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Abstract
This study is based on four chapters. The first chapter presents the problem of the research, its objectives, its
importance, the definition of its objective, and defining its subjective boundaries the Temporal and spatial and the
definition of its Terminology
The second chapter, in its theoretical framework, includes a discussion of the conceptual system of the terms dealt with
by the following chapters:
The first topic dealt with the concept of transformation and its meaning and structural interdependence between fixed
and transformed in modern painting and the nature of fixed and transformative
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The second topic dealt with the concept of structural transformation in the systems of creation in contemporary
painting, while the third topic presented the techniques of experimentation in the modern drawing. The fourth section
included an introduction to ( faker Mohammed's) attempt and his stylistic transformation.
The third chapter included the research procedures in the analytical dimension of this study, and it included the society
of the research, selecting the sample, and the used methodology, and identifying its tools.
The study is concluded with the fourth chapter, which is presented for the results of the research, and explains the
nature of the trends in the Iraqi art movement, and among the most important findings of that study:
1 - Note in the sample number (1) and its Fluency of expression through the broadcast of a variety of environmental
forms (human-animal-plant) combined in the composition of chromatic and linear making it rejoice in its independence
- aesthetic away from descriptive and similarity.
2 - The aesthetics of the place in sample No. (2) unfolds through its structural relationship and homogeneity between
the straight and horizontal line and curved one, making a methodical shift in the way of taking environmental and
spatial perspectives.

املتحول االسلويب عند الفنان فاخر دمحم
م أحالم عبد الستار شنين.م
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
كلية الفنون اجلميلة/جامعة بغداد
: امللخص

 وتعيني حدوده، وأمهيته، وأهدافه، لتحديد مشكلة البحث، فيها،تقوم هذه الدراسة على أربعة فصول؛ عرض الفصل األول
.املوضوعيّة والزمانيّة واملكانيّة وحتديد املصطلحات
: على مناقشة جهاز املفاهيم للمصطلحات اليت تناولتها املباحث اآلتية،النظري
 إبطاره،واشتمل الفصل الثاين
ّ
املبحث االول وتص ّدى مل فهوم املتحول ومعناه والتعال البنائي بني الثابت واملتحول يف الرسم ادحديث وطبيعة الثابت
 وتناول املبحث الثاين مفهوم املتحول البنائي يف انظمة التكوين يف الرسم املعاصر يف حني عرض املبحث الثالث،واملتحول
. اما املبحث الرابع فقد تضمن مقدمة يف جتربة فاخر دمحم واملتحول االسلويب لديه،تقنيات التجريب يف الرسم ادحديث
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فتضمن إجراءات البحث يف البعد التحليلي هلذه الدراسة ،وتناول جمتمع البحث ،واختيار العينة  ،واملنهج
ّأما الفصل الثالث ّ
املتبع ،وتعيني أدواته .
ِ
ت هذه الدراسة ابلفصل الرابع ،الذي عرض لنتائج البحث ،وشرح طبيعة توجهاهتا يف حركة الفن التشكيلي العراقي،
واختُت َم ْ
ومن بني أهم النتائج اليت خلصت إليها تلك الدراسة :
 -1يالحظ يف أمنوذج رقم ( )1الطالقة يف التعبري من خالل بث جمموعة من االشكال البيئية ( انسان – حيوان – نبات )
جتمعها وحدة يف الرتكيب اللوين واخلطي جاعال منها تتمتع ابستقاللية مجالية ذاتية بعيدا عن الوصفية واملشاهبة .
 -2ان مجالية املكان يف أمنوذج رقم ( )2تتكشف من خالل عالقتهه البنائيهة وجتانسهاته بهني اخلهت املسهتقيم واالفقهي واملقهو
مش ّكال حتوال اسلوبيا يف طريقة تناول املرئيات البيئية واملكانية .

املقدمة:

ان الت حوالت يف بنية الفنون اليت قامت بداايت القرن العشرين كانت تغريات كبرية على صعيد ادحركة التشكيلية
العاملية عن طري التجريب يف عناصر التكوين من لون وخت وملمس وغريها من العناصر األساسية يف بنائية اللوحة اليت
غريت بذلك شكل العمل الفين اىل شكل جديد وحتولت األسس واملعايري الفنية واجلمالية من قواعدها الثابتة اىل مفاهيم
ومعايري فنية فرضتها هذه التحوالت التجريبية اليت تغريت من اجتاه اىل آخر وظهر بفعل عمليات التجريب عدد من
االجتاهات االسلوبية .
والفن العراقي املعاصر فن حديث النشأة أعتمد فنانوه يف بداية خطواهتم الفنية على أسس الفن املعاصر والتجارب الفنية
ادحديثة اليت وصل اليها الفن يف اوراب من خالل تتبع خطوات البحث الفين يف األساليب الفنية ومعاجلتها .
إذ أدرك كل فنان حاجته اىل بناء عمله الفين الذي ينتمي اىل البيئة احمللية اليت عاش فيها الفنان البتغريب الشكل الفين عن
بيئة يكون العمل الفين دخيال على ذلك الوست اذ اليتحق التواصل أو التفاعل .ومن خالل األرث ادحضاري الذي وجده
كل فنان من الفنانني العراقيني يف مجاليات الفنون العراقية القدمية ومجاليات الفنون العربية االسالمية وما تركته من كم هائل
من اآلاثر والبىن الفكرية واجلمالية  .فضالً عن اجلماليات وتنوع البيئة احمللية يف العراق  ،فقد حاول كل فنان اجياد صيغ
وأشكال ينتج من خالهلا خطابه الفين ابلربت بني اسلوب الفن املعاصر وحماوالت اجياد فن عراقي معاصر أصيل وانتاج
أشكال فنية جديدة وأتسيس قيم ومعايري مجالية خاصة ترتبت ابحالة بعض هذه النتاجات اىل البيئة العربية .
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لقد تنبه الفنان العراقي ومنهم الفنان فاخر دمحم اىل أتثريات التجريب والبحث يف القيم واملعايري الفنية املؤسسة لالسلوب
الفين وحتوالته اليت ظهرت يف تنوع أساليب ومعاجلات اللوحة يف سبيل حتقي اجتاهات اسلوبية جديدة يف ادحركة الفنية يحيث
تكون موازية لتطورات االجتاهات الفنية يف العامل .
وهذا البحث حماولة للكشف عن أتثري التجريب الذي سعى الفنان فاخر دمحم عن طريقه اىل حتقي حتوالت اسلوبية يف
منجزه التشكيلي  ،فقد مر الفنان فاخر دمحم بعدة حتوالت يف اسلوبه الفين منذ بداايت الثمانينيات .
فقد حتول الفنان من املرحلة األوىل وهي املرحلة اخلليقية ( وهي وحدة الكائنات) مث املدة اليت ظهرت أعماله بشكل
خليت من الزخرفة والتجريد مث أصبحت الزخرفة أكثر تنظيما أذ أصبحت اسالمية .
البند االول

الفصل األول  :اإلطار المنهجي
ويضم:

 أهمية البحث والحاجة إليه مشكلة البحثهدف البحث
حدود البحث
تحديدالمصطلحات
أهمية البحث والحاجة إليه :

أتيت امهية هذا البحث كونه ميثل حماولة للكشف عن التحوالت االسلوبية الحد الفنانيني العراقيني الذين اشتغلوا
يف مرحلة تكاد تكون مرحلة انتقالية بني اجليل الستيين وجيل التسعينيات عن طري اجلمع والتوليف بني التاثريات وما اجنز
يف ادحركة التشكيلية العراقية خالل فرتة الستينيات والسبعينيات ومدى التوصالت الشكلية واملفاهيمية اليت سامهت على اجناز
عدة مستوايت من مجالية االساليب وحتوالهتا يف جتربة الفنان فاخر دمحم اليت اجدها تستح الدراسة وادحفر يف كافة جوانبها
املرجعية واملفاهيميه واجلمالية .وتكمن ايضا امهية هذا البحث كونه يسلت الضوء على جتربة مهمة ابلفن العراقي املعاصر
وقدرهتا على تكوين نوع من الرؤية اجلمالية مبجمل التحوالت اليت خاضها الفنان ،اليت متثل حالة جديدة يف مسرية الفن
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العراقي املعاصر من انحية التحوالت واالساليب اليت مارسها كشخصية هلا أتثريها يف الفن العراقي ادحديث واملعاصر .وهذا
ما يؤكد قدرة هذا الفنان على نزوعه حنو ديناميّكيّة التجديد؛ مما يستدعي دراسته دراسة حتليلية تتمحور حول التحول
األسلويب لديه  ،وهو ما حتتاج إليه الدراسات التشكيليّة يف العراق.

مشكلة البحث :

شههكلت امل هدة ادحضههارية الههيت بههدات مههع بههداايت القههرن العش هرين نقطههة حتههول مهمههة علههى صههعيد عالقههات االنسههان
ابلعامل من خالل جمموعة التحوالت ادحضارية اليت سامهت فيها اجنازات علمية وثقافية وفنية وسياسية واقتصادية .
ومبا ان موضوعة الفنهون واالبهداع يصهعب حتديهدها امهام ههذه التحهوالت ,لهذا جنهد ابن هنهاك حتهوالت مهمهة طهرات
على الفن عموما والرسم خاصة ,ميكن تلمسها يف كثري من التجارب واالجنازات .
ومبا ان الفن العراقي املعاصر يشكل واحدة من املعطيهات ادحضهارية علهى قصهر جتربتهه ازاء الفنهون العامليهة ,وجهدت
الباحثة ابن مثة حاجة لدراسة بعض فنانيه من اللذين استطاعوا تقدمي جتربة متيزت بشكل او آبخر بتحهوالت اسهلوبية بعهض
منها ارتكز على املرجعيات البيئية ادحضارية او التارخيية اليت لعبت بشكل او ابخر على تصعيد اسهلوب الرؤيهة وكيفيهة تنهاول
هذه الرؤى واالساليب ابلشكل الذي يتف ورؤية الفنان اىل حميطه احمللي والعاملي  ,لذا جتد الباحثة ابن مثل هذه املواضهيع
تشكل مشكلة حتتاج اىل كشف وايضاح ليتسىن للقارئ او املتلقي تلمس طري الفن والرسهم حتديهدا مهن خهالل جتربهة فنهان
معني كتجربة الفنان فاخر دمحم .

هدف البحث :

كشف التحوالت االسلوبية يف رسوم الفنان فاخر دمحم .

حدود البحث :

حدود زمانيه.يتحدد البحث ادحايل بدراسة االعمال الفنية املنجزة ما بني . 2002-1191

حدود مكانيةة  :يتحهدد البحهث ادحهايل بدراسهة االعمهال الفنيهة مهن جمموعهة الفنهان اخلاصهة وجمموعهة اعمهال مصهورة يف تهونس
وبغداد والبحرين وفرنسا وسويسرا.
حتديد املصطلحات -:

التحول لغة -:

(التنقل من موضع إىل موضع االسم حول )(. )1
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()2

وأحال  :اتى مبحال  ,ورحل حموال  :كثري حمال الكالم ).
(وحتول عن الشيء  :زال عنه إىل غريه  .أبو زيد حال الرجل حيول مثل حتول من موضع إىل موضع اجلوهري حال
إىل مكان أخر أي حتول  .وحال الشي نفسه حيول حوال مبعنيني  :يكون تغريا ويكون حتوال )(. )3
(وحهال الشهيء حهوال حههؤوال وأحهال ,كالمهها  ,حتهول .ويف ادحههديث  :مهن أحهال دخهل اجلنههة .يريهد مهن اسهلم ألنههه
حتول من الكفر عما كان يعبد إىل اإلسالم .
وادحائل ( :كل شي حتول من مكانه) (.)4

التحول اصطالحا:

عمليهة االنتقهال مهن بنيهة إىل أخهرى ,مهع بقهاء صهفة النههوع  ,مهن قبهل حتهول الهنك املكتهوب بعهد خطهاب أديب لسههاين إىل
نك العرض بوصفه خطااب فنيا بصراي مسعيا(. )5

األسلوب لغة -:

سطر من النخيل .وكل طري ممتد فهو أسلوب واألسلوب الطريقة والوجهة أو املذهب.

()6

األسلوب اصطالحا :

 -1يف األصههل مهها يتسههم بههه الشههخك يف التعبههري عههن أفكههاره وتصههوير خيالههه واختيههار ألفاظههه وتكههوين مجلههة ,ولكههل أسههلوبه
اخلاص.
 -2يف علم اجلمال يطل على ما يتميز به فنان او عصر معني من طراز خاص(.)7
 ( -3تلهك العمليهة اإلداريهة الههيت تعهش عهن نشههار تنظمهي يهرفض املصههادفات وينشهد أنقهى األشههكال وحينمها يصهب للفنههان
()8
أسلوب فانه عندئذ يكون قادراً على التحكم يف فنه وإنتاج ما يريد أنتاجه.

التعريف اإلجرائي -:
التحول األسلويب :

()9

هو تغري الثوابت يف العمل الفين عن طري اجلدل العقلي إىل خصائك تشكيلية أخرى متثل التجربة الفنية للفنان .

التجريب:أصل كلمة جتريب يف اللغهة العربيهة مهن الفعهل الثالثهي ج ّهرب  ..ج ّهرب  :جتريبهاً وجتربهة ,اجملهرب  :جتريبهاً مهن اختشتهه
وامتحنته( )10والتجريب اختبار منظم لظاهرة او أكثر ومالحظتها مالحظة دقيقة .
التجربة :

ورد تعريفها يف املعجم الفلسفي حتت معنيني احدمها عام واألخر خاص مها- :
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املعىن العام بوصفها خشة اليت يكتسبها اإلنسان عمليا او نظرايً.
أما املعىن اخلاص فهي اخلهشة تهدخل يف جمهرى الظهواهر للكشهف عهن فهرض مهن الفهروض او للتحقه مهن صهحته وههي
جزء من املنهج التجرييب.

