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الفصل االول

مشكلة البحث:

تهدددا العمليددة التعليميددة ؤددا المتععدداة التعليميددة الد

جامعة بغداد /كلية الفنون الجميلة

دددا

تغييدتاة متبوبددة ؤددا عددلو

المتعلم عواء كان هذا العلو ( معتؤيا م وجدانيا م مهاتيا) ،اذ تقوم هذه العملية بتزويد المتعلمدين

عل وؤق قدتاتهم واعتعداداتهم ومعتوياة نضجهم بالمواقا التعليمية المالئمة لهدم ،كدذل تزويددهم
بددالربتاة التعليميددة المعتؤيددة والمهاتيددة وتكددوين ااتجاهدداة الفنيددة التددا تنمددا قابليدداتهم علد اابدددا

وتمكنهم من اكتشاا قامة قدتاة تتتقا بواقعهم الفنا والدذ يمثد الهددا الدذ تاد الد ت قيقد
هذه العملية من رال التكوين الشام لجوانب شراية المتعلم .ن هذه العملية تعم علد تتههيد

المتعلمين واعدادهم لمهنة ما من المهن التا تشك جدزءا مدن بنداء المجتمد  ،بعدد اكعدابهم الربدتاة
التعليميددة والمهدداتاة الفنيددة التددا تعدداعدهم بالنجددام ؤددا يدداتهم معددتقبال التددا تعتددت

وظائفهم ؤا المجتم الذ يعيشون ؤي ت.
كددذل

يدداتهم واداء

(م مد  1991ص .)27

نهددا تعددد عمليددة منظم د هادؤددة تا د لغايدداة ت دتتب ب اجدداة ومت لبدداة المددتعلم مددن

جهة واهداا المتععاة التعليمية التا يتعلم ؤي من جهة رتى ،كونها توضح التر ي ال زيداد

رب دتاة المتعلمددين واكعددابهم المهدداتاة الالزمددة ابندداء يدداتهم وذل د مددن رددال ارتيددات الم دواد وؤددق
عاليب التدتيس ال ديثة (موع  1984 ،ص ) 2
بناء عل ما تقدم ؤان مشكلة الب

ال الا تتبلوت و المتعلمين الذين يترتجون من قعم

التتبية الفنية الذ يعد ا د ااقعام العلمية والفنية ؤا كلية الفنون الجملية -جامعة بغداد ،ويهددا
ال د اعددداد وتههي د

مددن يقددوم بتدددتيس مدداد التتبيددة الفنيددة التددا يددتم تدتيعددها ؤددا مددداتس المت لددة
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الثانوية ،وعلي يتوجب عل هذا القعم تزوديهم بدالربتاة التعليميدة (المعتؤيدة والمهاتيدة) ؤضدال عدن
الجانب التتبو والثقاؤا.

لددذل ؤددان ا ددد مت لبدداة ترددتي ال الددب ؤددا هددذا القعددم هددو انجدداز مت لبدداة مدداد المشددتو

الفنددا الددذ يقدددم مددن راللهددا عمددال ؤنيددا* ،مددا يتهل د لني د شددهاد البكددالوتيوس ؤضددال عددن الم دواد
الدتاعية اارتى ،ومدا يعدع اليد الب د

الذ يقدم ال الب من ي

ال دالا هدو الب د

عدن مواادفاة العمد الفندا التشدكيلا

التنظيم الجمالا لمكوناة ذل العم .

لقد اعتدع ذل قيام (البا ثة) باجتاء دتاعة اعت العية ت لدب منهدا ان تتعدايع مد

الاد ددا ال اتب د د وهد ددم يقومد ددون بتنفيد ددذ مشد دداتيعهم الفنيد ددة ،اذ لفد ددة انتباههد ددا ان هند ددا

لبدة

ر د دداء يمكد ددن

مال ظتهددا ثندداء عمليددة التنفيددذ تتمث د بضددعا ال لبددة ؤددا تنظدديم مكوندداة المشددتو مددن العنااددت

وااعس و العالقاة التاب ة بين مفتداة الموضو الفنا اذ ن ك عنات من عناادت الموضدو

ي كددم مضددمون واتجدداه جمددالا م د ن بيددت اع دتاا وكيفمددا اتفددق ب ي د

وجماليا دارد ؤضداء اللو دة ،ؤضدال عدن ذلد

تت ددت تل د العنااددت ايجابيددا

اجدة ال الدب الد المعتؤدة الكاؤيدة بعناادت التكدوين

وعالقتهددا الجماليددة كونهددا تلعددب دو ات ؤعدداا ؤددا ظهددات و ددد التنظدديم الجمددالا مددن رددال العالقدداة

اللونية المتواؤقة وتوزيعها توزيعا جماليا و اد ات العالقاة الر ية وما يتب ها من ايقاعاة مرتلفة
و تنعيم الع وم والتمييز بين مالمعها المتباينة.
ان القا مما تقدم ؤان مشكلة الب

ه يمتل

تبلوتة من رال التعاتلين ااتية-:

لبة قعم التتبية الفنيدة المهداتاة الفنيدة التدا تدتهلهم لتنظديم مكونداة المشدتو الفندا

التشكيلا جماليا؟

ه يعت ي ال لبة اضفاء ال اب الجمالا عل مشاتيعهم الفنية التشكيلية؟

اهمية البحث:

تبتز اهمية الب

بالنقا ااتية:

 .1اجددتة البا ثددة د اتعددة معد ية للد اتعدداة والب ددو العلميددة العددابقة للتعددتا علد الد اتعدداة التددا
تناولددة موضددوعا ددو جماليدداة التكددوين ؤددا نتاجدداة ال لبددة او دتعددة التنظدديم الجمددالا ؤددا
المشدداتي الفنيددة ،ؤوجدددة د اتعددة (الدددري  *)2006 ،ود اتعددة (الق دزاز ،**)2009 ،لددذل تبددتز

اهمية هذا الب

بكون مشتوعا علميا يب

ل لبة قعم التتبية الفنية.

ؤدا التنظديم الجمدالا للمشداتي الفنيدة التشدكيلية
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 .2قددد تعدده م نتددائا الب د

ال ددالا ؤددا ااعددتفاد مددن امكانيدداة ال لبددة المتميدزين بمشدداتيعهم الفنيددة

التشددكيلية وكيفيددة تنظدديمهم لعنااددت التكددوين واب دتاز جماليتهددا مددن اج د رلددق قدددت بعددي مددن

الداؤعية والتوجي التا تنش قدتاة ال لبة بيت المتميدزين بمشداتيعهم مدن ردال التاكيدد علد

قواعدد التكددوين واتشددادهم وااتتقدداء بهددا ؤنيددا ومهاتيددا وتتبويددا اجد انجدداز مشدداتي ؤنيددة متميددز
معتقبال رااة عند مماتعتهم لمهنة تدتيس التتبية الفنية ؤا مداتس المت لة الثانوية.

 .3قددد تفيددد نتددائا هددذا الب د

المتععدداة التعليميددة ذاة العالقددة التددا يتوجددب الد اتعددة ؤيهددا تقددديم

ال لبة مشاتي ؤنية تشكيلية لالعتفاد من المعيدات الم ددد ؤدا الب د

ال دالا اعدتردام ؤدا

عملية تقويم مشداتي ال لبدة علد وؤدق مدنها علمدا بعيدد عدن التقدويم العشدوائا الدذ يرضد

لربتاة التدتيعا.

اهداف البحث-:

الكشا عن التنظيم الجمالا ؤا المشاتي التشكيلية ل لبة قعم التتبية الفنية.

حدود البحث-:

يقتات الب

ال الا عل المشاتي الفنية (اللو داة التشدكيلية) التدا ينجزهدا لبدة الادا

التاب لقعم التتبية الفنية للعام الدتاعا .20011-2010

تحديد المصطلحات-:
اعتمد الب

ال الا التعتيفاة ااجتائية بما يتالءم واجتاءات .

التنظيم :هو عملية ت لي وتتكيب وبناء نعيا من عناات و عس التشكي عل وؤق جمالا.

الجمالا :هو نشا تعبيت يتمث ؤا القدت علد اديابة وتمثيد ااشدياء والظدواهت واان باعداة
التا يتلقاها لبة التتبية الفنية من م ي هم البيئا.

التنظيم الجمالا  :هو القدت عل ت لي عناات واعس التشكي ومن ثم تتكيبهدا لرلدق نعديا وؤدق
عالقاة تكويني ونعق جمالا واوا ال تنفيذ ؤكت المشتو .

المشتو  :هو انجاز عمال ؤنيا (تشكيليا او معت يا) مدن لبدة المت لدة التابعدة – قعدم التتبيدة الفنيدة
كون د جددزء مددن مت لبدداة مدداد المشددتو المقددتت لهددم ؤددا هددذه المت لددة ،اذ يعددت ي ال الددب

ت بيق قواعد المنظوت ؤا هذا العم ويمكن قياعها ومال ظتها باعتردام اعدتمات تقدويم ااداء

المهات التا اعدة لهذا الغت .

الفصل الثاني
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التنظيم الجمالي:
ن تنظيم مجموعة عناات اغيت لتكوين كبت جما بمضامين ودااة عمق ،مت ظد

يعددتردم مددن قبد الفنددانين علد مدددى العاددوت ،كمددا ن تنظدديم المفددتداة البادتية المرتلفددة ؤددا كد
متو ددد ،كددان دائمددا هددو الهدددا مددن ب وثنددا النظتيددة ،وهددذه العمليددة ا تددتم بعش دوائية و مددن رددال
المادادؤاة ،بد بفعد عمليدداة ذهنيددة وابداعيددة مقتتنددة بالجهددد والمثددابت  ،وهددذا مددا كددده تعدديزانت ؤددا

قول  :تليس العم الفنا مجموعة من الماادؤاة الععيد و ااشتاقاة االهية ،ب هو ثمت لقددت
تتكيبية هائلة تتمث ؤا تنظيم األ الم وايابتها ؤا اوت اعتي يقية تتالءم م شعوت الفنانت(.)1
ن

عم ؤنا ا يكون جميال كمنتا نهائا ،قد اكتم بالفع وابلق عل نفعد  ،ؤالعمد

الفنددا لدديس كيانددا مغلقددا ،و نمددا تكددون معددتمت ،منجددز ؤددا الددة ادديتوت دائمددة ،لدديس هنددا

عددم

وت ديددد معددبق منددذ البدايددة ،ؤالبددد ن يبددد مددن موق د مددا ،تن لددق تكت د مددن دواؤ د و دواؤز دارليددة

وراتجيدة ثددم ينمددو ان القدا مددن الجزئيدداة يمدت بعمليدداة وم ات د عدد تزامنددا مد نمدو الكد  ،ؤددالمنجز

الفنددا ا يتمظهددت كمع د مكتمد  ،و نمددا هددو ؤددا الددة تنظدديم و تكددة ؤددا

اتجدداه ممكددن .داعيددا

لالنفعا الجمدالا ،ن بيعدة الفدن قائمدة علد التقدديت لكد مدا يتاد بدالقيم والمعداييت الجماليدة ،اذ

ان الجمددا

نمددا يقددوم ؤددا شددكا ال بيعددة علد

عددس تجتيديددة وان هددذه الاددفاة التجتيديددة المعينددة

ها الباعثة لالتتيام والمتعة و (اانفعا الجمالا) اذ تتضمن تاايقا واانعجام والتناعق والتدوازن

والتنو ت(.)2

يبددد التنظدديم والتشددكي دائمددا مددن نق ددة مددا ،والنق ددة ككيددان ؤاع د تنتقد ؤينشدده عنددد انتقالهددا

الر د  ،وعنددد مددا يت ددت الر د بجمي د نقا د يتكددون الشددك ؤينشدده الع د ح ذو البعدددين م د لمعدداة
وض دتباة ؤتشددا وم دواد رددتى مددن موجددوداة ال بيعددة يتددت ثددا ات ذاة مالمددس متنوعددة وم د تددت
األلوان لتهرذ دوتها لب

التكوين.

