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The problematic of the reading comprehension of the modern plastic
compositions
The art of modernity came to break the system of traditional
patterns, which necessitated understanding and understanding of the signs
and signs of artistic achievement, as well as their symmetrical levels of
lines, colors and shapes, and this requires multiple readings of the patterns
of technical connotations. From this point of view, the problem of the
current research is determined by answering the following question: Does
reading comprehension play a role in analyzing the patterns of the modern
plastic design?
The two researchers reviewed the theoretical framework of two
topics, the first dealt with the concept of reading comprehension, while the
second topic focused on the pattern in the modern plastic work, and
concluded the chapter with indicators of the theoretical framework. The
third chapter focused on the review of the research society of (30)
achievements, and was chosen(5) Samples (expressive, abstract, surreal,
cubic), and designed a tool to analyze the samples and concluded the
chapter analysis samples.
The fourth chapter dealt with reviewing the most important findings
of the research, including: The linear pattern was a clear representation in
the arts of modernity through the effectiveness of the line and its presence
as a semantic signal absorbed within the space surrounding it, and this was
evident in all samples. The most important conclusions were that the
multiplicity of patterns of modern plastic art, which was absent from some
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of its themes and centrality in the reality of reality, to create pluralism in
reading and assimilation varied depending on the individual differences
between recipients.
إشكالية االستيعاب القرائي النساق املنجز التشكيلي احلداثوي
الباحثتان

م.د .زهراء صائب أمحد – معهد الفنون اجلميلة

أ.م.د.هيال عبد الشهيد تدريسية يف جامعة بغداد – كلية الفنون اجلميلة

امللخص
لقد جاءت فنون احلداثة لتكسر نظام االنساق التقليدية ،مما استدعى استيعاب وفهم لعالمات ودالالت
املنجز الفين ،فضالً عن مستوايهتا النسقية الداللية للخطوط ،واأللوان ،واألشكال ،وهذا يتطلب قراءات متعددة النساق
الدالالت الفنية .من هذا املنطلق حتددت مشكلة البحث احلايل يف اإلجابة عن التساؤل اآليت :هل لالستيعاب القرائي

دورا يف حتليل انساق املنجز التشكيلي احلداثوي؟

لقد استعرضت الباحثتان يف االطار النظري مبحثني ،تناول األول مفهوم االستيعاب القرائي ،يف حني ركز
املبحث الثاين على النسق يف املنجز التشكيلي احلداثوي ،واختتم الفصل مبؤشرات االطار النظري .أما الفصل الثالث
فقد ركز على استعراض جمتمع البحث البالغ ( )30منجزا تشكيليا ،ومت اختيار ( )5عينات (تعبريية ،جتريدية ،سرايلية،
تكعيبية) ،وصمم أداة لتحليل العينات واختتم الفصل بتحليل العينات .أما الفصل الرابع فقد تناول استعراض اهم النتائج
اليت توصل اليها البحث ومنها:كان للنسق اخلطي متثالً واضحاً يف فنون احلداثة من خالل فاعلية اخلط وحضوره كمعطى
داليل يستوعب ضمن مساحة الفضاء احمليط هبا ،وظهر ذلك جليا يف مجيع العينات .أما اهم االستنتاجات فكانت أن
لتعدد انساق املنجز التشكيلي احلداثوي والذي غابت عن بعضه موضوعاته ومركزيته يف حمايثة الواقع أن أوجد تعددية يف
القراءة واالستيعاب تباينت تبعا للفروق الفردية بني املتلقني.
املقدمة

يعد االستيعاب القرائي مطلبا لغواي وتعليميا وتربواي ،وهو من أهم املفاهيم اليت ارتبطت بطبيعة القراءة ،فهو عملية
عقلية تعمل على صهر ودمج املعلومات ،وال ميكن أن يتحقق االستيعاب القرائي ما مل يكن هناك تواصل وتفاعل بني
رموز النص املقروء واخللفية املعرفية للقارئ؛ لتنتج معرفة جديدة ابلنسق الشكلي الذي يربط بني عناصر البصرية للمنجز
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التشكيلي.ومن هنا جاءت أمهية البحث احلايل يف اخلوض ابلنسق العالمي لفن الرسم والذي يقوم على عناصر إنشائية
وبنائية حيكمها التعالق بني العناصر(األشكال والفضاءات) ،واليت توحي ابملعىن.
البند األول

الفصل االول :االطار املنهجي للبحث

أوال :مشكلة البحث
يعد االستيعاب القرائي من أهم املفاهيم اليت ارتبطت بطبيعة القراءة ،لذا عدت مطلبا لغواي وتعليميا وتربواي،
فما ال شك فيه أن اهلدف من كل قراءة هو الفهم ،وهلذه العملية البد من قدرات عقلية متنوعة وحتتاج إىل تدريب؛
األمر الذي يتطلب منا حتديد مفهوم االستيعاب القرائي ومبادئه وعملياته ومستوايته ومهاراته واهم العوامل املؤثرة فيه،
هبدف االرتقاء مبستوى االستيعاب والفهم القرائي ،ومع تطور البحوث والدراسات الرتبوية فقد ازداد االهتمام أبهداف
القراءة ووظائفها،مؤكدين على أن القراءة نشاط بصري وهي أبرز أدوات التعلم اليت تعتمد مهارات واسرتاتيجيات البد
من تعلمها وإتقاهنا ،وهذا بدوره ينعكس يف قراءة النص التشكيلي الذي ميثل شبكة من األنساق الداللية اليت تتوقف
دالالهتا على االحتماالت غري املتوقعة اليت ينسجها املتلقي (القارئ) حول النص.
من هذا املنطلق ،جاءت ضرورة البحث عن داللة املنجز احلداثوي وعالقته بسلطة منتجه وسياقاته املرجعية املختلفة عند
القارئ الذي يتفاعل مع النص ويبدأ بفك رموزه التشكيلية ليحدد معناها ،فاستيعاب املعىن الناتج ليس ابلضرورة متضمنا
يف النص ،وإمنا هو عملية عقلية تعمل على صهر ودمج رموز النص املقروء ،وال ميكن أن يتحقق االستيعاب القرائي ما
مل يكن هناك تواصل وتفاعل بني النص واخللفية املعرفية للقارئ؛ مما يغري من انطباعاته وسلوكياته واجتاهاته ليحدث نوع
من التكامل بني املعرفة اجلديدة واملعرفة السابقة لدى املتلقي .ومع ازدايد احلاجة لتطوير قراءة املنجز التشكيلي لتناسب
احتياجات هذا العصر؛جاءت ضرورة إدراك الرموز املكتوبة مث استيعاهبا وترمجتها إىل أفكار وفهم املادة املقروءة مث التفاعل
مع املقروء؛ وأخريا االستجابة ملا متليه هذه الرموز ،والنطق هبا وتوظيف املقروء يف احلياة اليومية،فنحن ال نقرأ النص كما
هو عليه ،بل كما تنعكس عليه قيمنا وخلفيتنا الثقافية،إذ أن القراءة وفقاً هلذا متنح املنجز الفين بنية متحركة ابالعتماد
على توجهات القارئ املتعددة لصياغة النص ،من خالل االلتقاء ما بني جتربة املتلقي والنص وبصدد كشف العملية
اجلدلية ما بني النص والقارئ ،الن (الفن ينشد أتسيس وظيفته الداللية بوصفه تركيباً من العالمات ،والشفرات والنماذج)
(سلفرمان ،2002،ص .)112وهذا ما أكدته طروحات (آيزر) الذي اهتم بفعل القراءة مؤكداً أن التفاعل التواصلي
القائم بني النص والقارئ ،من إنتاج القارئ ولكن بتوجيهات من النص ،فالقارئ هنا بطبيعة احلال مل يعد وجوده فعلياً
خارج النص أو كونه مستهلكاً له بل متجانساً ومتفاعالً مع النص ،وهلذا فقد بني (ايوس) أن االلتقاء بني العمل الفين
والقارئ ليس موضوعياً خالصاً وليس ذاتياً خالصاً ،بل هو مشروط دائماً ابلعالقة التفاعلية والتحاورية القائمة بينهما
وبتجانس أفق كل واحد منهما أبفق اآلخر.
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من هنا كان البد من البحث عن مجاليات النص التشكيلي احلداثوي اليت حتفز القارئ الستيعاب النص واالرتقاء
بتعبرياته اللغوية ،وهذا ما يطلق عليه ابلقراءة االستنطاقية اليت ميكن أن نصفها أيضا ابلقراءة الكلية اليت تستخدم ألفاظ
منطوقة ومفردات متنوعة وغنية ،وحماولة فهم الرموز الفنية وحتليلها ونقدها لتنتج نصاً آخر متكئاً على النص البصري
والذي يستوعب قرائيا املعىن الضمين للنص التشكيلي.وقد اوعزت الكثري من األدبيات والدراسات هذا الضعف
ابسرتاتيجيات التلقي والقراءة للوصول إىل فهم واستيعاب متعمق ملا تشتمل عليه املادة املقروءة ،وتزيد من فهمهم للمقروء،
لذا ارأتت الباحثتان طرح مشكلة البحث احلايل واخلوض يف إشكالية االستيعاب القرائي النساق املنجز التشكيلي
احلداثوي؟

 اثنيا :أمهية البحث:

تتلخص أمهية البحث احلايل يف النقاط األتية:
 .1يؤسس البحث احلايل لدراسات مجالية نقدية تعىن بقراءة بنائية اللوحة التشكيلية احلداثوي ،إذتع ّد القراءة فرعاً مهماً
من فروع اللغة ،وهلا أمهية ابلنسبة للفرد واجملتمع من الناحية الفكرية والوجدانية ،ألهنا تنمي فكر األنسان ،وتوسع
معرفته ،وتغين خرباته ،وهتذب انفعاالته ،وتصقل وجدانه وتغين تعبرياته.
 .2على الصعيد الرتبوي يعد االستيعاب القرائي عنصراً أساسيا من عناصر العملية التعليمية،وأصبح االستيعاب مبستوايته
املختلفة هدفاً رئيساً من أهدافها؛ ينشط القوى الفكرية للقارئ املتعلم ،وهتذب ذوقه وتوسع خرباته ،وتنمي من
حتصيله العلمي.
 .3إن االستيعاب القرائي جيعل القارئ مندجماً ابلنص ،متفاعالً مع كل ما ينطوي عليه النص التشكيلي من ٍ
معان ظاهرة
ّ
أو خفية ،والقراءة هلا دورها يف عملية التعليم والتعلم.
 .4يفيد البحث احلايل يف الرتكيز على عمل االستيعاب ودوره يف استثمار قدرات القارئ وتوظيفها يف فهم املادة املقروءة
نتيجة للتفاعل بني القارئ والنص املكتوب مبا يبلور من شخصية القارئ ويقومها.
 .5أن العالقة وثيقة بني االستيعاب ومستوايت التفكري العليا ،وهو مهزة وصل بني عملييت التلقي والقراءة ،لذا جاءت
أمهية البحث احلايل يف حتليل االستيعاب القرائي والتحكم فيه والتنبؤ بنتائجه.
 .6يرفد مكتباتنا احمللية والعامة واملتخصصة جبهد علمي وفين يتم من خالله كشف آليات االستيعاب القرائي يف فنون
احلداثة.
 اثلثا :هدف البحث :يهدف البحث احلايل إىل التعرف على اشكالية االستيعاب القرائي النساق املنجز
التشكيلي احلداثوي.

