما نتكلم عن لعب االلوان فنحن ال نعني فقط ان 
مشهد يل يلعب بمقابل لون آخر لمدلول انما هناك عملية واحدة او ناتج لونًا دل

. وهذا األمر يسير بنفس التوهج (8)يكشف عن ضرب متغير من األلوان " 
الداللي في حركة الممثل في إنتقاالته من موقع إلخر . وذلك البد له من 
متابعة ضوئية ال تكشف حسب بل وتركز عين المشاهد على الممثل الالعب 

 ساس في الحركة .. وهذه مهمة جهاز المتابعة الضوئية .األ
الحركة الموضعية : وتقوم على ثبات الممثل في بقعة الضوء وأستخدام  -ب

كل طاقته الجسدية المرنة باليدين أو حركة الرأس أو الجذع واألرجل 
وذلك حسب حاجة الممثل للتعبير عن الفعل " فالحركة ليست مجرى بل 

 ". (9)هي ديناميكية،وهي شيء آخر يختلف عن االنتقال بين نقطة وأخرى 
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لى لحركة الحسية: إن ما يتعلق في داخل الممثل من أحاسيس  تظهر عا -ج
ك صيغة حركة حسية تعبيرية ال بد لها من وضعها في بؤرة البقعة الضوئية . وذل
ا من خالل تغيير البعد البؤري لمجموعة العدسات في جهاز المتابعة الضوئية بم

ومشاعره من خالل  يحقق تضييق بقعة الضوء على وجه الممثل لقراءة أحاسيسه
ور حركة العيةن وتفاصيل الوجه او اصابع اليدين بمعزل عن الصورة العامة للديك

واالزياء والمكمالت االخرى " فجوهر المادة يتحرك بشكل مستقل عن ذات  
1)الممثل "  0) . 

نفعاالت وجه الممثل مهمة عسيرة في        إن التركيز الشديد على تعابير وا 
حدث في السينما ، إذ تعتمد على حركة منظومة عدسات المسرح عكس ماي

( لتقرب الصورة وتضاعف حجمها أمام عين المشاهد " إن ما  zoomالكاميرا ) 
نفقده كشاهد مباشر في المسرح نحصل عليه في السينما بتأثير مختلف كل 
 االختالف بفضل التقارب االصطناعي الذي يسمح به التكبير بعدسة الكاميرا في

1)قطات المقربة واللقطات البعيدة "الل 1) . 

( . إذ انه التقنية fallow lightمن هنا تتضح أهمية جهاز المتابعة الضوئية ) 
 االساس في متابعة حركة الممثل بل وقيادته للتحرك من موقع إلخر أحيانًا في
ضوء الخطة اإلخراجية التي يضعها المخرج .ولكن هذا الجهاز كبير الحجم 

لى منفذ إضاءة خاص به يعمل على تحريكه لمتابعة الممثل أينما يحل ويحتاج ا
ليس لكشف وجوده ضوئيًا بل ولتركيز إنتباه الجمهور عليه من خالل هذا 

 الجهاز.

 
 داللة الحركة لجهاز المتابعة الضوئيةثانيًا : 

ان جهاز المتابعة الضوئية يعد من اجهزة المؤثرات الخاصة في العرض   
ن مهمته التنحصر بالكشف واإلضهار فقط بل في إضاءة جزء صغير المسرحي فإ

من جسد الممثل كاليدين أو الوجه أو األرجل في ضوء متطلبات الفعل الدرامي "وهذا 
النوع من األجهزة هو الذي يضفي الصفات الجمالية ويوفر التباين والحركة واإليهام 
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1)واإلثارة والتشويق"  ان يتحرك قبل حركة الممثل لينقله  ، كما يمكن لهذا الجهاز (2
من موقع الخر ومن بيئة ألخرى ، أما المهمة التقنية لهذا الجهاز فهي في استخدامه 
كجهاز مؤثرات خاصة حين يحتاج المشهد مثاًل شروق الشمس أو غروبها ، فضاًل 
عن صورة القمر بكل مراحله من هالل الى ان يكون بدرًا ، وكذلك بحركته على 

المسرح التي تصور الغيوم مثاًل فيبدو القمر من خالل حركته خلف الغيوم وكل خلفية 
هذه االمكانات التقنية لجهاز المتابعة الضوئية تساهم في تصعيد طاقته التأويلية 
إلنتاج الداللة في العرض المسرحي اذ البد ان يتجاوز منتوج المفاهيم التاويلية 

عطي إلضاءة جهاز المتابعة زخم داللي النتاج المتداولة الى االثر المفتوح الذي ي
مسافة جمالية إبداعية جديدة وان " يكون مفتوحًا بدون قصد على التفاعل الحر 

1)للقارئ ، والنه يقوم على اساس الرمز فهو مفتوح على التفاعالت والتأويالت "  3). 
في  ممثل تساهمان الّصور التي يخلقها جهاز المتابعة الضوئية وتتبعه لحركة ال     

ية شحذ مخيلة المشاهد بإتجاه استكمال صورة المشهد في تلك المخيلة ، فالخيال عمل
لقها خلق داخل التصور وصواًل الى االدراك الفكري والحسي للمنظوم الداللية التي يخ

هذا الجهاز لكونه ينتج ضوءًا متحركًا يتشابك مع عناصر العرض االخرى ذلك ان 
و يال هواجهة العقل لعالم االشياء ، فالتصور عملية ترابط بينما الخاالدراك يعني " م

1)خلق االشياء ، انه يعطي لالشياء شكلها وهيئتها "  4)            . 
إضافة الى ذلك فإن حركة جسد الممثل التي يكشفها ويركز انتباه المشاهد   

ابعة الضوئية يمكن ان توصلنا الى لغة أخرى غير لغة النص تعليها جهاز الم
المسرحي الذي كتبه المؤلف " فالجسد في المسرح نصًا كونه يحمل وينقل رسائل 

 ياتهامتنوعة ال تقوم على اللغة المنطوقة بل يستثمر طاقة التعبير الحركي بشتى مستو 
1)منتجًا أنواعًا من العالمات القابلة للقراءة "  5)  .    

إن الحركة في المشهد المسرحي تشكل عنصر أثارة ومتعة فكرية وفنية فحركة   
جسد الممثل تنتج شفرات داللية بجانب التشويق الجمالي الذي يخلق التفاعلية 
االيجابية مع الفعل الدرامي الذي يكشف عنه جهاز المتابعة بعد إضالم فضاء 

" ان التالعب بإنتباه الجمهور يتم في المسرح لخلق التركيز المطلوب وشد االنتباه 
المسرح عن طريق ذلك المزيج الخاص بين الصورة والحركة والصوت واالضاءة ، 
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1)والحركة هي أهم هذه المكونات "  . وهذا يؤكد ما ذهب اليه الباحث في تشخيص (6
أهمية الحركة ودورها في رسم الخارطة التفاعلية فكريًا وجماليًا وحسيًا مع حركة 

لعرض المسرحي وفعل الممثل الذي تقع مفردات حركة جسده في بؤرة ضوء جهاز ا
المتابعة ، فحركة الممثل " تقوم على أسس هي ، التشكيل البصري والفضاء والجهد 

1)واالنسجام والحساسية التي تنشئ عن االشكال الثابتة والمتحركة "  7). 
لمتابعة الضوئية يمكن أن ينتقل إضافة الى متابعة حركة الممثل فان جهاز ا        

من ممثل الى اخر إلستكمال السرد الدرامي الحركي لجسد الممثل المثير لدهشة 
خرج ة ، تالمشاهد والمستفز لقدراته التاويلية ذلك " ان الحركة تتوالد من حركات متتالي

1)من شخصية لتدخل في نسيج آخر وداخل حركة الشخصية االخرى ". 8  ) 

ان حركة الممثل على الخشبة ال حدود لها وخاصة اذا كان العرض ينتمي الى           
االتجاه الخاص باستخدام الجسد كوحدة تعبيرية قائمة بذاتها وهذا ما يحدث في 
عروض الرقص الدرامي والبانتومايم أو المسرح االستعراضي إذ تشكل حركة الممثل 

ة لبناء فكرة المشهد المسرحي ويمكن البطل ومجاميع الراقصين منظومة درامية متداخل
ان تشكل فكرة الموسيقى المصاحبة للحركة نصًا لغويًا معبرًا يقيم العالقة السيميائية 
مع المتلقي دون عناء وذلك من خالل متابعة الجهاز لحركة الممثل فإلنتقال والتحول 

ة إذ أن الشدة في حركته بكل اشكالها يقترب كثيرًا من التحول في المقامات الموسيقي
والفاعلية الحركية واإليقاع الموسيقي تصاعدًا وتنازاًل مثال حي لذلك واإلختالف 
الوحيد هو في إستعمال الممثل ألحاسيس مختلفة يكشفها جهاز المتابعة الضوئية فقد 

بتحقيق إيقاعات دراماتيكية معالجًا إياها بالضوء عن  Biuksyna -قام " بيوكسيني
موضحًا ان بإمكان االضاءة ان تأخذ البناء الشكلي لفن الموسيقى  طريق الموسيقى ،

1)ويمكن وضعها في سلسلة من اللحظات الدرامية لتكوين إيقاع موسيقي متحرك "  9) .
وهذا االيقاع هو الضابط االساس لحركة الممثل والمجاميع التي يجري التركيز على 

لضمان مشاهدة مريحة وواضحة تفاصيل حركاتها من خالل استخدام جهاز المتابعة 
للمتلقي فبدون ذلك نجعل المتفرج في إرهاق شديد " فالصورة ال تعرض نفسها من 

نما هي مقروءة بقدر ما هي مرئية "  2)أجل الرؤية وحسب وا  . ويشمل ذلك إضهار (0
أجساد الممثلين وتعبيرات وجوههم وفاعليتهم الحركية بإستخدام اإلضاءة المركزة 
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ما الفعل الحركي فال إستغناء عن جهاز المتابعة الضوئية لتدعيم العالقة والعامة ، أ
 الجمالية والتاويلية مع المتلقي . 

  إشكالية التنفيذ في جهاز المتابعة الضوئية -ثالثآ :

بعد أن توصلنا الى أهمية جهاز المتابعة الضوئية ودوره في متابعة فعل       
 وحركة الممثل فضآل عن طاقته التقنية في خلق وتكوين الصور والتشكيالت البصرية
عبر حركة منظومة عدساته وكذلك ماينتج عن  تداخل الضوء واللون والظالل 

وأكسسوارات والتي تشكل فضاء وعالقة ذلك بالكتل المنظرية من ديكور وأزياء 
ذا المشهد على الخشبة البد لنا بعد كل هذا من الوقوف على إشكاليات التنفيذ في ه

 الجهاز ومحاولة تالفيها تقنيآ وعمليًا في فصل اإلجراءات .

ان استحالة تعليق هذا الجهاز في أعلى المسرح او في مقدمة صالة العرض   
 ر حجمه وحركته كما أسلفنا مما يتوجب وجود منفذإسوة باالجهزة االخرى وذلك لكب

اضاءة خاص يعمل على تحريكه يدويًا وهذا ما دفع الجهات الهندسية الى وضعه 
داخل الصالة في اقصى نقطة خلف الجمهور عادة ، وذلك له سلبيات كثيرة أهمها 
 ان أي حركة لمشاهد داخل القاعة تقطع خط االشعة الصادرة من الجهاز ما يؤدي
الى تشويه الصورة على المسرح ، كما ان حركة منفذ االضاءة داخل الصالة تتسبب 
في كسر حالة اإليهام والتواصل بين المتلقي والعرض المسرحي " فاإلضاءة والظل 
ث تسحب التركيب الحقيقي للمشهد الى هيمنة الخيال والوهم ، ويمكن ان يتحول الحد

2)م" الى رؤية ملموسة ان لم يتحول الى حل ، وتحديدًا في المشاهد ذات (1
الخصوصية الدرامية التي تتطلب خلق الوهم لدى المشاهد بالتعايش مع واقعية 
ية الحدث الدرامي وذلك اذا اخذنا بنظر االعتبار حجم هذا الجهاز وقوة مصباحه وكم

الضوء الصادر منه النه يتطلب " مصباح ذو قدرة إضائية عالية، وغالبًا مايكون 
2)الحجم نسبيًا "  كبير ، كي تصل إضاءته من أقصى نقطة في اعلى الصالة  (2

خلف آخر صف من مقاعد الجمهور الى خشبة المسرح وكل هذا يسبب خرق فاضح 
 إلنسيابية تفاعل المتلقي مع منظومة العرض الداللية جماليًا وفكريًا . 
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كة جهاز وبذلك يرى الباحث ضرورة إبتكار وسيلة تقنية لتأمين تنفيذ حر 
 ه فيالمتابعة الضوئية أوتوماتيكيًا دون الحاجة الى منفذ وهذا ما سنسعى الى تحقيق

 مبحث االجراءات .

 

 -: ما أسفر عنه اإلطار النظري من مؤشرات

ال يمكن اإلستغناء عن جهاز المتابعة الضوئية إلهمية حصر تركيز  -1
 المشاهد على الممثل حصرًا ومتابعة حركته .

لممثل في حيز مكاني خاص به دون الكشف عن الكتل تحديد حركة ا -2
 المنظرية االخرى او مجاميع الممثلين االخرين لضرورات درامية .

 تفاعلية حركة الممثل مع حركة الجهاز البد ان تنتج رسائل داللية تدعم -3
 منظومة العرض المسرحي .

 تقنيأ الاشكالية التنفيذ االلي لجهاز المتابعة الضوئية تزيد من نسبة الخط -4
 في المشهد المسرحي .

صالة المشاهدة ومعالجته لحركة الجهاز يدويًا يقطع  في وجود المنفذ -5
لحظة االيهام المسرحي لدى المشاهد مما يشتت التركيز على تواصلية 

 .المسرحيالتلقي مع درامية العرض 
ان وجود منفذ خاص بجهاز المتابعة يفرض أعباءًا انتاجية ومالية على  -6

 المسرح يمكن اختزالها بعمل الجهاز تلقائيًا .إدارة 
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 المبحث الثالث

 ) اإلجراءات(

 :منهج البحث

ان المحصلة النهائية للبحث هي في اجراء تجربة عملية لتصميم نموذج  
ائل جهاز المتابعة الضوئية الذي يعمل آليًا أي ان يكون ذاتي الحركة بإعتماد الوس

عتمد إإلشتغاله في العرض المسرحي . لذا فإن الباحث  وكهربائياً ميكانيكيًا التقنية 
 المنهج التجريبي في هذا البحث .

 

 : تجربة تصميم منظومة التتبع اآللي

هناك العديد من منظومات التتبع الحركي مثل منظومات التتبع الراداري  
ة األهداف والذي يعتمد على مبدأ إرتداد الموجات الكهرومغناطيسية إلغراض متابع

المتحركة . أما الطاقة الصادرة من الشمس والتي تعتبر مصدر كل انواع الطاقة 
العروفة لدينا فأن طيفها يبدأ من الموجات القصيرة جدًا الى الموجات الفائقة الطول 
إذ تنحصر فيها كافة االشعاعات وصواًل الى االشعاعات النووية وتوجد في هذا 

الطاقة الضوئية المعروفة حسب أطوالها الموجية والتي الطيف االشعة المرئية أي 
تبدأ باللون االحمر وصواًل الى اللون البنفسجي ، كما توجد أشعة غير مرئية تبدأ 
تحت اللون االحمر المرئي وتدعى االشعة تحت الحمراء ، فضاًل عن أشعة غير 

طور العلماء  مرئية تبدأ فوق اللون البنفسجي وتدعى االشعة فوق البنفسجي وبذلك
منظومات تتبع شمسي تربط عليها األلواح الشمسية ولغرض الحصول على أعلى 
شدة للشمس وضوئها الساقط على اللوح تقوم المنظومة بمتابعة حركة الشمس منذ 
الشروق وصواًل للغروب ليتم خزن الطاقة . كما أعتمدت في منظومات أخرى 

مرئية وهذا ما ينفعنا في هذه التجربة إذ  عمليات التتبع باالشعة تحت الحمراء الغير
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اعتمدت هذه التكنلوجيا في البحث فقد وضع مصدر االشعة تحت الحمراء كمرسل 
لالشعة على صدر الممثل المتحرك على المسرح ووضعت اربعة متحسسات في 

ان تركيز الضوء الصادر عنه ملض( fallow lightواجهة جهاز المتابعة الضوئية )
 ( .1كما موضح في الشكل رقم )على الممثل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد ربطت هذه المتحسسات الى منظومة التتبع لمصدر االشارة الضوئية 
 الممثل . رأسالعاملة باالشعة تحت الحمراء والذي تم وضعه على 

االشارة الضوئية تحت الحمراء  ولغرض حساب الطاقة المنبعثة من مصدر
 نعبر عنها بالمعادلة التالية :

 

FOLLOW LIGHT 

S1 S2 

S3 S4 
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 ( 8جتا الزاوية )× الطول الموجي ( × Aالقدرة الكلية = مساحة االستالم )

    

وفي باالمكان حساب أعلى طاقة من المتحسس من خالل المعادلة أعاله و 
هو ضوء األشعة تحت الحمراء الصادرة من المصدر في أعلى رأس الممثل وكما 

 ( .3موضح في الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
  

 

  

x 

Y 

COVERAGE 
TARGET 



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

390 
 

 مستمرةالمنظومة التي تعمل بالقدرة اليبين المخطط الكتلي أعاله الهيكل العام لعمل  
(DC( فضاًل عن مصدر االشعة تحت الحمراء )LED( والذي يعمل بفولتية )أو 9 )
تقليل ( درجات وباالمكان التحكم بهذه الزاوية لزيادة و 4( فولت وبزاوية إنفراج )12)

مساحة التغطية حيث يعمل هذا المصدر على إرسال طاقة ضوئية غير مرئية بطول 
نانو متر( ، مع وجود اربع متحسسات استالم االشعة تحت  980مقداره ) وجيم

نسبيًا  ( كبيرة8الحمراء لتستلم الطاقة المرسلة من المصدر ، وبما ان زاوية االنفراج )
لمناطق االستالم فقد ربطت هذه المتحسسات حول جهاز المتابعة الضوئية الرئيس 

 ا ثم تثبيت زاوية المربع التصحيحية .على شكل رباعي ليتم تحديد فرق الزواي

       ان عملية أخذ القراءات وتخزينها والسيطرة على حركة جهاز المتابعة الضوئية         
  -للممثل يقوم بها معالج دقيق صمم لهذا الغرض ويتلخص عمله كاالتي : 

ل القة تربط أقتؤخذ قيم اإلشارات المستلمة من خالل المتحسسات الضوئية وهناك ع        
، وتعتبر نقطة المرجع لحركة الممثل  شدة وأعلى شدة ضمن وسط منطقة التغطية

ا التصحيحية هي عندما تكون الفولتيات متماثلة في بعدها عن المصدر ، فلو إعتبرن
( والرابع S3( والثالث)S2( والثاني )S1ان فولتية المصدر للمتحسس االول هي )

(S4فإن نقطة المرجع تمثل ) : بالعالقة التالية- 

S1 = S2 = S3 = S4 

وعلى أساس المقارنة بين أعلى شدة تم استالمها من مصدر االشارة تحت          
حسسات ولكل المتحسسات يقوم المعالج الدقيق بقراءة القيم المستلمة من المت. الحمراء

سسات لالشعة تحت الحمراء بشكل مستمر وفي حال إختالف شدة استالم أحد المتح
 بما يشكل لنا العالقة التالية :

S1 = S2 = S3 = S4 

     فيقوم المعالج الدقيق بأخذ القيم واإليعاز الى محركات السيطرة على حركة األذرع            
 ,S1 , S2 , S3 للتحرك بإتجاه تحقيق الشدة التي تتساوى بها كل القيم للمتحسسات

S4   ًية لتتم عملية التتبع بشدة ثابتة لمصدروبسرعة عال وتتكرر العملية آنيا 
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بما يحقق متابعة حركة الممثل على خشبة المسرح في بقعة ضوء متوازنة  إلضاءةا
   ( .  3كما في الشكل )

 ( .3المخطط التوضيحي شكل رقم )

 

 
 

 

S1 

S2 

S3 

S4 

 

 

S1,2,3,4     (SENSORS)                                                              
 M1,M2        (DC MOTORS) 

 

 

ومن خالل ما تقدم يوصي الباحث إدارات المسارح ودوائر اإلنتاج المسرحي       
بضرورة إعتماد النموذج اعاله في تصنيع منظومة جهاز المتابعة الضوئية بإعتماد 
القدرات العراقية والمواد االولية في السوق المحلي ويمكن التعاون مع المركز البحثي 

جية وسواها لغرض إدخال هذا الجهاز الى ساحة والمختبرات في الجامعة التكنلو 

 \دائرة معالجة

PROCESSING 

UNIT  

 دائرة السيطرة

CONTROL 

CIRCUIT 

POWER 

SOURCE 

M1 

M2 
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العمل في المسارح توخيًا للدقة في التنفيذ وتقليص النفقات كما ورد في اهداف 
 البحث.

ويرى الباحث ان ما توصل اليه في هذا البحث هو بداية لبحوث الحقة. ويقترح      
بكليات الفنون  على االساتذة االفاضل وطلبة الدراسات العليا في أقسام المسرح

ة مواصلة البحث العلمي في تطوير تقنيات المسرح بما ينسجم مع الثورة االلكتروني
 المعاصرة والتطور الكبير الحاصل في حركة المسرح العالمي .
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 توظيف المكان في افالم المخرج الرس فون تيرير

 " فلم المسيح الدجال إنموذجا "

 فادية فاروق سعيدد. 

 
 اإلطار المنهجي

 أواًل: مشكلة البحث : 
راء تطورت السينما اليوم عما كانت عليه سابقا منذ تأسيسها، بفضل الثورة التقنية والث
ية التنظيري، الذي اعتمد الصورة بشتى االفكار. تطور التقنية الرقمية مع الطروحات التنظير 

وعات واختالف اساليبهم اضافت للمخرجين فضاءات كبيرة في معالجة شتى انواع الموض
 االخراجية وتباين طرق معالجتهم للموضوعات وذلك من خالل توظيف عناصر اللغة السينمائية،
و ويعد المكان احد ابرز عناصرها. السيما وان المكان هو مركزًا تاسيس وانطالق االحداث وه

 الجغرافية التي تتحرك في حدودها الشخصيات. 
امية ونرى هذا في افالم المخرج الرس فون تيرير، اذ يبرز المكان ويحتل مكانة واهمية در 

 –الجزيرة البعيدة  –عالية وبشكل واضح ومنذ اولى اللقطات في الفلم ، كما في افالم )دوغ فيل 
المسيح الدجال( التي اعتمدت المكان منطلقا الحداث القصص  –الرقص في الظالم 

 .  واعتمدته سبياًل لترسيخ الثيمة الدرامية وتهيئة الفعل والصراع والحبكة والموضوعات كما
ال سيما ان المخرج الرس فون يتوجه دائما في معالجته للقصص ، الى منح المكان قوة 
اء تأثير دافعة للفعل ومحركة للحدث الذي تشرع فيه الشخصيات، مما يؤدي الى هيمنته على اجو 

جليا في فلم المسيح الدجال .. الذي حاول فيه المخرج فون تجسيد المشاهد ككل ، كما ظهر 
ي : المكان كقيمة وحركة دافعة لالحداث .. وهذا هو جوهر االمر .. مما يستدعي التساؤل التال
 ر . ما هي الكيفية التي يتم فيها توظيف المكان في فلم المسيح الدجال للمخرج الرس فون تيري
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 اهمية البحث : 
تنطلق اهمية هذا البحث من فقدان الدراسات السابقة التي تختص وتعني بالتركيز على 

 مخرج ما ، وتناول اسلوبه في معالجة القصة وتجسيده للمكان فيها. 
كما ان الخوض والبحث اسلوب احد المخرجين وطرق معالجته للنص ، يعد اضافة 

 معرفية جيدة تضاف الى المكتبة العلمية الدراسية. 
 اهداف البحث : 

 :  يهدف البحث الحالي الى
 يز. دراسة كيفيات توظيف المكان فنيًا ودرامياً  في فلم المسيح الدجال للمخرج الرس فون تير 

 حدود البحث : 

الحد الفكري ) الموضوعي ( : يتحدد البحث الحالي بدراسة المكان في فلم المسيح  -أ
 الدجال للمخرج الرس فون تيرير. 

 . ني : وهو حد جغرافي يتجه لتحديد مكان انتاج العينة وهو دولة )فرنسا( الحد المكا -ب
 ( وهو سنة اخراج الفلم . 2009الحد الزماني : ويتمثل في العام )  -ج

 تحديد المصطحات : 
 : عرف المكان جمع اهل العلم واللغويين وتقتصر على ذكر البعض :  المكان
هـ ( ما نصه : " المكان هو  1376قال الشيخ " سالمة القضاعي العزامي الشافعي " ) -

1الموضع الذي يكون فيه الجوهر على قدره ، والجهة هي ذلك المكان " .   
قال الشيخ المحدث اللغوي الفقيه العالمة " عبد اهلل بن محمد الهرري " رحمة اهلل ما  -

2نصه : " المكان هو ما يأخذ الحجم والفراغ " .   
 كما ورد تعريف المكان على انه مصطلح لغوي في المفاهيم والقواميس : 

3على انه " الموضع" . -في " لسان العرب " عرف المكان  -  
1لغة " عرف المكان على انه " مكان االنسان وغيره" . في " جمهرة ال -  

                                                           
 . 110، ص 1973محمد هالل االسيوطي ، الواضح والمفهوم في المعارف والعلوم ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، مصر  1
 . 110نفس المصدر السابق ، ص  2
 . 414، ص 1956، بيروت ، 13ابن منظور، لسان العرب ، ج  3
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 وورد تعريف المكان كمصطلح ادبي ودرامي في مواضع مختلفة : 

2وصفه " باشالر" بأنه " يركز الوجود داخل حدود تمنح الحماية" . -  
3عرفه " ياسين النصير" بأنه " الكيان الذي اليحدث شيء بدونه" .  -  
4" المجال الفعال الذي يسمح للعرض بالتحقق".عرفه " شفيق المهدي " بأنه  -  
5كما عرفه " لوي دي جانيتي " بانه " وسط تعبيري رمزي " .  -  
وعرفه " موريس شيرر " بأنه " الشكل الجوهري للحساسية في السينما باعتبارها فنًا  -

6بصرياً " .   
لك الكيان ومما سبق ذكره تتوصل الباحثة الى وضع تعريفا اجرائيا للمكان على انه ذ

 المادي الذي يمثل الوجود والكينونة وتجري عليه االحداث ويتميز باالنتقائية التي تمنحه
 االستقاللية بشروط العمل الفني المنجز. 

 المبحث االول
 مفهوم المكان

ارتبط مفهوم المكان بعدة مفاهيم ومعاني واتخذ اشكاال وصفات متعددة ، فقد تمثل بالبيئة 
افية التي تعمل على صياغة الشكل الفني ومالمحه لالشياء من حولنا وعلى تلك الصفة الجغر 

وفق تلك المفردات المستلة من البيئة المحيطة المولدة لها ، ويمكن مالحظة هذا عند تفحص 
االشكال السومرية في الحضارة العراقية فنجدها تختلف عن االشورية واالمر ذاته عن االشكال 

صينية في تلك المستالت البيئوية الطبيعية في المكان ، لقد رافقت هذه الفرعونية واالشكال ال
االشكال االنسان مسيرته ومراحل تطوره حتى اليوم والتي رافقت بدورها تطورات المجتمعات 

                                                                                                                                                                      
 .  5، ص 1980، بغداد ، وزارة الثقافة واالعالم ، ) مكتبة المثنى الصغيرة ( ، 57ابن دريد ، جمهرة اللغة ، عدد  1
، 1980لثقافة واالعالم ) دار الجاحظ للنشر( ، جاستون باشالر، جماليات المكان ، ترجمة غالب هلسا، بغداد ، وزارة ا 2

 . 10ص 
 .  5، ص 1980، وزارة الثقافة واالعالم ، 57ياسين النصير ، الرواية والمكان ، الموسوعة الصغيرة ، عدد  3
 ، ص1996شفيق عبود المهدي ، الزمن في العرض المسرحي ، رسالة دكتوراه غ. م. ، بغداد ، كلية الفنون الجميلة ،  4

41. 
 . 107، ص 1981لوي دي جانيتي ، فهم السينما ، ترجمة جعفر علي ، بغداد ، دار الرشيد للنشر ،  5
، سورية ، 164موريس شيرر ، عن كتاب اللغة السينمائية ، ترجمة سعد مكاوي ، مراجعة فريد المزاوي ، الفن السابع  6

 . 217، ص2009
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والشعوب واالمم ، اذن : " البيئة هي ذلك الجزء من العالم ، حيث يتواجد فيه المجتمع البشري، 
من  –مجتمع البشري ، مع استمرار تبادل الطاقة بين االنسان والطبعية حيث يتطور فيه هذا ال
وهي ) البيئة( ذلك " الجزء من العالم ، حيث يعيش المجتمع البشري  –خالل التطور المادي 

1حياة اجتماعية متطورة " .   
المكان نالحظ بأن هذه المفاهيم واالفكار احتوت  –االرض  –وفي نظرة متأملة لفكرة البئية 

اسية االنسان واغدقت عليه الخير والعطاء ووفرت له الحماية واالطمئنان من الظروف البئية الق
 المتمثلة بالمناخ المتطرف والظواهر الطبيعية المختلفة التي ال يمكن ادراكها بسهولة . 

انسان عصور ما قبل التاريخ لم يكن موقفه من الظواهر الطبيعية موقفًا يدعو الى  ان
التميز والتفكير بل كان خوفًا راسخا من قوى كونية ال مرئية تسخر هذه الظواهر وتحركها كيفما 
 –شاءت لتبطش به وتسبب له الكوارث مما حتم عليه مواجهتها والتكيف معها ، ان " االنسان 

فسه يستطيع ان يصبح إلهًا ويتقمص شخصية القوى الكبرى التي تحيط به وهكذا البدائي ن
2يستطيع التأثير عليها بالفعل والحركة "  فنشأ اعتقاده بأنه اذا تقمص شخصية احد القوى الكونية  

وادعى بأنه إله، كإله المطر او اله الفيضان او الريح فان الظواهر الطبيعية سوف تستجيب له 
 ها عنه وبذا يؤمن لنفسه الحماية من الخطر. وترفع بطش

وخالل سعيه لالطاحة بعالمه الخارجي واستخدام جدران الكهوف للرسم والحفر، كان يرسم 
صورة لحيوان كبير او فأس او رمح او صورة لنهر وبهذا يعبر عن محيطه مجسدًا قوى الطبيعة 

فقط ذلك " ان االنسان ال يحلق في  والطبيعة القاسية في بيئته هذه ال تقتصر السماء واالرض
3الهواء ، ويعمل في وسط مكون من سواقي وانهار وتالل وجبال وسهول "  فقادته الغريزة الى  

 محاولة التعلم فكان يرى المحيط امامه وتتشكل لديه فكرة صنع االشياء واالفادة منها. 
وبهذا يمكن ان يكون للبيئة اثرا في التصاق االنسان بمكانه ويعبر هذا االلتصاق عن داللة 
خاصة في الكشف عن كيفية استخدام هذا المكان . وبعبارة اخرى ان االنسان يتشبث بمساحة 

                                                           
 . 10، ص 1979اد ، منشورات وزارة الثقافة واالعالم ، عصام عبد اللطيف ، االنسان والبئية ، بغد 1
 . 237، ص1960، بغداد ، مكتبة الحياة، 1هـ . فرانكفورت، ما قبل الفلسفة، ترجمة جبرا ابراهيم جبرا، ط 2
 . 49، ص 1978، بيروت ، دار الطليعة للنشر ،  1، تر. جورج طرابيشي ، ط 2هيغل ، فكرة الجمال ، ج  3
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معلومة ويدافع عنها ضد الخارجين ، النها نوع من الملجأ الشخصي فيها امان وتعد امتداد لذاته. 
1  

 –الهدوء  –النفسي فقد ارتبط المكان بمعاني شتى كالراحة  –وعلى الصعيد السايكولوجي 
الحماية واتخذ اشكاال عدة فالمكان هو البيت او كما يسميه )باشالر( بـ ) البيت القديم(  –الماوى 

و بمعنى مكان الطفولة التي نشأ فيه االنسان وترعرع وكلما ابتعد عنه يظل يستبعد ذكراه اذ ه
2بمثابة الجذور االولى التي ولدنا فيها فالبيت القديم هو ) المكان االليف الذي ال يعادينا ابدًا (   

المكان االليف يحمل دالالت كثيرة تمتد لتصبح اوسع واشمل فهو الكيان والوطن  –وفكرة البيت 
دالة بفعل ما الذي يحمل الرمز والتاريخ والطموحات، وبهذا يكتسب المكان خصوصيته وهويته ال

يضيفه االنسان عليه من قدرات معرفية وحضارية تجعله انموذجا للمكان االليف او الكيان 
المتحقق المقترن بكل عنصر من عناصر هذا المكان والذي يحمل معه دالالت كثيرة ومتنوعة 

 تحقق مديات اكثر عمقًا وشمواًل .
، نا مجهوال يفرض هيمنته وسطوتهواذا ما اتصف المكان بالغربة والخوف عندها يصبح كيا

وفي  ويكون مناوئًا لرغباتنا واهدافنا مما يجعلنا نسعى الى مغادرته او تحطيمه للتخلص منه .
 توحاً هذه الحالة يشكل المكان مصدرًا للرعب والقلق بغض النظر عن نوعه سواء كان مغلقًا او مف

 او ممتدا او منعزال او مجهواًل ... الخ. 
فكرة بمكان هذه االهمية من خالل ارتباطه بالمفاهيم االنسانية شتى واندماجه ولما شكل ال

اثيرات قا لتالكينونة والوجود فقد ارتبط بمفاهيم الحضارة الذهنية والتي تشكلت عقائدها فيما بعد وف
ثال مالمكان ففي مالحظة اوردها ) هــ . فرانكفورت ( للتدليل على الفرق الذهني بين حضارتين 

ي حيث تأثير المكان كما في حضارة وادي النيل وحضارة وادي الرافدين، تجد ان حضارة وادمن 
ات الرافدين تختلف عن االخرى فهناك عنصرا من العنف والقسوة فالنهران الرئيسان دجلة والفر 
،  غير امينين في انتظامهما اذ قد يفيضان على غير انتظام فيحطمان السدود ويغرقان المزارع

ريح الهبة تخنق المرء بغبارها ، وامطار عاتية تحول االرض الصلبة الى بحر من   وهناك
ر االوحال وبذا تكون البيئة مكانية مضطربة تهدد انسان وادي الرافدين وتتحكم بقدرته فيشع

 بالعجز والضعف حيال قسوتها. 
                                                           

 . 24الدبوني، دالالت المكان تعميق الجو النفسي للشخصية في الفلم السينمائي ، مصدر سابق ، ص  فادية فاروق 1
 . 5جاستون باشالر ، جماليات المكان ، مصدر سابق ، ص  2
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زيرة غد وامطار وكذا الحال نفسه نجد ان البلد المليء بالجبال واالشجار ويمتاز بمناخ بار 
ن قد ال يكون مريحا لمن يسكن المناطق الصحراوية او االهوار او االرياف ، فالشعوب تعبر ع

 انتماءاتها تجاه المكان الذي تحيا فيه . 
اصبح الرسم اكثر تطورا واحساسا بالمكان من خالل )جعل الفراغ مرئيًا واستمراره 

1محسوسا( اللوحة مما يغني المضمون ويزيد عمق فهو يعمل على توظيف المكان في سطح  
االحساس الجمالي فيها. وكذا الرسوم الكنائسية المشهورة لعصر النهضة وما تاله مثال تلك التي 
تصور بعضًا من حياة المسيح والعذراء والقديسين المرسومة على جدران تلك الكنائس والتي 

اخل المكان . وهناك بالمكان توحي بالمكان وتجسده من خالل االحساس الفائق بالحركة د
وتجسده من خالل االحساس الفائق بالحركة داخل المكان. وهناك امثلة كثيرة عن الفن التشكيلي 
التي نشعر ازاءها امام هيئة مكانية تتجسد فيها النماذج الحية للطبيعة والمكان والتي تتضافر 

2اللون والخطوط .. الخ. فيها عناصر مكانية مختلفة كالمنظور والسطح وتوزيع الكتل و   
وفي الفنون االدبية والدرامية يؤسس المكان من خالل فرضية سواء اكانت واقعية ام خيالية 
وفي كثير من االحيان يعطي هذا المكان مشرةعية تاسيس االحداث وتكون له مالمحه وحضوره 

كون مدركا وقابال من حيث تحديد جغرافيته ونوعه الطبيعي وشكله المستوحى او الخيالي بحيث ي
3للتصديق. فالمكان يعبر عن نفسه باشكال متنوعة بحيث ) يؤسس احيانا علة وجود االثر ( .   

ية لجغرافافالروائي يقدم لنا المعلومات المهمة المتعلقة بالمكان الرئيس ويزودنا باالشارات 
 قدر االمكان الستكشاف باقي االمكنة . 

 المبحث الثاني

 لسينمائيالمكان في الفلم ا

يخضع الواقع الفيزيائي كمكان او محيط تجري فيه وعليها االحداث الى عدة اشتراطات 
فنية لدى تحويله الى واقع سينمائي فيصبح بمثابة الوسط والمحيط والحّيز الذي تُبنى عليه 
االحداث الدرامية اذ ان " تكنيك االبداع يعيد خلق عملية الحياة مشروطة فقط بتلك الظروف 

                                                           
 . 5، ص1997، بغداد ، كلية الفنون الجميلة ، حي العراقي ، رسالة دكتوراهمنصور نعمان ، المكان في النص المسر  1
 . 76، ص 1978،  5هنري ماتيس ، رسوم وتخطيطات ، بغداد ، مجلة افاق عربية ، عدد  2
 . 92، ص 1991روالن بورنوف و لاير اونيليه ، عالم الرواية ، تر. : نهاد التكرلي ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية ،  3
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1خاصة التي يتطلبها الفن " ال الفيزيائي  –فعندما تقوم السينما باقتطاع جزء من الواقع الطبيعي  
انما تقدم صورة هي جزء من العالم المرئي الذي يحدده اطار الشاشة ذو البعدين ويبقى العالم 

محكوم برؤية الخارجي واسعا ممتدًا قابال للتأويل في ذهنية المتلقي . وعليه فان الواقع الفيزيائي 
بما اختاره كي نراه . وكلما كان العالم المرئي للصورة واضحا  –فنية خاصة يقدمها صانع الفلم 

 مشدودا بدقة تفاصيله وعناصره كلما زاد تمحور الحدث وتمظهره وتحققت تعبيرية الواقع الفني. 

نا ه مكاا تجعل منان المكان السينمائي المفترض سواء كان واقعيا او خياليا فان قدرة السينم
ا واقعيا قابال للتصديق. فالصورة الدرامية بكل ما تمتلكه من حركة متدفقة تتشكل من خالله
اء االحاسيس واالفكار انما تؤسس من خالل المكان الذي يشكل قوة مادية كبيرة ويسعى الى الق

 نظرة الى اعماق االشياء واالحداث وتلك هي السايكولوجية التعبيرية . 

) جاك آمو ( : " انه ال يمكننا الكالم عن المكان السينمائي اال من خالل توضيح  ويرى
. فالعالم المرئي للشاشة مرتبط تمامًا بالعالم المتخيل 2ارتباطه بما هو داخل وخارج الشاشة " 

خارجها وهذين المكانين ينتميان الى عالم الفيلم، فالمكان ليس مجرد موقع جغرافي يحتوي 
يتجولون او ينتقلون داخله وليس مجرد شكل او وعاء تتمركز فيه الكتل والديكورات الممثلين 

وقطع االكسسوار انه كيان مادي مستقل له حضوره واستقالليته وبالتالي فمن المهم تحديد صفة 
المكان واعطائه ابعادًا ومالمح تميزه وتمنحه درجة من الخصوصية حسب نوع الفلم ورؤية 

 ضل االسود( عناصر التشخيص المكاني في :صانعه. ويحدد )فا

 ما يمكن رؤيته من مفردات المكان .  -أ
 ما يمكن سماعه داخل المكان .  -ب
ما يمكن االحساس به او االيحاء باالحساس به والتي قد تصل الى حد ابراز نوعية  -ج

3الملمس من نعومة او خشونة يكن عليها المكان .   

                                                           
، 1975سيرجي ايزنشتاين ، االحساس السينمائي ، تعريب سهيل جبر، مراجعة ابراهيم فتحي ، بيروت ، دار الفارابي ،  1

 . 43ص
 . 161، ص 1996فاضل االسود ، السرد السينمائي ، ط ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  2
  .223فاضل االسود ، السرد السينمائي ، مصدر سابق ، ص  3
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ان كل ما يمكن رؤيته من مفردات يعبر عن ماهية االحداث من خالل االجواء العامة 
 صواتوالمفردات المؤسسة للمكان كالطراز المعماري لالبنية ونوع الديكور واالكسسوار وكذلك اال
ن اء كاالمسموعة داخل المكان كالمؤثرات المختلفة والموسيقى ... الخ كلها توحي بنوع المكان سو 

 مفتوح .  –مغلق او خارجي  –ي داخل

يجري اختيار المكان عادة في الفلم بحسب حدوده الحغرافية والزمانية المالئمة لسياق 
الحدث للعصر كأن يكون تاريخيا او اسطوريا او معاصرا فنوع الفلم يتحكم ويفرض طبيعة الجو 

يلبرغ( اتخذ المخرج شاطئ العام المصاحب له ، في فلم ) انقاذ الجندي رايان( للمخرج )ستيفن سب
اوماها على السواحل االمريكية لتصوير مشاهده الحربية وقد اعاد خلق المكان باكمله وهيأه 
لعملية االنزال العسكرية والمدافع استعدادًا للقصف الشديد والمعركة التي ستدور على الشاطئ. 

هم في مستنقعات طينية وقد زود الشاطئ بأكمله بخيم صغيرة وجعل الجنود يتكورون على بعض
يأكلون الفضالت ويمضون اياما وليالي تحت االمطار في سبيل خلق الجو النفسي العام للفلم . 

1وعندما بدأ التصوير كان شاطئ اوماها قد تحول الى مستنقع للجثث والمخلفات الحربية.  

ة تكلف بناء سفينة ضخم 1997في فلم ) تاتينك ( للمخرج ) جيمس كاميرون ( عام 
 1912ميزانية ال تقل عن مليون دوالر كي توظف مكانا فنيًا ومسرحًا لالحداث التي جرت عام 

قدم المكان  1999واعادة خلقها من جديد . وفي فلم ) دان دارك ( للمخرج )لوك بيزون( عام 
الذي نشأت فيه جان دارك وهي طفلة وهو الريف الفرنسي وكذلك محافظتها على الذهاب الى 

واالعتراف فيها منذ كانت طفلة وكيف تحولت تلك الكنيسة مستقباًل مكانا اخر لمحاكمتها  الكنيسة
2واعدامها.  ان الكثير من االمكنة السينمائية المتنوعة تمدنا بمعلومات عما في داخلها، فالبيت  

فلم ) المعزول من منطقة نائية ريفية لم تطرقها المدينة ال يعطينا فكرة عن الحضارة والترف. في 
تشارلي بابلز( للمخرج ) البرت فيني( كانت االحداث تدور في كوخ ريفي تسكنه امراة قادمة من 
المدينة فالبد ان تحمل معها بعضا من ثقافتها فقد اجريت تعديالت على بعض التفاصيل 
الزخرفية للديكور واالكسسوار الموجود في الكوخ لكي يتالءم مع االوصاف التي وردت في قصة 

                                                           
 . 40فادية فاروق الدبوني ، دالالت المكان تعميق الجو النفسي للشخصية في الفلم السينمائي ، مصدر سابق ، ص  1
 . 41نفس المصدر ، ص  2
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1فلم.ال وقدم المخرج العربي ) يوسف شاهين ( انموذجا اخر للمكان في فلم ) باب الحديد( من  
خالل اختياره مكانًا بارزا لالحداث وهو محطة قطار باب الحديد بالقاهرة . ان ادراكنا للواقع هو 

ائلنا اوال ديناميكي مكانيا ولكي ندركه جيدا كما يقول  )مارسيل مارتن ( ينبغي ان "نجربه بوس
2الخاصة او بحركات الكاميرا" .   

ية ان حركات الكاميرا تقدم لنا رؤية للمكان بها ال يمكن رؤيته في اسلوب وطريقة الرؤ 
 العادية. كما هو معروف فان حركات الكاميرا هي : 

بانورامية والتي تستخدم لوظائف وصفية بحتة او تعبيرية او للكشف عن مكان ما  –البان  -1
 او لاليحاء بفكرة ما الغرض منها درامي في ايجاد عالقات مكانية.او استعراضه 

الحركة لالعلى او لالسفل وهي تعبر عن وجهة نظر المخرج فيما هو معروض فباالمكان  -2
 التعبير عن حدثين في ان واحد لكن بمكانين مختلفين من خالل حركة الكامير العمودية

 بين المستويين.
ه واتجا تحرك الكاميرا بينما تظل الزاوية بين خط محور العدسة الترافلينج . وهي عبارة عن  -3

 سير الكاميرا ثابتة.
اعلى مستوى  –اما بالنسبة لزوايا التصوير فهي الخمس المعروفة ) مستوى النظر 

الزاوية المائلة ( وتوظف حسب رؤية  –زاوية عين الطائر  –تحت مستوى النظر  –النظر 
النسبة الستخدامات حجوم اللقطات وانواعها فهي واسعة ومتشبعة المخرج لموضوع فلمه . اما ب

 –االستعراضية ،  المتوسطة ، الكاملة ، القريبة  –وتكتفي الباحثة بذكر الرئيسة منها ) العامة 
Big close  ولكل منها احجام وانواع وتسميات مختلفة . لعمق المجال اهمية قصوى اذ انه )

هوما للسينما . وترجع االهمية والفائدة الخاصة لهذا النوع والذي يتضمن مفهوما لالخراج بل مف
3يؤكده ) مارسيل مارتن( اذ يقول فيه " يتكون االخراج في عمق المجال "  بشكل اساسي، ان  

اللقطة البعيدة تضمن السالسة واالستمرارية الزمكانية لالحداث داخل المكان مع امكانية التحديق 

                                                           
تيرنس سان جون ومايكل سترنجر، تصميم المناظر السينمائية ، تر. احمد الخضري ، القاهرة ، المركز القومي للسينما ،  1

 . 80، ص 1983
منشورات وزارة الثقافة ، المؤسسة  –، دمشق 164سيل مارتن ، اللغة السينمائية ، تر. فريد المزاوي ، الفن السابع مار  2

 . 221، ص 2009العامة للسينما ، سورية ، 
 . 163مارسيل مارتن ،  اللغة السينمائية ، نفس المصدر ، ص  3
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د نظرًا لضيق مجاله ووضوحه )اذ يتم استخدام عدسة ذات بعد بؤري والتنقيب في إتجاه محد
عميق الحداث هذا التاثير( كما انه يتيح النظر ايضا الى مسافات شديدة التنوع تدخل الى 

1اعماق العالم واالشياء   . 

تعد االضاءة واحدة من عناصر بناء الصورة وتكوينها " الضوء هو الشرط االساسي لكي 
2المحيط بنا، اي كي نرى " ندرك العالم هذا فضال عن تاديتها الدور الوظيفي والجمالي  

والدرامي. وال يمكن للمخرج االستغناء عن االضاءة بأي شكل من االشكال،  وهو يستخدمها 
الضاءة عناصر الصورة كالديكور والمجسمات والكتل واالكسسوار ويصف ) كين دالي ( 

فيف حركة الظالل الكثيفة ، ولخلق وهم بالعمق والضاءة استخدامات االضاءة: " تستخدم لتخ
3الجدران واجزاء من ديكور المكان لخلق الجو للمشهد " فاالضاءة عنصر مهم من عناصر   

تكون المكان في الفلم لغرض تعميق الجو العام والتركيز على مواقع االحداث فيها. ان االستخدام 
" الهدف من االضاءة كلها هو تحقيق صورة تتوفر الجيد لالضاءة يعد سلوكا لحل المشكالت 

4فيها االجواء المناسبة للبيئة ومجرى االحداث فيها " كما ان لها وظيفة درامية بالغة االهمية   
العمق باتجاه مكان ما للداللة على حدث معين كدخان يتصاعد ،  –وهي اظهار البعد الثالث 

حثة ذكر اهمية االلوان في تجسيد نوع المكان وال يفوت البا .رجل يركض نحو مقدمة الصورة
وابراز تفاصيله من خالل عنصر االضاءة وما تمتلكه من جوانب درامية تعبيرية شتى ان التفاعل 
بين عنصري االضاءة واللون هو ناتج براعة المخرج والمصور مع مصمم المناظر والذي يجعل 

5عبير او التفسير واالبداع"منه ضروريًا على النحو الذي يؤدي وظيفة محددة للت . تعتمد السينما 
على عنصرين اساسيين هما : الصورة والصوت ، وقد بينا اهمية المكونات الصورة في تجسيد 
المكان في الفلم ، اما الصوت فيشمل الحوار والمؤثرات الصوتية والمرافقة والقادمة من الطبيعة 

                                                           
 . 163مارسيل مارتن، نفس المصدر ، ص 1
جماليات التصوير واالضاءة في السينما والتلفزيون ، تر. فيصل الياسري ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية بيتر سبرزنسي ،  2

 . 41، ص 1992، 
، بيروت ، الدار العربية للموسوعات ،  1كين دالي ، موسوعة فن االنتاج السينمائي ، تر. روبير عبد المسيح جودة ، ط 3

 . 45-44، ص  2002لبنان ، 
 . 67زنسي ، المصدر السابق ، ص بيتر سبر  4
لؤي عبد علي ، جمالية الصورة التلفزيونية في الدراما الغربية والعربية ، رسالة ماجستير غ. م. جامعة بغداد ، كلية الفنون  5

 . 77، ص  2009الجميلة ، 
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، عوامل الطقس الجوية كاالمطار والرياح  المحيطة بالمكان او داخله مثل اصوات الحيوانات
وخرير المياه وامواج البحر .. الخ ، او من االالت والمعدات المستخدمة في المكان كاصوات 
المكائن واالجهزة .. الخ بحيث تصبح مصادر رئيسة للمعنى وخلق االحساس بالجو العام 

" فان ما هو بصري ال يحتاج الى فالصورة هي وسيلة عرض للمكان وتفاصيله ومدلوالته  للمكان.
جعله اكثر بصريًا ، وانما ينبغي اعادة انتاجه في مادة اخرى، اما ما   هو غير مرئي او مرئي 
بقدر كاف فقط فيحتاجان الى ان يبصرا ويعبــر عنهمـــا ، وهذا هو ما يفعله المونتاج، الن 

1المونتاج وسيلة تغريب ، حيث يصبح العالم تعبيريًا" ونتاج يتحدد بوظيفة ثالثية خالقة وما والم 
 حددها ) مارسيل مارتن ( : 

 خالق للحركة.   -1
 خالق لاليقاع.   -2
2خالق للفكرة .  -3  

 لمبحث الثالثا

 المعالجات الفنية للمكان في السينما االوربية

لقد كانت السينما منذ نشأتها واعية لغرضها ، معبرة عنه فعندما يقدم الفلم فرضيته 
المكانية عبر تدفق الصور يقدم في الوقت نفسه تدفقًا شموليًا وواسعا من المفاهيم الدالة المتنوعة 
 بتنوع المكان ، فالمصنع والبيت والمدرسة كلها امكنـة مفترضة بمحض الخيال لكنها مستمدة من
الواقع ومعبرة عنه بقوة ، فليس المهم ان تكون مجرد امكنة بل المهم انها تحمل صفة المكان 
المحدد ، بمعنى البيت الفالني ، والمصنع الفالني ، والمدرسة الفالنية التي تجري فيها االحداث 

لمفترض في وتعمل على استثارة المعاني الدالة وخلق اواصر العالقة بين الواقع الحقيقي والواقع ا
الفلم. ان الرؤية في العالم الواقعي يحكمها االنتباه الى شيء معين . وفي السينما يحدث العكس 
النها تصنع االنتباه اذ " نحن نرى في حياتنا اليومية ما نهتم برؤيته ، اما في السينما فنحن نهتم 

3بما نراه .. بما اختاره مخرج الفلم كي نراه "  ا باستخالص المتداد فوضى فعندما تقوم السينم 

                                                           
 . 138، ص  2000، دمشق ، قدمس للنشر والتوزيع ، سورية ،  1قيس الزبيدي ، بنية المسلسل الدرامي التلفزيوني ، ط 1
 . 140ص  -139مارسيل مارتن ، اللغة السينمائية ، المصدر السابق ، ص  2
 . 87، ص  1993رالف سيتفنسون وجان دوبري ، السينما فنًا ، تر. خالد حداد ، دمشق ، مؤسسة السينما ،  3



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

407 
 

الطبيعة انما تقدم رؤية جديدة لعالم كبير منظم ، بمعنى الخضوع لمنطق معين ، وتحقيق 
اغراضه في انشاء الوحــدة الفنية للعمــل الفني وترجمته للتعبير عن الحدث برؤية المخرج وفلسفته 

 الخاصة . 

اكه لمتغيرات محيطة والظروف الرؤية االبداعية للفنان تتجسد من خالل وعيه وادر ان 
التي احاطته وتأثر بها والتي تنعكس في اعماله الفنية والتي " ربما تقود الى تحديد مسار اسلوبه 
في احيان كثيرة وفيها يكتسب االسلوب صـيغتين مهـمتين هما العمومية والمعالجة الموضوعية 

1للموضوعات التي يتعرض لها الفنان " .   

روبرت فالهرتي( ذات مرة : " ال يمكنك ان تقول في السينما كل ما  لقد قال المخرج )
يمكنك ان تقوله عن طريق الكتابة ، ولكن يمكنك هنا ان تقول ما تقوله بدرجة عالية من االقناع 

 "2 فصانع الفلم عندما يوظف تقنياته الفنية لتقديم رؤيته الخاصة انما يعبر عن اسلوبه ووجهة  
 حيال موضوعة الفلم.  النظر التي يتبناها

تقدم لنا السينما الحقيقي والالحقيقي في نفس الوحدة التي ال تنفصم .. بمعنى ان تكون 
مرآة للذاتية . فهي تقدم الواقع بطابع وهمي ..  والنتيجة تبقى بأن السينما هي الوحدة الجدلية بين 

3الحقيقي والالحقيقي .   

من االتجاهات والنظريات بعضها ظلت بصماته  لقد عرف تاريخ السينما العالمية كثيراً 
مطبوعة بوضوح على ما يتحقق بعده من االبداعات السينمائية التي انطلقت بدروها لتاسيس 
اتجاهات ومدارس سينمائية مختلفة اثرت في الكثير من السينمائيين في ارجاء العالم ، واسهمت 

تقديم نماذج فلمية رائعة استطاعت ان تنفذ  في تطور السينما كفن بما تملكه من تقنية وادوات في
الى داخل الواقع وتظهره الينا في ادق تفاصيله التي قد ال تلحظها العين بسهولة ، كما قدمت 

الواقع  الينا تلك الصورة الدرامية لمجموعة العالقات اآلنية في الجغرافيا المكانية المفترضة عن
مع كل العناصر المجتمعة والمحيطة به ليصبح  نفسه واسست بذلك قوة كبيرة تتداخل وتتصل

                                                           

 .  79، ص 1990رعد عبد الجبار ، الفن السينمائي بين النظرية والتطبيق ، مطبعة المعارف ، بغداد ،  1
 . 12، ص 1997دانييل اريخون ، قواعد اللغة السينمائية ، تر. احمد الحضري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  2
دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ،  –( ، سورية 86العريس ، الفن السابع ) هنري اجيل ، علم جمال السينما، تر. ابراهيم 3

 . 82، ص 2005المؤسسة العامة للسينما ، 
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مدركًا حسيًا " وكأنه هو موضوع التشخيص ذاته من اجل    ذاته... فيصبح كيانًا فاعاًل ومؤثرًا 
1في الحدث "  ليس مجرد خلفية ترتكز عليها االحداث او ساحة تتحرك فيها الشخصيات. وقد  

فريدة من نوعها ورصينة في موضوعاتها تعد اسهمت السينما االوربية في تقديم نماذج فلمية 
 تجاربًا يحتذي بها في مسيرة السينما العالمية والعربية ككل. 

في نهاية الخمسينات واوئل الستينات ظهرت في فرنسا سينما سميت بالموجة الجديدة 
ارادت تحطيم المالوف والخروج عنه بخصائص جديدة تضاف الى تاريخ السينما الطويل من 

كسر القواعد والتقاليد الكالسيكية القديمــــــة، وتوظيف عناصر اللغة السينمائية المرتبطة خالل 
بحركة الكاميرا الكثيرة ، واالرتجال ، والزوايا القريبة والعمل على تطوير اسلوب سينمائي يستند 

الضاءة ، الى ذاتيـــــة الفنان ، واكتشاف ممثلين موهوبين جدد ، ورفض التوظيفات الجمالية ل
   والتصوير شبه الدائم خارج االستوديوهات ضمن االطار الطبيعي لالحداث .. الخ . 

ورغم ان اصحاب الموجة الجديدة لم يتمكنوا في بادئ االمر من صهر             
طاقاتهم واساليبهم السينمائية بشكل متقن اال انهم صاروا اكثر نضجًا وفردية في منتصف 

ل خلق رؤية جديدة لسينما التشويق المستمدة من هيتشكوك كما في افالم ) الستينات في مجا
كلود شابرول ( او في سينما النضال والسياسة كما في افالم المخرج الرائد ) جان لوك غودار ( 

2او في السينما الكالسيكية مثل افالم )فرانسواتروفو(. تمخض عن هذه االتجاهات السينمائية  
اخذت سماتها وطابعها بشكل عام من التجارب السابقة وهي سينما المؤلف ظهور سينما جديدة 

المخرج هو المؤلف الحقيقي للفلم والذي يتحمل العبء  -والمالحظ من التسمية ان صانع الفلم  
االكبر من المسؤولية في انجاز العمل فقد يصل الحد في الكثير من االحيان الى ان تكون الفكرة 

خراج وربما التصوير لبعض المشاهد او تمثيلها ايضا لشخص واحد هو صانع اال –السيناريو  –

                                                           

 . 225-223فاضل االسود : السرد السينمائي ، مصدر سابق ، ص  1
  : عن جورج سادول 

 . 1965تاريخ السينما في العالم ، تر. ابراهيم الكيالني ، بيروت منشورات عويدات ،  -1
 .2003سمير فريد ، مخرجون واتجاهات في السينما االوربية ، دمشق ، المؤسسة العامة للسينما،  -2

دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ، المؤسسة  –( ، سورية 143ابراهيم العريش ، السينما التاريخ العالم ، الفن السابع ) 2
 . 264، ص 2008العامة للسينما، 
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مؤلفا وبالتالي يتميز عمليه بوحدة  –الفلم الذي يسبغ رؤيته الشخصية على الفلم بصفته مخرجا 
1الموضوع واالسلوب .   

ان اصحاب سينما المؤلف يرون ان " الذي يجعل الفلم جيدا ليس مادة الموضوع كما هي 
وانما معالجة مادة الموضوع وان المخرج هو الــذي يســــيطر على المعالجة شريطة ان يكون 

2مخرجا جيدًا "  وبهذا تبرز مقدرة المخرج على االبتكار والتجديد من خالل طريقته في توظيف  
وتشير الباحثة الى ان التاليف قد يأتي من خالل اعتماد المخرج  ،التعبير السينمائية عناصر لغة

على خياله وتجربته وثقافته، او من خالل نصوص ادبية او حوادث تاريخية ويعيد صياغتها    
عن طريق السيناريو بحيث تتخذ شكال اخر بعد ان تتم معالجتها وهذا ما نالحظه في افالم 

 دة تناولت قصة واحدة او حدثًا تاريخيا او دينيا.      سينمائية عدي

على يد اربعة مخرجين من كوبنهاجن عاصمة  1995عام   (95ان قيام تيار ) دوجما 
الدانمارك وهم المخرج ) الرس فون تيريز ( رائد الحركة و )توماس فنتر برج( وانضم اليهما كل 

3سون (من ) كريستان لفرينج ( و ) وسورن كراج جاكوب قدمت الدوجما مفهوما مغايرا يتعارض  
مع مفاهيم صناعة السينما حاليا ، عن طريق التصوير بطرائق غير تقليدية للتاثير في المتلقي 

الفلم ، وبذلك تكون حركة الدوجما عملية تطهير عند كل من المتلقي  –من خالل الوسيط المرئي 
 وصانع الفلم . 

  -اطلقوا عليها " قواعد العفة " وتنص على ما يلي :  وضع هؤالء المخرجين عشر قواعد

يجب ان يتم التصوير في الموقع ) االصلي الخاص بالحدث ( ، الديكورات  -1
واالكسسوارات ممنوعة واذا كان هناك احتياج شديد اليها في القصة ،  فيجب اختيار 

 موقع تصوير تكون موجودة فيه بالفعل . 

                                                           

 .575، ص 1981دار الرشيد للطباعة والنشر،  –لوي دي جانيتي، فهم السينما ، تر. جعفر علي ، بغداد  1
 . 575لوي دي جانيتي ، فهم السينما ، مصدر سابق ، ص  2
  ثوقية و فلسفة )تعرف الدوجما بمعنى الوثوقية ) المعتقدية ( وتقال بصيغة الجمع ) الوثوقيون ( وغالبا ما يطلق عليها اسم

ند ، ة الال( وقد تكون على انواع ) وثوقية اخالقية ، عقلية ، نقدية ... الخ ( وهي فلسفة تعتمد وتقر الحقائق . اندري
 . 296-295لمصطلحات النقدية والتقنية ، مصدر سابق ، صموسوعة الالند الفلسفية ، معجم ا

 . 40ايمان عاطف ، مصدر سابق ، ص  3
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والصورة عند التصوير، فالذي يسجل في اثناء التصوير اليجب الفصل ابدا بين الصوت  -2
هو الصوت النهائي للفلم ، والموسيقى ال تستخدم اال اذا كان لها مصدر في اثناء 

 التصوير . 
 يجب ان تكون الكاميرا محمولة باليد ، فمكان وقوع احداث الفلم هو الذي يحدد وجود -3

 الكاميرا ، وليس العكس . 
 يجب ان يكوت الفلم ملونا .  -4
 ممنوعة.   Filtersالمؤثرات البصرية والمرشحات الصوئية  -5
  البد اال يحتوي الفلم على اية احداث مصطنعة ، مثل القتل ، او استخدام االسلحة . -6
 ن . االيهام الزماني والجغرافي غير مسموح به ويجب ان يحدث الفلم في هذا المكان واال -7
 غير مقبولة.   Genreافالم النوع  -8
 مم .  35مقاس الفلم البد ان يكون المقياس االكاديمي  -9
1ال فضل السم المخرج بالنسبة الى الفلم الذي يخرجه.  -10  

رس القدم هؤالء المخرجين افالمهم وفق قواعد الدوجما وكان في مقدمتهم وابرزهم المخرج 
فلم تم توظيف تكنولوجيا  ( والذي يعد اول1991فون تيرير الذي قدم فلمه ) اروبا( عام ) 

الصوت والصورة لحساب االبداع السينمائي وليس لحساب جذب الجمهور وشباك التذاكر 
سلسل ( المختزل عن م1997ويأتي فلم ) المملكة ( للمخرج نفسه عام )، والبهلوانيات الهوليودية

وظيف تأكيدا ساعات والذي عرض على شاشات السينما لتقنيته العالية الت 5تلفزيوني وبطول 
 اخر على مدى براعة هذا المخرج في احياء واعادة االصالة السينمائية الى سابق عهدها . 

تدور االحداث في مستشفى كبير في الدانمارك تتمحور حوله وفيه االحداث  المغلقة 
بطابع الرعب والغموض واالشباح .. الخ كما يتحدث عن ممارسات شاذة لطبيب نفسي سويدي 

الرمز من مكان  –طل بعض من المشاهد تدور احداثها  فوق سطح مبنى المستشفى االصل وي

                                                           

 ايمان عاطف ، سينما الدوجما ، مصدر سابق ، نقال عن :  1
Wheeler Winstn Diekinson : The century of cinema state of university of New York press , 
pp. 210-211.   
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يطل  على الشاطئ السويدي ، بحيث تحقق رؤية المخرج رمزيا بين ما يحدث في الدانمارك 
1والسويد ، وسط تلك المملكة التي تذكر   بالفساد والموت في وقت واحد .       

ر المكانية التي جسدها في الكثير من افالمه فمن لقد اختلفت تنويعات الرس فون تيري  
كما في افالم ) راقصة  ،القطار الى المستشفى الى الدير وخشبة المسرح والزنزانة وغرفة االعدام

( الذي يتحدث عن قصة امراة شابة تعمل كراقصة ومغنية في فرقة 2000في الظالم ( عام )
صوت الموسيقى والتي تفقد بصرها بسبب عدم مسرحية تؤدي دور الراهبة الماخوذة عن رواية 

بصحتها وهدفها جمع المال الجراء عملية البنها االعمى الذي اصبح االمل في        االهتمام
شفائه ضعيف جدا. ولكنها تتهم بقتل جارها ظلما ويتم اعدامها شنقا وتموت في واحد من اروع 

داللياً  في تعاقب لحركة الكاميرا البطيئة  المشاهد الفلمية التي وظف من خاللها المخرج المكان
داخل قاعة المحكمة ، الزنزانة ، وعدد الخطوات الى غرفة االعدام، حيث يتم اعدامها وبلقطة 
عامة لمسرح االعدام حيث المتفرجون يشاهدون الشخصية وهي تعدم ، ثم يأتي من يغلق الستار 

نظر المخرج الى الطابق االعلى ثم الى على الجثمان وتتحرك الكاميرا الى  اعلى من وجهة 
2كادر اسود وقد بدأ الفلم بنفس اللقطة السوداء .  –لقطة   

( والذي ال يقل في كفاءته 2006قدم بعد ذلك الرس فون تيرير فلم ) دوغفيل( عام )
ث االن يدور في معسكرات العري وهو انتقاد مسرح االحدا -الفنية والتقنية عن سابقيه ومكان 

 ذع عن طبيعة الفساد في المجتمع الدانماركي. اخر ال

 مؤشرات االطار النظري

 حددت الباحثة اهم ما اسفر عنه االطار النظري من مؤشرات وهي : 

 يشكل المكان اهمية كبيرة من خالل ارتباطه بالمفاهيم االنسانية شتى.  -1
 يعد المكان عنصرًا حيويا وفعاال في تاسيس الحدث الدرامي ومنه تنطلق االفعال .  -2
 يخضع المكان لرؤية صانع الفلم واسلوب معالجته فنيا .  -3

                                                           

، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ، المؤسسة العامة للسينما 143التاريخ العالم ، الفن السابع  –ريس ، السينما ابراهيم الع 1
 . 228، ص 2008، سورية ، 

 . 225سمير فريد ، مخرجون  واتجاهات في السينما االوربية ، مصدر سابق ، ص  2
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 يتم توظيف المكان فنيا من خالل مستويين هامين .  -4
 مستوى بنية الصورة .  -أ
 مستوى بنية الصوت .  -ب

ة العناصر الفنية بلغة سينمائية عالية في الصورة الدرامية هي التجسيد الفعال لمجموع -5
   ايصال لغة الخطاب الفلمي . 

 
 الفصل الثالث 

 اجراءات البحث

 اوال : منهج البحث 
اعتمدت الباحثة خالل عملية دراسة بحثها ، المنهج الوصفي التحليلي ، الذي يصف 

يق بامكانية الوصول الى تحقالظواهر وتراكيبها وعملياتها وظروفها السائدة ، وهذا ما يسمح 
ر اهداف البحث من خالل ) دراسة الحالة ( بالمالحظة والتحليل. السيما وان هذا المنهج يوف

  .القدرة واالمكانية في البحث في معاني االعمال ودالالتها المختلفة
 ثانيا : اداة البحث 

رات التي اسفر قد استندت الباحثة في اداة التحليل على بعض من مجموعة من المؤشل
 عنها االطار النظري. 
 ثالثا : وحدة التحليل : 

 توافراعتمدت الباحثة ) المشهد ( كوحدة تحليل تستخدمها في عملية تحليل العينة، وذلك ل
م العناصر الفنية المتكاملة داخل هذه الوحدة ، والتي ينبغي ان تكون محددة وواضحة المعال

 للوصول الى نتائج علمية دقيقة . 

 رابعا : مجتمع البحث  :

ا اختارت الباحثة افالم المخرج ) الرس فون تيرير( كمجتمع لبحثها لما    يمتلكه هذ
المخرج من اسلوب فني متميز في تناوله لموضوعات شتى ، فضال عن نيل افالمه  لجوائز 

 عديدة في مهرجانات سينمائية مختلفة . 
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 خامسا : عينة البحث : 

ن يار عينة قصدية، وهي فلم المسيح الدجال للمخرج اعاله )الرس فو قامت الباحثة بأخت
 تيرير ( . 

 التحليل

 فلم المسيح الدجال  

 اخراج : الرس فون تيرير

 سيناريو : ويليام دافو ، شارلوت جاينسبورغ 

 البلد : الدانمارك ، المانيا ، فرنسا ، السويد ، ايطاليا . 

 2009السنة : 

 ملخص الفلم : 

 زوجان حزينان يذهبان الى )عدن( حيث كوخهم البسيط المنعزل في الغابة ، في محاولة من
الزوجين الصالح قلوبهم ومشاعرهم المكسورة وانجاح زواجهم المضطرب. لكن الطبيعة تأخذ 

ابة مجراها وتصبح االمور من ســـيء الى اسوأ، حيث اعتمد المخرج على الطبيعة المتمثلة بالغ
 ساس للغواية ومن ثم االيحاء بفكرة المسيح الدجال . والمراة كا

 اوال : توظيف المكان من خالل مستوى بنية الصورة 

كل لقطة عن  كشفتحركات الكاميرا، تمظهرت اسلوبية المخرج منذ اللقطات االولى للفلم، 
موجودات المكان وهو المـــكان االول في الفلم )شقة الزوجين + الطفل( والتي احتوت على مشاهد 

غرفة النوم (. وقد صورت المشاهد كلها  –الصالون  –غرفة الطفل  –غرفة الغسيل  –)الحمام 
 –) اكسسوار المكان تبحركات الكاميرا البطيئة التي وظفت لتعميق المعنى والربط بين موجودا

ديكور( وبين الفعل على الشاشة وهو العالقة الزوجية المتمثلة بالممارسة الجنسية بينهما في 
غرفة النوم( واستيقاظ الطفل من نومه ومشاهدة ابوية  –غرفة الغسيل  –ارجاء المكان )الحمام 
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وكل  واتجاهه صوب الصالون ثم الى النافذة حيث يقع من اعلى الشقة الى االرض فيموت
 اللقطات صورت بالحركة البطئية جدا. 

ن بالحركة البطيئة التي قدمت تفاصيل واضحة عن ماهية المكا م مصورةكانت مقدمة الفل
ورموزه التي ستوظف فيما بعد في القصة. وعلى مستوى حجوم اللقطات فقد ذكرت الباحثة بأن 

ناء ة، والعامة المتوسطة، باستثالمخرج وظف اللقطات القريبة، والمتوسطة القريبة ، والمتوسط
 المشهد  االخير لسقوط الطفل من نافذة الشقة على االرض. 

ة كما استخدم لزوايا بمستوى النظر واعلى مستوى النظر وتحت مستوى    النظر والزاوي
 المائلة لتوضيح الفعل الجنسي على وفق نظام هارموني يتناسب  مع ايقاع الحدث . 

االضاءة المنعبثة من المكان فقط لتاكيد   الفعل وبما  –المخرج  اما االضاءة فقط وظف
ان جميع المشاهد كانت عبارة عن حجوم لقطات قريبة ومتوسطة في مكان مغلق فلم يتطلب 

 االمر اضاءة اكثر من ذلك . 

بيض ومن الجدير بالمالحظة ان المشاهد االولى للفلم  )المقدمة( كلها كانت باللون اال
ظهار الحياة او الفعل على حقيقته دون رتوش او جمالية محتدم ، وقد استخدم واالسود ال

 المونتاج الفكري لتجسيد فكرة الحدث الذي سيبنى على صراع محتوم قادم في الفصول التالية
 .للفلم

 ثانيا : توظيف المكان من خالل مستوى بنية الصوت 

 ية الغامضة وتثير الترقب لمالم يوظف المخرج في المقدمة سوى اغنية توحي بالجنائز 
 تال المقدمة الفصل االول وكما اسماه المخرج ) الحداد( وحققت المؤشرات  سيحصل بعد ذلك.
 التحليل االتي : 

 اندماج مستوى بنية الصورة بالتماس مع مستوى بنية الصوت .  -1
لحزن كاميرا محمولة بلقطة عامة متوسطة للزوجين وبعض الحشود والجميع يبدو عليهم ا -2

والزوج في مقدمة الكادر بينما الزوجة تتبعه متعثرة ال تلبث ان تسقط وينتبه اليها الزوج 
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فيهرع صوبها وهي فاقدة لوعيها على االرض والكاميرا تتبعها محمولة بنفس مستوى النظر ثم 
 تدخل زوم على الزوجين بلقطة متوسطة مستمرة وعدسة اعتيادية . 

 كاميرا المحمولة وهي مشاهد رقود الزوجة في المستشفى جراءتستمر المشاهد التالية بال -3
صدمتها النفسية لموت طفلها. وتالحظ الباحثة وجود اكثر من كاميرا في المكان وذلك 
 النسيابية الحركة وتناغمها مع الفعل دون وجود اي مالمح للتوليف المونتاجي باستثناء

د وظفت اضاءة المكان نفسه في المكان دخول الزوج وخروجه  للداللة على مضي الزمن، وق
دون اللجوء الى االضاءة االصطناعية فضال عن جميع اللقطات التي كانت  بالحجوم 

 القريبة والمتوسطة. 
استخدم المخرج في تصوير احدى اللقطات في المستشفى عدسة من نوع خاص بعد  -4

جية االقتراب بحركة الزوم من المنضدة القريبة من سرير الزوجة والتي وضع عليها انية زجا
ه فيها جذور نباتات ، حيث اقتربت عدسة الزوم الى داخلها وكشفت عن العالم الداخلي لهذ

 نين في رحم امه. )داللة على حزن الزوجة ( . الجذور والذي بدأ وكأنه ج
وظف المخرج المكان على مستوى الصورة من خالل حركات الكاميرا المحمولة ايضا في  -5

ره تعميق الحالة النفسية للزوجة في الشقة لدى عودتها وانهيارها في غرفة الطفل وسط سري
ر دم زوايا فوق مستوى النظمع العابه التي احتضنتها وانفجرت بالبكاء والعويل كما استخ

الظهار مدى ضعفها وعجزها وكأنها قد تقلصت على نفسها واصبحت احدى موجودات 
 المكان كالدمية الصغيرة مثال. 

وتالحظ الباحثة ان المخرج قد امتاز في توظيفه لالضاءة المنبعثة داخل المكان في 
منبعثة من مصدر ضوئي  تسليطها على الحدث )مكان الحدث حيث سقط الطفل( هناك اضاءة

 .  على الطاولة القريبة من النافذة حيث تجسد المكان بوضوح تام وقد امتلى بالفراغ والحزن

يبدأ الزوج)الطبيب النفساني( بمحاولة لمعالجة زوجته من الصدمة النفسية التي تحياها  -6
دا للزوجة وهنا يبدأ تأثير المونتاج في خلق مشاهد الصدمة من خالل اللقطات القريبة ج

)هالوس، هذيانات، كوابيس( تنتابها اثناء نومها حيث تشعر وكان ديدان تمشي في 
عروقها في لقطات متتالية الحداث الصدمة يليها مشاهد لجذور نباتات عمالقة تمتد من 
المكان لالجهازعليها تليها لقطات قريبة لفزعها من النوم الى الحمام حيث تتجسم مؤثرات 
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الباب بقوة، فتح صنبور المياه وخرير الماء بقوة، صوت ارتطام القدح بقوة المكان ) فتح 
 على االرض( كل هذه االصوات تمتزج بقوة مع اللقطات االخرى . 

 وهنا تمتزج بنية مستوى الصورة من بنية مستوى الصوت لتجسيد العمق   الدرامي للفعل
 من خالل موجودات المكان . 

ح راجية في توظيف المكان من اجل تسجيد فكرة الفلم )المسياستخدم المخرج براعته االخ
المراة( حيث تنتهي الهيجان التي تتعرض لها الزوجة بمشهد ممارسة جنسية  –الطبيعية  -الدجال

على  تنتهي بجرح الزوجة لزوجها حيث يتأذى ويتدفق الدم من صدره بينما يقطع المخرج مونتاجياً 
مرة لمشاهد من الطبيعة والغابات تنعكس صورة وجه الزوجة لقطات طويلة سريعة جــدا  ومست

 داخلها وكأنها احالة الستدعاء الروح الشيطانية التي ستتلبسها في المشاهد الالحقة. 

 الزوجين في القطار بعد ان قرر الرحيل الى غابة عدن التي كانت الزوجة تنعكف اثناء -7
 سرة مع طفلها لوحدهما. دراستها لالنثروبولوجيا في كوخ هناك تمتلكه اال

الكاميرا محمولة في القطار ترصد الزوجين في القطار من وجهة نظر موضوعية وذاتية 
 لبناءاللحدث وبزوايا مستوى النظر بالتقطيع بينهما بالتوازي ثم القطع على مستوى الفكرة ضمن 

الطبيعة  الدارمي السايكولوجي من وجهة نظر الزوجة التي     تتصور بأن غابة عدن او
از ومرة ثانية يوظف المخرج الحركة البطيئة جدا البر  االموجودة هناك هي مصدر خوفها ورعبه

م تفاصيل المكان التي ستبنى عليه االحداث الحقا بالضبط كما وظفها في مقدمة الفلم لتقدي
 ث . حدالمعلومات المهمة عن المكان وتفاصيله بااليقاع البطيء المليء بالترقب والحذر لما سي

 رغم استخدام المخرج لالضاءة المنبعثة من المكان والتي تكاد تكون على   قدر الحدث
ن المعروض على الشاشة لكنها على اعلى مستويات التوظيف الفنية فالتركيز على الحدث والمكا

 من خالل وتجسيده وابرازه والغاء ما يحيط به انما   يدل الى االسلوب المتميز للمخرج في
 جته للمكان في تجسيد الحدث . معال

ابراز مستويات  لاستخدم المخرج زوايا التصوير بلغة سينمائية عالية االحتراف من خال
المكان وتوزيع الكتل داخل الشاشة فقد استخدم الزاوية العالية )فوق مستوى النظر ( من لقطة 
عامة بعيدة للزوجة داخل ركام الغابة بحيث تقف قرب شجرة سنديان عمالقة تمتد لها اذرع وكأنها 
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الطبيعة والتي  –الشجرة  –الزوجة  –ساحرة شمطاء وهي داللة اخرى للعالقة ما بين المكان 
 ترمز اليها   بالمخرج بالروح الشيطانية . 

العشب االخضر المتشابك الكثيف وبحركة  –الطبيعة  –في مشهد اخر لقطة كبيرة جدا  -8
الزوم تظهر الزوجة مستلقية على العشب وتنسحب الكاميرا حتى تصبح فوق مستوى النظر 

الزوم البطيئة جدا تندمج اصوات مرة ثانية لتجسيد سطوة المكان على الزوجة وبحركة 
الطبيعة المجسمة )مؤثرات جو عام طبيعة من المكان نفسه مع خط موسيقى ترقب وضربات 

 موسيقية درامية  لتعميق الحدث(. 
 

 يصل الزوجان الى الغابة بعد رحلتهما في القطار ، ويبدن بالسير وسط الغابة العمالقة -9
ها بلقطات اكثر توضيحية مما سبق وربما كان والكاميرا محمولة تتبعهما وترصد حركات

 السبب في هذا استغالل المخرج الضاءة النهار الطبيعية التي تكشف بصورة توضيحية اكثر
 اتية،تفصيال. المونتاج التوليفي المستخدم هنا هو القطع على اساس الفكرة ووجهة النظر الذ

ء معين، حيث ترتبط وجهة يقترب الزوج من بين اغصان االشجار ويركز نظره صوب شي
نظره مع لقطة لغزالة، ثم لقطة متوسطة كبيرة للغزالة وهي تجهض جنينها وتركض. وهنا 

 ينتهي الفصل االول ) الحداد ( حيث يبتدأ الفصل الالحق . 
 الفصل الثاني ) االلم والفوضى تسود المكان (

 Tiltلتلت اب والتلت داون يبتدأ المخرج من خالل حركات الكاميرا المحمولة بانواعها ) ا -1
up – Tilt Down  الترافلنج او التراك بالكشف عن تفاصيل المكان الطبيعي  –والزوم

غابة عدن وهي غابة واسعة ممتدة جدا تمتاز باالشجار العمالقة التي يبلغ طولها  –
امتار او اكثر ويمتد       عمرها الى مئات او الوف السنين واالعشاب  7-5حوالي 

شابكة الطويلة حيث يضيع المرء بين كثافتها واالنهار المترامية في الوديان السحيقة المت
والهضاب         والسفوح الشديدة االنحدار ، بمعنى اخر انها الطبيعة الســـاحرة 
والقاســــية   العنيفة في ذات الوقت التي تخلو من اي حس ادمي سوى ثوران الطبيعة 

يفة. وكما اشرنا سابقاً  فقد استخدم المخرج  االضاءة الطبيعية وتقلباتها الغامضة المخ
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للنهار وضوء الشمس في ابراز تفاصـــيل ومعالم هذا المكان او )العالم الطبيعي الكبير( 
 كما جاء على لسان الشخصيات.

ول في الكوخ او البيت الريفي تتطور ازمة الزوجة وتغوص في دواخلها   المجهولة، ويتح -2
الكوخ( الى وحش اخر بفعل قطع الحجارة او نوع من متراكمات االشجار المكان )

ة العمالقة التي تسقط مرتطمة على الســطح الخشبي وكأنها االصوات المتواصلة الصارخ
ع في اعماق الذات ، لتشيع التوتر واالغتراب ، اصوات ال تنقطع طول الليل تجسد الهل

  ميرا النائية السحيقة من العالم ، حركات الكا المجهول للمكان المنعزل في هذه الطبيعة
 محمولة تتارجح مع اصوات ارتطام الحجارة واصوات فتح النوافذ بقوة وارتطامها بفعل
الرياح الخارجية ، ولقطات كبيرة لفوهة فتحة التدفئة التي   وظفها المخرج كمصدر 

 فوضى والرعب . ضوئي يزيد من حدة الهلع الهستيري الذي يمـــأل   المكان بال
كذلك وظف المخرج اصوات االدوات المنزلية المعدنية التي صاحبت تلك الفوضى  -3

كضوضاء تثير الرعب واالشمئزاز مع لقطات تعبر عن نوبات متواصلة من الفزع وسط 
 الغابة وبتأثير مونتاجي )للجرافيك( على درجة عالية من االحتراف .

 الفصل الثالث )ابادة النساء( 

غزارة مار بلمشهد بلقطة عامة للزوج وسط الغابة وهو يقف اذ تبدأ االمطــــــار باالنهيبدأ ا -1
 وبزاوية مستوى النظر .

 يأخذ ثم يقطع المخرج الى داخل الكوخ وبلقطة طويلة مسـتمرة على كـــــاميرا محمولة اذ
ة ما كانت تفعلبيده فانوسا ويوقده ويصعد الى اعلى سطح الكوخ  ) العليــــّة ( حيث يكتشف 

رات زوجته اثناء قيامها بالدارسة والتحليل لعصــــــــور القرون الوسطى عن الساحرات الشري
 بقوى والمؤسسة او الكنيسة الدينية التي كانت انذاك تعتقل النساء حين يشتبه بامرهن واتصالهن

رة. الجماهير الغفيالشر والشياطين ثم تقوم بتعذيبهن وحرقهن في الميادين العامة وسط صيحات 
ي يكتشف الزوج من خالل مذكرات زوجته والصور المختلفة المعلقة على الحائط مدى الفصام الت

 تعانيه زوجته . 

في المشهد التالي في اسفل الكوخ تتحرك الكاميرات بالتناوب بين الزوجين بلقطات متوسطة  -2
رمز الغواية والشر وعن  –وقريبة على حوار يدور بينهما حول سطوة الطبيعة وطبيعة االنثى 
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المرأة. وظف المخرج صوت الليل الساكن  الروح الشيطانية للطبيعة المتلبسة في جســد
اصوات الحشرات المختلفة التي تحيط بالمكان وحفيف العشب.  وفجأة تتحول الموحش مع 

الزوجة الى شيطان وبلقطات قريبة وقطعات سريعة في محاولة منها للممارسة مع زوجها 
طريقة الساحرات في القرون الوسطى ، يبعدها الزوج فتهـــرع الى الغابة والكاميرا تتبعها  ىعل

ر حيث تصل الى تلك الشجرة الملعونة الغريبة اليابسة ذات بلقطة طويلة على ضوء القم
االذرع المتشابكة وتبدأ باستنماء نفسها مع صوت لهاثها الممتزج باصوات ضحكات واهات 

عليها من الجانب ثم قطع من زاوية اخرى من االمام  -غريبة وتبدأ الكاميرا بالدخول زوم ان
اجعها تحت تلك الجذور العمالقة الممتدة من        وزوم اكثر حتى يدخل زوجها الى الكادر ويض

الشجرة ويبدأ بضربها وتبدأ بترديد لغة طوطمية ورموز غير مفهومة من الواضح انها لغة 
الساحرات في القرون الوسطى . ثم قطع على لقطة كبيرة جدا لوجه الزوجين وقطع لصورة 

االمام للزوجين وتتحرك العدسة  الساحرات وهن يمارسن البغاء ثم قطع على لقطة عامة من
ان سريع تستقر على لقطة كبيرة لراس الزوج من الخلف وهو فوق زوجته وتبدأ  –زوم 

االصوات الى التحول فجأة نحو الميتافيزيقيا حيث ضربات موسيقية بمؤثر درامي الهات         
شجرة وجذورها غريبة وتفصح عدسة الزوم اوت عن المشهد نفسه لكن ارضية المكان تحت ال

تتالحم مع العديد من الجثث العارية الممتدة بنفس الوضع ويتقدمهم الزوجين. ثم قطع لقطة 
متوسطة عامة لحركة ريح قوية على االشجار تعلن عن استيطان الشيطان في المكان الذي 

 االنثى.  –الطبيعة   –تمثله 

 مصابة زوجته التي يعتقد بأنها عودة الى الواقع يحققها المخرج عندما يحاول الزوج معالجة -1
 بانهيار نفسي بسبب شعورها بالذنب حيال موت طفلهما. 

االحداث تدور في الكوخ ، الكاميرا محمولة في متابعة للحدث بين الزوحين وهما يتحدثان 
حول اهمية ان تقاوم الزوجة الهالوس والعودة الى حياتهما الطبيعية. المشهد يدور في غرفة 

لكاميرا تقطع بينهما في حركة متارجحة توحي بنوع من االضطراب ، واالضاءة الجلوس . وا
كالعادة تنبعث من مصادر الضوء داخل المكان، فضال عن اشعة الشمس وضوء النهار الداخل 
من خالل النافذة ، الزوايا تحافظ   على مستوى النظر، وتالحظ الباحثة ان عملية التصوير 

عدسات اثناء التصوير وذلك عن قصد بطبيعة الحال الضفاء عنصر يجري عليها التصحيح في ال
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الواقعية على الحدث ، فالمخرج استخدم بذكاء وتقنية عالية توظيف االسلوب الواقعي في المشاهد 
التي تكون فيها الزوجة في حالة وعي مقبول ثم يقفز فجأة الى االسلوب االنطباعي في عملية 

الذي تجسده الفكرة من اجل تعميق المضمون الدرامي لفكرة المسيح دمج بين المعقول والالمعقول 
الشر.ولتحقيق ذلك وظف كل حركات الكاميرا واللقطات والحجوم -الطبيعة-المراة-الدجال

 دقيقة للفلم. 104والعدسات والزوايا والتوليف المونتاجي المؤثر في ايقاع محكم طوال الـ 
ى قاع على الهدوء مع انسيابية حركة الكاميرا حتعودة الى مشهد الكوخ حيث يحافظ االي

 لتواءايكشف الزوج لزوجته بأن تشريح جثة الطفل افاد بأن الحادث هو اختالل بالتوازن ألن هناك 
في معصم الكاحل بسبب ارتداء الطفل لحذائه بالعكس وتبدأ الزوجة باالضطراب ومعها حركة 

لى االفعل على الزوج الذي يتركها ويغادر الكوخ الكاميرا السريعة المحمولة التي تظهر ردود 
ئلة الخارج ذاهبًا الى مخزن للعائلة قرب الكوخ يحتوي على العدد وباقي اغراض ومقتنيات العا

حيث يخرج عدة صور للطفل يظهر فيها ارتدائه لحذائه بالعكس والمسؤولة عن ذلك هي والدة 
 حادة وتتابعهما الكاميرا بحركة عشوائية الطفل بالطبع، هنا تفاجئه بضربة من الخلف بآلة

مضطربة وبحجوم مختلفة في لقطة مستمرة حيث تنشب بينهما معركة وصدام وهي تصرخ وتتهمه 
 عمليةبأنها سيتركها ثم تتناول قطعة لوح خشبية سميكة وتقوم بضربة حيث يفقد وعيه ، ثم تقوم ب

تحول دون تحركه وتتركه حيث تتجول  وحشية بثقب ساق زوجها وربطها الى كتلة معدنية كبيرة
في الغابة نصف عارية والكاميرا تالحقها محمولة بلقطة مستمرة طويلة عامة تظهر تفاصيل 
المكان الذي اصبحت جزًء منه واندمجت فيه واضاءة المشاهد وظفت بأستغالل الجو الضبابي 

 الذي ينتشر في المكان.
عيد وعيه ويحاول الزحف وصواًل الى تلك الحفرة في تلك االثناء عودة الى الزوج الذي  يست

التي شاهد عندها الثعلب عندما اخبره بأن الفوضى تسود العالم       والكاميرا تتبعه حتى 
وصوله الى الحفرة حيث يختبأ فيها وتنزل الكاميرا تلت داون وتحت مستوى النظر حيث 

يحاول االختباء من وحشية زوجته تتجسد حالة الهلع والموت التي تسيطر على الزوج  الذي 
. ترتفع الكاميرا تلت اب حيث تظهر الزوجة في حالة هستيريا وهي تصرخ في المكان بحثا 
عنه وهنا تتجسد مستويات المكان ) العليا والسفلى ( من خالل الكاميرا، حيث ترتبط الفكرة 

عتبارها االم الحقيقية الدينية في احتضان االرض للجسد كأمانة تحافظ عليها بأ –الفلسفية 
 الصل االنسان الخلوق من الطين. 
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بهجوم الزوجة بلقطة كاملة متوسطة على كاميرا محموله تتابعها اذ يبدأ  يبدأ المشهد -6
الى زوجها وتنزل  لالهجوم على الحفرة بعد سماع صوت الغراب محاولة نبشها للوصو 

 over sholder)من خلف الظهر الكاميرا تلت داون على الحفرة من وجهة نظر الزوجة 
  .ياً  وبتقطيع مونتاجي سريع ، حيث تتناول اداة للحفر وتبدأ بطم المكان حتى تدفن الزوج كل

 بعة( )فصل المتسولون االر  -4

هي و يبدأ المشهد بلقطة عامة للزوجة في حالة انهيار تام وسكون ، حيث ان الليل  قد حل  -1
ة تقف في نفس مكانها حيث قامت بدفن زوجها كليا ثم تتنوع  اللقطات بين قريبة ومتوسط
ته من عدة زوايا ، حيث تقوم بازالة التراب من فوق زوجها ومحاولة اخراجه وسحبه واعاد

 الى الكوخ . 
 ات مختلفة بكاميرا محمولة ) ترافلنج ( حتى يصالن الكوخ الحشبي، عندما يرتميانقطع -2

على االرض . ويسالها : هل ستقتلينني ؟ فتخبره ليس بعد؟ بل عندما يصل المتسولون 
ل كالثالثة. وسالها: ما معنى هذا ؟ فتخبره بأن المتسولون الثالثة عندما يحضرون فأن 

احثة بأن هذا الحوار داللي حول قيام الساعة حسب رؤيا شخصا سيموت . ) وتالحظ الب
 المخرج الفلسفية للموضوع ، وما تنطوي عليه مرجعيته العقائدية . 

طفلها عندما كانت   تلقطة متوسطة للزوجين على االرض حيث تتذكر الزوجة لحظة مو  -3
 سقط . في قمة متعتها ولم تتحرك النقاذ طفلها وهي تشاهده  يتسلق نحو النافذة وي

في لقطة كبيرة تظهر يد الزوجة تحمل مقصا حادا وتقوم بعملية ختان لنفسها مبدأ ) العقاب 
والتطهير ( ثم قطع على غزالـــــة في الخارج ) رمز الطبيعة الصادقة النقية ( ثم قطع بلقطة عامة 

لى نفسها بعيدة جدا حيث تظهر الزوجة خارج الكوخ في الغابة وهي تبدو ضئيلة جدا متكورة ع
بينما ينعكس ضوء القمـــر عليها. ثم قطع على لقطة كبيرة من زاوية اعلى مستوى النظر ) وجهة 
نظــــــر الكاميرا للزوج ( ثم وجهة نظره وهو ينظر لالعلى اذ تتحرك الكاميرا تلت اب ثم  تدخل 

–غراب–)غزالةزوم على نافذة الغرفة ثم قطع على السماء حيث تظهر تشكيلة النجوم على هيئة
اي   ( the three Beggars )ثعلب( وقد نفذت اللقطة مونتاجيا بالحاسوب، وكتب وسطها

المتسولون الثالثة، وياتي صوت الزوج تعليقا على اللقطة )في المشهد السابق( من وجهة نظره 
حيث يقول )ال يوجد مجموعة نجمية كهذه( ثم قطع بلقطة كبيرة على وجه الزوج حيث يسمع 
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زوجته حيث       تتحرك الكاميرا تجاه الزوجة محمولة ) نصف بان ( من اسفل قدميها  صوت
الى االعلى حيث يترك قرب باب الكوخ بالقرب منه وتقول له ) ال احد منها يفيد ( وتقصد ال 
هرب له من القدر ثم قطع على وجهها وكأن وجهها الثاني امامها ال الــــــروح الشيطانية التي 

ا( باالبيض واالسود )بلقطة كبيرة( وهي تردد نفس الحوار ثم قطع بلقطة متوسطة للزوجة تتلبسه
تنظر الى اعلى ) زاوية اعلى مستوى النظر بالنسبة للكاميرا حيث تقابلها ( وتصرخ وقطع على 
وجهها الثاني مكان نفس الزاوية         االمامية بلقطة كبيرة بنفس اللونين االبيض واالسود وهي 
تكرر صـــــراخها مع ضربات موسيقية ثالثة ) قرع طبول ( مع قطع بلقطة متوسطة خارج الكوخ 
حيث تبدأ السماء بامطار سيل من الحجارة يتساقط بحدة وكثافة على درج وسقف الكوخ   الخشبي 
. وقطع بلقطة من زاوية اعلى مستوى  النظر للزوج وهو متمدد على االرض وتدخل زوم ان 

ت الى زوجته المرتمية على االرض والغرالة)المتسولة االولى( تقف بقربها بينما تنظر حيث يلتف
اليه . وتعود الكاميرا للتحرك محمولة من زاوية اخرى للزوج الذي يسمع صوت اجراس وينظر 
صوب الباب ، قطع على الباب بلقطة عامة متوسطة حيث يدخل الثعلب )المتسول الثاني(، ثم 

بلقطة متوسطة حيث يسمع صوت نعيق غراب ال يعرف مصدره وعندما يركز قطع على الزوج 
يكتشف بأنه تحت ارضية الكوخ الخشبية ) اي تحته ( فيقوم بضرب االلواح الخشبية بعكسه وهو 

)المتسول الثالث( وتحته االداة الخشبية  بما يزال مطروحا على االرض فيكسره بينما يخرج الغرا
المثبتة بساقه ( حيث  دله الغراب على مكانها . ويبدأ بمحاولة فك قيده ) لفك ) الكتلة المعدنية 

حيث تفاجئه زوجته بغرس المقص في ظهره  over sholderلقطة متوسطة ( من الخلف  
وتنشب معركة اخــــرى بينهما وبكاميرا محمولة ايضا وبايقاع سريع لقطات متنوعة الحجم والزوايا، 

 ه وموتها نهائيا بعد ان يتاكد بأن الشيطان يسكنها فعال . وتنتهي بخنق الزوج لزوجت
 يبدأ المشهد الجديد مع حلول الفجر بلقطة متوسطة خارج الكوخ في الغابة  للزوج وهو -4

يحمل وقودا ويقوم بحرق جثة زوجته بعد ربطها بتلك الشجرة الملعونة في الغابة ومع 
فه يظهر فيه الزوج تاركا النيران خل اندالع النيران بجثتها، قطع على مشهد )انطباعي(

حيث تتارجح ألسنة اللهب وتعكس ضياءها في المكان وتبدو على االرض جثث للساحرات 
اللواتي احرقن في القرون الوسطى وهن يمتزجن مع جذور الشجرة الملعونة ويشكلون 

 للطبيعة الشيطانية التي ابيدت بالحرق ) ايذانا بحهنم ( . 
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 الخاتمة  -5
ركة ينهي المخرج خاتمة الفلم بنفس طريقة المقدمة ) نفس االغنية الجنائزية (   وبالح

 البطيئة واللون االبيض واالسود، حيث يبدأ بلقطة عامة للزوج وكاميرا محمولة تتبعه بين
الثعلب (  –الغراب  –االعشاب حيث يبدأ بمغادرة الغابة ويقف المتسولون الثالثة )الغزالة 

 ه وكانهم يودعونه ويمضي بطريقة متكئا على عكازه بلقطة عامة بعيدة حيث تبدأينظرون الي
ن افواج النساء بمختلف االعمار وبدون مالمح بالتوجه نحوه وكان المخرج يريد ان يقول )بأ

 الطبيعة عادت الى الحياة ( بموت المسيح الدجال . انتهى . 
 االستنتاجـــــاتو النتـــــــــائج                       

 اوال : النتائج : 

تم نوظيف المكان فنيا وحسب العناصر المشار اليها والتي  على مستوى بنية الصورة -1
 اعتمدتها الباحثة كاداة للتحليل وحسب االتي  : 

 حركات الكاميرا: تم توظيف حركات الكاميرا من قبل المخرج باعتماده الى الكاميرا 
ة ي جسدت معنى الحدث الدرامي وتعميق رؤيا المخرج الفلسفيالمحمولة بشكل رئيس والت

 لطبيعة على الشخصيات. ا –في سطوة المكان 
  االنطباعي ، في تجسيد حاالت الفصام  –اتجه المخرج الى االسلوب الواقعي الالواقعي

 ركز الغواية (. م –واندماج المكان ) مركب الطبيعة  مع الزوجة ) المرأة 
 الزوم و وظفت عدسات الكا ( ميرا وخصوصاlong – wide angel   البراز )

تفاصيل المكان بدقة من ناحية واظهار عمق المكان وتحقيق فاعليته كمعطى درامي 
)الطبيعيان( والموجودات  نتتعالق واياه العناصر المكونة االخرى واالضاءة واللو 

بما يبعث الحس يكور ( وباالحص الطبيعي منها و د –الديكورية االخرى )اكسسوار 
 اللحظوي والموضوعي في االندماج مع  المشهد . 

 فق شكل االيقاع المونتاجي السريع والبطئ نمطًا مميزا للمعالجة الفنية في قسم التد
 السريع للصراع الذي يولده المكان . 
كرافيك ( في تجسيد بعض المشاهد االنطباعية  –استخدم المخرج اسلوب ) مونتاج 

رمز النقاء( و ) ومشاهد االندماج  –وخاصة )االنطباعية( منها )سقوط الثلج اثناء موت الطفل 
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العشب حيث تذوب فيه وتتحول جزء منه ( و )مشهد ممارسة الجنس تحت الشجرة  –بين الزوجة 
اجساد عرايا كثيرين ( و ) ومشهد اندماج الزوجة بجذور الشجرة اللعينة  الملعونة حيث تظهر

 ابليس ( وغيرها كثير .  –وكانها احد اذرعها الممتدة 

  تم توظيف الحركة البطيئة سواء عن طريق تأثيرات الكاميرا او عن طريق المونتاج
 منها وباالخصبمهارة فنية عالية ومستوى بنائي في لغة الصورة التي جسدت كل  لقطة 

ة . المستمرة منها تكوينا مكانيا دالليا لروعة المكان وتحوالته الدراماتيكية المدهش
وباالخص عند ابراز سيادته وسطوته في التحول الى حجم حقيقي ال يهدأ ال بموت 

 يث   تعود الطبيعة الى براءتها ونقائها من جديد .ح –لمسيح الدجال ا –الزوجة 
  

 الصوت : على مستوى بنية  -2
  كعنصر وظيفي في تجسيد مدلوالت المكان .  %30حقق الحوار نسبة 
 متلقيحققت الضربات الموسيقية واالغنية الالومة بعدا سايكولوجيا وظيفيا للمكان هيئ ال 

 الستقبال مفاجآت المخرج في تقديمه للمكان تباعا. 
 بة عالية  في رفع حققت المؤثرات الصوتية سواء المصنوعة او الطبيعية بالتماس نس

ن مستوى االداء الوظيفي لباقي العناصر المكونة للصورة ، من حيث تجسيد داللة المكا
أمان فنراه تارة هادئا واصوات الليل المنبعث من الخارج تشبع استقرار في النفس وثقة ب

عصف قوي  –الطبيعة الحالمة وتارة نراه غاضبا يدمر كل شيء )اصوات الريح القوي 
 يحطم االشجار العمالقة ، سيول الحجارة ، خرير صنابير المياه القوية ، صوتيكسر و 

 تحطم االدوات وغلق االبواب والنوافذ العنيفة وبصوت مجسم ... الخ ( . 
 ثانيا : االستنتاجات : 

ي ة التتحقق سينما الدوجما اليوم نسبة عالية من النجاح بفضل اللغة السينمائية   العالي -1
 وا االفالم في تقديمك اعمالهم الفنية المميزة . يمتكلها صانع

 –طبيعية  –فلسفية  –تناول المخرج الرس فون تيرير المكان بمفاهيم عدة ) درامية  -2
 سايكولوجية ( عكست اسلوبا سينمائيا فريدا من نوعه في المعالجة الفنية . 
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اطار هاية العالم بانطلق المخرج من فكرة عقائدية اسسها انطالقا من مبدأ القيامة او ن -3
فني محكم مبني على رسالة خاصة وجهها للعالم باسره من خالل رؤيا فكرية عميقة 

 المضمون . 
س اكد المخرج على ان المسيح الدجال وان كان رمزا للغواية فهو موجودا في داخل النف -4

 البشرية التي ال تستطيع التحكم بغرائزها وباي صورة كانت . وقدم انموذجا لذلك من
 المكان .  –الطبيعة  –خالل المرأة 

 المصـــــــــــــادر

 (36ورة النحل ) االية س –القران الكريم       

ثنى ، بعداد : وزارة الثقافة االعالم ، ) مكتبة الم57ابن دريد ، حمهرة اللغة ، عدد  -1
 . 1980الصغيرة ( ، 

 . 1956، بيروت ،  13ابن منظور ، لسان العرب ، ج  -2
 –ة (، سوري86اجيل ، هنري ، علم جمال السينما ، تر. ابراهيم العريس ، الفن السابع ) -3

 . 2005دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ، المؤسسة العامة للسينما، 
االسيوطي ، محمد هالل، الواضح والمفهوم في المعارف والعلوم ، القاهرة ، مكتبة  -4

 . 1973مدبولي ، مصر ، 
 ، االحساس السينمائي ، تعريب سهيل جبر ، مراجعة ابراهيم فتحي ايزنشتاين ، سيرجي -5

 . 1975، بيروت ، دار الفارابي ، 
 الم )باشالر ، جاستون، جماليات المكان، تر. غالب هلسا ، بغداد : وزارة الثقافة واالع -6

 . 1980دار الجاحظ للنشر ( ، 
ؤون ر الشد التكرلي ، بغداد : دابورنوف ، ورالن ، لاير اوئيلية ، عالم الرواية ، تر. نها -7

 . 1991الثقافية ، 
تيرنس سان جون ومايكل سترنجر ، تصميم المناظر السينمائية ، تر. احمد الحضري ،  -8

 . 1983القاهرة : المركز القومي للسينما ، 
ات سادول ، جورج ، تاريخ السينما في العالم ، تر. ابراهيم الكيالني ، بيروت، منشور  -9

 . 1965عويدات ، 
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،  1دالي ، كين ، موسوعة الفن االنتاج السينمائي  ، تر. روبير عبد المسيح جودة ، ط -10
 . 2002بيروت : الدار العربية للموسوعات ، لبنان ، 

 الدبوني ، فادية فاروق ، دالالت المكان في تعميق الجو النفسي للشخصية في الفلم  -11
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 رينوار ، جان ، الماضي الحي ، تر. صباح الجهيم ، دمشق : المؤسسة العامة للسينما -13

 ،2000 . 
زيع ، دمشق: قدمس للنشر والتو  1الزبيدي ، قيس، بنية المسلسل الدرامي التلفزيوني ، ط -14

 . 2000، سورية ، 
السامرائي ، عكاشة محمد صالح ، السمات االسلوبية لسينما المؤلف في اعمال محمد  -15

خان السينمائية ، رسالة ماجستير غ. م. ، جامعة بغداد ، كلية الفنون الجميلة ، 
2004 . 
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ة عبد ، علي لؤي ، جمالية الصورة التلفزيونية في الدراما الغربية والعربية ، رسال -23
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أألسس ألعلمية والتطبيقات الجمالية للخزف نظرية الكم بين 
 المعاصر

 
 

 بحث تقدمت به
 أألستاذ المساعد

 د. أنغـــام سعــــدون طــــه
 

 ملخص البحث
ي الوذ  ام الخفولقد أسقطت نظرية الكم فلسفة الفرضيات التقليديوة للمعرفوة ، ف وي النظو        

ي ود ، وهويحكم االشياء ، ان وا الفيزيواء الصوورية التوي حثوت فكرنوا لفوتح مسوتقبلي  يور محود
فلسوفة لكوم بالتسعى لفك التعارض بين الصورية في عقولنا والعينية امامنا ، استعانت نظريوة ا

فووروض ان عجووزت عوون التفسووير فووي مالحظووة العالقووات دون الذريووة لتصووبح المعووادالت والبعوود 
الفكور  ي توثيوقتفسيرا فلسفيا ، كانت الفنون ومازالت مترافقة مع التحوالت العلمية الكبور  فو

 االنساني .
ة ة لنظريووقد تساءلت المشكلة عن العالقة بوين العلوم والفون وهدفو  فوي تعورف االسوس العلميو

لفيزيوواء وتطبيقات ووا الجماليووة فووي الخووزف المعاصوور وموون ثووم المبحووث االول رصوود تطووور االكووم 
اربووات المعاصوورة فووي عوورض توواريخي لبوودايات ا واسسوو ا ، والمبحووث الثوواني الووذ  اهووتم بالمق

نظرية الكم لفنية والشكلية بين الفن والعلم وعالقة العلم بالفن والجمال ومن ثم اهم التحوالت ا
دد موون رت العينووة بووثالث نموواذج فئووة )ا ، ب ، جوو  ( واحتوووت كوول فئووة علووى عوو، وموون ثووم اختيوو

جسوويمات النموواذج لتوضوويح تطبيووق النظريووة ، وجوواءت النتووائع التووي اكوودت علووى ان الووذرات وال
ءت يانا جاومدارات ا كانت حاضرة في ذهن الخزاف حاول تجسيدها من خالل معرفت  ب ا ، فاح

اسوات ا ة وانعكا موع مودارات ا واحيانوا اكتفوى بالموجوة اللونيوالجسيمات والذرات لوحدها واحيان
 لتمثيل واقعي او تجريد .

وجيوة وال الماف من نظرية الكوم نظورا لسولوك الوذرات واالطوزثم االستنتاجات ، لقد اقترب الخ 
 يووة الكووملاللوووان وسوولوك العناصوور الكيميائيووة الداخلووة فووي المنجووزات الخزفيووة موون خووالل نظر

 لخزفية .كيالت اجاد المقاربات الشكلية والجمالية بين النظرية والتطبيق في التشوفلسفت ا واي
The Quantum Theory between the Scientific Bases and the 

Aesthetic Applications of Contemporary Ceramic 
 Summary 

The Quantum Theory over powered the classical hypothesis 
philosophy of knowledge , it's the invisible order that rules 
objects. It is the imagery physics that motivated our thoughts 
to unlimited new future, it cultivates to break the collision 
between the images in our mind and the concrete opposite us 
.  
The Quantum Theory retained by philosophy after its failure in 
explanation of observing the relations that less than atom to 
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make the equation and hypothesis a philosophical 
explanation. 
Arts were –and are – accompanied with the huge scientific 
changes in documenting the humanitarian thought. The study 
asked about the relation between the science and art and its 
aim to know the scientific bases to the Quantum Theory and 
its aesthetic applications of contemporary ceramic , then its 
first section that focused on the contemporary physics 
development in a historical display for physics beginning and 
bases. 
The second section cares with the formal approaches 
between art and science , and the relation between science 
and art and aesthetic, then the most important artistic 
transforms and Quantum Theory . 
The sample was selected with three models (a, b, c) and each 
category contained number of models to explain the theory 
applications. 
The results confirmed that the orbits of atoms and particles 
were existed in the potter's mind and tried to apply it 
throughout his knowledge . 
Sometimes , the particles and atoms came alone and other 
times came with its orbits, sometimes the potter satisfied in 
colored wave and its reflections to form realistic or abstract. 
Then the conclusion , the potter becomes so close to the 
Quantum theory according to atoms behavior and wavelength  
of colors , the chemical components behavior that entered the 
ceramic artworks through the philosophy of Quantum Theory 
and find the formal approaches and aesthetic between the 
theory and application in ceramic shapes. 
 

 الفصل االول
 

 مشكلة البحث :
اعتوواد العقوول البشوور  ان بفسوور الظووواهر الكونيووة وفقووا للمسوولمات التووي حصوول علي ووا           

اضوافة الوى البحووث والتفسوير والفووروض الرياضوية والعلميووة التجريبيوة ، وموون النظريوات التووي 
هيمنت على العلوم في الفيزياء وشكلت انعطافة في التفكير العلمي والبحث ، كانت نظرية الكم 

ات القوورن العشوورين ، ولمووا وصوولت تلووك النظريووة فووي مالحظووة سوولوك جسوويمات الووذرة فووي بووداي
كأصغر جزء بالمادة مون البنيوان الكووني ، جواءت الفوروض العلميوة والتجوارب بعودد هائول مون 
المالحظات والمعادالت التي اعطت الحلول احيانا وعجزت احيانا اخر  لتترك سود الونقص الوى 

تلوك الجسوويمات ، وككوول العلووم االنسووانية المبتكورة يكووون الفوون الفلسوفة والحووس ليفسور سوولوك 
  ين ل من جوانب  ويتأثر بفلسفت، جزءا من ذلك الخطاب الفكر  العلمي واالجتماعي الفلسفي 

ومبادئ  ، فالعالم الذ  هو قريب منا نحس  ونكتشف  بأعيننوا وحواسونا هوو مرجعوا لعوالم الوذرة 
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الكم ليتجلى ب ذا البنيوان االل وي البوارع مون الوذرة ومادت وا  البارع الخلق والذ  تحكم  قوانين
  -وما دون ا الى الكون. وهنا تثار عدد من التساؤالت تؤكد مشكلة البحث هي :

فوي  لكالسويكيةهويمن علوى العلووم الفزيائيوة ا وعلميوا   هل اوجدت نظرية الكم حضوورا فكريوا  -1
 الخص فونالموواد الداخلو  فوي الفنوون وبواتفسير تصورفات العناصور والموواد ومن وا العناصور و

 الخزف.
 المعاصر. في فن الخزفوهل اثرت تلك النظرية بميكانيكيت ا في الخطاب الفني العالمي -2
فلسفة بال يقترن هل كانت فلسفت ا التي حاولت التفسير والتكميل العلمي ان تصنع لنفس ا دا-3

 الفن وجماليات  وباالخص في فن الخزف.
 
 
 
 

 البحث :اهمية 
 -تكمن اهمية البحث في:

 فووي اتخوواذ خص الفوون دورا م موواالقتووراب العلوووم المعاصوورة موون المجوواالت االنسووانية وبوواأ-1
 . رافق الفن واثر ب قد الفنون طرقا جديدة في التعبير والتشكيل اذ يكون العلم 

ها وفوك دصعوبة نظرية الكم ودفة و موض ميكانيكية سلوك الذرات يدعو الوى الوقووف عنو-2
 رموزها وما يقترب من ا من فن الخزف .

لعناصر ميائية وااقتراب فن الخزف كثيرا من نظرية الكم وذلك لتعامل الخزف مع المواد الكي-3
 واالوزان الذرية وعالقت ا بالحرارة والترددات الموجية لاللوان.

 هدف البحث :
  -ي دف البحث الى:

 وتطبيقات ا الجمالية في الخزف المعاصر.تعرف االسس العلمية لنظرية الكم 

 حدود البحث :
 بادئ العلمية لنظرية الكم / جماليات الخزف.م -الموضوعي :

 م .2010-1990 -مريكا        الزماني :ا –لعراق ا -المكاني :

 تحديد المصطلحات :
 ((Quantity Quantiteالكم 

هووو الووذ  يقبوول لذاتوو  المسوواواة هووو مووا يمكوون قياسوو  قووال صوواحب البصووائر النصوويرية )الكووم 
 . 1والالمساواة والتجزؤ ، ا  ان  يقبل العد والتقدير بوحدة ما(

عروضوين مين الموالكم كالعلم بمعلوومين فانو  قابول للقسومة ، ولكون ال لذاتو  بول لتعلقو  بوالمعلو
الفعول جوودين باذا انفصل فقد عدم وحصل هناك مقوداران لوم يكونوا  مو ، دحللعدد والمقدار الوا

 فردا بل ينال الحس م قبل االنفصال ، بل القابل لالنقسام حينئذ هو المادة والمقدار والكم الينال 
 مع المتكلم تناوال واحدا .

ين ما يمكن ان يفرض من  اجزاء تتالقى عند حد واحد مشترك بمتصل وهو ما -1الكم نوعان: 
ين موا بكالسطح والزمان ، ومنفصل وهو الذ  اليمكن ان يفرض في اجزاءه حد واحد مشترك 

 وهو العدد ال ير.
كم القضية هو كون الموضوع موأخوذ فوي كول ماصودق  )القضوايا الكليوة( او فوي جوزء مموا  -2

 2صدق  )القضايا الجزئية( ، والكمي مايقوم على الكم وحده.

                                                           
 . 155، ص 1983ؤون المطابع االميرية ، القاهرة ، ، ال يئة العامة لش المعجم الفلسفيابراهيم مدكور ،  – 1
 . 155مصدر نفس  ، ص - 2
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بمعنى ا  عدد بنحو )كم درهما لديك( وتأتي خبرية بمعنى كثير )كم عبد وتأتي الكم استف امية 
 3هو تميز كم الخبرية  ، والكم الكمية المقدار الكلي (عبد)و، ملكت( ا  كثيرا 

 -التعريف االجرائي لنظرية الكم:
رك ، حوس المشوتقربنا من الرياضيات والفيزياء والمنطوق واليان ا عالم الصورية الذ          

عون  العلوم بعود ان يعجوز يرهو عالم يفسر العالقات من خالل ما نريود بفرضويات العقول والتقودو
تو  بجزيئا وضع الحلول الن ائية لتفسيرها ، وهي انعطاف النسق العلمي فوي رؤيوة هوذا الكوون
دهما عووالم احوووصووال للكوول . ان وا العلووم الوذ  يتووأثر بتفاعوول الحوس والكووم وتوافق وا فووي رؤيوة ال

 ع فلسوفةمووما ينطبوق علوى فون الخوزف علميوا بالتجريوب وبتك ناتو  الحدسوية بتووائم  باالخر ،
 ميكانيكا الكم ومبدأ الال يقين والتك ن الحاضر دائما من خالل تقنيات الخزف.

 
 

 الفصل الثاني
 المبحث االول

 تطور الفيزياء المعاصرة :
تنتاجات ت واالسوجديدة في وضع الفرضيا منذ ان بدأت الفيزياء المعاصرة تتخذ اشكاال           

 ا وتفوورضحتووى بوودأ عالمووا موون التحوووالت واالنقالبووات المتسووارعة ، والتووي مووا ان تظ وور احووداه
فق وا ، فترا وجودها واثباتات وا حتوى تلحق وا ثوورة اخور  فوي الفيزيواء الطبيعيوة تشوغل العلمواء

 ايوة نيوموا   ائع والتي لم تكونالفروض والمسلمات والبدي يات والتك نات ، حتى تصل الى النت
 البحث والترقب واالستقراء.

وقد تكون حركة االشياء هي الجزء الم م في قياسات ونظريوات الفيزيواء ، والتوي مون          
اهم مقومات ا الفضاء والزمن ، تختلف الفيزياء من حيث تنوع ا ، ف ناك الفيزياء الكالسويكية 

للفضاء والوزمن وفوق وحودات الطوول والعورض والعموق ووفوق التي تعتمد على االبعاد المادية 
االحداث المتتابعة المتتالية . واذ اعتبر نيوتن المكان المطلق هو المكان المستقل عما يحيط ب  
 ير قابول للحركوة ويشوب  دوموا ذاتو  وافتورض كوذلك زمنوي مطلقوي يجور  بالتسواو  فوي جميوع 

 1انحاء الكون.
الجسوام واالشوياء تعتمود علوى قووانين القووة والحركوة فوي المكوان ومن هنا فوأن حركوة ا        

والزمان وتقواس االجسوام ببعضو ا الوبعض لتحديود انتقاالت وا حركت وا وسوكون ا، وبالتوالي فوأن 
قوانين الفيزياء مادية تحددها العالقات الواقعية المنظورة ، كعالقات المكان بوالزمن وبالفضواء 

تحركة وفقوا لحركوة وسوكون المراقوب ، وهنوا تلخوص النظريوة والحركة ، وهي عالقة ثابتة وم
النسبية لنيوتن و اليلو * مون خوالل قيواس القووة وقوانون حفوظ الوزخم فوي قووانين الديناميكيوة 
والتووي تعطووي المراقووب نتووائع متماثلووة لوونفس الظوواهرة الن كووال المووراقبين يقيسووان نفووس تعجيوول 

تتحقق في محاور قصورية معينة فان ا سوتتحقق  الجسم وسرعت  ،  والقوانين الدنيامكية التي
 21ايضي في جميع المحاور القصورية االخر  التي تتحرك بسرعة منتظمة لبعض ا البعض.

وقد بدأت حلول الفيزياء لبعض المعضالت من خالل النظرية النسبية التي اسوتطاعت ان        
تحل االشكاالت وتملي بعض الثغرات التي  فلت ا نظريوة نيووتن، وقود اهتموت النسوبية بتفسوير 

                                                           
 . 697، ص م4619   1867،  19، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ط المنجد في اللغة ادب وعلوم،   لويس معلوف -3

 
(، 27غيرة )صالموسوعة ال منشورات وزارة الثقافة والفنون،، النسبية بين نيوتن وانشتاينانظر : د. طالب ناهي الخفاجي،  -1

 .5-4،ص1978الجم ورية العراقية،
 * حيث بدأ نيوتن و اليلو بوضع اول مبادئ النسبية ودراست ا .

 . 32مصدر نفس  ، ص -2
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ا  كيوف نقووم  3الضوء والزمن وسرعة الجسم واتجاه حركت  وهو مايسومى )بمبودأ النسوبية(.
ة وموون يقيسوو ا والووذ  يمكوون اعتبوواره معتموودح علووى تواجوود حركووة االجسووام فووي بقيوواس الحركوو

الفضاءات وطريقة قياسات تلك المسافات والحركة وهي ادراك سرعة حركتنا بالنسبة لالجسام 
االخر ، البد ان نقرن بين ظ ور النسبية ونظرية الكم وذلك القتراب زمن ظ ورهما ، وتالقي 

تمرات الفيزيوواء وجلسووات النقوواب وتوورتبط نظريووة الكووم بالنظريووة علموواء النسووبية والكووم فووي مووؤ
 النسبية وبالتفسير الفلسفي للعلوم . 

بوودأت تتووداخل عوووالم الفلسووفة بالصووورة المتشووظية التووي تسووخر موون القوووانين الثابتووة          
  والكالسيكية، والبد من الرجوع الى المنطق الذ  عاد الوى ذاتو  لينواقب ثوابتو  ويودقق صوالت

بووالعيني والمجوورد، لتكووون االشووياء التعنووي ذات ووا المجووردة، بوول تعنووي اكثوور موون شوويء، فبعوود ان 
اعتبر اينشتين ان كول موا نوراه ونفسوره عبوارة عون رؤ  تؤكودها حواسونا، وان ال شويء ثابوت 
بقدر مانعرف  او نراه في ، فقاد ذلك اينيشتين الى ان يحطم فكرتي الزمان والمكان فوي نسوبيت  

ل في اعتراض  على الثبوت العلمي الرياضي )حتى المعادالت الرياضية انبعثت في ذهن  اذ يقو
ليؤكود ان نظريتو  النسوبية  1من شطحات  التي حاول في ا ان يتصور الكون على صورة جديدة(

ليسووت كل ووا معووادالت رياضووية بوول ان ووا اخووذت تنحووو بأتجوواه الجوانووب الفلسووفية فووي القووراءة 
 .والتفسير واالستنتاج

)القت نسبية اينيشتين الضوء على مفواهيم لوم يكون االنسوان يور  والهمية نظرية اينيشتين فقد
في ا سو  كون ا مطلقوة، وقلبوت كثيور من وا لتجعل وا نسوبية، واثبتوت انو  اليوجود هنواك اسوس 
منطقية الفتراض محاور مرجعية مفضلة لقياسوات الفضواء والزموان، فيتالشوى التمييوز بين موا 

، اننوا  2قب يعتقد بأحقيت ، واليمكن ان يكون هنواك سوكون مطلوق او حركوة مطلقوة(الن كل مرا
ازاء ف مووم متفوواوت لالشووياء والطبيعووة الفزيائيووة حولنووا اذا مووا احسسوونا بوو ، وان تغيوورح م مووي 
سويطرأ فوي توصوويف ا بوين مووا نوراه فوي الطبيعووة والوذ  يأخووذ شوك  نسوبيي متفاوتووا تختلوف فيوو  

الخر واحساس  باللون او الشوكل او الفعول او الكيفيوة ضومن التحووالت الرؤية المطلقة بحسب ا
الفيزيائيووة والكيميائيووة )ان ووا جميعووي احكووام نسووبية تلووك التووي نطلق ووا علووى االشووياء نسووبة الووى 
حواسنا المحدودة وليست احكامي حقيقية، والعالم الذ  نراه ليس هو العالم الحقيقي، وانما هو 

عتقلوين فوي الرمووز التوي ينقل وا عقلنوا ، ليودلنا علوى االشوياء التوي عالم اصطالحي نعيب في  م
، ومون هنوا فوأن )فكورة النسوبية توتلخص فوي البحوث عون العالقوات  3النعرف ل ا ماهيوة اوكنو (

الثابتية ، ان هدف النظرية النسبية هو كما اشار الي  سومرفيلد قبل خمسين سنة ، البحث عما 
 .4يقة ما (هو ليس نسبيا  ، عن المطلق بطر

 لفيزيوواءاوقوود فتحووت النظريووة النسووبية اوسووع االبووواب للوقوووف علووى حيثيووات نظريووات          
ريوات ظ ورت نظفاالخر ، وصارت الشغل الشا ل للفيزيائيين فوي اثبوات فروضو م وتجريب وا ،

ض ( الوذ  دحواوجود العوالم االسوكنلند  )روبورت بوروانثوم قلبت كل الثوابت عند الفيزيائيين ، 
ة رت نظريووهنوا ظ و. ية نيوتن التي تر  ان حركة االجسام التحدث اال بتسليط قووة علي وانظر
 مكمال  لتلك النظريات الحديثة في الفيزياء . الكم

تسواؤالت ( كأحود النظريوات العلميوة التوي اثوارت الQuantumظ رت نظرية )الكوم( )         
 ووضعت الحلول ومازالت تبحث في الكيفيات.

                                                           
، 1ية، طوحدة العربسات الدرا، ترجمة د.فتح هللا الشيخ، المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركز الكون االنيقبرايان  رين، -3

 .43،ص2005بيروت،

 
 . 6، ص 7، دار المعارف ، مصر ، ط يةببسوال ينيشتيناانظر :مصطفى محمود ،  - 1
 . 60طالب ناهي الخفاجي ، مصدر سابق ، ص - 2
 . 11مصطفى محمود ، مصدر سابق ، ص  - 3
النشر وللدراسات  امي ادهم ، المؤسسة الجامعيةس، المكان والنسبية ، ت : د.  انيشتين  اليلو نيوتنفرانسواز باليبار ،  -4

 . 130، ص 1993والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 
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طبيعت وا فيزيواء باهم ابتكارين في القرن العشرين هموا ، النسوبية وميكانيكيوة الكوم، واللقد كان 
ي حركوة تبحوث فو تقسم قسمين الفيزياء الكالسيكية ، والفيزيواء الذريوة ، فالفيزيواء الكالسويكية

 وك ا .االجسام الكبيرة ، والفيزياء الذرية هي مايشتغل على اصغر جزء من المادة وسل
يخفى ان العالم حولنا هو مجموعة من الذرات والجزيئات التي تكون العالم الموجوود ال         

المدرك بما في ا اجسادنا. وقد اثار وجود الجسيمات الصغيرة او الوذرة العلمواء وحواولوا دائموا  
ق.م(  420تقديم تفسيرات ل ا عبور العصوور بأشوكال مختلفوة ، ويمكون القوول ان )ديمقوريطس

تفسيرح للذرة عندما قام )بتقديم تفسير مقنع للخصوائص الفيزيائيوة للموادة..  هو اول من اعطى
ولكون فكورة ديمقوريطس ظلوت فكورة عائموة بودون  5اذ افترض ان ا تتألف من جزيئات صوغيرة(

 اثباتات والفائدة.
وقد ذكر القرحن الكريم تحديدح واضحي مسمى لفكرة صوغر حجوم الجسويم والوذرة وقوال           
، وكانوت االيوة *)فمن يعمول مثقوال ذرة خيورح يوره * ومون يعمول مثقوال ذرة شورح يوره(عز وجل 

، صغر مقدار اليظلم هللا عز وجل في  ليعطي البشر حق م في الخير والشر أالكريمة توحي الى 
 وتلك داللة على  الكم والمقدار االل ي المعلن للبشر 

ظوم اعبوين  ثم اكتشف جون دالتون الذرات واكتشوف االوزان الذريوة )وكانوت تلوك مون          
قوة دد العالاكتشافات االنسان(، ثم اكتشف دالتون ما اصبح يعرف بالنظرية وهوو نظوام جديود حو

ت فووي تووم اكتشوواف الجزيئووات وتراكووب الووذرا 19بووين الووذرات والعناصوور ، وفووي بدايووة القوورن 
 الغازات.

)ان نظرية الذرة  قد اقتلعت من تربة التأمل الفلسفي واعيد  رسو ا فوي تربوة البحوث           
العلمي، عندما وضع ل وا اسواس فوي التجوارب الكميوة،  فقود قواس جوون دالتوون نسوب االوزان 

، ثم اكتشف جوزيف تومسوون االلكتورون  1التي تدخل ب ا العناصر في مركبات ووجدها ثابتة(
 س نسبة الشحن الك ربائي الى الكتلة ثم حصل على مقاس تقريبي للشحنة.وذلك من خالل قيا

العلوم اذ  ا فلسفةلقد شغلت علوم الطبيعة الفيزياوية كل تقدم علمي حياتي ، وقد سبقت          
ياضويات اصبحت الفيزياء ضمن تفسيرات فلسفة العلووم وتطورهوا فمنوذ ان بودأ رسول بودمع الر

 .لفلسفة ت الفيزياء ضمن العلوم التي تم استقراءها من خالل ابالمنطق والفلسفة ، اصبح
ل كووين )ان ومثوول النظريووة النسووبية فووي نسووبية الزمووان والمكووان وحقيقت ووا يقووول انيشووت        

لمطلقووة ااالفكووار االساسووية للعلوووم هووي باالسوواس بسوويطة( والتووي اسووقط في ووا انيشووتين الصووفة 
لقرن يزياء افعة الضوء والبعد الرابع )الزمن( ، ان لقوانين الكون والزمان والمكان سو  سر

كم ءت لتوراالعشرين هي بزوغ نظرية الكم )الكووانتم( وهوي مايسومى بالنظريوة الكميوة التوي جوا
، وبوذلك الحوديث القرون ان الكوانتم هي نظرتنا الى الذرات ومكونات ا ، وقد صنعت فع  العالم

كترون ة بواالل . ان نظرية الكوانتم هي عالقوة الوذرتم صنع الحاسوب والاليزر واالنشطار الذر
 وسحابة اللون المرافق لشحنة االلكترون .

ان ا ما يسمى فيزياء الكم )الكوانتم( الفيزياء الكمية ، فيزياء الكمومية ، وكلمة كووانتم         
(quantityوهنا يكون اللبس مع ا ومع )كلمة  ( كلمة التينية وليست انجليزية وتعني )مقدار

 2كمية.
وحتى نف م فلسفة الكم )الكوانتم( والتي استحدثت ا التكنولوجيا المعاصرة البد ان نقوف         

عنوود الفالسووفة والعلموواء الووذين سووعوا الووى ايجوواد العالقووة بووين العلووم والفلسووفة والووذين زخوورت 

معوارف فيزيائيوة كتابات م بالرؤ  العلمية التي تخدم الحيود فوي الف وم الجديود، وبعودما انبثقوت 

                                                           
،  1، مصور ، ط ر ، االسوكندرية، ت: دكتوور فوؤاد زكريوا ، دار الوفواء لودنيا الطباعوة والنشو ، نشأة الفلسفة العلميةهانز ريشنباخ  -5

 .157، ص 2007
 .8-7، اي  القرحن الكريم سورة الزلزلة *
 .158هانز ريتشنباخ ، مصدر سابق ، ص - 1
لخولي ، دار يزا طريف اروالن اومنيس ، فلسفة الكوانتم )ف م العلم المعاصر وتأويل ( ، ت: م.د.أ. احمد فؤاد باب ، أ.د. لم – 2

 . 10، ص  2008المعرفة ، الكويت ، 
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اقرب ان تكون جزءا  من الفلسفة وابعد من ذلك ، فما كانت نظريات انيشتين وتجريب  ومنطق  

اال ورح من الفلسفة المنحدرة من العلوم ، كما كان رسل وفتنجشتاين وكارناب وكووين وبووبر 

الحسوية )ان النتائع المنطقية تمحوص عون طريوق المالحظوة  *فمث  كان معيار رودلف كارناب 

ومون الفالسوفة الوذين قربووا العلوم ، 3واستنتع ان الفلسفة هي دراسة للبناء المنطقي للغة العلم(

ف ووو موون الفالسووفة التحليلووين الووف كتابوو  )رسووالة منطقيووة  **للفلسووفة كحلولمنطقيووة فتجنشووتين 

اننوا فلسفية( يقول )ان الخبرة الفلسفية تنشأ عنودما نسويء ف وم وظيفوة بعوض ادواتنوا الذهنيوة 

 .4نتبع المشكالت وما بين ا من روابط او مفارقات متأثرين بالخبرة الفلسفية(

رؤيتوو  الفلسووفية العلميووة فووي )ان العووالم يتووألف فووي التحليوول االخيوور موون  ***ويحوودد رسوول        
وقائع ذرية ، وقود وحود بوين الجزئيوات والكيفيوات ،فوأعتبر الحوس المشوترك هوو مجموعوة مون 

وتلوك هوي  ،1عالقة الحضور المتواقت وكان يقورن المنطوق بنظريوة المعرفوة ( الكيفيات ترتبط ب
يعمل على المتغيرات والثوابت ،*مايسمى مذهب رسل في المنطقية الذرية . وبالمثل كان كواين

،لقوود اختلووف العلموواء فووي 2وعبارتوو  )الن يكووون الشوويد موجووودا معنوواه ان يكووون قيمووة لمتغيوور (
افتورض اسوحق  1704الذرات ووحدة علمية قياسية ففوي سونة  الضوء وماهيت  كأحد عناصر

نيوتن ان الضوء عبارة عن جزئيات ، وعارض  منافس  كريستيان هوبكن بوأن الضووء عبوارة 
عن موجات ،ثم اكتشف العالم االنكليز  توماس بانك ان الضووء ينتشور مثول المواء علوى شوكل 

من جا ربط احيانوا العلوم بالتفسوير الفلسوفي  لقد كان ل والء العلماء الفالسفة ، موجات متداخلة
 عندما يتوقف العقل عن الوصول الى نتائج  لتبدأ الفلسفة بوضع الحلول وردم الفجوة .

