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ملخ�س البحث
ل يقت�صـــر دور اخلـــط علـــى الأداء اخلطـــي ال�صكلي بو�صفـــه و�صيلة تعبري 
فقـــط، فهو مرتبط بعنا�صر التكويـــن املختلفة كاللون وامل�صاحة والإ�صاءة 

وامللم�ض والفراغ والظالل مما يعمل على خلق توازن واإيقاع .
ولأهميـــة اخلـــط يف العمـــل الفنـــي فقـــد ارتاأت الباحثـــة اأن تتنـــاول ذلك يف 
مو�صـــوع بحثهــــا املو�صــــوم ) اخلـــط وعالقتـــه بالتكويـــن يف فـــن الر�صـــم 
املعا�صـــر( . ا�صتمـــل الف�صل الأول على املو�صوعـــات الآتية : م�صكلة البحث 
، اأهميـــة البحـــث واحلاجـــة اإليه ، اأهـــداف البحث ، حـــدود البحث وحتديد 
اأنـــواع   : الأول  املبحـــث  الثـــاين يف  الف�صـــل  ت�صمـــن  وقـــد   . امل�صطلحـــات 
التكوينـــات ، واخلـــط ومدى تاأثريه فــــي التكوينـــات ، وخ�صائ�ض التكوين 
، والأ�صاليـــب الفنيـــة ل�صياغـــة التكوين . اأما املبحـــث الثاين : فقد ت�صمن 
عنا�صر التكوين يف فن الر�صم ، ال�صكل والأر�صية واللون وامل�صاحة والفراغ 
والظل وال�صوء وعالقتهم باخلط يف العمل الفني ، وكذلك دللت الفراغ 

يف العمل الفني. 

الخط وعالقته بالتكوين في 
فن الرسم المعاصر

م. م. الهام �سبحي عبد
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م. م. الهام �صبحي عبداخلط وعالقته بالتكوين يف فن الر�صم املعا�صر

Not only the role of the line performance as 
a formal written means of expression only, it 
is a different configuration elements such as 
color, size and lighting, texture, space, and 
shadows, which works to create balance and 
rhythm. 
And the importance of the font in the work 
of art has to address the researcher felt that 
the topic of discussion is marked (line and 
its relationship to the training in the art of 
contemporary painting).
 The first chapter includes the following top-
ics: the research problem, the importance of 
research and need for, objectives of the re-
search, the limits of research and determine 
the terms.
 Included in Chapter II Section I: Types of 
configurations, the line and the extent of its 
effect on the configurations, the configura-
tion properties, techniques for the formula-
tion of the configuration. 
The second topic: the configuration elements 
contained in the art of drawing, figure and 
ground, color and space, space, shadow and 
light and their relationship to the line in the 
artwork, as well as indications of the vacuum 
in the artwork. 

Abstract
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الف�سل الأول

م�سكلة البحث : 
اخلط هو الوحدة االأ�صا�صـــية لبناء االأ�صكال واالأ�صـــياء من حولنا �صواء اأكانت ب�صيطة اأم معقدة ، وهو 
اب�صـــط و�صـــيلة من و�صـــائل التعبري لدى الفنان ، وقد ا�صـــتخدمه االإن�صـــان منذ القدم ليج�صد اأفكاره 
واأحا�صي�صه جتاه الظواهر الغريبة والتي كان ي�صاهدها التي كان يخاف منها اأحياناً ، ولي�صور حياته 
ب�صـــكل عام كال�صـــيد و�صـــراعه مع احليوانات املفرت�صـــة .وقد كان للمتغـــريات االجتماعية والدينية 
واالقت�صـــادية التي يعي�صها االإن�صان االأثر يف حياته ، واأدّت دوراً يف روؤيته بو�صفه فناناً ومن ثَمَّ انعك�س 

ذلك على نتاجه الفني .
وكان للخط عالقة مبا�صـــرة واأ�صا�صية بالتكوين مهما اختلفت عنا�صره وتنوعت اأ�صكاله ، فهو ال يخلق 
�صكالً فقط واإمنا يحدد معاين ، لذا ارتاأت الباحثة اأن تتناول ذلك يف بحثها املو�صوم عرب �صوؤال : )ما 

عالقة اخلط بالتكوين يف فن الر�صم املعا�صر ( .    

اأهمية البحث واحلاجة اإليه :
تكمـــن اأهمية البحـــث يف وجود نق�س معريف وتطبيقـــي لعالقة اخلط بالتكوين يف فن الر�صـــم . واإذا 
علمنا انّ اخلط هو احد �صـــرورات التكوينات يف فن الر�صـــم فاإن احلاجة ت�صـــبح ما�صـــة اىل فح�س 

وجوده الت�صكيلي يف فن الر�صم . 

اأهداف البحث : 
تعرُّف عالقة ال�صكل واالأر�صية واللون وامل�صاحة والفراغ والظل وال�صوء باخلط يف العمل الفني .

ف اثر اخلط يف التكوين يف الر�صم املعا�صر . تعرُّ
ف اأنواع اخلطوط ودورها يف التكوين . تعرُّ

حدود البحث : 
احلد الزماين : يتحدد من عام 1940 ظهور املدر�صة التعبريية التجريدية وحتى 1968 .

احلد املو�صوعي : يتحدد باملدار�س االآتية : التعبريية التجريدية ، البوب ارت ، االوب ارت . 

حتديد امل�سطلحات : 
اخلط : “ هو الوحدة االأ�صا�صـــية يف بناء ال�صـــطوح واالأ�صـــكال الب�صيطة واملعقدة واملركبة ، وهو اأب�صط 

و�صيلة للتعبري الفني “ 1. 
التكوين : “ هو عملية ترتيب وتنظيم للعنا�صر الت�صويرية بهدف خلق وحدة مفاهيمية “ 2.

اأو هو “ االأ�صلوب اخلا�س بربط االأجزاء يف عمل فني ينتج منه كل متنا�صق “ 3.

1- و�صام مرق�س : عنا�صر الفن ، ملزمة درا�صية لطلبة ال�صف االأول ، ق�صم الفنون الت�صكيلية ، كلية الفنون اجلميلة ، جامعة بغداد .
2- فريدريك مالز : الر�صـــم كيف نتذوقه – عنا�صـــر التكوين ، ترجمة هادي الطائي ، ط1 ، بغداد ، دار ال�صـــوؤون الثقافية العامة ، 1963 ، 

�س 226 . 
3- جوزيف مانيللي : التكوين يف ال�صورة ال�صينمائية ، ترجمة ها�صم النحا�س ، د.ب ، د.ن ، د.ت . 

م. م. الهام �صبحي عبداخلط وعالقته بالتكوين يف فن الر�صم املعا�صر
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الف�سل الثاين:االإطار النظري

املبحث االأول
متهيد

يُمثّل التكوين العملية البنائية والتوزيع الريا�صـــي املح�صـــوب للعنا�صر داخل اإطار اللوحة ، وهو الذي 
يتم بو�صـــاطة االأ�صـــكال املر�صـــومة التي حتددها اخلطوط . وال يتاأتى اإدراك ال�صـــكل العام له اإالّ مـن 

خالل تاآلف عنا�صره ، اأو تناق�صها داخــــــل االإطـــار العام . 
ومن هنا فاإن للخط عالقته املبا�صـــرة االأ�صا�صـــية بالتكوين مهما اختلفت عنا�صره ، وتنوعت اأ�صكاله، 
فوظيفته لي�صـــت مق�صـــورة على خلق اأ�صـــكال خمتلفة فح�صـــب ، واإمنا على خلـق �صفات بنائية ومعان 

حمددة اأي�صاً . 
فحني ي�صـــرع الفنان يف التعامل مع خامته لي�صـــل يف النهاية اىل عمل فني ياأخذ �صـــكالً وبُعداً ميران 
بتحوالته من خامة ال �صكلية اإىل م�صاحات وفراغات واأ�صكال منتظمة هي العنا�صر التي ت�صاعده على 
بلوغ غايته ؛ وقد ينتج عن انتقائه لتلك العنا�صـــر تكويٌن ناجٌح اأو فا�صـــل ، فقد يدركها املتلقي بطريقة 

تنظيمها .  
لذلك فاإن العنا�صـــر الت�صـــكيلية للفنون الب�صرية هي املفردات االأ�صا�صية التي ي�صتعملها الفنان ليبني 
عليهـــا اأيـــاً من اأعماله ، فالطريقة التي ينظم بها هذه العنا�صـــر هي التي متيـــز عمالً فنياً عن اآخر ، 
فتنظيم تلك العنا�صـــر مُجملة ؛ من خط ولون وملم�س واإ�صـــاءة وظالل .. الخ هو مبثابة “ التكوين “ 
فيه ، لت�صـــبح جزءاً اأ�صا�صـــياً من مفردات ت�صـــكيلية ، كل ذلك يف اإطار تكوينـات متنا�صـــقـة . ال يح�س 