 رابعا :حدود البحث:
يتحدد البحث احلايل آبليات اشتغال االستيعاب القرائي يف قراءة املفاهيم الفكرية واجلمالية للمنجز التشكيلي احلداثوي،
للفرتة املمتدة  1943 – 1890واملتمثلة ابحلركات التعبريية والتجريدية والتكعيبية والسرايلية.

 خامسا :حتديد املصطلحات:
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 االستيعاب القرائي :ورد عند (عبد الباري) أبنه":عملية عقلية بنائية تفاعلية ميارسها القارئ عن طريق حمتوى قرائي؛
بغية استخالص املعىن العام للموضوع"(عبد الباري ،2010،ص.)31-30
أما(إمساعيل) فعرفه أبنه( :عملية عقلية ،تعين استخالص املعىن من املادة املقروءة خلدمة فهم النص املقروء ،وتفسريه
ونقده ،والقدرة على القراءة يف وحدات فكرية ،وفهم الكلمات من السياق ،واختيار املعىن املالئم هلا ،وتطبيق األفكار
وتفسريها يف ضوء اخلربة السابقة).عرفه (طشطشة) أبنه :عملية تفكري تتفاعل فيها املعاين يف املقروء مع املعرفة اليت لدى
القارئ ،ويتوصل القارئ فيه إىل استدالالت وتوليد معاين جديدة ،ودجمها مبعرفته السابقة ،وابلنتيجة تتعمق معرفته ويزداد
فهمه(طشطشة ،2001 ،ص.)15
أما التعريف اإلجرائي لالستيعاب القرائي فهو:

عملية عقلية بنائية يتفاعل فيها القارئ مع النص املقروء هبدف استيعاب وقراءة انساق املنجز التشكيلي احلداثوي.

 النس ق ق ق ق ( :نظام ينطوي على اس ت ت ت ت تتتقالل ذايت يش ت ت ت ت تتكل كالً موحداً ،وتقرتن كليته ابنية عالقاته اليت القيمة لألجزاء
خارجها ،ولكل أثر أبداعي نس ت تتق مييزه عن أثر أبداعي آخر)(عواد ،1996 ،ص  ،)187ويعرف أيض ت تتا أبنه (جمموعة
من القضااي املرتبة يف نظام معني)(احلسيين،ب ت ،ص )324
 املنجز التشق ققكيلي احلداثوي :يص ت تتف (جان بودراير) احلداثة أبهنا ليس ت تتت (مفهوماً س ت تتوس ت تتيولوجياً أو س ت تتياس ت تتياً أو
اترخيياً ،وإمنا هي ص ت ت ت تتيغة مميزة للحض ت ت ت تتارة تعارض ص ت ت ت تتيغة التقليد ،أي إهنا تعارض مجيع الثقافات األخرى الس ت ت ت تتابقة أو
التقليدية (براديري ومجيس ،1987 ،ص ،)29كما انه ميكن لنا اعتبار احلداثة ممارس ت ت ت ت تتة فعلية أرادت أن تناق الثقافة
الغربية الكالسيكية اليت كانت قائمة على العقل واملثل العليا والنصوص الدينية.

يعرف انست تتاق املنجز التشت تتكيلي احلداثوي إجرائيا أبنه :نزعة يف الفن مت اترخيها يف الفرتة من عام 1860م

وحىت عام 1970هدفت إىل قطع الص ق ققلة ابملاض ق ققي والبحث عن أش ق ققكال جديدة للتعبر ،وكان أهم ما مييز تلك
الفرتة هو عدم اهتمامها ابلتقاليد القدمية يف الفن التش ق ق ق ق ققكيلي والبحث عن كل ما هو جديد ومغاير وخمتلف،

مستندا إىل معطيات العصر املعلوماتية واملعرفية والتقنية.

البند الثاين
املبحث األول :االستيعاب القرائي:

الفصل الثاين -االطار النظري

يعد االستيعاب حمور عملية القراءة ،وتتطلب القراءة االتصال واالستجابة مع الرموز املقروءة ،والن القارئ يعد أحد
املكوانت األساسية يف عملية القراءة كفاعل ومشارك يف عملية االستيعاب وصناعة املعىن ،لذا ركزت نظرايت القراءة
احلديثة على املتلقي يف الفهم والتفسري والتأويل ،والعمل على جتسري الفجوة العميقة بني املنجز التشكيلي وارتباطاته
اإلنسانية العميقة ابجلمهور املتلقي .من هنا كان البد أنيتطور مفهوم القراءة من عملية آلية بسيطة إىل عملية معقدة
تعتمد على أنشطة عقلية تقوم على االستدالل واالستنباط والفهم واالستيعاب الذي يتمثل يف جانبني:األول :فسيولوجي
يتضمن القدرة على التعرف على الرموز من خالل النظر ابلعني ،والثاين :عقلي يتضمن املعرفة اللغوية وفهم املعاين والتفاعل
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مع النص ،فهدف عملية القراءة هو الفهم واالستيعاب ( ،)Mercer & Pullen, 2008وبذلك يتحول النص
التشكيلي إىل فضاء لغوي داليل يرهتن يف حتققه ابلقارئ ،وبذلك احنصرت مكوانت املنجز التشكيلي بني املنتج (النص)،
املرجع ،القارئ.
لقد كان لظهور تيارات فكرية ونقدية جديدة كالبنيوية والتفكيكية ومجالية القراءة ،ان اسهم يف تطور مفهوم القراءة
وعملياهتا يف ظل التطورات العاملية وجهود الرتبويني وعلماء اللغة ،وهذا كله جاء نتيجة التصرحيات اليت أحدثها املفكر
الفرنسي "روالن ابرت" حينما أطلق مقولته الشهرية عن "موت الكاتب"،إذ أصبحت داللة النص ال تستمد من املؤلف
وما جيري داخله من قصدايت ،بل أصبحت تستمد من النص كتناص يف عالقته ابملتلقي القارئ ،وأصبحت القراءة
(عملية تشتمل على تفسري الرموز واملعاين اليت يتلقاها القارئ بناء على خرباته الشخصية ،وعملية التفسري هذه تتطلب
عمليات نفسية وعقلية على درجة عالية من التعقيد (يونس،2000،ص.)242
من هذا املنطلق يتحدد مفهوم االس ت ت تتتيعاب ابلقراءة؛ كون القراءة حمورها الرئيس ت ت تتي ،وأحدى املهارات العقلية ذات
الص ت تتلة بعملية التلقي ،ألن االس ت تتتيعاب القرائي كمص ت تتطلح قد نظر إليه عام 1800على أنه (القراءة بص ت تتفة عامة ،وأن
االست ت ت ت تتتيعاب ما هو إال األداء الصت ت ت ت تتويت اللفظي املعرب عن النص) (عبد الباري،2010،ص ،)24وحينما نتناول مفهوم
االس تتتيعاب وفعل القراءة نس تتتحض تتر مفهوم النص ،فالعالقة بني االثنني هي عالقة ترابط جديل عميق ،ال نتص تتور وجود
هذا دون حض ت ت ت ت تتور اآلخر،إهنما وجهان لفعل واحد،فاالس ت ت ت ت تتتيعاب القرائي يتحقق من خالل فهم القارئ للمعىن الظاهر
للرموز اليت يتض ت ت ت ت تتمنها النص الفين أوال ،ومن مث فهم العالقات الرابطة بينها داخل النس ت ت ت ت تتق اليت توجد فيه ،ما يؤدي إىل
إدراكها كوحدة متكاملة الست تتتخراج املعىن الظاهر فيها ،ومن خالل االست تتتيعاب القرائي يتمكن للقارئ من التوصت تتل إىل
املعىن املضتتمر داخل العمل الفين الذي يستتعى املؤلف التعبري عنه ،يف ضتتوء خرباته ومعارفه لكي يستتتوعب النص املقروء
عرب تفاعله مع العمل الفين ،فاالست ت ت ت ت ت تتتيعاب يعني القارئ على ادراك ما تنطوي عليه املادة املقروءة من معاين ظاهرة أو
خفية ،وبدافع يقبل عليه ويتخذه وسيلة للمتعة الفكرية والتحصيل العلمي.
لقد تطور مفهوم االستيعاب القرائي وأصبح ينظر له من زوااي متعددة فهو (عملية أتمل وفهم ما على السطور،
وما بني السطور ،فضال عن كونه عملية تقييم أو حكم وحمصلة ملا يستوعبه املتلقي وما يستنتجه من معارف وحقائق
ابالستناد إىل خلفيته املعرفية)(عبد الباري،2010،ص ،)24يف حني يرى البع (أن االستيعاب القرائي عملية تفكري
تستثريه الرموز ،أذ أن االهتمام الرئيسي للقارئ يكون منصبا على تضييق الفجوة بني املعرفة السابقة لديه وبني معلومات
النص)(.)Baumann & Johnson,1984
لقد صنف (بلوم) االستيعاب إىل جمموعة من العمليات هي:
 التحليل :حماولة أقناع املتلقي نفسه ابألفكار اليت قراها يف النص. حل املشكلة :حماولة املتلقي إجياد حلول للتساؤالت اليت تظهر أثناء القراءة. تشكيل املفهوم :العمليات الذهنية اليت يقوم هبا املتلقي ليكون قادرا على تصنيف املعرفة التعرف على السبب والنتيجة ( الوائلي والدليمي،2005،ص.)92675
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أما ( )Smithفقد وجد أن االستيعاب القرائي يتمثل اباليت:
 القدرة على فهم رموز النص. القدرة على اختيار املعىن املناسب للنص. القدرة على فهم األفكار الرئيسة وحتديدها. القدرة على التفسري. القدرة على االحتفاظ ابألفكار. القدرة على تنظيم األفكار وتكاملها مع اخلربة السابقة . القدرة على التقومي)Smith,p.751974,( .لذا يتحكم يف عملية استيعاب املقروء ما خيتزنه القارئ يف الذاكرة من خمزون معريف وثقايف ،يتحدد أوال ابألدراك احلسي
للرموز( ،فتتحدد املعاين والدالالت ،ويربط بني العناصر املتشاهبة ويوازن بني مضاداهتا وتركيبها يف كل واحد متكامل
ومرتابط ليكون التبادالت املعرفية ،هبدف حتليل وتركيب مكوانت النص الفين لكي تكتمل دائرة الفهم واالستيعاب) (عبد
اهلادي وآخرون ،2005،ص ،)241وبذلك يستحضر القارئ موضوع القراءة معرفيا خالل املوقف القرائي من خالل
سلسلة من العمليات العقلية ملأل الفجوات بني املعلومات املقدمة يف النص املقروء ،واستيعاب املادة املقروءة وتفسري
القارئ وتعديله للمادة املقروءة يف املعرفة السابقة أو البناء املعريف للقارئ الذي يعترب أساسا هاما يف الفهم القرائي.
لقد حدد الباحثون مناذج ثالث لالستيعاب القرائي وهي على النحو االيت:
 .1من األدىن إىل األعلى :يفرتض هذا النموذج َّ
أن يعاجل القارئ النص عن طريق إدراكه لوحدات املس ت تتتوى األد من
النص وربطها بس ت ت ت ت ت ت تواها من الوحدات ،فالقارئ يدرك الرموز ومن مث يربطها معاً ،وأن املعاجلة تعمل يف اجتاه واحد من
النص إىل القارئ.