جمالياة من نو رت ،وهكذا تنتق

ا ع ح وتتقاتب وتتتاكب ؤا ؤضداء

النق ة ليس لها بعاد ،ولكنها عنات اغيت جدا ؤا الع ح تت ت ؤترلق ادو ات عاعدية،

وهذه الاوت هدا م ادلة عمليداة التنظديم ،والنهايدة مدا هدا اا اجدزاء مدن الجدوهت ،وعمليدة ت دو

نق ة ما ال متكز ،ؤان هذا يعنا نهدا قدد ادب ة بدتت للددوتان ،وهدذه العمليدة تشدك قاعدد وليدة

أل تك ددوين وهن ددا ينم ددو الش ددك اش ددعاعيا م ددن المتك ددز ن ددو الر دداتي ،وه ددا تك ددة ولي ددة ؤ ددا جميد د

ااتجاهاة ،وت ة تهثيت النق ة اشتغ ؤنانو ال داثة علد اعدتردامها كدال مدن عدو ات وعدينيا وؤدان
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كوخ ،كذل كال مدن بيكاعدو وبد ات ؤدا الفتدت التكعيبيدة المتكبدة ،ؤكاندة عمدالهم مليئدة بال تكدة مدن
رددال ديناميددة مواقد النقددا المليئددة بالضددوء ق د اددغيت ا اددت لهددا لتغ يددة معددا اة لو دداتهم

وها معالجة جديد لشغ الفضاء(.)3

وعددن الر د يقددو (ناثددان نددوبلت)  :تهنددا دائمددة عناددت عدداس هددو الر د  ،ؤقددد يعنددا ر ددا

م ددز از بقل ددم التا دداص علد د ا ددف ة م ددن ال ددوتق لك ددن باامك ددان يض ددا ن يع ددد الرد د ج ددزءا م ددن

الشك ت(.)4

وهنددا تتكددد الر ددو وجودهددا ب ددتق مرتلفددة ،ومنهددا تك دتات الر د وتغييددت العددم  ،و توعددي
المعاؤة بين الر و مما يع دا اي داء بدالنمو ،كمدا تتهكدد الر دو وتتموضد وتن لدق ؤدا تكتهدا
ين ترض للنعق البنائا ،و بتقعيم عبت و داة زمانية و مكانية مما يو ا للمتلقدا باانقعدام

و تتداب الر ددو عبددت تكددة منتظمددة لتضددييق العد ح و لتوعدديع  ،وهنددا

تيقددة تع ددا ان باعددا

بوجود ؤتاغ ما ،ومن رال ال تكة يمكننا الجم بين اايقاعاة ال ت والمنظمة( .)5وهدذا مدا اشدتغ

علي بيكاعدو ؤدا لو اتد كلهدا ،مدن ردال اعدتردام قابليدة الرد ؤدا التعبيدت عدن الشدفاؤية والتزامنيدة

ورلددق نم ددا مثيددت للقل ددق ولالي دداء ب تك دداة متناقضددة علد د ن ددو عني ددا ،كمددا اع ددتردم الر ددو

الرشنة ذاة الزوايا ال اد اثات اانفعااة.

وقد تتب هذه الفكت كال من (موندتيان وكلا) ،اذ كد مونددتيان العالقداة األؤقيدة والعموديدة

ؤضددال عددن المن نيدداة ،وهددا ؤكددت كدددها عدديزان ،ت د واددلة ؤددا النهايددة ال د ت لي د ر ددا ؤددا
عما (كلا) التا تشكلة وانتظمة وتغيتة شكال بتغيت الر و بيعت (.)6

واللددون عنا د ات تشددكيليا رددت ،اذ يشدديت كدداظم يدددت ال د تعتيف د تيعددتا اللددون ؤيزيائيددا بهن د

ظدداهت اهت اززيددة كالاددوة ،ولك د لددون ذبذبددة رااددة (

مجموعددة ااهت د اززاة ؤددا الثانيددة) ؤدداللون

األ مددت ل د و دده الذبددذباة والبنفعددجا ل د عل د الذبددذباة ؤهددو قا دت الموجدداة ددوا عددب ل دوان

ال يا الشمعات(.)7

هنددا ت (لعدديزان) ؤددا تقددديت القيمددة التعبيتيددة لللددون اذ يقددو  :ت ددين يع ددا اللددون بعدداده

يع ا الشك اكتمال  ،مما يعنا ن دقة الشك تذوب مام الدقة المعبت ؤا بقع اللونت(.)8

وقد كد تؤان كوخت ذل بقول  :تعوضا ن اؤتع عل نعخ مدا مداما تؤيدا ،اعدتردم اللدون

لكا بيت بقو كثت عما تيد التعبيت عن ت(.)9
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وجد اان باعيون بهعلوبهم الثوت تقنية جديد باعتردام األلوان بفع ضتباة لونية اغيت

من اللون تبددو كثدت بتيقدا مدن األجدزاء المماثلدة الم ليدة بعد وم لونيدة متدتجدة،

رلدق شدك مدن

ااهتددزاز الباددت الددذ يتولددد عندددها توض د دتجدداة لونيددة متناقضددة مددن القيمددة نفعددها ال د ج دوات
اللددونا والتغددايت ؤددا

بعضددها ،ترتددتق اع د ح لترلددق ايقاعدداة بيددت متواؤقددة ،ن اعددتردام التندداق

القيمة اللونية والضوئية باة نظاما متبعا لدى الفنانين اان بداعين ضدمن دائدت القادد وبفعد وعدا

وا ع اس جمالا ثناء نهماكهم بالعم مما دى ال ب

جمالية رااة بهم.

وؤا مجا التعبيت عن ال تكة ،وم اولة التقدا ال تكدة وتعدجيلها ؤدا ل ظتهدا ااانيدة اشدات

ال الافاة الدينامية لل يا  ،وبالنظت ألهميدة ال تكدة ؤدا التنظديم الجمدالا لعناادت التشدكي وهدذا

ما اشتغ علي الكثيت عبات عن تكة ألنها تبد من مكان وتنتها ؤا مكان ما(.)10

لقددد ت مددس الكثيددت لفكددت ال تكددة ،ممددا دى الد نشددوء نظددام مددن المعددتقبلية التددا دعددة الد

تتالا ال تكة لغت

الواو الد تدزامن ال دااة النفعدية والشدعوت و عدب تادتيح تبوتشدينات ؤدا

ين تياوت اان باعيون لو ة بهدا بتاز ل ظة رالد  ،ندعا ننا نتوا ال تتكيبة مكونة من

الزمن والمكان ،والشك واللون ،والدتجاة اللونية ،هكذا نبنا لو تنات(.)11
وبفع د ال تكددة هددذه والتددا تكددون مفهوميددة بمعن د

عاعددا ديناميددا دون نهايددة ذا مددا قوتنددة

بال تكة الذاتية كما ؤا التعبيتية و الموضوعية كما ؤا اان باعيدة والتكعيبيدة ،ؤال تكدة ؤدا عمدا

الفنانين المعتقبلين قد فزة المتلقا بان يعيع ضمن بنية اللو ة ،ؤليس هنا نق دة للنظدت ثابتدة،

ب جمي مفتداة العم ؤا تكة معتمت  ،ؤك شاء يت ت وينمو باعتمتات.
ن تكة الوعا بالجما تتتب بالمنجز الفنا والمتلقا من ردال

بيعدة العناادت المكوندة

للعمد الفنددا ،و بيعددة العالقدداة بددين هددذه العنااددت ،كالو ددد والتنويد واايقددا و التندداظت والت دوازن
والتا يدتم ت قيقهدا بفعد تنظديم عناادت التشدكي جماليدا ،ؤالفندان قدد يعدتثمت التنداظت كعدمة جماليدة

ؤا التكوين.

مددن ج د ت قيددق قيمددة جماليددة جديددد  ،وهددذا مددا شددتت

الفالعددفة مثددا (هيج د ) اذ يقددو :

تؤالتنظيم بما هو كذل  ،يكمن بوج عام ؤا التعاو الراتجا و بتعبيت دق ؤا تكتات وجد معدين
وا د يع ا الشدك الو دد المعنيدة ،وو دد كهدذه هدا ب كدم تجتيددها األو بعيدد منتهد البعدد عدن

الكلية العقالنية للمفهوم العينا ،وهذا ما يجع الجمدا ا يوجدد ا بالنعدبة الد ملكدة الفهدم التدا ا

تعق عوى التعاو والتماث المجتديينت(.)12
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قد يبدو التنظيم للعناات بعي ا و معقدا ،وقدد يتعدس علد وا دد و كثدت مدن الرادائص
المميز ؤا هذه العناات ،والفنان بالبا ما يعع ال ت قيق الو د الجمالية بفع الموائمدة مدا بدين
جزاء العم الفنا ؤا نظام يمكن تبين  ،وقد تكون بع

تيقة لرلق الو د ضمن البناء التشكيلا

ها اعتعما العناات المماثلة و المت ابقة بتك اتته والتكتات هو
وقد تت قق الو د ؤا التقابد

د الرواص التئيعية ؤا اايقا .