التعريف اإلجرائي :

التجربة وهي حماولة إلثبات فرض من الفروض أو للتأكيد من صحته مهن خهالل التهدخل املباشهر يف تسهيري العمليهة او
الظاهرة اليت حياول ثباهتا أو إنكارها.
للتوصل إىل نتيجة معينة كالكشف عن فرض لتحقيقه (.)11

التجريب إجرائيا -:

انه البحث عن مرتاكم اخلشات بعد امتالكها  ,بوسيلة واحدة هي عرض اخلطاب على املتلقي واختيار آليات التلقي
وعناصره (.)12

املالحظة Observation
"ههي احههدى صهور املعرفههة التجريبيههة وههي مشههاهدة يقظههة للظهواهر كمههاهي دون تعههديل او تغيهري  .وختتلههف منهجيهها
ع ههن التجرب ههة ال ههيت الب ههد فيه هها م ههن ت ههدخل اجمل ههرب فيع ههدل مالحظات ههه  ,او يس ههتخدمها يف الكش ههف ع ههن ف ههرض او يف اثب ههات
اخر"(.)13
البند الثاين

الفصل الثاني :اإلطار النظري
ويضم المباحث اآلتية:
المبحث األول :املتحول (املفهوم واملعى ) والتعالق البنائي بني الثابت واملتحول يف الرسم احلديث وطبيعة الثابت

واملتحول .

المبحث الثاني :املتحول البنائي يف انظمة التكوين يف الرسم املعاصر

المبحث الثالث  :تقنيات التجريب يف الرسم احلديث

المبحث الرابع:مقدمة يف جتربة فاخر دمحم واملتحول االسلويب لديه
مؤشرات اإلطار النظري
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المبحث

االول :املتحةول (املفهةوم واملعةى ) والتعةالق البنةائي بةني الثابةت واملتحةول يف الرسةم احلةديث وطبيعةة

الثابت واملتحول .

أ  -املتحول (املفهوم واملعى) :
ارتبت مفهوم املتحول ( )mutationمبجموعة كبرية من املفاهيم ذات العالقة من علوم حياتية ولغة وادب وفن
وعمارة  ....اخل ونتيجة هذا االرتبار فقد برز هذا املفهوم ويف مجيع الطروحات منذ عصر الكالسهيكية اىل اليهوم واسهتقطب
كم هائالً من الدراسات والبحوث وبنيت على اساسه عدة نظرايت وال سيماء يف جمال الفن .
ح يث شهدت ماهية التحول تفسريات متنوعة تبعا ملقتضيات البحث يف اجملاالت املتعهددة للمنجهز الفهين وخضهع
هذا املفهوم منذ نشأته وتطوره لتأثريات االجتاهات واملدار الفلسفية والنقدية واالدبية والفنية املختلفة.
وازاء موضوعة شاسعة كهذه يتعذر علينا اغفال دورها الواض يف تشكيل وحتليل الصياغات البنائيهة للعمهل الفهين
وفقا ملعطيات تصطفي عناصر ذلك العمل من دحظات الصريورة اليت حتمل معها مساته فقد تكون جزئيهة او كليهة  ,اثبتهة او
متحولة .
ومن هذا أييت ارتبار هذا املفهوم مع االسلوب الفين حيث ان ماحيمل اسلوب الفنان من مسات يتأتى من فردانيته
()14
يف تشكيل الصياغة االسلوبية املالئمة لتجربته الفنية .
لقد ارتبطت مبادىء الفن ابألفكار اليت تنشأ يف وعي االنسان نتيجة أتثره وتفاعله ابلظروف واملتغريات احمليطة به
بشكل آن اي تغري يؤدي اىل حتول يف االفكار.
فالتأثري يف الفن التشكيلي هي لغة بسيطة خياطب هبا الفنان النا للسيطرة على احاسيسهم ومشاعرهم بشهكل
مباشر الن الفنان يدخل يف صميم الواقع وينقله لنا الواقع بطريقة بصرية فيتحول الثابت اىل متحول واملتحول اىل اثبت.
واذا عد التحول يف النك متحققاً بفعل الرؤية ادحديثة اليت تستهدف قبل كل شيء الفنان ذاته  :وعيهه ؛ ثقافتهه ؛
تذوقههه ؛ نظرتههه اىل ادحيههاة والعههامل قبههل ان تسههتهدف عملههه الفههين الههذي هههو ابلضههرورة حمصههلة هههذا الفنههان مههن الناحيههة اجلماليههة
والفنية لذا يتطلب التحول مترد الفنان يف داخله ليتجاوز الثوابت الرئيسة واحمليطة به وعند ذلك يكون انتاجه الفين فيضا مهن
ادحيوية الروحية والفكريهة واجلماليهة ومهن مث الحيقه وجهود نتهاج فهين متحهول مهن فنهان مل يكهن متحهوال علهى صهيغة رؤيتهه الفنيهة
()15
املتحركة وفاعلية افكاره عن العامل احمليت به.
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ان الفههن اسههتطاع ان يشههكل اىل حههد مهها هلههذا املفهههوم مقومههات رئيسههة معتمههدا علههى التكههوين البنههائي للكتههل اللونيههه
امل ضيئة ويعطيها الشكل املتحرك واليقظ ضمن رؤية حضارية هلا مميزات منها اعتماده على تصوير البيئة بكل ابعادها التارخيية
وتسليت الضوء على الذات اليت تشكل مساحة واسعة من االختزال التصويري والفكري .
وتنقسم التحوالت لثالثة انواع :
-1اهلزات البسيطة ( )Tremorsوتشمل التقليعات وتستمر مدة عشر سنوات.
-2االزاحات الكبرية ( )displacemeutsوهي التحوالت العميقة والواسعة ويستمر اتثريها لقرون عدة.
-3امل ههدمر الكاسه ه ( )catacysmوه ههو يق ههوض مس ههاحات واس ههعة م ههن البن ههاء ادحض ههاري والفك ههري وحيوهل هها اىل
()16
انقاض.
ومههن مث فههان التحههول يهرتبت وكمهها ذكهران سههابقا ابملههدار واالجتاهههات الفنيههة وعلههى سههبيل املثههال ولههيس ادحصههر
املدرسههة الكالسههيكية ادحديثههة تسههتهدف سههيادة طويلههة يف مسههرح الثقافههة والفههن والفكههر إذ عههزت اي حماولههة للتغههري يف الههنهج
التقليدي امراً صعباً وغاية التعقيد وعندما قامت املدرسة الرومانتيكية مبهامجة املدرسة الكالسيكية الذي كان هجومها قهام بهه
()17
املفكرين واالدابء والفنانني من دعاة التجديد على امتداد النصف الثاين من القرن الثامن عشر .
ان مثههل تلههك االراء عههشت علههى ماهيههة الفههن عنههدها تنامههت نزعههة التمههرد علههى احملاكههاة وحمههاوالت زعزعههة التمثيههل
االيقوين لصاحل الصورة التخيلية اليت استطاع الفنان من خالهلا اخرتاق سطوة السياقات السائدة لتعطي انساقا فنية متثلت يف
انطباعههات مونيهه امللونههة والهوان مههاتيس ورمزيههة غوسههتاف  -كلههم واشههكال بيكاسههو املكعبههه وسههلفادوردايل السهشالية وصههوتية
موندراين وغنائيهات كاندنسهكي وصهوال اىل اقصهاء الشهكل واملوضهوع لهدى جاكوبسهن بولهوك وكسهر السهكون مهع السهكندر
كالدر وبرنكوزي  ....اخل.
وهب ههذا املنطل ه امتل ههك الف ههن فاعلي ههة جدلي ههة ترتق ههة حال ههة الثب ههات متحرك ههة حن ههو املطل ه متناهي هها بك ههل اش ههكاله
()18
وموضوعاته فكثريا ماحيمل الفن من العناصر غهري احملهددة يكهون فنها عظيمها والفهن ذو حركهة مسهتمرة يف اجتهاه ال اايهة هلها
.وبتنوع التجارب الفنية تعددت أسهاليب عهدة ومتنوعهة ومتبعهة يف سهائر احنهاء العهامل فهان ابمكهان الفنهان املعاصهر اختيهار اي
اسلوب يعش عن حاجاته وتطلعاته اخلاصة واذا مل يستطع اجيهاد اسهلوب مالئهم فههو حهر يف ابتكهار اسهلوب جديهد ال حيهده
()19
شيء سوى تيلته ومهارته وجتربته السابقة .
وان تغري الرؤية البصرية وادراك الفنان واختالف املنتج الفين ااا تتبع مايدور من اتثهري الثقافهة السهائدة للعصهر الهذي
()20
فيه الفنان .
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وعنههد العههودة اىل ادحههد الفاصههل بههني الرومانتيكيههة والكالسيكسههة فيظهههر لنهها اتثههري الكالسههيكية بوجههه النظههرة الفلسههفية
(ابرمني هد ) الههيت كانههت فلسههفته ادحركههة وتقههوم علههى فكههرة الثبههات واالسههتقرار )21(,إذ كههان اخلضههوع اىل سههلطات العقههل يف
االجتاه الكالسيكي الهذي مل يهرتك ادجم جمهال للعاطفهة وامكانيهة بغضهها اايه بهل املنطه والرايضهيات وبعهد اطاللهة الرومانتيكيهة
(القواعههد ااي كههان نوعههها فكههل فعههل يع هد هههو عمههل شههخك فريههد اليقبههل االسههتبدال وهههو حيمههل مجلههة مههن املعههايري والق هوانني
()22
اخلاصة وهذه الفرتة هي اعظم من الرومانتيكية ابلنسبة للفن.
ب  -التعالق البنائي بني الثابت واملتحول يف الرسم احلديث :
يرى البديري "ان التحول نظام متغري النسيج ومن مث فهو حركة فاعلية فيها تاض  ,تؤسس بعمليات  ,وان اسا
التحههول هههو االنتقههال مههن ثوابههت متحققههة يف الههوعي اىل تاضههات فاعلههة بعمليههات تههؤدي اىل حتقي ه متغههري يف نظههام الثوابههت
املنطل منها التحول ذاته " ( )23فالتحول ههو عمليهة تطهوير او تغيهري يف الثابهت اىل شهكل خيتلهف عمها سهبقه وههذا التالعهب
بعناصر البنية يؤدي حتما إىل انساق جديدة ختتلف عن تلك اليت كانت سابقة هلا .
والتحول مصطل يطل على اي تغري يف الشكل داخل البنية مثل البنية االجتماعية والبنية اللغوية والنفسية وغريها
 ،ويحكههم كههون االنسههان ذا عقههل يفكههر متطههور بفعههل عناصههر ابيلوجيههة وخارجيههة تههؤثر علههى تفكههريه فههأن حتميههة هههذه العناصههر
التحويلية فيه جتعله متحول والحيب ثبات ماحوله.
والتحههول هههو تطههور وتقههدم للشههيء مههن اهليئههة الههيت كههان عليههها اىل شههيء جديههد او شههكل جديههد تههالف للقههدمي ,
واغلب االشياء يف ادحياة ميسها التحول والتغري ,وهو أحد الصفات االساسية للبنية إذ "الميكن لنشار بنائي االان يقوم على
جمموعة حتويالت"( . )24وهذا التحول يف داخل البنية اليت بدورها قد تتحول أيضا إىل انساق جديدة تتلفة عن اليت حتولت
عنها.
والبينوية بوصفها منهجا يهتم بدراسة العالقات اليت تربت بني االجزاء االساسية املكونة للبنية اليت يستطيع املرء عن
طريقه معرفة حقيقة الشيء"( )25الاا اضافة اىل اللغة تعتمد على عوامل مسهاعدة مثهل ادحركهة والسهينغرافيا* كعناصهر مضهافة
اليصال الرسالة التعبريية .
ويف الفنون التشكيلية اليت اساسها يقوم على تلقي الرسالة بصراي فهي نظام من العالقات يعتمد علهى مبهدأ حتويهل
االفكههار الالحمسوسههة اىل بنيههة فنيههة حمسوسههة وبنيههة الفههن بنيههة حتليليههة خاضههعة ملهههارات الشههخك األدائيههة والثقافيههة ورغبههة يف
التجريب " الذي هو سلسلة من البحث عن شيء ما من خالل املدركات ادحسية والعقلية واحداث أتثري يف املتلقي"(.)26
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ان التأثري التجرييب الأييت من الثبات على القيم الشكلية السابقة اليت ألفها املتلقي وإمنا عن طري ابداع الفنان لقيم
واشكال متحولة عن القيم القدمية.
والتحول يف الفنون التشكيلية هي فكرة تتحهول اىل جتربهة وخهشة معرفيهة تؤسهس نشهاطه االبهداعي والفكهري ومهن مث
تتحول اىل جتربة شكلية هلا كيااا ووجودها وف أطر خاصة ومابني هذه العمليات جتري عمليهة التحهول واالتصهال بهني جتربهة
الفنان الفكريهة وبهني املتلقهي عهش نظهم دالليهة سهيمائية  ,فالتجربهة موقهف فكهري خهالك أمها العمهل الفهين فههو الفكهر املتحقه
بصورة فعلية من مادة معينة .
والفههن او النههاتج الفههين بشههكل عههام ميثههل أمهها صههورة طبيعيههة  /حماكههاة للطبيعههة أو يكههون فكههرة وحماولههة التعبههري عنههها
وحتويلها من وجودها يف ذلك النظام إىل وجودها بشكل متحول عن شكلها الساب اىل نظام جديد ميثل الناتج الفين .
"فالتغري اليؤثر يف ترتيهب العالقهات بهل يف عناصهر النظهام "( )27ومهن مث فهأن الفهرد والفنهان يعهيو يف وسهت يتعامهل
معه وتفاعله مع ماحييت به يكون صهلب جتربتهه" ,اخلهشة ظهاهرة مسهتمرة التنقطهع نظهرا الن التفاعهل القهائم بهني املخلهوق ادحهي
والظروف احمليطة به واقعة متضمنة يف صميم عملية ادحياة "(.)28
وهذه التجربة البد ان تنعكس يف الناتج الفين من خهالل تفاعهل الفهرد وانعكها تلهك التجربهة الهيت يكهون هلها أتثهري
مباشههر علههى النههاتج الفههين هلههذا فقههد "شههعر افالطههون شههعورا واضههحا ين الفههن يعكههس االنفعههاالت واالفكههار املرتبطههة ابالنظمههة
الرئيسة للحياة ,فقاده هذا الشعور اىل املناداة بفرض الرقابة علهى الشهعراء "( )29الن التجربهة الفنيهة عنهد الفهرد البهد ان تكهون
امتدادا لتجربته يف ادحياة وهي حتويل لتلك التجربهة مهن ذلهك الوجهود إىل ههذا النهاتج الفهين الهذي يهؤثر ويثهري انفعهاالت الفهرد/
املتلقي.
ج -طبيعة الثابت واملتحول :

