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ملخ�س البحث
يتن���اول ه���ذا البح���ث الجابة عن طبيعة الريادة يف اأ�صاليب الر�ص���م الأوربي املعا�صر ، وما جاءت 
ب���ه م���ن معطيات حتولية يف املفاهيم والروؤى ،  وق���د حر�ض على ايجادها  فنانون جمددون عن 
طريق تغيري البنيات الفنية يف منجزهم الإبداعي مبا يختلف عن الأ�صاليب الكال�صيكية املتبعة  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الريادة  في أساليب
الرسم األوربي المعاصر

عادل نفل مهدي

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

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

املبحث االأول : االأطار املنهجي
م�سكلة البحث :

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

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

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

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

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

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

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

حدود البحث :
يتحدد البحث مبا ياأتي :

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

احلدود الزمانية: 1890 � 1915 
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املبحث الثاين: االأطار النظري

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

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

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

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

تعيني نهجه وجت�صيد روؤاه االبداعية .

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

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

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

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

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

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

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

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

وغريهم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املبحث الثالث: اإجراءات البحث

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

االأوربي للفرتة 1918 � 1914 . 

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

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

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

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

اأهداف البحث .

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

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

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

The night cafe 
اخلامة : زيت عى كنفا�س

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

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

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

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

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

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

 اين  نحن ذاهبون
  where are we going 

اخلامة : زيت
االبعاد : 139 ×374�صم

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

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

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

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

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

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

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

 Lozenge Composition in a 
Squear

اخلامة : زيت
االبعاد :102×102 �صم

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

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

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

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

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

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

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

Ma Jolie ما جويل 
اخلامة : زيت

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

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

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

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

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

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

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

ملنظور اجلهات االربعة للم�صهد .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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