و التضداد ،وهدا العالقدة بدين شديئين مت دتؤين ،بمعند هندا

ادلة بدين األجدزاء المتضداد وهدذه العالقدة يعدتنب المتلقدا منهدا الو دد ؤدا التضداد والتدا بالبدا مددا
ي ل ددق عليه ددا ال ددة التد دوازن وه ددا

دددى ش ددتو التنظ دديم الجم ددالا ،وه ددذا الن ددو م ددن التد دوازن ي دددع

ب دد(الشكلا) وهددو تك دتات ك د العنااددت التددا ؤددا الجانددب الوا ددد ،عل د الجانددب األرددت مددن الت دوازن

ؤيدددع ب دد(الالشكلا) اذ تعددالا ؤي د العنااددت بيددت المتكاؤئددة ،وقددد يلجدده الفنددان ال د اعددتعما
للتضدداد لتنظدديم عناا دته،

رددت

تناقضدداة بالقيمددة اللونيددة و الدتجددة والكثاؤددة اللونيددة لرلددق نعددق مددن

األشكا اللونية المتضاد المتفاعلة ،وقد تت قق الو د يضا بفع ال تكدة وااعدتم اتتية عدن تيدق
تدار الر و وتشدابكها لتتشدت معداتاة ال تكدة ،وهندا ال تكدة الر يدة وااعدتم اتتية التدا تدو ا

للمتلقا بوجود شتي يتب ويو د العناات المنفالة المتعدد والمرتلفة ضمن و د العم (.)13

ن التكدتات والتدوازن وال تكددة وااعددتم اتتية ،بالبددا مددا يلجدده ليهددا الفنددان كوعددائ مو ددد تبد

جمالياة متنوعة.

وقددد عددع الفنددان لرلددق ن دوا لتنظدديم عناا دته البنائيددة وتتكيددب ونعددا عالقدداة ؤيمددا بينهددا،

بمعن د يمددنح العددياد لعناددت مددا مددن رددال التبدداين مددثال ؤددا األل دوان ،كددهن تكددون العددياد ل ل دوان

البدداتد و الفات ددة عل د رلفيددة بامقددة و العكددس ،و عددن تيددق وض د عناددت معددين ؤددا مقدمددة
التكوين ،و من رال عز عنات و عناتين من مفتداة العم عن باقا عناات التشكي  ،و

باامكددان مددنح معددا ة معينددة ملمعددا مغدداي ات ،و عددن تيددق ال تكددة و العددكون أل ددد العنااددت ،و

ت قيق العياد عن تيق تو يد النظت و من رال ارتالا شكال ما عن مجموعة شكا م ي ة
بد  ،كدان يتماثد شدك واتجدداه مجموعدة مدن الر دو وتندتظم جماليددا عموديدا ويرتتقهدا ر دو

عاكنة كما ؤا عما موندتيان(.)14

ؤقيددة

ويعددد الفضدداء مددن العنااددت التشددكيلية ،وهددو يددز يمكددن ن ندتك د بفع د عالقدداة جماليددة
تكوينيددة ،اذ (ينشدده دائمددا مددن ال تيقددة التددا تنددتظم بهددا وض د المجعددماة والتنوي د بالكتلددة المجعددمة
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يرلددق تدددارال م د الفضدداء وقددد يكددون عل د قدددت مددن الت دتاب والتعقيددد ب ي د

كعناات معتقلة)(.)15

ياددعب الفا د بينهمددا

ذن الفضاء يتهعس مد الكتلدة ،وهدو وليدد عمدق م ددد ،وان اامتدداداة واألعمداق ا يمكدن

ن تتمظه ددت ب دددون ااد ات ال ع ددا للفض دداء( .ؤه ددو م ددي اامت ددداداة الواع ددعة لل دددود المكاني ددة،

وعالقددة انفتا هددا ن ددو العمددق (كمعدداؤة) ،وبا نيددا (كدالددة) ؤالفضدداء واعد ومنفددتح دومددا ،ؤهددو قابد

للم ء دوما بالو داة (الكت  ،األجعام)(.)16

ن العم الفنا ب بيعت  ،هو نتيجة ق اتتاة كثيت ومهمدة تعتمدد علد شرادية ومهدات وؤكدت
ال فنان وتتاكم المعتؤة لدي و عاعيت تجاه موجوداة ال بيعة ،وكما يقو (موتيس دنيس) تتذكت ن
ي لو ة قب

ن تكون اانا و عاتية و نوعا من كاية ،ها ؤا األعاس عد ح معدتوى ب دا

بهلوان جمعة عل وؤق نظام معينت( ،)17ؤالتكوين عبات عن عملية تنظيم تل العناات التاويتية
بهدا رلق و د مفاهيمية.

لجه الفنانون ألعاليب متعدد منها المعتوياة المتتاكبة ،التفاوة ؤدا ال جدم ،الموضد علد

معددتوى الاددوت المنظددوت الر ددا والجددو  ،ارددتالا اللددون ،مددن ج د تمثي د العالقدداة المكانيددة و

الفضائية بين األشكا عل عد ح قماشدة التعدم( ،)18ؤعندد اعدتردام التتاكيدب مدن جد مدنح المشدهد
اا عاس بالعمق ؤا تنظيم األشكا  ،ؤقدد تت اتكدب معدتوياة عديدد علد التدوالا و قدد تبددو بعد

المع ددتوياة ش ددفاؤة ب يد د

اا عاس بالفضاء.

ن التتي ددة م ددن ر ددال المع ددتوى األم دداما الد د األر ددت ؤ ددا الرل ددا يع ددزز

وعنددد اع ددتردام التفدداوة ؤ ددا ال جددم م ددن جد د األهميددة النع ددبية لشددروص التك ددوين ،يمك ددن

اعددتردام المغددايت ؤددا ال جددم لالي دداء بالبعددد ،كمددا يمكددن تنظدديم األشددكا

عددب القددتب مددن هددامع

معتوى الاوت العفلا لتو ا بالقتب ،كما يمكن تعم األشكا البعيد بدهلوان ؤات دة و قد بتيقدا مدن
تل التدا ؤدا المقدمدة ،ويرفدا مدن اؤاتهدا ب يد

تبددو كهنهدا تتالشد ؤدا المعدا اة القتيبدة مند ،

ويمكن تهكيد البعد الفضائا بفع تقنية ارتالا اللون باظهات األشكا ؤا المقدمة بهلوان كثت دؤئا
نعبيا ،ما األشكا ؤا الرلا بتز لفن ذن شك  ،والشك بنداء مدن العالقداة،

تنظديم عناادت

العمد وتشددكيلها وتتكيبهددا ؤددا و ددد عضددوية ذاة قيمددة جماليددة كاملددة ،وهددذه الو ددد ضددتوتية عنددد
التهم د ؤددا العم د الفنددا كك د  ،ؤك د عناددت يبدددو ل د عالقددة م د التتكيددب الددذ يبدددو موجددودا مددن
رالل د  ،ؤالعم د الفنددا لدديس نظامددا ،تكبددة عناا دته ب تيقددة معينددة ،و نمددا ك د عناددت مددن هددذه
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العناات يكون ل شكل التعبيت من رال وظيفت ؤا ااد ات الكلا وتشيت عوزان ألنجت هنا ال
نف ددس الفك ددت الت ددا تهر ددذ به ددا ؤ ددا تفع دديت عملي ددة ااب دددا الفن ددا ،ت ند د ل دديس مج ددتد تتتي ددب للعناا ددت

المع ا  ،و نما هو شاء ما ينبثق من هذا التتتيب شاء ما لم يمكن موجودا من قب ت(.)19

وتقو يضا ن ما يميز األعما الفنية هو جمالها ،ؤالجما هو التعبيتيدة .والشدك الجميد

هو الشك المعبت ،وينب الجما

يضدا مدن ااتعداق و اانعدجام ومبدد الو دد ؤدا التندو شدت ا

ت غا و دت عل تنوع و ا ي غا تنوعد علد و دتد  ،ذن ابدد للعمد الفندا مدن ن يكدون ثمدت

لعمليددة منهجيددة رااددة ،ا وهددا عمليددة تنظدديم العنااددت التددا تتددهلا منهددا تكتد التددا ترلد عليد
ابعددا زمانيددا ،وهنددا يعددتعين الفنددان بهعدداليب اايقددا والتنظدديم والتناعددب والتكدتات والتندداظت والتماثد ،

ؤتكددون جميعددا بمثابددة ظدواهت ؤنيددة تعدداعد علد

بدتاز اايقددا واظهددات التنويد  ،وهددا بالبددا مددا توجددد

كوعائ مو د ؤا العم الفندا ،والفندان بالبدا مدا يعمدد علعدلة مدن القد اتتاة واارتيداتاة عدن وعدا
وقاد ؤا ثنداء الهامد ؤدا العمد  ،مغيد ات هدذا العنادت وذا  ،تد يتردذ كد منهدا مكاند المناعدب
لكا يتماش الك معا ،يمانا من بهن الجما هو ثمت العالقاة التا يدتم الدت كم ؤيهدا بدين األجدزاء

المنفتد ؤا العم .

منهجية البحث واجراءاته:
بمددا ان الب د

الفصل الثالث

ال ددالا يهدددا ال د الكشددا عددن التنظدديم الجمددالا لمكوندداة المشدداتي الفنيددة

التشكيلية ل لبة قعم التتبية الفنية.

لذل اعتمدة البا ثة المنها الوافا – اعلوب ت لي الم توى كون اكثت المناها مالئمة

اجتاءاة الب

مجتمع البحث:

وت قيق اهداؤ .

تكون مجتم الب

من المشداتي الفنيدة التشدكيلية التدا انجزهدا لبدة الادا ال اتبد – قعدم

التتبية الفنية للعام الدتاعا  ،2011- 2010البالغ عددهم ( )65البة بواق ( )37البدة و ()28
البا ،قدم كال منهم مشتوعا ؤنيا تشكيليا يمث لو ة زيتية بقياس ()80 × 100عم.

عينة البحث:

تددم ارتيددات عينددة عشدوائية مددن مجتمد الب د

( )%10من المجتم  ،وكما موضح ؤا الجدو (.)1

بلغددة ( )7مشدداتي ؤنيددة تشددكيلية تشددك نعددبة
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جدو ( )1يوضح عينة الب

ال الب

اعم العم

ايهاب ععد

بائعة الربز

زهتاء اكتم

عالم اا الم

80× 100عم

بيعة

80× 100عم

عتو مال

هند عاام

دمو االوان

80× 100عم

زية عل الكنفاس

الكواي

تكوين

80× 100عم

زية عل الكنفاس

مواد مرتلفة

تجتيد

الوان زيتية

واقعا تعبيت

متو عبد الوا د

تهم ام ات

عن زبون

العدالة

جيالن موع

القياس

الراماة

التقنية

ااعلوب

80× 100عم
80× 100عم

الدراسة االستطالعية:

تبلددوتة مشددكلة الب د

80× 100عم

زية عل الكنفاس
زية عل الكنفاس
زية عل الكنفاس
زية عل الكنفاس
زية عل الكنفاس

الوان زيتية
الوان زيتية
الوان زيتية
الوان زيتية

تجتيد
تعبيت
تعبيت

واقعا تعبيت

تعبيت

ال ددالا عل د وؤددق د اتعددة اعددت العية اجتتهددا البا ثددة للكشددا عددن

معتوى ال تنظيم الجمالا لمكوناة المشاتي الفنية التشكيلية التا انجزهدا لبدة الادا ال اتبد – قعدم
التتبية الفنية للعام الدتاعا .2011-2010

اذ تم من رال هذه الدتاعة تقدويم تلد المشداتي مدن قبد لجندة تكوندة مدن البا ثدة* واثندين

من التدتيعيين** المشتؤين عل هذه المشاتي .