من المفكرين الذين ربطو العلم بالمنطق وبنظرية المعرفوة واللغوة **يعتبر ماكس بالنك          
ان  شعاع اليبث في صورة مستمرة وانموا ،درس الديناميكية الحرارية ،والكم الطاقي واستنتع 

في رزم من الطاقة ، ومثل  بأن  يشب  الماء ف و اليسيل باسوتمرار بول علوى شوكل نقواط كنقواط 
المطر ومجموع الطاقة اليمكن ان يكون اال عددا كبيرا من ذلك الكم الطاقي الذ  يودعوه بالنوك 

هوووات مختلفوووة محوووررا طاقوووة فيعمووول هوووذا الكوووم علوووى حركوووة الجسوووم بأتجا 3بوووالكم الفاعووول .
 ك رومغناطسية ، وتعمل تلك الطاقة بشكل سحابة كبيرة تحيط بالجسيم .  

 :الصراع بين المادة والطاقة 
ان العالقة  ازلية بين المادة والطاقة وهوي معروفوة وقود شوغلت العلمواء والفالسوفة قوديما       

وحوديثا ، ولكوون تلوك العالقووة والصووراع يأخوذ اشووكاال مختلفوة نظوورا لتنوووع الموادة وحجووم الطاقووة 

                                                           
لمعرفة، افينا، احد علماء التجريبية او الوضعية المنطقية،درس نظرية  الماني درس الفلسفة في؟( -1891رودولف كارناب )*

 والمنطق الرياضي،وفلسفة العلم.
 .326ص ، 1983اد ، ، دار القلم ، بيروت ، مكتبة الن ضة ، بغد الموسوعة الفلسفية المختصرةفؤاد كامل واخرون ،  -3
 .في الفلسفة والتجريب( ي ود  نمساو  ، درس الرياضيات وال ندسة وكتب 9511-8891لودفيع جوزيف جوهان فتجنشتين،)**
 .294-293،ص، مصدر سابق فؤاد كامل واخرون : انظر  -4

 ،  ل رياضيا ومال الى الفلسفة ليجد مبررا في االعتقاد بصدق الرياضيات( بدأ رس1970-1872براتراند ارثروليم رسل )***
 كان الحل عند رسل ان يرد الرياضيات الى المنطق. 
 .217،ص، مصدر سابقفؤاد كامل واخرون : انظر  -1
 .نطق ي من الم تمين بفلسفة المنطق ونظرية المعرفة وقد رد الرياضيات الى الم( منطقي رياض-1980ويالد .ف أ.كواين )*
 .350مصدر نفس  ، ص  -2
م. يعتبر 1918في الفيزياء عام  جائزة نوبل ، حاصل علىألماني فيزياء ، عالم1858 - 1947 (Max Planck) ماكس بالنك**

على  والرياضيات والميكانيكا الفلك علمجسيمات ا، تلقى  دراسةو الذرة التي تعد ثورة في ف م اإلنسان لطبيعة نظرية الكم مؤسس
، استطاع أن ي ز اأوساط العلمية كل ا عندما  1900 سنة  ، فيبقاء الطاقة ، وكان هو أول من علم بالنك مبدأهرمان مولر يد

هذه قد صدمت  نظرية الكم: كم.    ومفردها كموميات تقفز بصورة  ير متصلة. وأن ا مكونة من الموجات الضوئية أعلن أن طاقة
حد أصغر لالرتفاع أواالنخفاض. وهذه النظرية االعتقاد العلمي السائد في ذلك الوقت بأن الطاقة تتزايد أو تنقص متواصال أ  بال 

الجديدة وجدت في الطبيعة أن الطاقة تزيد أو تقل بكمات صغيرة ال يوجد أصغر من ا من الطاقة، واد  هذا االكتشاف إلى ف م جديد 
طول  الشعاع تعتمد على طاقة للطبيعة . قد جعلتنا نقترب كثيرا من ف م اعمق لطبيعة المادة واإلشعاع. ". وفقا ل ذه النظرية فان

 )أ  تختلف باختالف اللون مثال( . والتردد الموجة
  2003 وو العدد الثاني  (  19المجلد ) وو مجلة جامعة دمشق للعلوم اأساسية ت: د. صووالي يحيواو ، ،  جاذبية الكملوي سومولين ، – 3

 . 15-14-13، ص
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
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واشكال ا واسباب وجودها وطرق معرفنتا ب ا ، ان الوجود االنساني مبني على المادة والطاقة 
وجود حي مرئي او محسوس .  وقد ذكر في القران الكريم ) قال انا خير من فتنة خلقتني من ك

 ، ذلك ابليس يتفاخر بنفس  وافضليت  كون  طاقة .***نار وخلقت  من طين(
 يوره  سواني عونفالصراع االزلي بين المادة المدركة المحسوسة التي تميز الوجوود االن        

ول مكون القودة ، ووسم ابليس كون  خلق من نار ف و طاقوة دائموة ،ويمن الخالئق هو هذه الما
 ان الطاقة نوعان سامية مصدرها هللا وطاقة شريرة مصدرها ابليس.

ي فووا لفيزيووائلقوود بوودا ان التركيووب الن ووائي للضوووء والمووادة هووو اعظووم مظ وورين للواقووع ا        
ون تلك وتك .  19ن اية القرن لضوء مركب من موجات والمادة من ذرات ، وقد ظ ر ذلك في 

 صة .الكيفيات الجديدة من موجة وذرة مجموعة خوارق ذرية تعطي مواصفات الذرات الخا
مرحلوة متقدموة فوي المعوارف لتمثول ظ رت الذرة وااللكتورون والنيووترون والبروتوون          

لمعضوالت بالوذات الفيزيائية المعاصرة . فقد كانت الفيزياء الكالسويكية تقووم عوالى حول بعوض ا
االجسوووام ذات االحجوووام الكبيووورة ، ولكووون اكتشوووف العلمووواء ان تلوووك االلكترونوووات والنيوترونوووات 
والبروتونات والذرة بشوكل عوام التخضوع الوى قووانين الفيزيواء الكالسويكية الن تلوك الجسويمات 

لذريوة سميت بالجسيمات تحت الذرية ، وهنا برزت ميكانيكا الكم الن ا تدرس الجسيمات تحت ا
ان نظرية الكم هي القيمة والمقدار الكمي الوذ  يعورف الجسويمات وموا تحملو  مون طاقوة وهوي 
طاقووة الكووم او طاقووة الجسوويمات وتلووك الكميووة والمقوودار هووي مايحوودد قيمووة الطاقووة فووي الموودارات 
والتي يبعث ا كل عنصر واطياف  اللونية المختلفة يقول مالبراتب )ان فكرتنا عن المقدار كافية 
لجعلنووا نوودرك جميووع خصائصوو  الممكنووة وان جميووع العلوووم الصووحيحة تعووالع الكميووة وتوورتبط 

 .1بال ندسة (
ان ق بالف م للزمما يتعللقد كانت االنظرية النسبية بوابة الفتح للقضايا العلمية العالقة في        

القنبلوة  ال  الوىوالمكان والفضاء ، ولتلتحق ب ا نظرية الكم مكملة ل ا فيموا يتعلوق بالوذرة وصوو
لقضوايا الذرية ، ف ي في عالقة مباشرة بوجودنا ، وقد تملصوت مون سويطرة وهيمنوة ك نووت ا

ة ، ان ا المدرك الجبرية والمعادالت والفروض وتطبيقات ا ، فأستعانت بالفلسفة لتفسير الوقائع
صورات  وفق ت تاعادة ف م العوالم الرياضية وفق المنظار العلمي الجديد ، ف و يف م الرياضيا

 الفلسفية ويحفز على الف م الجديد للعالم المعاصر .

 نظرية الكم والمبادئ العلمية :
يمكن ان يطلق علي ا فيزياء الكم ، ميكانيكا الكم ، نظرية الكم ، ان الجذرور الحقيقية           

لفيزيووائي كووان العوالم ا 1900لبوزوغ نظريوة الكووم كوان فوي بوودايات القورن العشوورين ، ففوي عوام 
موواكس بالنووك يلقووي محاضوورة فووي الجمعيووة الفيزيائيووة االلمانيووة عوون الطيووف المسووتمر لتوورددات 
الضوء المنبعث من الجسم الساخن ، حين توصول الوى حركوة وتورددات الجسويمات االلكترونيوة 

الوذ  يقوويس (h) د معادلوة وضوع ب وا الثابووتجووسولوك ا وتوأرجح شوحنات ا الك ربائيوة وقوود او
فتورددات الموجوة المتذبذبوة تحودد تورددات الضووء  ،2توزيع الطاقوة الوذ  يتناسوب موع الموجوة 

 المنبعث وقياس كمية الطاقة تلك هي النظرية الكمية .
بأجراء تجربة فوي المختبور علوى االلكتورون  1905قام العالم الفيزيائي بالنك في سنة          

لتنبووء بسولوك االلكتورون وطاقتو  الحركيوة وسولوك  المووجي ، المنطلق ، وكانت النتائع عدم ا
وكانت فرضيات طاقة الكم . ان ا عملية تطور وتغير ف منا للعالم والودافع الفيزيوائي فوي القورن 
العشرين ،فقد كشوف بالنوك ان كول شوعاع وبضومن  الضووء يخضوع لوتحكم اعوداد صوحيحة ،انو  

 ، quantum3ة اطلوق عليو  اسوم الكوم )الكووانتم(يسير تبعا العداد صحيحة لوحدة اولية للطاق
 1913ونظريووة الكووم نشووأت بووالتزامن مووع نموووذج بووور لووذرة ال يوودروجين وتنامووت فووي حوودود 

                                                           
 . 76القران الكريم سورة ص ، اي  ***
 .118، ص 8819،  2نيفاف رديس لويس ، ديكارت والعقالنية .ت : عبدة الحلو ، منشورات عويدات ، بيروت ، باريس، طج -1

. 7-6. p 2000carson, cathryn.the origins of the quantum the ory,snmmer/fall. -2 
 . 161سابق.صهانز ريتشنباخ ، مصدر  -3
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بصيا ة اولى معادالت ا وهوي ميكانيوك المصوفوفات علوى يود مواكس بوورن  1925وانت ت في 
 . 4وفرنرهيزنبرج والتس

ين الطبيعة في عوالم مصونوع مون جسويمات حاضورة ان ميكانيكا الكم هي التعبير العام عن قوان
في كل مكان وتكاد تكون  ير قابلة لالدراك الحسي ، وهو العلم الذ  يحذرنا في حودود الحوس 

اد  الكشف عون الخوواص  5المشترك ان بعض المبادئ الفلسفية االساسية قد تكون على خطأ.
يكا الكم او الميكانيك الموجي ، وقد الموجبة والجسيمية للجسيمات الدقيقة للذرة اكتشاف ميكان

( 1987-1892ارتبطا معا من خالل مجموعوة مفواهيم وحسوابات رياضوية وكوان د  برولوي )
هو من افترض تجميع فكرتي الموجة والجسيم ، وقود سوميت امواجو  تلوك بواالمواج الماديوة ، 

ج ، وقد قام ( ان الجسيم عبارة عن تجميع لالموا1961-1887وقد اعتبر اورين شرودنجر )
شرودنجر بوضوع معوادالت لمعرفوة سوكون االلكتورون المسوتقر ومسوتويات الطاقوة ، ومون هنوا 

لقد فسرت النظرية بالتجربة واالحتمال 6عرف الميكانيك الموجي وهو اسم اخر لميكانيكا الكم .
صحب ا كثيرا وقد تم الجمع بين النظريتين الجزيئية والتموجية ، فكان يعتقد ان هناك جزئيات ي

موجات تسير مع الجوزئ وتوتحكم بحركتو  مون خوالل الطاقوة ، وحودثت تحووالت فوي النظور الوى 
الذرة وتفسير سلوك ا ، فقد كان التفسير المنطقي ان هناك جسيمات التوتحكم بسولوك ا قووانين 
سببية ، كما تعودت الفيزياء الكالسيكية على تفسيرها ورصد سببيت ا المادية ، وانما ان هناك 

انين احتماليووة تتشوواب  رصوود قوووانين الموجووات وتركيب ووا الرياضووي فووي حركت ووا ومعادالت ووا قووو
الرياضووية ، وان قوووانين االحتماليووة والسووببية قوود تكووون قوووانين متداخلووة اليمكوون التخلووي عوون 

 احداها .
 لقد اوضح بالنك التشاب  بين الميكانيكا الكالسيكية وميكانيكا الكم في خضوع كل من ا للسوببية
او الحتميوة ، وان مبوودأ الالدقووة ال يخورج عوون السووببية او الحتميووة وان صورامة هووذا المبوودأ فووي 
الفيزياء الكالسيكية كما هو علي  تماما في فيزياء الكم ضمن حودود الفورق بمبودأ الحتميوة بوين 
صورة العالم والحس ، وان نظرية الكم هي حتمية من نوع جديد فعالقة الشك ال ترفض المبدأ 

 .1حتمي بل تحاول خلق رؤ  جديدة ل  وتفتح اسباب جديدة للتطبيق والتفسيرال
يجوودوا  ان علموواء الكووم وجوودوا ان فووي كوول موورة يقومووون بعموول تجربووة بوونفس المعطيووات        

نيكوا س لميكااختالفا في النتائع فااللكترون يكوون بمكوان مختلوف دائموا وسوميذلك معضولة القيوا
تغيور ولتجربوة ان عملية الرصد في التجربة تؤثر دائما على سير ا الكم ، وظ ر ايضا بالتجربة

 ن عمليوةامسار االلكترونات وتعطي عدد  ير ثابوت مون االحتمواالت ولوذلك وصول العلمواء الوى 
ي ما هلطبيعة الوعي والرصد تجعلنا نر  االشياء او نحدد الوجود كما نريد نحن وان قوانين ا

 ندرك  وما تعلمناه .
صبح مبدأ الشك ) والال يقين( في تصرف وسلوك الجسيمات جزءا مون ميكانيوة الكوم وي        

، وقد اعلن العالم الفيزيائي هايزنبيرغ )ان من المستحيل ان نقيس بصورة دقيقة كمية الحركة 
موضوع  في الموجة المرتبطة ب  ،  –في الوقت عين   -التي يقوم ب ا جسيم بسيط وان تحدد 

موضع  دقيقا  ، كان هذا المقياس عوامال  فوي تعوديل كميوة الحركوة ، ومون ثوم فكلما كان مقياس 
في تعديل سرعة الجسيم بصورة ال يمكن التنبؤ ب ا ، وكلموا كوان مقيواس الحركوة دقيقوا  اصوبح 
موضع الجسيم  يور محودد ، فالوقوائع الفيزيائيوة فوي المجوال الوذر  ال يمكون قياسو ا بودون ان 

 . 2قابل للقياس(يدخل في ا اضطرابا   ير 

                                                           
/quantum-and-picasso/08/2011http://physicsbuzz.physicscentral.com-:انظر –4

theory.html 
 .121،صروالن اومنيس ، مصدر سابق –5
قافية العامة لشؤون الثاية ، دار )دراسة في فلسفة العلم( ، سلسلة رسائل جامع بيةبتحوالت السد. افراي لطفي عبد هللا ، انظر :– 6

 .146، ص 2006، بغداد ،  1، ط
 . 611ال .ص ب. دار الجواد . بيروت لبنان  مذهب فلسفية قاموس مصطلحات دار مكتبة ال اللمحمد جواد مغنية .  -1
 . 269- 268ص ، 1998، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت لبنان ،  فلسفتناباقر الصدر ،  محمدانظر:  –2

http://physicsbuzz.physicscentral.com/2011/08/picasso-and-quantum-theory.html
http://physicsbuzz.physicscentral.com/2011/08/picasso-and-quantum-theory.html
http://physicsbuzz.physicscentral.com/2011/08/picasso-and-quantum-theory.html
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ونحون اذا  ازاء المبوودأ الووذ  يقووول ان الطاقووة تنتشور بشووكل كوووانتم متعوودد موون الطاقووة ،          
وبمووا ان الضوووء يتكووون موون موجووات وحووزم )طاقووة( )اسووتنتع د  برو لووي ان الجزيئووات التووي 

هووا جزيئوة بأعتبار –تمتواز بالكثافوة تمثول ظواهرات ضووئية ، وال بوود مون تفسوير ظواهرة موجوة 
 3توصيفات تتنافى وتتكامل بشكل متبادل( .

ان لغة  الكم او)ميكانيكيا الكم( هي منطق الكتابة ولغوة محايودة التتحودث عون الموجوات         
او الجزيئات بل تتحدث عن االتفاقات ا  الصدمات ، وتترك مايحدث في الطريق بين الصدمات 

كوم )ان ميكانيكوا ال 4امرا  ير محدد ب ذا المنطق تبدو الصورة الن ائية لفيزياء الكووانتم )الكوم(
هي اطار مون المفواهيم الدراك الخوواص المج ريوة للكوون ، وان للكوون صوفات مدهشوة بونفس 

، وقود تبقوى  5الدرجة بل حتى اكثر ادهاشا عندما نفحص  على المستو  الذر  وتحوت الوذر (
جميع الحقائق العلميوة قابلوة للتغيور او الودحض ، وتكوون الحتميوة جوزءا  مون المفواهيم العلميوة 

الرياضويات والفيزيواء والكيميواء ، وتلووك االحتمواالت  يور القياسوية هوي طريووق  المطروحوة فوي
لالسووتنتاجات احيانووا ، وتعيوودنا فلسووفة الكووم موون الرجوووع الووى الفلسووفة وتقبل ووا لوويس كون ووا 
موضوعات تأملية ، بل انما مفاتيح للحلول التي يصعب الوصوول الي وا او الوتك ن ل وا ، فبودت 

ة تبحث في العالقات المنطقية بعيدا عن الوقوائع واالسوباب هوي تبحوث الفلسفة االن حلوال علمي
 في النتائع .

ان اهم تطبيقات نظرية الكم هو تطور الدمع بوين نظريوة الوذرة ونظريوة االشوعاع ، وقود         
كشف العالم الفيزيائي رذرفورد ان لاللكترونات مدار كوكبيا  ، وقام العالم نيلزبور بأكتشاف ان 

الذرة ال بود ان يورتبط )بكوم الطاقوة( الوذ  حودده بالنوك ، وااللكترونوات تودور فوي حودود نموذج 
، واثناء االنتقاالت تبعث طاقة محددة بلوون 1الذرة ضمن مسارات محددة وتنتقل من مدار الخر

محوودد ، وتلووك االنتقوواالت تحووددها مووؤثرات كووالحرارة والضووغط ، وبووذلك وضووعت هووذه النظريووة 
تميووز كول عنصوور لتصووبح قاعوودة اسوتطاعت ان تكشووف العناصوور الجديوودة  سلسولة خطوووط طيفيووة

 وضمن الجدول الدور  من خالل نشاط ا االشعاعي الموجي وطاقة الكم .

 المبحث الثاني
 المقاربات الشكلية بين الفن والعلم :

ال يخضوووع البحوووث الوووى الحيووواد المن جوووي ، والن العلوووم هوووو الحوووافز المؤسوووس للنظوووام          
الكووووني مووون خوووالل القوووانون الرياضوووي الوووذ  يسوووتند الوووى الفعووول والمنطوووق ليجووود نفسووو  اموووام 
حقوووائق وفرضووويات ثابتووو  ال تقبووول الجووودال ، لقووود ذهوووب أصوووحاب الموووذهب العقلوووي الوووى . ان 

العقوووول وال تسووووتند الووووى القووووو  الخارجيووووة ، كامثلووووة  الحقووووائق الرياضووووية هووووي موووون ابووووداع
الحركوووة ،  -القووووة  -الرياضووويات الجبووور وال ندسوووة والفلوووك والميكانيوووك وهوووي دراسوووة الوووزمن 

ويختلووووف ازاءه المووووذهب االخووووور المنوووواقص والووووذ  يعتمووووود التجربووووة والمالحظووووة الحسوووووية 
رياضوووووية والمدركوووووة ، فقووووود قوووووال أصوووووحاب الموووووذهب التجريبوووووي الحسوووووي ، ان المعووووواني ال

والتوووي تلتقط وووا العوووين مووون الطبيعوووة ،  1منتزعوووة مووون صوووور اأشوووياء الماديوووة المحسوووومة . 
وال يمكوووون ان يكووووون العلووووم قوووووة حقيقيووووة دون ان تسووووجل المالحظووووة دورهووووا الووووى جانووووب 
الفرضوووية ، فيمتوووزج االسوووتدالل العقلوووي بالمووودركات الحسوووية فوووي إيجووواد مسووواحة للعلووووم عبووور 

 وم المعاصرة . التاريخ وباأخص دراسة العل
يوووورتبط الفوووون بالحقووووائق العلميووووة وبالمالحظووووة والتأموووول ، فالحقووووائق العلميووووة فووووي          

فلسووووفة الفوووون هووووي حاضوووورة فووووي المنطووووق العلمووووي والمالحظووووة واالسووووتناد الووووى المعرفووووة 

                                                           
،  2، المكتبوة الشورقية ، ط ، ت: د. جورج كتوورا الفلسفية dtvاطلس _ بيتر كونزمان ، فرانز ، بيتر بوركارد ، فرانز فيدمان ،  -3

 . 185، ص 2007بيروت ، لبنان ، 
 .272-271الصدر ، مصدر سابق ، صمحمد باقر انظر –4
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الجماليوووة والوجدانيوووة ،  فالصوووورة الفيزيائيوووة فوووي لغوووة الفيزيوووائيين التعنوووي موووا هوووو حدسوووي 
عنووو  ،  بووول هوووي مف ووووم واقعوووي صوووور بالرياضووويات ويمكووون ان يكوووون  اومرئوووي وموووا يعبووور

المنطووووووق والرياضوووووويات صوووووووريا  عنوووووودما يتعووووووامالن مووووووع عالقووووووات ال اشووووووياء ويمكوووووون رد 
فالقضوووايا التوووي ال تووودل عووون معنوووى وال  1أساسووو ما الوووى منظوموووة بدي يوووة بلغوووة موووا صوووورية .

 ت ا.تتخذ اشكاال  لرموز وتعينات ثابتة تعتبر صورة للفيزياء وصور
وقوووود حوووواور علموووواء الفيزيوووواء والطبيعيووووات وعلموووواء الرياضوووويات الفوووون كمنظومووووة          

طبيعيوووة تعتمووود المالحظوووة والتجريوووب ، وعنووودما يقوووارن اينشوووتين بوووين الفنوووان والعوووالم ف وووو 
اليبعوود كثيوورا  بين مووا فيمووا عوودا كووون ان لكوول من مووا وسوويلت  فووي العوورض ومادتوو  ووسووائط   

الحوووس والوجووودان والعاطفوووة وخامتووو  ووسوووائط  )مادتووو  الفنيوووة(  ولموووا كوووان الفنوووان يعتمووود
فووان العوووالم يبحوووث بالتجربووة العلميوووة والوسوووائل الرياضوووية حووال  لمعضوووالت  وتقيموووا لمشوووكالت  
محووواوال اثبوووات ذاتووو  و فرضووويات  ، ويووور  اينشوووتين انووو  )فوووي مغامرتووو  العقليوووة اأولوووى لوووم 

فنيوووة .... فالرسوووام التجريووود  علوووى يختلوووف كثيووورا عووون الرسوووام التجريووود  فوووي مغامرتووو  ال
حووق حينمووا يحوواول ان يعبوور عمووا يووراه علووى طريقتوو  ف ووو يوودرك بووالفطرة ان مووا يووراه بعينوو  
هووووو لوووويس الحقيقووووة ، وبالتووووالي ف ووووو لوووويس ملزمووووا لوووو  ... وبامكانوووو  ان يووووتلمس الحقيقووووة 

العلوووم لقووود سوووار .  4(البعينووو  انموووا بعقلووو  ... وربموووا بعقلووو  البووواطن او وجدانووو  .. او روحووو 
والفوووووون بمحوووووواذاة وجودهمووووووا وابتكووووووارات بقاءهمووووووا فمووووووا كووووووان يبتكووووووره العلووووووم بالبحووووووث 

 واالستكشاف يتناول  الفن بالتوثيق والتنضيد االنساني .
وللتأكيووود علوووى االرتبووواط الوثيوووق بوووين االبوووداع الفنوووي واالبوووداع العلموووي فوووان روبوووين          

العلوووم والفووون والمعرفوووة فوووي عصووور شووواندلر تحووودث عووون المنووواطق اإلبداعيوووة المتوازيوووة بوووين 
))العلم الكالسوووويكي(( بوووو العلموووواء الفيزيوووواء قبوووول هووووذا )التشووووظي(  وصووووفالمعلومووووات ، لقوووود 

الرياضووووويات بوصوووووف ))العلم الصوووووور (( ،ويطلوووووق علوووووى فيزيووووواء الكوووووم اسوووووم ))العلوووووم و
ان الجمووووال فكوووورة  يوووور قابلووووة للتعريووووف وان 1.الصووووور ((ر م التطبيقووووات العينيووووة ال ائلووووة 

ويمكووون أيضوووا ان يأخوووذ التفسوووير اشوووكاال معرفيوووة وحسوووية 2حسوووب موووا يوووراه.بكووول يفسووورها 
مختلفوووة متباينوووة أحيانوووا ، وان كووول موووا يووور  يقوووع ضووومن موووا يريووود ان يحويووو  الشوووخص مووون 

هووووو صووووفة  وانعكاسووووات ، وقوووود يطلووووق الفالسووووفة أحيانووووا علووووى الجمووووال كونوووو  موضوووووع أ
جووووده فيووو  يمكووون ان يرسووول ا الينوووا لنتعووورف علي وووا بسووو ولة  مووون خوووالل  الشوووكل للشووويء مو

ويمكووون ان يلتقوووي المجمووووع بوووادراك الجميووول واسوووتيعابة ، ، الموووادة ، المعنوووى )المضووومون( 
 ،3اذ يووور  المووواديون )ان الشوووعور بوووا  شوووي انموووا هوووو انعكووواس عووون الواقوووع الموضووووعي(

هووو ذاتووي يمكوون ان تسووبع الصووفة علووى وموون الفالسووفة موون يجوود ان فكوورة ومف وووم الجمووال 
شووويء والووودليل تبووواين ااراء حوووول الجموووال وتذوقووو  و االختالفوووات تلوووك هوووي تراكموووات ذاتيوووة 
إنسوووانية. يمكننوووا ان نسوووتل م فكووورة النسوووبية فوووي ابوووداء الحكوووم والووورا  فوووي موضووووع اختلوووف 
 فلسووووفيا فووووي توصوووويف  كونوووو  احوووود المسووووائل العلميووووة الطبيعيووووة ال امووووة التووووي اثووووارت جوووودال
تاريخيوووا ازليوووا ، وقووود تقووورب نسوووبية اينيشوووتين مووون هوووذا الجووودل النسوووبي بوووين الووودالئل الذاتيوووة 

 والموضوعية في انشاء فكرة الجمال وتوصيف ا العلمي واإلنساني .
ممووووا ال شووووك فيوووو  ان الفنووووان المبوووودع الووووذ  يلقووووي بذاتوووو  وشووووعوره  علووووى مادتوووو  وفقووووا 

لموضوووووع والوجوووودان والحووووس لموضوووووع  وفكرتوووو  ف ووووو فووووي جوووودل دائووووم بووووين المووووادة وا
والمعرفوووة ، ليخووورج العمووول الفنوووي الجميووول الوووى االكتموووال ويصوووبح عرضوووا خاضوووعا لالحكوووام 
العلميووووة والفلسووووفية ، وتوووورتبط قووووراءة الجمووووال بووووالعلوم  دائمووووا  ، لقوووود تحوووودث طووووا ور عوووون 
الفوووون والجمووووال وقووووال ) الفقيوووو  يفسوووور النصوووووص ويسووووتخرج من ووووا اأواموووور والنووووواهي ، 
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مووووذهبا عقليووووا ي توووود  بوووو  الووووى الحقووووائق ، والعووووالم يكتشووووف قوووووانين  والفيلسوووووف يضووووع
الطبيعوووة ، اموووا الفنوووان فانووو  يكشوووف عووون الجموووال الكوووامن فوووي الكوووون ويمتلوووك القووودرة علوووى 

ان المعيووووار الجمووووالي الفنووووي الووووذ  يمكوووون ان يخضووووع للحكووووم ال بوووود ان ان  4التعبيوووور عنوووو  (.
القبلووووي لتحديوووود الجمووووال الفنووووي  تكووووون لوووو  عالقوووو  بووووالمنطق واالدراك والتووووراكم المعرفووووي

وسوووولوك  باتجوووواه المجتمووووع وحضوووووره الووووواقعي ، وموووون ثووووم تقييموووو  الووووذ  قوووود ال يخضووووع 
لمعيوووار ثابوووت علموووي جبووور  بقووودر موووا يخووورج الوووى المعيوووار الوووال متوقوووع اوعووودم الثبوووات فوووي 

 الحكم . 
الكميوووة تتصووواعد او تووونخفض ، واذا اتضوووح لنوووا بشوووكل تقريبوووي ان النووواقص متضووومن         

لزائووود ، فوووأن الكميوووة قابلوووة للقسووومة وممتووودة ايضوووا   ، ولوووذلك فوووأن الحوووس المشوووترك متفوووق ا
ان اهتوووزاز النوتوووات . 5موووع الفالسوووفة مووون اجووول ان يرفوووع شووودة خالصوووة الوووى مسوووتو  المقووودار

وخروج ووا بشووكل منوودفع موون اتجوواه الخوور سووووف يصوول لوعينووا وادراكنووا وسوونقول ان النوتوو  اكثوور ارتفاعوووا 
جسوووم سووويبذل ج ووودا لبلووووغ شووويء اكثووور ارتفاعوووا فوووي الفضووواء ف نوووا سووونحدد ارتفاعوووا لكووول اواقووول ارتفاعوووا ،فال

نوتووووة موووون السوووولم الموسوووويقي ، وعنوووودما اسووووتطاع الفيزيووووائي ان يحووووددها موووون خووووالل عوووودد االهتووووزازات 
الصوووادره فوووي وقوووت واحووود ، فاننوووا سووونقول ان اذاننوووا تووودرك بشوووكل مباشووور اختالفوووات فوووي الكميوووة ، ويبقوووى 

وقوووود يووووزج اينيشووووتين 6ة اذا مووووا ادخوووول عليوووو  الج وووود العضوووولي الووووذ  سووووينتج  .الصوووووت كيفيووووة خالصوووو
معادالتووووو  الرياضوووووية التجريديوووووة باالرقوووووام والمعوووووادالت الجبريوووووة والتوووووي كانوووووت ال تعكوووووس 
الواقووووع المفووووروض بالتجربووووة بوووول هووووي تبحووووث خلووووف تلووووك التجربووووة والمعرفووووة الووووى عوووووالم 

خلووووف فلسووووفات الظووووواهر افتراضووووية قوووود تكووووون موجووووودة ولكن ووووا  يوووور موجووووودة تختفووووي 
. ان عالقوووة نظريوووة الكوووم بعووووالم الفووون وفلسوووفات  هوووي موووا تحملووو  تلوووك 1والتفسوووير والمنطوووق

االلكترونوووات المشوووحونة بحركت وووا العشووووائية المنتجوووة لاللووووان المتنا موووة والتوووي تصووودرها 
طاقوووة وحركوووة االلكترونوووات فوووي مووودارات ا حوووول النوووواة المتناهيوووة الصوووغر ، والكوووم هوووو نووواتع 

حبيبوووات بالغوووة الصوووغر مووون الطاقوووة الموجيوووة وهوووي وحووودة صوووغيرة واحووودة اليمكووون حركوووة 
تقسووويم ا او تجزئت وووا يمكووون ان تكوووون قيموووة او مقووودار او كوووم مووون الطاقوووة المتحوووررة ، تلوووك 
كانووووت نظريووووة موووواكس بالنووووك فووووي شووووري وتوضوووويح واسووووتقراء انتقووووال طاقووووة الفوتونووووات 

بيعيوووات والوووذرة اسوووتطاع ان يقلوووب وااللكترونوووات فوووي الوووذرة وهوووذا فوووتح رائووود فوووي عوووالم الط
عووووالم الفيزيووواء الوووى مراجعوووة نظريات وووا وثوابت وووا السوووابقة وعمليات وووا وحلول وووا الرياضوووية 
وتحطوووويم ثبوت ووووا ، ان ووووا ميكانيكيووووة الكوووووانتم فلسووووفة الكوووووانتم اونظريووووة الكوووووانتم وهووووي 

  التداخل بين العلوم والفلسفة والتي اوجدت تطبيقات ا الفنية تشكيال وتصميمي.
 التحوالت الفنية والتطور العلمي :

وممووووا اليمكوووون ا فالوووو  ان النتاجووووات الفنيووووة واالدراك الجمووووالي قوووود سووووار بموووووازاة          
االكتشوووافات العلميوووة واالنسوووانية ، فلوووم يكووون الفووون بكووول ازمانووو  بعيووودا عووون تلوووك التطوووورات 

احيانوووا وتالصوووق العلميوووة فوووي الفيزيووواء والطبيعوووة والرياضووويات والفلوووك ، وقووود اقتووورن الفووون 
موووع تلوووك المخاضووووات والتحووووالت العلميووووة الكبووور  حتووووى وكانووو  متوووونفس العلوووم وتطبيقاتوووو  
النفسوووووية واالنسوووووانية ، ويمكووووون ربوووووط الفووووون دائموووووا بابتكوووووار االوووووة والطاقوووووة والك ربووووواء 
والوووديجتال والوووخ . مووون العلووووم التطبيقيوووة الصووورفة حتوووى اننوووا نكووواد نجووود ان الفووون يحووواول 

بتكوووارات العلميوووة وينطلوووق احيانوووا مووون العالقوووات الجبريوووة والتفصووويلية تطبيوووق فلسوووفة تلوووك اال
لتلووووك القفووووزات العلميووووة والتجربيووووة ، فيتحوووورك الفوووون باتجوووواه تحوووووالت كبوووور  ومنعطفووووات 
ابتكاريوووة تاخوووذ اتجاهوووات وتطبيقوووات جديووودة ترسوووم حركوووة الخطووواب االجتمووواعي العوووام . ومووون 

ولوجيووووا هووووي علوووووم يوووودرك ا العقوووول الم ووووم معرفووووة ان علوووووم الفيزيوووواء والكيميوووواء والفيزي
البشوووووور  بوسووووووائل  العلميووووووة والعصووووووبية وباسوووووواليب التجريووووووب ، ولكوووووون تفسووووووير االدراك 

                                                           
 . 36نفس  ، ص -4
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وحقيقتووة فلسووفيا ف ووو لوويس موون حووق تلووك العلوووم ، إن ادراكتنووا هووي مووا نحسوو  موون تجاربنووا 
،  فمحوووواوالت العلووووم فووووي تفسووووير سووووببية الظووووواهر الطبيعيووووة تاخووووذ اتجاهات ووووا 2الخاصووووة 
 ، واليمكن اهمال الحس واالدراك في التفسير. التجريبية

 الفكريووووةووقوووود ارتبطووووت بعووووض االتجاهووووات الفنيووووة ارتباطووووا كبيوووورا باالبتكووووارات العلميووووة 
لووووك تواالجتماعيووووة وواكبت ووووا ، بوووول قوووود تكووووون تلووووك االبتكووووارات هووووي السووووبب فووووي نشوووووء 

 الحركات الفنية وصيا ت ا .

 -الكم : االسريالية والدادائية وميكانيكي
ها التعبيوووور عوووون العقوووول البوووواطن بصووووورة أ( هووووي حركووووة مبوووودsurrealisme) *سوووورياليةال

يعوزهوووا النظوووام والمنطوووق ، وهوووي تعبووور عووون واقوووع اشوووتغال الفكووور ومايمليووو  بعيووودا عووون ا  
تحكووووم خووووارجي، انوووو  يخوووورج عوووون نطوووواق ا  انشووووغال جمووووالي او اخالقووووي ، وهووووي ترتقووووي 

 . 3ماهو  ريب ومتناقض باالشكال الطبيعية الى ما فوق الواقع المرئي الى
ة وغ للحركوووفتووورة انبثووواق العلووووم والثوووورات الفكريوووة الكبووور  فوووي الفيزيووواء بوووز شووو دتلقووود 

نسووووبية السووووريالية والتووووي تزامنووووت مووووع اهووووم انقالبووووين علميووووين فووووي حركووووة العلووووم همووووا ال
ذات فن وبالووووالينيشووووتين وانبثوووواق نظريووووة الكووووم الذريووووة ، وقوووود اثوووورت هوووواتين النظووووريتين بووووال

 ين الفوووونبووووفووووون دائمووووا امووووام هووووذه العالقووووة السووووريالية فووووي بوووودايات ا وان مووووؤرخي الفوووون يق
شووووات المناق والعلووووم ، وقوووود احوووودثت تلووووك الثووووورات العلميووووة قبوووووال اجتماعيووووا كبيوووورا واثووووارت

تكوووووين والمووووؤتمرات العلميووووة حركووووة فووووي الوسووووط االجتموووواعي العلمووووي واالدبووووي والفنووووي ل
 السريالية في قلب تلك النظريات .

اصوووول را للتوالعلموووواء والفنووووانين شووووكال متطووووواتخووووذت العالقووووة بووووين الفالسووووفة و           
وقووود  ريالييناالنسووواني فوووي التحوووديث واالبتكوووار وقووود تكثفوووت العالقوووة بوووين الفزيوووائين والسووو

ر( اثوووور كووووان لفيلسوووووف العلووووم والموضوووووعات العلميووووة الفيزيووووائي السابق) اسووووتون باشووووال
ان   علووووى ف ووووم بريتووووون )منظوووور السووووريالية( العلميووووة . وقوووود ذكوووور باركسوووونون فووووي كتابوووو
لكووووم االسووووريالية قوووود ادرجووووت ضوووومن الوضووووعية المنطقيووووة وذلووووك عبوووور اهتمام ووووا بفيزيوووواء 

مبتكووورة وانوووب الواالفكوووار النظريوووة ، ويؤكووود باشوووالر المشووواركة النشوووطة بوووين السوووريالية والج
 .(1من الفيزياء الجديدة شكل )

فنووان وال ،(2ب فووي لوحووة )عاريووة ت ووبط الوودرج( شووكل )ملقوود تووأثر مارسوويل دوشووا          
كاندنسوووكي بالنظريوووة النسوووبية وحركوووة الكوووم وكوووان مولعوووا بالمعادلوووة التوووي تقوووول ان الطاقوووة 
هوووي موووادة ذات سووورعة معينوووة وهوووي تعنوووي ان كووول شووويء فوووي االسووواس  يووور متبلوووور او ال 

 1شكل ل  وهذا مارسم  في اعمال  وخاصة االخيرة لتصبح فلسفت  في لوحات .
كووووان  عيووووة وقوووودين مووووع القضووووايا العلميووووة واالجتماتشووووابكت بعمووووق افكووووار السووووريالي          

لحسووووي مبوووودأ الشووووكل )عوووودم اليقووووين( لوووو  )هووووايزنبرغ( مل مووووا للسووووريالين فووووي التالعووووب ا
 بفضاءات لوحات م ومواضيع م في التموي  والتقلبات.

ان االزموووة المعرفيوووة التوووي احووودثت ا ميكانيكوووا الكوووم قووود حفوووزت الفنوووانين السوووريالين لتجنيووود 
وقووووود كانوووووت 1930مووووون التووووواثير بالفيزيووووواء الحديثوووووة وبالوووووذات فوووووي  المفووووواهيم والصوووووور

الصووعوبات التووي واج  ووا الفنووانون هووي ايجوواد لغووة جديوودة للواقووع ، وذلووك مانقوول السووريالية 

                                                           
 .323،صمصدر سابق محمد باقر الصدر،  -2
ولغت ذروت ا  9031عام  السريالية او فوق الواقعيية هي مذهب فرنسي حديث منظرها اندري  بريتول ، ظ رت التسمية اول مرة *

روا بغكر سيع ، وقد تأث الولى، اهم فنانوها سلفادور دالي ، تطورت انشطة السريالية بحركة ال)داد( خالل الحرب العالمية ا 1924
 بوند فرويد في التحليل النفسي وتأثروا بالعلم واالدبي والفلسفة .

DADA and Surrealism reviewed , paul Hammond:Film Program at the ,  awn AdesD -3

National Film Theatre, paris ,1960 , p 232. 
 

 . 35ع الفن والكم صموضو  http:// alhayat.com\\ موقع نت : انظر  -1
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الوووى حقووول خطوووابي يتضووومن فيزيووواء الكوووم، وبوووذا تحوووول فناني وووا الوووى لغوووة شوووب  مجوووردة فوووي 
 عوالم خاصة.

 فن الرسم وميكانيكا الكم :
ليوووة االقتوووران بوووين الفووون والعلوووم قووود تبووودو  يووور مف ومووو  وقووود نجووود التقوووارب ان عم        

م موووي فموووثال كوووان )نيلوووز بوهر(عوووالم الفيزيووواء باحوووث فوووي علوووم الوووذرات ، وفوووي اثنووواء بحوثووو  
التجريبيوووة قووود توصووول الوووى نتوووائع متناقضوووة اوصووولت  حووود اليوووأس فموووا كوووان فيووو  اال ان قووورأ 

م ، وقووود اوقووود هوووذا الكتووواب الشووورارة ( )التكعيبيوووة(في الرسوووducubismeكتووواب يسووومى )
عنوووده فوووابتكر نظريوووة الموووتمم فوووي فيزيووواء الكوووم ، والتوووي تقوووول ان هنووواك بعوووض االشوووياء هوووي 

فووي الوقووت نفسوو  ، وهووي دومووا عنوود قياسوو ا  waves وتموجووات particlesجزيئووات 
تكوووون اموووا هوووذا او ذاك ، وكوووذلك التكعيبيوووة فوووي الرسوووم هوووي تحووواول ان تمثووول مشووو دا مرئيوووا 

انووووب مختلفووووة وقوووود ال مووووت هوووذه النظريووووة )بوووووهر( فووووافترض ان االلكترونووووات هووووي مووون جو
تموجوووات وجوووز ء فوووي الوقوووت نفسووو  ولكووون دائموووا عنووود قياسووو ا تكوووومن اموووا هوووذا او ذاك 

لقووود تحوووول الموقوووف الثقوووافي اثووور اكتشوووافات الفيزيووواء تلوووك ، وقووود  2فتاخوووذ احووود االحتموووالين.
ك نقوووواط فرديووووة موووون الطووووالءات فووووي يتنوووواول ايموووووجين كووووالرك هووووذا الموضوووووع فيقووووول هنووووا

، وتلووووك النقوووواط المتقطعووووة تكووووون  (3شووووكل ) 1885وهووووي فووووي  *لوحووووة )جووووورج سووووورا(
اللوحوووة بأكمل وووا والتوووي تظ ووور كخطووووط مسوووتمرة ، وهوووي بوووذلك تشووواب  الكثيووور مووون دورات 
الوووذرات ، فوووي حياتنوووا وهوووي ذرات متقطعوووة مووون تلقووواء نفسووو ا تقتووورن ببنووواء تشوووكيل العمووول 

لغوووة االنووودماج العلموووي بوووالفن وموووا يقتووورن  وهوووي(2)رار لالنووودماج الثقوووافي.الفنوووي .ان وووا اسوووتم
قوووام العوووالم ) نيلوووز بوووور ( يوضوووع نموذجووو  للوووذرة  1913باالبتكوووارات العلميوووة ، ففوووي عوووام 

والووذ  كووان اكتشوواف  التمثوول بووأن االلكتوورون يمكوون ان يسووقط موون موودار عووالي الطاقووة حووول 
نبعوووث ضووووء وهوووو جسووويم يسووومى فوتونوووات . النوووواة الوووى  مووودار اسوووفل الطاقوووة ، وعنووودها ي

سوواعد هووذا النموووذج علووى ف ووم ميكانيكووا الكووم وهووو يشووري كيووف ان المووادة والطاقووة تتفاعوول 
 على نطاق ضيق جدا  بالمقياس من الذرات .

يقوووول ) ارثووور بووووبر ( اسوووتاذ العلووووم فوووي جامعوووة لنووودن ان اينشوووتين و بوووابلو بيكاسوووو          
يعالجوووان فوووي وقوووت واحووود خاصوووية المكوووان او الفضووواء والتطلوووع اليووو  بطووورق مختلفوووة كووول 
من مووووا وضووووع فكرتوووو  وفلسووووفت  عن مووووا بطريقتوووو  ، اينشووووتين اكتشووووف النسووووبية وبيكاسووووو 

 1اكتشف التكعيبية .
تمتووووووع العلموووووواء بعقليووووووة ومخيلووووووة اسووووووتطاعت ان تل م ووووووم المعالجووووووات الطبيعيووووووة         

والفكريووووة موووون خووووالل انبعاثووووات الحلووووم والوووورؤ  الفنيووووة ، يقووووول انيشووووتين ) ان لووووي موووون 
شخصوووية الفنوووان موووا يكفوووي النسوووع مووون خيوووالي موووا اريووود ... وان االبوووداع العلموووي عنصووورا 

ة عووون  قووورار عقالنوووي بووول عووون حاجوووة وحالوووة شوووعورية قريبوووة مووون العاشوووق ،  يووور صوووادر
العلميوووة الوووى الخيوووال كموووا يحتووواج الفنوووان الوووى المنطوووق  عرفوووةوالبووود ان تجووونح الم. 2شخصوووية

 العلمي احيانا  .
عمووول ) بيكاسوووو ( علوووى االشوووتراطات الجديووودة فوووي الفووون التكعيبوووي مووون خوووالل النظووور        

قطووع وتجميع ووا فووي زوايووا الووى االشووياء بطريقووة مختلفووة بتقسوويم االشووياء الووى العديوود موون ال
جديووودة والتوووي تبوووين الفووورق بوووين وج وووات النظووور المختلفوووة ، وتلغوووي العموووق والنظووور الوووى 

( ان تشووووووظي االجووووووزاء 4االشووووووياء بأجزائ ووووووا ولوووووويس ككوووووول ، وكووووووذلك ) بووووووراك ( شووووووكل )
واقتران وووا بحركووووة االشووووكال وتسوووطيح زواياهووووا ارتسووووم فووووي صوووورة متخيلووووة موووون نظريووووات 

                                                           
 . 31مصدر نفس  ، ص :انظر   -2
 المقارن  بين سلوك الذرات وتكنلوجيا الرسم الحديث . *

1-http://physicsbuzz.physicscentral.com/2011/08/picasso-and-quantum-
theory.html.p6 
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وجووووودت التفاعووووول بوووووين الموووووادة والطاقوووووة ضووووومن مسوووووتويات ا الفيزيووووواء الحديثوووووة والتوووووي ا
 المختلفة.

 ونظرية الكم :  *محمود صبر 
محموووود  البووود مووون عووورض سوووريع الهوووم التوووأثيرات دون الذريوووة التوووي اعطوووت للفنوووان       

ة بالمووواد صوووبر  مفووواتيح اسووولوب  الفنوووي الجديووود فقووود اعطوووت فيزيووواء الكوووم اكتشوووافا يتعلوووق
وم الكترونووووات توووودور حول ووووا ضوووومن موووودارات محووووددة تقوووو والطاقووووة ، بووووأن الووووذرة تمتلووووك

بعوووث او ت وووي اموووا فااللكترونوووات باالنتقوووال عبووور مووودارات ا الثانويوووة واثنووواء تلوووك االنتقووواالت 
يسوومى  تمووتص طافووة واالهووم هووو انبعوواث الطاقووة الووذ  يتحوودد بطووول موووجي معووين وهووو مووا

او  جي مووون ضوووغططيووف الطاقوووة ، وذلوووك انموووا يحووودث عنووودما تتعووورض الوووذرة الوووى موووؤثر خوووار
بعثووة يم المنحوورارة او اختووزال ، وينووتع موون هووذه الطاقووة اطيوواف لونيووة تحووددها طاقووة الجسوو
ن كتووورون مووووقووود تكوووون ملونوووة قابلوووة الن تبعوووث الووووان خاصوووة للعناصووور، وكلموووا اقتووورب االل

 الواحوووود نووووواة الووووذرة كانووووت طاقووووة االنبعوووواث اقووووو  كووووذرة ال يوووودروجين ، ذات االلكتوووورون
 . القريب من النواة

وقووود كوووان مووون  وقووود ال موووت تلوووك الطاقوووة والموجوووات والتووورددات اللونيوووة الفنوووانين ،        
رسووووم  هووووؤالء الفنووووان محمووووود صووووبر  الووووذ  اتخووووذ لمن جوووو  اسووووم )واقعيووووة الكووووم( محوووواوال  

ا صوووووورة للموجوووووات و ترددات وووووا وصوووووورة لميكانيكوووووا الكوووووم وحركوووووة الجسووووويمات وسووووولوك 
 المرتاب.
بر  منظوووورا  وفيلسوووووفا  فووووي العالقووووة بووووين الفوووون والعلووووم يعوووود الفنووووان محمووووود صوووو         

والفيزيووواء الحديثوووة ، فقووود اصوووبح مدرسوووة فنيوووة خاصوووة ، لقووود درس علوووم االجتمووواع والرسوووم 
والتصووووير اضوووافة الوووى موهبتووو  الفنيوووة . رسوووم اللوووون والفضووواء والحركوووة ورسوووم الخطووووط 

. بعوووود منتصووووف المحاكيووووة للووووذرات والعناصوووور واسووووس اتجاهوووو  الفنووووي بأبداعوووو  وابتكوووواره 
السوووتينات صوووار التوجووو  نحوووو االلووووان فقوووط فرسوووم مجموعوووة صوووور هندسوووية فقوووط عالقوووة 
االلووووان موووع بعضووو ا الوووبعض ، وكانوووت اشوووب  بدراسوووات لونيوووة ،ثوووم صوووار عنوووده تحوووول نحوووو 
دراسووووة الوووووان الطيووووف الووووذر  . بوووودأ اهتماموووو  بووووااللوان المرتبطووووة بالعووووالم الووووذر  فتوووورك 

يوووف الوووذرة والوان وووا ، وانتقووول للعوووالم الوووذر  بعووود ان الطيوووف الشمسوووي االعتيووواد  نحوووو ط
اكتشووووف ان لكوووول ذرة طيووووف لوووووني معووووين وهووووذه نقطووووة االنطووووالق الجديوووودة ، ابتكوووور نموووواذج 

الوووى العوووالم الوووذر  فقووود اوحوووت * تمثووول المرحلوووة االنتقاليوووة مووون االعموووال الواقعيوووة التقليديوووة 
، هوووذا انتقالووو  الجديووود لووو  هوووذه االطيووواف بوجوووود عالقوووات بوووين الوووذرات عالقوووات لونيوووة ، و

 .(6،  5شكل )
وهكوووذا انتقووول محموووود صوووبر  فوووي فووون يتنووواول التعبيووور عووون الظوووواهر االجتماعيوووة         

المرئيوووة الوووى فووون يتنووواول تفاعووول االنسوووان موووع الظوووواهر الذريوووة ، انووو  الفووون الوووذ  يصوووور 
اعموووق االشوووياء والعوووالم فووون العمليوووات ، واقعيوووة الكوووم وهوووي اول محاولوووة فنيوووة لوضوووع فووون 

ال موووع الكوووون ، وهوووو فنوووا  يمثووول العوووالم الجديووود انووو  جديووود تفسووور العوووالم دون الوووذر  لالتصووو
 . 1صورة للعالم بمستواه العميق 

 -فن النحت ونظرية الكم :
واجووو  فووون النحوووت تحوووديا  م موووا  فوووي عالقوووة الموووادة بالكتلوووة كونووو  فنوووا  مجسوووما  يقوووع          
ثالثيوووة االبعووواد ، وقووود وظوووف النحووواتون ميكانيكوووا الكوووم فوووي عووودة اشوووكال من وووا  3Dضووومن 

كل الطاقوووة وحركوووة الجسووويمات والبنووواء المووووجي والبنووواء الوووذر  وتنووووع الجسووويمات الوووخ شووو
موووون االشووووكال التووووي تصووووبح علي ووووا الووووذرات وموووواهو مسووووتوحى موووون فيزيوووواء الكووووم والتووووي 
اعتبروهوووا االسووواس العلموووي لكووول مايواجووو  عمليوووا  فوووي العوووالم ، وكوووان النحووواتون يحووواولون ان 

                                                           
 .  من العراق الى موسكو والى براغ 3196فنان عراقي هاجر عام  2201-1927محمود صبر  *
 . 1195االنتظار ، نساء في  1948، عائلة  1950، الجنازة  1962ل  اعمال تقليدية مثل ، جدارية وطني *
 =1060http://www.iraqiart.com/inp/view.asp?IDمن موقع  youtubeلقاء مع الفنان محمود صبر  على  -1
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ح الن اشوووكال الجسووويمات والطاقوووة اشوووكال يوصووولوا الفكووورة بطريقوووة مف وموووة بشوووكل صوووحي
اكثوووور تعقيوووودا  لمووووا يمثوووول من ووووا جسوووويما  ام موجووووة والقوووودرة علووووى تصووووور تلووووك المفوووواهيم ، 
والمشوووكلة تكمووون فوووي ان تلوووك هوووي موووواد ل وووا خصوووائص ، وان الفووون البصووور  هنوووا قووود يمثووول 

طوووي الواقوووع بدقوووة عاليوووة والوووذ  هوووو اصوووال  واقعوووا  مخبئوووا  عووون العوووين المجوووردة ، فيحووواول تخ
حووودود المنطوووق والتمثيووول الحرفوووي والووودخول فوووي منووواطق اعموووق مووون الرؤيوووة او الف وووم فقووود 
صوووارت القضوووبان الحديديوووة الرفيعوووة شوووعاعا  وظ ووورت القموووم وتوووداخلت االقوووواس وتوووداخلت 

( ، ومثلوووت الكائنوووات المركزيوووة ، وموجوووات كرويوووة تنبثوووق مووون المركوووز 7بنوووي الكوووم  شوووكل )
لوووذرات المجسووومة وتراكيوووب الكووواربون المكعبوووة االوجووو  ، ومثلوووث الزوايوووا المكعبوووة واشوووكال ا

( ، وتراكبوووووت االواي المتوازنوووووة لتأخوووووذ 8والتوووووي ترموووووز الوووووى الفيزيووووواء الكموميوووووة شوووووكل )
( ، تتصووورف ميكانيكوووا  الكوووم هنوووا فوووي واقعيوووة الفيزيووواء 9اتجاهوووات مختلفوووة بالحركوووة شوووكل )

ان والمكوووان فوووي حووودود وتحوالت وووا ، ان حجووووم االشوووكال النحتيوووة الكميوووة انت كوووت مبووودأ الزمووو
 هويت ا الجديدة . 

 تلفووووة اووقوووود اسووووتخدمت القضووووبان الحديديووووة الرفيعووووة لتصوووووير نموووواذج ذريووووة مخ         
نحوتوووة فوووي ( وقووود تتوووداخل القضوووبان موووع الكتووول النحتيوووة والقموووم الم10اجوووزاء من وووا شوووكل )

ت ذا حتيووةعالقووة اقوورب الووى واقعيت ووا والتووي توودرس طبيعووة الموجووات وتوج  ووا فووي كتلووة ن
 ( .11حجم كبير ومتداخلة التفاصيل شكل )

شوووأ بوووي المنوقووود تعتبووور العووووالم الصوووغيرة مووودخال  الوووى عوامووول اكبووور حيوووث التسلسووول الترات
الت تقوووارب ( ، وتتوووداخل الحلقوووات واالسوووالك النحيفوووة فوووي تشوووكي12لتركيوووب االجوووزاء شوووكل )

د كووووان طوووووط لقوووو( ، الحلقووووة والخ13نماذج ووووا الذريووووة وتتووووداخل اطوال ووووا الموجيووووة شووووكل )
ر افكوووار ان تصوووو االل وووام واالبوووداع اكثووور اقترابوووا  فوووي تشوووكيل االجسوووام النحتيوووة بموووا يمكن وووا

بصووورية  ومفووواهيم فيزيووواء الكوووم ، قووود يكوووون ذلوووك جوووزءا  مووون جنوووون االفكوووار ولكنووو  صوووورة
 منمقة مل م ا فعل الفيزياء الكمية وسلوك ا . 

 فيزياء الخزف وميكانيكا الكم :
يميائيووووة فوووون الخووووزف فوووون اللووووون والعالقووووات الجيولوجيووووة والخووووواص الك خفووووىالي         

ضوووومن ئي والفيزيائيووووة وهووووو موووون اكثوووور الفنووووون تووووداخل فيوووو  السوووولوك الكيميووووائي والفيزيووووا
ي التووووووي يصوووووونع من ووووووا )االطيووووووان( وعناصوووووورها وسوووووولوك ا الفيزيووووووائ المووووووادة االساسووووووية

ن فق ووووا موووويووووة ومووووا يراوالكيميووووائي وموووون ثووووم تقنيووووات التشووووكيل والتجفيووووف االوليووووة والن ائ
اثنوووواء  تحوووووالت فيزيائيووووة وكيميائيووووة وصوووووال الووووى تحووووول مووووادة الطووووين الووووى مووووادة جديوووودة

خووور التصووولب والتعامووول الحووورار  موووع عناصووور الطوووين وتحوووول جزيئاتووو  مووون مركوووب الوووى ا
بفقوووووودان بعووووووض الجزيئووووووات والتقووووووارب الجيسوووووومي لجزيئووووووات وذرات مركبووووووات االطيووووووان 

 المتصلبة .
فوووي   لتحووووالتتلوووك اوات االطيوووان وتتبلوووور بتأثرهوووا بووودرجات الحووورارة تتوووداخل جزيئووو        

 Betaا الوووى بيتووو Alphaالسووويليكا الداخلوووة فوووي تركيوووب االطيوووان وانتقاالت وووا مووون الفوووا 
نوووزوال  Alphaالوووى  Betaْم اثنووواء التسوووخين صوووعودا ورجوع وووا مووون 500درجوووة  ضووومن

 ن فقووودانمووومووا يرافووق ذلوووك موون تحوووالت فوووي العناصوور والجزيئووات والوووذرات وااللكترونووات 
يووووووائي واكتسوووووواب واختووووووزال واواصوووووور كيميائيووووووة جديوووووودة . ان السوووووولوك الفيزيووووووائي والكيم
لمووووادة لجزيئووووات وذرات االطيووووان تعطووووي الصووووفات الم مووووة والرئيسووووة بتشووووكيل جسووووم تلووووك ا

 لحرارية .وخواص ا وفق المؤثرات والضوا ط ا
ينتقوووول التفاعوووول الكيميووووائي للووووذرات والجزيئووووات فووووي مركبووووات الزجوووواج ومعادالت ووووا          

الكيميائيوووة والتوووي تووودخل العناصووور الطبيعيوووة فوووي تكوين وووا وتركيب وووا فتتووواثر بوووالقيم الحراريوووة 
لتفاعالت وووا لتسووولك سووولوكا انتقاليوووا تفرضووو  طبيعت وووا فتنتقووول مووون عناصووور ترابيوووة طبيعيوووة 

عووادالت خاصووة تووذوب  فووي الموواء لتسوو يل ميكانيكيووة التطبيووق علووى االطيووان ركبووت ضوومن م
المتصوووولبة ، وبتووووأثير الحوووورارة سووووتتحول هووووذه المووووواد الكيميائيووووة موووون حالووووة الووووى اخوووور  
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بمواصوووفات كيميائيوووة لونيوووة وبريوووق )لمعوووان( وشوووفافية والتصووواق عوووالي الصوووالدة سوووتتحول 
االطيووان المحروقووة فيصووبح ذو طبيعووة المووواد الترابيووة الووى مووواد صوولبة ملتصووقة علووى بوودن 

زجاجيوووة صووولدة وتكوووون قووووة االلتصووواق ناتجوووة عووون تكووووين اواصووور جزيئيوووة جديووودة تووورتبط 
موووابين سوووطح الزجووواج وسوووطح الفخوووار ، وتبووودأ الجزيئوووات والعناصووور الكيميائيوووة الموجوووودة 
فوووي الزجووواج واالطيوووان باالرتبووواط ببعضووو ا الوووبعض وتكوووون اواصووور متداخلوووة بموووا يضووومن 

 .1ناسقة  تمنح الجسم الصالدة والقوةشبكة مت
تسووواهم تلوووك العناصووور بوووذرات ا عنووود تعرضووو ا للحووورارة بانتووواج الووووان متعوووددة حسوووب          

نووووع العنصووور ونووووع االصووورة والتوووردد المووووجي للوووذرات مووون خوووالل االلووووان الذريوووة التوووي 
ا مووون عووودد.ومووون الجووودير بالوووذكر ان العلمووواء اكتشوووفوا  تتمتوووع ب وووا كووول ذرة عنووود تسوووخين ا

مووون  للجووودول الووودور  مثووول السووويزيوم والروبيوووديوم ، التوووي توووم اضوووافت االعناصووور الجديووودة و
اسوووتطاع العلمووواء ان يكتشوووفوا انوووواع العناصووور  خوووالل التعووورض للحووورارة واالطيووواف الناتجوووة

فووووي الشوووومس والكووووون ، وعوووورف العلموووواء بالتجربووووة وحركووووة الكترونووووات الووووذرة والطاقووووة 
د العناصووور ، فالصووووديوم يعطوووي اللوووون االصوووفر بدرجاتووو  عنوووالمنبعثوووة ان اللوووون يشوووير الوووى 

حرقوو  بالنوووار ، والنحووواس درجوووات اللوووون االخضوور والسوووترانيوم درجوووات اللوووون االحمووور وقووود 
فحوووص ذلوووك بالج ووواز التحليلوووي لالطيووواف ، فووواللون النووواتع مووون حووورق احووود العناصووور يعطوووي 

 . 1العناصر لون عبارة عن الوان بأطياف وطول موجي ومناطق سوداء تدل على 
لوووة وء كمرحتلوووك الموجوووات اللونيوووة قووود فسووورها قوووانون صووويا ة مفووواهيم انبعووواث الضووو        

رضوووية ف، وان  انتقاليوووة لاللكترونوووات بوووين المووودارات وتوووواتر انبعووواث الضووووء ذهابوووا وايابوووا
بوووين  ون يقفوووزالموجووو  والذبذبوووة تنوووتع اشوووعاعا ، ولوووم يكووون هنووواك تنبوووؤا سوووابقا بوووأن االلكتووور

 . وكان قياس تلك الطاقة والترددات قد جاء وفقا لنظرية الكم المستويات ،
ص وامتصوووا ان مايحووودد تلوووك االطيووواف مسوووتويات الطاقوووة المنفصووولة وكميوووة انبعووواث        

ان ارتفووواع  ،الطاقوووة اثنووواء قفوووز االلكتووورون عبووور مسوووارات  ، وكوووان قيووواس كووول ذلوووك احتموووالي 
 لتوووي تمووونحااللكتووورون بقفوووزة وهوووي ادرجوووة الحووورارة لووو  عالقوووة بكوووم الطاقوووة التوووي يبعث وووا 

   ، وقووووداالطووووال الموجبوووة والتووورددات اللونيوووة التوووي تنووووتع مووون ذلوووك فتمووونح اللوووون صوووفت
من نبعثوووة ضووويكوووون اللوووون النووواتع مووون تفاعووول الزجووواج بوووالحرارة هوووو طاقوووة االلكترونوووات الم

 ترددها الموجي .
البوويض والووى االسووود ، يتغيوور لووون االشووعاع مووع اشووتداد الحوورارة موون االحموور الووى ا         

فلوووو اتينوووا بقطعوووة حديووود وسوووخناها تسوووخينا كافيوووا فأنووو  يحمووور واذا زدنوووا الحووورارة والتسوووخين 
سوويغدو ابيضووا سووياا واذا زدنووا الحوورارة يأخووذ االشووعاع بالميوول الووى اللووون الووداكن وموون ثووم 
يتبخوووور ، واذا اسووووتطعنا ان تحووووتفظ بوووواالبخرة فووووي مكووووان محصووووور ورفعنووووا حرارت ووووا فأن ووووا 

. ان االبخووورة والغوووازات تفقووود صوووفات 2د وتسوووود وكلموووا ارتفعوووت الحووورارة كلموووا اسوووودتتسوووو
اللووووون لتباعوووود ذرات جزيئات ووووا فووووي ال ووووواء بواسووووطة التبخيوووور ولووووذا فووووأن الطاقووووة الالزمووووة 
للتحووول الووى  ووازات تكووون فووي مرحلووة االمتصوواص كووون الووذرات فووي حالووة تسووخين بأنتقووال 

بينمووووا تكووووون الصووووفات اللونيووووة اكثوووور وضوووووحا فووووي االلكترونووووات الووووى الموووودارات البعيوووودة ، 
الحووواالت السوووائلة والصووولبة للموووادة كوووون الكترونوووات الوووذرة فوووي حالوووة انبعووواث لقرب وووا مووون 
النوووواة وفقووود طاقت وووا ، ومووون هنوووا فوووأن زجووواج الخوووزاف ذو الووووان متنوعوووة بسوووبب انبعووواث 

 الدماغ . االطوال الموجية والترددات متنوعة وهذا ينتقل الى العين لتراه من خالل

                                                           
1-Robert Fournier,Illustrated dictionary of p ractisal pottery.Printed jolly and barber ltd , 
rugby and bound , by webb son and co. ltd, great Britain , 1973 . 
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ركوووة حمووود علوووى ان التقنيوووات اللونيوووة للوووزجيع ذات الووووان وصوووفات كثيووورة ذلوووك يعت          
او  ن فقوووودانالجسوووويمات االلكترونيووووة وسوووولوك الووووذرات بتقنيووووات االكسوووودة او االختووووزال اذ ا

دخل توووواكتسوووواب بعووووض ذرات العناصوووور كاالوكسووووجين ، او تقنيووووات الزجوووواج االخوووور  التووووي 
ولوووذا يكوووون  رات معينوووة كزجووواج الملوووح والراكوووو والمعوووتم و يرهوووا ،في وووا تراكيوووب ذات توووأثي

 ء تقنيووووافوووون الخووووزف ذو عالقووووة واسووووعة مووووع العلوووووم التووووي توووورتبط فووووي الفيزيوووواء و الكيميووووا
 وتجريبا علميا.

 فيزياء الكم والفن المرئي والرقمي :
لكووم موون يزيوواء اف يوورت نظريووة الكووم نظرتنووا الماديووة للفيزيوواء ، وقوود صوويغت دائمووا          

اعدنا مشوووواركتنا للمفوووواهيم واالدراك وهووووي  البووووا مووووا صوووويغت بشووووكل رياضوووويات ، وقوووود تسوووو
مووون  موقعنوووا نظريوووة الكوووم علوووى الف وووم خوووارج الحووودود الشوووكلية العلميوووة ، واعوووادة النظووور فوووي

مثيوووول والت موووون عووووالم فيزيووووائي لينوووواقب بالتجربووووة التالواقووووع الموووواد  ، وسوووونعرض محووووا
 الفنوووون البصووور  لمفووواهيم الكميوووة والكيفيوووة وهوووذا سيسووواعدنا علوووى ف وووم نظريوووة الكوووم فوووي
واقعيوووة البصووورية ، ان صوووراع الفيزيووواء الكميوووة هوووو نقووول التصوووور للواقوووع علوووى اسووواس ال
ر ب ووووا أثيالمشخصووووة وبووووالعودة الووووى نظريووووة الكووووم فأننووووا يمكوووون قيوووواس الجسوووويمات دون التوووو

 ضمن ديناميات النظام الذ  يوجد الكائن .
هنوواك نظووام خوواص بالجسوويمات يظ وور فووي سوولوك ا عنوودما التكووون فووي حالووة مراقبووة         

، او تسوووجل الجسوووويمات ازدواجيووووة موجووو  / جسوووويمة فووووي احتمووواالت متعووووددة ، وفووووي حالووووة 
وك ا وتلوووك القيووواس والمالحظوووة سووووف تن وووار عمليوووة الرصووود لتحديووود شوووكل الجسووويمات وسووول

الجسووويمات الكوميوووة تسوووطيع ان تتوووأثر حووواال عووون طريوووق جسووويمات أخووور ، فلمووواذا اليمكووون 
رؤيوووة الجسووويمات كموجوووات فينفوووك ارتباط وووا وتتالشوووى تلوووك الموجوووات وتبقوووى الجسووويمات 
تسوووير فوووي مسوووار مسوووتقيم . فيزيووواء الكوووم حققوووت العديووود مووون التقنيوووات مثووول اشوووعة ليوووزر 

ات واج وووووووزة الراديوووووووو والسووووووواعات الرقميوووووووة والووووووورنين المغنطيسوووووووي والترانزسسوووووووتور
 .1والحواسيب

ان جميووووع االفكووووار تقووووود الووووى التخمووووين العشوووووائي للجسوووويمة / موجووووة فووووي الوجووووود        
الن وووائي للشوووكل )مووورحة( وفوووي تجربوووة لمبتوووور  االطوووراف بجلوووب مووورحة ووضوووع اليووود في وووا 

ا توووووحي وموووورة خارج ووووا فاالنعكوووواس يمثوووول سوووولوك الجسوووويمات العشوووووائي ، ولكن ووووا كأن وووو
 .2بالنسبية في المكان والزمان معا

ة ( ، حيوووووث اكووووودت التجربوووووة علوووووى الفتحووووو14ان التجربوووووة مزدوجوووووة الشوووووق شوووووكل )      
زدوجوووة مالمزدوجوووة فوووي فيزيووواء الكوووم والتوووي حققوووت فوووي صوووور المووورحة الووودليل علوووى كون وووا 
  رائبيوووةموجووو  / جسووويم مووون الفوتونوووات والجسووويمات االخووور  ، وتلوووك التجربوووة بتفردهوووا و

ن تموووونح اصووووويرها اال ان طوووورق التنفيووووذ كانووووت  ايووووة فووووي الدقووووة والحرفيووووة اذ اسووووتطاعت ت
 الشكل ابعادا جديدة مختلفة من ثنائية ازدواج )موج  / جسيم( .

 فن الكم فن حديث :
يقوووول العوووالم الفيزيوووائي )اريوووك.جي.هيلر( ان الفنوووان الحقيقوووي هوووو لووويس مووون يضوووع          

محاوالتوو  علووى الكووانفس اماموو  ولكوون هووو موون يحوواول ان يخلووق شوويد هووو بحوود ذاتوو  شوويد 
(،  هووووذه الصووووورة تمثوووول نوووووعين موووون الفوضووووى والتشووووويب احوووودهما 15حيووووو  شووووكل )

م علوووى سوووطح المجوووال وثانيوووا نووووع ميكانيوووك الكوووم التوووي تظ ووور موجووو  عشووووائية مووون الكووو
كالسووويكي تقليووود  الوووذ  يصوووف فوضوووى مسوووار االلكتووورون منطلقوووا مووون نقطوووة محوووددة حوووول 
مسووتويات الزوايووا ،العووالم الوودكتور المصووور ظوول يتطلووع ويبحووث بعموول بحثووي ممتووع يتضوومن 

شوووكل  ،فووورض نظووور  حوووول سووولوك الموجوووة والفوضوووى لميكانيكوووا الكوووم ونظريوووة االصوووطدام 

                                                           
 .80لفن والكم صموضوع ا، http:// alhayat.com\\ انظر موقع نت  -1
 . 86ص art-modern-becomes-physics-quantum-http://scribol.com/science/whenانظر : -2

http://scribol.com/science/when-quantum-physics-becomes-modern-art%20ص86
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( تمثووول انحرافوووات الضووووء والقموووم 17شوووكل ) ، ايضوووا  وفووويت متداخلوووة ( تمثووول موجوووا16)
ومووون ثوووم الموجوووات االنعكاسوووات واالنكسوووارات فوووي االشوووعة التوووي تنوووتع مووون اصوووطدام الحوووائط 

 3ببعض االلكترونات ، فبعض ا ينفذ وبعض ا ينعكس ليكون موج  كوانتيمية.
لميووووا طابووووا عخ، لقوووود كووووان  لتطورات العلميووووة والقفووووزات المذهلووووةاان الفوووون يوووورتبط بوووو        

 -لتشوووكيليالفووون ا)وبحوووق كانوووت الفنوووون المرئيوووة فكريوووا اسوووس لووو  فوووي الثقافوووات والفنوووون ، 
ادئووو  فت  ومبوفنوووون الوووديجتال( اكثووور الفنوووون قووودرة علوووى محاكووواة العلوووم واالقتوووراب مووون فلسووو
فوووي  ة وخاصوووةحيوووث كانوووت التقوووابالت بوووين العلوووم والفووون تحقيقوووا للنظريوووات العلميوووة المعاصووور

 فيزياء.ال

 الدراسات السابقة :
جوووالت لوووم تجووود الباحثوووة ا  دراسوووة سوووابقة ل وووذا الموضووووع عووودا بعوووض المقووواالت فوووي الم

 والجرائد  وبعض الكتب ومن ا :
نوووي حقووول الفال فووويدراسوووة د. صوووالي القصوووب )فيزيووواء الكوووم واشوووتغاالت معادالت وووا التردديوووة 

ي المسووورح وتفعيل وووا علوووى االداء والعووورض م( تشوووتغل الدراسوووة علوووى ميكانيكوووا نظريوووة الكووو
قووووة تلووووك وعال، المتلقووووي ، فووووي ثووووالث فيزيائيووووات هووووي االثوووواث المسوووورحي ، الممثوووول االداة 

بحوووث الفيزيووواء مووون ضووووء وحركوووة وطاقوووة فوووي هوووذا الثالثوووي وهوووي قوووراءة لفلسوووفة الكوووم و
ت ميكانيكات ووووا والبحووووث فووووي معطيووووات نظريووووة الكووووم وصووووب تلووووك المعطيووووات فووووي مقاربووووا

 وووا يوووة وطبقت والمووودخالت المسووورحية ولووويس الفيزيووواء العلميوووة اخوووذ معطيوووات النظرالمعطيوووا
ي تطبيوووق فوووال تعتمووودالكاتوووب علوووى معطيوووات العمووول المسووورحي فلسوووفة النظريوووة . ان دراسوووتنا 

يل نيوووة تشوووكوتقالفووون التشوووكيلي لفلسوووفة الكوووم وافرازات وووا وتطبيقات وووا فوووي الخوووزف كوووالوان 
ك ابووووت تختلووووف عوووون معطيووووات العوووورض المتحووووروإن المعطيووووات البصوووورية ذات العوووورض الث

كلية الت الشوووكموووا ان المقاربوووة فوووي الفووون التشوووكيلي توووأتي مووون خوووالل اللوووون والضووووء والتقووواب
 ي .للطاقة و محاكاة تصرف الذرة ضمن ميكانيكا نظرية الكم في الفن التشكيل

 
 

 الفصل الثالث
 اجراءات البحث

 مجتمع البحث :
وللفتورة  ية الكمالفنية التي تم انجازها تأثرا بفلسفة ونظر يمثل مجتمع البحث عدد من االعمال

لعراق وامريكا( نظرا لكوون العوراق بلود الباحوث وامريكوا اوفي )   2010- 1990الزمنية من 
اقعي كيوب الوومن اكثر الدول تأثرا بالمعاصرة وقد شمل المجتموع نمواذج متعوددة التشوكيل والتر

 . والتجريد  تمثل تطبيقا  لنظرية الكم
 عينة البحث :

( 8،7،6،5،4،3،2،1تم اختيار عينة البحث والتي تحتو  على ثالث فئات النماذج أ وكانوت )
( ثوووووووووم الفئوووووووووة ج 16،15،14،13،12،11،10،9ثوووووووووم الفئوووووووووة لنمووووووووواذج ب وكانوووووووووت )

اذج ( لخزافين عراقيين وامريكان وكانت العينة والنم25،24،23،22،21،20،19،18،17)
ن طلبوووات البحوووث ومالئموووة االشوووكال ل ووودف البحوووث ومشوووكلت  ضووومالمختوووارة قصوووديا نظووورا لمت

 تمخضات فلسفة ميكانيكا الكم .
 من ع البحث: اختير المن ع التحليلي في وصف النماذج المختارة .
 ادوات التحليل: المجالت /الدوريات/االنترت/الكتب/ارشيف الفنانين.

 التحليل :عينة البحث المختارة :

                                                           
 . 128-119انظر : مصدر نفس  ، ص -3



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

447 
 

 -أ-النماذج فئة 
 
 
 
 
 
 

 Jamie walker 2007             (3 )Jamie walker2010( 2)               2007(اكرم ناجي 1)

 
 
 
 

 
 
 
 
  (4)2009Steen Ipsen       (5)                Steen Ipsen 2010(6 )separate identities 1990 

 
 
 
 
 
 
 
(7)Pamela Sunday2005                                                   (8 )Anthony cioe 2006  

تناول وووا  العينوووة تحوووت تصووونيف واحووود وذالوووك لتشووواب فوووي تقوووع هوووذه النمووواذج المختوووارة معوووا 
 راب وووا مووونفنفوووذت النمووواذج بأقتلموضووووع يقتووورب مووون العالقوووة بوووين الفووون والتصوووور العلموووي 

  تركيووووب د مثلووووت االشووووكال الخزفيووووة لنموووواذج تشووووابوقوووو ، المركبووووات او الووووذراتوالعناصوووور 
مثوووول يوشووووكل الووووذرات والجزئيووووات وقوووود تكووووون منفووووردة احيانووووا تمثوووول الشووووكل بذاتوووو  بمووووا 

ت تشووووكيالت النحووووت الفخووووار  اذ كوووووان الموضوووووع الوووورئيس هوووووو تلووووك الووووذرات والجزئيوووووا
تكوووون مع معووو  ودا توووأتي مووون خوووالل موضووووع تووواحيانووووتركيب وووا او تمثووول شوووكل ا المنفووورد 

 مووواذجالخزافوووون فوووي هوووذه الن، وقووود اهوووتم يوووب ذر  متراكوووب ضووومن التشوووكيل الخزفوووي ترك
 لطبيعيووووةابطريقووووة تنفيووووذ تلووووك االشووووكال الذريووووة والتعبيوووور عن ووووا وعوووون عالقات االكونيووووة 

ل ي تمثيووووفووووتداولوووو  موالفيزيائيووووة ،ولووووم يتخطووووى الخزافووووون النموووواذج العلميووووة الرصووووينة وال
تالف ت والوووذرات معوووا وتنووووع واخووويئوووالجزومعرفوووة اشوووكال تلوووك الوووذرات وطووورق تراكيوووب ا

غيرة وزان الصوووفمن وووا ذو الووووزن الوووذر  الكبيووور ومن وووا ذات اال، العناصووور بأوزان وووا الذريوووة 
الووووذ   ارتبطووووت احيانووووا معووووا لتكوووووين جزئيووووات متسلسوووولة بووووروابط تقووووارب الواقووووع الفرضووووي
ر ناصوووالع تناولووو  العلمووواء دائموووا بتسوووليط الضووووء علوووى تلوووك الجزئيوووات وتسلسووول ا وتوووداخل

ولكوون  يووة للووذرةبتلووك التشووكيالت الواقع قوود تووأثرالذريووة فيمووا بين ووا ،ونجوود بعووض الخووزافين 
 .االهتمام ينصب على فردية تلك الذرة وجمالية وجودها وتكوين ا 
ح القيمووووة التعبيريووووة لتلووووك بشووووكلت احيانووووا تلووووك الووووذرات لتكووووون مكماللموضوووووع وتصووووح

نقطوووة )بوووؤرة( دالوووة تسوووتقطب النظووور وتووودل فوووي المواضووويع بوجودهوووا محفوووزا للعمووول ككووول 
وهوووي ضووومن مووودارات وجودهوووا او ، علوووى وجودهوووا كعامووول محفوووز لذهنيوووة الفنوووان والمتلقوووي 

بانطالق وووا هووودف موووا وعووودم الوووتك ن بموووايمكن ان ينوووتع ذلوووك االنطالق نوووا ،لوووم تتخووول الوووذرات 
 احيانووووا عنوووود الخووووزاف عوووون جماليات ووووا وجماليووووات موووودارات ا بوووول ان تلووووك الموووودارات صووووارت

وقووود يتالعوووب الخوووزاف بشوووكل ، تووواالتفي الوووذرة بيانعكاسوووات دالوووة علوووى وجوووود النوووواة واالور
ادت الخوووزاف الوووى قوووتلوووك الوووذرات فبوووين الواقعيوووة والتجريووود هنووواك مسووواحة كبيووورة محفوووزة 

سوووولوك كوووول االتجاهووووات لكووووي يحقووووق ذاتوووو  وتفاعلوووو  الحسووووي ،فموووون ذرات  يوووور منتظمووووة 
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رات بحجووووم واحووود متراصووووفة وكأن ووووا امووووام متراكبوووة متداخلووووة بأواصوووور  يووور مرئيووووة الووووى ذ
او كووووأن الخووووزاف يحموووول تلووووك الووووذرات لعنصوووور واحوووود ويتسووووائل عوووون  ، اعووووالن عوووون ذات ووووا
فوووالخزاف يووودرك جيووودا اهميوووة تلوووك وتأثيرهوووا ، وعووون اسوووباب وجودهوووا ، ماهيت وووا وخواصووو ا 

العناصووور والوووذرات لوجوووود عملووو  الفنوووي والوانووو  وسووور تفاعووول تلوووك االشوووكال الخزفيوووة موووع 
 .دة والتحمل وعالقت ا بالمواد الكيميائية وتحوالت ا بتأثير الحرارة وتفاعالت االصال

فووووي  يعلوووون الخووووزاف عوووون عناصووووره وذراتوووو  وجزئيات ووووا المبتكوووورة بجوووورأة تامووووة ويقوووودم ا
اتوووو  عوووورض فنووووي جمووووالي اليغفوووول المفوووواهيم العلميووووة والسوووولوك الموووورتبط ب ووووا فكانووووت ذر

ين بووولعالقوووة ايوووة العلميوووة التوووي انصوووبت علوووى وعناصوووره مثووواال جمووويال داال دائموووا علوووى النظر
 .الذرات وسلوك ا ووجودها وهي نظرية الكم 

خة وان صوواراسووتعار الخووزاف الوانوو  موون تووزجيع مختلووف االشووكال فمن ووا مووا كووان براقووا بووأل
ل كووووفووي  ، كاالصووفر واالحموور واالزرق والبنووي ومن ووا مووا كووان لونووا حياديووا بزجوواج مطفووي

بق علوووم مسووو قوووة االطيووواف اللونيوووة بالوووذرات والحووورارة ولووو االحووووال فوووأن الخوووزاف يف وووم عال
التوووو  كوووول لووووون طووووول موووووجي يمنحوووو  سوووومت  اللونيووووة وتووووأثيره فووووي االنسووووان عوووودا داللبووووأن 

مات ا فوووي لقووود اثووورت اشوووكال الوووذرات ونوات وووا ومسوووارات جسوووي، الجماليوووة والسوووايكولوجية 
قات ووووا ت ووووا وطارؤيووووة الخووووزاف واسووووتباطات  ،ولووووو لووووم يكوووون لنظريووووة الكووووم وميكانيكووووة ذرا

 ات عرضوواحضووورا فوواعال فووي الخطوواب االنسوواني العلمووي والثقووافي لمووا صووارت تلووك الخزفيوو
 فنيا للمجسمات الذرية وعناصرها.

 
 
 

 -ب-النماذج فئة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  liz quackenbush2006(11)            2000( طارق ابراهيم 10)                   1996( سعد شاكر 9)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2001يف ( قاسم نا14)                    marc leuthold2008(  13)          2010( قاسم نايف  12)
 
 
 
 
 
 
 



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

449 
 

(15 )jeffrey mongrain2005                                        (16 )2009Steven Gootgeld 
 

، فوووال  دارات االتشوووكيل الخزفوووي فوووي هوووذه النمووواذج اعتمووود العالقوووة بوووين الوووذرة ومووو          
 ا ، جسووويمات يمكوون ان للووذرات ان تبقوووى بعيوودا او يكوووون هنوواك فاصوووال بووين نوات وووا وموودارات

كوووز ت ا ويربووول وان الخوووزاف قووود حووواول مالحقوووة تلوووك المووودارات واسوووتجابت ا ليوووتحكم بمووودارا
واة يحتضووون نوووانوووا علوووى االلكتووورون واحيانوووا ي مووو  المووودار اكثووور وعلوووى النوووواة احيانوووا واحي

التوووو  الووووذرة دائمووووا بتشووووكيالت متغووووايرة موووون موووودارات مسووووتوحاة موووون ذاكرتوووو  وموووون انفعا
ك ويصووووبح احساسوووو  بتلووووك الموووودارات داال علووووى وجوووووده واحاالتوووو  وكأنوووو  جووووزا موووون تلوووو

اتي   الووووذالموووودارات خاضووووعا ل ووووا ، ف ووووو يسوووومو علي ووووا احيانووووا ليكووووون فووووي اوج عنفوانوووو
فيبقوووى  ويتخووواذل امام وووا فتصوووبح المووودارات هوووي المسووويطر عليووو  واحيانوووا يحتضووون ا بغووونع

 متفاعال دائما وفي كل الحاالت ف و يقف هناك ير  يخطط . 
حركووووة وحول ووووا  لووووم يتجاهوووول الخووووزاف القوووويم المعياريووووة لعالقووووة االجسووووام بالكتلووووة           

صووووال ار مسووووارات الطاقووووة المنبعثووووة موجوووة ك رومغناطسووووية توووودور حووووول تلووووك النووووواة تحوووور
صووووغيرة بفعوووول الحركووووة والوووودوران ، وتبقووووى الموووودارات عمليووووا محتضوووونة تلووووك الجسووووميات ال

القوووة فوووي الع والتوووي ربموووا ذرة او نوووواة او الكترونوووات او فوتونوووات لكن وووا نمووووذج للتجووواذب
فقوووا بوووين طرفوووي النمووووذج والوووذ  سوووعى الخوووزاف فوووي كووول النمووواذج ان يجعووول احووودهما مرا

ط ان المحووويمتمموووا لووو  ، فوووي حوووين ان لكووول من موووا كتلتووو  النوووافرة فوووي الفضووواء والمكووولالخووور 
مكووان راءة القوو،ليكووون المكووان حتمووا مجووردا فووي ارتباطوو  بووالنموذج وبالكتلوو  ، ونبتعوود عوون 
نووو  فوووي انوووا وكأبقووودر موووا تكوووون علوووى ارتبووواط كبيووور بالعالقوووة بوووين المووودار والجسووويم ليبووودو أحي

 حالة حركة دائمة  ير محسوسة .
 يبووورع فووويموووا يبووودو فوووي العلوووم فرضوووية يجسوووده الخوووزاف انموذجوووا تصوووويريا و             

ان يكوووون زموووواختوووزال حركوووة الجسوووم وطاقتووو  والعالقوووة بين موووا فوووي انبعاثات وووا وحركات وووا ، 
دأ، بووال لمووا السووكون مقاربووا لزمووان الحركووة فووي الموقووع الن ذلووك الووزمن موودركا حدسوويا مكموو

 لجسوووويماتبأنبعوووواث الطاقووووات وحركووووة الموووودارات ودورات ا فمووووا يبقووووى للخووووزاف االاي امنووووا
 لمعووووادالتامووووام احوووود التلسووووكوبات او ضوووومن احوووود ا وكأننوووواوالووووذرات وانحنوووواءات الموووودارات 

ا بوووين دل كبيووورالرياضووية الصوووورية التوووي ترسووم بالتجربوووة موووداخالت ا العلميوووة ، ويسووتمر الجووو
نحقوووووق لرات الثابتوووووة الكتلوووووة وحركات وووووا وتحووووواول ادمغتنوووووا وعيوننوووووا تحريوووووك تلوووووك المسوووووا

رك عووول المووودالنظريوووة ونجلوووب الفرضوووية ونصووول لالسوووتنتاج ، وماكوووان ثابتوووا يحركووو  يقوووين الف
سوووووية فووووي بصووووائرنا وذواتنوووووا وتسووووتجلب عقولنوووووا كوووول المعووووارف العلميوووووة والموووودركات الح

 بوووو  وفقوووواوالجوووودال الفلسووووفي ليكووووون الزمووووان والمكووووان خاضووووعا لمعرفتنووووا واحساسوووونا نتجاذ
لر بووووة افتحقووووق هنووووا نظريووووة الكووووم ميكانيكيووووة حركووووة جسوووويمات ا فووووي الرادتنووووا ور بتنووووا ،

لوووتك ن المعرفوووة سووولوك ا وتخموووين تصووورفات ا فتكوووون االسوووتدالالت  يووور يقينيوووة تسوووتدعي 
 والترقب .
االحمووووور واالسوووووود واالزرق وتباينوووووت تموجوووووات  نتباينوووووت الووووووان الخوووووزاف بوووووي           

ع اللووووني الكيميوووائي وفقوووا لالطووووال االجسوووام وحركات وووا وقووود اعتمووود الخزافوووون علوووى التنوووو
الموجيوووة لاللووووان ، فقووود ر وووب الخوووزاف احيانوووا ان يسوووتخدم االلووووان ذات االطووووال الموجيوووة 
الطويلوووة كوووالون االحمووور لتكوووون دالالت العمووول اكبووور ويكوووون شووود االنتبووواه اكثووور ويحقوووق مووون 
ان خوووالل شوووودة الضووووء او قلتوووو  المنبعوووث موووون اللوووون عمقووووا فوووي تأثيراتوووو  علوووى المحوووويط ،

تبووواين االلووووان بوووين االسوووود والخطووووط اللونيوووة االخووور  فوووي بعوووض النمووواذج ربموووا يحقوووق 
المنوووواطق المعتمووووة التووووي تخلف ووووا القمووووم المنخفضووووة فووووي تووووداخالت الموجووووات الكميووووة فووووي 
نظريوووة الكوووم والتوووي ظ ووورت جليوووا فوووي اعموووال الفنوووان محموووود صوووبر  فكانوووت تلوووك الخطووووط 

كثوور داللووة علووى تكووون الموجووة موون القمووة الووى الغامقووة هووي دليوول للمنوواطق المضوويئة وهووي ا

http://www.artslant.com/ew/artists/show/70433
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التقعووور . وقووود اسوووتخدم الخوووزاف احيانوووا الموووواد البديلوووة كاالسوووالك والحديووود ليؤلوووف مداراتووو  
 باشكال ا السريالية وليكون التنوع في تشكيالت  ومعاصرت  .

 
 -ج-النماذج فئة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 2007Tyler Lotz                     (19 )1992 andben ryterb( 18)            1998( سعد شاكر 17)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(20 )liz quackenbush2004     (21  )peter shire 2005           (22)Michael fujita 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
(23 )Susanne stephenson2007    (24) Oescu  tura2008          (25)  2009قاسم نايف 

كترونووووات تلووووك النموووواذج موووون وجووووود واقعووووي للنووووواة او للووووذرات او الجسوووويمات او االلخلووووت 
نتظموووة موكانوووت االشوووكال الخزفيوووة عبوووارة عووون نمووواذج توووداخلت ب وووا حركوووات اهليجيوووة  يووور 
سووووية يئتمثوووول حركووووة الموووودارات واشووووكال ا و موضوووو ا واقعيت ووووا وتخيل ووووا والمسووووارات الر

كووووة عاثووووات وحرمنتشوووورة والتووووي تنتج ووووا االنباو احيانووووا تمثوووول حركووووة الطاقووووة ال، والثانويووووة 
يوووول تلووووك علووووى يقووووين بأهميووووة تمث ان كووووانوي ا ،ان الخووووزافمونووووات وعبثيت ووووا وتصووووادتالفو
ول دارات حوووجانوووات التوووي يستشوووعر ب وووا الوووذرة وحالوووة الحركوووة المسوووتمرة ،فمووون اول المووويال 

يووووة انوالث النوووواة وطاقووووة حركووووة االلكتووورون واشووووكال الموووودارات وانواع وووا وحتووووى الموووودارات
ي ظموووة التوووتتوووابع التشوووكيالت حوووول المركوووز بصوووورة  يووور منتظموووة تماثووول الحركوووة  يووور المنت
 توووي تووودوريتبع وووا االلكتووورون فوووي مسوووارات  وتقابووول ايضوووا حركوووة الجسووويمات المنطلقوووة وال

 . البا بأضطراب وعدم تيقن 
ان الخوووزاف الوووذ  حووواول بج ووود ان يتالعوووب بحركوووة تلوووك المووودارات وقابليات ووواعلى الحركوووة 
عنووود السوووكون وتكاثف وووا وكأننااموووام دوران منوووتظم وموجوووات موج وووة مووون ك رومغناطسوووية 
الحقووول الكموووومي الوووذ  احووواط بتلوووك المسوووارات المرسوووومة بعنايوووة فائقوووة مووون حيوووث الشوووكل 

االلووووان التوووي تقوووارب  تنفيوووذ وداللوووة الحركوووة السووواكنة ،كموووا يمكووون ان نجووود ان الخوووزاف تعمووود
، ي الحووائط والتووي اوجوودت ا نتووائع تجربووة بالنووك حركووة موجووات الجسوويمات التووي تصووطدم فوو



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

451 
 

ة وامووووا خطوطووووا يووووموجووووة كانووووت امووووا خطوطووووا طول –وان االشووووكال الناتجووووة موووون جسوووويم 
متداخلوووة مووون الفووواتح والغوووامق القموووم والتقعووور فوووي بعوووض النمووواذج .وسوووعى الخوووزاف دائموووا 

نوووات االهتموووام ب وووذا التوووداخل والتقوووارب فوووي حركوووة المووودارات وحركوووة الجسووويمات وااللكترو
وكوووان كووول نمووووذج يمثووول حالوووة حركيوووة بذاتووو  وكأن وووا نووواتع صوووور  مفتعووول خووواص بنظريوووة 

مووووة والطاقووووة والكتلووووة واالنتظووووام غيالكووووم موووون شووووكل الموووودار ولووووون شووووحنة االلكتوووورون وال
والتبعثرفووي وقووت واحوود والشووك والريبووة فووي الووتك ن بسوولوك االجسووام الن ووائي وبيووان سوويل 

موووون فباالحسوووواس واالي ووووام والتووووداخل الشووووكلي ،حركت ووووا النسووووبية التووووي يمكوووون تفسوووويرها 
باط ا مووون القوووراءة نويمكووون اسوووت، االشوووكال الخزفيوووة تظ ووور تلوووك الحركوووات اجوووزاء حركوووة 

 يووور الحرفيوووة للنمووواذج او موووا يمثلووو  احيانوووا االنفجوووار اللووووني وكأنووو  االنفجوووار الكووووني او 
محاكووواة التلووووين االنفجوووار الشمسوووي واالنفجوووارفي احووود المجووورات والنجووووم والوووذ  يبووورع فوووي 

والتوووزجيع فوووي فووون الخزففقووود تلعوووب االلووووان دورا م موووا فوووي االقتوووراب مووون طاقوووة االنبعووواث 
ي ذلووووك التوصوووويف سوووواللوووووني لاللكترونووووات فووووي حركت ووووا وتلووووك الفوتونووووات الالعووووب الرئي
ة ف ووووي تخضووووع الووووى ائيووووالكمووووي والن المووووواد الداخلووووة فووووي تركيووووب الزجوووواج موووووادا كيمي

ية عنوووات اكتسوووابا وفقووودا وتنوووتع امواجوووا لونيوووة وتووورددات اشوووعاالتالعوووب فوووي حركوووة االلكترو
 تمنح كل لون من االلوان طوال موجيا خاصا ب . خاصة

مووووواد  ووووا ايوووواه خاصووووة التووووزجيع وصووووفات التلعووووب الخووووزاف بالتووووداخل اللوووووني بقوووووة منح 
اخل وهوووو ي والتووودالكيميائيوووة المتفاعلوووة حراريوووا ف وووو الفووون االكثووور كفووواءة فوووي االظ وووار اللوووون

 ، المووداراتولاللوووان  مووا بووين حركووة الموجووة ة يوودات الموجدفووي اظ ووار التوور ن االعمووقالفوو
نوووا زاف احياقووود حققوووت ميكانيكوووا الكوووم وحتوووى وان لوووم يكووون الخووو تكوووون تلوووك النمووواذج الخزفيوووة

ي الكوووم يمتلوووك القصووودية فوووي التعبيووور فوووأن الخطووواب الجمعوووي العلموووي الوووذ  حققتووو  نظريتووو
 المعاصر حتما . والنسبية اثر في الفكر االنساني

 الفصل الرابع
 ومناقشت ا : النتائع

ات ا يدها بذنفردة ا  تجسمالنماذج الخزفية الذرة او النواة او االلكترونات كوحدة  قدمت -1

جزئيا مركبا  ً  رات بناءا  ( تكون الذ16-15-14-12-11-10-6-1ككائن لوحده النماذج )
سيمات اشكاال واقعية ( وتأخذ الج7-5-4-3-2يعتمد الواقعية المفرطة او المحورة نماذج )

فق  ا بأعمال  وواحيانا وظف ه،ولكن ا تأتي مفردة كجسيم لوحد (8)واحيانا تجريدية انموذج 
 جماليات التشكيل والتركيب الفني.

يووة لعلمارية مووي المشوواب  للفرضوويات الصوووأعتموود الخووزاف احيانووا الواقعيووة فووي التقريووب العل-2
-16-11-5-4-3-2لشكل الذرة والجزيئة والمدارات واالطوال الموجبة والفوتونات انموذج )

21-24) . 
زاف ي ذهون الخويلح الوجود الحقيقي المعنو  والظاهر للذرة ونوات ا ومدارات ا وسلوك ا ف-3

لتوي ايوة الكوم العلميوة كثيورا واخرهوا نظر وا النظريوا ت بثكون ا عالقة تفاعلية رياضية م موة ت
 الوذر  الخوزاف كوون العلوم الوذ  يودرس الوذرة ومكونات وا والوذ  يسومى العلوم دون اثرت على

 م ما للحياة االنسانية وللفنان الخزاف ليف م السلوك الكوني الدقيق الصغير .
ة لتمثل الطبيعي مواداستخدم الخزاف االسالك المنحنية والحديد ليكون قد استخدم عددا من ال-4

ت بتلووك حوواول الخووزاف ربووط الووذرا، وقوود (9انموووذج ) ات وواموودارات ومنحنيووات الووذرة والكترون
بالعمول  كموا حواول الخوزاف اسوتدعاء المورحة ووظف وا، المنحنيات بأسلوب جموالي فنوي متميوز 

 .(25تكار داللي انعكاسي يقارب االنعكاس في النظرية الكمية انموذج )بالخزفي بأ
وتباينوت  ، طوالءات الخوزففوي كان الطيف اللوني عنصرا مدركا مثوارا فوي العمليوة الفنيوة  -5

وظول اللوون جوزءا مون تركيوب العمول الخزفوي ونشواطا ذريوا ، الوان  ونشاط  الموجي والكموي 
توو  الحوورارة اثنوواء الحوورق واظ رتوو  بأشووكال مختلفووة بووااللوان والبريووق والعتمووة دللجسوويمات اك
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( اتسوومت  23-22-21- 10-7-5-4وااللوانالناصووعة او الباهتووةانموذج ) كوواالبيض واالسووود
-19-18-16-14-11-8-6-1ومن ا المعوتم والمطفوي ) ، بالعالقات اللونية الناصعة والبريق

 . (25-17-15-13-12-9-4-3-2( او الحياد  االبيض واالسود ) 20-24
لخووزاف موون قبوول ادية ون قصووفالرؤيووة تكوو، ة تباينووات كبيوورة يووحقووق اللووون بأطوالوو  الموج-6

الحقول  لتبوايناقوارب هوذا يباستخدام الوان  وتنوع ا اليضاي فكرتو  وتبواين دالالتو  التعبيريوة و
 (8)نموذج واالمتصاص ا (21)الكمي النبعاث الطاقة او امتصاص ا فاالنبعاث يقارب انموذج 

د اوجد وق، لذرة شكيل التي تقارب حركة المدارات والمسارات في اتتباينت حركة ميكانيكا ال-7
نموذج الجسوما ةتقوارب موجو ةفمن وا ماكوان يشوكل موجو، نماذجو   بتشوكيل الخزاف مقاربات ا 

ة شوكل مقاربوات للمودارات او المسوارات المتداخلوة لاللكتورون حوول النووا ( ومن وا موا22-23)
حركة المتداخلة للظل والضووء ( ومن ا ال20-19-18وحركة الجسيمات والفوتونات انموذج )

النعكاسوات فوي حركوة ( ومن وا ا 24-17الناتجة من اصوطدام الجسويمات فوي الجودار انمووذج )
، ومن ووووا توووورددات موجبووووة لونيووووة ( 25)الفوتونووووات ومسووووارات ا مقاربت ووووا فووووي انموووووذج 

ونووات وجي للفوتك رومغناطسووية موجووات وانفجووارات لونيووة ناتجووة موون االنبعوواث والتووردد الموو
 .  (21)انموذج

 

 : االستنتاجات
يم لووذرة او الجسوواثيول ماهوتم الخزافووون بشوكل عووام بالوذرة وموودارات ا اكثوور مون اهتمووام م بت -1

الن و، نسوانية الذات اال فيذلك ان وجود تلك المسارات والمدارات يؤثر وجدانيا اكثر ، لوحده 
حيانوا لغريبوة اتزخور بالسولوكيات ا متكاملوةالذرة بنوات ا ومدارات ا وجسيمات ا وطاقت ا وحودة 

ح توو  لتصووبوبالطاقووة وفقووا لنظريووة الكووم ،فقوود فتنووت تلووك الجسوويمات دون الذريووة الخووزاف والحق
 اعمال  الفنية الجمالية الم مة .ءا من جز
 ووا فووي حووول النووواة بالجسوويمات وطاقتالمحووور   نالخصووائص المعياريووة للكتلووة والوودورا-2

لمشووعة االنبعوواث واالمتصاصووكانت حاضوورة فووي النموواذج الخزفيووة التووي جسوودت تلووك المسووارات ا
ابتكوارات  وكانوت تلوك، ن الجسيم يدور حول محور النواة او محوريا حول نفسو  اوك، بالطاقة 

 ب وا يعي والجموالجمالية اعطت للخزاف مساحة م موة للتعورف علوى خاماتو  والتالعوب االبودا
 وانتاج نماذج تفوق الوصف .

 ج الخزفيوةوعدم التنبوءظواهرا واضوحا فوي النمواذ لتشظيطاع الخزاف اظ ار الحركة واتاس-3
يور نطقوي للتغنبرغ( فوأن التصورف  يور المزوكما عرف ا )هاي، اقترابا من صورة ميكانيكا الكم 

دما لخوزاف عنو،وبودا ذلوك واضوحا حققو  افي الموج  او الجسيم اللكتروناتالذرة او طاقة الوذرة 
ي بووالع فووالووذرات الم بووترات بطريقووة مبووالع ب ووا وكأن ووا توودور فووي سووكون ا وتراكاتتووداخل الموود

 فيما نر  وفيما تؤول الي  االشياء واالشكال . أاحجام ا فأننا النتنب
اف الخوز هوتماموا ل لو لم يكن لنظرية الكم التي قامت على سلوك الوذرات ان تبورغ للوجوود ،-4
ن وا افتورب مولذرات وتراكيب ا ومدارات ا فقد اعطت للخوزاف حوافزا علوى التأويول والمحاكواة اب

الخوزاف  فقود حفوزت، لجمالية فلسفت ا و رابت ا والن وا تقوع ضومن عووالم الالمرئوي والوتك ن 
 لالبداع والتسجيل .

تشووكيل  ديوودة فوويموون نظريووة الكووم فقوود اعطووت للخووزاف رؤيووة ج ءا  الواقووع والتجريوود همووا جووز-5
 لي رائووعفكوور  ادراكووي جمووا فلينماذجوو  الخزفيووة التووي تتووراوي بووين الواقعيووة والتجريوود فووي توو

 وانعكاسي احيانا.
يوة زء من تقنلعبت نظرية الكم دورا م ما في توصيف االطياف الموجبة لاللوان التي هي ج-6

 دمة فووييووة المسووتخئايالخووزاف ومعرفتوو  اللونيووة الداخلووة فووي تركيووب عناصووره ومركباتوو  الكيم
نفجووار لالرابووا التووزجيع والتكوووين ،ويكووون التشووظي اللوووني والتووداخل اللوووني المبووالع احيانووا اقت

وظفو  واللوون  لطاقة الفوتون المنطلق باالنبعاثوات الكميوة ، ف نوابرع الخوزاف باسوتخدام الكمي
 جماليا وعلميا ليتناسب مع الفكرة والتشكيل .
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ة خوالل حركو م ما في معادلوة بالنوك لحسواب الحقول الكموومي ،مون كان للكتلة والطاقة دورا-7
لووى ا وتالشوي ما لتصوولالجسويمات االفتراضووية فوي الفضوواء ورصوودت نشووء الموجوو  والفوتووون 

خزفوي لعمول الافقدان التنبوء في سلوك االلكترونات ،مما استفاد من  الخزاف فوي معادلوة كتلوة 
 ل.والتأويل في التنبوء بسلوك االشكا وطاقت  الحركية اللونية في الفضاءات حول 

 
 التوصيات :

ب موة الكتوتوصي الباحثة بتسليط الضوء اكثر على نظرية الكوم مون خوالل اقاموة النودوات وترج
 كون ا النظرية الفيزيائية االقرب الى الفن .
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جواج كيوب الزترتقتري الباحثة دراسة العالقة بين الطول المووجي اللووان العناصور الداخلوة فوي 
 واثرها في التزجيع .
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 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

456 
 

 
 
 
 

 االشكالملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( صحن الفاك ة4)   ( جورج سورا              3( العارية التي ت بط الدرج     )2سريالية            ) (1)
 
 
 
 
 
 
 
 بات نحتمكع(8( ذرة وشعاع              )7( ذرة ال يدروجين      )6( واقعية الكم محمود صبر   )5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( شكل مركب12( الرجل الماشي    )11( قضبان حديدية           )10)           ( اتجاهات حركية    9)
 
 
 
 
 
 
 
 
 جات متداخلة( مو16( فوضى وتشويب     )15( التجربة مزدوجة الشق     )14( اسالك هنر  مور        )13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( موجات             17)
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 بنية الطوابع العراقية تشكل الصورة الذهنية للرموز الشكلية في
 بحث تقدم به م.م. جميل عبد رماح 

 ملخص البحث

 انتظم البحث في خمُس عشرة صفحة متوزعة على اربعة فصول، مّثل الفصل االول مشكلة البحث والتي خُلصت    
 الى تساؤلين هما عماد بنية البحث وكانا على النحو التالي

 ما في بنية طابع مصمم من عدة وحدات تصميمية لدى المتلقي؟كيف تتشكل الصورة الذهنية لرمز طباعي  -1

 هل تتشكل تلك الصور الذهنية بفعل ضاغط ما، ام هي تشّكالت عشوائية بذاتها؟ -2
ثـم اهميـة البحــث والحاجـة اليـه مــرورًا باهدافـه التــي انـدرجت تحـت هــدف واحـد وهــو الكشـف عـن حيثيــات تشـكل الصــورة 

 كلية التـــي يضـــمها الطـــابع المصـــمم محليـــًا، ومـــن ثـــم ُحـــدد البحـــث موضـــوعيًا وزمانيـــاً الذهنيـــة لـــدى المتلقـــي للرمـــوز الشـــ
حــث ومكانيــًا، وبعــد ان اكتمــل الفصــل االول جــرت االنتقالــة للفصــل الثــاني الــذي اشــتمل علــى االطــار النظــري واراء البا

 وعة.التي شملت شخصيته العلمية في الموضوع اذ جرى مناقشة عنوان البحث بتمفصالته المتن

بعــد ذلــك جــاء الفصــل الثالــث ليحــدد منهجيــة البحــث واســلوب اختيــار العينــات وتبريــرات الباحــث فــي هــذا الموضــوع ثــم 
وصف وتحليـل العينـات التـي وقـع اختيـار البحـث عليهـا وهـي عينتـان، جـرى تحليلهمـا بحسـب مـا ناقشـه االطـار النظـري 

 الملتزم. من عنوانات رئيسة وفرعية تمظهرت بأدبيات البحث العلمي

ثــم اشــتمل البحــث علــى الفصــل الرابــع الــذي ضــمنه الباحــث علــى النتــائج التــي كانــت ثمــرة البحــث ونتاجــه فــي البحــث 
والتمحيص والتحليل فضاًل عن انها اجابت بشكل واضح عن تساؤالت البحـث التـي ُطرحـت فـي مشـكلة البحـث. وحققـت 

عند مشاهدة تصميم الطابع مـن قبـل المتلقـين. ثـم ُضـّمن  هدف البحث المتمثل في الكشف عن تشكالت الصور الذهنية
 هذا الفصل االستنتاجات والتي وصلت الى ستة استنتاجات مضافة الى السبع نتائج التي سبقتها. بعدها جاءت مصادر

 البحث ثم المالحق التي نوه لها الباحث في المتن.
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 الفصل األول -1

 مشكلة البحث -1-1

دراسة هذا البحث على نـوع مهـم مـن المطبوعـات وهـي الطوابـع لمـا لهـا أهميـة كبيـرة فـي عمليـة اإلبـالغ مـن تختص     
ذي خالل الرموز ودالالتها التي غالبا ما تعبر عـن موضـوع معـين يحتـاج إلـى إيصـاله إلـى الجمهـور ، وللـدور الكبيـر الـ

ت اإلبـــالغ علـــى كافـــة المســـتويات منهـــا السياســـية مارســته الطوابـــع ومـــا زالـــت تمارســـه فـــي اغلـــب دول العـــالم فــي عمليـــا
اق بنـاًء واالقتصادية والسياحية وغيرها فأنها ُتعد من المطبوعات المهمـة ، بيـد إن هـذه االهميـة للطوابـع تالشـت فـي العـر 

ت على حيثيات الوضع السياسي واألمني واالقتصادي المتردي الذي يعيشـه العـراق منـذ مـدة ليسـت بالقصـيرة ، وقـد تـأثر 
ى وتحجمــت تصــاميم الطوابــع العراقيــة والدراســات المختصــة بتطويرهــا كنتيجــة حتميــة لهــذه األوضــاع الســيئة باإلضــافة إلــ
دة التغيــر الواضــح فــي بعــض المفــاهيم االجتماعيــة والسياســية فــي العــراق ، وعنــد مالحظــة تصــاميم الطوابــع العراقيــة للمــ

 مرجعيـات فكريـة معينـة باتجـاه معـين ولهـذا تنوعـت وتعـددت البنـى م  نالحـظ وجـود2003الزمنية السابقة أي قبـل عـام  
التصــميمية واألشــكال فــي تصــاميم تلــك الطوابــع حاملــة معــاني ومضــامين تلــك المــدة باتجــاه تغليــب فكــرة علــى أخــرى مــن 

 خالل البث الفكري الذي تتصف به .
يــر تــزامن معــه التغييــر فــي بعــض م  حيــث حــدث تغييــر سياســي واجتمــاعي واقتصــادي كب2003فــي حــين بعــد العــام  

لقـي المرجعيات الفكرية المتصلة بالتغير المذكور ادى بطبيعـة الحـال الـى اسـتحداث معـاٍن جديـدة لألشـكال فـي ذهـن المت
تأسســت وفــق احــداث وجــوالت سياســية وعســكرية ومجتمعيــة واخالقيــة فصــار لزامــًا البحــث فــي تشــّكالت الصــور الذهنيــة 

تصــاميم تلــك الطوابــع عــل هــذا البحــث يكــون نافــذة إلماطــة اللثــام عــن جــزء يســير مــن هــذا  لــدى المتلقــين عنــد مشــاهدة
 الموضوع، وبناء عليه تركزت مشكلة البحث في تساؤلين هما:

 كيف تتشكل الصورة الذهنية لرمز طباعي ما في بنية طابع مصمم من عدة وحدات تصميمية لدى المتلقي؟ -3
 غط ما ام هي تشّكالت عشوائية بذاتها؟هل تتشكل تلك الصور الذهنية بفعل ضا -4

 أهمية البحث -1-2

نـا تندرج اهمية البحث في توضيح اليات تشكل الصورة الذهنية لدى المتلقي من خالل دالالت رموز االشكال التي يتظم
 حث.التصميم فضاًل عن خلو المكتبة العلمية التصميمية من هكذا بحوث سيما بعد البحث والتقصي الذي اجراه البا

 أهداف البحث -1-3

 الكشف عن حيثيات تشكل الصورة الذهنية لدى المتلقي للرموز الشكلية التي يضمها الطابع المصمم محليًا.
 حدود البحث -1-4

 يتحدد البحث
 موضوعيا: الطوابع التي تحتوي على رموز شكلية في تصميماتها.

 وحتى تاريخ انجاز البحث. 1966زمانيًا: من عام 
 الطوابع المصممة في العراق.مكانيًا: 
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 الفصل الثاني

 لمبحث األول )الطوابع(:ا -2-1

 : الطوابع كوسيلة اتصالية -أ-2-1

التـي تحقـق االنتشـار الواسـع العمليـات  أحـدىوهـي  ،التصـال البصـريل الكالسـيكية المهمـة وسـائلال أحـدى طوابـعال ُتعد 
او الدعايـــة  ،طلــق عليهــا وســائل االتصــال الخارجيــةاُ  المرســل ، وقــدوالســريع لفكــرة مــا ضــمن فتــرة قياســية حاملــة فكــرة 

لنقــل  تنوعــة ومختلفــة احيانــًا كثيــرة،وفئــات م متنوعــةالــى مجتمعــات  صــلوت الدولــة الواحــدة، الخارجيــة التــي تعبــر حــدود
الوعـــاء  ))فها بوصـــ ممـــا يســـاعد علـــى تنـــامي الـــرؤى لديـــه والمعلومـــات الـــى الجمهـــور المتلقـــي واألفكـــارالثقافــة والمعرفـــة 

1(("ثمنًا  واألقلاستخدامًا  واألسهلشعبية  األكثرالمعرفي  كبيرة وبكلـف قليـة  بكميات إنتاجهامن الممكن  أصبحبعدما  "،
حيويـة  ابالغيـة ضـرورة كمـا انهـا ُتعـدّ ،  اإلخـراج واالنتـاجوتطـور وسـائل  الهائل وفي وقت سريع وفقًا للتطور الطباعي ،

وســيلة مباشـرة وسـريعة ومضــمونة  كونهـا ات الفّعالــة التـي تـود االبــالغ عـن حـدث او مناســبة مـا،عـوفعالـة بالنسـبة للمجتم
 كونهــا وســيلة مــن وســائل االتصــالفــي  طوابــعيــأتي دور الكمــا و) .ولهــا مقتنيهــا ســلعة ّتســوق بســهولة فضــاًل عــن كونهــا

مـن  "المتلقـي" المسـتقبل مـع "المصمم" سلالمر  يتواصل فيها البصري تهدف إلى نقل مضامين ثقافية، فكرية ، ارشادية ،
حســب رغباتــِه وميولــه بمتباينــة فــي التعبيــر عنهــا ووســيلة لجــذب االنتبــاه واســتقطاب الجمهــور المســتهدف  أســاليبخــالل 

2("واهتماماته ." 

 بعضـــها مــع بعـــض، تجتمـــع ومجموعـــة العناصــر المتآلفـــة والوظيفيـــة منظومـــة متكاملــة مـــن التنويعـــات الشــكلية لطوابعفــا
التصميمية  األنظمة أفضلالوصول الى  حتموالوظيفة هنا تُ  ،محددة ابالغية تؤسس عالقة تصميمية تخدم هدفًا ووظيفةل

خصـائص عديـدة منهـا البسـاطة فـي تقـديم الشـكل ) ؤسس علىت أنمع الفكرة المقدمة والتي يجب  تتالءموالعالقات التي 
3("تحقيق وضمان وصول الرسالة المعبرةجذب االنتباه من اجل  إلغراضوالقدرة على التعبير  " . 

عالنـي وظيفـي أداءذا  اً تنوعاتهـا ُتعـد مكونـ الـرغم مــن وبمـا ان المطبوعـات وعلـى  االتصــال خصـص لتحقيـقم إبالغــي وا 
، الصـــور، الرســـوم، الكتابـــات، القـــيم األشــكال ) بنيـــة التصـــميم تعتمــد بالدرجـــة األســـاس علـــى المجتمـــع وان  وا بــاألفراد،
االتصــال  تضــمنيــأتي هنــا دور المصــمم لينجــز مــن كـل ذلــك التكــوين فكــرة هادفــة ومعبــرة،   المتضــمنة للرمــوز،( اللونيـة

ثــارةوالتـأثير لجــذب  مــن خــالل اإليعـاز لــوعي المتلقــي بصـياغة صــورة ذهنيــة معينــة وب ـــــــاالنتبـاه لتحقيــق الهــدف المطل وا 

                                                           
الثقافة والعلوم المنظمة العربية للتربية و  ،السنة الرابعة  ،7العدد  ،المجلة العربية للثقافة  ، الطفل العربي والكتابة ،محمد بسام ملص  - 1
 .118، ص 1984 ،

، بغداد  ،لسلة االعالمية الثالثة الس ،لدول الخليج العربي  ،مركز التوثيق االعالمي  ، دراسات في االعالم العربي ،محمد مصالحة - 2
 .43ص

 .14-13ص ،1985 ،مكتبة اليقظة العربية بغداد  ، الفن والعمارة ئدامب ،زادشير  شيرين احسان - 3
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ما اذا كان الرمز بمعيـة ايقونـة تمتـاز باالنتشـار واالتسـاع مثـل للرمز الموضوع، ومداعبة حافات الذاكرة الجمعية لديه سي
 السيف الذي يرمز للقوة واألسد الذي يرمز للشجاعة والُنبل.

يراعي انطباع المتلقين بشكل الطابع النهائي كـون هـذا االنطبـاع يشـكل االسـاس لبنـاء الصـورة كما ان على المصمم ان 
، بشـكل خـاص  طـابعالمتمثلة بالمطبوعات بشـكل عـام وبال ،م لرسالتِه االتصاليةجذب االهتماالذهنية وعليه ان ُيظمن  )

حقيــق االنطبــاع المطلــوب للرســالة االتصــالية البصــرية مــن اجــل ت تقــديم المطبــوع بشــكل واضــح لكــي تــتم قراءتــُه وفهمــهِ و 
1("واالســتجابة المطلوبــة بصــورة  اإلبداعيــةر موهبتــه هــذِه ويســتثم أهدافــهولكــي يحقــق المصــمم " التــي يســعى لهــا الناشــر، 

مع المدركات الحسية فّعالة ، عليه ان يعرف حدود وسائلة االتصالية عن طريق تقديم المادة المصممة بطريقة منسجمة 
ويعــرف )المرســل فيمــا لــو كانــت مؤسســة او غيــر ذلــك  أهــدافان يعــرف  أيضــا، وعليــه وبوتقــات الــوعي الرمــزي للتلقــي
لـم يكـن لـدى القــائم  فـإذان الجمهـور هـو اهــم متغيـر فـي عمليـة االتصـال  اليم الرسـالة لـه طبيعـة المسـتقبل الـذي يـتم تقـد

2األوليـــة("باالتصـــال فكـــرة جيـــدة عـــن طبيعـــة الجمهـــور العقليـــة والعاطفيـــة وخصائصـــِه  ، فســـوف يحـــد مـــن قدرتـــِه علـــى "
قناعـــه إليـــهالوصـــول  علـــى  يقـــوم االتصـــال الجمـــاهيري وعلـــى ذلـــك فـــان، مهمـــا كانـــت الرســـالة مصـــممة تصـــميمًا جيـــداً  وا 

من ممارسـة االتصـال بواسـطة الرمـوز هـو خلـق  األساس اإلنسانيالمشاركة في المعاني بين المرسل والمستقبل فالهدف 
المرسـل، وبـالعكس كلمـا كـان التماثـل فـي المعـاني دقيقـًا ، كـان االتصـال  أرسـلهامعان عنـد المتلقـي تماثـل المعـاني التـي 

ل بصــورة ـيســتقبل المتلقــي المعــاني التــي يرســلها المرســ حــين ال أهدافــهذلك يفشــل االتصــال فــي تحقيــق ًا وفعــااًل، لــعــناج
 "، اذ يؤدي ذلك الى التشويش وعدم بناء صور ذهنية تُقنع المتلقي بتشكيل صورة متكاملة للمعنى في الرسالة. 3"واضحة

ى دراسة مستفيضة من قبل المصـمم القـائم علـى وعلى وفق ذلك فان عملية تصميم الطابع يجب ان تخضع الى ال     
سـالة تصميم الطابع بحيث يتم التوفيق بين دالالت الرمـوز والمضـامين الفكريـة فـي التصـميم وبـين المجتمـع المسـتقبل للر 
عـن  من حيث سهولة تفسيرها وبساطة استقراءها مما يجعل الرسالة ذات تأثير مباشر في المتلقين لتحقق أهدافها فضـالً 

 تخطيط المسبق لبناء خطوات تشكل الصورة الذهنية وُسبل حصرها ضمن قناة محددة بالخطاب التصويري للُمرسل.ال

 لمعرفية للشكل في تصميم الطوابع العراقية :المرجعيات ا -ب-2-1

منذ رسوم الكهوف األولى اعتمدت األشكال كوسيط للتعبير عن مضمون معين وهذا يظهـر جليـا فـي أراء البرجماتيـة    
عملية التوحد بـين المـادة والشـكل والتعبيـر بحيـث أكـد "جـون ديـوي" علـى )أن أي نقـص  اوفلسفتهم في الفن حيث اعتمدو 

4كل والتعبيــر فأنـه ســوف يــؤدي إلــى إخفــاء العمــل("أو خلـل يصــيب المنظومــة الفنيــة المتمثلــة بالمــادة والشــ "،فهــل نحصــل 
على شكل بدون مادة ؟ وهل نستطيع أن نعبر بدون وسيط ؟ وهـل تـؤدي المـادة الخـام دورا تعبيريـا بـدون تـدخل اإلنسـان 

لطوابــع بالتأكيــد فــال صــناعة مــن العــدم وهكــذا يســري الحــال بالنســبة لتصــميم ا ثليشــكل منهــا شــكاًل مــا؟ إن هــذا ال يحــد
 حيث تتناسق المادة الخام مع التعبير لتشكل هيئة معبرة عن مضمون قصدي.

وعليــه فقــد عملــت الكثيــر مــن تلــك البحــوث علــى كشــف المرجعيــات والمــؤثرات البيئيــة التــي تــؤثر علــى الفنــانين فــي      
فـالرمز ينـة الـى هيئـة اخـرى )صياغة الشكل أو األشكال في أعمالهم الفنية واالختزاالت التي تقلص الشـكل مـن هيئـة مع

                                                           
، رسالة ماجستير غير  ، العالقة بين الشكل والمعنى في بعض التصاميم الصادرة عن منظمة اليونسيفالطائي ، لينا عماد فتحي - 1

 . 61-60، ص 2006منشورة ، جامعة بغداد ،  كلية الفنون الجميلة ، 
 .5،ص1978، الثقافية العامة  الشؤوندار  ،الموسوعة الصغيرة  ،بغداد، والتغير الثقافي االتصال ،هادي نعمان. الهيتي - 2

 .4، صدار النهار للنشر والتوزيع  ،وت بير  ، سايكلوجية االتصال والعالقات االنسانية ،طبش غسان يعقوب وجوزيف  - 3

دار النهضة العربية مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ،  الفن خبرة ،ديوي ، جون ،ترجمة زكريا إبراهيم  وزكي نجيب محمود ،  - 4
 .  1963نيويورك ،  –القاهرة 
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التعبيــر عــن إيصــال المعــاني الثقافيــة كاألفكــار، والعقائــد، والقــيم للتعبيــر عــن  أي حــدث أو شــيء يســتعمل فــي عنــدهم
1("االجتماعي العاطفية واإلدراكية للتجارب الذاتية لألفراد الذين يساهمون في عملية التفاعلب الجوان "، ومن هنا تعـددت 

اآلراء والفرضيات في تحديد مرجعيات بنـاء وصـياغة األشـكال الفنيـة فمـنهم ذهـب إلـى األسـباب السـيكولوجية ومـنهم مـن 
قال بأنها تراكم للخبرات ومنهم من أكـد علـى أن البيئـة تمثـل مرجعـًا رئيسـيًا لهـا. وفـي مطلـق األحـوال مازالـت الفرضـيات 

قصــي لتحديــد مرجعيــات الشــكل فــي الفــن والمــؤثرات الداخليــة والخارجيــة التــي تــؤثر فــي فــي تطــور دائــم فــي البحــث والت
صياغته، سيما اذا كانت هذه المرجعيات ثقافية أو تاريخية أو سياسية أو اجتماعية بالنسبة للمتلقـي. فمـثاًل يعتبـر األسـد 

وعلــى نفـــس الصــيغة هنالــك رمــوز محليــة تتميـــز رمــزًا للشــهامة والثعلــب رمــزًا للمكــر وهـــذه الرمزيــة ســائدة عالميــًا تقريبــًا 
دالــة علــى فكــرة معينــة اليمكــن التعــديل عليهــا أو تغييرهــا كرمزيــة الخيــر  رمزيــةبخصوصــية لبيئــات معينــة وتتســيد كحالــة 

واألنوثــة فــي شــكل )النخلــة( فــي العــراق. وهنــا البــد أن نؤشــر حقيقــة مهمــة وهــي )إن البيئــات والثقافــات لهــا تــأثير مباشــر 
"، والشكل المستوحى من بيئة البد وان يعبر عن رمـز معـين فيهـا وهـذا يظهـر جليـًا فـي 2ستويات التلقي والتأويل("على م

تصاميم الطوابع عالميًا بشكل عام وبدون استثناء فنالحظ اسـتخدام صـور القـادة العسـكريين او السياسـيين فـي تصـميمي 
كرمز للقوة والتماسك وكرمز تعبوي شعبي، وهكذا يندرج الحال في  طوابع االتحاد السوفيتي السابق مثل )لينين وستالين(

تصميم الكثير من الطوابع في معظم الدول ومنها العراق حيث هناك عشرات الطوابع التي تحمل صـورًا لقـادة عسـكريين 
ي تصـــميم او سياســـيين طيلـــة فتـــرة الســـبعين ســـنة الماضـــية، وهكـــذا الحـــال بالنســـبة لبـــاقي اغلـــب األشـــكال المســـتخدمة فـــ

حيـــث تعـــددت الرمـــوز ودالالتهـــا بحســـب تعـــدد األشـــكال ومـــا تحملـــه مـــن   2003عـــام  لالطوابـــع العراقيـــة للفتـــرة مـــا قبـــ
مفهومــة الغلــب المتلقــين بمختلــف الشــرائح  نمضــامين فكريــة تحــاكي الواقــع وتســتخلص منــه رموزهــا التــي غالبــًا مــا تكــو 

قع المجتمع و )ثقافتـه مثـل اسـتخدام الجهـة اليمنـى كبـدء للكتابـة عنـد الفكرية والفئات العمرية ، حيث استقت رموزا من وا
العــرب وبـــالعكس عنـــد الـــدول األوربيـــة والغربيــة وبعـــض دول أســـيا وأفريقيـــا ممـــا يُحــدث تـــأثيرًا مباشـــرُا فـــي عمليـــة المســـح 

ه فكرة ما تعتبر من " وبدايته وتحقيق راحة عين المتلقي من عدمه، ان هذه الشروط التي تضغط وتدفع باتجا3البصري("
 المؤثرات الفكرية لبيئة الشكل في التصميم من حيث القبول والتلقي.

إن عملية تنظيم األشكال في فضاء التصميم ليست بالعملية االعتباطية أو السـهلة وخصوصـًا فـي تصـميم ألطوابـع      
نظـيم هـي األسـاس للبنـاء فـي أي عمـل حيث يكون التعامل فيها مع فضاء مسـطح ثنـائي األبعـاد، وعليـه تكـون عمليـة الت

 " ، لذا تراعى كافة الشروط والمحددات سواء المهنية العلمية منها او الفكرية البيئية . 4تصميمي"
 لمبحث الثاني )الرمز(ا -2-2

 الذهنية من خالل الرموز في تصميم الطوابع : تشكل الصورة -أ-2-2

ُيعــد الرمــز أي "شــيء" مــادي أو صــوري أو لفظــي يحمــل معنــًى صــريحًا او ضــمنيًا لشــيء أخــر ، ولــه داللــة لــدى     
5جماعة أو مجتمع أو امة أو اإلنسانية بكاملها"  ." 

هـم ان التفكير في بناء صورة ذهنية للمتلقي بأتجاٍه ما تتطلب من القائم بعمليـة التصـميم معـايير انتقائيـة تتولـد عـن ف    
وادراك لعملية التصميم برمتها، وتخضع تلـك المعـايير الـى فهـم الـوعي التراكمـي للفئـات المسـتهدفة فـي التصـميم هـذا اذا 

                                                           
 .75-67، دار القلم بيروت ، ص علم النفس والنظريات الحديثةفرويد ، سيغموند واخرون ، ت:فارس متري ضاهر، - 1
 . 100-97،ص بغداد ، مابين التصميم والسياسة ،محمد  نصيف جاسم - 2
 ، بغداد، مؤرشفة. 2007-1-24نصيف جاسم محمد ، محاضرة لطالب الماجستير مادة نظم وعالقات ،كلية الفنون الجميلة ، - 3
 .118، ص 2002توزيع ، نشر، دار الفارس لل، المؤسسة العامة للدراسات وال1، ط تصميم التصميم البزاز ، عزام ،  - 4
 .135، ص 2006، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،  ، بانوراما نفسيةقاسم حسين صالح - 5
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ما اخذنا بنظر االعتبار ان ُكاًل من الرمز وتعبيره قد ُاستخدما منذ النشأة األولى لإلنسان ومنذ اكتشافه الصيد واكتشاف 
ائيًا، وهنا يمكنني القول ان بناء الصورة الذهنية لحالة ما يعتمد على تفصيالت تلك الحالة العبادة وتحقيق تقدمًا ذهنيًا بد

والتي تمثلها الرموز، فتشكالت الصور الذهنية لدينا عند مشاهدة رسوم الكهوف جعلت البشرية تُنتج وعيًا جمعيًا لطبيعة 
ت البشرية وعلى اساس تلـك الصـور نشـأت نظريـات تاريخيـة الحال في تلك الُمدّد الزمنية الغابرة وطبيعة الحياة والتجمعا

واجتماعيــة مهمــة فصــّلت لنــا نشــأة المجتمعــات وعالقاتهــا بشــكلها البــدائي، واســتطاع المختصــون الفصــل بــين بيئــات تلــك 
فـي  التجمعات وطبائعها اذ تمايزت اساليب الحياة من مكان الى اخر، فالرموز التـي كـان يسـتخدمها فنـان وادي الرافـدين

أعمالــه النحتيــة تختلــف عــن مثيالتهــا فــي تجمعــات بشــرية اخــرى، أنهــا وليــدة البيئــة التــي كــان يعيشــها وأنهــا كانــت رمــوزًا 
ال لمــا حققــت انتشــارها المكــاني الــذي وجــدت عليــه مثــل رمزيــة )القــرون( التــي كــان  يفهمهــا مــن عاشــوا ذلــك الزمــان، وا 

لهـا مـن دالالت تعبـر عـن القـوة والعظمـة واالرتبـاط باآللهـة والشـجاعة  ومـا ميرتديها القـادة العسـكريون فـي غطـاء رؤوسـه
"، ان منظومة الرموز ودالالتها ومفهومها التعبيري ما هي إال معتقدات مشتركة ومعمول بهـا ومقبولـة لـدى األفـراد فـي 1"

ا ُتســتخدم فــي كــل إرجــاء مجتمــع معــين قــد يكــون محــدودًا او قــد يكــون عالميــًا مثــل اإلشــارات واإليمــاءات التــي غالبــًا مــ
األرض مثل عملية القبـول بهـز الـرأس الـى األعلـى واألسـفل وعمليـة الـرفض التـي تتمثـل بهـز الـرأس أفقيـًا يمينـًا وشـمااًل. 
وعلى وفق هذا تم اكتشاف لغة موحدة للمصابين بـ)عوق البكم( وهي لغة دولية اعتمدت على اإلشارات التي رُمّزت مـن 

اليــد لتعبــر عــن كلمــة أو حــرف أو موضــوع يفهمــه المرســل والمتلقــي مــن خــالل وحــدة الرمــز خــالل حركــات األصــابع و 
ودالالته التي تحقق تشّكّل صورة ذهنية موحدة يشترك بها الطرفان، وقد نجد ادلة مادية وظرفية مهمة لقوة الرمز وتأثيره 

    الطوطميـةوهـي )) ع المشـاعي البـدائيفـي المجتمـ االعتقـاداتواحد مـن أقـدم أشـكال في المجتمع إذا ما اطلعنا على 

Totemisme))   ،اذ شكلت مفاهيم رمزية مشتركة بين عامة الناس انذآك بل وحتى يومنا هـذا فـي بعـض المجتمعـات
وهنا غالبا ما يكون تشكل الصورة الذهنية للرمز يعتمد علـى مرجعيـة فكريـة مشـتركة للمجمـوع، أمـا فـي الفلكلـور الشـعبي 

ا تحمله من دالالت معبرة من خالل مواضيع تـم وبعض الصناعات والفنون التراثية في العراق فهناك تأثير واضح في م
ترميزها من قصة أو حكاية معينة وأخذت فعلها الفاعل في المجتمع وشكلت رمزًا مهمًا اسس ضاغطًا فـي تشـكل صـور 
ذهنية متكاملة ُترجم الحقًا في الفن التشكيلي أو التصميم مثل رمزيـة العطـاء للنخلـة ورمزيـة الصـبر والتحمـل فـي الجمـل 

عمــل فنــي تراثــي مــن هــذه الرمــوز التــي يســعى منتجوهــا الــى بنــاء  ويــة الجمــال واألصــالة فــي الخيــول ويكــاد ال يخلــورمز 
ــنن الخطــاب المرئــي ضــمن رســالة الفنــان، ال بــل وان موضــوع الرمــز الهميتــة الكبيــرة قــد دخــل  صــورة متكاملــة لحالــة تُق

مــن األحكــام النموذجيــة التــي وفــرت مناخــًا لحمايــة أشــكال الحمايــة الدوليــة مــن قبــل منظمــة اليونســكو فــي الفقــرة العاشــرة 
". كما ويـأتي الرمـز ليمثـل وسـيلة لتشـكيل 2التعبير منها الفلكلوري من خالل الرموز التي تتداولها المجتمعات هنا وهناك"

فـردة األسـد صورة ذهنية عن فكرة ما يعبر عنهـا مـن خـالل اتحـاد الـدال والمـدلول لـدى المرسـل والمتلقـي فـي آن واحـد فم
تمثل القوة والنبل في ان واحد وهي رمز مشترك بين المجتمعات عالميًا فنرى األسد في التراث العراقي يمثل النبل والقـوة 
ونراه في أعالم بعض الدول األوربية يمثل النبل والقوة كذلك، وعندما يحتوي تصـميم طـابٍع مـا علـى مفـردة األسـد )طبعـًا 

دالالت واضـــحة لكـــل فـــرد فـــي العـــالم ويـــؤدي وضـــيفة إبالغيـــة محـــددة وواضـــحة ))فالفنـــان  بتقنيـــة معينـــة( فهـــو رمـــز ذا
3باندماجه في عصره ، يدرك ويتجاوب بطريقة تتحكم بها إلى حد ما التقاليد واألنساق الخاصة بمحيطه الثقافي ((" ." 