الرائي باإزاءهـا بـاأي خلـل يف البناء اأو “ احلبكة “ الفنية . 4
اإن درا�صـــة التكوين تعني : اأ�صـــ�س و�صع االأجزاء ليتكون منها الكل . وتوؤلف العنا�صر الت�صكيلية للفنون 
الب�صـــرية املفـــردات االأ�صا�صـــية التي ي�صـــتعملها الفنان ليبني اأياً مـــن اأعماله ، ومـــن الناحية املثالية 
كل عن�صـــر يف العمل يجب اأن يوؤلف مفردة �صـــرورية يف املعنى الت�صـــبيهي ، والوظيفي ، والتعبريي ، 
واجلمـــايل الذي يهـــدف اإليـه الفنان ، اإنه اجلمع الذي يوحد العنا�صـــر املُنتقاة ويعطي العمل معناه ، 

ويكون باإمكان امل�صاهد اإدراك تلك العنا�صر موحدة قبل اأن يتفهم اأهميتها اأو يتذوقها . 5
ويرى توما�س مونرو : اأن التكوين هو ترتيب التفا�صيل بحيث ت�صبح و�صيلة ال�صتعمال اإيجابي ، اأو غاية 
اإيجابية معينة ، ونحن ال ندرك ال�صـــكل العام للتكوين الفني اإالّ من خالل تاآلف عنا�صـــره اأو تناق�صها 
داخل االإطار العام ، فهو لي�س ثابتاً اأو نهائياً ، بل يتغري ، ويتكون تبعاً ملو�صوعات الفنان والع�صر الذي 

يعي�س فيه . 
والت�صـــميم الكامـــل للوحة ال يعتمد على هذه احل�صا�صـــية التي هي نتيجة لطـــول ِمران وباع الفنان يف 

عمله ودرا�صته للطبيعة وتاأملها وغالباً ما يخطط الفنان ر�صومه بال�صليقة . 6
وال ينف�صـــل ال�صـــكل التكويني عن مادته ومو�صوعه وم�صمونه ، ولكنه يعك�س عامل الكليات ب�صدة ، اأي 

اإن ال�صكل ال�صوري قد يكون عادة على قدر من التعقيد الذي يحمل داخله قنوات عديدة . 7
فالتكوين هو جمموعة عمليات لقيا�س و�صـــبط العالقة بني خمتلف عنا�صـــر ال�صكل يف العمل الفني ، 
يح�س بها الفنان كما يح�س بها املتذوق �صـــواء ب�صـــواء ، ومينح ال�صكل حق الوجود على �صطح اللوحة ، 

4- �صربي من�صور : الفن الفرعوين والقيم الت�صكيلية ، جملة الهالل ، القاهرة ، اأبريل 1985 ، �س89 . 
5- ناثان نوبلر : حوار الروؤية ، ترجمة / فخري خليل ، الطبعة االأوىل ، بريوت - لبنان ، املوؤ�ص�صة العربيـة للدرا�صات والن�صر ، 1992 ، �س77، 97 . 

6- ح�صن �صليمان : �صتلوجيا اخلطوط ، )كيف نقراأ ال�صورة( ، القاهرة ، دار الكتاب العربي للطباعة والن�صر ، 1967 ، �س54 . 
7- نعيم عطية ، الفن احلديث حماولة للفهم ، �صل�صلة اأقراأ ، القاهرة  ، دار املعارف ، 1982 ، �س17 .  
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وهو فن تن�صيق جمموع العنا�صر الداخلة يف العمل الفني ، واإخ�صاعها لنظام و وحدة يت�صورها الفنان 
، فمن خالل �صـــيطرته على التكوين يغري االأ�صـــكال بحيث يجعلها قادرة على نقل �صـــتى االأحا�صـــي�س 
وامل�صاعر ، هذا اإىل جانب اأن العالقة بني خمتلف جوانب العمل الفني ، تعك�س على نحو دقيق مبا�صر 

منط العالقات بني الفرد واملجتمع يف كل الع�صور ، كما اأنها ترتبط بهذا النمط اأوثق االرتباط . 8
وقـــد تعددت التكوينـــات الفنية واختلفت اأ�صـــكالها .. وخريهـــا ذلك الذي يعتمد على اأق�صـــى حدود 
االقت�صـــاد يف املـــادة مع اأكرث ترابـــط يف قوة البناء ، فاحلد االأدنى للمادة مع احلد االأق�صـــى لرتابط 
التكوين بو�صـــفهما �صـــقّـي املعادلة ميكن اأن تر�صـــدنا لي�س فقط يف تنظيم عنا�صر التكوين ، واإمنا يف 
تقدير عدد الوحدات الب�صرية التي ميكن اأن ي�صملها العـمل الفني اأي�صاً . 9 وهذا ما خلّف لنا ، وعرب 

جتربة فنية طويلة اأنواعاً كثرية من التكوينات التي ميكن تق�صيمها اإىل ق�صمني :
•- التكوينـــات املفتوحـــة : هـــي التي ن�صتطيع عـــن طريقها اإيجاد القيمـــة الفراغية من خالل  	

العالقات بني اخللفية والأ�صكال.  
•- التكوينـــات املغلقـــة : هـــي التـــي ت�صـــري اإىل �صلبية الفـــراغ يف العمل الفني اإذا كانـــت الأ�صكال  	

داخل اإطار واحد حمكم . 10
واملعـــروف اأن الفنان مير مبرحلتني للو�صـــول بتكوينه الفني اإىل املعـــاين التي يتوخاها ، هما : مرحلة 
التخيـــل ، ومرحلـــة و�صـــع هذا التخيل مو�صـــع التنفيذ عـــن طريق تنظيـــم عنا�صـــره وتوزيعها خالل 

م�صاحته. 
ومن هنا ميكن عن طريق التكوين متييز الكثري من اأمناط الفن وما بينها من عالقات ، وقبل عر�س 
بع�س االأمثلة لتكوينات اأدى اخلط فيها دورًا رئي�صًا ، يجب التنويه بدور نوعية اخلط ومدى تاأثريه يف 

التكوينات ب�صفة عامة مما نالحظه يف ما ياأتي :  

- اخلط االأفقي يف التكوين : 
تعمل اخلطوط بو�صـــفها اأر�صـــية اأو قاعـــدة لكل ما فوقها كوظيفـــة مادية ، فمن املوؤكد اأننا ال ن�صـــعر 
بارتياح لروؤية مبنى اأو �صجرة ، من دون اإظهار دعامتها اأو قاعدتها االأفقية وهي االأر�س “ مثلما ذُكر 
�صـــلفاً عند التعريف باخلطوط “ وتثري اخلطوط املتوازية االأفقية املختلفة ال�صـــُمك والطول والو�صـــع 
اإيقاعات يف التكوين تتوقف على مدى تقارب جمموعاتها اأو تباعدها ، اأما اإذا كانت اخلطوط االأفقية 
متماثلـــة يف الطـــول وال�صـــُمك والتباعُـــد ، فاإنها قد تُثـــري اإح�صا�صـــاً برتابة مملّة قد تُ�صـــعف من بناء 
التكويـــن، و وجودهـــا يف اجلزء العلوي من تكوين العمل قد يوؤدي اإىل االإح�صـــا�س بال�صـــيق اأكثـر مما 
لـــو وُجدت يف اجلزء ال�صـــفلي من التكويـــن  ولذلك نرى اأنه يف وجود اخلطوط الراأ�صـــية مع اخلطوط 
االأفقيـــة اإقامـــة للتوازن مع القـــوى الديناميكية التي جتري يف االجتاه االأفقـــي ، وهي تعمل على زيادة 
االإح�صـــا�س باالتّ�صـــاع االأفقي ، فوجود خط االأفق يف العمل الفني و�صـــيلة لتقدير مدى بُعد االأج�صـــام 
اأو قُربهــــا مـــن عني الرائي ، اأو لبيـان مكانهــــا الفراغي ، ولي�س من املُ�صـــتحب اأن يعمل اخلط االأفقي 
الراأ�صي على تق�صيم العمل على ن�صفني مت�صاويني . ولكي يظل االإح�صا�س بوحدة التكوين متوفراً ، فال 

بُد من العمل على الربط بني اجلزاأين : العلوي وال�صُفلي يف العمل الفني . 

8- جيورجـــي جات�صـــف : الوعـــي والفن ، ترجمـــة د. نوفل نيوف ، علم املعرفـــة )146( ، الكويت ، املجل�س الوطني للثقافـــة والفنون واالآداب ، 
1990، �س11 . 