اداة البحث:

قامة البا ثة بتادميم اعدتمات ت ليد م تدوى المشداتي الفنيدة التشدكيلية علد وؤدق عناادت

واعس التنظيم الجمالا لتل المشاتي .
تددم عددت

هددذه ااعددتمات عل د مجموعددة مددن الرب دتاء ذو اارتادداص ؤددا مجددا (التتبيددة

الفنية – الفنون التشكيلية) للتعتا عل اتائهم ومال ظاتهم و مكوناتها ومدى قددتتها ؤدا ت قيدق
الهدا الذ وضعة اج قياع .

المبين.

وبعد جم نماذي ااعتمات من الربتاء تم تا ي

النظام
الجمالا

واضاؤة ما اتفقدوا عليد لتادبح بالشدك

جدو ( )2اعتمات ت لي م توى المشاتي الفنية التشكيلية
اايقا

اانعجام التضاد التوازن التناعب العياد

ال تكة

الو د

وااتجاه والتنو

الر و
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ااشكا
ال جوم
المعا ة
المالمس
االوان
القضاء
ثبات االستمارة-:
اج د الوقددوا عل د معام د ااتتبددا لثبدداة ااعددتمات تددم ت بيقهددا عل د عينددة اعددت العية

مكونة من ( )5مشاتي ؤنية*.

تم ارتياتها من عما ال لبة ،تم تدتيب اثنين من المال ظين**.

لمعاعد البا ثة ؤا عملية الت لي لهذه ااعما  ،وبعد اجتاء المال ظدين باعدتردام معادلدة
هولعتا ايجاد ااتفاق بينهم كما موضح ؤا الجدو (.)3

جدو ( )3يوضح العام ثباة اعتمات ت لي الم توى

المشاتي
الفنية

الم ل ()1

البا ثة م

المعد

م ()1

م ()2

الم ل ()2

.،86

.،58

.،58

.،58

.،84

.،84

.،58

.،84

.،78

.،86

.،87

.،87

.،86

.،87

.،87

.،87

.،86

.،86

.،86

.،86

مدن ردال النظدت للجددو ( )3يظهدت ان معامد القيداس اعدتمات ت ليد الم تدوى المشدداتي

الفنية التشكيلية بلغ ( )0.86وهو يعد متش ات جيدا لفعالية ااعتمات ؤا ت قيق الهدا الذ وضعة
اج قياع .

الوسائل االحصائية-:

اعتعانة البا ثة بالوعائ اا اائية ااتية لت قيق اجتاءاة ب ثها.

 -1معادلة هولعتا لقياس اعتمات الت لي .

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 631
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 -2معادلة كوبت للتعتا عل ادق اعتمات الت لي .
العينة -1-

الت لي

اعم ال الب  :عتو مال
اعم اللو ة  :دمو األلوان
القياس 80×100
العنة 2011-2010 :
المواد التقنية المعتردمة :
اوت عل الكنفاس

تحليل العينة:
تتاا اللو دة بالتجتيديدة ؤدا ت ديدد معدالم العد وم الراتجيدة ااشدكا والتدا نفدذة بتقنيدة

تفاح عن اقتتان ااشكا والر و واالوان التا تتتكدز علد التددتي اللدونا والقديم المتضداد التدا
تع ددا

عاعددا بقيمددة جمالي د تددنم عددن تهاؤ دة ال ددس ؤيمددا عدددا الاددوت التر ي يددة والتددا توع د ة

العم ؤا الجزء ااعف من التكوين باوت مدا ئلد تضد المتلقدا ؤدا يدت وتعدات عدن دوتهدا ؤدا

المشددهد الكلددا ،يعدديت الر د وؤ دق عددياق اتعددم بددال تاو ا يانددا والقعدداو ا يانددا ارددتى ددددة بدداللون

األعددود ،ممددا اكعددبها جمالي د رااددة بمددا ن الهدددا ااعدداس مددن الر د يتم ددوت ؤددا ال فدداظ عل د

ااشكا من التدار وع الع وم اللونية ؤا المشدهد ككد بااضداؤ الد تجندب ان دتاا ااشدكا
عن مادتها ااعاس.

اعتمدددة ال الب دة هنددا عل د موازنددة متكزي د ؤددا اللددون والضددوء الددذ يتلددا اانعددجام العددام

للتكددوين ؤالمعددا اة قددد اترددذة من د الضددياء عددبيال للكشددا عددن جمالتيهددا وهددذه الادديابة الشددكلية

واللونية والتعبيتية اع ة متونة للمعالجة م الفضاء الم ي باألشكا والذ يو ا كثيت بدالعمق.
وبهددذا العم د تددم األشددتغا عل د اللددون اا مددت واااددفت وبدددتجاة شددديد الع د و ؤاتتدددة اال دوان
الباتد ن و العمق ؤيما تقدمة االدوان ال دات ن دو اامدام وكهنهدا ؤدا اد ات لتهكيدد قيمهدا الجماليدة،

ؤيمددا اع د اللددون راواددية اتتب ددة بالموضددو ذات د م د اتبددا ااعددلوب الددذاتا ؤددا ارتيدداتاة
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االوان ؤيما تكز عل اعدتردام ا لفضداء كعنادت تدم توظيفد ؤدا العمد وعدولا لونيدا بتناعدق و يقدا
واعتماد ال تكدة المتتب دة بااشدكا مد ت اتكدب الملادقاة وتجاوتهدا وتالادقها ؤدا

دات تادميما

بمعالجددة ت لبتهددا ضددتوت الشددك والمضددمون ؤددا التعبيددت عدن الموضددو بتلمي دداة و اشدداتاة او

اي د داءاة ،وهد دذا اارتد د از ؤ ددا المالم ددح انم ددا ج دداء ك ددا يهر ددذ التعبي ددت بع ددده التو ددا م قق ددا القيم ددة
الجماليددة ؤددا الموضددو  .التكددوين هنددا يددد علد و ددد ؤددا تتكيددب العنااددت واعددتقتات الموازنددة التددا

تمثلددة ؤددا توزي د المعددا اة الغامقددة والفات دة والظ د والضددوء المعددزز بايقاعدداة وتنددو ؤددا القدديم
والمعددا اة التددا ت مد دااة وتمددوز واي دداءاة متنوعددة تشديت الد هدددا وا ددد وهددو ؤكددت العمد ،
ما ال تكة ؤكانة معتقته ال

دد مدا بدالتبم مدن تعددد اوجد العد وم وتداثيتاة الظدال الناتجدة عدن

انعكاعاة الضوء ؤا هدذا العمد تدم التعامد مد المكونداة الفنيدة بالتهكيدد علد الرد كعنادت مهدم

ؤا ايضام وت ديد ال اؤة الراتجية لالشكا والمعا اة ومنح الر قيم لونية داد وواضد ة ؤدا
شددك ومن د اللددون اا مددت الثقي د جلددب انتبدداه المتلقددا كمددا ن اددت ااشددكا وجمي د مفددتداة

العم ؤا متكز اللو ة ادى ال ت قيق و د الموضو اع داء الفتادة للمشداهد اعدتيعاب الفكدت
التددا ت ددة باعددلوب تعبيددت تمددز  ،ؤالمشددهد قددد م د بايقددا مل ددوظ مددن رددال

تك د الع د وم

والشروص وال توا باللغة اانكليزية و تك االوان والر و التا اترذة ان ناءاة وتعاق ن دو

ااعف وتموز تؤ

ادائ والذ اع ية للمعا اة العياد ا تاللهدا متكدز اللو دة وبددة كتكدوين

ؤقا مفتوم مما اع ة المشهد ابعا شاتيا تمزيا كهن نزو ال معن ال تية التدا عدع ال الدب

الد د كش ددفها م ددن ر ددال اع ددتردام التم ددوز وال ددتوا والا ددوت الفوت ددوبتاا الت ددا تض ددمنة ش ددكا

وشروص التا ت
ؤعا

الملتقا ؤدا ااشدت ات مد و دداتها البادتية ذاة النعدق التجتيدد الدالدة علد

نعانية قدت لها م ل ظاة شعوتية ونفعي وؤكتية معا.

العني تقم -2-

اعم ال الب  :ايهاب ععد
اعم اللو ة  :بائعة الربز
القياس 80 × 100 :

العنة 2011 - 2010 :

المواد التقنية المعتردمة :
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زية عل الكنفاس

تحليل العينة:

عنددد ق د اتء عم د ال الددب (ايهدداب عددعد) نددتى كيفيددة ت وي د الر د واللددون اب دتاز مضددمون

العم الذ يتناو الموتو الشعبا المعتمد مدن التد ات وعندد مشداهد العمد هدذا يعدتذكت المتلقدا
لو ة (ابيان يهكالن التقدا) للفندان (جدواد عدليم) مدن يد

التشداب ؤدا المفدتداة و عدلوب التكدوين

والذ تمث بواا عام مشدهد مدن مشداهد بغدداد تجدد ؤيهدا امدت مد

بع

فلدة تتوعد المشدهد ت ي هدا

المفتداة والتموز والدااة التا تشيت ال ال يا اليومية البعي ة ؤا بغداد بهذه المجموعدة

م ما ي ي ها من زراتا ت قق ال البة تتيتها الفنية عبت اعتعاته المتجعياة الجمالية التا تتو د
ؤددا مشددهد ين ددو علد بعددا

وجمددا و عاعددية ؤددا تكددوين البند الجزئيددة للمشددهد مددن النددا يتين

الموضددوعية والشددكلية وهنددا نال ددظ التددهثت بجماعددة بغددداد للفددن ال دددي
اي باعتثمات ال ضات التاؤدينية والعتبية ااعالمية والتعم ال دي

هذا النو  .وهو ين و من د واقعيدا تعبيتيدا اعدتو

بقاددد تك دتيس تعددم ع اتقددا

والعم يكشا عن ت ل مدن

مفدتداة مدن اشدكا البيئدة العتاقيدة مدا دى الد

تبعي العناات الدارلة ضدمن ن اقهدا عدواء كدان ذلد ممدثال ؤدا ااشدكا التئيعدة ام ؤدا الو دداة

البا دتية الم ي ددة بالمشددهد والمعددا اة التددا ت ددا بالمكددان وااشددكا هنددا ذاة دداب هددال لددا و

دائددت مك ددتت ؤددا كث ددت م ددن موضددو كم ددا ؤ ددا الشددمس ووجد د المد د ات وال فلددة والش ددبابي وااتبفد دة
والمالبس وال بق مما جع من ااشكا م تفظة بجماليتها الرااة وعل هذا ااعاس يمث الر
المن نا قاعما مشتتكا لمكوناة اللو ة وبالتالا دى ال اتراد العم
تتاا بتواالها وانعيابيتها واتتت ادنا

داب

تكدا ألن المن نيداة

عداس بالملد واتكلدا جهددا مدن الكشدا عدن جمالهدا.