                                                           
  200-101ص، 198منشورات وزارة الثقافة واالعالم ، دار الرشيد ، ،بالد مابين النهرين، ، ليو ، تـ :سعدي فيضي اوينهايم - 1
 ((لونج في نهاية القرن الثامن عشر.استخدمه كمصطلح ألول مرة جون  . وقد)) عتقاد بوجود للطوطمية هي اال والسمة األساسية

 من الحيوان أو األشياء أو الظواهر دأصل مشترك وعالقة ورابطة بين مجموعة من الناس ونوع محد
ثقافية العامة ،بغداد ، ، دار الشؤون السحر الحقيقة شخصيات وكتب ودراسات في التراث الشعبي باسم عبد الحميد حمودي ،  - 2

 . 57، ص2000
 .54،صوالنشر  ، دار المأمون للترجمة ،ا جبر إبراهيممراجعة جبرا  ،ت. فخري خليل  ، حوار الرؤيا ،ناثان ،نوبلر  - 3
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د موروث من تاريخ حاضر او تقليوعلى وفق ذلك فان اغلب الرموز التي تحملها تصاميم الطوابع العراقية جاءت كجزء 
قــائم أو قصــة شــعبية أو مــأثرة لشخصــية معينــة، كمــا إن الرمــوز التــي نتحــدث عليهــا ليســت مجــرد عالمــات أو مــدلوالت 
 تشــير الــى بعــض المعــاني او األفكــار اعتباطيــًا بــل هــي مجموعــة مــن األشــكال أو الصــور الخطيــة او الفوتوغرافيــة تعبــر

الت مجتمع مـا او معتقداتـه او تحـض علـى توجـه فكـري او سياسـي معـين برمـوز تـم االتفـاق عن تاريخ امة او عن انفعا
 جمعيًا على قصّديتها )مثل الفالة( في المجتمع العراقي وصورة )مكة المكرمة ( للمجتمع اإلسالمي.

وعات متعـددة إال إن لقد تنوعت الرموز ودالالتها في الدين والسياسة او العرق او االجتماع وكذلك صنفت الى مجم    
أهمهــا ))صــنفان : رمــوز مرجعيــة، وهــي تشــير إلــى أشــياء محــددة مثــل الحمامــة التــي تشــير الــى الســالم، ورمــوز تعبيريــة 

1مشتركة لدى أبناء المجتمع الواحد، مثل األعالم الوطنية((" أفكارتكون اقل تحديدًا، وتعمل على تعزيز  "، وهذا بطبيعة 
لمصـممي الطوابـع فـي توظيـف تلـك الرمـوز فـي بنـاء االنطبـاع االول للتلقـي الـذي يعتمـد عليـه الحال افرز قاعـدة ممتـازة 

بناء الصورة الذهنية المتكاملة ألالحقة وهذا يعطي مساحة أوسع للمصممين باسـتخدام أشـكال ورمـوز ذات تعبيـر واضـح 
ؤدي الى سهولة التعبير من خالل تلـك وشامل احيانًا عن أي موضوع او فكرة مهما كانت جزئية او صغيرة وهذا حتمًا ي

الرمــوز ودالالتهــا، ســواء كانــت لونيــة او شــكلية او حروفيــة او صــورية مباشــرة، ))وبخاصــة إذا كانــت تتفــق مــع التقاليــد 
"، وهنــا يأخــذ الرمــز ودالالتــه دور الوســيط فــي النقــل التعبيــري وتشــّكّل تــدرج بنائيــة الصــورة الذهنيــة 2والقواعــد العامــة (("

ن ))العالقة بين الواسطة وفعل التعبير انما هي عالقة باطنية ذاتية، ذلـك انـه البـد لفعـل التعبيـر مـن ان يسـتخدم حيث ا
 "، تمثل الوسيط الناقل للفكرة بعموميتها.3دائمًا ابدًا مادة(("

لقد تم االستعانة بدالالت الرمـوز فـي عشـرات الطوابـع التـي تـم تصـميمها فـي القـرن العشـرين، كمـا تـم اسـتخدام رمـوز    
عديدة تم استخالصها من أفكار وقصص محلية في طوابع كثيرة صممت في نهايات القرن الماضي سيما المدة الزمنيـة 

صــاميمًا ألفكــار تعبويــة وسياســية وعســكرية نظــرًا لحالــة الحــراك بــين الســبعينيات والتســعينيات ، حيــث ُحملّــت الطوابــع ت
السياســي المشــوش والحــروب التــي دخلهــا العــراق طيلــة تلــك المــدة، فــنالحظ اســتخدام رمــوز ذات دالالت تعبــر عــن القــوة 

اسيين من جهـة والسيطرة والثقة بالنفس وعبرت أحيانا أخرى عن هيبة وسلطة الدولة والتالحم بين القادة العسكريين والسي
والشعب العراقي من جهة أخرى وحملت افكارًا اخرى حاولت مـن خاللهـا إخضـاع الفـرد العراقـي لسـلطة الدولـة بشـكل او 
بآخر حالها حال معظم أفكار تصاميم الطوابع العربية التي انعكس واقع التنشئة االجتماعية عليها فهـي غالبـًا مـا تهـدف 

يـــؤدي تحقيقهــا الـــى تعزيــز عالقـــات الســلطة األبويـــة ، الن الــذات التواصـــلية تتميـــز الــى ))خلـــق الــذات التواصـــلية التــي 
"، وقد أخذت الرموز واألشكال في البنى العميقـة المسـتخدمة مبـدأين همـا الترغيـب 4بقابليتها للضبط أكثر من اآلخرين(("

والسـيطرة ومـن جانـب أخـر إخـافتهم  والترهيب كما فمن الجانب األول هـو إثـارة الرغبـة لـدى المـواطنين فـي تحصـيل القـوة
 من سطوة الدولة، وعلى أساس هذين المبدأين صممت اغلب طوابع تلك المدة .

أدى  فـان هنـاك منظومـات فكريـة قـد جـرى تغييرهـا ممـا  2003العـام   دأما في المدة الزمنية التي تلت وتحديدًا مـا بعـ  
بشكل أو بأخر الى سقوط وتهاوي بعض الرمـوز التـي كانـت ذات سـيادة مطلقـة آنـذاك فـي تصـميم الطوابـع مثـل الصـور 

كانــت الشخصــية للقــادة العســكريين والسياســيين وصــور المناســبات الخاصــة التــي تمثــل احتفــاالت الجهــة السياســية التــي 
 تحكم البلد آنذاك )انظر االشكال المرفقة في ملحق الصور(.

                                                           
 .135ص ، 2006 ،صالح قاسم حسين - 1
 .152،ص 1982قاسم حسين صالح ،  - 2
 .111ديوي ،الفن خبرة ،ص - 3
 .96، ص 2006، قاسم حسين صالح - 4
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ذي هــذا التحــول المفــاجئ أدى إلــى شــلل مجموعــة كبيــرة مــن الرمــوز والــدالالت متزامنــًا مــع الشــلل الفكــري والفنــي الــ    
سقاطات مرحلة جديدة لم يتم التهيؤ لها واستقبالها تدريجياً  تلـك   بحيـث تتطـورأصاب العراق كنتيجة حتمية إلرهاصات وا 

جملـه الرموز او تتبـدل شـيئًا فشـيئًا تـدريجيًا، وهـذا الحـال اتجـه الـى تشـكيل منظومـة رمزيـة جديـدة سـحبت فـن التصـميم بم
ا إلى ساحة جديدة سيطرت عليها عمليات العنف والتفجير والتهجير والقتل مما أنشـئ رمـوز دالليـة حديثـة تتصـف اغلبهـ

 الدخان واللهب حيث ارتبطت دالالتها بالموت الجماعي والخراب .بالسوداوية والبؤس مثل رمزية 

 وعلى وفق ذلك يرى الباحث أن تصميم الطوابع بمداها الزمني المسـتقبلي يجـب ان يعتمـد علـى رمـوز ذات دالالت تنبـع
اس مة على اسمن الواقع االجتماعي مع استحضار الرموز الحضارية والتراثية القديمة وتطويرها لتشكل صورة ذهنية قائ

 الزمن ولو لفترة فيموت األثر.   فمنظومة تصميمية تربط بين الماضي والحاضر كي ال يتوق

 ؤثرات البيئة االجتماعية في الرمز ودالالته:م -ب-2-2
ان الولوج في الحديث عن المؤثرات البيئية االجتماعية في الرمز الفني يذهب بنا الى البحث في مجموعة منظومات    
وخاصـة فـي  مـع تطـور الـوعي تعقـدت دالالت الرمـوزت مـع بعضـها لتشـكل الرمـوز عبـر حقبـات زمنيـة متتاليـة، اذ تزامن

تنــوع  تــزامن معهــا عليهــا، كمــا تعــارفالتــي أعطــت للرمــوز دالالت جديــدة غيــر الــدالالت الم والفنيــة النتاجــات األدبيــة
األسـطورة محـاوالت اإلنسـان األولـى التـي تلمـس  تمثلـ حيـث األسـطورةمثل رموزهم منها،  الفنانينالمصادر التي استقى 

داخل البيئة التي يعـيش فيهـا مـن حيـث ان ))األسـاطير هـي تمثيـل ورمـوز لمظـاهر  الطريق نحو العثور على هويته فيها
1(("ةالطبيعــ نمــا  لكــن الفنــان "، بالنســبة لمــن آمنــوا بهــا،  ة خلــقُيخضــعها الــى اعــادالفــذ ال يعيــد حكايــة األســطورة ثانيــة، وا 

ة،  فيحـذف ويضـيف ويمـازج بـين الرمـوز ويتالعـب بـدالالتها الضـمنية مـن اجـل تحقيـق مضـمون البدائيُتغير من ثوابتها 
 روحيـةاغدقت على االنسان الكثيـر مـن المعـان المؤسسة  من الدينهذا باإلضافة الى ما مثله .الرسالة التي يعمل عليها

التـي ُاختصـرت برمـوز بسـيطة مثـل شـكل الهـالل والنجمـة المقابلـة لـه التـي  التي شكلت بفعلها لديه مجموعـة مـن المعـانِ 
 ومـــن خـــالل هـــذه الرمـــوز ُاتيحـــت لمصـــممين الطوابـــع معلـــم إســـالمي يخلـــو منهـــا، دأصــبحت رمـــزًا تـــدينيًا إســـالميا ال يكـــا

من خالله إلى هـدف رمزًا دينيًا يريد أن يصل  شخصية أو مكانًا أو حدثًا بوصفه مصممال بحيث يوظف ةرمزي اتتوظيف
2)ولم تكن األحداث التاريخية بمنـأى عـن التـأثير فـي المجتمـع فـي تشـكيل وتحديـد الكثيـر مـن رمـوزه(" ما "، فكـان للتـأريخ 

بدءًا بالعتيق ثم االحدث  ثم الحديث وتباعًا حتى زمـن المعاصـرة، وهـذ   تمفصالت حياة االنسان المتنوعةتأثيرًا حيًا في 
 متخـذين منهـا رمـوزًا قـادرة علـى اإليحـاء ال سـيما المصـممين بأحداثه ووقائعـه لية على الفنانين تأثراً يلقي بضالله االنفعا

ومــا اســـتخدام "المكــوار" فـــي تصـــاميم  أن يعبــر عنـــه مــن مواقـــف وخلــق معـــادل موضــوعي لهـــا مصــمم الطـــابعبمــا يريـــد 
واضــح علــى ذلــك  كمــا فــي اشــكال ملحــق  م وصــعودًا إلــى يومنــا هــذا مــاهو إال دليــل1940الطوابــع العراقيــة مــن فتــرة 

 الصور.

وعلى وفق ذلك ارى ان الرمز غير منفصل عن بيئته بل هو خير معبّر عنها من خالل دالالته التـي تشـكل الصـور    
 الذهنية للمتلقين.

 لمبحث الثالث )الداللة( :ا -2-3

 ثر دالالت الرموز في بنية تصميم الطوابع :ا -أ-2-3

                                                           
 .8، ص 1992، دار دمشق ،  1، طالحياة  –االديان  –الرموز في الفن فيليب ، سيرنج ، تـ:عبد الهادي عباس ، - 1
 . 47باسم عبد الحميد حمودي ، مصدر سابق ، ص - 2
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لذهنيـة ( من أهم الحقول المعرفية التي تدرس المعاني اللفظية واألثر النفسي لها الـذي يسـمى )الصـورة ايعد علم الداللة 
لـة أي اللفظة الدالة على الصورة الذهنية وهما دال ومدلول في نفس الوقت ، وفي هـذا المبحـث نحـن بصـدد دراسـة الدال

الـذي اوجـده  للصورة الثابتة "الدال" ال الرمز الصوتي اللفظي الحركية الرامزة ال الداللة الصوتية باستخدام الرمز الحركي
 (. م1913-م1857سوسير ) فرديناند دي

لقد اهتم علم سيوسولوجيا الفـن  بدراسـة األنظمـة الدالليـة للرمـوز والعالمـات "اإلشـارات" دراسـة منظمـة، وفـق مبـادئ     
احالتهـا الـى توضـيح الصـورة الذهنيـة فـي الرمـوز المطبوعـة  ومؤِسِسات البنيويون اذ تبلور من خاللها نتائج مذهلة يمكـن

)الفرضـية أوالفرضـيات )الصورة الثابتة( التي يتمحور عليها هذا البحـث، والـذي احـاول جاهـدًا توضـيح مفهـوم "الطوبيـك" 
يــة المســح " مــن خــالل تأويــل الشــكل الفنــي او الرمــز اذا مــا افترضــنا ان عمل1"األولــى التــي يكونهــا القــارئ عــن المعنــى(

البصرية تمـزج بـين القـراءة النصـية والقـراءة الصـورية للكـل المرئـي الـذي ذهـب اليـه "امبرتـو ايكـو" فـي كتابـات عديـدة، اذ 
هـذا المفهـوم بعــد تيـارات الحداثـة التـي ظهــرت فـي سـتينيات القــرن العشـرين ومـا بعـدها بوصــفها ظـاهرة لفهـم العــالم ظهـر 

 لمختلفة في الثقافات الدارجة والثقافات التاريخانية.وتفسيره ودراسة األنظمة اإلشارية ا

يمكــن بــه الــذي فــي العقــل  مجتمعــينعكــاس الاالمــن أشــكال  شــكالً أن تكــون  وان اشــتغاالت الرمــوز بــدالالتها ال تعــد   
 فـي التطـور تاريخيـاً  تـدرجتعرفـة لمنتـاج  فـالرمزالظـواهر والعمليـات، وتعمـيم جوانبهـا وصـفاتها الجوهريـة.  معرفـة ماهيـة

النتـائج المتحصـل عليهـا فـي  والممارسـة  من مرحلة أدنى إلى مرحلة أعلى، وتلخص هـذه المعرفـة علـى أسـاسوارتفعت 
 الرمـوزولهذا فـإن ) ، أكثر دقة، كما تصوغ المفاهيم الجديدة وتحددها بشكل مفاهيم أكثر عمقا، وتحسن المفاهيم القديمة

المطــابق  قــة، بــل هــي فــي عمليــة التطــور والتغييــر ترقــى إلــى رتبــة االنعكــاسوليســت نهائيــة وليســت مطل ليســت جامــدة
2("للواقع التـي تركـزت عليهـا اشـتغاالت البنيويـون بحسـب رؤى "بـورس" السـيمائية  تعطي المعنـى لكلمـات اللغـة والرموز "،

نطلــق عليــه ســنجد ان )مــا  للســيموز واحاالتهــا لمعــاني "الصــور المتحركــة"، واذا مــا اســتندنا علــى منطــق االحالــة الرمزيــة
ال يمكنهـا أن تلـج عـالم التـدليل، إال مـن خـالل  "الواقع" و"المرجع" و"الموضـوع" و"الشـيء فـي العـالم الخـارجي"، "كيانـات"

 "الســيرورة المؤديــة إلــى إنتــاج داللــة مــا"بوابــة اإلحــاالت الرمزيــة التــي تقــود إلــى خلــق تصــورات متنوعــة تتكفــل الســميوز 
3("بصياغة حدودها القصوى والدنيا، الحقيقية منها والوهمية ترسم خياالت او  المنطقية أنها"،وستكون وظيفة داللة الرمز 

المعرفـة وتعميمهـا فـي مفهـوم تصورات لقضية ما في الفكر من خالل اإلحالة الذهنية التي ضمنها المصـمم لـذلك الرمـز 
البصــري التــي تتلقــاه العــين فــي مشــاهداتها االولــى او  لواقــعل األســاس يت هــكانــ كمــا لــو ا، األمــر الــذي يجعلهــالذهنيــة
 المتكررة.

عد السميوزيس في معناها "العامي" والمباشر سيرورة متحركة إلنتاج الداللة وتداولها واستهالكها، سيرورة تُ )) ومن الحق
السلوك التي تتحول مع الزمن إلى معيار العادة والقيم والتقاليد وكل أشكال  ستنتهي إلى الذوبان في فعل يتقمص مظهر

"، واستنادا الى ذلك تقتضي الداللة احاالت ذهنية من صفتها الشكلية واللونية 4(("يبنى على أساسه العنصر المتحقق
 يةالنقية )المباشرة( الى صفاتها التخيلية الذهنية والتي تشتمل على ادوات التمثيل الشكلية المنطقية لمبدأ االحالة التصور 

                                                           
كتروني ، عن موقع ارشيف المجلة األل1998، 10، مجلة عالمات، عـالسيموز والقراءة والتأويلسعيد بنكراد، - 1

http://saidbengrad.free.fr/al/n10/4.htm 
 . مصدر سابق38-37، ص 1992سيرنج ، - 2
 ، مصدر سابق. 1998سعيد بنكراد، - 3
 .1998، 10، عن مجلة عالمات عـ 26، صتنبيه لقراءة بورسدولودال ، - 4
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الجوهرية  ا وأصولهاطريق فرز جوانبه عن الرسالة نحصل على معرفة أكثر عمقا بواقع من خالل الرموز ودالالتها اذ
 " ومن ثم االستدالل على معانيها الكامنة ضمن اشتراطات ثالث يطرحها "بيرس" وكما يصفها وهي:1"وفحصها

نستعين بها من أجل استحضار عالم ذهني، وقد يتعلق األمر  ) يتعلق األمر بالمتوالية الصوتية التياداة التمثيل  -1 
2" بمادة أخرى للتمثيل( ". 

 لتي ال تستنداموضوع يستند إليه التمثيل من أجل إنتاج الصور الذهنية، وهو ما يشكل أساس المعرفة، فالمعرفة  -2
 بال للتخيل.سواء كان الموضوع واقعيا أو متخيال أو قاو  إلى موضوع ال يمكن أن تكون معرفة

 ن"" و"اآلمفهوم يحول الموضوعات إلى صور ذهنية تغنينا عن الوقائع، وتمكننا من التخلص من ربكة " األنا" و" الهنا -5
 كما يبرر العالقة الموجودة بينهما. عالم ذهني يربط رمزيا بين الموضوع وأداة التمثيل وهو

كرية فالبيئة التي يستهدفها التصميم بما فيها من متجذرات وعلى وفق ذلك فان عملية تصميم الطابع تخضع لدراسة 
 تضمنهايواجتماعية وسياسية واقتصادية وجغرافية وميثولوجية )ولو بشكل اولي( وتأثيرها على دالالت والرموز التي 

 تصميم فيالتصميم من جانب كونها شرط ضاغط يؤثر على بنائية العمل الفني بمجمله، وتندرج الداللة كوظيفة بنائية 
ت الحاالالطابع أكثر منها وظيفة جمالية ذاتية تمثل إسقاطات المصمم في العمل الفني. اذ تتحمل على عاتقها تلك ا

 الذهنية التي تموه اداة التمثيل من منطق الى منطق اخر قد يكون مشابه او مواٍز يبغيه المرسل.

البيئـــة )تجســـد مـــن خـــالل يع تتمحـــور فـــي مســـارين األول ان وظيفـــة الداللـــة فـــي تشـــكيل بنائيـــة العمـــل التصـــميمي للطـــاب
 وهو مرتبط بالصياغة الفنية والجمالية ، وهي وسيلة لتحقيق االستجابة البصرية. (الظاهرية للناتج التصميمي

. ومـا تحملـه األشـكال مـن صـور (بالبنية الداخلية للناتج التصـميمي)، والمتمثلة وظيفته الغاية التي تمثل فهو أما الثاني 
الوظائفيـــة بشـــكلها  لتحقيـــقمرئيــة ذات معـــاني ودالالت رمزيـــة معـــّدة لغـــرض وظـــائفي، وهـــذان المســـاران البـــد وان يتحـــدا 

الصــحيح تناســقا مــع التحــوالت الحضــارية واالجتماعيــة العامــة، إذ أن قيمــة التصــميم وفائدتــه تــرتبط بمــدى تحقيقــه لهــذا 
ظـــائفي فـــي التصـــميم يحتـــاج الـــى عمليـــة ابتكاريـــه تعمـــل علـــى اســـتثارة بصـــر المشـــاهد. كمـــا ان الهــدف، إذن فالعمـــل الو 

الجانب األول يخضع لعملية الصياغة الفنية ، وما يتضمنه من أسس وعناصـر وعالقـات ترتقـي بالتصـميم ، مـن خـالل 
ممتعـــــة تشـــــيع إحســـــاس  )محاولـــــة مـــــن اإلنســـــان.. لخلـــــق أشـــــكال)تعتبـــــر  القيـــــام بتركيبـــــات جديـــــدة ذات قـــــيم جماليـــــة ،

". انه الجمع الذي يوحد العناصر المنتقاة الذي يعطـي العمـل معنـاه ويكـون باسـتطاعة المشـاهد الـذي يتطلـع 3("(بالجمال
 إلى العمل أن يدرك العناصر الموحدة قبل أن يتفهم أو يتذوق أهميتها.

ة تصميم الطابع، من خالل استخدام الوسائط والجانب الثاني إنما يتحقق من خالل مدلوالت األشكال المستخدمة في بني
كــاللون واألشـكال والنظــام وغيــر ذلـك مــن وســائل تشـكيل الرؤيــة التــي تكتسـب أبعــادا جديــدة وهـو إنشــاء إبــداعي البصـرية 

يرتبط باإلنجاز وحكم الضرورة الداخلية والداللة التعبيرية، فالعنصر الجوهري في التصميم، هـو عنصـر خـاص بـالتنظيم 
لكي يكـون معبـرا عـن هـذه الضـرورة لـيس مـن الـالزم أن يكـون تمثيليـا مباشـرًا، ))زن لألجزاء، بين البناء والمعنى و المتوا

فالنقطــة أو البقعــة المســتديرة قــد تــوفر امثلــة وتوضــيحات بعيــدة المعنــى، انهــا ليســت موضــوعًا فــي ذاتــه ويمكــن أن تكــون 
4("أكثــر داللــة وتحقيقــا للوظائفيــة مــن الشــكل اإلنســاني( شــارات وهنــا تأخــذ الرمــوز "،  قيمتهــا مــن جــذور وبنــى متجانســة وا 

بنــا إلــى إعــادة خلــق عــالم ومجتمــع  بة مضــاعفة فمنهــا رمزيــة، ومنهــا مــا يــذهفــتحتيــة، وهــي أنســاق جماليــة تحقــق وظي

                                                           
 .35، ص 1960، 2، م االبحاث المجموعة لشارلس بيرسبيرس ، شارلس ، - 1
 ،مصدر سابق.1998بنكراد،سعيد - 2
 .10، ص 2002،  41، مجلة الموقف الثقافي ، ع الخطاب الجمالي العربي المعاصر والقيم والعولمةالجابر ، علي حسين ، - 3
 .138، ص 1987، عالم امعرفة ، الكويت ، العملية االبداعية في فن التصويرشاكر عبد الحميد ، - 4



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

467 
 

هـي فـي  متخيل )ذهني(، قديم أو مستقبلي، داخل بنية مبتكرة او محّدثة، فالصفات البصرية الصرفة للنسق التصـميمي،
أن الداللـة هـي الجوهر أقـوى كـل الوظـائف فهـي توصـلنا الـى الشـكل األكثـر عمقًـا وذا دالالت مباشـرة هـذا اذا مـا علمنـا 

ميائي ذاتــه لــيس ســوى خــروج عــن إكراهــات البيولــوجي يســيرورة وليســت معطــى جــاهزا وســابقا علــى الفعــل، فالســلوك الســ
 .االحتماالتوالطبيعي والولوج إلى عالم ثقافي مفتوح على كل 

 الفصل الثالث -3

 منهجية البحث : -3-1

 أعتمد المنهج الوصفي ألغراض تحليل المحتوى للوصول إلى أهداف البحث فهو من أنسب المناهج البحثية التـي تالئـم
قهمـا وتحقموضوع البحث بما يتيحه من إمكانية إجراء التحليل واالستدالل على تشـكل الصـورة الذهنيـة للرمـوز ودالالتهـا 

 وتأثيرهما في بنية تصميم الطوابع من عدمه في عينات البحث .

 مجتمع البحث : -3-2

 ولغايــة كتابـة البحــث والـذي شــمل طوابـع ماليــة وبريديــة 1966تضـمن مجتمــع البحـث الحــالي الطوابـع العراقيــة منـذ عــام 
اءة ( طابعـًا لـرد 23رين ، تـم اسـتبعاد ) ( طابعًا تم تصميمه وطباعته في العـراق منـذ خمسـينات القـرن العشـ53عددها )

 ( 30مــن العينــات البالغــة )  %5( عينــات بعــد أن أخــذنا نســبة   2النســخ المطبوعــة التــي حصــلنا عليهــا وتــم اختيــار ) 
 عينة اخترناها وفق معايير من أهمها :

 ن خاللها (.ن حيث ارتباطها بسببية البحث ) دراسة الرموز ودالالتها وتشكل الصورة الذهنية مم -1

 شهرة الفنية النسبية التي حققتها هذه الطوابع .ال -2
 حجم البحث وعدد صفحاته. -3

 عينة البحث : -3-3

 -وذلك لألسباب التالية:  %3تم أختيار عينة البحث بطريقة غير أحتمالية قصدية وبواقع  
 افه.وافر األسباب الموضوعية في كل عينة والتي تدخل ضمن إطار البحث وأهدت-1
 حصولنا على نسخ مطبوعة على الورق بشكلها االنتاجي النهائي -2

 
 

 
 

 
 

 الوصف والتحليل ( : )-3-3
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 (1أنموذج ) 

 

 سم  4 ×سم  4القياس :      

 م1973سنة اإلنتاج : 

 بغداد -العراق مكان الطبع : 

 اوفسيتالطباعة :      

 تعبويالنوع :        

 
 لذهنية للرموز( :المرجعية الفكرية )تشكل الصورة ا –البيئة  –دالالت األشكال -أ

 

ركـز مشكالً  كلٌ  له دالالتـه وأبعـاده الفكريـة حيـث يبـدو لنـا فـي واجهـة الطـابع وهـو   15احتوى الطابع على اكثر من  
تــة التصــميم شخصــان يرتــدي احــدهما غطــاء الــرأس والعقــال العربــي فقــط وهــو عــاري الجســد ويمــد يــده اليســرى حــاماًل الف

( وهــو تــاريخ تــاميم الــنفط العراقــي ، ويبــدو ان داللــة غطــاء الــرأس والعقــال العربــي هــي 1972حزيــران  1كتــب عليهــا )
دالالت الشــرف واالصــول العربيــة التــي مــا زالــت يحــتفظ بهــا هــذا الشــخص بــالرغم مــن تجريــده مــن أي مالبــس يرتــديها 

بـل لـه رقعـة التـي يحملهـا يبـدو انـه يريـد تسـليمها للشـخص المقاكداللة على الفقر والعـوز المـادي واألسـى المجتمعـي ، وال
وهــي داللـــة علـــى مـــنح تــرخيص مـــن الشـــعب العراقـــي الــى القـــائمين علـــى الثـــروة النفطيــة بتأميمهـــا لصـــالح الشـــعب، امـــا 

ل حمـالشخص المقابل له  فيبدو انه قد استلم الرسالة وحصل على مفتاح االمور التي سهلت له عمليـة التـأميم ويظهـر ي
علـى مفتاحًا كبيرًا ويرفعه الى االعلى كداللة على هذا المضـمون، ونالحـظ كـذلك اتجـاه وجهـه نحـو الصـورة التـي فـي اال
وهــو  كداللــة علــى التأكيــد علــى التنفيــذ بعــد خطــاب التــأميم الــذي اجــراه رئــيس الدولــة العراقيــة آنــذاك )احمــد حســن البكــر(

ى ه وهــو يرفــع يــده اليسـرى بحركــة تهديديــة حــاماًل قلمـًا فيهــا كداللــة علــيظهـر فــي اعلــى الطـابع بلقطــة مــن لقطــات خطابـ
كل وكـأن تاميم النفط بالقوة وبالعِلم حتى وان أبت القوى االستعمارية السماح للعراق بذلك، وتظهر صـورته البيضـوية الشـ

م اكـد علـى مـا اسـفل أشعة على شكل هندسي منظم تنبعث منها في كـل االتجاهـات كداللـة علـى التنظـيم، ولكـن المصـم
الصورة حيث يظهـر وكـأن هـذه االشـعة ِغـّذت مصـافي نفطيـة وسـاعدت بحـدوث فرحـة عمـت الشـعب وانطلقـت حمامـات 

 السالم من ايديهم، وبذلك دلت على انها كانت البداية لهذه العملية كلها أي )تأميم النفط(.

ن ابيض الى السماء واحدهم يأتي خلف الشكلين اما األشكال االخرى فهي عبارة عن شخصان يطلقان حمامتين ذات لو 
الرئيســيين فــي واجــه التصــميم واألخــر يظهــر فــي عمــق التصــميم البــؤري وكالهمــا يرتــديان قميصــًا ابــيض وبلــوزة صــفراء 
)يبــدوا انهــا مالبــس رســمية لوظيفــة مــا( ويشــمران عــن ســاعديهما كداللــة علــى ان المــوظفين الرســميين يؤكــدون علــى ان 

المنطقـة بعـد التـأميم كـون الحـق رجـع الـى اصـحابه بتطبيـق شـعار )نفـط العـرب للعـرب(، وفـي نهايـة عمـق السالم سـيعم 
الطابع يوجد شخص عاري تمامًا وهـو يحمـل شـعلة مـن النـار ويبـدوا انهـا شـعار الحـزب الحـاكم آنـذاك وهـي داللـة رمزيـة 

عية التي مثلت دااًل ومدلواًل في نفـس الوقـت فهـي على االمل والبعث، اما األشكال االخرى فهي اقرب الى الدالالت الواق
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عبـارة عــن بـرجين آلبــار نفطيـة وخزانــات لمصـفى نفطــي وهـي داللــة علـى ان العمليــة كلهـا والرســالة تخـص قضــية الــنفط 
 العراقي فقط .

ــم تبتعــد عــن البيئــة السياســية ذات الطــابع االبالغــي عالميــًا عــن مضــامين ســنأتي علــى تو  ضــيحها امــا بيئــة التصــميم فل
 الحقًا.

 امــا بالنســبة للمرجعيــة الفكريــة لألشــكال فهــي ذات صــفة تاريخيــة لرمــوز تكونــت عبــر عشــرات الســنين مثــل رمزيــة العقــال
هــا العربــي ورمزيــة المفتــاح ورمزيــة االشــعاع ورمزيــة الحمامــة البيضــاء ورمزيــة شــعلة النــار وغيرهــا وبــذلك اكــدت ارتباط

رغم مــن ان بعــض الرمــوز المســتخدمة عالميــة الصــفة خصوصــًا األشــعة والحمامــة بــالواقع المجتمعــي المحلــي للعــراق بــال
 البيضاء، كل ذلك نتيجة لتشكل صور ذهنية متسلسلة اوحت بها اشكال الرموز من خـالل دالالتهـا التعبيريـة فـي مجمـل

 بنية الطابع.
 ون والمعنى( :البعد التعبيري )المضم-ب

نـت اراد إبالغها وهي بالدرجة االساس فكرة تأميم النفط العراقي بعـد ان كاعبر المرسل بشكل واضح عن مضامين فكرة 
حه تسيطر عليه شركات النفط االحتكارية، وكأن المرسل يريد اإلخبار على ان التأميم قامـت بـه رغبـة الشـعب بكـل شـرائ

لــنفط لســالم حيــث تــم تــأميم اباالعتمــاد علــى قــرار الحكومــة ولــم تقــم بــه أي جهــة اخــرى، باإلضــافة الــى ان التــأميم رافقــه ا
بــدون ثــورة او قتــال ومواجهــات مســلحة مــن أي نــوع وبــذلك يكــون مضــمون التصــميم والرســالة التــي يبثهــا ذات مضــامين 

 أبالغية هادفة .
 أسلوب التجسيد  : –صيغة الرمز -ج

اجح لـم لمصمم بينها بشـكل نـلم يقتصر استخدام الرموز في هذا الطابع على الرموز العالمية او المحلية فقط فلقد زاوج ا
يــنعكس علــى شــكل نشــاز او إحــداث تقــاطع بــين رمــز واخــر بــل علــى العكــس جــاءت الرمــوز مكمــاًل احــدها لألخــر مثــل 
المفتــاح الــذي حمــل رمــز تحقيــق الحصــول علــى ُمــدِخالت وطــرق وأســاليب الصــناعة النفطيــة وبــين العقــال العربــي الــذي 

قعـة يحمله من رمز لالصالة والعمق التاريخي والحضـاري العربـي فهـو مـن سـلم ر  اعتبره المرسل هو من قام بالتاميم بما
 التنــاميم الــى الشــخص الــذي حمــل مفتــاح التــاميم وعلــى هــذا االســاس تكــون المزاوجــة بــين الرمــوز قــد أتــت بثمارهــا بشــكل

 للمتلقي.ايجابي انعكس على تحقيق التتابع البصري لوحدات التصميم وسهولة المسح والقراءة البصرية 

ان عمليـــة تجســـيد الرمـــوز جـــاءت اغلبهـــا بصـــيغ تشـــبيهية وصـــيغ مجازيـــة فقـــد جـــاءت رمزيـــة العقـــال مـــع الجســـد العـــاري 
ي فـلمرتديه بصيغة مجازية اقرب الى االختزال منها الى الواقع وكذلك الحـال بالنسـبة لألشـعة التـي صـدرت مـن الصـورة 

ذات البنــى العميقــة اكثــر منهــا ألي صــيغة رمزيــة ممكــن الحــديث اعلــى الطــابع فهــي قــد اتجهــت نحــو الصــيغة المجازيــة 
 عنها .

 وجاءت رمزية الطابع ككل بانه نفطنا لنا شئتم ام أبيتم والحديث موجه هنا نحو الشركات االحتكارية األجنبية .

 سمات بنى الطابع :-د

زعـت ت قد تمت بحسابات فنيـة مدروسـة تو يبدو الجهد التصميمي واضحًا في البنية التصميمية الظاهرة للطابع، فالعالقا
من خاللها أهمية الشخوص في الطابع بحسب البعد البصري فيـه وبحسـب الموقـع والزمـان، ولقـد اسـتخدم المصـمم عـدد 

 غير قليل من العالقات التصميمية منها التجاور والتراكب واإليقاع وغيرها .
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ن تــأميم عــتالك ســالح الــنفط والقــوة االقتصــادية الهائلــة التــي تنــتج امــا البنيــة العميقــة فهــي مثلــت الرغبــة التاريخيــة فــي امــ
ــنفط ورجــوع مدخوالتــه واألمــوال الناتجــة عنــه الــى ميزانيــة الحكومــة ممــا يّمكنهــا الــدخول فــي ركــب التطــور الحضــاري  ال

يـة والعمـل الدولية، ومثلت كذلك الرغبة في التخلص من الهيمنة والحاجة الى العمالـة األجنب ةومسايرة القفزات التكنولوجي
ة بقدرات محلية فقط، وقـد جـاءت البنيـة العميقـة بشـكل مـنظم ودقيـق كـون الرسـالة التـي يحملهـا الطـابع ذات صـفة عالميـ

ا اذا مــا تــم مزاوجتهــا بشــكل مــدروس فانهــ ومحليــة فــي نفــس الوقــت، ومــن هــذا كلــه نســتنتج ان الرمــوز المحليــة والعالميــة
 تشكل صور ذهنية تحقق المبتغى االبالغي للرسالة.

 

 
 

 (2أنموذج )

 

 سم  5 ×سم  2.5القياس :      

 م1966سنة اإلنتاج : 

 بغداد -العراق مكان الطبع : 
 اوفسيتالطباعة :      

 اشهاريالنوع :        

 

 لذهنية للرموز( :المرجعية الفكرية )تشكل الصورة ا –البيئة  –دالالت األشكال -أ

ر احتوى الطابع علـى شـكلين فقـط همـا العلـم العراقـي بدالالتـه المعروفـة وشـكل العقـاب )النسـر( الخطـي  بـاللون األخضـ
ودال عليهــا وهــو احــد الرمــوز التاريخيــة والمعاصــر المهمــة ذات المرجعيــة  1966شــباط  8وهــو كجــزء مــن شــعار "ثــورة" 

 ة.بتكارية والدالالت الرمزية الهادفة الى اظهار السمو والقوة وحدة البصيرة ضمن بيئة سياسية وبوليسية ضاغطاال

اط شـب 8اما العلم العراقي فهو دال على عراقية الحدث، وان هذا التمثيل الرمزي للنسـر هـو عراقـي محلـي يخـص "ثـورة" 
اريخيــــة ارتبطـــت بصــــفات هـــذا الجــــارح لـــدى منظومــــة ال غيرهـــا، فــــي حـــين وظــــف شـــكل النســــر بنـــاء علــــى معطيـــات ت

يـة للقـوة والبصـيرة، وبـذا يكـون المصـمم حـرص علـى تغذ نسـق ثقـافي أشـملالميثولوجيا العالمية لما لـه مـن دالالت تمثـل 
      عين المشاهد بدال ايقوني حرضه على بناء صورة ذهنية للحدث األشمل الذي ُتمثله الرسالة.

 )المضمون والمعنى (:البعد التعبيري -ب

شــباط بأنهــا ثــورة  8عبــر المرســل مــن خــالل صــورة رأس العقــاب )النســر( عــن مضــمون رســالته التــي وصــف بهــا "ثــورة" 
نهــا لــم تــدع تفصــيل صــغير إال وأخذتــه بعــين االعتبــار مــن خــالل مــا يتصــف بــه نظــر النســر مــن  مثلــت الســمو والعلــو وا 

عند طيرانه عاليًا، كما انـه يملـك بصـرا بعيـدا جـدا وهـذا مـا ضـّمنه المصـمم الحدة والقوة والمسح البصري الدقيق لألرض 
في شكل النسر عند استخدامه وقد جاء اللون األخضر كداللة أصيلة غير واقعيـة ِرّمـز مـن خاللهـا المصـمم إلـى األمـل  
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ة جماليـة اكثـر منهـا دالليــة والتجـدد مسـتعينًا برمزيـة اللـون األخضـر، أمـا خلفيـة الشـعار فلـم تـأتي بمعنـى معـين فهـي تقنيـ
 معبرة

لقــد جســد المصــمم فكــرة "الثــورة" بشــكل تشــبيهي غيــر مباشــر حقــق مــن خاللــه بعــض القــيم اإليحائيــة الدالــة علــى الحــدث 
 والتي أراد إيصالها الى الجمهور.

 أسلوب التجسيد : –صيغة الرمز -ج

دالالت ومعــاني كرمـز اإلعــالء الروحــي كنتيجــة جـاءت صــيغة رمــز رأس )النسـر( بشــكل تشــبيهي لمــا يحملـه النســر مــن 
". وما له مـن رمزيـات فـي السـمو والقـوة وحـدة البصـر 1لسكناه في أعالي الجبال وما ))يجسده من رمز للقوة العسكرية(("

واالنســيابية والجديـــة وخصوصـــًا فـــي شــكل الحـــاجبين والعـــين والنظـــرة المهيمنــة التـــي يملكهـــا كمـــا انــه اعتبـــر رمـــزا للعقـــل 
حكمة وخصوصا فـي الحضـارة الفرعونيـة وهـو رمـز للقـوة الفتاكـة كونـه اقـوى الطيـور فتكـًا علـى اإلطـالق وانجحهـا فـي وال

صيد فرائسه دون ان ُيقدم على إيذاء نفسه فكل من في الهواء يهابه ويخاف منه وهـو ملـك الجـو كمـا األسـد ملـك الغابـة 
. 

ن ام الجزء االهـم مـن جسـده وهـو الـرأس والرقبـة ، كمـا جـاء اللـو هذه الرمزية في النسر جسدها المصمم من خالل استخد
األخضــر بمــا يحملــه مــن رمزيــة فــي إتمــام معــاني الطــابع حيــث رمــز اللــون األخضــر الــى الربيــع والطبيعــة والعطــاء والــى 

 التجدد  واألمل ، وهذا بالضبط ما أراد المرسل ان يمثله التصميم في وصف "الثورة" آنذاك.

 لطابع :سمات بنية ا-د

ء مـا ُنفذت البنية الظاهرة للطابع بشكل بسيط جدا وذات تفاصيل محدودة وهذا منحها صفة التذكر والجمـال، إال أن اسـو 
سـة يوجد في البنية الظاهرية في هذا التصميم هو عشوائية موقع العلم فهو يكاد يكون وضع في مكانه هذا مـن غيـر درا

 لرئيس )رأس النسر( ولو عمل المصمم على وضع العلـم العراقـي كخلفيـة لـرأسمسبقة للموقع وأثره على شكل التصميم ا
 النسر بدال من اللون )الجوزي ( لكان قد حقق نجاحًا أفضل في بناء تصميم مدروس علميًا .

تـه اما البنى العميقة فهي ُتظهر الرغبة في إدارة الدولـة برصـانة ويظهـر ذلـك فـي وحـدة خطـوط شـكل النسـر ونهايـات رقب
طار الرأس والرقبة وهي بنية منظمةا ذات  لحادة والهندسية في انحناءات وحركات الخطوط التي شكلت العين والمنقار وا 

 بث ال يبتعد عن القصّدية .
 وعلــى وفــق تحليــل األنمــوذج أعــاله نســتنتج ان االســتعارات اللونيــة شــكلت رمــزًا بحــد ذاتهــا ســاعدت علــى إظهــار الفكــرة

 اخل مع الشكل في تصميم الطابعومعانيها من خالل التد
 الفصل الرابع -4

 
 النتائج : -4-1
 

 من خالل تحليل عينات البحث خرج الباحث بجملة من النتائج ، وهي كما يأتي:
ل الرئيسة صـياغاتية اتصـفت بالبـث الـداللي المكثـف، وحققـت تنوعـًا بصـريًا تحققـت مـن خاللـه عمليـة حققت األشكا -1

 المسح البصري والتعلق بالذاكرة مما اتاح تشكل صورة ذهنية غير مغايرة لواقع الفكرة.الشد البصري وسهولة 

                                                           
 ، مصدر سابق.179سيرنج ، ص- 1
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لنماذج المصممة بأسلوبية وروحية مصمميها المحلية من خالل ما انعكـس مـن تنـوع اسـتخدام للتقنيـات اتأثرت كافة  -2
 والعالقات التنظيمية وهذا حقق تمايزًا واضحا بين انموذج وآخر .

لفكـرة فــي تصـميم الطوابــع عارة الرمــوز الرئيسـة مــن الحكايـات والقصـص الشــعبية الصـفة الغالبــة لتجسـيد اشـكلت اسـت -3
 العراقية مما جعل تشّكّل الصورة الذهنية للموضوع ينحى باتجاه زمكانية محددة.

ت منهــا دالالت لفكـرة الرئيســة فـي نمــاذج البحـث ارتكــزت علـى تحــوير وتجديـد لمعــاني رمزيـة معروفــة سـابقًا اســتعار ا -4
ا جديـدة بأسـلوب رمــزي ارتـبط بمالمــح محليـة تراثيــة وتاريخيـة مثــل اسـتخدام رمزيــة القـوة، التــي سـعى المصــمم مـن خاللهــ

الــى تحقيــق الــربط بــين الشــكل والمضــمون، واســتطاعت أن تؤشــر علــى موقعيــة الحــدث وأبعــاده البنويــة العميقــة فــي رســم 
 . صورة ذهنية باتجاه تغليب فكرة على اخرى

يئات التصاميم بكافة عناصرها التصميمية بأنها بيئات سياسية تحمل فكرة ومضـمون ضـمن االطـار باتسمت اغلب  -5
م تمتــاز بكونهـا أمـا سياسـية او عسـكرية بحســب 2000التعبـوي ممـا جعـل اغلـب تصـاميم طوابــع الفتـرة التـي سـبقت عـام 

 نسبة نماذج البحث .  
لنماذج تعبيرًا وظيفيًا طرق ُصـلب المعـاني الكامنـة ورائهـا ممـا جعلهـا تصميم كل اعبرت الرموز التي استخدمت في  -6

 تعبر عن مضامينها إيحائيا لتشكيل صورة ذهنية دالة على حدث ما دون الحاجة إلى تعريفات لغوية طويلة.
ورائيــة تلــك البنــى ققــت البنــى الظاهريــة لنمــاذج البحــث فهمــًا مستفيضــًا للبنــى العميقــة مــن خــالل التعمــق فــي مــا ح -7

 الظاهرية فيما حققت لنفسها فهمًا مباشرًا من خالل سهولة مسحها بصريًا .
 االستنتاجات : -4-2

 -الباحث هي : إليهاالتي توصل  االستنتاجاتأهم 
يصـالها إلـى الجمهـور بنشاطات يهـدف المرسـل إلـى االمعنى المرتبط  إليصال رسالة أبالغيةل على الدوام مثّ  الطابع-1

 محليًا وعالميًا عن طريق بث دالالت الرموز واألشكال المستخدمة في تصميمها.

 .عياني لكنها تترجم فكرياً يس لها وجود ل صورة ذهنية علىيحيل  الطابعفي  اإليحاء من خالل الرمز -2

كانـت محليـة او  يـة سـواءوال يمكن سلخه من الوقـائع الثقافيـة والتاريخجزئيا"  أوالتصميمي بالواقع كليا"  رمزيرتبط ال -3
 .عالمية

مـوزًا عيانيـة من جهة ورسالة أبالغية من جهة أخرى تعتمد ر  عات المختلفة الثقافاتتجموسيلة تعريفية بين ال طابعال -4
 .لتشكيل صورة ذهنية بأتجاه ما لدى المتلقي

ابــع التــي ســاهمت بصــنع الداللــة عُتٍمــدت الرمــوز المحليــة كأحــد عناصــر التعبيــر، وشــكلت الــروح الديناميكيــة للطو أُ  -5
  الذهنية.

 المصادر : -4-3
، 198،دار الرشيد  ،منشورات وزارة الثقافة واالعالم  ،بالد مابين النهرين، ، ليو ، تـ :سعدي فيضي اوينهايم  -1

  200-101ص

 .35، ص 1960، 2، م االبحاث المجموعة لشارلس بيرسبيرس ، شارلس ،  -2

 2002،  41افي ، ع، مجلة الموقف الثق الخطاب الجمالي العربي المعاصر والقيم والعولمةالجابر ، علي حسين ،  -3

 .10، ص

،  0220، المؤسسة العامة للدراسات والنشر، دار الفارس للتوزيع ، 1، ط تصميم التصميم البزاز ، عزام ،  -4
 .118ص
، مة الثقافية العا الشؤوندار  ،الموسوعة الصغيرة  ،بغداد، والتغير الثقافي االتصال ،هادي نعمان. الهيتي -5

 .5،ص1978
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 . 138، ص 1987، عالم امعرفة ، الكويت ، التصوير العملية االبداعية في فنشاكر عبد الحميد ،  -6 

 .1998، 10، عن مجلة عالمات عـ 26، صتنبيه لقراءة بورسدولودال ،  -7

 .8، ص 1992دمشق ،  ، دار 1، طالحياة  –االديان  –الرموز في الفن فيليب ، سيرنج ، تـ:عبد الهادي عباس ،  -8

 الثقافية ، دار الشؤونسحر الحقيقة شخصيات وكتب ودراسات في التراث الشعبي باسم عبد الحميد حمودي ،  -9

 . 57، ص2000العامة ،بغداد ، 

شر والن ، أمون للترجمةدار الم ،جبرا  جبراهيممراجعة جبرا  ،ت. فخري خليل  ، حوار الرؤيا ،ناثان ،نوبلر  -10

 .54،ص

،  2007-1-24حمد ، محاضرة لطالب الماجستير مادة نظم وعالقات ،كلية الفنون الجميلة ، نصيف جاسم م -11

 بغداد، مؤرشفة.

 . 001-97بغداد ،ص ، مابين التصميم والسياسة ،محمد  نصيف جاسم -12
 .135، ص 2006، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،  ، بانوراما نفسيةقاسم حسين صالح  -13

جلة األلكتروني ، عن موقع ارشيف الم1998، 10، مجلة عالمات، عـالسيموز والقراءة والتأويلسعيد بنكراد،  -14

http://saidbengrad.free.fr/al/n10/4.htm  

لمنظمة العربية ا ،السنة الرابعة  ،7العدد  ،المجلة العربية للثقافة  ، والكتابةالطفل العربي  ،محمد بسام ملص  -15
 .118، ص 1984 ،للتربية والثقافة والعلوم 

لة السلس ،لدول الخليج العربي  ،مركز التوثيق االعالمي  ، دراسات في االعالم العربي ،محمد مصالحة  -16
 .43، صبغداد  ،االعالمية الثالثة 

 .41-13ص ،1985 ،مكتبة اليقظة العربية بغداد  ،الفن والعمارة  ئدامب ، شيرزاد ن احسانشيري -17
 ، رسالة فمة اليونسي، العالقة بين الشكل والمعنى في بعض التصاميم الصادرة عن منظالطائي ، لينا عماد فتحي  -18

 . 61-60، ص 2006ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ،  كلية الفنون الجميلة ، 

، التوزيع دار النهار للنشر و  ،بيروت  ، سايكلوجية االتصال والعالقات االنسانية ،غسان يعقوب وجوزيف طبش  -19
 .4ص
فرانكلين  دار النهضة العربية مع مؤسسة ،الفن خبرة ديوي ، جون ،ترجمة زكريا إبراهيم  وزكي نجيب محمود ،  -20

 .  1963 نيويورك ، –للطباعة والنشر ، القاهرة 
-67صلقلم بيروت ، ، دار ا علم النفس والنظريات الحديثةفرويد ، سيغموند واخرون ، ت:فارس متري ضاهر،  -21

75. 

 

 المالحق : -4-4
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 الحقل البصريما بعد الحداثة اشكالية المصطل  في 
 

 د. محمد الكناني
 د. شيماء وهيب

 
 مقدمة

 وساط عانى المعجم التداولي العربي  من تجنيس كثير من المفاهيم االشكالية التي نشأة في ا
بصري ثقافية غربية وداخل حاضنات انجازية مقتربة ومفارقة لألجناس التي يشتغل عليها الحقل ال

مكن تجديد صالتها الموضوعية في النسق البصري وذلك مما جعل تلك المفاهيم خالفية وال ي
ن ما ت الفللخلخلة واالهتزازات الكبيرة التي قادها االنفتاح الجديد في اساليب وانتجاهات وانجازا

 بعد حداثي.
ا ات ومان تلك الحركة المتسارعة والتي استهلكت كل ما قدمته التكنلوجيا المعاصرة من ابتكار 

ار االحتكالثقافي من فتوحات امام الثقافة الجديدة بعدها سلعة قابلة للتداول و فرضه سوق التسليع 
 وسوق البورصة.

 جعلنا هذا االهتزاز امام اعادة تصنيف االرضيات التي تقف عليها والمناخات التي يعيش
فيها االنجاز البصري بغية معرضة المسالك التي تتحرك من خاللها االجناس الفنية وطبيعة 

 ا..تداخله
فية، الثقالذلك فأن فن ما بعد الجداثة  كفن اشكالي يسبقه معناه االشكالي في دائرته النقدية و 

ق مما يفرض علينا في هذا البحث مالجقة هذا المصطلح في دائرته البصرية وتجنيسه بما يتساو 
ى ا علوطبيعة االنجاز الفني والحقل الثقافي والبصري الذي تظهر فيه، لذلك تبنى فرضية بحثن

 االتي: 
ا بعد الحداثة مصطلح اشكالي في الحقل البصري ينبغي تحديده وترسيم ميشكل مصطلح  -1

 حدوده المفاهيمية .
 لحقل البصري المجس الحقيقي الذي يكشف طبيعة المفهوم ورسوخه.ا -2
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 ويهدف البحث الى الكشف عن: 

 بيعة مصطلح ما بعد الجداثة في الحقل البصري المعاصر.ط-1
 عالقته برسوح المفهوم في الحقل البصري.كشف المتحول الثقافي و -2

 
 اما حدود البحث فتضمنت:

 الحدود الموضوعية : فنون ما بعد الحداثة.
 الحدود المكانية : اوبا وامريكا.

 .2014-1990الحدود الزمانية : 
 

 مابعد الحداثة 
 تجذير المصطلح واشكالياته

كمفهوم مركب ، متعدد االوجه في عدد من الظواهر يتجلى مصطلح  "ما بعد الحداثة" 
المنوعة التي يجمع بينهما هدف واحد هو محاصرة وتخريب فرضيات الحداثة وما ينبني عليها 
من مواقف ونتاج ثقافي ، واذا كان هذا هو الحال فال يمكن القول ان تيار "ما بعد الحداثة" قد 

وتشتبك هي االرض التي تقف عليها "مابعد الحداثة" تحرر تماما من تيار "الحداثة" . فالحداثة  
معها في جدال ونزاع دائم ، وهي االرض التي تمكنها ايضا من الدخول في حوار وجدال مع 
نفسها . ومن هذا المنظور تتضح مشكلة تحديد المالمح المميزة لفن تيار "ما بعد الحداثة" وهي 

مابعد الحداثة" ال يتأتى اال عن طريق مشكلة تتلخص في ان التوصل الى معنى وخصائص "
1(.modernism( و"الحداثية" )modernityالخوض في معاني وخصائص الحداثة )  

لقد ابتدأت الحداثة في اوروبا من اللحظة التي تفككت فيها الثقافة الدينية وظهرت ثقافة ال 
دينية قائمة على العقل، مناهضة الى حد القطيعة لكل المبادئ الميثولوجية التي قام عليها الدين، 

ديث ان المبدأ االساسي للحداثة هو الحرية لذلك طغت الذاتية في اتجاهات االدب والفن الح
وقطع الفن صالته بجميع العقائد االسطورية كما نص مبدأ ديكارت "انا افكر اذن انا موجود" 
لكي يقدم ابداعه بوصفه شكال للحياة ، لكن الحداثة تتطرق في هذا المفهوم الى درجة انها خنقت 

ادت  نفسها بنفسها وذلك بسبب تضخم الذاتية وناهض الطبيعة والذات والدين بسبب الحرية التي
الى التجرد عن االنسانية والتشيئ في االنتاج حتى اصبح شيئا منفصال عن قيمته لذلك كان لزاما 
الرجوع الى االصول والجذور واختراقها مرة اخرى ، وكان ذلك ما يسمى تجاوز الحداثة "مابعد 

لوعي مع الحداثة" والذي كان من تصوراته ان تتطابق الحرية مع الضرورة والروح مع الطبيعة وا

                                                           
 ، ص هـ.1999، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2ك كاي ، ما بعد الحداثية والفنون االدائية، ترجمة: نهاد صليحة، طن  1
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الالوعي . والسؤال الذي يطرح نفسه هل كانت الحداثة تتجه نحو المستقبل وما بعد الحداثة او 
 كما تسمى "الحداثة البعدية" تتجه الى الماضي أي انها رجعية؟

الواقع الحداثة كانت خالفية أي انها تحاول نقض جميع المؤسسات القومية واالخالقية 
، ة بل تهديمية مخربة قائمة على متناقضات المجتمع االستهالكيوالثقافية ، فهي ليست بنائي

 بينما ما بعد الحداثة هي خارج نطاق المجتمع االستهالكي  وتبحث عن االستقرار وتدعو الى
تعددية الرؤية وهي تبحث عن االصل في التاريخ وهي تعتبر االنتماء لألصل هو انتماء 

هنا تعتبر انها تعيد الفن الى طبيعته حضاري يسجل التاريخ وتطوره القومي ومن 
هم ير، و التاريخية...ويطرح الحداثيون سؤاال معلنين تشبثهم بطابع االنفصال والقطيعة بحجة التغي

ن يرون ان التغيير سيبقى سمة أي ابداع بعدي. اما البعديون "ما بعد الحداثة" فأنهم يعلنو 
ة الثار درون على انقاذها من مطبات الضحالة وامقاومتهم لجموع الحداثة المتطرفة ويدعون انهم قا

وهي  ،مع اعادة النظر في مفهوم التغيير والبحث عن االبداع الذي اوصلته الحداثة الى العدمية 
 ترى ان انقاذ االبداع من العدمية الحداثوية يتطلب ما يلي :

 النفتاح نحو الماضي والحاضر والمستقبل نحو القومي والعالمي.ا-1
 لتحرر من النظرة الواحدية وتنويع الرؤية بأي اتجاه مما اطلق عليه بالتعددية .ا-2
االنتقال من عالم النخبة والتفوقية والتعصب الى عالم ديموقراطية التذوق وهذا ظهر من -3

خالل هيمنة االبداع الفني على حياة الناس في العمارة والبيئة والمدينة ، عندما انتقلت 
الشوارع او الساحات وامتالء الجدران بالتصوير وتبارى التجار بتزيين واجهات  الموسيقى الى

محالتهم حتى بدت لوحات فنية وهكذا اصبح الفن مبذوال للناس جميعا . لقد صار الفن حقا 
من حقوق االنسان وليس من واجبه ان يدفع ثمنها مقابل ذلك الحق..لذلك نجد ان ما بعد 

حررها من االقتصاد والسياسة وتجعل الثقافة عالما مستقال ال يتأثر الحداثة تنطلق من مبدأ ت
بقوانين السياسيين والمنظرين واالجتماعيين. ان الهدف ان تعود الثقافة الى جذورها ، الى 
مفهومها التقليدي بعيدا عن أي صراع او واحدية تحدد مسارها واتجاهاتها بعيدا عن اية 

رت البعدية )الما بعد حداثة( بمراحل متعددة، نذكر مثال تبعية سياسية .وبطبيعة الحال م
نقل بويس )الفنان( بسيارة اسعاف  1947على ذلك : في معرض مويس في نيويورك سنة 

من مطار كيندي وقد عزل نفسه بلباد لكي يقبع في قفص حديدي مع ذئب مدة ثالثة ايام ثم 
لفيلم المصور عنه.. وكان الجمهور يعود كما جاء ولم يبقى من هذا الذي سمي معرضا اال ا

مدفوعا بقوة نحو متابعة فن الاللوحة دون رغبة في اقتناءها ألنها غير قابلة لألقتناء اصال ، 
طبعا هذا الشكل من الفن المتطرف يدعي اصحابها البعديون انها تدعو الى االلتحام 
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لوجية الطريقة واالسلوب بالعصر ..باالنسان ..بالبيئة بعيدا عن النقل والمحاكاة وعن ايد
1االتباعي الفردي والجماعي.  

رحلة مهناك قدر كبير من عدم االتفاق حول اذا  كانت هذه التحوالت التقنية والثقافية تمثل 
ن اخري تاريخية جديدة ام ال ، او انها مجرد امتداد لمرحلة الحداثة. ومما يعقد االمور اكثر ان

نتهى في حين يؤكد اخرون على ان الثقافة دخلت مرحلة قالوا ان عصر ما بعد الحداثة قد ا
" حوسبةمابعد الحداثة . تتبنى مابعد الحداثة الفكرة التي تقول ان المعرفة اصبحت سلعة ، ومع "

ة المجتمع وهيمنة االعالم الجماهيري اتسمت المعرفة بالسيولة واصبح المركز الحقيقي للسلط
أن فتلعب وسائل االعالم دورا مؤثرا في ذلك ، وبالتالي يتمثل بمدى سيطرتها على المعرفة . و 

ز في تعدد هذه الوسائل يجعل الدولة اقل سلطة . لقد بدأت مالمح ثقافة ما بعد الحداثة بالبرو 
 الولىاعشرينات القرن العشرين مع ظهور الحركة الدادائية في الفن، واسهمت الحربان العالميتان 

أت حرب العالمية بشكل عام( في تطوير مابعد الحداثة ، فقد بدوالثانية )وربما حتى مفهوم ال
 ،االتجاهات مابعد الحداثوية بالظهور بصورة معترف بها مع نهاية الحرب العالمية الثانية 

ووجدت النظرية بعض اقوى اسسها في االكاديمية الفرنسية واسهم ميشيل فوكو و روالن بارت 
دة المضا وكان لما بعد الحداثة نتائج سياسية متعددة فأفكارهافيها في سبعينيات القرن العشرين ، 

 ليين لألدلجة تبدو مرتبطة بحركات المساواة بين الجنسين والمساواة بين االعراق ، وحقوق المث
هذه  وحتى حركة السالم والمشاركين في الحركة المضادة للعولمة . ومما يثير الدهشة ان ايا من

عض هر ما بعد الحداثة في تعريفها االكثر تركيزا ، وانما تستعير بالحركات ال تتبنى كل مظا
ي فافكارها الجوهرية . ان مبدع ما بعد الحداثة يتوافر على حرية ربط أية عناصر او اساليب 

 عمل ما، حتى وان كان ذلك بطرق مضادة لوظيفة الموضوع او ال عالقة لها به. 
يتميز في الغالب باالنتقائية واالستطراد والتلصيق  ان اسلوب ما بعد الحداثة في الفن البصري

)الكوالج( ومحاكاة االعمال السابقة وغير ذلك..ومن الحركات التي سميت مابعد حداثوية فن 
البوب آرت والتفكيكية المعمارية والواقعية السحرية في االدب والرومانتيكية الجديدة. انها ترفض 

ف الفن الحديث فأن الفن المابعد حداثوي ال ينظر الى حدود الجنس االبداعي الصارمة وبخال
التشظي  على انه ذو عيوب او غير مرغوب فيه وانما يحتفي به بدال من ذلك . لقد بحثت 
مابعد الحداثة وهي تهاجم المقاربة النخبوية للحداثة، عن ارتباط اكبر بجمهور اوسع ، ويسمى 

طة مركزية في النزاع حول مسألة قيمة الفن ما بعد هذا في الغالب "القدرة على التوصيل" وهي نق
الحداثوي وقد تضمنت ايضامزج الكلمات بالفن ) الكوالج والحركات االخرى في الحداثة( في 
محاولة لخلق تعددية اكثر في الوسيلة والرسالة . ان الكثير من هذه الحركات تركز على عملية 
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ما بعد الحداثة رسائل االعالم الجماهيري موضوعا  نقل مادة الموضوع االساسية ، ويعتبر فنانوا
جوهريا للفن ويستخدمون االشكال والكلمات المجازية والمواد كنقاط بؤرية لفنهم. وينظر الى 

 مارسيل دوشامب على انه رائد الفن الما بعد حداثوي من خالل ابتكاره )الفن الجاهز( .
قييمات جديدة لألعمال السابقة ، واجتذبت ان موقف ما بعد الحداثة النقدي يرتبط بتقديم ت

اعمال الحركة الدادائية بشكل اكبر مثلما فعل الكوالجيون من امثال روبرت روشينبيرغ الذي 
كانت اعماله تبدو غير مهمة بادئ االمر في سياق ما بعد حداثة خمسينيات القرن العشرين، ثم 

1يحمل بذور التطوير. صار ينظر اليه في ثمانينيات القرن العشرين على انه  
اما على صعيد الفكر يالحظ ان هنالك بعض التوجهات العامة تطبع فكر ما بعد الحداثة 
فهو فكر ينكر النظريات الكبرى التي تحاول تقديم تفسير شمولي للظواهر، وتتخذ شكل منظومات 

ا وفوضويا للزمن كبرى مغلقة نموذجها االيدلوجيات الكبرى. كما يتبنى هذا الفكر تصورا انفصالي
ومنظورا براغماتيا للحقيقة ، وميال الى الغاء الذات الى غير ذلك من التحوالت الفكرية التي 
يتيسر رصدها في هذا المقام، والغاء المراكز والمركزية نفسها دفاعا عن التشتت والفوضى 

حالل االختالف والتشعب والمصالحة بين المتخيل والواقع واعادة ادماج الوهم في الصيرورة وا
على الهوية والسطوح والثنيات مكان االعماق والخنثوية محل الذكورة..او بعبارة اخرى ان ما بعد 
الحداثة هي جملة استراتيجيات متشابكة .يبدو اذن ان ما بعد الحدائة هي تعميق لمسار الحداثة 

نقد مستمر وتجاوز  او هو سرعة ثانية للحداثة ، بمعنى انها استمرار لمنطق الحداثة حيث هي
2مستمر لذاتها ، فما بعد الحداثة هي الحداثة سافرة، الحداثة بدون مساحيق وبدون اوهام.  

 والى جانب ما ذكرنا من مجاالت لحضور مابعد الحداثة فأن لها حضورا في عملية التخطيط
 الحضري واالتصاالت الرقمية والعلوم السياسية وغير ذلك.

داثة الى مالحظات نقدية منها انه يستخدم في الغالب بصورة ويتعرض مصطلح مابعد الح
انتقائية لوصف اتجاهات ينظر اليها على انها نسبية ومضادة للتنويرية ولما هو حديث وبشكل 
خاص فيما يتعلق بنقد العقالنية والشمولية والعلم ، وهو يستخدم احيانا لوصف اتجاهات في 

مع النظم التقليدية لألخالق . ان النقد الموجه الى ما بعد  المجتمع ينظر اليها على انها تتناقض
الحداثة يصبح معقدا في الغالب بسبب طبيعة المصطلح التي ما زالت غير ثابتة. ويوجه النقد 
في العديد من الحاالت الى ما بعد البنيوية والحركات الفلسفية واالكاديمية التي تسبب ما بعد 

نظر الى ما بعد الحداثة التفكيكية على انها مضادة لما هو حديث الحداثة في حدوثها ، وربما ي
ألنها على ما يبدو تدمر او تتجاهل المقومات التي يعتقد انها ضرورية لرؤية العالم ، كما ينظر 
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الى الفكر التفكيكي ما بعد الحداثوي من قبل البعض على انه )عدمي( أي الرأي الذي يقول ان 
ساس وان ال شيء يمكن معرفته او توصيله وان الحياة نفسها بال معنى ، كل القيم ال تقوم على ا

كما ان البنيوية ما بعد الحداثوية ال ترفض الحداثة ولكنها تسعى الى مراجعة اطروحتها 
ومفاهيمها التقليدية ، شأنها شأن ما بعد الحداثة التفكيكية فهي تحاول ان تمحو الحدود وان 

احة منطق الحالة الحداثوية. وتدعو البنيوية ما بعد الحداثوية الى تقوض او تضعف الشرعية واز 
تقديم وحدة جديدة للبديهيات العلمية واالخالقية والجمالية والدينية، وهي ترغب في العودة الى 
مفاهيم ما قبل الحداثة عن الحقيقة المتشكلة الهيا..وهي تسعى للكشف عن الحقائق والقيم من 

ولممارسة ما قبل الحداثويين ، كما انها تريد ان تحل محل الحداثة  اشكال مختلفة لتفكير
والحداثوية، وتبدو بعض اوجه ما بعد الحداثة البنيوية مشابهة لما يسمى بتفكير "العصر الجديد" 

 وتشكل امكانية كون البشرية تقف على عتبة عصر جديد .
االمكان الرغبة الحداثوية في ان مصطلح ما بعد الحداثة مضلل ومراوغ كمفهوم يتجنب بقدر 

التصنيف وبالتالي التعيين او التحديد ، وحيث ان الحداثة تسعى الى االنغالق وتهتم 
باالستنتاجات، فأن ما بعد الحداثة مفتوحة وغير محدودة ، والفنان ما بعد الحداثوي تأملي وهو 

مجتمع بطريقة تفكيكية، بالتالي على وعي ذاتي ومنهمك بوعي في عملية التفكير حول نفسه وال
1يزيح القناع عن المزاعم ، ويصبح واعيا بذاته الثقافية في التاريخ ويسجل عملية الوعي.  

 
 فنون ما بعد الحداثة 

 االساليب واالتجاهات

ع تعبيراته يتحدى كل مبدأ قوتعذر تو  ،اصبح الفن المعاصر الذي تنوعت طرائقه ومواده
كل المستوى التاريخي وصوال الى الثورة الكبرى على مبدأ الشمنطقي لما كان يعرفه الفن على 

دود وان اي تحليل او قراءة وتأويل ألشكال االبداع الراهنة سوف يقف عند ح .وقواعده واجناسه
ق الشكل او تعال أالتعارض مع كل عقالنية جمالية . لذا فأن الواقع تحول الى اشكال ثم تجز 

قدان وعه وسادت ثقافة التنوع والتعدد والتغاير والتصنعات وفواشتبك مع اخر ليس من جنسه او ن
 الداللة او فقدان المعنى.

على أن الفن  بوصفه ممارسة إنسانية ال يكون أبدا نابعا من ال شيء، بل هو  ممارسة 
يديولوجية كذلك. ويمكن أن  نتاج يستجيبان لرغبات معلنة ومكبوتة نفسية واجتماعية وجمالية وا  وا 

 الحافز، انطالقا من اعتبار عملية تلبي مايلي: النفسية لدى أصحابهان فز ممارسة الفنحدد حوا
التسجيل الزماني والتوثيقي، التواصل، التعبير،والحاجة..اضافة الى كون العمل حامال في مداه 
الثقافي واالجتماعي والنفسي واإلبداعي الجمالي والقيمي واإلعالمي، وذلك من خالل الجنس 
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التقنية الصورة اضافة الى  -الذهنية الجمالية -ينتمي  إليه ويتمظهر فيه من مثل : الذيوالنسق 
 إلخ.… جنسها االسلوبي

 لوحاتكانت اللوحة الفنية الشيء الوحيد الخارج من وعي االنسان بطريقة انتاجها ، فكانت ال
ي او رمزي او تعبر عن الحياة بأساليب مختلفة ، منها ما هو واقعي او انطباعي او تعبير 

 تجريدي. اللوحة في هذا الصدد صورة واحدة من صور الحياة منعكسة او منكسرة في مرآتها.
ر ة( عبان تاريخ الرسم بهذا المعنى هو تاريخ نمط اللوحة الثابتة والمتجمدة )اللقطة الواحد
 محدود، انشطة ايديولوجية او تداولية..حدث مثل ذلك ويحدث في تاريخ الفن ألن مجال الصورة

واليتسع الى اكثر من حيزات )لوحات( يرسمها فنانون وهم وحدهم من يستطيع التحكم في نوع 
ج انتا اللقطة واسلوبها وتفردها وتقنياتها. وتتسابق المتاحف وقاعات العرض بأقتنائها على انها

اصيل ومتفرد في هذا الجو ظهرت فجأة الة التصوير، وبدأ عصر جديد في فهم الصورة ، 
 والسؤال : ما اذا كان اختراع التصوير نفسه قد حول طبيعة الفن؟

انت لقد بدأ عصر جديد من معاداة اللوحة، او التعاطف معها ، او موتها واعادة انتاجها..ك
اللوحة ال تشاهد سوى من قبل فرد واحد او مجموعة محدودة، ولم تكن المشاهدة جماعية 

 وعريضة كما يحدث االن.
قيقي عند الفنانين بأن عصر اللوحة يوشك على النهاية ، او انها في هنا ظهر وعي ح

احسن االحوال سوف تكون جزءا من االثار االنسانية لكي تحتل مكانها في المتاحف والبيوت، 
وهكذا حاول الفنانون االستجابة الى المعطيات الجديدة والتحرك بأتجاهات مختلفة، لما سمي فيما 

ة..فلم تعد اللوحة مثال ملتزمة بالمراحل التي كانت تمر بها سابقا من بعد عصر ما بعد الحداث
خالل االعداد والتهيؤ وعمل الدراسات االولية، بل اصبح العمل الفني مرتبط بالفعل االدائي ، 
وبعبارة اخرى لم تعد النتيجة هي المهمة بل الممارسة.. وهذا ما ظهر في ما يعرف باالتجاه 

حيث االهتمام بتحقيق الملمس بأحجام الكانفاس الضخمة، اضافة للفضاء  )التعبيري التجريدي(
الذي يلعب دورا هاما في كل جزء من العمل وتسخير الصدف التي نحدث اثناء العمل، حيث 
استخدم )جاكسون بولوك( مثال تقنية خاصة مستخدما تقنية صب وتقطير الطالء الخفيف على 

بدأت ظاهرة جديدة في تاريخ الرسم، تقع على مفهوم  و،  (1)شكل الكانفاس الممتد على االرض
مختلف في الشكل واالستعارة ، مثاال فأن )اندي وارهول( رسم 
لوحات تكاد تقتصر على التوزيع بطريقة القص واللصق لصور 
فوتوغرافية موجودة في الواقع بالفعل مثل صور : )مارلين مونرو، 

لراحل جون كندي..الخ( ، فهو البيتلز ، جاكلين كندي زوجة الرئيس ا
منها حينما يصف امامنا خمسا وعشرين صورة لمارلين مونرو كل 

الى السؤال: من هي مارلين )االصلية( او الحقيقية ؟ هل  تدفعناتختلف شيئا ما عن مجاورتها 
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هناك جدوى من البحث عن االصل؟ والجواب يبدو ان كل واحدة منها مارلين، " فعالقة الصورة 
 (1)الصل ليست بعد االن ذات قيمة وال جدوى من هذا السؤال في عصر النسخ السريع".مع ا
بدأ الفنانون بأجراء تجارب  غير مسبوقة وبأستخدام مواد مختلفة ، ومعظم هذه التجارب  و

تكونت من اعادة استكشاف االمكانات في )الملصقات( ، ففي اللوحة كان النسيج الملفت للنظر 
يمثل شيئا خلقه الفنان فعال ، في حين اضافات الكوالج جاءت تسعى جاهزة الى الفنان 

مارسيل دوشامب( عن الشيء الجاهز كانت احدى االبتكارات الرئيسية للدادا، في نفسه..ففكرة )
فكرة الشيء الجاهز ثم تطورت صورة الفن الى )التجميع 

 (2)شكلوالقمامة(..
ورغم ان التكعيبيين كانوا قد وظفوا الكوالج كوسيلة استكشاف 

من  الخالفات بين التشبيه والحقيقة ، ووسع السرياليون والدادائيون
مداه كثيرا، وحين وقع في ايدي جيل ما بعد الحرب تطور الى فن 
التجميع ، وهو وسيلة لخلق اعمال موجودة مسبقا حيث تنحصر مهمة 
الفنان بأقامة حلقة وصل فيما بين االشياء وذلك بوضعها معا، اكثر 
من صنع االشياء ، وهذا ما يميز فن ما بعد الحداثة الذي سعى الى : 

 او الفواصل ومحو التمييز بين الثقافة العليا والثقافة الجماهيرية او الشعبية . محو الحدود
لقد توسع الموضوع بعد ذلك ليحلق بعيدا عن المألوف في الفن ، في التأكيد على االنسان ثم 

 (.3) شكل (ل الفنان )جوزيف كوسوثاعمكما في ااثاثه والطبيعة ، 
ته في لقد انحرف الفن من حيث موضوعه  وماد

فكر ما بعد الحداثة ، ولم يكن هذا االنحراف اال نتيجة 
تحول في دور الفن نفسه..فبعد ان كان الفن عبر 
تاريخه يقوم بمقتربات موضوعه على وحدة كونية هي 
بالذات الظواهر االكثر رقيا، حيث يسعى الفنانون الى 

لية ، ولعل تاريخ الفن حافل تفعيل دور الموضوع بأعتباره المحور الذي يكون الصياغة التشكي
بالموضوعات التي تعد في قسم كبير منها موضوعات ذات صلة بالنخبة والتذوق وعلم الجمال 

 والتفرد.
 
 

 خصائص التجريب في فنون ما بعد الحداثة
                                                           

، 5مجلـد  الردن،ا–(، عمـان 2-1ابو دية، من فكر فالتر بنيامين في السينما والعمارة، المجلـة الفلسـفية العربيـة، العـددان ) نبيل (1)
 .34-33، ص1997
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بعد الحداثة لها برنامج اخر، لقد نزلت في الفن من خصائصه الفنية الى الخصائص ما 
الخصائص نفسها، وبدلت الحضور الفني من البحث في الظواهر  العامة ثم سعت الى تحطيم

 (1)الكبرى الى البحث في اليومي والعادي او ما اطلق عليه )البوب ارت( .
ي زال فان تطور فن التصوير حاله حال  معظم التقنيات الفنية الحديثة والتجريبية منها  ال ي

ن بعناصر لم تكن مألوفة على العين مرحلة البحث والذي يعطي للفنان مساحة أوسع للتكوي
سياق اإلنسانية التي اعتادت على رؤية الثابت على صعيدي البصري والواقعي ولم يعد النظام وال

التصميمي ينوء بجهد االستنساخ وحسب بل انه سوف ينفتح على مجال علمي يحدد مصير كل 
ن رًا مح آفاقا ومداخل تغّير كثيالموروث الجمالي للصورة ومن ثم يحدد ماهيتها المستقبلية ويفت

   .قواعد ونظم التصميم في شقيه اإلنتاجي والتداولي
.لكن من الضروري االشارة الى إن اكتشاف اآللة لم يحد من مجال الرسم "وأبرز ما قدمته 
عطاء نسخ عديدة عنها، األمر الذي ساهم في تخليص  آلة التصوير هو نقل الصور الوثائقية وا 

  (3)وعة من القيود، وتحرره من وظيفته الجانبية".الرسم من مجم
ا ولوجيشهدنا خالل السنوات األخيرة من القرن العشرين نوعًا من التقارب المتزايد بين تكن و

ألرض التصوير الفوتوغرافي وتكنولوجيا الفيديو والكمبيوتر، وقد أدى هذا التقارب إلى تمهيد ا
لظهور سياق جديد تكون فيه الصور الفوتوغرافية الثابتة مجرد عنصر صغير في ذلك العالم 

ية لمحاكبير، وحدث هذا التحول الكبير من الصورة المؤّرخة للمكان إلى المواكبة للحدث، إلى االك
 للوحة التشكيلية .

رسم وتهجينه ليكون العمل الهذه التقنيات والتجاوزات على مناطق أخرى ساهمت في تحرك 
انتماء العمل الفني مزيج من ُعدد وخامات النحت والرسم والسيراميك ويصبح من العسير تمييز 

إلى أي من تلك التخصصات. والتي مهدت الطريق لهجر الزيت والفرشاة ساعد عليه إدخال 
التقنيات الكرافيكية التي تحولت في المستقبل إلى صورة أثيرية مع دخول الحاسوب والسينما 

ليتحول  والفديو واألقمار الصناعية إلى مجال الفن التشكيلي. إضافة إلى دخول سنوغرافيا المسرح
العمل إلى عرض استعراضي سمعي بصري. ساهم في اعتالء الصورة الفنية في نهاية مسيرتها 
الثقافية عرش عصر ما بعد المكتوب. "حيث سمحت األنظمة الرقمية والتقنيات السينمائية 
بالتعاطف والتقمص مع ما يحدث امامنا على الشاشة وتحويل ما هو صلب الى اثيري، من اجل 

لقد ادى هذا  الى ظهور مدارس فنية تتبع مسارات  (1)غباتنا في االكتشاف والتمتع".اشباع ر 
وأبعاد متطورة، تمتلك خصائص وسمات نابعة من التغيرات الفكرية والعلمية لطرح أساليب جديدة 

                                                           
 .123، ص2011وافكار في الفن التشكيلي، دار مجدالوي للنشر، عمان،  ءمحمد واخرين ، ارا م: دبالس ينظر (1)

 .43، ص،1981، دار المثلث، بيروت، لبنان، الفن التشكيلي المعاصر ،( محمود أمهز2)
 .281محنة الرسم في عصر ما بعد الحداثة، دراسات في الفن والجمال، مصدر سبق ذكره، ص ، بالسم محمد (1)
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إلبداع منظومات بصرية تبتعد عن السائد وتغتني بلعبة  في خارطة التشكيل وتبتكر معطيات
خالل توظف االكتشافات العلمية والتقنية والتكنولوجية وااللكترونية والرقمية. ومن االختالف من 

 تلك المدارس يمكن تحديد )الفن البصري( الذي حاول اقتناص اإليهام والغموض في إظهار
 الصورة الفنية، من جراء الدخول إلى مجال التلفزيون واإلعالن والعمارة والديكور.

نغمس الفنان في علوم البصريات والتكنولوجيا لدراسة تجارب فنية ومع فن االوبتكال ارت ا
دخال  تحدث اهتزازات فسيولوجية. ناتج عن ابتكار وا 
آليات ووسائط وخامات وتقنيات تم تفعيلها من مناطق 
معرفية مختلفة، أدى أيضا إلى تبلور وتأكيد المشاركة 
الجمعية في العمل الفني ألنه يتطلب المهندس والعالم 

الفنان، كما اشترط وجود المتلقي كأساس الكتمال العمل و 
الفني وبهذا تهجر اللوحة عدتها القديمة لتدخل إلى عصر 

تقنيات الصورة واالندماج مع السينما والحاسوب والشاشة والبالزما. ويصبح تداول مصطلح الفن 
عصر الصورة.  البصري بدال من فن الرسم هو من بديهيات المجتمع المعاصر بما يتالءم مع

وبهذا تتحقق مقولة )فولفن( بان "تاريخ الفن هو تاريخ لعلم البصريات الفنية بمعنى انه تاريخ 
كما أن للفن  (1)لألحوال الفسيولوجية والسايكولوجية الخاصة بأي منهج في دراسة الطبيعة".

المعمارية ليكون بل اقتحم مجال التصاميم  البصري أهمية بالغة ألنه لم يكتفي بتمازج الِحرف
مكمال وتابعا لها .وفي المقابل استحوذت عروض الفن البصري على زوايا قاعة العرض بل 

العمل  الذي انتقل بالحركة من (4)شكل اشتملت على الجدران والسقوف كما في أعمال )سوتو(
وئية جسد المتلقي في داخل العمل ومالحقة التغيرات التي تحدثها االنعكاسات الضنحو حركة 

لألسالك الزجاجية وأشرطة األلمنيوم والقضبان المعدنية مع استخدام الحجوم الكبيرة إلحداث 
وتلك االستكشافات ادت الى إحداث تأثيرات  (2)التاثير والتفاعل والدهشة بين العمل والمتلقي.

مرجعيات الذي يعد "شكل فني له على حركات فنية الحقة بلغت الذروة في فن االنستليشن ارت، 
ليعلن عن فن يمحي قوانين المعارض واللوحة المعلقة  (3)مع فن الحدث وفن األداء وفن التجميع".

وحفالت االستقبال والمرطبات، وذهاب المتذوق إلى مكان العرض. انه فن يأتي قسرا إلى 
تاريخ المشاهد ويالحقه بالصورة والكلمة، ينبثق من المجتمع ويعبر عن تطلعاته، ويكون جزء من 

المدينة الجديد ويحقق التواصل اإلجباري. هو فن ينافس الشاشة، بل أن الشاشة تمثل وسيط بديل 

                                                           
 .129، ص1968فلسفة تاريخ الفن، ت:رمزي عبده، مطبعة جامعة القاهرة، ، ارنولد هاوزر (1)
(2)  310.9Mural, Wood and paint construction with aluminum rods and lamps,  h:  ;Jesús Rafael Soto

x w: 495 x d: 259.1 cm, 1967. www.artnet.com 
(3) 119-118Thames&Hudson: Dictionary of Art Terms, p        

http://www.artnet.com/artists/jes%C3%BAs+rafael-soto/
http://www.artnet.com/artists/jes%C3%BAs+rafael-soto/
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عن جدار العرض، يخترق األمكنة ويبقى ثابتا على الجدار أو متنقال بين المناطق، في حال 
هور تنفيذه على قاطرة أو شاحنة. ويحتل موقعا بديال عن خيمة السيرك المتنقلة التي تمتع جم

 المتلقين بعروضها وتفعيل التواصل بين الفنان المجهول وأطياف المتلقين.
رسائل متعددة من خالل اتحاد الصورة مع الكتابة، فقد تكون  ( فله5)شكل لفن الكرافيتياما ا

الرسالة سياسية للتعبير عن الوقوف ضد الكبت والقمع واألفكار الرأسمالية في المجتمع. أو تكون 
وجهة ضد سوق الفن ونظام المعارض الفنية وراودها. إضافة إلى اعتباره فن تزييني الرسالة م

 .خاصة في األحياء
أصبح باإلمكان إعادة إنتاج أعمال  لقد 

الفن بوسائط حديثة مثل التصوير الفوتوغرافي، 
واألفالم، والفيديو، ووسائل اإلعالم والنظم 
المعلوماتية، باإلضافة إلى االستعانة بالجسد، 

والبيئة،  والحدث، واألداء. للتغلب على فكرة انجاز عمل فني يهتم بالجميل والجمال. واالهتمام 
ة التفكير في نوعية األشياء وكيفياتها لتنتج عمال مفاهيميا. فمن اكوام النفايات صنع بخاصي

وفي فضاء (2)( ،6الفنان )ها شولت( مئات التماثيل تعرض في كل دول العالم كما في )شكل
تكنولوجيا المعلومات والنظم الرقمية صار الحاسوب وسيلة جديدة دخلها الفن للبحث عن نماذج 

شاشة وتختفي معها الذات والفردية، يتحول تقترحها ال
فيه الفنان إلى مبرمج له دراية بالبرامج المخصصة 
إلنتاج األعمال البصرية الثنائية والثالثية األبعاد. ومع 
تلك المثيرات لم يعد من أساسيات دخول عالم الفن، 
المعرفة التاريخية بالحركات الفنية والتدريب على أعمال 

وذلك الن الُعدد والنماذج والوسائل قد تغيرت بعد تبوء الحاسوب مسؤولية خزن كبار الفنانين. 
المعلومات، أمام إقصاء الذاكرة اإلنسانية، وعلى الفنان أن يستعيد خزين الذاكرة الحاسوبية، 
بكبسة زر. لتتحول فيها وظيفة الفنان من مجال اإلبداع إلى مجال الرؤية واإلنتاج مع التقنية 

بهذا تصبح "البنية المبرمجة، الموضوعة بتناسق وانتظام تبعًا لتصميم حدد مسبقا.. الرقمية. و 
بعيدا عن أي انفعال، أو حدث، أو ذكريات.. هي انعكاس لذلك التحول إلى الوظيفي الخالص". 

وهكذا لم تتوقف تقنية الفوتوغراف في حدود التطبيقات التقنية العادية. اذ تمددت الى (1)
رقمي، مما جعل امكانيات هذا االتجاه تحاول القبض عن المسكوت عنه في الوقائع الفوتوغراف ال

                                                           

 (2) .  2 0 0 4s ize  statues  m ade of  gar bage,  Gor leb e n ,  -HA Schult :  Tr ash  people ,  l i fe

birminghamfreepress.com. 
 .653-364محمود أمهز: الحركات الفنية المعاصرة، مصدر سبق ذكره، ص (1)
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االنسانية. وظهرت اعمال فنية تستثمر هذه الطاقة التقنية الكبيرة وقدراتها التحويلية في فنون 
)الهولوغراف( وهي صور تلتقط باشعة الليزر حيث تظهر صورا بابعاد ثالث يمكن رؤيتها من 

 (.7)شكلزوايا متعددة.
واحدثت هذه التقنية اتجاها في الفن الذي يعتمد على البعد 
الثالث ليس من جانب وهمي يحدده منظور العمل.. بل من جانبه 
التجسيمي اذ يحقق بعدا سينقل الفن فيما بعد الى مديات اخرى.. 
وبتقنيات الحاسوب الذي ادى الى خلق وسائط )الوسيط الجاهز( 

تكون ،الصناعي او ما يطلق عليه )السبرنطيقا(وبامكانات الذكاء 
فيها الصورة اساس التعبير، وسميت افالم )الثري دي ماكس( 
بااليحائية والمتحركة. شخصيات حية تصنع بنظام الحاسوب 
المعقد، واول ظهور لهذا الفن كان في فترة الحرب الباردة بين روسيا 

الته الفنية في انجاز برنامج الخراج اعمال فنية والواليات المتحدة وتم تطوير البرنامج واستعما
ابتدات بفلم حرب النجوم. ثم بدا عمل لوحات فنية عن طريق هذا البرنامج واستمر التطور الى 

 (8)شكل  (1) حد اليوم.
وبذلك دخلت التقنيات التي جعلت الفن يعيش في 
عصر اكثر تعقيدا من ناحية العرض واالنتاج في عصر 

تي افرزت فنون غير تلك التي عرفها العصر المعلومات ال
الصناعي او اليقين العلمي. وهذا الوضع الغير مسبوق اثر 
تاثيرا كبيرا في كل اوجه الفنون. اذ نسجل من بضعه سنوات 
اكتساح الوسائط الرقمية لكل مجاالت االبداع، فقد اتاح 

فرات من خالل حركات فنية االنفتاح والتالقح بين الفنون والتكنولوجيا الحديثة خطوات وط
متعددة.وبدا العمل الفني يوصف بالصعوبة التي تحيط بالمعنى وان تصنيفه ربما يكون غير ذي 

 جدوى عند اتساع رقعة تقنيات التعبير وتمازجها.
 
 
 

                                                           
(1) 157Clori AK. Fiero: the humanistic Tradition , U.S, poplish, p.   
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 نتائج البحث 

 لحداثة مفهوم مركب متعدد االوجه، يظهر في اوجه منوعة تجمع بهدف واحد.اما بعد -
واقف الحداثة نسق ثقافي يحاصر ويخرب فرضيات الحداثة وما ينبني عليها من مما بعد -

 ونتاج ثقافي.
 عد الحداثة على مفهوم السلعية واالستهالك الثقافي.يتضمن مصطلح ما ب-
ا بدالها بمقدم ما بعد الحداثة تقييم جديد بأعادة انتاج التاريخي واعادة تأهيله وتحديد القيم واستي-

 فة العولمة.يتناسب وثقا
ن مصطلح ما بعد الحداثة مصطلح مراوغ مظلل يتجنب بقدر االمكان الرغبة الحداثوية في ا-

 التصنيف وبالتالي التعيين والتحديد.
قوم فن ما بعد الجداثة على فكرة الدمج بين االشكال العادية والمصنعة والمألوفة ألنجاز ي-

 جمالية جديدة.
 . جاز الفني وتحولت من وسيط الى فاعلية وااللية في جوهر االندخلت التقنية الرقمية واالثير -
جقق النظرية المؤسساتية في الفن ومخرجات المشهد النفعي واالجتماعي من غير االلتفات ت-

 الى االنظمة الجمالية التاريخية .
 لجسد االنساني والجسد الفني وبين العمارة واالنسان.اهناك تماهي بين -
قع الحسي تافيزيقيا وبين الواحداثة على ردم الحدود بين عالم القيم المتعالية والميقامت ما بعد ال-

 والمادي، ومجرى النشاط اليومي لصالح االستهالك غير النخبوي في جمال الفن.
 حراف بالتلقي من نظامه ومعاييره الى وظائفه من خالل افعال التداول المعاصرة.االن-
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 السينمائي الروائي الفيلم بنائية في االثنوغرافية التمثالت

 المساعد االستاذ
 ابراهيم مجيد ماهر الدكتور

 الفصل االول
 االطار المنهجي   

 أواًل: مشكلة البحث

ة تبرع السينما في استيعاب شتى انواع الفنون والعلوم، وتزخر بتجارب متعددة تكشف عن طبيع
 شف عنتحتوي اشارة متعددة تحيل الى علوم واداب، وتك ةهذا التبادل الفاعل، فالصورة السينمائي

ة لتؤدي دورها في بنائية الصورة، واذا ما حاولنا تفكيك الصورة، ومعرف ت،اجناس ادبية وظف
ي شفراتها، وما تحيل اليه، فاننا بحاجة المتالك الكثير من المعارف، فالصورة تخاطبنا، وه
بين  بحاجة الى قراءة، وعدم معرفة ما تريد قوله، أو كيف تقوله، سيؤدي حتما الى قطيعة كبيرة

ت دالالذا ما دأبت عليه النظريات النقدية السينمائية، والتي اوجدت اوصاف و الصورة والتلقي، وه
ع لكل ما يمكن ان تحمله الصورة، او تعمل على توظيفه، الن الصورة في حقيقتها تعتمد التنو 

 المرجعي في بث خطابها، بنية معمارية، تقنيات سردية ورقمية، معلومات تاريخية ومجتمعية،
اسطورية، كل هذه المرجعيات تعمل في فضاء الصورة، وهذا ما يجعل من تحليل نفسي، شفرات 

 لى تدعيم موضوعه قيد االنجاز بالكثير من البحوثسعى دائما االسينمائي باحثا موضوعيا، ي
 والدراسات، التي تصل به الى ابراز الحقائق والكشف عن المعلومات بصدقية كبيرة، ومن بين

ية ا من اجل بناء صورتها، يظهر علم االثنوغرافيا، بوصفه مرجعالسينم هاالوسائل التي تعتمد
اساسية في بناء البيئة او التعرف على االزياء والشخصيات وعاداتها وتقاليدها، من خالل 

، ار فيهاالثنوغرافية، واعتمادها في تشيد النموذج الفلمي، وبث المعلومات واالفك الحقيقةتوظيف 
 موضوعات تمثيلية تفوق كل االشكال الفنية االخرى، وهو ما يجعل الفالصورة السينمائية ذات قدر 

 المعالج اكثر قدرة على االدراك والتأثير والتأثير.

 من خالل ما تقدم يوجز الباحث مشكلة بحثه بالتساؤل االتي:
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 ماهي التمثالت االثنوغرافية في بنائية الفيلم الروائي السينمائي؟

  ثانيًا: اهمية البحث

حاجة البحث للدراسين في حقل السينما والعاملين في سواء في االخراج او السيناريو، والاهمية 
بر الملحة لمعرفة طبيعة بناء البيئة والتعامل مع الزي واالكسسوار الذي يرافق الشخصية ويع

 عنها.

 ثالثًا: اهداف البحث:

 يهدف البحث الى

 الروائي السينمائي.الكشف عن التمثالت االثنوغرافية في بنائية الفيلم 

 رابعًا: حدود البحث

 الحد الموضوعي: التمثالت االثنوغرافية في الفيلم الروائي

 الحد المكاني: السينما االمريكية

  2006 الحد الزماني:

 تحديد المصطلحاتخامسًا: 

     التمثالت:

فهو ُمتمَثل والمفعول ُمتمَثل، تمَثل مثٌل من يتمٌثل تَمثياًل، تَ  \ٌمثٌل لـ ت \ٌمثٌل بـ ت \تٌمثٌل  أوالً: لغة:
 ذا(الَشٍي تُصور مثاَله )تمُثل الَشجاعٌة في شخص فالِن ٌكرر وجهة نظره الُمَتمَثُلة في ك

 . (1)وتمثَل بـ  تشبه به، تمثل الشيء له: تصُور له، تشُخص له"

ان المعنى اللغوي ال يبعد كثير عن المعنى االصطالحي للتمثل، فالغاية االساس هي، وجود  
عالقة تشابه بين الشيء وما ينوب عنه او يستحضر، وهنا يقترب مفهوم التمثل من الطبيعة 

                                                           
 .626، ص(2008، عالم الكتب :القاهرة )، المجلد األول، معجم اللغة العربية المعاصر ،أحمد مختار عمر (1)
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االيقونية التي ترى ان العالقة بين الدال والمدلول هي عالقة تشابه وتماثل، فالصورة الفوتوغرافي 
  لشخص، هي شبيه الى حد التطابق مع الشخص في الواقع، اي من جهة المالمح الشكلية.ل

 ثانيًا: اصطالح: 

االستحضار الرمزي للوقائع الغائبة. ما دامت  والتمثل على مستوى انتاج الصور الذهنية، هو: "
يشكل بدوره  الصورة العقلية تمثل النتيجة الفعلية لعملية مباطنة حركات التالؤم، فإن التمثل

حصيلة االجتماع بين الدال..الذي يساعد على استحضار الوقائع الغائبة المدلول الذي يقدمه 
وبناًء ، اما على المستوى المادي فهو التشابه والتماثل كما تبين ذلك في عملية االيقنة. (4)"الفكر

 على ما تقدم أعاله يضع الباحث التعرف األجرائي اآلتي :

 التمثالت:

لتصور المتطابق والمتشابه ما بين الصورة وما تنوب عنه، سواء على مستوى األحالل هي ا
   المادي للشيء او االستنطاق الذهني له.

 الفصل الثاني 

 االطار النظري والدراسات السابقة

 المبحث االول

 الطرح االثنوغرافي... الصورة والفعل

لطالما ارتبطت السينما باالنسان، النها باالنسان تحيا ومن اجله تتطور، وبه تتألق، فهو الصانع، 
جميع االفالم السينمائية  ان ، لذا نرىواالستمراريةمنحها سمة الوجود، يوهو المكتشف، وهو من 

خله، بغض النظر عن النوع الفلمي، تحاول االقتراب من االنسان، مراقبته، التعرف على دوا
قداته، واذا كان االعتقاد ان الواقع هو منطلق كل االشكال الفنية، وهو تالوصول الى افكاره، ومع

الصيرورة والكينونة التي تفرض على  النهالمادة الخام للسينما، فأن جوهر الواقع هو االنسان، 

                                                           
المركز  :بيروت ) ،هجي للتمثالت الداللية عند الطفلأطير نظري ومنت -الغالي أحرشاو ، الطفل واللغة  (2)

 .  31، ص(1993، الثقافي العربي 
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ء التجربة، دائما ما كثر المصادر الثراأ"ان  الواقع اشكاله المتجددة، وهو من يمتلك زمام تحوالته،
وعلى وجه خاص في تلك الحالة التي هي دراسة وسائله  ،تكون االنسان نفسه، لذا فدراسة سلوكه

1)"في ادراك الواقع، وفي تشكيله لصورة الواقع هذا تحديدا ما دفع الفن السينمائي للبحث عن و  ،(
قي العلوم للتطلع نحو وسائل متجددة لالقتراب اكثر من ماهية االنسان، ونفس السبب دفع با

ايجاد سبل جديدة تساعد االنسان في الكشف عن نفسه، وما يحيط به، لقد امتلكت السينما قدرة 
هائلة على تكييف ما هو على تماس من عناصر )ادب، دراما(، وما هو غاية في البعد )شتى 

ياة االنسانية، انواع العلوم والمعارف االخرى(، من اجل التعامل بطريقة متبصرة في عرض الح
ومن بين العلوم التي اقترب منها الفن السينمائي واستثمرها من اجل تحقيق نظرة متماهية مع 
حقيقة ارتباط االنسان بماضيه وحاضره ومستقبله، يظهر علم االنثربولوجيا، بوصفه احد 

تاجاته، الطروحات العلمية التي جعلت من االنسان مادة اساسية له، فهو علم يدرس االنسان، ن
تاريخه، ومستقبله، عالقاته، بغض النظر عن مكانه او زمانه، معتقداته، او موروثاته، انه علم 

ترى االنثروبولوجيا ان االنسان " اذ بحث التطور االنساني من خالل دراسة ما يحيط باالنسان، 
قوم كائن عضوي حي، يعيش في مجتمع تسوده نظم وأنساق اجتماعية في ظل ثقافة معينة وي

بأعمال متعددة، ويسلك سلوكًا محددًا... ويحاول التنبؤ بمستقبل اإلنسان معتمدًا على تطوره عبر 
2)التاريخ اإلنساني الطويل" ، وسواء أكان هذا التطور التاريخي يرتبط بالطروحات العلمية، مثل (

(، او عن طريق التحليل النفسي وحقائق الالوعي الفردي DNA)الكروموسومات، وشريط 
والالوعي الجمعي، او انطالقًا من طروحات كلود ليفي شتراوس حينما يوجز التحول االنساني 
وتطوره، بجملة )من النيئ الى المطبوخ(. ان التعامل مع االنسان بوصفه مادة علمية، قد أستنبط 

موضوع غالبا ما تناولته السينما في العديد من االفالم،  منها طبيعة تطور الحياة البشرية، هو
أفعاله وافكاره، لذا بفاالنسان هو من يمنح الحياة استمرارها، وهو من يغتصب هذه االستمرارية 

فان السينما، قد عالجت موضوعات التعصب او الحروب، والمجاعات، والتطور العلمي، ونظم 
والخيال بشقيه العلمي المنضبط والخيال غير المنضبط ، الحياة االجتماعية والمشاكل النفسية

كل هذه الموضوعات امتلكت احقية الوجود في النتاج السينمائي النها ترتبط )الفنتازيا(، 
                                                           

 . 65ص  (،1970االحساس السينمائي. ت سهيل جبر، )بيروت: بدون دارنش. سيرجي م. ايزنشتاين،  (1)
(2  .9االنثروبولوجيا التربوية، )االردن: عمان، المطابع التعاونية(،  صمقدمة في احمد ابو هالل،  (
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باالنسان، فالبدايات االولى للسينما تنبأت بالحياة المستقبلية، مثل افالم )جورج ميلية(، لكنها 
ار الذي خلفه االنسان نتيجة نزواته، او معتقداته، كما في ايضا ناقشت التعصب والحروب، والدم

فيلم )التعصب(، لكريفث، او التطور الذي ذهب باالنسان صوب الفضاء كما في فيلم )اوديسة 
الفضاء(، لستانلي كوبرك، او السلوك النفسي المنحرف كما في فيلم )عيادة الدكتور كاليجاري( 

خرى، نرى ان مالمح تمثل الخطاب السينمائي، لم تتسم لروبرت فيني، هذا من جهة ومن جهة ا
بالموضوعية في الكثير من طروحاته، ولم يكّون صور محايدة عن المجتمعات التي ناقشتها 
االفالم، ويرى الباحث ان اسباب ذلك كثيرة، يقف في مقدمتها ان السينما اختراع غربي، وسيلة 

ديدة، وبث ما يريدوه من شفرات او نماذج امتلكوها وطوروها من اجل فرض شروط حياتية ج
يعتقدها الغرب انها االصلح للحياة، هذا اوال، اما السبب االخر، فيكمن في عدم المعرفة، 
واالبتعاد عن روح العلم في الكشف عن حقيقة المجتمعات االنسانية، وما تمثله من قيم روحية، 

ظرة ذاتية يعوزها الكثير من المصداقية ومعتقدات سامية، فكان النظر للكثير من المجتمعات بن
والحيادية العلمية، فاالفالم التي تناولت المجتمعات االفريقية، او سكان امريكيا الجنوبية، والهنود 
الحمر، والعرب، قد عملت على بث معلومات خاطئة، وصور مشوهة ال تمثل هذه المجمعات 

كليته بهذا االتجاه، وانما ظهرت العديد من في حقيقتها، اال ان النتاج السينمائي لم يمضي في 
االفالم التي تناقش الحياة بموضوعية، واعتمدت على المعلومات العلمية )االنثرولوجية(، 
وخصوصية المجتمعات التي تكون مادة الفيلم، وهو ما مثل مثابات حقيقية للتعرف على حياة 

االنثروبولوجيي،  يرى باالنسان " كائنًا المجتمعات االنسانية وارتباطها ببعضها البعض، فالطرح 
اجتماعيًا  بطبعه، يحيا في مجتمع معين لـه ميزاته الخاصة في مكان وزمان معينين، 
فاألنثروبولوجيا بوصفها دراسة لإلنسان في أبعاده المختلفة، البيوفيزيائية واالجتماعية والثقافية، 

فة، تشمل التراث الفكري واإلبداع األدبي علم شامل يجمع بين ميادين ومجاالت متباينة ومختل
1)والفني، والعادات والتقاليد ومظاهر السلوك في المجتمعات اإلنسانية المختلفة" ، واذا كان البناء (

االجتماعي او المتحقق الحضاري والتاريخي هو محور الكثير من الدراسات االنثروبولوجيا، فان 
هي من اصبح محور الطروحات االنثروبولوجية، السيما العديد من منجزات االنسان عمليا وفنيا 

                                                           

 .7، ص(منشورات مجّلة العربي )الكويت: (، 46احمد أبو زيد، الطريق إلى المعرفة، كتاب العربي ) 1
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الوحيد من األنواع  على صعيد انتاجه للثقافة، وامتالكه منصة التطور واالبداع، فاالنسان هو "
1)الحيوانية كّلها، الذي يصنع الثقافة ويبدعها" ). 

التطور في العلم، اي التجذير والتفسيل، وهذا سلم  تسلقان ديدن الحياة والعلوم جميعا تدفعها ل
، قد أوجد فروع األنثروبولوجيااالمر ضرورة تحمي العلوم من الموت واالندثار، لذا نرى ان علم 

الصغيرة، المرتبطة باالنسان، والكشف عنها، فكان  الميكرويةبحثية تحاول الدخول نحو التفاصيل 
يا، الن دراسة االنسان في كليته بوصفه صانع من بين هذه الفروع، يظهر علم االثنولوج

عات االنسانية، من اجل تتبع اثار منجزاته، عالقاته بالبيئة، وتشكل مللحضارة، اعتمد على المجت
الوعي الفرد والجمعي، فضال عن سلوكياته، وجملة االفكار المهيمنة، هذا التتبع كشف عن 

ر، على الرغم من الممارسات العملية التي حلقات علمية مازالت لم تأخذ نصيبها، من التنظي
قد امتدت جذورها لمقوالت ارسطو،  لألنثروبولوجياخاضها الكثير من العلماء ابان بحثهم 

بخصوص االنسان حيوان اجتماعي اذ "انه يعيش في مجتمع يكتسب منه سمات ثقافية، تلك 
2)التي تتركز حول ادواته وافكاره" ن للمجتمع حاضر مثلما ان له ، فاالنسان ابن مجتمعه،  ال(

ماضي، وحاضر المجتمع، يرتبط بهيمنة الزمن، وطبيعة البيئة التي تفترض جملة من 
االشتراطات لتحقيق استمرارية الحياة، وهنا ظهر علم االثنولوجيا او االثنوغرافيا، وهو علم يحاول 

ؤيته من زي وعادات االقتراب من حاضر االنسان وسط مجتمعه لتناول عالقته بكل ما يمكن ر 
يجب التفريق  ،وتقاليد ولغة، طرز مكانية )ديكور واكسسوار(، وقبل الشروع في بحث هذا العلم

ما بين مصطلح االثنوغرافيا واالثنولوجيا، فاالول هو: " وصف للحضارات االنسانية بينما 
ل العادات البشرية االثنولوجي هو دراسة مقارنة للحضارات وبحث للمشاكل النظرية المتعلقة بتحلي

3)للمجتمعات االنسانية المتباينة" ، وهنا نكتشف مقدار العالقة الوثيقة بينهما، وطبيعة التداخل (
الفاعل ما بين نتاج الحضارة الواحدة، ومقارنتها بباقي الحضارات التي تنتمي لنفس هيمنة الزمن 

بالصورة المتشكلة، سواء على  مع اختالف المكان، ان كل ما تحاول االثنوغرافيا دراسته يرتبط
 مستوى البيئة او االنسان.

                                                           
(1   .9(، ص 1997علي الجباوي، االنثروبولوجيا_ علم االناسة، )دمشق: جامعة دمشق،  (
(2  .16(، ص 1971الناشر للمعرفة،  :االسكندرية، االثنربولوجيا العامة، )قبارى محمد اسماعيل (
(3 (، ص 1980احسان محمد الحسن ، )بغداد: دار الرشيد للنشر،  جمةمعجم علم االجتماع تر  ،دينكن ميشيل (

130. 
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لمفهوم األثنوغرافيا عالقة واضحة وممارسات متحققة ترتبط بالتاريخ، فالكثير من البحوث او 
الرحالت والمستكشفون كانوا يمارسون هذه المفاهيم عند تدوينهم للمالحظات التي يشخصونها 

تي يمارسها السكان المحليون، عند زيارتهم للمجتمعات ونمط الثقافة والعادات والتقاليد، ال
والشعوب التي يصلون اليها، بل ان الكثير من الحكايات الشعبية القديمة، قد اظهرت سلوكا 
اثنوغرافيا، مثل حكايات الف ليلة وليلة، ومغامرات السندباد، وهو يزور بقاع االرض ويصف 

عربية الكثير من الرحالة، الذين وصفوا الشعوب التي الشعوب التي يقابلها، وهناك في الحضارة ال
العلمية في  موغيرهم من الرحالة الذين دونوا مالحظاته ،(احمد بن ماجد، واالدريسي)زاروها، من 

يحمل خصوصيته في بناء  ،مذكراتهم، اال ان ظهور علم االثنوغرافيا بوصفه منهج بحثي مستقل
بداية قرن العشرين، وبدء يهتم بتصنيف  القرن التاسع عشر،الحقيقة العلمية، قد ظهر في "اواخر 

1)وترتيب اللغات البشرية، والعادات والتقاليد والموروثات الشعبية والفنون" ، ان كل بحث (
، يمكن عده اساس علمي يستند عليه السينارست باألهميةاثنوغرافي هو في حقيقته موضوع غاية 
ما تتأثر به هذه الشخصيات من معطيات المجتمع، ان في كتابة قصته، والتعريف بشخوصه، و 

طبيعة اعتماد بعض القصص على معطيات البحث االثنوغرافي، ضرورة من اجل تحقيق 
مصداقية التجسيد، وخصوصية البناء الجمالي للصورة، فضال عن الموضوعية والعلمية في 

الجدير بالذكر ان توصيف وعرض اي من المجتمعات ببيئتها وشخصياتها واحداثها، ومن 
"التقرير االثنوغرافي الوصفي الذي كتبة المفكر العربي )احمد ابن فضالن( سفير )المقتدر( الى 
)بلغاريا( وقد وصف فيه مشاهداته لطقس روحي يتعلق بحرق جثة الميت لدى جماعات ساكنة 

لى التي اتصفت وهو يعتبر من التقارير االثنوغرافية االو  922على ضفاف نهر ) الفولغا ( عام 
2)بدقة المالحظة" ، وقد اعتمدت السينما عند اخراج فيلم )المحارب الثالث عشر(، على هذا (

التقرير االثنوغرافي في بناء المعالجات الصورية وتجسيد الشخصيات وطبيعة االحداث واالفعال 
 .التي دونها بن فضال في تقريره االثنوغرافي

                                                           
(1 ) Voir: jean copans, Introduction al EthnoLogie et al Anthropologie, Nathan, paris, 

1996, p9. 
(2  ، ص (1981قيس نوري، طبيعة المجتمع البشري، )بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، (
5-6. 
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البحوث االثنوغرافية التي تعد معين مهم للموضوعات  وهذا ما يؤكد ضرورة االعتماد على
واالفكار التي تبحث عنها السينما، فالصورة، وما تجسده من افعال واحداث، هي من يكشف عن 
المعلومات، وينتج المعنى، وان وصف االنسان في مجتمع ما، يرتبط بالجانب التكويني 

يعة المعتقد او بنائية االفكار وما تمثله والتشكيلي لحياة هذا المجتمع، يضاف الى ذلك ان طب
بالنسبة لالنسان، هو محور اهتمام هذا العلم، والتعرف على افكار او معتقدات اي انسان البد ان 
يظهر من خالل جملة من الحركات االدائية، او االزياء واالكسسوارت وما يمكن ان تحيل اليه 

الكشف عن العمليات العقلية واإلدراكية لألفراد مداليل صورية. ان المهم في االثنوغرافيا هو "
داخل المجتمعات اإلنسانية، وأن هذه العمليات تنشأ وتتبلور منذ الصغر عن طريق اللغة وتكون 

1)تتشكل الثقافات على أساسها" يبدورها ما أطلق عليه )باألبنية العقلية( الت ، الن طبيعة التعامل (
ة، وهو من يكشف تحققور عياني عن مالمح الثقافات الممع مفردات البيئة هو من يمنحنا تص

عن االطار الفكري الذي يهيمن وسط المجتمع، وهنا يرى الباحث ان طبيعة الفيلم السينمائي 
بغض النظر ان كان واقعيا ام شكليا، يتناول االنسان وهو يعيش وسط بيئته تحيط به العالقات 

موضوعات غرائبية واسطورية، او خيالي علمي، االجتماعية، بكل تفاصيلها، او تحاول عرض 
فان السلوك المهيمن هو من يمنحنا جملة من التصورات الفكرية عن الشخصية، والفعل هو من 
تؤكد عليه السينما من اجل الكشف عن اعماق الشخصية، او مرجعياتها، ويمكن استنباط هذا 

وتطورها، فالمحاكاة في الفن  التوجه من فلسفة المحاكاة، التي تمثل اساس تشكل الفنون
ان يقوم المخرج بقراءة نص السيناريو وعمل بحث بسيط من اجل التعرف  السينمائي، تفترض

على مصداقية المعلومات، او طبيعة البيئة التي سيقوم بايجاد المعادالت الصورية لها، وهذا 
ة القراءات او البحوث ان يقوم الممثل بمجموع ، فالبدلشخصيةل هاداء ينطبق على الممثل عند

الصغيرة من اجل التعرف على الشخصية المراد تقمصها، مرجعيات الشخصية، مجتمعها، 
 اافكارها، وزيها، واالكسسوارات التي تحملها، مستوى افعالها، ونوع اللغة التي تتحدث بها، كل هذ

والوصول الى دخل في صلب تحقيق المحاكاة، وتجعل الممثل ممتلكا لمفاتيح تقمص الشخصية ي
 اتقان دوره.

                                                           
(1  .228، ص (1986، )الكويت: 98حسين فهيم، قصة االنثروبولوجيا، مجلة عالم المعرفة، العدد  (
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وغيرهم من فريق االنتاج  الممثل المخرج اال تحيلنا هذه الخطوات المحاكاتية التي يعتمدها
الى طبيعة البحث االثنوغرافي، الن امتالك الممثل لجذور الشخصية وما تتمظهر  السينمائي

دقيق لكل ما نراه  عليه في الوقت الرهن، هو جوهر عمل االثنوغرافيا، التي تعتمد على "وصف
1)ونسمعه ... اصغر سلوك من الحياة اليومية يظهر لنا بالكامل" ، فالسجل المتكامل عن (

من عليها من احداث وسلوكيات، هي نقطة االشتراك ما بين السينما يما يهو  ،الشخصية والبيئة
 واالثنوغرافيا.

 ائقي،قد ارتبطت بالفيلم الوث على الرغم من كون الطروحات السينمائية فيما يخص االثنوغرافيا 
ادات تحديدًا تلك االفالم التي تبحث في حياة المجتمعات االنسانية، من ازياء وطرز بنائية، ع
ية لروائاوتقاليد وطقوس ولغة وغيرها من المفردات الحياتية، اال ان الجانب االبداعي في السينما 

 سانية، مستمدة من الحياة الواقعية،يفترض تحقق المصداقية من خالل تصور خيالي الحداث ان
ن ر متهو من يمنح االثنوغرافيا حضور الفت للنظر في السينما الروائية، التي عالجت عدد كبي

عل االفالم ذات التمثالت االثنية، ومازالت تخوض غمار هكذا انواع من افالم اكتسبت حضور فا
 ثائقيضور االثنوغرافيا في الفيلم الو ، ويرى الباحث ان حعلى مستوى النتاج السينمائي العالمي

حظة البد ان ينهض على تتبع الخطوات االثنوغرافية والتي تتعلق بالمعايشة، والمقابلة، والمال
والمشاركة، وهو فيلم اقرب ما يكون الى البحث االثنوغرافي، في حين ان توظيف المعلومات 

ية عتماد على بحوث تخصصية اثنوغرافاالثنوغرافية في الفيلم الروائي تختلف كليا، فيكفي اال
المتالك الكثير من المعلومات الالزمة، سواء للسيناريست او المخرج او الممثل او مدير 

 التصوير.

ان الطروحات االثنوغرافية تقترب كثيرًا من معطيات الفيلم السينمائي، بل ان العديد من االفالم 
العالم، اصبحت مادة مهمة للبحث االثنوغرافي، السينمائية التي صورت في اماكن متفرقة من 

فيمكننا من خالل رؤية فيلم روائي التعرف على اي مجتمع، خصوصيته، لغته، ازياءه، طبيعة 
ففي فيلم )الطوق االسورة(، وهو فيلم مصري يتناول شعب النوبي، مثل  العادات والتقاليد،

ا من االحداث التي تمتلك خصوصية عالقاتهم االجتماعية، طقوسهم، مراسيم الزواج، وغيره
                                                           

(1) François  Laplatine, " l'ethnologue, le traducteur et l'écrivain" in Meta, vol 40, n°3 ، 
septembre 1995. 
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اثنوغرافية، وهذا ما ينطبق على فيلم )الزوال( القبائل االفريقية، وطبيعة حياتهم وانتصارهم على 
يعد دراسة وافية عن طبيعة المجتمع اليوناني، او االفالم  ذيفيلم  )زوربا(، الو  االستعمار،

ال يعد مدخل مهم لفهم طبيعة الحياة في الواقعية، مثل )سارق الدراجة( للمخرج )دي سيكا(، ا
ايطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، او حتى افالم الويسترن االمريكية، التي اختصت بنمط حياتي 

وهناك عشرات االفالم التي تناولت  كان سائد في الثامن عشر والقرن التاسع عشر، في امريكيا،
في على الناحية الوصفي للظواهر االجتماعية اذ " يركز االثنوغرا حياة الشعوب والقوميات،

1)المتعلقة بالحضارات والمجتمعات" ). 

ئل تشكل من خالل الوساتويرى الباحث ان عالقة علم االثنوغرافية بالفيلم الروائي، البد ان 
مكن تي يال االثنوغرافية التي توصف حياة المجتمعات وطبيعة البيئة واالزياء والعادات والتقاليد،

 لرائدتها عن طريق البحوث التخصصية لعلم االثنوغرافيا، في حين نرى ان الفيلم الوثائقي ادراس
 المالحظة)نانوك رجل الشمال(، لفالهرتي، والذي اعتمد على تقنية اثنوغرافية والمتمثلة ب

تسجيل االحداث ووصفها، مع تأكيد الباحث ان طبيعة المالحظة، هي احد  من اجل، الطويلة
سب ، بحتقنية اللقطة الطويلةوالتي تمخض عند اعتمادها  المهمة، الوثائقية ينمائيةوسائل الس

جل من ا طروحات )اندرية بازان(، فهي تعد اسلوب اخراجي واقعي، واحد بدائل المونتاج المهمة،
ين اعتماد اسلوبويرى الباحث ضرورة تحقيق المشابهة ما بين الواقع الحياتي والواقع الفلمي، 

 :للفيلم الروائي، وهما كاالتي ن في التعامل مع المادة االثنوغرافيةاساسيتي

جتمع االسلوب االول: طريقة المعايشة، كأن يذهب السينمائي، او السيناريست لزيارة الم  .1
، قيد البحث، والتعرف على طبيعة حياته وبيئته، وازيائه، شخصياته، عاداته وتقاليده

ثير من اخباره ومعلومات عن تاريخه وماضيه، وطقوسه، فضال عن االستماع الى الك
ة وهذا ما يجعل السينمائي اكثر قربا للحقيقة التي سيقوم بتدويها او كتابتها في قص

 خيالية تكون المعلومات االثنوغرافية هي االساس في عرض قصته. 
ية، االسلوب الثاني : وتتمثل في اعتماد السينمائي او السينارست على البحوث االثنوغراف .2

بكونها مصادر ذات صدقية عالية، ومثل هذه البحوث متوفرة بصورة كبيرة في المكتبات 
العالمية، وال يكاد مجتمع او قومية لم تجر عليه دراسات اثنوغرافية، وهنا ستتكون لدى 

                                                           
(1  .131، مصدر سابق، صدينكن ميشيل (
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السينارست معلومات وافقية معززة بالصور عن حياة المجتمع المراد معالجته شخصياته 
 الية.واحداثه في قصة خي

د محض خيال، البد ان ينطلق من الواقع، ويعتم السينمائي حتى وان كان ان النتاج االبداعي 
ي فالحقائق، السيما في موضوعات االنسان، والتعرف عليه وسط بيئته، الن اعتماد الخيال فقط 

تصور الشخصيات وعالقاتها ببعضها او ببيئتها وعاداتها، سيؤدي حتما الى االبتعاد عن 
 بما يطلق اال انه يصب في النهاية ،ومن ثم تشويه قد يكون متعمدا او غير متعمدا ،حقيقةال

 الزيف والتزييف الفكري، الذي يرفضه الفن قاطبة والفن السينمائي على وجه الخصوص.عليه 

 الطبيعة االثنوغرافية للفيلم الروائيالثاني  المبحث

لتدخل  االدائية التي تتآزر مع التقنيات العلمية ينهض الفيلم الروائي على جملة من االشتغاالت
عناصر لغة الوسيط السينمائي، وهذا التداخل الواعي، ما بين المحاكاة في فضاء اشتغال 

لشخصية واالفعال داخل واالدرامية، وعناصر اللغة هو من يؤمن تحقق التمثل العياني للمكان 
1)تمثيل موضعي للواقع"الكادراج السينمائي، السيما "ان السينما تعمل ك ، وعملية اقتطاع الجزء (

من الواقع الكل، يعني ان خارج حدود االطار استمرارية تتماثل مع ما هو معروض داخل الصورة 
، فكل ما موجود في الصورة له تمثل مرجعي، معلوماتي وعقائدي وفكري، وهنا مكمن انفسه

نما هي مقروءة بقدر ما هي الصورة ال تعرض نفسها من أجل الرؤية خطورتها، فـ " وحسب، وا 
مرئية، فالكادر يتمتع بهذه الوظيفة المضمرة، أال وهي تسجيل معلومات ليست صوتية فحسب بل 

2)وبصرية" ، وان طبيعة القراءة للصورة، تتطلب التعامل معها بوصفها نص مكتمل االركان، (
واالستبدالية، وعليه يجب على المخرج، يعمل على بث المعنى، من خالل عالقاته التركيبية 

مراعاة ظهور األجزاء داخل الكاراج بما يؤمن ايصال رؤيته االخراجية، وتكوينه البصري تجاه 
الواقع المعالج، فكل ما موجود من حولنا هو واقع، حياة مفعمة بالحركة، والتطور، وان التعامل 

" تمثيل  في حقيقتها الصورة الن  ذا الواقع،مع تفاصيل الواقع المعاش، تتطلب المعرفة الحقة به

                                                           
(1  .235(، ص2006فائز بشور، )دمشق: المؤسسة العامة للسينما،  جمةه اودن، الفلم وانتاج المعنى، تر روجي  (
(2 عـــودة، )دمشـــق: منشـــورات وزارة الثقافـــة،  الحركـــة او فلســـفة الصـــورة ، ترجمـــة: حســـن -الصـــورةجيـــل دولـــوز،  (

 .22، ص (1997
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1)لعناصر طبيعية أو انسانية لغرض ما، يريده المصور" وان اي تزييف في تعبير الصورة عما  ،(
 تنوب عنه، فان ذلك سيجعلها غير مؤثر وغير منتجة للمعنى.

واذا كانت الصورة ذات طبيعة تكثيفية، تقتطع بدراية وحس مرهف الجزء المحدد من الواقع  
"الواقع االثنوغرافي، فانها على علم مسبق، ان خارج الصورة، هو االمتداد للواقع نفسه، الن 

2)موجود بكامله حولنا، وفوقنا، وامامنا، وخلفنا. وليس هناك أي حدود لرؤيتنا" ). 

من المهم التعرف على الطبيعة االثنوغرافية، للنتاج السينمائي، والخطوات ويرى الباحث 
االساسية التي يتم على اساسها تحويل السيناريو المكتوب الى صورة مجسدة للفعل، من اجل 

السينماتوغرافي، في بلورة الصورة مرئيًا، تظهر الطبيعة  –الكشف عن التداخل االثنوغرافي 
تصور الذ الخطوات االولى التي يشرع بها النتاج الفيلم السينمائي، فال يمكن االثنوغرافية ماثلة من

ان السيناريو مجرد نص خيالي ليس له عالقة بالواقع، اال اذا كان فنتازيا، وهذا امر اخر، فمن 
ضرورات عمل المخرج، هو قراءة النص واستنطاقه من اجل بث رؤيته ومعالجته الصورية فيه، 

االستنطاق، هو دراسة النص، المعلومات، االفكار، المكان، والشخصيات، ومعنى القراءة و 
االفعال، والزمن المهيمن، محاولة سبر اغوار النص من خالل اعتماد بنية الشكل، فالمكان 
السينمائي على سبيل المثال البد ان يماثل مكانًا واقعيًا، واقصد، ان التعامل مع مفردات المكان 

تمثل الواقعي له، وهذا يتطلب دراسة المكان ومحاولة تحديد مالمح الديكور السينمائي تعتمد ال
واالكسسوار، التي ترتبط بحقيقة المكان، حتى ال يغدو المكان السينمائي مفارقا للواقع، وهنا يدخل 

افريقيا،  قارة اسيا على سبيل المثال يختلف عن المكان فيقارة البحث االثنوغرافي، فالمكان في 
ن في الصحراء، يختلف عن المكان في االسكيمو، الن لكل مكان مفرداته وخصوصيته، والمكا

وتأثيره على الشخصيات وافعالها، وحتى مستوى افكارها، ومعرفة تضاريس وجغرافية المكان يقود 
الى التعامل مع المعلومة العلمية من خالل الدراسة والكشف، فيتم تصنيع المكان كما هو 

ال يغفل اي شيء، وتأكيد الطراز المهيمن، والذي يمثل هوية االنسان، ان بتفاصيله، بحيث 
"أن قراءة الفيلم تعني المكان هو الذاكرة الحية لالنسان، وبدونه ال تصبح هناك ذاكرة او ذكريات، 

                                                           
(1 سامر اسماعيل، تـأمالت فـي الصـورة، مجلـة الحيـاة السينمائية،)دمشـق، وزارة الثقافـه المؤسسـة العامـة للسـينما،  (

 .66(، ص2006، 58العدد
(2 (، 1993مة للسينما، خالد حداد، )دمشق: المؤسسة العا جمة، جان دوبري، السينما فنًا، تر ونرالف ستيفنس  (

 .69ص
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إدراكًا متعددًا ومركبًا، ألن النص الفيلمي يتضمن المكتوب والمنطوق والعالقات الجسدية 
 من الديكور والجانب المادي للشخصيات وحجم اللقطات وحركات الكاميرا ومحتويات الصور

"(1 ، هذا التصور الكلي عن النص الفيلم، يتطلب الوصول الى تأكيد المصداقية، المرتبطة بذات (
الموضوع وكيفيات تجسيده، الن فلسفة الحقيقة، تكمن في كون االشياء هي ذاتها، وان اختلف 
معيار رؤيتنا اليها، بسبب طبيعة التوظيف السينمائي، وهو ما يعني ايجاد شبكة من العالقات 

دة الشياء مألوفة مرتبطة بالواقع، وتعيش وسطه، وهذا تحديد ما حاولت كل النظريات الجدي
 صورة طبق االصلوهو  موازي ومماثل للواقع،الواقعية االقتراب منه وتجسيده، فالفيلم هو الخط 

منها، ويجعلها ذات خطاب مغاير عما هو موجود  فعلّ تحمل المالمح نفسها، اال ان التوظيف يُ 
 ع حتما.في الواق

تنظـــر الواقعيـــة لالشـــياء مـــن خـــالل المالحظـــة الدقيقـــة وأخضـــاعها لتصـــور الواقـــع ومنطقـــة 
االثنوغرافيــــا، فــــي اعتمادهــــا علــــى المالحظــــة  ســــعى اليــــهمــــا ت اً وبشــــكل موضــــوعي، وهــــذا تحديــــد

والمعايشة وكذلك المقابلة من اجل اتمام درسها العلمي، فالواقعية تدرس الموضـوع المـراد معالجتـه 
فـــق فـــي يقـــة حياديـــة، مـــن اجـــل تحديـــد مالمحـــه الحقيقيـــة بعيـــدا عـــن تصـــورات ذاتيـــة قـــد ال توّ بطر 

عية هي "الفن االنسـاني المعتمـد علـى عناصـر قالتعامل مع الواقع بتفاصيله وخصوصياته، ان الوا
2)التعبير االنفعالي او الفكري والتي هي موجودة مع العناصر الشكلية" ). 

تؤكد الواقعية على تصوير العالقات االجتماعية والروابط التي  وانطالقا من هذه الفلسفة،
تؤلف بين الناس، بما يمنح الزمن المهيمن خصوصية التمدد على تفاصيل البيئة بكل تفاصيلها، 
وتضاريسها، وهنا تتحدد مالمح الفيلم الروائي الواقعي، وتتطابق رؤاه مع الطرح االثنوغرافي، 

ذا و  ،بينهما كلما كان النتاج السينمائي اكثر قدرة على التجسيدوكلما كان االرتباط اصيال 
وجد حالة من التوازن بين اذ تمصداقية فلمية، وهذا التصور ال ينفي ذاتية المخرج السينمائي، 

ذاتيته ورؤيته االبداعية وبين موضوعية الواقع وطبيعة التعامل مع تفاصيله، وهذا ما يجعل من 

                                                           
(1  . 31(، ص 1994السرد الفيلمي، )الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، ،عبد الرزاق الزاهير،  (
(2 وزارة االعالم، )بغداد: ، ن الحديث على ضوء نظرية هربت ريدعدنان مبارك، االتجاهات الرئيسية في الف (

 .42، ص(1973
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"تمتاز دال والمدلول بالوقت نفسه، اي انها ذات مدلول مباشر، اذ  الصورة السينمائية تحمل
1)العالمة الصورية او االيقونية بكونها اكثر وضوحًا، اكثر قابلية لالدراك" ). 

التعامــل مــع الواقــع بطريقــة مباشــرة، مفهــوم االنعكــاس، اي العالقــة بــين الواقــع والفــن،  يطــرح
السيما الفن السنيمائي، فكل ما هو مصور داخل اللقطة السينمائية، انما هو انعكاس وعي الفنان 

ن، قــع مــن ذات الفنــااعــن الواقــع، ان انعكـاس الو  حرفيـاً  مضـافا اليــه رؤيتــه االبداعيـة، وال يعــد نقــالً 
البــد ان يقتــرن بموقــف جمــالي، ونظــرة فلســفية تحــاول بلــورة العالقــات الواقعيــة بطــرق مختلفــة عمــا 
هــي عليــه فــي الواقــع قبــل تصــويره، وهــذا مــا نــراه فــي افــالم الواقعيــة االيطاليــة، او افــالم الموجــة 

جمــالي الفرنســية الجديــدة، فــالواقع المصــور يختلــف عــن الواقــع المعــاش، بســبب الموقــف الفكــري وال
الــذي يطرحــه المخــرج عنــد رؤيتــه للواقــع نفســه، والســيما ان "كــل تصــور للعــام الخــارجي لــيس إال 
انعكاســــًا فــــي العالقــــة بــــين الــــوعي والكــــائن تنطبــــع كــــذلك بطبيعــــة الحــــال علــــى االنعكــــاس الفنــــي 

2)للواقع" تبط ، وهذا ما يعني توافر الصدق في التصوير، واعتماد التجسيد على معيارية حقيقية تـر (
 بذات الواقع وتجعله ينبض بها.