9- عبد الفتاح ريا�س : التكوين يف الفنون الت�صكيلية ، القاهرة ، دار النه�صة العربية ، ط1 ، 1973 ، �س15 ، 16 . 
10- E. J. Tomosch : A foundation For Expressive Drawing ، Buressbublishing Company ، U. S. A. ، 1983 P، 100 .
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- اخلط الراأ�سي يف التكوين :
عرفنـــا اأن اخلطوط الراأ�صـــية ترمـــز اإىل القوى النامية ، وكذلك اإىل ال�صـــموخ والعظمة والوقار ، ويف 
تالقـــي اخلطوط الراأ�صـــية باالأفقية اإقامـــة للتوازن بني قـــوى ذات اجتاهات متعار�صـــة ، فاخلطّان ؛ 
االأفقي ، بحكم تعبريه عـن اال�صتقـــرار اأو الت�صطيــــح ، والراأ�صي ، عن اجلاذبية االأر�صية يوؤديان دورًا 
يف اإثارة اأحا�صـــي�س التوازن يف القوى داخل التكوينات ، ولذلك يُ�صـــتحب اأن تدعم اخلطوط الراأ�صـــية 
باأخـــرى اأفقية متقاطعـــة معهـا وتُعرف هـذه اخلطوط “ باخلطـــوط الرابطة “ فكلما زادت اخلطوط 
الراأ�صية وتكررت زاد االإح�صا�س بالقوة وال�صالبة . وكثرياً ما تدخل التكوينات الراأ�صية امل�صتطيلة يف 
االأعمال الفنية التي تعرب عن املناظر اخلارجية ، حيث يتناول الفنان االأ�صياء القريبة كبرية والبعيدة 

اأ�صغر وهكذا .. ، فتخلق اإيقاعاً من �صاأنه اأن يثري اإح�صا�صً بالعمق الفراغي . 

- اخلط والتكوين املثلث “ الهرمي “ : 
هو تكوين يحتوي على خطوط  ما ع�صوية اأو هند�صية ، واملو�صوع الذي يتناوله يعطي االإيحاء بال�صكل 
الهرمي ، اأو املثلث اأو املخروط ، وتكون عنا�صـــر اخللفية مكملة لهذا اجلزء االأ�صـــا�س ، فرنى خطوطاً 
قد نتجت عن جتمع تلك العنا�صـــر ، وهذا النوع من التكوينات الفنية يثري اإح�صا�صـــاً بالر�صوخ والقوة 

الدرامية . 
والقيمـــة يف التكوين املُثلثي هذا هي اأن�صـــب مكان للمو�صـــوع الرئي�س ، وذلك الن ال�صـــلعني الوهميني 
للمثلث يعمالن خطوطاً مر�صدة للعني ، وميكن للفنان اأن يعمل على زيادة تركيز الب�صر يف قمة املثلث 
فتاأخـــذ لونـــاً متبايناً مع األوان باقي الت�صـــميم لياأخذ التكوين الفني نوعاً من التوازن ، كما ال يف�صـــل 
اأن نـــرى مثلثـــاً مقلوباً فهو ال يثري اأي اإح�صـــا�س بالتـــوازن ، ويقال اإن املثلث رمز التوا�صـــل بني االأر�س 

وال�صماء، بني االأدنى واالأعلى . 

اخلط والتكوينات االإ�سعاعية : 
التكوينـــات االإ�صـــعاعية هي تلك التي تـــرى فيها خطوطاً رئي�صـــة مائلة ، وقد تالقت كلهـــا اأو الغالبية 
العظمـــى منهـــا يف نقطة جتمع واحـــدة يف مكان ما داخل حدود اإطار ال�صـــورة ، فتبـــدو هذه النقطة 
وكاأنها مركز ت�صـــع منه اخلطوط الرئي�صـــة هذه ، وترتبط االأحا�صي�س الناجتة عن مثل هذه التكوينات 

مبدى ا�صتقامة اخلطوط اأو تعرجها ، فكلما ازدادت تعرجاً ازدادت حيويتها وحركتها . 
ودرا�صـــة الكثـــري من االأعمـــال الفنية الكال�صـــيكية قد اأظهرت ميـــالً اإىل اأن يكون مركز ال�صـــيادة يف 
منت�صف العمل ومركزاً لتجميع اخلطوط االإ�صعاعية كراأ�س قدي�س اأو ال�صيدة العذراء ، اأو االإمرباطور 
اأو ما �صـــابه ذلك ، غري اأن االجتاهات الفنية احلديثة ال تتقيد بهذا الراأي ، بل تف�صـــل اأن يكـون مركز 
التجمـــع هــــو نقطة تالقي خطني احدهما راأ�صـــي واالآخر اأفقـي يقـوم كـل منهمـا بتق�صـــيـم ال�صـــلعيـن 
الراأ�صــــي واالأفقـي ، ويُعرف هذا التق�صـــيم  “ بالقطاع الذهبي “ 11 ، ونقطة التجمع هذه تُثري اإغراء 
الفنان ليجعلها مركزاً لل�صـــيادة يف العمل الفني اأو م�صـــدراً لل�صـــوء ، ويف بع�ـــس االأعمال قد ال تكون 
نقطة جتمع اخلطوط هي مركز ال�صـــيادة ، فنقطـــة تالقي اخلطوط اأي نقطة التجمع “ نقطة الزوال 
النقط عن العني ، واأن األوانها تكون اأقل ت�صبعاً ، اأي تكون خمتلفة بقدر من لون حمايد  ابعد  “ تكون 

ابي�س اأو رمادي . 
11- القطاع الذهبي : ميثل الن�صب املثالية لالأ�صكال ، وكانت تعد مبثابة مفتاح ملا يحتوي عليه الفن من غمو�س ، والقطاع الذهبي يعتمد على 

براهني ريا�صية هند�صية يف مثلثات الفال�صفة االإغريق ويف نظريات كل من اإقليد�س وفيثاغور�س .
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- اخلطوط املنحنية يف التكوين : 
هذه اخلطوط عندما ت�صـــيطر على التكوين عادةً ما توحي بالوداعة اأو الر�صـــاقة ، واإن كان انحناوؤها 
اىل اال�صـــفل فهي كثرياً ما توحي بال�صـــعف واملهانة ، فزيادة انحناءات اخلطوط ، وكرثة اال�صتدارات 
يف الكتـــل وامل�صـــاحات واالأركان تعبّـــر ، يف التكوين ، عن ال�صـــعف واال�صـــرتخاء وتكرارها يف التكوين 

الفني يعرب عن خطوط ديناميكية حيوية 12. 

- اخلطوط الدائرية : 
الدائرة هي �صل�صـــلة من املنحنيات املت�صـــلة ، وهي رمز لالأبدية وال نهائية اخلطوط وهي ال ت�صـــري اإىل 
اجتاه معني لكنها قائمة بذاتها ، فهي دائماً يف حالة تعادل ، يرى الكثريون اأن يف الدائرة �صحر العني ، 
فهي �صكل ب�صيط قادر على جذب النظر نحوه ، وان العني حني تدرك “ الدائرة “ اإمنا تقوم مبجموعة 
من التوترات الع�صلية املو�صوعية ، فال تلبث اأن جتد نف�صها م�صطرة اإىل االرتداد نحو املركز ، وكاأمنا 
هو من الدائرة مبثابة الثقل مما يوجد لدى املرء �صرباً من االإح�صا�س باال�صتواء اأو التكافوؤ املطلق وهو 
من االإح�صا�س الذي ي�صعرنا من جهته بالنقاء اجلمايل للدائرة ك�صكل هند�صي ، ومن جهة اأخرى بفقر 

الدائرة ورتابتها ك�صورة جمالية 13. 

- اخلطوط املائلة يف التكوين الفني : 
هي خطوط تثري اأحا�صي�س حركية ت�صاعدية اأو تنازلية مثرية عندما ت�صيطر على بناء التكوين ؛ حيث 
تنحرف االأو�صاع امل�صتقرة الراأ�صية اأو االأفقية ، لذا فاإن اخلط يكون معباأ بطاقة تنبعث نحو االجتاهني 
الراأ�صـــي واالأفقي ، وكثري من تلك اخلطوط قد يثري يف النف�س االإح�صـــا�س بعدم اتزانها ، ومن �صـــاأنه 
اأن يعمل الفرد ال �صعورياً على تقومي ذلك امليل باخلطوط لي�صري اخلط اأفقياً اأو راأ�صياً ، وقد يعاجله 
الفنان بوجود دعامة مائلة وذات  قوة منا�صـــبة ، واخلطوط املائلة املقو�صـــة اأو املنحنية تزيد طبيعتها 
احلركية ، اإذ يختلف االإح�صا�س ب�صدة احلركة وقوتها على وفق درجة ميل اخلطوط ، فاالأعمال الفنية 
قلما حتمل خطوطاً ذات اجتاه واحد فقط ، ومن ثم تكون القوى الديناميكية املرتبطة بها موجهة يف 

اجتاهات متعددة ، فتكون املح�صلة معربة عن اخلط العام ال�صائد يف التكوين . 