لقد اعتنفتة ال البة ر و ها بهقا مايمكن من تهذيب ودون اعتاا مما ادى الد اتراذهدا مبدد

التع د يح بددديال با دتيا عددن العمددق اايهدداما ،وهددو ااعددلوب الددذ عدداد ؤددا ؤددن التاددويت العتبددا

ااعالما.

ن المشددهد اكتعددب جماليددة جددتاء توظيددا عناددت اللددون ضددمن الفضدداء الم ددي بالموضددو

وؤق منظوت ثنائا اابعاد والفضاء هندا ذو عدمة معد

ة مو يدا بتددار مد الشرادياة ثدم تنظديم

ااشددكا والر ددو واال دوان والمعددا اة ضددمن ن دداق الفضدداء التاددويت عل د الن دو الددذ يتددت
عاعدا بانضددبا

تكدة ااشددكا بايقدا وتدوازن ضدمن و ددد العمد دون ادند

الوظائا الباتية ،والذ يفعت قيقة الب

عن ااعلوب و تية اارتيات.

عاعدا بالملد ؤددا
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العينة تقم -3

اعم ال البة  :هند عاام
اعم اللو ة  :تكوين
القياس 80 × 100 :
العنة 2011 - 2010 :
المواد التقنية المعتردمة :
مواد مرتلفة عل الكنفاس

تحليل العينة:

تظهت ؤا اللو ة معا اة لونية متدارلدة يعلوهدا شدك انعدانا مجدتد مدن المالمدح الواقعيدة،

وكان المشهد يو ا ب لدب اعدتجابة لددعاء وعد مفدتداة ومكونداة علد قددت مدن البعدا ة معداند
للشددك ال دتئيس ،عنددد ت لي د العم د نجددد ان هنددا دالددة واض د ة عل د عدددم التتكيددز عل د المعددائ

التشتي ية للشك اانعانا وانما كان ج ااهتمام بالبن التشكيلية واللونية ومضمونية العم كك ،

لرلق الة تكوينية.

قب ك شا تم بناء اللو ة لونيدا مدن ردال تكدتات اللدون ور يدا مدن ردال تكدتات ر و هدا

ومع ددا اتها الهندع ددية ،ل ددذا ت ددم تنظ دديم العمد د با ددوت قا دددية م ددن ر ددال اع ددتردام التكد دتات لرد دواص
العناات وعيلة من الوعائ المتا ة ؤا تو يد العم .

ؤددا هددذا المشددهد نجددد التعقيددد ؤددا التدددار والتشدداب لهددذه المعددا اة التددا شددكلة هيكليددة

اللو ة ،مما ادى هذا ال رلق

عاس بات مت دت ومتذبدذب جدذبة عدين المتلقدا ن دو العد ح

التاويت كك كما تم توظيا االوان ال ات والبادت من رال
التتكيددز عل د

التضاداة.

اال دوان الزتقدداء واللددون وتدتجات د

للظددال

ورلددق ددااة الهدداتمونا م د

ؤيما يتكشا التكوين من رال وجود الشك اانعانا ؤا اعل متكز اللو دة للتهكيدد علد

مضددمون العمد المدتتب ديناميكيددا مد مجمد المعددا اة وااشددكا الهندعددية والهالميددة ؤددا اتضددية
اللو ة وتنوعها اع

ايقاعا تا ،عموما ؤتات تكون المثلثاة قاعددتها لالعدف وتدات تكدون قاعددتها

لالعل تتفاع م مضمون اللو ة و تكة الشرص مما ع
العينة تقم -4

ديمومة و يوية.
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اعم ال البة  :زهتاء اكتم
اعم اللو ة  :عالم اا الم
القياس 80 × 100 :
العنة 2011 - 2010 :
المواد التقنية المعتردمة :
مواد مرتلفة عل الكنفاس

تحليل العمل-:

ين لددق العم د هنددا ال د عددالم اا ددالم وااعددا يت ،عددالم ممتددزي بيددت واضددح المعددالم كثي دا

االوان متعدد المفدتداة وااشدكا ب تكداة ر يدة ولونيدة انفعاليدة ذاة يقدا متعدات وعدا بالوقدة

ذات د  ،وهددذا مددا تددم التعام د ب د م د مجم د عنااددت اللو ددة اذ يمي د العم د ؤددا نظام د ال د متكزيددة

انشائية متمثلة ؤا الشك البشت وها بنية متكزيدة تتم دوت ولهدا مفدتداة العمد ومكوناتد وتمثد

عالقاة معاند وشات ة لها ؤهنا لغة لل وات ؤاعلة بين متكز التكوين والمتاكز التا تدعم المتكز

التئيس ا لتهكيد المعن واانفتام ن و ؤداق مدن المعدانا المتنوعدة المتناعدبة مد ال دس ااعد وت
وتمث د التمددوز وااشدداتاة والعالم داة ،الم ددوت ال دتئيس الددذ عيشددك

ضددوت المعن د دار د جع دد

اللو ددة وذل د مددن رددال القدديم الر يددة واللونيددة التددا تتفاع د دارد وع د تقنددا ينكشددا مددن راللهددا
معند التضدمين ودااة الموضدو ؤضددال عدن ااهتمدام بالجاندب التعبيددت واانفعدالا والدذ تجعددد

مددن رددال ال تكدداة اانفعاليددة لالشددكا والتمددوز البش دتية ،و تكددة الر د واللددون والع د وم والتمددوز
المتتاكمة ذاة التوتتاة والتتدداة العالية و تكتها ضمن ع ح العمد  .وهدا م اولدة ارتد از الهيئدة
البشتية واتمام تلد الهيئدة ضدمن عدالم تجتيدد بيدت م ددد ذ تددارلة تلد المفدتداة وامتزجدة مد

شك الهيئة البشتية دون اع اء دالة و اشات ال مكان و زمان معين.

يترددذ التكددوين شددكال انتشدداتيا مددا العددياد ؤكانددة للوجددوه البشدتية ذاة المضددامين الشددي انية

وها جذب لنظت واهتمام المتلقا ومن رال اتجاه الوجوه البشتية ال اليمين واليعات وال الراتي
ؤتنق التتيا لذل المشهد ال راتي العم الفنا اضاؤة ال تت ؤضاء يقابد تلد العناادت والدذ

يمث ثالثة اتبا معا

العم الفنا والتا جعدة ال ااض تاب ؤدا ذلد الفضداء واند يعدتقب

ايعددازاة متعددل والت دا ت ددد

بفع د توجي د تتوس ااشددراص ال د الردداتي .مددا اال دوان ؤقددد تميددز

بدددااة وايمدداءاة تمزي د للمشدداعت اانعددانية وكهنهددا تقددو ن اانعددان ؤددا الوقددة ال اضددت يعدديع
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عددد زمدداة تتاكمددة علي د عبددت الددزمن وهمددوم تنوعددة واام وا ددالم قددد اتت قددق .مددا الر ددو ؤقددد
ددددة ااشددكا بتنددو ؤددا العددم واللددون وب ع دب تددهثيت الضددوء وتدارل د م د اللددون لرلددق مشددهد

انفعالا وهذا ماعع الي مضمون العم  ،كما اعتمد دمدا الر دو وتقا عهدا وان ناءاتهدا وتعتجهدا

وتكعتها من اج ت قيق التناظت بال تكة والعكون دار المشهد.

مددا اللددون ؤقددد شددك القيمددة ااعلد دارد المشددهد ككد األن ااعد وت وال لددم تتشددك قيمهددا

من رال عالقاتها متفاعلدة ومتدارلدة مد القديم اللونيدة ،اذ نغمدة العد وم بقديم ضدوئية ولونيدة بدان
وا د ،وعملة عل

يجاد نعق من العالقاة بين ااضواء والظال وارضاعها ال نظام قدائم علد

التددالا اللددونا ،وبهددذا تددم تجعدديد و ددد العم د الشددكلية واللونيددة وال تكيددة التددا كددان الضددوء عددامال

معدداعدا ؤددا ضددفاء القدديم الجماليددة والفني دة عل د المشددهد كك د  ،وبهددذا نجددد التتكيددز وااهتمددام قددد
اناددب علد العنااددت ال تكيددة التددا تكددة الموضددو واع ددة ال يويددة والجمددا الددالزم مددن رددال

الضددوء المددنعكس علد ااشددياء دارد العد ح التاددويت واللددون تددم اعددتردام هنددا بتعبيتيد رااددة

ومجعدا المظهت الراتجا الفعلا لالشياء من رال اعدتردام اللدون اارضدت واازتق الشدذت بقديم
مرتلفة يتكد بدتوز كند اللدون اازتق واارضدت وتدتجاتد ؤدا ا دتال معدا ة كبيدت مدن اللو دة ،اذ
ا تلة االوان البادت موق العدياد والهيمندة ،اذ تتمدز الد الجاندب التو دا مدن ردال امتدداده ن دو
الفضاء الراتجا للتعبيت عن ااعدتم اتتية والالنهايدة ،ممدا يدنعكس ايجابيدا علد ااشدكا بتمتهدا ،اذ
يكشا العم عن اعدتثمات تمدز لالشدكا

كثدت مدن ذ دالدة واقعيدة ومدن جاندب ردت ذاة داب

جمالا ،وهكذا يتدار الشك بالمضمون ال الدتجة التدا يادعب ؤيهدا ؤاد ا ددهما عدن ااردت،

ن الشك يعتمد كفايت من التهثيت البات الدذ يعمدق مدن جماليدة الشدك  ،واانتهداء الد تادويت

موقددا ؤلعددفا وجمددالا عددن قضددية انتاددات الريددت ؤددا النهايددة ،مددا الفضدداء ؤقددد ارض د ال د مبددد

النظت ال ااشياء ضدمن كليدة التتيدة جزئيتهدا وقتبهدا و دنوهدا مدن العمدق وعليد بددا الفضداء ت بدا
يعد ددمح للمشد دداهد با الد ددة النظد ددت ن د ددو تفااد ددي المشد ددهد ؤد ددا م اولد ددة لالنف د دتاد بااشد ددكا واد ددلتها

بالمع ياة التمزية والجمالية.