النهمــا  ،فصــل بينهمــا ال المســتقرة فــي اعماقهــا المــادة والفكــرة شــكل الواقعيــة علــى انتؤكــد و 
متبـــادل بينهمـــا، ودليـــل هـــذا التوجـــه الفلســـفي، ان تطـــور شـــكل المـــادة  وتـــأثير تمـــاس داللـــي،علـــى 

سيؤدي حتما الى تطور الفكر، وضمور الشكل، يعني تالشي الفكر، هذا ما ينطبـق علـى الصـورة 
السينمائية، التي تعد الشكل المباشر، وهي تضم الفكرة، وان دقة عمل الصورة وتطورها فـي البنـاء 

حتما الى انضاج الفكرة وتبلورها بصورة اكثـر تـأثيرًا، والعكـس صـحيح السينمائي الحركي، سيؤدي 
المذهب الواقعي ينظر الى شطري العالم المادي والمعنوي على انهما كل ال ايضا، وهذا ما جعل "

3)يتجزأ فالمادة والفكرة تعيشان جنبًا الى جنب ويؤثر كل منهما في االخر ويتطوران معا" ). 

                                                           
(1 نبيل الدبس، مراجعة قيس الزبيدي، )دمشق: المؤسسة العامة  جمةسيميائية الفلم، تر ان، مدخل الى يوري لوتم  (

 .11(، ص2001للسينما، 
(2 (، 1978، منهج الواقعية في االبداع االدبي، )القاهرة: الهيئية المصري العامة للكتاب، صالح فضل (

 .125ص
(3  . 54، ص 2001( ، 34، مجلة الموقف الثقافي العدد)سنكران رافيندران، جاك دريدا ونظرية التفكيك (
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نســي )روجيــه غــارودي( أهــم الخصــائص المميــزة للنظريــة الواقعيــة مــن ويـورد لنــا المنظــر الفر 
موجهــة نظــره ، كونهــا تأكــد علــى المثــل العليــا االجتماعيــة و تأكيــدها علــى فكــرة تحريــر االنســان 
اجتماعيــًا و روحيــًا والتصــوير الــدقيق واالمــين للحيــاة والشخصــية االنســانية والتأكيــد علــى الجانــب 

علـم الفنـي و التأكيـد علـى مفهـوم الحياديـة ذات المـنهج العلمـي ويسـتمد الموضوعي والحقيقي في ال
الخيـــال انطالقتـــه مـــن ارضـــية واقعيـــة والتأكيـــد علـــى ان العمـــل الفنـــي لـــه انعكـــاس لزمانـــه و إجـــراء 
معادلة موضوعية بين مفهوم الذاتية الحية للفنان والموضوعية ، واالرتقاء على كـل مـا هـو جزئـي 

يمكـــن الفصـــل بينهمـــا كـــذلك عنصـــري  علـــى ان المـــادة والمفكـــر شـــيئان الوضـــيق االفـــق والتأكيـــد 
التعبير االنفعالي والفكري يتواجدان مـع العناصـر الشـكلية فـي العمـل الفنـي والتأكيـد علـى العنصـر 
العقلي في تحليـل ودراسـة واسـتنباط الحـاالت المعروضـة فـي العمـل الفنـي والتأكيـد علـى اجتماعيـة 

ان كونه جزءًا من الكل والذي هو عنصر مؤثر ومتأثر فـي المجتمـع وغلبـة الفن والنظر الى االنس
1)االهتمام بالمشكالت االجتماعية اكثر من عنايتها بالعواطف الذاتية ). 

ان الطبيعة االثنوغرافية للفيلم السينمائي تنهض من خصوصية السينما نفسها، فهي مرتبطة 
الواقـع بالوقـت نفسـه، وتجعلـه مـدرك حسـي ينمـي القـدرة ، وتنتج السينما تعتمد على الواقعو بالواقع، 

بصـري ومكـاني، وهـو مـا  تجلـيالواقـع هـو  الن التصورية والجمالية للواقع والصـورة بالوقـت نفسـه،
يعكــس الحيــاة الحقيقــة للطبيعــة البشــرية، وان الواقــع الســينمائي "لــيس واقــع مــادة الموضــوع أو واقــع 

2)نه لن تكون الصور المتحركة سينما"التعبير ولكن واقع المكان الذي بدو  ). 

 ،لحــد مــا بدقــة النقــل ،مــن الناحيــة النفســية غيــر مرتبطــة )االثنوغرافيــة( الواقعيــة الصــورة ان
الــذي يجــذب انتبــاه المشــاهد لنــوعين مــن االحاســيس  .وانمــا باعتقــاد المشــاهد فــي أصــل هــذا النقــل

شـياء، والثـاني انهـا تفعـل ذلـك بشـكل آلـي الواقعية، االولى انهـا تسـجل مكـان االشـياء، ومـا بـين اال
أي ال انساني وعلى سـبيل المثـال يضـرب )بـازان( اكثـر مـن مثـل علـى ذلـك مسـتعينًا بـالفوتوغراف 
مــن حيــث ان كــل صــورة فوتوغرافيــة تبــدأ تأثيرهــا بــدافع ســايكولوجي مســتمد مــن ارتباطهــا بالصــورة 

                                                           
(1 (، 1998، 5روجيه غارودي، واقعية بال ضفاف، ترجمة حليم طوسون، )القاهرة: دار الكتاب العربي، ط (

 .225ص
(2 ، (1968مكتبــة االنجلــو المصــرية، )القــاهرة: ريمــون فرنســيس،  جمــة، تر 1، مــا هــي الســينما ، جأندريــه بــازان (

 .112ص
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ة اذا وضعنا فـي اعتبارنـا ان الصـورة التي تمثلها بواسطة تحويل كيميائي تصويري لخواص بصري
1)قد أدخل عليها تعديل بعد تصوير الواقع والتي تعني ضياع الدافع السايكولوجي ). 

ضع بصمة من نفسه في السينما فحسب، ولكنه تقريبًا صنع نسخًا من الواقع يلم  واقعان ال 
السينمائية للواقع متعـددة،  ، فاذا كان الواقع واحدا، فان الصورويمكن القول هنا ،البصري المعاش

وهذا ما يجعل الصورة الواقعية اكثر من انعكاس آلي، فـالواقع شـيء والصـورة مـا تريـد بثـه وتشـفيه 
شيء اخر، وهذا ما يجعل الفيلم السينمائي ذا واقعـا خاصـا بـالفيلم، يشـبه الواقـع المعـاش ويتمـاهى 

2)تـرب منهـا ويعتمـد دائمـًا عليهـا""السينما هي خـط مقـارب للواقـع يتحـرك دائمـًا ليقمعه، ان  ، وهـذا (
الخط المقارب، وهو من يجعل من الصورة السـينمائية، ذات تمـثالت اثنوغرافيـة، فـال يمكـن تشـويه 
الواقــع الفلمــي، النــه فــي هــذه الحالــة ســيمحى الخــط المقــارب، وتضــيع قــوة االرتبــاط مــا بــين الواقــع 

 االثنوغرافي والصورة السينمائية.

، علــــى حــــد تعبيــــر ان الســــينما تحيــــا بالرغبــــة فــــي تصــــوير الواقــــع توجهنــــا هــــذا، مــــا يؤكــــدو 
ـــد القـــوة  ـــائي، ودفـــق الحركـــة المتحـــررة مـــن حـــدود شـــكليه، هـــو مـــن يول ـــالوجود الفيزي )كراكـــاور(، ف
التعبيريــة للصــورة الســينمائية، لتبــدو الصــورة عنــد هــذا الحــد اقــرب مــا تكــون الــى العفويــة، فيتــداخل 

"وبما ان كـل وسـط  الشخصيات السينمائية، مع االحساس بصدق الواقع وعفويته،البناء الدرامي، و 
منحاز لالشياء التـي يتفـرد بأمكانياتـه اليصـاله فـأن السـينما فـي تصـورنا تحيـا بالرغبـة فـي تصـوير 
ــــة،  ــــر أشــــكالها زوااًل، حشــــود الشــــوارع، االيمــــاءات العفوي ــــاة فــــي أكث ــــة العــــابرة، الحي ــــاة المادي الحي

3)السـريعة هـي بيـت قصـيدها" واالنطباعات ، وهـذا مـا يجعـل السـينما الروائيـة الواقعيـة ذات قـدرات (
 متكاملة في تصوير الواقع االثنوغرافي، وبث الحياة والحركة في اجزاءه.

ان محاولة تصوير الطبيعة بحالتها الخام كان بحد ذاته هاجس الكثير من التوجهـات الفنيـة 
تــوغراف( يقــوم علــى مبــدأ موضــوعية الكــاميرا وعــدم تــدخلها فــي فكــان )الفو  ،وفــي كثيــر مــن الفنــون

                                                           
(1  .119-115أندريه بازان ، مصدر سابق ، ص ص (
(2 ج. دادلــي انـــدرو ، نظريــات الفـــيلم الكبــرى، ترجمـــة جــرجيس فـــؤاد، )القــاهرة: الهيئـــة العامــة المصـــرية للكتـــاب،  (

 .137(، ص1986
(3  ،1986( السـنة السادسـة بغـداد، 1سيكفرد كراكاور، النظرية الواقعية في السينما، ترجمة جعفر علي ، العـدد ) (

 .7ص
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تصوير الواقع عبر تلك القدرة االلهية، ويبدو ان هذه الموضوعية هي صفة اساسـية وركيـزة مهمـة 
1)في منطلقات الواقعية في السينما كمفاهيم واسـس جماليـة وفلسـفية ، ان االعتمـاد علـى طروحـات (

آاللـي المقـارب للتصـوير الفوتـوغرافي، ال يبعـدنا كثيـر عـن جـوهر  الواقعية السيما بحدود االعتمـاد
السينما، التي بدأت فوتوغرافيـة، ومـن ثـم بـث الحركـة فـي هـذه الصـورة التـي جمـدت لحظـة منسـابة 

وهنــا يمكــن عــد المفهــوم الفوتــوغرافي للصــور الســينمائية مــدخل مهــم فــي بنــاء الطبيعــة  مــن الــزمن،
وير آاللــي وعــدم التــدخل بالطبيعــة، هــو مــرتبط بــالظروف القياســية االثنوغرافيــة، الن مفهــوم التصــ

التـــي يمكـــن علـــى اساســـها صـــناعة الواقـــع، بمـــا يـــؤدي ايجـــاد مثابـــات تشـــابه متعـــددة بـــين الصـــورة 
 الواقعية والواقع نفسه، وهو ما يشابه  طروحات الفلسفة الواقعية، اي التصوير آاللي للواقع نفسه.

يعة اثنوغرافية، بسبب قدرتها على سرد االحـداث الواقعيـة، وتمثيـل تمتلك السينما الروائية طب
الواقع بأدق تفصيله البنائية، وهـو مـا يشـكل عامـل جمـالي ودرامـي بالوقـت نفسـه، فالسـينما تحـاول 
انتـــاج جملـــة مـــن العالقـــات البنائيـــة التـــي تكشـــف الواقـــع نفســـه، اال ان الغـــرض الـــرئيس مـــن هـــذه 

، الســينما فــن الواقــعث خياليــة يكــون الواقــع هــو فــرس الرهــان فيهــا، فالعالقــات المتشــكلة ســرد احــدا
" السـينما فهـي الفـن الوحيـد الـذي يعبـر وهذا هـو جـوهر فلسـفة  ،عن الواقع بالواقع نفسهفهي تعبر 

2)عن الواقع نفسه" ). 

 الثالث  المبحث

 والتجسيد االثنوغرافي ةالصورة السينمائي

بطريقة تكاملية، والمقصود بالتكاملية، ان االجزاء التركيبية شكل معمارية الصورة السينمائية تت
ال تملك خصوصية التفرد، وانما تمثل جزء من المعنى حينما تدخل في عالقة بنائية ما باقي 

السينمائية فيها إال عندما تكون على عالقة مع اللقطات  "اللقطة ال تدب الحياة فـ االجزاء،
3)األخرى" وهنا تتحدد وظيفة كل لقطة، وكل صورة سينمائية بما ستضيفه عند تماسها مع باقي  ،(

                                                           
(1  .19، ص(1980، دار الرشيد للنشر)بغداد: ، لوي دي جانيتي، فهم السينما، تر جعفر علي (
(2 الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، )القــاهرة: ، علــي الشوباشــي جمــةهم والحقيقيــة، تر ، الســينما بــين الــو بــول وارن (

 .7، ص(1972
(3 مؤسسة كامل مهدي للطباعة والنشر والتوزيع، )القاهرة: ارنست لندجرن، فن الفلم ، ترجمة صالح التهامي،  (

 .101، ص(1959
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اللقطات، وهو ما ينشأ البنية الكلية للفيلم، والذي يدخل بعالقة وثيقة مع العالم الخارجي المحيط 
ا به، سواء أكانت نظم اجتماعية او بنية ثقافية او داللة فكرية، وكلما ازدادت العالقة تجذرا كلم

"ينبغي التأكيد أوال على أن المعلومات التي نتلقاها من الفلم  اصبح الفيلم اكثر قوة وقناعة، اذ
السينمائي ليست فقط معلومات سينمائية، ذلك أن الفلم مرتبط  بالعالم الواقعي ولن يكون مفهوما 

1)لواقع"إذا لم يتوصل المشاهد إلى تمييز هذا الشيء أو ذاك من األشياء المحيطة به في ا أي  ،(
فالبناء المركب والمعقد للقطة السينمائية، البد ان يكشف عن  تتجسد التمثالت االثنوغرافية،

الخبرات التاريخية للصانع من جهة، وللواقع من جهة اخرى، والصورة يجب ان تنبض بتمثالت 
والواقع على اثنوغرافية من اجل اكتمال تحولها كوسيلة فكرية، الن اي مفارقة ما بين الصورة 

مستوى التمثل والتحقق ستقود المتلقي الى الكشف عن الزيف، وانتهاء القدرة التأثيرية للفيلم، ان 
فاعلية البناء الفيلمي تقودنا الى تبني الرؤى السينمائية، ومن ثم تقبل شفراتها وعالماتها التي 

تتفرد بها، أي الحركة  تحمل المعنى، وبما ان الصورة بوصفها واقعة بصرية، فان لها خصوصية
والتشكيل والتجسيد، وتسعى لبناء منطقة فكرية متداخلة ما بين عقل المتلقي وقدراتها االقناعية، 
وهذا ما يولد تعالق واعي ما بين القدرات التأثيرية والطبيعة التجسيدية من جهة وما بين الوعي 

ائية، وطبيعة هذه المنطقة التراكمي للمتلقي في الكشف عن زيف او اصالة الصورة السينم
تتمظهر من خالل التبني الواضح للحقيقة وعرضها بحيادية، وهذا ال يتأتى من الكيفية التشويقية 
للمادة الفيلمية، وانما من مجمل االشارات التي يخاطبها بنا الفيلم، والتي تقود الى تبني قيم 

ا يجعل من بعدية الصورة محل شك قد معيارية تتآزر مع الوجود القبلي للذائقة الجمالية، وهو م
يتالشى حينما تتجاوز بنائية الصورة مداياتها الذاتية لتكشف عن طبيعة موضوعية خالصة، 

هذا المعنى الذي كان الرسم  ،"تضاعف المعنى اإلنساني للتعبير من خالل الصورةفالسينما 
بحق ذا سمات ما زالت  والذي سوف يشكل لسانا كونياً  ،والنحت يحفظانه الى أن وصل إلينا

بعيدة عن الشكوك. ألجل هذا، لزام عليها أن تأخذ كل هيئة للحياة، أي الفن، الى منابع كل 
2)عاطفة باحثة عن الحياة ذاتها في ذاتها خالل الحركة" ، ومن اجل بناء اواصر جمالية صدقية (

ية، لتتمظهر الصورة هي البد ان تستعين السينما عند التجسيد بالعديد من الطروحات االثنوغراف

                                                           
(1  .60ص  مصدر سابق، يوري لوتمان، مدخل الى سيميائية الفلم، (
(2 جاك اومون واخرون، جماليات الفلم، تر: ماهر تريمش، مراجعة هناء صبحي ، )ابو ظبي: هيئة ابو ظبي   (

 .158(، ص2011للثقافة والتراث )كلمة(، 
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دافقة بالصدق وحافلة بالمعنى، وكاشفة عن فضاءات تعبيرية، يصبح االنسان فيها، هو العنصر 
 االكثر حضورا وفاعلية.

واذا كانت االثنوغرافية تتمثل في كونها عملية توصيف للبيئة االنسانية، فان تشكل الصورة 
ينما، التي تصنع الصورة، أي الوسيلة االولى، مرتبط بقدرات التوصيف، وهنا تظهر امكانيات الس

ذلك الجزء  وحتما فأن طبيعة البيئة البد ان تحضر في تكوينية الصورة، اذ تتمثل البيئة بكونها: "
يتطور فيه هذا المجتمع البشري، مع استمرار و من العالم، حيث يتواجد فيه المجتمع البشري، 

حيث يعيش المجتمع البشري  –خالل التطور المادي  من –ة عتبادل الطاقة بين االنسان والطبي
1)حياة اجتماعية متطورة " ، وهذا ما يشكل التحدي االول للسينما، اي صناعة بيئة انسانية دافقة (

بكل اشكال الحياة، بيئة اثنوغرافية، معبرة عن طبيعة االفعال واالحداث والشخصيات، ومؤكد نوع 
بعض، فال يمكن تخيل بيئة او طبيعة دون وجود شكل من العالقات التي تجمعهما ببعضهما ال

مبدأ الصراع بين االنسان والطبيعة قائم اشكال الصراع المتنامي وسطه، انه ازلية الحياة، الن "
الطبيعة يعني  –منذ القدم وحتى االن في سبيل ايجاد وسيلة لالستقرار والتعايش فموضوع البيئة 

عالت بين االنسان وما يحيطه والبيئة ترتبط بعدة معايير اهمها مجموع الروابط والعالقات والتفا
تحديد المجتمع كجزء من البيئة الحياتية والتعبير عن عالقة االنسان بالطبيعة وانعكاساتها، 

2)وكذلك التعبير عن بيئة الحياة كنتاج لنشاط المجتمع"  ) . 

ي فيئة، د ان يعتمد الفيلم عناصر البومن اجل تحقيق التجسيد االثنوغرافي في الفيلم الروائي الب
ة مع بناء صورته السينمائية، ويمكن تحديد العناصر اللغوية السينمائية التي تعمل بشكل مباشر 

 التجسيد االثنوغرافي، وعلى النحو االتي:

 أواًل: المكان

3)" فن المكان"السينما  وبدون المكان ال وجود للسينما، فهو من يحتوي االحداث واالفعال ويعبر  ،(
عن الزمن، هو الذاكرة الفردية والجمعية، وهو صاحب التأثير االكبر على حياة االنسان، فقد 

                                                           
(1  . 10، ص (1979، منشورات وزارة الثقافة واالعالم :بغداد)، ةئام عبد اللطيف، االنسان والبيعص (
(2  . 12ص  المصدر نفسه، (
(3 ســعد مكــاوي، )القــاهرة: الهيئــة المصــرية العامــة للتـــاليف والترجمــة، مارســيل مــارتن، اللغــة الســينمائية، ترجمــة  (

 .225، ص (1964
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يكون المكان مجرد اثار تاريخية، اال انها كون متكامل، حياة متعملقة استطاعت الصمود بوجه 
 ،ان منفى، او سجون، قد يكون مجرد انتظار، او مكان مخصص لالنتحارالزمن، او يكون المك

" دالالت  فلكل مكان خصوصيته الفكرية وقدراته على انتاج المعنى، وهذا ما يجعل للمكان
1)منفردة للكيان الخاص والمميز لمكان دون اخر" ، ان ما يهمنا هنا هو المكان االثنوغرافي، (

الذي يتمتع بخصوصية بناء نوع مميز من العالقات الناشئة بين المكان وساكنه، اذ تظهر عملية 
"مجموعة من األشياء المتجانسة من االنسجام والتجانس في المكان االثنوغرافي، الذي يعد 

رة وغيرها تقوم بينها عالقة شبيهة بالعالقات الظواهر أو الحاالت أو الوظائف أو اإلشكال المتغي
2)المكانية المألوفة" ويخضع المكان االثني لشروط المعالجة السينمائية، التي تفككه، وتقتطع  ،(

منه اجزاء محدد ومن ثم تقوم بربط هذه االجزاء من اجل اظهاره بصورة اكثر تأثيرية، واشد 
ذي تتشكل فيه االحداث، تنمو وتتطور، وتتأثر تماسك، وتعبر عن بنية فكرية، النه الوسط ال

 بتفاصيله.

ان القدرة البنائية للسينما تجعل من المكان بشقيه الواقعي والخيالي، مكانا قابال للعيش، بسبب 
طبيعة القوة المهيمنة للمكان على مجمل االحداث الدرامية، فاثنية المكان تعني خصوصية 

فيغدو المكان االثني مكانا معد  ستوى معين من االفكار،ارتباطه بشكل معين من العالقات، وم
الستيعاب االحداث واالفعال والشخصيات، وهو ما يعني توجيه المكان االثني ليغطي هذه 

الكالم عن المكان السينمائي اال من خالل توضيح المستويات بصورة مقتطعة، اال انه ال يمكننا "
3)ارتباطه بما هو داخل وخارج الشاشة" فالعالم المشيد المعروض، هو امتداد للعالم المتخيل  ،(

خارج العرض، وهنا تصح المعادلة، عالم متخيل داخل االطار، وعالم متخيل خارج االطار، وفي 
كال العالمين يهيمن المكان االثني بسبب شبكة العالقات التي تحيل من داخل المكان السينمائي 

يومية ما نهتم برؤيته، اما في السينما فنحن نهتم بما "نحن نرى في حياتنا ال الى خارجه، فـ

                                                           
(1 (، ص 1980، )بغداد: وزارة الثقافة واالعالم، 57ياسين النصير، الرواية والمكان، الموسوعة الصغيرة، العدد  (

19 . 
(2 ، 2يــــوري لوتمــــان، مشــــكلة المكــــان الفنــــي، ترجمــــة: ســــيزا قاســــم،)الدار البيضــــاء، مطبعــــة عيــــون المقــــاالت، ط (

 .69(، ص1988
(3  . 161(، ص1996الهيئة المصرية العامة للكتاب، فاضل االسود، السرد السينمائي، )القاهرة:  (
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1)نراه" ، الن المكان البصري يحتاج الى تفعيل يتجاوز به البصرية المهيمنة عليه، وهو ما يعني (
اعادة انتاج المكان بطرق مختلفة عما هو عليه في الواقع، فيصبح التكوين البصري للمكان 

التي تحاول ازاحته، من سلبيته البصرية الى بنية ايجابية  االثني، مرتبطا بالمعالجة االخراجية
 .متفاعلة ومؤثرة في البناء العام لالحداث

ان كل ما يمكن رؤيته من مفردات يعبر عن ماهية االحداث من خالل االجواء العامة  
 اتصو والمفردات المؤسسة للمكان كالطراز المعماري لالبنية ونوع الديكور واالكسسوار وكذلك اال
ن اء كاالمسموعة داخل المكان كالمؤثرات المختلفة والموسيقى ... الخ كلها توحي بنوع المكان سو 

 مفتوح . –مغلق او خارجي  –داخلي 

 االزياءثانيًا: 

ويعد هذا العنصر احد السمات االساسية للتمثالت االثنوغرافية، فالزي االثني، هو الهوية 
االساسية التي تحيل الى المرجع الفكري والعقائدي، ويتميز الزي االثني بخصوصية ارتباطه 
باالرث التاريخي والتضاريس الجغرافية، فهو زي قومي، يمثل تاريخ المجتمع، ورمز مهم من 

لمحلية، وتنوع اهمية الزي االثني من خصائصه المرتبطة بنظم العيش والعالقات الرموز ا
االجتماعية، والدالالت النفسية التي يجتمع عليها السكان المحليون، ان أهمية الزي تكمن في 
كونها عالمة دالة، تمنحنا العديد من المعلومات االجتماعية والطبقية، وكذلك نوعية المهنة او 

 العالمة تتجاوز قد عدة مدلوالت الى يحيلنا دال"ين، وحتى العقيدة، فالزي الزمن المه
"العالقة الن للزي صفات وطرز وكذلك فصال، والوان، تميز بعضه عن بعض، فـ ،(2)"األصلية

بين الزي والشخصيات أكثر عمقا وأقوى صلة من أي شيء أخر، فالزي مظهر من مظاهر 
3)الشخصية " ، وهذا ما يجعله عالمة دالة، وقد وظفت السينما الزي ليس من اجل تحقيق بناء (

جمالي او استعرض مترف الزياء االبطال، وانما من اجل منح الشخصية الكثير من الدالالت 
التي تكشف عنها افعاله، وازياءه ومكانه، واكسسوارته، وهذا ما يجعل الزي بنية مهيمنة على 

                                                           

 . 87ص مصدر سابق، رالف سيتفنسون وجان دوبري، السينما فنًا، (1)
(2 (، 1992روالن بارت، مقاالت نقدية في المسرح، ترجمة سهى بشور، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة،  (

 .15ص
 .45، ص1965، 22المصرية، القاهرة، السنة الثانية،ععبد اهلل العويطي، األزياء المسرحية، مجلة المسرح  1
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، فضال عن ذلك ان خصوصية الزي االنثي، اذ يمنح هذا النوع من مجمل افعال الشخصية
تتعلق بالمحرمات االجتماعية ودرجة القدسية لألشخاص، او الطبقة وغيرها من  االزياء دالالت "

1)"المعلومات ويكشف كذلك عن الزمان والمكان والقومية، وهذا تحديدًا ما يفعله الزي في الفيلم  ،(
 الصناعة في جوهري عنصر ولكنها، اإلضافية العناصر من عنصراً  ليست"السينمائي، فاالزياء 

وهنا نرى ان الصورة السينمائي تمنح الزي خصوصية التمثل النها معلومة  ،(2)"السينمائي والفن
دالة مباشرة عن الشخصية حتى قبل قيامه بالفعل، وتكمن مصداقية الفعل او الحدث وكذلك 
الشخصية، من خالل الزي الذي ترتديه، فيجب ان يكون الزي مطابقًا للفترة التاريخية، وموثقا 

مع التأكيد ان لكل زي اجزاء يتكون ، وكذلك داال عن دواخل الشخصية، للمجتمع الذي ينتمي اليه
منها، فال يمكن اضافة جزء من الزي ينفي او يقلل من مصداقية ارتدائه بالنسبة للشخصية، 
فيجب ان يكون الزي منسجما بكليته، ومحققا عالقة وثيقة بينه وبين الشخصية من جهة وبينه 

خرى، ان للزي خصوصية داخل بنائية الصورة السينمائية، وهو ما وبين المرجع االثني من جهة ا
يجعله ذو تأثير مهم على مجمل البناء التشكيلي والتكويني للصورة، سواء ظهر بكليته او جزء 

" يشكل كل جزء من زي معين، ملون بلون معين، حيزا مهما داخل أزياء من الزي، اذ 
3)موقعها األيدلوجي والى وظيفتها الدرامية " الشخصية، ليشير الى موقعها االجتماعي او ). 

 اكسسوارثالثًا: 

يعد االكسسوار ضرورة حياتية، النه مرتبط بالزي من جهة والمكان من جهة اخرى، فاالكسسوار 
له مرجع اثني، وغالبا ما تتميز حضارات وشعوب، بل وقبائل بنوع معين من االكسسوارت، 

هويته القومية وانتمائه العقائدي، ومستواه الفكري من خالل فاالنسان يسعى دائما الى ابراز 
مقتنياته واالكسسوارات احد اهم هذه المقتنيات، النها تجمع ما بين الحلي الذي يرتديها االنسان، 

"اإلكسسوار عالمة ذات مدلول مباشر تعمل ضمن ان  والرموز الدينية والقومية التي تحيل اليه،

                                                           
(1 ماهر مجيد ابراهيم، التراكيب الزمنية في سردية الفيلم السينمائي المعاصر، اطروحة دكتوراه، غير منشورة،  (

 .72(، ص2005)جامعة بغداد: كلية الفنون الجميلة، 
(2 زي، )القاهرة : المؤسسة المصرية للتأليف والنشر ماريو فردوني، الموضات واألزياء في األفالم، ترجمة طه فو  (

 .58، ب ت(، ص 
  حيدر جواد كاظم العميدي: المضامين الفكرية لـدالالت الـزي فـي العـرض المسـرحي التـاريخي، رسـالة ماجسـتير   1

 .73، ص(2000كلية التربية الفنية، :جامعة بابل) غير منشورة،
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1)زمنيًا ومالمح الحضارة المنتجة لها" سياق مرئي، وتحمل هويتها ان التمثل االثني يتحقق  ،(
بواسطة ما تحمله الشخصية من اكسسوارت، او ما تملكه في مكان عملها او عيشها، الن 
لالكسسوار مدلول نفسي وفكري، يجمع االنسان بما يعتقده ويؤمن به، فال يكاد دين سماوي يخلو 

ذلك نرى هذا من مجموعة من االكسسوارات التي تحيل اليه، او تكشف عن طقوسه الدينية، وك
واضحا في الديانات الوثنية، التي توظف االكسسوار كجزء مهم من االيمان والعبادة، وهنا نوعين 
من االكسسوار االول هو طبيعي، اي تلك االشياء التي يتم الحصول عليها من الطبيعة، احجار، 

ة والتطور، غالبا اجزاء من جسد الحيوان، او النبات، والنوع الثاني، وهو صناعي مرتبط بالحضار 
ما يتم تصنيع االكسسوارت من اجل بث افكار معينة، او نتاج نوع من البنية التقليدية للترويج 
الفكري والثقافي والتجاري واالجتماعي، فاالساور، او الحلي، او العقود، والخواتم، جزء مهم من 

تها دون وجود شخصية االنسان، فضال عن تلك االكسسوارت التي ترافق الشخصية بعمومي
تخصص، وانما لحاجة يرى االنسان ضرورية، مثل العصا، او السالح الناري، او النياشين، التي 
تربطه بذكرى معينة، وغيرها من االكسسوارت التي تكشف عن معلومات مهمة للشخصية، 
واالكسسوار االثني يجمع ما بين النوعين، اال ان النوع االول يكون رائجًا بسبب اقتراب 

الكسسوارات الطبيعية الى الفطرة، وتكون عالمة مرمزة ذات دالالت تخص الرزق او الحظ او ا
الجاه، وغيرها من االحتياجات النفسية، التي ال نعثر عليها كثير في المجتمعات الصناعية 

 والمتطورة.

 اللونرابعًا: 

ســي لالنســان، يــرتبط اللــون وشــيوعه بــالمجتمع االثنــي، فهنــاك الــوان ســائدة، تمثــل بعــد نف
فتصـــبح بعـــض االلـــوان قريبـــة للـــنفس ومشـــاعة فـــي مفـــردات الحيـــاة، ازيـــاء، اكسســـورات، اصـــباغ، 

يعتبــر اللــون مــن خصــائص المظهــر وغيرهــا، وللــون اهميــة كبيــرة فــي بنــاء الصــورة الســينمائية، اذ "
2)الخارجي األكثر أهمية في الفلم، كما في الواقع" فغالبا ما يتم توظيف اللـون بهيمنـة نـوع معـين  ،(

مـــن اجـــل اشـــاعة داللـــة رئيســـية، فنـــرى ان اللـــون االبـــيض علـــى ســـبيل المثـــال مـــرتبط بـــالبراءة او 
التســـامح والعفـــة، وهـــذه الـــدالالت نعثـــر عليهـــا فـــي الـــدين االســـالمي، فـــي حـــين ان اللـــون االســـود 

                                                           
(1  .76ماهر مجيد ابراهيم، مصدر سابق، ص  (
(2  .197ص مصدر سابق،رالف ستيفنسون، جان دوبري، السينما فنًا،  (



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

512 
 

اي ان هنـــاك الـــوان ســـائدة، ويمكـــن ان دالالت الحـــزن وااللـــم، والخطـــر، والخـــوف مـــن المجهـــول، 
يمتلـــك اللـــون داللـــة سياســـية، فيصـــبح لـــون معـــين رمـــزا لهـــذه االيديولوجيـــة السياســـية، مثـــل اللـــون 
االحمــر رمــز دال للشــيوعية، اال ان الحقيقــة الماثلــة بشــأن داللــة اللــون، تكمــن فــي عــدم وجــود اي 

هــي مــن تحــدد داللتــه، ودليــل ذلــك، ان  داللــة ثابتــة للــون معــين، بــل ان التوظيــف والعالقــة العرفيــة
هناك اكثر من داللة للون الواحد وحسب المجتمع الـذي تواضـعه عليـه، وتعـد البيئـة هـي المصـدر 
االساس لهيمنة لون بعينه، فالبيئـة الصـحراوي، تختلـف عـن بيئـة مزدهـرة خضـراء، وهـذا مـا يجعـل 

البيئة، ويرى الباحـث ان اللـون مـدرك  هيمنة لون على تفاصيل الحياة مرتبطة بااللوان السائدة في
حسي يسقط على حواسنا فيمنحها سعة انفعالية، النه ينهض على طاقة تعبيرية ذات وجود قبلي، 

قائمـــة علـــى  يمكـــن تحويلهـــا الي داللـــة، وهـــو مـــا يجعلـــه ســـائدًا، والســـيما ان ســـايكلولوجية اللـــون "
بـين االشـياء فقـط بـل ويغيـر مـن مزاجنـا اساس فسلجي... واللون ال يـؤثر فـي قـدرتنا علـى التمييـز 

واحاسيسنا ويؤثر في تفصيالتنا وخبراتنا الجمالية شكل يكاد يفوق تـأثير اي بعـد آخـر يعتمـد علـى 
1)حاسة البصر او اية حاسة أخرى" ). 

لقــد ادركــت الســينما اهميــة اللــون، ومــا يمتلكــه مــن تــأثير نفســي وجمــالي وانفعــالي بالوقــت 
وظيفــه داخــل الصــورة الســينمائية قــد ارتــبط بــالفكر المهــيمن علــى مجمــل نفســه، فنــرى ان طبيعــة ت

النتاج الفكري للفيلم نفسه، فمنح اي شكل تكويني داخل الصورة السينمائية لون معـين، يعنـي ذلـك 
منح الشكل تفرد وهيمنة تميزه عـن بـاقي االشـكال، فـي الصـورة وهـو مـا يجعلـه ذا سـيادة فـي انتـاج 

الذي يحدد الشكل وكمـا يحصـل اللـون علـى ثـراه يحصـل الشـكل علـى كمالـه  المعنى، فـ "اللون هو
2)وسموه" وعليه البد من االهتمام بالبحث عن اللون السائد في المجتمـع االثنـي المـراد معالجتـه،  ،(

وكشـــف طبيعـــة داللـــة االلـــوان وعالقتهـــا بمجمــــل النشـــاط الـــديني واالجتمـــاعي والنفســـي للمجتمــــع 
 االثني.

  

                                                           
(1 بغـــداد: وزارة الثقافـــة واالعـــالم، دار الرشـــيد، سلســـلة )قاســـم حســـين صـــالح، ســـايكولوجية ادراك اللـــون والشـــكل،  (

 .5، ص(1982(، 305دراسات، )
(2 )القـاهرة: الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، االحسـاس بالجمـال، ترجمـة: محمـد مصـطفى بـدوي، جورج سانتيانا،  (

 .98، ص(2001
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 االطار النظريمؤشرات 

 للمكان خصوصية االنتماء االثنوغرافي، حينما يتمثل في الفيلم الروائي. .1
 تشكل االزياء االثنوغرافية احد التمثالت اساسية في الفيلم الروائي. .2
 تعد االكسسوارات ضرورة في تحقق التمثل االثنوغرافي في الفيلم الروائي. .3
 ي الفيلم الروائي.للون هيمنة يكشف عن مرجعياته االثنوغرافية ف .4

 الفصل الثالث
 اجراءات البحث

 أواًل: منهج البحث 
سيعتمد الباحث في انجاز هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتفق مع العلوم      

االنسانية، السيما االدب والفنون، ألنه يعني "وصف ما هو كائن ويتضمن الظاهرة الراهنة،  
1)السائدة وتسجيل ذلك وتحليله وتفسيره "وتركيبها وعملياتها  ، ألنه يمثل انسب المناهج التي (

 تتالءم مع طبيعة وحدود البحث. 
 

 ثانيًا: اداة البحث  
بغية تحقيق اعلى قدر ممكن من الموضوعية والعلمية لهذه الدراسة فان البحث يتطلب      

ات وضع اداة يتم االستناد اليها في التحليل، ولذلك فان الباحث سيعتمد على ما ورد من مؤشر 
 االطار النظري، بوصفه معيارًا ُيخضع الفلم من خالله للتحليل. والمؤشرات هي:

 نتماء االثنوغرافي، حينما يتمثل في الفيلم الروائي.للمكان خصوصية اال .1
 تشكل االزياء االثنوغرافية احد التمثالت اساسية في الفيلم الروائي. .2
 تعد االكسسوارات ضرورة في تحقق التمثل االثنوغرافي في الفيلم الروائي. .3
 للون هيمنة يكشف عن مرجعياته االثنوغرافية في الفيلم الروائي. .4

 

 
 

                                                           
(1 ، )جامعة بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطابع 1محمد سعيد ابو طالب، علم مناهج البحث، ج (

 . 94(، ص 1990دار الحكمة للطباعة والنشر، 
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 نة البحث ثالثًا: عي

ختار (، وقد ا2006بعد ان حدد الباحث حدود بحثه بافالم السينما االمريكية المنتجة في )     
 ( اخراج )ميل غبسون(APOCALYPTOالباحث عينة قصدية، وهي الفيلم االمريكي )

 وفقًا لألسباب اآلتية:  
 ان هذه الفيلم ينسجم ومتطلبات موضوعة البحث.  .1
 تناول قصة حضارة المايا، وقد ادى االدوار ممثلين محليين ينتمون للحضارة نفسها.  .2
 رشح الفيلم للعديد من الجوائز العالمية منها االوسكار. .3
  

 رابعًا: وحدة التحليل 
سيعتمد الباحث )اللقطة( بوصفه وحدة للتحليل، بغية الوصول الى مضمون عينة البحث،      

 الثنوغرافية فيه.والكشف عن التمثالت ا
 تحليل العينة خامسًا:

 فيلم: أبوكاليبتو
 ملخص الفيلم:

ان كفيلم ملحمي تدور قصته في زمن هيمنة حضارة المايا في امريكا الجنوبية، حيث أبوكاليبتو 
اء رجال الحكم في ذلك الوقت بالهجوم على قبائل متفرقة في اعماق الغابات، من اجل اخذ النس

يلته راد قبوتقديم الرجال  كقرابين بشرية لاللهة، بعد ان اسروا ابوكاليبتو، مع افوبيعهن كسبايا، 
ابد، بعد حرق القرية، وقتل ابيه رئيس القبيلة، يتم ترحيلهم الى مقر عاصمة الحضارة قرب المع
ف حيث يراد تقديهم قرابين، اال ان الذي حدث وفي لحظة تقديم ابوكاليبتو قربان للذبح، تكس

ش هو فأل سيء، فيعوز الكائن بان االله قد شبع من دم الضحايا، ويطلب من قائد الجيالشمس و 
ان  التخلص منهم، حينما يحاولون جعل قبيلة ابوكاليبتو اهداف للتدريب، يهرب أبوكاليبتو بعد

ر يقتل ابن قائد الجيش لتبدا عندها مطادرة ملحمية عبر الغابات، حتى في نهاية االمر ينتص
 لغابةو ويقتلهم جميعا، وينقذ زوجته وولديه من الغرق بعد ان خبئهما في مغارة وسط اأبوكاليبت

 ليعود الى الغابة ليبدأ رحلة حياته من جديد.

 .باللغة المايانية اليوكاتيكيةوكان الحوار ، األمريكيين األصليينيقدم الفيلم مجموعة من الممثلين  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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نت هذا الفيلم مستلهم من كتابات قديمة وجدت بين آثار حضارة المايا القديمة، وهي حضارة كا
تبدون وفي زمن كانت فيه في قمة قوتها وثروتها، كان قادتها المسقد سادت في امريكا الجنوبية، 

ن قرابيمقتنعون باراء رجال الدين في انشاء المزيد من المعابد والتضحية ببعض البشر وتقديمهم ك
 بشرية لاللهة، واال فان الغالل ستقل وتنعدم، وثروتهم ستقل وقوتهم ستنتهي، عندما اختير

 ى هذاية المقدمة لاللهة لم يتقبل جاغوار هذا القدر المظلم وثار علجاغوار بو الن يكون االضح
ها بالقرار،  وهرب قبل ان يتم التضحية به وترك خلفه عائلته التي يحبها كثير، فاخذها وهرب 

 الى مكان آمن.

 ائي.المؤشر االول: للمكان خصوصية االنتماء االثنوغرافي، عند تمثله في بنائية الفيلم الرو 

 لمخرجفيلم بالعديد من التمثالت االثنوغرافية، من خالل المعالجات الصورية التي نجح احفل ال
نا لفي اظهارها لعض احداث هذا الفيلم المميز، اذ يبدأ الفيلم منذ المشهد االول وهو يعرض 

المكان الرئيس الذي ستدور وسطه االحداث، انه غابات كثيفة، اشبه بغابات االمزون، حيث 
دون الفهد ورفاقه مع والده، يصطادون ما يؤمن حياتهم وحياة قبيلتهم، وبالفعل يصيكان مخلب 

خنزير بري ضخم بواسطة فخم تم ضبطه باحكام، يبدأ الفعل حينما يرصد مخلب الفهد حركة 
في عمق الغابة، فيتأهب مع رفاقه، فيظهر بعض الرجال وهو منهكين، خائفين، قدموا لمخلب 

 ان يدعوهم يمرون بسالم، فيسمح لهم، حيث يظهر عدد كبير من الرجالالفهد اسماك، ومقابل 
والنساء واالطفال، وهو يسرون بصعوبة، قائدهم يخبر مخلب الفهد، ان قريتهم قد نهبت 
 ودمرت، حينما اراد االستفسار عن السبب يمنعه االب، ويخبره انهم خائفين، وهم مرضى به،

ك. هذه الحادثة لم تمر بسهولة على عقل مخلب فال تدع الخوف يسيطر على قلبك ويمرض
لة الفهد، الذي بدأ يخشى على عائلته وقبيلته، ومنها تبدأ االحداث بالظهور وهي تعرض الرح

 الملحمية لمخلب الفهد من اجل الهروب من االسر والعودة لزوجته وطفليه، وقد اشر الباحث
 وعلى النحو االتي: نوعين اساسين من المكان االثنوغرافي في هذا الفيلم

المكان االول: الغابات: وهو المكان االثنوغرافي االساسي الذي تعيش وسطه قبائل امريكا 
الجنوبية، ويمثل المكان الرئيس الحداث الفيلم، اذ كانت االحداث تجري وسطه، فهو المكان 

وفير، ما االليف للقبائل، حيث تعيش عوائلهم، وحيث يصطادون وينعمون بالطعام والعيش ال
يميز هذا المكان هو العزلة، فالغابة مصدر االمان ومصدر الخطر الداهم بالنسبة الفراد القائل، 
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ان طبيعة تضاريس المكان تملئها االشجار الكثيفة، وهذا ما يجعل من المكان يحمل الضدين 
ك المكان معا، اي االمان والخوف، في حياة القبيلة الكثير من التضاريس االثنوغرافية، فهنا

االثنوغرافي )المستنقع الكبير(، هو مستنقع اشبه باالهوار تنبت فيه نباتات سامة، وتعيش فيه 
زواحف خطرة، فال يتم الذهاب اليه كثيرًا، وغالبا ما تكون العشبة المجلوبة من المستنقع الكبير 

الغابة، وهو ذات خصوصية النها مكلفة وذات تأثير مباشر، وهناك مكان اثنوغرافي ايضا في 
المكان االثنوغرافي )تلة اسالفنا المقدسة(، وهي التلة حيث يجتمع بها ارواح االسالف، وهي 
المقبرة، حيث تجتمع القبيلة عند حدوث طارئ او يتعرضون لخطر داهم، بالقرب من تلة 
االسالف، ويتشاورن فيما بينهم ظنا منهم ان اروح االسالف سوف تهديهم الى الحل الصحيح، 
والحكمة التي ستنقذهم من ما يقابلهم، وهناك مكان اخر، يظهر في مشهدين فقط، هو البحر، 
حيث مثل البحر المكان القصي بالنسبة لحركة افراد القبيلة، النه مكان مكشوف، بال اشجار او 
اوراق ظلية، او نباتات، وهو يظل على البحر ذا الفضاء المفتوح، فالذهاب هناك والمكوث فيه، 

ر خطر بالنسبة اليهم، الن البحر غالبا ما يجلب المصائب، مثل المد والجز، وغيرها من ام
مظاهر الطبيعة، وما يؤكد ذلك في افكارهم، حول خطورة البحر، ما حصل في المشهد رقم 

(، حينما يصل )مخلب الفهد( الى ساحل البحر، وهو يهرب من افراد المايا، بعد ان قتلهم 116)
م، نراه يصل الى البحث حيث يكتشف على ساحل البحر، وجود سفينتين كبيرتين، اال اثنين منه

وعدة قوارب يقودها رجال مدججون بالسالح، ورجل دين مسيحي في حملة تبشيرية واحتالل 
بالوقت نفسه، هذا المشهد يجعله خائف فيجلس ارض، يصل مطارديه اليه، ويرهبهم مشهد 

مون نحو الساحل حيث السفن والقوارب ما زالت في الماء، السفن، فيتركون مخلف الفهد، يتقد
 وهنا يهرب منهم مخلب الفهد ويعود مسرعا النقاذ زوجته وطفليه.

تتوسط الغاب اكواخ موزعة على شكل دائرة، وهي سكن القبيلة، كانت االخواخ عبارة عن اوتاد 
ه االوتاد قطع من خشبية، وقاعدة مرفوعة على االرض بحوالي ثالثين سنتيمتر، يغطي هذ

)حصير( مصنوع من سعف شجرة جوز الهند، ويغطى السقف بسعف جوز الهند، وهناك نوع 
اخر من الكواخ، وهو عبارة عن شكل مستطيل مثبت حوله أعمدة بمسافة صغيرة بين عمود 
واخر، حتى ليبدو وكأنه سجن، وكان مالمح القرية الصغيرة، بدائية بكل شيء، مساحة الحركة 

، في الفسحة التي امام االكواخ، كانت هناك اعمدة خشبية تعلق عليها الحيوانات التي صغيرة
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يصطادونها، لكي تحفظ الطول فترة ممكنة، كان المكان بال استار تحفظ خصوصية كوخ عن 
كوخ اخر، فكل شيء مباح، وهو ما يميز السكن البدائي، ال اسرار، وال اختباء وال يمكن ان 

يع االخرين رؤيته، وهذا النظام القبلي هو ما يؤيد انتمائهم لجد واحد تخفي شيء ال يستط
)طوطم(، وهذا ما يجعل روابطهم قوية، فاالكل جماعي، والسكن جماعي، ال خصوصية او 
تميز بين افراد القبيلة ورئيسها فالكل يعيش الحالة نفسها ويأكل االكل نفسه، وهذا تحديد سمات 

عكس هوية القبيلة التي تعيشه، فالمكان ابلغ وسيط تعبيري عن طبيعة المكان االثنوغرافي الذي ي
االفراد الذي يعيشون به، وقد وفق المخرج في ايجاد معادالت صورية لبناء المكان االثنوغرافي 

 للقبيلة وهي تناضل من اجل استمرارية حياتها.

ه ه ال يصل الى ما شبالمكان الثاني: اثار المايا: وهو مكان اكثر تحضر من الغابة اال ان
المدينة، فكان عبارة عن معابد منشرة على مساحة كبيرة من االرض، وهذه المعابد اشبه 
 بالزقورات، كما هي موجودة في اثار العراق )زقورة عقرقوف وزقورة اور(، مع اكواخ منتشر

بعض  بشكل غير منتظم، يظهر وسط هذا المكان، عمال سخرة يقومون ببناء المعابد، وتنتشر
 المدابغ والمصابغ البدائية، وسوق لبيع العبيد من النساء حصرا، كان المكان اشبه بلوحة

سريالية، حيث تطل المعابد العمالقة على المكان وتسيطر عليه بشكل مهيب، وتظهر ساللم  
من اربعة جوانب حول المعابد، حيث يقام الطقس الديني فوقها، فقد كان الملك مع الملكة 

والكاهن االعظم وبعض الكهان االخرين، يقدمون القرابين الى االله من اجل ان  وطلفهما
 الكبريرضى ويكثر الغالل ويبعد عنهم االمراض، فاالسرى كانوا هم القرابين، اذ يقوم الكاهن ا

بقطع قلوبهم وهي تنبض ويقدمها للملك، في حين كان نائب الكاهن االعظم يقوم بقطع رأس 
ملون ، ويرمي رأسه على السلم المتدرج االمامي، فيتلقفه بعض الرجال وهم يحالقربان )االسير(

شبكة على شكل دائرة، وبجانب المعبد كانت تكدس اجساد مقطوعة الرأس للرجال القرابين، 
 بشكل هرمي.

استطاع المخرج من خالل توظيف الة التصوير، وبحجوم لقطات متباينة من عرض المكان 
ات العامة التي كانت تصور من االعلى )اعلى المعبد( بحجم لقطة عامة االثنوغرافي، فاللقط

تكشف تفاصيل المكان، وطبيعة السكان المحليين، وهم ينتظرون اتمام الطقس الديني، في حين 
كانت اللقطات القريبة والقريبة المتوسطة تعرض تفاصيل المكان ووجه السكان المحليين، 
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دورهم للموت، يضاف الى ذلك ان الشريط الصوتي الذي هيمن واالسرى الخائفين وهم ينتظرون 
فيه خطاب الكاهن وهو يتوسل الرب، ويخبر السكان ان االله يرضى حينما تقدم له الدماء، 
وفيعم الخير وتزداد الغالل، في حين كان الملك ساكنا ال يتحرك وكأنه مسلوب االرادة، ينظر 

 نحو الكاهن االكبر وهو يقوم بكل شيء.

لمؤشر الثاني: تشكل االزياء االثنوغرافية احد التمثالت اساسية في الفيلم الروائي.ا  

مد يمثل الزي االثنوغرافي ضرورة اساسية في المعالجات االخراجية لفيلم ابوكاليبتو، فقد ع
ء الزياالمخرج الى توظيف االزياء الحقيقية االثنوغرافية التي تميز السكان المحليين، وكذلك ا

وهي  ة بالمحتل القادم عبر البحار، والزي المسيحي الخاص بالمبشرين للديانة المسيحية،الخاص
ارة تختلف بشكل كلي عن االزياء البدائية التي كان يرتديها السكان المحليين المرتبطين بحض

المايا، وكان هذه االزياء توزع على اساس ديني، واجتماعي وطبقي، فكل زي له خصوصية 
يفها ي االخر، وقد حدد الباحث ستة انواع من االزياء االثنوغرافية التي تم توظتختلف عن الز 

 في فيم ابوكاليبتو، وعلى النحو االتي:

جسد الزي االول: زي السكان المحليين، من عامة الناس: وهو زي افراد القبائل، كان ال .1
شبه عاري اال من قطعة قماش او جلد صغيرة تغطي منطقة الوسط )االعضاء 
التناسلية(، في حين كان باقي الجسد عاريا، من الرأس حتى االقدام، هذا بالنسبة 
 للرجال، اما النساء، فهن اشبه بالرجال، اذ تغطى منطقة )االعضاء التناسلية(، في
حين نرى ان صدورهن مكشوفة اال من بعض القالئد التي ال تغطي اي شيء من 

زي بالنسبة للسكان العاديين، هو زي صدورهن، ويرى الباحث ان هذا النوع من ال
، مشاع، يبين قرب االرتباط بالغابة، فهم يعيشون حياة اقرب ما تكون الى الحيوانات

وهذا ما يجعل مالبسهم على اقل ما يمكن في ستر الجسد، واقرب ما يمكن من 
ا ملبا اغالطبيعة والحياة الحيوانية البدائية التي يحيون بها، اذ ان الزي االثنوغرافية 

يرتبط بالمكان وخصوصياته في فرض نوع معين من المعيشة والتعامل مع مفرداته، 
ذا  وقد وفق المخرج بطريقة ملفة للنظر في اظهار الزي االثنوغرافي وهذا ما مثل مدخل

 مصداقية لمتابعة باقي احداث الفيلم.
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ي االزياء الزي الثاني: زي زعماء الحرب: ال تختلف ازياء القادة كثيرا عن باق .2
االعتيادية، ما عدا ان منطقة الصدر غالبا ما تغطى بقطع من الجلد من اجل اظهار 
فا التوحش، والقسوة، فنرى ان زي القائد وسط جماعته من المحاربين االعتيادين، مختل

بلباس جلدي يبين مغامراته والحيوانات التي اصطادها، ويكشف عن طبيعة تعامله 
حث ه المحاربين او مع افراد القبائل التي يغزوها، ويرى الباالمتوحش سواء مع جماعت

ان التميز الظاهر في زي القائد ضروري، النه يحمل داللة مهمة على خبرته وقوته 
 وقسوته، فهو عارف بتفاصيل الغابات، وهو صائد للحيوانات المفترسة التي يعيش جزء

ا نما يقتربون منه، وطبيعة هذمنها على صدره، وهذه رسالة تحذير وتنبيه لالخرين حي
ن التوظيف مرتبط بالزي االثنوغرافي، الذي غالبا ما يكشف عن طبقات السكان المحليي

 وخصوصية كل زي، الن كل زي يمثل سيرة ذاتية للشخصية التي ترتديه.
الزي الثالث: زي الكهان: تبرز في هذا الزي االثنوغرافي خصوصية المهنة الدينية  .3

 زياءالذي يرتديه الكاهن االكبر وباقي الكهان يختلف كليا عن باقي اال المقدسة، فالزي
على الرغم من وحشيته وبدائيته، اذ تظهر قلنسوة ضخمة على الرأس بها منحوتات 
تمثل االلهة، في حين نرى ان هناك قطعة قماش يحتوي مجموعة من الرموز الدينية 

ية(، فتغطى بلباس يشبه لباس تغطي منطقة الصدر، اما منطقة )االعضاء التناسل
 الناس العاديين، ان خصوصية الزي المرتبط بالكاهن، يعكس المكان الدينية الرفيعة
التي يسكنونها وسط مجتمعاتهم البدائية، الن اللباس اشبه بطالسم وخطوط تكشف عن 

مل خصوصية دينية وارتباط روحية بااللهة، باقي الكهان تتناسب ازيائهم مع طبيعة الع
مر، الذي يقومون به، فتتنوع االزياء تباعا، منها ما هو بلون مغاير، مثل اللون االح

الذي يمثل الدم، في حين نرى الوان اخرى تغطي اجسادهم مثل اللون االزرق حتى 
الخصر، ثم اللباس التقليدي حول منطقة االعضاء التناسلية. ان خصوصية الزي 

 التي يمتلكها صاحب الزي، كما ظهر في فيلم تعكس المكان والمهنة الدينية المقدسة
ي ابوكاليبتو، لقد نجح المخرج في الكشف عن الزي االثنوغرافي وعلى اساس طبيعة الز 

 الديني الكهنوتي المقدس.
الزي الرابع: االثرياء وسادة القبيلة: وهو زي خاص، نرى ان النساء يرتدين ازياء كاملة،  .4

تغطي منطقة الصدر والبطن، وحتى الركبة، اشبه بثوب بال اكمام، في حين يعتمرن 
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في رأسهن اشبه بعمامة صغيرة مطرزة مطعمة بالذهب او االحجار الكريمة، وهذا الزي 
المجتمع البدائية، وهو زي اثنوغرافي واضح، الن يظهر الطبقية الواضحة في 

المجتمعات البدائية والشبه بدائية تعمد الى توظيف الزي من اجل اظهار االقتدار 
 المادي، والحياة الرغيدة التي يحياها صاحب الزي، كما ظهر في فيلم ابوكاليبتو. 

 لك كان يرتدي زيالزي الخامس: زي الملك: وهو زي مغاير عن االزياء السابقة، فالم .5
خاص به، فهو ثوب متكامل، قلنسوة تحمل منحوت اسم االله، في حين كانت الملكة 
تلبس ثوب مطرز بالذهب، ما عمامة صغيرة، مرصعة باالحجار الكريمة، وهذه االزياء 

سية مختلفة النها تبين حقيقة الشخصية التي ترتديها انها خاصة بالملك، وهنا مصدر قد
ثل نها ال تشبه باقي االزياء ابدا، ومن ثم فان خصوصية هذا الزي يمهذه االزياء، ال

كشف ياشبه بهوية الملك امام السكان المحليين، وان طبيعة الزي االثنوغرافي، البد ان 
عن هوية ذات خصوصية وبتفصيل كبيرة، وكأنها اوراق ثبوتية تبين شخصية الملك، 

 ة.فعله الزي الذي يرتديه الملك والملك اذا ما تطلب االمر اظهارها، وهذا تحديد ما
 الزي السادس: زي المحتلين والمبشر: وهو الزي االخير، حيث اظهر هذا الزي التفات .6

ياء الكبير بين الحضارة والمدنية والتوحش والبدائية، اذ نرى ان المحتلين يرتدون از 
هناك مع بنطال، و  مشابه لالزياء التي تظهر في افالم رعاة البقر، قبعة دائرية، قميص،

حزام يحتوي سالح ناري )مسدس(، في حين كانوا ينتعلون احذية مناسبة لكل زي، في 
حين ظهر بشكل جلي زي رجل الدين المسيحي، من خالل الزي الخاص بالرهبان 
المبشرين، وهو اشبه بجلباب طويل، مع غطاء راس مرتبط بالجلباب، يرمى للخلف، 

 رى انظيفة الدينية التي يقوم بها المبشر المسيحي، وهنا نوهذه صورة ايقونية تظهر الو 
االزياء تكشف عن الطبيعة االثنوغرافية لكل قوم ولكل مجتمع وعلى اساس طبيعة 

 التطور او نوع الحياة التي يعيشونها.
 .المؤشر الثالث: تعد االكسسوارات ضرورة في تحقق التمثل االثنوغرافي في الفيلم الروائي

سسوار بشكل كبير جدا  بالحياة البدائية، اذ يعج فيلم ابوكاليبتو، بعدد هائل من يرتبط االك
االكسسوارت سواء تلك التي ترتبط بالمكان، عدد االكسسوارت الهائلة التي ترتبط بالشخصية، 
فاالكسسوار هي عالمة تكشف عن داللة غائبة تخبرنا طبيعة االفعال او الوظيفة او العقيدة، 
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ى االجتماعي الذي يحمله الشخص، فكانت االكسسوارت متنوعة، وعديدة، منها وكذلك المستو 
ما هو مرتبط باالكسسوارت الحيوانية ومنها ما هو مرتبط بالنباتات واالحجار، وقد حدد الباحث 
عدة انواع من االكسسوارت التي ترافق كل شخصية وعلى اساس انتمائه القبائلي او الطبقي او 

 و االتي:الديني، وعلى النح

 االكسسوار االول: اكسسوارت الرجل االعتيادي: تتشابه االكسسوارت الخاصة بالسكان .1
ذي المحليين االعتيادين، اذ تظهر عدة انواع من االكسسوارت، االكسسوار االول هو ال

يرتبط بشعر الرجل، وغالبا ما يكون شعر الرجل مرفوعا باكسسوار معين، وهو 
حيواني خاص، عاج، في حين نرى ان جميع  اكسسوار حيواني، ناب، عظم

الشخصيات تشترك بنوع من االكسسوارت المرتبط بالفم وهو اشبه بعظم او حجر 
صغير يوضع اسفل الشفة السفلى، اذ تثقب الشفة ويبت هذا االكسسوار، في حين نرى 
ان هناك تباين في االكسسوار المرتبط باالنف، فهناك رجال يضعون اكسسوار يثقف 

نف على شكل حلقة او عظم صغير، والشيء الملفت للنظر في االكسسوارت اال
ر االثنوغرافية، هو ذلك العظم الضخم الذي كان يثقب به االذن حتى لتبدو االذن اكب
ه بمما هو معتاد بسبب ثقل العظم وخصامته، فتبدو االذن متدلية لالسفل، وهنا يشترك 

ن يز. ونرى ان جميع الرجال يرتدون انوع مالكبير والصغير، والغني والفقير بال تمي
القالئد، منها ما هو من الحجر على شكل كرات صغيرة، او بيضوية، منها ما هو عظم 
حيواني مثقوب ومتدلي على الصدر، منها ما هو مجرد مجموعة من االحجار 
واالعظام، وغالبا ما يرتدي الرجل اكثر من قالدة، ان خصوصية االكسسوار تكشف 

كس نتماء االثنوغرافي، وهذا ما نجح فيه الفيلم بطريقة مميزة، لكل اكسسوار ععن اال
 الحياة البدائية والقسوة الهائلة التي كان يرزح االنسان تحت وطئتها.

االكسسوار الثاني: اكسسوارت المرأة: ال تتميز االكسسوارات النسائية كثيرا عن  .2
البا ما يكون في الجبهة، وهو حجر االكسسوارت الرجالية، اال ان اكسسوار الشعر غ

كريم او عظم حيواني، يتدلى على شكل زخرفي معين، )شبكة، دائرة، مستطيل، مثلث(، 
في حين كانت لالنف اكسسوار ثابت هو حلق يثقب به االنف من الجانب، وهنا نوع 
اخر من االكسسوار يختلف عن عملية الثقب، اذ كان هناك اشبه بسلك معدني رفيع 
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من خلف الراس ليلتقي من الجهتين على جانيي االنف، وكأنه شكل من اشكال يمرر 
الزينة، كانت النسوة يغطين صدورهن في اغلب االزياء بواسطة قالئد من قطع حجرية 
صغيرة على شكل دوائر فوق الصدر. وهذا االكسسوارت تكشف الطبيعة االثنوغرافية، 

 ي.التي يمكن تمثلها في بنائية الفيلم الروائ
االكسسوار الثالث: اكسسوارت الحرب: توظف هذه االكسسوارت في ازياء الرجل  .3

البدائي من اجل بث الرعب والخوف في قلب منافسه، فنرى ان اكسسوارت الحرب، 
 غالبا ما تكون جماجم بشرية متدلية من العنق، او مربوطة بأحكام على الكتفين، في

ات متوحشة، وهي تفتح فمها من اجل حين يعتمر المحارب جماجم لذئاب او حيوان
االفتراس كانت توضع فوق الراس، وهناك حول المعاصم، اكسسوارت تربط حول 
المعصم يتدلى منها انياب، او جزء من جسد الحيوان المفرس، في حين هناك 
ها اكسسوارت حرب تقليدية، مثل الرماح، والقوس والسهم، في حين تتميز السكاكين بكون

حجار، وهي حادة لكنها ذات شكل غير منتظم، ان طبيعة مصنوعة من اال
، االكسسوارت المرتبطة بالحرب غالبا ما توجد من اجل اظهار التوحش والقوة والتنمر

وبث الخوف والرهبة في نفس المقابل، وقد كشف الفيلم عدد هذا العدد الهائل من 
بيعة الوظيفة التي االكسسوارت االثنوغرافية التي مثلت هوية متميزة للشخصية وط

 يقومون بها.
االكسسوار الخامس: اكسسوارت الملك والكهنة: ان وظائف االكسسوار متعددة ومتنوعة  .4

بتنوع  الطبقات االجتماعية والدينية في المجتمع االثنوغرافي، اذ تتميز كل طبقة بنوع 
 معين من االكسسوارت، فنرى ان هناك اكسسوارت خاصة بالكهنة، تختلف عن باقي
االكسسوارت، تظهر لنا اكسسوارت بعض الكهنة المساعدين، وهم يرتدون اقنعة كاملة 
بمالمح بارزة، الشكال مرعبة، كأن تمثل ملك الموت، او العذاب، وهي اشكال 
اسطورية ذات انوع معقوفة ضخمة، وفم مجوف مفتوح ولون احمر، كانت هذه االقنعة 

ارت الكاهن االعظم، وهو يرتدي تغطي الوجه بشكل كلي، في حين تظهر اكسسو 
قلنسوة ضخمة، يعلوها نوع من انواع الريش، وفي وسط القلنسوة كانت هناك منحوتات 
دقيقة لوجه االلهة، في حين تتدلى على الصدر قالئد بمنحوتات الشكال غريبة، اما في 
اليد فكانت هناك اكسسوارت الساور حول المعصم، يتدلى منها منحوتات اللهة او 



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

523 
 

ابين، في حين تتميز اكسسوارات الملك بخصوصية القلنسوة التي كان يرتديها، حيث قر 
تظهر االحجار الكريمة حولها، وهي مرتفعة بطريقة ملفة للنظر، في حين يغطي االنف 
من جهة العين حتى منتصف االنف، غطاء ذهبي منقوش عليه طالسم، وهناك في 

يحمل بيده صولجان ضخم، يحتوي على طالسم اليد العديد من الحلقات الذهبية، واخيرا 
ونقوش، ومطعم باحجار كريمة. ان هذه االكسسوارت االثنوغرافية ذات طبيعة تمثلية 
في بنائية الفيلم الروائي وهي ضرورة في عكس مستوى االفكار، الن لكل اكسسوار 

ط بحاجة وظيفة معينة، فمنها ما هو دائمي يرتبط بالجسم وال يفارقه منها ما هو مرتب
 معينة، يرفع حالما تنقضي هذه الحاجة.

االكسسوار السادس: اكسسوار رجل الدين المسيحي والمحتلين: وهنا نرى االختالف  .5
الكبير في االكسسوارت، فرجل الدين المسيحي على سبيل المثال كان يحمل بيده 

كان صليب مرتفع لمترين، يقدمه امامه، في حين نرى ان اكسسوارت االسلحة التي 
يحملها المحتل مختلفة، فالمسدسات ذات الطلق الناري، والبنادق، وحتى السكاكين 
ما المصنوعة من المعادن، كانت اكسسوارت مرتبطة بنوع الحياة التي يحياها هؤالء، وك

بينا ان لكل حياة ومستوى معيشة، وحضارة ومدنية معينة انوع من االكسسوارت تعكس 
 ها.ا، وترتبط بطريقة فاعلة بالشخص الذي يحملها او يرتديالجانب الروحي والوظيفي له

 

 المؤشر الرابع: للون هيمنة يكشف عن مرجعياته االثنوغرافية في الفيلم الروائي.

للون اهمية في تحقيق التمثالت االثنوغرافية في الفيلم الروائي، وال يقصد الباحث هنا اللون 
خرج لون مهيمن يعبر فكريا ونفسيا عن طريقة بوصفه رؤية اخراجية، يفترض من خاللها الم

االحداث ورؤيته تجاهها، ولكن نقصد باللون هنا اللون االثنوغرافي، الن لكل مجتمع ولكل 
حضارة الوان ثابتة تكشف عن توجهات هذه الحضارة، وابرز مالمحها وسماتها الشكلية، فللون 

سسوارت التي تستخدم، الن اللون عالمة خصوصية ترتبط بالبيئة والمكان، واالزياء، وكذلك االك
ذات داللة حسية، تمنح المتلقي نوع من االستجابة النفسية صوب ما يحدث امامه، وهذا ما 
حدث فعال في فيلم ابوكاليبتو، حيث وظف المخرج اللون االثنوغرافي المهيمن على حضارة 
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ة في تلك الحضارة، وعلى المايا، من اجل عرض المزاج او الطبيعة النفسية التي كانت سائد
 النحو االتي:

اللون االزرق: كان هذا اللون هو المهيمن على الكثير من االماكن والطقوس، فعلى  .1
سبيل المثال وكما رأينا في الفيلم، ان االسرى الذي يجلبون الى المعابد من اجل 

ملن تقديمهم قرابين لاللهة، وقبل دخولهم الى دهليز المعبد، كانت هناك نسوة يح
 بأيديهن اوعية، تحتوي على اللون االزرق، فيتم ايقاف االسرى بالقرب منهن، ويقمن
م النسوة بطالء اجسام االسرى باللون االزرق بشكل كلي ما عدا الوجه والرأس، ومن ث

احث يذهب باالسرى الى المعبد من اجل اتمام الطقس الديني وتقديمهم قرابين، ويرى الب
حيث  ق مرتبط بالسماء، وهذا ما يعني ان القرابين منذورة للسماءان طبيعة اللون االزر 

تسكن االلهة، وان سبب عدم طالء الراس والوجه، يظهر بعد اتمام الطقوس الديني، 
د فحينما يقدم الرجل بوصفه قربان، يتم قطع رأسه ليرمى بعيدا عن جسده، فيبقى الجس

 ة طويلة مثبتة في وسط المعبد.باللون االزرق في حين يعلق راسه على اعمدة خشبي
كما وظف اللون االزرق في الرسوم الخاصة بالمعبد، حيث كانت هناك لوحات على 

 زرق.جدران المعبد تظهر القرابين وهم يقدمون لاللهة وكانت القرابين ملونة باللون اال

في حين يوظف اللون االزرق من اجل طالء بعض اجسام المحاربين، وكأنها داللة 
 فدائيتهم وتضحيتهم من اجل االلهة.على 

 ابين،اللون االحمر: وهو لون الدم، وكان هذا اللون سائدا، السيما في طقوس تقديم القر  .2
فكان بعض الكهنة يصبغون اجسادهم بالكامل باللون االحمر، لون الدم، يضاف الى 

ب في ذلك ان الكثير من المحاربين كان يصبغو وجههم تحديدا بلون احمر، لبث الرع
خصومهم، وخصوصية اللون االحمر، كونه من االلوان الحارة، وااللوان ذات الطول 

 الموجي الطويل، فضال عن كونه لون انفعالي.
اللون االخضر: اغلب االكسسوارت التي ظهرت في شبه المدينة كانت باللون  .3

 االخضر، وارتباط اللون االخضر، يكشف عن الخير والخصوبة، والسيما ان كل ما
يحيط حضارة المايا هو اللون االخضر، اي الغابات، وهذا ما جعل اللون االخضر 

 خاص بالتزين.
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مزيج من االلوان: نرى ان هناك اكثر من لون قد وظف في بناء المعابد منها اللون  .4
 االبيض واللون االصفر، في حين كانت الرسومات على جدران المعابد بالوان متعددة،

 ت تقوم بمهمة سرد الطقس الديني بتفاصيله، وهنا نكتشف اهميةحيث كانت هذه اللوحا
، الصورة بالنسبة لحضارة المايا، وان كانت الصورة هي او اشكال الكتاب في التاريخ

كما هو في تاريخ العراق القديم، حيث كانت الكتابة الصورية الشكل االول الذي 
، الكتاب المصرية الهيروغوفيةتطورت منه الكتاب المسمارية، وهذا ما نراه ايضا في 

حيث كانت الصورة هي وسيلة التواصل بين افراد المجتمع وهي تؤمن ايصال المعلومة 
بغض النظر عن مستوى التعلم لكل فرد. لقد نجح المخرج في اظهار وتوظيف االلوان 
، بما يحقق الطبيعة النفسية واالجتماعية والدينية التي يفرضها اللون االثنوغرافي

 رتباطه الحقيقي ببنية المجتمع.وا
 الفصل الرابع

 النتائج واالستنتاجات

 أواًل: النتائج:

 تعد التمثالت االثنوغرافية ضرورة اساسية في بناء مصداقية الفيلم السينمائي على .1
 مستوى المكان واالحداث والشخصيات. كما رأينا في فيلم عينة البحث.

ا ي، كمثل االثنوغرافي في بنائية الفيلم الروائيشكل المكان بنية اساسية في اظهار التم .2
 ظهر ذلك في عينة البحث فيلم )ابوكاليبتو(.

ائية تتمظهر داللة الفعل من خالل الطرز والفصال الخاص باالزياء االثنوغرافية، في بن .3
 الفيلم الروائي، كما ظهر في فيلم )ابوكاليبتو(.

يلم لغائب االثنوغرافي في بنائية الفتنهض االكسسوارت بعملية انتاج المعنى واحضار ا .4
 الروائي، كما ظهر في عينة البحث )فيلم ابوكاليبتو(.

 يمنح اللون سمة نفسي ومدلول حسي اثنوغرافي في بينة الفيلم الروائي، كما ظهر في .5
 فيلم )ابوكاليبتو(.
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 ثانيًا: االستنتاجات:

 .ايجابي في الفيلم الروائيتشكل التمثالت االثنوغرافية مدخل مهم لبناء اساس تلقي  .1
 تعد البيئة المرجع االساس لجميع التمثالت االثنوغرافية في الفيلم الروائي. .2
 تكمن التمثالت االثنوغرافية في التفاصيل، مثل االكسسوار، االزياء، اللون، النها .3

 عناصر دالة عن طبيعة الفكر االثنوغرافي في الفيلم الروائي.
 اساسية في الكشف عن كل التمثالت والتحقق من مصداقيتها.للغة االثنوغرافية ضرورة  .4
تكشف التمثالت االثنوغرافية عن طبيعة الزمن المهيمن وخصوصيته في تجسيد االفعال  .5

 واالحداث االثنوغرافية في الفيلم الروائي.
 

 ثالثًا: المقترحات:

لم وجي في بناء الفييقترح الباحث اجراء دراسات عن كيفيات توظيف علم االثنوغرافي واالثنول
 السينمائي بشكل عام.

 رابعًا: التوصيات:

ادة ميوصي الباحث، ادراج علمي االنثروبولوجيا واالثنولوجيا ضمن مقررات الدراسات العليا في 
 ية.ينمائالسيناريو واالخراج والمعالجات االدبية، لما لها من اهمية في بناء طرق بحث المادة الس

 قائمة المصادر

حة ماهر مجيد، التراكيب الزمنية في سردية الفيلم السينمائي المعاصر، اطرو ، ابراهيم .1
 .2005دكتوراه، غير منشورة، جامعة بغداد: كلية الفنون الجميلة، 

(، منشورات مجّلة العربي،  46احمد، الطريق إلى المعرفة، كتاب العربي )ابو زيد،  .2
 .الكويت

، جامعة بغداد: وزارة التعليم العالي 1محمد سعيد، علم مناهج البحث، جابو طالب،  .3
 . 1990والبحث العلمي، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر، 

منهجي للتمثالت الداللية عند الطفل، و تأطير نظري  -الغالي، الطفل واللغة أحرشاو،  .4
 .  1993المركز الثقافي العربي،   :بيروت



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

527 
 

الت فــــي الصــــورة، مجلــــة الحيــــاة السينمائية،دمشــــق، وزارة الثقافــــه ســــامر، تــــأم اســــماعيل، .5
 .2006، 58المؤسسة العامة للسينما، العدد

 .1971قبارى محمد، االثنربولوجيا العامة، االسكندرية، الناشر للمعرفة، اسماعيل،  .6
 . 1996فاضل، السرد السينمائي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، االسود،  .7
ج. دادلــي، نظريــات الفــيلم الكبــرى، ترجمــة جــرجيس فــؤاد، القــاهرة: الهيئــة العامــة انــدرو،  .8

 .1986المصرية للكتاب، 
ا، روجيه، الفلم وانتاج المعنى، تر: فائز بشور، دمشق: المؤسسة العامة للسينم اودن، .9

2006. 
بو ا جاك واخرون، جماليات الفلم، تر: ماهر تريمش، مراجعة هناء صبحي، أومون، .10

 .2011ظبي: هيئة ابو ظبي للثقافة والتراث )كلمة(، 
االحســـاس الســـينمائي. ت ســـهيل جبـــر، بيـــروت: بـــدون دارنـــش. ســـيرجي م، ايزنشـــاين،  .11

1970 . 
روالن، مقاالت نقدية في المسرح، ترجمة سهى بشور، دمشق: منشورات وزارة بارت،  .12

 .1992الثقافة، 
ريمــون فرنســيس، مكتبــة االنجلــو المصــرية، ، تــر 1أندريــه، مــا هــي الســينما ، جبــازان،  .13

 .1968القاهرة، 
دار الرشـيد للنشـر،  بغـداد: جعفر علـي، جمةلوي دي جانيتي، فهم السينما، تر جانيتي،  .14

1980. 
  .1997علي، االنثروبولوجيا_ علم االناسة، دمشق: جامعة دمشق، الجباوي،  .15
ـــوز،  .16 ـــل، دول حســـن عـــودة، دمشـــق: لحركـــة او فلســـفة الصـــورة ، ترجمـــة: ا -الصـــورةجي

 .1997منشورات وزارة الثقافة، 
( ، 34سنكران، جاك دريدا ونظرية التفكيك ، مجلة الموقف الثقافي العدد)رافيندران،  .17

2001 . 
 .1994السرد الفيلمي، الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، ،عبد الرزاق، الزاهير،  .18
بــدوي، القــاهرة: الهيئــة  االحســاس بالجمــال، ترجمــة: محمــد مصــطفىجــورج، ســانتيانا،  .19

 .2001المصرية العامة للكتاب، 
خالد حداد، دمشق: المؤسسة  جمةرالف، جان دوبري، السينما فنًا، تر  ستيفنسون، .20

 .1993العامة للسينما، 
 قاســم حســين، ســايكولوجية ادراك اللــون والشــكل، بغــداد: وزارة الثقافــة واالعــالم، صــالح، .21

 .1982(، 305دار الرشيد، سلسلة دراسات، )
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 منشورات وزارة الثقافة واالعالم ، :عصام، االنسان والبئية، بغدادعبد اللطيف،  .22
1979 . 

عالم  :المجلد األول، القاهرة ،أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصر  عمر، .23
 . 2008الكتب ، 

المضــامين الفكريــة لــدالالت الــزي فــي العــرض المســرحي  ،حيــدر جــواد كــاظمالعميــدي،  .24
 .2000كلية التربية الفنية، :غير منشورة،جامعة بابل ،التاريخي، رسالة ماجستير

، الســـــنة مجلـــــة المســـــرح المصـــــريةالقـــــاهرة: عبـــــد اهلل ، األزيـــــاء المســـــرحية، العـــــويطي،  .25
 .1965، 22الثانية،ع

روجيه، واقعية بال ضفاف، ترجمة حليم طوسون، القاهرة: دار الكتاب غارودي،  .26
 .1998، 5العربي، ط

ة ماريو، الموضات واألزياء في األفالم، ترجمة طه فوزي، القاهرة: المؤسسفردوني،  .27
 المصرية للتأليف والنشر، ب ت.

 االدبي، القاهرة: الهيئية المصري العامةصالح، منهج الواقعية في االبداع فضل،  .28
 .1978للكتاب، 

 .1986، الكويت: 98حسين، قصة االنثروبولوجيا، مجلة عالم المعرفة، العدد فهيم،  .29
 ( السـنة1سيكفرد، النظرية الواقعية فـي السـينما، ترجمـة جعفـر علـي ، العـدد )كراكاور،  .30

 .1986السادسة بغداد، 
مؤسسة كامل مهدي  القاهرة: جمة صالح التهامي،ارنست، فن الفلم ، تر لندجرن،  .31

 . 1959للطباعة والنشر والتوزيع، 
 يوري، مدخل الى سيميائية الفلم، تر: نبيل الدبس، مراجعة قيس الزبيدي،لوتمان،  .32

 .2001دمشق: المؤسسة العامة للسينما، 
عة عيـون مطب :الدار البيضاء يوري، مشكلة المكان الفني، ترجمة: سيزا قاسم،لوتمان،  .33

 .1988، 2المقاالت، ط
مـة سعد مكاوي، القـاهرة: الهيئـة المصـرية العامارسيل، اللغة السينمائية، ترجمة  مارتن، .34

 .1964للتـاليف والترجمة، 
عدنان، االتجاهات الرئيسية في الفن الحديث على ضوء نظرية هربت ريد، مبارك،  .35

 .1973وزارة االعالم، بغداد 
معجم علم االجتماع تر احسان محمد الحسن ، بغداد: دار الرشيد  ،دينكنميشيل،  .36

 .1980للنشر، 
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لثقافة ، بغداد: وزارة ا57ياسين، الرواية والمكان، الموسوعة الصغيرة، العدد النصير،  .37
 . 1980واالعالم، 

، قيس، طبيعة المجتمع البشري، بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمينوري،  .38
 .1981د،جامعة بغدا

مقدمة في االنثروبولوجيا التربوية، االردن: عمان، المطابع احمد ابو، هالل،  .39
 التعاونية.

ـــة  القـــاهرة: علـــي الشوباشـــي، جمـــةبـــول، الســـينما بـــين الـــوهم والحقيقيـــة، تر  وارن،  .40 الهيئ
 .1972المصرية العامة للكتاب 

41. François  Laplatine, " l'ethnologue, le traducteur et l'écrivain" 
in Meta, vol 40, n°3 ، septembre 1995. 

42. Voir: jean copans, Introduction al EthnoLogie et al 
Anthropologie, Nathan, paris, 1996. 
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 البصري بالفن االتصال تعزيز في ودورها اللونية العالقات
 
 

 الباحثان
 

 الربيعي حمود جاسم عباس.  د.  أ                      السعدي خلف حسين علي 0 د.   م
 

 الجميلة الفنون كلية/  بابل جامعة/  العراق
 الفصل األول
 اإلطار المنهجي

 مشكلة البحث:
نبـع يحتل االتصال موقعًا مهمـًا فـي حيـاة اإلنسـان فـي إطـار التكـوين والتـأثير فـي المجتمـع، وت    

عتبارهـا المتميزة فـي تكويناتهـا وأنشـطتها االجتماعيـة والثقافيـة با تلك األهمية ما تحمله في جوانبها
تكوينــات مترابطــة ومتراصــة مــع القــيم التــي تســير فــي ضــوئها أنشــطة االتصــال التــي تتحقــق عبــر 

 وسائله المتعددة ، والتي من ضمنها الفن بوجه عام والفن البصري بوجه خاص .
قــات اللونيــة بينهــا تــرابط رصــين، تتطلــب يقــوم الفــن البصــري علــى تكوينــات بنــى مــن العال

للوني اقدرًا من المهارة والتخيل ألنها نظامًا واسع الفعاليات معتمدا باألساس على عناصر التوافق 
وتواشــجه وتوائمــه . فــاللون فــي مقدمــة العناصــر واهــم ركــائز االنجــاز للفــن البصــري  ومــن خاللــه 

لحقـل اإلبـداعي الجمـالي . فضـال عـن امتالكـه يظهر الفعل التصميمي داخل فضائه مشـيرا  إلـى ا
 جانب اإلسهام في جميع الفعاليات التي يقررها الفنان البصري.   

ي فالعالقــات اللونيــة تعتمــد فــي أساســها علــى التبــاين والتضــاد والتــدرج فــي القــيم اللونيــة وفــ
 عن طريق تفاعل جلها تتحقق الوحدة الجمالية المنبثقة عنها لتجعل من المتلقي شريك في إخراجه

الضوء المنعكس مـن األشـياء داخـل شـبكية العـين التـي يحـس المتلقـي مـن خـالل العالقـات اللونيـة 
 ألوانا مختلفة . ةالمتضمن

 وفي ضوء ما تقدم يحدد الباحثان مشكلة البحث بالتساؤل األتي :
 لجمالي فيه؟  هل العالقات اللونية تؤسس ناتجا يعزز االتصال في الفن البصري ويحقق الجانب ا
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 أهمية البحث والحاجة إليه :

تــأتي أهميــة البحــث مــن أهميــة الحقبــة التــي ظهــر فيهــا الفــن البصــري التــي تشــكل منعطفــا  .1
 تاريخيا مهما في العمليات الفنية .

 تقدم إطاللة معرفية عن أنظمة العالقات اللونية في الفكر التصميمي للفن البصري .  .2

 تسهم في االطالع على األساليب اللونية المتبعة في الفن البصري.  .3
      

 هداف البحث:
 يهدف البحث إلى تعرف :    

 .العالقات اللونية التي تعزز االتصال داخل فضاء الفن البصري ومؤسسة للقيم الجمالية        
 
 

 حدود البحث:
 الحدود المكانية : الفن البصري . .1

 الفترة التي ظهرت فيها مدرسة الفن البصري . الحدود الزمنية : .2

 صري البصري بالفن الب لالحدود الموضوعية : العالقات اللونية ودورها في تعزيز االتصا .3
  

 :تعريف المصطلحات
  

جسام الذي يولده النور على العين ويتم نشره وتوزيعه بواسطة األ ع: "هو االنطبااللون
 (.5، ص5المعرضة للضوء" )

: حالة من الترتيب لمجموعة لونية ضمن تكوين معين على وفق  ت اللونيةالعالقا
 متطلبات معينة تؤدي غايات جمالية معززة لالتصال البصري داخل فضاء الفن البصري 

  : "هو وسيلة اتصال بصرية تعتمد على وضيفة العين ومحدوديتها في  الفن البصري        
 (  .110،ص16استجابة بصر المتلقي اإلدراكية" )        
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

  
 المبحث األول : العالقات اللونية :

مــن الحقــائق المســلم بهــا أن الفــرد لــه وجــود مســتقل فــي المجتمــع علــى وفــق طبيعــة حياتيــة       
نذ تفرض عليه بناء عالقة مع اآلخرين ، وعلى رأى الفلسفة بدأت العالقة بين اإلنسان والطبيعة م

أن وجــد ، حيــث أن العلــم والفلســفة وبقيــة أشــكال الــوعي هــي جــزء مــن الكيــان االجتمــاعي للحيــاة 
ع بطاقـة ية ، تلك العالقة مستقبلها مرتبط مباشرة بالقدرة اإلنسـانية للعقـل البشـري الـذي يتمتـاإلنسان

 ال حدود لهـا إذا مـا منحـت الفرصـة بـاالنطالق نحـو القـوة التـي مكنـت البشـرية مـن التقـدم والتطـور
 من عصر الكهف حتى وقتنا الحاضر المتمثل بعصر السرعة واالنترنيت . 

د ياة والحضارة في تطورها في كل المجاالت شاملة الفن في مقدمتها كونـه واحـمع امتداد الح     
 من المجاالت المهمة تواكب التقـدم واالزدهـار والرقـي علـى مسـتوى الثقافـات المتطـورة عـالوة علـى
 كونه الوجه اآلخر لما هو في الواقـع ومـا الفـن البصـري إال واحـد مـن تلـك . فهـو اعتمـد فـي بنـاءه

ذ أول نقطــة داخــل فضــاءه إلــى آخــر ضــربة فرشــاة ينهــي بهــا الفنــان عملــه . فــاللون علــى اللــون منــ
 أهم العناصر البنائية في الفن البصري بوجه خاص بل الوسيلة المنمية للعناصر األخرى فيه .

بذلك يـدخل كعنصـر مـؤثر لإلحسـاس بالجمـال اعتمـادا علـى األطـوال الموجبـة المختلفـة وتردداتهـا 
ا الضـوئية أو شـدتها فضـال عـن إعطـاء التكـوين ترابطـا يؤسـس ناتجـا جماليـا ، أو من خالل قيمته

 (.142، ص :  1فهو يعطي التكوين تماسكا حتى وان تم استخدامه وفق درجات لونية قليلة ) 
وال ينبغـي مـن حيــث المبـدأ أن تنظــر إلـى التنظــيم الشـكلي فـي الفــن عمومـا والفــن البصـري خاصــة 

كال واأللوان كما يحلو للفنان ، بل المعنى يتعدى إلـى شـيء مهـم  هـو على انه مجرد ترتيب لألش
 فاعليــة العمليــة الفنيــة برمتهــا . ذلــك أن بنيــة العمليــة االتصــالية للفــن تتشــكل مــن مرتكــزات عــول
عليهــــا الفنــــان منــــذ خطواتــــه األولــــى ، فالفنــــان فــــي الفــــن البصــــري يركــــز علــــى العالقــــات اللونيــــة 

 الوسيلة التي تحقق جمالياته والتي تعتمد أساسا على : وتنظيماتها المتعددة كونه
 : الذي يتعلق بالوحدة والمرونة في تأسيس صالحيات تنظيم العناصر لدرجة يمكن  التماسك.  1

 إدراكها .    
 لعملل: أحد المكونات األساسية لالندماج وااللتحام في إضفاء الثراء والتنوع محققا التركيب .  2

 متلقي .استجابة ال    
 : يحث المتلقي على االستنتاج فيتحرك ضمن العمل بشكل أكبر . المضمون.  3
 : إنها خاصية تجعل من المتلقي قادرا على االستكشاف من دون أن يظل طريقه ، الوضوح .  4

 ( . 395، ص :  2فتظهر األلوان أمامه كعالقات هادية . )      
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وفي ذلك نجد الفـن البصـري يسـتخدم اللـون كصـفة متصـلة بـذات الشـكل مـن اجـل التعبيـر عـن    
 ثقل األشياء وتكتلها في تنظيم القيم اللونية ومن اجل التالعب باإلحساس على وفق :

 ( ما يختص بالصفة اللونية . Hue). صفة اللون : 1
 والتشبع أو الكثافة اللونية .مقدار الوضوح واللمعان  (  Intensity). شدة اللون : 2
 ( .11، ص : 4( هو مدى تجرده من االختالط باألبيض . )   Value). قيمة اللون : 3
ـــاين    ـــثالث أعـــاله فـــي االســـتخدام األمثـــل والمتكـــرر للتضـــاد والتب ـــى الصـــفات ال ففـــي التركيـــز عل

 امو والتدرج لأللوان المصوبة بالتفعيل الجمالي الذي هو غايـة فنـانو الفـن البصـري . والـذين اسـتخد
ة الخصــائص التــي تميـــزت بهــا األلـــوان مــن خـــالل تأثراتهــا الواضـــحة والمتميــزة مثـــل األلــوان الحـــار 

وبـــالحرارة أخـــرى فـــي فضـــاء الفـــن البصـــري لتحقيـــق الفكـــرة   ةوالبـــاردة ليعطـــي شـــعورا بالـــدفء تـــار 
لـك األساسية بطريقة مؤثرة فـي المتلقـي . فضـال عـن داللتهـا اللـون الرمزيـة المتعـارف عليهـا ، فهنا

( . ويهـدف  215، ص :  5خاصة بالعالمات والتحذير وألوان خاصة للمدرسـة والعمـل وغيرهـا )
 لفنان البصري في استخدامه للقيم اللونية المتعددة تحقيق ما يلي :ا
 . جذب وشد انتباه المتلقي . 1
 . إضفاء التأثير النفسي للمتلقي . 2
 . إحداث بناء معرفي وزيادة التذكير واالسترجاع . 3
 . إضفاء الجمال وتنمية الذائقة الجمالية للمتلقي . 4
 (  229، ص :  6كرة العمل البصري والمتلقي .) . إحداث نوع من األلفة بين ف 5

االســـتدالل علـــى إن اللـــون وتنظيماتـــه المتعـــددة هـــو  نوبنـــاء علـــى مـــا ورد آنفـــا يمكـــن للبـــاحثتي    
ت المحور لما يمتلكه من صفاته الظاهرة في نظام توظيفي للتأثير على استجابات المحفزة للمدركا

وال  .اللـون قـوة تحفيزيـة كجـزء مـن القـوة البانيـة للتكـوين الذهنية والحسية للمتلقي وبـذلك يكمـن فـي 
ر بد مـن الدقـة فـي اختيـاره وتوظيفـه بغيـة إعطـاء نـوع مـن الديناميكيـة الفاعلـة داخـل الفضـاء المقـر 

 (  100، ص :  7لتحقيق االستجابة من إثارة اللون مما يكشف عن أسباب انتقائها . ) 
 نيـــة الفـــن البصـــري تقـــع ضـــمن العالقـــات اللونيـــة المتباينـــةويـــرى البـــاحثين الـــنظم اللونيـــة فـــي ب    

لبصري والمتدرجة لينتج عنها موازنة الجاذبية الجمالية إلضفاء تعبيرات مؤثرة للتحفيز ا ةوالمتضاد
ي لتتوافـق وتتواشـج وتتـواءم مـع صـفاتها الظـاهرة ومسـتوى أدائهـا فـي بنيـة محكمـة البنـاء ومتميـزة فـ

 جذب البصر ، كما في :
 ال التباين والتضاد : يعني العالقة بين شيئين أو أكثر وهو تعبير عن االختالفات بينهما فض.  1

 ن عن الصلة بين األجزاء المتباينة ومنها التباين اللوني في حاالت االختالف المتدرجة بي     
 به  لون وأخر ، أو بين اللون نفسه ، بما يحقق التنوع والوحدة . في حين التضاد يقصد      
 أعلى حاالت االختالف بين لونين أو األلوان المستخدمة داخل فضاء العمل البصري       
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 كاألبيض واألسود أو األلوان المتضادة األخرى . فيما يوظف التباين والتضاد اللوني       
رشاد المتلقي إلى الهدف المنشود م        ن لتحريك الهيئة وتمييزها عن خلفيتها ) فضاءها ( وا 
 العمل عالوة على منح التكوين الفني الوحدة ضمن اإلطار العام .       

 ن باين اللو فأللوان النقية القوية هي أكثر لفتا للنظر من مثيالتها الباهتة أو الغامقة ، وت          
وتضاده هي من إلى مظاهر تحريك الفن البصري ألنه يقوم بإبراز وخفوت لون على حساب لـون 

نمـــا يتعـــدى ذلـــك إلـــى  ر( وال يقتصـــ 48، ص  8 آخـــر . ) التبـــاين والتضـــاد فـــي عنصـــر اللـــون وا 
 العناصر األخرى في الشكل والحجم واالتجاه وجلها تؤسس ناتجا جماليا متعددا .

 
 . التدرج : عالقات لونية أدائية في الفن البصري الحاصل بين لونين أو أكثر أو بين اللون  2

 ة إلى انتقاالت لبصر المتلقي بشكل متسلسل ومتتابع عندما تكون متوافقنفسه ، وكلها تؤدي      
 عمق ومنتظمة . والتدرج اللوني ينتج عنه أثرا مسافيا نحو العمق أو العكس معزز اإليهام بال     
 الفضائي مؤسسة أبعادا جمالية داخل فضاء الفن البصري .     
تبعــا لمقــدار الوحــدات المتدرجــة التــي تفصــل بــين  وقــد يكــون التــدرج اللــوني ســريعا أو بطيئــا     

 لونين مختلفين أو أكثر ، فيكون سريعا عندما تكون وحداته أقل في حين يكون بطيئا عندما تكون
 ( .  23، ص :  9أي زيادة عدد األلوان المتدرجة )  ةالبصر بطيئ ةانتقالي

ق باألسـاس علـى التكـرارات التـي تحقـوالتدرج سواء أكان باللون أم بعناصر التكوين األخرى يعتمد 
ــــة  اإليقاعــــات ) المنتظمــــة وغيــــر المنتظمــــة ( والتــــي تســــمح لبصــــر المتلقــــي باالنتقــــاالت اإليقاعي

 المتناغمة مؤسسة ناتجا جماليا .
    

 *المبحث الثاني : الفن البصري
ا أســبابه"لقـد سـحرت األوهـام اإلنسـان عبـر فتـرات التـاريخ المتعاقـــبة، وبحـث الفالســفة فـي 

ودون العلمــــاء والفنــــانون الحــــاالت المتعــــددة التــــي تحــــدث فيهــــا وقــــاموا بتحليــــل وتفســــير الظــــواهر 
( وان نسبة كبيرة من الفنون عموما تتضمن أوهاما بشكل أو بآخــر، 15، ص 18المحيطة بنا " )

ينات وان مســألة فصــل الــوهم عــن الفــن أمــر يبــدو محيــرا بقــدر مــا يبــدو حقيقيــا. ومـــع نهايــة الخمســ
شـــهد العـــالم ظهـــور تيـــارات فنيـــة جديـــدة ال تنفصـــل عـــن المحـــاوالت الســـابقة ، بـــل تشـــكل اســـتمرارا 

ينات وتطــورا لهــا، إنمــا بأبعــاد وآفــاق جديــدة، هـــذه التيــارات التــي تعــود بجــذورها إلــى مــا قبــل الخمســـ
عوامـــل مشـــتركة وتلتقـــي عنـــد أهـــداف متشـــابهة، ممـــا أدى إلـــى ظهـــور عــــدد مـــن  هـــاأحيانـــا وتجمع

ـــان   ـــة الفن الحركـــات واألســـاليب ومـــن هــــذه الحركـــات هـــو )الفـــن البصـــري( الـــذي يكمـــن فـــي محاول
 ( واألثر الذي يتركه في بـصر المتلقي.O.P.Artالستثمار معطيات اإلحساسات البصرية )
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 بصريـــة للعيـــن والناتجـــة عــن العالقــات الجدليـــة بــين"والفــن البصــري يتقصــى االيهامــات ال
 (. 240، ص 2وأخرى نفـسانيـة " )  فسيولوجيةرؤيـة موضوعيـة وأخرى ذاتيـة بين ظواهر 

مــه ويعــد الفنــان فيكتــور فــازاريللي احــد أهــم الفنــانين الــذين التزمــوا بــالفن الحركــي فــي مفهو 
ح منــــذ بدايــــة الســــتينيات مــــن القــــرن الشــــامل وقــــد دأب علــــى تقــــديم أعمــــال تــــدخل ضــــمن مصــــطل

ثــارة بصــر المتلقــي.  الماضــي، قــد توصــل باســتخدام األســود واألبــيض فــي رســم الخطــوط لإليهــام وا 
ـــان الســـوداء والبيضـــاء، وقـــد أضـــفى  فاألعمـــال المبكـــرة التـــي ظهـــرت فـــي البدايـــة ســـاد فيهـــا القيمت

 ء وما تتركـه هـذه التقنيـة مـناستخدامها بعض المزايا، حيث إن تفاعل المساحات البيضاء والسودا
ثارة  و لبصر هـي األسـاس البسـيط لهـا " فالمسـاحات البيضـاء تبـدو وكأنهـا رماديـة كمـا تبـدلإيهام وا 

المســـاحات الســـوداء وكأنهـــا تتحـــرك أمـــام بصـــر المتلقـــي". أمـــا التضـــاد بـــين الخطـــوط فيصـــل إلـــى 
 (. 21، ص 18)أقصى مداه، وبذلك تتعزز قيمة معظم التأثيرات البصرية المتداخلة 

 
 ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
السـتينات ( وهـي حركـة فنيـة قامـت فـي بدايـة Optical Art( ومصـدرها )O. P. Art* الفـن البصـري )

 من القرن العشرين وعنيت بصورة خاصة بتوليد تحريفات بصرية للظواهر المرئية التي تحدث في المدركات.
 وان األساس الذي اعتمدتـه هـذه التقنيـة والـذي يحقـق وحـدة التصـميم هـو "إن الخلفيـة والشـكل     

(. تــم 243، ص2")يتألقــان مــن تــوترات متقابلــة داخــل هــذه الخلفيــة وبحيــث يكمــل بعـــضها بعضــا 
ان اسـتخدام مسـاحات وبنــى لونيـة ينــتج عنهـا نــوع مـن الحـوار بــين األلـوان الحــارة )المتقدمـة( واأللــو 

البــــاردة )المتراجعــــة( وقــــد أدرك الفنــــان البصــــري إن عناصــــره الشــــكلية لــــم تكتســــب كــــل تنوعاتهــــا 
فاوتــة ان المســطحة والمتوتناقــضاتها وعالقاتهــا الداخليـة إال بإدخــال اللــون، وبـذلك جــاء توزيــع األلـو 

متتاليـة، المتزامنة وال تالمتضادااألعماق وتوهـج األلوان وانتشارها وتداخلها وتقلصها وامتدادها ثم 
كـــل ذلـــك يقـــود ومـــن خـــالل هـــذا الحـــوار الـــدائم بـــين تلـــك األلـــوان )الحـــارة والبـــاردة( ونتيجـــة للمـــزج 

 البصـــري يقـــود إلـــى تهيجـــات الشـبكيــــة البصـــري والتقلـــب الشـــامل والـــدائم للعناصـــر التشكيليــــة للفـــن
لمتلقي  داخل تصميم الفن البصـري ومـن خـالل التداخــالت خداع لوتشنجاتها بشـكل يتحول مـعها 

 اللونيــــة وتنـــاقص المســـاحات المتــــأللئة للوصـــول إلـــى إمكانيـــات تشـــكيلية لتحـــدث االختـــزال والتقـــدم
 ن األشكال الملونة وانحناءاتها.التي تحدث م اللونيةوالتراجع لتؤسـس ناتجا بالظاهرة 

ولعـــل الفـــن البصـــري الـــذي غــــدا اليـــوم مـــن الفنـــون الشــــائعة مـــا هـــو إال اســـتغالل متـعــــمد 
لظواهـر الوهم التي تتجلى أمام العـين لتخلق نماذج جـميلة جذابـة محيرة وباعثـة علـى االضــطراب 

التـي تـربط العـــمل اللونيـة مية العالقــة أحيانا. ووفق ما تقدم يمكن القول إن الفن البـصري يؤكـد أه
البصري والحـصول على نموذج مـضــلل للعـين باسـتخدام وحـدات هندسـية أو شــبكية مـن الخطـوط 
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المتوازنة والمتداخلة .  وقد جـعل الفنان البـصري من المربع العنصـر األهــم فـي الوحــدة التشـكيليــة 
ــــل العنصـــر  هندسيــــة أخـــرى غنيــــة فـــي تنوعهـــا ووظائــــفها، الـــذي أضـــاف إليـــه أشـــكاال  األســـاسب

ويـــضاف عـــمل اللــون داخــل كــل عنصــر أو وحــدة حـــيث يقــوم عـــدد ال حصــر لـــه مــن إمكانيــات 
التمــازج بـفـــضل ناقـضـــة أو تناغـــمه مـــع األلـــوان المجــاورة ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن تــدخالت لونـــية 

يـــق قـــيم الجمـــال المبتغـــاة حيـــث إن الفـــن وتناقــــض المســـاحات المتأللئــــة والمســـاحات الســـاكنة لتحق
يـــعد مــن الفنــون التــي تتنــاول حاجــات اإلنســان الجماليــة بوصــفها عنصـــر اتصــال مــع ، البصـــري 

المتلقــــي الــــذي يـــــعد الجانــــب األســــاس الــــذي يتســــلم عــــن طريقهــــا المشــــاركة الوجدانـــــية والعاطفيــــة 
ومخطــط لهــا والبتكــار الحلــول والجماليــة علــى الســواء. " فــالفن البصــري يتضــمن خـــطوات منظمــة 

وتأسيــسا علـى ذلـك يمكـن االسـتدالل  (.41، ص 6ومن ثـم تحقيق جوانبها الوظيفية والجماليـة " )
علــى إن الــذي يتحــرك فــي الفــن البصـــري هـــو نــاتج اإليحــاء بالحركــة والوهـــم بهــا، وهـــي تــرتبط ال 

 قارب أو تداخل أو تالمـس محال بالعالقات المكونة لـها والناتجة من مؤثرات تباعـد أو ت
فـن أو تجـاور أو تعارض أو تـراكب بين األشكال التـي تتــضمن األلـوان المكونـة لهـا. إن معــظم  ال
ه مـن البـصري سببه ذاكرتنا وخبرتنا وما تعلمناه في الحياة "  فالدماغ يـطور المعلومات التي تصـل

ية زين الثقافي وعوامل نفسـية وفسيولوجـالمدركات الحية اعتمادا على عوامل شخصية كالخبرة والح
(. وتـصميمات الفن البصري موحدة بالمعنى الذي يتيح لكل لون أن يـصبح جزءا 94، ص 16" )

عة التي من النسـيج المتفاعل والتنويع في التكوين الذي يوهم االنتقاالت البصرية والحركات المتتابـ
 صري يختلف مع أنماط الرسم في إن تنظيمهـا يعتمـدتعتمد على أسلوب التدرج اللوني. " والفن الب

، ص  18كليــــــا علــــــى خلــــــق نـــــــسق مــــــن األشــــــكال اللونيــــــة المتضــــــادة والمتباينــــــة والمتفاعلــــــة " )
(.ويتكــون مــن أشــكال هندســية بســيطة مقســمة عــادة إلــى منــاطق صــغيرة كمــا هــو الحــال فــي 110

 ) القيمــة( واســتغالل التنــاقض بــينأعمــال الفنــان فــازاريللي ومــن ثــم تحديــد تنــاقص الضــوء والعتمــة 
 الـــدرجات اللونيـــة مـــن خـــالل اســـتعمال التجمعـــات اللونيــــة المتعـــددة.أو باســـتخدام تقنيــــة المســـاحات
ة. السوداء والبيضاء، التي تـتيح للفنان البـصري إنتاج أقصـى تعامـل ممكـن بـين المنـاطق المتجـاور 

ـمها تباين فـضال عـن التـدرج فـي الــلون لتنظيـوتعتمد الفنون البصرية أساسا على التضاد اللوني وال
ـــين  ــــناقض ب والتأكيـــد علـــى خلـــق بـــؤر بصـــرية تعمـــل كنقـــاط جـــذب لالنتبـــاه مســـتغلة موضـــوعة الت

 الدرجات اللونية إليهام بصر المتلقي بالحركة والتحريك.
 

 : أهـم المؤشرات التي افرزها اإلطار النـظري وجـاءت على ما يأتي
 . لــم تكتســب عناصــر الفــن البـــصري تنوعاتهــا وتناقضــاتها وعالقاتهــا الداخليــة إال بإدخــال اللــون1

 الذي يتم بواسطته إدراك العناصـر البنائيـة األخرى. 
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 . إن تفاعل المساحات )البيضـاء والسـوداء( ومـا يتركـه اسـتخدام مثـل هـذه التقنيـة مـن وقــع علـى2
 البصـري في بداياته. بـصر المتلقي كان من أهداف الفن 

ان . استخدام المساحات والبنى اللونية في الفنون البصـرية ينـتج عنهـا نـوع مـن الحـوار بـين األلـو 4
 ية .الحارة )المتقدمة( واأللوان الباردة )المتراجـعة( مؤسسـة ناتجا بالعمق والعالقات اللون

نة إلى لى اإليهام باقتراب ألوان معي. إن تباين األلوان من خالل قيمتها الضـوئيـة وشدتها تؤدي إ6
 م.بصر المتلقي وارتداد ألوان أخرى باتجاه العمق لتولد اإليهام بالعمق  داخل فضاء التصـمي

. إن التبــاين اللــوني يـــجعل مــن تصــميم الفــن البصــري أكثــر وضــوحا وأكثــر تشـــويقا وتجعــل مــن 7
 وحداته اللونية المتباينة مترابطة.  

لــوني فــي الفــن البصــري واحــدا مــن األســس التــي تســاعد علــى إضــفاء التماســك . يعــد التبــاين ال8
 والترابط بين وحداته التـصـميمـية التي تؤسس ناتجا جماليا .

. يـــؤدي التضـــاد اللـــوني دورا كبيـــرا فـــي تغييـــر المســـاحات واألحجـــام وحاالتـــه متنوعـــة فـــيمكن أن 9
 وان وتضادها.يتحقق بالكنه أو بالظل والضوء أو من خالل تكامل األل

. يصبح التنظيم الجمالي فاعال في الفن البصري حينما يمنح الفنان غرضه الجمالي المرتبط  10
 بمدى التأثير الذي يحققه بفعل العالقات اللونية داخـل فضـاءه مثيـرا مشـاعر المتلقـي وتـداعب

 حواسه .
  

 الفصل الثالث 
  إجراءات البحث

 مجتمع البحث :
مثل مجتمع البحث مجموعة النتاج الفني الذي أنجـزه  فنـانو الفـن البصـري والتـي حصـل  

( بعـــد  96عليهـــا الباحثـــان عـــن طريـــق المصـــادر المتـــوفرة والشـــبكة العنكبوتيـــة ، فكـــان عـــددها ) 
 استبعاد النماذج التي ال تتوافق وأهداف البحث .

 
 عينة البحث :

 ن( نمــاذج ألربعــة فنــانين يمثلــو  4بعــدد )  ةالضــرورة البحثيــتــم اختيــار عينــة قصــديه  تتناســب مــع 
 الفن البصري تغطي مجتمع البحث األصلي وتمثله . 

 
  

 :  أداة البحث
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نظـــرا لعـــدم تـــوفر أداة جـــاهزة لتحليـــل العينـــات ، تــــم إعـــداد اســـتمارة خاصـــة تــــساعد علـــى 
ـــليل األعمــال البصــرية بصــورة دقـيقـــة وموضوعيـــة. وقـــد اســتند ال باحثــان إلــى مــا تمخــض عنــه تحـ

اإلطار النظري من مؤشــرات أساسـية كـــانت خالصـة دقيقـة ألدبيـات التخصـص، وقــد تـمـثــلت أداة 
 . البحث باستمارة التحـليل* التي شـملت مـحاور متعددة تـفي بمتـطلبات البحث وتحقــيق أهدافه

 
 : صدق األداة

مجموعـة مـن الخــبراء** مــن ذوي لغرض تحقيق صدق اإلدارة تم عرض االستمارة علـى 
التخصـص إلقــرار مالئمتهـا فــي تحقيــق الغـرض الــذي وضـعت مــن اجلــه ، وبــعد إجــراء التعــديالت 

 البســيطة فــي فقراتها أصبحت بالصـيغة النهائيـة مكتسـبة الصــدق من الناحـية البـحثـية.
 

 : منهج البحث
تعزيــز  يعــن دور العالقــات اللونيــة فــ اعـــتمد الباحثــان المــنهج الوصـــفي التحليلــي للكشـــف

االتصال في الفن البصري حيـث " يعـد الوصـف مـن الخطـوات المهمـة فـي بنـاء النظريـات بــفضل 
 (. وعلى وفق األتي:5، ص 20دقـته واتساع مضمونه " )

 . النمط األسلوبي للفنان البصري . 1
 . التنوع في المنجز التصميمي . 2
 . الوحدات األساسية المكونة للمنجز التصميمي .  3
 . العالقات اللونية التي تؤسس ناتجا جماليا . 4

وهــي كمــا يــرى الباحثــان تشــكل المــداخل األساســية للوصــول إلــى هــدف البحــث مــن خــالل تحليــل 
 العينات . 

 
  

 تحليل العينات :
 
 
 (1نموذج  ) 

 الفنان ) فازاريللي (
  

جاء اهتمام الفنان في هذا العمل البصـري  في محاولة للتعــبير عـن الفكـرة التصـميم التـي 
تـــضمنت اإليهــام بصــريا مــن خــالل اعتمــاده علــى عالقــة التضــاد الحاصــل بــين اللــونين )األســود 
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واألبيض( والتي جاءت كأساس لتنظيم التصميم علـى وفـق تلـك العالقـة ليحـدث مـن خاللـه تــغييرا 
ـويا في التأثير على بـصر المتلقي إلضفاء عامـل تجاذب في محتويـاته  ومفرداته الـذي واضـحا وق

أسسه نظام التباين الخـطي باللون األسـود، والتـي جـاءت بدافـــع إثـارة المتلقـي ، وغالبـا مـا تسـتخدم 
تطلـب هـذه التقـنـيـة فـي الفـــن البصـري علـى وجــه الخصــوص فـي إجـراء  شـد انتبـاه عـالي الدرجـة ت

 إظهار الخـداع في اتجاهات متعددة محدثـة اإليهام البصري بـصورة جليـة وواضحة.
قـــد وقــد عمــد الفنــان فازاريـــللي فــي معالجــة عالقــة التضــاد اللــوني بطريقــة مـــثيرة لالهتمــام و 

 سـك بـيندعـمت وقـويت غايته  في هـذه التقـنية التي فعلت فـعلها لتالؤمها وترابطهـا بــعالقات التما
م إن ثـكل مفرداتها وعلى نحو منظم ليجعـل منها أكثر تشـويقا ، بـل وأكثر تــعبيرا عـن اإليهـام بهـا 

التــداخل والتعــارض والتمــاس والتجــاور الحاصـــل بــين تلــك المفــردات قــد ســاهمت لتقــديم العديــد مــن 
التموجـــات اإلمكانيـــات التـــي تؤســـس ناتجـــا إيهاميـــا وجماليـــا، وقــــد زاد فـــي فاعليـــة هـــذه اإلمكانيـــات 

 ا ترابــطاالحاصلة بين المفردات ذاتها ، والتي استغـلها الفنان أساسا لخـداع بـصر المتلقــي  ومحقـــق
قـــويا لخلــق وحــدة التصميـــم التــي جــاءت بـــحد ذاتهــا هـــدفا لـــخلق منــاطق جــذب هامــة ســاحبة بـــصر 

 فــضال عـن كال التي تكـون منهــاالمتلقي نحـوها وإلضفاء الواقعـيـة والحـيويـة التي أعلنتها تلك األشـ
 خلق التأثيرات النفسية الفاعلة للمتلقي واإلحساس بالحركة الوهمية من خالل خداعه البصري. 

   
    
   

 (                                                   2العينة )
 الفنان ) جي آر سوتو (

 اتسمت األسلوبية التنظيمية للعمل البصري                              
 باعتماد العالقات اللونية بين الجوزي واالوكر والبرتقالي

 في تضاد وتباين عل حد سواء في حين حول  اوتدريجاته 
  هالفنان  استثمار معطيات اإلحساس البصري في االتجا

 يتقصـــــــــــــــــــــــــــى يالمصور الذالتشكيلي والذي يتركه المشهد 
باألساس االيهامات البصـرية المضـللة للعـين مـن خـالل االتجاهيـة الحلزونيـة التـي تسـحب بصـر  

المتلقــي بــذات االتجاهيــة ســواء أكانــت مــن المحيطــة نحــو المركــز أم العكــس . ، فــي كلتــا الحلتــين 
خاصـــة إن الفنـــان قـــد منحهـــا نصـــوعا لونيـــا تشـــكل اســـتالما جماليـــا داخـــل فضـــاء العمـــل البصـــري 

 ليجذب به بصر المتلقي نحوها وتأسيس ناتجا جماليا ساعد فـي تعزيـزه اإليقاعـات المتناغمـة التـي
ا مـن شكلت من التكرارات المنتظمة وغير المنتظمة لتمنح التصميم توافقا لونيا متألقـا مـع تجاوراتهـ

 ن إحداهما تكمل األخر داخل العمل البصري .  خالل ترابطها من ألوان خلفيتها التي بدت وكأ
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ثــم أن المعالجــات اللونيــة التــي اســتثمرها الفنــان البصــري فــي العينــة تركــزت علــى الســيادة فــي    
ـــى المســـارات البصـــرية  ـــدأت وكأنهـــا نقطـــة اســـتقطاب لتتحـــول إل ـــي ب الموقـــع الفضـــائي لمركـــزه والت

 د من وسائل التنظـيم الهامـة فـي الفـن البصـريالحركية الحلزونية موهمة بالعمق الفضائي الذي يع
لتأســـيس الـــرؤى الجماليـــة ، وزاد مـــن وضـــوحها ذلـــك التـــرابط والتماســـك التنظيمـــي لوحـــدات العمـــل 

 البصري البنائية ووسائله التنظيمية المتعددة مؤسسة وحدته الفنية الجميلة .
 

 ( 3العينة ) 
 الفنان )جوزيف البرز ( 

 م المساحي لفضاء العينة للشكــــــــــــــل استثمر الفنان التقسي   
 السائـــــد المتمثل بشكل الدائرة والتي احتلت مجمل فضاءها 
 كأساس إلنشاء التكويني الكلي بحيث تبدو وكأنها قطـــــــــــــعة 

 جاء المنطلق األساس واحدة مع متغير فــي أسفل فضاءه .
 الستثمار معطيات بصرية تقــــــــود  اللون يللتباين والتضاد ف

 ذات اتجاهات متعددة يمكــــــــــــــن ةإلى تأسيس مسارات بصري
 ـــذه بصريا ، وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأن يستلم من خاللها المتلقي إيهام 
 
 

هــي و ي لالنخــداع باالتجاهيـة المتلقـالعالقـات اللونيـة التــي اعتمـدت التبــاين والتضـاد والتـدرج قــادت 
 وسائل تحمـل رؤى جماليـة تبعـده عـن الرتابـة والملـل خاصـة إذا مـا الحظنـا إن األسـلوبية المتعـددة
فــي العمــل البصــري قــد اتســمت بتعزيــز مكثــف للمفــردات المكونــة للفضــاء التصــميمي والتــي ولــدت 

ال ة نحــو اتجاهيتهــا لتحمــل ثقــانتشــارا للمســارات البصــرية ذات الطاقــة اإليهاميــة والتــي انــدفعت بقــو 
بصــريا متوازنــا ومعطيــا للقــيم اللونيــة موضــعا فضــائيا مهمــا يمكــن ان يســتلم المتلقــي مــن خاللهــا 

 األسـاس للتنظـيم اللـوني للعينـة والـذي اعتمـد التـالف قسـمات جماليـة متعـددة . وال شـك إن المنطلـ
ك مفرداتــه وترابطهــا لتحقيــق أثمــر عــن صــياغة لونيــة ذات تــألق جمــالي يقــود بالنتيجــة إلــى تماســ
البصـــري باألســـاس باســـتخدام  نالوحـــدة التصـــميمية التـــي تشـــكل محـــور اســـتقطاب دأب عليهـــا الفـــ

 المقتطعات هندسية صغيرة الحجم تشـكل منهـا الشـكل الهندسـي السـائد المتمثـل بالـدائرة ذات الـوهم
لتمـــامي التوافـــق  هـــي األخـــرى باالتجاهيـــة العموديـــة مـــن األســـفل إلـــى أعلـــى وحتـــى خـــارج محيطـــه

 لتحقيق اإلبداعية الجمالية للفن البصري .   
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  ( 4العينة ) 
 الفنان ) بريجبت رايلي (

 جاء تقسيم الفضاء  المقرر للعمل البصري إلـــــــــــــــــــــــــــى      
 جزأين متساوين بشكل أفقي ليحتال اللونيـــــــــــــــــــــــــــــــن ) الزرق

 واألسود ( وهي وسيلة تؤسس أثرا جماليا تزداد نسبـــــــــــــــــــــة  
 تفاعالته مع وحدات البناء األساسية . 

 اعتمد الفنان البصري على الشكل الهندسي ) المربع (     
 كأساس لتكوين عمله البصري حيث اعتمد على األطوال
 الموجبة المختلفة في ضم احد عشر شكال هندسيا مربعا 

تساوت في إحجامها وتوزعت على مجمل فضاءه المحدد ليجعل كـل مربـع لونـا يختلـف فـي طولـه 
ألمــوجي عــن ألــوان المربعــات األخــرى ليعطــي ناتجــا بقــرب ألــوان مــن بصــر المتلقــي وارتــدادها مــرة 

ــألوان األ كأنهــا شــكال ) األحمــر ، البرتقــالي ، األصــفر ( تبــدو و ثانيــة ، فــاأللوان الحــارة المتمثلــة ب
ــوا األخــرى المتمثلــة بــاأللوان ) األخضــر ، األزرق ،  نأقــرب إلــى بصــر المتلقــي فــي حــين أن األل

الرمـــادي ( تبـــدو وكأنهـــا ابعـــد عـــن بصـــر المتلقـــي لتؤســـس إيهامـــا بـــالعمق الفضـــائي داخـــل فضـــاء 
ة التــي اعتمــدها الفنــان فــي عملــه البصــري هــو العمــل البصــري . عــالوة علــى أن العالقــات اللونيــ

تكـرارا و بين ألوان األشكال الهندسية المعتمدة محققا من خاللهـا توازنـا وانسـجاما  جالتوافق والتو اش
 أسس إيقاعا متناغما وكلها حاالت تعطي رؤى جمالية متعددة زاد من جمالها خلفيتها التي تمثلـت

ألســفل مــن فضــاءه المتمثــل بــالخطوط المتجــاورة مــا بــين بالعالقــات اللونيــة التــي ضــمها النصــف ا
اللــونين البــيض والرمــادي لتعطــي إحساســا بــالترابط مــابين عناصــر بنــاء العمــل البصــري وخلفيتــه 
لدرجة يمكن القول معها أنها مكملة بعضها بعضا ممـا يقـود للحـوار علـى جماليـة تجـاور األشـكال 

خراجهــا إلــالهندســية المعتمــدة إليصــال رؤيتــه الجماليــة  ى للمتلقــي الــذي عليــه إن يســهم بقراءتهــا وا 
 الضوء ، وليحقق بالنتيجة الوحدة التنظيمية المتماسكة .
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 الفصل الرابع

 ( ) نتائج البحث                                       
 أدناه النتائـج التي أفرزها البحث الحالي وجـاءت على النحو األتي: 

يمثـــل الفـــن البصـــري مرحلـــة متطـــورة مـــن االهتمامـــات اللونيـــة ومـــا يثيـــره مـــن أيهامـــات بصـــرية . 1
ي نلتمسها بوضوح في أعمال الفنانين البصريين الذين كـان جـل اهتماماتـه بالتفاعـل اللـوني الـذ

 يعتمد أساسا على تنظيم العناصر .
ن فـي الـه البصـرية مـن خـالل التبـاي. إن التقنيات المتعددة التي اعتمدها الفنان فازاريللي في أعم2

اللــون، قــد جعلــت منهــا أكثــر وضــوحا وأكثــر تشــويقا فضــال عــن التماســك والتــرابط بــين أجزائهــا 
 مؤسسة وحدتها لتظهر اإليهام البصري .

. إن قــوة العالقـــة الجذبيــة التــي حققهــا الفــن البصــري فــي بعــض أعمالــه البـــصرية التــي اعتمــدت 3
قــة بـيض( هــي العامـل المهـم فـي قيــمتها اإليهاميـة، التـي جـاءت متوافعلى اللونين )األسـود واأل

 مـع اإلحساسات التي تولدها اإليقاعات اللونيـة المتناغمـة.
 دا. أسهمت تنوعـات األنظمـة اللونيــة المختلفـة التـي استثــمرها الفنـان البصـري فـي إظهـار االمتـد4

 الناشئ من االختالفات في الدرجات اللونيـة ليؤسس من خاللها ناتجـا جماليا . يالمسا ف
اء . إن تصميم الفن البصري بدوافع اإليهـام واإلثـارة اعتمـد أساسـا علـى التبـاين فــي اللـون إلضـف5

 عامل تجاذب بين محتويات ومفردات التصـميم محققة بذلك القيـم الجـماليــة.
ني كأســاس لتصــميم الفــن البصـــري لتؤكــد خلــق بــؤر بصــرية تعمــل كــنقط . اســتخدام التضــاد اللــو 6

لجــــذب االنتبــــاه مــــن خــــالل اســــتغالل موضــــوع التنــــاقص بــــين الــــدرجات اللونيــــة ، وباســــتعمال 
 تجمعات متعارضـة.

م مـن . عمد الفنان في أعماله البـصـرية إلى معالجة األلوان بطـرق متعددة جــاءت مثــيرة لالهتمـا7
تــظم تأثـيرها على بصر المتلقي لتالؤمها وترابـطها بعالقـات متبادلـة علـى نحـو منخالل فـعلها و 

 محققه مناطق جذب هامة تؤسس ناتجا بالعمق الفضائي .
ها أدت . اعتماد الفنان البنى الهندسية المختلفة وتوزيع األلوان المسطحة والمتفاوتة األعماق علي8

ا جـذبا لتمـاع والتمـوج والتوهــج اللـوني محققـا مـن خاللهـإلى ظواهر مختلفة كالتـأللــؤ اللـوني واال
 يظهر من خالل اإليهام بالعمق والحركة.

. لـــم يــــكن اللـــون لـــدى الفنـــان البصـــري عنصــــرا عـــابرا بــــل لــــه شــــأن خـــاص وصــــفة متميـــزة فــــهو 9
العنصـــر األســـاس والمهـــم ولــــه تأثــــير فاعـــل فـــي تحقيـــق التناســــق والتـــوازن فـــي تصــــميم الفـــن 

 ي.البصر 
ور . أثمـــر التنـــوع فـــي العالقـــات اللونيـــة المتعـــددة والمتمثلـــة بحـــاالت التراكـــب والشـــفافية والتجـــا10

 والتماس إلى إظهار ناتج بالعمق يتولد من خاللـه اإليهام البصري.
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 الداخلي  الذكاء البصري الفراغي كالية لتعزيز الذكاء التصميمي للمصم

 مدرس مساعد : اآلء طالب كريم  
                                                                                                    الجامعة المستنصرية كلية الهندسة / قسم هندسة العمارة 

 ملخص:
تعزيز تسليط الضوء على الذكاء البصري الفراغي كالية لان اهمية يالبحث الحالي محاولة لتبد يع

 ما مدى اهمية امتالك : مشكلة البحث بالتسائل الذكاء التصميمي للمصمم الداخلي ، وصيغة
، هذا التسائل كان ؟ تعزيز ذكاءه التصميمي  فيالمصمم الداخلي للذكاء البصري الفراغي 

 التعرف على الذكاء البصري الفراغي . -1:ف البحث اهدامنطلقًا لتحديد 

عزيز الذكاء لية تنمية الذكاء البصري الفراغي في تآتسليط الضوء على -2           
 التصميمي 

 .للمصمم الداخلي               
لذكاء ا،  محاورمن خالل ثالث  والمؤثرة الفاعلة المفردات تحديدتم ف البحث اهداولتحقيق      

 ختتما، تنمية الذكاء البصري الفراغي عند المصمم الداخلي ،  وانواعهالذكاء ، البصري الفراغي 
ة أن إكتشاف الملكات الفرديبمجموعة نتائج واستنتاجات محققة اهداف البحث ، منها )  البحث

في توجيه مستقبل الفرد العملي ، وبالتالي وضع الفرد والعمل على تطويرها ضرورة أساسية 
انشاء مدارس تعليم ومفضي الى مجموعة توصيات منها ) المناسب في المكان المناسب ( ، 

ار الذكاء البصري الفراغي مدارس قائمة على فلسفة الذكاءات المتعددة على غر تمهيدي لتطوير 
 مدرسة الموسيقى والبالية والتي تعتمد مبداء تطوير الذكاء الموسيقي والذكاء الحركي ( .
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Spatial visual Intelligence as a mechanism to enhance the design intelligence 
of interior designer 

 
  Abstract  
     This research is considered as an attempt to illustrate the importance of 
highlighting the spatial visual intelligence as a mechanism to strengthen the 
design intelligence of the interior designer, and the form of the research 
problem is by asking: how it is important to have a spatial visual intelligence 
by the interior designer to enhance his design intelligence? This question was 
the starting point for determining the goals of the research which are: 

1- Identifying the spatial visual intelligence. 
2- Shedding light on the mechanism of developing spatial visual 

intelligence in strengthen the design intelligence  of the Interior 
designer. 

     To achieve the objectives of this research the effective and influencing 
factors have been identified through three axes: 
one : the intelligence and it’s kind , two : spatial visual intelligence and design 
intelligence , three : developing spatial visual intelligence of the interior 
designer, and I ended the research with a group of results and conclusions in 
achieving the goals of the research, including: The discovery of individual 
potentials and working to develop them is an essential need in guiding the 
practical future of individual, and thus put the right person in the right place), 
and this lead to a set of recommendations which are (the establishment of 
introductory learning schools to develop spatial visual intelligence these 
schools are based on the philosophy of multiple intelligences like music and 
ballet schools, which depends on the idea of developing musical intelligence 
and kinetic intelligence  ) . 
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 الفصل االول
 

 :مشكلة البحث 
يختص الكثير في مجال التصميم الداخلي تخصص اكاديمي ، ولكن القليل من يستمر في      

ولكن اثراء تخصصه بالعمل في نفس المجال ، وقد تلعب الفرصة دور مهم في هذا الموضوع 
 مشروعتبقى قدرات المصمم الذاتية هي االهم في استمراره ، فقدرة المصمم الداخلي على انجاز ال

ن التصميم بذكاء وفق ما يتطلبه السوق مع وضع لمساته الخاصة تجعل منه مطلبًا دائما لكل م
 ل التالي :   اؤ يرغب بالعمل المتميز، وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث بالتس

تعزيز ذكاءه  فيدى اهمية امتالك المصمم الداخلي للذكاء البصري الفراغي ما م    
 .التصميمي؟

 أهمية البحث :
في  إن رواج التطلعات التصميمة للسوق المحلية والعالمية لعمل المصمم الداخلي واشراكه     

العمل التصميمي للمنشاء منذ اللحظات االولى لوضع الخطط التصميمية ، جعل من دراسة 
الذكاء البصري الفراغي وربطه كاليه لتعزيز الذكاء التصميمي للمصمم الداخلي في تنفيذ 

امة عتصميمة حاجة من الحاجات الضرورية التي تثبت أهميتها في مجتمعاتنا العربية المشاريع ال
 وأ نظرية كانت سواء الدراسات ، من نوع هكذا تقديم في الندرة، مع مالحظة  والعراقية خاصة

 تناولت التي الدراسات مع مقارنة خصوصًا ، العربي عمومًا والعراقي على المستوى ميدانية
 مجال التصميم الداخلي . في أخرى مواضيع

 :هدف البحث 
 التعرف على الذكاء البصري الفراغي . -1
 تسليط الضوء على الية تنمية الذكاء البصري الفراغي في تعزيز الذكاء التصميمي -2

 للمصمم الداخلي 
 تحديد مصطلحات : 

 Intelligenceالذكاء 
ناي ُمْرِسَلة ِإَلْيِهْم ِبَهِديٍَّة  قوله تعالى "لقد اشير الى استخدام الذكاء في القران الكريم في       َواِ 

، وهذا دليل على استخدام بلقيس لذكائها عندما ارسلت بهدية الى  () َفَناِظَرة ِبَم َيْرِجع اْلُمْرَسُلوَن "
نبي اهلل سليمان ) عليه السالم ( وكان الهدف من الهدية ان يكف سليمان عن قومها وعن 

 محاربتهم . 
                                                           

()  " ، 35" ، االية   س  ة النملالقران الكريم . 
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 -وذكي  -اما الذكاء في اللغة فياتي بمعنى حدة الفؤاد وسرعة الفطنة وهو مصدر ذكى      
 .  (237، ص  13) وذكو والتي تاتي بمعنى من كان سريع الفطنة والفهم فهو ذكي

ل ، فهم ، خبر " ذكاء ، عق -في اللغة اإلنكليزية بِعــدة معاني : Intelligenceتأتي كلمة      
 . (203، ص  1)" 

ى ر وعلعرف الذكاء في المعجم الفلسفي فهو القدرة على التحليل والتركيب والتمييز واالختيا    
،  15)فسية التكيف ازاء المواقف المختلفة ويقابل الوجدان واالرادة في التقسيم الثالثي للظاهر الن

 . (88ص
ف الفرد لمواجهة المواقويصف ) فيصل( الذكاء بانه مجموعة القدرات العقلية التي يستخدمها 

ل حعنه  الجديدة او القدرة على الفهم وادراك الحقيقة ويعبر عنه ايضا على انه السلوك الذي ينتج
   . (5، ص 12) المشكالت والتكيف مع البيئة وتكوين المفاهيم العقلية والتعلم

ت الخام قبل وصف الذكاء ايضا بانه عملية معالجة المعلومات من خالل معالجة البيانا     
 .( P.11-12, 17) تفسيرها الى معلومات مفهومة ومفيدة 

 التعريف االجرائي 
) انه وفي ما يخص الذكاء في مجال التصميم الداخلي ارتى الباحث تعريف الذكاء اجرائيًا ب     
 لجتهاالمصمم الداخلي على ادراك المعطيات التصميمية المرئية وغير المرئية ومعا ةقدر 

 بالتحليل والتركيب واالختيار بين البدائل بالسرعة واالمكانيات المتاحة ( .
 