 .2مق ققن األعلق ققى إىل األدىن :يع تتاجل الق تتارئ ال تتنص ع تتن طري تتق وض تتع فرض تتيات تتعل تتق مبحت تتوى ال تتنص املق تتروء ،وم تتن
مث خيتت تتار أج ت تزاء مت تتن الت تتنص ليصت تتل إىل مطابقت تتة أو عت تتدم مطابقت تتة مت تتع تلت تتك الفرضت تتيات بنت تتاء علت تتى معرفتت تته الست تتابقة،
وهك ت تتذا تب ت تتدأ عملي ت تتة االس ت تتتيعاب م ت تتن مس ت تتتوى أعل ت تتى(املعىن يف عق ت تتل الق ت تتارئ) ويتعل ت تتق بوح ت تتدات املس ت تتتوى األد
(الرموز مثالً) ،واملعاجلة تسري يف اجتاه واحد من القارئ إىل النص.
 .3النموذج التفاعلي :يفرتض هذا النموذج أن املعىن يكمن يف النص القرائي ويف عقل القارئ معا ،وهذا يعتمد على

اخللفية املعرفية للقارئ ،ومعلومات حيصت ت ت ت ت ت تتل عليها القارئ من النص ،واحلصت ت ت ت ت ت تتول على املعىن من املادة املقروءة ،يكون
حمصلة للتفاعل بني القارئ والنص القرائي (عاشور ومقدادي،2009،ص.)90
استنادا إىل ما تقدم ،يتضح َّ
أن (النموذج التفاعلي) هو أقرب إىل احلقيقة العلمية من النموذجني السابقني؛ واقرب
إىل جمال قراءة النص التش ت ت ت ت ت تتكيلي ،إذ لوال وجود خمزون معريف من املعاين يف ذهن القارئ ملا متكن القارئ من أن يتفاعل
مع املعىن املطروح يف النص القرائي عرب رموزها ،لينتج من هذا تفاعل معىن جديدة من قبل القارئ.
مستوايت الوعي واالستيعاب القرائي:
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يعتمد االستيعاب القرائي على مستوايت عدة تستند أساسا إىل القراءة من خالل إدراك الرموز ،فضال على إهنا تتطلب
أدراكا عقليا يتمثل يف فهم املعاين املباشرة وغري املباشرة ،والتفاعل مع املقروء ونقده .ولقد حدد )(Karlin ،1984
 Robertمستوايت االستيعاب القرائي يف ثالث هي:
 -مستوى االستيعاب احلريف:يشري هذا املستوى إىل قدرة القارئ على فهم ما طرحه املؤلف يف موضوعه ،وهذا املستوى

يركز القارئ على فهم املعىن الظاهري أو السطحي للرسالة.
 مستوى االستيعاب االستنتاجي :يوضح هذا املستوى قدرة القارئ على الغوص يف أعماق النص ،الستخالص املعايناليت مل يصرح هبا املؤلف بشكل مباشر ،وحتديد املعاين العميقة ،وهذا املستوى يعرف مبستوى القراءة فيما بني السطور.

 -مستوى االستيعاب التقوميي أو الناقد :هذا املستوى يتضمن قدرة القارئ على احلكم على األفكار واملعلومات اليت

أوردها املؤلف يف موضوعه ،فضال عن حتديد القارئ املعلومات اليت يعرفها عن هذا املوضوع أو ذاك ،واستجابته له سواء
ابلقبول أو الرف .
أما خبراء مﺭكز ﺍلﺩعﻡ ﺍألكتاﺩيمي American Academic Support Centerفقد صنفوا مستوايت
ﺍالستيعاﺏ ﺍلقﺭﺍئي اىل:
-ﺍلمستﻭﻯ ﺍلحﺭفي :يشيﺭ ﺇلى قﺩﺭﺓ ﺍلقاﺭئ على تﺫكر ﺍلحتﻭﺍﺩﺙ ﺍلتفتصيلية يف ﺍلماﺩﺓ ﺍلمقﺭﻭﺀﺓ ﻭﺭبﻁها ابالفكار

الرئيسية.

 -ﺍلمستﻭﻯ ﺍلتفسيﺭﻱ :وهي قﺩﺭﺓ ﺍلقاﺭئ على قراءة ما بيﻥ ﺍلسﻁﻭﺭ لتحﺩيتﺩ هﺩﻑ املؤلف ،فضال عن قﺩﺭﺓ ﺍلقاﺭئ

على ﺭبﻁ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلجﺩيﺩﺓ بالمعلﻭماﺕ ﺍلقﺩيمة .

 ﺍلمستﻭﻯ ﺍلتﻁبيقي :ﻭهي قﺩﺭﺓ ﺍلقاﺭئ على تحليتل ﻭتﺭكيب املعلومات ﻭتﻁبيقها على معلﻭماﺕ ﺃخﺭ.يف حني جند (  )Roe,Stodt,&Burns,1997قسم مستوايت االستيعاب القرائي اىل:

 قراءة السطور :ﻭهﻭ ﺍلمستﻭﻯ ﺍلﺫﻱ يقﻭﻡ فيه ﺍلقاﺭﺉ بتجميع الرموز مع بعضها ،مﺩﺭكا ﺇياها ﻭحﺩﺓ متكاملةبحيﺙ يعطي كال منها ﻭﺯنها ﺍلحقيقي فتي ﺍلسياﻕ ويﺩﺭﻙ ما تحمله هﺫه الرموز مﻥ معاين.

 -قراءة ما بني السطور :وهو ﺍلمستﻭﻯ ﺍلﺫﻱ يحاﻭل فيه ﺍلقاﺭﺉ ﺍلتعﺭﻑ ﺇلتى قتصﺩ املؤلف ﻭتفسيﺭ ﺃفكاﺭه ﻭﺇصﺩﺍﺭ

بعﺽ ﺍألحكاﻡ على ما في ﺍلنﺹ متﻥ رموز ﻭﺃفكاﺭ.

 -قراءة ما وراء السطور :وهو املستوى ﺍلﺫﻱ يحتاﻭل فيته ﺍلقتاﺭﺉ ﺍستتخالص تعميماﺕ ﻭﺃفكاﺭ جﺩيﺩﺓ،

ﻭتﻭﻅيﻑﺍألفكاﺭ ﺍلمتضمنة في ﺍلماﺩﺓ ﺍلمقتﺭﻭﺀﺓ لحتل مشكلة تﻭﺍجهه( .عبد الباري،2010،ص)69
لقد أضيف مستوى أخر اال وهو املستوى اإلبداعي فبعد أن يبدأ القارئ مبمارسة فعل القراءة على النص املقروء
وينغمس يف فهم واستيعاب معانيه ،يبدأ ابلرتكيز على الفكرة الرئيسية الظاهرة واملضمرة ،الستنتاج املعىن باالستناﺩ ﺇلى
خلفية املتلقي ﺍلمعﺭفية وتفاعله مع النص املقروء ،فضال عن انه خيضع ﺇلى ﺍلعﺩيﺩ متﻥ ﺍلعﻭﺍمتل ﻭﺍلتأثيﺭﺍﺕ ﺍلﺩيناميكية
ﺍلتي تتفاعل مع بعضها لتﺅثﺭ على ﺍستتيعاﺏ ﺍلفتﺭﺩ ستلباﹰ ﺃﻭ اجيااب.
مهارات االستيعاب القرائي:
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من خالل االستتتعراض الستتابق لعدد من الباحثني وعدد من التصتتنيفات اليت ص مستتتوايت االستتتيعاب القرائي
يتضت ت تتح أنه ابلرغم من تعدد التست ت تتميات اال أن املضت ت تتمون واحد ،فجميعها تنظر إىل االست ت تتتيعاب القرائي على انه عملية
عقلية يندرج فيها جمموعة من املهارات ،وقد حددت هذه املهارات مبا يالئم التوجهات والنظرايت املختلفة ،وقد قس ت ت ت ت تتم
(جماور )1971,هذه املهارات إىل:
 مهارة فهم األفكار الرئيسية. مهارة فهم العالقات بني األجزاء وبني األجزاء واألفكار الرئيسية. مهارة الوصول إىل النتائج. مهارة تقومي املقروء ومقارنته مع املشكالت احلاضرة واملستقبلية( .جماور,1971,ص)309بينما توصلت دراسة (عبد احلميد )2000،إىل جمموعة من املهارات اليت يتضمنها االستيعاب القرائي وقد مت تقسيمها
إىل مهارات ثالث يندرج حتت كل مهارة منها جمموعة من املهارات الثانوية وهي:
أ -مهارات أساسية :وتضم املهارات التالية:

 .1حتديد داللة الرمز.
 .2حتديد الفكرة العامة للموضوع.
 .3حتديد األفكار اجلزئية من خالل املوضوع.

ب -املهارات االستنتاجية :وتشمل:

 .1استنتاج املعاين الضمنية اليت مل يصرح هبا املؤلف.
 .2استنتاج املعاين غري املفهومة.
 .3املقارنة بني األشياء املتشاهبة وغري املتشاهبة.
 .4التمييز بني األفكار اليت اشتمل عليها النص..
ج – املهارات النقدية :وتشمل:

 .1اكتشاف وجهة نظر املؤلف.
 .2التمييز بني الرأي واحلقيقة.

 .3حتديد موقف القارئ من املقروء( .احليلواين,2003،ص)146
يتضتتح مما ستتبق ،أن االستتتيعاب القرائي الذي يتحلى به القارئ يف أثناء تعامله مع النص املقروء ينطلق من تفاعله
وفهمه هلذا النص ،وتتمثل أمهيته بتمكني القارئ من بناء معىن جديد عن طريق القراءة.