م ددا ااش ددكا المتنوع ددة ؤه ددا تد دتتب بال ددذهن دون البا ددت وتكش ددا عد دن تعامد د مد د جم ددا

دااتهدا وجماليددة اايقددا التدا تتددتدد ؤددا عمدوم المشددهد الددذ

عدفت عددن وعددا بوعدائ تنظيمهددا بمددا

يكشددا عددن و ددد عضددوية وتماعد ؤددا جزئياتهددا وهددو مددا جعد مددن اايقددا وااعددتم اتتية والتضدداد

واانعجام وما ال ذل منقاد ت ة ال س التاميما والجمالا عل

د عواء.
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العينة تقم -5
اعم ال الب  :متو عبد الوا د
اعم اللو ة  :تهم ام ات
القياس 80 × 100 :

العنة 2011 :

المواد التقنية المعتردمة  :زية عل الكنفاس
تحليل العينة:
تتاددا اللو ددة بالتعبيتيددة والتددا تبددين اعتمدداد الر د واالت دزام ب د اكاديميددا ؤددا ت ديددد معددالم

ااشكا وع و ها الراتجية والتا نفذة بتقنية تفاح عن اقتتان الر دو وااشدكا واالدوان التدا
تتتكز عل القيم المتضاد .

شروص اللو ة هم اجزاء ي ققون وجودهم ككت دارد اؤعدا و تكداة ؤدا ا دات تادميما

بمعالجددة ت لبتهددا ضددتوت الشددك والمضددمون ؤددا التعبيددت عددن الموضددو م د ااهتمددام بالتفاا ددي

التشبيهية للشك اانعانا وال يوانا.

الر وؤق هذا العياق يعيت عل ااشكا

فاظا عليهدا مدن التددار وعد العد وم اللونيدة

ؤا المشهد كل  ،وعلي ؤقد تم التعام هنا م عناات التكوين بتهكيده عل الر كعنات مهم ؤدا

ايضام وت ديد ال اؤة الراتجية لالشكا باع اء الر قيمة لونية اد وواض ة ،ؤيما امتل اللون
راواية اتتب ة بالموضدو ذاتد مد اتبدا ااعدلوب الدذاتا ؤدا ارتيداتاة االدوان ،اذ تدم اعتمداد

موازنة متكزية ؤا اللدون (ال دات والبداتد) وؤدا توزيد المعدا اة الغامضدة والفات دة والظد والضدوء،

كما امتاز التكوين بال تكة المعدتقت العداكنة وااشدتغا علد اللدون اا مدت وبدتجدة شدديد العد و

وا ا ت د بدداالوان البدداتد  ،ممددا ادى ال د اعددتقتات الموازنددة ؤددا توزي د المعددا اة الغامق دة والفات ددة،
والظ والضوء وت قيق التنو ؤا اايقا اللونا والتنو ؤا القيم والمعا اة.

ان ه ددذه الا دديابة الش ددكلية والمعتؤي ددة والتعبيتي ددة ق ددد اع ددة متون ددة للمعالج ددة مد د الفض دداء
الم ي بااشكا والذ لم يو ا كثي ات بالعمق.
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امددا بالنعددبة للقيمددة الضددوئية ؤانهددا لددم تمددنح اانعددجام العددام للتكددوين ،اذ تددم انغمددات الشددك
اانع ددانا المتمثد د ب ددالم ات والش ددك ال يد دوانا المتمثد د ب ددال يت وبالض ددياء الع ددا عة اظه ددات مالم ددح

اي ائية للشك وجذب اانتباه ل مما ادى ال ت قيق جمالية متميز .
العينة تقم -6

اعم ال البة  :جيالن موع
اعم اللو ة  :بيعة
القياس 80 × 100 :
العنة 2011 :
المواد التقنية المعتردمة :
مواد مرتلفة عل الكنفاس

تحليل العمل-:

يمث د المشددهد ؤددا العم د هددذا شددك بشددت يتمث د بال فلددة وشددك

ومعدتو

ي دوانا عل د هيئددة ب د از

مددن ال بيعدة والبيئددة الغتبيددة وال يدا ااوتبيددة ،ؤاللو ددة كمدا تبدددو وتعددتقت علد قاعددد مددن

الع وم مما يجعلها ؤا من قة وع

بين التعم والتاميم.

تعتم ددد اللو ددة علد د تر ددي اولد د لالش ددكا دارد د العمد د الفن ددا بغي ددة الوا ددو الد د بن دداء

ااشكا التا تغلفها االوان ،ؤبوعا ة الر يتضح لنا المن نياة المتكدتت وؤدا ذلد ا كدام لعمليدة
التوازن بين مقدمة اللو ة ومترتتها وبين يمينها ويعاتها ر و عمودية وارتى اؤقيدة او مائلدة تدات

ومتكعت تات ارتى مما منح المشهد و د وتنوي ؤا اشكا الر و ودالتها.

يشيت التكوين هنا ال كون ايقاعيا معتمدا تنابم االوان وااشدكا والر دو  ،وال الدب هندا

يتكددد تل د العالقددة المتنابمددة مددن رددال شدداعتية الموضددو  ،كمددا اع د تل د العالقدداة تضددادا بددين

تنو الزوايا دار التكوين بالتبم من بعا ت .

اهتم الب الفن هنا بالوان وتوزيعها عل اشكا معتردما اا مدت واازتق الفداتح وااوكدت

واارضت واابي

قد ؤت

 ،ونال ظ هنا العم عل الموازنة اللونية ودتجداة ااضداء وبتودتهدا ،ؤالضدوء

ايقاعا مو دا م كما عل ع ح اللو ة ،مما ادى ال تقديم تتية واقعية للمشهد.
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تميز العم بالتقنية اللونية وهيمنة العالقاة الجماليدة للشدك واللدون الدذ عداهم ؤدا اضدفاء
الجانددب الجمددالا للعم د  ،ؤيمددا اعددتردم بع د

اال دوان الغامقددة ؤددا الرلفيددة اع دداء متكددز العددياد

ومتكددز جددذب الباددت للمتلق ددا ،ممددا جع د الل ددون اارضددت وتدتجات د يلع ددب دو ات مهمددا ؤددا عملي ددة
الهيمنة المتكزية للعمد  ،ؤيمدا اع دة الضدتباة الفات دة اا عداس بعمدق العمد  ،ممدا ا دد

ايقاعدا

موزونددا ؤددا العمد مددن رددال تو يددد عنااددت التكددوين وانعددجامها ضددمن الفضدداء المتعدداد لالشددكا

التكويني ددة المع ددتقت الت ددا من ددة المتلق ددا اا ع دداس بال ات ددة ،ام ددا الع ددياد ؤ ددا ه ددذا المش ددهد ؤكان ددة

لالشكا (البشتية وال يوانية) والتا كونة مفتداة الموضو بشك مبع التكوين ؤا قعم اايمدن
واايعددت كددان منعددجما ؤددا الشددك واللددون ،بمددا يغددت العددين عل د التنق د مددن موضددو ارددت تبعددا

ل تكتهددا وايقاعه ددا ال دددارلا ،ولالش ددكا الت ددا تقاعددمة اادوات علد د العد د ح ،وا تي ددب ان لمظ دداهت

المفددتداة والفضدداءاة العدداند لهددا ،م د ااعددتفاد مددن مع يدداة التعددم ال دواقعا ااكدداديما م د عدددم
التف دتي بالو ددد باتبددا بندداء ايقدداعا ا يرلددو مددن اددالبة وتنوي د ؤددا الع د وم ممددا اتتددد بقددو عل د

الفضاء الذ تقاعم م ااشكا جماليتها.

ان هددذه اللو ددة بر و هددا و تكتهددا اايقاعيددة ،لددم تتددت مجدداا للش د مددن ان الر د يدددر

مناؤعا م العناات اارتى لتهكيد اب الشدك وقيمد الجماليدة وتعزيدز التبداين البادت ممدا عدمح
لالشكا ان تبدوباايقاعية المتوالية والعياد .

العينة تقم -7

اعم ال الب  :عن زبون
اعم اللو ة  :العدالة

القياس 80 × 100 :

العنة 2011 :

المواد التقنية المعتردمة  :زية عل الكنفاس
تحليل العمل-:

تمث د هددذه اللو دة تفادديال ذو دداب انتشددات وتعبيددت تمددز للنددزو ال د معن د ااعددتغال

التددا عددع ال الددب ال د كشددف مددن رددال اشددكال التددا ت د

المتلقددا ؤددا ااشددت ات م د الو ددداة
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البا دتية ذاة النعددق التعبيددت الدالددة عل د اؤعددا انعددانية قدددت لهددا عم د ل ظدداة شددعوتية ونفعددية

وؤكتية معا.

الر د هنددا ا يع د تمد ااددول مددن رددال مددا يضددمته ؤددا معن د ؤ عددب ؤهددو بعددياق العفددو

ددامال لجماليتد د ؤ ددا ذاتد د كاانع دديابية والليون ددة ،اذ يتك ددون المش ددهد م ددن مجموع ددة ر ددو مع ددتقيمة

ومن نيددة تلت ددو وتتتفد د ثددم ته ددب وي ددذهب امت دددادها ن ددو زواي ددا اللو ددة كجددزء م ددن ؤض دداء التك ددوين،

وبالتددالا يشددك جعددد الم د ات والتج د والشددجت مددن اج د رلددق و ددد وتنوي د ؤددا ب د
دااة تعبيتية ،لقد ت قق اايقا الالزم من رال

جماليتد د ذاة

تكة الر و وجع ااوضدا مرتلفدة مدا بدين

الم ات والتج والشجت جلوعا ووقوؤا وان ناء وتكعت اؤقا وعمود ومائ لرلق نو مدن الديناميكيدة

واايقا ال ت ضمن تو يد عناات واشكا التكوين من رال تماث وتكتات الر و وبشك منظم

ومتناعق.

اما ااشكا ؤكانة معتثمت بايغة واقعية تعبيتية مبع ة ،وان القيمة الجمالية لالشكا قد

انبثقة ؤعليا من الت ويتاة الالزمة لهدا وشدك الشدجت التدا ملدة تاس بشدت اادبح ذتيعدة لجعد

ااشددكا تمدداتس وجودهددا اانعددانا والجمددالا ببعددا ة ،بهددذه ااشددكا

قددق ال الددب تتيت د الفنيددة

وتعبي دته عددن الجمددا والجمي د الددذ تو ددد ؤددا مشددهد ين ددو عل د بعددا ة وقددو ؤددا التعبيددت يبغددا

مرا بة الذائقية للمتلقا.

امتدداز العم د هددذا بنظددام لددونا بعددي تددالا مددن اللددون البنددا وتدتجات د الددذ ب د ؤضدداء
التكوين ومالبدس الشدروص ولدون الشدجت ؤكاندة العدياد لهدذا اللدون ،كيدا ال الدب الواند هندا وؤدق
انعجام لونا قائم عل الهاتمونا بااضاؤة ال لمعاة وضتباة من البندا الغدامق لت ديدد الشدجت
ومن هدا عمدق وقدو كمدا اع د قيمدة ضدوئية للفضداء الم دي بااشدكا ممدا ابدتز ااشدكا التئيعددة
ؤا المشهد بتعلي الضوء عل وج الم ات ومالبعها والوج البشت للشجت .
اما بالنعبة ال

تكة ااشدكا ؤقدد جعد وجد التجد يتجد الد ااعدف امدا وجد المد ات ؤقدد

اتج ال اامام واتج تاس الشجت البشت ال يعات اللو ة مائ ال ااعف ن و التج المعلوب

ااتاد مما ادى ال شد بات وجذب اانتباه ن وه

التج وهو ال تا المغلدوب علد امدته ؤدا

كف الميزان اض ت ؤا المعادلة ؤا ال يا  ،وعلي ؤعناات التكوين ؤا هذا العم قد ققة ؤاعلية

وقو تعبيتية ؤكانة هنا بتاعة ؤا عملية توظيا الر واللدون والشدك واهتمدام بالفضداء المتعداد

لالشكا والمفتداة التا من ة ا عاس بااتزان واايقاعاة ال ت  ،بااضاؤة ال
بشك جتئ وعميق.