 الفصل الثاني
 

 وانواعهالذكاء  -المحور االول 
ولتها الدراسات واالتجاهات يعد موضوع الذكاء بصورته العامة من المواضيع المهمة التي تنا     

وأرسطو الى يومنا هذا ،  وأفالطون سقراط عهد الفكرية المختلفة بالدراسة والبحث والتنظير منذ
بداء في الدراسات واالبحاث النفسية والتربوية وصوال الى الدراسات واالبحاث االدارية 

بالغة الرتباطه باساليب السلوك واالقتصادية والسياسية ... الخ ، لما لهذا الموضوع من اهمية 
السلوك  والتفكير ومظاهر والتذكر كالتعليم العقلي المتعددة مظاهر النشاط مثل البشري المختلفة

في المواقف التي يتعرض لها االنسان سواء كانت  حل المشكالت على الماهر والناجح والقادر
مجال دراسة الذكاء هو نظرية جاردنر  هذه المواقف مألوفة ام غير مألوفة ، ولكن ما يعد ثورة في

( )( للذكاء المتعددGardner's Theory of Multiple Intelligence لقد ) في جاردنر قدم 
                                                           

(و ا د  ا دلر هو عالم نفس ) وهو أستاذ اإلدراك  بـأمريكا ،بنسيلفانيا سكرانتون في 1943 مواليد أمريكي
نظرية الذكاءات المتعددة ، تحصل  في كلية الدراسات العليا. عرف بنظريته حول جامعة هارفارد والتعليم في

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1943
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
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 ، عاماً  أو موحداً  ليس إلى أن الذكاء ( أشار Frames of Mindالعقل  أطر ) المشهور كتابة
نما  في فحدد ، منها أو يمتلك بعضاً  أن يمتلكها اإلنسان يمكن الذكاوات من العديد يتضمن وا 
 بالذكاء أسماه م عاماًل جديداً 1995عام  في ثم أضاف ، ذكاوات سبعة م1983 عام األمر بداية

 حيث ، ولها صفات متمايزة عن األخرى منفصلة منها واحد كل الثمانية الذكاوات أن ، الطبيعي
، 4)تؤدي وظائف محددة  ذهنيةوقدرة  عقلي بنشاط الذكاء من معين نوع أو عامل كل يتميز
 وكما يلي : (1ص
للغة اوهو القدرة على استخدام  : Linguistic Intelligence الذكاء اللغوي )اللفظي( -1

سواء كانت اللغة األم أو اللغات األخـرى بالتعبير عن ما يجول في الخاطر ولفهم 
اء بقدر كبير من األشخاص اآلخرين اي المقدرة على التعبير والتواصل ، ويختص الشعر 

، لخ االذكاء اللغـوي ولكـن هناك الكثير من الكتاب والخطباء والمتحدثين والمحاميين ... 
 . ( 15، ص 14)  ممن يمتلك هذا النوع من الذكاء ايضاً 

م وهو القدرة على استخدا : Mathematical Intelligence الذكاء المنطقي الرياضي -2
حاسب واإلحصائي، وكـذلك القدرة على االستدالل األعداد بكفاءة مثل الرياضي والم

نماط كمـا يتضـمن العالقات المنطقية واأل ، والمنطق مثل العالم والمبرمج وأستاذ المنطق
،  روضالحسابية، اختبار الف ، المعالجة ، التعميم التصنيف، االستداللو والقضايا الجدلية 

لجبر دة وتقديرها كما يحدث في الحساب واوكذلك هو القدرة علـى اسـتخدام العالقات المتجد
،  6)والمنطق والرمز وتنظيم العالقـات السببية والمجردات واستخدام األرقام بمهارة 

 . (146ص
وهو القدرة على  : Kinesthetic-Bodily Intelligence الذكاء الحركي أو الجسمي -3

 ،راقص استخدام الجسم بمهارة للتعبير عـن األفكـار والمشـاعر مثـل الممثـل ، الرياضي، ال
 هاراتواستخدام اليدين في تشكيل األشياء مثل النحاة ، الميكانيكي، الجراح ، كما يتضمن م

 بحب فك جسمية محددة كالمرونة والسرعة والقـوة ، يتميز الشخص الذين لديه هذا الذكاء
ويظهر  االشياء واعادة تركيبها ، يسـتمتع بالجري والقفز والمصارعة أو األنشطة المشابهة ،

   . (11، ص 3)مهارة في حرفـة مثـل األعمـال الخشبية أو الحياكة أو الميكانيكا 

هو القدرة على إدراك وتحليل الموسيقى Musical Intelligence الذكاء الموسيقي :  -4
و المؤلف أو الموسـيقي والتعبيـر بالموسيقى كالعازف ، ويتضمن الحساسية مثل الناقد أ

كما يعني الفهم الحدسي الكلي والقدرة ، لإليقاع واللحن والجرس والنغمة لقطعة موسيقية 
                                                                                                                                                                      

قدم نظريته ألول مرة .1995 وعام .جامعة لويزفيل جائزة 1990 وعام 1981 عام ماك آرثر على جائزة
في كتاب بعنوان أطر العقل واستمر في تطويرها لما يزيد على 20 عاما بعد ذلك. كان اهتمامه  1983 عام
 ، المصدر  1999بالذكاء منذ بداياته مدفوعا بعدد من العوامل التي ذكرها في كتاب الحق له صدر عام
www.ar.wikipedia.org/wiki 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%83_%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1981
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%81%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
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على التفكير في الموسـيقى وسـماع القوالـب الموسـيقية والتعرف عليها والتعامل معها ببراعة 
 . (23، ص 8)

وهو القدرة على إدراك مشاعر  : Interpersonal Intelligence االجتماعيالذكاء  -5
سيون اآلخرين ودوافعهم وحاالتهم المزاجية والتمييز بينها مثل الزعماء والمعالجون والنف

لى عكذلك القدرة ،  ورجال الدين ، ويتضمن الحساسية لتعبيرات الوجه والصـوت واإليماءات
بة لمناساتلفة التـي تعبـر عـن العالقـات االجتماعية واالستجابة التمييز بين المؤشرات المخ

 .( 3، ص2) لهذه المؤشرات للتأثير في توجيه اآلخـرين
علق وهو القدرة على معرفة الذات ويت : Interpersonal Intelligence الذكاء الذاتي  -6

ما الفرد مع نفسه ، بهذا الذكاء بالخصائص والسمات الذاتيـة ويتطلـب القدرة على تواصل 
وتضمن الحساسية للذات وتكوين  ، ها من نقاط قوة وضعف مثل رجل األعمال والمتدينيف

 لذاتيصورة دقيقة لها والوعي بالمشاعر والدوافع والحاالت االنفعالية والقدرة على الضبط ا
ستراتيجيات الذكاء الضمن شخصي هو التأمـل الذاتي وربط  ، وفهم احترام الذات  التعلموا 

 . (172، ص 9)بالخبرات الشخصية ولحظات تحديد األهداف 
وهو امتالك القدرة والخبرة على تصنيف  :  Natural Intelligenceالذكاء الطبيعي -7

 األنواع الحية المختلفة والمتعددة مثل النباتات والحيوانات في بيئة الشخص ، ويتضمن
لى الحساسية تجاه الظـواهر الطبيعيـة األخـرى مثـل تشكيالت السحاب والجبال والمقدرة ع

 . (3، ص2) التمييز بين األشياء غير الحية كالسيارات واألحذية الرياضية
ويسمى ايضا بالذكاء   : Spatial visual Intelligence الذكاء البصري الفراغي -8

المكاني وهو القدرة على اإلدراك البصري المكاني بدقة ، كمـا يتضمن اجراء عمليات تحويل 
والفنـان والمختـرع والمهندس المعماري المصمم الداخلي عمل بناءًا على ذلك اإلدراك مثل 

، ويتضمن ايضا الحساسية لأللـوان والخطـوط واألشـكال والمكـان والعالقـات فيما  والفلكي
بينهـا، ان آلية الذكاء البصري الفراغي هي التصور البصري للصور المجازية والرموز 

، لقد الحظ جاردنر أن الذكاء البصري الفراغي  (2،ص 2) المرسـومة والرسوم التخطيطية
مون من نعمة البصر، إذ أن االستدالل المكاني عند المكفوفين يحل يتوفر أيضًا لدى المحرو 

، وقد تم تصنيف الشخص الذي  (55،ص 11)محل االسـتدالل اللغـوي عنـد المبصـرين 
يمتلك الذكاء البصري الفراغي بأنه يقرأ خرائط ولوحات ورسومات بيانية بسهولة أكبر من 

من أقرانه ، ويستمتع بأنشـطة الفـن ، ويرسم قراءته النص ، وأنه يحلم أحالم يقظة أكثر 
أشكااًل متقدمة عن اقرنه ، ويشاهد األفالم المتحركة والشـرائح وغيرهـا مـن العـروض البصرية 
، ويستمتع بحل األلغاز واألحاجي والمتاهات وغيرها من األنشطة البصرية المتشـابهة ، كما 

ان يبني بنايات مشوقة ذات أبعاد ثالثية وان من يمتلك هذا النوع من الذكاء يتمكن من 
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( يبين انواع الذكاء حسب نظرية الذكاءات 1، والشكل رقم ) (11، ص 3)أفضل من غيره 
 المتعددة .

 
 
 
 
 
 
 

انواع الذكاء حسب ( 1شكل رقم )
 (27) نظرية الذكاءات المتعددة

 
 

      
 

حركة مما سبق يتبين بان نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة اعطت للذكاء معنى المرونة وال     
فس ، مفسرًا معنى الفروق الفردية مابين فرد واخر يعملون في نفس المجال ويحملون ن والتعدد

د جاالتخصص ، كما وانها فتحت االبواب امام العاملين في مجال تطوير الموارد البشرية الى اي
السبل والوسائل من اجل تطوير قدرات االفراد على انجاز اعمال معينة وحسب متطلبات 

طوير تالوظائف المتاحة ، فالمحامي مثال يحتاج الى تطوير قدراته اللغوية والمحاسب يحتاج الى 
 بصريةقدراته المنطقية الرياضية وهكذا هو حال المصمم الداخلي فهو يحتاج الى تطوير قدراته ال

 في عمله . ان يبتكر ويبدعلفراغية لكي يتمكن من ا
دية فجاردنر يرى أن االتجاه نحو الحياة مُكون أساسي لكل شيء وأن إكتشاف الملكات الفر      

والعمل على تطويرها ضرورة أساسية مع عدم اهمال الجوانب االخر ، وخصوصا وان مجاالت 
تداخلت مع متطلبات اخرى كالتعامل مع  العمل الحالية لم تعد مجرد وظائف مكتبية ولكنها

ة ف حاجالزبائن ، وسائل االعالم ، ... الخ ، كما وان تداخل العلوم والمعارف والتكنولوجيا اضا
 اخرى للفرد العامل وهو استخدام اكثر من نوع واحد من الذكاء من اجل تحقيق افضل انجاز ،

جهات من غيره من الذكاوات هو من يحدد تو  ولكن يبقى هناك نوع الذكاء االكثر تمايز عند الفرد
 الفرد االبداعية . 
 كاء التصميمي الذكاء البصري الفراغي والذ -المحور الثاني 
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رض لم يكن التصميم وليد العصور الحديثة فهو فعل مارسه االنسان منذ وجوده على وجه اال    
 ختلفةفسه من الظروف البيئية المفاحتاج الى ان يصمم مسكنه وملبسه وادواته كردة فعل لحماية ن

ذا هنقل  ، وقد اكتشف في الطبيعة تصاميم منظمة ) قانونًا وانسجامًا وتناغمًا وجمااًل ( ، فحاول
ن بالغيمالنظام الى حياته كل هذا كان بدافع الفطرة وكما تم التقاطه من خالل حواسه ، وال نكون 

اء الذك اول االنسان تفعيلها عمليا هي قدراته فيبالقول ان اول نوع من القدرات الذكائية التي ح
رس البصري الفراغي ، اما التصميم اليوم فهو علم وفن وفروع ومنها التصميم الداخلي الذي يد

ير من مألوفة في كثالاكاديميًا ويطبق عمليًا في مشاريع تصل العالمية بروعتها وتصاميمها غير 
 االحيان .

وحيد والعمل على ت المختلفة اخلية على اساس االنتقاء لالحتماالتم الفضاءات الدييقوم تصم    
 عامة قيمة ذات حلول إلى معنى للوصول ذات تامة وحدة في مظاهرها أو بعض من سماتها

عام لالدراك والمشاركة وتحقيق  بشكل مقبولة تكون وسائل خالل من تلبي متطلبات مشتركة
اال بذكاء تصميمي من قبل  قتحقهذه الشمولية ال ت ، (P.183-186 , 20) الشمولية المكانية

 على ادراك العالم البصري الفراغي واعادة صياغته وتكييفه بطريقة تهالمصمم الداخلي وقدر 
ابته ذهنية ملموسة من خالل تصور جسم ما وتكوين صورة له داخليًا ثم اظهارها واقعيًا مع استج

 لقد اجتاز المصمم الداخلي، ( 73، ص 7)بينها  وتصور االشياء والتأليف الاللوانالسريعة 
اخليه ءات دالنظم والقوانين الطبيعية في تصميماته طالقًا العنان لمخيلته االبداعية في ابتكار فضا

داخل الى احداث التواصل مابين المثاًل تلبي حاجات المجتمع كافة ، فلقد عمد المصمم الداخلي 
 ح ولموالخارج بتصاميم ذكية من خالل توظيف مفردات البيئة الخارجية داخليًا كالحدائق والمساب

يعد تصميم السلم بطريقته النمطية مستويات متسلسلة ذات شكل واحد بل اصبح التنوع في 
ي ا الكثير من التصاميم التتحوير شكل مستويات السلم عملية متجددة تستهوي المصممين وغيره
عة من والذي يبين مجمو ( 2ال تخلو من الغرابه واالبداع والذكاء التصميمي وكما في الشكل رقم )

 . الفضاءات الداخلية غير التقليدية 
 



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

554 
 

 (26غير تقليدية )( فضاءات داخلية 2شكل رقم )
 

قدرة كبيرة على استيعاب ان ما ينمي الذكاء التصميمي للمصمم الداخلي هو امتالكه      
غير قصدية سواء كانت اشكال ، رموز ، احداث ،  الصور التي يواجهها يوميًا بطريقة قصدية او

 شخوص ... الخ والتي تمثل التشكيل العام الذي يتم ادراكه للبنية الفيزيائية المحيطة بالمصمم
(16 ,P.156)  ،ة متكون تصميمي ، فمن خالل النظر الى يئومن ثم اعادة انتاجها على ه

وبتحليلها وارجاعها الى اصولها الشكلية نجد من التصاميم ( وغيرها 2الشكل رقم )التصاميم في 
بانها عبار عن اشكال تقليدية ) مربع ، مستطيل ، دائرة ، مثلث ( ، او اشكال طبيعية ) نباتات 

ولية في لوحة تصور المصمم والعنصر ، حيوانات ، وغيرها ( والن الفضاء هو المادة اال
الجوهري في التصميم الداخلي هو المتلقي الذي ال يتحرك داخل الفضاء فقط  بل يرى االشكال 

، فلقد  (24P.,  18) ويسمع االصوات ويشعر باصل البهجة وحرارة الشمس ويشم رائحة االزهار
دود الفضاءات الداخلية محققة تم اعادة صياغة هذه االشكال بطريقة مبتكرة وتوظيفها ضمن ح

هذا يعني  على المكان ترضي ذائقة المتلقي ، دبيئة داخلية غير تقليدية اضفت حيوية وتجد
ضرورة امتالك المصمم الداخلي لخيال وحس متطور في ادراك االشكال والجهات مع وجود 

،  7) ... الخ  االشكال التقليدية والمهجنة خزين من صورة ذهنية او ملموسة كالخرائط وصور
االلمام باخر التطورات العلمية والتكنولوجية في المجاالت االخرى ليتمكن من ، و  ( 74-73ص
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 23، ص 5) انجاز التصميم باحسن صورة باالعتماد على قدراته االبتكارية المتفاعلة مع الذاكرة 
 البدائل المتاحةء من االنتقااتخاذ القرارات و  القدرة علىالمصمم الداخلي متالك ضرورة امع  ، (

بما يتناسب والموقف التصميمي الحالي والمستقبلي ، حيث ان التصميم يجب ان ال يكون لفترة 
زمنية محددة فعله يتوقف بايصاله الى المتلقي ومعرفة تاثيره ، وانما تحقيق وظيفته وديمومة 

 ( ، اي استشراف مستقبل التصميم .217، ص  5عمله هو االهم ) 
يتبين مما سبق ان الذكاء التصميمي للمصمم الداخلي يعتمد بالدرجة االولى على مدى      
ود للذكاء البصري الفراغي وان هناك عالقة تكاملية طردية مابينهما تنمو وتكبر بجه هامتالك

 المشتركة ما العوامل( في ادناه يوضح اهم 1المصمم وحبه للتطور والنجاح ، والمخطط رقم )
 والذكاء البصري الفراغي .  يذكاء التصميمبين ال

 

 
 ( اعداد الباحث)  والذكاء البصري الفراغي يالمشتركة ما بين الذكاء التصميم العوامل (1مخطط رقم )

 
 ي عند المصمم الداخلي تنمية الذكاء البصري الفراغ -المحور الثالث 

 يرتبط عمل المصمم الداخلي بالمتلقي الباحث عن كل ما هو جديد ومبتكر ، فالمصمم هو     
اإلنسانية سواء كانت ادائية ام  االحتياجات من بمجموعة يتعلق معنى له المنتج لكل شيء

 لمفكرجمالية او االثنان معا وهو بهذا العمل اصبح كالمفكر بالنيابة عن صاحب المشكلة ، هذا ا
 قدرة علىو ج الى خيال لكي يضع نفسه في موضع المتلقي للتصميم ويحتاج الى اتخاذ قرار محتا

اقناع المتلقي بالتصميم المبتكر اذن هو محتاج الى تنمية شاملة من خالل اكتشاف ملكاته 
 العقلية وتنميتها وتطويرها باالتجاه الذي يحقق له الهدف.   

التصميم الداخلي 

الذكاء 
البصري 
الفراغي 

االستشراف 
المستقبلي 

القدرة على 
التنفيذ

الخيال والتاويل 
والقدرة على 

التحليل 
والتركيب 

واالختيار من 
بدائل 

الذكاء 
التصميمي

الخزين 
الصوري 
الذهني 

والملموس 

االدراك 
المعرفي 
والشكلي 
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اليوجد شخص غبي .. لكن هناك شخص لم يكتشف نفسه بعد ( هذه هناك مقولة تقول )     
 يمتلكالمقولة تعيدنا الى نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة والتي اثبتت بان كل انسان )عاقل( 

نسبية منفصله ، ومعظم وتنموا بجميع انواع الذكاوات الثمانية وانها تعمل معا بطريقة مركبة 
هم المختلفة الى مستوى عالي من االداء على نحو معقول اذا الناس يستطيعون تنمية ذكاءات

، والمصمم الداخلي واحد من هوالء ( 11، ص 2) تيسر لهم التشجيع المناسب واالثراء والتعلم
نميتها الى مستويات عالية وذلك بعد ترتيبها تالناس يمتلك جميع انواع الذكاءات وقادر على 

 وكما يلي : ضمن هرم حاجته كمصمم
لكي  ()نمية الذكاء الذاتي : فالمصمم الداخلي يحتاج اواًل الى تنمية ذكاءه الذاتي ت -1

 يعرف قدراته فيوجهها في االتجاه الصحيح .
 تنميتهضمن قاعدة الهرم كمرحلة ثانية : هذا الذكاء ياتي تنمية الذكاء البصري الفراغي  -2

لصور واستيعاب االبعاد تساعد المصمم على زيادة قدراته في تخزين وتحليل وتركيب ا
 الثالثية للفضاءات مع امكانية تحويل االشكال ثنائية البعد الى ثالثية البعد وغيرها.

تنمية الذكاء الحركي : فالمصمم يحتاجه في التعبير عن افكاره باشكال ملموسة  -3
 تخطيطات منحوتات ... الخ .

لمتلقي ومع من يعمل معه تنمية الذكاء االجتماعي : لكي يتواصل المصمم الداخلي مع ا -4
. 

تنمية الذكاء اللغوي : التصميم عمل مرئي لكل انواع المتلقين المتخصص وغير  -5
المتخصص فيحتاج المصمم بعض االحيان الى ايصال الفكرة التصميمة لغويًا لمن ال 

 يفهمها تخطيطيًا وتكوينيًا.
الطبيعة في عمل  تنمية الذكاء الطبيعي :ان عمل المصمم يحتاج الى االستلهام من  -6

 الكثير من التصاميم كاالشكال النباتية والحيوانية وغيرها .
تنمية الذكاء الموسيقي :ان الكثير من التصاميم الداخلية اليوم اصبحت تستخدم  -7

الموسيقى كعنصر تصميم مثل صوت المياه والعصافير وغيرها ، كما ان هناك الكثير 
 انعكاس وامتصاص الصوت .من الفضاءات التي تعتمد تصاميمها على 

تنمية الذكاء المنطقي الرياضي : يحتاج المصمم الى تنمية قدراته الرياضية كالية  -8
 لحساب تكلفة المشروع التصميمي .

( يوضح هرمية الذكاءات المتعددة بالنسبة للمصمم الداخلي من وجهة 2والمخطط رقم )     
 نظر الباحث .

                                                           
() ق لتوجيهكمنطل لباحث فانه يرى بان تنمية الذكاء الذاتي لدى جميع البشر من اهم االعمالفمن وجهة نظر ا 

 . قدراتنا الى العمل الذي يناسبنا
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الذكاء المنطقي الرياضي 

الذكاء الموسيقي 

الذكاء الطبيعي 

الذكاء اللغو  

الذكاء االجتماعي

الذكاء الحركي 

الذكاء البصر  الفرا ي  

الذكاء الذاتي

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          
 ( اعداد الباحث) هرمية الذكاءات المتعددة بالنسبة للمصمم الداخلي  (2مخطط رقم ) 

 
في ان المصمم الداخلي لكي يتمكن من ان ينمي ذكاءه البصري الفراغي عليه ان يمارسه      

 انشطة الحياة اليومية وكما يلي : 
ن العالمات للتعبير عو م مختلف الصور واالشكال والنماذج والتصاميم وااللوان استخدا -1

 .مثال ) المخططات التصميمة والنماذج المصغرة ( االفكار والمشاعر بدل اللغة 
 اي تمرين العين على قراءة االستعانة بالمخططات عند محاولة الذهاب الى مكان معين -2

 ( .74، ص 7الخرائط )
ستخدام خياله في ابداع اشكال جديدة يظهرها على هيئة تخطيطات اولية ا -3

(sketching وفي نفس الوقت فان هذه التخطيطات االولية تثير خياله في استحداث )
د ( ، واالبتعاP.158, 19)اشكال جديدة في عقله محدثًا جدلية مابين الخيال والصورة 

عن البرامج التصميمية الرقمية وخصوصًا في المراحل االولية للتصميم النها تحجم 
( يوضح بعض المخططات االولية 3جاهزة والشكل رقم )الخيال بوجود تصاميم وحلول 

 ( لفضاءات داخلية .sketchاليدوية )
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 (23لفضاءات يدوية ) (sketchيدوية )  اولية ( مخططات3شكل رقم )
 

 (استخدام عملية التخطيط على الورق الشياء حقيقية ملموسة ) مكتبة ، ملبس ، ادوات  -4
، هذا التخطيط يتيح له ان يتصور ما يريد ان يكون عليه التصميم الجديد على سبيل 

ليتسنى له ... الخ معالجة لفضاء داخلي المثال ستائر جديدة ورق حائط لغرف النوم 
( 4فق تخطيط مسبق ، وكما هو موضح في الشكل رقم )اجراء التعديالت المطلوبة و 

والذي يوضح فضاء داخلي اجري عليه بعض التعديالت من قبل المصمم الداخلي بناءًا 
 على مخططات مسبقة . 

 

فضاء داخلي اجري عليه بعض التعديالت من قبل المصمم الداخلي بناءًا على مخططات مسبقة  (4شكل رقم )
(24) 

 

 الخبرة بالتدريب العملي ومواكبة متغيرات العصر واالشتراك في الندواتالحصول على  -5
 .( p.9,21) هذا النوع من الذكاء ومهاراته وتطوير والمؤتمرات التي تختص بتنمية
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( ، كالحيوانات والنباتات بشكلها 5، ص10) االتصال بالطبيعة واالستلهام من عناصرها -6
الطبيعي او االستعارة من بعض مكوناتها كجلود الحيوانات واوراق النباتات ...الخ ، 

 ( يوضح استخدام بعض عناصر الطبيعة في تصميم الفضاء الداخلي  .5والشكل رقم )

 (25) خلي( يوض  استخدام بعض عناصر الطبيعة في تصميم الفضاء الدا5الشكل رقم )
 

 نتائج واستنتاجات 
قيام ان االنسان يمتلك اكثر من نوع واحد من الذكاوات تعمل معًا بطريقة مركبة تفاعلية لل -1

 بمهام الحياة المختلفة ولكنها تنمو وتتطور بطريقة منفصلة ومتمايزه من شخص الخر .
 مستقبل الفرد في توجيهأن إكتشاف الملكات الفردية والعمل على تطويرها ضرورة أساسية  -2

 العملي ، وبالتالي وضع الفرد المناسب في المكان المناسب .
ان الذكاء التصميمي للمصمم الداخلي يعتمد بالدرجة االولى على مدى امتالك المصمم  -3

 .للذكاء البصري الفراغي 
بين الذكاء التصميمي والذكاء البصري الفراغي للمصمم عالقة تكاملية طردية ما وجود -4

 .تنمو وتكبر بجهود المصمم وحبه للتطور والنجاح   الداخلي 
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ام ان امتالك المصمم الداخلي ذكاء بصري فراغي يجعل منهم فردًا قادرًا على تحويل االجس -5
 لتركيبالتأويل والتحليل واوبناء العالقات فيما بينها ذهنيا قبل تنفيذها واقعيًا من خالل 

 واالختيار من بدائل .
الدراك المعرفي والشكلي داخلي ذكاء بصري فراغي يمكنه من اان امتالك المصمم ال -6

لتي استدعاء خبرته الصورية والشكلية والرمزية متى ما يشاء والتعامل معها في المواقف او 
 تواجهه.

ان الذكاء البصري الفراغي يمكن المصمم الداخلي من التعامل مع المواد المحسوسة في  -7
 ورة ذهنية وتنفيذها واقعيا واستشراف مستقبلها.الحياة اليومية وتشكيلها وتكوين ص

ان ممارسة الذكاء البصري الفراغي من قبل المصمم الداخلي في الحياة اليومية عملية  -8
 .  ضرورية لتطويره من خالل استخدام الصورة والشكل والرمز والعالمة للتعبير عن االفكار

احداث تفاعل جدلي ما بين الصورة ( يعمل على sketchان ممارسة التخطيط اليدوي الحر ) -9
 والخيال ينتج عنه ابتكار تصاميم جديدة .

 ،ان استخدام البرامج التصميمية الرقمية وخصوصًا في مراحل انتاج الفكرة التصميمة  -10
 يعمل على تحجيم خيال المصمم لوجود حلول جاهزة  .

 
 التوصيات 

 ي الباحث : ان الدول المتقدمة تتفاخر بفنانيها ومصمميها لذا يوص
انشاء مدارس تعليم تمهيدي لتطوير الذكاء البصري الفراغي مدارس قائمة على فلسفة  -1

 لذكاءالذكاءات المتعددة على غرار مدرسة الموسيقى والبالية والتي تعتمد مبداء تطوير ا
 الموسيقي والذكاء الحركي

الخاصة بالفرد ايجاد مؤسسات وهيئات تقوم على اساس التوعية في اكتشاف الملكات  -2
 واقامة الندوات والمؤتمرات ذات العالقة في تطوير الملكات الفردية .

 عدد .اعادة النظر بصياغة مناهج التعليم التمهيدي بطريقة تتناسب مع نظرية الذكاء المت -3
 
 العربيةالمصادر 

 القران الكريم      
 م .1973" ، دار الجيل بيروت ،  قاموس الجيبانطوان الياس ، ادورد الياس ، "  .1
، ترجمة مـدارس  2" ، ط الذكاءات المتعددة في غرفة الصفآرمسترونج ، "  ثوماس .2

 .م  2006الظهران األهلية ، دار الكتاب التربوي ، المملكة العربية السعودية ، 
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 ربي ،" ، دار الفكر الع نمية وتعميقت -الذكاءات المتعددة والفهم جابر عبد الحميد ، "  .3
 .م 2003القاهرة ، 

، ص " بحث منشور على موقع جامعة ام القرى  التفكير وانماط الذكاء" الحدري ، خليل ،  .4
 www.uqu.edu.sa/page/ar  الموقع االلكتروني،  1-2

 1" ، ج لتطبيقا –لنظرية ا –فن التصميم / الفلسفة الحسيني ، اياد حسين عبد اهلل ، "  .5
 .م  2008، دار الثقافة واالعالم ، الشارقة ،  1، ط

 وم لدىاستخدام إستراتيجيات الذكاء المتعدد في تدريس العلالخالدي ، حمد بن خالد ،"  .6
عـدد س ، ال" ، دراسات في المناهج وطرق التـدريمعلمي العلوم بالمملكة العربية السعودية 

 .م 2005، مصر ،  108
هج ، دار المنا 1" ، ط الذكاءات المتعددة برنامج تطبيقيالخفاف ، ايمان عباس ، "  .7

  .م  2011للنشر والتوزيع ، عمان ، 
ن صـدر عت" ، نشرة دورية  نظرية الذكاءات المتعددة، مشكاة التربيةزياد محمد ثابت ، "  .8

 .م  2001دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية ، غزة ، فلسطين ، 
،  ، دار المسيرة ،عمان1" ، ط التعلم المستند إلى الدماغ، نادية سميح ، "  السلطي .9

 .م  2004األردن ، 
 ، مقالة ، المصريين للمعماريين الثاني " المؤتمر والمصير الهدف"  ، إبراهيم الباقي عبد .10

 5-1 ص ، 66 عدد ، م 1986 البناء فبراير عالم مجلة
، 1" ، ط لمكونات، التنظيمات، التطـويرا -المناهج، األسس فتحي يونس وآخرون ، " .11

 .م  2004دار الفكر، عمان، األردن، 
منهل ، دار ال 1" ، ط الذكاء والقياس النفسي في الطريقة العياديةفيصل عباس ، "  .12

 م . 2002اللبناني ، مكتبة راس النبع ، لبنان ، 
يكية ، ، المطبعة الكاثول 19" ، ط  المنجد في اللغة واالدب والعلوملويس معلوف ، "  .13

 . بيروت ، بدون تاريخ
 ، دار1" ، ط قياس وتقييم قدرات الذكاءات المتعددة،محمد عبد الهادي حسين ، "  .14

 .م  2003 الفكر، األردن ،
 ، مجمع اللغة العربية ، الهيئة العامة لشؤن المطابع " المعجم الفلسفي" *** ،  .15

 .م  1983االميرية ، القاهرة ، 
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 التوظيف الجمالي للحرف العربي في الفن المعاصر

 إعداد الباحثان
 األستاذ الدكتور    األستاذ المساعد الدكتورة   
 سلوى محسن حميد الطائي                     عباس جاسم الربيعي   
 

 الفصل األول
 أواًل: مشكلة الدراسة:

 قادت الحروف المدونة في أوائل السور القرآنية إلى دراسة فعالياتها وكشف إسرارها
 يف.ووجدان بسبب ارتباطها باألفكار الروحية لإلسالم الحنوقدسيتها وما ينطوي عليها من فيض 

ن تتميز األشكال الحروفية بقدرتها على اكتساب التكوينات الجمالية بأشكال متعددة م
ية لفاعلاخالل تنوع أشكالها السيما الحروف القابلة للمد واالستطالة والتراكب والسعي إلى تحقيق 

المنجزات الفنية المعاصرة والتي اعتمدت تقنيات البصرية لتلك األشكال داخل فضاءات 
 التكنولوجيا الحديثة.

ت حركة وانسيابية األشكال الحروفية التي استلهم -رسمومنها فن ال -فالمنجزات الفنية
دعة ية مبالتي برع الرسامين في تأثيراتها الجمالية عندما حولوا لوحاتهم الخطية إلى أعمال تشكيل

 الفنيو ك األشكال الحروفية، التي كانت ولم تزل احد أنماط الوعي الثقافي ساهمت في فاعليتها تل
بداعاتها في الخلق التي تالمس الوجدان للفنان وتكوين يقينه العقائدي وقيمه الفكرية  لية الجماو وا 

 والتعبيرية على السواء، حيث تقع تلك االبداعات المعاصرة ضمن الحاجات األكثر رسوخًا في
ل ة كونها نوع من االتصال اإلنساني التي اخذ وجوهًا متعددة عن وسائل االتصاتاريخ البشري

نقاط  اعليةالجمالية التي تعزز ثقافة اإلبداع واالبتكار والتجديد عندما تتضمن األشكال الحروفية ف
ديثة القوة فيه والتي أسهمت البرامجيات الحديثة التي استبدلت التقليدية بأدوات التقنية الح

يها فارات ال حدود لها امتزجت فيها التكنولوجيا مع اإلبداع وتكوين تصورات جمالية تسهم وبخي
دد حذلك  التكوينات الحروفية التي تأخذ مكانتها االعتبارية وهويتها الحضارية الجمالية وعلى وفق

 بالتساؤل األتي: مشكلةالالباحثان 
 رة؟.ما هي جماليات توظيف الحرف العربي في الفنون المعاص -
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 ثانيًا: أهمية البحث
 تكمن أهمية البحث في:

رفد الجانب المعرفي والفني بدراسة علمية حديثة تسهم في إظهار فاعلية الحرف  -1
 العربي في المنجزات التشكيلية المعاصرة.

رسم أسهام البحث في إفادة طلبة الجامعات العراقية والعربية خصوصًا طلبة أقسام ال -2
العربي والزخرفة كمرجع يمكن االستناد إليه لدراساتهم والنحت والتصميم والخط 

 األولية والعليا.
سات إفادة الشركات والمؤسسات الفنية ذات العالقة األكاديمية منها والمهتمين بدرا -3

 الخط العربي الذي أضحى علمًا قائمًا بذاته.
 ثالثُا: هدف البحث:

 تهدف الدراسة إلى: 
 بي في الرسم المعاصر.تعرف التوظيف الجمالي للحرف العر 

 رابعًا: حدود البحث:
ل الحدود الموضوعية: دراسة األعمال الفنية)الرسم( المعاصرة التي اعتمدت األشكا -أ

 الحروفية ضمن البنية العامة لمضمون اللوحة.
 الحدود المكانية: دول العالم العربي كافة. -ب
 باإلنتاج وأكثرها نضجًا.كونها فترة تضمنت تكثيفًا  2014-2010الحدود الزمانية:  -ج

 خامسًا: تحديد المصطلحات:
فيه ويفسر على وفق  فعل يعرف على وفق اهميته في مسار الحدث الذي يظهر الوظيفة:-1

وجاء تعريف الوظيفة بأنها مجموعة مهام  (.51ص-21الدور الذي يؤديه في مستوى الحدث)
ماتمثل في اشتغاالت الحرف وانشطة تشتغل في طبيعة الفن لغرض تحقيق هدف ما،وهو 

 (.7ص-22العربي)
السرور والرضى،  عرف الجمال بأنه صفة تلحظ في االشياء وتبعث في النفوسالجمال:-2

عريف الجمال (. وجاء ت143-142ص-23والجمال من الصفات ما يتعلق باللطف واالمتاع)
ثيرة خاصة للمكونات المبأنه لغة فنية ابداعية منتظمة تركز اهتمامها في الكشف عن الحقائق ال

 ص (-24للتأمل الجمالي)
و فكرة فنية تعتمد االشكال الحروفية وتتطلب التوازن مابين ماها:التوظيف الجمالي اجرائي-3

 نفعي)وظيفي( وماهو تزييني)جمالي(داخل المنجزات التشكيلية المعاصرة.
المضمون،له استخداماته ي الشكل تعبيري ،تجريد هو "احد العناصر التشكيليةالحرف العربي:-4

 (8ص-25المتعددة المرتبطة بالبعدين الوظيفي والجمالي")
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: عملية تحول مجموعة الخصائص البنائية التي تميز المجتمع العصري عن المعاصرة-5
 (5، ص8المجتمع التقليدي. )

ناء البعملية تنظيم العناصر المرئية للهيئة الفنية والتي ترتبط بعناصر :الرسم المعاصر-6
بد من كـ)الخط،الشكل،اللون،الملمس،االتجاه والضوء(بحيث تتالءم كلها لخدمة الشكل العام وال

 (34ص-26ان تحقق العملية هدف ما)
 

 الفصل الثاني
 )اإلطار النظري(

 الوظيفة والجمال:المبحث األول: 
شف معرفية تكتترتبط الفنون اإلنسانية المتمثلة بفنون الخط العربي بمرجعيات وسياقات 

 هويتها المحلية إزاء الحضارة التي نشأت في كنفها والتي تعد بمثابة الجذور لها ومن هذه
المقومات الحضارية التي ساعدت على نمو الشعوب وتطورها هو ابتكار حروف الكتابة التي 

 كان لها شأنًا كبيرًا في توجيه مناحي الحياة المختلفة.
اخل دنذ بداياته االولى عندما لجأ الى المغارات والكهوف وقد رافقت الوظيفة االنسان م

رات. الجبال، والجمال هو االخر الزم االنسان منذ ان بدأ الرسم على جدران تلك الكهوف والمغا
نفعة وتتجه فكرة الوظيفة في مجاالت الحياة المختلفة على وفق الفلسفات التي تعتمد تحقيق الم

ا هو معن طريق التجربة،وهذا ما يتطلب ضرورة تحقيق التوازن بين والخبرة االنسانية المتراكمة 
ل نفعي وبين ماهو جمالي،من حيث توائم الغايات االدائية والنفسية على وفق نظام بنائي يقب

 التوافق والمرونة في االفكار والنظريات والتطبيقات التي تتالئم مع مفاهيم العصر.
ن ذي يتخذ مادة وسيطة يعبر من خاللها الرسام ع"الن وظيفة الفن تكمن في التعبير ال

ى انفعاالته ومشاعره الجمالية من خالل مشاهدة الطبيعة او يراها في الخيال لكي ينقلها ال
 (.38ص-27االخرين)
ان أي شكل في الفن ال يخلو من وظيفة ما،تقوم على تحديد اتجاهه ودوره في  

 لفناناهم عناصره البنائية الجمالية التي يسعى ا التشكيل)الرسم( الذي يؤسس الحرف العربي احد
تجسيده ضمن اعماله الفنية لغرض ما، وسبب ما، كونها تحمل دالالت رمزية وجمالية تحمل 

 البعدين الوظيفي والجمالي...
التي استلهمت  شكيليةفالمنجزات الت

تؤكد العالقة  الحرف العربي حركة وانسيابية
المترابطة بين الوظيفة والجمال،كما انها 
عالقة تكاملية يمكن ان تؤسس ثنائية يعتمد 
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احدهما على االخر ،وهذا مادفع الى عد ذلك لقاء بين ابداع الموهبة ونتاج العبقرية ومهارة 
الوجدانية التنفيذ وحسن االخراج الذي يمكن ان يصل الى ذروة الجمال الحامل للمشاعر الروحية و 

 (1.الشكل)التي يحققها الحرف العربي في اعمال الرسامين المعاصرين
لم يكتفي بتوظيف الحرف العربي برؤية المعاصرة وتجريده  فنانوبهذا الخصوص فأن ال

واستطاع من  شكيليةمن خصائصه اللفظية بل حولها إلى مكون أساسي من مكونات منجزاته الت
لحرف العربي أن يكسر عالقة اللوحة بالجدار محواًل لوحاته خالل الحذف واإلضافة الفني ل

الخطية إلى أعمال تشكيلية مبدعة، ساهمت في تحقيق ذلك فاعلية الحرف العربي الذي شكل 
دلية جنسيجها أالبتكاري، لدرجة أصبح نمطًا مهمًا من أنماط الوعي الثقافي والفني القادر على 

 به، لهذا فقد تمتعت األشكال الحروفية بخاصية توثيق الصراع بين اإلنسان والعالم المحيط
ة لشكلياانتصاراته وهزائمه على السواء، وكذلك معتقداته عن طريق االلتزام بمنحها فرصة الهيمنة 

 لعناصرها المختلفة.
تمد ة المعاصرة لها أهميتها بين فنون الشعوب واألمم المختلفة وتعشكيليفالمنجزات الت

. كوينتعل الفائية التنظيمية وسبل معالجتها التقنية وتعمل بفاعلية تبعًا الشتراط على عالقاتها البن
تي ديمومتها من سعة التحوالت )الداخلية والخارجية( ال فنية( وتستمد المنجزات ال198، ص16)

شاراتها ورموزها وصواًل إل ى تعتمد على قوانين وأنظمة تتحكم في بنيتها وتفسير أنساقها وا 
تلك ليفية لجمالية والوظعانيها الباطنية لتحقيق الفاعلية الجاذبة المتحققة من الصفات ااستخراج م
 المعاصرة من خالل قدرتها التغلب االعمال الفنية جماليةتقاس ،كما ( 16، ص11. )المنجزات

. تفكيرن المفكر في أثناء عملية العلى المشاكل الفنية وتبديد الشك والحيرة التي تنتاب اإلنسا
 (20-19، ص1)

واضحة المعالم  ةفكر الا عندما تكون ميمكن تحقيقه الوظيفة والجمالوهذا يعني أن 
ة لبصرياواستالمها بوضوحية مباشرة وبالتالي تأسيس الناتج الجمالي والتعزيز االتصالي واإلثارة 

ية كار بتعلى تحقيق اال( على التركيز رساموهذا ما يدفع بالفنان )ال داخل فضاءاتها المقررة.
واإلرضاء الجمالي فضاًل عن التشويقات التي تعد الجانب المشرق داخل  المتمثلة باإليضاح

 (66، ص14. )ة المعاصرةشكيليفضاءات المنجزات الت
نات وفنون الخط المتمثلة باألشكال الحروفية تتميز بأن لها القابلية على اكتشاف تكوي

لة متصلة أو منفصلة السيما تلك الحروف القاب جمالية بأشكال متعددة سواء أكانت تلك الحروف
ها بتمتع للمد واالستطالة والتراكب فيما بينها إلظهار تكوينات حروفية تعكس مدى القابلية التي ي

حتم يالفنان من جهة وما بين إمكانات وقدراتها على تحقيق اإلثارة البصرية الفاعلة، وهذا ما 
داع ة تحمل في نماذجها نوعًا من التفرد والتميز واإلببطرح أساليب جديدة مبتكرة وغير مألوف

ركة المعاصرة التي استلهمت ح على سطوح اللوحات التشكيليةلتحقيق التعزيز االتصالي الجمالي 
 وانسيابية الحرف العربي.
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التي استلهمت األشكال الحروفية كوحدات بنائية  االعمال الفنيةوتتضح خصوصية 
على  ا تقفوالجاذبة تبعًا لقوتها األدائية )الوظيفية( التي تحققها كونه فاعلة في قوتها الجمالية

 (3، ص2. )حدود التأمل والخيال والخبرة
وفنون الخط العربي الذي جاء في مقدمتها األشكال الحروفية كقيمة توضيحية هو 

الجانب الجمالي الذي ارتبط في أدائه للتعبير عن 
الحروف العربية كونها األفكار الوجدانية التي تحملها 

وقد أتاحت تقنيات  رتبطة بتعاليم اإلسالم الروحاني.م
الحاسوب تحواًل واسعًا في مساراتها التنظيمية المتنوعة 
ثارة االنتباه وهي حاالت فاعلة تؤسس  لجذب االهتمام وا 

. شكيليةناتجًا جماليًا داخل فضاءات المنجزات الت
وسائل اتصال ولكي تحقق هدفها بوصفها ، (2الشكل )

بصرية تنطوي على هدف أساسي وأخرى فرعية كان ال 
بد من وجود بعض العناصر التي ترتبط ببنائها الفني التي تسهم في جعلها عاماًل له قدرة التأثير 

 (p.2 ,20)لي زيادة فرصة نجاحه .وبالتا
ا ق فيمنشاط يتدفق عبر توظيف المفردات البنائية في كل يتسارع فيه التوافوفن الرسم 

، 5. )الهادفةحروفي في انعكاسه لفكرته بينها وحاجات الناس لتسهيل عملية التنظيم الشكلي ال
 (9ص

ال  المعاصرة التي تعتمد األشكال الحروفية كعناصر بنائية فاعلة الفنونوهذا يعني أن 
 البسهولة إال بعد أن يتحول النسق إلى دالالت ورؤى  بنائيةتكشف بطبيعتها عن فكرتها ال
حيد و الو ه( رساميمكن القول أن الفنان )ال وبهذا وظيفية والجمالية.متناهية إال بعد فهم رسالته ال
نظيم اء والتمن خالل التوزيع األمثل لمفرداتها في البن بنائية جماليةالذي يمتلك القدرة على تحقيق 

هيئة تشكيل فني المتعلقة على تداخل المعطيات الفكرية والجمالية التي تظهر بوضوح على 
زت التي بر  الكامنة في الحروف ودالالتها القيمة ، ساهم في تعزيز ذلككوينيةخاضع للشروط الت

التشكيل حتى أصبحت غاية تعبيرية لما يجول في خواطر جمالية ووظيفة وفتحت للحرف العربي 
ي لية غاية فوالمتلقي على حد سواء، وليخرج من األشكال الحروفية تنوعات جما رسامووجدان ال

 الدقة والتأثيرية لدرجة أصبحت تشكل محاكاة لموجات المعاصرة المتمثلة بالحداثة وما بعد
 الحداثة.

لتفرض دورًا جديدًا بشكل  شكيليةونتيجة للتطور التكنولوجي والثقافي تبرز المنجزات الت
الية أو مع مستمر ومتزايد عن طريق ربطها بالتكنولوجيا سواء تم ربطها مع الوظيفة الجم

المعاصرة أمر ضروري لمواجهة تحديات  لفنيةاألخرى لذا "فالمنجزات ا جات المعنويةاالح
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، 10المستقبل بل هي عملية االنضمام إلى اإلبداع واالبتكار وتقديم القيمة الفنية والجمالية". )
 (17ص

االتصال جات األكثر رسوخًا في تاريخ البشرية وانه نوع من ايقع ضمن الح رسمفال
اإلنساني الذي اتخذ وجوهًا متعددة من وسائل االتصال الجمالية يل هو نتاج معرفة اكتسابية 
يحصل عليها اإلنسان عن طريق رؤية معمقة فيما يقع عليه بالخبرة ثم تتجلى التجربة التطبيقية 

االتجاه وهذا ما دفع ب لكل الحلول والوسائل الممكنة سواء أكانت محسوسة أو مدركة بالعقل.
الحروفي إلى ظهوره في التشكيل العربي واستكشاف الطاقات الجمالية الكامنة في الحرف العربي 

والتي حققت االبتكارية األسلوبية  ة،المعاصر  في الفنون التشكيليةالذي بات له دورًا فاعاًل ومؤثرًا 
الحروف العربية في  المتنوعة والتي تنسجم مع الذائقة الجمالية التي توضح عمق شغفها بتشكيل

تكوينات زاهية تمت معالجتها بإتقان من اجل تحويرها وتحويلها إلى أشكال تشكيلية حروفية يتألق 
تعبيرات بالغية كدمج تلك  بناءفيها التكثيف الشكلي واللوني المشرقين وتعاملت بحروفه في 

ضمن وحدات بناء  الحروف كمفردة تشكيلية
ماذج الطبقات المعاصرة مع مراعاة ن اللوحة

 .اءاتهافضاللونية والشكلية وتفاعالتها داخل 
يشكل اللون الذي يعد أهم العناصر البنائية اذ 

فاعلية من خالل ارتباطه باألشكال وصفاتها 
المظهرية ودوره المهم في تكوين انفعال معين 
إلظهار القيم الرمزية أو شد انتباه المتلقي إلى 

يم جمالية فضائها، فضاًل عما يضيفه من ق
 (3بفعل نتائج عالقاته اللونية التي تنعكس على الشكل وقيمته الجمالية. الشكل )

 
 

 المبحث الثاني: الفنون اإلسالمية )فن الخط العربي(
تواصلت الحضارات القديمة مع بعضها البعض وأثرت فنون كل منها في األخرى تأثيرًا 

أثرت وأثرت في الحضارات األخرى في ملحوظًا، وما حدث في الحضارة اإلسالمية التي ت
 (22-21، ص3. )مقدمتها مجاالت الثقافة والفنون مجاالت الحياة المختلفة والتي في

ها فقد نشأ اإلسالم حضارة إنسانية مزدهرة عبر العصور، حملت هويتها الفنية الخاصة ب
شر عث عشر والرابع الثال من خالل ما يعرف بالفن اإلسالمي الذي بلغ أوج ازدهاره في القرنين

 (6، ص9. )ميالدية
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وقد شكلت الفنون اإلسالمية التي يأتي من ضمنها فنون الخط العربي التي تعد من 
المظاهر الثقافية والفنية المهمة على الساحة العالمية والتي عكست إلى حد كبير ثقافات 

 وأصبحت ظاهرة واء.المجتمعات األخرى بعد أن أظهرت مضامينه الفكرية والتعبيرية على حد س
مد ي تعتمرئية )الباطنية( التالروحانية المتوجه بالحقائق الالتفجرت فيها الحيوية التي اتصفت ب

ربي، فعندما نتحدث عن الخط الع على التأمل والتأويل الستيعاب معانيها التعبيرية والجمالية.
 الوجود ومقومات الديمومةفإننا نتحدث عن احد أهم الفنون الجميلة التي تهيأت لها عناصر 

والتطور كونه فن محتشد بالقيم الجملية ومشحون باإليحاء وينطوي على عالم عميق فائق 
 يستحوذ على البصر ويسحب المتلقي إلى مسافات ال نهائية من البهجة والصفاء والتأمل.

د مشهإن إمكانية الحرف العربي الهائلة في المستوى التشكيلي والتعبيري. فضاًل عن ال
اء الفني الجمالي الذي يعد الهدف الذي تجلت فيه الروح وتسامت وهي ترى وتسمع الرونق والصف

كال أصبحت األش كما والجمال، وتشارك الداللة والرؤية واإلثارة، التي تخاطب العقل والوجدان.
رين الحروفية التي يشتغل عليها عدد كبير من الفنانين التشكيلين العرب والمسلمين المعاص
 لتنوعاأصبحت تيارًا له ثقله الكمي والنوعي في الحياة الفنية المعاصرة، وهي على قدر كبير من 

 .ليةبنائية الجماواالختالف من فنان ألخر ومن بلد ألخر والتنوع هذا يطال الصياغة والفكرة ال
 ايش معهاهذا ال يعيش معزواًل عن باقي االتجاهات بل يتفاعل ويتع ةوتيار األشكال الحروفي

رف يبدأ عالقته بالح البصري المعاصر والفنان  يدفعه هاجس تحقيق الهوية المحلية في المنجز
العربي على المستوى الجمالي منذ أن يجعل الحرف يتراقص في رونق مستقل عن أي غرض 

  .حياةأخر، يتعامل معه لونًا وشكاًل وحركة وضوء وعندما يدخله في عالم التشكيل الذي ينبض بال
تلقي فالحركة والنغمة واإليقاع والموسيقى والتناغم كلها جاءت تخفق بالحياة وتدعو الم

إلى الوقوف بإجالل وتقدير للجمال والتأمل الروحي الذي يؤسسه الحرف العربي، أن أصحاب 
 االتجاه الحروفي ما زالوا يعيشون لحظات االستكشاف بهدف أغناء اللوحة التشكيلية بالحرف

ن موالزخرفة باعتبار الخط فنًا بصريًا له مكانته بين الفنون التشكيلية حتى أصبحت العربي 
م خاللها فنون الخط العربي بوجه عام والفنون الحروفية بوجه خاص سمة الفن الجمالي ومن أه
ر ميزاته وتفرده بخاصية كتابة التشكيالت الحروفية على وفق منهج جمالي يمكنه من أسر أنظا

 (4لشكل )المتلقي. ا
ولهذا "ينبغي أن يكون الفنان لحروفي متأماًل 
أن ما ينتجه هو فعل بحاجة إلى طاقة كبيرة والجمال 

، 11بحاجة إلى توليف للطاقات لكي يكون تعبيرًا". )
 (12ص
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رد حتى يبقى الخط العربي من يواكب الحياة المعاصرة وحاجة الناس لها وأن التجديد وا
ة دون في تجديد وتطوير الجانب الحروفي لما يملكه من قيمة تعبيريله طالما هناك فنانون جا

د، وأخرى جمالية عالية بفضل الرؤى المتجددة في التعاطي األسلوبي المتنوع والمتميز المنفر 
ى يد علوالتي أسهمت فيه التكنولوجيا الحديثة المتمثلة بفن الحاسوب التي حملت الكثير من التجد

مالمحها المبنية على الفهم العميق للحرف العربي وطواعيته في القوالب النمطية وجعل 
 الصياغات الجمالية المبدعة.

ولهذا يمكن القول أن الفنون الحروفية ستبقى تواكب الحياة المعاصرة وحاجة الناس لها، 
فالتجديد والبحث الدائم إلبراز إمكانيات  ويبقى كفن تشكيلي كغيره من الفنون متجدد ومتطور.

ليات الفنون الحروفية خلق جوًا من التألق الذي يحفظ لها وجما
مكانتها باعتبارها من الفنون المهمة في عصر التكنولوجيا الحديثة 
التي أضفت نافذة لإلبداع والتألق وبكل روافده التراثية والمعاصرة 

 (5على حد سواء. )الشكل 
بالرغم من كل محاوالت النزوع نحو تغريب الخطاب 

االرتماء في أحضان الحداثة وما بعدها التي تسببت البصري و 
خاللها التجديد والتطور وتغيرًا في سياق األساليب واألدوات التي 

ما يمكن  سبقته إلى الدخول في خانة االبتكار واإلبداع وهذا
مما  التي اعتمدت على التشكيالت الحروفية. وجوده في الفنون

عالقات تاثرية ذات أبعاد تقنية خالصة السيما في  دفعت بالفنون الحروفية في أن تدخل في
دخال الوسائط المتنوعة في تنفيذ المنجزات الت الرسم، الحروفية لما قدمته من تسهيالت  شكيليةوا 

كونها كشفت لنا عن  بديلة حافلة بالثراء الجمالي والتعزيز االتصالي داخل فضاءاتها المقررة.
ذات الطاقات الفكرية والروحية والتي انطلقت من فنون إمكانيات وطاقات األشكال الحروفية 

الخط العربي في محاولة لتطوير بناءه الجمالي كشكل وكرمز وكمعنى فضاًل عن القدرة على 
 تشكيله وتطويعه ودمجه بما يحيط به من مفردات ورموز بشكل معاصر.

ي سياق الفن وعلى وفق ما تقدم يؤكد الباحثان: إن من بين كل الظواهر المستحدثة ف
ًا لنا كاشف التشكيلي والسمات المغايرة في أنماطه وأساليبه وأدواته يطل علينا دائمًا الحرف العربي

ي فوفي عن إمكانياته وطاقاته الروحية والوجدانية لدرجة يمكن القول معها أن تشكيالت الفن الحر 
م وفي لخرجت من شرنقتها بكل انسيابية لتخلق لنفسها شكاًل جديدًا مبدعًا كون الفن الحر  اللوحة

يكتفي بتوظيف الحرف العربي برؤية معاصرة وتجريده من خصائصه اللفظية بل حولها إلى 
 المعاصرة. شكيليةمكونات أساسية فاعلة في المنجزات الت
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كسر ي( وفي عصر التكنولوجيا أن رسام)ال استطاع الفنان بنائيوبهذا الخرق واالنزياح ال
وحات عالقة اللوحة بالجدار وظل باعثًا على التنويع والتجديد حتى حولوا اللوحة الخطية إلى ل

 تشكيلية ابهرها المزج ما بين الرسم واألشكال الحروفية التي تالحمت وانصهرت فيما بينها
 إلعطائها بعدًا جماليًا جاذبًا.
ماد عتماد العديد من الفنانين في العالم العربي واإلسالمي إلى اعتمما دفع ذلك إلى ا

 منهج التشكيل الحروفي الذي بات من الفنون المعاصرة التي مكنتها البرامجيات الحديثة من
على  تكوين التصورات المتعددة التي جعلت من األشكال الحروفية بحد ذاتها عماًل فنيًا، زيادة

عادرساممالئمة لممارسة الفنان )الذلك يمكن أن تكون وسيلة  ة ( إبداعاته وصياغة أفكاره وا 
 تركيب عناصره التشكيلية التي تعتمد في األساس على الحروف العربية التي تنشأ من خاللها

ة راهني الفاعلة في التطور وفق ة المعاصرة وتتمخض عن اإلرادة التشكيليةشكيليفكرة المنجزات الت
تمثل جعلت من الفنون الحروفية بمثابة تجربة تلهب الفن اإلسالمي الم العملية اإلبداعية التي

واء سبفنون الخط العربي وترتقي إلى أعلى المستويات من الرمزية والداللية والوظيفية على حد 
 مع االحتفاظ بمقومات االستجابة التعبيرية الجمالية. 

 
 :المعاصرة شكيليةالمبحث الثالث: المنجزات الت

ية لشكيلتابالعمليات العقلية والمعرفية والتي في مقدمتها المنجزات  جمال والوظيفةيرتبط ال
ن رات عالمعاصرة التي تعد الفاعلية فيها من أهم محاورها األساسية والتي تحمل قدرًا من التعبي

 المعاني واألفكار المختلفة.
 مهمة من وسائل وقد شغل العمل الفني حيزًا واسعًا من تفكير اإلنسانية كونه وسيلة

مرآة "المعرفة وصورة من النشاط االجتماعي، وجانبًا مهمًا من جوانب الحياة االجتماعية بل هو 
 صادقة تعكس حياة اإلنسان والمجتمع في كل زمان ومكان يشكل الفن خطابًا إبداعيًا في شتى

رسوخًا في ة ضمن الحاجات األكثر شكيليوتقع المنجزات الت. (15، ص13مجاالت الحياة". )
ي ل التتاريخ البشرية وانه نوع من االتصال اإلنساني الذي اتخذ وجوهًا متعددة من وسائل االتصا

ما طورها اإلنسان كونه نتاج معرفة اكتسابية يمكن الحصول عليها عن طريق الرؤية المعمقة في
طور ونتيجة للت ة لكل الحلول والوسائل الممكنة،يقع عليه بالخبرة ثم تتجلى التجربة التطبيقي

ق ن طريلتفرض دورًا جديدًا بشكل مستمر ومتزايد ع جماليةالثقافي والتكنولوجي تبرز المنجزات ال
 (.17، ص8. )الية أو الحاجات المعنوية األخرىسواء تم ربطها بالوظيفة الجمقيمة ارتباطها بال

 بتكارقافة اإلبداع واالية المعاصرة هو تعزيز ثتشكيلفالهدف الرئيسي إلستراتيجية المنجزات ال
وضع وفق خطة وتحديد نقاط القوة فيها ل االبالغيةالجيد لها لبناء قاعدة معرفية تحقق البنى 

 (p.25 ,18)معايير عمل مستقبلية. 
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 إما الغرض من إستراتيجيتها فهو:
مبتكر واضح األهداف لتحقيق القدرة على  بناءوضع إطار كامل يؤدي إلى اعتماد  -1

 ية الفاعلة.شكيلالتنافس مع المنجزات الت
 جيد ووضع السياقات والمبادئ التوجيهية لضمان الوصول إلى تحقيق بناءالتفكير ب -2

 (P.12 .19)الفاعلية لدعم الوصول إلى غاياته الوظيفية.
ق تحقي المعاصرة يلجأ إلى كيليةشية في منجزاته التجمال( الرسامفعندما يبتغي الفنان )ال

 اكبر قدر ممكن من التأثير داخل فضاءاتها مستخدمًا في ذلك أساليب فنية غير مألوفة يركز
عطاء اإلحساس بأن المرئيات كما نراها ال كما نعرفها و  لهذا على سحب األشياء من مألوفيتها وا 

ر من اث لتعبيرية الجمالية فيها لماالمعاصرة من أكثر الفنون حداثة وتشكل البنية ا نتاجاتهتعد 
رة ار خبوان مقد ة.بنائيبالغ في تكوينها المالئمة والجاذبة للمتلقي كونها تمثل مجمل القواعد ال

 ا علىومهاراته الخاصة بالتعبير وغزارة وعمق الرؤى الجمالية التي يتمتع بها وانعكاسه رسامال
ل وحدس يجعل من الممكن تفريغ التفكير المعاصرة، فضاًل عما يتمتع به من خيا نتاجاته
وهذا يعني أن الخطاب اإلبداعي في ، (52، ص6. )عي في المحورين الخيالي والواقعياإلبدا

لمعياري كمه ا( الذاتية على االبتكار وعلى حرسامالمعاصرة مرتبطًا بقدرة الفنان )ال النتاجات الفنية
ى ًا علعاصر الذي يبقى الحكم الجمالي فيه متوقفالم بنائيعلى استجابة المتلقي وتذوقه للعمل ال

 .كوين الجمالياستجابة المتلقي الذي يراد به وظيفيًا وجماليًا إلبالغه رسالة الت
وبهذا الخصوص يؤكد الباحثان وجوب إعطاء األفضلية دائمًا إلى النشاط الذي يقول 

لتفكير التي يمكن أن تحقق أفكارًا على عناصر اإلبداع واالبتكار، أي العملية العقلية أو مراحل ا
رائعة وعند تطبيقها في الواقع العملي سوف يكون قادرًا على توليد طرق جديدة أكثر كفاءة 
"وتعتمد اإليقاعات المتسارعة التي تتطلب منا التفاعل مع معطيات الواقع باالستجابة المالئمة 

معاصرة بصياغات وأفكار  شكيليةجزات تالتي تتطلب المرونة والخبرة بمنهجية إبداعية إلنتاج من
، 8جديدة أو أصلية تتميز بالجمال والقيمة االجتماعية والثقافية". )

 (19ص
المبدع هو الذي يرى العالم من حوله بوضوح وينأى  رسامفال

بنفسه عن عمليات النقل والتقليد وينطلق بخياالته نحو عوالم 
المعاصرة، محققًا مشاركة االكتشافات واإلبداع ويرتبط بمظاهر الحياة 

ايجابية تمثل أسمى مظاهر االنفعالية الحسية بقدر ما يمتلكه من 
تنم عن الثراء في التعبير وكذلك قدرته العملية وخبراته  جماليةأشكال 

المكتسبة بالمران وطاقاته التي تتولد بالعمل الدءوب من اجل التطور 
( والتي تتداخل فيها قيم الجمال بقيم 6الشكل ) لجماليا بأسلوب التعبير تبعًا لمتطلبات المنجز
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ة المعاصرة، ويكون مصدر تلك القيم ما تؤديه شكيليومفاهيم أخرى نابعة من صلب الدوافع الت
فعاًل من فائدة للمتلقي ويبقى الحكم الجمالي فيها متوقفًا على المتلقي الذي يراد به وظيفيًا وجماليًا 

ن ما يحدد طبيعة وقيمة أي نشاط إنما هو ما .وا (111، ص2(. )رساملإلبالغه رسالة الفنان )ا
هو مزيج خاص من الفن واللغة المستعملة لتقديم  هدف وأن االتصال البصري يتحقق من

وظيفته بشكل  بناءاألساس هو تأدية ال رساموعمل ال ،المعلومات إلى مجموعة خاصة من الناس
ة مع األخذ بعين االعتبار للجمهور المستهدف كوينيالت فاعل، ينبغي إنشاء صيغ بصرية للوسائل

 (p.55 ,17)باستخدام الحروف والرموز والصور".
عادة تركيب العناصر التشك يلية وهذا ما دفع بالفنان ليمارس إبداعاته وصياغة أفكاره وا 

يلي تشك اءالمكونة للبنى التأليفية المتداخلة ما بين األشكال الفنية والتكوينات الحروفية في فض
خالق وفاعل، ساهمت البرامجيات الحديثة من تكوين تصورات متعددة يمكن أن تكون هي ذاتها 

 معاصرًا. تشكيليا جمالياعماًل 
، ليجماة المعاصرة التي اعتمدت الخط العربي في بناءها الشكيليوقد تميزت المنجزات الت

ارة لية بأشكال متعددة ومحققة لإلثفاألشكال الحروفية لها الفاعلية على اكتساب تكوينات جما
ن مالبصرية الندماجها مع األشكال الفنية األخرى التي تتكون منها تلك المنجزات الذي ينقل 
ا كونه خاللها الذهن الفكر إلى مجموعة أفكار وأراء إنسانية تحمل التجريد وعنصر الحوار الفعال

ي هاصرة  وتحدد موقفها الجمالي معها فالمعتستوعب اآلراء الجديدة وتتفاعل معها حواريًا وجدلياً 
فرازات الفكر المعاصر. وهذا يؤكد على أن ة إحدى أهم األساليب الفني هاواحدة من مفردات وا 

مد ويمثل عملية اتصالية فاعلة بأسلوب فني يعت ،للتعبير وتوجيه الخطاب البصري إلى المتلقي
ن مكن أمن نظريات ومفاهيم فلسفية وتنظيمية ي وكل ما يتعلق بها نشائيةالتعبيرية عن الفكرة اال

تؤسس فاعلية بصرية تثير انتباه المتلقي خاصة إذا شاركت في بناء أشكال حروفية معززة 
عد علة بالمعاصرة الفا بناءلالتصال. فالخط العربي المتمثل باألشكال الحروفية باتت من وسائل ال

عادة صياغتها برؤي ة فنية جديدة تتجلى فيها إحساسات الفنان تجريده مما يحيط بالواقع وا 
 ( باللون والحركة والخيال. رسام)ال
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

 أواًل: منهجية البحث
ج لعينة بحثه كونه من المناها في تحليل محتوى نماذجاعتمد الباحثان المنهج الوصفي 

 .ة الحاليةراسدالالبحثية التي تالئم 
 الدراسةثانيًا: مجتمع 

التي استلهمت  )الرسم(المعاصرة من االعمال الفنيةتضمن مجتمع البحث األساسي 
 ين في الدول العربية اإلسالمية.لرسامالحرف العربي كعنصر بنائي فاعل من قبل ا

 
 ثالثًا: عينة البحث

ة نماذج كعينة مختارة من مجتمع الدراسة وممثلة له بعد مساعدة اربعاختار الباحثان 
 وعلى وفق الطريقة القصدية وعلى ضوء المسوغات اآلتية: *راءالخب

 توفر األسباب الموضوعية للنماذج المختارة. -1
 التنوع التصميمي األسلوبي في اعتماد األشكال الحروفية. -2
 توافر الفاعلية التصميمية لألشكال الحروفية. -3

 
 

 رابعًا: تحليل عينة البحث
 (1أنموذج )

 اسم العمل: حديقة حروفية
 *اسم الفنان: ضياء العزاوي

 البلد: العراق
 سم 50×50القياس: 

 
                                                           

 الخبراء: *
 .د. عبد المنعم خيري حسين/ تدريسي/ جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة.أ -1
 الفنون الجميلة..د. عارف وحيد إبراهيم/ تدريسي/ جامعة بابل/ كلية أ -2
 .د. مها إسماعيل الشيخلي/ تدريسي/ الجامعة المستنصرية/ كلية التربية األساسية.أ -3
 . نسيم رحيم كريم/ تدريسي/ جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة.مأ. -4
 

 
ا من خالل تنوع ي اكتسبهتمتعت تجربته التشكيلية بنوع من التفرد والخصوصية الت 1939فنان تشكيلي عراقي ولد في بغداد عام  *

بنائية  عدها عناصرلفنية بااعتمد الفنان العزاوي على التشكيالت الحروفية في منجزاته  منافذ دراسته التاريخية واالثارية والتشكيلية.
 الثراء الوظيفي والجمالي.فاعلة ومؤسسة في ذات الوقت 
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 الوصف العام
تكون النموذج بشكل عام من أشكال حروفية إلى جانب أشكال غير منتظمة اعتمدت 

 ألوانًا متعددة.
 

 المناقشة والتحليل:
عد الفنان ضياء العزاوي في نموذجه هذا األشكال الحروفية وألوانها في الواقع من 
العناصر األساسية لتوظيف السمات الجمالية داخل فضاءه، مستخدمًا التجريد الستكشاف 
ل موضوعه مستخدمًا الحروف العربية على نحو شبه عفوي مشكاًل المادة الرئيسية وتبسيط إيصا

 مضمونه إلى المتلقي..
من العمليات التي ساهمت في توظيف الجمال من خالل التشكيالت الحروفية هي 

 قات اللونية التي أكملت بعضها البعض اآلخر السيما مع األشكال الهندسية التجريديةالعال
األخرى التي تداخلت إلى حد التشابك مع األشكال الحروفية معتمدًا على األلوان المبهجة 

مى ما يسبوالمشرقة لتعزيز االتصال ما بينها وبين متلقيها وبالخصوص التقاربات اللونية المتمثلة 
تي رى اللوان الباردة التي يأتي في مقدمتها اللونين األخضر واألزرق إلى جانب األلوان األخباأل

ن شكلت ألوان األشكال الحروفية معها التباينات اللونية والتضادات وهما وسيلتان تنظيميتا
 تؤسسان الغايات الوظيفية والجمالية.

ة والجمالي في النموذج )عين ومن وسائل التنظيم األخرى التي أسست الناتجين الوظيفي
عد ية ساالدراسة( فقد تمثل باالستقرار النفسي الذي حققه التوازن الذي جاء فيه بالصورة اإليهام

في ذلك التكرارات في األشكال واأللوان والخطوط إلى جانب عناصر البناء األخرى .. التي 
من  ةء عالقات جمالية مبتغاداكن إلضفااستقرت جميعها على فضاء النموذج الذي ضم اللون ال

ية لجمالاجراء تشكيلها اهتمامًا بصريًا يمكن ان يستلم المتلقي من خاللها توظيفًا فرضته الحاجة 
 المتنوعة والمعززة لالتصال.

همًا مشكلت األشكال الحروفية في النموذج اهتمامًا بصريًا بسبب احتالل موقعًا فضائيًا 
 روف المعتمد في الموقع الفضائي المركزي الذي بدوره يعدفي النموذج حيث استقرت جميع الح

 من المواقع الفضائية المهمة في العمالت الفنية المتمثلة بالنموذج.
ومن المفيد ان يذكر الباحث ان التزام الفنان العزاوي بارتباط الحضارات السابقة من 

يل واضح على شعوره باالرتباط خالل رموزها التعبيرية وفي مقدمتها حضارة اإلسالم ما هو اال دل
الروحي لها من خالل اعتماده أشكااًل حروفية غير منتظمة المعنى ولكنها في ذات الوقت أسست 
ناتجًا وظيفيًا وجماليًا وتعبيريًا على حد سواء، فضاًل عن الرمزية لهذه األشكال وألوانها من جهة 

ة بذلك ترابطًا واضحًا وانسجامًا وما بينها واألشكال التي أحبطت بها من جهة أخرى مؤسس
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متوافقًا لتعزيز وحدة النموذج الجمالية مما يدعو ذلك إلى نجاح التوظيف لألشكال الحروفية عند 
 الفنان ضياء العزاوي.

 
 
 

 
 

 (2أنموذج )
 اسم العمل: هو اهلل

 *اسم الفنان: محمد غنوم
 البلد: سوريا
 سم 40×39القياس: 

 2012تاريخ اإلنتاج: 
 

 الوصف العام:
تكون النموذج بشكل عام من أشكال حروفية اعتمدت التكثيف الشكلي واللوني وفق 

 التراكبات المتعددة وحملت ألوانًا متعددة جاءت على خلفية )غامقة سوداء(. 
 المناقشة والتحليل:

إن الفاعلية الجمالية التي أسسها النموذج جاءت من خالل نظام التراكب المتعدد الذي 
هره لتحقيق أعماق فضائية متعددة اختلفت مسافاتها مع بصر المتلقي لمنحه نوعًا من التتابع أظ

البصري الذي يشد المتلقي نحو هذه العالقات ومن ثم التعرف على العالقات الجمالية التي 
 للوصول إلى تحقيق الغايات الوظيفية والجمالية والتعبيرية على السواء، هذا فضالً  فناناعتمدها ال

عن اإليقاعات المتناغمة التي أوجدتها التكرارات المتعددة المنتظمة لألشكال الحروفية التي 
حملت مضامينها المباشرة ألبعاد الملل وتعويضه بالقبول والرضى من خالل عالقات النموذج 
الجمالية، هذا من جانب ومن جانب أخر فان التحشيد الشكلي واللوني لألشكال الحروفية والتي 
احتلت معظم فضاء النموذج لم يجيء إال ليعكس من خالله مبدأ االعتصامية للمسلمين 
والمؤمنين وبذل كل جهد لمبادئ اإلسالم الحنيف، وما التركيز على تكرارات لفظ الجاللة وبالقيمة 

                                                           
ختلفة ملونية  ف العرفي رافضاً السكونية، ينفذ أعمال بتقنياتفنان تشكيلي من سوريا تميزت أعماله بجعل حركة أشكال الحر *

 وبصيغة حروفية تتماهى منها األصول الكالسيكية للخط العربي.
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اللونية البيضاء إال ليعطي داللة إيحائية بقيمة اللون األبيض االعتبارية والوظيفية كونه يمثل 
 الطهارة والنظافة وما إلى ذلك من دالالت رمزية.

حركة إما االتجاهات المتعددة التي رافقت األنظمة المعتمدة في النموذج والتي توحي بال
دًا بذات االتجاهات التي عبر عنها تراقص األشكال الحروفية داخل فضاء النموذج وإلعطائها بع

 ج. لقي بمشاركته مع العالقات الناتجة للنموذفكريًا روحيًا يحمل مضامين وجدانية تلزم المت
ثلة وفيما يخص الجانب التعبيري للنموذج فقد تمثل باألشكال الحروفية المقروءة والمتم
ينت بكلمة هو التي تميزت بصورة واضحة والتي تكررت بإحجام ومواقع متنوعة ومنحت ألوانًا تبا

ة التي تكررت في أهم مواقع الفضاء ما بين األسود واألحمر المشع إلى جانب لفظ الجالل
 ا إلىللنموذج ساحبة بصر المتلقي نحوها واستالمه بعدًا جماليًا وتعبيريًا معززًا لالتصال هذ

ب جانب المعطى القرائي والتزيني لألشكال الحروفية التي اعتمدت التحشيد الجمالي، إلى جان
لون ة بالاعها فقد أضاف المصمم لفظ الجاللالتعبيرية المباشرة التي حققها األشكال الحروفية بأنو 

ًا ئيبنا األسود وبحكم كبير نسبيًا وفي موقع الركن األعلى األيمن من فضاء النموذج ليمنحه تفرداً 
 وبالتالي هيمنة شكلية داخل الفضاء المقرر له.

وفيما يخص الفاعلية الوظيفية التي تحققت في النموذج من خالل اعتبار األشكال 
درة ك القوالتي تمثلت بعنوانه )هو اهلل( التي تمتل جمالية بمثابة تعزيز لفكرة المنجز الالحروفي

يمانًا بالفكر اإلنساني المتمثل بالف سالمي ن اإلواإلمكانات المتعددة في منح المتلقي اطمئنانًا وا 
 الذي ظهرت إبعاده الجمالية والوظيفية والتعبيرية على السواء.

 
 
 
 (3أنموذج )

 العمل: تشكيل حروفياسم 
 *اسم الفنان: خالد شاهين

 البلد: فلسطين
 سم 42×42القياس: 

 2011تاريخ اإلنتاج: 
 

                                                           
راسته جاءت دعاش طفولته في دولة الكويت وفيها أكمل  1966فنان تشكيلي وخطاط ومصور فلسطيني ولد في مدينة الخليل عام  *

 في صياغات تشكيلية معاصرة.معظم أعماله على الحرف العربي 
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 الوصف العام:
اعتمد النموذج شكاًل هندسيًا مربعًا توزع إلى ثالثة أجزاء تقاربت في مساحاتها 

وقد  في كمياتهاباالتجاهية العمودية نحو األعلى وقد ضمت هذه األجزاء أشكااًل حروفية تباينت 
 احتوت األلوان ما بين األخضر واألحمر واأللوان الفاتحة والداكنة.

 المناقشة والتحليل:
صمم تمثلت الفاعلية الجمالية في النموذج من خالل الشفافية اللونية التي اعتمدها الم
الجمالي واالنسيابية الشكلية للحروف التي احتلت أهم مواقعه الفضائية إلضفاء الجانبين 

 والتعبيري وبالتالي لتأسيس اإلثارة البصرية وتعزيز االتصال.
الت إما النظام اللوني الذي يعد من العناصر البنائية الفاعلة كونه يحمل رموزًا ودال

متعددة فقد أخذ منحى من ذلك حيث جاءت ألوان األشكال الحروفية المقروءة والتي احتلت 
ى ء األوسط حاملة شفافية لونية هادئة أضفت نوعًا من الرضاألعلى واألسفل من الجز  الجزأين

 إلعطاء األشكال الحروفية غير المقروءة والتي احتلت الجانب فنانوالقبول، بينما دفعت ال
 األوسط من األجزاء الثالث التي ضمت اللون األحمر القوي وذلك لمنحه دالالت رمزية للقوة

 واالندفاع نحوها.
روفية المقروءة التعبيري لهذا النموذج قد وضحته األشكال الحوال شك أن الجانب 

ينية ساعدت إلى تحقيق التالحم ما بين أجزاءه لتأسيس وحدته الجمالية إلضافة زخرفية تز 
وزعت المبتغاة، هذا فضاًل عن االتجاهية الرأسية التي تمثلت باتجاهية األجزاء الثالث التي ت

 لمطلقاصر التكوين، لتحمل هذه االتجاهية بعدًا فكريًا نحو اعليها األشكال واأللوان وبقية عن
ي ف( رسامساعد في وضوح ذلك االنسجام المتوافق الحاصل بين األلوان التي اعتمدها الفنان )ال
يعد  الذي كل أجزاءه وتفاصيله الدقيقة إلضفاء جانبًا تعبيريًا وجماليًا فضاًل عن الجانب الوظيفي

 .األساس في تحقيق نجاحه
ير هذا باإلضافة إلى ما يمتلكه النموذج من عالقات تصميمية تحتاج إلى التأمل والتفس

الذي يحمله مضمونه الذي عبر عنه من خالل التقسيم الثالثي للنموذج والذي توزعت عليها 
 األشكال سواء أكانت الحروفية أم األخرى، فهي أخذت مكانها واعتبارها الجمالي. 

كن أن يضيف الباحثان رأيًا مفاده أن الفنان الفلسطيني خالد وعلى وفق ما تقدم يم
يصاله إلى المتلقي وهو يحمل فاعلية فكرية وجمالية محققة  شاهين قد حقق مبتغاه الفني وا 

سالة عالقات الترابط والتماسك التي حملت معاني داللية سواء أكان ذلك على صعيد الوطن أم الر 
 التقارب لمواجهة عاديات الزمن.اإلسالمية وقد تمثلت بالتعاون و 
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 (4أنموذج )
 اسم العمل: تشكيل حروفي 
 *اسم الفنان: يوسف إبراهيم

 البلد: المملكة العربية السعودية
 سم 76×90القياس: 

 2012تاريخ اإلنتاج: 
 الوصف العام

نموذج جاء متكونه األساس من أشكال بنائية احتلت مجمل فضاءه وجاء باللونين 
بها األصفر والبرتقالي استقرت على فضاءه الذي جاء باللون األزرق واخترقت من جوانالمشرقين 

 المتعددة أشكااًل حروفية حملت القيمة اللونية البيضاء.
 المناقشة والتحليل

ة متمثلال شك أن الدالالت الرمزية التي تحملها األلوان التي اعتمدها الفنان السعودي ال
ه ق إلى جانب القيمة البيضاء تجعل المتلقي بإظهار التعاطف لهذباألصفر والبرتقالي واألزر 

م نسجاالدالالت التي تحقق اإلثارة البصرية وتعزيز االتصال الجمالي وقد ساهم في تعزيز ذلك اال
 المتوافق بين هذه األلوان والتي تدفع بالقبول والرضى واالطمئنان على حد سواء.

ل ألشكاحققت ناتجًا جماليًا فاعاًل تمثلت بالنظام ل ومن الوسائل التنظيمية المهمة التي
ر البنائية والحروفية التي ظهرت وكأنها مجسمة تحمل إيهامًا بالعمق الفضائي، ساعد في ظهو 
 ذلك التدرجات الظلية بالقيمة اللونية السوداء التي أحاطت ببعض جوانب األشكال البنائية

ي عمق الثالث حتمًا يؤدي إلى متابعة تفاصيل الغوص فالصفراء والبرتقالي وهذا اإليهام بالبعد 
 المنجز الفني.

 إما عنصر االتجاه الذي ظهر فاعاًل في النموذج من خالل متعدداته واختالفاته وحتى
حركة ام التعاكساته والتي أحدثتها األشكال الحروفية والبنائية لتسهم إلى حد بعيد في تحقيق اإليه

صرية جمالية ساهم في تعزيزها التداخل واالختراق الحاصل بين التي تؤسس حتمًا متابعة ب
 األشكال الحروفية واألخرى التي تكون منها النموذج ولتحقيق الفاعلية داخل فضاءه.

                                                           
الحياة  ءات ألوانالتشكيلية في فضاتشكيلي ولد في مدينة حورية الجوهر في محافظة جدة في السعودية، تداخلت في أعماله فنان  *

 زان،والمي لقاعدةوحروف القرآن الكريم، وال تقف جماليات الحرف العربي عنده حد معين بل يتعدى ذلك حدود العبارة المقروءة وا
نتيجة بمنجز ه لتأتي الي خيالوينهج بعد رابعاً بعداً ينطلق فيه الحرف العربي عالياً مغرداً مع نغم في أفق عال يعانق أنغاماً مخزونة ف

 الحروف بالتناغم. تصميمي تتحدث فيه
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ومن وسائل التنظيم المهمة التي أسست فاعلية بصرية قد تمثلت بسيادة الشكلين 
وبالتالي سحب بصر المتلقي نحوهما )األصفر والبرتقالي( كونها احتال معظم فضاء النموذج 

سب حوالبدء بمبدأ التتابع الذي تنتقل من جرائه العين من موقع السيادة إلى المواقع األخرى 
 الشكلأهمية كل منها حتى تأتي متابعة جميع تفاصيل العالقات البنائية سواء أكانت باللون أم ب

 تي توزعت ما بين اإلعتام واإلنارةأم بعناصر التكوين األخرى وخصوصًا القيمة الضوئية ال
ا جميعهو ( من خاللها ما يحدث في الطبيعة كالليل والنهار والنور والظالم، الرسامليعكس الفنان )

 حاالت تعزز االتصال الجمالي واإلثارة البصرية الفاعلة.   
 

 الفصل الرابع
 أواًل: نتائج البحث

 من النتائج وكما يأتي:أثمرت عمليات التحليل وأدبيات البحث على جملة 
 يعد التآلف الوظيفي والجمالي الذي اسسته الحروف العربية بمثابة ناتج تواصلي لتعزيز -1

 .مضمون الخطاب الفني البصري في اللوحات التشكيلية المعاصرة
 اسهمت انظمة التعبير المتنوعة للحرف العربي الى تعزيز البعدين الوظيفي والجمالي في -2

 .جميع نماذج العينة
ر المعاص التشكيلي حقق التمازج المتوافق ما بين األشكال الحروفية وعناصر بناء المنجز  -3

 إثارة جمالية فاعلة ساهم في تأسيسها الحرف العربي الذي يحمل فكرًا وحدانيًا.
سواء أكانت مقروءة أو غير المعاصرة  حملت األشكال الحروفية داخل فضاءات المنجزات -4

ثارة اهتمامه لما تمتلك من إمكانيات تأثيرية الرتباطمقروءة إلى سحب بصر  ها المتلقي وا 
 بتعاليم دين اإلسالم.

( من األشكال الحروفية داخل الرساماستطاعت التنوعات الجمالية التي أسسها الفنان ) -5
 لية.المعاصرة إلى تعزيز االتصال واإلثارة البصرية ومن ثم الفاعلية الجما اللوحةفضاءات 

ه في نتبايف الجمالي للحرف العربي الى تحقيق السيادة الشكلية واللونية المثيرة لالاثمر التوظ -6
 اللوحات التشكيلية المعاصرة.

حققت المطاوعة واالنسيابية في توظيف الحرف العربي الى تحقيق الناتجين الوظيفي  -7
 .والجمالي في المنجزات التشكيلية المعاصرة

لى ية المعاصرة إشكيليالت الحروفية في المنجزات التفي صياغة التشك الرسامأسهمت قدرات  -8
 واء.إظهار الهوية الحضارية اإلسالمية التي تحقق الفاعلية الجمالية والتعبيرية على حد س

 ةفضاءات اللوحإن االبتكارية والتجديد المستمرين التي تحتاجها األشكال الحروفية داخل  -9
مثالت تأهم  اعتماد الالمألوفية والغرائبية التي تعدالمعاصرة إلى الخروج من النزعة التقليدية و 

 .والوظيفية على السواء الفاعلية الجمالية
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 الجماليةجسدت أنظمة التعبير المتعددة التي حققتها األشكال الحروفية في المنجزات  -10
على صعيد الشكل او اللون وبما يكثف من جمالية المضمون المعاصرة فاعلية جاذبة سواء 

. 
 لبصرياقترنت األلوان التي تحمل المعاني الداللية والرمزية إلى تأسيس نوع من التتابع ا -11

 فنيةال لوحاتاألشكال الحروفية الجمالية التي اعتمدتها ال قيمةمن المتلقي للكشف عن 
 المعاصرة.
 ثانيًا التوصيات:

 معها.حدد الباحثان بعض التوصيات التي تحتاجها الدراسة والتي لها عالقة 
ا إليه االستفادة من قبل الباحثين من نتائج الدراسة واألخذ بعين االعتبار إلى ما توصلت -1

 .ومنها فن النحت والخزف يةشكيلالدراسة من أهمية الحرف العربي في المنجزات الت
في  التأكيد على اعتماد الحرف العربي كوحدة بناء فاعلة في األعمال الفنية التشكيلية -2

 مؤسسات العلمية ذات العالقة.الجامعات وال
 ثالثًا: المقترحات

 :االتياستكمااًل لنتائج الدراسة يقترح الباحثان 
 .الرسم العالمي المعاصر لتوظيف الجمالي للحرف العربي فيا -1
 فاعلية الحرف العربي في الملصقات العربية المعاصرة. -2
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الشال،عبدالغني النبوي:مصطلحات في الفن والتربية الفنية،عمادة شؤون المكتبات،السعودية، -26
.1984الرياض،  

حسن محمد حسن:االصول الجمالية للفن الحديث،دار الفكر العربي للطباعة -27
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 زخارف مآذن وقباب جوامع بغدادالمتناهي والالمتناهي في 

 األستاذ المساعد الدكتور
 هاشم خضير حسن الحسيني

 
 :مشكلة البحث

ر تي ظهامتاز الفن اإلسالمي بوحدة نتاجاته الفنية، رغم تباعد العصور، واختالف األماكن ال    
التي بصفة أساسية الى وحدة العقيدة اإلسالمية ذلك ويعود  ،فيها، فضال عن اختالف الشعوب

 استوحى هذا الفن مبادئه وتعاليمه منها.
ت سواء كان في معظم النتاجات الفنية هافيوظعبر تحيث اتسم ذلك الفن بالسمة الزخرفية،     

 ام بهاقعلى مختلف الخامات، ونتيجة للدراسة االستطالعية التي المنفذة ، و منقولة أم غير منقولة
كونات سواء على مستوى المفردات والم ًا زخرفياً تنوع عكس لنا ن التراث اإلسالميأالباحث، وجد 

، توجهاتهم التصميميةفي أو على مستوى أساليب اإلنشاء والتكوين، التي اعتمدها المزخرفون 
  وبما يمتلكونه من خبرات ومهارات تناقلها الفنانون المسلمون جيال اثر جيل.

الواجهات زخارف ي حيث بنيت تلك التوجهات والخبرات على فكرة المتناهي والالمتناهي ف    
ت ن يجتمعان تحين العماريين العنصر ين هذكو وبالرغم من  ،الخارجية لمآذن وقباب جوامع بغداد

على العمارة  ا خصوصيته ومميزاته النوعية الواضحةملكل منهفإّن إطار الفن اإلسالمي، 
 .مافي زخرفتهيقتضي إجراء دراسة تفصيلية تعنى بإظهار المتناهي والالمتناهي لذا  ،االسالمية

 -تي:آلم صاغ الباحث مشكلة بحثه بالتساؤل اومن خالل ما تقدّ     
  مآذن وقباب جوامع بغداد ؟ ما هو المتناهي والالمتناهي في زخارف     

 أهمية البحث
 -تكمن أهمية البحث الحالي بما يأتي:    
ية طلبة كل وتطبيقيا للعاملين في مجال الريازة العمارية ومنهم فكرياً  أساساً البحُث قد يوفر  -1

 الفنون الجميلة قسم الخط العربي والزخرفة وكلية الهندسة قسم المعماري.
م في ترصين المناهج الدراسية خاصة في مجال فنون الزخرفة اإلسالمية يمكن أن يسه -2

 بيقية.ولمختلف الحقول التط
قد يسهم البحث بوصفه خطوة تمهيدية للطلبة والباحثين في إرساء عدد من المصطلحات  -3

 الفنية المعنية بميدان الفنون الزخرفية.
 هدف البحث
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  -يهدف البحث الحالي إلى:    
 .مآذن وقباب جوامع بغداد كشف المتناهي والالمتناهي في زخارف     

 حدود البحث
ختلفة بأنواعها الممآذن وقباب جوامع بغداد المتناهي والالمتناهي في زخارف  الحد الموضوعي:

 سواء كانت مضافة أو منبثقة من منهجية البناء.
 لزخارف مآذن وقباب جوامع بغداد . (1)الواجهات الخارجية الحد المكاني:
والمنفذة بمادتي )أجر، خزف عماري( ، م(1826 /1534هـ()1242/ 941من ) الحد الزماني:

انية أن هناك مسوغات أخذت بالحسبان عند أختيار الحدود المكانية والزم الّ إوبوضعها الحالي، 
اثنا ثل تر والتي تم ،عـود الى أفتقار المدن العراقية من الجوامع التي تعود لتلك الفترةلك يذ وسبب

 األصيل.
 تحديد المصطلحات 

 (2)المتناهي   Finite    
لـــــم تبتعـــــد المعـــــاجم العربيـــــة كثيـــــرًا عـــــن المفهـــــوم الـــــذي حـــــدده القـــــرآن الكـــــريم لهـــــذه المســـــألة،     

إال باتجـــــاه اإلطنـــــاب والتفصـــــيل وتعـــــدد االشـــــتقاقات، إال أنهـــــا حافظـــــت بشـــــكل عـــــام علـــــى ذلـــــك 
}فِيييييَنتَ مِييييي َت ِييييي ََالمعنـــــى الـــــذي ورد فـــــي عـــــدة آيـــــات قرآنيـــــة كريمـــــة، منهـــــا علـــــى ســـــبيل المثـــــال

 (.4)}وت تاَآتماكُنَُالرَّسُولَُفمخُذُوهَُوت تاَِمهتاكُنَْعتنْهَُفماِتمهُواَ{و( 3)إِلمىَرتبِّكَت ُنتمهتاهتا{َ*هتاَذِكْرتا
، الفالمنتهى في اآلية الكريمة األولى يعني الغاية، وفي اآلية الكريمة الثانية يعني ا     ذي لكفَّ

ى ، فقد كان ذلك الحد غايته التي انتهيقترب من المعنى األول، فإذا وصل أحدهم حدًا وكفَّ 
 إليها.

؛ أنشد خالف األمر. نهاه ، ينها)ويرى أبن منظور النهي بأنه:  -  "ه نهيًا فانتهى، وتناهى كفَّ
 سيبويه " لزياد بن زيد العذري :

 إذا مــــــــا انتهــــــــى علمــــــــي تناهيــــــــت عنـــــــــده
 

 تنــــــــــــــاهى فاقصــــــــــــــراأو أملى ، فــــــــــــــاطــــــــــــــال ،  
 

                                                           
 ويرجع ذلك الفتقار أغلب مآذن وقباب جوامع بغداد األثرية من تزين واجهاتها الداخلية. (1)

 ،)Quantity(الكةةةةم  هةةةةي تنةةةةاهي، ومي إطةةةةار مسةةةةألة ال فةةةةوتةةةةداوالً  تةةةةردداً أكثةةةةر مصةةةةطلحات هنالةةةةك أن بةةةة األشةةةةارةالبةةةةد مةةةةن  (2)

 (.144-136: ص2007)أياد: (Finite)المتناهيو ،(Subalteration)التداخل، و(Relevance)االتصالو

 .44-43سورة النازعات  آية  (3)

 .7سورة الحشر آية  (4)
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نتهــى الشــيوالنهايــة: كالغايــة، حيــث      ء ينتهــي إليــه الشــيء وهــو النهــاء. يقــال : بلــغ نهايتــه، وا 
 (.344-343: ص1956: 15مج )أبن منظور(وتناهى ، بلغ نهايته

كما فسر النهي بموضع آخر بمعنى " االنهاء ابالغك الشيء، وانهيت إليه السهم، أي:     
 .(93: ص1982)الفراهيدي:أوصلته إليه" 

كميات محددة أخرى يمكن ب" كمية محددة من خالل عالقتها بأنه وهناك من يعد المتناهي  -
 . (407ص :1981)يودين:االشارة اليها بأنها أكبر أو أصغر منها "

  :اجرائيا بأنهاهي تنمومن خالل ما تقدم يعرف الباحث ال    
لكنها تتغير من صورة الى أخرى للخلق بمادة غير قابلة متجسد زمن التمثيل شكلي محدد " 
 داد".الواجهات الخارجية لمآذن وقباب جوامع بغزخارف في  الالمتناهيفكرة على ئها جة أنطواينت

  (1)الالمتناهي  Infinite 
ـــــــه " مـــــــاال تجتمـــــــع أجـــــــزاؤه معـــــــًا وبالفعـــــــل، ال بدايـــــــة وال نها بأنـــــــهاهي تنـــــــالمال فَ را ُعـــــــ     يـــــــة ل
 . (284: ص1985)االلوسي :"
أن  متغيــــرة متزايـــــدة أو متناقصــــة غيـــــر محــــددة قـــــادرة علـــــى" كميـــــة بأنــــهمتنـــــاهي اللاكمــــا ورد    

ـــــر أو أقـــــل مـــــ -هـــــي فـــــي الحقيقـــــة تصـــــيرو  –تصـــــير  ـــــل مهمـــــا  نأكث ـــــة كميـــــة معطـــــاة مـــــن قب أي
  .(407ص :1981)يودين:كانت كبيرة أو صغيرة "

 بأنه: متناهيم يأسس الباحث تعريفه األجرائي لالوبناًء لما تقدّ     
تعــود حيــث ذاتهــا بطريقــة غيــر مباشــرة،  جســدكال الحســية لتصــور ذهنيــة تتجلــى عبــر األشــ"     
ن الواجهـات الخارجيـة لمـآذزخـارف عبر تمثيلهـا الالمحـدود فـي  مرجعياتها إلى فكٍر قبلي أو آني ب

 .وقباب جوامع بغداد "
    الزخرفةOrnament 
أبن ) (الزينة وكمال حسن الشيء والمزخرف:المزينبأنه) الزخرف معنى بن منظوريرى أ    

  ( .133-132ص: 1956: 9مجمنظور 
ليســت مكونــًا إنشــائيا وال وظيفيــا ، بــل هــى شــئ يضــاف الــى مــاهو  )نهــاأبهنــاك مــن يعــدها و     

        (إنشـــائى أو وظيفـــي، قـــد يكـــون غيـــر مفيـــد تقنيـــا لكنـــه مـــع ذلـــك لـــه غـــرض جعـــل األشـــياء جميلـــة
( Jensen:1982:p 9-13 ). 

 (،يإضافة مفردات معينة الى التكوين األصلى )الهيكل العمار  ها)عمليةكما ورد تعريفها بأن    
ن تكون هيكلية، فالحالة األولى نحصل أاأل أن هذه المفردات اليشترط ان تكون مضافة إذ يمكن 

                                                           
 )، والالمتنةاهي )Complete(، والتةام )Indefinite(الالمحةدود هنالك مصطلحات شائعة التداول بخصوص الالمتناهي نورد منها  (1)

Infinite) :(239-235: ص2007)أياد. 
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وغيرها الى التكوين نصية الخطية عليها من إضافة المكونات الزخرفية الهندسية والنباتية وال
ثيرات زخرفية، نتيجة أصلى من تألالثانية فتكون من خالل مايولده الشكل اأما الحالة  ،يالمعمار 

 .( March:1971: p 30)العناصر المكونة له والعالقات بينها(
 :للزخرفة بأنهاومن خالل ما تقدم يستمد الباحث تعريفه اإلجرائي     
ـــة بعـــ و منبثقـــة مـــن منهجيـــة البنـــاءأمضـــافة مجـــردة تكوينـــات فنيـــة "     دد مـــن المفـــردات والمتمثل

متنـاهي من العالقات الشكلية والمستندة الـى فكـرة االمتـداد الالوفق نظام على المترابطة فيما بينها 
 ." على الواجهات الخارجية لمآذن وقباب جوامع بغدادالزخرفية ات لوحدل

 الفصل الثاني
  ةاإلسالميعمارة نشأة وتطور زخارف ال

 في شبه جزيرة العرب، أصبحت األمة اإلسالمية دولة تمتّد من الصين بعد ظهور اإلسالم    
ث ، حيشرقًا إلى بالد المغرب واألندلس غربًا، ومن القوقاز شمااًل حتَّى المحيط الهندي جنوباً 

ة )انضوت تحت راية اإلسالم حضارات عدة، ذات خلفيات دينية وثقافية وتاريخية وفنية متباين
ع تطوي ها الفنية تأثير على الفن اإلسالمي عبر امتداده التاريخي من خاللكان لتقاليدها وأعراف

عادة صياغتها بما يتالئم مع معتقدات الدين اإلسالمي، وتتماشى مع  طرزه وأساليبه المحلية وا 
  (.15ص :2008)روجرز:فكره الديني والفلسفي(

شكل بعام والفنون الزخرفية  وعند بزوغ الرسالة االسالمية لم تنل الفنون اإلسالمية بشكل    
، خاص اهتماما ملحوظا، وذلك النشغال المسلمين األوائل بنشر الدعوة والجهاد في سبيل اهلل

 ذلك ودليل فضال عن أنهم كانوا يميلون إلى الزهد والبساطة والتقشف في حياتهم الخاصة والعامة
 مسجد الرسول )ص( في المدينة.

ــــــــى تــــــــزيين 750-661هـــــــــ / 132-41ومــــــــن العصــــــــر األمــــــــوي )     ــــــــل المســــــــلمون عل م( أقب
 /ه72)عمـــــائرهم، )حيـــــث ظهـــــرت بشـــــكل واضـــــح ألول مـــــرة فـــــي زخـــــارف مســـــجد قبـــــة الصـــــخرة 

ــــــة المبكــــــرة للزخــــــارف النباتيــــــة فــــــي الفــــــن اإلســــــالمي، وتتكــــــون م(691 ، والتــــــي تعــــــد مــــــن األمثل
)عبـــــد ألزهـــــار، واألثمـــــار وأوراق االقنثـــــا(عناصـــــرها النباتيـــــة مـــــن األغصـــــان التـــــي تتـــــدلى منهـــــا ا

 -هــــــــ 132وبعـــــــد انتقـــــــال الخالفـــــــة وقيـــــــام الدولـــــــة العباســـــــية ) ،(15-14: ص1989الرضـــــــا:
م(، )اهـــــــتم الخلفـــــــاء العباســـــــيون اهتمامـــــــا جليـــــــًا بالعمـــــــارة والفنـــــــون، 1258 –م 750هــــــــ / 656

ا فـــــي تـــــزيين ســـــيما الفنـــــون الزخرفيـــــة التـــــي وصـــــفت بأنهـــــا لغـــــة الفـــــن اإلســـــالمي، إذ تـــــم توظيفهـــــ
وخيــــــر مــــــا يمثــــــل ذلــــــك زخــــــارف المــــــدن التــــــي  (،60: ص1968)مارســــــيه:القصـــــور والبيــــــوت(

، ومـــــــا حوتهـــــــا مـــــــن مســـــــاجد وقصـــــــور ومـــــــدارس فـــــــي غايـــــــة ســـــــامراءشـــــــيدوها كمدينـــــــة بغـــــــداد و 
 ال.الفخامة والجم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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)إسلوبًا إسالميًا دوليًا، انتشر الى سائر أنحاء العالم (1)حيث مثلت زخارف سامراء بطرزها    
اإلسالمي، فمنذ منتصف القرن الثالث الهجري ظهر هذا األسلوب في مختلف أقاليم الخالفة 

اشا: )البالعباسية، في العمارة والفنون التطبيقية، كالتحف الخشبية والزخارف الجصية والخزف(
يران و  ،(69-68: ص1959    سيا الصغرى.آثم انتشرت تلك الزخارف في مصر والمغرب وا 
وهكذا سارت الفنون التزينية أخذت طريق التطور والرقي حتى تصل لغاية النضج الفني     

هذا و فني، خاطب حاسة الوجدان الديني بلغة الجمال اليمقصودًا بتأثيره الوجداني لبأعتبارها عماًل 
 مبانيهملنا اإلهتمام الحقيقي الذي طبع إيمان هؤالء البناة )الحرفيين(، الذين اعطوا لظهر يما 

تقان، فلم يتركوا مساحة عمارية لم يصل اليها الجانب ا  ي.لتزينالدينية خير ما يمتلكون من فن وا 
رة مــن االهتمــام بفنــون العمــاحالــة  م( 1214-ـهــ612)العصــر العثمــانيوعلــى هــذا الــنهج شــهده  

ومــا أواله براعــة صــانعيها ومــدى تقــدم الفــن آنــذاك، ســيما جوامــع بغــداد، حيــث جســدت وزخرفتهــا 
 وهــاممــا أعط ،مــن عنايــة خاصــة بتلــك المبــاني كونهــا تضــمُّ رفــاتهم بعــد الممــاتن و الحكــام المســلم

 ا.طابعًا مميزًا بمظهر يلفت النظر ويشد االنتباه من فخامتها وزخرفته
 في العمارة االسالمية  يالزخرفالتنوع 
يتأسس أذ  ،(1)يوع زخرفالعمارة االسالمية بشكل عام وجوامع بغداد بشكل خاص بتن تتمثل    

ء تصميمها مجموعة من المفردات التي تشكل ركيزة أساسية في بناأنواعها الزخرفية  كل نوع منل
إلى ما ها الزخرفية تبعًا لكل نوع من أنواعالمفردات تلك تصنف حيث ضمن المساحة األساس، 

 -يأتي:
 الزخارف الهندسية -1

، يو منبعثة من منهجية البناء العمار أشكال هندسية متنوعة مضافة أزخارف قوامها هي     
نظام فني شامل لنسق من العالقات الهندسية ذات النزعة المثالية، ترتبط العناصر تمثل )

لتقني لزخرفي واالفنان المسلم باإلسلوب استعانة تتجسد من خالل ابُأسس تصميمية ها التكوينية ل
وعلى الرغم مما يبدو فيها من تعقيد فإنها  ،(166ص :2013الموسوي:)وفق منظور جمالي(

ي الفنان المسلم بخياله الهندسي الذبها إنفرد )في حقيقتها بسيطة تعتمد على ُأصول وقواعد
سمها ويجزئها ويحولها الى خطوط ومنحنيات تتكرر وتتعاقب وتتبادل ينصب على الكتلة فيق
 (.72ص :1990االسدي:)وتمتد إلى ما ال نهاية(

                                                           
ن الطبيعة ارفه مزخارف سامراء. قسمت الى ثالثة انواع وبحسب تطورها الزمني ، فالطراز االول تميز بالحفر العميق وقرب زخ (1)

متاز ز االخير االطرا ، اما الطراز الثاني والثالث فقد ايتعد الفنان عن رسمه للزخارف الطبيعية خوفاً من مضاهاة الخالق، اال ان

شرة  لجدران مباا على ابعملية الصب والحفر المائل بعكس الطرازين السابقين اللذين تميزا برسم زخارفه وحفرهباعتماده على القوالب 

 (.  24-22ص: 1971محمد:)

 دراسته. موضوعةن عها الباحث جوامع لكراهيتها شرعاً لذا استبعدعمارة المساجد وال)حيوانية وآدمية( ال تظهر في هناك زخارف (1)



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

589 
 

الواجهات الخارجية لمـآذن وقبـاب الباحث أن الزخارف الهندسية في يستدل ومن خالل ماتقدم     
التقســيم المســاحي حيــث تمــر بعمليــة تأسيســية تخضــع إلــى إعتبــارات عــدة مــن خــالل جوامــع بغــداد 

تقـاطع الخطـوط ناتجـة عـن يرسم الشكل الهندسي في مربـع أومسـتطيل ويكـرر لينـتج شـكاًل زخرفيًا)
ـــق تكـــرار الوحـــدة  ـــع االتجاهـــات عـــن طري ـــر المســـتقيمة والقابلـــة لالنتشـــار فـــي جمي المســـتقيمة وغي

)عبـــد (النجميـــةالهندســـية االساســـية التـــي يبنـــى بموجبهـــا كـــل أنمـــوذج مـــن النمـــاذج النجميـــة وغيـــر 
ن شـكلها يتغيـر كليـا حتـى إبمجرد حذف أو إضافة خط من خطوطها فو ، (9ص : 1989الرضا:

  (.1، كما في الشكل)اسمها، وطريقة تكوينها
 : وتصنف الى: الزخارف النباتية  -2
  الزخارف الكأسية :  -أ

الـواقعي البسـيط تتكون هذه الزخارف مـن حاصـل االشـتقاقات الناتجـة مـن تحـوير كـأس الزهـرة     
كون قوام هذه الزخرفة ال يعدو أن ي" و  ،بأنواعه المختلفة، فضال عن أشكال بعض األوراق النباتية

ن  سوى األغصان المتحركة بإستدارات حلزونية وعنصر كأس الزهرة البسيط بتنوعاته المختلفـة، وا 
 2)عبـد الرضـا " طأي مفردات أخرى ليست سوى اشتقاقات مستخلصة من بنية كأس الزهـرة البسـي

  -مفردات عدة منها:في بنائها على وتتكون الزخارف الكأسية  ،(9: ص1996:
رة ، تتكــون مــن تحــوير كــأس الزهــثنائيــة الفلــقثالثيــة أو عناصــر وهــي  عناصررك سيةررام سام ررم: /1

 كمــا تشــكل منبعــًا تتحــرك منــهتوظــف كنقطــة ارتبــاط بــين غصــنين أو انطالقهمــا، حيــث الــواقعي 
م، )قـاع مـزدوج، قـاع مسـتقي إلى. وتقسم من حيث نوع القاع )القاعدة( وتفرعاتها األغصان النباتية

 .(2)كما في الشكل  (،8: ص1996: 2)عبد الرضا قاع مفلوق، قاع مجوف، قاع أحادي(
ايـة فـي نهتتمركـز عناصر ثالثية وثنائية الفلق، مصـمتة لونيـا، وهي  أنصاف عناصك سيةام:  /2

نجـدها )كـأوراق كأسـية مقسـومة ثنائيـة الفلـق تنتهـي األغصـان  إذالغصن النباتي أو مدمجـة معـه، 
وتقســم مــن حيــث نــوع  ،(83: ص1989)عبــد الرضــا:بهــا أو تتخللهــا حركــة األغصــان والســيقان(

 (.3)كما في الشكل ،قاع مستقيم، قاع مجوف، قاع أحادي إلىالقاع )القاعدة( 
ة، وتتخذ عناصر مفردة تمثل فلقة واحدة من عنصر كأس الزهر الكيةام ) الجناحام(:األوراق    /3

مدمجــة معـــه، إذ تكــون فــي وســطه أو فـــي أو  تتخلــل حركتــهبصـــورة موقعهــا فــي الغصــن النبــاتي 
كمـــا فـــي  ،فضـــال عـــن احتوائهـــا علـــى الحشـــو الـــداخلي ،(10: ص1996: 2)عبـــد الرضـــانهايتـــه

 .(4الشكل )
وتشـــكل تحـــويرات مستخلصـــة مـــن أشـــكال العناصـــر الكأســـية هـــي الح قرررراا وال قرررد الكا  رررم:  /4

 (.                       5كما في الشكل) ،األغصانوتفرع ربط مواضع ل
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، مدمجـة مسـتديرة أو بيضـوية أو مدببـةنتـوءات  "عبـارة عـنالبكاعم واألشروا  )الوورققرراا(:  /5
ولهــا دور فــي إشــغال الفضــاءات، كمــا  ،(10: ص1996: 2)عبــد الرضــا"  بالغصــن وبــارزة عنــه

 (.6كما في الشكل ) ،إنها تظهر أحيانًا كمناطق للتفرع الغصني
 ب ـ الزخارف الزهرية

عم وهـي زخارف قوامها األزهار المـحورة عن الزهور الواقعية والملحقة باألغصان والبرا    
 -ن :مواألوراق البسيطة والملونة باأللوان قريبة الشبه من الواقع، وتتكون المفردات الزهرية 

هي ، و قعيةعبارة عن أشكال محورة ومجردة مستوحاة من أشكال األزهار واألوراد الوا األزهار:  /1
ها أهم العناصر في بنية التصميم الزخرفي الزهري لما تملك من سيادة مظهرية تهيمن بتعد من 

وان ألوانها وتعددها وغالبًا ما تكون مستوحاة من ألالختالف ذلك يرجع على بقية المفردات، و 
 -:فمنهااألزهار الطبيعية أو حسب رؤية المصمم، فضاًل عن تنوع أشكالها المختلفة، 

فاتها من ص تقترب ببنائها الشكلي من األزهار الطبيعة، كما تستمد الكثير األزهار البسا م:أ.
براعم وقوامها األزهار ذات األوراق الثالثية أو الرباعية أو الخماسية، فضال عن ال" اللونية 

كما  ،ة، وأحيانًا تشكل جزءًا من األزهار المركب(5: ص1996: 1)عبد الرضا" واألوراق البسيطة
 (. 7في الشكل )

ألزهار رنًة بامن حيث تفاصيلها وألوانها مقا اً كثر تنوعاألاألزهار ي من هو  ب.األزهار المكسبم:
 )وتظهر هذه المفردات بهيئة مؤلفة من طبقتين أو ثالثة طبقات وأوراقها مسننة أو،البسيطة

 (. 8كل )كما في الش (،12-11: ص1996: 1عبد الرضا)مفصصة أو ذوات حافة ملساء(
ل زهــرة كــطابعــًا تحويريــًا متقــدمًا إذ تصــبح أكتســب هــذا النــوع مــن األزهــار  ج.األزهررار المعرراع م:

زهري كيل تشحتى يمكن عّدها مجموعة زهور في  بنية زخرفية غنية بالمفردات والتفاصيل،ثابة بم
 ممــا يمنحهــا بعيــدا عــن األزهــاركونهــا تشــمل فــي بنيتهــا العامــة األزهــار المركبــة والبســيطة موحــد، 

 المخطوطـاتالسجاد و الطبيعية. وتكون هذه األزهار ذات تباينات لونية مختلفة، وتعتمد في تزيين 
  (.9)الشكلكما في  ،الفنية المختلفة

يرات ا تحو وقوامه ،تعد من المفردات الرئيسة في البنية التصميمية للزخارف الزهرية األوراق:  /2
دور لها و  ،راق النباتات فضال عن سعف النخيل الواقعي، وأوراق العنبمستمدة من شكل أو 

وظيفي في ملء الفضاءات الواقعة بين األغصان، فضال عن دورها الجمالي نتيجة لتنوعها 
 (.10كما في الشكل)، الشكلي

و ديرة أتلحق باألغصان لتغطي األرضية المتاحة، وتمثل بنتوءات مست البكاعم واالشوا :  /3
 (.11ية أو مدببة وتكون بشكل بارز عن الغصن أو مدمج به، كما في الشكل )بيضو 
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ن تمثــل نقاطــًا للتفــرع الغصــني أو تكــون مواضــع ربــط بــين غصــني الح قررراا وال قررد الكا  ررم:/4
 واألوراد، مستوحاة من طبيعـة األزهـاروتظهر أما بأشكال بسيطة )مستطيلة أو مستديرة( أو تكون 

 (.12كما في الشكل )
 -ساسي الى ما يأتي:ألوفق بنائها اتها على وتصنف حرك الزخارف الغصنية.ج ـ 

تبعــا  وتتمثــل الحركــة الحلزونيــة بـــ)خط أو خطــين مــزدوجين يتبــابن ســمكهما الحكسررم الح زوناررم:/1
تلــك الحركــة ســاعدت حيــث  ،(89: ص1989)عبــد الرضــا:لتبــاين نــوع الحشــو ودرجــة خشــونته( 

اتسعت بسهولة ويسر، علمًا أن تلك الحركة توظف لألغصان علـى على تغطية أية مساحة مهما 
و دون محــور التنــاظر )أنشــاء حــر( ألشــغال المســاحة المتاحــة، كمــا فــي أأســاس محــور التنــاظر 

 (.13الشكل )
ن تتجســد بحركــة واحــدة ذات تموجــات متتاليــة بصــورة مقعــرة ومحدبــة وتكــو الحكسررم المومو:ررم: /2

عتمــد علــى محــور التنــاظر اومتظــافرة مــع هــذه الحركــة ترين، و بصــورة خــط واحــد أو خطــين متنــاظ
الدورانيـة المعكوسـة، كمــا الحركــة مـع  هـافيتوظفضـاًل عــن  ،حركـة غصـنية لزخـارف كأســية وزهريـة

 . (14) في الشكل
قلوبــة " الالتينــي أو م (S)وهــذا النــوع " يتمثــل بحركــة حــرف  الحكسررم الدوراناررم الم كوةررم:  /3

توظــف بشــكل أساســي بالزخــارف النباتيــة الزهريــة المرتكــزة علــى  (8 : ص1996: 1)عبــد الرضــا
علــى التــوازن غيــر المتماثــل، فضــاًلعن امكانيــة دمجهــا مــع هــا يعتمــد محــور التنــاظر وأســاس توزيع

الحركـــة المتموجــــة مــــن غصــــن واحــــد بغيــــة اســـتخدامها فــــي أشــــغال المســــاحة األساســــية للتصــــميم 
 (.15الزخرفي، كما في الشكل )

بصـــورة مقعـــرة وتكـــون  ،حركـــة متسلســـلة تتابعيــة تشـــبه الفصـــوص النباتيــةم الم صصرررم: الحكسرر  /4
أضافة الى على محور التناظر الثنائي أو الرباعي أو الشعاعي، تعتمد في أساس بنائها ومحدبة، 
 (.16ا في الشكل )كمنطالق الحركات الغصنية منها، ألمرتكزا عدها 

 النصية الخطية زخارف ال -3
ولي أالنصية الخطية فهو محفز زخارف لل ءانبحد عناصر الأكلمات(  –النص )حروف  يعدّ     

ل لإلنشاء الفني الخطي سواء أكانت هذه المنجزات ثابتة ام منقولة فهو قائم قبل وبعد الفع
 له.زخرفي التصميمي ال

عطـــى والمصـــمم الخطـــاط يتعامـــل مـــع النص)اآليـــات القرآنيـــة، اســـماء اهلل الحســـنى( بوصـــفه م    
نمــا ا  الخــط العربــي عنصــرًا بانيــًا و لــيس ، فزخرفــيجــاهزًا خاضــعًا للمعالجــة واالســتثمار التصــميمي ال

ثالثـي االبعـاد( ممـا يضـفي  -نـائي االبعـاد ثو وسيلة مضـافة للـنص عنـد تكوينـه الفني)أهو صفة 
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النص الرتباطـه حافل بقدسية فهو قيمة جمالية عليه وُتعّد هذه القيمة موازية لقيمة النص الفكرية، 
 بكتاب اهلل وجمالية تذوقه واسلوب قراءته واحاطته بطاقات روحية واسرار تدوينية ال حدود لها.

بغـداد، علمـا أن هـذا رقاب قبـاب جوامـع بدن و بشريط يدور حول تلك الزخرفة غالبا ما تتمثل و     
لهندسي اليابس، ذي الطابع ا (1)حدهما بالخط الكوفيأبصفتين خطيتين النوع الزخرفي تميز 

 اللين.(2)خر بخط الثلثآلوا
تــزيين الواجهــات الخارجيــة لمــآذن ويــرى الباحــث أن اقبــال الخطــاطين علــى الخــط الكــوفي فــي     
عــود الــى طبيعــة الحــروف وقابليتهــا علــى التطــور وأمكانيــة تماشــى الحــروف جوامــع بغــداد تقبــاب و 

اسـتخدامه لجـالل مظهـره وكبـر حجمـه فضـاًل ن تكون اساسًا لزخارف جميلة، أما الثلث فألالعربية 
ـــــار  ـــــداخل حروفـــــه وتشـــــابكها ومـــــدها وحســـــن اختي ـــــل بت ـــــة تتمث ـــــزات فني ـــــه مـــــن ممي ـــــاز ب عمـــــا يمت

وكذلك احتوائه لكثير من  ،(1)وتطابق اشكالها بمراعاة القاعدة الخطية، مواقعها)تصرف تصميمي(
الــى الخطــوط العربيــة ويحتــاج  عــد مــن أصــعبعلمــًا أن هــذا الخــط ي التشــكيالت اللغويــة والتزينيــة،

 .(17ي، كما في الشكل )الكوفبالخط  تقورن اذا ماستثنائية امهارة 
فـة لـدافع الـدينى أعطـى للخـط العربـي مكـان الصـدارة بعـد العمـارة وسـما بعـالم الزخر إن)اف وبهذا    

ــم يحــظ بهــا الخــط الزخرفــى مــن قبــل ــذا (93ص: 1979محمــود:)(الــى مرتبــة أعلــى ل نجــد أن ، ل
معنى النص الخطي بوصفه زخرفة قـد تجـاوز معنـاه حرفـًا وجملـة الـى معنـى اخـر كونـه منظومـة )

مكان ايقاعية على الرغم من احتفاظه بتجربته الذاتية كونه عنصرًا قاباًل للقراءة بغض النظر عن ا
لـم يتخـل عـن وظيفتـه  نـهّ بأ، علمـًا (26ص: 1988شـاكر:)(قراءته للوهلة االولى الـى لغـة زخرفيـة

 لقرائية فأصبح صيغة فنية مجـردة التـرتبط بـالمعنى نفسـه بـل بصـفة القداسـة الحافلـة بـالنص التـىا
اضـفت قيمــة جماليــة مسـتمدة مــن جمــال الخــط نفسـه الــذي اصــبح مــن توابـع الفنــون العماريــة اخــذا 

 ي.خر أدبآلوا يجمال هماحدأطابعًا تزينيًا بحد ذاته، وفي هذه الحالة يصبح له معنيان 
  رنصاتالمق -4

فقد  يتدلى بعضها فوق بعض المقرنصات أو الداليات حليات معمارية تشبه خاليا النحل    
ركان الفضاءات لتحويل شكل المربع الى مثمن أاستعملت كعناصر ناقلة للقوى وخصوصًا في 

نوعين احدهما مثلثات كروية أو ركنية الى المقرنصات ، كما صنفت لغرض حمل عنق القبة
Pendentinves  ،على،وهو بهيأة مثلث قمته لألسفل وقاعدته المقوسة والبارزة لألمام في األ 
 فهي حنية مقعرة شبيهة بنصف مخروط.  ،Squinchesاما الحنايا الركنية 

                                                           
ولهذا  ة،وات الهندسية االدبواسط تنفذفي. نسبة الى مدينة الكوفة و يمتاز بطابعه الهندسي، ويعّد من الخطوط اليابسة التى الخط الكو (1)

 والمضفور.   المزهر، الخط انواع منها الكوفى المربع، والمورق،

 شعرة من شعر البرذون. 24خط الثلث سمي بذلك لكونه يكتب بثلث قلم الطومار أي بما يعادل  (2)

 .هاوضع قواعدها ابن مقلة وتمثلت بوحدة قياس الحرف وهى النقطة أ ساس قياس الحروف وتناسب القاعدة الخطية . (1)
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ظهر وهذه الحنايا )شغلت أوجهها من الداخل بمقرنصات )عنقودية( دقيقة التركيب رائعة الم
ة ساس هذه المقرنصات مجموعة حنايا صغيرة متجاور أخاليا النحل، و تشبه في اشكالها ونظامها 

ه خرى عملت بالنظام نفسه الذي عملت بأمعقودة كل منها بعقد مدبب صغير تعلوه حنايا صغيرة 
ول مشابهة لها لتكون الصف اآلخر وهكذا بتكرار العملية للصف الثالث( ألحنايا الصف ا

سفل فينتهي كل صف من صفوف المقرنصات بأشكال ألاما في ا (،43: ص2002الحسيني:)
 رؤوس او ستة او ثمانية.  ةقطاعها نجمي مكون من خمس

ية وظيفية همأنما لها ا  همية لم تقتصر على الناحية العمارية فقط، و أوبرأينا فإن لهذه الحنايا     
ملت من وحي أحيانًا بدون هدف أنشائي بالرغم من كونها عكما جاءت  ،بالتردد الصوتي ايضاً 

 توجه النظر الى اجزائه الرئيسية. فهي التصميم المعماري للمبنى، 
تلك المقرنصات كعناصر زخرفية في تزيين فتحات األبواب والمداخل وباطن  واستعملت

   ،دةمن الخارج وكذلك تيجان األعموالقباب األواوين والعقود، والمحاريب وأسفل أحواض المآذن 
 ية حتىال حدود له بعد ان كانت بسيطة في بدايتها وفكرتها العربية االسالمأخذت تتطور تطورًا و 

ي اخذت أشكااًل ال حصر لها، وهذا أن دل على شيء فأنه يدل على السمو والنبوغ والتفوق الذ
 .(18، كما في الشكل)وصل اليه المعمار المسلم

  فلسفياً  المتناهي والالمتناهي 
نها نالت والالمتناهي من المسائل المهمة في الفكر الفلسفي اليوناني، ألتعد مسألة المتناهي     

 عبر بحثهم عن أصل العالم، من خالل)أيمانهم بفكرة السكون التي تستدعيًا ملحوظًا اهتمام
كانت نظرتها للكون سكونية في جميع حيث بدورها فكرة النهاية، وتستبعد فكرة الالنهاية، 

 (.37: ص1969)عبد الرحمن:ة أم سياسية أم فلسفة أم علمية(المجاالت، سواء كانت فني
()عبد فالنظرة الفلسفية العامة التي كانت سائدة، هي)أن العالم ككل متناه محكم التنظيم    

، أي )أن اإلنسان لم يتصور أنه يمكن أن تمتد األشياء إلى ما النهاية، (16: ص1986السالم:
العالم أو مبدأ العالم  (1)ولم يتصور أحد من فالسفة اليونان فاإلحكام والتنظيم يقتضي النهاية،

وبهذا اصبح مفهوم الالمتناهي مساويًا لفكرة اهلل، على (، 499: ص1967)جان فال:المتناهيًا(
 اعتبار أنها مساوية لفكرة الكمال. 

                                                           
 انكسمندر وميلسوس وأفلوطين.هم  (1)
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اية يتجه نحو غالى أنه فلسفته المعروفة )أعرف نفسك بنفسك( من خالل  (2)ذهب سقراطوي    
أخالقية واحدة، وهي الطهارة الروحية والعناية بالنفس وفضيلتها، وطرح كل القيم المادية والدنيوية 

  .التي أزداد اإلحساس بها في عصره
هي مبدأ )فالمثل كليات تختلف عن األشياء الجزئية المنضوية تحتها،  (3)أفالطونبينما يرى     

بــذاتها، موجــودة فــي عــالم خــاص مســتقل عــن عالمنــا، الوجــود والمعرفــة، وجــواهر األشــياء قائمــة 
حيـث بمعزل عن الزمان والتغير، فال يحدها زمان وال مكان، وهي الحقائق التي ال حقـائق بعـدها، 

: 1967)فـؤاد:(أرادها أن تكون أنموذجًا من الثبات واألزلية يحتذيه العقل في فهمه للواقع المتغيـر
ـــة لـــال ،(146ص ذا مـــا كانـــت األزليـــة مرادف تنـــاهي مـــن حيـــث الزمـــان، فأنهـــا تعنـــي "الثبـــات م" وا 

الجوهر األزلي قـائم دومـًا  نوهذا يعني أ ،(69: ص1980)اآللوسي:والحضور الدائم والالزمنية "
 على حال واحدة دون تحوُّل، وال يلحقه قطعًا شيء مما تلحقه الصيرورة باألشياء الحسية.

لى " أن الكمال يكون في المتناهي ألنه تام بينما الالمتناهي فيه أشياء فيشير ا (1)ارسطوأما     
" فالالمتناهي أقل درجة في (499: ص1967)جان فال:لم تتم بعد، إذن هو يتصف بالنقص" 

وبهذا المفهوم تلعب فكرة الالمتناهي ، (208: ص 1978)عبد الرحمن:الوجود من المتناهي"
 .عد بالنسبة للفكر الفلسفي والديني على حد سواءدورًا خطيرًا فيما ب

إلى أن الزمان ال وجود له قبل فعل النفس إذ ) كان الزمان في البداية  (2)ويذهب أفلوطين    
قائمًا بذاته في سكون مع الموجود المطلق، لم يكن آنذاك زمانًا، بل كـان ممتزجـًا مـع الحـق، وفـي 

فعلها مستمرًا غير منقطع، ممـا جعـل الزمـان يكـون علـى النفس على جعل كما عملت  ،ثبات معه
لكي تحقق الـنفس طاقتهـا فـي عمـل بعـد عمـل، وبشـكل ابـداعي مسـتمر، أنتجـت  شاكلة ذلك الفعل

الــنفس التعاقــب والفعــل أيضــًا، وأصــبح لهــا أغــراض جديــدة لــم تكــن مــن قبــل، وهكــذا فــأن الزمــان 
الحركـة الالمتناهيـة لحيـاة الـنفس المنطلقـة إلـى استمر مع التغير الذي طرأ على حياة الـنفس، فـأن 

 .(119: ص1980)اآللوسي:(أمام، جعلت معها الزمان غير متناه

                                                           
يها فأحدث ثورة في الفلسفة بأسلوبه وفكره، وجعل محور ، وعلم فق.م( 399 -468في أثينا) فالسفة اليونان ولد أحدسقراط.  (2)

م، انتقد الحكوفسطه، الفلسفة معرفة اإلنسان نفسه، ودرس تصرفاته والنواميس التي تدفع إليها، وبهذا أسس علم األخالق، وحارب الس

 .فاتهمه اخصامه بالزندقة وحكموا عليه باإلعدام

ق. م( في أثينا، وهو من عائلة أرستقراطية، كتب في عدة مجاالت  473 -274/428من أشهر فالسفة اليونان ولد عام)أفالطون.  (3)

ه ى دروسسياسية واجتماعية وفلسفية، وله محاورات وصلتنا منها خمس وعشرون محاورة، واتصل ببعض مفكري عصره، وثابر عل

 .حتى وفاته

ق.م( مؤسس مذهب " فلسفة المشائين " مؤلفاته المنطق  322 – 384وناني ولد في اسطاغيرا )فيلسوف يأرسطو طاليس.) (1)

، وبعد فيها مدرسة انشأم ثوالطبيعيات واإللهيات واألخالق، أهمها المقوالت، الجدل، الخطابة، قدم الى اثينا وتتلمذ على يد افالطون، 

 .(20-19: ص1981()يودين:مات اثينا ةغادرعن مسنة مرور 

صر وعاش في روما، فهو مؤسس االفالطونية الجديدة، فضالً عن ق.م( في م270-205أفلوطين. فيلسوف يوناني مثالي ولدعام ) (2)
 (.41: ص1981تطوير تعاليمه للجدل الصوفي( )يودين:
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ي أنتهت ومما ال ريب فيه أن فالسفة االسالم قد أفادوا من الطروحات الفلسفية والجمالية الت    
 ،نهجينللتوفيق بين الماليها الفلسفة األغريقية وبالذات ما جاء به أفالطون وأرسطو في محاولة 

ت واكب وأذا ما أستعرضنا الطروحات الفلسفية والجمالية عند الفالسفة والمفكرين المسلمين والتي
نبع نجدها تتسم بالعمق واألصالة والتنوع والوحدة معا فهي وحدة جامعة تظهور الفن االسالمي 

 .اهيم وأن تنوعتأساسا من العقيدة االسالمية وتجمع كل اآلراء والتعريفات والمف
بين " الزمان المطلق الذي هو الدهر أو المدة، وبين الزمان يفرق  (3)بكر الرازي اأبلذلك نجد     

فأن الزمان المطلق )، وعليه (241: ص1982)الرازي: المضاف الذي يقدر بحركات الفلك "
مقدر بحركة يبطل أي قديم ال بدء له وال إنتهاء، بينما الزمان المضاف، زمان حادث وليس بقديم 

 .(149: صهـ1332)المرزوقي:(ببطالن المتحرك ويوجد بوجوده إذ هو مقدر بحركته
 المكان المطلق الذي هو الخالء وبين المكان المضاف الذي ال بد له من )بين فرقّ كما     
فيجوز وجوده من دون أن يوجد  المطلقوعليه فالمكان المضاف متناه، أما المكان ن، متمك

دليل على أزلية ذا وه (،253-241: ص1982)الرازي:(المتمكن، فوجب أن المكان غير متناه
 .المكان المطلق

درس الجانب الطبيعي بشكل واضح تلم  (1)أبي نصر الفارابيفلسفة  على الرغم من أنو     
قليلـة تجمـل رأيـه فـي  اً أننـا نجـد نصوصـ وملموس، وآراؤه بهذا الصدد متفرقـة فـي ثنايـا مؤلفاتـه، إال

تناهي، ذلك الرأي الذي ال يخرج عن الخطوط العريضة للبحث األرسـطي فـي هـذه متناهي والالمال
قــول " ال يجــوز أن تكــون األشــياء ذوات المقــادير واإلعــداد وذوات الترتيــب بالفعــل ال يالمســألة، اذ 

ذوات المقــــــادير واإلعــــــداد المرتبــــــة  ، أي أن األجســــــام وهــــــي(71: ص1907)الفــــــارابي:نهايــــــة "
 الموجودة بالفعل البد أن تكون متناهية.

خالء  وفي نص آخر يرى الفارابي أن " األفالك كلها متناهية، ليس ورائها جوهر وال شيء وال    
لم  ولو ،وال مالء، والدليل على ذلك أنها موجودة بالفعل، وكل ما هو موجود بالفعل فهو متناه

 .(108-107: ص1987)الفارابي:، لكان موجودًا بالقوة "يكن متناهياً 
ن أنه عمومًا يلتقي الفارابي مع ارسطو في أغلب ما يذهب إليه في هذه المسألة، على الرغم م   

قدم  أخذ بنظرية الفيض األفلوطينية، اذ يرى أن العالم قديم بالزمان حادث بالذات، وهذا يعني
 الزمان.

                                                           
أشتهر في الطب  م(، وهو فيلسوف 658 -ه251الرازي. )أبو بكر محمد بن زكريا ولد في الري على مقربة من طهران سنة) (3)

من وتهر بهما، بغ وأشوالكيمياء والجمع بينهما، فضالً عن دراسته الرياضيات والفلك والمنطق واألدب ثم عكف على الطب والفلسفة فن
 ج(.-: ص أ1982)الرازي:اشهر مؤلفاته كتاب الحاوي( 

 870 -ه257ام )ولد في مدينة فاراب التركية عهو ابو نصر بن محمد بن اوزلع بن طرخان، مفكر وفيلسوف أسالمي، الفارابي.  (1)
 م(، جاء الى بغداد لطلب العلم، ثم أنتقل الى دمشق، ومن مؤلفاته المقدمات والمختصرات والشروحات.
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الف ارسطو في مسألة قدم العالم، فقال بحدوثه وخلقه من عدم، فأنه قد قد خف (2)الكنديأما    
كل ، أي استحالة وجود ما ال يتناهى بالفعلوالالمتناهي قائاًل )تناهي موافق ارسطو في مبدأي ال

ما أدى بالكندي إلى القول بتناهي ، وهذا ماال تجتمع أجزاؤه معًا وبالفعل ، فال بداية وال نهاية له
 .(13: ص1955)مدني:(لم وزمانه وحركته ومكانهجرم العا

ن     سجام نحووهكذا يقيم الكندي نوعًا من التوازي بين الدين والفلسفة يجعلهما يسيران بتوافق وا 
 هدف واحد هو الحق أي المعرفة الحقة الصحيحة باهلل والطبيعة واإلنسان.