الثابت واملتحول من املصطلحات اليت نوقشت من قبل العديهد مهن الفالسهفة يف تتلهف جوانهب البحهوث الفكريهة
واجلمالية وعلى مراحل زمنيهة تتلفهة واخهذت مسهاحة واسهعة يف الفنهون التشهكيلية وال سهيما فنهون فهرتة ادحداثهة ومابعهدها الن
"التشههكيل املعاصههر أوجههد أكثههر مههن مسههة جديههدة حتوليههة ضهمنها معظههم نتاجاتههه الفنيههة اجلديههدة الههيت جنههدها يف معظههم االعمههال
املعاصرة "()30ففي الفلسهفة اليواننيهة رأى ارسهطو ان التحهول "ههو تغهري جمهرى الفعهل اىل عكهس اجتاههه(,)31أي اشهتقاق حالهة
جديدة بفعل حركة بعض عناصر البنية مهن شهكل سهاب –اثبهت -وتكهوين حالهة جديهدة ختتلهف عهن النسه الثابهت السهاب
لعملية التحول  ,وهذا اليتحق ابلفعل أي بقدرة خارجية مادية إالابلتحول ابلقوة الطبيعية " لذلك فقد كان يرى "ان هناك
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علههى الههدوام حمركهها أول موجههوداً ابلفعههل أوال وهههذا احملههرك هههو الههذي يسههتطيع حتقيه الصههورة الالمرئيههة واألشههياء الالحمسوسههة اىل
مدركات حسية يف املواد الطبيعية لذلك فحالة الوجود ابلقوة تنطوي دائما اىل حالة الوجود ابلفعل "(.)32
والتحول ابلفعل عند الفنان أييت من تهراكم معهريف وجتربهة وخهشة فنيهة يسهتطيع عهن طريقهها الفنهان حتقيه التحهول يف
الثوابت الفنية  ,وعن طري مدركات التلقي ادحسية والذهنية وحتويل املواد اىل صورة جديدة "وأييت أتكيد ارسطو على ادحس
واحملسو ومتغريات العامل ادحسي قد قادت حتما إىل أتكيهد املتغهري واملتحهول بفعهل االدراك والتلقهي هبهذه احملسوسهات وصهوال
إ ىل حتقي نوع من التطور يف ذات املادة ادحسية اليت هي مفردة فاعلة حتما عند الفنان عموما والتشكيلي خاصة"(.)33
والثابت عكس التحول والتغري وهو اخلطوة السابقة لعملية التحول وميثل املاضي ابلنسبة للحاضر ويقرتن ابلسكون
والتوقف وهو نقيض ادحركة  .ويطل على املتحول الذي اعقب الثابت اثبت ايضا اذا طهرأ عليهه حتهول جديهد فالثابهت يسهب
املتحول حىت وان كان هو حتول لثابت أوال.
ويرى (ابرمنيد ) "ان الوجود جيب ان يكون واحدا متجانسا غري قابل لالنقسام ابقي على الدوام ساكنا اليتحرك
"( , )34وههذه الفكهرة الفلسهفية عهن الثبهات التتفه مهع الوجهود الن الوجهود يف تغهري وحتهول مسهتمر فكهل شهيء يف الوجهود يف
حركة من خالل تعاقب الليل والنهار والنمو واملوت وادحياة وغريها اي انهه اليؤيهد فكهرة التحهول  ،والتحهول ابلنسهبة لهه اثبهت
خال من اي حتول .
ويههرى برجس ههون ان التح ههول ص ههفة أساسههية للحي ههاة واا هها تس ههري يحرك ههة ديناميكيههة واليفق ههد اجلس ههم مس ههريته التحولي ههة
والتطوريههة اال بفقدانههه قابليههة ادحيههاة وحههىت "اذا كانههت الرؤي هة البص هرية جلسههم اثبههت فاجلسههم يبقههى كمهها هههو ورمبهها ننظههر اليههه مههن
اجلانب نفسه ومع ذلك فأن الرؤاي اآلنية ختتلف عن الرؤاي السابقة هلا وذلك بفعل الزمن فالرؤية ادحالية هي حتولية ابلنسبة ملا
قبلها – الثابت  -الكتساب العقل خشة من املشهد بفعل الزمن "( )35لذلك فال ميكن ان يوجد الثبات االيف حالة اقتطاع
املشهد من زمنه املاضي فالثبات هذا عند برجسون مرهون ابلزمن وان مل حيدث عليه اي حتول شكلي – مادي او صوري –
لهذلك فهأن "االنسهان اليعههي الثابهت – املاضهي – مههن ادحيهاة االمهن خههالل فصهله للوحهدات الزمنيههة "( .)36وههذا متامها عكههس
نظرة ابرمنيد .
والثابهت يف الفلسههفة اجتاهههان اجتهاه يؤكههد مفهههوم الثابههت مثهل فلسههفة (ابرمنيههد ) الهذي يههرى ان "الوجههود ابق علههى
الدوام ساكنا اليتحرك "()37وهذه النظرية الميكن قبوهلها علهى اسها ان التحهول صهفة مهن صهفات الوجهود وههو يغهري ماحولنها
والميكن ان يكون ساكنا  .ومثة اثن يرى يف الثابت هو الساب للتحول وميثل املاضي دائما وهذا املفهوم ميكن فهمه وحتديده
عن طري فهم ومعرفة التحول وحتديد حركة العناصر يف البنية لفهم الثابت ومن مث معرفة مسبات التحول .اما اجرائيا فيعرف
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ابنه "البحث عن مرتاكم اخلشات بعد امتالكها بوسيلة واحدة هي طرح اخلطاب على املتلقي واختيار آليات التلقي وعناصره
"(.)38

المبحث الثاني :املتحول البنائي يف انظمة التكوين يف الرسم املعاصر :