دتم ؤكدت العمد
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النتائج العامة-:
من رال ت لي العيناة اعترلاة جملة من النتائا وها:

 -1التنددو ؤددا اعددتردام ال تكددة واايقددا والتضدداداة والقدديم الر يددة واللونيددة والمعالجددة الفضددائية
ضمن الع ح التاويت .

 -2التهتجح ما بين اارت از والواقعية المبع ة ؤا شك الهيئاة البشتية.

 -3ااعتلهام من الموتو الشعبا الم لا باعتردام مفتداة م لية ومضامين ؤكتية م لية.

 -4التع يح اللونا وتوظيدا االدوان الموتوثدة ؤدا الفدن الع اتقدا القدديم وااعدالما ،ت ديدد الهيئدة
العيندداة بر ددو داكنددة وهددذا متددهتا مددن تددهثتهم بددبع

البش دتية ؤددا بع د

عمددا الفنددانين

العتاقيين كجواد عليم وؤائق عن وكداظم يددت ،هدذا الد العامد الم لدا وقدتبهم مدن ادالة
الفن العتاقا وااعالما.

 -5اعتردام التكويناة المغلقة والمفتو ة واانتشاتية وااشعاعية وهذا نتيجة تهثتهم باعما ؤنانا
-6

الغتب واعما الفن ال دي .

ظهوت تكويناة معت يلة ؤقية وعمودية وهذا دلي تهثتهم ببع

الفنانين العتاقيين

 -7ظهوت تكويناة متكبة والتا تتدار ؤيها ااشكا والر دو واالدوان ضدمن ايقاعداة متنوعدة
و تكددة للمفددتداة دارليددة ممددا اع د ان بددا عددام ن ددو ن دزو ؤكددات ال لبددة ن ددو الت ددتت مددن
القيود ااكاديمية وم اولة التجتيب واتراذ معات اعلوبا راص بهم.

 -8درد ددا عنااد ددت معد دداند لل تكد ددة الفتديد ددة او الجماعيد ددة وتضد ددمين المشد دداهد اشد دداتاة وتمد ددوز
ومفتداة متنوعة.

 -9ااهتمددام بتوظيددا ال ددتا العتبددا و عدداليب رددتى مرتلفددة كتقنيددة الكددواي واعددتردام وتوظيددا
راماة مرتلفة اياا اؤكاتهم.

 -10المشاتي جمعة مابين اان باعية والتجتيبية وااعدتفاد مدن المعالجدة التكعيبيدة وهدذا بعدبب
التهثيتاة للمداتس الفنية العتاقية ،العتبية ،ااوتبية.

 -11م اولددة الب د
التشب بالواق .

عددن بدددي للواق د مددن رددال الددال م اكددا لالشددكا وااشددياء بددالتجتد وتجنددب
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 -12م اولدة ا يجداد اعداليب ارددتى للتعبيدت عدن المكددان والمنظدوت اعديما ؤددا العينداة التدا اقتتبددة
مد ددن الفد ددن ااعد ددالما وابتعد دددة عد ددن البعد ددد الثال د د

والمتتاكب.

(المنظد ددوت) باعد ددتردام المنظد ددوت التك د دتات

 -13عدم ااهتمام بالنعب الواقعية والتشتيح لالشكا البشتية.

 -14لم يكن هنا اهتمام بالملمس وم اولة تع يح المفتداة من ي

المعالجة اللونية والتقنية.

 -15القدديم الجماليددة التددا انبثقددة مددن رددال التنظ ديم قددد ت قق دة عددن تيددق المعالجددة مددن رددال

التتكيز عل عنات وا د و عناتين ورلق قيم وعالقاة نعيجية كالتضاداة و اايقاعاة
وال تكة والو د والتنوي .

 -16ن التنظيم الجمدالا لمكونداة المشداتي ليعدة بقدوانين و قواعدد م ددد يتوجدب ت بيقهدا كمدا
هددا و يتوجددب ضددوتها معددا ب د هددا نعددبية ؤددا وجودهددا وم لقددة ؤددا ددااة اكتمالهددا نهددا
الشاء الذ يجب م اولة الواو الي وت قيق

 -17كد نتدداي ؤنددا لد قيمد الجماليددة الرااددة بد وان المعيددات الجمددالا نعددبا ومتغيددت لكددن هنددا
اابتكات والتجديد من رال ت بيق القوانين و تق المعالجة.

الفصل الرابع

النتائج واالستنتاجات
عفت الب

عن النتائا التالية-:

 1د تبدداين ؤكددات ومضددامين مشدداتي ال لبددة مددابين (تد ات شددعبا ؤلكلددوت شددعبا عد وت و مل مددا
اع ددتردام ددتوا عتبي ددة ،اجتم دداعا ،عياع ددا) ه ددذا متش ددت ي ددد علد د تن ددو ؤك ددات ال لب ددة

المتميزين ؤنيا و عن ارتياتهم مواضيعهم ؤا تنفيذ مشاتيعهم.

2د تباينة عملية اعتثمات عناات الفن الباتية من عين ارتى تبعا لالتجاه الفنا لل الب وتتيت
الفنيددة الرااددة ،ؤبالنعددبة للر د وداات د ؤقددد اعتمدددة بع د

العين داة الر د المن نددا ذ

الجددذوت ال اتؤدينيددة وااعددالمية كمددا ؤددا العينددة ( )2بينمددا تنوعددة الر ددو مددابين المعددتقيمة
والعموديددة وااؤقيددة والمائلددة والمتكعددت ؤددا بقيددة العيندداة ممددا دة ال د

وتنو عكون واعتقتات و دنياميكية وديمومة.

تك د و يقددا وو ددد

 3د ؤيمدا يتعلدق بالشدك لقددد تدم اعتمداد التعد يح ؤدا معاملد ااشدكا وعالقتهدا ضدمن بعداد الفضدداء
المعتثمت ذ عرتة العيناة بع

المالمدح مدن البيئدة البغداديدة وااعدالمية وااوتبيدة وهدذا
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مددا نجددده ؤددا العينددة ( )2كمددا جدداءة العيندداة اارددتى باشددكا تاتج دة مددا بدين التجتيددد
والتمددز وال دواقعا والتعبي دت وال دواقعا التعبيددت اذ امتددازة العينددة( )1بتجتيدددها والعينددة ()2
بواقعيتها التعبيتية والفنية ( )3و( )4بتمزيتها والعينة ( )6بتعبيتيتها كذل (.)7

 4د ؤيمددا يتعلددق بدداللون ؤقددد تباينددة العيندداة مددن يد
ؤبع

المعالجددة اللونيددة وتقنيدداة اعددتردام وتوظيف د

العيناة قد وظفة االوان ال ات والبداتد بتجاوتهدا تددارلها مد بعضدها الدبع

ؤا العينة.
مد ددا الد ددبع

كمدا

اارد ددت ؤقد ددد وظفد ددة اال د دوان وؤد ددق تبد دداد اادوات واايهد ددام المنظد ددوت كمد ددا ؤد ددا

العينة( ،)3وهندا عينداة تدم ؤيهدا اعدتردام التبعدي ؤدا المعالجدة واكتفد بعد
انعجام هاتمونا وتواؤق لونا كما ؤا العينة (.)2

العينداة ؤدا كيفيدة

م ددا العين دداة اار ددتى ؤق ددد عب ددتة المعالج ددة اللوني ددة ع ددن ؤك ددت ومض ددمون العمد د اذ تكاثف ددة

االوان م العناات الباتية اارت ؤا التعبيت عن ؤكت المشتو كما ؤا العينة ( .)5مدا الدبع

ؤقد كان الهدا هو جمالية العم وواقعيت كما ؤا العينة (.)2

 -5مددا بالنعددبة للفضدداء ؤقددد ارتلفددة العيندداة ؤيمددا بينهددا بالنعددبة ال د كيفيددة توظيددا مفددتداة العم د

ضددمن الفضدداء التاددويت ؤهنددا عيندداة قددد انقعددم الفضدداء ال د قعددمين اعل د واعددف وشددغلة

المكوناة القعمين عب مضمون العم ؤكان الثق ااكبت ؤا قاعد العم
الفتغ الجزئا والغمو
وتت القعم ااعل ؤا الة من ا
وال ددبع

القعدم ااعدف

كما ؤا العينة (.)1

ش ددغلة المف ددتداة كد د ج ددزء ؤ ددا الفض دداء وت دددارلة وتج دداوتة وتش ددابكة االد دوان

وااشدكا والر ددو ومدنح العددياد للشدك مددا لجددذب انتبداه المتلقدا للفكدت الم تو ددة كمدا ؤددا العينددة

( ،)5 -4 – 2وهنا عيناة قد من ة الفضاء العمق والمنظوت الجو بواقعية كما ؤا العينة(.)6
 -6تا ددعيد الق دديم الجمالي ددة الكامن ددة ؤ ددا عنا ددت الرد د وتفاعلد د مد د الفض دداء الم ددي وا ددوا الد د
الاياباة النهائية لالشكا .

 -7ع ددتنفات ال اق دداة الكامن ددة ؤ ددا عنا ددت الل ددون وا ددوا للكش ددا ع ددن ال دددااة ب دددود المع ددا ة
التاددويتية واعتمادهددا عل د

عددس واض د ة المعددالم مددن ي د

اانعددجام وااعددتمتات والتضدداد،

وا لو ددد والتنويد د ع ددالو علد د تهكي ددد الع ددياد لالش ددكا والر ددو واالد دوان ،وتوزيعه ددا المتب دداين
والمتجدانس يقاعيددا علد مكونداة العد ح التاددويت  ،بقادد ا دتاز الجماليددة ؤدا بنيددة ااشددكا
وبالتالا

تزة جمي العيناة نتائا ابهس بها ت قيقا للو د لجمي مكوناتها.
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 -8ن التنظدديم الجمددالا تجعددد ؤددا ت دواؤت عددس التكددوين كالتناعددق واانعددجام والتضدداد واايقددا ؤددا
الر ددو واال دوان ومدددى ت قددق العددياد ؤددبع

العيندداة ع ددة العددياد لشددك مددا ومنهددا مددن

ا تلة االوان العياد و الر و ودااتها واتجاهاتها ؤالعيندة ( )7اعتمددة التغدايت واايقدا

اللونا ،ما العينة ( )2ؤقدد اعتمددة القديم الر يدة واللونيدة المتجانعدة والمتضداد ؤدا ن وا دد،
بما يغذ البنية الدالية لالشكا .