 نهاية لها هي في العدم، لتي الاور " األمقائاًل  الالمتناهيالمتناهي و  (1)ويوضح أبن سينا    
، (16: ص1980)أبن سينا:وكل ما يحصل منها في الوجود يكون متناهيًا " ولها قوة وجود،

في حين نقيضه  المتناهي كل ما له نهاية، أو ما يصل إلى نهاية فهو متناه،بمعنى أن 
 .له، وال نهاية له، أي الذي ال حدود له لالمتناهي هو ما الحدَّ ا

أن البارئ تعالى علة الموجودات وسبب الكائنات أبدي الوجود يرون ) (2)إخوان الصفاإال أن     
هذا شأن اهلل و يتغير وال يستحيل وال يحدث له حال، ال  فهوكون على حالة واحدة ي فال دائم البقاء

ن الزمان والمكا، في حين (314: ص1928)اخوان الصفا:المنزه من التشبيه(الواحد االحد 
عندهم، فهما متعلقان بوجود الفلك وحدوثه، لذلك يقولون " إذا لم يكن فلك فال زمان وال مكان بل 

: 1928)اخوان الصفا:أبدع تعالى الفلك وأداره وأوجد المكان والزمان ما بعد وجود الفلك "
 لى.نفي واضح ألبدية العالم والزمان والمكان ومن ثم تناهي الكل عدا اهلل تعا وهذا، (335ص
والتي قيلت ة الحديثة والمعاصرة، يالفلسفستكمااًل للفائدة يستعرض الباحث بعض اآلراء أو     

" ال شيء يحده من أي جهة من بأنه الالمتناهي  (3)ديكارتبمفهومي المتناهي والالمتناهي. يعد 
: 1967)جان فال: " الجهات، وهو شيء قد بلغ الكمال وهو في النهاية ليس سوى اهلل

 .(500ص

                                                           
فيلسوف م(، لقب ب876-ه 258العربية، ولد عام) الكندي.)فيلسوف عربي ومنجم ورياضي وفيزيائي مؤسس الفلسفة االرسطية (2)

 (.393: ص1981ابات عن أعمال أرسطو، والميتافيزيقا، فضالً عن نظرته لفكرة االرتباط السببي الكلي()يودين:العرب، له كت
لمنطق، ام(، درس 980 -هـ 370ارى في أسيا الوسطى عام )ببخ دابن سينا.هو أبو علي الحسين بن عبد هللا بن علي بن سينا، ول (1)

 تصنيف، ومنيف والجزائها دراسة عميقة، حيث تتلمذ على يد الفارابي ، واهتم بالتألوعلم الطب، كما اهتم بدراسة الفلسفة بكل أ

 ذكائه.عالئي، وكتب األنصاف، واشتهرت كتبه بعمق الدليل على نبوغه والب اب النجاة، وكتامؤلفاته كتاب الشفاء، وكت
وساد عنهم الغموض والشك، جمعوا آرائهم الفلسفية م(، موطنهم البصرة، 01-ه4جماعة من الفالسفة عاشوا القرن ) اخوان الصفا. (2)

 االهية. ( رسالة، تمثلت برسائل رياضية تعليمية، وجسمانية طبيعية، ونفسانية عقلية، وناموسية52في رسائل مؤلفة من )
ية عالم رياضي وفيزيائي وفسيولوجي، وفلسفتة ترتبط بنظر م(، وهو1650 -1596ديكارت. فيلسوف فرنسي ولد عام ) (3)

مبادئ المنهج، و قال فيالرياضيات، وعلم نشاة الكون، والفيزياء، واحد مؤسسي الهندسة التحليلية، والمذهب العقالني، ومن مؤلفاته م

 (.210-209: ص1981)يودين:الفلسفة(
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بين الالمتناهي بالفعل أو اهلل، والالمتناهي بالقوة أو الماديات، على )خلط  (4)بينما جون لوك    
جعِل أن الصفة اآللهية فهي ال نهائية الكمال، النهائية المادة، وليس اهلل جسميًا أو مقبواًل في 

 .(155()يوسف: د. ت: صجسم
نتلكن      يل كا وئ ن لال (5)عما ا ا ميربط  هم بوصف يس  لزمان ل مكان وا ل ا ب اهي"  ن     ت

 ي األشياء بواسطتهما، ـقل اإلنسانعـورتين يدرك الـصفتين من صفات اهلل بل بجعلهما ص
 تناهي. موقد اتصفت هاتان الصورتان بالال

أن ما يثبت وجود الالمتناهي هو أنتقال العقل من إحتمال إلى إحتمال  (1)رى هيجليبينما     
عد هناك أنفصال مطلق بـين العقـل واألشـياء، فـأن الـنقالت التـي يقـوم بهـا العقـل هـي آخر، إذ لم ي

ذاتها التي تنشىء األشياء، والعالم ال متناه، ألنه مماثل للعقل في حركته المسـتمرة، وهـذه الـنقالت 
  .من الالمتناهي إلى المتناهي، تتصف هي ذاتها بأنها ال متناهية

باحــث أن يــدل رأيــًا مفــاده أن األطروحــات ووجهــات النظــر التــي وفــي ضــوء مــا تقــدم يمكــن لل    
تالف قيلــت فــي المتنــاهي والالمتنــاهي تحقــق توافقــًا معرفيــًا حقيقيــًا بالطبيعــة بــالرغم مــن تبــاين واخــ
ينمــا بثقافــات وبيئــات وأفكــار الفالســفة الــذين قــالوا بهــذا الصــدد إاّل أنهــم يــرون المتنــاهي محــدودًا، 

 ود أبديًا مرتبطًا بمشيئة الخالق عز وجل.  الالمتناهي الالمحد
في  وخالصة ما تقدم يذكر الباحث المرتكزات األساسية تقوم عليها فكرة المتناهي والالمتناهي    

 -بما يأتي:زخارف الواجهات الخارجية لمآذن وقباب جوامع بغداد 
 التوحيد  -1

الصـلة بعقيدتـه حيـث تجسـد ذلـك مـن خـالل واجه الفنان المسلم حقيقة فكريـة لهـا أرتبـاط وثيـق     
عـدم القــدرة علـى التعبيــر عــن الـذات االلهيــة المنزهــة عـن أي تشــبيه أو أي رمــز، فهـي مجــردة مــن 

لميََْتَكمِِِِْْيهَِيتيٌْ  ََََ}أي تصور وال يمكن تمثيلها بشكل مـادي ملمـوس أو حتـى بشـكل فنـي أبـداعي

السََِِّعَُالبتصِريَُ{ المطلق الالنهائي جاء كتعبير جمالي تأملي ناتج عن تطابق وهذا يعني أن  (2) وتهُوَت
الفكــر وااليمــان مــع الوجــدان فــي نفــس الفنــان المســلم عبــر تكوينــه لنســق كــوني يتصــف بــالمطلق 
والمحدود معا والعالقـة بينهمـا يحـددها التوحيـد كتجريـد فكـري يتجسـد مـن خـالل أبداعاتـه الالمرئيـة 

                                                           
ياء والسياسة، م(، درس الطب والفيزياء والكيم 1704 –  1632ولد في رنجتن بالقرب من برستول في انجلترا عام ) جون لوك. (4)

 .عد اهم ممثل لالتجاه التجريبي في فلسفتةكما 
الفلسفية هي تأمالت في الشعور بالجميل والجليل، ونقد  ، أهم مؤلفاتهم(1804 -1724عام )ولد في مدينة كينجسبرج  عما نوئيل. (5)

 لسياسية فيحداث اكما أحاط باالدب القديم والحديث، واهتم باال ود العقل فقط،العقل المحض، ونقد العقل العملي، والدين في حد

 عصره، تأثر بالنزعة العقلية والنزعة التجريبية وجمع بينهما.

تو تجارت، وتعلم بجامعة توبنجن، ثم عمل استاذا في جامعة هيدليرج ، ومن م( في ش1831 -1770ولد في المانيا ) هيجل. (1)
ا لي مسلك،كما سلك في عرض مذهبه الجماوعلم ظواهر الروح، والمنطق، وفلسفة القانونالعلوم الفلسفية،  مؤلفاته موسوعة

 .ميتافيزيقيا
 .11سورة الشورى آية  (2)
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الشكال الزخرفية المنفذة على الواجهـات الخارجيـة لمـآذن وقبـاب للمطلق الذي يؤكد حقيقة التنزيه ل
 جوامع بغداد.

 الوحدة والتنوع -2
 تعد الوحدة والتنوع أحد سمات الفن االسالمي حيث جاءت لتمثل ترجمة صورة صيغ جمالية    

تعكس مضامين التوحيد بأعتباره أهم مكون من مكونات الوحدة في الحضارة االسالمية بشكل 
 والفنون االسالمية بشكل خاص. عام
بعاد أنما يشكل أساسًا جوهريًا في أسقاط إوبهذا الصدد نجد " أن الفن االسالمي في شموله     

ض ه )الجمال المح، لذا عدّ (Burck:1976:P96)الوحدانية اآللهية وتحويلها الى نظام بصري"
أن  اسالمية، وهي ةترجمة لفكر  جوهر بحث الفنان المسلم، من خالل الوحدة والتنوع بأعتبارهما

هناك قوة المتناهية تسيطر على الكون وان كل ماموجود في الكون، هو مظهر من مظاهرها 
: 2006:)صفاالوحدة والتنوع( أحد، وهو ماترجمة بمبدألْ واثر من اثارها، فتلك القوه تمثل الواحد ا

رية ن الوحدة والتنوع تنعكس من خالل وحدة النظم الفكإوبهذا نصل الى نتيجة مفادها  (. 96ص
ات والمتسمة بالكلية والشمول والتي حملت بين ثناياها مضامين الالمتناهي على زخارف الواجه

 الخارجية لمآذن وقباب جوامع بغداد. 
 التجريد -3

 فهو ينحوستخالص القانون العام من المتغيرات المتعددة اعملية جوهرية كلية تهدف الى     
ان منحى التأمل الذهني أو النظر العقلي لما وراء الشكل المباشر، لذلك يمكن القول أن الفن
ن المسلم توصل الى الجوهر العام لقوانين الطبيعة الرياضية والهندسية من خالل االنتقال م

ن ءًا مالحقائق الدينية وتحويلها الى معادل جمالي يحمل قيمًا جمالية غير مباشرة تعتبر جز 
الئق عن "التجريد العقالني، أنما يقوم على تجريد الشكل من إوبهذا ف الحقيقة الكونية الكبرى.

 د. )ملك:الطبيعة الدارجة والنظر في الجوهر على اساس أن الشكل هو المضمون القائم بذاته"
ت وهكذا نستطيع أن نستدل آخر االمر أن التجريد الزخرفي يمثل تعبير عن صفا (126ت: ص

 ذهنية مجردة جوهرية عبر أيقاعات جمالية بصرية ال متناهية منزهة عن التشبيه اآللهية.
 األمتداد الالمتناهي -4

ات ن االمتداد الالنهائي للتكرار ليس مصدره التكرار الظاهر للعناصر البانية للتصميمإ    
 نما مصدره التأمل الالنهائي في الوجود الكوني اآللهي.ا  الزخرفية و 

يؤسس ناتجًا ايقاعيًا، كونه لذا فالتكرار صفه اصيلة وعميقة الجذور في الذهنية االسالمية     
بالمقاييس الحسابية الالزمة لتحقيق التناظر نتيجة أخضاعه الى قوانين  هفضاًل عن أرتباط

هندسية تولد التناظر من تكرار متتابع ال ينتهي، وهذا التناظر يمثل ضرورة كونية متميزة 
ما يجعل " التكرار الموجود في الكون يكشف لنا عن م ،االنتشار الالنهائي لعدد من االنقساماتب
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سر التوازن الكامن فيه لهذا فأن التكرار يعطي معنى االتزان، الن التكرار أذا أختل عن المنظومة 
ان، أذن اآللهية الكامنة فيه أختل وأعتل وكشف عن عدم االستقرار، وأذا أعتدل نتج عنه االتز 

 (.88: ص1997)مصطفى:فالصلة وثيقة بين االثنين وأن لم تكن واضحة"
لنابعة اكما يتحقق امتداد الالنهائي من خالل متابعة شكل الوحدة في السياق العام واالشكال     

ف لتكثيمنها والتي تكمن بداخل تكرارات ايقاعاتها الالنهائية التي تنفي سمة الرتابة من خالل ا
رات لتكرااالثراء الجمالي للعمل الفني والترابط والوحدة والتنوع وااليقاعات الناتجة عن والغنى و 
 مما يوحي ذلك باالحساس بطاقة جمالية خارجية شكلية عند النظر ومستمرة تؤكد ،الالنهائية

 طاقة داخلية وطاقة مكانية توحي وتؤكد طاقة زمانية ناتجة عنها في الفضاء.
قع  يقلد الوا عن الموجودات الفانية بالطبيعة وال ن الفنان المسلم ال يعبرّ إقول وبذلك نستطيع ال    

ن العي وأنما النظام الكوني الالنهائي القائم خلف تلك الموجودات والتي تستشعره ،فهو ليس هدفه
 المتأملة للكون عبر نظمه الجمالية.  

 الهندسي)الدقة المتناهية( النظام -5
ان فهو هندسي بسمات الحدة واالستقامة والثبات واالستقرار والصرامة واالتز يتميز النظام ال    

اهر رياضية تدرك باالستدالل المنطقي العقلي كونها تجسد متعة ذهنية ناتجة عن مظ اً يمثل قيم
طبيعية كلية وليست جزئية، معبرة عن نظام هندسي في بنية الشكل الطبيعي أو جوهر النظام 

لوحدة زان واهندسي يعكس نظمًا جمالية كالنسبة والتناسب والتكرار وااليقاع واالتوالنظام ال. الكوني
ها تضمينو والتنوع والتضاد والتباين واالنسجام من خالل تأمل الفنان المسلم الكون وأستلهام نظمه 

أن  في نتاجاته الفنية على وفق تعبير جمالي لنظم كونية آلهية محكمة ومتقنة، ومن هنا نجد "
ي حية فن االسالمي اليهتم بنقل مظاهر الحياة أنما ترمي نزعته العامة الى تجريد المشاهد الالف

لك ، وبناءًا على ذ(238: ص2002)أنصار:الطبيعة حتى ال يبقى منها اال خطوطها الهندسية "
اكي يستدل الباحث أن الفنان المسلم أستلهم النظم الكونية وحولها الى نظم جمالية فهو لم يح

اصر الكون المباشرة بل يحاكي نظمه غير المباشرة عبر أحساسه الباطن بالنظم الكونية عن
فضاًل عن  ،بحيث جاءت خطوطه الهندسية المستقيمة مؤكدة أغلب مظاهر الفنون االسالمية

 مواكبتها للنظام الطبيعي والممثل بخطوطه اللينة المنحنية والملتفة والمتشابكة. 
  الالنهائي لمطلقا -6
ـــار أن مفهـــوم  اً فـــي كـــل زمـــان ومكـــان شـــاهدمـــا يكـــون ن الواقـــع دائمـــًا إ     ـــى مـــا وراءه بأعتب عل

الوحدانيــة فــي الفكــر االســالمي هــو التوحيــد المطلــق المنــزه عــن الواقــع المباشــر للوصــول الــى مــا 
وراءه)الجوهر الحق( وصـواًل روحيـًا يتجـاوز الزائـل النسـبي المتغيـر، لـذلك أتخـذ الفنـان المسـلم نفـاذ 

عاني اآللهية والروحانية وهذا ما حـدث فـي البصيرة من خالل )السعي نحو التجريد المعبر عن الم
: 2002)أنصـــار:الفـــن االســـالمي نتيجـــة تجـــاوز الواقـــع التمثيلـــي نحـــو معـــاني المطلـــق المتعـــالي(



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

600 
 

يمكن القول أن الفن االسالمي مثله مرحلة أجتياز الواقع الى حالة على هذا االساس و (، 252ص
الوجـود وصـياغته فـي واقـع جمـالي سـتخالص جـوهر استعارة مجازيـة نابعـة مـن نظـم الكـون عبـر ا

  مضامين مطلقة غير مباشرة وغير محسوسة مثلت حقيقة جوهرية. جديد ومبتكر يحمل 
 الحركة المركزية -7

ة، نسانين المعانى الفكرية لمفهوم الحركة المركزية يمتد ليشمل كل الموجودات الكونية واالإ    
و حركة متناهية محدودة دائبة االستمرار نحلذا نجدها في)المحسوسات لها بداية ونهاية وهي 

م ، وبذلك يمكن القول أن أعمال الفنان المسل(259: ص2002)أنصار:الالمتناهي الالمحدود(
كانت تسيطر عليها نظرة تأملية تسعى للكشف عن الجوهر من خالل قوانين جمالية مستمدة من 

 لة. ى مركز واحد في حركة كونية شامالقوانين الكونية النابعة من مركز واحد والمتجهة الى ال
 الكل من خالل الجزء -8

أي أي االنتقال من الشكل الجمالي المباشر الى المعنى الكلي العام والعكس صحيح، لذا ف    
فق تكوين جمالي في الفن االسالمي يشمل عددًا النهائيًا من الوحدات المكونة له نفذت على و 

ل خالل عين تأملية ال نهائية بأنتقالها من الجزء الى الكصيغ فنية عكست المعنى الكلي من 
 بدي الذي ال يرى بشكل مباشر.  أللتعيدنا الى المطلق الالنهائي ا

 رانية الزمنغياب المركز ودو  -9
رك يـد)فهـو فناء الزمـان والمكـان كانتفـاء االشـياء مـن عوالقهـا الماديـة، لقد أدرك الفنان المسلم     

منـــزه عـــن الجهـــة والمكـــان والزمـــان مثلمـــا هـــو منـــزه عـــن المـــادة والصـــورة والجســـم ان اهلل عزوجـــل، 
ـــار أن ، (92: ص1990)الشـــيباني:والجـــوهر( ـــاهي والالمحـــدود بأعتب )وجودهمـــا مـــرتبط بالالمتن

وعليــه فقــد نهــج منهجــا معينــا واضــعا هــذه الحقيقــة نصــب عينيــه، مــن خــالل مــا نجــده فــي اشــكاله 
جــود حــدود لمعــالم زمانيــه بعينهــا، ومــن هــذا المنطلــق عمــل علــى الزخرفيــة ومواضــيعه مــا ينفــي و 

 ةاو ربمـا عموديـ ةتـدور فـي حركـه افقيـها ثم تغييبه من تجريداته الزخرفية فنجـد (1)تقويض المركز
    (. 103: ص2006)صفا:دون وجود مركز فهي تؤكد دورانية الزمن ودونما تمركز مكاني لها(

ن فيه العمل الفني قائمًا على التجريد التصوري الذي ال سكو  )أصبح مفهوموبناءًا على ذلك     
المكان و مطلق اللزمان من خالل تمثيلها ل (43ص :1971)محمود:بل هو حركة مستمرة متدفقة(

ن اهلل أعتقاد باالمتمركز، ومن هنا اصبحت النقطة تتجلى من خالل المتعين وغير الغير 
لك ، وهذا ما دعي اليه الفنان المسلم الى تجسيد ذسبحانه وتعالى له وجود في كل مكان وزمان

مفهوم  ن الزمان مرتبط باهلل الالمتناهي والالمحدود فهوإوهو المجرد المفهوم بالفكر االسالمي 
 دوراني ليس له بداية والنهاية.

                                                           
 لتقويض للمركز.   ة لمركز وغيابه في الفكر االسالمي ربما يعد مصدر أتخذته التفكيكياتقويض  (1)
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 دد البؤر ونقاط الرؤيا تع -10
التعبير  فقد جاءفي تجريداته الزخرفية بعدم مضاهاة اهلل في خلقه، فنان المسلم ال هتمَّ ألقد     

نقاط  نها صادرة عنألمن جميع الجوانب  شاملة تهاهلل التحده زاوية بصر ضيقة فرؤيًا ألن مجازي
لحظه يجعل الل)تعدد نقاط الرؤيا، جاء هنا ومن ، بأسره يمأل الوجودكونه الحد لها وغير ثابتة 

ني، بحسب مافيها من تدقيق تجميلي وتكوي ةني متعددة، وهي متفاوته في المدللعمل الف ةالزمني
 نتج لهي وليس نور الشمس، وهذا مايآاما مصدر النور فهو مرتبط بتعدد البؤر، فهو نور 

ن كل شئ إفبناءًا على ذلك و (،  44-41: ص 1979)عفيف:توالدات وتتابعات لنقاط الرؤيا(
ه ن المدة وقابل للتحول ضمن النوع ايضا، فليس من شكل او وجقابل للتحول )بمشيئه اهلل( ضم

 وجه اهلل. الّ إثابت، واكيد فكل شئ زائل وفاني 
 أشغال الفضاء البنائي– 11
ن ألتفكير الفنان المسلم  )التي شغلت من االمور المهمة الفضاء أشغال مسالة تعد     

 والحاجة إلى ملء الفضاء حاجة طبيعيةالحساسية ال تستطيع أن تتحمل فضاء الزمان والمكان 
جاءت المعالجة التصميمية للفضاء من خالل التجريدات لذا  ،(62)فاليري: د. ت: ص جدا(

الى  الزخرفية، فهي بوحداتها وعناصرها المنسجمة تقود المتلقي بما تتمتع به من صفة االمتالء
هذه و تلقي فالعالقة بين الم )،اهلل الّ المطلق بالكون غير المحدود، لتوحي للمتلقي بأن ال موجود ا

 التجريدات مصحوبة بالتأمل الصوفي عبر عالقتها بالوجود وكأنه يتأمل هذه األشكال ضمن ما
لك خلقه اهلل وهو عاجز وال شك على التقاطها كلها بنظرة واحدة لوفرتها في الوجود ويتجلى ذ

ها على اختالف وجودها فتظهر على بمثال الكواكب في السماء فأشعة الشمس الغاربة تصطدم ب
الفنان يفسر أصرار وهذا مما ، (25: ص1979)عفيف:صفحة واحدة كثيفة الحد لكثافتها(

 بفنه وراء جوهر هذه األشكال. يالسعالمسلم نحو 
 الدراسات السابقة ومناقشتها

 (2002هاشم خضير حسن الحسيني دراسة ) -1
 (بغدادواقع االسس الفنية لريازة قباب جوامع )

 .الريازة قباب جوامع بغداداألسس الفنية الى واقع التعرف استهدفت هذه الدراسة     
مة كرخ(، والمقا –في الريازة الداخلية والخارجية لقباب جوامع بغداد )رصافة  وتحددت الدراسة   

 .م( 1974 –م  901على بالطة المحراب، للمدة من )
ينته عوأخذ الباحث ( قبٍة، 151ريازة قباب جوامع بغداد البالغة ) بأما مجتمع بحثه فتمثل     

ك بأسلوب االنتقاء القصدي، فضاًل عن إتباع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد أسفرت تل
 -الدراسة عن جملة من النتائج أهمها :
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 (اربعـة مراكـز -)مركزانتباينت تصاميم قباب جوامع بغداد كالنصف كروية والمدببة بنوعيها  -1
 والبيضوية والبيضية.

 رتكز تصميم ريازة القباب على هيكلية بناء القبة وزخرفتها.ا-2
( %50أظهــر أن النســبة العماريــة بــين ارتفــاع القبــة وطــول الواجهــة الخارجيــة للجــامع كانــت ) -3

 (.%100سبة ) أما في داخلها فكان التناسب من خالل وتر القاعدة المربعة ومساحة المصلى بن
خــر آلســس الفنيــة لريــازة القبــاب جــانبين تقنيــين تمثــل أحــدهما بأســس بنــاء القبــة، واعكســت األ-4

 باألساليب المتبعة في تزينها.
كـــدت ريـــازة القبـــاب الخصوصـــية المحليـــة مـــن حيـــث تصـــميم القبـــة وتزينهـــا، باســـتثناء الريـــازة أ-5

 (.فاطميالزخرفية لمادة الحجر فهي ذات خصوصية مصرية )
 (2007 أياد كريم عبدـ دراسة )2
 (المتناهي والالمتناهي في فلسفة أبن سينا)

 ي تراثهالقراءة الجادة ف في ،البن سينابلورة الفكر الفلسفي والعلمي هدفت هذه الدراسة است    
ها عدل بومعاينة إطروحاته الفكرية والعلمية، سواء منها تلك التي تبناها، أو التي إضاف إليها و 

  جمالية . إعن التراث الفلسفي اليوناني، واإلسالمي بصفة 
 .م ( 980 -ه 370) للمدة متناهي والالمتناهي في فلسفة أبن سينا،الوتحددت الدراسة ب   
 ،السفةف( 6) هعدد، والبالغ المتناهي والالمتناهي في فلسفة أبن سيناأما مجتمع بحثه فتمثل ب   

، قارنتحليلي الموأخذ الباحث عينته بأسلوب االنتقاء القصدي، فضاًل عن إتباع الباحث المنهج ال
 -وقد أسفرت تلك الدراسة عن جملة من النتائج أهمها :

لمتناهي ل من خالل وصفه ،عند ابن سينا نظرية متكاملة األبعادالمتناهي والالمتناهي يشكل  -1
 .الطبيعيات، والالمتناهي ما بعد الطبيعةب
، الذي األول مستوى التناول الطبيعي ،مستويينعبر ابن سينا دراسة الجسم تجسدت نظرية  -2

س يدر  الذي ،ينظر إليه على أنه جسم قابل للحركة والسكون، والثاني مستوى التناول الميتافيزيقي
 الجسم من حيث هو جسم ) مادة وصورة(.

ا ممبراهين بعضها طبيعي واآلخر رياضي،  نتيجة استعمالتناهي الجسم عززت النظرية  -3
 ثبت ببرهان.ها قضية توصفبجاءت 

أنهما  ، أيهما متناهيان، و يثم ربط الحركة باألحساس الزمان الحركة والزمان متالزمان، -4
ساس أتناهي المكان على فضاًل عن محدثان مخلوقان، والباري يتقدم عليهما بالذات ال بالزمان، 

 فراغ . تناهي الجسم وأبعاده وجرم العالم وعدم وجود خالء أو
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ي منطق ثالثهو يختلف عن المنطق االرسطي فأبن سينا ليه إمي الذي يستند المنطق اإلسال -5
 اك دوماً ممكن وواجب بغيره وواجب بذاته فلم يتقيد بمبدأ الثالث المرفوع األرسطي، بل هن القيم،

 قيمة ثالثة.
 

 مناقشة الدراسات السابقة
التفاق ام وسيتم مناقشتها لمعرفة مواطن  2007– 2002أجريت هذه الدراسات بين أعوام     

  -واالختالف مع الدراسة الحالية، وذلك على الشكل اآلتي :
 موضوع البحث 

قباب من حيث صياغة عنوان البحث المتمثل بة الحسيني أتفقت الدراسة الحالية مع دراس    
 . ناهيجوامع بغداد، فضاًل عن اتفاقها مع دراسة اياد من حيث المتناهي والالمت

 أهداف البحث 
لى االتعرف ستهدفت الحسيني اتباينت الدراسات السابقة من حيث أهدافها البحثية، فدراسة     
لفلسفي ابلورة الفكر ستهدفت د أاأيفي حين دراسة ، الريازة قباب جوامع بغداداألسس الفنية واقع 

ها واء منالقراءة الجادة في تراثه ومعاينة إطروحاته الفكرية والعلمية، س في ،البن سيناوالعلمي 
 بصفة تلك التي تبناها، أو التي إضاف إليها وعدل بها عن التراث الفلسفي اليوناني، واإلسالمي

 التي عدة أقرب للدراسة الحالية.و  ،جماليةإ
 حدود البحث 

ثلة المتمو في الحدود الموضوعية الحسيني وأياد اتفقت الدراسات السابقة المتمثلة بدراسة     
ي فتلفت ، اال أن تلك الدراسات اخقباب جوامع بغداد والمتناهي والالمتناهي مع الدراسة الحاليةب

الحسيني دراسة في حين ، م ( 980 -ه 370) تحددت بالمدةأياد دراسة فالحدود الزمانية، 
 الدراسة الحالية. شتراك معوهي أقرب باال م( 1974 –م  901)تمثلت بالمدة 

ة أبن فلسففتمثلت بأياد وفيما يخص الحدود المكانية فقد أختلفت الدراسة الحالية مع دراسة     
سة فهي أقرب للدرا ،على قباب جوامع بغدادالحسيني ، بينما أقتصرت دراسة سينا)أسيا الوسطى(

 الحالية من حيث أشتراكها بالحدود المكانية. 
 البحثاجراءات 

منهج التحليلي المقارن، في حين اتفق من حيث أعتماد الدراسة أياد الباحث مع ختلف أ    
ع مهاتين الدراستين الوصفي التحليلي، فضاًل عن أتفاق الباحث مع دراسة الحسيني في المنهج 

 العينة القصدية.  ممن حيث اعتمادهالدراسة الحالية 
 النتائج 
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دة من خالل إطالع الباحث على نتائج الدراسات السابقة والتي ذكر بعضًا منها، لذلك أفا    
حقق ستمارة التحليل ، فضاًل عن وضع معايير لدراسته التحليلية التي تاالباحث في وضع فقرات 

  نتائج البحث الحالي.
 

 مؤشرات األطار النظري
 ةالمنزه لذات االلهيةكون اواجه الفنان المسلم حقيقة فكرية لها أرتباط وثيق الصلة بعقيدته  -1

اء ، لذا جمجردة من أي تصور وال يمكن تمثيلها بشكل مادي ملموس أو حتى بشكل فني أبداعي
  .كريفعالقة يحددها التوحيد كتجريد عبر بالمطلق والمحدود معا  اتصفمتأملي الجمالي ال هتعبير 
وهريًا جخالل وحدة النظم الفكرية والمتسمة بالكلية والشمول أساسًا من الوحدة والتنوع عكست  -2
   .نظام بصري حمل بين ثناياه مضامين الالمتناهيعبر لوحدانية اآللهية ل
يقاعات عبر أقائمة بذاته عن صفات ذهنية مجردة جوهرية  اً التجريد الزخرفي تعبير يمثل  -3

 ال متناهية منزهة عن التشبيه اآللهية.جمالية بصرية 
ي فنهائي لتأمل الالل اً مصدر يمثل ن االمتداد الالنهائي للعناصر البانية للتصميمات الزخرفية إ -4

 نظم الجمالية.  من خالل الوالتي تستشعره العين المتأملة  ،الوجود الكوني اآللهي
 ب والتكرار وااليقاع واالتزان والوحدةسبة والتناسجمالية كالن اً نظمعكس النظام الهندسي  -5

 ضمينهانظمه وتومحاكاة والتنوع والتضاد والتباين واالنسجام من خالل تأمل الفنان المسلم الكون 
 .في نتاجاته الفنية على وفق تعبير جمالي محكم ومتقن

 ستخالص جوهرانابعة من نظم الكون عبر المجازية الستعارة األالفن االسالمي جسَّد  -6
مضامين مطلقة غير مباشرة بين ثناياه الوجود وصياغته في واقع جمالي جديد ومبتكر يحمل 

 .وغير محسوسة مثلت حقيقة جوهرية
هية كة متناهي حر فبداية ونهاية أدراك الفنان المسلم أن كل الموجودات الكونية واالنسانية لها  -7

 نحو الالمتناهي الالمحدود. تسعى محدودة 
ليعكس ه لجمالي في الفن االسالمي يشمل عددًا النهائيًا من الوحدات المكونة التكوين ال -8

ئي لالنهاعيدنا الى المطلق ايالنهائي من الجزء الى الكل لالتأملي المعنى الكلي عبر االنتقال ال
 االبدي الذي ال يرى بشكل مباشر.  

هلل ن الزمان مرتبط باؤكد أ، وهذا ما يتجريدات الزخرفيةالثم تغييبه من  تقويض المركز -9
 الالمتناهي والالمحدود فهو مفهوم دوراني ليس له بداية والنهاية.

فة ما تتمتع به من صلالتجريدات الزخرفية، بلفضاء أصرار الفنان المسلم على أشغال ا -10
حده التو ،الن رؤيته شاملة من جميع الجوانب توحي للمتلقي بأن ال موجود اال اهللوالتي االمتالء 

 زاوية بصر كونه يمأل الوجود بأسره.
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 الفــصل الثــــالث

 لبحثأ:كاءاا ا
 منهجام البحث  

لعينة الممثلة لخصائص المجتمع األصلي بغية اأتبع الباحث المنهج الوصفي لتحليل     
 الوصول إلى تحقيق هدف البحث.

 مجوررمع البحث
المتنــاهي والالمتنــاهي فــي زخــارف مــآذن وقبــاب جوامــع أقتصــر مجتمــع البحــث علــى دراســة     

ومن خـالل الدراسـة االسـتطالعية للباحـث ظهـر أن هنالـك أحـد  ،جامعاً ( 12بلغ عددها)بغداد، اذ 
فضال عن أفتقار بعض الجوامع  ،(1)الجوامع تعرض لالندثار ولم تجر له صيانة حتى اآلن

 .(2)للجانب الزخرفي
 البحث  عانم  أخواار  طكققم

تشـابه جرى أختيار العينة بأسلوب االنتقاء القصدي للعينة الممثلة للمجتمع األصلي، أذ تعود لل   
وفـق نسـب محـددة تخـدم هـدف نمـاذج ( 4ونتيجة لذلك حدد الباحـث عينتـه ) ،مع نظائــرها األخرى

 -تي:آلا موزعة على النحومن المجتمع الكلي ( %3)البحث الحالي اذ كانت النسبة تساوي
 النوع الزخكفي الوقنام ال نصك ال ماري الجررامع  أةم  

 قرنصاتم -صية خطيةن -هندسية تعشيق مئذنة عبد القادر الكيالني
 رنصاتق -صية خطيةن -باتيةن -هندسية تعشيق–رصف  مئذنة اآلصــــــــفية

 هندسية تعشيق قبة بي حنيفة النعمانا
 نباتية رصف قبة ةـالحيــــــدرخان

 :مع الم  وماامصادر  
مختصين بالجانب العلمي والفني في ميدان الخط العربي الخبراء وال أدبيات التخصص،    

بكة شفضاًل عن  الزيارات الميدانية لمواقع الجوامع وتصوير العينات،أرشيف الباحث، والزخرفة، 
 المعلومات الدولية )االنترنيت(.

 أداة البحث

                                                           
 يقع بمحلة الحيدرخانة في شارع الرشيد. .جامع حسين باشا (1)

طان ابي ر السلزيشارع الكفاح بني هذا الجامع الوزير بن فضل هللا الخواجة رشيد الدين و فييقع بمحلة الفضل . جامع الفضل (2)

 . (م1840-هـ1219سنة)سعيد بهادر خان 
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ق هدف حدد الباحث أداة بحثه بتصميم استمارة تحليل العينة وفقا للمنهج العلمي بغية تحقي    
عبر مرتكزات أساسية تعين الباحث على تحليل النماذج، حيث مثَّلت تلك البحث الحالي 

، متناهية(قة الالتوحيد، الوحدة والتنوع، التجريد،األمتداد الالمتناهي، النظام الهندسي)الدالمرتكزات)
تعدد  غياب المركز ودورانية الزمن،الحركة المركزية، الكل من خالل الجزء، لمطلق الالنهائي، ا

 .(أشغال الفضاء البنائيالبؤر ونقاط الرؤيا، 
 صدق األداة

للتاكـــد مـــن أن اســـتمارة التحليـــل تصـــلح لتحليـــل مـــا وضـــعت ألجلـــه، فقـــد أعتمـــد الباحـــث علـــى     
وفــي هــدي أراء  ،مــن حيــث شــمولها بتحقيــق أهــداف البحــث صــدق المحتــوى، لمحتويــات االســتمارة

االداة صادقة ومالئمة  وبذلك تعدّ  (%100جرى اإلجماع على صالحية فقراتها بنسبة )(1)الخبراء
 الجراء التحليل في البحث.

 ثباا األداة
بهدف التوصل الى إضفاء الموضوعية للتحليل من خالل الشروط التقويمية التي يمكن أن     
مرتكزا تساعد الباحث في تحليله، قام الباحث بتحليل انموذج من عينة بحثه ثم عرضها على  تعد

وحصل على الدرجات كما توزعت على جولتين لكل منهما،  (2)قوميناثنين من الخبراء الم
 جدول يبين درجات جوالت ثبات التحليل :موضحة في الجدول اآلتي 

 الثانامالجولم   الجولم االولى المقوم ا
 %87 %80 االول 1
 %89 %82 الثاني 2

 176 162 المجموع
 %88 81 الم دل

                                                           
 الخبراء هم: (1)

 الجميلة، جامعة بغداد.أ. د. خليل أبراهيم ، تصميم طباعي، كلية الفنون 

  أ. د. عباس جاسم حمود، تصميم طباعي، كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل.

  أ. د. نصيف جاسم محمد، تصميم طباعي، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد.

 :هماء المقومين الخبر (2)

 ا. د. نصيف جاسم محمد، تصميم طباعي، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد .

 ، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد .فنون تشكيلية، جواد عبد الكاظما. د. 
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األولى والثانية حسب مالحظات الخبراء وبهذا اخذ  أجرى الباحث تعديالت بعد الجولة    
 الباحث معدل الجولة الثانية ألنها أكثر تناسبًا مع مجريات البحث،إذ كانت نسبة التصحيح

يل وبهذا تعد نسبة الثبات في التحليل عالية، مما تمكن الباحث من القيام بتحل%( 88تساوي )
 بقية العينة.

 تحليل العينات
 (1العينة رقم )
  .(1)الشيخ عبد القادر الكيالنيمئذنة أسم الجامع/ 
 م.1534-هـ941تاريخ البناء / 

 .محلة باب الشيخ –رصافة الموقع/ 
 مقرنصات. -خطيةنصية  -هندسيةالنوع الزخرفي/ 

 .تعشيقالتقنية التزيينية/ 
 التحليل
جـــاء التوحيـــد كألهـــام جمـــالي نـــابع مـــن أيمـــان الفنـــان المســـلم بـــاهلل     

الواحــد عبــر خــط كلمــات اهلل الحســنى، فــي حــين أنعكســت الوحــدة مــن 
خــالل وحــدة العمــل الفنــي الزخرفــي ككــل، أمــا التنــوع فقــد تحقــق نتيجــة 

فضـاًل عـن  تنظيم الحروف داخل التكوين النجمي الثماني وبشكل أقرب الى التماثـل غيـر الرتيـب،
تنوع الشكل الزخرفي والمتمثل بالهندسية والنصـية الخطيـة والمقرنصـات، حيـث جسـدت عبـر هيئـة 
تجريديــة عـــدت بمثابـــة أنتقـــال ذهنـــي جمـــالي مـــن المفـــاهيم البصـــرية المباشـــرة الـــى المفـــاهيم الكليـــة 

ريا الملخصة، ويتأكد ذلك من خالل مفهوم الزخارف النصـية الخطيـة ومضـمونها الـذي تطـور بصـ
 كمنجز فني.

النظــــام فجــــاء علــــى وفــــق تكــــرار متماثــــل ايقــــاٍع متناوب،كمــــا ظهــــر  ألمتــــداد الالمتنــــاهيأمــــا ا    
رف نتيجة أعتماد الفنان المسلم على الزخـارف الهندسـية فضـاًل عـن الزخـا الدقة المتناهية الهندسي

، التناسـب، والتـوازنالنصية الخطية ذات الطابع الهندسي الحـاد ممـا عكسـت قيمـًا كونيـة كالنسـبة و 
اتجـًا نوالتكرار وااليقاع ، واالنسـجام، والوحـدة والتنـوع، حيـث جسـد هـذا النظـام بشـكل مباشـر أتزانـًا 

عن تماثـل المكونـات الزخرفيـة سـواء كانـت هندسـية أم المقرنصـات، كمـا عـززت الزخـارف النصـية 
واحــد محــدود الفــاني الــى اهلل المــن خــالل التعبيــر الفنــي بأعتبــار العبــد ال لمطلــق الالنهــائياالخطيــة 

 المنزه غير المحدود.

                                                           
م  قام 1191-ـه513وبعد وفاته سنة  جامع الشيخ عبد القادر الكيالني.اصل هذا الجامع مدرسة للشيخ ابي سعيد المخرمي، (1)

لمدرسة بعد رحيل ابي هـ ، وعمل على توسيع ا470بالتدريس فيها تلميذه الشيخ عبد القادر ،وهو من علماء بغداد المشهورين ولد سنة 

 .(22: ص2002الحسيني:)هـ دفن في رواقها 560سعيد وعند وفاته 
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ظهرت بشكل مباشـر مـن خـالل أنحنـاءات اقـواس المقرنصـات عبـر  الحركة المركزيةفي حين     
أتجاهـــات المركزيـــة نحـــو البـــاري عـــز وجـــل، لكـــن االنتقـــال مـــن المعنـــى الكلـــي العـــام الـــى الشـــكل 
الجمـــالي المباشـــر الجزئـــي أحـــدث تعبيـــرأ فنيـــًا كليـــًا لمضـــمون الكلمـــات الخطيـــة مـــن خـــالل الجـــزء، 

ان بأعتبــار د كــل مــا يشــكل حــدودا للزمــان والمكــان، يــتجر مــن الفنــان المســلم  ههجــفضــاًل عــن مــا ن
مـن خــالل لمنظـور ذي البعـد الثالـث، أضـافة الــى نفـي ا وجودهمـا مـرتبط بالالمتنـاهي والالمحـدود،

جـاءت المعالجـة ، فـي حـين تعـدد البـؤر ونقـاط الرؤيـاي نحـو سععبر الالمضمون الروحي لالشياء 
ت الزخرفيــة، فهــي بوحــداتها وعناصــرها المنســجمة مــن خــالل التجريــداالبنــائي التصــميمية للفضــاء 

تقـود المتلقـي بمــا تتمتـع بــه مـن صـفة االمــتالء الـى المطلــق بـالكون غيـر المحــدود، لتـوحي بــأن ال 
 .اهلل الّ إموجود 

 (2العينة رقم )
 .(1)مئذنة اآلصفيةأسم الجامع/ 
                                                           .                                                                                                                            م  1638 -هـ  1017تاريخ البناء / 

 مجاور المدرسة المستنصرية. –رصافة الموقع/ 
 مقرنصات. -نصية خطية -نباتية -هندسيةالنوع الزخرفي/ 

 تعشيق. –رصف التقنية التزيينية/ 
 التحليل

أنعكس التوحيد كحقيقة فكرية مجردة تعبر عن مفهوم اآلله     
الواحد حيث تحقق ذلك من خالل الزخارف النصية الخطية 

لمنَْيتِِدَْوتلمنَْيُولمدََْ*الَِّهَُالصَِّتدََُ*}قُلَْهُوتَالَِّهَُ محتد َ والمتمثلة بالسورة القرآنية

َ محتد َ{َ* َيتكُ َلَّهَُكُفُواً مىَواآلية َ(2)َوتلمنْ َعِت َيُصتُِّونت َوت تِمائِكمتمهُ َالَِّهت }َإِنَّ

}َ َتمسَِِِْاً َوتستُِِِّوا ْهِ َعتَِم َصتُِّوا َآ تنُوا َالَّذِي ت َ ميُّهتا َيتا  ، والتي جاءتفضاًل عن البسملة ولفظ الجاللة (،3)النَّبٌِِّ
كمفردات تشكيلة متوزعة على جميع أنحاء المئذنة، إال أن تنوع أشكال الخطوط الكوفية حققت 
أيقاعات تكرارية تجمعها وحدة واحدة ناشئة من تكرارات عناصرها المتنوعة، في حين ظهر 
 التجريد الزخرفي بأنواعه متمثل بأمتدادات أنسيابية متعاقبة ومتماثلة ومتبادلة ومتعاكسة مما نتج
عن ذلك أيقاعات بصرية جسدت عبر االمتداد الالمتناهي بفعل تلك التكرارات المتماثلة وغير 

 المتماثلة والتي يمتد معها البصر الى أعماق النفس عبر فكرة العروج نحو السماء.
                                                           

سنة  ن أحمدمن المدرسة المستنصرية شيده السلطا جامع اآلصفية )التكية المولوية (، يقع عند رأس جسر الشهداء بالقرب (1)

 .1964م ،اال ان  وزارة االوقاف جددت قبابه سنة 1638 -هـ1017

 .4-1سورة االخالص آية  (2)
 .56سورة االحزاب آية  (3)
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بينما تحقق النظام الهندسي في جميع مكونات العمل الزخرفي للمئذنة من خالل الخطوط     
حجمي دة والمتجسدة باالتزان والتكرار االيقاعي والنسبة والتناسب واالنسجام الالهندسية الحا

اء خر سو والوحدة والتنوع، أما المطلق الالنهائي فجاء بتعبير فني من الواقع المباشر الى واقع آ
من  من خالل أستخدام اآليات القرآنية كوسيلة فكرية وفنية معًا محملة بطاقات روحية وجمالية

 نظيم حروفها وتشكيلها تشكياًل أبداعيًا، بينما الحركة المركزية تجسدت عبر السموخالل ت
تلك  والتعالي من خالل الحركة اللولبية للزخارف النصية الخطية والممتدة نحو األعلى، اال أن
 تيعابالزخارف بأجزائها المكونة للعمل الزخرفي بتماثلها وتجاورها تم أدراكها ككل من خالل أس

قد عينا فمالفنان المسلم منهجا ، كما نهج قة بينها وبين الجزء الذي يتكرر في أنحاء المئذنةالعال
رفي ن الوجود) هلل عزوجل ( لذلك دأب على تقويض المركز ثم تغييبه فالمتلقي للنسق الزخأمن آ

بالمنظور الروحي بدال  هضاستع، فضاًل عن األدون وجود مركز ةهذا يجده يدور بحركه عمودي
 ةواحد من المنظور ذي البعد الثالث، فكل الكائنات والكون، موجود بالنسبه له، لذلك النجد بؤره

ات اال أن أشغال الفضاء البنائي بالتجريد ،يجتمع النسق حولها، فهناك عدة بؤر ونقاط رؤيا
 لق الذي ال تحده حدود.الزخرفية أعطى صفة األمتالء والتي تقود المتلقي الى الرحاب المط

 (3العينة رقم )
 .(1)النعمان بي حنيفةقبة الشيخ أأسم الجامع/ 
 .م 1681 –هـ  1092تاريخ البناء / 

 . االعظمية –رصافة الموقع/ 
 هندسية.النوع الزخرفي/ 

 تعشيق.التقنية التزيينية/ 
 التحليل
 التوحيدتجسد التكوينات الزخرفية الهندسية مبدأ     

على وفق صيغ جمالية مجردة تمثل رؤية شمولية، 
نهائية  ظهر الناتجة عن خطوطها المستقيمة والتي ت

يحاول الفنان أن ينشئ صورة لعالم ما وراء وهنا التنوع الكوني، ومع وجود الوحدة والتصحيف، 
 تمثل االنتقال من المحسوس الى المعقول ومن صورة ذهنيةعبر الطبيعة )المطلق( ولكنها 

وضع لة تمحاولاته الهندسية، وهذا ما يؤكد تجريدالحسي المباشر الى غير المباشر من خالل 
المتلقي في تأمل يفضي به الى النظام الكلي السرمدي، من خالل وضع الوحدات الزخرفية في 

                                                           
ه المنصور احد اختارم  767هـ /150م في الكوفة وتوفي  701هـ /80. هو النعمان بن ثابت الكوفي ولد حنيفة يابالشيخ جامع  (1)

 هـ656عة هوالكو وعند وفاته كانت قبة صغيرة على مرقده اال انها تضررت نتيجة واق ،هـ146ل االربعة عند تخطيطه لبغداد الرجا
 (.22: ص2002الحسيني:)
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 النظام الهندسي، في حين جاء أطار الخطاب الالمتناهي الذي يتحدث عنه التصميم الزخرفي
الشكل الزخرفي المعيني المتدرج بالقياس صعودًا نحو أعلى القبة عبر تكرار أيقاعي متمثاًل ب

( ةالملمسي ةأن يذيب مكونات العالم الملموس)والمشهديمتناقص، ومن خالل ذلك أستطاع الفنان 
 ي.الالنهائويجعلها في أطار سامي، ليضعها على عتبات العالم المطلق 

تمثل عن طريق تدرج الزخارف الهندسية صعودًا نحو قمة القبة ل الحركة المركزيةكما تحققت     
قة فكرة السمو والعروج، إاّل أن تنقل العين من الجزء الى الجزء ومن الجزء الى الكل في عال

 الزمن غياب المركز ودورانيةترابط بينهما من خالل أستمرارية التتابع في الرؤية البصرية، أما 
داد نها امتينظر الى الحياة أالخرى على أهو لمسلم فكرة الدنيا واآلخرة، فالفنان افجاء عبر تجسيد 

حياة ن الأخره، بمعنى آلللحياة الدنيا فما يعمله اإلنسان في دنياه له جزاؤه عند اهلل في الحياة ا
ن م، وهذا ما يؤكده التصميم الزخرفي الدنيا واآلخرة أصبحت متصلة كالحلقة من حيث زمانيتها

 ،لكائناتفكرة فلسفية عقائدية، وهي فكرة سرمدية اهلل وفناء اعبر د البؤر ونقاط الرؤيا عدخالل ت
ذي الالمكان والالزمان، الأتسمت ب  ئي متمثاًل بتجريدات زخرفيةشغال الفضااألفي حين جاء 
 .ةالى محطات الالتمثيل ... الى الرحاب المطلق، الرحاب الواسع ةسيقود في النهاي
 (4العينة رقم )
 .(1)الحيدرخانةقبة أسم الجامع/ 
 ـ م1826-ه1242تاريخ البناء / 

 .شارع الرشيد –رصافة  الموقع/
 .نصية خطية –نباتية النوع الزخرفي/ 

 . رصفالتقنية التزيينية/ 
 التحليل
خـــــالل  الزخــــــارف النصــــــية مــــــن  التوحيــــــديتأكـــــد     

التي تطوق أعلى  (2)سورة يسوالمتمثلة بالخطية 
، مفرداته اللغوية كمفردات تشكيلية عبر تنظيم أيقاعي تتابعيالمسلم الفنان ظهر رقبة القبة والتي أ

اختيار ما يناسبه من الوحـدات البصـرية للتحـدث عـن الوحـدة مـن جهـة والتنـوع وهذا ما حققه عبر 
الزخرفيــــة ظــــم التجريــــدات لمع ةيبقــــى حجــــر الزاويــــواالشــــتقاق االختزال فــــ ، لــــذاالالمحــــدود للوجــــود

     المطلـــقناتجـــة عـــن الســـعي نحـــو  ة والتـــي تحمـــل بـــين ثناياهـــا مضـــامين فكريـــة وجماليـــة،االســـالمي
(( والذي يبدو مطلبا فكريا ملحا، ال يستقر أال عند الوحدة أو)األصـل  000)) اليقين ، الالنهائي 

قــق هنــا بأســلوبين التشــابك اللــولبي فاالمتــداد الالمتنــاهي متح ليــه،االواحــد( الــذي تــرد كــل األشــياء 
                                                           

  .(22: ص2002)الحسيني: م(8261-هـ1242امر بتشيده داود باشا والي بغداد و اتم بناءه ) جامع الحيدرخانة. (1)

 .17-1سورة يس آية  (2)
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للفــروع النباتيــة مــن جهــة، واتجــاه الوحــدات الزخرفيــة فــي وضــع تصــاعدي نحــو األعلــى مــن جهــة 
ــًا فــي الزخــارف النباتيــة والتــي عكســت قيمــًا جماليــة مــن  النظــام الهندســيأمــا  ،أخــرى فجــاء متحقق

وااليقــاع واألنســجام والتضــاد  خــالل أســس التصــميم الزخرفــي )النســبة والتناســب والتــوازن والتكــرار
 والتباين والسيادة والوحدة والتنوع(.

 تعبر عـن فكـر ةالمخيلة التي تحرك الوحدات الزخرفية في امتدادها العمودي هي مخيلإال أن     
 ، إذ تكــاد حركــة الوحــدات الزخرفيــة، أن تأخــذ بــالمتلقي، بحيــث ال يجــد مســتقرا والال نهــائي مطلــق

متحققـة عبـر  الحركـة المركزيـةفي حـين نجـد  ،الالنهائية حثيث نحو مرافئمنتهى، وهي في سعي 
قة بين الزخارف النباتية المتجهة نحو مركز جمالي لقمة القبة، أو تكون المركزية دائمًا بمثابة عال

ين بـالمركز والمحيط، ومع تكرار وتوزيع العناصر الزخرفية توزيعًا جماليًا من شأنه أحداث عالقـة 
لــى الكــل مــن خــالل تجميــع الكــل والجــزء فتظــل الرؤيــة تنتقــل مــن الجــزء الــى الجــزء المجــاور ثــم ا

 األجزاء المكونة لتنشأ وحدة كلية شمولية االتساع.
الزمـــان بـــاهلل الالمتنـــاهي رتبـــاط أعبـــر  اً تجســـدجـــاء م غيـــاب المركـــز ودورانيـــة الـــزمنفـــي حـــين     

شـابك والالمحدود، لذا فهو )مفهوم دوراني( ليس له بداية وال نهاية، وهذا ما يفسر سـر التحـام أو ت
المتلقي فــتعــدد البــؤر ونقــاط الرؤيــا زخــارف القبــة، أمــا لخطــوط واألشــكال الهندســية فــي أو تعاشــق ا

تعمـق للتصميم الزخرفي يجده مبنيًا بناءا حرا مطلقـا التقيـده قواعـد المنظـور وتقـوده فـي مسـارها الم
ــا يجعــل اللحظــ ،فــي البعــد الثالــث مــن خــالل زاويــه البصــر المحــدده  ةفهــذا التعــدد فــي نقــاط الرؤي

 ، االبحسب ما فيها من تدقيق تجميلـي وتكـويني ةفي المد ة، وهي متفاوتةللتصميم متعدد ة نيالزم
 والــذي أعطــى بعــدًا فكريــاً ، أشــغال الفضــاء البنــائية عبــر الفنــان المســلم صــور وحداتــه الزخرفيــأن 

  .باالنتشار ةالمتسم ةالكوني ةلصيرور يتصف با
 
 

 
 ا
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 لفصل الرابع

 ومناقشتهاعرض النتائج 
 -:اآلتية َأثمرت عمليات التحليل وَأدبيات البحث عن النتائج     
مؤسسـة  مجـردة،عـن التوحيـد كحقيقـة فكريـة  يـةزخرفتصـاميمه الالفنان المسلم من خـالل  عّبر -1
 ه.سمات الجمالية والفنية مع التأكيد على العالقات الروحية والوجدانية ما بين الفنان وخالقلل
مما يؤكد  ، وهذامع وجود الوحدة نهائية التنوع الكوني الأظهرت التكوينات الزخرفية المختلفة  -2

ن كــل مــا هــو موجــود فــي الكــون هــو مظهــر مــن ا  تســيطر علــى الكــون و  ةمتناهيــال ةهنــاك قــو  بــأن
 .واثارها التنوع ةالوحدالذي يمثل حد، و ألتمثل الواحد ا ةثر من اثارها، فتلك القو أمظاهرها و 

يــد جر التن ناتجــة عــأبعــادًا ماديــة محسوســة ، حملــت التصــميمات الزخرفيــة بأنواعهــا المختلفــة -3
 التي منحته قيمًا ابداعية فكرية وجمالية.و أهم خصائصها،  التي تعدّ 

ظهــــر حيــــث  نهائيــــة البعــــد، التمثــــل  ةلتصــــميم الزخرفــــي حركــــلاالمتــــداد الالمتنــــاهي أعطــــى  -4
 الوثقى بين المؤمن وخالقه. ةالصلتعزز ، ةبعاد متباينأو  ةبمسافات مختلف

ى الزخــارف ذات مــن خــالل أعتمــاد الفنــان المســلم علــ الدقــة المتناهيــة النظــام الهندســيأظهــر  -5
 .الطابع الهندسي الحاد، مما عكست قيمًا كونية تمثلت بمفاهيم جمالية

ًا هــو المرئــي عالمــا اخــر العــالم مخاطبــة مــن خــالل  الالنهائيــة نحــو مرافــئالفنــان المســلم ســعي  -6
 فكرية وفنية معًا محملة بطاقات روحية وجمالية.عبر حقيقة  ،العالم الالمرئي)الجوهر(

تلقـــــي للتحـــــول مـــــن المـــــادي مقـــــود التلاالتجـــــاه التصـــــاعدي، تحققـــــت الحركـــــة المركزيـــــة عبـــــر  -7
بــاري عــز الســمو والتعــالي والعــروج نحــو الفكــرة ممــا يؤشــر ذلــك  ،رضــي( الــى الســامي)العلوي(أل)ا

  وجل)عينة الدراسة(.
لعناصـــر الزخرفيـــة وتكرارهـــا الـــى أحـــداث عالقـــة بـــين الكـــل والجـــزء عبـــر تـــرابط ايشـــكل توزيـــع  -8

نـة،  بينهما، حيث تدرك تلك العالقة من خالل استمرارية التتابع فـي الرؤيـة البصـرية لالجـزاء المكو 
 مما ينشأ وحدة كلية شمولية االتساع ال متناهية.

هلل الالمتنـــاهي الزمـــان بـــارتبـــاط أفـــي االنســـاق الزخرفيـــة يعبـــر عـــن  هبـــيغالمركـــز ثـــم تتقـــويض  -9
شـابك هذا ما يفسر سـر التحـام أو تو  ،والالمحدود، لذا فهو )مفهوم دوراني( ليس له بداية وال نهاية

 )عينة الدراسة(. أو تعاشق الخطوط واألشكال الهندسية
ؤر ونقــاط تعــدد البــكافــة عبـر  ةالزخرفيــبتكويناتــه ض الفنــان المســلم بــالمنظور الروحـي اسـتعا -10

وهـذا مـا يؤكـد  ،علـىألنحو افضاًل عن أتجاهاتها  ة،مركزي ةالوحدات دون بؤر  ، حيث وزعتالرؤيا
 .  االبتعاد عن المنظور كما ذي البعد الثالث)عينة الدراسة(
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 ةلصـــيرور با أعطـــت بعـــدًا فكريـــًا يتصـــف يـــدات زخرفيـــةئي متمـــثاُل بتجر شـــغال الفضـــااألجـــاء  -11
)عينــة الرحــاب المطلــق الــذي ال تحــده حدودنحــو قــود المتلقــي ، والتــي تباالنتشــار ةالمتســم ةالكونيــ

 .الدراسة(

 األستنتاجات
 -ومن خالل النتائج ومناقشتها يستنتج الباحث ما يأتي:     
ها يوحمن شريعة االسالم و وامع بغداد جواجهات الخارجية لمآذن وقباب تستلهم زخارف ال -1

 مل والتأويل.أالجمالي الداخلي الذي تحتاج الى الت
غداد الى وامع بجواجهات الخارجية لمآذن وقباب زخارف الفكرة المتناهي والالمتناهي رجع ت -2

 لكونالفنان المسلم فترسخت في عقله ووجدانه رؤية اربى عليها صبغة العقيدة االسالمية التي ت
 والحياة التي تنطبق على الفنانين المسلمين َأينما وجدوا.

ة فكرية وجماليأبعاد مختلفة بأنواعها الوامع بغداد جواجهات الخارجية لمآذن وقباب لالزخارف  -3
 الروحي للفنان المسلم.بعد بالفن االسالمي المرتبط بالتناهي والالمتناهي تشير الى الم

راتب التعبير ملى المباديء التجريدية التي تعد في قمة ا يةزخرفالتصميمات الخضعت  -4
 يمكن فصلها عن الكيانات الطبيعية. التي الو  ،لفآالجمالي المت

ليته السالمي بالثبات واالستقرار أَلنه غير قابل للتغيير سواء في فلسفته أو جماايتميز الفن  -5
 له. س بالموقف الفلسفي أو الجماليمع اضفاء التأثيرات المعززة لالتصال دون المسا ،المستقلة

بالسمات  أنسانية تتمثل اً وقيم اً معايير وامع بغداد ججسدت التصميمات الزخرفية لمآذن وقباب  -6
 .المبتكرة للفن االسالمي الذي يجمع بين الفن الزخرفي شكاًل والعقيدة االسالمية مضموناً 

وجه نحو كأشارة الى التالحركة المركزية القبة(  –)المئذنة تؤسس عناصر العمارة االسالمية  -7
 ها المتنوعة.زخارففكرة المتناهي والالمتناهي باألعلى محققًا من خالل ذلك تعزيز 

 ، على الدقة المتناهية عبر بناِء رياضي،وامع بغدادجباب لمآذن وقيتأسس التصميم الزخرفي  -8
 يعتمد النسب الرياضية. 

 التوصيات
 -واستنتاجاته يوصي الباحث بما يأتي: في ضوء نتائج البحث    
إلفادة من البحث الحالي في أغناء الدروس النظرية والعملية في كليات ومعاهد الفنون ا -1

 والزخرفة.العربي سيما قسم الخط الالجميلة، 
تناهي الحلقات الدراسية والندوات الفنية لتعريف المتلقين بفكرة المتناهي والالم ضرورة اقامة -2

 خارف الواجهات الخارجية لمآذن وقباب جوامع بغداد.في ز 
ع تنبيه المصمم لإللتزام بوحدة الموضوع في التصميم الزخرفي وبخاصة األضرحة والجوام -3

 لقدسيتها روحيًا وعقائديًا.
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د الواجهات الخارجية لمآذن وقباب جوامع بغدافذ في الحفاظ على اإلرث الزخرفي المحلي المن -4
تلفة، التقادم الزمني واستمرار أعمال إبدال التصاميم الزخرفية القديمة بأخرى مخسيما في ضوء 

 وهو ما ينطوي على إندثار مفردات أو وحدات أو استنباطات في التوظيف الزخرفي.
كراسات تعنى بالمتناهي والالمتناهي في زخارف مآذن وقباب جوامع العالم  ضرورة اصدار -5

 االسالمي.

 المقترحات
 -استكمااًل للفائدة المتوخاة من توجه البحث واستثمار نتائجه يقترح الباحث ما يأتي:    
 جًا.االسالمي، فن المنمنمات أنموذمتناهي والالمتناهي في زخارف الفن دراسة ال -1
 متناهي والالمتناهي في زخارف أبراج ساعات المراقد المقدسة.دراسة ال -2
ع جوام)اهي والالمتناهي في زخارف مآذن وقباب األبنية الدينيةالمتنأجراء دراسة مقارنة بين  -3
 (.أضرحة مقدسة –
 .(مدنية –دينية )اهي والالمتناهي في زخارف العمارة االسالميةالمتنأجراء دراسة مقارنة بين  -4
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 المصادر العربية واالجنبية
 القرآن الكريم

 القلم، وعات دارـــــوكالة المطب دوي،من بـد الرحــتحقيق عب ،2ط ،مةـــون الحكـــــعيأبن سينا.  -1
  .1980بيروت ،         

 مج 9مج ، ربـلسان العهـ(. 630أبن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) -2
 .1956، دار صادر، بيروت، 15        

 الدين الزركلي، تصدير ، تصحيح خيروان الصفا وخالن الوفاـرسائل أخ، أخوان الصفا -3
  .1928حسين، مصر،  طه        
 ة ماجستير غير منشورة، سعد غالب حسين. الزخارف فـــي العمارة اإلسالمية، رسالأاألسدي،  -4

 .1990كلية الهندسة، جامعة بغداد،         
 المؤسسة، 2ط ،قديمـي والفلسفي الـر الدينـــكــي الفـالزمان ف .حسام محي الدين، اآللوسي -5

 . 1980العربية للدراسات والنشر، بيروت،         
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 .2002دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان ،         
 أياد كـريم عبد. المتناهي والالمتناهي في فلسفة أبن سينا، رسالة ماجستير غير منشورة، -8

  .2007كلية اآلداب، جامعة الكوفة،         
 ،ة البيانبعة لجنـــــمط ،ىـــــور الوسطـــــــي العصــــالمي فــوير اإلســـــــالتصحسن.  الباشا، -9

 .1959القاهرة،         
 رب، ــــــــسة سجل العــــــــــــود، مؤســمدي محمــــــــــــد حـــــأحم :، تريق الفيلسوفـــــــــــط .جان فال -10
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 ، رسالة غدادــــوامع بــــــــــريازة قباب جس الفنية لــــــــاألسواقع . الحسينــــــــــي، هاشم خضير حسن -11

 .2002 ، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد،غير منشورة ماجستير        
العربـي،   لجنـة أحيـاء التـراث، تحقيـق 5، طرسائل فلسـفيةمحمد بن زكريا.  الرازي، ابو بكر -12

 .1982بيروت، دار االفاق الجديدة، 
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 لبــالط  المزجج، رفي األسالمي على اـــــميم الزخـــــــــلطفي عبد األمير، سيميائية التصصفا  -15
 .2006 أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل،        

 .1969مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ، 4ط، ربيع الفكر اليوناني .عبد الرحمن بدوي -16
 .1978وكالة المطبوعات، الكويت، ، 2ط، ارسطو عند العرب،= = = =. = = = = -17
 ية، رسالة دارية في المدرسة المستنصر ـــــــــعبد الرضا بهيه داود. األسس الفنية للزخارف الج -18

 . 1989 ، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد،غير منشورة ماجستير        
 ، كاديميلة األ ــــمجن العربي األسالمي، ــــرية في الفـــــ=. الزخارف الزه ، = = == = = = -19

 .1996وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد،         
 اصرة، ـلمعديد المقومات التصميمية للزخارف النباتية الكأسية اــــ. تح= = = = ،= = = = -20

 ة عـــــيلة، جامـــمالي والبحث العلمي، كلية الفنون الجــــ، وزارة التعليم العلة األكاديميــــمج        
 .1996بغداد،          

 ،2ط ،عرفةـرية المــــدرس االبيستمولوجيا أو نظ .عبد العال وسالم يفوت عبد السالم بن -21
 .1986 الشؤون الثقافية، بغداد، دار         

  للثقافة الوطني جلسـالم ،14ع المعرفة عالم سلسلة ،يــالعرب نـــــالف جماليات .بهنسيعفيف  -22
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 حيدر ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،1، جة واألمكنةـــــاألزمن .ابوعلي ،المرزوقي -32
 هـ .1332الهند،  آباد الدكن،
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 .1997للكتاب،         
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 االسكندرية، د. ت.          

 ت        لمـــــخطوطاالمـــــــوسوي، شوقي مصطفى علي. القيم الجــــمالي لالشــــكال الهندسية فــــي ا -35
 معة بابل،، قسم الفنون التشكيلية، كلية الفنون الجميلة، جا5، عمـجلة العميدالقرانية،            
           2013. 

      باعة ــــــيعة  للطـــ، دار الطل3رم، طـــير كــ، ت: سموعة الفلسفيةــــالمــوسروزنتال.  ،يودين -36
 .1981والنشر، بيروت،            

 .ت. دار المعارف، مصر، د، 3ط، الطبيعة وما بعد الطبيعة .يوسف كرم -37
 38-  Burck Hardt. Art of Islam Languag and Meaning, London,1976.  
 39- Jensen, Robert and Conway. Patnicia (ornamentalism), clarkson  

         N.patter, Inc, New York, 1982. 
 40- March L& Steadman, ph. The Geometry of Envinonment, 

         methnen & co, LTD, Canada, 1971. 

 مصادر األشكال
 (          أرشيف الباحث. 1شكل رقم )
 زخارف النباتية ـلـقومات التصميمية لحديد المـــــتعبد الرضا بهية داود،       ( 3-2شكل رقم )

 يم العالي والبحث ــــــــ، وزارة التعليــــجلة األكاديمــمرة، ـالكأسية المعاص                       
  .1996بغداد، العلمي، كلية الفنون الجميلة، جامعة                        

   ، انتشارات يساولي،طــــــرح ونقش در تذهيب وفرشن(          حسين نيك بين. 4شكل رقم )
 .21يران، د. ت، صا -طهران                       

 رسم الباحث.       (6-5شكل رقم )
  -ن، أنتشارات يساولى، طهرارح وتذهيبــآموزش طحسينعلي ماجياني.      ( 8-7شكل رقم )

 .98، صيران، د. تا                       
 .17-14 -4(     حسين نيك بين. مصدر سابق، ص 10-9شكل رقم )
 (    رسم الباحث.16-11شكل رقم )
 (   تصوير الباحث العتبة الكاظمية المقدسة.18-17شكل رقم )
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 المضم ن الفيرا االسالمي وإلعياساعج المماليو

 التنميدفي عصاميم اامشو 

             باسم قاسم الغبان                                                        ..م.دأ                                                                            

 حميد عبد وفيقت وانمرم.م                                                                       

 قسم التصميم /الجميلة فنونجامعة بغداد /كلية ال                                                       

 مشيلو البجث:

نكهة لقد تمتع فن )االرابيسك( بخصوصية تشمل أبعاد الفكر الجمالي المعبر عن ال

ثل كونه يم  عنعن التجريد، هذا فضالً  الحسية للتأمل والتخيل ، كما كان له االسبقية في التعبير

 اً وعمقاً ضمونمفناً يبحث عن الجمال وذلك لكونه عنصراً مهماً واساسياً في اعطاء األشكال أكثر 

 ية. لذلكسالمفي المعنى التعبيري والجمالي وقد كان بروزه واضحاً في أغلب تصاميم االقمشة اال

مال ن زخارف ونقوشات متنوعة عن هذا الجفقد عبرت تصاميم أقمشة التنجيد بما تتضمنه م

ها تكوينبل وفي سر نشأتها و فكرياً وروحياً ليس في المظهر الخارجي لهذه التصاميم فحسب،

ت ندمجحيث انها اظهرت من خالل تصاميمها خصوصيتها الجمالية في االنشاء الفني، والتي ا

لتمثل وعة ، لهذه التصاميم المتنوتحت راية المضامين الفكرية االسالمية لتشكل وحدة متكاملة 

م تصامي جن قة.ايضاً الشاهد االكثر تاكيداً حتى االن لكي يسجل لالجيال حضارة هذه االمة العري

 لدولاالقمشة عموما، وخاصةً أقمشة التنجيد كان لهـا طرازها الخاص في أغلب ا

وجة منسات الاألسالمية، وقد ظهر ذلك في اثارها الشاخصة لتؤكد اصالة تلك المنتج

رضت والمطبوعة من القماش وابداع مصمميها السيما في )فن االرابيسك( والتي ف

حكام اعن  اعتماد اسس ومبادئ تأثرت بالواقع السائد من البيئة المحيطة بها، فضالً 

ن عحفاد ا االالتأريخ والتقاليد، فاصبحت تلك الحرفة ذات السمة الجمالية التي توارثه

لية في الجما عد الدراسة الموضوعية لـ)المضمون الفكري االسالمي وجنعكاساتهلذلك ت،  االجداد

م في ر مهتصاميم اقمشة التنجيد( من حيث تكويناتها التصميمية وأهميتها وكيفية تنفيذها ام

نية قافة الفالث تصاميم االقمشة، اذ أنها تمثل سمة مميزة بوصفها فناً جميالً كما انها تُعبر عن

لتنجيد امشة سلم، ويمكن للمصمم هنا ان يلمس نواحي هذا التطور في أنواع تصاميم أقللمصمم الم

احث الب من خالل ما طرأ من تغيرات على هذا النوع في التصاميم نتيجة للتطور الحاصل أرتى

  -الباحث صياغة مشكلة البحث بالتساؤل االتي:

ة جمالية في تصاميم اقمش هل من الممكن أن يكون للمضمون الفكري االسالمي انعكاسات

  التنجيد. 

 

 نوميو البجث :
ك( رابيسيسهم البحث في تعزيز عالقة التواصل بالنسبة للمضمون الفكري مع )فن االقد  -1

 وخاصة دورها الوظيفي والجمالي في أقمشة التنجيد وذلك من خالل التعرف على

 المتطلبات التصميمية والتنفيذية لذلك الفن على القماش.
من الممكن ان تسهم هذه الدراسة في بلورة الوعي الجمالي للمصممين والحرفيين من  -2

خالل التعرف على فن )االرابيسك( ومدى ارتباطه مع المضمون الفكري االسالمي 
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وأنعكاساته الجمالية للوصول الى مستوى عاٍل من األبداع واالبتكار في شكل المنتج 

 .التصميمي من القماش
 فججي توعيججة الجانججب الفكججري والتطبيقججي وتوثيججق االرث االسججالمي وذلججك يسججهم البحججثقججد  -3

ن باالعتماد على المؤسسات التعليمية ذات العالقجة مجن خجالل اعجداد كجوادر متخصصجة مج

 الحرفيين والفنيين.

 هدف البحث :
 متصججامي فججي فججن االرابيسججك وانعكاسججاته الجماليججةلتعججرف المضججامين الفكريججة االسججالمية 

 .التنجيد اقمشة

 حدود البجث : 
 الموضوعية : المضامين الفكرية لفن االرابيسك . -أ

كأثاث في السوق في تصاميم اقمشة التنجيد المكانية :  أقمشة التنجيد المحددة وظيفيا  -ب

 المحلية العراقية والعربية 

وخالل 2014-2013الزمانية : العصر العباسي والمنجز من المنتج من االقمشة  -ت

 2014جازالبحث فترة أن

 

 :  عجد د المصطلجات
الفكجرة الكاملجة أو العنصجر الزخرفجي علجى القمجاش الجذي  عجرف علجى انجه -عصميم االامشو : -1

جعطجاء الهيئججة شججكالً نهائيججاً  وعججرف بأنججه،(1)يوضجح تكججراراً واحججداً مبينجاً بججه المواصججفات كاملجة

فنجي ذي مواصجفات متميجزة، مبتكراً يفيد مجن النجاحيتين الوظيفيجة والجماليجة فجي اخجراج عمجل 

 (2) ويلتقي زمع الحاجة االجتماعية أو غيرها، على أن يكون للتصميم غرض شكلي وجمالي
)النجد( ما أرتفع من االرض ، والنجاد بوزن النججار الجذي يعجالج الفجرش والوسجاد  -التنميد : -2

 .(3)ويخيطها 

ئي هججو جعطججاء شججكل القمججاش النهججاأمججا التعريججف االجرائججي للباحججث لالقمشججة التنجيججد  هججو" 

لتصججميم الثنججائي االبعججاد هيئججة مبتكججرة بمواصججفات ثالثيججة االبعججاد كاملججة مججن خججالل تحقيججق فكججرة ا

لمتميجزة عنجد التنفيجذ، لمجموعجة مجن الوحجدات والعناصجر الزخرفيجة االمستخدمة في اقمشة التنجيد 

 لوظيفية والجمالية.وربطها بعالقات وأسس مدروسة مكونة تصميماً يخدم الناحيتين ا

 االسالمي والفني الفكري املضمون
 "رمزيــة مــن بــه تتجســد لمــا وذلــك دور العبــادة رمزيــة إظهــار فــي بــارز ُ’دور األســالمي للفكــر كــان
 ، االجتمـاعي الواقـع علـى تـأثير مـن ومالهـا البلـد عقيـدة على المساجد عمارة كثرة تؤكد حيث دينية
 فمســـاجد مـــا مـــدة فـــي الحضـــاري التواصـــل مـــن تبـــرزه بمـــا الثقافيـــة الرمزيـــة اظهـــار عـــن فضـــالً  هـــذا
4)الغـرب فـي العربيـة الثقافـة الـى ترمـز الموجودة حاليـا فـي أسـبانيا مـثالُ ( قرطبة)  علـى يـدل ،" وهـذا(

                                                           
(1 ، ص 1975معجم مصطلحات الصناعات النسيجية، ت: انور محمود عبد الواحـد، المانيـا، اليبـزك،  :حســــن مرعــي  (

59. 
(2 د : الوحدات التصميمية للمنسوجات في رسـوم الواسـطي ،اطروحـة دكتـوراه )غيـر منشـورة(، كليـة ـين احمــعائدة حس ( 

 .8، ص  1996جامعة بغداد، الفنون الجميلة، 
(3  .646، ص 1983الرازي ، محمد بن ابي بكر ، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكويت ،   (
(4 ،           1987مصـــر، المصـــرية، األنجلـــو ، مكتبـــة(فكروحضـــارة) األســـالمية العربيـــة العمـــارة: الجـــواد عبـــد حميـــد توفيـــق  (

 .70ص 
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1)األسالمية"  المساجد تصميم في اساسية أرتكاز قاعدة "إذ تمثل األسالمي الفكر في الرمزية ان )، 
األسالمي،من خالل مـا  الفن نشر في دورها الى أضافةً  األسالم لحضارة اساسياً  بعداً  لها كان مما

ينتجــه الفنــان المســلم مــن أثــاث وأقمشــة ملبســية ومفروشــات تعبــر عــن اســتنباط االطــر والمرجعيــات 
 افكـار عكـس فـي كبير دوراً  له كان المسلم للمصمم إذ "ان الفكرية وتوظيفها في عدة أخصاصات،

2)ومجتمعه" عصره  األسـالمية، المجتمعـات فـي المسـلم المصـمم بـه يقوم الذي الدور هذا وألهمية ،(
 ارتكـزت والتـي العمرانـي، " التطـور نتيجـة اقمشة التنجيد تصميم في التصميمية العملية معالم تبرز
 مــن وتــراث كحضــارة التطــور هــذا اعتمــاد فــي االهميــة بالغــة مســؤولية المســلم المصــمم عــاتق علــى
 يبرز الذي المفكر المعمار هو المسلم المصمم كان البناء والزخرفة، اذ تقنية تفاصيل معرفة خالل
3)البنــاء" مــواد اختيــار الــى أضــافةً  التنفيــذ، علــى واالشــراف التقيــيم فــي قدرتــه  ان ســبق ممــا يتبــين ،(
 تفاعــل خــالل مــن الثقافيــة والهويــة الخصوصــية عــن التعبيــر فــي ســاهم للمصــمم األســالمي الفكــر
معًا، ولقد أستطاع الفنان والمصـمم المسـلم أن ينقـل هـذه الفنـون والزخـارف مـن االبنيـة  والفن المادة

 بهـذه والمساجد ودور العبادة الى تخصصات اخرى مثل االقمشة والمفروشـات وغيرهـا ،وبـدأ يتميـز
4)والمعاصــرة الحديثـــة االنشــائية االســاليب اســـتخدام مــع جديــدة هندســـية بأشــكال الطــرز  فـــي مــاك ،(

 فـي اساسـياً  دوراً  الطـرز لهـذه ان يتبـين ذلـك ضوء وعلى تصميم الكثير من أقمشة التنجيد الحديثة،
 فــي التقنيــات مــن العديــد اســتخدام نتيجــة االســالمي العــالم فــي الحديثــة لالقمشــة التطويرالتصــميمي

 (.2(، )1كما في األشكال).والتصميمي الفكري التطور بسبب تنفيذها
 

 (1الشكل )                                                                     
 
 
 
 
 

 (2الشكل )                                                                  
                                                           

(1  مكتبــة ، مصــطفى الــوفى ابــو الشــيخ:  ،تحقيــق المســاجد بإحكــام المســاجد أعــالم ، اهلل عبــد بــن محمــد ، الزركشــي  (
 .77، ص 1980 ، المصرية النهضة

4 Bevlin Marjories:Design Through Discovery,3rd,Holt Rinehart and Winstan,New York 

1977,p22.  
(3  .85، ص 1981 ، بغداد ،( 2) ،العدد عربية فنون مجلة والتطور،( )البداية العربية العمارة:  سمر ، الدملوجي  (

2 Fethi, Dr. Ihsan : The Mosque Today  Architecture in Building in the Islamic World Today, 

Edited by Canda, Cuzion , Sherhan, 1985,p56.. 
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 فــي الحديثــة التكنولوجيــا تطــور بعــد الحديثــة التنجيــد تصــاميم ظهــور بــدايات تحديــد ويمكــن
المتطــورة  االســالمي العــالم اقطــار ضــمن التقنيــة أســاليبها تنــوع عــن فضــالً  هــذا االســالمي،العــالم 

الحديثـــة  مـــن ناحيـــة  األســـالمي أقمشـــة التنجيـــد تصـــميم خصـــائص تحديـــد يمكـــن لـــذلك المختلفـــة،
ـــاين ـــة وتوظيفهـــا فـــي اســـتخدام عـــن فضـــالً  ،هـــذا القديمـــة التصـــاميم مـــع التب  تصـــاميم زخـــارف فني

1) حجــم المفــردات التصــميمية فــي الــى التبــاينمتنوعة،باالضــافة   عــدم ان يتبــين ذلــك ضــوء ،علــى(
 الــى يــؤدي قــد المصــممين او الفنــانين صــممها التــي الحديثــة التنجيــد تصــاميم تحديــد فــي الوضــوح

المســتنبط مــن روح الزخرفــة االســالمية  الــديني الطــابع ذات التصــميمي التعبيــر فــي الوضــوح عــدم
 مـــع تنســـجم ال ونمـــاذج أشـــكال اعتمـــاد عنـــد وخاصـــةً  الفكـــري االســـالميوالمتمثلـــة فـــي المضـــمون 

 أقمشـة التنجيـد تصـاميم مـن يتضـمنه ومـا االقمشـة تصـميم أن تقـدم ممـا يتضـح الحضاري، مورثنا
 اساسـها علـى شـكلت إذ وعناصـر مفـردات مـن تحتويـه ما بكل فنية تعبيرية فكرة تجسيد اال هو ما

الزخرفيـة لفضـاء ســطح  العناصـر تصـاميم مسـتوى علــى تصـميمية عالقـات ضـمن أسـطح القمـاش
 انعكاســاً  ايضــاً  ويمثــل القمــاش ذو البعــدين ومــن ثــم ثالثــي االبعــاد عنــد توظيفــه فــي االثــاث، كمــا

 .المسلم المصمم وفلسفيات افكار ضمن األسالمي الموروث إلظهار
  -: العباسي العصر يف االسالمي الفكري املضمون -1

 فالخلفــاء، الهجــري الثــاني القــرن بــدايات مــن اعتبــاراً  اإلســالمية الحضــارة مركــز بغــداد شــغلت
 ونتيجة، العباسية الخالفة حدود عن بالدفاع اعتنائهم جانب إلى الفكرية بالناحية اعتنوا العباسيين

 مـن حضـارة تكـاد ال فكريـاً  تراثـاً ( هــ7)القـرن مـن األول النصف نهاية في وجدت فقد االعتناء لهذا
 أن كـــادت بربريـــة هجمـــة إلـــى تعـــرض قـــد الفكـــري التـــراث هـــذا أن غيـــر، تضـــاهيه أن الحضـــارات

 الشـام وبـالد مصـر مثـل األخـرى األمصـار فـي بـه اعتنـوا قـد علمـاء مـن وجـد مـا لـوال عليه تقضي
لى، والحجاز  اإلبـداع بـل فحسـب التـراث هذا إحياء إلى ليس الفضل يعود الثالث األمصار هذه وا 

 نبــوغ علــى وســاعدت، ومصــر الشــام أرجــاء كافــة فــي انتشــرت التــي العلميــة فــالمراكز أيضــًا، فيــه
 يسـاعدهم ممـا النـاس وعامـة والقـادة واألمراء السالطين تشجيع في وجدوا الذين العلماء من الكثير
 فيمـا أيضـاً  تتمثـل بـل، اليـوم حتـى باقيـة آثارهـا زالـت مـا والتـي، وتوثيقـه التراث بهذا النهوض على

                                                           
(1  .22، ص 1989 ، لبنان ، بيروت جامعة ،( 5) العدد ، العربية المعمارية المجلة ، المسجد:  أبراهيم العال عبد  (



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

623 
 

 البحــوث مصــادر أهــم مــن تعــد اليــوم إلــى زالــت مــا مؤلفــات مــن الحقبــة تلــك وأدبــاء علمــاء خلفــه
1)والفن  والثقافة الفكر ألوان شتى في اإلسالمية والدراسات  (.3ينظرالشكل ) .(
 
 
 
 
 
 

 ( 3الشكل )
 الغربــي الفــن بــه يتــأثر ظــل ونظامــاً  نســقاً  اإلســالمي فــي العصــر العباســي الفنــي التنظــيم شــكل لقــد

 ساألنـدل مسـاجد والسـيما أوروبـا في المعروفة اإلسالمية المساجد من العديد تحول ومنها والشرقي
 بعـــض ظلـــت وقـــد األنـــدلس ســـقوط بعـــد أوروبـــا فـــي والـــديني السياســـي التحـــول بســـبب كنـــائس إلـــى

 نهام وتزينها، بنائها طرز في باقية المعماري الفن في والسيما اإلسالمي الفن أساليب أو المالمح
 يشــبه دائــري نصــف شــكل علــى الكنــائس فــي القبــاب وبنــاء بــارزة، بزخــارف واألبــواب النوافــذ تــزيين
 باســتعمال المعاصــر والمعمــار الفنــان اســتمر كمــا اإلسـالمية، المســاجد قبــاب عمــارة كبيــر حــد إلـى
 كيبالترا أو المكونات تلك وتجسيد اإلسالمية الدول معظم في هذا يومنا إلى الفنية األساليب هذه

 نعــ التعبيــر فــي المعاصــر الفنــان اســتثمرها التــي واالبتكــار الحداثــة نالحــظ إذ.التصــميم فــي الفنيــة
 (4فن العمارة .ينظر الشكل ) في والسيما اإلسالمي الفن مرجعيات
 

 
 
 
 
 

 (4الشكل )                               
 فـــي تـــدريجيا تتطـــور الزخـــارف هـــذه ولقـــد أمتـــاز العصـــر العباســـي بأســـتخدام فـــن االرابيســـك وبـــدأت

 نضـوجها ذروه الـى وصـلت حتـى وتتطـور وتتقـدم تنمـو "أخـذت سامراء سماء تحت وولدت، سامراء

                                                           

 .23، ص 2009معتز عناد غزوان:االسس الفنية في تصميم السجاد المعاصر، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،  ( 1)
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1)الموصـل"  بمدينـة والعمائر التحف زخرفة في  ان الـى ينمـو النباتيـة الزخـارف اسـلوب وصـل ،وقـد(
 فـي الزخـارف مـن النـوع هـذا اسـتعمال انتشر وقد، عشر الثالث القرن في ازدهار اقصى الى وصل
 فـــي اســـتعملت كمـــا الخـــزف او الزجـــاج ام المعـــدن او الخشـــب مـــن اكانـــت ســـواء المختلفـــة التحـــف
 النباتيـة للزخـارف المسـتمر التطـور ذلـك ادى وقـد الكتـب، مـن المذهبـة والصـفحات العمـائر زخارف
أرابيســــك(( )تسميتها) علــــى البــــاحثون اصــــطلح االســــالمية العربيــــة الزخرفــــة مــــن نــــوع ظهــــور الــــى
(ARABESQUE )والتوشــيح العربــي الــرقش زخرفــة تســميتها فيفضــلون العــرب البــاحثون ، "امــا 

االسـالمية"  العربيـة الفنـون فـي وشـيوعها وعناصـرها شـكلها مـن مشـتقه وجميعهـا التوريـق او العربي
(2  لكـن المتـأخرة، العباسـية الفتـرة فـي التصـوير ، وفن آخر ازدهر به العصـر العباسـي اال وهـو فـن(

 الذي الطابع وهذا دائمًا، المحور الطابع تحمل الشهيرة المخطوطات بها رسمت التي الصور بقيت
 المغوليـة، الغزوات في الكثير فقد وأن التشبيهي، االسالمي التصوير لفن ثابتة كخصوصية أستمر
 وكتــاب األصــفهاني، الفــرج ألبــي واألغــاني ودمنــة، كليــة كتــاب هــي المخطوطــات هــذه أشــهر ومــن
  للمبشر، الكلم ومحاسن الحكم مختار وكتاب لديوسقوريدس، الطب مادة
 -(:الزخرفة) )االرابيسك( لفن الفكري املضمون -2

اإلســالمية  العمــارة فــي الفكــري ان المضــمون الفكــري االســالمي شــمل عــدة أبعــاد منهــا البعــد
 فــي التعبيــر الفنـــي، وســيلة والتجريــد ((symbolism الرمزيـــة علــى اإلســالمي الفــن حيــث اعتمــد

 حيـث والوجـود، للكـون معينـة تفسـيرية تعبيريـة حالـة هـو مثالً  arabesque))( األرابيسك) فالرقش
 عالم من الصغير المخلوق هذا يمثله بما ومضمونه بشكله اإلنسان يصّور أن الرقش فن استطاع
 ولـئن اإلسـالم، فـي والتشـبيه التصـوير تحـريم مبدأ مع تالقت صوفية وبفلسفة نهاية، له ليس كبير
 الهندسـة الزخـارف اسـتخدام( والرومانيـة اليونانية) والكالسيكية القديمة المصرية الحضارات عرفت

 ُدعيـت وفلسـفتها أسـلوبها لهـا فنيـة مدرسـة الزخـارف هـذه مـن جعلـت اإلسالمية فالمدرسة والنباتية،
3)بية العر  الزخرفة أو التزويق (األرابيسك) الرقش بفن ) 
 أشكاال وتمثل ومتقاطعة متداخلة زخارفه ألن معقدة للتزيين نماذج عن عبارة وهو العربي الفن انه

 الســيراميك تــزيين فــي ظهــر والــذي اإلســالمي الفــن يميــز الفــن وهــذا. وثمــارا وأوراقــا وزهــورا هندســية
 ظهـر الفـن وهـذا ،16و15 القـرنين فـي رواجـا والقي أوروبا في انتشر وقد اإلسالمية، العمارة وفي
 أنه أال األخرى الشعوب مع الذهبي اإلسالمي العصر في وتطورها العربية الحضارة امتزاج نتيجة
 األعمـدة ونصـف األعمـدة مجـال فـي والسـيما كبيـر بشـكل طـوروه الـذين األندلسـيين لدى جليا كان

لى وعلي الجدران وفوق المربعة  لغـة بأنهـا وصـفت التـي الزخرفـة وجـدت العمـارة جانـب األسـقف،وا 
                                                           

(1  .163ص ،2000 ،للطباعة الحكمة دار، االسالمية والزخارف العربي شكر ، وآخرون : الخط الجبوري ، محمود  (
(2  .165االسالمية ، مصدر سابق ، ص  والزخارف العربي : الخط،وآخرون  الجبوري  (
(3   http://ar.wikipedia.org/wikiموقع     (

http://ar.wikipedia.org/wiki
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 جميلــة نباتيــة أو هندســية بأشــكال والقبــاب والقصــور المســاجد زخرفــة علــى وتقــوم اإلســالمي، الفــن
 باســم أوروبــا فــي اإلســالمي الزخرفــي الفــن هــذا واالنشراح،وســمي والهــدوء الراحــة الــنفس فــي تبعــث

 الفنـان اشـتهر وقد التوريق، أي( Atairique باألسبانية)و( Arabesque: بالفرنسية) «أرابسك»
 يجردهــا وكــان الزهــرة، أو كالورقــة النباتيــة الزخرفيــة الوحــدة حيــث التجريــدي الســريالي بــالفن المســلم
 حتــى هندســية أشــكال فــي ويحورهــا والفنــاء، بالــذبول إحساســا تعطــى ال حتــى الطبيعــي شــكلها مــن

1)والخلود والبقاء بالدوام الشعور تعطي  (. 6(، )5كما في األشكال ) .(
 
 
 
 
 

 (5شكل )                                  
 

 
 

 
 
 
 (6الشكل )
 

، المسـلمون فتحهـا التـي البلـدان مختلـف فـي االسـالمية الفتوحـات مـع اإلسـالمي الفكر انتشر
 "قــام واحــدا طابعــا كلهــا لتأخــذ واحــده بوتقـه فــي وانصــهرت االســالمي بــالفكر الفنــون تلــك فامتزجـت

 عليـة غلبـت الذي العباسي الطراز فقام( م750 ـه132) سنة العباسية الخالفة في االسالمي الفن
 الثالــــث القــــرن فــــي ســــامراء مدينــــة فــــي عظمتــــه أوج الطــــراز هــــذا وبلــــغ الفارســــية الفنيــــة االســــاليب
2)"(المــيالدي التاســع)الهجري  فــتح ولمــا، كثيــرا وبــرز الفتــره هــذه فــي االرابيســك فــن ازدهــر حيــث ،(

 الفـاطمي الطـراز يـدهم على "قام لخالفتهم مقرا وجعلوها( م969 ،ـه358) سنة  مصر الفاطميون
 رخـاء مـن وماسـادها الـبالد واسـتغالل االمـن اسـتتباب بفضل والشام مصر في الطراز هذا وازدهر

                                                           
(1  .2014اإلسالمية(، العدد االول ،  العمارة مفردات في الفنية )الجمالية اإلسالم وحي المال : من يوسف  (
(2  الخـامس المجلـد الهندسـية للعلوم دمشق جامعة مجلة، العربي المشرق في االسالمي الفن ملخص: الصابوني ،حال  (

 .607ص، 2009، الثاني العدد، والعشرون
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1)ديني" وتسامح  االدميـة الصـور وصـفت كمـا االسالمي الفن لغة بانها االرابيسك وصفت وقد ، ،(
 كـــل مكـــان تأخـــذ أن االرابيســـك زخـــارف اســـتطاعت الوقـــت وبمـــرور،  االوربيـــة الفنـــون لغـــة بانهـــا

ــــة الزخــــارف ــــد العثمــــاني للعصــــر وبالنســــبة النباتي ــــانون فضــــل فق ــــة الزخــــارف اســــتخدام الفن  النباتي
 طغــى بشــكل والقرنفــل والــورود الزنــابق فاســتعملت الغالبــة العناصــر هــي الزخــارف هــذه وأصــبحت

 في التركي الفنان ان "ويالحظ،الفني العمل خلفيات الى بدورها انتقلت التي، اللولبية الزخرفة على
 مــن المــأخوذة الزخرفيــة العناصــر علــى كثيــرة ولعوامــل واضــح بشــكل يركــز كــان العثمــاني العصــر
2)كبيـــر" تحـــوير دون الطبيعـــة االســـالمي ارجـــع  العـــالم انحـــاء مختلـــف فـــي تطـــور مرحلـــة وبـــدأت ،(
 وهـو، بـه واكتفـوا واحـد بعنصـر الزخرفيـة الفنيـة تصـوراتهم، االسالمي العالم ارجاء كل في الفنانين
 كــان ولـذا كبيــرا، تنوعـا متنـوع نفســه الوقـت وفــي تعبيراتـه فـي محــدود كـان الــذي االرابيسـك عنصـر

 ربمـا وهـذا، محـددة ومنهجيـة قواعد له نوع وكل، مختلفة انواع منه وتتكاثر تتعدد أن الطبيعي من
 تبعـث كبيـرة قـوة االرابيسـك زخارف وراء أن ويالحظ، الفنون تاريخ في مشكل االرابيسك فن يجعل
 مــدروس ايقــاع فــي وذلــك زحرفتهــا المــراد المســاحات تجميــل فــي والتنــوع والنمــو والطمــوح البهجــة
 هـــذا ويعـــد، نجميـــة هندســـية اشـــكاال لـــتعكس النباتيـــة والمفـــردات االغصـــان ترتيـــب ويأخـــذ ومـــنظم،
 االرابيســـــك)) باســـــم تعـــــرف مرنـــــة بخطـــــوط ولكـــــن الهندســـــية الزخـــــارف محاكـــــاة بمثابـــــة التصـــــرف
3)المتناظر الشعاعي الزخرفي القلب في كما(( الهندسي  (.7.  ينظرالشكل )(
 
 
 

 (7شكل )                                                           
 
 

 

                                                           
(1  للتـاريخ االبحـاث مركز،اسـتانبول(، االرابيسك)االسالمي العالم في اليدوية الحرف زخارف: أوغلي أحسان الدين أكمل  (

 .83ص، اريسكا2003، االسالمية والفنون

(2 ، الكويـت، واالداب والفنـون للثقافـة الـوطني المجلـس، المعرفـة عـالم سلسـلة، االسالمي الفن جمالية: بهنسي عفيف  (
 .86ص، 1978

1 Grube .Ernest&others ,Architecture of the Islamic world ,edited by Gorge 

Michell,1984.p171.  
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 رمـوزك الزخـارف تلـك مـن العديد استعملت إذ أيضًا، النباتية بالزخرفة المسلم الفنانوعليه فقد أهتم 
نسـانية سـامية دالالت طياتهـا بـين تحمل  التصـميم فـي واسـتعمالها اإلسـالمي الفـن بسـمات تـرتبط وا 

 المعاصر، وال سيما في تصاميم أقمشة التنجيد
 

 االنعكاسات اجلمالية لفن االرابيسك يف تصاميم أقمشة التنجيد
وخصائصُه التي تميزه عن سائر المفاهيم األخرى أن مفهوم الجمال في اإلسالم له مالمحُه 

، حيث انهـا اكتسـبت مـن خاللـه القيمـة الكبـرى فـي التأكيـد علـى إرادة الخـالق سـبحانه وتعـالى فـي 
جعل األنسان مبدعًا ، وفي اإلحساس ايضًا بكـل ألـوان الجمـال التـي صـنعها )اهلل( عـز وجـل مـن 

َرُكْم َفَأْحَســـَن خَ الطبيعـــة واإلحيـــاء والجمـــاد ، كقولـــه تعـــالى )) ـــاْلَحقا َوَصـــوَّ ـــَماَواِت َواأَلْرَض ِب ـــَق السَّ َل
َلْيِه اْلَمِصـيرُ  ( ممـا يعطـي لإلنسـان أمكانيـة معرفـُة بــ )الجمـال 3(( ) سـورة التغـابن اآليـة ُصَوَرُكْم َواِ 

األصـــيل( والمتمثـــل بالجمـــال االلهـــي ، فاألنســـان اثنـــاء تقربـــه الروحـــي مـــن اهلل يكتشـــف أن جمـــال 
1)الم مــا هــو االنعكــاس للجمــال اإللهــي العــ ، وبهــذا يتبــين أن أدراك جمــال الوجــود أصــدق وســيلة (

ألدراك جمال الخالق ، لذلك فقـد اتخـذ مفهـوم الجماليـة لـدى المصـمم المسـلم مـن الفكـر األسـالمي 
 مصدرًا لإللهام  في كثير من أعماله الفنية من خالل تأثره بأربعة مصادر:

ك م ) الكون ، الطبيعة ، الخلق( إذ انها تمثل مصادر الجمال االساسية وذلاألول: وهو الذي يض 
اِء ُبُروًجـا ي السَّـمَ َوَلقَـْد َجَعْلَنـا ِفـألن اهلل سبحانُه وتعالى وجَه األنسـان إلـى التفكيـر بهـا بقولـه تعالى))

 (16(()سورة الحجر اآليةَوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظِرينَ 
مي المتمثلـــة بـــالقرآن الكـــريم ، والـــذي يمثـــل الدســـتور المتكامـــل لـــدى الثـــاني: شـــريعة الـــدين األســـال

المســلمين ذلــك النهــا تجســدت فيــه جماليــة األداء فــي الكلمــة والحــرف والتعبيــر، والــذي بنــي علــى 
أساســها معيــار الجمــال لــدى المصــمم " لــذلك كــان للــدين األســالمي دورًا واضــحًا فــي تطــور الفــن 

2)ل األساس الفكري لها " األسالمي وتميزه وذلك كونه مث ). 
الثالـــث : الشـــواخص المعماريـــة األســـالمية والمتمثلـــة بالنمـــاذج الحضـــارية الثابتـــة مثـــل بيـــت اهلل  

3)الحــرام والمســجد النبــوي والمســجد األقصــى كونهــا مصــادر ذات قيمــة جماليــة وروحيــة للمســلم  ) ،
وذلــك لكونهــا مــن الصــروح وقــد جســد ذلــك باهتمــام المصــمم المســلم بهندســة عناصــرها العماريــة 

المهمة في تاريخ الجمال لـدى الفـن األسـالمي أضـافًة لمـا تتميـز بـه مـن عمـارة  ونقـوش اسـتطاع 
 المصمم ان يوظفها في تصميم أالقمشة و أالزياء تتناسب مع البيئة األسالمية.

                                                           

 .48، ص 1979نوفا أوفسيانيكوف: موجز تأريخ النظريات الجمالية،ترجمة: باسم السقا، دار الفارابي، بيروت،  ( 1)

 .85، ص 1988الصايغ، سمر:الفن األسالمي قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الجمالية،دار المعرفة لبنان ،  ( 2)

شــرطة الكتابيــة للمشــهد الكــاظمي ، رســالة ماجســتير ، كليــة منــى كــاظم : القــيم الوظيفيــة والجماليــة فــي تصــاميم اال ( 3)
 .58، ص 2002الفنون الجملية ، جامعة بغداد ، 
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التأكيـد  رابعًا : أراء فالسفة العرب المسلمين حيـث طـرح الفكـر األسـالمي فكـرة الجمـال مـن خـالل
1)على الوجود االزلي مع اهلل سبحانه وتعالى، إذ يصنف الفارابي الجمال إلى علم وعمل  ،بينما  (

يطــرح  أبــو حيــان التوحيــدي مســألة الجمــال والتــذوق الجمــالي فــي كتابــه ) الهوامــل والشــوامل( ، 
دادها حيــث يــرى أن بــين الطبيعــة والــنفس حــوار مســتمروقد يتجلــى ذلــك وفــق رغبــة الــنفس واســتع

،ويقتــرب هــذا المفهــوم مـــع المفهــوم المعاصــر إلدراك قيمــة الجمـــال بصــيغه متميــزة ،لــذلك " فـــأن 
تذوق الجمال عند التوحيدي متجهة نحو مادة الجمال ، لكن البد من تصعيد هذا الحس الجمالي 

2)عــن طريــق تأمــل الجمــال المجــرد مــن المــادة "  فــي  ، أمــا اإلمــام الغزالــي فيؤكــد رؤيتــه الجماليــة(
كتابه ) كيمياء السعادة ( إذ يقول " كل شيء يكون في جماله وحسنه ، اذا كانت جميـع كماالتـه 

3)الممكنـــة حاضـــرة فهوغايـــة الجمـــال "  ، ويتضـــح مـــن خـــالل مـــا ذكـــر مـــن اراء الفالســـفة العـــرب (
المســـلمين ، أن الـــدين االســـالمي كـــان عـــاماًل مهمـــًا فـــي إدخـــال األفكـــار المالئمـــة لغايـــة الشـــعور 
بالجمال إلى عقول الناس حتى أصبح هناك تداخل بين النظرة الدينية والنظرة الفلسفية التي تلقي 

4)ية من خالل ربط المعتقد الديني بفكرة الجمال في صميم خبراتها بالتذوق لألعمال الفن ). 
أما في مجال بحثهم عن الجمال الموضوعي السيما فن االرابيسك فقد اعتمـدوا علـى قـوانين 
مبنية على أساس التناسق والعالقات للنقـد والحكـم بالجمـال والقـبح وذلـك إلسـتخالص الخصـائص 

5)المية بصـــورة عامـــة والمفـــردات الشـــكلية التـــي تميـــزت بهـــا الزخرفـــة األســـ ،  ذلـــك ألن " أساســـها (
الجمالي يبحث في القوانين والقواعد العامة الموضوعية التي تنظم العالقات الجمالية بين عناصر 

6)الشــكل"  ، وهــو مــا ارتكــزت عليــه جماليــة الزخالفــة اإلســالمية إذ حاولــت الكشــف عــن عناصــر (
عد جمالية ارتبطت بشكل واضح في عالقات الجمال في العمل الفني والتي بنيت على أسسها قوا

ــــة مــــن العالقــــات الشــــكلية  ــــة ومتداخل ــــى أن الجمــــال صــــفة كامن الشــــكل المجــــردة، مــــع اإلشــــارة إل
7)للعناصر  (.8. ينظرالشكل )(

 
                                                                       

 (8الشكل )

                                                           

 .17، ص 1986محمد عزيز نظمي : علم الجمال ، دار الفكر العربي ، األسكندرية ، مصر،  ( 1)
 .3638،ص1972م،بغداد،عفيف بهنسي:علم الجمال عند ابي حيان التوحيدي)مسائل في الفن(،وزارة االعال ( 2)

 .433الصايغ، سمر :  مصدر سابق ، ص  ( 3)
 .14، ص 1997(،دبي،األمارات ،17عبد القادر فيدوح:البنية الذهنية للجمالية العربية،مجلة آفاق الثقافة،العدد) ( 4)

 .248اسماعيل عز الدين: مصدر سابق ،  ص  ( 5)

 .62اسماعيل عز الدين: مصدر سابق ،  ص  ( 6)

ــــى الجماليــــة فــــي العمــــارة األســــالمية،مجلة فنــــون عربية،مجلــــد  ( 7) (،دار وســــاط 5،العــــدد)2صــــخر فــــرزات : مــــدخل ال
 .89، ص 1982للنشر،المملكة المتحدة، 
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م الجماليــة لــدى العــرب المســلمين تتمثــل فــي قــدرة اهلل علــى ضــوء مــا تقــدم يتضــح أن مفهــو 
ك ســبحانه وتعــالى فــي تجســد البراعــة والفطنــة للتصــورات الذهنيــة المتــوفرة لــدى الفنــان المســلم وذلــ

 بواسطة العقل، حيث أنه تدرك العديد من قيم الجمال عن طريق أدوات الحس التي يمتلكها كونها
ن باطن، وبذلك فأن نظرة المسلمين إلى تـذوق الجمـال لـم تكـصفة ثابتة ألدراك الجمال الظاهر وال

تستند إلى اإلدراك الحسي فحسب بل وكانت ترتبط بادراك ذهني يكشف عن جمال المضمون في 
أصــالة تركيبــه وقــد تجســد ذلــك فــي تنــوع تصــاميم أقمشــة التنجيــد بمــا تظهــره مــن قــيم جماليــة لفــن 

 االرابيسك.
  -اجلماليات الفنية لالرابيسك : -1

 المجموعـات من وجعلوا والتكوين، المظهر رائعةَ  زخرفية خطوًطا المسلمون التقنيون استخدم
ــالهم فيهــا انطلــق نمــاذج الزخرفــة  وابتكــروا والتشــابك، والتنــاوب والتجــدُّد والتكــرار الالنهايــة إلــى خي

 األوروبيــــون عليــــه أطلــــق الــــذى العربــــى التوشــــح وأشــــكال التوريــــق، وأشــــكال النجميــــة المضــــلََّعات
 بلــدان فــى باالهتمــام يحظــى الزخرفــة فــى العربــى النســق هــذا واليــزال( Arabesque) األرابيســك

 الرابــع القـرن منتصـف فــى األزهـر، مسـجد وفـى الفاطميــة، الزخرفـة فـى َمــرَّة ألوَّل ظهـر منـذ عديـدة
 النحــت صــنعةَ  اإلســالمية المعماريــة الزخــارف تقنيــة أهــل حــذق وقــد ،(المــيالدى العاشــر) الهجــرى
نة، الموادا  استخدام فى ومهروا الرخام، أو الحجارة، أو الخشب، على والغائر المسطَّح جادة الملوَّ  وا 

النقوش، وكان الرقش العربي الطريق الذي تصاعدت فيـه موهبـة العـرب بعيـدا عـن اي تهـاون فـي 
م المظاهر االبداعية عند العـرب لمـا يتضـمن تمجيد اهلل بل كان سبيال الى ذلك، ثم اصبح من اه

1)من معان وفلسفه جمالية متميزة   ، اعتمد الفنان المسلم أسلوبين أساسيين في األرابيسك وهما:(
ــين ولكنــة مبنــي علــى اســاس هندســي  -اوال : المفــردات النباتيــة وهــي علــى نــوعين االول منهــا  ل

جــردة والنــوع الثــاني يســمى الرمــي وهــو تحولــت فيــه االشــكال النباتيــة الــى وحــدات زخرفيــة م
2)عمــل تغلــب عليــه العفويــة واالسترســال مســتوحى مــن النباتــات وعروقهــا ،يســتخدم فــي الفــن (

الــذي يعــرف ب"العجمــي" اذ تــراه يــزين جــدران قاعــات البيــوت الدمشــقية وســقوفها،في رســوم 

                                                           

ــوطني للثقافــة والفنــون واالداب، الكويــت،   ( 1) ــي، سلســلة عــالم المعرفــة،المجلس ال ــف بهنســي : جماليــة الفــن العرب عفي
 .80، ص1978

ابوني: ملخــص الفــن االســالمي فــي المشــرق العربي،مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الهندســية المجلــد الخــامس حــال الصــ ( 2)
 608، ص 2009والعشرون،العدد الثاني،
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ان حقيقـة االشـياء القاشاني والفيسفساء فالرقش العربي هـو السـعي وراء الجـوهر الخالـد، إذ "
1)هي الغذاء االسمى للنفوس المرهفة" )  

الخط العربي: وهو عمل هندسي محض يقوم على تفريعات واشتقاقات لالشكال الهندسـية  -ثانيا:
االولية كالمثلث والمربع "وقد استخرج المثلث من الدائرة بعد تقسيم محيط الدائرة بالفرجار كما 

االرابيســك)الرقش(على مقيــاس الــدائرة واشــتقاقا منهــا، انطالقــا مــن الــدائرة رســمت النجــوم فــي 
2)القدســـية، التـــي ترمـــز الـــى الكـــون كمـــا ترمـــز الـــى بيضـــة الحيـــاة" ، كمـــا اســـتخدام المســـلمون" (

النجمة الثمانية المؤلفة عـن تـداخل مـربعين، فـالمربع االول يعبـر عـن القـوى الطبيعيـة األربعـة 
3)ن الجهـــات األربع:الشـــمال والجنـــوب والشـــرق والغـــرب"والمربـــع الثـــاني يعبـــر عـــ ولقـــد تمثلـــت  (

 العربـى الخـطا  فـنُّ  ُيَعـدُّ اذ  عبقرية العرب في مظاهر ابداعية ثالثة،هي الشعر والخـط والـرقش،
 الكريم بكتابه الوثيق ارتباطه وله اإلسالمى، الدين صنيع من فهو خالًصا، إسالمّيا فنًّا

  -االنعكاسات اجلمالية واملضامني الفكرية يف تصميم اقمشة التنجيد: -2
اهــتم المســلمون بــالخط العربــي وذلــك مــن أجــل تــدوين)القران الكــريم( وكانــت أنــواع الخطــوط 
العربية في فجر االسالم تنسب الى المدن االسالمية المختلفـة مثـل مكـة والمدينـة واالنبـار والحيـرة 

كي والخط المدني وهما من أوائل أشكال الخط العربي، وتفـنن الخطـاطون والكوفة،"وكان الخط الم
فـــي ابـــداع أشـــكاله حتـــى زادت علـــى المئـــة واعتنـــى أهـــل الكوفـــة بتجويـــد الخـــط واالبـــداع فـــي رســـم 

4)"حروفــة وغلــب عليهــا الصــالبة والميــل الــى التضــليع فأكســبها ذلــك طابعــا هندســيا  ، وتعــدَد فــي (
ح الحرف العربي واسطة التعبير في جميـع اللغـات الهنديـة والفارسـية جميع البالد االسالمية وأصب

5)والتركية "وأخذ الخط مكانه كفـن رفيـع مرتبـة مباشـرة بالثقافـة العربيـة وبالعقيـدة االسـالمية" ،"ومـن (
6)الخطوط العربية المدورة خط النسخ والثلث والرقعة والريحاني والديواني والمغربي" ، ووافـق الخـط (

لزخرفـــــة فحروفـــــه أصـــــلح مـــــن غيرهـــــا لهـــــذا الغـــــرض بمـــــا فيهـــــا مـــــن اســـــتقامة وانبســـــاط العربـــــي ا
وتقويس"فـــــالخطوط العموديـــــة واالفقيـــــة فـــــي االحـــــراف العربيـــــة يســـــهل وصـــــلها بالرســـــوم الزخرفيـــــة 

7)االخـــرى" ، لقـــد انطلـــق الخـــط العربـــي" مـــن مصـــادره الكنعانيـــة فـــي جبيـــل يحمـــل اشـــكاال أكثرهـــا (
ذ اشــكاال لينــة تــارة أو هندســية متكســرة أخــرى أو لينــة ومنكســرة هندســي،وتطور فيمــا بعــد حتــى أخــ

                                                           

 .144، ص 1995غازي مكداشي: وحدة الفنون االسالمية،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،بيروت، ( 1)
(2  .191مصدر سابق ، ص  غازي مكداشي:  (
(3  .339عفيف بهنسي :جمالية الفن العربي ، مصدر سابق ، ص   (
 .605، صمصدر سابق حال الصابوني: (4)

 .236.ص1981زكي محمد حسين: فنون االسالم، دار الرائد العربي،بيروت،(5)

 .36، ص1962زكي االرسوزي: عبقرية االمة العربية في لسانها، مطبوعات دار اليقظه، دمشق، (6)

 .239حسين: مصدر سابق، صزكي محمد (7)
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1)معا،وعنــدما ظهـــر الخـــط الكـــوفي كـــان فـــي الواقــع ذروة هـــذا النـــوع المركـــب" بـــل اصـــبح صـــيغا  ،(
 (.9راسخة كالبناء الهندسي تحلية أغصان وأوراق مجردة هي الرقش اللين"الرمي" ينظرالشكل )

 
 
 

 (9الشكل )                                                                
 
 

أما التصوير فهو يعد رمم أشكال ووجوه تمثل حدثا او مشهدا واقعيـا أوخياليـا،"أن خـروج التصـوير 
االسالمي على اصول الهيئة البشرية انما تستدعية فية مستقرة في الطبع مبعثها االستهانة بعظمة 

نســـان المطلـــق، أمـــا التجريـــد هـــو ذلـــك الفـــن الزخرفـــي التجريـــدي الـــذي يـــأبي المحاكـــاة او تقليـــد اال
الطبيعة او كائناتها بحيث تنطبق علـى أالصـل ،"والفـن االسـالمي وان تـألف مـن النبـات والحيـوان 
واالنسان اال انه صير في قالب تجريدي بعيد عن المضاهاة الطبيعية ولذلك فهو فن زخرفي اكثر 

2)ه تصويري"من ، كان الفنان العربي خاللها يقيم فنه على الوحي او الحـدس ويقـيم االشـكال بعيـدا (
عن مقاييس الشكل االنسـاني وحـدودها، ويقـول )ميشـيل سـوفور(" أن الفنـان التجريـدي يسـعى وراء 
الكلــي فــي الخــاص ، وايجــاد الجمــال اليختلــف عــن اكتشــاف الكلــي، هــذا الكلــي هــو اهلل، والتعــرف 

3)ى االلــه فــي اي عمــل فنــي هــو الشــعور بانفعــال بــديعي"علــ ، وهكــذا ســعى الــرقش العربــي والفــن  (
التجريدي على السواء الى التعبير عن المجهول او عن غير المحدد وغير المرئـي والغيبـي،" كـان 
ـــه اال ان ظهـــور الفـــن  الفـــن العربـــي معتبـــرا الـــى وقـــت قريـــب علـــى انـــه مجـــرد تـــزيين المضـــمون ل

حــرك االهتمــام بــالرقش العربــي كفــن تجريــدي، بــل رأى )مارســيل بريــون( "فــي هــذا الفــن التجريــدي، 
4)أساســا للتجريديــة الحديثــة" وبمــا ان اقمشــة التنجيــد تحمــل صــفة االســتقرار بســبب الحيــز الكبيــر   (

الذي تشغله داخل غرف االستقبال لذا ينبغي على المصمم ان يـدرك أهميتهـا الوظيفيـة مـن خـالل 
لمســاحة التــي يحتاجهــا القمــاش وطريقــة توزيــع المفــردات داخلــه واســلوب صــياغتها عــن معرفتهــا با

طريق توزيع )زخرفـة االرابيسـك( علـى األقمشـة ضـمن قواعـد ونظـم خـاص بالتطبيقـات الفنيـة التـي 
تخص االرابيسك وتعمل على جذب انتباة المتلقي الى التصـميم المطلـوب.ويعرض الباحـث بعـض 

                                                           

 .165ص ،2000 ،للطباعة الحكمة دار، االسالمية والزخارف العربي شكر ، وآخرون : الخط الجبوري ، محمود (1)

، عمـــــان، االردن، 1أيمـــــن ســـــعدي محمـــــد: تـــــاريخ تطـــــور االثـــــاث، مكتبـــــة المجتمـــــع العربـــــي للنشـــــر والتوزيـــــع،ط(2)
 .104،ص2011

 .89صمصدر سابق ، بي، عفيف بهنسي: جمالية الفن العر (3)
(1)  M.seuphor: L art abstraitHaeghot, 1943, p50. 
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 موزعـة عينـات( 3) عـددها والبـالغ تحقيقهـا إلـى واألقـرب بحثالهدف  تخدمل هاأختياالنماذج التي 
 وهب كاألتي بغداد مدينة في والمحلي المستورد بين
 

 (1نموذج رقم)                                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ـــــان ووســـــائد للج -الوصـــــف العـــــام :  -1 ـــــد مـــــن الكت ـــــوي علـــــى االلـــــوان قمـــــاش تنجي لوس،وتحت

التالية)الرصاصـــــــــي الغـــــــــامق وتدرجاتـــــــــه الـــــــــى اللـــــــــون الفـــــــــاتح ،واالحمـــــــــر الغـــــــــامق،االحمر 
 الفاتح،االصفر،الوردي(.

سـتخدم المصـمم وحـدات تصـميمية  محـورة ا  -الوحدات التصميمية واالساليب التصـميمية : -2
زخرفية ذات تكوينات نباتية، باسلوب تجريدي عن اصولها الطبيعية مثـل االزهـار والوريقـات، 

قد تم تجميعهـا ضـمن قواعـد االرابيسـك المدروسـة مكونـة وحـدة تصـميمية متناسـقة ثـم كررهـا و 
المصــمم علــى المســاحة الكليــة للقمــاش مراعيــا ظهــور الوحــدة التصــميمية بشــكل مباشــر عنــد 

 .التنجيد

أستخدم المصـمم عناصرتشـكيلية وجماليـة  -عناصر ووحدات االربسك  التشكيلية والجمالية: -3
فه للعناصر الزخرفية النباتية وظهـر ذلـك مـن خـالل الزهـرة الكأسـية،وعمد الـى من خالل توظي

اســتخدام عناصــر زخرفيــة هندســية مكونــا اشــكال مختلفــة مــن تكوينــات الشــكال هندســية مثــل 
المربعـــات والمعينـــات والـــدوائر واعتمـــد ايضـــا علـــى عناصـــر زخرفيـــة وأتضـــح ذلـــك مـــن خـــالل 

حــدة التصــميمية مســتخدما كــذلك االتجــاة فــي تحقيــق االشــرطة واالفــاريز المســتخدمة ضــمن الو 
استمرارية الوحدة التصميمية بمفرداتها نحو االعلى ومن الجهتين اليمنـى واليسـرى فضـال عـن 
تنــوع االتجــاة داخــل الوحــدة التصــميمية ذاتهـــا بجميــع الجهــات مــع االحتفــاظ بمركزيــة الوحـــدة 

ســـك وهـــذا مـــاتتميز بهـــا، فضـــال عـــن التصـــميمية،وذلك النســـيابية الخطـــوط فـــي زخرفـــة االرابي
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عنصــر اللـــون الـــذي حقـــق فيهــا المصـــمم علـــى خاصـــية الشــد البصـــري للمتلقـــي وادراكهـــا الـــى 
االلــوان الموجــودة فــي التصــميم الــذي تضــفي الــى حالــة مــن التمــايز الواضــح حيــث تنفــرد بــة 

لللـون زخرفة االرابيسك لتحقيق ثراء جمالي على سطح اقمشة المفروشات حيث نالحظ تدرج ا
الرصاصـــي والخلـــط فيمـــا بـــين االحمرالغـــامق واالصـــفر وكلهـــا الـــوان تعطـــي حيويـــة واثـــارة فـــي 

 تصميم وتجذب انتباة المتلقي 

ازن المتنــاظر الســمة الســائدة لهــذا يعــد التـو  -الجماليــة :وفاعليتهــا  وعالقاتهــا التكــوينأســس  -4
، منتظمــة عموديــًا وافقيــاً  التصــميم الزخرفي)االرابيســك( بفعــل تكــرار الوحــدة التصــميمية بصــورة

تيبـا ر تكرارا منتظما ايضا والذي نظـم بعالقـاتي التجاوروالتقـارب والتتـابع ممـا نـتج عنهـا ايقاعـا 
ناشـــىء عـــن تشـــابة المفـــردات والفواصـــل بصـــفاتها المظهريـــة جميعهـــا أمـــا التـــداخل والتشـــابك 

حـــدة االساســـية والتـــداخل فقـــد ظهـــر جليـــا مـــن خـــالل االشـــرطة واالفـــاريز المســـتخدم ضـــمن الو 
للتصــــميم،وقد احتــــوت المســــاحة االساســــية علــــى حالــــة التبــــاين اللــــوني اذا اتســــمت المفــــردات 
الزخرفيــة بدرجــة لونيــة غامقــة وفاتحــة وهــو مايتبــاين مــع الدرجــة اللونيــة الرصاصــية للمســاحة 
االساسية من خالل  الفضاء الكلي لسطح القماش مما أدى الى هيمنة الوحدة التصميمية من 

ناحية اللونية فضال عن كبر حجمها فـي الفضـاء التصـميمي وفـق مبـدأ النسـبة والتناسـب مـا ال
ـــين الوحـــدة االساســـية للتصـــميم والفضـــاء الكلـــي لســـطح القماش،،وقـــد ظهـــرت وحـــدة العمـــل  ب
التصـــــــميمي الزخرفـــــــي مـــــــن خـــــــالل حالـــــــة االنســـــــجام اللـــــــوني للمفـــــــردات والمســـــــاحات التـــــــي 

بمبدأ السيادة الشـكلية، ومـن جهـة اخـرى نالحـظ تتـابع تضمها،فضال عن ذلك يتمتع التصميم 
وتكـــرار االشـــكال المختلفـــة فــــي زخرفـــة االرابيســـك المصـــممة للحصــــول علـــى صـــورة زخرفيــــة 

 متكاملة

 

نموذج 
   ( 2رقم)
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حمر قماش تنجيد من القطن والبولي أستر،ويحتوي على االلـوان التاليـة)اال -: الوصف العام -1

  الغامق،واالصفر،(.

سـتخدم المصـمم وحـدات تصـميمية  محـورة ا  -الوحدات التصميمية واالساليب التصـميمية : -2
زخرفيـة ذات تكوينــات نباتيـة، باســلوب واقعــي عـن اصــولها الطبيعيــة مثـل االزهــار والوريقــات، 
وقد تم تجميعهـا ضـمن قواعـد االرابيسـك المدروسـة مكونـة وحـدة تصـميمية متناسـقة ثـم كررهـا 

حة الكليــة للقمــاش مراعيــا ظهــور الوحــدة التصــميمية بشــكل مباشــر عنــد المصــمم علــى المســا
 .التنجيد

سـتخدم المصـمم عناصرتشـكيلية وجماليـة أ -عناصر ووحدات االربسك التشـكيلية والجماليـة: -3
مــــن خــــالل توظيفــــه للعناصــــر الزخرفيــــة النباتيــــة طبيعيــــة وظهــــر ذلــــك مــــن خــــالل الزهــــرتين 

ت المســـتخدمة ضـــمن الوحـــدة التصـــميمية مســـتخدما واالغصـــان ذات الشـــكل الطبيعـــي للوريقـــا
كــذلك االتجــاة فــي تحقيــق اســتمرارية الوحــدة التصــميمية بمفرداتهــا نحــو الجهــة اليســرى فضــال 
 عن تنوع االتجاة داخل الوحدة التصميمية ذاتها بجميع الجهات مـع االحتفـاظ بمركزيـة الوحـدة

فـي زخرفـة االرابيسـك وهـذا مـاتتميز  التصميمية،وذلك النسيابية الخطوط  المتمثلـة باالغصـان
بها، فضال عـن عنصـر اللـون الـذي حقـق فيهـا المصـمم علـى خاصـية الشـد البصـري للمتلقـي 
وادراكها الى االلوان الموجودة في التصميم الذي تضفي الـى حالـة مـن التمـايز الواضـح حيـث 

حيــث نالحــظ  تنفــرد بــة زخرفــة االرابيســك لتحقيــق ثــراء جمــالي علــى ســطح اقمشــة المفروشــات
الخلط فيما بين االحمرالغـامق واالصـفر وكلهـا الـوان تعطـي حيويـة واثـارة فـي تصـميم وتجـذب 
انتبـــاة المتلقـــي ممـــا يضـــفي قيمـــة ضـــوئية تعكـــس االضـــاءة الخارجيـــة والداخليـــة علـــى تصـــميم 
قماش التنجيـد،اما الوحـدة التصـميمية فقـد تميـزت فـي جميـع انحـاء التصـميم مـن خـالل هيمنـة 

لى الفضاء حيث عمد المصمم الـى اسـتغالل المسـاحة الكليـة للفضـاء وبـروز الوحـدة الشكل ع
االساســية للزخرفــة النباتيــة بموقــع ظــاهري تمكــن المتلقــي مــن رؤيــة حقيقــة لفــن االرابيســك فــي 
 اقمشة التنجيد وظهر ذلك جليا من خالل القماش في االثاث المستخدم في النموذج اعاله .

يعــد التـوازن المتنــاظر الســمة الســائدة لهــذا  -الجماليــة :وفاعليتهــا  وعالقاتهــا التكــوينأســس  -4
التصـــميم الزخرفي)االرابيســـك( بفعـــل تكـــرار الوحـــدة التصـــميمية بصـــورة منتظمـــة افقيـــًا، تكـــرارا 
منتظما ايضا والذي نظم بعالقاتي التجاوروالتقارب والتتابع مما نتج عنها ايقاعا رتيبـا ناشـىء 

واصل بصفاتها المظهرية جميعها أما التداخل والتشـابك والتـداخل فقـد عن تشابة المفردات والف
ظهــــر جليــــا مــــن خــــالل االغصــــان والوريقــــات النباتيــــة المســــتخدمة ضــــمن الوحــــدة االساســــية 
للتصــــميم،وقد احتــــوت المســــاحة االساســــية علــــى حالــــة التبــــاين اللــــوني اذا اتســــمت المفــــردات 
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ايتبـــاين مـــع الدرجـــة اللونيـــة لالصـــفر للمســـاحة الزخرفيـــة النباتيـــة بدرجـــة لونيـــة غامقـــة وهـــو م
االساسية من خالل  الفضاء الكلي لسطح القماش مما أدى الى هيمنة الوحدة التصميمية من 
الناحية اللونية فضال عن كبر حجمها فـي الفضـاء التصـميمي وفـق مبـدأ النسـبة والتناسـب مـا 

ـــين الوحـــدة االساســـية للتصـــميم والفضـــاء الكلـــي لســـطح القماش ،،وقـــد ظهـــرت وحـــدة العمـــل ب
التصميمي الزخرفي من خالل حالة مـن التضـاد اللـوني للمفـردات والمسـاحات التـي تضـمها ، 
ومـــن جهـــة اخـــرى نالحـــظ تتـــابع وتكـــرار االشـــكال المختلفـــة فـــي زخرفـــة االرابيســـك المصـــممة 

  للحصول على صورة زخرفية متكاملة مكونة ايقاعا جماليا،

 
 (3نموذج رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــى االلــــــو  -الوصــــــف العــــــام :  -1 ــــــولي أســــــتر،ويحتوي عل ــــــد مــــــن القطــــــن والب ان قمــــــاش تنجي
  التالية)االخضر الغامق،واالصفروتدرجاته اللونية واالحمر الغامق(.

 
ســتخدم المصــمم وحــدات تصــميمية  محــورة ا -الوحــدات التصــميمية واالســاليب التصــميمية: -2

زخرفية ذات تكوينات نباتية، باسـلوب تجريـدي عـن اصـولها الطبيعيـة مثـل االزهـار والوريقـات 
واالغصان، وقد تم تجميعها ضمن قواعد االرابيسك المدروسة مكونة وحدة تصميمية متناسقة 

دة التصميمية بشكل مباشر ثم كررها المصمم على المساحة الكلية للقماش مراعيا ظهور الوح
عنــــد التنجيــــد علــــى ارضــــية االريكــــة بصــــورة كاملــــة لظهــــر الجــــالس وعنــــد الجهتــــين والوحــــدة 

 .التصميمية االخرة في وسائد مقاعد الجلوس االضافية االخرى 

أسـتخدم المصـمم عناصرتشـكيلية وجماليـة  -عناصر ووحدات االربسك التشـكيلية والجماليـة: -3
الزخرفيــة النباتيــة طبيعيــة االولــى كأســية واالخــرى زهريــة وظهــر  مــن خــالل توظيفــه للعناصــر

ذلــك مــن الشــكل الطبيعــي للمفــردات النباتيــة المســتخدمة ضــمن الوحــدة التصــميمية مســتخدما 
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كذلك االتجاة في تحقيق استمرارية الوحدة التصـميمية بمفرداتهـا نحـو الجهـة العليـا فضـال عـن 
اتهـــا بجميــع الجهــات مــع االحتفــاظ بمركزيــة الوحـــدة تنــوع االتجــاة داخــل الوحــدة التصــميمية ذ

التصميمية،وذلك النسيابية الخطوط  المتمثلة باالغصان والوريقات في زخرفة االرابيسك وهذا 
ماتتميز بها، فضال عن عنصـر اللـون الـذي حقـق فيهـا المصـمم علـى خاصـية الشـد البصـري 

ـــ ـــة مـــن التمـــايز للمتلقـــي وادراكهـــا الـــى االلـــوان الموجـــودة فـــي التصـــميم ال ذي تضـــفي الـــى حال
الواضح حيـث تنفـرد بـة زخرفـة االرابيسـك لتحقيـق ثـراء جمـالي علـى سـطح اقمشـة المفروشـات 
حيــث نالحــظ ذلــك مــن خــالل اللــون االخضــرالغامق واالصــفر الفــاتح  واللــون االحمــر للمفــردة 

 متلقي النباتية الزهرية وكلها الوان تعطي حيوية واثارة في تصميم وتجذب انتباة لل

لســمة الســائدة لهــذا يعــد التـوازن المتنــاظر ا -الجماليــة :وفاعليتهــا  وعالقاتهــا التكــوينأســس  -4
التصــميم الزخرفي)االرابيســك( بفعــل تكــرار الوحــدة التصــميمية بصــورة منتظمــة نحــو االعلــى، 

يبـا تر تكرارا منتظما ايضا والذي نظـم بعالقـاتي التجاوروالتقـارب والتتـابع ممـا نـتج عنهـا ايقاعـا 
ناشـــىء عـــن تشـــابة المفـــردات والفواصـــل بصـــفاتها المظهريـــة جميعهـــا أمـــا التـــداخل والتشـــابك 
والتــداخل فقــد ظهــر جليــا مــن خــالل االغصــان والوريقــات النباتيــة المســتخدمة ضــمن الوحــدة 
االساســــية للتصــــميم،وقد احتــــوت المســــاحة االساســــية علــــى حالــــة التبــــاين اللــــوني اذ اتســــمت 

مــع  لنباتيــة الطبيعيــة الكأســية والزهريــة بدرجــة لونيــة غامقــة وهــو مايتبــاينالمفــردات الزخرفيــة ا
الدرجة اللونية لالخضر للمساحة االساسية من خالل  الفضاء الكلي لسطح القماش مما أدى 
الــــى هيمنــــة الوحــــدة التصــــميمية مــــن الناحيــــة اللونيــــة فضــــال عــــن كبــــر حجمهــــا فــــي الفضــــاء 

مـــا بـــين الوحـــدة االساســـية للتصـــميم والفضـــاء الكلـــي  التصـــميمي وفـــق مبـــدأ النســـبة والتناســـب
لســطح القماش،،وقــد ظهــرت وحــدة العمــل التصــميمي الزخرفــي مــن خــالل حالــة مــن التضــاد 
اللــوني للمفــردات والمســاحات التــي تضــمها، ومــن جهــة اخــرى نالحــظ تتــابع وتكــرار االشــكال 

ى صـورة زخرفيـة متكاملـة المختلفة في زخرفـة االرابيسـك المصـممة تكـرارا رباعيـا للحصـول علـ
 مكونة ايقاعا جماليا،ونالحظ تنوع في الوحدات التصميمية والمفـردات الزخرفيـة وفـي اسـتخدام
االلــوان ممــا اعطــى للتصــميم اثــارة ممتعــة ونالحــظ اســتمرارية عنــد النظــر الــى التصــميم مــن 

الي وبـذك الوحدات والمفردات الزخرفية وقد تمكن المصمم من تحقيق الغـرض الـوظيفي والجمـ
ظهــر التصــميم معبــرا عــن المضــمون الفكــري االســالمي لفــن االرابيســك بصــورة جيــدة ومحققــا 

 انعكاسا جماليا رائعا لقماش التنجيد المستخدم .

 االستنتاجات 

 لقد تحققت الوحدة الشكلية لالرابيسك من خالل عالقة الجزء بالكل العام على جميع اجزاء .1
استمرارية للقماش عملت على تنظيم المفردات ضمن أنساق  التصميم والذي له اثر في اضفاء

 مختلفة .
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ي كان لتنوع االساليب التصميمية والوحدات التصميمية ضمن التصميم الواحد االثر الكبير ف .2
اظهار التصاميم بشكل حيوي ذا طابع حركي وايقاعي برزت من خالله العناصر والوحدات 

 الشكلية والجمالية لفن االربيسك.

ل المصمم أستخدام الخط العربي في أغلب النماذج وهو مما أضفى نوعا من الضعف على أغف .3
نان اغلب التصاميم وذلك لكون ان الخط العربي هو احد السمات التي تبرز الفن االسالمي والف

 المسلم بشكل خاص.

 ذابرزت قيمة فن االرابيسك من خالل تظافر الوحدات واالشكال المتنوعة في تكوين موحد   .4
ك طابع منسجم رغم وجود التباينات اللونية مما اضفى جمالية على اقمشة التنجيد وظهر ذل

 جليا من خالل استخدام الزخارف الهندسية والنباتية.

 لقد كان لتحقيق المضمون الفكري االسالمي وانعكاساته الجمالية االثر الكبير من خالل .5
 .القمشة التنجيدظهور فن االرابيسك ذات قيمة وظيفية وجمالية ل

مـــن المالحـــظ أن اختيـــار االثـــاث المســـتخدم مـــع اقمشـــة التنجيـــد قـــد حقـــق تواصـــل مـــع التـــراث  .6
اإلسـالمي، بحيــث أنهــا أظهــرت فـي نتاجهــا التصــميمي ذات معنــى ابتكـاري محــدود مــع األخــذ 
بنظر االعتبار تصنيعها بخامات مناسبة إلى حد ما إال أنها كانت تحمـل انعكاسـا جماليـا فـي 
اختيارهـــا وذلـــك الن اغلـــب تصـــاميمها تميـــزت بـــالطرز الحـــديث متضـــمنة لفـــن االرابيســـك فـــي 

 نتاجها الفني واخراجها .