عالقة ال�سكل واالأر�سية باخلط يف العمل الفني : 
ميثل ال�صكل واالأر�صية املو�صوع االأ�صا�س للتكوين يف العمل الفني ، فال�صكل هو نتاج التفاعل بني اخلط 
والدرجات ال�صـــوئية وح�صـــيلة االرتباط بني امل�صـــاحة والفراغ وهو اإما : بنائي هند�صـــي اأو جتريدي 
رمزي مطلق ، فالفنان ، عند ابتكاره لل�صـــكل نف�صـــه ، ين�صـــئ فراغات داخلية ت�صـــبح جزءاً مهماً من 
العمل الفني متثل “ االأر�صية “ لها م�صاحتها اخلا�صة وهياأتها وقيمتها يف الت�صميم ، فيعنى بها �صواء 
اأكانت متعلقة بال�صكل اأم نا�صئة بداخله ، وقد يتبادل ال�صكل واالأر�صية االهتمام ، عندما تكون اأ�صكال 
كل منهما جيدة الت�صـــميم ، اأو تكون لهما درجتان لونيتان مت�صـــاويتان يف القوة ، لذا فتذوق ال�صـــكل 
يقت�صـــي انتباهاً عميقاً و واعياً ، فالفنان ال يدع اإحدى امل�صـــاحات تختفي عن وعي املتلقي فيعمل على 
وحدة الت�صـــميم ، فلكل �صـــكل نقطة حمورية وفـــــي هذا يقول “ جورج �صـــانتيانا “ : “ ال بد اأن يكون 
امل�صاهد قادراً على اإدراك ما هو مميز للفن ، ولكي تتحقق هذه الغاية ال بد من االألفة يف العمل الفني 

12- اخلطوط الديناميكية : هي اخلطوط احلركية يف العمل الفني ، وهي مبثابة القوى احلركية الكامنة يف اخلطوط بالتكوينات الفنية .  
13- زكريا اإبراهيم : فل�صفة الفن يف الفكر املعا�صر ، القاهرة ، دار م�صر للطباعة ، 1966 ، �س 69 . 
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واالنتباه الدقيق واإدماج املعرفة املكت�صبة من التنظيم يف عملية روؤية العمل واال�صتمتاع به ، فاال�صتمتاع 
بقيمة ال�صكل تتطلب ب�صرية جمالية فال بد اأن يكون املُ�صاهد قادراً على اال�صتجابة نف�صها حتى لو مل 
تكـــن جتربتـــه غري اجلمالية قد هياأته لذلك ، وال بد اأن يكون قادراً على اإدراك ما هو مميز للفن عما 
هو خمتلف عن اأي �صـــيء اآخر “ 14.  ويقول “ هربرت ريد “ : “ اإن ال�صـــكل هو اأكرث العنا�صـــر االأربعة 
التي يقوم عليها العمل الفني �صـــعوبة ، فهو يت�صـــمن م�صـــاكل ذات اأبعاد ميتافيزيقية “ 15 ، فالتنظيم 
ال�صـــكلي له يف حد ذاته قيمه جمالية كاملة اإىل جانب اأن ال�صـــكل يعمل على �صـــبط االإدراك الب�صري 
للمُ�صـــاهد ويوجه انتباهه يف اجتاه معني . فهو اجلزء املهم الذي يختلف يف �صـــفاته عن االأر�س فيثري 

اهتمام الفنان حيث يعتني به عناية كبرية من حيث احلجم والرتكيب والن�صبة “ 16. 
واالختالف بني ال�صـــكل واالأر�صـــية “ �صـــرورة لروؤية هيئة االأ�صـــكال ، واالأر�صـــية غالباً ما تكون اأكرث 
ب�صـــاطة من ال�صـــكل ، وهي توؤثر يف الناحية اجلمالية الإدراك العمل يف ظل تكاملها مع ال�صكل ، فغالباً 
ما ندرك االأر�صية على اأنها م�صطح اأو فراغ ، وغالباً ما يدرك ال�صكل يف مقدمة العمل اأو يف اأماميته ، 
واإذا كان من املمكن جلزاأين من الر�صم اأن ي�صطلعا بوظيفة ال�صكل ، فان اأ�صغرهما اأكرث امتيازاً من 
اأكربهما ، فاجلزء االأكرث تف�صيالً واالأكرث متايزاً يف عنا�صره ي�صطلع ب�صورة اأي�صر بدور ال�صكل ، اأما 
اجلزء االأقل تف�صيالً واالأقل متايزاً فـي عنا�صـره يكون بـدور القـاع “ االأر�صية “ ، فين�صلخ ال�صكل عن 

القاع الذي يحيط به وال�صكل هو انتظام داخلي وهذا االنتظام ميكن اأن يكون غاية يف الب�صاطة 17. 
لقـد وَ�صعت “ �صيكولوجية اجل�صتالت “ قواعد علمية لظاهـرة ال�صكل واالأر�صية تتلخـ�س يف : 

مييــــل لأن يبـدو �صكاًل ، اأما امل�صاحـــــة الأخرى التـي حت�صر الأولـى فهي  اأن امل�صطــــح “ املح�صــــور “ . 1
التي تبـدو “ كاأر�صية “ .

الوحــــدات ذات امل�صاحــــة الأ�صغــــر متيــــل اإىل اأن تبدو �صــــكاًل حتى حني تكون الوحــــدات الأكر ذات  2 .
حـدود ب�صيطة ، وبحيث تكون ملجموع هذه الوحدات ال�صغرية والكبرية ، مًعا ، حدوٌد م�صتمرة .

يكــــون امل�صطــــح خاليــــاً بالن�صبــــة لآخــــر جمــــاوٍر منقو�ٍض فــــان احلــــدود اخلارجية التــــي تف�صل بني  3 .
امل�صطحــــني مــــن �صاأنهــــا اأن تخلــــق اإح�صا�صاً بان امل�صاحــــة املنقو�صة هي ال�صــــكل وان امل�صاحة اخلالية 

هي الأر�صية . 
للخرات اليومية العادية اأثر يف عالقة ال�صكل بالأر�صية . 4 .

مييــــل ال�صــــكل الأب�صــــط اإىل اأن يبدو يف املقدمة عن الأكر تعقيــــداً الذي يبدو بعيداً ، فالتكوينات  5 .
التي متتاز بالب�صاطة هي التي ي�صتجيب لها الإن�صان وهي الأكر قبوًل جمالياً .  

عن�سر اللون وعالقته باخلط يف العمل الفني : 
ي�صـــتعمل الفنـــان االألوان لتالئم درجـــة كل منها املعنى الذي يحمله ، وليكون معنـــى اللون متوافقاً مع 
ذات العمل املو�صوع الذي يعبّر عنه ، مما يوؤثر يف ح�س املتذوق . وقد ازداد االهتمام بدرا�صة عن�صر 
اللون بو�صـــفه قيمة ت�صـــكيلية للتكوين ، لذا يعد من اأهم مكونات فن الر�صـــم من ناحية ، والتكوين يف 
خمتلف اأنواع الفنون من ناحية اأخرى بدءًا من جتارب “ نيوتن “ التي اأكدت اأن اللون يعتمد اإىل حد 
كبري على ال�صـــوء ال�صـــاقط عليه ، واإن ا�صـــتعمال االألوان قد يلفت ب�صـــر الرائي اىل العمل الفني ، اأو 

14- جورج �صانتيانا : االإح�صا�س باجلمال ، ترجمة م�صطفى بدوي ، مراجعة زكي جنيب حممود ، القاهرة ، مكتبة االأجنلو ، 1996 ،  �س 75 . 
15- احمد حافظ �صعبان و فتح الباب عبد احلليم ، الت�صميم يف الفن الت�صكيلي ، عامل الكتب ، القاهرة ، 1984 ، �س 23 . 

16- بول جيوم : علم نف�س اجل�صـــتالت ، ترجمة �صـــالح خميمر وعيد ميخائيل ، مراجعة د. يو�صـــف مراد ، موؤ�ص�صـــة �صجل العرب ، القاهرة ، 
1993 ، �س 91 ، 95.  