ان عمليات التنظيم الشكلي هي عمليات بناء وتركيب عناصر معينة " هي تنظيم العناصر املرئية للهيئة التصميمية
ألرتباطها ابلعناصر الالزمة كاخلت والشكل واللهون واملسهاحة والضهوء وامللمهس إذ جيهب أن تهتالئم كلهها خلدمهة الشهكل العهام
"(.)39
اي ان التنظيم الشهكلي ههو تنظهيم للوحهدات االساسهية املكونهة للعمهل بشهكل متناسه ومتنهاغم " امها الشهكل فههو
مفهوم مادي ملمو ومدرك يف آن واحد أي إنه اعرتاف ابلنظام ضمن عالقات داخلية تغطي واحدة على االخرى " (.)40
ويشري هيكهل إىل امهيهة" تنظهيم الشهكل الهذي يطهاب الفكهرة الن الفكهرة تسهفر عهن الكليهة ادحقيقيهة ملضهمواا االيف
()41
الشكل الذي يطابقها حقا ".
اما االعداد والتنظيم للشكل يف املنجز االبداعي فهو يعتمهد علهى طبيعهة الرؤيهة إذ " تعهد الرؤيهة يف النهاتج الشهكلي
()42
متثيل لالفكار عن طري تنظيم جمموعة االجزاء وعالقة ربطها التبادلية".
"ان كل تنظيم شكلي يُظهر رؤية معينة يف نظام فكرة وهدف يؤسس وجوده وميكن اكتشاف مدى فاعليته ضمن
()43
املنجز الفين ومدى قدرة الفنان على االبداع واالبتكار ".
وميز اجلرجاين بني التنظيم واالسلوب فالتنظيم مفهوم اعم من االسلوب الرتباطه ابلبنية وتراكيبها اخلاضعة لتوخي
املعهاين بينمها جنهد ان عمليهة التنظهيم هله ا بنيهة نظاميهة ختضهع اىل عمليهة البنهاء الرتكيهيب ألضهفاء داللهة تعبرييهة وابعهاد ادائيهة موحههة
للناتج الكلي"(.)44
قدمت النظرايت اليت تبحث يف موضوع الشكل والتنظيم "تفسريا للعالقة التبادلية بينهما او الناتج الشهكلي الهذي
حيق ه مسههتوى مههن االداء الفاعههل يف العمههل الفههين  ,وقههد ورد مفهههوم التنظههيم يف تتلههف الدراسههات املتنوعههة للتعبههري عههن هههذه
الصهفات مبها تؤديهه عمليهة تنظيمههها الشهكلي لتحقيه وسهيلة اتصههالية لنقهل االفكهار إذ يعهد النههاتج الشهكلي تعبهريا جمسهدا هلههذه
االفكار  ,ومبا ان التنظيم ينتج اشكاال كلية ذات عالقهة متهأزرة بهني اجزائهها ,علهى ان العمهل الفهين يف كهل تنظيماتهه الشهكلية
البد ان يعش عن قيم تعبرييهة وان اختلفهت الصهياغات يف ترمجتهها مهن خهالل اخهتالف صهيغ التنظهيم الشهكلي فيهها "(".)45ان
املادة والشكل والتعبري يعتمدكل منهما على االخر فليس لواحد منهما وجود مبعزل عن االخر واملضمون التعبريي ألي عمهل
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اليكون على ما هو عليه االبسبب العناصر املادية والتنظيم الشكلي واملوضوع وهي العناصر اليت يؤدي جتمعها تكوين العمل
اخلاص"(.)46
من املرج ان عمليات التنظيم الشكلي يف فنون التشكيل املعاصر قد مرت مبراحهل مهمهة جهداً فهالتحول اجلهذري
تبعا لطبيعة الفكر أو الضاغت كما مت ذكره إذ انسحب ذلك التحول يف التشكيل وفنونه املتمثلة يف متثيل الطبيعهة وعناصهرها
إ ىل سواها وجتريدها وتبسيطها وترميزها لتحق حتوال نوعيا يف التنظيم الشهكلي فيهها كهل ذلهك حصهل يف حتهول بنيهة التشهكيل
وعناصره والعالقات ادحاصلة فيه .
"فالعمههل اآليل اخلههارجي  ,هههو وحههده الههذي ينصههاع لقواعههد  .والميكههن للعمههل اخلاضههع لقواعههد ان يههتمخض االعههن
نتائج شكلية عن منتجات ليس هلا من مسة سوى الدقة واالنتظام "(.)47
يعد الرتكيب الفهين نظهام يف العالقهات تتفاعهل فيمها بينهها بطريقهة خاصهة تتصهف ابلوحهدة داخليهة والنظهام الشهكلي
الهذايت علهى حنهو فيضههي أي تغهري يف العالقهات الهيت تغههري يف الرتكيهب ومهن مث تغهري يف النتيجههة اواملعهىن  ,وعليهه فالميكهن داخههل
هههذا الرتكيههب ان يكههون العنصههر مههن هههذه العناصههر معههىن او وجههود يشههبه وجههوده خههارج هههذا النظههام فهههذه العناصههر الوجههود هلهها
هاهي عليههه  ,والتكههون هلهها
االداخههل هههذا الرتكيههب  ,إذ يههؤثر بعضههها يف بعضهها اخههر  ,ويتفاعههل معههها  ,وهههي التكههون علههى مه ّ
قيمتههها االنتيجههة لعالقاهتهها املتبادلههة  " .اذ اننهها الجنههد املههادة قائمههة بههذاهتا ابههدا ,بههل ان هلهها علههى الههدوام اشههكاال مهها  .فالعناصههر
احملسوسة للعمل تنظم دائما على حنو ما  ,حىت لو كان الشهكل يفتقهر اىل الوضهوح او االنتظهام  ,وعلهى العكهس مهن ذلهك ,
()48
فان الشكل يتعل على الدوام مبادة ما ,ومن هنا كان الشكل ذو الداللة عند (بيل) ترتيبا للخطور وااللوان وماإليها ".
المبحث الثالث :تقنيات التجريب يف الرسم احلديث :
يسههتلزم الرسههم يف اجنههازه جمموعههة ادوات ووسههائل مههن اصههبام وفههرش وخامههات ومههذيبات وم هواد حاملههة وهههذه امل هواد
والوسائت حظيت يحكم ادحاجهة التطبيقيهة لعمليهات متسلسهلة مهن التغيهريات املتسهارعة ابلتوافه مهع التطهورات العلميهة والتقنيهة
اليت عملت على تلبية حاجات الفنان يف اجياد الوسيلة االكثر كفاءة يف اجنهاز الرسهم عهن طريه تقهدمي املهادة والوسهيت واألداة
القادرة على التغلب على مشاكل الرسم ادحديث الرئيسة اليت تبلورت عش اتريخ الرسم من طول عمر اللوحة املرسومة وسهرعة
أو بههتء جفههاف اللههون وأنهواع الفههرش واسههتخدامه وأنهواع املههذيبات ووظائفههها وتنههوع اخلامهات املنفههذ عليههها الرسههم والسههيما ان
الفنههان ادحههديث مل يعههد يعبههأ لكمههال عملههه الفههين مههن انحيههة عمليههات االاههاءات " " finishingبقههدر اهتمامههه ينتههاج عمههل
سريع ومتنوع يناسب روح العصر وسرعة تطوره  .فلم نعد نؤشر توثيقا لللوحة اليت تكتمل يف سنوات أو شهور بل صار ينتج
لوحة الرسم يف غضون أايم او أسابيع أو ساعات .
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وهههذا مهها حصههل واقعهها يف اتريههخ الرسههم منههذ رسههم االنسههان يف الكهههف (واعتمههد يف ابدىء االمههر يف رسههومه علههى
الطبيعههة مههن انحيههة الصههبغات الطبيعيههة  .مثههل دم ادحي هواانت والسههخام (السههناج) النههاتج عههن ادحههرق والنههار وصههبغات نباتيههة ,
واخههرى ترابيههة مههن مركبههات االرض)( .)49لههذلك كانههت ألوانههه حمههددة بثالثههة او أربعههة ألهوان يف ابدىء االمههر  ,متمثلههة ابأللهوان
األسود واألمحر واألبيض مث توصل االنسان القدمي إىل طريقة مزج األلوان مع بعضها للحصول على عدد اكثر من األلهوان مث
طورت مركبات األلوان مرة اخرى من خالل اكتشاف املعادن .
()50
(أمهها األدوات الههيت اسههتعملها يف الرسههم فكانههت عظههام ادحيهواانت أو أنهواع مههن األدوات ادحجريههة ادحههادة)  ,الههيت
يسهتعلمها يف التخطهيت علهى اجلههدران واسهتخدم أليهاف نباتيههة أو ريهو الطيهور مث تطهورت الحقهها اىل فهرش لالصهبام بتنويعاهتهها
املعروفهة ولتهأثر تلهك الرسهوم ابلتقلبهات اجلويههة وسهرعة زواهلها فقهد حهاول األنسهان القههدمي التفكهري يف طريقهة للحفها عليهها مههن
الزوال ( وذلك انبع من ميل األ نسان الطبيعي اىل اخللود والبقاء الذي افرغه تطبيقيا يف حماولة ختليد الذات بكل ماهو أطول
عمرا وأكثر مقاومة لعوامل الزمن والتقادم  ,فظهرت ادحاجة اىل البحث عن مثبتات من أصبام نباتيهة أو حيوانيهة يسهتخدمها
يف مههزج األلهوان لتطيههل عمههر اللوحههة املرسههومة )( )51ويبههدو ذلههك واضههحا يف ثبههات ألهوان اجلداريههة املصهرية القدميههة إذ تنوعههت
األلوان يف مصر وتعددت بعد أن كانت حمددة  ,وكذلك ظهرت يف معاجلات تقنية سامهت يف تثبيت األلوان  ,وكانت املواد
األولية املستخدمة طبيعية مثهل الرتبهة ذات املركبهات املعدنيهة املغهرة ادحمهراء " " red ocherيلوااها ادحمهراء والبنيهة والصهفراء
وختتلف حدهتا حسب كثافة الصبغة ودرجة ادحرارة املستخدمة يف تسخينها قبل االستعمال  ,وقد شاع استخدام هذه األلوان
لألجساد البشرية  ( ,فكانت اجسام الرجال ذات لهون امحهر غهام والنسهاء ذات لهون وردي أو أمحهر مائهل لألصهفرار للتعبهري
عههن نعومههة البشههرة  ,ومههن األلهوان الههيت اسههتخدمت يف مصههر القدميههة االبههيض املسههتخرج مههن حجههر الكلههس أو ادحجههر اجلههريي
األبيض املسحوق واملذاب ابملاء مع مواد أخرى.
ومبهها إن الفكههر أو املعتقههد مههن أهههم مههاتفرزه الظههروف االجتماعيههة يف ادحيههاة االنسههانية ونتاجاهتهها االبداعيههة  ".ولتنههوع
الضهواغت واملرجعيههات اخلارجيههة والداخليههة علههى االنسههان تنوعههت واختلفههت أسههاليب الرؤيههة االدراكيههة ملهها حيههيت بههه مههن ظهواهر
ومتحههوالت اجتماعيههة أو بيئيههة فضههال عههن عالقتههه املباشههرة ابجملتمههع الههذي ختتلههف اختالفهها متباينهها ,وقههد تلههت هههذه العالقههة
عالقته ابلفن والتعبري عن اجلمال الذي اختذ اشكاال متنوعة  ,أساسها وبعدها ادحقيقي العالقة املنظمهة شهكليا مهع البيئهة ومها
ميتلكه الفنان من وعي وخيال وحد وهذا مايشكل إحهدى أههم تقنيهات العالقهة مهابني الفنهان االنسهان ومرجعياتهه املؤسسهة
فأن عملية اخلل الفين هذه عملية معاجلة الفنان ملواده ووسائله إذ جيشها علهى اخهراج الشهكل املرغهوب فيهه الهذي يعهد وسهيلة
للتعبري واالتصال من جانب الفنان "(.)52
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يلزم ذلك استخدام اقصى طاقهة ممكنهة يف اسهتخدام الوسهيلة واألداة وقهد تكهون تلهك املههارات سهببا يف تطهور تلهك
األدوات والوسههائل  ,وكمثههال علههى ذلههك هههو قههدرة الفنههانني علههى تطههور طريقههة صههنع األل هوان  ,وكههان الفنههان يف ابدىء األمههر
يشههقى يف صههناعتها مههن انحيههة سههحقها ومزجههها يههدواي فدفعتههه ادحرفههة واملهههارة الفنيههة وتطههور التقنيههة إىل ابتكههار طههرق اخههرى يف
صههناعتها إذ يسهههل محلههها واخلههروج هبهها اىل الطبيعههة كوضههعها يف أانبيههب ( , ) TUBESأو التطههور يف صههناعة الفههرش الههيت
اصبحت تنتج بقياسات وأ حجام تتلفة تليب حاجات الفنان ابستعراض مهاراته الفنية والبدنية يف الرسم بطريقة (TAUCH
) أو اللمسههة املرتوكههة الههيت ابتههدت مههع هههالس ف هرانس ( ) HALSFRANSوهنههاك عههدد مههن الفنههانني أيضهها أفههادوا مههن تطههور
املهارة األدائية فضال عن تطور األدوات من فرش وسكاكني .رسم سيزان وفان كوخ وماتيس وبيكاسو وكاندنسكي ومودراين
ودوشههامب ورشههنشم الههذين اعتمههدوا علههى سههرعة الض هرابت وكثافتههها وسههعة مسههاحتها " بفضههل هههذا التحههول يف اجملتمههع أخههذ
الذوق الفين يتغري ابتداءا بذائقية الفنان عن طريه حريتهه الهيت مارسهها بشهكل اكهش يف الرومانتيكيهة  ,ومنهذ الرومانتيكيهة تلهك
الثورة التحويلية يف فهن التصهوير الهيت عهدها النقهاد واملهتمهون يف الفهن اخطهر التحهوالت يف الفهن ونزعتهها الوجدانيهة والعاطفيهة
الكالسههيكية كههان هههذا مبنيهها علههى اسههتجابة الفنههان لرغباتههه يف تسههجيل انفعاالتههه اجتههاه املواضههيع الههيت يصههورها "  .كمهها يتضه
ذلهك يف لوحهة ادحريهة تقههود الشهعوب للرسهام ديالكههروا وقهد يتميهز فهن النحههت لكونهه احهد فنههون التشهكيل الرئيسهة بفعاليهة دور
امللمس يف العملية االبداعية فلكل خامة يف النحت خصوصية ملمسهية تتبهاين مهن خامهة اىل اخهرى ,كاخلشهب او الشونهز او
ادحجر وهكذا  ..كما يتض ذلك وما مييز الفن التشكيلي املعاصر هو البحهث عهن خامهات جديهدة تهدخل إىل التكهوين يف
املنجههز التشههكيلي خلل ه نظههم مجاليههة جديههدة مههن خههالل تضههايف اخلامههة اجلديههدة مههع مههادة املنجههز الشههكلي  ,اذ ان تضههايف
اخلامههات لههه دور كبههري يف خله نظههام تشههكيلي للملمههس لههه خصوصههيته يف التعبههري  ,فالتفههاوت يف املالمههس الههذي حتققههه تقنيههة
(الكوالج) او التلصي من خالل التوليف بني اكثر من خامة من شأاا ان تعطي بعدا مجاليا جديهدا للملمهس عهش اخلطهاب
التعبريي الذي تبثه أواصر تضايف اخلامات يف املنجز التشكيلي .
وان عمليات االجناز الفين وصياغاته التشبيهية اىل صياغات وتنظيمات شهكلية جديهدة المتهت بصهلة إىل الشهبه أو
حتقيقههه  ,نتيجههة التحههوالت اجلوهريههة علههى مسههتوى الفكههر وتقلباتههه اجلوهريههة " .لههيس يف وسههعنا أن نفصههل الفههن عههن ادحيههاة
ادحضههارية لكههل جمتمههع  ,مادامههت (ادحضههارة) مبعناههها الواسههع هههي األصههل يف نشههأة معظههم الفنههون  ,مبهها فيههها التمثيههل ,والغنههاء,
والرقك ,واملوسيقى ,وصناعة االواين اخلزفية  ,وإنتاج األدوات املنزلية ..اخل وألن كانت العادة قد جرت ابلتفرقة بني الفنون
اجلميلههة والفنههون التطبيقيههة (او النافعههة) اال ان هههذه التفرقههة مل تصههدر عههن طبيعههة العمههل نفسههه بههل هههي قههد نشههأت عههن التسههليم
ببعض الظروف االجتماعية القائمة ابلفعل يف جمتمعاتنا ادحديثة" (.)53
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المبحث الرابع :مقدمة يف جتربة فاخر دمحم (تعريف اترخيي ابلفنان فاخر دمحم) -:
اببل مدينة عريقة فاقت مدن االرض جبنائنها املعلقة اليت تعد من عجائب الهدنيا السهبع عنهدما اييت امسهها ميهر شهريت
من توايل ادحضارات قبل االف السنني يرضها الطيبة ومياهها الوفرية وااثرها الكثرية جبانبها ادحلة ويف قرية (بيت شطي ) اليت
ولههد فيههها يههوم  1191/10/20ونشههاء (فههاخر دمحم حسههن الربيعههي)  .وهههو مههن أسههرة ميسههورة ادحههال فقههد كههان والههده معلمهها ,
عاش السنوات اخلمس االوىل من حياته يف هذه القرية املطلة على ار ادحلة فتشبعت روحه بروح النهر اخلالد ( ار الفرات)
(طفوليت سعيدة ,ام حنون وبيئة ريفية مجيلة  ....مشاهد الطبيعهة متهال عيهين  ....االمسهاك بهني ادحشهائو  ...أمجهل
الطقو أمارسها بعد فيضان النهر الذي حيمل االمساك ويرتكها بني ادحشائو) .
بعههد سههن اخلامسههة انتقلههت العائلههة اىل مركههز مدينههة ادحلههة ومهها يتههذكره هنههاك هههو ذهابههه مههع والههده إىل حمههل للحالقههة إذ
يههتمعن النظههر ويطيلههه اىل لوحههة كانههت معلقههة هنههاك (بنههت الفههالح ) وكههان ذلههك يف السههتينات وبينمهها ينشههغل والههده مههع بقيههة
الرجال ابحاديث تتلفة  ,يكون فاخر دمحم مستغرقا يف النظر لتلك اللوحة  ,يقول الفنان (عنهدها شهعرت مبيلهي للرسهم ) ويف
مرحلة املتوسطة طلب منه مدر العلوم ان يرسم مقطع عرضي لبذرة الباقالء على السبورة فما كان من فاخر اال أن يكشهها
بشههكل يلفههت نظههر اسههتاذه اليههه ليقههول (فههاخر أنههت رسههام ) عنههدها صههار لههدي احسهها برسههم االشههكال ) امهها مههدر الرسههم
(عزيز الشكرجي ) فقد كان يطلب من الطالب ان جيلبوا (األلوان املائية ) لريمسوا هبا وحني رسم فاخر اعجب اسهتاذه بهه .
اما يف مرحلة االعدادية فقد فت مدر الرسم (سعدي ) املرسم خلمسة طالب متميزين وكان فاخر دمحم واحد منهم .يف هذه
املرحلة ساهم فاخر دمحم مبعارض إعدادية ادحلة  ,فرسم لوحات ابلزيت والباستيل واملائية ومار التخطيت  ,وكانت اللوحات
بعن هوان (االه هوار  .ادحصههاد  ,الفههدائيني) .ويف عههام  1192 – 1191عههرض هلههم هههذا االسههتاذ متثههال جبسههي إذ رسههم فههاخر
مالم التمثال واحس ابنه مميز وقادر علهى الرسهم .اسهتاذ اخهر كهان لهه اتثهري عليهه ههو اسهتاذ (سهلمان داود اخللهف )  ,وكهان
البن عمه (عبا سهعيد) اتثهريا عليهه أيضها وكهان جيهاوره يف السهكن 0كهان عبها طالبها يف أكادمييهة الفنهون اجلميلهة يف بغهداد
 ...وكان فاخر يزوره يف مرمسه ليطلع على رسوماته والتماثيل اليت كان ينحتها ويضعها يف حديقة البيت يف ادحلة .خترج فاخر
دمحم من االعدادية  1193 – 92ليدر الرسم يف اكادميية الفنون اجلميلة جامعة بغداد ومن االساتذة الذين كهان هلهم اتثهريا
عليههه (فههائ حسههن وكههاظم حيههدر ) ختههرج فههاخر دمحم وهههو ملههم بعههدد مههن اشههكال الفنههون اجلميلههة مبهها فيههها مههن اتريههخ وفلسههفة
ومتسههلحا ابلعلههم واملعرفههة يف عمههوم الفنههون والسههيما فههن الرسههم  ،يف عههام  1199اكمههل دراسههته يف اكادميههة الفنههون اجلميلههة
وبعدها اكمل املاجستري والدكتوراه وهو ي ّدر يف كلية الرتبية الفنية جامعة اببل ( )54حىت الوقت ادحاضر .
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املتحول االسلويب عند الفنان فاخر دمحم :
ميكهن ان نصهف التحهول يف اعمهال الفنههان موضهوع البحهث ( فهاخر دمحم ) ابنهه التحههول الهذي حيصهل يف كيفيهة الرؤيههة
للشهكل عههن طريه اخلههشة املرتاكمههة للوجههود (الوجههود الفههردي للفنهان) والوجههود العههام (ادحيههاة ومهها حتتويههه مههن مكههوانت انسههانية
وغري انسانية أ و ميكن تسميته ابخلشة البصرية فاالسقار الذي يقع علهى العهني وخهالل مرحلهة زمنيهة معينهة او ممتهدة ال ميكهن
فصلها عن اخلشة الثقافية أ و اخلشات التقنية فههذه تشهرتك مهع تلهك الن العهني تقهرا العهامل بطريقتهها اخلاصهة والرسهام او الفنهان
التشههكيلي يتعامههل مههع العههامل عههن طريه عالقههات ترابطيههة بههني العههني واليههد وادحهوا  ,لههذا ال ميكههن االسههتمرار بتقنيههة معينههة او
بشكل معني مادام االنسان يف حتول مستمر من حال اىل حال وهذا ما ينعكس بشكل مباشر ابلتقنيات االسلوبية للفنان .
االنسان الفنان جزء من عامل ولديه شيء من الغيب النه جزء وليس كل وعندما نقول جزء فههو ال يسهتطيع احتهواء
الكل بينما على العكس الكل حيتوي اجلزء لذا ومن أجل أن يكون اجلزء (االنسان الفنان) ان حيتوي الكل فعليه ان يتصوره
ال أن يصهفه ومفهههوم التصههور .هنهها معههىن ختيلههه الن يف التخيههل تكههون الشههمولية اكثههر صههدقا اواالحتهواء فههاالحتواء ال ميكههن ان
يكهون ابلرؤيهة املباشههرة السهاذجة فعلهى سههبيل املثهال عنههدما ننظهر لوجهه املكعههب مهن زاويههة معينهة (اذا نظهران بعيوننهها لهن نههرى اال
سطحا منه) ولكننا اذا تصورانه (مبعىن اذا ختيلناه) فيمكننا ان نرى جوانهب املكعهب ابلكامهل وههذا مها عنينهاه ابن التصهور أو
التخيهل يصههب أتههل ,وأمجههل مها جههاء بههه املتصههوفة املسهلمون أو العقليههة االسههالمية الاههم ادركهوا منههذ البههدء ابن التصههور العيههاين
واملشههاهبة للشههكل ال ميكههن ان حتتههوي العههامل النههك ال تههرى مههن املشهههد اال أجههزاءه البسههيطة بينمهها اذا عايشههته عههن طريه صههفة
اإللغههاء او التجريههب او التخيههل والتأمههل سههتكون هنههاك الرؤيههة شههاملة ومطلقههة وال حمههدودة وهههذا هههو ديههدن الفههن شههعرا كههان او
موسيقى ام رسم ام أجنا إبداعية أخرى .والباحثة يف دراستها ألعمال (فاخر دمحم) جتد نوعا من التوافه واالنسهجام يحركهة
متسلسلة متوالية لنظام التحول لديه فال نشاهد أي فجوة من النكوص او أي طفرة من طفرات االنتقهال السهريع او املفهاج
عنههد الفنههان وعليههه فههان الباحثههة تههرأتي ان تصههنف الرسههومات علههى وفه متسلسههالهتا الزمنيههة وقههد وجههدت ان أفضههل تصههنيف
يرتبت بصورة النتاج الفين للفنان موضوع البحث تتمحور على وف املراحل اآلتية -:
املرحلة األوىل ()1110-1191
املرحلة الثانية () 1111-1110
املرحلة الثالثة () 2003-1111
املرحلة الرابعة () 2002-2003
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املرحلة األوىل : )9110-9191( -:
اشهتغل الفنهان فههاخر دمحم يف بهواكري ههذه املرحلههة علهى االهتمهام والتوغههل عميقهاً يف مفههوم البيئههة العراقيهة بشهكل توليتههها
املكانية واخلليقية واألسطورية فاالنتماء اىل جذر زراعي حفز الفنان كثهرياً إىل تكهوين نهوع مهن الهرؤى الشهاملة وإجيهاد نهوع مهن
العالقات بني مكوانت احمليت وفه مفههوم وحهدة الوجهود الهذي وجهد مهن خاللهه الفنهان منبعها ثهرا متواصهال مهع مفهاهيم ورؤى
ضههاربة يف عمه التههاريخ العراقههي ادحضههاري فعالقههة االنسههان ابلنخلههة مههثال او ابلطههري او ابلكائنههات املختلفههة كانههت واحههدة مههن
املنابع اليت ال منها الفنان فكثري من أعمال هذه املرحلة اليت امتدت أكثر من مثان سنوات كانت تتشكل بفعل هذه الرؤيهة
الشاملة فهالكثري مهن اجنهازات ههذه املرحلهة نالحهظ مهن خالهلها اشهرتاك ادحيهوان مهع اإلنسهان او تهداخل األرض مهع السهماء او
تداخل النبات مع اإلنسان يف وحهدة خليقيهة جهاءت لهتعكس نظهرة الفنهان اىل العهامل واألشهياء إذ حيهاول التوصهل اىل نهوع مهن
الرؤية الشمولية أو الكونية ( ففي مطلع العقد الثمانيين بدا فاخر دمحم يطرح امنوذجهه البصهري علهى وفه نظهرة كثهريا مها تسهتعري
مهن الههوعي البيئههي مصهادرها غههري إن تيلههة الفهن مل هتههدأ أو تستسههلم إزاء اجلمهال يف اخلههارج أاهها تيلهة جتمههع املهرياث ادحضههاري
والشعيب وادحداثوي معا كما انه وبدأب استطاع يف حتويل ادحقائ اجلمالية عيانية أم حدسية ومن مث إخضاعها إىل مسهتوى
من التأمل الذي كثريا اما يذكران ابألداء الذي تتمتع به ذاكرة األطفال(.)55
ان ادحيوي ة اليت متيزت هبا هذا املرحلة تتشكل بفعل الطالقة وانسيابية املخيلة اليت يساندها فعل الوعي البصري والروحي
فاالنتمههاء إىل البيئههة ال حيفههز ابلفعههل البصههري فقههت أو ابلرؤيههة البصهرية االعتياديههة إمنهها يتههأتى بفعههل التوغههل عميقهها والتوحههد مههع
مكوانت البيئة نفسها .
يف جتربههة فههاخر دمحم جنههد قههدرة علههى اسههتبدال أشههكاله وقتمهها يشههاء ورمبهها يكههون مرجههع هههذا اىل غ هزارة الههوعي الههداخلي او
امتالء ذاكرته ابملزيد من البدائل اجلمالية اليت من املمكن أن حتل حمل النماذج اليت قهد تبهدو لنها معهادة أو مكهررة غهري ااها يف
الواقع قد خضعت اىل حتوير أو تعديل مبا يتناسب ونضج البحث البصهري لديهه ،فالسهمكة مهثال قهد تبهدو يف موضهع مها بهال
إضافات سوى امتالئها ابأللوان مع الضغت على مواطن التعبري فيها غري ااها يف موضهع أخهر جتهد هلها أرجهل ورمبها أيهدي مثهل
هذا التطوير يسري على مناذجه كلها دومنا استثناء(.)56
املالحظ يف جتربة الفنان يف هذه املرحلة هو تقدميه لنوع من املوقف اجلمايل إزاء حضارة التكنولوجيا وهتمهيو اإلنسهان
بوصههفه جههزءا ال يتج هزأ مههن آلههة اقتصههادية كبههرية فمههن هههذه النقطههة بههدا فههاخر دمحم وأعلههن عههن ارتههداد إنسههانه إىل عههامل الطفولههة
وحماكاة الطبيعة بطريقهة خاصهة اذ يتضه مهن طبيعهة تنفيهذ الفنهان ألشهكال عناصهره وعشهوائية خطوطهه علهى قمهاش الرسهم او
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حىت نقاوة ألوانه الصارخة ( الكائنهات متهرح واألمسهاك واقفهة والطيهور انئمهة واإلنسهان بلعنتهه األبديهة يقهف منشهدها يف وسهطها
يتأمل حريته اليت كبلها هو وأتثري األخرى على بقية الكائنات)(. )57
وهناك مرجعيات إلعمال هذه املرحلة إىل الفن االوريب وابألخك أتثره ابلفنان خوان مريو .
واألشكال ( ) 2 ,1متثل هذه املرحلة (كمجتمع للبحث ) .