املبحث الثاين :قراءة انساق املنجز التشكيلي احلداثوي

ملا كان النص التشكيلي احلداثوي خطااب مجاليا أتثرت طروحاته ابلتحوالت اهلامة اليت شهدها اجملتمع يف القرن العشرين
مع اندالع احلربني العامليتني وقيام الثورة الروسية ،فتغريت عالقة اإلنسان مع نفسه ومع العامل اخلارجي يف ظل تناقضات
ما قبل احلداثة (القرن التاسع عشر) ،واهنيار الثقافات التقليدية وهيمنة التقنية على الطبيعة .لذا كان البد أن تتطور
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القراءة بكافة مدلوالهتا ،فا لقراءة نشاط إنساين نفسي واجتماعي ومجايل على درجة عالية من التداخل والتعقيد ،ومجالية
القراءة تستلهم يف جمملها االنساق الفنية للمنجز الفين اليت تكون كال موحدا وتقرن كليته آبنية عالقاته ونسقه الذي
يشرع الباب أمام تعدد قراءات النص التشكيلي وانفتاحها الدائم على التأويل ،كونه آلية من آليات التواصل اجلمايل.
من هنا جاءت ضرورة االهتمام مبفهوم (النسق) واىل حتول بؤرة االهتمام يف التحليل اىل مفهوم (الذات) أو (الوعي
الفردي) ،كوهنما مصدر املعىن ،لذا جاء الرتكيز على أنظمة الشفرات النسقية وعلى البىن األسلوبية والداللية للنص( ،إذ
ارتبط مفهوم النسق ارتباطاً وثيقاً ابلبنية – ومبفهوم الذات املزاحة عن املركز ،وعلى حنو ال تغدو معه للذات أي فاعلية
ُ
يف تشكيل النسق الذي تنتمي اليه ،بل تغدو جمرد أداة أو وسيط من وسائطه أو أدواته) (كريزويل ،1985 ،ص.)291
وملا كانت القراءة ممارسة الحقة على النص ،فذات القارئ عادة ما جتابه بتحد ضمين يتمثل يف استيعاب أبعاده الشكلية،
لذا فهو ال يلتفت إىل السياقات اخلارجية ،وامنا تستوقفه العالقات اجلمالية ،والكيفية اليت تتشابك فيها مفاهيم ضمنية
تؤسس نسق النص الذي يصنع منه صورة عنه ،وصورة عن نفسه.
لقد ا ذ النسق مدلوالت عدة ،فكانت عند (سوسري) قريبة من مفهوم (البنية) ،أما (ميشيل فوكو) فريى (أن
النسق عالقات تستمر وتتحول مبعزل عن األشياء اليت تربط بينها)(علوش،1985،ص ،)211فالقارئ عند تفاعله مع
املنجز الفين يبين املعىن من خالل البحث عن نسق العالقات اليت تربط بني شفرات النص ،إذ يوظف القارئ معرفته
السابقة للتوصل إىل مفاتيح معىن النص بفعل خرباته السابقة ،ألن أي تغيري بتلك العالقات يؤدي إىل تغيري ابلشكل،
وتتنوع هذه العالقات بني عالقات تتابع ،وترابط ،وضمن هذا املفهوم ،فان (النسق ) يتضمن ما أييت-:

 أوال :صيغ تعرب عن حالة التجانس يف املوجودات سواء أكانت تلك املوجودات يف الكون أم الطبيعة أم انتج صنع
األشياء وتدرك هذه احلالة من خالل اإلحساس بطبيعة تلك املوجودات.

 اثنيا :صيغ تعرب عن حالة الرتتيب جملموعة من العناصر ضمن تكوين معني وفقا ملتطلبات معينة.

 اثلثا :حاله من البناء املعني للعناصر على وفق أسس معينة ينتظم فيها اجلزء مع الكل) (اخلفاجي ،2007 ،ص.)10
بناء على ما تقدم ،يعد فن الرسم احلداثوي نسق عالمايت يشتمل على عناصر إنشائية وبنائية حيكمها التعالق بني
(األشكال والفضاءات) ،واليت توحي ابملعىن ،وقراءة النص احلداثوي كحدث يندرج يف حتققه جمموعة من العالمات
والدالالت ،فضالً عن مستوايهتا النسقية الداللية كاخلطوط ،واأللوان ،واملساحات اليت تتعالق داخل التكوين العام لتخرجه
من حيز اإلمكان إىل حيز التحقق ،ويتحدد النص الفين بتشفري معني وفق مدلوالت رمزية( ،وهو مبثابة شفرة لنظامها
العام ضمن حدود الداللة ألجزائها وكلها املتكامل) (كريزويل،1985،ص .)67فاستيعاب املقروء يبتدئ من القراءة
النسقية للوحدات التصويرية للرموز ﺩﺍختل ﺍلتنﺹ ﻭﺩالالتها اليت هي عالمات (تشكل رسالة شكلية حبسب طبيعة النص
البصري ،وهي قابلة للتفكيك إىل وحدات صغرية للمعىن يف انساق حمددة من خالهلا يتكون ويرتكب املعىن الكامل
للرسالة)(علي،2013،ص ،)24لذا تعد العالمة (الوحدة األساسية للبنية البصرية ،اليت تصنع النسق) (يوزف بيرت،
 ،1985ص.)17
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لقد كسر املنجز احلداثوي نظام االنساق التقليدية مقوضاً هلا وأقرتح أنساق جديدة ابتعدت عن الواقعية ،واليت
تقوم على احتاد الدال واملدلول ،ما أدى هذا إىل زايدة عدد الدالالت املمكنة ،وهذا يستدعي ﺍمتالﻙ ﺍلقاﺭﺉ لحصيلة
ﻭﺍفﺭﺓ مﻥ ﺍلرموز والعالمات ﻭمعﺭفة معانيهتا ﻭﺩالالتهتا ليتمكﻥ مﻥ ﺍستيعاﺏ ﺍلنصﻭﺹ ﺍلتي تعﺭﺽ عليه ،ويؤكد
(سوسري) أن العالمة البصرية ال توجد بني الشيء والصورة الذهنية( ،فالصورة الذهنية ليست صورة مادية ،بل هي الطابع
السيكولوجي للشكل ،انه الطابع الذي ترتكه على حواسنا ،وتعمل كل عالمة على مستوى استيعاب املستوى البصري،
واملستوى الذهين)(حرب،1998،ص .)38
لقد أسست احلداثة منهجاً للقراءة ،فأضحت احلداثة منظومة من
االنساق املتغايرة واملتناقضة ملا كان سائدا سابقا ،واسست لفعل قرائي من
خالل نسقية الالنسق الذي امتازت هبا احلداثة واحملكومة بشبكة عالئقية ال
ميكن الوصول إىل شفراهتا اال من خالل االستيعاب القرائي لتلك االنساق،
فالقارئ مبا ميتلكه من ثقافة تبدأ من أبسط عمليات النقد سواء يف االستماع
والذوق ،وترقى إىل صيغ التجريد يف املبادئ واألحكام ،مثال ذلك ما حصل
شكل""1
بعد املدرسة االنطباعية عندما بدأت قراءة اللوحة خارج مرجعياهتا ،فشكلت
التجريدات مسة ألنساق بع االجتاهات الفنية احلداثوية فأضحى املنجز التشكيلي احلداثوي نسق لغوي غري مألوف،
متجدد أسس لفعل قرائي يقوم على ﺍلتحليل ،ﻭﺍالستقتصاء إذ لوالها لتحجرت التصورات الفنية واستحالت إىل قناعات
راسخة ،حتجب وحتد من تعددية القراءة ،وهذا ما أكده (كومربج) ابلقول( :أن اللوحة تصبح انبضة ابحلياة كإحياء
مشرتك يعطي املتلقي طاقة فهو جيره إىل دائرة األبداع ويفتح له اجملال ليجرب شيئاً من إشارة التكوين اليت كانت ذات
مرة من امتياز الفنان (ارماندو،1987 ،ص.)59فاملعىن يف النص التشكيلي احلداثوي ،ينتج عن التفاعل مع األطر
الفكرية للنص املقروء حماوالً رسم صورة جلملة العوامل اخلارجية والداخلية املشكلة حلقيقة النص ،فاملتلقي جيتاز نفس
املراحل والتجارب القرائية اليت عاشها الفنان ،وان جييء بتوقعات مستمدة من خالل استيعابه القرائي النساق املنجز
احلداثوي ،فضالً عن عدد من امليول واملعتقدات اليت يشرتك فيها مع اآلخرين ،وما ميتلكه من صور ذهنية ،فاملعىن ليس
خصائص مقتصرة على النص الفين ،بل خصائص يقوم القارئ ابكتشافها .أن هذه التحوالت يف االنساق الفنية أدت
إىل ظهور اجتاهات فنية ذات انساق خمتلفة ،مثال التعبريية ،اجتاه فين امتاز نسقه ابالنفتاح لتمثيل االنفعال الالحمدود –
سعادةً كانت أم حزانً – حىت أصبحت املبالغة يف جتسيد النوازع الداخلية لألشكال وصورها احلاملة ملضمون احلقائق
احلسية عرب توجهها حنو بنية احلقائق الباطنية من خالل استخدام نسقية اللون املشدد والشكل املبسط بعيدا عن تسجيل
االنطباعات املرئية فهي تنادي ابالبتعاد عن احملاكاة ،فمثال "اميل نولدة" شكل " "1اجته للتعبري عن انساق الذات
اإلنسانية ابستثمار نسقية اللون والشكل ليعرب عن الصراعات الداخلية الضاغطة على بنية الشكل ،وكانت ملسات
الفرشات العريضة تنجز اإلشكال على عجل وتكشف عن القيمة التعبريية هلا واليت اتسمت ابلغموض واخلشونة والتوحش،
مبا يذكر بعزلة اإلنسان عن العامل املادي والرعب الذي يناله منه ،فاالنفعال هنا يقود لرؤية تنافذية بني الداخل واخلارج،
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ضوء وظلمة ،والرتكيز على التضادات اللونية اليت أحدثها الفنان متاشياً مع الرؤية التعبريية خللق انساق فنية مجالية جديدة
تكسر ما هو سائد سابقا عرب استثمار احلرية املطلقة ،فوجدوا من اجلائز تشويه الشكل وتبسيطه والرتكيز على اخلط
والتضادات اللونية ابلطريقة اليت حتقق هدفهم لنقل ح ّدة التوتر واألحاسيس والتعبري عنها خالل البساطة واللون املشبع
بذاتية حرة ومنفتحة .لقد أاتح احلدس للفنان التعبريي استنفار الطاقة التعبريية الكامنة لديه وحتريرها من خالل آليات
تطبيق سريعة األداء وأشكال غارقة يف الوجدان التعبريي ،مستفيداً من تعبريية (فان كوخ) ووحشية (ماتيس) ،وتربز ابلنص
حالة من التضاد اجلريء الذي يذكران جبرأة الوحشيني.
لقد حققت فنون احلداثة انزايحا متخيال زمكاين يشتغل على بنية احلضور والغياب ،لكونه حاضراً يف ذاكرة الفنان
وغائباً حسياً ،فنسق الذات يظهر واضحا مستثمرا االنساق اللونية والشكلية للتعبري
عن هواجس وخماوف غري حمددة ،من خالل اإلحالل ابنساق اخلطوط العنيفة،
واأللوان املتضادة احلادة اليت تظهر يف انساق النص التجريدي اليت تعرب عن احلقيقة
الداخلية للكشف عن احلقائق الباطنية اليت فيها األشياء كسبيل إلظهار القيمة
املزدوجة للتعبري والرمز من دون االهتمام ابلعالقات احلسية املادية املوضوعية،
كالتشريح والنسب والعالقات الفضائية.
أن عملية التفاعل بني القارئ والنص تفضي إىل إعادة بناء األشياء ايقونياً
شكل""2
واختزال األشكال واالكتفاء ابلرموز الدالة عليه ،لتأسيس أنساق صورية بعيدة عن
التشبيه املعىن أو صناعة معان وأفكار ومواقف وأحكام حيال املوضوعات ،إلنتاج بنية مستقلة من أشكال حرة خمتزلة،
"فكاندنسكي" مثال استخدم مساحات من األلوان املتباينة واملتضادة ،فضال عن جمموعة من اخلطوط املنحنية شكل