17- ح�صن �صليمان : م�صدر �صابق ، �س 20 . 
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قد يبعد ذهنه عن اإدراك معناه ، فا�صـــتعمال االألوان لي�س معناه ا�صـــتمتاع املتلقي بالعمل الفني فقط 
بل يجب ان يختار الفنان االألوان التي تكون منا�صبة للمو�صوع الذي يتناوله ، فيمكن ا�صتعمال االألوان 
القامتة ) منخف�صـــة القيمة ، واملظلمة وقليلة الت�صبع ( لتنا�صب املو�صوعات اجلادة والوقور ، بح�صب 
املو�صوع والفكرة التي يثريها ، وعند رغبته يف لفت نظر املتلقي اىل مو�صوع معني ي�صتعمل لوناً رئي�صاً 
، اأمـــا بقية العنا�صـــر في�صـــتعمل األواناً مكملة حلـــدوث التباين ، وميكن التحكـــم يف الدرجات اللونية 
فـــــي العمل الفنـــي ، الإحداث العمق الفراغي بحيث تـــوؤدى الغر�س الذي اأعدت من اأجله ، لتتنا�صـــب 
معاين املو�صوع املُثار ويحدث االن�صجام بينهما ، ويكـون هناك مركز جلذب االنتباه ، اأي اجلزء املُراد 
�صـــيادته يف العمل الفني .  فالفنان عندما ي�صـــع خطـــة االألوان التي �صي�صـــتعملها اإمنا يراعي الفكرة 
واملو�صـــوع الذي �صـــيعرب عنه ، وعلى ذلك فاالألوان توؤدي دوراً مهماً يف بنـــاء العمل الفني ، كما توؤديه 
اخلطوط واالأج�صـــام والظالل 18 ، فاالألوان قلما يُتذوق اأو يُ�صـــتمتع بها يف حد ذاتها وعلى حدة ، واإمنا 
بو�صفها قيمة يف تكوين اأو بناء حمدد بخطوط ، فاللون يُعلي من عملية الروؤية ومينحها حدة وحيوية 
وعمقاً ، فالعني حني تب�صـــر تقوم بعملية جتميع وتركيب وهذا الرتكيب ال ي�صبح ممكناً اإالّ من خالل 
االأ�صـــكال التي ت�صـــوغها اخلطوط 19 ، وحني يكون اللون جمرداً بالعمل الفني فاإننا ن�صـــل اإىل قراءة 
اللوحة احلديثة بطريقتني : اأوالهما اأن االألوان تاأ�صـــرنا وت�صـــتحوذ على اهتمامنا الب�صري ، وثانيهما 
التمعن يف الر�صم . وبذلك يجذبنا اللون واخلط معاً ، ويقوداننا ، مما هو مبتكر ومبتدع ، اإىل ما هو 
م�صـــتخل�س مـــن املالحظة الواقعية ، ويحمالنا مما ميكن اإثباتـــه بالواقع اإىل ما ميكـــــــن اأن ال يدرك 

اإال بال�صعور 20. 

عن�سر امل�ساحة وعالقته باخلط يف العمل الفني : 
تُعد امل�صـــاحة وحـــدة بناء مهمة يف تكوين العمل الفني ، فبتنوعهـــا واختالفها يختلف التقومي البنائي 
للتكوين ، وبح�صـــب و�صع العنا�صر وترتيبها يكون اختالفها من حيث اللون وخا�صيتها الهند�صية مما 
يـــوؤدي اإىل اختالف املو�صـــوع الذي يُـــراد التعبري عنه ، حيث يُراعـــى اتزانها وات�صـــاقها اأو تباينها اأو 
ان�صـــجامها ، وتتحقـــق الوحدة الكلية للعمل الفني ، بتوزيع امل�صـــاحات يف العمـــل الفني يوؤدي هذا اإىل 
اإثـــراء امللم�س وتناغمه ، وتك�صـــب �صـــطحه اإيقاعاً حيوياً تـــربز الكثري من قيمه اجلماليـــة واالإبداعية 

ف�صالً عن  تقدم اخلطوط الفا�صلة بينها اأو امل�صافة اإليها . 
وامل�صـــاحة مـــن العنا�صـــر ذات البعديـــن ، ويغلب عليها �صـــكل املربع والدائـــرة واملثلـــث واأحياناً تكون 
خمت�صـــرة اأو حم�صو�صـــة فقـــط ، فجميـــع االأ�صـــكال يف العمل الفني هـــي نتاج بني اخلـــط والدرجات 

ال�صوئية وح�صيلة امل�صافة بني امل�صاحة والفراغ . 
وتتوقف اأهمية امل�صاحة يف العمل الفني على اعتبارات عدة : 

	•عدد امل�صاحات التي تدخل يف حدود اإطار العمل الفني .
	•�صـــغر امل�صـــاحات اأو كربها بالن�صبة لبع�صـــها مع البع�س االآخر ، وبالن�صبة للم�صاحة الكلية يف 

العمل .
	•موقع امل�صاحة بالن�صبة حلدود اإطار التكوين .

	•�صكل امل�صاحات ، فاخلطوط اخلارجية هي التي تعطي لها �صكالً معيناً .
األوان امل�صاحات ، حيث اإنه من املمكن اإحداث التباين اأو االن�صجام بينها .	•

18- اأبو �صالح االألفي : املوجز يف تاريخ الفن ، القاهرة ، دار القلم ، 1965 ، �س 21 . 
19-اإيروين اإدمان : الفنون واالإن�صان ، ترجمة م�صطفى حبيب ، القاهرة ، مكتبة م�صر ، 1969 ، �س 92 ، 93 . 

20 - نعيم عطية : م�صدر ال�صابق ، الفن احلديث حماولة للفهم ، �س 26 .

م. م. الهام �صبحي عبداخلط وعالقته بالتكوين يف فن الر�صم املعا�صر



38 األكاديمي

عن�سر الفراغ وعالقته باخلط يف العمل الفني :
عند و�صع نقطة �صوداء داخل م�صتطيل ابي�س فاإنها �صت�صري اإىل الكتلة “ الكيـــــــان املوجب “ والفـــــراغ 
املحيــــط بهـــــا هـــــــــو “ الكيـان ال�صـــالب “ ، فاجل�صـــم حني يو�صـــع يف م�صـــاحة لن ميثل �صكالً واحداً 
يف املجال الب�صـــري ، واإمنا يرتتب عليه خلق عن�صـــرين اأحدهما ذلك اجل�صم واالآخر امل�صاحة الكلية 
املحيطة بالعمل ، فاملجـــال الب�صري قــــــد �صار وعــــــاءً . يحمل عن�صريـــــن ؛ اأحدهمــــا “ اجل�صم “ 
و االآخر الفراغ 21 الذي يوؤدي دوراً ن�صيطاً يف املجال الب�صري ب�صرف النظر عن لونه ، لذا فاإن العمل 
الناجح ال بـد اأن يقيم اعتباراً – بقدٍر مت�صاٍو – لكل من هذه العنا�صر الب�صرية املوجبة وال�صالبة22.

عن�سر االإ�ساءة والظالل وعالقتهما باخلط يف العمل الفني : 
اإرتبط ال�صوء عند الفنانني بالفراغ والف�صاء بكتل املادة الثابتة واملتحركة ، اإذ ميثل اأحد اأنواع الطاقة 
التي حت�س بها العني ، ولعل ا�صتعمال ال�صوء والظل يف الفن مبعانيهما وخ�صائ�صهما املختلفة التي ال 
ت�صبه غريهما من العنا�صـــر االإبداعية اإذ ي�صمحا با�صتخال�س اأ�صياء متعلقة باجتاهات فكرية تاأملية 
، وقد ا�صتُعمل هذان العن�صران يف تكوين العمل الفني يف حقب الفن املختلفة ، فقبيل ع�صر النه�صة 
مل تكن االإ�صـــاءة والظالل ذات قيمة فنية يف العمل الفني �صـــوى االإ�صـــارة اإىل داللة من دالالت العمق 

الفراغي الإثارة االإح�صا�س بالتج�صيم يف االأعمال الفنية ثنائية االأبعاد 23. 
و ميثل الظل والنور قيمة من القيم االأ�صا�صـــية يف الفنون عرب الع�صـــور املختلفة ، واإنْ تغريت نظرة كل 
من الع�صـــور اإليهما بو�صفهما قيمة متحركة ولي�صت ثابتة ثبوتاً قاطعاً ، فقد تغريت الفكرة التقليدية 
عن ال�صـــوء عندما �صـــعى الفنان يف القرن التا�صـــع ع�صـــر اإىل املناظر اخللوية 24 ، ورمبا يكون املعتم 
وامل�صـــيء من اأكرث العنا�صـــر ا�صـــتعماالً يف بناء العمل الفنـــي ، وغالباً ما يرتبط ارتباطـــاً وثيقاً بلون 
ال�صـــكل وقيمه ال�صـــطحية 25 . كما عُدّت االإ�صـــاءة عن�صـــراً ايجابياً وعُدّت الظالل العن�صـــر ال�صلبي 
يف العمـــل الفني . وحدّة الظالل ، هو اال�صـــطالح الذي يطلق للتعبري عن مـــدى التباين اأو التدرج يف 
الظالل ، فاإذا كان هناك خط وا�صح و�صريح بني منطقتي االإ�صاءة والظالل فهناك تباين ، والعك�س 
فاإنـــه لـــو تداخلت مناطق الظالل تداخالً تدريجياً يف مناطق االإ�صـــاءة فهناك تدرج ، وقد تتاأثر حدة 

الظالل بعاملني هما : 
اأ- امل�صاحة التي ينبعث منها ال�صوء .        ب- نوع الإ�صاءة . 