املرحلة الثانية : ) 9119 -9110( -:

تشتغل موضوعة املخيلة لدى الفنان يف جمموعة من األعمال أجنهزت بفهرتات متباينهة بهني األعهوام ( )11- 10تنهاول
يغلبهها الفنهان موضهوعة املكهان واإلفهادة مههن واجههات املسهاجد واحملاريهب اذ تبهدو يف جممههل أعمهال ههذه املرحلهة ان مثهة رؤيهة
متخيلههة للمكههان حيههاول الفنههان عههن طريقههها أنشههاء مكههان جديههد مفههرتض يتفه مههع ضههرورات اجلمههال علههى أسهها اجلمههال يف
اإلبداع يصب يف مكان أخر دائما ومثل هذه الضرورات تشتغل عليها العملية اإلبداعية والفنان يف مرحلته هذه حياول النفاذ
عن طري سكونية املسط التصويري فبعد مرحلته األوىل اليت سب وحتدثنا عنها أصب الشكل يف جممل هذه اإلعمال أكثر
هدوءا واتزاان وصفاءاً من الناحية التكوينية ألاا اعتمهدت علهى مسهط الرتكيهب الهذي يقهرتب مهن اهلندسهة يف شهكل القهو
واملثلهث واملسهتطيل وأنصهاف الهدوائر واملسهتطيالت واخلطهور املتعامههدة واألفقيهة وإذا كانهت بعهض أعمهال ههذه املرحلهة تههذكران
ابحملاريههب أو اإلشههكال الرتاثيههة اإلسههالمية فلكواهها تنتمههي إىل اجلمههال أو الشههكل املكتفههي بذاتههه بوصههفه مجههاال او أشههكاال ال
حتيلنهها اىل مرجههع مرئههي بينمهها تكتفههي هههذه اإلشههكال جبوهرههها اجلمههايل فجماليههة املثلههث هنهها او القههو او املسههتطيل تنتمههي اىل
اجلمال املطل والثابت أكثر من انتمائها اىل املرئي املتغري أو املدرك ادحسي املتغري
ويف هههذه املرحلههة ال ميكننهها اجلههزم ابن هنههاك قطيعههة حصههلت لههدى الفنههان ملهها أجنههز سههابقا أال أننهها نههرى حتههوال يف طريقههة
الرؤية من اإلشكال املستمدة من البيئة او احمليت فاهلدف أصب يف كيفية إنضهاج املسهط التصهويري بعالقاتهه البنائيهة نفسهها
جههاعال مههن البههدائل املتخيلههة اجلديههدة جملموعههة األلهوان واخلطههور واقههع جديههد مفههرتض يصههب أكثههر شههرعية مههن الوصههفية املرئيههة
لألشههكال  ،أن اللوحههة تعههش عههن أتمالتههه الالحمههدودة وتتميههز ابن ادحركههة هتههيمن عليههها والتغههري التلقههائي املعتمههد علههى اإلشههكال
اهلندسية  ,مثلث  .مربع  .دائرة ) وهي نوع من طالسم تكشف عن ثنائية العامل بني الشعور والالشعور أو بني املوت وادحياة
أ و بني اخلري والشر وكذلك عندما نراها ممزوجة مع اللون األزرق فهي متثل ما وراء البنيهة الظاهريهة لهتحطم كهل مهاهو مهألوف
بني الشكل واملضمون وليسب يف عامل من ادحلم امللتحم ابلواقع عش املتخيل( .)58يف هذه املرحلة يبهين فهاخر دمحم علهى أسها
مههن التنسههي الشههكلي ويضههرب صهفحا عههن اإليهههام إبدارة مسههرتخية تنههوء صهزين ال حصههر لههه مههن الصههور املتخيلههة ,صههور لههيس
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ابلضههرورة ان تفضههي إ ىل شههي مهها يفهههم غههري ااهها شههي مؤكههد تضههعنا يف معههىن ان يكههون املههرء أمههام اجلميههل دفعههة واحههدة دون
ادحاجة جللب أي مقيا حيدد ماهيته .
ان الفنان يذهب اىل السط التصوري مبزيد من املرح والتحرر من سلطة املرجع الشيئي وهذه واحدة مهن السهمات الهيت
ميزت هذه املرحلة عن املرحلة اليت سبقتها  ,لذا فهو يقرتح حلوال انجحة ملتطلبات الرؤية البصرية ووراء ذلك كله يؤكد عدم
اكرتاثههه بشههب املعياريههة يف تنسههي منههت اللعههب علههى مهههاد السههط األبههيض وعنههده ان دحظههة التجلههي تنبثه مههع التحليه ابملههادة
واخلطههور واملسههاحات امللونههة إىل عههامل لههيس ابلضههرورة ان يشههابه مثههال مهها بعينههه( )59واألشههكال ( )1،3متثههل جمتمههع البحههث
للمرحلة الثانية.