ــ .7 و تميــزت المضــامين الفكريــة وانعكاســاتها الجماليــة فــي فــن االربيســك متحققــة نســبيًا أال أنهــا ل
المي أســتخدم الخــط العربــي فيــه كانــت لتضــفي متعــة جماليــة تنســجم مــع مضــمون الفكــر االســ

للمصمم المسلم، هذا فضاًل على أن النسب القياسـية فـي تصـميمها كقطـع تأثيثـه كـان متحقـق 
 نسبيًا ، وذلك من خالل العالقة التناسبية بينها وبين الوحدة التاثيثية .

لقد ساهم المصمم في تقديم نظام مرئـي واضـح مـن العالقـات التصـميمية المبنيـة علـى أسـاس  .8
 قات التصميمية لتصاميم أقمشة التنجيد في عينات البحث والتي برزتالتتابع االبصاري للعال

فيها البساطة والوضوحية من خالل االسلوب التجريـدي والـواقعي ، مـع األخـذ بنظـر األعتبـار 
العالقـــات المتداخلـــة بـــين القـــيم اللونيـــة وملمـــس الخامـــات المنفـــذة والتـــي عبـــرت بمجملهـــا عـــن 

 سالمي .المعنى التصميمي للفن التراثي اإل

ووحــدات االربسـك  التشــكيلية والجماليــة  اعتمـد المصــمم الـى الهيكليــة المنســجمة فـي عناصــر  .9
يــــة والتــــي أحــــدثت تناغمــــًا ابصــــاريًا وادراكيــــًا حســــيًا لتكويناتهــــا التصــــميمية ذات الســــمة التعبير 

ــــداخلي ــــة لفضــــاء االســــتقبال او الفضــــاء ال ــــة الداخلي ــــة مــــع محــــددات البيئ  بتــــداخالتها التكويني
المســـتخدم، ولتضـــيف فـــي نفـــس الوقـــت بـــروز واضـــح لمجمـــل العمليـــة التصـــميمية مـــن خـــالل 

 إظهار رمزية فن االرابيسك. 
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 التوصيات 
يوصـــي الباحـــث التأكيـــد علـــى الخصوصـــية التصـــميمية القمشـــة التنجيـــد فـــي العـــراق، بوصـــفه  .1

الصـالتِه التاريخيـة موطن حضارة عريقة ومتنوعة ، وذلك من خالل االهتمام بفن االرابيسك، 
 بين العالم اإلسالمي .

يوصي الباحث ضرورة دراسة الفكرة التصميمية ، مـع األخـذ بنظـر االعتبـار الطريقـة المبتكـرة  .2
فـــــي التصـــــميم ، ابتـــــداًء مـــــن اختيـــــار النظـــــام التصـــــميمي ، واألســـــاليب التنظيميـــــة للمفـــــردات 

اصــــر والوحــــدات الشــــكلية والوحــــدات التصــــميمية وبمــــا ينســــجم مــــع التكــــوين التصــــميمي للعن
ـــًا وتصـــميميًا مـــع الهـــدف  والجماليـــة لفـــن االرابيســـك ضـــمن عالقـــات تصـــميمية مدروســـة فكري

 الوظيفي والجمالي. 

من  ضرورة التأكيد على مستويات التنفيذ لفن االرابيسك من جميع جوانبه التقنية والفنية وذلك .3
دث التقنيات التصميمية ، خالل اطالع المصممين والحرفيين في مجال االختصاص على اح

 هذا فضاًل على االستفادة من التجارب التصميمية السابقة في هذا المجال.

يوصي الباحث اعتماد معايير تصميمية صحيحة وذلك إلبـراز المضـمون الفكـري االسـالمي   .4
بــالمعنى التعبيــري ضــمن أنــواع مختلفــة مــن خــالل ادخــال الخطــوط العربيــة ، وكــذلك التعبيــر 

ات( الصوري التجريدي والمتمثلة بأنواع الزخارف)الهندسية ، النباتيـة وأنـواع المقرنصـبالمعنى 
 ، مع األخذ بنظر االعتبار اختيار التقنية المالئمة لها. 

  -املقرتحات :
ءم دراسة تأثير التقنيات الحديثة في معالجة وتطوير تصاميم أقمشة التنجيد وتوظيفها بما يتال .1

 القمشة العالمية ذات االساليب األسالمية المعاصرة.مع التطوير التصميمي ل

إعــداد دراســة بالحاســوب وبحســب البــرامج المســتخدمة فــي التصــميم حــول المضــامين الفكريــة  .2
االســـالمية وانعكاســـاتها الجماليـــة فـــي أقمشـــة التنجيـــد المســـتقبلية فـــي تصـــاميم أقمشـــة التنجيـــد 

 لمقاعد السيارات او الباصات العامة .
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 عيور و وآليات ا تغالها في عصميم المنتمات الصنايالهندسو اليس

 بجث ع دم بج

  فاف غازا عباس العبادا

 الفصل االول

 مشكلة البحث

مع نهاية القرن العشرين تطور مفهوم الرياضيات تطور مذهالً، فانتقل من  

الحقائق وتطبيق الخوارزميات الرياضية الى اكتشاف قوة  التركيز على حفظ

ة تمعيالرياضيات ودورها في تنمية تفكيرهم من خالل التطبيقيات الحياتية والمج

 للرياضيات .

ماً أهتما وجيهتومع بداية االلفية الثالثة وزيادة التطور التقني والتكنولوجي ادى الى 

تها بمكونات العلوم الطبيعية اكبر في بنية الرياضيات المعرفية وعالق

 االخرى،فاالشياء في الطبيعة لها خصائص الطبيعة ومنها الخصائص الرياضية

 ء فيالمكونة لهذه االشياء ومن هناك كان البحث عن تغير رياضي لتكوين االشيا

 الفلك وعلوم البيئة والظواهر الجوية.

كرات والجبال  " في ان السحب ليست Mandelbrotوعندما فكر "مانديلبورت 

ليست مخاريط والسواحل ليست دوائر كان قد بدأ في اكتشاف نوع جديد من 

نى " لتع  fractal geometryالتراكيب الهندسية اطلق عليها هندسة الكسيرية "

فقا بالبحث في المكونات الجزئية لالشكال الرياضية او االشياء في الطبيعة و

 لمجموعة من الخصائص الرياضية .

ل احد البحث في الكشف العام عن طبيعة الهندسة الكسيرية التي تمثمشكلة  وتكمن

ميم التصجوانب العلم الحديث واكتشاف امكانياتها في العلوم المعرفية المختلفة و

الصناعي بشكل خاص وذلك لسد الفجوة الحاصلة بين هيئة المنتج الصناعي 

ت آلياالهندسة الكسيرية و والرياضيات، عن طريق بناء قاعدة معلومات عن مفاهيم

ي يرية فالكساشتغالها، ومن ثم بيان التفصيلية الحاصلة بالهندسية الكسيرية من جهة و

 التصميم الصناعي من جهة اخرى .
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 البجث : نوميو 

حاولت الهندسة الكسيرية ان تستشف النظام الخفي المغمر في هذه العشوائية  

ؤات ثل هذه االنظمة مثل الموائع والتنبالظاهرة ومحاولة وضع قواعد لدراسة م

لتطور ار االجوية وغيرها، الن العلم هو سيل من المعارف المتتالية، تستند الى معي

 ندسةوالتقدم للوصول الى الحقيقة، وذلك للحاجة الى معرفة واكتشاف طبيعة اله

ومعرفة  عند تصميم المنتجات الصناعية، وبالخصوصالكسيرية في التصميم 

 ريات ياط المستمدة من خصائص البناء الهيكلي للكساالنم

 ودف البجث: 

ات تحديد االطر لطبيعة الهندسة الكسيرية وآليات اشتغالها في تصميم المنتج

 الصناعية

 حدود البجث: 

 اريةتتحدد الدراسة بالمنتجات الصناعية الموظف فيها التشابهة الذاتي والتكر

  2013والمصنعة في عام 

 االطا  النظرا 

 المبجث االول : 

  مفه م الهندسو اليسير و .  1

فهناك من يرها  تعددت التعاريف الخاصة بالهندسة الكسيرية حسب النظرين فيها،

رية "اشياء ألي نوع يكون شكله الحيزي غير ناعم وغير منتظم وعدم يفالكس

ستخصر مفهوم التعقيد الكسيرية ت انتظاميته تكرر نفسها على عدة مقاييس هرمية"  لذ

والخشونة والتثلم والهرمية المقياسية والتشبيه الذاتي او شبة متساوي ،سواء كانت 

فكل شكل يبدو النظامي وهذه  . االشكال صارمة او تقريبية او عشوائية او حتمية

الالنظامية تكرر نفسها هندسيا من خالل مقاييس مختلفة ،وهذا الشكل على وفق 

هو متجعد او ذو طبيعة   fractalالخصائص الفيزيائية يتصف بالفوضى ، منقطع، و

وهذا يعني انة ليس ناعم او املس، يشكل التشابه الذاتي مبدا  Ruggedغليظة 

حمل خصائص الكل نفسه ويتطور من خالل االعادة او التكرار، لتكوينه فالجزء ي

ويستخصر مفهوم التعقيد والخشونة وشبة التساوي سواء كانت االشكال صارمة او 
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اي يعتمد على التحوالت المتكررة ويعتمد على النظام  1تقريبية او عشوائية او حتمية

. 

ابل للتكرار لدى والكسيرية لدى ماندوليت مظهر غريزي التفاصيل، غير ق 

barnsley  اعطهbovill  وصفا اعمق كونها تمثيل لدراسات الهيئات الرياضية التي

تفاصيل  تعرض سلسلة غزيرة من حاالت غير منتهية من التشبيه الذاتي متضمنة

.فعرفت الهندسة الكسيرية بانها 2متموجة ومتعرجة خاصة عندما نالحظها عن قرب 

 fractalsلمتكررة بمقاييس مختلفة ، شكلت الكسريات هندسة االشكال المتماثلة وا

فوضى نظامية من خالل مجموعة القوانين التي تحكم النظام والتي ساعدت بشكل 

 " falconer الى ان الكسيريةلنصل  كبير على قياس االنماط والتكوينات الشكلية ،
ن التحوالت، التي نظام مولد يتالف من حالة ابتدائية للشكل ،القاعدة ،واحد او اكثر م

مجموعة التعريف نصل الى ان من   .3  "يمكن ان تتغير ضمن العملية التصميمية

  الكسرية بالمجموع يمكن اعتبارها نظام او مجموعة من قواعد التوليد لالشكال

واالشكال ذات االبعاد الكسرية لها خاصية جمالية كونها تحاكي ما موجود في 

تشابهة الذاتي وهي سمة الكسريات التي ال تعني الطبيعة فهي تتصف بخاصية ال

 4احداث تغيير من خالل المقياس بل زيادة التعقيد في الالخطية 

 على الرغم من ان اكتشاف الهندسة الكسيرية لم يتم اال في سبعينيات القرن الماضي 

، ال ان ثمانيات القرن الماضي شهدت الهندسة الكسيرية ازدهار مستمر بسبب 

شكالها الجمالية والتي وضفت في كل مجاالت الحياة المختلفة ،فحقيقة خصائص ا

وجود مفهوم رياضي عام قادر على وصف هندسة غير منتظمة لمديات واسعة 

ومتباينة ،من التفرعات الشجيرية الى التكسرات الصغيرة منها الرئات االنسانية 

البحار ،االوردة وتوزيع المجرات السماوية واشكال المصبات االنهار ،سواحل 

والشرايين لنقل الدم، الجبال، النباتات وجذورها، ومن االشكال المتاكلة الى 

(. كما تمكنت الهندسة الكسيرية من دراسة 2المستعمرات الجوثومية )الشكل

خصائص االشياء او االجسام العشوائية في ضوء هندستها وتأتي من حقيقة اغلب 

والتجميع والتخشين والحركة البراونية والتاكل  العمليات العشوائية مثل االنتشار

                                                           
1Lapidus , Michael , L . " Fractal Geometry and Applications : AJubilee of Benoit Mandelbrot " , .    

American Mathematical Society , Providence , Rhode Island ,2004 , Volume 72 , Part 1. p.2.    
2" , school of architecture , Universiy of  Bovill , Carl " Fractal geometry in architecture and design 

Maryland , 1996 , Birkhäuser Bosten, ISBN 3-7643-3795-8, p.2. 
3Jo Novitski -Workshop Proceedings. Ed. Barbara 87Yessios, Chris I. "A Fractal Studio". ACADIA`.  

Raleigh, North Carolina:  ACADIA ,1987, pp.171-173. 
. بيمان فؤاد رحمن "نظرية الفوضى وتوليد الشكل المعماري"رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم الهندسة المعمارية ،الجامعة 4

 87،ص:2006التكنولوجية ،
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. وفي 1والتحلل وغيرها قد برزت بشكل طبيعي من الهندسة الهرمية الكسيرية

بعض النماذج الكسيرية التي  ( 1)الشكل 

 استلهمت من الخصائص العامة 

 

 

 

 

 ( نماذج  تحمل الخصائص الكسيرية  1الشكل )  

/tree-milk.com/file-http://design 

 

                                                           
1in : " Fractal   63 – 61Sapoval , Bernard " Is Randomness Partially Tamed By Fractals ? " , p..     

Geometry and Applications : AJubilee of Benoit Mandelbrot " ,by , Lapidus , Michael , L ., American 
Mathematical Society , Providence , Rhode Island ,2004 , Volume 72 , Part 1, p.62. 

http://design-milk.com/file-tree/
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 www.faesbook.com/(نماذج طبيعية من الهندسة الكسيرية  2) الشكل رقم 

 

ها افاتوللسطوح الكسيرية العديد من الخصائص التي تظهر التعقيد في الظاهرة ، ح

تلف تتجعد او تتكسر، ولها هياكل ترابطية على مخغير ناعمة وملساء ،فهي اما 

ه لوجد المقاييس، كما التوجد في الكسيريات اي خط مستقيم ،فالسطح المستوي ال ي

 تفافقوام لذلك اليعتبر كسيريا، ويكون عكس ذلك السطح الكسيري المتثقب واالل

( نتجالمكالنهر المتعرج المتجعد او الغطاء المطوي والملفوف وتكون حافة الشا)

ى لقو محبوكة  ومتالصقة مع فضاء لينشأ الثني والطي بشكل عفوي وكنتيجة طبيعية

 (3الشد في الهيئة العامة )الشكل

 

 http://spottedbygyri.wordpress.com/ ،المصدر الكسيرية في التجعد خاصية تمثل ( نماذج 3) الشكل رقم 

 ي لمفه م الهنسو اليسير و صالتط   التا  . 2

على الرغم من اكتشاف الهندسة الكسيرية لم يتم اال في سبعينيات القرن   

الماضي اال ان مفاهيمه كانت موجوة في حياتنا اليوم بصورة دائما ، فالكسيرية لم 

تظهر بصورة  مفاجيء وجنما جاء على مراحل متداخلة مع بعضها ، فقد ساهم 

لمفهوم بشكل أكثر دقة ووضوح ، التداخل المعرفي بين العلوم المختلفة على بلورة ا

فاول ظهور لها كان في بحوث الرياضيات ذات المضمون الكسيري والتي سبقت 

ضمن نظرية الفوضى التي  ،مندلبروت  هاأطالق التيظهور تسمية "كسيرية " 

، لكن تؤكد الكثير من الطروحات أن األشياء التي تدعى اآلن  1975طرحها عام 

تُبتكر هذه الكلمة من قبله جذ تعود هذه الفترة جلى متوسط كسيرية اُكتشفت قبل أن 

رجوع أصول وأساسيات هذا المفهوم  ( Edgar القرن التاسع عشر . فقد أكد )ادكار

وضمن الهندسة الكالسيكية معتبراً نهاية أو موت  1872في الرياضيات جلى عام 

http://spottedbygyri.wordpress.com/
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أفكاره هذه في  منبظهور مفهوم الكسيرية . ضّ  1975عام  الهندسة الكالسيكية كان

كتاب  عرض فيه أبرز عشرين مقالة تناولت األسس الرياضية للكسرية التي كانت 

 differentiable) منحنيات والداالت التفاضليةال - تطرح تحت تسميات عدة مثل
function and curve) .المجاميع المشبهة ذاتياً أو (self – similarity) 

 . (fractional dimension) األبعاد التجزيئيةأو.

أمثلة على داالت رياضية ذات خاصية  1872عام (  Karl Welestrass )فقد وجد

ليست ببديهية بحيث تكون مستمرة في كل مكان وليست تفاضلية في أي ناحية ، جاء 

متناوالً ما أسماها " قوة المجموعة   1884عام  ( (Georg Cantorمن بعده 

 Hehge )ف اآلن بمجموعة كنتور ، ولكن لم يقتنع المتكاملة من النقاط " التي تعر
Von Koch)   بالتعريف التجريدي التحليلي لـ( Welestrass)   عام ليعطي في

 Koch snowflakeتعريفا أكثر هندسية لنفس الدالة  والتي تعرف اآلن )  1904

أن يعطي وصفا رياضيا  1918عام  )Felix Hausdorff (، وحاول بعدها 1(

والقياس الظاهري لها ، توالت فيما بعد أألبحاث عن المنحنيات وأهمها ما لألبعاد 

عن المنحنيات المشبهة ذاتيا واصفا  1938عام  (Paul Pierre Levy )توصل جليه 

، لكن خالل هذه الفترة الكالسكية  Lévy C curveفيها منحنى كسري جديد سمي بـ 

ير التفاضلية أو مجموعة كنتور لم تكن تؤخذ بشكل جدي أي مقترحات عن الدالة غ

 .2وغيرها وتطبيقاتها في العالم الحقيقي ، وانقلبت هذه الحالة بشكل كامل هذه األيام

 لعديدا متضمنة الماضي القرن من والسبعينات والستينات الخمسينات فترة ثم جاءت 

 ، ةالديناميكي النظم بدراسة أغلبها المختصة العلمية والتجارب المشاهدات من

  لم كذل كل أن ،علماً  العامة ومؤشراتها بالكسيرية عالقتها طبيعة تحديد ولغرض

 افاستكش تمثل بعمومها وهي متداخلة كانت وجنما متسلسل بشكل الواقع في يأتي

 مباشر بشكل وترتبط الفوضى نظرية بروز سبقت التي الفترة مميزات ألهم

  . الكسرية بخصائص

 بها يعمل التي الكيفية لفهم والفيزيائية الطبيعة القوانين وفرة من الرغم فعلى  

 نيوتن جلى الرياضية القوانين خالل من وتنبؤاته غاليلو من بداية الكوني النظام

 منها عدة ظواهر حول العلماء قبل من تساؤل هنالك ظل أنه جال ، الحركة وقوانين

 وظل.....  القلب وذبذبات البرية الحياة وتقلبات البحر واضطراب الطقس انتظام عدم

( االرتفاع) المسافة معرفة عند مثال ،3العلماء من لكثير لغزا المنتظم غير الجانب هذا

                                                           
1  .http://www.wordiq.com/definition/Fractal   
2.,USA , 2004Edgar , Gerald , A , " Classics on fractals  ", Studies in nonlinearity  ,by    Weastview press  

p.ix .    
 المجلس ، األول العدد ، العشرون المجلد ، الفكر عالم ،. عامر محمد ترجمة"   جديد علم صناعة:  الفوضى" ، جامز ، جلسيك.  3

 .   275.ص ،1989 ، الكويت ، والفنون للثقافة األعلى
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 األرض جلى للوصول للحجر المطلوب فالوقت ، األرض جلى الحجر سقوط لمكان

 البعض مع بعضها والمسبب السبب تعالق فهناك ، يطلق أن قبل به للتنبؤ قابل سيكون

 والقوة االنتظامية ذات النسقية حالة وضمن ، العالم لفهم الخطي المنهاج حالة ضمن

 الفوضوية الطبيعة خارج مشكلة أي معالجة في للناس أساسياً  مبدأً  كانت التي التنبؤية

 واألرقام والجذور الهياكل ضمن والتنبؤية االنتظامية تحقيق بهدف ، المعروفة غير

 الذي الشـك أو التأكد عـدم ضـد دفاعـي كأسلوب الحيـاة لتنظيم والسلوكيات والقواعد

 ادوارد العالم جليه توصل ما الفهم هذا طبيعة تغير على الدالئل أحدى  يهددهم

 أو حتمية أما مؤخراً  تصنف كانت  التي اإلشارات تصنيف نمط عن بحث في لورنز

 بها يفترض نهائية ال طاقة كمية لها التي الذبذبية كاإلشارة منها فالحتمية ، عشوائية

 أسماه ما مستنبطا عدة أبحاث بعد مغايرة حقيقة جلى توصل لكنه ، دورية تكون أن

 ومتوصالً  ، الطقس سلوك لدراسة نموذجا ومصمما ، الدوري غير الحتمي بالجريان

 هنا من ، خطيرة نتائج جلى تؤدي الصغيرة األخطاء ظاهرة أن جلى نتائجه خالل من

 هذا ناقض بذلك.  بالفشـل عليه محـكوم بالطقـس المـدى طويل التنبؤ أن قرر

 قد الديناميكية المجموعة أن ترى التي الكالسيكية الميكانيكا عن معروف ما االستنتاج

 يؤدي فيها الضئيل التغير يكون منها بعض أي االستقرار عدم نقاط بعض لها يكون

 جميع أن بالفوضـى توصف التي الجديدة المنظومات أثبتته وما كبيرة نتائج جلى

 .1استقرار عدم نقاط هي النقاط

 وتلك وهذه ، الظاهرة دورية ال مع التنبؤ على القدرة ارتباط عدم جلى ذلك قاد

 المنظومات فتلك خطية بمعادالت الديناميكية المنظومة وصف جمكانية بعدم مرتبطتان

 ما جذا وحتى.  االنتظام حالة جلى تصل أو ، دورية تصير خطيا وصفا توصف التي

 جلى المنظومة تعود حتى تتناقص أن جلى تميل فإنها االضطرابات بعض عليها أُدخلت

 نفس لها كان عدة تجارب االستنتاجات هذه َعززت. المنتظمة أو الدورية حالتها

 الحية الكائنات وسلوك االقتصادي التنبؤ ، القلب ضربات نظام ، البندول مثل السلوك

 تغير في مهما دوراً  البندول حركة ميكانيكا على أجريت التي للتجارب كانت فقد. 

 معين طول له الذي للبندول أن غاليلو العالم جلى فوفقاً  ، السابق المألوف االعتقاد

 سعة عن النظر بغض الزمنية الفترة نفس خالل الذبذبات من العدد بنفس يتذبذب

 يولد الحركة زاوية فتغير الواقع في موجود غير االنتظام هذا أن وجد لكن ، الذبذبة

 فالخطأ ، الصغيرة الذبذبات في وحتى ، المعادالت في الخطية عدم من ضئيالً  قدراً 

 .2 قياسه ويمكن موجود لكنه يذكر ال يكاد

                                                           
 .125.ص . المصدر السابق ، 1
 المجلس ، األول العدد ، العشرون المجلد ، الفكر عالم ،. عامر محمد ترجمة"   جديد علم صناعة:  الفوضى" ، جامز ، جلسيك .  2

 .277.ص ،،1989 ، الكويت ، والفنون للثقافة األعلى
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 جلى ونموها الحية الكائنات سلوك دراسات في العلماء أنقسم فقد البيئة مجال في أما

 وبالتالي مستقرة الحية الكائنات أنواع من نوع كل أفراد أعداد أن يرى فريق فريقين

 بصورة يأتي األعداد هذه تتذبذب أن يرى وفريق ، محددة باليات محكومة فهي

 النظرة جاءت ثم ، بها التنبؤ يمكن ال بيئية لعوامل خاضعة فهي وبالتالي منتظمة

 عن للتعبير يصلح أن يمكن ومحددا بسيطا رياضيا جنموذجا أن بينت التي الفوضوية

 .1معا الرؤيتين

 العالقة بغياب االقتصاديين بعض لدى االعتقاد كان فقد االقتصاد بمجال يتعلق وفيما

 جاء أن جلى ، الطويل المدى على وتغيراتها القصير المدى على األسعار تغيرات بين

 على تتوقف ال أنها فوجد ، القطن أسعار تقلبات الحاسوب على وحلل مندلبروت

 تقلبات منحنى يشبه اليومية األسعار تقلبات فمنحنى طويالً  أو كان قصيراً  ، المدى

 جلى تنقسم ال فهي ، الهاتفية الرسائل في الشيء نفس ويحصل.  الشهرية األسعار

 فترات بالضوضاء المليئة تتضمن وجنما ضوضاء بال وأخرى ضوضاء ذات فترات

. 2 السلوك نفس تسلك أنها وجدت دقيق بشكل النتائج هذه حللت وعندما أيضاً، خالية

 أو بالشوشرة أو أحياناً  بالعشوائية غيرها وأخرى الظواهر هذه على الباحثون أطلق

 هذه على يطلق أن المناسب من أن وجد ولكن ، القبيل هذا من شيء أو الضوضاء

  . بسيطة رياضية بصيغة عنها التعبير يمكن التي بالفوضى الظواهر

 بالتذبذب يتصف الكسيرية الخصائص يحمل الذي النظام أن ذلك من يستنتج 

 خلتخل ويمكن بالالخطية يتصف كما الطويل المدى على بمخرجاته التنبؤ وصعوبة

  .فيه االنتظام عدم حالة ضمن االنتظام حالة

 ، الموائع بحركة الديناميكية النظم تناولت فهي  (attractor)الغريبة  الجواذب اما

 الفوضى لنظرية أخرى أسساً  أضافت التي  الغريبة بالجواذب يسمى ما منها واستُنبط

 دوامات وجود الموائع حركة مجال في التجارب خالل من لوحظ.  وللكسيرية

 اضطرابات فيها تحصل سلسة حركة من فينتقل المائع حركة عند وكبيرة صغيرة

.  كارثة جلى الخلل فيها يزداد مضطربة حركة جلى ، تختفي حتى تضعف صغيرة

 نظام حول المعلومات كافة فيها تختزل ، دورية مساحة في الغريب الجاذب يعيش

 الديناميكي النظام النقطة هذه تمثل.  نقطة مجرد جلى ما واحدة لحظة في ما ديناميكي

 طفيفاً  تغيراً  تغير قد النظام يكون التالية اللحظة في انه مالحظة مع ، اللحظة تلك عند

                                                           
 المجلس ، األول العدد ، العشرون المجلد ، الفكر عالم ،. عامر محمد ترجمة"   جديد علم صناعة:  الفوضى" ، جامز ، جلسيك . 1

 . 279.،ص1989 ، الكويت ، والفنون للثقافة األعلى
 2008،بيروت،1.غليك،جايمس ،"نظرية الفوضى،علم الالمتوقع"،ترجمة احمدد مغربي ،دار الساقي ومركز البابطين للنشر ،ط 2

  127.ص:
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 النقطة بواسطة النظام زمن تاريخ تسجيل يمكن بهذا ، النقطة تتحرك ثم ومن ،

   .1الوقت بمرور الدورية المساحة خالل مدارها وتتبع المتحركة

  والسحب Folding الطـي لعمليـة بسيـط فهـم في الفوضوي السلوك فهم مفتاح يقع
stretching    ما جلى يتشعب أن للمنجذب يمكن ال جذ ، معين فضاء في تحدث التي 

 المدارات تنساب وكذلك نفسه على ينطوي أن البد فالمنجذب لذلك وتبعا ، نهايـة ال

 على ليس موقعه النظام حالة جلى النظرة تكون وهنا ،  مختلفة محاور جلى المتشعبة

 وكلما ، محدد فضاء ضمن منطقة في النقاط من صغيرة مجموعة وجنما واحدة نقطة

 كلما مضاد وبشكل ، النظام عن أكثر معرفة على المشاهد حصل دقيق القياس كان

 عملية تزيل لذلك وتبعا.  التأكد عدم من وضع في المشاهد كان المنطقة كبرت

 معلومات محلها وتحل األولية المعلومات نظامي وبشكل للمنجذب والطي السحب

 الطي ويجمع ، اكبر المؤكد غير الصغير الحجم السحب عملية تجعل ، أخرى جديدة

 يوجد ال لذلك ، المعلومات من واسعة مساحات ويمسح بعض مع منفصلة مسارات

 من أستنتج.  هنالك يوجد المستقبل أن يوضح أن يمكن مختصر طريق أو محدد حل

 بين سببية ارتباطات توجد وال ، فقدت التنبؤات أو التوقعات قوة كل أن العلماء ذلك

   2.وواقعياً  عملياً  مستحيلة هي الطويلة فالتنبؤات ، والمستقبل الماضي

 فةالص المتضمن الفوضى في النظام لطبيعة الثبات لحالة وجود ال ذلك من يتضح

 من مستمرة حاالت تحدث جذ.  معين فضاء ضمن أو الزمن عبر سواء ، الكسرية

 علوماتم فتختفي الطي أو السحب من حالة فيها تحصل حتى طفيفة تبدأ فيه التغيرات

 .أخرى جديدة معلومات محلها وتحل

يات فُسرت نتائج األبحاث في ضوء الرياضيات الالأقليدية ، أي دمج الرياض ثم

 ،بخالصة نتائج أبحاث العلماء وجمعها بكيان نظري واحد وهو نظرية الفوضى 

  رية.يالمتسمة بعدة خصائص منها الكسو

 ُعرفت بعدة صيغ كانت بمجملها تبعدها عن صفةنظرية الفوضى فقد وصفت أو و

 عريفالعشوائية التي قد يشير جليها هذا المصطلح ، وعلى الرغم من عدم وجود ت

   : واحد فقد أعطيت عدة مقترحات من قبل علماء لوصفها منها

أن هنالك نظام في الفوضى العشوائية تفرض حدودا أساسية  ( ( Crutchfield يرى

كنها تقترح أيضا عالقات سببية لم يشك احد بها من قبل ، أما الفوضى على التنبؤ ، ل

                                                           
 2008،بيروت،1،ط للنشر البابطين ومركز الساقي ،دار مغربي احمدد ،ترجمة"الالمتوقع الفوضى،علم نظرية"، غليك،جايمس . 1

 ص.
2Chaos"   ".  Crutchfield , James p. ,  Farmer, J . Doyne  ,  Pachard , Noman H &Shaw , Robert S 

Scientific American , Dec . Vol 255 , N.6 1986 .p. 38 – 49 . 
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الفوضى  (Henri ) الحتمية فتتولد من قواعد ثابتة ال تنهمك بعناصر فرصة .ويعتبر

تمثل  النظام المتألف من بعض األجزاء المتفاعلة بقوة ، وتعرض سلوًكا غير متنبا به 

نظرية التعقيد التي تمثل مباديء عن أسموها  " نظرية الفوضى " وهي تختلف عن 

. ومشيراً جلى رؤية بعض  1نظام تتفاعل كل األجزاء فيه إلنتاج سلوك معقد

الفيزيائيين للفوضى كعلم العمليات ال الحاالت ، والصيرورة ال الكينونة ، تنظر جلى 

كما المشكالت في كلياتها دون جرجاعها جلى مركباتها . استبعدت وهم التنبؤ المحدد . 

يراها البعض تمثل الثورة الثالثة في علم الفيزياء بعد النسبية )التي استبعدت فكرة 

الزمان والمكان المطلقين( وميكانيكا الكم )التي تؤكد على القياس المحكوم( . بينما 

يكية المحررة من قيود النظام والتنبؤ ، والسلوك الذي يضخم امثلها جلسيك بـ: الداينم

ه ليس تماما غير قابل للتنبؤ . والسلوك غير المنتظم وغير القابل للتنبؤ عدم التأكد لكن

للمنظومات الدايناميكية المحددة غير الخطية ، مع توفيرها العتبارات هيكلة 

التغييرات العشوائية من خالل تهيئة اإلمكانية لوضع التغيرات تحت السيطرة 

تمكن من فهم الظواهر بطريقة وهي وسائل جديدة  self _ control والتطور الذاتي

التي هي من التعقيد بالقدر الذي جعلنا نصفها  –في جطار مختلف العلوم  –أفضل 

 .2بالفوضى

 دد محدودفأعتبر أن األنظمة الحتمية الالخطية والمتألفة من ع( Goldberger ) أما

يمكن و ،من العناصر في ظروف خاصة وتتصرف بشذوذ يطلق عليها أسم فوضى

تضمن ، ي ي الفوضى السلوك غير المنتظم ولكن ليس تماما غير قابل للتنبؤ بهأن تعن

من  نظاماً ينظر له من الكليات ال األجزاء ويتصف بالالخطية وذو درجة عالية

رية فتدخل ضمنياً في يالتعقيد ويتصرف بشذوذ تحت ظروف خاصة ، أما الكس

  . طبيعة الخاصية الالخطية فيه

 رية فإن كل الوصف الفوضوي للظواهر التي أطلقهايلكسل اما الوصف االولي 

 خطيةالعلماء والمعززة بوصف أكثر دقة لمندلبروت الذي ربطها بالمعادالت الال

 انياً يمكن أن تفسر في ضوء حالتين ، األولى اختراعه طريقة لوصف األخطاء ، وث

  . طريقة لوصف األبعاد في الطبيعة

صية التشبيه الذاتي فهم أعمق لألشكال الطبيعية أعطى أستشكاف البعد الكسري وخا

وحتى في النظم البايولوجية لتكشف عن بنى كسرية لم يتم االنتباه جليها سابقا  . 

وساعدت الهندسة الكسرية على توضيح الطريقة التي تندمج أو تمتزج بها األشياء 

واد : السطوح والطريقة التي تتفرع أو تتفتت بها . كما مثلت وسيلة للنظر في الم

                                                           
1.49 – 38Ibid. p.   
 المجلس ، األول العدد ، العشرون المجلد ، الفكر عالم ،. عامر محمد ترجمة"   جديد علم صناعة:  الفوضى" ، جامز ، جلسيك . 2

 . 286.،ص1989 ، الكويت ، والفنون للثقافة األعلى
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المعدنية ذوات التحبب الدقيق ، الثقوب المتناهية الصغر والمسام في الصخور ، كما 

أنها بينت أن السطوح المتصلة ال تتالمس في كل نقطة فالخاصية النتوئية تمنع ذلك ، 

، 1فالمائع يستمر في التدفق من خالل ثغرات حتى لو تعرضت الصخور لضغط شديد

 ( 4ر في مدينة البصرة ) الشكل مثال ذلك خور الزبي

   

 (خ   الوبير4) الشيل

 /www.faesbook.comالمصدر:  الهندسة الكسيرية

اء األشي ى فيتتواجد هذه البنى الكسرية بكثرة في األشكال الطبيعية والبايولوجية وحت

 ة التيعيريالمصنعة وتمتلك فضال عن خاصية التشبيه الذاتي الخاصية النتوئية أو الش

  . تعمل على ربط هيكل كسري مع آخر

خالصة التطور التاريخي للهندسة الكسرية ، أنها بدأت في حقل محدد وهو 

 الرياضيات ، وانتشرت وتشعبت لتشمل حقوالً معرفية أخرى تطور فيها مفهوم

اتحا ، وف والتصميم الصناعيوقياس الكسر ، فاتحا بذلك المجال لتطبيقه في العمارة 

  المعرفي بين الحقول المعرفية . عصرا للتبادل

 الهندسو اليسير و والهندسو االاليد و . 3

 التي الهندسة عن كبير بشكل اختلفت قياس وأسس مبادئ الكسيرية الهندسة حملت

 جاءت لذلك ، الكمية الهندسة أو بالتقليدية أحيانا تسمى كما أو األقليدية وهي سبقتها

 فكرة عن تخرج لم و.  الالكمية أو الالأقليدية وهي لها مقابلة بمسميات الكسيرية

 الكسرية وتمثل البسيطة األشكال هندسة تمثل أقليدس هندسة أن وهي واحدة أساسية

 تستبدلها ال التي الكالسيكية للهندسة امتداد وأنها ، المعقدة الطبيعية األشكال هندسة

                                                           
 ، األمارات ، ظبي ،أبو الثقافي المجمع منشورات ، الشاهد سامي ترجمة"    جديد علم صناعة:  الفوضى"  ، جامز ، جلسيك.   1

 145ص:، 1987
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 الهندسة عن االختالف بمعرفة الحديثة الهندسة تعنى ال جذ .1قوتها وتعمق تغنيها وجنما

 أيضا وجنما ، فقط الطبيعة في شيء أي وصف في ثابتة نظماً  تعطي التي األقليدية

. والديناميكية المركبة الصفة جلى الثابتة النقية صفته من للفضاء التدريجي بالتحول

 عالقته في الحيزي والتنظيم التصميمي للشكل الحديثة األفكار مجموعة تتضمن كما

 التي العملية المشاكل نتيجة جاءت والتي التصميم في الحديثة الرياضية بالطرائق

 من وبدائل ،  الهندسات* من عدة أنواع الكتشاف وقادتهم البنائيين تواجه كانت

 توافق عدم جن .  مالئمة أكثرها اختيار من المعماريين تمكن الجديدة الهندسات

 لوصف المنطقية القواعد من بمجموعة المطورة التجريدية األقليدية الهندسة مباديء

 عنه انقطاعا شكلت العالم في لألشكال الفيزياوي الواقع مع البسيطة واألشكال النقاط

 األشياء مواقع لوصف األقطاب ثالثية البعدية الشبكة ابتكار جلى ديكارت ذلك قاد ،

 ضمن واألحداث األجسام بضوء الفضاء استيعاب من الرؤية هذه ومكنت ، واألجسام

 طورت.  متعامدة غير أو متعامدة كانت سواء مجردة بقياسات وليست بعدية شبكة

 والتحويل كالتدوير والمعالجات العمليات من بمجموعة األساسية الهندسية الهيئات

 .2أستمراريتها وتقطيع والمراكبة

 لظواهر تعرض أي من عام األلفي مدى على خال قد الهندسة علم أن جلسيك يعتقد 

 عن التقليدية الهندسة تخرج لم كانتور، جذ غبار أو الضوضاء أو الالأستمرارية مثل

 األفكار من بكثير وتوحى ، والمخروطيات والمثلثات والدوائر والمستويات الخطوط

 أقليدس أسسها التي فالهندسة"   الألفالطونية األجسام فلسفة"   نسميه أن يمكن لما

 فيها الفنانون وجد جذ الناس غالبية يتعلمها التي هي تزال وال عام ألفي لفترة استمرت

 الكثير سيظهر النوع هذا من الهندسة مع التعقيد مفهوم مقاطعة وعند ، نموذجياً  جماالً 

 ليس والبرق ، مخروطيات ليست فالجبال الواقع مع المنطبق غير التجريد من

 ليس ، بالتضاريس مليئاً  مضطرباً  كوناً  تعكس فهي الكسرية الهندسة أما ، مستقيماً 

 المرتفعات هندسة هي المطلوبة فالهندسة ، متماثالً  وال مستقيماً  وال مستديراً 

 ،3والتداخالت التفرعات وهندسة ، والتعرجات األلتواءات وهندسة ، والمنخفضات

 متمثلة اإلقليدية الهندسة على تستند التي التصميمية األشكال أن مندلبروت يرى كما

 مستقيمة خطوط ذات بسيطة أشكال من المتألفة  الباوهاوس مدرسة نتاجات في

 تنظم التي الطريقة مع تتوافق وال ، جنسانية ال البسيطة األشكال وّعد ودوائر، متعامدة

 ( 5العالم )الشكل اإلنسان بها يدرك التي بالطريقة وال نفسها الطبيعة بها
                                                           

1." Edited by  Introduction , Fractal geometryGordon , Nigel Lesmir & Rood , Will & Edney , Ralph "     
Richard Appignanesi , Tooem Books USA and Icon Books UK , 2004, p.8. 

2.29-7,pp.1992Carmel, IN: Sams, . : Put Fractals to Work For You. Fractal VisionOliver, Dixon      

ندسة وتمثل ه PARAMETRIC GEOMETRY*. من انواع الهندسات الحديثة هندسة النظام الشبكي والشعري وهندسة الحد الثابت 

 المعالجات الديناميكية .
 ، األمارات ، ظبي ،أبو الثقافي المجمع منشورات ، الشاهد سامي ترجمة"    جديد علم صناعة:  الفوضى"  ، جامز ، جلسيك.  3

 .  130.،ص 1987
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 الالساليوا يال بسيطو  5الشيل 

 يمكن وال الكسري الشيء فيها يُرى  التي باللحظة البعض  عند ارتبطت الكسرية

 ال جذ ، 1األقليدية تصورها كما أخرى مرة التفاصيل بنفس الصورة نفس تكرار

 فتبقى (textural depth الشبكي ) النسيجي العمق غزارة األقليدية الهيئات تعرض

 من غزارة من  koch كوخ منحنى ينتِج بينما ، ناعمة وبمنحنيات مستقيمة كخطوط

 2وأصغر اصغر مقاييس ضمن التكرارية الطريقة خالل من ذاتيا المشبه الهياكل

 غزير مظهر بأنها  (Mandelbrot) ورؤية ، للتكرار قابل غير مظهر  فالكسرية.

 .  التفاصيل

 بعض وقد جاءت لتحل  أخرى هندسات من بالضد األقليدية الهندسة وقفت

 لتطورت  بعض السطوح على التطبيق في األقليدية الهندسة واجهت التي المعضالت

الزائد  المقطع هندسة من كل هي والهندسات.  الالأقليدية الهندسة جلى بعد فيما

( geometry hyperbolicوالهندسة ) 3 األهليليجية ( geometry elliptic .) في 

  جاءت واألهليجية الزائد المقطع هندسة من كل فأن القديمة الرياضيات تطور تاريخ

 عام من أبتداءاً  الخمسة البديهيات في األقليدية واجهتها التي المشاكل بعض لتحل

 على ساعدت والتي بالالأقليدية بعد فيما وصفت( 1868) عام وحتى( 1733)

 أحيانا وسميت العشرين القرن في الفيزيائية العلمية النظريات من الكثير تطوير

 االنحناءات ( لوصف pseudo-Euclidean geometry) الكاذبة األقليدية بالهندسة

 .6نقطة الشكل جلى نقطة من تتغير التي

 

                                                           
11988Barnsley , Michael , "Fractals Every Where", Boston , Academic Press ,   
2.1983reeman and company, Mandelbrot , Benoit " the fractal geometry of Nature" , W , F , F     
3http://www.wordiq.com/definition/Fractal      

 6  الشكل

 في الثالث الخط مع خطين سلوك

 االهليلجية الثالثة ال ندسات

 الزائد والقطع واالقليدية

www.wordiQ.com المصدر 
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 وال والتعرجات واأللتواءات والمنخفضات المرتفعات الكسيريةلقد مثلت الهندسة 

 أما ، العالية النسيجية الكثافة وتظهر أخرى مرة الهيئة بنفس صورة فيها تكرر

 حالسطو وتصف لألشكال عالية تجريدية ذات فهي الصفات هذه فتناقض االقليدية

 صفو في كفاءتها وعدم النسيجي للعمق فيها الخطوط وتفتقد والمستوية الملساء

 .  دقيق بشكل األشكال في التعقيد درجة

  .   االبعاد الفير و المرعبطج مفه م الهندسو اليسير و4

   fractal space.الفضاء اليسيرا 1

ن مارتبط الفضاء الكسيري في ذهن المصمم بطبيعة االشكال ،فالفضاءات  تنشأ 

لفضاء ما اخالل طبيعة العالقة الرابطة بين االشكال او من طبيعة االشكال نفسها ،ا

لتي ة واالكسيري فقد وصف من خالل عالقته ببعد اخر غير االبعاد الثالثة المعروف

 قة اءات دينامكية وحرة وفعالة غير مغلتمتلكها تلك االشكال،وهي بمجملها فض

مما ادى الى  ثالث آخر جلى الثنائيين بعديه من الكسري الفضاء مفهوم لذا تحرير

 األبعاد هذه بين ما العالقة الكسري الفضاء ، يمثل أربعة جلى الفضاء أبعاد فكرة توسع

 العالقة الكسري الفضاء ُعد ، و (School of Wisdom طروحات ) في كما

 ُصوّرت فقد. منها الرابع البعد الكسرية تمثل خمسة جلى وقسمت األبعاد بين التبادلية

 من كل ، تضم" األبعاد دائرة"  تسمى دائرة بشكل الخمسة األبعاد بين التبادلية العالقة

 أعداد من الدائرة تؤلف.  الرابع البعد وأخيراً  والثالث والثاني واألول الصفري البعد

 Uniting التوحيدية الهندسة تضم التي المطلوبة المعلومات لكل أساسية
Geometry فقد األولى األربعة لألبعاد بالنسبة.  والزمن والفضاء والرياضيات 

 التساؤل تحت فكان( الرابع البعد أي) الخامس يخص ما أما ، تقريباً  بها مسلما أصبح

 يعبر الذي هو الرابع البعد فأعتبر ، الحاضر الوقت في به قُبل لكن أنشتاين عهد منذ

 . 7الشكل 1فيه نعيش الذي البعد و واقعنا عن

 الصفري البعد يَُمثل حين ففي ، مختلفة بصور األبعاد لهذه الشكلي التمثيل طبيعة تأتي

 ، النقي والشعور الموضوع ويمثل والمستقبل الماضي بين اللحظة جلى ويشير بالنقطة

 عنه فُيعبر الثاني أما ، للروح األساس ويعتبر المستقبل ويمثل بالخط األول عن فُيعبر

 الذي بالمجسم الثالث عن ويعبر ، التفكير في األساس ويعتبر الحاضر ويمثل بالسطح

                                                           
1, 1999,  The Five DimensionSchool of Wisdom ,  .  

http://www.fractalwisdom.com/FractalWisdom/dim.html 
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 والثاني األول يجمع ال مندلبروت هندسة جلى وفقا الرابع البعد فان ، الماضي يمثل

        عنه يعبر و الكسري البعد ويمثل بينهما الفاصلة والفترات الفجوات وجنما والثالث

 

 عدد ويضم الواقع ويمثل     space-time continuum الكمي  الفضاء – بالزمن

 .  والطاقة الزمن طريق عن البعض مع بعضها ترتبط المجسمات من ماالنهائي

 التي مركزيةال النقطة أما.  بينهم  الفاصلة الفترات في متضمناً  الكسري البعد ويكون

 البعد نع . يعبر the Self الذات أو identity الهوية تمثل األقطار تقاطع من تنتج

 فيه نعيش لذيا الحقيقي العالم بأنه ويوصف الكسرية والهندسة المعقدة باألرقام الرابع

 التغذية على ندمست ثابت تغير وبوجود وللطبيعة لانسان الكمي الفضاء - الزمن وهو

 .  العكسية

 أخرى جهة من وبالكسرية جهة من( الفضاء – الزمن)بـ الرابع البعد وصف القى

 – الزمن) ُربط خالل وذلك Mae-Wan Ho طروحات في عمقاً  أكثر وصفاً 

 خصائص له األول هيكل طبيعة وصف ومعتبراً  ، بالكسرية الكمي العضوي( الفضاء

 العضوي الفضاء - الزمن وأن ، الكسري( الفضاء – الزمن) فكان الكسري الهيكل

 ، أحياء من)  مكوناته بكل الكوني النظام بها يعمل التي للصورة وصف هو

 النظام. يوصف لهذا الميكانيكي الوصف من بالضد(  الخ...... منتجات ، مجتمعات

 nonlocal الالموضعي البيني االتصال خاصية له بأن العضوي( الفضاء – الزمن)
intercommunication المتماسك البلوري السائل هيئة خالل من تصوره ويمكن 

 التماسك من كل تحمل الحسية لالنسجة التماسكية فحالة ، الخاليا والمتالحم

 coherence المخزونة للطاقة الحجمي والتماسك  coherence timeالزمني
volume ، يوجد ال كذلك الحجمي التماسك حالة ضمن زمني فاصل يوجد فال 

 ضمن المترابطة للطاقة األحياء خزن بسبب الزمني التماسك ضمن فضائي فاصل

 تتضمن.  موضعية ال تبادلية تواصلية حالة فهنالك ، المنقضي( الزمن – الفضاء)

 (7الشكل )

 تمثيل االبعاد شكليا  المصدر

http://www.fractalwis

dom.com/FractalWisd

om/dim.html 
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 من تعزز المتراكبة المتماسكة الفعاليات من مجموعة  النظام لهذا النموذجية الصورة

 يأتي وال ، الكلي الشمولي التالصق حالة أبقاء مع الموضعية للحرية األقصى الحد

( "وتعني ان االجزاء المختلفة  Factorability)   التحلّلية القابلية مع متعارضاً  ذلك

 للحالة  وترابط ذاتي"تتواصل تبادلياً بشكل كفء بحيث تتحلل الى نواتج ذات تماسك 

 مستقلة هي كأنما سلوك األجزاء تسلك لذلك ، معها منسجماً  وجنما المتماسكة الكمية

 محكومة العضوي الفضاء - الزمن أن ذلك من يستدل .  1البعض بعضها عن

 ، األنتروبي من خالية تكون وااللتحام التماسك نحو الفعاليات تتجه فعندما ، بالفعالية

 - الزمنية العضوية الخصائص يحوي الذي الهيكل طبيعة توافق اُكتشف ولقد

 الذي الكسرية هيكل طبيعة مع تتوافق الموضعي غير التبادلي الترابط ذات الفضائية

 مختلف على الكل مع للجزء الذاتي بالتشبيه المتصف1975  عام مندلبروت أطلقه

 الهرمية المقاييس

 بعداً ب ليرتبط ويحرره الثالث البعد النموذجيشكل  عن تبتعد الكسري الفضاء وشكل

 الفتراتو الفجوات وجنما فقط الثالثة األبعاد يجمع ال رابعاً  بعداً  بأنه وصف آخر

 الكسري لفضاءا - بالزمن أحياناً  عنه وعبر ، هرمية كسرية وبأبعاد بينهما الفاصلة

 جزاءلأل الكلي التماسك خصائصه من الذي العضوي الفضاء - للزمن صورة وهي

 غير والديناميكية االنفتاحية صفة لها أن كما ، لها الموضعي التبادل حرية مع

 . المتلقي مع حر لتفاعل وخلقاً  الفضاء – الزمن خطية ال و الموضعية

    fractal order. النسق اليسيرا2

 ، بصيغتين يتحقق الذي التكوين في شيئين بين"  التوافق"  بصيغة  يعرف النسق

 ، التكوين عن خارج شيء مع الشيء يرتبط عندما يتحقق فالمطلق ، والنسبي المطلق

 أن ومع ،2البعض مع بعضهما بعالقة التكوين ضمن شيئين يرتبط عندما النسبي أما

 األشكال انتظامية وال انتظامية درجة وأختبر األقليدية الهندسة برز في التعريف هذا

 التشبيه خاصية من فكل ، الكسيرية الهندسة ضوء في يفسر ألن قابل مفهومه أن جال ،

 . التكوين أجزاء بين التوافق حالة تحقق المقياسية والهرمية الذاتية والنسبية الذاتي

                                                           
1Scientific, ", World The Physics of OrganismsHo, M.W. " The Rainbow and the Worm ,      

Singapore1993. 
   إنتروبي مصطلح entropy (اعتالج بكلمة أحيانا يعرب )اإلنتروبيا صبحتأ" . تحول" ومعناها اليونانية عن مأخوذ الكلمة أصل 

 للقانون بالنسبة خاصةو ، السوائل أو الغازات في الحراري التحريك قوانين ضمن والكيمياء الفيزياء في أساسيا مصطلحا اإلنتروبي أو
 تتم عمليةك سلوكها ويبحث داداألع بالغة جزيئات من المكونة الكبيرة لألنظمة الفيزيائية العمليات مع يتعامل الذي للثرموديناميك، الثاني
 صحبهي وأن بد ال فيزيائي ظامن في تلقائيا يحدث تغير أي:  يقول أساسي مبدأ على الحرارية للديناميكا الثاني القانون ينص. ال أم تلقائيا
 الموسوعة الحرة االلكترونية".إنتروبيته" مقدار في ازدياد

 الجامعة ، المعمارية الهندسة قسم إلى مقدمة ماجستير أطروحة ،"  اإلسالمية العمارة في النظام"  حسين محمد أسماء ، المقرم . 2

 .156.ص ، 1996 ، التكنولوجية



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

657 
 

ي طبيعفيصنف النسق ضمن الهندسة الكسيرية الى حالتين االولى النسق الكسيري ال

 سيريالك بالنسق صديق ، والنسق الكسيري ضمن نظرية الفوضى ،وفي الحالة االولى

 لوحظ فقد (والجبال كالنباتات)الطبيعة  أشكال في الظاهرة النسقية حالة هو الطبيعي

 عن ولدت الذي المفهوم وبين للنسق السابقة النظرة جوانب بعض بين وتشابها توافقا

 هندسة خالل تغير والالنسق النسق بين الحد مفهوم أن مع الكسيرية الهندسة

 : جانبين في التوافق هذا طبيعة تبويب يمكن.  مندلبروت

 في الضوضاء وصف طبيعة في األول 

 الطبيعة في الضوضاء مندلبروت مثّل فقد ، الطبيعة

 باإليقاعات الغزيرة ذاتياً  المشبهة العناقيد في

 ليست وهي ، ضوضائية ليست الكسرية، فالطبيعة

 متشابهة عناقيد ضمن منسقة وجنما ، متجانسة فوضى

 األمثلة من. ، الكسرية باإليقاعات غزيرة ذاتيا

 ذات المنجات بعض تتصادم ، ذلك على الواضحة

 مع  القاسي االقليدي التصميم
 ( 8الشكل) . 1خلفها تقع التي لألشجار الكسيرية اإليقاعات

 العضوي والتوازن العضوية الوحدة مفهوم طبيعة الةالي . 
 الثلج كحبات) الطبيعة أشكال على أولياً  أُطلق فقد العضوية الوحدة ذو النسق

 ارتبطت مختلفة ألفكار فيزياوياً  تعبيراً  ومثل للفلسفة أساسا واعتبرت ،( وغيرها

 التي فلسفته أساس تفحص وعند.  اإلنشاء وطرق والتصميم والثقافة والبيئة بالناس

 وطبيعة ،"  الطبيعة"  الثانية الكلمة حدود تعرف وهي"  الوحدة"  كلمتان في تقع

 وان الزمن مع ومتغيرة ساكنة كونها من أكثر فعالة:  كونها في تتمثل خصائصها

 أو واالضطراب التشويش حالة حدوث جلى تؤدي ال والمتغيرة الفعالة طبيعتها

 نجد ، 2الكامل التوافق حالة تحصل أن هو العضوي النمو في مبدأ أول وان ، الالنسق

 يتعلق ما وخاصة الطبيعة في للكسيرية مندلبروت نظرة مع يتوافق ذلك كل أن

،  الالخطية المحددة الدايناميكية للمنظومات للتنبؤ القابل وغير المنتظم غير بالسلوك

 . السيطرة تحت ووضعها التغيرات هذه هيكلة أمكن الكسيرية الهندسة خالل ومن
 وصفت فقد العضوي التوازن من ناتجة حالة العضوية الوحدة اُعتبرت آخر مجال في

"   وأجزائها الطبيعة ضمن والخارجية الداخلية القوى من مجموعة بفعل تنشأ بأنها

 بقوى الخارجية القوى وتتمثل ، بينها فيما شد قوى وتّكون تنمو الداخلية القوى أن

                                                           
1" , school of architecture , University of  geometry in architecture and designFractal Bovill , Carl " .  

Maryland , 1996 , Birkhäuser Bosten, ISBN 3-7643-3795-8 .,p.174). 
2 ..71. p. 1975", John Wily and Sons ,   Frank Lloyd WrightTwombly , Robert , C."   

 (8 الشيل  ام)

التصادم بيب المنتمات االاليد و 

 والطبيعو
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 بين الوحدة جلى بالتالي القوى هذه تؤدي للسطوح االحتكاك وقوة ، األرضي الجذب

 الكسيري النسق مفهوم مع تتوافق وهي  ،1الكل ومع البعض مع بعضها األجزاء

 . األجزاء بين الكلي والتماسك الترابط تحقيق خصائصه من الذي

 تشبيهال بغزارة متصفة أشكال وذو والالخطية بالديناميكية الكسيري فيتصف النسق

 لمفهوم الرؤية طبيعة في تتجسد للنسق السابقة المفاهيم في الجذور بعض له الذاتي

 فيما قاألنسا تصادم وجنما الطبيعة في الضوضاء أو الفوضى يعني ال الذي الالنسق

 لعضويا والتوازن لألشكال العضوية الوحدة طبيعة في يتجسد أن يمكن كذلك ، بينها

 الكل. ومع األجزاء بين التوافق يحقق الذي

 ودوج طبيعة خالل من هو الكسري النسق طبيعة توضيح يمكن التي الثاني الحالة

 حهتوضي سبق فكما.  بالفوضى تتصف التي الديناميكية الظواهر مخطط ضمن النسق

 دمع حالة وجن بالتذبذب يتصف أن يمكن الكسرية الخصائص يحمل الذي النظام أن

 تسمى التي هي هذه االنتظام حالة طبيعة.  االنتظام حالة تتخللها أن يمكن فيه االنتظام

 نطقةالم تلك طبيعة الطروحات بعض وصفت ولقد النسق، فيها يتحقق التي بالمنطقة

 . تشكلها وكيفية
 الذي ةالطبيع أشكال في الذاتي التشبيه بغزارة يتمثل الكسري النسق أن لنصل الى

 متصاد عند يحدث الالنسق أو النسق غياب وأن ، هرمية مقاييس عدة على يتكرر

اث تصميم اث في غالباً  يحدث ما وذلك التعارض مولدة البعض مع بعضها األنساق

 اميكيةالدين النظم في النسقية تمثيل ويمكن الشارع عند تأثيث الشوارع القديمة،

 تظهر يوالت تذبذبات فيها تحدث التي الفترات كل توصل التي المستمرة بالتتابعية

 . مستقرة دورية مناطق بشكل

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1).33. p. 1951" McGraw Hill Book Company Inc .,  Design FundamentalsScott , Robert Gillam  "   
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 الفصل الثالث:

 تحليل العينة:

 1وصف وتحليل العينة 
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 الوصف العام :  

  قاطعpartition  - دة بنوعين االول منضconsole , وحدة تحكم  او منضدة

رفوف  -     Seating unitوحدة جلوس -Writing deskكتابة 

Shelving unit  

 يم ،صمم من قبل طالب قسم العمارة الداخلية  في كلية رود آيالند للتصم 

  varsha mononوفارشا مينون   radhi desaiراضي ديساي 

  1،55ابعاده: االرتفاع cm -2,00cm-50 cm  

  مصنع من مادة 

  
 التحليل العام للعينة 

به الذاتي سمة الشكل عبدرة عن تركيبة كسيرية تمتاز بجمالية ظاهرية ، شكل التشا

معكوس يحوي  Lبارزة في تكوينة فكل وحدة )عبارة عن مستطيل على شكل حرف 

تكسر في االعلى مشرح من الجانب باربع فتحات متناسبة مع حجم الوحدة لكسر 
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الرتابة في الشكل الجانبي للوحدة وخلق حركة شكلية ،اضافة الى ايقاع ممنتظم في 

وحدات متداخل مع بعضها البعض ربطت  10 الوحدة الواحدة( والشكل متكون من

بواسطة اسطوانة دائرية اتخذت شكال محوريا للوحدات جميها مما سهل حركتها 

وساعد في تغير وظائف هذه الوحدة ،فالتشابه الذاتي بين الوحدات اي عملية اعادة 

لشكل الوحدة الواحدة مع تصغير  في قياساتها بصورة متناسبة خلق نسق منتظم ذو 

الية .ان المقياس الهرمي او الهرمية اعطت الشكل خصوصية من حيث سهولة جم

ادراكه واستيعاب الهياكل المتحققه من خالل تنظيم توزيع الوحدات المكونة  للكل 

العام ، كما عمل المصممان على كسر رتابة الشكل من خالل اضافة اللون االصفر 

 . مع اللون االسود كونهم من اشد التضادات تميزا

احية ة من نرتابوبالرغم من التعدد الوظيفي ال ان الشكل امتازه بالبساطة الخالية من ال

ما مالشكل فعند تحريك الوحدات لعمل منضدة كتابة سوف يتغير التكوين الشكلي 

 يعطي انطباعا جماليا مختلفا عن وحدة التحكم او عند تكوينة كرفوف 

 نه لهالمكودة ذات جمالية لتناسب االجزاء ااذا فالوحدة التركيبية تمتاز بكونها وح

تغير  تيجةبالرغم من النسق التكراري ، فضال عن عن التغير في الفضاء المكونه له ن

صورة كل بشكل الوحدة حسب الحاجة الوظيفية لها مما يغير من الهيكلية الهرمية للش

م التنظيعامة ،ان استخدام فكرة ربط القطع بمحور عامودي محوري سهلة عملية 

ت سما والحركة للوحدات ، مما كون انساق جديدة متداخلة مع النسق االول وهي من

تج ة تنالكسيريات التي تعتمد على هياكل ثانوية متشكلة بفعل قوى داخلية وخارجي

سقا نكون معنها انماط بهيئات منتظمة او غير منتظمة ، وذلك لكسر البساطة الشكلية 

 مستمرا 

  

 الفصل الراب 

 لتائج واستنتا ات البجث

 عمهيد   

بعد ما توصلت الباحثة الى مجموعة من مؤشرات حول المفاهيم المعرفية التي 

عرضتها في االطار النظري ،ثم بنائ استمارة التحليل ،وفقا لمنطلقاتها الفكرية والتي 

عبرت عنما يتضمنه االطار النظري من جوانت معرفية تخص مفهوم الكسيرية 

لتوليد االشكال الجديدة واسقاطها على هيئة المنتج الصناعي وصوالً الى وخصائصها 

 آليات اشتغالها في قدرتها على توليد اشكال ذات جمالية بعيدا عن تقليدية االشكال 
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  البجث لتائج   

ة ن عدمأظهرت التركيبة الهيكيلة لعينة البحث ، كونها وحدة واحدة متكونة  .1

 .3-2-1في نماذج  %100،متناظرة بنسبة اجزاء متشابهه ذاتيا 
% من 66.6بينما شكلت البالطة الكسيرية اي تكرار الوحدة الواحدة بنسبة  .2

% من عينة البحث  33.3نسبة  بينما شكلت 2-3عينة البحث في العينة 

رقم  عينةتكرار مع اختالف في الوحدات المكررة ليخلق ايقاعات متنوعاً في ال

 ية والحفاظ على االداء الوظيفي المتنوع ،كسرا لرتابة الشكل 1
 حقق شكلت المقياس الهرمي جزءاً اساسي في التكوين العام للكسيريات فقد .3

وهي نسبة عالية جدا كونها احد الخصائص لتكوين وتشكيل  %100نسبة

 الفضاء الكسيري شكلياً وجمالياً.
ن ة ملبساطامتازت الهيئة العامة للهيئة الكسيريات في المنتج الصناعي با .4

لية جما ناحية الشكل والتنوع من الناحية الوظيفية مما خلق حركة بصرية ذات

ة ن جهنتيجة التضاد بين والوحدات المكونة للمنتج وبين المنتج والفضاء م

 اخرى 
تنوع فيها التي ت 1من عينة البحث كما في العينة رقم  33.3شكل التعقيد نسبة  .5

فقد  3-2 ر على التكوين العام بينما العينةاالشكال وتتغير وتتداخل بما يؤث

حدة امتازت بالبساطة برغم من التعدد الوظيفي نتيجة تكرار الوحدة الوا

 بانتظام بعيدا عن المقياس الهرمي 
ا من عينة البحث كم 66.6ظهر التجعيد والتثقيب كخصائص كسيرية بنسبة  .6

 66.6كل نسبة بشكل واضح وش 1وظهرت التثقيب في العينة  3-2في العينة 

  2-1من عينة البحث في العينة 
ث من عينة البح %100اظهرت البحث ان التعدد الوظيفي شكل نسبة عالية  .7

ل لتصبح سمة في الكسيريات كونها منتجات جمعت اكثر من وظيفة في الشك

 الواحد مع تغير في الهيئة حسب الشكل المطلوب
نوع كونة للهيئة ويحدث تمن عينة البحث تداخل في االنساق الم 66.6شكل  .8

ا ثابتا من العينة نسق 33.3في االشكال المكونة للهيئة العامة بينما شكلت 

  1واتخذت النسق الخطي تكوينا له كما في العينة رقم 
 %100ة بنس لقد كان للتقنية دور فعال فحداثة االنماط الشكلية المكونة للهيئة .9

 من عينة البحث  33.3وبينما تقنيات الرابطة االشكال نسبة 

 االستنتا ات 

 ، مختلفة وعلوم ظواهر في أصول أو تطبيقات الكسيرية الهندسة لمبادئ .1

 ظواهر بعض في والتكرارية الذاتي التشبيه خاصيتي بوضوح أحيانا تُجسد
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 بوضوح أو ، والجبال النباتات كأوراق أشكالها تفحص عند سواء الطبيعة

 وذلك البعيد المدى على سلوكها تنبؤ على القدرة وعدم الالخطية خاصيتي

 للوهلة تبدو التي الديناميكية الصفة ذات الظواهر بعض سلوك تحليل عند

 علوم في وجنما فقط الطبيعة في تواجدها يقتصر ال والتي عشوائية األولى

 . مختلفة

 ألنظمةل الشكلي االشتقاق أو التوليد من ناتجة تكوين هي الكسيرية المنتج .2

 هيو ، الكسيرية المؤشرات وباعتماد المورفولوجية للتشكيالت التكرارية

 يالتصميم الفعل وتغطي ، والتركيب التحليل مجالي تشمل مستمرة عملية

 شتقاقلال جديد آلية الكسيرية العمارة تحقق وبه ، التلقي وفعل والتواصلي

 .الكسيرية التكرارية األنظمة باعتماد الشكلي والتوليد
 للكسيرية ويشمل الفكرية األبعاد .3
 الفعالية عن يعبر نسقا الكسرية الهياكل تتضمن جذ ، الكسيري النسق .أ

 لكن ، ءللتنبؤ قابلة وغير الزمن مع متغيرة هي أنها تبدو والتي والالسكون

 ذو منتظم دوري سلوك يوجد ذلك كل ضمن أن الكسرية النظرية أثبتت

 . متضاعفة تكرارية
 الثةالث أبعاده من يخرج الذي الخفي الفضاء ذلك فهو ، الكسيري الفضاء  .ب

 ألبعادا مع تبادلية عالقة ويؤمن ، العضوي الفضاء – بالزمان ليرتبط

 الحر التفاعل يؤمن موضعي غير بيني اتصال خاصية وله ، األخرى

 . لألفكار السريع واالنتقال
 عدةب يرتبط الكسيرية الهياكل عن االستدالل أن جذ:  الكسيرية الخصائص .4

 لذاتيا التشبيه كخاصية ، لها العامة الهيئة خالل من أما فهي ، متغيرات

 تعقيدوال والتراص والتثقيب والتجعد الهرمي والتكامل والتماسك والتساند

 في والغنى والتبرعم النسيجي والعمق والخشونة والتعرج وااللتواء

 كالنسبية الرياضي الحساب من مستنتجة خصائص خالل من أو.  التفاصيل

 بين لرابطةا العالقة خالل من أو.  الكسرية والبالطية الذهبية والنسبة الذاتي

 قياسبالم والربط والتناظر الهرمي والمقياس كالتكرار الكسيرية الهيئات

 . الكسيري واإليقاع اإلنساني

 ، سربونسكي كنتور، ، كوخ منحنى) مثل األساسية وانواع الكسيريات .5

 . للفضاء ملئها ودرجة تكونها سرعة في( بيانو ، منكوسكي

 حالة تعكس عالية كسيرية بقيم المنتجات الصناعية الحديثة  معظم تميز .6

 والمملة الرتيبة النسقية حالة عن أبعد فهي ، البصري اإلمتاع من متميزة

 العشوائية تعكس التي الكبيرة المفاجئة حالة عن وأبعد ، والصارمة
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 المنتوج بين الرابطة الوثيقة العالقة نوع بالتالي ذلك يؤشر ، والتشويش

 .  الكسيرية ومنها الحديثة النظريات تلك مصدر تعد التي المحيطة والبيئة

 نسقاً  عن المنتج الصناعي  في برزت التي الكسيرية الخصائص كشفت .7

 من ءاً جبتدا ، الذاتي التشابه خالل من الطبيعة في النسق جلى أقرب كسريا

 ضاءاتالف بين العنقودي بالتراكب وجنتهاءاً  الوحدات المكونة الاي منتج 

 ريالكسي جيقاعها طبيعة تقارب عن فضال ، المفتوحة )في الثريات مثال(

 من رأكث فاعلة فهي ، الطبيعة في اإليقاعية الهياكل طبيعة مع المستنتج

 ألارباك من حالة جحداث جلى تغيرها يقود ال ومتغيرة ساكنة كونها

 كتماس من تزيد شد قوى الوحدات بين التشابه حالة وتُحقق ، والتشويش

  تكوين
ون تتك اغلب المنتجات الكسيرية تمتازبالتعدد الوظيفي في منتجاتها كونها .8

 من عدت اجزاء متصلة في اغلب االحيان 

  الت صيات  

قة العالتوصي الباحثة بضرورة التعمق بالدراسة الكسيرية من خالل دراسة  .1

ري بين المنتج الكسيري والفضاء المحيط ودراسات التحوالت للشكل الكسي

 في فضاءه
رية توصي بضرورة تعريف الطالب بالمفاهيم الجديدة ومنها الهندسة الكسي .2

 كنظريات لتوليد االشكال التصميمية 
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 عبةيو الفب في ا   لات  اسصو

 د اسو في

 الةباتع   ض الةابت و خلصلو 

 

 د نجم عبد حيدر

 تقديم وتلخيص من جي :

ت في تاريخ المعرفة المنتجة إلبداعات مؤثرة وفاعلة ، كما في التشكيل ، تحوال    

 -باستراتيجيات تنبني بمجالين :

 األول /   في المعرفة والفكر ذاته .

 الثاني /   في األداءات اإلبداعية المتمظهرة فيزيائياً بخامات متنوعة .

واالتجاهين متحولين حتماً عبر حركة ونمو الحضارة اإلنسانية بتمثيل المعرفة وصورة     

العالقة بين اإلنسان ووجوده الفيزيائي ، المتمثل خارج ذاته والمتفاعل معها ) الذات ( ، االمر 

الذي يقوض الثابت بأساسيه القبلي بمنطق ميتافيزيقي  و البعدي المفترض ، إال أن البعض من 

الثوابت تأخذ مجاالً أوسع في تاريخ الحضارة اإلنسانية ، وهذه الوساعة تتمثل في كم ونوع 

اشتغالها في زمن النتاج الحضاري ذاته ، حتى تبدو لنا ذات رسوخاً متجذراً ال يمكن حلحلته أو 

تماء انزياحه ، واألمر يشمل الفنون وال سيما فنون التشكيل  ، إذ إن القارئ الفاحص لحركة االن

الجمعي يجد أيقونات جمالية أسست بتاريخها الطويل تثبتاً كان وما زال في بعض من األحايين 

راسخاً ال يمكن خلخلتها وإزاحتها ، لكن في المقابل نجد حركة لها تاريخها العميق في اشاعة 

النسبية وتقويض المقدس في الفكر قد نحتت رؤيتها واستطاعت أن تضع بصماته في إمكانية 

إزاحة تلك األيقونات ، ان كانت في االنتماء الفكري او في التذوق الجمعي وما دعوات الحرية 

وازدراء الوجود بكل أشكاله المادية  و االجتماعية والشعور المتفاقم بحتمية العدم  والفناء اال 

ية مساعد مهم في تقويض الثابت وتشكل غربة في الذات الفردية والجمعية ، حفزت فكرة الحر
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والتحرر وفتحت المجال أمام االختيار المنفتح نحو آفاق استطاعت أن تزيح تلك األيقونات 

الراسخة وتدون صورة مختلفة لماهية الجميل والجمال والفن واإلبداع  .   وكل ذلك يمكن أن 

سة ايضاحه في دراسة تاريخ الفكر الفلسفي أوالً والفكر الفلسفي الجمالي ثانياً  ، لنجد أن مشاك

واألمر مستمر ، لتحال عملية إزاحة   األيقون لها جذورها القديمة كما هو حال السفسطائيين 

والحضاري ، إال أن  قيم الماضي وتأسيس قيم جديدة الى احدى قوى التحول األبستميولوجي

االنفجارات الكبرى في التحول يمكن تشخيصها وبيان مفارقتها الواسعة للنسق والسياق المعرفي 

والجمالي السائد . ويعد ) فريدريك نتشة(  أهم من أسس اليه التحول في التذوق الجمعي و 

 قوض أيقونات رسخت لقرون طويلة .

ية توصف يتشوه فلسفة الحداثة وما بعدها ، بل إن النيعد الفكر النيتشوي المؤسس لما نطلق علي

 عشرين  ،ن الكمرجعاً مهماً لتلك األفكار التي تخاطب بها الفنانون المتمردون مع بدايات القر

ومؤثرا  ثويةفضالً عنما يعد به هذا الفكر مرجعاً لنظريات توصف بأنها حداثوية أو ما بعد حدا

نتي في لوبوبعده ، كما عند ) هوسرل ( في ظاهرياته ، ومر بأسماء مهمة في الفكر الحداثي وما

ن أمكن تأكيد فينومينولوجيا الجسد ، والفكر الوجودي المعاصر عند )سارتر وهيدجر ( ، وي

ي فن ( نؤشر )يورغن هابرماس ( في تواصيلته التوافقية و ) تودوروف ( في شعريته  و) كوه

 ار ، و )لتكرازعته ، و ) جيل ديلوز ( في االختالف و انزياحيته ،  و)فرنسسوا ليوتار ( في منا

عبثية  أسيسجاك دريدا ( في تفويضيته ، بامتدادا  لتلك النيتشوية التي انتقلت بتسارع نحو ت

 الجمال والفن في أيقونات راسخة .

إن البحث في تقويض الثابت وخلخلة الثبات االيقوني ، يعني البحث في متحوالت الحداثة     

وما بعدها ، الن هذه التحوالت تعتمد على تلك العبثية الرافضة ، التي تستدعي قوة االختيار 

الوجودي المعززة بفلسفة الرفض النيتشوي ، وهنا تكمن استراتيجية هذا البحث العلمي ، 

                                                           
 ونوا الد ولم يكبل المي/ معلمو الخطابة والفلسفة جوالون في بالد اليونان قديما وعلى نحو خاص في القرن الخامس ق السفسطائيين

م ديا وحاربههما ماالجانب العقالني وفهموا الطبيعة فمدرسة خاصة بهم اال انهم يشتركون في بعض اآلراء العامة وتميزت آرائهم ب
وغاس و ن )بوتافالطون محاربو شعواء وانتقدهم وانتقدوه حتى اصبحت كلمة سفسطة تطلق كموقع عيب ومن اهم فالسفة السفسطائيي

 23، ص :  2002،  1جورجياس (. ينظر : نجم حيدر : عم الجمال افاقه و تطوره ، بغداد :جامعة بغداد ، مطبعة الموصل ، ط 

 :باإلنجليزية( نظرية المعرفة Epistemology : كلمة مؤلفة من جمع كلمتين يونانيتين )logos بمعنى علم 
epistemeو : حديث، علم، نقد، دراسة فهي جذا دراسة نقدية للعلوم. تعتبر نظرية المعرفة جحدى المباحث  بمعنى 
الكبرى في الفلسفة التي تدرس طبيعة وشروط تشكل المعرفة المعرفة، المصطلح بحد ذاته معرفة، يعتقد أن من 
صاغه هو الفيلسوف االسكتلندي جيمس فريدريك فيرير.ويعرفها الالند في معجمه الفلسفي بأنها فلسفة العلوم، 
وهي تختلف بهذا عن الدراسة الوصفية لمناهج العلوم )ميثودولوجيا(كما أنها ليست حدسا للقوانين العلمية ألن 

تدرس بشكل نقدي مبادئ كافة أنواع العلوم وفروضها ونتائجها لتحديد أساسها المنطقي ال النفسي  األبستمولوجيا
ينظر :  .قيمتها الموضوعيةوبيان  www.wakabedea@y 
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
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لنا تلك المتحوالت االستراتيجية في االداءات الجمالية الفنية والسيما فنون التشكيل بعد  وتنكشف

 فضال عن : اهمية هذا البحث وحاجت  االكاديميةثورة االنطباعية لتتبين 

 )مشكلة البحث ( :. 

نى ى ادمن حيث العقل المشاكس للثوابت و القيم برغم ما يتلقاه من محاربة وتثليب تصل ال

لو ار وويات التجريح ، نجده مصرا يمتلك صفات الثورة واالقدام ، بما يحقق له االنتصمست

 رارةشبمستوى نسبي على وفق حساب الكم ، وعلى الرغم قلة مريديه واتباعه نجدهم يشكلون 

دائي و اال لتاريخ التحول في بنية االنتماء الفكري تلبث االنتشار و التوسع ، وعند دراستنا

 طة تمتلكلبسياإلبداعات ومنها الجمالية والسيما التشكيل ، نجد ان هذه المعادلة ا المنعكس في

رادي ر االالواقعية والموضوعية واالستمرار بل الديمومة . التي اساسها بيان فاعلية االصرا

ة األبستمولوجي المنطلق من ضاغط الغربة واالحساس بالعدم في الذات ودعوة نحو ازاح

، و  ة مختلفةداعية في الحياة بصورتيها المادية الملموسة المتشكلة في اداءات ابااليقونات الفاعل

مو ة مع النستمرصورتها المفاهيمية المتمظهرة في العقائد و األيدولوجيات ، ان هذه الفاعلية الم

 صراعالحضاري االنساني يحقق البناء االبستميولوجي للوعي االنساني باختالف الضواغط و

 -وة العولمة  ، وازاء ذلك يمكن صياغة سؤال مشكلة البحث على وفق يأتي:الهوية وسط

  ابت الىثمن  ما مكامن قو  االيقون ؟ . وما بنية صراعة مع عناصر تقويض  التي تحيل 

 . ؟خلخلة الثبات 

 -هدف البحث :

  ، م من ثوكشف عن مكامن العبث الممن ع بقو  متفلسفة أيقونات راسخة في الوعي

غربة م والقو  التقويض التفاعلية التي اعتمدت فلسفة العبث واشاعت رؤ  العدبيان 

 بوصف ا فلسفة النتاج الفني الجمالي العابث .

 -حدود البحث :

قون فلسفة الحداثة وما بعدها والفكر الفلسفي الرافض لالي –الحد الموضوعي  

 والوغس  .

  القرن العشرين . –الحد الزماني 

  وربا وامريكا .ا –الحد المكاني 
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 لشكلا اهليمنة يف امليتافيزيقيا  -الرسوخ والتثبت االيقوني اجلمايل : املبحث االول

 

اعل مع وتف تعد مشكلة التثبت في المعرفة االنسانية من المشاكل المستديمة بامتالكها ديمومه

لثبات يه امجاورات مختلفة ، اذ يتمثل التثبت في ظاهرة الرسوخ والديمومة ، لكن ما يتحقق ف

سع ن اومن مظاهر الفكر و المعرفة ال يلبث ان يجد تقويضاً ، في بعضها رسوخا يستديم بزم

،  تقويضغيره ، واالخرى ال تلبث ان تتخلخل ، و االسباب متنوعة ونسبية في الرسوخ والمن 

 وتتحكم بها ضواغط متعددة ومختلفة حسب الزمان و المكان . 

ولخصوصية بحثنا في فن التشكيل ، نتجه نحو كشف القوى التي تعتمد منطق التثبت وال تتوافق 

بت التي احالتها الى منطقيات التقديس ، وهي ببساطة مع الحركة والتحول اال ضمن دائرة الثوا

قوى ذات منحى ميتافيزيقي ، او تعتمد الميتافيزيق بعده فكراً ينعكس في اداء ، ومنه االداء الفني 

الجمالي . والن الفن ظاهرة معرفية انسانية ال تخلو من دوافع وتعالقات اجتماعية )سيسولوجية( 

الً عن تعالقاتها العميقة مع ذات االنسان بانفعاالته النفسية و ) ميثولوجية ( ودينية ، فض

وتفاعالته الفسلجية ،  وما يمكن أن ناشره من تداخل الحضارة على كل مستوياتها وصورها 

تداخاًل واضحاً ومؤثراً نجده يتاثر ويؤثر في كل معطيات محيطه ) األبستمولوجي ( ، ومنها 

رحلية ال تخلو من نسبية متضمنه اختالفات واسعة ، ضواغط تؤدي الى تثبت وثبات ولو بم

اأفكارا   ذا ابعاد مترامية التأثير كما هو حال الفكر الفلسفي المتعالق ايجابا  مع الفكر وتعد  ) 

ونقصد بذلك  1الديني الالهوتي بوصف  اهم ما يمكن ان يكون مؤثرا في التزم التثبت والثبات (

ته التاريخية وال سيما من االغريق الى الحداثة وما بعدها . ويمكن الفكر الميتافيزيقي بكل تحوال

عده من اهم االفكار التي استثمرها الفن وتفاعل معها تفاعال واضحا يتعين حسابه وبيان معالمه 

عبَر مخاضات تحققت نتاجاته عبر الزمن الطويل في الحضارات اإلنسانية ، اذ نجد الفن قد 

لفكر الميتافيزيقي بالتزامه احيانا او بالتفاعل معه الى مستوى التداخل تفاعل تفاعال واضحا مع ا

العضوي وبناء صيرورته المتبادلة بين الفن ذاته او صيرورة الفكر في ذاته ، وعليه يمكن لنا 

على مستوياتها الواسعة بتعالق مع الميتافيزيقيا بما فيها  القول ان الفن قدم للمخيلة التخصصية 

                                                           
1                                               233p . C.L.Ten: Routledge History of Philosophy 

London  
     قدمت لنا االكتشافات الحديثة في علوم الدماغ والسيما القشرة المخية متحول كبير فةي فهةم الخيةال والمخيلةة

عند االنسان وعلى نحو ادق عند االنسان المتوجه الى نظام معرفي تركيبي تخصصي ) علةى الةرغم مةن ان كةل 
توى بناءهةا التركيبةي كمةا عنةد المهنيةين طر المعرفة حتةى لةو تضةاءل مسةااالفعال القصدية المتكررة تعد ضمن 

والحرفيين( والرأي ينطلق من عةد الخيةال منظومةة تفكيةر مسةتترة تحكمهةا الدافعيةة واالنفعةال ، وألنةه علةى هةذا 
المستوى من التعيين والتثبت فيمكن للخيال أن يتنام ويتطةور ويمكةن ان يصةاب بةالنكوص والتراجةع، فضةال مةن 
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ارق للحس والمحسوس والمادة المركبة في وقائع الوجود الفيزيائي ، مما اتاح لها ان من تأمل مف

تجد في الفن اداة ألحالتها من لغة فوقية الى مالمسة مباشرة مع الذات االنسانية ،  فضالً عما 

 قدم للفن ذاته ان يستثمر افكارها في حثها الدائم نحو التأمل ما وراء المادة والحس والغريزة ،

فيعيد بناءه ليكون ابداعاً ينظم اشكاالً وتكوينات مفارقة للحس والمادة والغريزة ، وهنا تكمن 

الميتافيزيقيا في تأكيد التثبت و الثبات بمنطق الرفض و االزدراء من كل ما هو حسي مادي 

غريزي ، و دعواتها السرمدية لعلم مفرق يشوبه النقاء وال تتحكم به قوى الغريزة وصراعات 

المادة ،  فتألقت  بنتاجات فنية ابداعية منذ الفراعنة وفنون وادي الرافدين مرورا باإلغريق 

والرومان وعصور اوربا المزدهرة إلى ما نجده اآلن من تشكيل يمكن ان نسميه ميتافيزيقي 

المنحى في فنون الحداثة وما بعدها . إن الميتافيزيقيا والفكر المثالي بتاريخه الطويل عبر 

حضارة االنسانية يبدو خطأً فكاراً قديماً على وفق نتاجات االغريق والسيما ) سقراط ال

وافالطون وارسطو ( ،  و ما قدمه ) عمانوئيل كانت ( وصوال الى  )هنري بركسن وبنديتو 

قرن 24،) توصف  الميتافيزيقيا خطأ بفعل هذا الزمن الممتد عبر ما يتخطى الكروتشه ( 

 ير ذلك البت  ، بل يمكن ان نصف الميتافيزيقيا باأوسع ديموم  عبر توصف بالقدم وهي 

، واالكثر التصاقا مع النقس االنسانية الراغبة بالخلود بأي صيغة  1زمن التحضر البشر  (

تعزز هذه الرغبة او تحل المشكلة على نحو يتوافق مع سيكولوجية اإلنسان الذي يرفض الموت 

 تمراريته في حياة اخرى ،والفناء ويرغب الخلود و واس

ق ى وفاالمر الذي وصفها الفكر الميتافيزيقي بأوصاف متشابهة احيانا ومختلفة جزئيا عل 

جنات ر الاالتجاهات الفكر الالهوتي ، فها هي االثيرية والسرمدية وعالم ما بعد الموت وصو

رة طاء والكثوحساب االخرة ومكافئة من كان كابحا لرغباته وغرائزه في عالم مفعم بالع

ان هذا   .والملذات ،انها خاضعة الى اي صورة من صور التأويل، ومنه التأويل الميتافيزيقي 

 اً برغبةدعومماالمل والتأمل المشافي للوعة العدم وحتمية الفناء ، حقق ارتياحا ابستمولوجياً 

للحس  سيكولوجية ، ومن ثم احيلت المرفوضات والممنوعات التي تأصلت بالرفض القاطع

لية لجمااوالمحسوس وازدراء الغرائز ...الخ الى تثبت ايقوني امتد بأطرافه الى اإلبداعات 

 والسيما الفنون ومنها التشكيل ، بل ان التقديس شكل قوه تأكيد و ديمومه .

                                                                                                                                                                      

ة على نحو ما بتخصص االنسان وتوجهاته ودوافعه، وإزاء ذلك يمكن أن تكةون وجود خياالت تخصصية مرتبط
المخيلةةة التخصصةةية ذات قواسةةم مشةةتركة سةةهلة التأشةةير والتشةةخيص عنةةد معشةةر االطباء،وهكةةذا االمةةر عنةةد 

االبةداع ،  المهندسين والفنانين والمسةرحيين والموسةيقيين وأخيةرا هنةاك مخيلةة تخصصةية يمكنهةا النمةو لمسةتوى
 التوجه والتفرغ والعمل.فالخيال والمخيلة يمكنها النمو ويمكن اصابتها بالنكوص او التراجع . فعلب

1. Allen،  philosophy –A.A.B.: The meaning of Beaut ، 113Vol  No . ،  1955April .، 

Macmillan co. Limited ، London ، 1955 
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زا في تمركماألمر انتقل الى فنون التشكيل منذ عصر الدويالت االولى وحتى ما قبلها ، وكان  

د ا بعدين و النيل وصوال الى االغريق والى يومنا الذي نعيشه في خضم فنون موادي الراف

اح الفصالحاثة ، والمستقصي في حركة الرسم والنحت عبر تحوالت الزمان والمكان يجد ذاك ا

ية وحانالشكلي التكويني الذي مارسه فنانو الرسم والنحت بعوالم الميتافيزيقيا وصور الر

دنسا م، حركة تعمل  على تأكيد  ثوابت روحانية ، تزيح كلما يعد والتصوف نحو المطلق ، 

ثة عملت لحدااحسب تعبير الفكر المثالي ، إن الرسم والنحت والتشكيل البنائي التجاهات ما بعد 

فنون  ة فيعلى نحو متسارع لتقويض الواقعة الفيزيائية التي نسميها بالتداول العام للواقعي

م اال مفهوومعنى الملحة نحو هذه الدراماتيكية التي تعلن الجمال في الالالحداثة ، وبفعل الرغبة 

ي بت هواال متعين في عالمنا الحسي وعن طريق ادواته في التشخيص وسرد المعنى ، واال ثا

ن للتجريد ياً ، كاتراضفي حقيقتها حث أللية الفكر وتفاعله مع بناء العمل الفني ، تفاعالً تأويلياً اف

      ة . في تطبيق ذلك ، انظر في ذلك بعض اعمال موندريان ذات الصيغة الهندسي مكانة مهمة

 ) بيت موندريان ( 

     

 

 

 

 بناء مستوحى من موندريان شكل )  ( موندريان 

الشكل والتكوين واللون الى بناء   يبدو للمتتبع لحركة اإلنتاج للنص التشكيلي الجمالي ، ان احالة

روحي تصوفي امر ال يعد نزهة او استسهال ، الن التأويل المتفلسف نحو الصوفية والروحانية 

تتطلب ما يوافقها منطقياً في منظومة بناء الشكل والتكوين واللون واالمر جابه الفنانين مما جعل 

هم يسير بخطابات متباينة في احيانا كثر تحليل البناء في احالة الجزئيات والكليات في نتاجات

والموقف يرجع الى ذائقيه التجرد من التعالقات الحسية 

 الغرائزية كم في المقاربة بين 

الموسيقى المجردة من الحكاية والتشكيل الذي ينحو 

المنحى ذاته يمكن كشفها في ايقاعية اللون وحركة 

يل ما التكوين في لحظة االبصار للنص التشكيلي ، وتشك
 (ملون  معدنية رقائق:  كالدر الكسندر)
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بعد الحداثه استثمر المعادلة هذه استثمارا واسع كما في بعض اعمال )الكسندر كالدر( . ) رقائق 

 معدنية ملونه ( ، 

                                                                                                        

ن نجد ما يوحي الى ذلك في ) الطائر وفي المقابل يمكن ا

لبرنكوزي ( الطائر يحلق في الفضاء فيه دعوة روحانية 

متصوفة في التشبث برومانسية الحركة التي تحاول مفارقة 

المادة ، والن في الصوفية والروحانية التزام فيه من 

الرومانسية والصفاء الكثير نجد ان بعض من االعمال التي 

تفترض افتراضاتها المؤولة يمكن لها  تستدعي المخيلة ان

جاكسون ان تكون ميتافيزيقية المنحى                          

 بولوك

والمتتبع ألعمال) جاكسون بولوك( التي يقدمها بطريقة الرش الموحى بلحظوية واعتباطية  

االداء وهو غير ذلك ابدا اذ ان خبرته ووعيه المفرط نحو تقنياته يجعل من اعماله ذات قصدية 

واضحة اال ان حدس اللحظة في االداء هو المموه في 

إلى إزاحة  استيعابها على مستوى التقنيات . ، إن الدعوة

ورفض مظاهر الغريزة في النص الجمالي   الحس والمادة

والتألق في عوالم غيبية ، ال تعني ازاحة الجزئيات من 

الوقائع المادية على نحو كامل ،  فاالمر ال يتحقق حتى في 

التجريد الخالص ، الن االنسان يركب خياله الذي يدعي انه مفارق للمادة والوقائع الحسية من 

 الوقائع ومن المواد الحسية المتاحة له ، لكنه يركبها بماهي ليست عليه في هذه 

 

كلياتها ، وهنا تكمن المفارقة وتكمن خصوصية الرومانس الميتافيزيقي ، بل يمكن تسميتها 

بالواقعية المثالية ، وهي ببذلك تدعي الثبات و التثبت بالمنطق الميتافيزيقي ، ويمكنها تحقيق 

رقة ما هو درامي كحدث ينسب الى عالم الحس و الغرائز، فضال عنما تحققه من  رؤيتها في مفا

بناءاً رومانسياً و صفاءاً ميتافيزيقياً صوفياً اخالقياً ، متمثالً في الفن اإلغريقي و الروماني لعالم 

اإللهة وصور الحب والتضحية من اجل  المبادئ السامية ، وصوال الى عوالم الرسم المسيحي 

 )برانكوز ( الطائر

 التعبيرية التجريدية )جوكسون بولوك(
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التشكيل الزخرفي االسالمي وما قدمه الرومانتكيون من انجازات ،الكل افضى على هذه  وحتى

 الروحانية الميتافيزيقية .

                                                                       

     

   

اخالقية كما قدم ا شارحا مفسرا عمانوئيل كانت وت كم ب ا وعلي ا مارتن  ) فالشكل صفة  

للواقعة والحدث هايدكر، اال ان ما يمكن كشف  ومالحظت  في الكثير من االعمال المفارقة 

 1والمعنى ما يوحي لنا بميتافيزيقيا الشكل . (

إن الدعوة نحو ميتافيزيقيا الشكل والبناء المتكامل للعمل الفني كنص منغلق على ذاته، يعتمد 

في أعمال سيزان بل يمكننا ان الثبات و التثبت ، نجدها في أعمال كثر حتى في االنطباعية  

نستدعي من سبقه كما هو الحال عند بيسارو وجورج سوراه وكونستابل ، اذيمكن اعادة قراءة 

الشمس ، بما تحمله من قوى اعمالهم من حيث روحانية اللون وتفاعالته مع مساقط اضاءة 

تفاعلية متمركزة في  الذات الجمعية البشرية ، ويمكن على مستوى البحث العلمي الدقيق ان نجد 

تعالقات فكرية رائعة قدمها )غوستاف يونك(في نظام المرموزات ذات البعد الميثولوجي في 

عرفة االبداعية في اعماق التاريخ التي تؤثر في الالوعي الجمعي وتتمظهر في نتاجات الم

.اال ان الموقف توضح على نحو جلي ومباشر في تصريحات بول الفنون ومنها التشكيلي 

سيزان التي ال تخلو من انتماء جمالي يعي ان للشكل والتكوين ايحاءات فكرية يمكن تفاعلها مع 

راءات تحقق المتلقي ، ويمكن ان تكون ذات تفاعل ذاتي منتج يقدم للعمل الفني ذاته مجموعة ق

 خصوبته االبداعية ، 

 

                                                           
The Macmillan co . new york .p 124، 1943.. philosophy in seven philosophical problems :Garvin, 

Luciusi 3  
 راجع كتاب كارل غوستاف يونج االنسان ورموزه ترجمة سمير علي طباعة دار الشؤن القافية بغداد 



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

673 
 

 

اعما عد ديويعد سيزان في هذا الموقف الفكري المحال الى االشكال او المقروء في  لوحاته ، 

ات سطوة ذهما وفاعال في انتشار فكرة التأويل )الهارمونطيقا( وبدايات لسلطة التلقي التي سنجد

ان سيز اص في نصفه االخير، ومقولةفي الفكر النقدي الجمالي للقرن العشرين ، وعلى نحو خ

تبع تالشهيرة )اني ارسم الكرات والمخاريط والمكعبات واالسطوانات( ، فيها الكثير من 

وسع ااطر الميتافيزيقيا على خطا مقولة افالطون في ان جمال المثلثات والدوائر وخطوط المس

و حال الشجرة من جمال الوقائع ، والمقصود بالوقائع : )الحدث الفيزيائي كما ه

 والحصان(،واالمر يشير لنا الى حتمية وعي وفهم سيزان لنظرة افالطون بل الى رؤى 

 ميتافيزيقية . 

إن تتابع إنجازات التشكيلية في القرن العشرين ال   

يخُل من تتابع تعالق الميتافيزيقيا مع التشكيل ذاته 

ميتافيزيقيي المنحى وال يخلو من قراءات لمفكرين 

إلنجازات تشكيلية حققت في داخلهم انفعاالت 

دراماتيكية واضحة ،ويمكن ان نجد في مشاكسة 

وعلى نحو ادق  1907بيكاسو وبراك في معرض

مقوالت بيكاسو التي تقدم لنا منطق ميتافيزيقي 

المنحى بتعبيراته ذات الدعوات الى ) ان االشكال ال 

للوحة ذاتها النها مفعمة يمكن ان تتثبت وتثبت في ا

بالحياة حياة ال تحققها فيزيائية االحياء بل تحققها 

ومنطق بيكاسو في فيزيائية  1فيزيائية االفكار (

كالني االفكار منطق ميتافيزيقي بحت يحيل االشكال الى حياة متحركة في الفكر وكأنه بنيوي ش

البنيوي ، اذ يجعل من المعرفة ماكنة مولدة ذات مخاظات مستمرة تولد الجديد  بمنهج سوسير

من ذاتها ، فاألشكال في اعمال بيكاسو تولد اشكال جديدة في ذهنية المتلقي او تحقق تناص 

تفاعلي بمولدات شكلية تكوينية عند االخر من الفنانين التشكيلين ، والمتتبع ألعمال بيكاسو كما 

نون و السجين السياسي والجورنيكا واخريات من اعمال كثر ال يمكن حصرها في في آنسات افي

 هذا المبحث نجدها متطابقة مع ذاك الخطاب الميتافيزيقي الذي يركب الشكل                                      

                                                           
1108Garvini, Lucius philosophy in seven philosophical problems.p   

 رانسات افنون    ييكاسو

 الكورنيكا      لبيكاسو
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يتبين  دمنافي اللغة واللغة في الشكل ال بوصف اللغة كأصوات بل بوصفها افكار . وإزاء ما ق 

تشكيل و الاإن في استمرارية المفارقة بين الحس والغريزة والمادة وما جرا مجراها مع الرسم 

كيل قيا التشفيزيبإيحائيته وبثه الفكري الجمالي تعد هذه االستمرارية في المفارقة دعوة نحو ميتا

لفن ايخ تار رسما ام نحتا ام خزفا ام اي صورة من صور فنون الحداثة وما بعدها، إال إن في

يحاء واال التشكيلي ضاغط ال يمكن تناسيه او االستهانة به متمثال بالتشخيص ومركزية المعنى

عال ا فابالمعنى البديل ، وهذا المتراكم الكمي والنوعي لسلطة المعنى والمفهوم يعد ضاغط

مهما  غطااومهما في بنية الذوق الجمالي والفني ، وال ننسى ان ضاغط المعنى والمفهوم يعد ض

 متهافي الفنون المجاورة كما هو حال الموسيقى والمسرح والسينما الى اخره من فنون قد

،حتى  اهيمالحضارة البشرية ، مما احال الوعي الجمعي الى ان يكون اسيراً للمعنى وكشف المف

ق تذوك الكانت الثورة في الحداثة وما بعدها بقدرتها في التحول على نحو متتابع بإزاحة ذا

له فكر يقابي الالجاثم على افكار االنسان منذ القدم حتى المعاصرة ، وال يخلُو األمر من صراع ف

ر ، صراع في االداء وفي االمكانات في توجيه التداول االجتماعي نحو تذوق جمالي مغاي

ايات ع بدموالمتتبع الى حركة الصراع سيجد ان في التاريخ الفني لنهايات القرن التاسع عشر 

ديدا عد جيالقرن العشرين صورة واضحة لهذا الصراع والتفاعل بين الذوق القديم والذوق الذي 

م صورة من صور هذا  1886في زمنه ، وما آلت إليه األمور في معرض المرفوضات 

 الصراع 

ن ،بل يمكن ان نصف الوضع االقتصادي الحياتي لسيزان وفان كوخ كشفا لواقع الصراع ال

ء من نبال لمالاه ال تالئم تذوق سوق البيع او تجارة الفن وال تالئم تذوق دافعي اعمالهم في حين

ركزا مهوم ورأسماليين ،اذ كانوا مفعمين بذاك التذوق الرومانسي الذي يجعل من المعنى والمف

 من مراكز الكبرى في البث الجمالي .
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 املبحث الثاني

 تقويض الثبات و التثبت االيقوني

 من حيث الشكل و البناء االسلوبي  

 1بإشاعة الغربة و العدم و اسقاط القيم

ان فكرة الموت والعدم الزمت اإلنسان مع بدايات تألق وعيه وتطور تفكيره ، وكشفه     

يبحث  زال فيزيائية الوجود في حتمية الموت وحقيقته التي ال جدال فيها ، فكان الموضوع وما

 على مستوى منطقتين

 ة التشابهدينية روحانية تتداولها االديان كلها ، تتشابه في جوهرها ، وخالص –اأولى  – 

 الرجوع الى )المطلق( ،

ة النسبي تمظهرت في مناهضتها واستخفافها للمنطق االهوتي ، فكانت المادية و – الثانية –

وعهم مجمي ،، بوالماركسية و الوجودية المعاصرة وما قبلها من عبثية )نتشه( ورفضه التشاؤم

 يمكن وصفهم  بأعلى مرحلة من مراحل العبث في االيقون .

ولو استدعينا فكرة العدم الوجودي وبخاصة كتابات )سارتر وهايدكر( نجدها تتسم بوعي    

متعالي وبإرادة رافضة تؤكد ازدرائها وسخريتها واستهزاءها من الوجود بصورته الفيزيائية 

االزدراء التحليلي الى صناعة منظومة رفض لكل تاريخ واالجتماعية ، مما ادى هذا 

الميتافيزيقيا ، ابتداءاً من االغريق وانتهاءاً بعصرنتها التكنولوجية ، فالحضارة كما صورها 

وكما سخر منها )سارتر( في  )كولن ولسن( بأنحاللها في روايته الشهيرة )سقوط الحضارة (

 مسرحياته )البغي الفاضلة ( و)الذباب( بل 

 

                                                           
والحرية واالختيار فاننا ضمن دائرة الفكر الوجودي بكل اتجاهاته عندما نذكر مصطلح العدم والغربة  1

وتحليالته المتنوعة ، اذ ان الباحثون في الفكر الوجودي يعدون هذا الفكر منوعا الى مستوى ان يكون فلسفات 
دية واتجاهات وجودية وليس فلسفة  واتجاه واحد متوحد فالوجودية ابتداءا مما يسميها )بالمؤمنة( او )الوجو

المسيحية الصوفية( عند )سورين كيركجارد( وتحوالتها في ما نطلق عليه )بالوجودية الملحدة( عند )هيدجر 
 وسارتر( نجد ان هذه المفردات والتي احيلت الى مستوى االصطالح في الفكر توصف بالمفردات الوجودية .

 Richard Schacht ,  Modern  philosophers , Descartes to kant ( London classical Routledge   andينظر :

Kegan paul  London,,1984 . p 78                                                                       . 
 

 نها )ضياع في سنة وله ابحاث وروايات مسرحية مهمة م 24قدم كولن ولسن كتابه المفاجئة )الالمنتمي( بعمر
 الالشعور(.سوهو (و)خفايا 
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ان ازدراء الحضارة التكنولوجية وما انتجته من اتجاهات العولمة موضوعة وجودية قديمة قد 

صبت غضبها على العلم والنتاج العلمي .  ان حياة اإلنسان التي ال تخلو من انسحاقات تحت 

ودينية وسياسية واقتصادية حفزت الفكر الى إعالن ان اإلنسان ضواغط حضارية واجتماعية 

كائن َسَحق ذاته بذاته واستغل ذاته بذاته ، فما كان منه اال الخالص بالعبث بالقيم والقوانين 

والنظم التي أدت الى انسحاقه ، وما قول )سارتر( في مسرحيته )البغي الفاضلة(على لسانها 

والوقار في داخلكم طفال يعبث وهو سيدكم الخفي يتحرر في  )إنكم يا دعاة الشرف والعظمة

   1الظلمة الن في الظلمة تظ ر الحقائق جلية (.

ان فكرة العدم التي التصقت بالفكر الوجودي المعاصر فكرة أسسها )نيتشة( في استدعائه   

تشاؤمية )شوبنهور( ورغبته في تحطيم القيم  ، الن في القيمة والمعيار والقياس استمرارية 

المتعالي والتربوي الرومانسي ، واالمر  –وجود ايقوني يستدعي التسامي 

شوية ومن ثم مناهضا للرغبات الوجودية على يعد مناهضا للرغبات النيت

وفق )هيدجر وسارتر( ،وهنا تجسدت فكرة  تقويض القيم التي اختصرها 

)نيتشه( بفكرة )موت هللا( ، وعليه فان التعالق بين فكرة العدم ورفض القيم 

تعالق نسيجي متوازي التفاعل . ان حتمية الفناء او الموت االنساني 

( عبر مراحل تطوره المعرفي وكانت محورا خفي موضوعة ارقت )االنسان

تأسست عليه الكثير من االتجاهات التي في اغلبها ميتافيزيقية او الهوتيه 

المنحى ، مما احال الموقف النقدي المضاد للفكر )الميتاالهوتي( باختالف 

انواعه موقف )يستخف اوال( و )يقوض ثانيا( و)يستدعي منطق الفيزياء 

لوجيا كبرهان ثالثا( ،وهذه المتصارعات في فهم واقعية وحتمية المادية بأيديو

الفناء او الموت انتجت كماً اليستهان به من نتاجات الفن واالدب التي 

استثمراها استثمارا واسعا وعلى مستوى دعوات الضفتين المتضادتين اذا ما 

لجدلية جعلنا )الميتاالهوت( ضفة متضادة مع االنطولوجيا الحديثة والمادية ا

                                                                       وبعض مهم من الفلسفة العلمية و الوضعية الحديثة              

                                                                                        

في احالة  ان الية طرح فكرة الفناء والعدم بالمنطق )الميتاالهوتي( ال تخلو من رومانس،   

 ، موت الموت الى مرحلة يمكن ان تنتهي لظهور مرحلة اوسع تتمثل في فكرة حياة ما بعد ال

ي القدم ف منذ وهنا لعبت سيكولوجية االبقاء والرغبة لعبتها في االثارة والترقب ، واالمر واضح

                                                        الفنون الفرعونية بأهراماتها ومقابرها ، كذلك نجده في فنون وادي 

 

                                                           
1. Richard Schacht ,  Modern  philosophers , Descartes to kant ( London classical Routledge    

and Kegan paul  London,,1984    p ; 311              . 

 المنتحبه انجلو

 كنيسة السستين

 ودانر -بوابة الجحيم 
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 وي لعالمالق الرافدين في مقبرة اور الملكية التي احتوت كل مستلزمات الحياة المترفة الممتلئ

ة نجد كنيسريقية وصوال الى تأثيرات الاخر افتراضي هو عالم ما بعد الموت .وفي الفنون االغ

سية ان الموضوع قد تجسد على نحو واسع كما في صور السيد المسيح )ع( ما منح من رومان

ة وضوعمورسوم  لمايكل انجلو ،مفعمة بمنطق العفة والنقاء والخالص كما في تمثال )المنتحبة( 

بكل  الهوتية(ية ال،اال ان )الميتافيزيقالدينونة في كنيسة السيستين  وبوابة الجحيم للنحات رودان 

لغة  ظهرتما تمتلك من انتشار لم تستطع ان تكون االوسع في حياة النتاج الفني الجمالي ، ف

د لى يوشفرات اخرى مناهضة مناقضة تعتمد الفكر النيتشوي وما قدمته الوجودية الحديثة ع

ن .وها يقوثمارا ألسقاط القيم واال)سارتر( و)هايدجر(، فاستثمر فكرة العدم وفكرة الموت است

 سحاقنحن نجد اعماال واسعة تقدم الجسد االنساني بمستوى من العبثية التي اعتمدت االن

م حيدر كاظ )   والرفض الوجودي ،ومن هذه االعمال )التشريح الحيواني لالنسان( للفنان العراقي

 (1985ــ  1932

 

 كاظم حيدر) التشريح الحيواني لالنسان (

ان فكرة العدم والموت فكرة مرتبطة بما قدمته الوجودية بأفكار اخرى كما هي في فكرة    

)الحرية( بوصفها )الحقيقة المطلقة( التي تعتمدها و تعدها اداة من ادوات الرفض لعوالق الوجود 

 .1)ان ماهية الحقيقة هي الحرية (يقول )هيدجر( في كتاب اصل العمل الفني 

فكر السارتري ارادة واختيار، وتعد قيمة عليا يمكن ان نتلمس صدقها في والحرية في ال   

التعبير عن ذاهتها بدون مقدمات والن قيمتها عليا فهي محركة لنوازع انقاذ البشرية من براثن 

)ان الحرية هي المصدر الوحيد للقيمة التعبد والخضوع اذ يقول )بول فولكيه (على لسان سارتر

الحرية عند سارتر في تحفيزها لإلنسان ان يستل نفسه من عالم القيم  ،وعليه فان قيمة 2(

                                                           
 .31هيدجر،مارتن،اصل العمل الفني ،تر:ابو العيد دودو ،مكتبة االختالف للتوزيع والنشر ،الجزائر،ص 1
 .118،ص1956فولكيه،بول ،هذه هي الوجودية ،تر:محمد عيتاني ،بيروت للطباعة والنشر ،بيروت ، 2
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والقوانين و االخالقيات الوهمية ويعيش في عالمه )البوهيمي( الحر المغترب .وبمعنى ابسط فان 

 الحرية تحقق االختيار المسلوب من 

حرية بالويته االنسان االخر، فاالختيار حرية متحركة تتحقق بها ذات االنسان بل تحقق إنسان

 ك الغربةبتل واالختيار يتجسد االغتراب اذ ان االغتراب بأشكاله االجتماعية والمادية يعبر به

التي تجتاح المغترب وتفصله عن مجتمعه ، واالحساس باالغتراب هو احساس انطولوجي 

.  ننساوجودي مفعم بارادة االختيار المتجسد برفض بكل قوى الوجود المهيمنة على حياة اال

يات مسرحاستطاع هذا الخطاب ان يحفز قوى تعبيرية هائلة تجسدت ادبا وفنا ويذكرنا االمر ب

 والدتها ت مع)غامو( الشهيرة ومنها شخصية )بارثا( المغتربة التي تفاقم عندها االغتراب فاتفق

ا  انهاال لمهابقتل رواد الفندق اللتان تعمالن فيه حتى وصل االمر ان تغتال اخيها بارثا دون ع

لنتنه اياة بررت الموقف بفكرة تحقيق الخالص فجعلت من قتله امرا ضروريا إلنقاذه من هذه الح

 ،واالمر يذكرنا بروايات )كولن ولسن( في)القفص الزجاجي( و)ضياع في سوهو( هذا في

شكيل الت االدب الروائي والمسرحي اال ان الفنون االخرى ذات االدوات البصرية كما هي فنون

لرسم افن  طاعت ان تستثمر االغتراب والعزلة واالحساس بالعدم والفناء بفعاليات مهمة فياست

مة ت مهوالنحت والجرافيك ...الخ وفنون التشكيل للحداثة وما بعدها ويمكن ان نعيد قراءا

ل ان بلمنحوتات البرتوجياكومتي وكذلك اعمال سريالية )لماكس ارنست( و)سلفادور دالي(  

 (   وعمل2و1ل )وليم دي كونغ( كما في )امراءه واريكة( و)امراءه رقم بعض من اعما

ر من لكثيا)فرانسيس بيكون(في )عاقبة االغتصاب( حتى ان الفنانيين العرب والعراقيين قدموا 

ظله ورجل )االعمال التي تعنى الغربة والعدم واالنعزال فها نحن نجد اعمال )كاظم حيدر( كـ 

       مال الفنان )عالء بشير( كما في )الصرخة(.               (و )لوكيميا( وايضا اع

                                    

                           

 كاظم حيدر رجل و ضله                                               لوكيميا
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 المب  ح  ث الث  ال  ث    

 نتائع البحث

 

 اوال :

سيس ب ذات تألغالان احالة البنى الجمالية الفنية والسيما التشكيلية الى منظومة قيم في اعمها ا 

ء لبناديني او سيسيولجي ، موضوع فيه اشكال اساسه التفريق بين الكليات والجزئيات في ا

ئيات لجزال ا لياتالتشييدي للفن التشكيلي ذاته ، والتحليل الناجح عند هذه االحاالت يتجه الى الك

ضمن  نهاالبصيغها االدائية المختلفة ، فاليمكن ان نصف شكل او تكوين ب نظام قيمي معين ،، 

 .ون غيره مي دالجزئيات ،، لكن يمكن احالة الفكرة او الغاية او البناءالكلي الى النظام التقي

 ثانيا : 

 اغطلمجموعة ضو ان فكرة القيم السامية ومنها المقدس او االيقوني ، فكرة نسبية خاضعة

اوسع  يموةمكانية و زمانية واقتصادية ومعرفية ، على الرغم من ان بعض منذه االيقونات ذا د

 من غيرها ، اال ان هذه الديمومه ال تلبث ان تقوض تحت معاول الضواغط  ذاتها ، 

  ثالثا  :

يل ، لتشكاالصراع بين ما يعد ايقون و عناصر تقويضه ، في االبنة المعرفية المختلفة ومنها 

ونات ، اليقصراع قديم مع بداية وعي االنسان ، وما صراعات الفكر الميتافيزيق بوصفه منتجا ل

 اع الصر م هذا، اال مثل على قد وال سيما ذات البعد االهوتي مع الفكر النسبي ومنه السفسطائي 

 رابعا  :

ى ثوابت ا الالحضارة االنسانية بتنوعها حسب الزمان والمكان منتجة لأليقونات التي تحيل نفسه

 مقدسة ، وفي المقابل منتجة الى ادوات تقويضها وانحاللها .

 خامسا  : 

  بنائها ،ضة لالصراع بين ثقافة وخطاب التثبت والثبات االيقوني والثقافة المناهضة له و المقو

ت لثاباراع مستمر مع حركة الحضارة ونموها ، اال ان ما يعد وثبة مهمة في تاريخ تقويض ص

 . نتشه ، حيث تسمى فلسفته بفلسفة الرفض والتمرد كواشاعة العبث فيه يسجل مع فردري

 سادسا  :

ما يمكن ان نسميه بفكر الحداثة وما بعدها يرجع الى تأثير الفكر النتشوي بوصفه فكر التقويض 

 اشاعة االختالف واالنزياح للثابت المهيمن المتداول ، ومن ثم شرعنة العبث و العبثية .و
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 سابعا  :

 ميثولوجيه ) و( سيسولوجية) اجتماعية وتعالقات دوافع من تخلو ال انسانية معرفية ظاهرة الفن

 و ، الفسلجية عالتهوتفا النفسية بانفعاالته االنسان ذات مع العميقة تعالقاتها عن فضالً  ، ودينية( 

 ثبتت الى تؤدي ضواغط ومنها ،(  األبستمولوجي)  محيطه معطيات كل في ويؤثر يتاثر نجده

  ، واسعة اختالفات فيها نسبية من تخلو ال مرحلية بصورة ولو وثبات

 ثامنا  :

 الفكر مع يجاباا المتعالق الفلسفي الفكر حال هو كما رالتأثي المترامية االبعاد ذات األفكار تعد

 الفكر بذلك ونقصد ، والثبات التثبت التزم في مؤثرا يكون ان يمكن ما اهم من الالهوتي الديني

تعد هذه  . بعدها وما الحداثة الى االغريق من سيما وال التاريخية تحوالته بكل الميتافيزيقي

 االيقوني .االفكار من اهم ما اثر و يؤثر في بناء الشكل افني الجمالي ذو البعد 

 تاسعا  :

ن للفكر اتضح امن حيث التحليل في مناهج الفكر الفلسفي وتعالقاتها مع الفن والسيما التشكيل ، 

دة على الما والمفارق  لعوال الحس والغريزة   يدعوة مهمة لبناء التشكل الروحان قيالميتافيزي

  نحو شامل ،و اشعة النقاء والصفاء الرومانسي .. مما يعد دعوه و التزام ايقوني .

 عاشرا  :

تكون وة ، من مظاهر اليقون الروحاني التجرد من المفهومية الدرامية المشبعة بالحس والغريز

سي و الخالصة  ، كما هو حال اسلوب كاندنكاداتها في التشكيل الحداثوي لفنون التجريد 

 التجريدية عند بولوك . ةموندريان و التعبيري

 احد  عشر:

 قعةالوا لتقويض متسارع نحو على عملت بعدها  ما التجاهات الحداثة و حركة التشكيل إن

ه هذحال بعض االنسخية او المستنسخة ، مما  بالواقعية العام بالتداول نسميها التي الفيزيائية

تساميا مرقا النتاجات الى الغور في عوالم مناهضة للحسي والغرائزي ، ساعية ان تبني شكال مفا

 .. اال ان االمر يبقى وفق منطق افتراضي متفلسف .

 اثنتي عشر:

 في والتألق التشكيلي ، الجمالي النص في الغريزة مظاهر ورفض والمادة الحس إزاحة  إن

 حتى يتحقق ال فالمر  ، كامل نحو على المادية الوقائع من الجزئيات ازاحة تعني ال غيبية عوالم

 الحسية والوقائع للمادة مفارق انه يدعي الذي خياله يركب االنسان الن ، الخالص التجريد في

 ، كلياتها في عليه ليست بماهي يركبها لكنه ، له المتاحة الحسية المواد ومن الوقائع هذه من

 بالواقعية تسميتها يمكن بل ، الميتافيزيقي الرومانس خصوصية وتكمن المفارقة تكمن وهنا

 المثالية .
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 اربعة عشر:

 ع اطاللةمحقق تالتحول الكبير في الذائقة التنفيذية والنقدية بل في التلقي على نحو واسع الذي 

الفكر  استعارة ا فيالقرن العشرين لم يستبعد الميتافيزيقيا من البناء التشكيلي بل حقق تنوعا ادائي

 الميتافيزيقي و احالته الى التشكيل .

 خامسة عشر :

ا قوض ي ممالشعور باالجدوى لحتمية الفناء اسقط القيم واحال االقيم الى مركز االداء الجمل

ى نحو ح علالثبات االيقوني واسقط حرفية االداء و خصوصيات البناء التشكلي ، فتحقق االنفتا

 باالصول والمحددات الجمالية والتطبيقية .شمولي . واشاع العبث 

 ستة عشر:

شعة اتعد الحروب واالمراض و االنهيارات السياسية و االقتصادية  المحفزات االولى في 

رة ي صوفتقويض الثابت والتثبت االيقوني ، بل يحيل الخطاب الجمالي  من ارومانس الى عبث 

 رهم الكثير .تقويضية كما هي اعمال دوشامب و جاسبر جونز وغي

 سبعة عشر :

 تحول خطاب الحرية والتحرر من صورته الداعية للخالص الى صورة متطرفة ال عقالنية

 بوهيمية والمعالثابت و التثبت االيقوني ، مما احال التشكيل الى  طبدوافع العبث بالقيم وأسقا

 فة .معرلعقل و التشوبها قوى االتعين واالمعنى و االمنطق ، تعتمد الغربة واالغتراب من ا
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 لمصادر و المراجعا

 المصادر االجنبية

p233 1 C.L.Ten: Routledge History of Philosophy. London 

Allen ، A.A.B.: The meaning of Beaut – philosophy ، Vol  No . 

113، April .1955 ، Macmillan co. Limited ، London ، 1955 

The Macmillan co . new york .p 124، 1943.. philosophy in seven 

philosophical problems :Garvin, Luciusi 3 

( London classical Routledge   and Kegan paul  London,,1984 . p 

78  4 

 5 Richard Schacht ,  Modern  philosophers , Descartes to 

kant ( London classical Routledge   and Kegan paul  

London,,1984    p ; 311              . 

 
 

 المصادر العربية
 

ع لتوزيهيدجر،مارتن، اصل العمل الفني ،تر:ابو العيد دودو ،مكتبة االختالف ل 1

 .31،الجزائر،صوالنشر 

 فولكيه،بول ،هذه هي الوجودية ،تر:محمد عيتاني ،بيروت للطباعة والنشر 2

 .118،ص1956،بيروت ،
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 الصورة الفوتو رافية )الواقع والرمز(

 م.ثامر جعفر احمد

 

 الفصل اأول

 ملخص البحث

،  اصةةةبحت الصةةةورة ظةةةاهرة دائمةةةة فةةةي الحيةةةاة المعاصةةةرة فهةةةي تشةةةغل كةةةل جةةةزء مةةةن حياتنةةةا

والصةةةةةةةورة الفوتوغرافيةةةةةةةة الشخصةةةةةةةية والصةةةةةةةحفية والصةةةةةةةورة المتحركةةةةةةةة التلفزيونيةةةةةةةة 

 ( انهةةةا حاضةةةرةةوالسةةةينمائية واالنترنةةةت اصةةةبحت وثيقةةةة هامةةةة فةةةي حياتنةةةا )عصةةةر الصةةةور

 .كما انها تعتبر ظاهرة دائمة في الحياة المعاصرة ، في احاديثنا اليومية

المةةةم ر بةةةين اووقةةةادرة علةةةى مةةةد الجسةةةفالصةةةورة اللغةةةة الوحيةةةدة المفهومةةةة فةةةي ارجةةةاء العةةةالم 

 . والثقافات 

ة فوتوغرافيةةة وعلةةةى اسةةةاس مةةةا تقةةةدم جةةةاء النمةةةوذج التطبيقةةةي لينةةةاقش الظةةةاهرة عبةةةر لقطةةةات

منتقةةةةةاة مةةةةةن المعةةةةةرض السةةةةةنوي الواحةةةةةد واالربعةةةةةون للجمعيةةةةةة العراقيةةةةةة للتصةةةةةوير للعةةةةةام 

(2015. ) 

 مشكلة البحث:

جدان وفي  ة الصورة الفوتوغرافية تشكل تأثيريتبثق مشكلة البحث من عنوانه حيث ان قراءة لغ

ت حاجاوالمشاهد تنبع من طبيعة مفهوم الرمز المستنبط من واقعية الصورة. لتلبي متطلبات 

 سؤالالمعنى الصوري لتستوفي الغرض من فكرتها.، وعلى ذلك حدد الباحث مشكلة البحث بال

 التالي:

 ماهي كيفيات حضور الرمز في الصورة الواقعية؟
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 اهمية البحث

ات مةةةن خةةةالل الحاجةةةة الماسةةةة لوجةةةود بحةةةث اكةةةاديمي يقةةةدم المعلومةةة  يكتسةةةب البحةةةث اهميتةةةه

 للباحثين والمصورين في موضوعة الرمز في الصورة الفوتوغرافية الواقعية 

  

 هدف البحث 

ليجسةةةد رمزيةةةة الواقةةةع  برؤيةةةة فنيةةةة مةةةن خةةةالل  صةةةورةتحقيةةةق مصةةةداقية الليهةةةدف البحةةةث 

 .إيصال المعنى للمشاهد 

 حدود البحث

 واالربعةةةون الواحةةةد السةةةنوي المعةةةرض مةةةن منتقةةةاة فوتوغرافيةةةة بلقطةةةاتلقةةةد تحةةةدد البحةةةث 

 ( .2015) للعام للتصوير العراقية للجمعية

 

 

 الفصل الثاني

 االطار النظر 

 المبحث االول 

 : الرمز الصور 

 الصةةةورة منةةةذ العصةةةور القديمةةةة اهميةةةة كبيةةةرة فةةةي االدراك والمعرفةةةة قبةةةل حةةةةوالياحتلةةةت 

 . خمسة آالف سنة اكثر

وطةةةوروا تلةةةك ، اضةةةاف السةةةومريون الكثيةةةر مةةةن معةةةاني الصةةةيغ المبسةةةطة لرسةةةوم الكهةةةوف 

 الرسوم إلى رسوم توضيحية لتكون رموز للغة مكتوبة .
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علةةةةى تلةةةةك الصةةةةور الكتابةةةةة كانةةةةت الرسةةةةوم التوضةةةةيحية رمةةةةوزاً الفكةةةةار مجةةةةردة يطلةةةةق 

 المسمارية .. النها كانت تكتب على شكل رموز .

الصةةةورة تسةةةاعد المةةةرء والمجتمةةةع علةةةى بنةةةاء واقعيةةةة الحيةةةاة اليوميةةةة وتنةةةتج حتةةةى اصةةةبحت 

عالمةةةةةات ثقافيةةةةةة فةةةةةي خطةةةةةاب المجتمةةةةةع الةةةةةذي تحةةةةةدد تقنيةةةةةات وسةةةةةائل االعةةةةةالم واالفةةةةةالم 

العشةةةةرين لتسةةةةاعد علةةةةى الةةةةوعي  لقةةةةد دخلةةةةت الصةةةةورة القةةةةرن" ، والتصةةةةوير الفوتةةةةوغرافي

بةةةالنفس والمجتمةةةع مةةةن خةةةالل معالجةةةة االفكةةةار وتقةةةديرها والسةةةيطرة عليهةةةا فتصةةةبح االفكةةةار 

 1"رموزاً في الذهن

كةةةان )نةةةيكالس لورمةةةان( محقةةةاً فةةةي قولةةةه  " كةةةل مةةةا تعرفةةةه عةةةن مجتمعنةةةا عةةةن العةةةالم الةةةذي 

ورة فيهةةةا المةةةادة ، التةةةي تعةةةد الصةةة2تعةةةيش فيةةةه تعةةةرف ذلةةةك كلةةةه مةةةن خةةةالل وسةةةائل االعةةةالم "

االساسةةةةية للمشةةةةاهد والتةةةةي يتفاعةةةةل معهةةةةا شةةةةعوريا وجماليةةةةا، بلغةةةةة بصةةةةرية التحتةةةةاج الةةةةى 

الثقافةةةة البصةةةرية لةةةيس  الشةةةرح فالمشةةةاهد يقةةةرئ الصةةةورة ويسةةةتخرج بثقافتةةةه الرمةةةوز  الن"

وانمةةةا كيةةةف يةةةرون الصةةةورة الثابتةةةة والمتحركةةةة التةةةي تعةةةرض ، كيةةةف يةةةرى النةةةاس العةةةالم 

،  هنةةةاك عالقةةةات متبادلةةةةن منهةةةا الفكةةةرة بنائةةةا علةةةى ثقةةةافتهم ومعةةةرفتهم فويسةةةتخرجو 3"امةةةامهم

نةةةرى صةةةوراً معينةةةة كصةةةور واقعيةةةة والصةةةورة بةةةدورها تهةةةيمن علةةةى الطريقةةةة التةةةي نتصةةةور 

 لتكوين الرسالة البصرية. بها الواقع

الرسةةالة البصةةرية جةةزء مةةن اللغةةة النهةةا مجموعةةة مةةن الرمةةوز والنهةةا كةةذلك تصةةبح لغةةة ان 

، فاالشةةةارات  لةةذهن عنةةةدما تكةةون الكلمةةات والصةةور متسةةةاوية فةةي وسةةائل االعةةالمتقةةرأ فةةي ا

،  فقةةةط اكثةةر كفةةةاءة لتنتقةةل مةةةن جيةةل إلةةةى جيةةةل مةةا لةةةن تكةةون  الثقافيةةة التةةةي تعةةرف مجتمعيةةةاً 

وعلةةةى  الشةةةعوب مةةن مختلةةةف الثقافةةات قةةةادرة علةةى قةةةراءة الصةةورة . ، وسةةتكون هنةةا وهنةةةاك

 وظيفة الرمز بطريقتين متشابهتين :فهم طبيعة ذلك يحدد الباحث  من خالل 

                                                           
  .34، ص2006 التجارية، مطابع: مصر الحديث، السينمائي التصوير في  الرقمية التكنلوجياهشام جمال، 1

2) Luhmann, niklity, the reality of the mass. Stanford university press 2000 . p/ . 
 .44، ص 2011عبد الجبار ناصر ، ثقافة الصورة في وسائل االعالم الدار المصرية اللبنانية  3
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هةةوم يعمةةل الرمةةز علةةى قاعةةدة انةةه يةةدل علةةى شةةيء او تمثيةةل شةةيئاً آخةةر للمعنةةى المف -أ

 ليها .إاو الفكرة التي يشير 

 صال المعنى .يالرمز هو اي شيء يستخدم إل  -ب

، هةةةي التةةةي تةةةدل مباشةةةرة علةةةى شةةةيء تمثلةةةه  (الصةةةورة الرمزيةةةةوعلةةةى ذلةةةك فةةةان )

شةةةةةير إلةةةةةى أن ت ا، لكنهةةةةة رصاصةةةةةة ... ال تمثةةةةةل الرصاصةةةةةةمةةةةةثالً )صةةةةةورة ثقةةةةةب 

وصةةةورة الةةةدخان ... ال تمثةةةل النةةةار، بةةةل أن هنالةةةك نةةةاراً قةةةد ،  رصاصةةةة قةةةد اطلقةةةت

، فالعقةةةل يسةةةتقبل الصةةةورة ويحللهةةةا وفقةةةا للمعطيةةةات انةةةدلعت وخلفةةةت ذلةةةك الةةةدخان.

المنطقيةةةةة السةةةةتخراج المعنةةةةى الةةةةذي يحةةةةاول صةةةةانع العمةةةةل ايصةةةةاله عبةةةةر الرمةةةةوز، 

يتبةةةين لنةةةا ممةةةا تقةةةدم أن الصةةةورة هةةةي رمةةةوز يترجمهةةةا عقةةةل المشةةةاهد ذلةةةك وعلةةةى 

مةةةا يحةةةدد حضةةةارتنا بانهةةةا ( "جةةةون ثومبسةةةون) . حيةةةث يةةةرى لتحليةةةل مصةةةدر الفكةةةرة 

حديثةةةة هةةةو حقيقةةةة ان انتةةةاج وتةةةداول االشةةةكال الرمزيةةةة ومنةةةذ القةةةرن الخةةةامس عشةةةر 

نتقةةةال التةةةي المةةةيالدي قةةةد ازداد وبشةةةكل ال رجعةةةة فيةةةه، فةةةي خضةةةم عمليةةةة السةةةلع واال

 .1اصبحت اآلن ذات طابع عالمي "

 المبحث الثاني

 واقعية الصورة الفوتو رافية :

ن ان الصةةةورة فةةةي الحقيقةةةة ليسةةةت هةةةي الواقةةةع ، وانمةةةا صةةةاحبت الواقةةةع عبةةةر تاريخهةةةا، ال

ل ابةةداع صةةورة مةةن خةةالل عدسةةات الكةةاميرا يتضةةمن الةةى حةةد مةةا االختيةةار الةةذاتي مةةن خةةال

 الشخصي .االنتقاء واالنطباع 

                                                           

 1) Thompsom.J.B, Ideology and moden culture Cambridge, 1990,p124.  
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وهنةةةاك انةةةواع مةةةن الصةةةورة تسةةةجل مةةةن دون تةةةدخل االنسةةةان فةةةي كةةةاميرات الرقميةةةة مةةةثالً ، 1"

لةةةيس هنةةةاك مةةةن يقةةةف وراء الكةةةاميرا ليقةةةرر مةةةاذا او كيةةةف يلةةةتقط  صةةةورة حةةةدث معين"،مةةةع 

اننةةةا نعةةةرف جيةةةداً أن شخصةةةا مةةةا قةةةد يبةةةرمج الكةةةاميرا لتسةةةجل مايحةةةدث مةةةن جةةةزء محةةةدد مةةةن 

ان المصةةةور الفوتةةةوغرافي ينتقةةةي مةةةن الواقةةةع بكةةةل تفاصةةةيله  المكةةةان، لكةةةن هنةةةا يجةةةب القةةةول

الطبيعيةةةة لحظةةةة معينةةةه فةةةي زمةةةن معةةةين وهةةةذه االنتقائيةةةة الذاتيةةةه مةةةاهي اال محاولةةةة لسةةةرد 

شةةيئ مةةةا يرمةةةز الةةةى فكةةرة معينةةةة ضةةةمن المحةةةيط الةةواقعي، وسةةةاهم التطةةةور التكنلةةةوجي علةةةى 

صةةةورة حتةةةى اصةةةبحت عمليةةةة  توسةةةيع كيفيةةةات التقةةةاط جزئيةةةات الواقةةةع عبةةةر الدقةةةة العاليةةةة لل

و  2التصةةةةوير الفوتةةةةوغرافي تعةةةةرف " علةةةةى انهةةةةا اداة علميةةةةة لتسةةةةجيل الواقةةةةع بدقةةةةة كبيةةةةرة "

تعتبةةةةر الصةةةةورة غالبةةةةا نسةةةةخة غيةةةةر آنيةةةةة لعةةةةالم الواقةةةةع ، واسةةةةتخدمت الصةةةةورة الثبةةةةات أن 

شخصةةا مةةا كةةان حيةةاً فةةي زمةةن ومكةةان محةةددين مةةن التةةاريخ .. كصةةور المفقةةودين او اسةةرى 

وتقةةةةدم كوثيقةةةةة فةةةةي سةةةةاحات القضةةةةاء، ان )وظيفةةةةة الصةةةةورة الفوتوغرافيةةةةة فةةةةي الحةةةةروب ، 

، أي ان الصةةةورة الفوتوغرافيةةةة الواقعيةةةة 3الحصةةةول علةةةى تقةةةدير أبعةةةد لمةةةا تحملةةةه الصةةةورة(

علةةى خةةةالف الرسةةم ، تجمةةةع بشةةكل لةةةم يسةةةبق لةةه مثيةةةل بةةين مةةةاهو هنةةا اآلن )الصةةةورة( ومةةةا 

لبةةاً مةةا تقةةدم كمةةا لةةو كانةةت برهانةةاً غيةةر كةةان هنةةاك )الموضةةوع ، الشةةيء ، المكةةان( فهةةي غا

 قابل للنقاش على ان حدثاً معيناً وقع بطريقة معينة في مكان معين .