اإذ ميكـــن لها اأن تـــوؤدي دوراً مهماً يف حتقيق الغايات الفنية مع بقية عنا�صـــر التكوين فتعمل على كل 
من : 

اأ - حتقيق ال�صيادة للمو�صوع الرئي�ض : ت�صـــتطيع االإ�صـــاءة اإبراز املو�صوع الرئي�س واإعطاءه االأهمية 
واالأولوية للفت النظر اإليه ، وت�صتطيع االإ�صاءة امل�صلّطة على اخلطوط من القيام بدور فعال يف توجيه 
الب�صـــر للمو�صوع، كما ميكن للمو�صـــوع الرئي�س اأن ينال قدراً من االإ�صاءة يزيد عما يجاوره ، فيبدو 

وا�صحاً عن بقيـة العنا�صر والعك�س �صحيح . 
ب -  حتقيق التوازن : ويكون ذلك بتوزيع امل�صـــاحات الفاحتة والقامتة ، واأن يو�صـــع يف احل�صبان اأن 
امل�صـــاحات القامتة متثل ثقالً يف جمال االإدراك الب�صـــري ، فالتبادل بني االإ�صاءة والظالل اأو التغري 

21-عبد الفتاح ريا�س : م�صدر �صابق ، التكوين يف الفنون الت�صكيلية ، �س 91 ، 94 . 
22- امل�صدر نف�صه ، �س 92 . 

23- عبد الفتاح ريا�س : امل�صدر نف�صه ، �س 120 . 
24- عبد املعبود حممد جنيب : التكوين وعنا�صره ، ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة ، كلية الفنون اجلميلة ، جامعة حلوان ، 1984 ، �س 10 ، 11 . 

25- احمد حافظ �صعبان وفتح الباب عبد احلليم : م�صدر �صابق ، �س 36 .  
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باملتعاقب و�صـــيلة من و�صائل حتقيق االتزان 26 ، هذا ينطبق على �صائر اأنواع الفنون �صواء اأكان العمل 
الفني ت�صميماً حمفوراً اأم بناءًا فنيًا اآخر .

ج-  حتقيق التاأثري الدرامي : حيث ال بد من متيز املو�صوع بطابع درامي “ احلزن اأو اجلد اأو الوقار 
اأو املـــرح اأو اخلفـــة اأو البهجة ... الخ “ ، وما يندرج حتتها من اختيار لالألوان ، فيعبـــر عن االإ�صـــاءة 

باالألوان الفاحتة والظالل باألوان �صديدة القتامة .  
د-   حتقيـــق الإح�صا�ـــض بالعمـــق الفراغي : توؤثر الظالل يف االإح�صـــا�س بالعمق الفراغي ، فكلما بعد 
اجل�صـــم عن م�صـــدر االإ�صاءة بدت ظالله اأكرب ، فالأبعاد ظالل اجل�صـــم تاأثري يف اإح�صا�صنا بامل�صافة 
بني اجل�صـــم وم�صدر االإ�صاءة ، مما يعطي االإح�صـــا�س بالبعد الثالث ، فكلما زاد التباين يف االإ�صاءة 
زاد ال�صـــعور بالعمق الفراغي ، يف حني يقل هذا ال�صـــعور لو تقاربت �صـــدة الن�صوع يف كلتا املنطقتني ، 
فاإذا ت�صاوت �صدة الن�صوع يف م�صاحتني اأدى ذلك اإىل ال�صعور بالت�صطيح ال بالعمق ، وقد يخرج الفنان 
عمله الفني وفيه االأ�صـــكال الفاحتة والقامتة حمددة تنف�صـــل فيها القيم اللونية ؛ عــــن بع�س فتكون 

األوانها م�صطحــــة اأي�صاً ، وخري مثال على ذلك لوحة “ رمربانت “ وال�صلبان الثالثة . 

املبحث الثاين :عنا�سر التكوين يف فن الر�سم 
ال يقت�صـــر دور اخلط على االأداء اخلطي الت�صـــكيلي اأو التقني بو�صفه و�صيلة تعبريية ، من دون النظر 
اإىل القيمة الت�صـــكيلية العامة للتكوين فح�صب ، بل اإنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعنا�صر التكوين املختلفة 
كاللون وامل�صـــاحة والفراغ واالإ�صاءة والظالل وامللم�س .. الخ ، مما يعمل على حتقيق االإيقاع والتوازن 

والتنويع ، وما يحدثه من اإثارة االإح�صا�س بالعمق الفراغي والتاأثري الدرامي واحلركي وغريه . 
ومن هنا فقد رتب “ مايرز “ عنا�صـــره على النحو االآتي : “ اخلط الفاحت والقامت والظل والنور وهي 
قيمة ظلية لونية ، اللون ، ملم�س ال�صـــطح ثم اأخرياً “ ال�صـــكل “ 27 ، واأرجع عملية التخطيط يف العمل 
اإىل هذه املقومات يف عالقات ي�صـــعها الفنان على وفق جمموعة من االأ�ص�س هي : ال�صيطرة والتكامل 
والرتديد والن�صـــبة، ورتّبها “ هربرت ريد “ ترتيباً مل يق�صـــد به مفا�صـــلة اإحدها علـى االآخر ، لكنه 
ق�صـــد ، يف هذا الرتتيب ، توارد هذه العنا�صـــر بو�صفها مراحل متتالية يف ذهن الفنان ، فبداأ بحجم 
االأ�صكال يف امل�صاحات والظل والنور ثم االرتباط بني هذه العنا�صر بع�صها ببع�س 28 ، وراأى “ �صبن�صر 

مو�صلي “ اأن التكوين ينق�صم على ثالثة عنا�صر هي : 
1 - ال�صكل والأر�صية .

2 - عنا�صر ميكن قيا�صها وهي اللون املعتم وامل�صيء . 
3 - عنا�صـــر م�صـــتقة ، وهـــي النقطة وما ين�صـــاأ عنهـــا من خطوط واأ�صـــكال وقيم �صـــطحية 29 ، فتلك 
العنا�صـــر متد الفنان بو�صـــائل ابتكار االأ�صـــكال التي تتالءم موؤكدة الوحدة والتنويع والتوازن ، ولكل 
عن�صـــر خ�صائ�صـــه الذاتية يف حدوده واإمكاناته ، والفنان يختار منها ما ي�صاء تبعاً لطبيعة املو�صوع 
الـــذي يريـــد اأن يعبّر عنه تبعاً ل�صـــيطرته على ما يحيط به 30 ، فال�صـــكل الفنـــي وتناغـم خطوطه اإمنا 
يرجع اإىل م�صائل تتعلـق باالرتياح الب�صري ، فقد يكون التكوين ثابتاً اأو م�صتقراً اأو ديناميكياً مثريا31ً، 

26- م�صدر �صابق ، �س 37 . 
27- برنارد مايرز : الفنون الت�صـــكيلية كيف نتذوقها ، ترجمة �صـــعد املن�صـــوري و �صـــعد القا�صـــي ، القاهرة ، وزارة العلم امل�صـــرية وموؤ�ص�صة 

فرانكلني للطبع والن�صر ، 1966 ، �س 325 .
28- هربرت ريد ، معنى الفن ، ترجمة �صامي خ�صبة ، القاهرة ، دار الكتاب العربي للطباعة والن�صر ، 1968 ، �س 63 . 

29- Spencer Mosely : Grafts Design Word Sworth Puplishing Company – Inc – Belmont ، P. 75 .
30- اأبو �صالح االألفي : م�صدر �صابق ، �س 22 . 