" "2واملتقاطعة اليت تكونت حبركات عفوية ومرجتلة يف اخلط واللون منتشرة بشكل تلقائي على سطح النص البصري
مكتفية بذاهتا تلعب الفكرة هنا دورا يف التعبري الفين ،وبذلك مسحت للقارئ أن يكون مشاركاً يف حتديد معىن النص
التجريدي عرب تناول أيقوانهتا من الداخل مستبعدا النظر عنها خارجيا
للوصول إىل املعىن .أما"بول كلي" فقد جلأ إىل متثيل املشهد ضمن سياق البنية
العميقة ،مشددا على االنساق الداللية الداخلية للشكل ،فهو يعتمد على
مضمون معني والذي متثل بوجه أنسان ،على أنساق لونية متنح اللون واخلط حرية
واسعة لتشتغل على املنجز التشكيلي دون قيود مبتعدة عن حماكاة األشكال
الواقعية ،وتالشي القواعد التصويرية التقليدية ،شكل" ،"3ويتم التفاعل بني القارئ
ميا ميلكه من مقدرة ذهنية وما حيمله من معارف سابقة وخربات والنتتص ليتحقق
الفهم وتكون القراءة أكثر فاعلية وكفاءة.لقد متوضعت مجلة من العالقات
شكل""3
املتشابكة لتنسج نشاط حدسي قائم على الوجدان واملخيلة من دون اعتبار
للعالقات احلسية واملوضوعية ،مما جعلها طو خطوات متقدمة حنو التجريد اخلالص.
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أما التكعيبية فقد حققت انزايحا عن التقاليد املألوفة من حيث انس ت ت ت تتاقه الداللية لكون الفن ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت من وجهة نظرهم ت
نشت تتاطاً يلياً يصت تتفه (بيكاست تتو) (أكذوبة يراد هبا مقولة حقيقية) فباست تتتخدامها أوضت تتاع التكعيب اهلندست تتي القائم على
نظرية التبلور التعدينية أساساً له يف البناء والتكوين ،فا ذوا أجزاء معزولة من العامل املرئي ومثلت األشكال بعد تقسيمها
إىل مس تتاحات مس تتطحة لرؤيتها من عدة وجوه يف آن واحد،وهذا جاء للتعبري عن حقيقة مطلقة ،أن الرؤية التكعيبية ال
تنطلق من مركز بصتتري واحد بل من مراكز بص ترية عدة ،األمر الذي اقتضتتى أن يكون القارئ متهيئاً الستتتيعاهبا ،هلذا مل
يتعامل الفنان التكعييب مع الواقع على أست ت ت ت ت ت تتاس انه بنية مادة جامدة بل بنية متحركة قابلة للتغيري أحدث طفرة حداثية
على ص ت تتعيد الش ت تتكل،إذ جس ت تتدت التكعيبية رغبة يف إعادة بناء فض ت تتاء اللوحة على
أس ت ت تتس جديدة ،فض ت ت تتال عن اهنم اس ت ت تتتخدموا تقنية الكوالج ،كما يف أعمال "جورج
براك" و"بيكاس ت ت ت تتو" اليت مسحت بتحويل الص ت ت ت تتورة الفنية إىل ص ت ت ت تتورة مركبة انجتة عن
انتدمتاج عنتاصت ت ت ت ت ت تتر وختامتات متنوعتة من أوراق اجلرائتد واخلتامتات لتحويتل الصت ت ت ت ت ت تتورة
املستتتوعبة إىل صتتور متخيلة من الذاكرة اندجمت حتت دافع حتويلي إىل جمال منفصتل
بوضوح عن (واقع) البيئة املستوعبة"شكل " ،"4فعمدوا يف سبيل بناء اللوحة لتصبح
س تتطوحها متماس تتكة وقوية إىل هندس تتة ص تتورة الطبيعة وتبنوا طروحات الفيثاغوريني،
وكان تعبريهم غري عادي لوصف العامل العادي.
شكل""4

شكل""5
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أن التغريات اليت حدثت يف أنساق املنجز التشكيلي املعاصر أدى إىل إذابة الذات يف اجملهول مما مهد لتيارات
الحقة كالسرايلية اليت اعتمدت على آليات حدس تستدعي يف الغالب نسق الالوعي الذي يستحضر آنياً مهارة الفنان
ووجدانه وكوامنه النفسية ،فتضمن النص أماكن وأزمنة ال ميكن أن تتجمع يف العامل
احملسوس ،ومن خالل اخلط واللون املنفعل تتوالد األشكال .وهذا ما متيز به (سلفادور
دايل) مبقدرته على اإليغال يف الالشعور ومتثيله لكياانت وعوامل غرائبية هلا أنساقها
اخلاصة ،شكل " ،"5فقد حل نسق الالشعور كبؤرة مهيمنة تتسامى على كل ما هو
مألوف ،وتقوي سلطة العقل وقصديه الوعي من خالل االمتثال الكلي للحلم
واالستسالم للهذاين الذي جتلى عرب التجميع الالمنطقي لإلشكال واملوضوعات،
وكان هدفه التعبري عن الطاقة الالواعية أبداء متعقل وإحياء تنفسية تصعد من قيمة
التعبري والرمز ،وحتمل مضامني فكرية وجدانية متخيلة ،لذا يصف (أندريه بريتون)
احلركة السرايلية أبهنا (إلية نفسانية صافية ،تعرب عن سري عمل الفكر يف غياب أية
مراقبة ميارسها العقل ،وخارج أي اهتمام مجايل وأخالقي)(أمهز،1981،ص-173
 ،)174فالسرايلية حترر الفنان من عبودية القيود القدمية ومن سيطرة العامل اخلارجي.
لقد تنوعت أعمال السرايليني بني أشكال واقعية ضمن موضوع غري واقعي،
أو(أشكال جتريدية غري واقعية وبعيدة عن ضوابط العقل واملنطق ،منسجمة فقط مع
الالشعور ومعتمدة على التلقائية واألحالم ،فهي امتزاج حالتني تبدوان متناقضتني ومها
احللم والواقع)(.احلطاب ،2010 ،ص .)132فموضوعات الفنان السراييل دائما ما
تعرب عن موضوع غري واقعي انبع من أحالم الفنان يتحول من خالله السطح البصري
من عامل احلسيات إىل عامل ذات طابع خيايل ليعرب من خالله عن خفااي الذات الواعية
من خالل حتطيم الرؤية التقليدية ملفهومة النص املتمثلة بثنائية ( الشكل -املضمون)
شكل""6
مستعيضاً عنها بصورة حلمية جديدة كما يف الشكل"."6
يتضح مما سبق ،أن االنساق الفنية يف اجتاهات الفن احلداثي خيتفي فيه التسلسل املنطقي ابجتاه القفزات املفاجئة
يف بنية النص ،أضحى الدال يف الرسم يقع خارج أطار الواقع ،والرتكيب البنائي لتلك االنساق مبين ابألساس من عدة
دوال تتخطى النسق التقليدي وتتمرد على أبعاد تلك الدوال املعتادة ،واصبح السطح املصور يف اللوحة غري خاضع
لقوانني خارجية بل لقوانني العمل الفين الداخلية التابعة من ذاتية الفنان .فاملنجز التشكيلي احلداثوي منظومة من الدوال
تستدعي فك مدلوالته مدخالً لفهم املعىن ،مما يتطلب من املتلقي استيعاب اتم إلدراك معىن املنجز التشكيلي احلداثوي
وفهمه.
مؤشرات االطار النظري
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 .1االستيعاب عملية مركبة من عدة قدرات ،وحتدد وظيفته يف القراءة والوصول إىل معىن املقروء ،واليت تتحقق عرب
التواصل والتفاعل بني القارئ والنص املقروء.
 .2يعد النسق نظام ينطوي على استقالل ذايت وحتدد ذاتيته عرب عالقات أجزائه اليت ال قيمة لتلك األجزاء خارجها.
 .3اعتمدت التعبريية على نسق الذات كبنية مهيمنة يف النص ،مما دفع ذلك لرتحيل الشكل املرئي إىل ما هو متجاوز،
من خالل تفعيل أنساق اللون واخلط مما جعل النص يتسم ابالنفتاح شكلياً وداللياً.
 .4اعتمدت التجريدية انساقاً من العالقات التصويرية كبنية مهيمنة يف النص إلنتاج أشكال ذات صفة حدسية ،هبدف
أحداث تغيري داخل النسق البنائي.
 .5اعتمدت السرايلية على الالشعور واخليال وعوامل املاورائيات كبنية مهيمنة يف النص ،وقد متثلت هذه البنية أبنساق
ورموز حلمية جمردة متحررة من البؤرة احلسية مرتبة تلك االنساق أبشكال تلف عن األشكال اليت تنسقها قوانني
الرؤية البصرية املعتادة.

الدراسات السابقة

مل تعثر الباحثة على أية دراسة اجنبيه أو عربية متس موضوع البحث احلايل بشكل مباشر.
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البند الثالث  -منهجية البحث وإجراءاته

 أوال :منهج البحث :اعتمدت الباحثتان املنهج الوصفي التحليلي (حتليل حمتوى) ،يف حتليل عينة البحث متاشياً مع
هدف البحث الذي ينص على :التعرف على إشكالية االستيعاب القرائي النساق املنجز التشكيلي احلداثوي.