املرحلة الثالثة : ) 3002 – 9119 (:
من خالل متابعتنا لسرية الفنان ابتداء من عام  1110ولغايهة أعهوام  1111صهعودا جنهد ابن هنهاك خيطها رابطها جيمهع
مسرية واجناز هذا الفنان على الرغم من االختالفات البينة اليت نالحظها بني آونة وأخرى يف حتوالته األسلوبية والشكلية ففي
الفهرتة املمتهدة بهني عهام  1111و  2002جنهد ابن موضهوعة البيئهة العراقيهة واألشهكال الرؤيويهة واحملهيت العراقهي قهد عهاد إليههها
الفنان ولكن بطريقة أخرى فاملالحظ يف اغلب نتاج هذه املدة نرى ابن هناك اشتباكا وتداخال بني جممل التكوينات البنائيهة
يف هههذا العمههل  ,ان نتههاج الواقههع بطريقههة أخههرى دفههع الفنههان إىل مسههك خيههور اللعبههة اخلفيههة للعناصههر واخلامههات  .فالرؤيههة هنهها
تتلبسها مقومات اإلزاحة من جانب واإلضهافة مهن جانهب أخهر الن املبتغهى النههائي للفنهان ههو تكهوين سهط انجه يتمتهع
بنوع من ادحياة الذاتية املتشكلة بفعل بنهاء العناصهر نفسهها فالرسهم هنها يبتغهي نشهدان اجلهوهر اجلمهايل للبيئهة او القريهة فشهكل
النخلة تهوحي أكثهر ممها تصهف ورسهوم األشهخاص اجملهردة الهيت تقهرتب مهن التجريهد تتمهاهى بفعهل وجودهها مهع شهكل املربهع او
الشههباك واملسههطحات اللونيههة املتضههادة واملتجانسههة تتشههكل بفعههل جتاوراهتهها اللونيههة بتناغماهتهها الههيت تقههرتب او تلههك الههيت تههذكران
ابلنغمة املرتفعة أو الواطئة يف املوسيقى .
أن أعمال الفنان فاخر دمحم يف هذه املرحلهة تضهمن اتصهاال بصهراي فهوراي هبها حيجهب عنها تفاصهيلها وسهبب ذلهك ال يعهود
إىل األلفة قطعا ابفرتاض ان الغرابة تصدمنا من الوهلة األوىل بل ألاا حتدث ما مياثل تلقينا النفجار لوين يضحى ههو الرؤيهة
كلهها مالئها مههدركاتنا البصهرية واملشههاعر املصهاحبة هلهها علهى حنههو فهوري ان أعمههاال ال تشهع بقههوة تغيهب نشههار عناصهرها وموقههع
هذه العناصر فيها( .)60من اجل ان مين الفنان أشكاله ورؤاه التصويرية ابعد مدى متاهياً مع اجلمال املطل جند ابن اغلهب
أعمال هذه املرحلة تشع بفعل مجالية التبسيت حمتفظا مبا يشبه السر اخلفي للرمز او للشكل إذ جند ابن هناك ما يوم فقت
إىل شكل شجرة أو خنلة أو قرص تس الن جممل األشكال مبسطة إىل درجة تقرتب من التجريد  ,ففي هذه الرحلهة ابتهت
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الكتههل اللونيههة تتمسههك أكثههر برتكيبتههها الصههوفية ألاهها ترتقههب مشهههدا وجههوداي مههن عههدة دالالت كههان أوهلهها مسههلمات جمسههاهتا
البيئيههة كأاهها حممههول داليل شهواهده تعطههي نفسههها التشيههر يف متاسههك عضههوي بههني كتههل لونيههة او تقاطعههات تتخههذ الواقههع رمزههها
املطلوب(.)61واألشكال (  ) 9-2-9متثل جممع البحث للمرحلة الثالثة .
املرحلة الرابعة : ) 3002 – 3002( -:

أن مسهة التجريهد هههي السهمة السههائدة يف اغلهب نتاجهات الفنههان يف املهدة املمتهدة مهن عههام ( ,) 2002- 2003إال أن
التجريد الذي نتحدث عنه تلك األشكال املسطحة او العالقات البنائية اليت اختذت من جمموعة التجهاورات اللونيهة واخلطيهة
وعالقاهتما ابلفضاء احمليت .
أن الفنههان يف اغلههب هههذه األعمههال يسههتخلك جههوهر البنيههة التشههكيلية لتكههوين نههوع مههن البنههاءات الههيت تؤلههف يف جتزئههها
الظاهر وحدة ذات إيقاع مرتادف ومتباين بني املساحات الكبرية واملسهاحات الصهغرية او بهني اخلهت املنكسهر والقهو أو بهني
الهدائرة والنقطهة  ,رمبها تكهون ابن مثهة أشهارات يف بعهض أعمالهه يف هههذه املرحلهة تهذكران ابلكسهر الفخاريهة الهيت غالبها مها جنههدها
على سفوح التلول األثرية .
أن أشكاله يف هذه املرحلة وعلى من ذكران كواا تنتمي إىل املدرسة التجريدية عموما أال أن مثة أشارات مقتنصة توحي
إىل رأ إنسههان أو رأ مسكههة والداللههة هنهها ال أتيت لفعههل اإلشههارة احملضههة للموضههوع والداللههة هنهها ال تتههأتى هنهها كههون الفنههان
يبتغي رسم شكل يوحي إىل معناه املغل فالشكل برمته يتداخل يف عالقاته مكوان رؤية مجالية تتناسب وفعل املخيلهة البنائيهة
اليت يشكلها الفنان ودعما بقوة ادحد واخليال والتبسيت واإلفادة من االلغاء املتعمد لبعض املساحات اتركا فجوات يتسرب
من خالهلا فعل الرؤية نفسه ويتمتع الشكل بنوع من الرتكيب اجلمايل.
إن اغلهب متههابعي أعمههال الفنهان (فههاخر دمحم) يؤكههدون علهى انههه جههامع ومنسه ممتههاز للسههطوح امللونهة كههأي مركههب زجههاج
مضههي او معمههاري يههوحي بوجههود أبنيههة غههري مرئيههة ويف سههياق هههذه اخلههشة الفنيههة حههول كثههري مههن خ هواطر الشخصههية وبعههض
األشكال الرمزية التارخييهة إىل جمموعهة مهن اخلطاطهات الهيت متتهاز ابالحتفهاء الهذايت واالنغهالق واالخهرتال معها( )62ان املالحهظ
ابلتحول االسلويب خالل هذه املدة يف هذه اجملموعة ،يالحظ ان مثهة ختليهاً عهن كهل مها ههو مشهخك بشهكل مباشهر والتاكيهد
على املسط اللوين واخلطور اليت توحد جممل العملية البنائية للوحة كذلك يالحظ يف ههذه الفهرتة اشهتغاله علهى جمموعهة مهن
الههدفاتر او الكهراريس او القصاصههات الورقيههة الههيت جيمههع هبهها الفنههان بههني الرسههم والشههعر كوامهها متههداخلني يف تفعيههل دور الرؤيههة
االنسهانية واجلماليهة ملها هههو خهارج حهدود مههدايت املعطهى ادحسهي لألشههياء فهاذا كهان الرسههم يف جانهب كبهري منههه نوعها مهن فعههل
املخيلهة وكيفيهة ترحيهل االشهكال خطها ولهوان او مهواد تتلفهة كههذلك نهرى ابن الشهعر لغهة حيمهل يف جوانيتهه جانبها اخهر منفتحهها
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على ابعاد الاائية للتصور والرؤى فالصهورة اجلماليهة يف الرسهم تقهرتب اىل حهد كبهري للصهورة اجلماليهة يف الشهعر فكالمهها يحهث
عن الرؤية الالمتناهية وههذا مها عمهل عليهه الفنهان يف جمموعهة مهن الهدفاتر الشهعرية الهيت اختهذ قسهم منهها دفهرتاً اعتيهادايً او كتهاابً
اعتياداي يف موضوعة التصحف جامعا التكوين البنائي للون واخلت والفضاء مع اخلت العريب يف كتابه القصائد بينما استخدم
يف دفهاتر اخههرى تكوينههات اعتمههدت علهى مهها يشههبه حركههة تعاقبيهة لتسلسههل االشههكال االفقيههة مهع وجههود صههندوق اخههر يشهكل
جزءاً ال يتجزءا من البنهاء ذاتهه لرسهوم ههذه الهدفاتر ،والفهن ابلنسهبة (لفهاخر دمحم) ومهن خهالل ههذه االشهكال اليكتفهي بكونهه
يشتغل على بعدي العرض والطول او املساحة الثابتة يف االبعاد فالرؤية اتسعت لديه لتشهمل تقنيهات تتلفهة وبنهاءات تتلفهة
ومعاجلات تتلفة مادامت يف النهاية تصب يف اهلدف االساسي وهو تكوين مجال مكتف بذاتهه ,حيهوي ال يشهري اال لنفسهه
وملكوانتههه.ان التجههانس اللههوين وهههذا اخللههيت بههني رؤيههة الرسههم ورؤيههة الشههعر أبقههت هههذه األعمههال علههى حيويتههها مههن دون ان
تصطدم بشوائب التاثري أو االخفاق وامنا أملى عليه الرسم املتواصل واالقرتاب الروحي بني لغة البصر والبصرية أو بهني مجاليهة
اللهون ومجاليههة اللغهة مثههل هههذه اخلاصهية وازن هبهها حمققهها ضهراب سههاميا مهن التصههورات الروحيههة الهيت لههو قههدر هلها التواصههل لراينهها ان
مساحة الفن التشكيلي هي أكش من أي تصورات تعجز عنها أدوات الوصف واملقايسة واالنغالق .
االشكال رقم ( ) 12-11-10-1-1متثل جممع البحث للمرحلة الرابعة .
مؤشرات االطار النظري :

-1التحول حمكوم ابلعوامل االجتماعية والثقافية.
-2االسلوب يكون جزء داخل (االجتاه).
-3االسلوب مرتبت بشخصية الفنان ،الذي يعتمد على ذكرايته وخشاته.
-1لكل مدة اسلوهبا اخلاص خيتلف أية مدة أخرى.
 -3النظرة االبداعية ال تقلد تقليداً حرفياً عن الطبيعة بل يضع عليها الفنان انفعاالته وتصوراته اخلاصة.
 -1عن طري االسلوب ميكن معرفة الفنان املبدع من غري املبدع عن طري مالحظة مسريته الفنية والتحهوالت الهيت فيهها ويف
ضوئها ميكن معرفة هل هو يتبع منت اسلويب أو تكرار من دون اضافة.
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البند الثالث

الفصل الثالث
اِجراءات البحث
وينطوي على:
مجتمع الحث
عيّنة البحث
منهج البحث
أداة البحث
تحليل العيّنة
اوال -جمتمع البحث:
عل ههى اله هرغم م ههن كث ههرة أعم ههال الفن ههان (ف ههاخر دمحم)  ،وتف ه ّهرق مص ه ّهورات تل ههك األعم ههال يف الكت ههب واجمل ههالت وش ههبكة

اإلنرتنيهت .،تهل جمتمهع البحهث ولسههعة ههذه املهدة وكثهرة نتاجههه الفهين ومعارضهه الشخصهية فقههد حهددت الباحثهة جمموعهة مههن
اعمال تكون هلا القدرة والفعالية للتعبهري عهن جمتمهع البحهث عامهة .لقهد اختهارت الباحثهة ( )12عينهة متثهل جمتمهع البحهث مبها
يفي وأهداف البحث يف الكشف عن انظمة التحول شكال ومضموان لدى الفنان موضوع البحث عن طري دراسة وصهفية
حتليلية إلسهلوبه الفهين عهش مراحهل منهو حركتهه الفنيهة مسهتندة يف ذلهك علهى دراسهة مسهحية إسهتطالعية للمنجهزات الفنيهة مهن
مقتنيات الفنان (فاخر دمحم) الشخصية  ,من منجزات فنية وتوثيقات صورية  ,حددت الباحثة عن طريقها جمتمع يحثها وهبذا
الصهدد فهان طبيعهة مصهادر مجهع املعلومهات انقسهمت اىل قسههمني  :مصهادر مباشهرة وههي املقهابالت الشخصهية ومصهادر غهري
مباشرة وهي ماكتب عن الفنان .
اثنيا  -عينة البحث:

عملهت الباحثههة علههى حتليههل اربعههة أعمههال فنيههة؛ انتخبههت مههن اجملتمههع االصههلي  ,الههذي يصههعب الوقههوف علههى حجمهه

ادحقيقه ههي لسه ههعة مسه ههاحته وهله ههذا اسه ههتعانت الباحثه ههة مبجموعه ههة مه ههن اخل ه هشاء املتخصصه ههني يف الفه ههن لتحديه ههد عينه ههة البحه ههث .

دأ بت الباحثة بتوجيه استبيان استطالعي على جمموعة من اخلشاء املتخصصني يف الفن حددت امساؤهم يف امللح رقم ()1
ومن خالله حددت الباحثة عينة البحث .

اثلثا  -منهج البحث:

اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته طبيعة البحث وأاهدافه .

8222

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

رابعا -أداة البحث:
اسهتثمر البحهث أداة البحهث املتمثلهة صالصهة مؤشهرات االطهار النظهري ،املقابلهة الشخصهية للفنهان ذاتهه و مها نشههر يف
الكتب واجملالت حول الفنان  ،ومالحظة حمتوى املصادر الفنية اليت تصور األعمال الفنية .

خامسا  -حتليل العينة
أمنوذج رقم ()9

اسم الفنان  :فاخر دمحم
اسم العمل  :االحتفال
سنة اإلنتاج  1113:م
اخلامة :زيت على كمفا
القيا  10 × 100:سم

الوصف العام  -:املالحظ يف لوحة فاخر دمحم (االحتفهال) يبهدو ان مثهة تراكيهب لكائنهات انسهانية وحيوانيهة ونباتيهة توزعهت
علههى مسههاحة املسههط التصههويري بطريقههة شههغلت غالبيههة ادحيههز املكههاين يف العمههل فابتههدأ مههن الزاويههة العليهها اليمههىن للوحههة مههرورا
ابلزاوية اليسرى ونزوال اىل اسفلها ووسطها نالحظ ابن املساحات املرسومة شهغلت ابلكامهل بوحهدات خليقيهة وزعهها الرسهام
مبساحات متباينة ويلوان تتلفة كل حسب امهيتها وعالقتها ابلشكل االخر .