سةةةائل والصةةةورة هةةةي ايضةةةا اشةةةياء نسةةةتثمر فيهةةةا مضةةةموناً عاطفيةةةاً عميقةةةاً.. إنهةةةا احةةةدى الو

وق التةةةي مةةةن خاللهةةةا نسةةةتذكر االحةةةداث ، نستحضةةةر لنةةةا شخصةةةاً غائبةةةاً . وتبعةةةث فينةةةا الشةةة

 ه .بص فقدناه ، أو شخص نرغب في رؤيته لكن لم يسبق لنا أن رأيناه أو ألتقينا لشخ

                                                           
 33، ص2012 والطباعة، والتوزيع للنشر فضاءات: االردن تقويم، دراسةشيماء وليد جاسم، الصورة الرقمية، التصميم واالخراج، 1

2 ) Sturken, Marita, Lisa Cartwrght,practices of looking :P16. 
3 )http// www.photoguotes. Com/ showguotes.aspxsid =768- name=berger,John. 

http://www.photoguotes/


 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

688 
 

 فهةةةي أي الصةةةورة ضةةةرورية لتةةةذكرنا بمةةةا نةةةود تةةةذكره ، لكنهةةةا تسةةةاعدنا علةةةى نسةةةيان تلةةةك

 االشياء التي لم نصورها .

وبعةةةد قةةةرن ونصةةةف مةةةن قيةةةام الصةةةورة الفوتوغرافيةةةة أصةةةبح باإلمكةةةان تصةةةوير مشةةةهد ال 

اعلنةةةت شةةةركة المةةةؤثرات  1982تزييةةةف الصةةةورة ، ففةةةي أوائةةةل عةةةام  وجةةةود لةةةه مةةةن دون

الخاصةةةة )لوكةةةا سةةةفيلم( أن عملهةةةا تضةةةمن وضةةةع نهايةةةة الصةةةورة الفوتوغرافيةةةة كةةةدليل ألي 

شةةةيء ، " باالضةةةافة الةةةى امكانيةةةة اضةةةافة عناصةةةر جديةةةدة الةةةى المشةةةهد ، ويمكةةةن التالعةةةب 

ه فةةةةي تطويةةةةع وهةةةةذه المرونةةةة 1بكةةةةل عنصةةةةر فةةةةي الصةةةةورة مةةةةن لةةةةون وسةةةةطوع وتركيةةةةز "

الصةةةورة االفتراضةةةية التةةةي يمكةةةن التالعةةةب بمقةةةدراتها فةةةي العديةةةد مةةةن البةةةرامج المختصةةةه 

 ( يتيح لمستخدميه التالعب بالصورة بالشكل الذي يريده .photoshopكبرنامج  )

 وهذا البرنامج رخيص الثمن وغالباً ما تكون ضمن معدات اجهزة الحاسوب

 ية فيمةةانهةةا افتراضةةية مثةةل كةةل وسةةائل االعةةالم البصةةرلةةم تعةةد الصةةورة دليةةل علةةى الواقةةع ، إ

 بعد الحداثة ، من التلفزيون الى الحاسوب .

 -مؤشرات االطار النظر :

 

في ضوء ما سبق يمكن للباحث  ان يحدد مجموعة من المؤشرات النظرية وعلى 

 النحو التالي:

ى لمعن اوال: ان يعمل الرمز على قاعدة انه يدل على شيئ او تمثيل لشيئ اخر

 المفهوم او الفكرة التي يشير اليها.

 ثانيا: تعمل عناصر التكوين في الصورة الفوتوغرافية على ابرازالرمز.

 ثالثا: يبرز المكنون الرمزي  للصورة عبر التفصالت الواقعية للمكان.

                                                           
1 ) Mirzoeff. Nicholas An Introrduction to visual . Routledge. 2003.p88. 
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 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

 اوال : من ع البحث

 اختيار لقطات فوتوغرافية . اعتمد البحث المنهج التحليلي من خالل

 ثانيا : مجتمع البحث .

أن مجتمةةةع البحةةةث هةةةو لقطةةةات فوتوغرافيةةةة لصةةةور منتقةةةاة مةةةن المعةةةرض السةةةنوي الواحةةةد 

 ( . 2015واالربعون للجمعية العرلقية للتصوير للعام )

 ثالثا : عينة البحث .

ر فيهةةةةا تتضةةةةمن عينةةةةه البحةةةةث مجموعةةةةة مختةةةةارة مةةةةن اللقطةةةةات الفوتوغرافيةةةةة التةةةةي تتةةةةوف

ية ينةةةه قصةةةدالمقومةةةات والمعةةةايير الفنيةةةة مةةةن ناحيةةةة الواقعيةةةة والرمزيةةةه لةةةذلك تةةةم اختيارهةةةا كع

. 

 رابعا : اداة البحث .

 مؤشرات االطار النظري

 خامسا : تحليل العينة.
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( للجمعيةةةةة 41سةةةةيعتمد الباحةةةةث علةةةةى صةةةةور فوتوغرافيةةةةة منتقةةةةاة مةةةةن المعةةةةرض السةةةةنوي )

 .2015 -بغداد -العراقية للتصوير

 

 عينات البحث

 العين  االولى .

 

 ( للمصور الفوتوغرافي حسام العبودي1الصورة )

يث ح(  حسام العبودي، وهي للقطة من صلب الواقع الطفال في بيئة فقيرة، 1في الصورة )

جمالي ج التتعدة هذه اللقطة حدودها الواقعية الى البعد الرمزي الذي نراه واضحا ضمن النسي

 للصورة.

من حيث التكوين نجد الصورة تتباين مابين الظل والضوء والتدرجات مابين هذين اللونين في 

صياغة جمالية مبنية على خطوط ضوئية مصدرها فتحه فتحة في اعلى سقف غرفه ذات مالمح 
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فقيرة تعبر عن  حياة ساكنيها البسطاء من طفلين نيظرات الى النور الداخل من خاللها، حيث 

ضيئ، وكل ذلك يرمز الى بصيص من االمل، وكل ذلك اليتحقق من دون الدور نرى النور ي

 بفقدان االيحائية قدرته يفقد فالمكان. الزمان الفاعل للظل والضوء في خلق عنصر عنصر

 الزمان .

 العين  الثانية .

 ( للمصور الفنوتو رافي علي صبيح2الصورة )

 

 

ث ( للمصور علي صبيح كاظم، تعبر الصورة عن واقع االهوار بكل تفاصيله حي2الصورة )

 يبرز النسق الجمالي عبر واقعية البيئة المكانيه وتلقائية الطفل الذي يمتهن رعي

يرمز  مما )الجاموس(فنجدة ماسكا العصا ومتوازنا  في الفه على ضهر احد الحيوانات في الماء

لضخمة انات ة والحميمية مابين الراعي الصغير في السن ومابين تلك الحيواالى العالقة الوثيق

لواقعي ن  افي البيئة الطبيعية لها وهنا يعمل المصور على اظهار الفكرة الرمزيه عبر المضمو

 الواقعي العام للصورة  
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 .العين  الثالث 

 ( للمصور اسامه عدنان3الصورة )

مكان عدنان، يبرز المكنون الرمزي عبر التفصالت الواقعية لل( للمصور اسامه 3الصورة )

حيث نجد المعنى الرمزي يتوزع عبر مساحات الصورة من خالل مجموعة من 

لبسيط اكان التفاصيل)المعروضات البسيطة، واجهة الدكان(، فالسلع المعروضه للبيع في هذا الد

مح مال لوسط االجتماعي الذي تبرزهتتعدى رمزيا وجودها المادي مما يدل الحالة المادية ل

نا لضهر الصورة، واالبتسامه التي نراها واضحة على مالمح وجه البائعة الموشحة بالسواد ت

 تفصيالت من يحتويه ما بكل المكان مقدار القناعة بما يقسمه هللا لها من قوت، وهنا نجد ان

 بالرمز. لاليحاء مختلفه تكون المادة االساسية
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 الرابعة.العين  

 

 ( للمصور حيدر المنكوشي4الصورة رقم )

واضحا  ( وهي للمصور حيدر المنكوشي، في هذه اللقطة نجد االفراط بالرمزيه4الصورة رقم )

ى من قبل المصورلتجاوز الواقع مع المحافضة عليه كمادة اساسة تسهم في ايصال المعن

جدار بال ين قساوة الحياة المتمثلةالصوري من خالل الرمز الواضح والمبني على الصراع ما ب

ه مليئالشخن الملمس بشقوقه التي يتوسطها االنسان وهو يحاول النفاذ من القيود بيده ال

ان مع  النسبالتضاريس التي تخلق تباينات واضحة  فنجد ان الداللة الرمزيه تبني على صراع  ا

ز نا يتجاووه  ول النفاذ  من خاللهالواقع بكل تفاصيله التي تقيد حريته وتكون بمثابه جدار يحا

 المصور الفوتوغرافي الواقع الظهار الفكرة الرمزيه .
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 النتائع:

من اجل تحقيق هدف البحث و بعد تحليل العينات القصدية من خالل استخدام  الصور 

 الفوتوغرافية توصل الباحث الى النتائج االتيه.

 يحاول المصور الفوتوغرافي ايصال الفكرة الرمزيه من خالل المضمون الواقعي -1

 للصورة 
 ان المكان بكل ما يحتويه من تفصيالت يكون مادة مهمة لاليحاء بالرمز.  -2
 ز.الرم ان الصورة هي رمز يترجمه عقل المشاهد لتحليل مصدر الفكرة بعد التفاعل مع -3
لفكرة الضوء  كمادة اساسية في عملية ابراز  يستخدم المصور الفنوتوغرافي الظل وا -4

 الرمزيه  للمشاهد.

عية البداايتجاوز المصور الفوتوغرافي الواقع الظهار الفكرة الرمزيه بواسطة ادواته  -5

  من اجل خلق الرمز وجعله نقطه مهيمنه ضمن  فضاء الصورة.

 

 المصادر

 المصادر العربية

ن: يم واالخراج، دراسة تقويم، االردوليد جاسم، شيماء، الصورة الرقمية التصم -1

 .2012فضاءات للنشر والتوزيع والطباعة، 
بع جمال، هشام، التكنلوجيا الرقمية  في التصوير السينمائي الحديث، مصر: مطا -2

 .2006التجارية، 
 .2011ية ناصر، عبد الجبار، ثقافة الصورة في وسائل االعالم الدار المصرية اللبنان -3

 االنكليزية.المصادر باللغة 

Luhmann, niklity, the reality of the mass. Stanford university press 2000 . 1- 

2 Thompsom.J.B, Ideology and moden culture Cambridge, 1990. 

3- Mirzoeff. Nicholas An Introrduction to visual . Routledge. 2003 

4-  Sturken, Marita, Lisa Cartwrght,practices of looking. 
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Abstract 

Photography Reality and Symbolisme 

 

The image has become a permanent phenomenon on in modern life .  it 

occupies every section of  our life, the personal and press photograph, the t.v. 

and cinema motional photograph and internet have composed an important 

document of our life (the photograph era). It is present in our daily talking, 

besides its being as a permanent phenomenon in our modern life … 

According to what has been said, the applied model has been adopted to 

discuss the phenomenon through presenting some  photographs that have 

been taken from prison of (abu ghareib) . 
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 الجمل اللحنية في مقدمات األغنية السبعينية
 أ.م. مصطفى عباس علي

 
 دراسة تحليلية

 : مشكلة البحث والحاجة إليه
ناء السبعينية من األغاني المتطورة في المراحل المختلفة لمسيرة الموسيقى والغتعد األغنية 

ان العراقي ، وأطلق عليها لقب الفترة الذهبية وذلك لبلوغ هذه األغنية مستوى عال من األتق
نية واألداء وظهور أسماء كبيرة من الشعراء والملحنين والمغنين ألتصقت أسمائهم بالساحة الف

رورة احث ضتلك الفترة وما زالت هذه األغاني تتردد على ألسن العراقيين . لذا وجد الب العراقية في
 لماسةلدراسة الجمل اللحنية في األغاني كونها تمثل جزء مهمًا من تركيبتها اللحنية والحاجة ا
 يني ففلدراستها وتحليلها علميًا للوصول الى نتائج البحث بما يساعد على فهم ما تقدم من نتاج 

ي ودعم لعراقاتلك الفترة بأعتبارها منبعًا مهمًا لألجيال القادمة في تقديم األفضل حفاظًا على الفن 
 تطوره في المستقبل .

 :أهداف البحث
يهدف البحث الى التعرف على الجمل اللحنية وخصائصها الموسيقية في المقدمات      

 ل إخضاعها للتحليل الموسيقي.الموسيقية لألغاني العراقية في فترة السبعينات من خال
 :أهمية البحث

يكتسب البحث أهميته لما للموسيقى العراقية من دور في التعبير عن توجهات واهتمامات 
 غنيةالمجتمع العراقي عبر الفن الغنائي ، وان المقدمة الموسيقية جزء مهم في الشكل الفني لأل

Song Form ي في الموسيقى الشرقية عمومًا والعراقية خصوصًا ، فضاًل عن أهمية النتاج الغنائ
اء ر أسمالعراقي في سبعينات القرن العشرين محليًا وأنتشاره الى البلدان العربية المجاورة وظهو 

 خالدة من الشعراء والملحنين والمغنين .
 : حدود البحث

ر ت الموسيقية ألغاني السبعينات التي تم بثها عبيتحدد البحث بالجمل اللحنية في المقدما 
 تلفزيون العراق في عقد السبعينات . 

 
 
 

 الجملة اللحنية في المؤلفات الموسيقية والغنائية



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

697 
 

      
الذي  Figure  تتألف األلحان الموسيقية من مجموع األفكار الموسيقية البسيطة والصغيرة       

يمثل أصغر جزء لحني ويمكن تعريفه بأنه " مجموعة النغمات الموسيقية التي تمثل هيكاًل لحنيًا 
1ذو معنى محدد "  وهو "  Phraseأو  Theme، وتمثل مجــموعة الموتيـفات جملـة لحنية واحدة  

2لحن كـامل يشكل أهمية كبيرة في القطعة الموسيقية "  عة بأنه قط Theme، ويمكن تعريف 
المرتبة لتمثل هيكاًل لحنيًا موحدًا يعبر  Motiveموسيقية متكونة من مجموعة األفكار الصغيرة 

 Cadenceعن مضمون بحسب رؤية المؤلف أو الملحن ويشترط فيه وجود القفلة الموسيقية 
بأنواعها والتي توحي للمستمع بنهاية الجملة اللحنية ، وقد ترتبط بالنص الغنائي أو تكون 

 الداخلة فيه .  Formقية بحتة وذلك تبعًا للشكل الفني موسي
وهو مصطلح موسيقي "  Melodyوتمثل مجموع الثيمات بعض النظر عن عددها لحنًا موسيقيًا 

وتعني مجموعة متعاقبة من النغمات الموسيقية المتباينة  meliodiaمأخوذ من المصطلح اليوناني 
3ل كيانًا تعبيريًا فنيًا ذو مضمون واحد ." في قيمها الزمنية واإليقاعية والتي تمث وفي الموسيقى  

الشرقية والعربية يكون اللحن أفقيًا تؤديه اآلالت الموسيقية المختلفة معًا على وفق الضروب 
اإليقاعية المستخدمة في األداء ، بينما يرد اللحن في الموسيقى العالمية على األغلب أفقيًا 

وذلك تبعًا لطرائق األداء اآللي المرافق ألداء  Harmonically modeنية وعموديًا معًا بطريقة هارمو 
للمؤلفة أو القطعة الموسيقية ، ويعتمد التوزيع  Formاأللحان والشكل الفني اآللي أو الغنائي 

وتتباين أعداد الخطوط الموسيقية العمودية لآلالت الموسيقية بحسب  Orchestrationالموسيقي 
ي أو الغنائي للمؤلفة أو القطعة الموسيقية وبحسب الثقافة األدائية الموسيقية الشكل الفني اآلل
 للمؤلف وبلده .

ورد في بعض المصادر األجنبية " أن أصغر وحدة موسيقية في المؤلفات هي النغمة ، وان 
ًا مجموعة النغمات المتعاقبة التي يتراوح عددها ما بين أثنين الى خمسة نغمات والتي تولد أنطباع

... ومن  Figureموسيقيًا ، تمثل الفكرة الموسيقية المصغرة والتي تدعى بالشكل الموسيقي 
4الخ ... "  periodثم يتولد من مجموعها  Phraseمجموعة األشكال يتكون العبارة اللحنية  ومن  

والتي تعودنا استعمالها في  Themeالملفت للنظر أن المؤلف لم يتطرق الى الفكرة اللحنية 
،  Melodyالموسيقى الشرقية والعربية بل وحتى العالمية ، فضاًل عن مصطلح اللحن الكامل 

بأنه " جزء موسيقي  Phrase، ويمكن تعريف   Themeتقابل   Phraseوأعتبر العبارة اللحنية 
                                                           

 Figure لف أو : وهو مصطلح عالمي يدل على أصغر جزء من اللحن الموسيقي وتختلف األطوال البارية له بحسب رؤى المؤ

 الملحن.
 www.naxos.com/education/glossaryترجمة الباحث من الموقع األلكتروني :  1
 www.naxos.com/education/glossaryترجمة الباحث من الموقع األلكتروني :  2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Melodyث من الموقع األلكتروني : ترجمة الباح 3

4  Percy Goetschius : Lessons in music form, Page 16.  ترجمة الباحث من الكتاب اإللكتروني 
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الجملة الموسيقية الحاوية ويمثل جزء من  Cadenceمتكامل قائم بذاته ينتهي عادة بقفلة موسيقية 
1على مجموعة منتظمة من النوتات الموسيقية ."   . period، وان الجملة اللحنية تقابل مصطلح  

بيد أنها متداخلة ومتباينة أحيانًا ، ويرى الباحث  Themeوردت تعريفات كثيرة للجملة اللحنية 
ع المصطلحات العالمية المتداولة. ضرورة تثبيتها بما يتوافق مع الموسيقى الشرقية وال يتضارب م

وهنا يرد التعريف األول للجملة اللحنية بأنه " تعبير موسيقي متكامل قائم بذاته ال يرتبط بالفكرة 
  Musical Phrase or Period بل هو على نقيضها ، وهو عبارة موسيقية motiveاللحنية الصغيرة 
2متكاملة . "   ،  Musical Elementهو " العنصر الموسيقي  والتعريف الثاني للجملة اللحنية 

أو القطعة الموسيقية الصغيرة التي تعبر عن مضمون موضوعي  Motiveالفكرة اللحنية الصغيرة 
3محدد بأستخدام التنويعات اللحنية . "  وهناك الكثير من التضارب في هذه التعاريف بين  

، وال يعتبر الفكرة اللحنية جزء من  Periodو  Phraseالمصطلحات الموسيقية فنجده ال يفرق بين 
الجملة اللحنية . ويخلص الباحث بان بعض من هذه المصطلحات الموسيقية ذات عالقة 
بموضوعة األلحان وتركيبها ضمن القوالب الموسيقية المختلفة بيد أنها تستعمل في الموسيقى 

 Passageوالمصطلح  phraseطلح العالمية ويندر استعمالها في الموسيقى الشرقية والعربية ، كمص
 .والذي يمثل اللحن الكبير من مجموعة األلحان المختلفة في المؤلفات الموسيقية الطويلة 

تتكون الجملة اللحنية في الموسيقى الشرقية والعربية من مجموعة األفكار اللحنية الصغيرة والتي 
ا ضمن الساللم الموسيقية الشرقية ، " وان ترتبط أرتباطًا وثيقًا باألجناس الموسيقية وطريقة تركيبه

طريقة تركيب النوتات مع بعض بحيث تؤلف لنا ... ثيمات وموتيفات ... تتناسق وتتسلسل في 
أطر األشكال واألنواع والقوالب والصيغ المختلفة للتعبير عن أفكار ومضامين وقيم ... في حياة 

4األنسان العراقي . "    
الغنائية عن قدرة الملحن وتعده ملحنًا جيدًا كلما تعامل بطريقة  وتعبر األلحان الموسيقية

مستساغة على األذن في تركيب اللحن من الجمل اللحنية ، " وتكون األبعاد الموسيقية واألجناس 
والساللم الموسيقية بنية المسارات النغمية األساسية ، والتي بدورها ووفقًا ألسلوب تناسقها 

اللحني لألشكال واألنواع الغنائية ... المرتبطة مع مسيرة الناس ووظيفة  وتسلسلها تشكل البناء
الفن في الحياة والمجتمع . فمن تالحم األبعاد الموسيقية ببعض تكونت هياكل األجناس ونغماتها 

                                                           
 n/glossarywww.naxos.com/educatio.ث من الموقع األلكتروني : ترجمة الباح 1
 www.naxos.com/education/glossary.ث من الموقع األلكتروني : ترجمة الباح 2
 en.wikipedia.org/wiki/Theme_musicث من الموقع األلكتروني : ترجمة الباح 3
 Passage .مصطلح عالمي يدل على مؤلفة أو قطعة موسيقية متكاملة موسيقية بحتة أو غنائية ذات موضوع محدد : 
م ، بغداد 2001، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،  التراث الموسيقي العربي والموروث الموسيقي العراقيطارق حسون فريد:  4

 .194، ص 
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، ومن أتصال األجناس أو تركيبها ... تكونت الساللم ... وتعد األجناس الرباعية هي التكوينات 
1كثر بروزًا من الساللم في الموسيقى العراقية. " النغمية األ  

 
 Song Formاألغنية السبعينية والشكل الفني ليغنية 

 
حول األغنية السبعينية ، وال ينوي الباحث تجميع ما  كتب الكثير من الباحثون  

ُكتب من بحوث ودراسات سابقة ، بيد أنه يرى ضرورة لذكر بعض الحقائق عن أسباب تطور 
 األغنية وبلوغها مستوى أستحقت أن يطلق عليها اسم الفترة الذهبية وهي فعاًل كذلك .هذه 

في  أن لمحطات البث العراقية الدور الكبير في نشر هذه األغنية مما خلق روح التنافس الشريف
لفني اتقديم األفضل وان هذه المؤسسة الفنية كانت بحق ، المقّيم الفني الدقيق لتقديم النتاج 

تقدم وذلك من خالل لجان فحص النصوص واأللحان والغناء على حد سواء ، فضاًل عن الم
زفين للعا األجور المجزية التي كان يتقاضاها الوسط الغنائي من الشعراء مرورًا بالملحنين ووصوالً 

بسبب األزدهار األقتصادي . وال يمكن نكران أهمية الدور الفاعل لهجرة المثقفين من وسط 
ين عراق من شعراء وملحنين ومغنين منذ أوساط العقد السادس من القرن الماضي ، والذوجنوب ال

اء تشكلت بجهودهم الفردية ، نهضة غنائية موسيقية حقيقية توضحت بالتعاون المنظم بين الشعر 
يس والملحنين والمغنين ، وان بعض األغاني تم تلحينها لتتوافق مع صوت البعض من المغنين ول

وضوعي موهذا نراه واضحًا من تكرار أسماء الملحنين والشعراء والمغنين اذا ما تم جرد للجميع ، 
تمد بذلك . وأن  الفرقة الموسيقية التي ضمت خيرة العازفين العراقيين في التخت الشرقي المع

ي لتالمية فضاًل عن اآلالت التقليدية العراقية كالزرنة والمطبج ، مرورًا باآلالت الموسيقية العا
دخلت ضمن الفرقة الموسيقية والتي أدت أدوارًا مهمة في العزف خصوصًا في المقدمات 

 الموسيقية والفواصل اللحنية ، مثل آلة األكورديون واألورغ والكيتار . 
الصوت البشري والذي يمثله المغني يعد الركيزة األساس لقالب األغنية والذي   

الشكل الجميل ، ما يساعد في نجاح األغنية بالمجموع تسخر جميع األمكانات الفنية ألظهاره ب
التراكمي لجهود كل من أسهم في األغنية ، و" الصوت الجميل الذي أحسنت تربيته ، يعد بمثابة 

2آلة موسيقية ذات إمكانيات ال حصر لها في التعبير عن كل العواطف واألحاسيس."  ويعرف  
ى الشكوى المفرحة والتعبير عن األحاسيس لدى كل سليم سعد الغناء بأنه " أداء صوتي يهدف ال

الناس أو بعضًا منهم ، وذلك بألتزام كامل بأشباع الدرجة الصوتية وتنظيم تتابعها لخدمة الشكوى 

                                                           
 .209- 208طارق حسون فريد : المصدر نفسه ص  1
 .48م ، بغداد ، ص2013، مطبعة الفرات ،  التجويد القرآني والتذوق الموسيقيفاضل عرام الزم :  2
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أو التعبير األحساسي الحاصل ... والغناء الشرقي ولد بنتيجة زيجة بين نوعين أساسين من 
1لترتيل الديني . " الغناء في الشرق ، وهما الغناء المدني وا        

إن " الشكل أو القالب يمنح الموسيقى صورة واضحة تعبر عن نفسها ويسهم في ترتيب وتنظيم 
صورة القطعة الموسيقية ، مما يعطي صفة الموسيقى وشكلها ومضمونها ويحق التناغم 

2واألنسجام بعناصر الموسيقى والتي تسهم في بناء وتشييد العمل الفني ."   
مرت األغنية العربية والعراقية كقالب فني بمراحل كثيرة ، وان أبسط أنواع األغنية يتكون من وقد 

،  repeatedجزء واحد يعاد تكرار لحنه البسيط والذي يسهل حفظه ، بنصوص مختلفة ويدعى 
ويسبق الغناء مقدمة موسيقية هي ذاتها لحن الغناء ، ويمثل هذا النوع ، أغنية ذات جزء واحد ، 

خراج في نقل  أسهمواالذين  أوائلالخليل انه من  ألحمدحسب ويُ  " العراقية من عصر  األغنية وا 
الخليل عن روح  كما يعبر،  الحديثة )كما يقول الناقد عادل الهاشمي( األغنيةالى قالب  ةالبست

الى  أصلهافي تلقائية نادرة ترجع في  األسماععلى النفاذ الى   بقدرتها ألحانهالبيئة وطبعت 
3... "  واللحن اإليقاع  بين  السليم  الربط ، وأخذ قالب األغنية بالتوسع فأصبح لألغنية مقدمة  

موسيقية قصيرة نسبيًا يختلف لحنها عن لحن الغناء ، رغم تقاربهما في المقام الرئيس مرورًا 
ب الفني بمراحل مختلفة منذ عشرينات القرن الماضي حتى عقد السبعينات ، والذي وصل القال

لألغنية أبانها الى مراحل فنية متقدمة ، والتي وقف عندها ولم يطرأ عليه أي تغيير يذكر ، 
دقيقة على وفق الشكل  15ألسباب كثيرة منها أن األغنية ستكون طويلة إذا زيد زمنها على 

الحالي ، وسيكون من الصعب على المتلقي توفير الوقت الكافي لألستماع لها ، فضاًل عن 
لتسجيل الصوتي لها ومشاكل األخطاء عند التسجيل باألضافة الى أن محطات البث التلفزيوني ا

يصعب عليها  ترتيب جدولها الزمني بوجود أغاٍن بهذا الطول . كل هذه األسباب حددت الشكل 
 الفني لقالب األغنية منذ نهاية العقد الخامس للقرن المنصرم ولغاية زمن كتابة هذا البحث ، وأخذ

 الشكل التالي :
: وهي قطعة موسيقية بحتة تعزفها الفرقة ، لبيان قدرة introductionالمقدمة الموسيقية  .1

الملحن من جهة ومهارة أعضاء الفرقة في العزف على اآلالت الموسيقية المختلفة 
الموجودة ضمن الشكل الفني للفرقة الموسيقية المرافقة للغناء . " المقدمة الموسيقية 

سيقي صرف ال تدخل فيه تشكل القسم األول من قالب األغنية وبشكل عام هي جزء مو 
4النصوص األدبية ، وتشكل عنصر تشويق موسيقي أدائي عند المستمع "  ، واتجه  

                                                           
 . 104-101م ، ص 2000، دار الجبل األخضر للنشر ، بيروت ،  الصوت البشري آلة عبقريةسليم سالم :  1
م ، بغداد ، ص 2014، الفراهيدي للنشر والتوزيع ،  التأليف الموسيقي وأشتغاالته في العرض المسرحيالكناني ، قيس عودة :  2

35. 
، مالحق جريدة المدى اليومية .  أحمد الخليل .. نقل األغنية من عصر البستة الى األغنية الحديثةلة بعنوان : مقا 3

http://www.almadasupplements.com/news.php?action=view&id=12334 
 _lar_musicpopu28%http://en.wikipedia.org/wiki/Song_structure%29 ترجمة الباحث من الموقع اإللكتروني :  4
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بعض الملحنين الى اآلالت الموسيقية التقليدية وغيرها وتكليفها بالعزف المنفرد لبعض 
الجمل اللحنية في المقدمة الموسيقية ، ألعتبارات جمة منها أظهار مهارة العازف 

 صر التلوين اآللي للمقدمة الموسيقية.واضافة عن

قة : مقطع الغناء الرئيس الذي يقوم فيه المغني بأداء النص الشعري بمرافVerseالمذهب  .2
ئيس الفرقة الموسيقية ، ويحتوي بالتأكيد على الفكرة األساسية للنص مغنى بالمقام الر 

 الذي تبنى عليه األغنية .

يقية بحتة تعزفها الفرقة ، وتكون أقصر من : وهي قطعة موسBridgeفاصلة الكوبليه  .3
 المقدمة الموسيقية وتأتي تمهيدية لتغيير مقام غناء الكوبليه الذي سيليها .   

غيير ت: مقطع الغناء الثاني الذي يتم فيه تغيير مقامي وأحيانًا يرافقه Verse 1الكوبليه  .4
اًل كحد أعلى ، مسبوق ك بالنموذج اإليقاعي المستخدم. ويمكن إضافة كوبليه ثاني وثالث

منهما بفاصلة موسيقية تمهيدية له ، ويمكن أعادة غناء المذهب بعد كل كوبليه ، 
و أوتنتهي األغنية أحيانًا من الكوبليه األخير بعزف للفرقة موتيف بسيط ليشكل قفلة 

  خاتمة لألغنية .
 

 مجتمع البحث وعينته
 

دها التي تم بثها عبر تلفزيون العراق ، ولكثرة عدتمثل مجتمع البحث بجميع أغاني السبعينات 
نة وأستحالة تحليلها مجتمعة في بحث مصغر ، فقد أختار الباحث ثالثة نماذج قصديًا لتمثل عي
 قاعيةلمجتمع بحثه ، مراعاة لتنوع الشعراء والملحنين والمغنين والتنوع المقامي والضروب األي

 ثلت عينة البحث باألغاني التالية:للنماذج للحصول على نتائج حقيقية. وتم
 
 الشاعر الملحن المغني أسم األغنية ت
 طارق ياسين حسين السعدي فاضل عواد ال خبر 1
 ذياب كزار أبو سرحان محسن فرحان أمل خضير كريستال 2
  محمد جواد أموري أنوار عبد الوهاب عد وآنه عد 3
 

رن اللحنية للمقدمة الموسيقية في سبعينات القويطبق المعيار التالي للكشف عن خصائص الجمل 
 الماضي:
 تحديد أطوال مجموع الجمل اللحنية بالبارات الموسيقية في المقدمة الموسيقية . .1



 14 23/3/2015-22وقائع املؤمتر العلمي الرابع عرش        

702 
 

قية تحديد اآلالت الموسيقية المستخدمة في العزف المنفرد ، ومجموع البارات الموسي .2
 للعزف المنفرد .

 ارات الموسيقية.أعداد الجمل اللحنية وحجمها مقاسًا بالب .3

 أعداد الموتيفات في الجمل اللحنية . .4

 طرائق أداء الجمل اللحنية وتتابعها في المقدمة الموسيقية . .5

 عالقة آخر نغمة من المقدمة الموسيقية مع أول نغمة من الغناء. .6

 عدد النغمات الموسيقية في كل جملة لحنية. .7

 المجموع الكلي للنغمات في المقدمة الموسيقية . .8

موع الكلي لنغمات الغناء ، ونسبة مجموع نغمات المقدمة الى مجموع نغمات المج .9
 الغناء.

 المدى اللحني للمقدمة الموسيقية . .10

 المدى اللحني للغناء . .11

 األجناس الموسيقية الداخلة في كل جملة لحنية. .12

 سرعة األداء. .13

 النموذج اإليقاعي المستعمل . .14
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 موسيقيًا.بارًا  18أحتوت المقدمة الموسيقية على  .1

 بارات 4تحددت آلة العزف المنفرد بآلة الناي ، وكان مجموع البارات الموسيقية هو  .2
 موسيقية منفصلة. 

 عدد الجمل اللحنية : .3

  ار رقم وتنتهي بالب 1الجملة األولى وحجمها أربعة بارات موسيقية تبدأ بالبار رقم
4 . 

 10وتنتهي بالبار  9م الجملة الثانية وحجمها بارين موسيقيين تبدأ بالبار رق . 

 تألفت الجمل اللحنية من الموتيفات التالية : .4

 

 أعداد الموتيفات الجملة الموسيقية
حجم الموتيف 

 بالبارات
 موقع الموتيف 

 الجملة األولى
 1 أول

1 ،2  ،5  ،6 ،17 
 ،18 

 8-7،  4-3 2 ثاني

 الجملة الثانية
،  13،  11،  9 1 أول

15 

 1 ثاني
10  ،12  ،14 ،

16 
 
 
 

 طريقة تتابع الجمل اللحنية : .5

  إعادة الجملة األولى بطريقةSequence    ، الهابط بدرجة موسيقية واحدة أوطأ
 . 8-7كما موضح في البارات الموسيقية 

  إعادة الجملة الثانية بطريقةSequence  ات الهابط بدرجة موسيقية واحدة لثالث مر
 . 16-15،  14-13،  12-11، كما موضح بالبارات الموسيقية 

  إعادة الموتيف األول للجملة اللحنية األولى مرتين ، كما موضح في البارين
17-18 . 

                                                           
 Sequence أو  ة أوطأ: وهي طريقة شائعة في عزف المؤلفات الموسيقية وتتمثل بتكرار عزف نفس الجملة اللحنية ولكن بدرج

 أعلى . 
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 موضح أرتــبطت الجمـلة األولى بالثانية ببعد ثامــنة )أوكـــتاف( صاعـدة ، كما 
 . 9 -8رقم بالبارين 

 ح أرتبطت الجملة الثانية بالجملة األولى ببعد ثالثة متوسطة صاعدة ، كما موض
 . 17-16بالبار 

 النغمة كانت النغمة األخيرة في المقدمة الموسيقية هي نغمة فا بينما بدأ الغناء ب 
 كار بيمول أي بما يعادل ثالثة متوسطة .

 عدد نغمات كل جملة : .6

  موسيقية .نغمة  18الجملة األولى 

  نغمات موسيقية. 10الجملة الثانية 

 نغمة موسيقية. 84المجموع الكلي للنغمات في المقدمة الموسيقية هو  .7

نغمة موسيقية ، وتشكل نسبة نغمات  207المجموع الكلي للنغمات في الغناء هو  .8
 . %40.57المقدمة الى نغمات الغناء 

 المدى اللحني للمقدمة الموسيقية . .9

 
 

 حني للغناء .المدى الل .10

 
 

 
 
 
 
 
 

 األجناس الموسيقية الداخلة ، مبينة في الجدول التالي : .11

 

الجنس 
 موقع ظهوره الموسيقي

الجنس 
 الموسيقي

موقع 
 ظهوره

الجنس 
 موقع ظهوره الموسيقي

 فا ناقص رست
1  ،2  ،
17  ،18 

 بيات صول
3  ،4 
،14  

سيكاه مي 
 كار بيمول

5  ،6 
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،  8،  7 رست فا
16 

عجم سي 
 بيمول

9  ،10 

 
 . 145السرعة األدائية هي  .12

 استعمل إيقاع المقسوم ذو الوزن الرباعي . .13

 
 
 

 
 بارًا موسيقيًا. 22أحتوت المقدمة الموسيقية على  .1

 منفردتحددت آلة العزف المنفرد بآلة األورغن ، وكان مجموع البارات الموسيقية للعزف ال .2
 منفصلة . 4هو 

 موضحة كما يأتي :عدد الجمل اللحنية أربعة ،  .3

  2وتنتهي بالبار رقم  1الجملة األولى وحجمها بارين موسيقية تبدأ بالبار رقم .  

  10وتنتهي بالبار  9الجملة الثانية وحجمها بارين موسيقيين تبدأ بالبار رقم . 
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  16وتنتهي بالبار رقم  15الجملة الثالثة وحجمها بارين موسيقيين تبدأ بالبار رقم . 

  رقم  وتنتهي بالبار 19الجملة الرابعة وحجمها أربعة بارات موسيقية تبدأ بالبار رقم
22   . 

 تألفت الجمل الموسيقية من الموتيفات التالية : .4

 

 موقع الموتيف  حجم الموتيف بالبارات أعداد الموتيفات الجملة الموسيقية

 الجملة األولى

 1 1 أول
 2 1 ثاني
 4 1 ثالث
 8  1 رابع

 الجملة الثانية
 9 1 أول
 10 1 ثاني 

 الجملة الثالثة
 15 1 أول 
 16 1 ثاني

 الجملة الرابعة

 19 1 أول
 20 1 ثاني
 21 1 ثالث
 22 1 رابع

 

 طريقة تتابع الجمل اللحنية : .5

 ، كما  إعادة الجملة األولى كاملة ، بأستثناء النصف األخير من البار الثاني للجملة
 . 4-3موضح في البارين 

  إعادة الجملة األولى بطريقةSequence ظ الهابط بدرجة موسيقية واحدة أوطأ مع الحفا
 . 6-5على نغمة البداية ، كما موضح في البارين 

 األيقاع اللحن ولكن بنغمات مختلفة ، واختلف إعادة البار األول من الجملة بنفس 
ي البار الثاني من الجملة كليًا تمهيدًا للجملة الموسيقية الجديدة ، كما موضح ف

 . 8-7البارين 

 . لم يكن هناك أي تكرار للجملة اللحنية الثانية  
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 رف تصفي الجملة اللحنية الثالثة إعادة الجملة نفسها بنفس اآللة المنفردة مع بعض ال
 . 18-17في بداية البار األول من الجملة ، كما موضح في البارين الموسيقيين 

 . لم يكن هناك أي تكرار للجملة اللحنية الرابعة 

 ح أرتبطت الجملة األولى بالثانية ببعد موسيقي يمثل ثالثة كبيرة هابطة ، كما موض
ت الجملة الثانية بالثالثة ببعد موسيقي يمثل . كما ارتبط9-8في البارين الموسيقيين 

رتبطت ، بينما ا 15-11ثامنة صاعدة )أوكتاف( كما موضح في البارين الموسيقيين 
ين موسيقي يمثل ثانية صغيرة صاعدة كما موضح بالبار  الجملة الثالثة بالرابعة ببعد

18-19   . 

  ن مارتبطت نهاية المقدمة الموسيقية مع الغناء بالنغمة ذاتها وبما يشكل بعد موسيقي
 نوع أونيسون . 

 عدد نغمات كل جملة : .6

  نغمة موسيقية . 33الجملة األولى 

  نغمة موسيقية. 15الجملة الثانية 

  غمة موسيقية.ن 21الجملة الثالثة 

  نغمة موسيقية. 23الجملة الرابعة 

 نغمة موسيقية.  94المجموع الكلي للنغمات في المقدمة الموسيقية هو  .7

ة نغمة موسيقية ، وتشكل نسبة نغمات المقدم 54المجموع الكلي للنغمات في الغناء هو  .8
 .%174.07الى نغمات الغناء  

 المدى اللحني للمقدمة الموسيقية . .9

 
 

 اللحني للغناء .المدى  .10
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 األجناس الموسيقية الداخلة ، مبينة في الجدول التالي: .11

 

الجنس 
 الموسيقي

موقع 
 ظهوره

الجنس 
 الموسيقي

موقع 
 ظهوره

الجنس 
 الموسيقي

 موقع ظهوره

كرد مي 
 ناقص

2  ،8 
نهاوند ري 
 ناقص

 22،  9 عجم دو  6

 21 نهاوند ري 18،  16 نهاوند صول 9 عجم صول
 

 . 96كانت سرعة األداء  .12

 استعمل إيقاع الفوكس ذو الوزن الثنائي . .13

 
 

 
 

 بارًا موسيقيًا. 15أحتوت المقدمة الموسيقية على  .1
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يقية تحددت آلة العزف المنفرد بآلتي القانون واألكورديون ، وكان مجموع البارات الموس .2
ات بار  4األكورديون للعزف المنفرد هي ست ، آللة القانون بارين متصلة ، بينما آللة 

 منفصلة .

 عدد الجمل اللحنية أربعة ، موضحة كما يأتي : .3

  2وتنتهي بالبار رقم  1الجملة األولى وحجمها بارين موسيقية تبدأ بالبار رقم .  

  وتنتهي به . 5الجملة الثانية وحجمها بار موسيقي واحد تبدأ بالبار رقم 

 8وتنتهي بالبار رقم  7بالبار رقم  الجملة الثالثة وحجمها بارين موسيقيين تبدأ . 

  رقم  وتنتهي بالبار 11الجملة الرابعة وحجمها أربعة بارات موسيقية تبدأ بالبار رقم
14 . 

 تألفت الجمل الموسيقية من الموتيفات التالية : .4

 

 موقع الموتيف  حجم الموتيف بالبارات أعداد الموتيفات الجملة الموسيقية

 الجملة األولى
 1 1 أول
 2 1 ثاني

 5 1 واحد الجملة الثانية

 الجملة الثالثة
 7 1 أول
 8 1 ثاني

 الجملة الرابعة

 11 1 أول
 13 1 ثاني
 14 1 ثالث
 15 1 رابع

 

 طريقة تتابع الجمل اللحنية : .5

  إعادة الجملة األولى بطريقةSequence  الهابط بدرجة موسيقية واحدة أوطأ ، كما
 . 4-3موضح في البارات 

  إعادة الجملة الثانية بطريقةSequence  الهابط بدرجة موسيقية واحدة أوطأ ، كما
 . 6موضح في البار رقم 

  إعادة الجملة الثالثة بطريقةSequence  الهابط بدرجة موسيقية واحدة أوطأ ، كما
 . 10-9موضح في البارين 
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  إعادة الموتيف األول من الجملة اللحنية الرابعة بطريقةSequence  الهابط بدرجة
 .  12موسيقية واحدة أعلى ، كما موضح في البار 

 . لم يكن هناك إعادة في الجملة اللحنية الرابعة 

 أرتبطت الجملة األولى بالثانية ببعد موسيقي يمثل خامسة تامة صاعدة ، كما موضح 
طت الجملة الثانية بالثالثة ببعد موسيقي يمثل . كما ارتب 5-4سيقيينفي البارين المو 

تبطت الجملة ، بينما ار  7-6ثانية صغيرة صاعدة كما موضح في البارين الموسيقيين 
 11-10الثالثة بالرابعة ببعد موسيقي يمثل ثالثة صغيرة هابطة كما موضح بالبارين 

 . 

 اء ببعد موسيقي يمثل أونيسون . ارتبطت نهاية المقدمة الموسيقية مع الغن 

 عدد نغمات كل جملة : .6

  نغمة موسيقية . 18الجملة األولى 

  نغمة موسيقية. 24الجملة الثانية 

  نغمة موسيقية. 18الجملة الثالثة 

  نغمة موسيقية. 21الجملة الرابعة 

 نغمة موسيقية.  86المجموع الكلي للنغمات في المقدمة الموسيقية هو  .7

ة نغمة موسيقية ، وتشكل نسبة نغمات المقدم 82المجموع الكلي للنغمات في الغناء هو  .8
 .  %104.87الى نغمات الغناء 

 

 المدى اللحني للمقدمة الموسيقية . .9

 
 

 المدى اللحني للغناء. .10

 
 

 األجناس الموسيقية الداخلة. .11

 

الجنس 
 الموسيقي

الجنس  موقع ظهوره
 الموسيقي

موقع 
 ظهوره

الجنس 
 الموسيقي

 موقع ظهوره

 7 نهاوند ال 13،  4 كرد فا دييز 2،9 عجم دو
 15،  14 نهاوند مي  10 عجم ري 
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  140السرعة األدائية هي  .12

 استعمل إيقاع  المقسوم ذو الوزن الرباعي . .13

 
 
 

 نتائج البحث 
 أطوال المقدمات الموسيقية مقاسة بالبارات الموسيقية ، وكانت كما يأتي : .1

 للعينة الثالثة . 15للعينة الثانية ،  22للعينة األولى ،  18     
تحددت اآلالت الموسيقية التي قامت بالعزف المنفرد في المقدمات الموسيقية ،  .2

 وتفصيالتها ، كما في الجدول التالي :

 
 
 
 

 أعداد الجمل اللحنية الداخلة في المقدمة الموسيقية كانت كما يأتي : .3

 للعينيتين الثانية والثالثة . 4للعينة األولى ،  2     
 اللحنية ، كانت كما يأتي : أطوال الجمل اللحنية والموتيفات الداخلة في الجمل .4

 العينة
اآلالت الموسيقية 

 المنفردة
أعداد البارات 
 نوع األداء مع الفرقة الموسيقية

 منفصل  4 ناي  رال خب
 منفصل 4 األورغن كريستال

 عد وآنه عد
 متصل 2 قانون

 منفصل 4 أكورديون

 العينة
الجملة 
 اللحنية

أطوال الجملة 
 اللحنية

أعداد نغمات 
 الجملة

 الموتيفات
أطوال 
 الموتيفات

 ال خبر
 18 بارات 4  األولى

 بار واحد أول
 بارين ثاني

 بار واحد أول 10 بارين الثانية
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 بار واحد ثاني

 كريستال

الجملة 
 األولى

 33 بارين

 بار واحد أول
 بار واحد ثاني
 بار واحد ثالث
 بار واحد رابع

الجملة 
 الثانية

 15 بارين
 بار واحد أول
 بار واحد ثاني 

الجملة 
 21 بارين الثالثة

 بار واحد أول 
 بار واحد ثاني

الجملة 
 الرابعة

 23 بارات 4

 بار واحد أول
 بار واحد ثاني
 بار واحد ثالث
 بار واحد رابع

 عد وآنه عد

الجملة 
 األولى

 18 بارين
 بار واحد أول
 بار واحد ثاني

الجملة 
 بار واحد أول 24 بار واحد الثانية

الجملة 
 الثالثة

 18 بارين
 بار واحد أول
 بار واحد ثاني

الجملة 
 الرابعة

 21 بارات 4

 بار واحد أول
 واحدبار  ثاني
 بار واحد ثالث
 بار واحد رابع
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  :جدول طرائق أداء الجمل اللحنية وتتابعها في المقدمة الموسيقية ، كانت كما يأتي في ال .5

 

 العينة
الجملة 
 اللحنية

طريقة 
 التتابع

 أخرى التكرار نوعها

 ال خبر
 إعادة األولى

هابطة درجة 
 واحدة

 -- مرة واحدة

هابطة درجة  إعادة الثانية
 واحدة

 -- مرات 3

 كريستال

 مرة واحدة نفسها إعادة األولى
تغير النصف 
األخير من البار 

 الثاني

 إعادة األولى
هابطة درجة 

 واحدة
لم تتغير نغمة  مرة واحدة

 األبتداء

 إعادة األولى
ايقاع اللحن 
 بنغمات مختلفة

 -- مرة واحدة

 -- -- -- -- الثانية

تصرف العزف  مرة واحدة نفسها إعادة الثالثة
 المنفرد

 -- -- -- -- الرابعة

 عد وآنه عد

 إعادة األولى
هابطة درجة 

 واحدة
 -- مرة واحدة

 إعادة الثانية
هابطة درجة 

 واحدة
 -- مرة واحدة

هابطة درجة  إعادة الثالثة
 واحدة

 -- مرة واحدة

هابطة درجة  إعادة الرابعة
 واحدة

 مرة واحدة
الموتيف األول 
من الجملة 
 اللحنية

 
 لي:وكانت طرائق ربط الجمل الموسيقية مع بعضها باألبعاد الموسيقية الظاهرة في الجدول التا
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 نوعه البعد الموسيقي الجملة الالحقة الجملة السابقة العينة

 ال خبر
 صاعد أوكتاف الثانية األولى
 صاعدة ثالثة متوسطة األولى الثانية 

 كريستال
 هابطة ثالثة كبيرة الثانية األولى 
 صاعدة أوكتاف  الثالثة الثانية 
 صاعدة ثانية صغيرة الرابعة الثالثة 

 عد وأنه عد
 صاعدة خامسة تامة الثانية األولى 
 صاعدة ثانية صغيرة الثالثة الثانية 
 هابطة ثالثة صغيرة الرابعة الثالثة 

 
 ، كما في المقدمات الموسيقية الى النغمات الموسيقية في الغناءنسبة النغمات الموسيقية  .6

 يأتي :

 %40.57العينة األولى : 
 %174.07العينة الثانية : 
 %104.87العينة الثالثة : 

 المدى اللحني للمقدمات الموسيقية : .7

 
 

 المدى اللحني للغناء : .8

 
 
 
 
 

 كما يأتي :األجناس الموسيقية الداخلة في المقدمات الموسيقية ،  .9

 األجناس الموسيقية وطبقتها العينة
عجم سي  –رست فا  –سيكاه مي كار بيمول  –بيات صول  –رست فا ناقص  ال خبر
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 140للعينة الثانية و 96للعينة األولى ،  145تراوحت سرعة األداء ما بين األرقام  .10

ل بغناء للعينة الثالثة . ولم يطرأ أي تغيير في سرعة أداء المقدمة الموسيقية عن سرعة ال
 كانت نفسها .

بينما  الرابعة ،أستعمل النموذج األيقاعي المقسوم بالوزن الرباعي في العينيتين األولى و  .11
 . كان النموذج األيقاعي المستعمل في العينة الثانية من نوع فوكس ذو الوزن الثنائي

 
 

 األستنتاجات
جهة  ان حجم األطوال الموسيقية للمقدمات الموسيقية تثبت أهميتها في الشكل الفني لألغنية من

ن عضاًل فودورها الرئيس فيها . وقد أستعمل الملحنون اآلالت الموسيقية الشرقية كالناي والقانون 
ة سيقيالمو  آلة األورغن الكهربائي واألكورديون في العزف المنفرد الذي كان متواصاًل مع الفرقة

،  سيقيةبصيغة تحاورية تجاوبية أحيانًا وعلى األغلب جاء العزف المنفرد منفصاًل عن الفرقة المو 
ة في قائمًا بذاته ألطوال بارية قليلة نسبيًا ، حيث قامت آلة األورغن بعزف جملة لحنية جديد

 ماضي ، مما يدلالمقدمة الموسيقية وهي آلة موسيقية مستحدثة في موسيقى سبعينات القرن ال
ها على وعي الملحنين في أختيار اآلالت الموسيقية ومزجهم بين آالت التخت الشرقي وتمسكهم ب

تلقي ه المواألنفتاح على األلوان الصوتية الجديدة ، ما يضفي على األغنية تجديدًا مستساغًا يتقبل
 . 

وردت الموتيفات أحادية البار في أغلب الجمل اللحنية عدا موتيف واحد فقط ورد في  
العينة األولى عند الملحن حسين السعدي ، وأحتوت الجمل اللحنية بشكل عام على موتيفين 
أثنين ، وبعضها أتى بضعف هذا العدد أي رباعية الموتيف في جميع النماذج ، وهذا يدل على 

نية وتنوع أفكارها والتأكيد يقود هذا الترتيب الفكري للجمل اللحنية وضوحًا ِقصر الجملة اللح
وسهولة عند محاولة حفظها من قبل المتلقي ، وبرغم هذا تضمنت الجمل اللحنية على أعداد 
كثيرة من نغمات الموسيقية قياسًا بالعدد الباري لها ، ما يدل على الزخرفية في بناء وأداء الجمل 

هار قدرة اللحن ومهارة العازف على حد سواء . وقد تم أعادة أداء سبعة جمل لحنية اللحنية وأظ

 بيمول

 كريستال
 –نهاوند صول  –عجم صول  –عجم دو  –نهاوند ري ناقص  –كرد مي ناقص 

 نهاوند ري
 نهاوند مي –عجم ري  –نهاوند ال  –كرد فا دييز  –عجم دو  عد وآنه عد
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جملة لحنية ، وهذا يدل على تمسك  12بطريقة التتابع الهابط بدرجة موسيقية واحدة ، من أصل 
الملحنين باألصول الشرقية واألعراف اللحنية السائدة ، فضاًل عن لمسة الحزن التي تنتج عن 

ع بصيغته اللحنية المتجهة الى األسفل ، وقد توضح التماسك اللحني والبناء المتقن في هذا التتاب
التحول النغمي ، وبدا واضحًا في طريقة ربط الجمل اللحنية المتعاقبة بعضها البعض ، فقد تم 
رة ربط الجمل اللحنية بأبعاد موسيقية تراوح بين الثانية الصغيرة مرورًا بالثالثة المتوسطة والصغي

والكبيرة والخامسة التامة وصواًل الى األوكتاف ، وهذا وعي كبير من الملحنين بالمسافات 
الصوتية واألبعاد الموسيقية وطرائق تركيبها مع بعضها بطريقة سهلة على األذن عصية على 
العموم من الملحنين ، لذا تتابعت الجمل اللحنية في تلكم األغاني بطريقة علمية ممزوجة بذوق 

 فيع .ر 
احتوت المقدمات الموسيقية على أعداد نغمات زاد على ما تم غنائه في األغنية في  

من  %174النموذجين الثاني والثالث وقد وصلت نسبة أعداد نغمات المقدمة الموسيقية الى 
ي قية فأعداد النغمات الغنائية التي يؤديها المغني ، فأي ما دور مهم تضطلع به المقدمة الموسي

قد ة ، فنية السبعينية بجملها اللحنية التي أرتكزت على األنغام الشرقية والعربية المتداولاألغ
أستعمل الملحنون األجناس الشرقية ذات األبعاد المتوسطة كجنس الرست والبيات والسيكاه 
 باألضافة الى األجناس الشرقية األخرى المعتمدة على أنصاف التونات ، كجنس العجم والكرد

يقية وند ، وبدرجات موسيقية مختلفة ، ومما يجدر ذكره طريقة التتابع في األجناس الموسوالنها
ت الملفتة للنظر والتي تستحق دراسة تحليلية متكاملة عنها ، حيث تم األنتقال من جنس الرس

على درجة فا الى جنس البيات على درجة صول ، ثم ينتقل الى جنس السيكاه على درجة مي 
ست وتعد هذه انتقالة مهمة في الجملة اللحنية واللحن ككل ، ليعود الى جنس الر كار بيمول ، 

في  على درجة فا ثم ينتقل اخيرًا الى جنس العجم على درجة سي بيمول . إن هذا التنوع النغمي
ة لمقدمبناء الجمل اللحنية هو أحد أسباب نجاح األغنية ، فضاًل عن السرعة األدائية لألغنية وا

 ينهمابة التي لم تتباين سرعتها عن سرعة المقاطع الغنائية ، بما يؤكد التماسك الفني الموسيقي
جديد ا التبأستعمال النماذج اإليقاعية المتداولة في السبعينات ومنها إيقاع المقسوم الرباعي ، عد

 الذي قام به الملحن محسن فرحان بأختياره إيقاع الفوكس الثنائي في العينة الثانية . 
 
 لتوصيات:ا

 في ضوء ما تقدم من نتائج وأستنتاجات البحث يوصي الباحث بما يأتي:     
ضرورة أعداد المناهج الدراسية ، بما يسهم في رفع المعرفة الفنية لدارسي الفنون  .1

سهاماتهم الفنية.  الموسيقية بنتاج الفنانين العراقيين وا 

 يقيين بشكل خاص .الدراسة التحليلية لنتاج الفنانين العراقيين والموس .2
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 قائمة المصادر 

 
 العربية :

 
 ، الفراهيدي التأليف الموسيقي وأشتغاالته في العرض المسرحيالكناني ، قيس عودة :  .1

 م ، بغداد .2014للنشر والتوزيع ، 
، دار الجبل األخضر للنشر ، بيروت ،  الصوت البشري آلة عبقريةسليم سالم :  .2

 م .2000

ر ، مديرية دا التراث الموسيقي العربي والموروث الموسيقي العراقيطارق حسون فريد:  .3
 . م ، بغداد2001الكتب للطباعة والنشر ، 

م ، 2013، مطبعة الفرات ،  التجويد القرآني والتذوق الموسيقيفاضل عرام الزم :  .4
 بغداد.

 
 األجنبية :

 
1. www.naxos.com/education/glossary 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Melody 
3. http://www.almadasupplements.com. 
4. Percy Goetschius : Lessons in music form . 
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 لها و المغرافيو 

 ونثروا عل  فب التشييل المعاصر

 

 سفم.د. لدى عا د               اخالص  اس خضير       ن.م.د. 

 

 ملصي البجث

م، لفن اليواباتت تكنولوجيا المعلومات نموذجاً للتغير الجذري الذي شهدته جغرافية عالم     

جال مفي  وأصبح بحق منصة جديدة ومبتكرة للفن المعاصر، بل يعد أحد أبرز األحداث العالمية

 توجه الىق الالفنون،ويهدف جلى جرساء وتعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة والمتنوعة عن طري

د قاعدة جيجاوء، نتمالعالمية بغية اكتساب الخبرة والمثاقفة واالنفتاح مع االخر المختلف الفكر واالا

يرة . ومع تصاعد وتيستند عليها توفر له مبررات جمالية تضمن له الوصول الى العالمية

ي فلمختلفة ات ااالتصال نتيجة التطورات الهائلة في الوسائط المعلوماتية المتعددة دخلت المجتمع

لمجال اح اعالقات تفاعلية وتبادلية، تجاوزت مناعة الجغرافية لتجتمع داخل فضاء سايبيري أت

قح لتالقعة، ويحقق البناء انموذج لمستقبل تواصلي يرتقي لمستويات لم تكن محسوبة او متو

لك ية ذالفكري والثقافي والحضاري ويسهم في تحطيم ايقونات بقيت راسخة لقرون مضت. والهم

 التشكيل ى فنوتاثيراته على الفنون التشكيلية فقد جاء هذا البحث )نهاية الجغرافية واثرها عل

تمثل المي للبحث والمعاصر( والذي اشتمل على أربعة فصول.اهتم الفصل األول باالطار المنهج

د تضمن ي فقبمشكلة البحث واهميته وهدفا البحث ومن ثم تحديد اهم المصطلحات.اما الفصل الثان

لى الفن ها عاالطار النظري والذي يحوي ثالثة مباحث يبحث االول في الوسائط المعلوماتية واثر

م الث فيهتالث اما المبحثالتشكيلي المعاصر،فيما اهتم الثاني باالتصال التواصل في فن التشكيل، 

ل الى لتوصابالعولمة والهوية.بينما اختص الفصل الثالث بتحليل العينات والتي عن طريقها تم 

ون الفن االنترنت ووسائط الميديا المختلفة في مجالمجموعة من النتائج والتي بينت أهمية 

هم ها ان تسشان ية، والتي منالتشكيلية، ألبداع اعمال مختلفة االنساق واألساليب لها غايات جمال

 في نهاية الجغرافية والتاريخ.
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 الفصل االول

 مشيلو البجث

، فن اليومم الباتت تكنولوجيا المعلومات نموذجاً للتغير الجذري الذي شهدته جغرافية عال      

ال ي مجفوأصبح بحق منصة جديدة ومبتكرة للفن المعاصر،بل يعد أحد أبرز األحداث العالمية 

 توجه الىق الالفنون،ويهدف جلى جرساء وتعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة والمتنوعة عن طري

د قاعدة جيجاوء، نتماالعالمية بغية اكتساب الخبرة والمثاقفة واالنفتاح مع االخر المختلف الفكر واال

التصال ة اتير.ومع تصاعد ويستند عليها توفر له مبررات جمالية تضمن له الوصول الى العالمية

 ي عالقاتفلفة نتيجة التطورات الهائلة في الوسائط المعلوماتية المتعددة دخلت المجتمعات المخت

بناء ال لتفاعلية وتبادلية، تجاوزت مناعة الجغرافية لتجتمع داخل فضاء سايبيري أتاح المج

ري لفكاتالقح انموذج لمستقبل تواصلي يرتقي لمستويات لم تكن محسوبة او متوقعة، ويحقق ال

 والثقافي والحضاري ويسهم في تحطيم ايقونات بقيت راسخة لقرون مضت.

ة على بشريأحدثت ثورة االتصال والمعلوماتية اختالفا واضحا في طبيعة تداول المنجزات ال   

رات مستوى األفكار،والمنجزات المادية المتحققة كمرحلة الحقة لها.بما أُعطيت من مبر

يق ن طرعرات واسعة، في النظام العالمي الجديد وبما يجعله اليوم متاحا ومسوغات لها تاثي

وكون  جهاز التحكم في كف اليد، ينقله الفرد معه وينصهر من خالله في وحدة كونية عظمى.

 حدثة كانلمستالفنان جزء من نسيج ذلك البناء االجتماعي التواصلي وتلك العالقة التكنولوجية ا

ر بما يتأثوت التداخل من حيث المراحل الفكرية التي ينتج عنها المنجز مرجحا ان يحوز على ذا

 يحدث، او ما يلحق من اعمال فنية ضمن حقل التشكيل التكنولوجي المعاصر.

ية غرافجباإلضافة على ما تقدم كان للعولمة تاثير على الفن التشكيلي المعاصر والغاء    

ياق سث ان الفن والفنان يسعى الى وضعه في الحدود،باعتبار العالم قرية صغيرة. ومن حي

لى ول االتغيرات الفكرية والثقافية لتبني انموذج، يينفتح على الثقافات المتنوعة والوص

هوية ز الستراتيجيات كونية تخترق الحواجز الجغرافية والتاريخية،اليجاد صياغة فنية تتجاو

 واالنتماء نحو تحقيق الغاية الجمالية والتواصلية.

 بالتساؤالت التالية:  البحث ومما سبق تتجلى مشكلة

لتأثير ايقاف هل استطاعت الحواجز الجغرافية الحد من امتداد ثقافة التكنولوجيا الجديدة وج .1

على األفكار والمعتقدات الخاصة بكل دولة وهل اثرت على كيفيات تحقيق الهوية 

 واالنتماءات الفردية الخاصة بالفنان  
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ائل ها ووسالوسائط المعلوماتية على تغير االنساق في الفنون التشكيلية واساليبهل اثرت  .2

 التعبير الخاصة بها 

يق ان لتحقالفن ما هي التوظيفات الفنية والتنظيمات التي تقترحها الوسائط الرقمية واستثمرها .3

 الغاية الجمالية 

 ت ثقافةل اثرية الحديثة  وهما هي أنواع ااالساليب الفنية التي تتالءم مع التقنيات الرقم .4

لتحول دثه االتكنولوجيا على ذائقية التلقي ووجدت قاعدة جماهيرية تستوعب التغير الذي اح

 في األمكنة واالزمنة على قانون الفرجة 

قابل شاشة ميعيش  اليوم جنسان ان التحول الكبير في الوسائط المعلوماتية جعل مناوميو البجث:

ا ي السينمته فان كان في بيته امام شاشة التلفاز واالنترنت او خارج بي كبيرة في كل مكان سواء

 دراسة على الفنان لزاما والشارع وعلى واجهات األبنية وفي المطارات وفي كل االمكنة؛كان

مية تحدد اهعصر الشاشة الذي اعلن عن نهاية مجتمع الفرجة بمعناه التقليدي. وعليه ت تأثيرات

ن رت مشف عن المتغيرات التي أسهمت في جيجاد أساليب فنية جديدة غيالبحث الحالي في الك

 الوسائط تلك قوانين الفرجة ووسائل العرض،والبحث في ماهية الفنون التشكيلية التي اثرت عليها

 الرقمية الجديدة.

 ودفا البجث: 

شكيلة لتنون االكشف عن دور الوسائط المعلوماتية في التأثير على القيم الجمالية في الف .1

 والجماليات التي توفرها تلك الوسائط.

 كانيةالكشف عن تاثير الوسائط الرقمية في جيجاد أساليب جديدة تخترق الحدود الم .2

 والزمانية والتي أسهمت في نهاية الجغرافية والتاريخ.

 عجد د المصطلجات اال رائيو

رة قمية ضمن صيروهو وصف الفضاء االتصالي الذي تخترقه الوسائط الرلها و المغرافيو:

 انمحاء المسافات والحدود المادية والحواجز بين الدول المختلفة. 

وماتية لمعلهو كل منجز يحوي شكال ماديا او رقميا،ويستثمر الحاسوب والوسائط االفب المعاصر:

  المتعددة.ويحقق الغاية الجمالية والتفاعلية بتجاوز الحدود المكانية والزمانية.
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 الةاليالفصل 

 المبجث األول:ال سائط المعل ماعيو ونثروا عل  الفب التشييلي المعاصر

مع حدوث التطورات التكنولوجية والتقنية التي فتحت الباب لالتصال وتبادل المعلومات بين    

عام  1الثقافات المختلفة والتي تبلورت مع اعالن)مارشال ماك لوهان("عن قدوم القرية الكونية"

جوب االنفتاح والتغيير المتسارع في كل المجاالت هو ناتج حتمي لفهم التناقضات .صار و1969

التي جاءت بها العصور الالحقة المتمثلة بعصر ما بعد الحداثة،وعصر بعد ما بعد الحداثة الذي 

 جاء بمسميات متعددة. 

ن النهايات وبتطور الصناعات اإللكترونية ومجيء عصر ما بعد الحداثة المتمثل باإلعالن ع   

والذي تبلور بإعالن فوكوياما نهاية التاريخ.صار الوقت مناسبا لالنفتاح على عصر الوصول 

المتمثل بكسر الحواجز بين الشعوب وتالشي الحدود والذي تبلور بتطور تكنولوجيا االتصال 

تدخل  والوسائط المعلوماتية المتمثلة بالشاشة والحاسوب وظهور الشبكة العنكبوتية التي باتت

دون استئذان وتختصر المسافات وال يمكن تحديدها بمكان وزمان.وامام هذا االنفتاح الكوني 

الهائل وتداخل الثقافات وانتقال المعلومات بذات الوقت والتاريخ. صار الفضاء االتصالي موحدا 

فضاءه للدول المحاطة بحدود جغرافية ومعلنا عن نهاية الجغرافية. وصار معه االنسان حرا في 

السايبيري،ومقيدا بحدود دولته المرسومة على خارطة الكرة األرضية. واصبح الفرد في مواجهة 

( الذي يكون فيه Fungible presentما اطلق عليه )جيمسون("الحاضر القابل لالستبدال )

 المكان والنفوس قابلة إلعادة التشكيل والتغيير حسب الرغبة. وأصبح الواقع هو خيارات متعددة

 .2توفرها الوثائق الرقمية"

مصطلح النهاية والثورات الكبرى والتغييرات الجذرية التي اصابت المجتمعات،لم تكن بمنأى   

عن الفن والفنان.بل حققت انفتاحا أيضا على مجاورات أخرى في مجال التشكيل عندما بدا 

ت كل اثر مبتذل هو التحول مع "اعمال دوشامب،ووارهول،وتجارب الفن المفاهيمي التي اعتبر

.والذي فتح المجال اليجاد أفكار تجذب التلقي بصيغ جديدة وخامات وتقانات 3بمثابة عمل فني"

مغايرة وتتداخل مع مجاورات ومعارف جديدة.والتي مهدت الطريق امام الفن ليخرج من جدارن 

ق عرض المتاحف والقاعات باحثا عن صورة تحقق  التواصل بصياغة عالمية جديدة  وطرائ

تتداخل مع البنايات والجسور والشوارع والمحالت العامة،ال تحتاج الى لغة او تفسير،ويفهمها 

                                                           
 .127ص، 2008دار الكتاب الجديد، ليبيا، بال، فرنسيس: الميديا،  -1

 .185، ص2013، 1اد، طمكتبة عدنان، بغد: نهايات ما بعد الحداثة ارهاصات عهد جديد، دار هأبو رحم أماني-1

، 2012جيمنز، مارك: الجمالية المعاصرة االتجاهات والرهانات، ت: كمال بو منير، منشورات ضفاف، لبنان،  - 3

 .85ص
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االخر منبهرا بوسائطها الحديثة.وعليه يحتاج فن التشكيل اليوم الى معنى هالمي يتغير تبعا 

 لوسائطه وأماكن عرضه والغاية المتحققة منه.

كيل التي أسهمت في احداث تغييرات في فن التشومما سبق يمكن استعراض بعض الوسائط    

 وتحقيق التواصل وكسر الحدود الجغرافية والتي تتمثل في:

 :الشا و 

ارها ستثماالشاشة وسيلة عرض مهمة من وسائل االتصال الجماهيري لها تاثير ثقافي اذا تم    

ى ر علبصري قادبطريقة فعالة لتمرير خطاب معين.وبهذا توفر فرص كبيرة للفنان البداع فن 

ير لتغيجذب التلقي وفرض سلطتها عليه في بث عمل مباشر.قد يكون ثابتا او متحركا يتعمد ا

كون ذا تالمستمر للصورة البصرية إلحداث اقوى تأثير وتواصل يلغي المسافات واالزمنة. وبه

ض رعالشاشة وسيلة اشهارية مهمة مع ما يحويها من اهداف معلنة او مضمرة وتأخذ امكنة 

 المترو. نفاقرئيسية تواجه المتلقي قسرا في واجهات األبنية ، والمطارات، والشوارع وحتى في ا

"ان كلمة شاشة تعني فاصال او حاجزا، تفصل بين الواقع والخيال، ولفهم آلية فعالية الصورة،    

ل صورا من ربما يتوجب علينا ان ننظر بعين جادة الى دور الشاشة في عملية الفرجة، الشاشة تنق

عالم آخر مختلف،من موقع آخر من زمن آخر تنقله على الحاضر الى آنية معينة هي آنية 

.وبهذا وفر طغيان 1الفرجة،والتي تقتصر في هذه الحالة على كونها شخص مشاهد وشاشة"

الصورة وسحر الشاشة وامكانياتها المتقدمة للفنان، وسائط حديثة يعيد عن طريقها بناء حدثا 

ومخرجات فنية غير مطروقة،او ايجاد عالما جديدا تنطلق فيه المخيلة نحو عوالم لم يكن  بأسلوب

 بإمكانه تقديمها عن طريق الخامات الخاصة بالفنون التشكيلية.  

 (،Video Artومن اتساع وتعدد وسائل العرض التي توظف الشاشة، ظهر فن الفديو)   

ن، ومرتبطاً بأنماطها. حيث تلتقي فيها وسائط االعالم مستعيرا وسائطه من عالم السينما والتلفزيو

مع وسائط التشكيل إليجاد نسق هجين مستمد من علوم مختلفة وفتح نافذة على العالم تمكنه من 

الغاء سكون العمل الفني نحو ديناميكية الصورة المتحركة المرئية والمسموعة بما يتالءم مع بناء 

فنونا تشكيلية؛والتوصل الى صيغة مفهومه من قبل المتلقي انساق جديدة تقترب من اعتبارها 

الكوني.فضال عن امكانية تخزينها في اشرطة او على أقراص رقمية او تحميلها في مواقع 

(Youtube التي أصبحت متحفا كونيا بديال عن المعارض الثابتة. اضافة الى جمكانية المتذوق )

ستدعائها وجعادة رؤيتها بكبسة زر.هذه العروض الغت في حفظ تلك الفنون باي مكان في العالم ال

الملكية الشخصية للعمل الفني وفتحت المجال لتعدد االستنساخ وأيقاظ الرغبة نحو جيجاد قوانين 

                                                           
. 13، ص2007، 25/11كيلية وصدمة التاريخ، بحث منشور في موقع الفنان العراقي، اللوحة التش بالسم محمد: -1

www.iraqiart.com. 
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جديدة للفرجة تنسجم مع عالم الشاشة الذي تصبح في لحظة العرض،بديال عن الواقع وتسهم في 

ية كونية تقنية تتوافق مع تحوالت الصورة اللحظوية تنتقل جلغاء الذاكرة الفردية لتكون ذاكرة جمع

(.وعلى هذا األساس صار الفكر الجمالي يبحث 3، 2، 1مع ديناميكية الصور المتحركة.شكل)

عما تستطيع ان تقدمه الشاشة من ابهار وجمكانات ال حصر لها؛ وتجذب الالهثين وراء الفن 

جية لتكوين صورة مرئية مسموعة متحركة ساحرة المرتبط باخر المبتكرات التقنية والتكنولو

 وليدة اندماج الفن بالعلم.

 الجاس ب 

 الدولية معاتيعد الحاسوب الثقافة الجديدة للعالم المعاصر، وجزء مهم وله سلطته في المجت    

وب لحاسوصارت كلمة )األمية( مناطة بمن ال يوظف ذلك الجهاز في هيكلية اعماله.  ليكون ا

لة ئانات هاجمك البالغة االلكترونية التي تعبر عن تقدم المجتمعات في كل المجاالت لما يحويه من

اء ت سووال محدودة يمكن توظيفها في خلق مناخات تسهم في احداث التغيير على كل المستويا

 كانت اقتصادية، سياسية،ثقافية،اجتماعية،على المستوى العالمي او المحلي. 

هذه االنتقالة الكبيرة فسحت المجال امام الفنان ليستثمر الثورة الرقمية في صناعة واقع    

المبرمج مكان الفنان،تعززها الوسائط والبرامجيات التي يوفرها الحاسوب  افتراضي يستبدل

"ويمس في االن نفسه الصورة والصوت والنص،ليجتمع بذلك المهندس والباحث والتقني والفنان 

تحت ناظم مشترك.انهم غدوا جميعاً فيثاغوريين. وغدا عالم الصورة منفتحا ومعلنا لرمزية 

الجميلة فقد اتصلت بالسريان العام للبرمجيات.وبهذا يكون تحويل جسد كونية.اما جزيرة الفنون 

.وتوجيهها لتكون وسيلة مهمة للتعبير 1العالم الى كيان رياضي وبمثابة يوتوبيا الصور الجديدة"

الفني وثقافة الصورة التشكيلية في عصر ما بعد االلفية وتسهم في فرض سيطرتها على المتلقي 

الكوني واالسهام في صناعة ثقافة قد ال تكون مألوفة أول ظهورها لكنها تملك صفة الجذب 

عي بالجديد وترويضه ليكون مألوفاً. واالثارة واالبهار لترويج افكارها والتاثير على تطويع الو

                                                           
، 2007، 1س: حياة الصورة وموتها، ت: فريد الزاهي، دار المأمون للترجمة والنشر، العراق، طدوبري، ريجي -2

 .309ص

   

 (3شكل ) (2شكل ) (1شكل )
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ومن رحم تكنولوجيا الصورة الرقمية ولدت عدة مسميات فنية استجابة الليات التقنيات المعاصرة 

 وتخدم استرتيجيات ثقافة التواصل مع الجمهور، وترتبط بالحاسوب ومنها:

رها يوظف الحاسوب إلعادة انتاج صور او تحوي(:Evolutionary Artالفب التط  ا ) .1

خل تم داتمن جيل سابق وهياتها وتطويرها وتطويعها إلنتاج جيل الحق. وكل هذه العمليات 

 (.4الحاسوب وفق معايير جمالية يختارها الفنان.شكل )

يرتكز على انظمة الخوارزميات الوراثية والتي تتطلب (:Genetic Artالفب ال  اثي ) .2

تمتلك كل منها قائمة بالعمليات التي انتجتها لتكوين جيل هجين يمكن تعديل انتاج وحدات 

 (.5شكل ) عوامله؛ التي قد تكون ارقام او صيغ او وحدات قابلة للتغير.

هو انتاج أنماط شكلية تبدو عضوية، أي تماثل االشكال (:Organic Artالفب العض ا ) .3

استثمار االشكال وتحويرها بتوظيف الحاسوب وفق االصلية في الكائنات الحية.ويمكن جعادة 

 (.6.شكل )1جرادة الفنان ورؤيته الجمالية بدون الدخول بتعقيدات البرمجة من جديد

 :االلترلت و بيات الت اصل اال تماعيو 

ثورة تكنولوجيا المعلومات تطورت نحو منحى أكثر تواصال وتفاعال في عالم صار معتمد 

الوصول والتفاعل التبادلي"فالنموذج األبرز للمستقبل االتصالي يقتدي اعتمادا كليا على سرعة 

بالنجاح الحقيقي لألنترنت،هذه الشبكة العالمية من الحواسب التي تترابط فيما بينه،عبر موديمات 

سهلة االستعمال، صارت االن جزءا ال يتجزأ من الحاسوب نفسه. بحيث تستطيع الحواسب ان 

.وتخترق الحدود الجغرافية عبر الفضاء السايبيري، 2ل المعلومات"تتواصل وتتحاور وتتباد

بكبسة زر. وصارت الدول الكبرى تتنافس للسيطرة على تلك المنظومة التواصلية التي تتحكم 

بالقوى السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.وأصبحت قوى الدول ترتهن بالسيطرة على 

غ الهيمنة التواصلية التي تضمن التأثير على الراي العام وتوجيهه نظم االتصال االلكترونية لبلو

وفق غاياتها.واثر تالقح وسائط الميديا واالنترنت واإلمكانات الرقمية على عالم الثقافة والفنون. 

                                                           
 .247-246، مصدر سبق ذكره، ص: نهايات ما بعد الحداثة هأماني أبو رحملالطالع:  -1

 .12، ص2009السورية للكتاب، دمشق، صورة وطغيان االتصال، ت: نبيل الدبس، الهيئة العامة رامونه، ايناسيو: ال -2

   

 (6شكل ) (5شكل ) (4شكل )
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التي صارت غاياتها تبوء مكانة متميزة تمكنها لتكون أكثر تواصال مع البعيد االخر.وبهذا بحث 

وتطبيقات فنية تتالءم مع تحويل التشكيل الى عروض تخترق الحدود الجغرافية  الفنان عن أفكار

وتلغي المسافات وفق تجارب جريئة تستثمر الفضاء السايبيري وتتالءم مع التفاعل الفوري 

لجمهور المتلقين المختلفي الثقافات واللغات في أي جهة من العالم. حيث "أكسبت ثورة 

لنصف الثاني من القرن العشرين آليات تشكيل الوعي قدرات تقنية االتصاالت والمعلومات في ا

انتصرت بواسطتها على مناعة الجغرافيا وحازت معها سلطة التاثير في صياغة الراي العام 

المحلي والعالمي، والتمكن من تشكيل أو جعادة تشكيل الوعي الجمالي، هزيمة أو محاصرة أي 

ليه يتم نمذجنة النظام االلكتروني والبحث عن فن .وع1عقل جمالي يستعصي على الترويض"

رقمي يكون اكثر تقاربا مع الرؤية الجمالية التي تسهم بكسر التوقع والتحدي وتحويل ذائقية 

الجماهير لتكون اكثر اقربا واتصاال مع اخر المستجدات العالمية.وظهرت عدة اتجاهات فنية 

 ترتبط باالنترنت منها:

(:هو نوع من الفن الذي يستثمر شبكات االتصال الرقمية Telematic Artفن التليماتك ) -1

كوسيط اليجاد عالقة تفاعلية عن بعد بين االفراد وبهذا يكون العمل الفني هو نوع من 

 (.7.شكل )2التواصل بين جسد مادي، واخر رقمي

ترط (:هو نوع من الفنون المنفذة بالوسائط الرقمية ويشInteractive Artالفن التفاعلي ) -2

مشاركة جمهور التلقي للتدخل في معالجة االشكال الفنية واتخاذ القرارات عن طريق أنظمة 

 (.8.شكل )3استشعار خاصة

(:يرمز جلى استعمال عدة أجهزة جعالم مختلفة مثل Media Artفن الوسائط المتعددة ) -3

وب )النص،الصوت،الرسومات،الصور المتحركة،الفيديو(.وهو عبارة عن دمج بين الحاس

والوسائل اإلعالمية إلنتاج بيئة تشعبية تفاعلية تحتوي على برمجيات الصوت والصورة 

(.وبعد بروز ثقافة التواصل االجتماعي كان 9.شكل )4والفيديو ترتبط فيما بينها بشكل تشعبي

(وغيرها؛األهمية البالغة لما Twitter(، وتويتر)Facebookلتلك الشبكات مثل الفيس بوك)

داد هائلة للمشتركين؛ليكون هدفا رئيسيا للفنان الذي يبغي تخطي الحدود تحويه من اع

واختصارا للوقت والمسافات لضمان المعرفة واالنتشار.وبهذا تكون شبكات التواصل 

االجتماعي متحفا رقميا فنيا يحوي اعمال الفنانين،ويخترق جمهور المتلقين المختلفي 

                                                           
، 2009بيروت،  -انة، انتاج وجعادة انتاج الوعي عناصر االستمارة والتضليل، منشورات الجمل، بغدادعلي ناصر كن -1

 .42ص

2- http://en.wikipedia.org/wiki/Telematic_art. 

3 - Gobel Stefan, and Rainer Malkewitz: Technologies for interactive digital storytelling and 
entertainment, rundeturmstr, Germany,2006, p120 

4- http://en.wikipedia.org/wiki/New_media_art. 
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جدران المتاحف وشروط المعارض الفنية،يمكن الجنسيات في بلدانهم وبيوتهم،بعيدا عن 

زيارته في أي وقت ومكان.وعلى هذا األساس يكون الفنان األكثر انتشارا هو الفنان األكثر 

تواصال عن طريق الصورة المرئية التي ترتهن بالوسائط المتعددة للتواصل.وصار من 

صل اذن انا موجود(.وبهذا صار الواجب استبدال مقولة )انا افكر اذن انا موجود( الى)انا اتوا

المتحف الكوني يحوي اعداد هائلة من األسماء واالعمال بغض النظر عن االمكانية الحرفية 

والمعرفة الثقافية التي يملكها الفنان. فالمنظومة الرقمية متاحة لكل من يبغي عرض عمله 

ن الموقع المادي ("جAnne Cauquelinفيها.وفي ذلك السياق تقول الفيلسوفة )آن كوكلين،

أصبح يتمثل اليوم في الشبكة، اما الموقع المفهومي فهو أنموذج االتصال في الزمن الفعلي 

المتفاعل،بين مستعملي الموقع،مما يؤدي الى قبول تدخل هذه العناصر المكونة،فاختفاء العمل 

الفني كموضوع ملموس،محصور ومحدود قصد تحقيق عملية ال زالت في طور اإلنجاز، 

واختفاء المؤلف الفريد لصالح كوكبة من المتدخلين الذين يكون حضورهم الفيزيائي غير 

ضروري،وأولئك الذين يبعدون باالف الكيلو مترات.انه التخلي عن اإلمكانات المتميزة 

 .1للفاعلين"

   

 (9شكل ) (8شكل ) (7شكل )

 

 المعاصر:المبجث الةالي: االعصال والت اصل في الفب التشييلي 

ان االنسان اجتماعي بطبعه،ومجبول بفطرته على التواصل مع محيطة االنساني     

ا حياة طعمد للواالجتماعي،وال يمكن له ان يعيش عيشة هانئة مستقرة بمفرده،كما اليمكن له ان يج

 الن او مذاقا اذا عاش بمعزل عن الناس،واستغى بفكره وذاته عن العالم الذي حوله،وذلك

ن مع الكو ضاريقرار يتطلب قدرا عاليا من التفاعل االيجابي الراقي مع االخر،والتكامل الحاالست

ضاع ،واووالوجود،والتفاعل البناء مع الحياة،ومايغشاها من تطورات حثيثة،وتغيرات متالحقة

ياة اء حمتقلبة،كل ذلك يقتضي التواصل االجتماعي المستمر والتعاون الفعال بين البشر،لبن

 ية سمتها الرئيسة التعامل والتفاعل مع االخر على اسس علمية. اجتماع

                                                           
 .97يمنز، مارك: الجمالية المعاصرة االتجاهات والرهانات، مصدر سبق ذكره، صج -1
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رات الخبويعد التواصل تقنية اجرائية اساسية في فهم التفاعالت البشرية ،وتفسير النصوص   

واصل الت االعالمية،وكل طرائق التواصل واالتصال واالرسال،وبالتالي يمكن الجزم بالقول ان

قت و في الوه،وهلاصبح علما قائما بذاته ،له تقنياته ومقوماته الخاصة واساليبه واشكاله المحددة 

جاز ن اجل انئل منفسه بمثابة المعين والوعاء المتسع الذي تستقي منه باقي العلوم والفنون والوسا

 لنابع منبي ااهدافها وتحقيق غاياتها التي رسمتها،ان مفهوم التواصل يشير الى التفاعل االيجا

 رغبة صادقة في خلق التفاهم مع االخر. 

التعارف  نزعة تقتضيها حيوية وحاجة فطري كسلو ببعضهم الناس اتصال فإن هنا من    

 واالتصال.جيصالها يُراد برسالة اإليمان على يقوم اجتماعي تفاعل هو العيش،مثلما وضرورات

 من يمكن كونه أسلوبًا عن الفهم،ناهيك وسوء اللبس وازلة واإلقناع والتوضيح التعريف يتضمن

 يشير التواصل وعموًما؛فإن.اآلخرين مع التعاون في الرغبة التعاطف،وٕابداء روح ترجمة خالله

 يتم أنساق،وقد مجموعة بين اجتماعي معين،أو نسق داخل الناس بين تحدث التي العالقة جلى

 بواسطة مباشر غير بشكل والجماعات،أو األفراد بين الشخصي اللقاء خالل من مباشر بشكل

 من  غيرها أو الصور طريق عن أواإللكترونية،أو المرئية أو المطبوعة أو المسموعة الكلمة

 جماعة أو شخص بين شخصين،أو بين يحدث حجمه،فقد حيث من األخرى،أما واألنشطة الوسائل

 والخارجي الداخلي المستويين على يتم جذ والتواصل دولية أو جقليمية أو محلية أخرى وجماعة

 -والممتمعات الدول عغفلها ععد لم التي الضرو ات  مةل إحدى الصا  ي المست ى "عل فهو

 كو المرا ن لج مب الميواليات وعنشن لج عرصد فاليةير منها صغيرة لهذا نو كالت كبيرة

 واذا دخلنا الى التكنولوجيا الحديثة وخاصة االنترنت اذ انه اصبح واقًعا.(1)والمنسسات"

 "فيس :االجتماعي التواصل اجتماعية،كمواقع خدمات من تقدمه بما اليومية حياتنا في ملموًسا

 فيه ذاته،نلتقي بحدّ  قائًما عالًما المواقع وغيرها.وأصبحت هذه الدردشة "و"تويتر"ومواقع بوك

 معهم نتبادل األحيان،ولكنّا أغلب في قرب نعرفهم عن ال مختلفة، وثقافات بالد من بأشخاص

 صدقاءاأل من سلسلة تقريبًا شخص الشخصيّة،وأصبح لكل والمعلومات الحديث

 في بينهم فيما العالقات من الكثير لبناء للناس الفرصة المواقع هذه أتاحت "االفتراضيين"ولقد

 .المختلفة كالفن الهوايات ممارسي بين العمل،أو في مجال ومنها العائلية مختلفة،منها أطر

 أنّ  الواقع،كما أرض على الزيارات واللقاءات عن بديلة الناس بين اإللكترونيّة الصلة وأصبحت

 ونشر أعضائها بين التواصل في أّول رئيسّي ومعتمد كمنبر تتّخذها أصبحت السياسية االتجاهات

                                                           
 موضوعية قرآنية ارسة د "ومعوقاته  – آثاره – ضوابطه – االجتماعي أنواعه ماجد رجب العبد:التواصلالسكر، - 1

 .2011رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القران،الجامعة االسالمية،غزة ،"
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 مع لتتواصل مواقع األخرى هي لها النت،فأخذت مساحاتها على الحكومات تترك ولم أفكارها،

 اإلنسان انتقال جلى هذه المواقع أدت وباختصار،لقد المواطنين

  جلى الواقعيّ  عالمه في العيش من

 .االفتراضيّ  واقعه في العيش

وعليه يلعب الفن التشكيلي المعاصر دورا بارزا ونشطا في    

تعزيز القيم اإلنسانية علي الصعيد العالمي بوصفه النشاط 

القادر علي تفعيل التواصل والتقارب بين شعوب العالم قاطبة 

وتبادل الرؤى والثقافات والمعلومات والمعارف عندما خلق 

ال هاما في كسر الحواجز وتخطي العقبات وجزالة نوعا من التعاطي والحوار وبات يشكل معو

الحدود ويأتي بروز هذا الدور بوصفة لغة قادرة علي التخاطب والوصول جلى الوجدان ،فلقد رسم 

اإلنسان قبل أن يتكلم وأصبحت اللوحة الفنية وسيطا للتفاهم والتفاعل بلغة قادرة علي الفهم 

ية يحقق البشر من خاللها ضرباً من التواصل فيما واصبحت االعمال الفنية لغة جنسانواإلدراك.

بينهم،فاالعمال الفنية حاولت التعبير عن اإلنسان بألمه وأمله وحبه ووهمه وهواجسه ومحاوالته 

إلثبات ذاته،وجيماناً من الفنان لما للفن من تأثير في الوعي اإلنساني ورقيه،ولما للعمل الفني من 

الحياة اليومية،منذ رسم اللوحة األولى في الكهوف في محاكاة دور اجتماعي وجنساني يلعبه في 

 (10منه لمخاوف اإلنسان األولى شكل)

 حمل داخلتبداع والن اعمال الفنان تصل الينا من خالل مراياه االبداعية العاكسة.فان لحظة اال. 

مصبوغة  سة دائمةلعاكابنائياتها تكوينه الثقافى الذاتى متداخله بتالف مع رؤيا للواقع.فمرايا الفنان 

 المات المبتكرةنتلمس ذلك فى كم الرموز و االسقاطات واالشارات والع.. بثقافته وخبراته السابقة

يمكن و ينمتحوال لراصد وناقد ومشارك وفعال للحياة من حوله طارحا رؤياة الخاصة على االخر

نساني ون جل الفني ذو مضمتعميق التواصل بين المتلقي والعمل الفني التشكيلي بأن يكون العم

وة اله ويمتن صالته بالواقع؛ما يساهم في ارتقاء الحوار بين العمل الفني والمتلقي وكسر

بكافة  نشرهوبينهما،وجعل الثقافة والوعي الجمالي جمعيا حاضرا بقوة من خالل دعم الفن كحالة 

رف بل ضرورة اتجاهاته كضرورة حياتية في داخل كل فئات المجتمع،فالفن ليس حالة ت

 .اجتماعية ملحة

                                                           
 الواقع (االفتراضّيVirtual Reality هو مصطلح) جليه باالختصار يشار أصبح الذي)VR( المصطلحات أحد ،يعتبر 

 به ويقصد اإلنترنت، وشبكة الحاسوب تقنيّات تطّور في المتمثلة المعلوماتوتكنولوجيا  االتصاالت ثورة معها جلبتها التي
 Davidكريستا دافيد الحقيقي ويعرف العالم في جسميّةً  هيئةً  محاكاتها يمكن التي للبيئات الحاسوب على محاكاة ينطبق ما

Crysral(بقول:جنه االفتراضيّ  الواقع) اجتماعي تفاعل لالنخراط في جليها الدخول للناس يمكن متخيلة بيئات عن عبارة 
 ./http://ar.wikipedia.org/wikiنص.  على مبنيّ  خيالي

 

 

 (10شكل )
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 :المةاافو والتغيير 

ساني اصل اإلنلقد سبقت اإلشارة جلى أن فعل المثاقفة هو جفراز طبيعي وشبه حتمي لفعل التو    

غي أي لخروج الكائن البشري من طور التوحش الذي كان يعتبر فيه غيره عدوا وخصما ينب

تعين حليفاً يكاً والتأنس الذي يعتبر فيه ذلك الغير شريالتخلص منه بإبادته والقضاء عليه جلى طور 

ساس األ والتعامل معه لضمان البقاء واعمار الكون.فكان ذلك التواصل منطلق التحضر البشري 

 الذي انبنت عليه المثاقفة لتسجل مرحلة أكثر تقدما ضمن مراحل التمدن اإلنساني.

ات أن التفاعل الثقافي عامل أساسي من عوامل وقد أثبتت التجارب التاريخية لمختلف الحضار   

نموها وازدهارها وذلك بفضل ما يحدثه من جثراء وجخصاب لها وتنويع في روافدها وتنشيط 

وشحذ لقدراتها وجبراز لطاقاتها الكامنة وان المثاقفة تظل بمثابة السماد للتربة يقيها الجدب 

للقاح الكفيل بابتكار مبادئ وقيم مستحدثة ويكسبها القدرة على مزيد اإلنتاج والعطاء فهي  ا

وجنجاب تصورات وخيارات جديدة اقدر على السمو بالوضع البشري وأنجع في تحقيق رقيه وفتح 

  1اآلفاق العريضة أمام مستقبله. 

ق نغالكما أثبتت تلك التجارب أن المجموعات البشرية التي توخت سياسة االنزواء واال   

 طرارا قدو اضأاتها عبر األحقاب المتتالية سواء أكان ذلك اختيارا منها والزمت االنطواء على ذ

موروثها اء بظلت مهما استمر بقاؤها عاجزة عن الصمود أمام الزمن وذلك ألنها دأبت على االكتف

ت فغد ومكتسبها وعلى  استهالك قواها الذاتية واستنزاف رصيدها الحيوي ومخزونها القيمي

يبت دبت  وأصفأج جدد ألنها لم تجد ما تجدد به نفسها من ذلك السماد الثقافيفاقدة القدرة على الت

 بالجمود والعقم وكان مصيرها وقدرها الفناء واالندثار. 

وقد شملت المثاقفة مجاالت متعددة وحساسة في حياة مختلف الحضارات وهي مجاالت يمكن    

والتصورات وما يجري فيه من تبادل للعلوم ججمالها في أربعة ميادين أساسية أولها )عالم األفكار 

والمعارف وقد لعبت المثاقفة في هذا المجال دورا أساسيا في تمكين كل المجتمعات من االستفادة 

من نتاج العقل البشري حيثما كان وتوظيفه في سبيل تنمية أوضاعها الحضارية ولوال ذلك لبقيت 

صل بقاؤها ونموها عبر الزمن.فقد مثلت تلك المعارف حكرا على مجتمع دون أخر ولما توا

المثاقفة في هذا المجال صلة الوصل التي بدونها ما كان لارث الحضاري اإلنساني أن ينمو 

 2ويستمر بحكم التراكم وبفضل الجهد المشترك(.

وثانيها مجال التواصل اللغوي جذ أثرت المثاقفة في اللغات واأللسن وكانت وال تزال سببا في  

تطورها واغنائها بالمصطلحات والمفاهيم الجديدة سواء بصورة مباشرة عن طريق نموها و

                                                           
 .129،ص1997،دار المعارف، القاهرة ، 626محمد عمارة :العطاء الحضاري لاسالم،سلسلة اقرأ،رقم  - 1
 21، ص   1، ج1957تاريخ العلم، ترجمة: محمد خلف   وآخرون، القاهرة،  جورج سارتون : - 2
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االقتراض اللغوي نتيجة المعاشرة والمخالطة أو عن طريق ترجمة اآلثار المكتوبة من لغة جلى 

أخرى أو بفضل حركة التبادل التجاري وما ينتقل خاللها من رصيد لغوي عبر ما تحمله منتجاتها 

تعبير عن الخصائص والمواصفات.وبفضل هذه المثاقفة أصبحت اللغات اقدر من تسميات ومن 

على البقاء وعلى مواكبة العصر ومسايرة النمو الحضاري. وال جدال في أن كل لغة هي مرآة 

 1ألوضاع مجتمعها وعنوان لتحضره ودليل على نصيبه من الرقي والتمدن.

ا ته في كتسبالخبرات جذ لكل مجتمع تجاربه وموثالثها مجال اإلبداع في الفنون والمهارات و   

هذا المجال لكن المجتمعات ليست على مستوى واحد من نضج تلك التجارب وجودة تلك 

يزا رافة وتمطكثر المكتسبات ولذلك كانت المثاقفة بينها كفيلة بإفراز النتاج األرقى واألنجع واأل

لوسائل ت واده واستنباط المناهج واآللياوبدفع المجتمعات جلى التنافس في مزيد تحسينه وتجوي

نسانية لا والمعدات للبلوغ به جلى األرقى واألجود والى ما من شانه ضمان المزيد من الرفاه

 (. 13()12()11وتحقيق السعادة للبشر في هذا الكون)

   

 (13شكل ) (12شكل ) (11شكل )

 

ورابعها مجال التقاليد والعادات واألخالق والسلوكيات جذ هو مجال أيضا للتأثر والتأثير بين    

المجتمعات بفعل المثاقفة بينها ويبدو ذلك واضحا فيما اقتبسته تلك المجتمعات من بعضها بعضا 

لك سواء على صعيد الغذاء والملبس والسلوك اليومي أو على صعيد طقوس األفراح.ويبدو أن ذ

االقتباس قد كان في الغالب مستندا جلى اعتبارين هما أوال اعتبار المصلحة واالستحسان وثانيا 

اعتبار الذوق والمعطى الجمالي والبحث عن الطرافة والجدة وهي نزعات منغرسة ومتأصلة في 

 2النفس اإلنسانية ألنها تجد فيها قوام حياتها وسعادتها.

ن الحضارات وهي تمثل كما هو واضح نسغ الحضارة وصميمها تلك أهم مجاالت المثاقفة بي   

مما يدل على الوظيفة المركزية التي نهضت بها عملية المثاقفة في التقريب بين الحضارات 
                                                           

بول ريكور:نظرية التأويل،الخطاب وفائض المعنى،ترجمة :سجعيد الغجانمي،المركز الثقجافي العربي،بيجروت ، لبنان،الجدار  - 1

 . 37،  30، 29، 26،ص 1،2003البيضاء،المغرب،ط
فجي سجيكولوجية االتصجال واإلعجالم، دار المعرفجة الجامعيجة ، سجوتير،   اإلسجكندرية،  مجدي احمجد محمجد عبجد  : مقدمجة - 2

 .  25و 76،ص 1،2008ط
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وجحداث التفاعل بينها والعمل على تنميتها وتطويرها جذ أمكن لكل المجتمعات بفضلها أن تستفيد 

رك فيه وان يعم خيره الجميع كما أمكن أيضا لتلك المجتمعات من نتاج العبقرية اإلنسانية وان تشا

 أن تضع األساس لحضارة كونية هي ثمرة الجهد المشترك لكل الشعوب والحضارات.

 المبجث الةالث: الع لمو واله  و: 

د اء بعان للمنظومة البصرية منطلقات فكرية تقع ضمن ظاغط هيمنة الفن المعاصر الذي ج   

ابعاد  ظهرتمهادات الحداثة التي فتحت دائرة التلقي ضمن محاور وانماط وتداعيات مختلفة اذ ا

ثبيت تفي  النظم الشكلية في تشكيالت الفن المعاصر على وفق تحوالت العامل الفلسفي والتقني

ة لدائراالمتناقضات في الفن التي بني على اثرها الموقف النقدي الذي وسع بذلك تطور اطر 

تي جاءت ة الالنقدية في الفن التشكيلي التي صبت في عواملها الفكرية حيث ادت الفنون المعاصر

لمنفذ ان ابتحوالت وتراكيب مختلفة دورا مهما لفن مابعد الحداثوي وتسليط على قابليات الفن

يق ن طرعز التقني والذي فتح من خالل ذلك ضرورة انتقال الفن الى منطقة مهمة مؤرخة للنمج

 توثيق لحظة زمنية محددة يغلفها ارشيف الصورة ضمن تراكيب وسياقات مختلفة.

مة ت مهفقد تعرض الفن المعاصر خالل خطه التاريخي جلى تغيرات مستمرة، شكلت منعطفا     

ا ب.كمالتحول الفكري والتنوع الثقافي والتواصل بين الشعو عصفت برواسخ نسقية ناتجة عن

عيد جديدة ت نساقاأحدثت اإلشكاليات المعرفية واآلليات التي أثارتها العولمة دفعا جضافيا لتأسيس 

ية الت ثقافدال جنتاج معاييره وأنظمة بنائه إلحداث تحوالت أكثر جرأة يستمد منها الفن حضورا له

 بالفنان لخاصةامن خالل عالقتها بالسياق الثقافي العالمي من جهة، والهوية وخطابية يمكن فهمها 

ات من جهة أخرى.والذي يتالءم مع أساسيات الثقافة الجمعية باعتبارها ضرورة من ضرور

 العولمة.التي تقدم مقترحات تسهم في تغيير المسار وتغيير بعض المواقف الفكرية.

وصيل ة التوالرقمية والوسائل االتصالية وشبكاتها الفائقوفي خضم التطورات التكنولوجية    

ل بعا لحقوتيات والبالغة التعقيد، ظهر فضاء كوني متمثل باالنترنت والفضائيات استثمر تلك التقن

نع حو صاستخداماتها.واسهم في تحقيق حلم العولمة بإيجاد عالم بال مركز وال حدود،ودفع ن

غيرات داث تالفكر المنبثق من الثقافات كلها.وتساعد على جحمنظومة عالمية مشتركة تمثل نتاج 

 العالمي نظامكفيلة بانفتاح الفن تحت ظل العولمة،بين حقول معرفية متباينة ومعقدة لمواكبة ال

 (.16()15()14التداولي المعاصرالشكل)
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كرية فءات جن الهوية الثقافية أو المحلية هي عبارة عن خزين معرفي يستمد جذوره من بنا    

وفي هذا شرا.تمتد جذورها جلى آالف السنين وهي وريثة للمعتقدات وترتبط بالتاريخ ارتباطا مبا

حتى  عام المبحث يجب البحث في جشكالية ذوبان الذاتيات الشخصية والثقافية في الفنون بشكل

ية حضارأصبحت الفنون عبارة عن مؤشر عام قد يبتعد عن تحديد القيم الثقافية للمنجزات ال

ة ى الحضار علالمحلية،أو يتم التمسك بالهوية بها وعدم االنفتاح على اآلخر. ومن ثم يكون دليال

 اإلنسانية بشكل عام أو التأثر بالفن الغربي الخالص .

حديثة التي كسرت حواجز العزلة واخترقت الحدود القومية، جن تطورات تكنولوجيا اإلعالم ال    

أسهمت في جرساء قواعد العولمة ونشر معاييرها التي تبتغي من خاللها جلغاء الهوية المحلية 

والتفرد والتوجه نحو التنوع واالندماج غير المتعلق بالحيز المكاني. هذا التوجه لم يشمل 

؛بل أضفى بتأثيراته على الثقافة والفنون.جذ يرى بعض المستويات السياسية واالجتماعية فقط

نن التن ع و  الصصيصو العاد و للفن ن واآلداب  و سم ن ذلك بالهمنو. ليس وناك المنظرين"

ث افو مجيمو اإلغالق عل  لفسها ال عتسرب إليها منثرات نخرى  كما ال ع  د ث افو مجص  ة 

.ويتجلى ذلك التأثير 1"وعمتو  في كل نلجاء العالم في حدودوا المجليو ولذلك فإن الفن ن عصتلط

على الوعي الجمعي نحو صياغات تجسد النزعة العالمية على حساب اندثار الهويات 

المحلية.وهذا االختراق الثقافي يؤسس جلى فكرة القطب األوحد المتمثل بالدول العظمى 

والمؤسسات الكبرى التي تملي توجهاتها وانساق ثقافاتها على األقليات والدول األضعف بفعل 

محفزات وأنشطة تعززها قوى تكنولوجيا االتصال والهيمنة. وقد أسهمت العولمة في فتح المجال 

للفنان بقطع الصلة بجذوره الثقافية والتشجيع على الهجرة وانفصاله عن مرجعياته.ومن ثم 

االنسياق خلف السياقات العالمية وعدم التقيد بالمعنى المعجمي للفن وتشجيع كل ما هو مختلف 

                                                           
جووستسمايرز، الفنون واالدب تحت ضغط العولمة، ت: طلعت الشايب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -1

 .213، ص2009
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ر مألوف،بغض النظر عن هوية وتاريخ الفنان وانتمائه. هذه األفكار التي تستجيب لمقتضيات وغي

الحراك الثقافي في زمن العولمة ال يمكن تعميمها، فعلى الرغم من هجرة الفنانين والتأثر بأفكار 

أسهمت الدول الغربية،جال أن الكثير ظل مرتبطا بجذوره التي استنبط منها أفكارا جديدة تكون قد 

في تميزه في حقل الفن العالمي المعاصر.وهذا ال يعني انعزاله عن العالم والتمسك بمعايير 

سابقة؛لكن لكي يتم االندماج والوصول،كان من الضروري االغتناء بعملية التبادل الفكري 

والثقافي والفني للتوصل جلى انساق جديدة تسهم في عولمة جبداعاته.وعلى هذا األساس تكون 

عولمة في الفن هي تبادل الخبرات والتجارب والتالقح والمثاقفة،من دون التعرض لالستالب ال

وضياع الهوية المحلية.بل عولمة الفنون  بتحويل األفكار الذاتية والمشاكل االجتماعية جلى قضايا 

عالمية.من دون الخضوع لسلطة اآلخر.وعلى هذا األساس يستلهم الفنان فكرة من مرجعياته 

 حلية ويحولها جلى ظاهرة عالمية باعتماد نسقا عالميا. الم

وقد حاول الفنان جيجاد أفكار تعكس هويته بإبداع أشكال تقتضي التنوع والتداخل مع ثقافات     

متعددة.لتجسد أعماال فنية ذات خطاب عالمي،يستهدف جمهورا كونيا.وبهذا تكون الفنون تحت 

والثقافات.وال تخلو من التأصيل أي العودة جلى الجذور  ضغط العولمة هي تمثيل لتقارب الشعوب

وجعادة صياغة المرجعيات بآليات ورؤى عالمية منبثقة من التراث المحلي وحاجات المجتمع 

.ووفق ما 1"للبجث والت صي إل ضا، معالم  ماليو لم  تم ابتيا وا  ولم  ُيشف الن اب عنها"

برامجها الى أفكار السيطرة والتفوق، فمن يمتلك  تقدم يمكن القول جن العولمة تروج من خالل

زمام السلطة يستطيع جيصال أفكار وجمالءات مضمرة. هذا هو هدف العولمة األساس.لكن هذا ال 

 يدل على فقدان الهوية المحلية واالستسالم لما يرفده الغرب من أفكار واستالب.

ة التقنية والفكرة وهذا ما تنبأ به )رينان( كما تراجعت أهمية اسم الفنان مع العولمة، أمام هيمن   

(.فلم تعد تعبيرات 2"سينعي   م  صب  فيج الفنان العظيم  يئا متماوزا واليل األوميو"بقوله

الفنان المجسدة للعمل الفني، تضفي التفرد والتميز على اسم الفنان، بل اقتضى منه أن يبحث 

اإلثارة والتغريب ومخالفة المألوف، التي الفنان عن استقطاب جمهور التلقي بإضفاء عناصر 

تتعلق بالخامة أو األسلوب أو طرائق العرض ومخالفة المألوف.ومحاولة جيجاد آليات اشتغال 

تحقق التواصل واإلشهار للفنان عن طريق تعميم نسق معين، كأن يكون نسقا حجميا أو أثيريا أو 

 اء في العالم.تركيبيا، يميز اسم الفنان عن الكم الهائل من األسم

                                                           
 120، ص2009والعولمة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  عفيف البهنسي، الهوية الثقافية بين العالمية -1
 .37، ص2007، 1ريجيس دوبري: حياة الصورة وموتها، ت:فريد الزاهي، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، ط -2
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كأعمال الفنان )روشنبيرغ( الذي يستدعي المرجع الواقعي ويضفي عليه عنصر اإلثارة من  

خالل تأثيث اعماله من مواد متداولة،فاللوحة برأيه تكون اكثر قربا من الواقع اذا تضمنت مواد 

 مألوفة ويومية،فضال عن انه ادخل اشياء حقيقية جاعال منها جسد العمل الفني ذاته كما في عنزته

المغامر والتشييلي الذا علت ي الشهيرة التي لم يحلها الى رمز فحسب بل الى حدث،فهذا الفنان "

عندا االعماوات واأل يال فه  مةل بيياس   ؤ و عسبق التعبير في عغيير ال  ت اف واستعمال 

متن ع ليل خامو صعبو نو خامو ممينو لبل ا ذ وة العمل 

 . 1"الفني

نان بالتجديد المستمر رادما الفجوة بين وقد ارتبط اسم هذا الف 

الفن والحياة منجزا اعماال تعبيرية ومجسمات مركبة واعمال 

حفر وطباعة على الحرير وتشكيالت حرة من المواد 

االستهالكية اليومية كاالقمشة والزجاج وقصاصات الصحف 

والصور الضوئية ومواد الخردة، وكان من اهم اعماله ثالثية 

(،تم توظيف كائن حي وجخراجه Monogram)االبعاد مجسم

بهيئة فنية باستخدام رأس عنزة محنط مع مواد مادية لم تستخدم سابقا في مجال الرسم كالمطاط 

والجلد والشعر وكرة التنس باستخدام قواعد حرة. وفق معالجات تقنية مختلفة.تم تفعليها وذلك 

هذا يكون قد ألغى وظيفتها األساسية بإضافتها في عمل فني ينتج حوارا فنيا غرائبيا مع المتلقي.وب

ومرجعياتها النجازها بهيئة أخرى ومزجها بمواد ال تلتقي معها في الواقع ومن هذا االختالف 

 أنجز عمال تشكيليا متمازجا مع البنيات المجاورة.ليحمل العمل طروحات العصر 

ستحق أن ييا عمال تشكيل الجديد المتمثل باالختالف والتناقض واعتبار كل شيء قابل جلى أن يكون

رية كل حيوضع في المتحف جلى جانب أعمال كبار الفنانين.وبهذا ينطلق)روشنبرغ(دون حدود وب

ي بنية ني فلعمل تركيبة جديدة تحضر بصريا لتدخل في سردية العمل الفني  تزيل الطابع االيقو

باحث عن ال تلف الثقافاتالعمل،إللغاء ثنائية الفن والحياة. فاعماله مجذب لنظر المتلقي المخ

ل (،ليس وفق خصوصيات التفرد الذاتي؛ب17التجديد.وتسهم في ترسيخ اسم الفنان الشكل)

لعمل ين اببمواصفات التعميم الكوني القادر على التأثير المباشر وتفعيل القدرة التواصلية 

قي لتلهور اوالمتلقي.والذي يحيل جلى حوار مباشر مع العين ويسهم في ترسيخه في أذهان جم

وجيصال نسق بصري كوني مختلف إلنتاج خطاب بصري كلي تضميني،دون الرجوع جلى 

 غايات الفنان الشخصية.

                                                           
 .26،4،2008اروق سلوم، عنزة روبرت روشنبرغ فن خارج الشروط، موقع فن العراق، ف -2

www.iraqiart.com 

 

 (17الشكل)
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ن يروم لفنااهذا االختالط المقصود والممنهج ولد حضورا مستمرا لالساليب المتجددة، مادام    

ان ا وعرض له،سيمالبحث عن الموائم مما يقدم له،اكثر من كونه باحثا عن تحديد هوية ما ي

ي والمتلق فنانالجديد يحمل معه االغراء نتيجة الصدمة ومخالفة التوقع التي توطن على رؤيتها ال

 في مرحلة المعاصرة.

 من رات اإلطا  النظرا

ثيرات قلد لتأذي ينترتبط الفنون مع التقدم الفكري والتكنولوجي، والتي بدورها تستثير الفنان ال .1

تبط يب ترلتي تحدث التحول على النسق الفني وبالتالي جيجاد أسالالوسائط المعلوماتية ا

 بتكنولوجيا الرقمية.

ن ة الفصار الفنان يحاول دائما البحث عن ابتكار الشيء غير المألوف والبعيد عن دائر .2

عبر  الميةالتشكيلي ليقدمه بصياغة تمكنه ليكون اكثر تواصال، والمرتهن بالوصول الى الع

ط لوسائاي، بغض النظر عن وجود الفنان المادي في تلك األماكن. فكانت الفضاء السايبير

 غرافية.د الجالرقمية هي العدة التي وظفها اليجاد انساق تبهر التلقي الكوني وتخترق الحدو

ؤثرة ة المقدمت العولمة مؤسسات ذات نزعة شمولية كونية تسعى الى توحيد االنماط الثقافي .3

 صر. المعا ثم البحث عن محركات فاعلة ومؤثرة في التشكيل الفنيعلى االنساق الفنية. ومن 

ة مثير اسهمت الثورة التكنولوجية والمعلوماتية في تسويق االفكار التي تقترح مسوغات .4

ويعها ر وتطلتعزيز التوجه نحو كيفيات التخلص من القيود والمحددات التي تقيد مراكز الفك

 وفق االهداف الجديدة.

اغنت  تماعيوالثقافة الرقمية والبالغة االلكترونية وشبكات التواصل االج ان التكنولوجية .5

ية لها ف كونالميديا االعالمية والتلفزيون التفاعلي واوجدت أساليب فنية ترتبط بها ومتاح

حدود اق القدرتها التواصلية التي انتصرت على الموانع الجغرافية والتاريخية وذلك باختر

 ى حد االعالن عن نهاية الجغرافيا.الزمانية والمكانية ال

قمية ظهرت مصطلحات جديدة ترتبط بهذا العصر وتحتكم بكيفيات الفكرية ومرجعياته الر .6

  قنية.ومن تلك المصطلحات انبثقت مسميات فنية جديدة  ترتبط مع مرجعيات وسائطها الت

 الفصل الةالث

 إ راءات البجث

باعتبار العالم قرية صغيرة وجلغاء الحاجز الجغرافية نتيجة لسعة مجتمع البحث ممتم  البجث: 

وتداخلها،فقد كان من المتعذر حصر جميع االعمال الفنية الخاصة بموضوع البحث للفترة الزمنية 

(. وعليه فقد تم االطالع على الكثير من االعمال الموجودة في شبكة 2014-2010من )

 داف البحث.االنترنت الختيار عينات قصدية بما يتالءم وأه
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كل قصدي بعد ( اعمال،أنتقيت عينات البحث بش4بلغ عدد األعمال المختارة )ثاليا: عينو البجث: 

رات أن صنّفت حسب االتجاهات المختارة في االطار النظري. وأختيرت العينات وفق المبر

 اآلتية:

دود ضمن حوالرقمية اختيار األعمال التي تنتمي جلى االتجاهات التي تجسد مفاهيم الوسائط  .1

 البحث.

 رة.اختيار األعمال التي تتباين في وسائطها واتجاهاتها. واستبعاد االعمال المكر .2

 اختيار األعمال التي حققت تحوالت تقنية واسلوبية.  .3

 اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي كمنهج لتحليل عينات البحث  ابعا: منهج البجث:

   ChatRooms - Caterini Dinopoulou -2010(:1عينو ) :عجليل العينات

ينتمي العمل الى فن التليماتك وهو الفن    

الذي يوظف الشاشة، والحاسوب، 

واالنترنت، وكل وسائل االتصال الرقمية 

ووسائط الميديا لتقديم فن تفاعلي بين 

االنسان كفنان او متلقي، وبين العالم 

االفتراضي. ويركز على التواصل 

واالتصال مع االخر عن بعد، ليربط بين 

مختلفة في وقت واحد عن بيئات او دول 

طريق تهيئة بيئة تفاعلية. وظفت الفنانة )كاتريني( الوسائط اإلعالمية والمعلوماتية لتقديم عملها 

)غرف الدردشة(. حيث يتكون العمل من فنانتي أداء، احداهما في جنكلترا واألخرى في اليونان. 

ف وسائط معلوماتية واعالمية ويتم التواصل والتفاعل بينهما عن طريق التالعب بالصور بتوظ

مزدوجة. والتقائهم اثيريا وليس جسديا عبر وسائل االتصال الرقمية على شاشة عرض كبيرة في 

موقع ثالث هو )مدينة نيويورك(. وقد استغرقت مدة العرض ثالث ساعات. ويرافق العمل 

 موسيقى ونداءات صوتية، تسهم في رفع عنصر التشويق واالثارة.

مل بين ثالثة دول مختلفة على شاشة عرض كبيرة، ليكون المتلقي في مواجهة العمل. يجمع الع   

وتكون الشاشة هي الواقع الذي يمثل اللوحة الكونية ونافذة العالم التي تلغي األمكنة والمسافات. 

كما تركت الفنانة الحرية للمتلقي الدخول والخروج الى مكان العرض والتفاعل معه، او الستبداله 

كان الفنان لعمل أداء معين وفق ما تمليه عليه مخيلته. وهنا ينتهي دور الفنان ويتراجع امام م

سطوة المتلقي الفعال الذي صار هو المتحكم والمخرج للعمل، ليخلق عالما  جديدا وفق غاياته 

ومبرراته. وبهذا انتهى دور العالم الذي كان قرية صغير في عصر ما بعد الحداثة، ليصبح 
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مع فرجوي تعرضه شاشة كونية مفتوحة، بال حدود وال جدران في عصر الوصول، يستطيع مجت

المتلقي التحكم فيه، عن طريق التدخل لتغير مجرى العمل الفني وتعديل مشاهده. وبهذا يكون 

العمل استعراض يرتهن وفق معايير جديدة للفرجة تتعلق بالبث المباشر، تلتقي فيه قوانين 

والعالم السايبري.مهمة هذا العمل هو خلق بيئة تفاعلية تندمج فيه األجساد  المسرح والسينما

المادية، وصور األجساد الرقمية. بغية التواصل والتثاقف بين مجتمعات وثقافات متباينة، عن 

طريق اختراق الحدود الجغرافية واختالف األزمنة بإلغاء المسافات لكي يتالقى فيه الرقص 

والسمعي وتحقيق عمل جمالي ينتمي الى عالم الصورة والجمال الذي يفهمه االدائي مع البصري 

 التلقي الجمعي على الرغم من اختالف األماكن واللغات والتوجهات المعرفية المختلفة. 

علوم  تمادومع غياب التجنيس وتداخل العلوم مع فنون التشكيل؛ صار هذا العمل صناعة، باع   

ممة لتليماتك( ، ويستند على فريق عمل متكامل يحوي على مصاالتصال الحوسبي عن بعد )ا

ني رقص تفاعلي، وفناني أداء، ومستشار لوسائط االعالم التفاعلية، وموسيقي، وفريق ف

 متخصص بتقنيات البث واإلخراج. 

تها. غايابهذا االستعراض الفني وجد له مؤسسات داعمه أسهمت في تمويله وفق مبررات تتعلق   

سة لهندتعاونت ثالث مؤسسات من عدة دول لدعم هذا المشروع الجمالي وهي مركز ا وعليه فقد

( في اليونان، وجامعة KAM-Mediterranean Center of Architectureالمعمارية )

ه/ اليونان (. وبلدية الثقافة في خانUniversity of Chichesterشيشستر في المملكة المتحدة )

(Municipal Cultural Corporation of Chania(. فالفنان في عصر )بعد ما بعد الحد )اثة

يحتاج الى مؤسسة تمول مشروعه الضخم، وبنفس الوقت صارت المؤسسات تبحث عن العمل 

 غيرها.ودية الذي يضمن لها االشهار والتواصل وفق غايات قد تكون تعليمية او سياسية او اقتصا

المدن  10.000( كا ل لي 2عينو)

 2013عتجرك  

يمثل العمل في الصورة االفتراضية   

للتكوين االساس، شكل مدن حضرية 

متحركة على شاشات ثالثية 

()الميديا ارت(تعتمد على 3Dاالبعاد)

االنترنت  التفاعلي،تتعامل هذه الشاشات 

مع عالم المعلومات والمحتوى المقدم من 

 .ركاتالمستخدمين واألخبار حول األماكن والثقافات والشعوب والح
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ن المختار،يتم عن المكا .يمكن للمتلقي اختيار أي مدينة أو مكان، وذلك باستخدام واجهة رقمية   

جهزة أأربعة  البحث في االنترنت في الوقت الحقيقي ألي حدث اوصورة اوفيديو واضع الفنان

ن معرض وثمانية مكبرات للصوت كانهم في الفضاء،المتلقي لهذا العرض قادر على المشي 

ذب خالل نموذج العرض ويمكن االلتفاف حول العرض الثالثي االبعاد لكل شاشة،والذي يج

ي فكون النظرمن قبل المتلقي الصور والصوت اذ ان المتلقي هو يستكشف االماكن في  التي ت

 حالة حركة وصيرورة مستمرة .

لخيار األول اويتضمن  .ويكون البحث عن المدن والبلدان من قبل المتلقي بطريقتين مختلفتين     

وس ا دباختيار المدينة عن طريق تحريك السهم الماوس عبر خريطة والنقر على الموجود مسبق

ار األزرق أو األحمرعجلة الماوس تمكن زوار تكبير والتصغير من الخريطة ويتضمن الخي

قر شاشة،ثم النلوجدراج اسم المدينة عبر لوحة المفاتيح التي تظهر على ا "بحث"الثاني النقر على 

لصوت .وتختلط هذه التقنية بين العالم االفتراضي لصور المدن المتحركة وا"الذهاب"على 

فوفة المصوالعالم الحقيقي لجمهور المتلقين خالقا بذلك تمثالت جديدة من العالم الحقيقي و

ث عولمة حيلا االرقمية،لقد مارس الفنان اداًء بنائيا في العمل يتالئم مع الطروحات التي قدمته

مائه جنت مازج فيه بين مجاورات معرفية مختلفة،فقد معه العمل تجنيسه وصار من الصعب اعالن

ى لى المعنيس عالى منطقة فنية معينة.  وهو فن يعتمد على المتلقي العتماده على عين المشاهد ول

دة ريقة جديل طتعم المرسل من قبل الفنان. فتتغير المرجعيات وتتباين ما بين المنتج والمتلقي،جذ

عرض في العرض من خالل االثارات واالهتزازات الشكلية واللونية والصوتية. وفق هذا ال

الخاص بشاشات االنترنت)الميديا ارت( تكون اعمال )كارل لي( قدمت صياغات عرض 

ة رة الفنيلظاهتواصلية مستحدثة غير مألوفة الغية ومحطمة كل الحدود الجغرافية اذ انه استقرأ ا

امج لبرنالعالمية إليجاد أسس فنية معاصرة تؤكد على المخرجات التشكيلية وطرائق العرض وا

 التداولي.

 Marcela(اسم الفنان:3عينو)

Bolíva 2014  الرماد 

يتكون العمل الفني للفنانة )مارسيال(    

من غرفة نوم بسرير يكاد يكون في نفس 

الوقت قبر وقد تحول السرير والقبر في 

نفس الوقت الى كتلة رماد وخروج 

الدخان منه وتحول الحشائش حوله ايضا 
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ها الى رماد  وجواره شباك وخيال امرأة مكررة مرتين تنظر من شباك اشبه بالمالك كأنها روح

تنظر الى خارج الغرفة من خالل شباك ، فالفنانة بهذا العمل الفني جمعت بين وبمهارة عناصر 

من الطبيعة،وشخصية اإلنسان)المرأة( واألشياء والقوام لخلق تركيبة تشبه الحلم السحرية. 

 والشيء الملفت للنظر ان هذه اللوحة قد رسمت ببرنامج الفوتوشوب )الرسم الرقمي(،اذ استبدلت

فضال عن أنها تستخدم قلماً  Tablet الفنانة الرقمية مارسيال الريشة واللوحة بالكمبيوتر وأداة

أصبحت ادواتها اآلن مصنوعة من مواد جلكترونياً في كل لوحاتها وال تعتمد على أدوات البرنامج،

زجاج  معدنية والكترونية بدال من االدوات التقليدية المتبعة في الرسم، واللوحة أصبحت من

ومعدن، واأللوان تحولت لسلسلة من األرقام تظهر على الشاشة كألوان حقيقية؛ تماماً كالتطور 

 التكنولوجي الذي أصاب جميع نواحي الحياة، فقد كان للرسم نصيبه أيضاً من التطور والتقدم.

لتحقق  لكمبيوترللية وقد مزجت في هذا العمل الفني  رؤيتها الفنية والخيال بالقدرات التقنية العا   

ي الرقمي عمل الفنا المعاً تميزاً فنياً منقطع النظير. وحصيلة ما تقدم تتجسد العالقة البنائية في هذ

ها لتي تنسجات االتشكيلي من خالل التراكيب البنائية التي يمنحها اللون والضوء، فضال عن العالق

لرقمي ارسم لتبادلية بين اجناس الالوحدات االخرى كالخط والكتلة حيث يمثل حضورها العالقة ا

ع ر نوالواقعي ومضمون الفكرة اذ تتركب الصيغ فيهما باالختالف في حركة الضوء والظل عب

 من التواصل الذي يمنحه التدرج اللوني والضوئي معاً.

يبية ترك من هنا تجدر االشارة الى ان اجناس الفنون بما فيها الرسم الرقمي،تشكل انظمة   

لذي ي،واحاطة بكل اشكاليات الظاهرة من حيث البعد القيمي او النوعي او التجنيستتضمن اال

ه تعدد اوجيه فينجم عنه تنوع الدالالت بتنوع تعالقات المشهد البصري بالتداخل واالستعارة. وعل

تشكيلي ن الظاهرة تشكيل ما بعد الحداثة يحصل بتعدد وتنوع وتداخل العالقة البنائية بين الف

ريخية التاوس الفنية االخرى،وقدرتها التواصلية التي انتصرت على الموانع الجغرافية واالجنا

 وذلك باختراق الحدود الزمانية والمكانية. 

تحفي الم لقد جّسد هذا االتجاه الفني الجديد محاولة او دعوة الى اخراج الفن من االطار  

قمية الر المحصور بين اربع جدران الى عمل فني يصل الى كافة انحاء العالم عن طريق الشبكة

 مل الفنيالع ،وتستند هذه الظاهرة على تفعيل الخطاب االتصالي من قبل المتلقي الستقباله صورة

ستطيع يتحف وبهذا ينتهي دور الفنان عن طريق التقنية الرقمية الجديدة، التي اصبحت بمثابة م

   مية.المتلقي زيارته في اي وقت كان ،وبكبسة زر عن طريق شاشة الحاسوب والمنظومة الرق

 وظفت الفنانة العديد من االبتكارات التقنية المعاصرة، كونها تخدم منهجية القراءة البصرية   

التفاعلية، وتعين المتلقي على سهولة االتصال مع المنجز الفني. وعليه ستكون براعة الفنانة 

حاضرة في االختيار الواعي واسلوب التوليف التقني الرقمي، وبذلك ستمثل العولمة وسيلة اعانة 
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عتبة على نشر ثقافات جديدة  ادائية  بعدما اعطت سر االنجاز ونشرته على وسائطها، التي مثلت 

دخول قد التغني بذاتها في اثراء التجربة الجمالية، ما خال ماتقدمه من اضافة وتغريب يضيف 

 للمسلك التقني الذي بات من مسلمات االداء المرحلي اآلن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 -(: عادل عابد ب 4عينو )

 - Cover Up -التستر

2014. 

استثمر)عادل عابدين( 

وسائط الميديا المتعددة مثل 

تقانات الفيديو والشاشة لتقديم 

عمله الفديوي التركيبي 

(Cover Up .) 

اختار)عابدين(رجل    

بمالمح شرقية له شعر 

طويل ويرتدي الزي العربي )دشداشة بيضاء اللون(، يحاول ان يستر جسمه نتيجة وجود تيار 

سينيات القرن هوائي عشوائي موجه على ملبسه. ويرافق المشهد موسيقى اختارها الفنان من خم

السابق. وصور المشهد باألبيض واألسود في سلسلة لقطات لمدة اربع دقائق وخمس وعشرون 

 ثانية. 

غادر )عابدين( وسائط الفنون التشكيلية المألوفة، نحو جمكانات استثمرها من عصر الصورة     

يرات الفديو، المعاصر لتكون اكثر تواصال واتصاال مع االخر البعيد، عن طريق الشاشة وكام

بإدخال مؤثرات صورية وصوتية. ووسائل عرض وطرائق تركيب تربط بين التشكيل ووسائط 

الميديا من خالل أنظمة وانساق جديدة تستبعد المالوف. وبهذا يصبح العمل الفني صناعة تستعير 
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مخرج وسائط الصورة السينمائية والتلفزيونية يشترك فيها الحرفي والفنان، لما يحتاج له من 

ومصور وتقني صوت ومؤلف موسيقي. ليكون العمل ثمرة تعاون المجموع لتحقيق فكرة الفرد 

وتحقيق صورة مبهرة لتنقل عالم الصورة من اللوحة الثابتة الى مشاهد متحركة. تغادر جدرانها 

الصماء، بعروض تلغي التأمل لصالح ثقافة مالحقة الصورة التلوية. ومثلما تساوت لدى 

تداول العلب االستهالكية مع صور المشاهير في عصر االستهالك؛ تعمد )عابدين(  )وارهول(

تقديم هذه الثقافة الصورية بعمل يجمع بين التهكم والسخرية، وذلك بتقديم نسخه مماثله لصورة 

( للممثلة العالمية )مارلين مونرو( وهي 1955راسخة في ذاكرة الجمهور الكوني منذ عام )

يض يتطاير بعشوائية نتيجة وقوفها على مشبك فوق مترو االنفاق. في محاولة ترتدي فستانا اب

 لتحطيمها وجعادة انتاج صورة مغايرة ترتهن بأفكار العالم المتسارع. 

يرة، مغا حاول عابدين التالعب بالصورة الذهنية لتحقيق القيمة الجمالية بتوظيف ثقافة    

 وضع عالميا وتقديمها بأسلوب ساخر يبعث على وصورة أليقونة الجمال واالغراء المعروفة

عن طريق التساؤالت وتوفير عنصر الجذب والدهشة، تسهم بنقل الصورة المحلية الى العالمية.

ين بعمل سلسلة مقارنات تحقق الجمال عن طريق التالعب باألضداد،من قبل جمهور التلقي 

 ذبيةن عالم الفنان؛تستبدل جاصورة عالمية راسخة في االذهان، وصورة لها صبغة محلية م

راء )مونرو( ذات البشرة البيضاء والشعر االشقر،بخشونة الرجل العربي ذي البشرة السم

اشة والشعر االسود.مما يدعو الى وضع العديد من التساؤالت.وفق هذا العرض الخاص بالش

لوسائط ر اتستثم والفيديو تكون اعمال )عابدين(قدمت صياغات مستحدثة للفرجة وليست لالقتناء.

دود ى به الحتهاوتالمعلوماتية لصالح الفكرة التي تتعلق بقضايا الغربة والهوية والتهميش،في عالم 

صالح لفرد ويكون كل شيء متاح لصالح التواصل. في محاولة لتحقيق الذات في عالم انزوى به ال

 المجموع. 

 النتائج

من  ل غيرتالفنون التشكيلية ألبداع اعمااقتحم االنترنت ووسائط الميديا المختلفة مجال  .1

غرافية ة الجانساقها واساليبها لتحقيق غاياتها الجمالية والتي من شانها ان تسهم في نهاي

ث عن البح والتاريخ،امام عالم الصورة الذي يضمن التواصل مع العالم.وبهذا صار على الفن

جاته على صياغات عرضه ومخرمعنى متجدد يتغير مع تغير االليات والوسائط التي تؤثر 

 (.4، 3، 2، 1الفنية. كما في العينات )

كان للمؤسسات المختلفة دور في تغير مسار الفن وانساقه بما يتالءم مع العصر الرقمي،  .2

وذلك الستثمار الفنون المختلفة لتكون سفير اشهاري واعالمي للمؤسسة الحاضنة ويضمن 

التواصل والوصول الى ابعد نقطة في العالم وهذا ما يتوافق مع غايات تلك المؤسسات. االمر 
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خرجات الفنون ووسائل العرض باستثمار الوسائط والتقنيات الحديثة. كما في الذي أثر على م

 (.4، 2، 1العينات )

 لزيت اومة باتوظيف الوسائط الحديثة والتغيير في قانون الفرجة، ال يعني ان اللوحة المرسو .3

 وسائلاالعمال النحتية لم تعد لها أهمية في هذا العصر. بل التغير أصاب المخرجات و

 جديد،بالنسبة للفنان الباحث عن مالحقة اخر التطورات العلمية والتجريب والت العرض

ة باإلضافة الى ما تقدمه الوسائط الجديدة من جمكانات تضمن التواصل وعرض الصور

 (.4، 2، 1بأسلوب أكثر ابهار. كما في العينات )

ود ل حدا وتخطي كتجلى عصر االنفتاح بوجود المنظومات الرقمية والدخول من اوسع ابوابه .4

 الجغرافية واستغالل كل وسائل االتصال عن طريق االنترنت كالميديا ارت وشاشات

ا ود كمالعرض المفتوحة التي اتاحت للمتلقي التجول والمشاركة بتلك العروض من دون قي

 (.2في العينة )

ن مقدمه تجستفادت العولمة من رغبة االشهار التي ابتغاها الفنان منذ القدم. فأصبح ما  .5

لى ععينه تسهيالت، دافعا نحو التواصل والتالقح واالنفتاح العالمي وجعل الفنان ينتج و

 (.2المتلقي العالمي الخارج عن حدود ارثه الثقافي والحضاري )

اعد كرية تسية وفجن العولمة والمثاقفة ليست تطبيقا شكليا او اسلوبيا موحدا بل هي خلفية ثقاف .6

تالئم وتلقي عصر النبثاق اشكال مغايرة وغرائبية تساعد على جذب المالفنان على استيعاب ال

 (. 3التذوق العالمي كما في العينة )

ضها لم يترك الفنان المحلية ومرجعياته الفكرية المختلفة، بل بحث عن جمكانيات عر .7

 بصياغات تمس الراي العالمي إليصال فكرة محلية عن طريق تأطيرها بأسلوب يفهمه

حدود. اق اللعالمي، وبتقانات تضمن تحقيق قيمة جمالية تساعد على التواصل واخترالمتلقي ا

 (.4كما في عينة )
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