 اثنيا :جمتمع البحث:نظراً لس ت ت ت ت تتعة جمتمع البحث ،ولطول امل ّدة الزمنية من ( ،)*()1943 – 1890وتعذر إمكانية
حصتر أعداده إحصتائياً ،لكثرة تيارات الرستم احلديث ،وكثرة أعداد الفنانني وغزارة نتاجاهتم املتواجدة يف أماكن عديدة
من دول أوراب ،فقد اطلعت الباحثتان على ما منش تتور ومتيس تتر من مص تتورات للّوحات املتعلقة مبجتمع البحث واحملددة
دراس تتتها فيما يتعلق اش تتكالية االس تتتيعاب القرائي يف انس تتاق املنجز احلداثوي يف املوس تتوعات األجنبية واملص تتادر الفنية
عالوة عن املصورات املطبوعة على أقراص ليزرية ،ومت حصر ( )30منجزا تشكليا حداثواي.

 اثلثا :عينة البحث :قامت الباحثتان ابختيار عينة البحث قصداي ،بعد تصنيفها حسب املدارس الفنية ومبا يتناسب
مع حدود البحث ،وحسب املراحل الزمنية للمدارس الفنية (التعبريية ،التكعيبية ،التجريدية ،السرايلية) ،وبناءً على هذا
التصنيف مت اختيار عينة بلغت ( )5لوحات اُختريت بطريقة قصدية  ،بناءً على املؤشرات اليت توصلت إليها الباحثتان
يف اإلطار النظري للبحث ،ومت مراعاة أن تغطّي اللوحات تيارات الرس ت ت ت تتم احلديث احملددة يف البحث ،وتتمتع بش ت ت ت تتهرة
اترخيية ومجالية يف الرسم األوريب والعاملي ،وألهنا شكلت اجتاهات فنية مهمة بعينها يف سياق نزعة احلداثة.
لقد اُختريت العينة وفقاً املسوغات اآلتية :
 .1مت انتقاء العينة يف الرس ت تتم احلديث كوهنا تلف يف رؤاها وأهدافها وتقنياهتا وحتمل يف ثناايها جوانب فكرية ومجالية
وبنائية ،وهو ما يهم الدراسة احلالية.
 .2تنوع أستتاليب تيارات الرستتم احلديث ما يُتيح اجملال ملعرفة آليات اشتتتغال
ُمتنوعة اعتمدها الفنان جتستتيداً لذاته يف الرستتم احلديث ،وللحصتتول فيما
بعد على نتائج متنوعة.
حتوالً بنائياً وتقنياً ،من حيث است تتتخدامات اخلامة وتنوع التقنيات وآليات االشت تتتغال يف اجلانب
 .3شت تتهدت اللوحات ّ
البنائي هلا.
 .4أخذت الباحثتان عند اختيار عينة البحث آبراء بع ذوي اخلربة واالختصت ت ت ت ت ت تتاص ملحق ( )1يف هذا اجملال ،بغية
التأكد من صالحيتها وهدف البحث.
 رابعا :أداة البحث:من أجل حتقيق هدف البحث والكش ت ت تتف عن إش ت ت تتكالية االس ت ت تتتيعاب القرائي النس ت ت تتاق املنجز
التش ت ت ت تتكيلي احلداثوي ،اعتمدت الباحثتان املؤش ت ت ت ت ترات املفاهيمية الفلس ت ت ت تتفية واجلمالية والبنائية اليت توص ت ت ت تتلت إليها
وانتهت هبا ضمن سياق اإلطار النظري للبحث.وقد مت تصميم األداة وفق احملاور اآلتية :
(*) اعتمدت هذه الفرتة ألهنا متثل حص ت تتر أول عينة انطباعية – مت احلص ت تتول عليها للفنان ( مونيه ) وآخر مصت تتورة تعود إىل للس ت ترايلية ،وهي
عينة لت(شاغال) .
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 احملور األول:املهارة الوصفية (احلسية) :وصف بصري حسي لعناصر بناء املنجز التشكيلي.

 احملور الثاين:املهارات التحليلية:اشت ت تتتمل على حماور يست ت تتة رئيست ت تتة تفرعت منها ( )16حمورا اثنواي،وركز هذا احملور
على تع ّقب العناصر التشكيلية وأسس العالقات كوسائل تنظيم يف املنجزالتشكيلي.

 احملور الثالث :املهارات االس ق ق ق ق ققتنتاجية :واشت ت ت ت ت ت تتتمل على حمور واحد تفرع عنه ( )3حماور فرعية ،الكشت ت ت ت ت ت تتف عن
الطروحات املفاهيمية واجلمالية اليت سامهت يف دعم وانبثاق الرؤية احلداثية
 احملور الرابع:مهارات احلكم :وقتتد تفرع إىل حمورين وفيهتتا مت الرتكيز على آليتتة التحليتتل والرتكيتتب النس ت ت ت ت ت ت تتاق املنجز
التشكيلي.

 صدق األداة:

مت عرض األداة بصت ت ت ت ت ت تتيغتها األوليةعلى جمموعة من اخلرباء ملحق( )1من ذوي االختصت ت ت ت ت ت تتاص وبناءً على مالحظاهتم مت
تعديل بع الفقرات من حيث الص تتياغة ،وابس تتتعمال معادلة (كوبر  )cooperحص تتلت األداة على ص تتدق ظاهري
بلغت نسبته ( .)%80وأصبحت األداة بصيغتها النهائية جاهزة للتطبيق ،ملحق (.)2

 ثبات االداة:

لغرض حتقيق ثبات األداة مت اتباع طريقتني:
 .1االتفاق عرب الزمن :وكان نسبته(.)90,0
 .2االتفاق بني حمللني خارجني :بعد حساب معامل االتفاق بني احملللني األول والثاين ،أظهرت نسبة االتفاق
( .)78,26وكانت نسبة االتفاق بني الباحثتان واحمللل األول ( ،)83,91وبني الباحثتان واحمللل الثاين
(،)78,70وقد بلغ معدل الثبات الكلي (.)80,29
الوسائل اإلحصائية:

 -1معادلة كوبر ( )Cooperوظفتها الباحثتان يف حساب صدق األداة:
 = Paنسبة االتفاق
 = Agعدد املتفقني
 = Dgعدد غري املتفقني
عدد مرات االتفاق ( ) Ag
نسبة االتفاق Pa = __________________________________ × 100
عدد مرات االتفاق ( + ) Agعدد مرات عدم االتفاق () Dg
-2معادلة سكوت ( )Scootاستخدمتها الباحثتان يف حساب ثبات األداة :
إذ أن :
 = Tiمعامل الثبات
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 = Poنسبة املتفقني
 = Peنسبة غري املتفقني
النسبة األوىل للمتفقني (  – ) Poالنسبة الثانية للمختلفني () Pe
____________________________________________
=ti

 -1النسبة الثانية للمختلفني () Pe
حتليل العينات:

عينة ()1

أسم النص :مطحنة

عينة""1
السكني

اسم الفنان:كازمير مالفيتش.

اخلامة واملادة  :زيت على كنفاس.

املصدرhttps://www.marefa.org:
يؤشر النص رجال حتيطه جمموعة من األشكال متعددة األلوان واألجزاء ليوحي ابحلركة واحليوية ،فقد حاول(مالفيتش)
اجلمع مابني األشكال املعدنية الساكنة كمسوغ خللق مساحات لتشكيالت هندسية جتريدية من خالل تفعيل عالقات
االنساق من خطوط والوان خللق ديناميكية تشكلها امتزاجها البصري والبنائي .فنجد النسق اخلطي يظهر بفاعلية من
خالل جمموعة من اخلطوط املستقيمة املنحنية واملنكسرة ليتألف جتاورايً مع املساحات اللونية يف تكوين النسق الشكلي
والرتكيز على البناءات اهلندسية عرب اختزال بنيه الشكل وتراكب مستوايهتا ،ما يؤدي إىل غياب املضمون الشكلي املباشر.
أما النسق اللوين فقد جتسد عرب تضادات لونية بني األلوان احلارة والباردة ،هذا املستوى من العالقات اللونية حياول هبا
النص صيب احلوارات التتابعية ضمن تعالقات اخلط ،واملساحة اللوين ،والفضاء.فاحدث النص فضاءً من العالقات
املنسجمة أو املتضادة عرب حركة اخلطوط واأللوان وفقاً ملنظور ذهين يبدد حسية املكان والزمان فينتج عن ذلك استبدال
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املنظور التقليدي مبنظور فضائي الحمدد .لقد ادت االختزاالت الشكلية إىل تفعيل املضمون الرمزي حمققا بذلك تقويضا
ألي مضمون شكلي صريح وواضح ت فاهليئة الشكلية للنص قد أبتعدت عن الواقع لتتحول بفعل التجزئة والرتكيب إىل
انساق شكلية هندسية جديدة ملونة ابلوان متضادة مبتعدة بذلك عن أي مرجعيات ضاغطة على العمل الفين مما فتح
اجملال أمام القارئ إلعطاء معىن جديد للمنجز التشكيلي ،وهذا يستلزم استيعااب قرائيا للنسق اجلديد.

عينة ()2

أسم النص:عروس

عينة""2

الريح

اسم الفنان :أوسكار كوكوشكا

اخلامة واملادة :زيت على كنفاس.