حتليل العمل  -:يشتغل (فاخر دمحم ) على مفهوم الوحدة او ما يسمى ابلعالقهة الرتابطيهة بهني املوجهودات والكائنهات اسهتناد
اىل رؤيته ملوضوعة (وحدة الوجود) او وحدة اخلالئ يرى ابن هناك عالقات ترابطية جتمع بني االنسان والنبات او بني الطري
والسههمكة أو ب هني االنسههان والسههمكة أو بههني االرض والشههمس او بههني السههماء واالرض فهنههاك وحههدة يف الشههكل ووحههدة يف
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املفهههوم .ان االيقههاع الكلههي للعمههل يههوحي بوجههود مهها يشههبه حالههة احتفههال ابدحيههاة  ,فكههل شههي يف هههذه اللوحههة يشههري اىل شههي
جماور قربه أو أعلى منه أو أسفل منه  ,واالشارة هنا ممكن ان تكون ضمنية ففي اسفل اللوحة يشز رأ لطري وقد ختلله را
اخر ملا يشبه االنسان بعني كبهرية  .ههذا الشهكل يبهدو وقهد نشهر يديهه علهى جهانيب العمهل بينمها نالحهظ يف اسهفل اللوحهة مهن
اليمني أيضا هناك رأ إنسهان وقهد رسهم ابألخضهر وهنهاك إشهارة إلصهبع اليهد إىل الهرا مثهل ههذه الوحهدات نراهها تشهرتك يف
كل أ جزاء العمل فهناك تنافذية يف هذه اللوحة ومفهوم التنافذية هنا هو العالقهة الرتابطيهة بهني الهداخل واخلهارج فاللوحهة لهدى
(فاخر دمحم ) هي عبارة عن مسط مفاهيم يشرتك فيها املتذوق عن طري مسط اشهكاله لينفهذ مهن خالهلها اىل عهامل المتنهاه
(خهارج مسههط ) الرتاكيههب ليضههعنا داخههل مسههط املفهههوم اجلمههايل اذ جنهد ابن مثههل هههذه االشههكال مهها هههي إال أعههذار للتههذكري
بعامل المتناه ليجد الفنان عن طريقه منفذا للولوج اىل العوامل اجلمالية اليت استمر يف البحث عنها الحقا.
يتميز هذا العمل ابلوحدة بني انطالقة يف التعبري أو الرمز وطريقة اختيار املسطحات امللونة أو اخلطية فاللوحة برمتهها
تبتعههد كليهها عههن املفهههوم األكههادميي للرسههم إنههه حيطههم العالقههات السههاكنة أو الرتيبههة ليحيلههها اىل عالقههات اكثههر حيويههة تتميههز
ابستقالهلا الذايت وبوحدهتا وبقابليتها على التعايو هنا ال يتأتى عن طري رموز األشكال فقت بل عن طري الرتكيب البنائي
من جماورة اخلت مع اللون او يف جماورة األزرق مع الشتقايل او جماورة الغام والفات  ،ان التضادات يف هذا العمهل مهن شهأاا
ان تشر وجود هذه التشكيالت كواها تنتمهي اىل عهامل ختلقهها ههي ال العهامل الهذي يريهده الرسهام قصهداي يحكهم مفهومهه للهوعي,
فالوعي يف هذه اللوحة مشكل من خالل املعاجلات البنائية الهيت متيهزت يحريهة واضهحة اهلهدف منهها تشهكيل مسهط تصهويري
جديههد يشههري أو يرمههز أكثههر ممهها يصههف الن اهلههدف هههو حتقيه بعههد مجههايل مغههاير ملهها هههو مرئههي يف البيئههة أو احملههيت واجلمههال يف
النهاية ينتمي إىل الالاائية وإىل الكلي ال اىل اجلزئي ومثل هكذا وحدات بكهل تشهكيلتها املكتظهة وتشهابكها حتيلنها إىل عهامل
أوسههع بكثههري واكثههر رحابههة ملهها هههو متعههارف عليههه وهههذا هههو ديههدن اجلمههال .لقههد وجههدت الباحثههة ابن هنههاك مسههات مههن املفهههوم
السراييل للشكل أو الغرائبية يف استخدام هذه االشكال من خالل وضع عني انسانية يف رأ طري أو يد إنسانية يف عصفور
أو عصههفور يشههري بيههد انسههانية أو انسههان طههري ..مثههل هههذه الرؤيههة تسههم للفنههان اوال ولالشههكال اثنيهها يف التمههاهي مههع البعههد
اجلمايل( ,فاخر دمحم) ,يف عمله هذا يتماهى يف املفتوح او املطل من خهالل كسهر القهوانني الثابتهة والتقليديهة لألشهكال ماحنها
اايمها قوانني جديدة تعتمد على قابلية هذه االشكال ابالحتفا بدميومتها بوصفها رسوم لرؤى ومفاهيم تشكلت بفعل قوى
الشد واجلذب بني اخلت واللون او بني املركز واالطراف فاالشكال يف هذه اللوحهة تقهرتب مهن حركهة الهدائرة ،أي هنهاك حركهة
داخليهة ال متناهيههة تبههدأ مههن اللوحههة بههني املركههز واألطهراف مههن جههة وبههني اللوحههة (داخههل حههدود ادحيههز) ومتاهيههها خههارج حههدود
ادحيز أو البعد ( الطول  +العرض) من جهة اخرى  .ان احتفال الكائنات هذا املدرك حسيا ابشكاله الرؤيوية هذه حييلنا اىل
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احتفال اخر اكثر سعة  ...انه احتفال املتناهي املنظور ابلالمتناهي الالمنظهور  ...انهه نهوع مهن تكشهف الوجهود كمها يسهميه
(هيدجر) تكشهف الوجهود بكهل عناصهره االنسهانية وادحيوانيهة والزراعيهة والكونيهة (تهس وجنهوم ) ليضهعنا الفنهان أمهام التسهاؤل
الكبهري عهن عالقههة الفهن ابلعههامل احملهيت  .ههذا العمههل ههو امنههوذج جملموعهة مههن االعمهال الهيت اشههتغل عليهها الفنههان خهالل مرحلههة
أسهلوبية شهكلت بدايهة ملتمههرحالت أسهلوبية .ان اخلهت يف هههذه العينهة يشهتغل مههن خهالل عالقتهه مههع التكوينهات املرسهومة عههن
طري حتديده لالشكال اوال اليت تشري اىل الرموز ادحيوانية او االنسانية وكذلك عن طري تعامله مع جمموعة االلوان املتداخلة
إذ جند يف بعض التكوينات ان اخلت يشرتك مع ادحدود اخلارجية للشكل بينما نراه وكمها يشهاهد داخهل رأ الطهري يف أسهفل
اللوحههة يكتفههي بكونههه عنص هراً حمههدداً هبيئههة تقههرتب مههن شههكل ال هرأ .امهها اللههون فهههو أكثههر فاعليههة يف هههذه اللوحههة مههن خههالل
الدرجات اللونية وطريقة توزيعها داخل املسط التصويري بطريقة تتمتع بشي من ادحرية او العفوية فاالشكال يف هذه اللوحة
حتههتفظ بعالقاهتهها الرتابطيههة مههع التكههوين ككههل مههن خههالل جمموعههة التههداخالت البنائيههة للههون بدرجاتههه املختلفههة بههني الفههات
واألكثر عتمة (الغام ) معتمدا على جمموعة من األلوان املتضادة لوان ودرجة وعن طري جماورهتا كاالزرق جماورته لالمحر او
االزرق جماورته مع اللون الغام او اللون الشتقايل مع االزرق .اما فيما يتعل ابمللمس فاللوحة التوحي ببناءات تتعل بكثافة
اللون ,فاللوحة رمست بتقنية الضرابت املتجاورة للفرشاة أكثر من إعتمادها على املساحات الكثيفة.
أما الفضاء يف هذه اللوحة فهو مرتاكب أو متداخل فالبنية التصويرية جملموع العناصر هلذه اللوحة تشرتك بوحدة مرتاصة
فهال فضهاء ينفصهل عهن األرض وال األرض تنفصههل عهن الفضهاء  ...فالكهل يسهب داخههل مسهط تصهويري تشهرتك فيهه ادحركههة
املتعاقبة للشكل او جماورته هلا .فغياب املركزية يف ههذا العمهل يسهم مبوضهوعة التنهافر بهني الهداخل واخلهارج فأغلهب األشهكال
يف هذا العمل تنتمي إىل عامل آخر خارج حدود األبعاد الثابتهة للشهكل أو بعهدي اللوحهة الاها تنتمهي اىل عهامل الاهائي وسهب
وان اشران ابن مثل هذه االشكال تشري اكثر مما تصف الاا تقدم رؤية ال وصفاً.
اسم العمل
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أمنوذج رقم ()3

 :سطوح معمارية
سنة االنتاج  1119 :م
اخلامة  :زيت على كمفا
القيا  90× 10 :سم

الوصف العام -:

الحظت الباحثة يف األمنوذج رقم ( )2وامللصقة صورته اعاله ان هناك شكال يوحي ببوابة مقوسة حتتل وست اللوحة
تهذكران مبحاريههب اجلوامههع االسهالمية تقابلههها علههى جهانيب اللوحههة مسههاحات مسهتطيلة رسههم عليههها اشهكال وموتيفههات تراثيههة او
زخرفية يذكران بتلك اليت نشاهدها على الشبابيك واالبواب .
ينتمي هذا العمل إىل جمموعة من األعمال اليت رمسها الفنان من الفرتة املمتدة من عام (. ) 1111- 1110

حتليل العمل :

ان مجالية املكان يف هذا العمل تتكشف عن طري عالقاته البنائية وجتانساته بهني اخلهت املسهتقيم واالفقهي فمثهل ههذه
االعمههال تنتمههي اىل نههوع مههن املعماريههة االنشههائية املسههتمدة مههن ال هرتاث الشههرقي أو االسههالمي الههيت تعتمههد أصههال علههى فكههرة
املسههط اللههوين أو االنشههائي فمثههل هههذه االشههكال جتمههع مهها بههني الرؤيههة التجريديههة للشههكل واالحيههاء للمكههان بوصههفه ،رؤيههة او
تصوراً ملعىن املكان وليس لوصفه  ،فالتجريد هنا يشتغل يف بعديه املفاهيمي والتقين لينسهجم مهع طبيعهة الشهكل العامهة النهه
يشكل نوعا من يحث عن مجالية السط املعماري أو الرتكيب املعمهاري لألشهكال ,فالعالقهات البنائيهة يف ههذه اللوحهة جتمهع
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بههني الرتاك يههب اهلندسههية او الرايضههية يف ص هرامتها وتضههاداهتا مههع جمموعههة العالقههات البنائيههة املرسههومة ابلغههام يف أعلههى اللوحههة
واملستطيل الغام يف أسفل اللوحة لي ّكون الفنان هنا قوين بصرية تعويضية جتمع ما بني اهلندسة الصارمة وادحرية اليت حيتاجها
العمهل بذاتههه وههذا مهها يهذكران ابلعالقههة الوشهيجة بههني شهكل املسههطحات املعماريهة للجوامههع االسهالمية الههيت جتمهع بههني اهلندسههة
كتكوين معماري ,وجمموعة الكتاابت املرسومة اليت من شأاا ان تكسر راتبة املسط اهلندسي ,وهذا ما وجده الفنان مرجعا
مباش هرا أو غههري مباشههر جملمههل األعمههال الههيت اجنههزت هههذه الفههرتة ,فلههو نظ هران اىل اسههفل اللوحههة جن هد ان هنههاك مثلثهها يتضههاد مههع
املستطيل الغام يف اسفل اللوحة جنمعه مع احملراب املقو اجملاور يشكل جهزءا اليتجهزا مهن الكتلتهني املسهتطيلتني املرسهومتني
على طريف اللوحة من اليسار واليمني .
وابلنسبة للخت فنالحظ وجود خطوطا عفوية شكلها الفنان يف اعلهى اللوحهة حمهداث تناغمها واختالفها مهع اخلهت ادحهاد
اهلندسي الذي شكل غالبية التكوين .
ان املعاجلات اخلطية يف هذه اللوحة تشرتك يف تركيبتها البنائية مع اللون اجملاور فقيمة اخلت هنها يف ههذا العمهل اليتهشأ
من قيمة اللون اجملاور فاخلت يف هذا العمل له مرتكزاته البنائية والتوفيقية تناسباً مع العالقات اللونية الهيت شهكلت يف عمليهة
التكههوين واحههدة مههن اهههم االسههس الههيت اسههتند عليههها العمههل فالعالقههة بههني اللههون القههوائي يف ميههني اللوحههة يتجههانس اجيابيهها مههع
جمموعههة الكتلههة الزرقههاء الههيت شههكلت مهها يشههبه الباكراونههد  ,أي ان هنههاك تزاوجهها حمسههواب بههني اخلههت واللههون يف هههذه اللوحههة
بوصفهما عنصرين مكملني للوحدة االنشائية مضافا اليهما املستطيل االمحر او جمموعة املساحات اللونية االصفر من انحية
املساحة اليت وضعت يف وست اللوحة حمدثة نوع من التباين البصري للشكل.
يف هههذا العمههل نالحههظ ابن مثههة حت ههوال اسههلوبيا ط هرأ علههى الفنههان م ههن خههالل اسههتبدال (الف َكههر) او رسههوم الش ههخوص
ملسطحات معمارية يؤدي املكان فيها دوراً حامسا ,او مفهوم املكان يف هذه اللوحة  ...هو املكهان املفهرتض احملكهوم بقهوانني
الفن ال املكان احملكوم بقوانني الواقع  ...فالباحثة ترى ابن املتحول االسلويب يف هذه العينة اليت متثهل املرحلهة الثانيهة يف جتربهة
الفنههان ,يشههتغل مههن خههالل تغههري مفهههوم الرؤيههة اىل االشههكال اوال ,واىل املكههان اثنيهها  ...ففههي املرحلههة السههابقة كانههت الرؤيههة
املكانيههة (البيئيههة) تشههرتك فيههها عناصههر حياتيههة او خليقيههة ,بينمهها يف هههذه العينههة جنههد ابن الرؤيههة املكانيههة تركههزت علههى احملههيت
املستمد من شكل احملراب او البواابت  ...مبعىن اخر مبفهوم الرؤية اىل احمليت اختلفهت ,وههذا مها بهدا يف جممهوع التشهكيالت
البنائية الظاهرة يف العينة اعاله .
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اسم العمل  :اشكال بيئية
سنة االنتاج  2000 :م
اخلامة :اكرليك على قماش
القيا  90 × 90 :سم
الوصف العام -:
يرسم الفنان يف األمنوذج املرف صهورته اعهاله  ..جمموعهة مهن املسهطحات امللونهة الهيت تشهري بعضهها اىل اشهكال لوجهوه
انسههانية توزعههت داخههل مسههاحات مسههتطيلة أو مربعههة ,فمههن خههالل الرؤيههة االوىل للعمههل ميكههن مالحظههة بيئههة ريفيههة يف جممههل
توافقاهتا االشارية ,شغلت املساحات امللونهة املتضهادة بهدرجاهتا أغلهب السهط التصهويري اتركها مسهاحات بيضهاء تتهنفس مهن
خالهلا هذه املسطحات يحركاهتا املختلفة.
حتليل العمل :