31- هربرت ريد : الفن اليوم ، ترجمة حممد فتحي و جرج�س عبده ، ط3 ، القاهرة ، دار املعارف ، 1981 ، �س 51 .
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وقد ارتبط اخلط بو�صـــفه عن�صراً اأ�صا�صـــياً للتكوين ببقية العنا�صر املختلفة ، فيكمل كل منها االآخر 
خلدمة الفكرة اأو املو�صوع الذي يتناوله العمل ، فاإذا كان اخلط هو الهيكل البنائي فاإن بقية العنا�صر 
تر�صم ال�صورة النهائية للعمل ، ومتثل املبادئ االأ�صا�صية والركائز البنائية التي يعتمد عليها التكوين.  
ويعتمد التكوين الناجح على مدى ب�صـــاطة عنا�صـــره وتنا�صقها لتكوّن ، يف جمملها ، عمالً ت�صكيلياً ذا 
قيمة جمالية ومت�صمناً للفكرة التي يريد الفنان ان يعبّر عنها ، ي�صرح “ موري�س ديني ذلك بقوله “ : 
اأجل توحيد عنا�صر متنوعة يف تكوين متاآلف فال بد من الب�صاطة التي ال تكون على ح�صاب  “ اإنه من 
اأجزاء معينة من ال�صـــيء اإمنا الغر�س هو التب�صـــيط باملعنى الذي ميكن به فهم ال�صيء واإدراكه ، واأن 

تكون كل ال�صورة حمكومة باالإيقاع الذي ياأخذ مكانه على الطريق “ 32. 

خ�سائ�س التكوين :
اإن اختيار اخلط املُ�صيطر على التكوين اأو نوع التكوين تكون له خ�صائ�صه الفنية التي ترتبط ب�صكله ، اأهمها : 

اجتذاب النظر : ويكون نتيجة ال�صـــكل الذي يكون عليه التكوين �صـــواء اأكان “ هرمياً اأم دائرياً “ اأم 
اإ�صـــعاعياً اأم حلزونياً .. الخ ، وكلما متيز التكوين العام بالب�صـــاطة ازدادت قدرته على جذب النظر، 
وال تتحكـــم فيه اخلطوط الرئي�صـــة فقط ، بـــل اإن توزيع االألوان داخـل امل�صـــاحة عامـل مهـم الجتذاب 

الب�صر نحو العمل الفني اأي�صاً . 

االأ�ساليب الفنية ل�سياغة التكوين : 
كلمة “ اأ�صلوب - Style “ اإحدى امل�صطلحات الكثرية يف النظرية اجلمالية ، وقد قُ�صدت بها اأ�صياء 
خمتلفـــة يف خمتلـــف الفنـــون ، وامتد معناهـــا اإىل “ طريقة الكتابة اأو التعبري “ وحتت هذه االأ�صـــماء 
املختلفـــة متيـــز عدد كبري من اأنواع االأ�صـــاليب واالأمناط الفنية مثل االأ�صـــلوب الواقعـــي اأو اخليايل اأو 
األتاأثريي .. الخ ، فتفهم هذه االأ�صاليب واالأمناط على اأ�ص�س خمتلفة ، بع�صها خا�س باالجتاه الغالب، 
وبع�صـــها يتعلق بنوع التكوين ال�صـــكلي ، اأما املفهوم االأحدث لذلك امل�صـــطلح فهو طريقة التعبري فـي 
اختيـــار االأفـــكار واالجتاهات ، فاالأعمال الفنية �صـــواء اأكانـــت جيدة اأم رديئة اأم عاديـــة لها يف االأقل 
بع�س خ�صـــائ�س اأ�صلوب اأو اأ�صـــاليب متعددة ، ففكرة اأ�صلوب معني هـي طريقة و�صف االأعمال الفنية 

وت�صنيفها ال تقييمها 33. 
يرى “ اإرن�صت في�صر “ اأن االأ�صلوب الذي ي�صتعمله الفنان يف عمله ما هو اإالّ قوة لها ا�صتقاللها الذاتي 
تتحكم يف كل ما عداها 34 ، وعلى هذا فاإن االأ�صلوب منط من االأمناط الفنية يختلف عن بع�س االأنواع 
االأخـــرى يف اأنـــه يت�صـــمن جمموعة متكررة ، اأو مركباً متكرراً من ال�صـــمات يف الفن يت�صـــل بع�صـــها 
بالبع�س االآخر ، وهي طريقة خا�صة الختيار عنا�صر العمل الفني وتنظيمها ، ميكن تكرارها وتنويعها 
فــــي منتجات كثرية خمتلفة ، ومــــن ثم فاإن االأ�صـــلوب ميكّننا من ت�صـــنيف و و�صـــف االأعمال الفنية 
املختلفـــة . وخال�صـــة القول ، فاإن كل اأ�صـــلوب فني ما هو اإالّ طريقة مميزة ملعاجلـــة اأو تنويع واحد اأو 
اأكرث من االأمناط التكوينية ، وهو تفاعل عوامل كثرية ت�صمل تلك التي يف البيئة الطبيعية واالجتماعية 
والثقافية ، وحتديد اأ�صـــلوب من االأ�صاليب ال ي�صمل فقط �صمات ال�صكل املح�صو�س واملعنى املُدرك ، بل 
ي�صـــتمل اأي�صـــاً على املواد واالأدوات وطرائق االأداء التي قد ال تظهر مبا�صـــرة يف ال�صكل النهائي للعمل 

32- ح�صن حممد ح�صن : مذاهب الفن املعا�صر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1985 ، �س 109 . 
33- توما�س مونرو : التطور يف الفنون ، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ، ج2 ، القاهرة ، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ، 1972 ، �س 106 .  

34- اإرن�صت في�صر ، �صرورة الفن ، ترجمة ا�صعد حليم ، ط 8 ، القاهرة ، الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ، 1986 ، �س 198 . 
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الفني ، فبع�س االأ�صـــاليب ق�صـــرية العمر “ كامل�صتقبلية “ 35 يف الت�صـــوير ، وبع�صها يدوم قروناً مثل 
“ 36 . ففي القرن الع�صرين اأ�صبح االهتمام باالأ�صاليب �صديداً اإىل درجة حماولة  الدورية  “ العمارة 
ت�صـــمية االأ�صاليب املعا�صرة وت�صـــنيفها بالتف�صيل يف مراحلها التجريبية االأوىل ، وتتوقع يف �صغف ما 
يحدث يف االأ�صـــلوب من تغريات يف امل�صتقبل واجلمع بني اأ�صـــلوبني اأو اأكرث يف العمل الفني نف�صه لي�س 
بال�صـــيء ال�صـــاذ ، بل هو �صـــائع يف الفن احلديث . عند اإقدام الفنان على اإجناز عمله الفني ال بد له 
من فهم القواعد واالأ�صـــكال واالأ�صـــاليب التي ي�صـــتطيع من خاللها اأن ي�صيطر على خامته واإخ�صاعها 
الإرادتـــه ، فعملـــه الفني هـــو نتيجة حتميـــة خلرباته وجتاربـــه ، اإذ اإن الفنان الناجح هـــو الذي يحول 

امل�صاعر واالأفكار اإىل مو�صوعات الأعماله الفنية .

دالالت الفراغ يف العمل الفني : 

يعمـــل اإطار اللوحة على اإظهار حدود الفراغ �صـــواء اأكان فراغاً اأماميـــاً اأم خلفياً اأم علوياً ، وقد ميتد 
الفراغ �صـــمن هذه احلدود ح�صـــياً وذلك بالن�صبة للمو�صوع الذي ت�صـــمله اللوحة ، فمن االأخطاء التي 
يقـــع فيها الفنان اأن ي�صـــيء ا�صـــتعمال امل�صـــاحات ، كاأن يرتك فراغـــاً كبرياً ال يعرب عـــن معنى ، اأو ال 
يرتك فراغاً كان من الواجب اإيجاده ، فالفراغ اأمام املو�صوع قد يقوّي االإح�صا�س باحلركة واالإح�صا�س 

باجتاهها .  
وللفراغ مدلول زمني ، فزيادته اأمام الوجه ترمز اإىل امل�صـــتقبل ، فحدود ال�صـــورة تعرب تعبرياً رمزياً 
عن احلياة ، والفراغ االأمامي يرمز اإىل امل�صـــتقبل واخللفي يرمز اإىل املا�صـــي ، ولي�س من الالزم اأن 
يكون الفراغ االأمامي ذا داللة على حياة االإن�صان فقط ، بل قد يدل اأي�صاً على حياة الفكر ، اأو ا�صتمرار 
املبادئ التي و�صعها الفرد ، وقد يكون و�صيلة لت�صجيل احلقائق “ مثل ذلك الذي يعلو املباين “ بهدف 

اإثارة االإح�صا�س بحقيقة ارتفاع املبنى ، وميكن تق�صيم الدالالت الب�صرية على ق�صمني هما :

الدالالت التي توؤدي اإىل االإح�صا�س بالعمق ، وهي ت�صمل : االإ�صاءة والظالل واالأحجام الظاهرية  1 .
واحلقيقية لالأ�صكال . وتكيف العني على وفق بعد االأج�صام عنها يوؤدي اإىل ال�صعور بالبعد الثالث 

و و�صع االأج�صام يف العمل الفني على وفق خط االأفق . 
، حيث يتوازيان  الـــدالالت املرتبطـــة بالنظر بالعينني معاً وهي ت�صـــمل : “ تالقي خطـــي البعد “ . 2
عند النظر جل�صـــم بعيد ، ويتالقيان عند قرب اجل�صـــم نحو العني ، واالختالف بيـن ال�صورتني 
اللتني ت�صـــتقبلهما العينـان ، فعند نظرنا اإىل ج�صـــم معني بالعني اليمنى ، ثم نظرنا اإليه بالعني 
الي�صـــرى لوجدنـــا فيه اختالفاً بني ما تـــراه كل عني على حدة وذلك نتيجة الو�صـــع البيني لهذا 

اجل�صم . 