املصدرhttps://www.marefa.org :
يصور النص عاش َقني مستلقني يف منتصف اللوحة كبنية مهيمنة ،أذ يصور(كوكوشكا) مع امرأة أحببها يوماً ما بشكل
كبري يف حطام سفينة يف وسط حميط ،لقد حاول الفنان التعبري بصورة ذاتية عما كان جيول يف نفسه من خالل اللجوء
إىل النسق اللوين،اذا جلأ إىل استخدام االختزال اللوين ،فقد اقتصرت بنية النص على جمموعة من األلوان الباردة اليت هيمن
عليها اللون األزرق بشكل واضح على فضاء اللوحة وخلفيتها ليضفي على أجواء اللوحة جوا حزينا ،إذ عمد الفنان إىل
استخدام اللون األزرق لكي يرمز للربودة واحلزن ،بسبب عالقته اليت مل تكن على ما يرام ،وإدراكه أبن أمنيته يف الزواج
من حبيبته لن تتحقق ومها سينفصالن ،أما النسق اخلطي فيلعب دورا مكمال للنسق اللوين إلضفاء طابع احلزن والقلق
على جو اللوحة ،لتدل اترة عما كان يشعر به جتاه حبيبته ،واترة أخرى ليعرب عن مشاعر احلزن واالسى ،لتخلق نسقا
شكليا ذا مضمون رمزي غري مباشر عرب تراكب تلك االنساق لتدل على حاله اخلوف وعدم اهلدوء ،فقد أمهل الفنان
احلقيقة الواقعية اليت تراها العني ملصلحة التعبري الداخلي النفسي ،وبرغم من أن العينة بتصويرها لبنية واقعية حماكية ،من
خالل اعتماد اجلسم البشري ومتركزها يف بنية النص التشكيلي ،أال أن التحول حدث يف آلية النسق التواصلي هذا من
خالل تعبريها عن داللة رمزية واضحة من خالل نسقها اللوين والشكلي الغري املألوف على أرضية النص وفقا ملنظور غري
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تقليدي ،الن التعبريية اندت ابحلرية املطلقة واالبتعاد عن أي حماكاة للواقع عرب تقويضه ملوضوعية تلك األشكال ،أن
الفنان عرب عن أحاسيسه من خالل ضرابت خشنة قصرية عنيفة متثل جبسد الرجل ،بينما رسم حبيبته بضرابت انعمة
وأكثر هدوءً ،لذا جند أن امللمس كان له حضورا فاعال يف التعبري عن مشاعر الفنان وأحاسيسه الداخلية من خالل
استخدام الضرابت اللونية اخلشنة والناعمة مما أحال بنية النص إىل سطح حمدد ابخلطوط واأللوان ،والسماح للنظرة الكلية
للقارئ ان متنح اإلشكال دالالت ومعاين خمتلفة عرب تفكيك تلك البنية وإعادة تركيبها من جديد وفقا الستيعابه القرائي
لتلك اخلطوط واأللوان إلضفاء معىن جديد للمنجز التشكيلي.
عينة ()3

أسم النص :حالة إنسانية
اسم الفنان:رينيه ماغريت

اخلامة واملادة  :زيت على كنفاس.

سنة اإلنتاج1935:

املصدرhttps://www.marefa.org:
يصور النص مشهدا للبحر يتمركز يف وسط النص الرمسوي
كبنية مهيمنة ،وقد تكرر هذا املشهد يف أغلب أعمال (ماغريت)

عينة""3
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مع اختالف العناصر املكملة للمشهد املتمثلة هنا حبامل حيمل لوحة ،فضال عن كرة مستقرة على أرضية الغرفة اليت تطل
على البحر ،من الالفت لالهتمام أن يف اغلب لوحات (ماغريت) جند هذا احلضورالواضح للبحر ،اذ كان له أتثري يف
طفولته ولذا تكرر يف اغلب أعماله .لقد استعارالفنّان يف عمله عناصر مألوفة ،ولكنّه طرحها ضمن ٍ
سياق غري مألوف
متاما،ما جعل املكان ينبئ مبفرداته عرب العالقات اجلدلية بني الزمان واملكان فكان يق ّدم يف لوحاته الكثري من الغموض
عرب تقدمي مضمون شكلي غري مباشر الذي يسمح للقارئ بصياغة فرضياته إلعطاء املعىن ،ويؤسس اللون نسقاً مهيمناً
يف هذا النص ،فاأللوان احلارة يف مقدمة اللوحة واأللوان الباردة يف اخللفية شكلت تضادات لونية يف بنية النص،ومن
خالل تفعيل عالقات االنساق من خطوط والوان أدى إىل خلق ديناميكية تشكلها امتزاجها البصري والبنائي ما أدى
إىل خلق توليفات تعمل على رؤية عوامل أخرى والنظر إىل ابعد من وجودان احلاضر واستحضار صورة احللم فيؤدي إىل
خلق صراع بني ما هو مرئي وما هو غري مرئي للخروج عن االطار التقليدي لرؤية األشكال املباشرة،وقد قال (ماغريت)
عن منجزه إن كل شيء نراه خيفي شيئًا أخر ،فاضحت الصورة غرائبية تتطلب تفكيك بنيتها الداللية من قبل القارئ مث
إعادة بنائها من جديد اعتمادا على ما ميتلكه من صور ذهنية تكون بعيدة كل البعد عن أي حماكاة للواقع.
عينة ()4

أسم النص :الكمان واألبري

أسم الفنان :جورج براك

سنة االنتاج1913 :

املصدرhttps://www.marefa.org :
جيس ت ت تتد هذا النص اش ت ت تتكاالً هندس ت ت تتياً متداخلة يف عالقات نس ت ت تتقية يلمح منها آلة
موستتيقية (كمان) تتوستتط النص التصتتويري تتداخل مع شتتكل االبريق ،فيما امتلئ
فض ت ت تتاء النص بدرجات غامقة من اللون االزرق الذي ش ت ت تتكل نس ت ت تتقاً مهيمناً يف بنية
الشت ت تتكل ،فضت ت تتال عن تصت ت تتارعية النست ت تتق اللوين مابني الظل والضت ت تتوء ،فبنية الشت ت تتكل
مفتوحتتة دون اغالق ممتتا تتيح للقتتارئ الرتكيز على داللتتة النص وتراكتتب الكليتتات
واجلزئيتتات ،الثتتابتتت واملتغري يف كتتافتتة العنتتاصت ت ت ت ت ت تتر املرئيتتة من لون وش ت ت ت ت ت ت تكتتل وهي من
أست ت تتاست ت تتيات بنية اخلطاب التكعييب ،ويركز النست ت تتق النصت ت تتي على بنية الشت ت تتكل اجملرد
وعالقتاتته والتتتابع االيقتاعي للخطوط وتوازن املس ت ت ت ت ت ت تتاحتات وجتدليتة الش ت ت ت ت ت ت تكتل مع
عينة""4
الفضتتاء؛ فقد استتتطالت آلة الكمان وتالشتتت يف الفضتتاء اجملاور هلا بروابط هندستتية
جمردة لتؤست ت ت تتس فضت ت ت تتاء متحرك ذات عالقات تركيبية تقصت ت ت تتي العمق وحتجم وظيفته
ض تتمن النس تتق الفض تتائي .فيما أش تتتغلت بنية النص على حض تتور املعطى الداليل للخط يف حتديد قوة الش تتكل والزهد يف
اللون ،وتغييب املنظور التقليدي ،فلم خيرت الفنان (براك)زاوية نظر واحدة ،وامنا تعددت لديه نقاط النظر ليش تتاهد املنجز
من كافة اجلهات،وهذا ما ال ميكن مش تتاهدته يف األحوال األعتيادية ،اىل حد انتهى بتناثرها ومتويهها مع خلفية الس تتطح
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لتفكيك البنية التأليفية وخلق أيهامات فض تتائية وملمس تتية ازحيت خالهلا احلقيقة املادية للنص التش تتكيلي لتأكيد الص تتورة
الذهنية املغايرة للمحاكاتية وتصعيد فاعلية القراءة يف تقوي الرموز الفكرية وتفعيل املضمون الرمزي.
عينة()5

أسم النص :اختالف سنجريل.
أسم الفنان :فرانك ستيال.

اخلامة واملادة :زيت على كانفاس.

املصدرhttps://www.marefa.org :
يؤس ت تتس هذا النص تكوينات من أش ت تتكال هندس ت تتية من دوائر
وأقواس تتجلى عرب انس ت تاق لونية ذات حراك أفقي وأخر عمودي متناغم
هيمن على ص ت ت ت ت تتياغة بنية الش ت ت ت ت تتكل والفض ت ت ت ت تتاء الذي يتجاوز بنية املكان
والزمان ،ويتض ت ت تتح املعطى الداليل للخط يف حتديد األش ت ت تتكال اليت تدرك
عينة""5
دفعة واحدة وفق ثنائية األعلى واألستتفل ماحنة النص إبعادا كلية،أن فعل
التنويعات اللونية اليت تتباين عالقتها داخل بنية النص مهمشاً اإلشكال،
إذ عد اللون يف ذاته العنصتتر البنائي األستتاستتي فيتكون الشتتكل من خالل الرتكيز على أولوية اللون الصتتايف (اخلالص) يف
ذاته ،أن تغييب املض تتمون الش تتكلي جاء ليؤكد على رؤية مجالية خالص تتة يف الفن التش تتكيلي مفادها أن اللون وحده هو
الش ت تتكل واملوض ت تتوع يف آن واحد .ان املعاجلات البنائية اليت يفص ت تتح عنها اخلطاب البص ت تتري للنص الفين أفرزت مجلة من
اإلجراءات اليت ميكن أن تظهر ص ت ت ت ت ت تتيغ التكوين للش ت ت ت ت ت تتكل التجريدي اخلالص ،وقد مت تفكيك البنية التأليفية للنص عرب
مس ت تتاحات لونية هبيأة أقواس تتابع وتتباين يف مس ت تتتوى املس ت تتاحات اللونية لتش ت تتكل مبجموعها ص ت تتيغة ش ت تتكل دائري غري
منتظم وأبلوان متعددة شتتكلت فضتتاءً افرتاضتتياً ال متناهياً بدرجات لونية أقل حدة من الشتتكل الدائري .اما تقنية األداء
اليت أتبعت يف بنائية الشت تتكل التجريدي يف هذا النص الفين ،جند أهنا تقوض موضت تتوعية االشت تتكال وتفعل من املضت تتمون
الرمزي الذي يقوم على مبدأ كلي الذي يقوم على تص تتارع و لف بني املتناقض تتات ،اظهار انس تتجامها يف وحدة ش تتاملة
من العالقات البنائية اليت ظهرت عرب التآلف بني س ت ت ت تتلس ت ت ت تتلة األلوان احلارة والباردة ،وإظهار غنائية اللون التجريدي على
املسطح التصويري ابجتاه كل ما هو مطلق ليحقق االقرتاب من فن املوسيقى اخلالص.
إن بنائية الشت ت تتكل يف هذا النص الفين قد جتاوزت الصت ت تتيغ املكانية للشت ت تتكل النست ت تتيب فظهر الشت ت تتكل يف حركة
مس تتتمرة من التبدل املكاين ،وهكذا ظهر اللون عرب فض تتاءً رحب من البناءات اهلندس تتية اليت تنفي ما هو ش تتيئي وحس تتي
لرتفع أنساق العالقات البنائية إىل ما هو حدسي وفكري ،فظهر الشكل مفارقاً للمظاهر احلسية اجلزئية وابحثاً ابستمرار
عن ص تتيغ كلية وقيم مجالية مطلقة ابتعدت عن النس تتق احملاكي للواقع مس تتتهدفا من خالل الفكر الرايض تتي اجملرد اخرتاق
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الطبيعة املادية إىل ما هو منزه عن الغرضتتية واجلزئية الفردية عرب تضتتاداتوأنستتجامات لونية واضتتحة وأشتتتغاهلا على املنظور
اللوين والبعد الالمتناهي يف بنية النص ذات النسق التجريدي .