سههب وأشههارت الباحثههة اىل ان رؤيههة (فههاخر دمحم) اىل شههكل يتههأتى عههن طريه قههدرة بقههاءه ككيههان حيههتفظ بذاتههه بفعههل
الدميومة وادحد .
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ويف هههذا األمنههوذج نههرى ابن املتحههول األسههلويب يف اخت هزال الشههكل وبفعههل ادحههد هههذا مههن هههذه التكوينههات طاقههة
االفههالت مههن حمدوديههة الرؤيههة  ,فاملكههان املفههرتض لتكويناتههه هههذه ال تشههري اىل مكههان حمههدد او بيئههة حمههددة ألاهها تفههت ب هواابت
الرؤيهة اىل مها هههو أبعهد مهن كينونتههها املكانيهة فبههالرغم مهن زمحهة الرتاكيههب ههذه اال ان عبثهها مقصهود حققهه الفنههان لهيحفظ هههذه
االشكال من راتبة املعىن وضي اف التصور العياين .ان وحدة العالقات البنائيهة هلها مرجعيهة سهب وان حتهدثت عنهها الباحثهة
اال وهي املرجعية البيئية اال ان املالحظة يف هذه العينة هو تنقية هذه االشكال من اشكاهلا االرضية لتحتفظ بطاقاهتا اخلفية.
منتقلة من ضرورة املكان اىل الزمان مقرتاب من الروح املوسيقية يف لغة االيقاع بني الغام والفات او بني التضاد اللوين او بني
اللون واخلت او بني الشكل اهلندسي وادحر .
وعلى الرغم من التباين االسلويب بني مرحلة واخرى اال ان املالحظ ان خيطها رابطها وحهد اغلهب نتاجهات الفنهان .اال
وهو ختليه عن مبدا املشاهبة والوصف فاعتماده على االختزال واالفادة من طريقة حتزيز اللون وبدرجة تتلفهة مهن خهالل مجهع
اكثر عدد معني من الرؤى والتصورات مع مثل هكذا اشكال  ...وكاين هبهذا يهذكرين بقهول للنفهري ( ..كلمها اتسهعت الرؤيهة
ضاقت العبارة) .
ان مبهدا اخفههاء شههكل او تغييبهه مههن شهأنه أن يصههعد التصهور اجلمههايل يف الرسههم ,وهههذا يهرتبت ايضهها مبوضههوعة املخيلههة
التصههور شههيء  ..ورسههم
تصههوره) ال ( تصههويره )  ..فرسههم ّ
فمههن أجههل مههن هههذه االشههكال طاقههة مجاليههة مضههافة يسههتوجب ( ّ
التصوير شي اخر  ..االول يشتغل خارج حدود التعيني والثاين مغل وال مي ّكن الشكل أو املتلقي قابلية تكوين الرؤى .
ان البنههاء اللههوين يف هههذه العينههة يعتمههد علههى املتضههادات درجههة ومسههاحة متخههذاً مههن املسههاحة املرسههومة نقطههة انطههالق
لالمساك ابللون اجملاور ليشكال ترادفات إيقاعية منحت اللوحة تنغيمات لونية توحي ابدحركة الداخلية  ,وعن طري جتانساهتا
مع طبيعة اخلت الرابت بينهما والفنان يف عينته هذه يسم للخت ان يتخذ ما يراه مناسبا يف كيفية االلتفاف حول اللهون او
مههن خههالل حتديههد مسههاحة ملونههة مكههوان بنههاءاً مجاليهاً لههه قيمههة بصهرية وروحيههة  ,وكههذلك النقطههة جنههدها يف هههذه العينههة حققههت
حضورا مجاليا من خالل حتريك بعض املسهاحات الفاحتهة اتركهة املتلقهي يبحهث عهن اجهاابت السهئلة تثريهها طبيعهة التكوينهات
نفسها .
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أمنوذج رقم ()4

اسم العمل  :دفرت شعر – مرسوم
سنة االنتاج 2009 :
اخلامة  :احبار على ورق
القيا  30 :سم ×  20سم ×  9,2م
عرض ارتفاع طول
الوصف العام -:

يالحههظ يف هههذا األمنههوذج ان مثههة تكوينهاً ورقيهاً صههممه الفنههان بطريقههة ميكههن فتحههه أو مجعههه يف آن واحههد  ,وقههد رمسههت
على هذا العمل تكوينات ملونة كسطوح أللوان وخطور كما كتبت على املساحات الفارغة ابيات من الشعر .

حتليل العمل - :

هذا األمنوذج هي جزء من جمموعهة مهن الهدفاتر املرسهومة الهيت اشهتغل عليهها الفنهان مهن الفهرتة الواقعهة مهن (- 2002
 ) 2002كجزء من متحول اسلويب وجدت عن طريقه (الباحثة) ان تطهوراً نوعيهاً طهرأ علهى طريقهة تنهاول الفنهان للمعاجلهات
التقنيههة يف الرسههم  ,فبعههد مرحلههة امتههدت اكثههر مههن سههة وعشهرين عامهها يف الرسههم علههى االبعههاد الثابتههة  ،وجههد الفنههان ابن مههن
املمكن فت االبواب املغلقة للرؤية من خالل االشتغال على تقنيات متن الفنان حرية اكش على حتقي مثل هذه الرؤى .
وهذا األمنوذج واحدة من هذه التجارب اليت مجعت بني رؤية الشعر املنطوق – الكتايب – وطريقة البناءات االنشائية
يف اللون واخلت ,ليصبحا قطيب اللعبة يف العملية البنائية  ،فالشعر هنا مي ّكن الرسم من االحتفا بشهرعية اجلمهال الالمتنهاهي
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والعكههس صههحي والفنههان يف هههذا العمههل جيمههع بههني القههراءتني الشههفاهية والبص هرية ,مههادام اهلههدف هههو حتقي ه نههوع مههن الرؤيههة
املنفتحة ال املغلقة للجمال فحىت ادحركة املالحظة لأل شكال من شأاا ان تتحرر من عبودية الشكل الثابت لالبعاد التقليدية
فههاملتلقي ميكههن ان يشههاهد هههذه االعمههال عههن طري ه اإللتفههاف علههى الشههكل ليشههاهده مههن زاويههة ( )320شههانه شههان العمههل
النحههيت املههدور ,فههالعني يف هههذا العمههل تنتقههل بههني السههطوح ابلطريقههة الههيت خيتفههي فيههها عنصهرا البدايههة والنهايههة فالبدايههة والنهايههة
متههداخلتان يف هههذا العمههل وقههد سههب وان أشههارت الباحثههة يف االطههار النظههري ابن الفنههان كههان جههل هدفههه هههو حتقه نههوع مههن
اجلمال الالاائي يف جهل اعمالهه سهواء أكانهت تلهك الهيت اشهتغل عليهها مهن خهالل االبعهاد الثابتهة أم تلهك الهيت اسهتخدم فيهها
جتارب الورق والكوالج .هذا األمنوذج تكشف عهن تطهور مفههوم االسهلوب لهدى الفنهان متاهيها مهع رؤاه اجلماليهة ملفههوم الفهن
عموما والرسم خاصة .

البند االخري

الفصل الرابع

نتائج البحث
هوامش البحث
مراجع البحث ومصادره
النتائج -:

من خالل حتليل العينات توصلت الباحثة اىل نتائج اساسية ميكن تبينها كااليت-:

-1يالحظ يف األمنوذج رقم ( )1الطالقة يف التعبري عن طري بث جمموعة من االشكال البيئية ( انسان – حيوان – نبات
) جتمعها وحدة يف الرتكيب اللوين واخلطي جاعال منها تتمتع ابستقاللية مجالية ذاتية بعيدا عن الوصفية واملشاهبة .
-2ان مجالية املكان يف األمنوذج رقم ( )2تتكشف عالقتهه البنائيهة وجتانسهاته بهني اخلهت املسهتقيم واالفقهي واملقهو مشه ّكال
حتوال اسلوبيا يف طريقة تناول املرئيات البيئية واملكانية .
 -3يف هذا األمنوذج واليت اخذ رقم ( )3اصبحت االشكال اكثر نقاوة عن طري مسة التجريد والتبسيت انقال هذه االشكال
من اشكاهلا االرضية وتقراب من الروح املوسيقية يف طريقة ايقاع وتباينات االشكال حجما ودرجة  ،مما حق حتوال اسلوبيا فيه
شي من االختالف عن املرحلة السابقة .
 -1شههكلت العينههة الرابعههة حتههوال مهمهها يف رؤيههة الفنههان اىل الشههكل مههن خههالل اجلمههع بههني القهراءة الشههفاهية للغههة (شههعر) ..
واللغة البصرية للشكل (رسم ) حمققا نوعا من الرؤية املتفتحة واملتحررة من عبودية الشكل الثابت لالبعاد التقليدية.
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اخلالصة
يعههد الفنههان ( فههاخردمحم) مههن أهههم الفنههانني الع هراقيني مههن جيههل الثمانينههات  ،إذ اسههرتعى اهتمههام النقههد لغ هزارة انتاجههه
بتجريبية التعرف الكلل  ،فضال عن امتالكه مهارة يف االداء فههو رسهام وأكهادميي يف الوقهت نفسهه ووجهدت الباحثهة
ابن الفنهان اعتمهد يف اغلهب نتاجاتهه خهالل املرحلهة االوىل علههى املرجعيهات البيئيهة والرتاثيهة وادحضهارية الهيت تشهتغل مههن
خالل مكوانت البيئة العراقية خصوصا  .انسان -حيوان – نبات – وكذلك االفادة من اتمل صلة االنسان ابلكون
احملهيت ورمههوزه – جنهوم – تههو – فضهاءات مفتوحههة – اقمهار  ....اخل .كماسههامهت موضهوعة املخيلههة علهى ترحيههل
كثري من نتاجه سواء أكان األمر يتعله األمهر ابملرحلهة األوىل أو الثانيهة ،أم مبعهىن اخهر  ...شهكلت موضهوعة املخيلهة
عنصرا أسا يف ترحيل كثري من نتاجه الفين من مسهة املشهاهبة والوصهف اىل التأويهل او التصهور  .متاشهيا مهع رؤيتهه يف
جعهل اجلمهال الاائيها ومطلقها  .الحظهت الباحثهة مههن خهالل االطهار النظهري ان مفههوم التسهطي واعتمهاد املنظههور او
الرؤية ادحدسية واحدة مهن االسهس الهيت اشهتغل عليهها الفنهان متجهاوزا بهذلك الطرائه التقليديهة مهن بنهاء الشهكل عهش
اعتماده مع طرائ العالقات اجملاورة .
واختذ الفنان يف املرحلة الثالثة  ..من مسة املكان وكيفية ترحيله اىل زمان مفتوح جاعال من طريقته يف التخيل والتصور
منطلقا لرتحيل مفهومه عن املكان بطريقة متكنه من مسك خيور اللعبة البنائية الحقا .أماخالل املرحلة الرابعة من
تصهور اشهكال تسهتطيع ان
جتربة الفنان فقد حصل نوع من التماهي بني مفهوم الرسهم والشهعر او االدب يف امكانيهة ّ
تتبههىن موقفهها مجاليهها جيمههع بههني شههكل الههنك املرئههي (الشههكل والههنك املقههروء شههفاهيا (الشههعر) مههن خههالل اجلمههع بينهمهها
متاهيا مع فكرة اجلمال كونه يشكل قامسا مشرتكا جلميع االجنا االبداعية مما حق حتوال اسلوبيا لديه .
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ملحق رقم ()9

حضرة االستاذ الفاضل.............................................احملرتم
م /ابداء رأي حول عينة البحث
حتية طيبة:
تروم الباحثة اجراء البحث املهوسوم (املتحول االسلوبهي عند الفنان فاخر دمحم) والذي يهدف اىل كشف التحوالت
االسلوبية يف رسوم فاخر دمحم.
وحتقيقاً هلدف البحث فأن الباحثة تضع بني ايديكم مناذج تتلفة من عينات جمتمع يحثها لتفضلكم يختيار
(اربعة) اعمال ميكن ان حتق هدف البحث.
ونظراً ملا تتمتعون به من خشة فنية عالية يف جمال الفنون التشكيلية فأن رأيكم سيكون عوانً للباحثة حتقيقاً
ألهداف يحثها.
مع فائ الشكر والتقدير.
الباحثة

امساء االساتذة الذين مت اعتمادهم كخرباء يف اختيار العينة.
-1
-2
-3
-1
-9

أ .سعد الطائي.
د .زهري صاحب.
أ .حسام عبد احملسن.
د .وسام مرقس.
د .سالم جبار
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