35- امل�صـــتقبلية : حركـــة يف الفن واملو�صـــيقى واالأدب بـــداأت يف » تورنتو » باإيطاليا عـــام 1910 ومتيزت مبحاولة التعبري ال�صـــكلي عن الطاقة 
الديناميكية والعمليات االآلية التي يت�صم بها الع�صر احلديث . 

36- توما�س مونرو : م�صدر �صابق ، �س 98 ، 106 . 
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ما اأ�سفر عنه االإطار النظري من موؤ�سرات

لالإح�صا�س بوحدة التكوين ال بد من ربط جُزْاأَي العمل الفني العلوي وال�صفلي .  1 .
اإن زيادة اخلطوط الراأ�صية يف العمل الفني تزيد من االإح�صا�س بالقوة وال�صالبة . 2 .

للتنظيم الكلي قيمة جمالية اإىل جانب اأن ال�صـــكل يعمل على �صـــبط االإدراك الب�صـــري للم�صـــاهد  3 .
ويوجه انتباهه اإىل اجتـاه معني .

للون دور مهم يف العمل الفني فهو يوؤثر يف اإح�صا�س املتذوق .  4 .
للظل وال�صوء قيمة من القيم االأ�صا�صية يف الفنون عرب الع�صور املختلفة . 5 .

يُعد الظل العن�صر ال�صلبي يف العمل الفني . 6 .
يوؤثر الظل يف االإح�صا�س بالعمق الفراغي فكلما بعد اجل�صم عن م�صدر ال�صوء بدت ظالله اكرب . 7 .

لكل فنان اأ�صلوبه اخلا�س به ليعبّر عن اأفكاره . 8 .
ال يعد اخلط و�صـــيلة تعبريية دون النظر اإىل القيمة الت�صكيلية العامة للتكوين واإمنا ارتبط ارتباطاً  9 .

وثيقـــــاً بعنا�صر التكوين كاللون ، امل�صاحة ، الفراغ ، االإ�صاءة ، الظالل ، امللم�س ، ... الخ . 
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الف�سل الثالث:اإجراءات البحث
ي�صـــتمل على االأعمال الفنية �صـــمن املدار�س االآتية )التعبرييـــة التجريدية ، والبوب  جمتمــــع البحث : . 1

اآرت ، واالأوب اآرت( .
عينة البحث :. 2 و�صملت ثالثة اأعمال لكل مدر�صة عمل واحد اختري ب�صكل ع�صوائي .

منهج البحث :. 3 ا�صتخدمت الباحثة منهج التحليل الو�صفي . 
حتليل العينات :. 4

1- عينة رقم 1
للفنان مارك روثكو - زيت على كانڤا�س 

 املدر�سة التعبريية التجريدية
ا�صـــتخدم الفنـــان تقنية اإظهار ت�صـــطيحية تتنا�صـــب مع ال�صـــكل التجريدي ومل 
ي�صـــتعمل التدرج اللوين الإظهار ال�صـــكل الهند�صـــي ، فعن طريـــق تفعيل اللون ، 
والف�صـــاء ، وامللم�ـــس ، والعالقات اللونية خلق هذه االأ�صـــكال الهند�صـــية ، فهنا 
ميتد ال�صـــكل للو�صـــول اإىل معاين روحية ، وقد ا�صـــتخدم م�صـــاحات ت�صطيحية 
لونيـــة ليكوّن اأ�صـــكاالً هند�صـــية ويحقـــق انفتاحاً تاأويليـــاً ملعاين هذه االأ�صـــكال 
التجريديـــة ، فاأعماله ذات طابع مفاهيمي ؛ يف�صـــل بها االأفكار عن االأ�صـــكال 
الواقعية ، وقد ا�صتخدم اأ�صكاالً هند�صية بحجوم كبرية وحقول لونية غلب عليها 
�صكل امل�صتطيل ب�صكله العمودي و االأفقي وقد ف�صل بني االألوان بخطوط عمودية 
واأفقية اأي�صـــاً واأعطاها اللون االأحمر ليوحي لنا باالأ�صـــكال املعمارية ، ونالحظ 
ارتبـــاط الفنـــان بالطبيعة مـــن خالل ا�صـــتعماله لالألـــوان الزاهية كاالأخ�صـــر 
واالأ�صـــفر املائـــل للربتقـــايل الـــذي له امل�صـــاحة االأكـــرب يف هذا العمـــل الفني ، 

فاأعماله توحي بال�صكينة واال�صتقرار . وخلى العمل من الظل وال�صوء .

2- عينة رقم 2
مدر�سة البوب اآرت

ا�صـــتخدم الفنان �صكالً هند�صـــياً وهو املربع 
، وق�صـــّمه على �صـــتة م�صـــتطيالت مت�صـــاوية 
قطعـــت بخطـــوط اأفقيـــة وعمودية، و و�صـــع 
فيه �صـــكالً واحداً لفتاة ، وتكرر هذا ال�صـــكل 
نف�صه يف امل�صـــتطيالت ال�صتة ، وهنا نالحظ 
اأن الفنان ا�صتخدم اأ�صلوب التكرار يف ال�صكل 
ومل يوؤكد هنا الظل وال�صـــوء ، وا�صتخدم لكل 
م�صـــتطيل لونًا يختلف عن االآخر مثل االأحمر 

واالأخ�صر واالأزرق والوردي . 

م. م. الهام �صبحي عبداخلط وعالقته بالتكوين يف فن الر�صم املعا�صر
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م. م. الهام �صبحي عبداخلط وعالقته بالتكوين يف فن الر�صم املعا�صر

3- عينة رقم 3
للفنــان فيكتــور فا�ساريلــي - زيــت على 

كانڤا�س - مدر�سة االأوب اآرت - 1968
ال�صـــكل عبـــارة عـــن مربـــع كبـــري قُ�صـــّم اإىل 
مربعـــات �صـــغرية على �صـــكل �صـــبكة تتقاطع 
فيها اخلطوط االأفقية والعمودية وقد ت�صـــاوت 
املربعـــات املوازية لالأ�صـــالع االأربعة باحلجم 
واندفع ال�صـــكل من الو�صط اإىل االأمام باجتاه 
املتلقـــي كاأنه كرة ، وا�صـــتخدم الفنـــان عدداً 
مـــن االألـــوان ، االأحمـــر للخطوط التـــي كوّنت 
ال�صـــكل ، اأما الرتكواز فكان اللون الذي مُِلئت 
به امل�صـــاحات املحيطة ، وتركـــز اللون االأزرق 
الإظهـــار ال�صـــكل الكـــروي ، واأظهـــرت حركـــة 

املربعات الهند�صـــية البُعد الب�صـــري لهذا ال�صـــكل الهند�صـــي ، ونالحظ كذلك اأن الدائرة قد احتلت 
امل�صاحة االأكرب يف هذا ال�صكل . وكذلك فقد خال العمل من الظل وال�صوء . 

النتائج 
ا�صتعمال االأ�صكال الهند�صية لالأعمال الفنية . 1 .

عدم الرتكيز على الظل وال�صوء . 2 .
ا�صتعمال اخلطوط االأفقية والعمودية . 3 .

ا�صتعمال االألوان الزاهية كاالأخ�صر واالأ�صفر والربتقايل واالأحمر واالأزرق والوردي . 4 .
االختزال والتب�صيط يف التعبري .  5 .

اال�ستنتاجات
حتقيق فكرة االإيهام الب�صـــري من خالل ا�صتعمال اخلطوط االأفقية والعمودية املتقاطع بع�صها  1 .

مع بع�س .
اعتمادهم الرتكيز على اخلط الإظهار ال�صكل . 2 .

ا�صتعمال اخلطوط االأفقية والعمودية لغر�س اإظهار ال�صكل بو�صوح . 3 .
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