-9يال ظ جماليا ،اتااا العيناة جميعا بتعلي ااهتمام عل قيم عنات اللون والشك ان القا
مددن مبددد التنظدديم والعالقدداة المتبادلددة ؤيمددا بينهددا والفضدداء الم ددي  ،م د تمت د العيندداة بالنزعددة
الفتدية عبت تاويت المشاعت الدارلية واعقا ها عل الع ح التاويت من رال ااعتعاتاة

الشكلية لالع وت كما ؤا العينة (.)4

ك هذا من رال ر و اتتبا م المع ياة اابداعية لمنجزاة الفدن العتبدا ااعدالما،

ومظدداهت التعددم ااوتوبددا ال دددي

وتهاي الموتو ال ضات .

م د الت ل د اتعدداء اتجاهدداة وعددياقاة با دتية لاددالح الم ليددة

 -10تددزو ال لبددة المتمي دزين ؤنيددا ن ددو ااتجاهدداة ااعددلوبية ال ديثددة وم اولددة تكييددا ااتجاهدداة
ااكاديمية ،ان القا من مبد التجتيب ،والت تت من الم اكا .

تنو التكوينداة مدابين ( شدعاعية ،انتشداتية ،مفتدوم مغلدق) جداءة م ققدة مد مدا يدتالءم مد

مضمون التعبيت .

التوصيات-:
-1

توا ا البا ثة بعد كما ب ثها وؤا ضوء نتائج واعتنتاجات بما يلا-:

بناء المنها عموما بمفتداة عن الفن العتاقا المعاات والفن ااوتبا ال دي

والمعاات.

 -2العم عل توعيتهم من رال ا العهدم بشدك دائدم علد مدا يعدتجد مدن مدوت ؤنيدة لتاعديس
بنياة شكلية وكيفية معالجة المفتداة وتنظيمها جماليا.

 -3ا العهم عل اااداتاة من الكتدب النقديدة الت ليليدة واؤد اتزاة اا داتيح والتعدائ الجامعيدة
-4

ابناء ثقاؤتهم ؤا مجا الفن التشكيلا.
ددثهم علد د زي ددات المع ددات

العتاقيين للتعتا عل

الشرا ددية والمت دده ا الت ددا تض ددم عم ددا ال ددتواد م ددن الفن ددانين

عاليبهم ودتاعتها عن قتب.

 -5ت في ددز مريل ددتهم م ددن ر ددال التجتي ددب وتوظي ددا رام دداة متنوع ددة واضد دفاء ق دديم جمالي ددة علد د

عمددالهم وم اولددة تنظدديم مكوندداة مشدداتيعهم جماليددا وؤددق معدداييتهم الرااددة واعت ضددات مددا
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وجود ؤا رزين ذاكتتهم من شياء ومفتداة ووضدعها ؤدا تنظديم جديدد تمامدا وابتكدات بنيداة

شكلية.

الهوامش :

* من مت لباة ترتي لبة قعم التتبية الفنية انجاز نوعين من المشاتي ااو تقديم عم ؤنا ؤدا الفندون التشدكيلية (تعدم – ن دة –
ؤرات – اشغا يدوية ..وبيتها) والثانا هو المشاتكة ؤا عم معت ا.
* الدري  ،نضا ناات ديوان ،جمالياة التكوين ؤا الفن ال دي واثتها ؤا تنمية القدتاة اابداعية ل لبدة الفندون التشدكيلية ،ا تو دة
دكتوتاه بيت منشوت  ،جامعة بغداد – كلية الفنون الجميلة.2006 ،
** القزاز ،ندى عبد الهاد  :تقنياة التكوين ؤا التعدم ال ددي وتوظيفهدا ؤدا ت ادي لبدة قعدم التتبيدة الفنيدة ،تعدالة ماجعدتيت بيدت
منشوت  ،جامعة بغداد.2009 ،
( )1زكتيا .ابتاهيم ،مشكلة الفن ،دات مات لل باعة ،القاهت  ،ب ة ،ص.173
( )2عن م مد عن :األاو الجمالية للفن ال دي  ،دات الفكت العتبا ب.ة ،ص.163
( )3ينظت بو كلا :نظتية التشكي  ،ة :عاد العيو  ،ص.68-66
( )4ناثدان ندوبلت :دوات التتيددة ،مددر الد تددذوق الفدن والتجتبدة الجماليدة ،ة /ؤرددت رليد  ،متاجعدة ،جبد ات ابدتاهيم جبدتا ،دات المددهمون
بغداد 1989 ،ص.8
( )5ينظت كلا .المادت العابق نفع  ،ص.68-67
( )6ينظت نوبلت ،المادت العابق نفع  ،ص.9-8
( )7كاظم يدت :التر ي واالوان ،وزات التعليم العالا والب د العلمدا ،جامعدة بغدداد ،مديتيدة م بعدة الجامعدة ،بد بم داب جامعدة
الموا .1984 ،
( )8تيتشاتد اندتي  :النقد الفنا،ة :هنت زبيب ،منشوتاة عويداة ،2 ،بيتوة ،1989 ،ص.40
( )9المادت العابق نفع  ،ص.40
( )10ؤتدتي مالنز :التعم كيا نتذوق  ،المادت العابق ،ص.59
( )11م مود امهز :الفن التشكيلا المعاات ،لبنان ،1981 ،ص.115
( )12هيغ  :ؤكت الجما  ،ة /جوتي تابيشا ،بيتوة ،دات ال ليعة ،بدون تاتيخ ،ص.66
( )13ينظت نوبلت :وات التتية ،المادت العابق ،ص.111-99
( )14عبد الفتام تيا  :التكوين ؤا الفنون التشكيلية ،1 ،دات النهضة العتبية ،ص.199-187
( )15تيا  ،المادت العابق ،ص.111
( )16مكا عمتان تاجا :جمالياة المكان ؤا التعم العتاقا المعاات ،بغداد ،تو ة دكتوتاه ،1999 ،ص.11
( )17ؤتدتي مالنز :التعم كيا نتذوق عناات التكوين ،ة /هاد ال ائا ،متاجعة ،علمان الواع ا ،1993 ،1 ،ص.226
( )18ناثان نوبلت :وات التتيا ،المادت العابق نفع  ،ص.139
( )19تاضا كيم :ؤلعفة الفن عند عوزان ا نجز ،1 :بغداد 1986 ،دات الشتون الثقاؤية العامة ،ص.83
* البا ثة ها ا دى التدتيعياة المكلفة بااشتاا عل المشاتي الفنية التشكيلية ل لبة الاا التاب – قعم التتبية الفنية.
** د .انوت عبد الت من بكت – والتدتيعية عه ععد م مد – قعم التتبية الفنية.
* تم ارتيات ااعما ؤا الدتاعة ااعت العية من بيت ااعما التا ارضعة للت لي ضمن العينة ااعاعية.
** اعتعانة البا ثة باثنين من التدتيعيين ؤا قعم التتبية الفنية لت بيق اعتمات ت لي الم توى وهما-:
.م.د .ععد شمس الدين – التدتيعا ؤا قعم التتبية الفنية.
-1
التدتيعا م مد عبد اهلل بيدان – الب دكتوتاه – قعم التتبية الفنية.
-2

الماادت:

 .1امهز ،م مود :الفن التشكيلا المعاات ،لبنان.1981 ،
 .2اندتي  ،تيتشاتد :النقد الفنا،ة :هنت زبيب ،منشوتاة عويداة ،2 ،بيتوة.1989 ،
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 .3عن ،م مد عن :األاو الجمالية للفن ال دي  ،دات الفكت العتبا ب.ة ،ص.163
 .4كيم ،تاضا :ؤلعفة الفن عند عوزان انجت ،1 :بغداد 1986 ،دات الشتون الثقاؤية العامة.
 .5يدددت ،كدداظم :التر ددي واال دوان ،وزات التعلدديم العددالا والب د العلمددا ،جامعددة بغددداد ،مديتيددة
م بعة الجامعة ،ب بم اب جامعة الموا .1984 ،
 .6الدددري  ،نضددا نااددت دي دوان ،جماليدداة التكددوين ؤددا الفددن ال دددي واثتهددا ؤددا تنميددة القدددتاة
اابداعي ددة ل لب ددة الفن ددون التش ددكيلية ،ا تو ددة دكت ددوتاه بي ددت منش ددوت  ،جامع ددة بغ ددداد – كلي ددة
الفنون الجميلة.2006 ،
 .7اتجددا ،مكددا عمدتان :جماليدداة المكددان ؤددا التعددم الع اتقددا المعااددت ،بغددداد ،تو ددة دكتددوتاه،
.1999
 .8تيا  ،عبد الفتام :التكوين ؤا الفنون التشكيلية ،1 ،دات النهضة العتبية.
 .9زكتيا ،ابتاهيم ،مشكلة الفن ،دات مات لل باعة ،القاهت  ،ب ة.
 .10القزاز ،ندى عبد الهاد  :تقنياة التكوين ؤا التعم ال دي وتوظيفها ؤا ت اي لبة قعم
التتبية الفنية ،تعالة ماجعتيت بيت منشوت  ،جامعة بغداد.2009 ،
 .11كلا ،بو  :نظتية التشكي  ،ة :عاد العيو  ،ب،ة.
 .12مدالنز ،ؤتدتيد  :التعددم كيددا نتذوقد عنااددت التكددوين ،ة /هدداد ال ددائا ،متاجعددة ،عددلمان
الواع ا.1993 ،1 ،
 .1م مددد  ،متعددا ا مددد عدديد  .تقددويم بتندداما اعددداد معلددم التتبيددة الفنيددة بدولددة الكويددة ؤددا ضددوء
المفهوم المعاات للتتبية الفنية .متتمت اعداد المعلم ؤا ضوء اعدتتاتيجية ت دويت التعلديم
 ،جامعة المينا  ،كلية التتبية  ،المينا .1991
 .13موع  ،ععد لفتة ،تكنولوجيا التعليم – ال قيبة التعليمية ،المديتية العامة لالعداد والتدتيب،
وزات التتبية – مع وب تونيو ،مكتب عمات لل باعة والنشت ،بغداد.1984 ،
 .14نددوبلت ،ناثددان :دوات التتيددة ،مدددر ال د تددذوق الفددن والتجتبددة الجماليددة ،ة /ؤرددت رلي د ،
متاجعة ،جب ات ابتاهيم جبتا ،دات المهمون بغداد.1989 ،
 .15هيغ  :ؤكت الجما  ،ة /جوتي تابيشا ،بيتوة ،دات ال ليعة ،بدون تاتيخ.
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