البند الرابع
عرض النتائج

الفصل الرابع -نتائج البحث ومناقشتها

فيما يلي عرض للنتائج على وفق هدف البحث ،وعلى النحو اآليت:
 .1كان للنسق اخلطي متثالً واضحاً يف فنون احلداثة من خالل فاعلية اخلط وحضوره كمعطى داليل يستوعب ضمن
مساحة الفضاء احمليط هبا ،وظهر ذلك جليا يف مجيع العينات.
 .2اعتمد النسق الشكلي يف فنون احلداثة على النسق التجريدي واشتغاله على التجريد اهلندسي ،ورضخ إىل نسقية
األداء العفوي الذي حيتكم إىل الضرورة الداخلية والتجريد اخلالص ،كما يف العينات ( )5و(.)1
 .3جاءت نسقية األشكال السرايلية مغايرة للمرئي املألوف ومنفتحة على عامل من الصور احللمية ،اليت يستوعبها القارئ
من خالل األنساق اجلزئية من لون وخط وشكل ،كما يف العينة (.)3
 .4متظهر النسق التواصلي بصياغات أتويلية ،تبلورت فيها املعطيات الداللية لألشكال واليت فعلت املضمون الرمزي لبنية
النص البصري جتريدايً أو تعبرياي أو سرايليا او تكعيبيا يف الصورة الكلية للمنجز التشكيلي ،واليت تعمل على تقوي
موضوعية تلك األشكال ،كما ظهرت يف مجيع العينات بشكل متفاوت.
 .5اعتماد نتاجات احلداثة ،على النس تتق اللوين خلاص تتييت االختزال والتض تتاد بص تتورة متفاوتة ،لتؤلف كلية الص تتورة الفنية،
وظهر يف مجيع العينات.
 .6احدث النسق الفضائي حتوالً يف بنية الشكل التعبريي من خالل تداخل الزمان واملكان وتغييب املنظور التقليدي
ضمن مساحة الفضاء احمليط هبا ،وآلية اشتغاله كانت على بنية اللون واخلط والشكل واملفعمة بشحنه عاطفية متسامية
على الزمان واملكان احملددين ،كما يف العينة ( )2و( )3و(.)4
 .7ظهر النست ت تتق التحليلي للست ت تتطوح البص ت ت ترية وتراكبها ،وحتول يف النست ت تتق التكعييب والتجريدي من خالل حتليل وإعادة
تركيب البنية التأليفية للنص،وذلك بتجزئة الشتتكل وتراكبهم ما أحال النص اىل نستتقية مستتطحة واليت لعبت دوراً يف
أثراء الصورة الذهنية للقارئ ،كما يف العينة ( )5و( )4و(.)1
االستنتاجات

بناء على ما اسفر عنه البحث من نتائج ،خرجت الباحثتان بعدد من االستنتاجات ،وهي على النحو اآليت:
 .1أن لتعدد انساق املنجز التشكيلي احلداثوي والذي غابت عن بعضه موضوعاته ومركزيته يف حمايثة الواقع أن أوجد
تعددية يف القراءة واالستيعاب تباينت تبعا للفروق الفردية بني املتلقني.
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 .2يلعب االستيعاب القرائي للمتلقي دورا مهما يف حتليل انساق املنجز التشكيلي احلداثوي ،إذ سعى النسق التجريدي
والتكعييب إىل أحداث خلخلة يف الرؤية املادية لألشتتياء أبحداث قطيعة هنائية مع العامل اخلارجي ،واالستتتعاضتتة عنها
برؤية مشولية حتكمت يف االنساق اللونية والبنائية.
 .3يتﻁلﺏ ﺍالستيعاﺏ ﺍلقﺭﺍئي من املتلقي فهﻡ ما هﻭ ﺃبعﺩ مﻥ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍل ت ت ت ت ت تﻭﺍﺭﺩﺓ ف ت ت ت ت ت تي بنية النص احلداثوي الذي
اشتغل على آلية اختزال اللون والشكل للوصول اىل اعلى مراحل التجريد واجلوهر والذي امتاز ابلنسق العقلي الذي
يتحكم هبندسة األشكال بعفوية األداء ويتفق معها بتجريد األشكال واختزاهلا.
 .4اش تتتغل النس تتق الست تراييل على آلية أحدثت حتوالً جوهرايً عن األنس تتاق التقليدية احلديثة األخرى من حيث الس تتلطة
األبستمولوجية لالشعور ،وهذا يستدعي استيعااب قرائيا ألطالق األشكال من حمدداهتا احلسية على وفق نسق يكفل
استحضار القدرة الطفولية يف األداء بطريقة تلقائية.
 .5يضتتيف االستتتيعاب القرائي النستتاق املنجز التشتتكيلي احلداثوي جانبا دالليا متجاوزا حدود املألوف ،ويشتتتغل على
نست تتق الصت تتورة احللمية الالواعية بتضت تتمينها أشت تتكاال حست تتية جمردة ،حتقق أجواء النست تتق الس ت تراييل من فضت تتاء وحجوم
وأشكال ومبعاجلة غرائبية للشكل ذات تركيبات متعددة فرضت سلطة الالشعور كقوة ابستمولوجية متحكمة.
 .6يتطلبﺍالستيعاﺏ القرائي حتليل انس ت ت ت ت ت ت تتاق املنجز التشت ت ت ت ت ت تتكيلي احلداثوي جمموعة من املهارات كاملهارات التحليلية
واالس ت ت ت تتتنتاجية...اخل ليتمكن من القراءة لما بيﻥ ﺍلسﻁﻭﺭ لﺭبﻁ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلﻭﺍﺭﺩﺓ فيﺍلنﺹ البص ت ت ت تتري ومقارنتها
بمﻭﺍقﻑ ﺃخﺭﻯ تقع خاﺭﺝ نﻁاﻕ ﺍلنﺹ ﺍلمقﺭﻭﺀ.
 .7يس ت تتتدعي املنجز احلداثوي قراءة انست ت تاق التص ت تتور العقلي أكثر من اعتماده على النس ت تتق احملاكايت للخط والش ت تتكل،
والكش ت ت تتف عن آلية اش ت ت تتتغال الرتاكيب الداخلية من خالل مفهوم الكلي ال اجلزئي ،ض ت ت تتمن تراكيب زمكانية حتمل
داللة تعبريية ورمزية حلالة احلس املتغري اىل اجلوهر الثابت.
 .8أن االستيعاب القرائي يعتمد على اإلاثرة البصرية اليت حتدث لدى القارئ الحداث التالؤم بني املعىن املقروء اجلديد
وخرباته السابقة ،هبدف فهم الظاهرة الفنية املعايشة.
التوصيات

.1

.2

.3

استنادا إىل ما توصل إليه البحث من نتائج واستنتاجات ،توصي (الباحثتان) ابآليت:
ضرورة تربية وتوعية ما يستحضره القارئ معرفيا خالل املوقف القرائي ،والذي ال يقتصر على ظاهرة اإلملام مبا هو
مطروح من فن ،بل لكون فاعلية العملية القرائية تبدأ منه لذا البد أن ميتلك استيعااب قرائيا ملا هو مطروح.
تنمية الذائقة الفنية اجلمالية وتربية الوعي اجلمايل لطلبة قسم الرتبية الفنية من خالل تنمية االستيعاب القرائي للمنجز
احلداثوي،وتعزيز اجلانب اإلدراكي لطبيعة اإلحساس اجلمايل ومن مث انعكاسها على نتائجهم الفنية .
احلاجة إىل قراءات واعية تظهر املعىن املضمر والكامن يف النص ،بعيداً عن األسلبة املعدة مسبقاً على مقاسات النص
اجلاهز.

2693

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

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

.4

الرتكيز على آليات االستيعاب القرائي للمنجز احلداثوي ضمن مفردات مادة حتليل ونقد فين وللدراستني األولية والعليا
ملا هلذه املرحلة (اترخييا وفنيا وفكراي) من دور انعكست مرجعياته ومقوماته وأساليبه على تيارات فنون ما بعد احلداثة.
املقرتحات

استكماال ملتطلبات البحث احلايل وحتقيقه ،تقرتح (الباحثتان) الدراسات اآلتية:
 .1أثر اسرتاتيجية القراءة الناقدة واالستيعاب القرائي يف تنمية التذوق الفين لدى طلبة الدراسات العليا.
 .2االستيعاب القرائي وانعكاسه على فهم املنجز التشكيلي لدى طلبة قسم الرتبية الفنية.

املصادر واملراجع

 .1ارماندو ،سيلفا ،اتريخ الفن للرؤية ،ت:ميسون موسى ،جملة الثقافة األجنبية ،السنة السابعة ،العدد1987 ،2

 .2إمساعيل ،بليغ محدي ،اسرتاتيجيات تدريس اللغة العربية أطر نظرية وتطبيقات عملية ،دار املناهج للنشر والتوزيع،
عمان.2013 ،

 .3أمهز ،حممود ،الفن التشكيلي املعاصر(  )1970 -1870فن التصوير ،دار املثلث للتصميم والطباعة والنشر،
 .4بريوت.1981 ،

 .5برادبري ،مالكم ،مجيس ماكفارلن ،احلداثة ،ت  :مؤيد حسن فوزي  ،دار املأمون  ،بغداد .1987 ،

 .6علي حرب ،مئة عام على رحيل نيتشه فيلسوف القوة واألنسان األعلى والعدمية ،جريدة السفري/6 /23 ،
2000

 .7احلسيين ،جعفر ،معجم مصطلحات املنط  ،ط ،1دار االعتصام للطباعة والنشر ،ب ت.

 .8احلطاب ،قاسم ،مجاليات الفن التشكيلي يف عصر النهضة األوربية ومدارس الفن احلديث واملعاصر ،ط ،2دار
الكتب والواثئق.2010 ،

 .9احليلواين ،ايسر ،تدريس وتقييم مهارات اللغة والقراءة ،دار الفالح ،الكويت.2003 ،

 .10سلفرمان ،ج .هيو ،نصيات بني اهلرمنيوطيقا والتفكيكية ،ت :حسن انظم وعلي جاسم صاحل ،ط ،1املركز
الثقايف
 .11العريب ،الدار البيضاء ،املغرب.2002 ،

 .12طشطشة ،ميس موسى علي ،أثر التدريب على استخالص األفكار الرئيسة يف النص على االستيعاب القرائي
لطلبة الصف العاشر األساسي يف مدارس وكالة الغوث يف منطقة جنوب عمان( ،رسالة ماجستري غري منشورة)،
جامعة
الريموك ،أربد ،عمان.2001 ،

 .13عاشور ،راتب قاسم ،ومقدادي ،حممد فخري .املهارات القرائية والكتابية وطرائ تدريسها واسرتاتيجيتها ،دار
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