
 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 

 493 

 يف اعمال خالد العبيدي واثره اخلطاب السياسي

 / جامعة البصرة / كمية الفنون الجميمة م.م.احمـــد عبد منشــد

ahmed.munshid@uobasrah.edu.iq 

 :الممخص

ػوؿ ة ـصػػويقػػػػ  ـػػػػي برب ػ د العبيـد( ـــفـي اعمـاخ خالره ـــواثي ــ)الخطاب السياسي دراسػػة تنػػػاوؿ البحػػث الحال         
 ػف خػالؿ التسػػػاؤؿ األتػػػي :فصػػؿ االوؿ بمشكمػػػػة البحػػث ماخػتػػص ال

 ؟ ديػػد ال بيػػػخالي ػػالخػػزاؼ ال راق اؿ ػػاعم يػػػـ يػػاب السياسػػخطر الػػػؼ اثػػػػػكيػ
ي ػػػػػػدؼ البحػػػػث ـػػػػػػػػػف ـػػػػاى يواليػػػػة توظيفػػػػػـ  ـػػػي حي خطػػاب السياسػػيي تسمػػػػيط الـػػػػوى عمػػ  الػػػػػوطرحػػت بيميػػػػػة البػػػػحث ـ

 .  ػاؿ الخػػػزاؼ خػػػػالد ال بيػػػػديػاعمي ػػػـ الخطػػػاب السياسػػػي ؼ ػػالكش
وحػػػدودل المكانيػػػػػة ال ػػػػراؽ امػػػا الحػػػػػدود   0228 – 0228)ػد تـمػػػػػف الحػػدود الزمنيػػػة ـػػػمف  الفتػػػرة ػػػػػدود البحػػػػث ـقػػػػػػامػػا ح

وعية ـقػػد اقتصػػرت عم  م يػػف االعمػـموعة مالمـو  .ديػػػد ال بيػػزاؼ خالػػػاف الخػة لمفنػػاؿ الخـز
رح ػػػػد طػػػػػث الثػػاني ـقػػػػا المبحػػػػام  ابــــخطوم الـ)مفهــالمبحػػػػػث االوؿ  نػػاوؿوتـػػػػمف الفصػػؿ الثػػاني االطػػار النظػػري مبحثيػػػػف ت

 .  ن التشكيميــي الفــاب السياسي فـــلخط)ا
ث عم  إـػراىات البحػث مػف خػػػػالؿ تحديػػػػد المػنست المسػتخدـ ومـتمػػػػ  البحػث إمػػػػا عينػػػػة البحػث ـقػد واشتمػػػؿ الفصػػػؿ الثالػػػ

ػػػاى الفصػػؿ الػػػراب  بالنتائػػػت واالستنتػػػاـات واخػػتتـ بقائمػػػة المصػػػادر .  5)حػػػػددت ب  نمػػػاذج لمخزاؼ ـو
 (.اعماؿ االثر   الخطاب السياسيالكممات المفتاحية: )

Political discourse and its impact on Khaled Al-Obaidi's work 

Ahmed Abed Munshid  

 University of Basra / College of Fine Arts 

  Abstract : 

The current research dealt with the study of (political discourse and its impact on the work 

of Khaled Al-Obaidi), and it falls into four chapters. The first chapter specializes in the 

research problem through the following question: 

How did the political discourse affect the work of the Iraqi potter Khaled Al-Obaidi? 

And raised the importance of research in shedding light on the political discourse and the 

mechanism of its employment, while the goal of the research came to reveal the political 

discourse in the works of the potter Khaled Al-Obaidi. 

As for the limits of the research, it included the time limits within the period (2008-2018) 

and its spatial limits in Iraq. As for the objective limits, they were limited to a group of 

ceramic works by the potter Khaled Al-Obaidi. 

The second chapter included the theoretical framework, which included two chapters that 

included the first topic (the concept of discourse), while the second topic presented (political 
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discourse in plastic art) and then concluded by presenting a number of indicators that resulted 

from the theoretical framework in order to benefit from them in analyzing the research sample 

models. 

The third chapter included the research procedures by defining the method used and the 

research community. The research sample was identified with (5) potters models. The fourth 

chapter came with results and conclusions and concluded with a list of sources. 

Keywords: (political discourse, impact, business). 

 الفصؿ االوؿ
 االطار ال اـ لمبحث

 مشكمة البحث : -

ريا ػػػف غيػػػعزيا ػػػػا التػي تميػػػة وتتميػز كػؿ حـػارة بفنونسػا وابداعاتسػػػػدب الحـػارات االنسانيػػػػذ بػػمن          
 .اقبػػػي وم  ت ػا الحالػػوال ال  عصرنػػف والتغييرات الحاصمة وصػػور الزمػػوم  تط

أخذ ػػػداث ـػر عػف تمػؾ االحػػػػة اصبح لمفف دور مسـ وبارز ـي الت بيػػػالتغيرات السياسياالنظمة والحكومات و 
وعات ػػاوؿ اشكػػػيتن ف ػػػع ػػػػػرث خطابػات وت بػػػػة مدروسػة تبػػػة محكمة بأنظمػة شكميػػيادــكرية اال ذات مـو
   .ػػة المـتمػػػي منظومػػػرد ـػػالف

ػة والسياسػػية التػػي يػػـػػ  لمـموعػػة مػػف الـػػغوط الفكريػػػػة واالـتماعاف التشػػكيمي ال راقػػي الم اصػػر يخػػػػـالفن
ي ػػػػػوي ة ػػػػػػاو خطابػػات محػػددة بمـموعػػة مػػف المسيمنػػات الفكري ـ ينتػػػػت اعمػػاال تشػػكيمية تبػػث رسػػائؿػػػػػـ مت
 .المتمقيػػف لمفػػف التشكيمػػػياطب ػػتخ

داف الفنػاف ػػة تخاطب ال قػػيف سياسيف تميزت اعمالسـ بخطابات ومـامػػف ال راقييف الذيالفنانيػػومف  ؿ والـو
ية كػػد نتاـاتػػد ال بيدي الذي ت ػػالخزاؼ ال راقي خال ي ػػػػة التػػػػداث السياسيػػػف االحػػر عػػد وت بيػػأداة نقػػـ الخـز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .يبػػػا الحبػػوطننا ػػشسدي
 -ي:ػػاآلت اؤؿػالؿ التسػػف خػػحػػػث إنطالقسػػػا مة البػػد مشكمػػػا تـػػػػف ينػػػوم

 دي ؟ػػػد ال بيػػػراقي خالػػاؿ  الخػػزاؼ ال ػػػي اعمػػي ـػػػاب السياسػػػر الخطػػكيػػؼ اثػ

 ايمية البحث والحاـة اليـ : -

دي ػاؿ خالػػػد ال بيػػػػي اعمػػػػرل ـػػػػخطػاب السياسػػػي واثوى عم  الػػػط الـػػػث الحالي ـي تسميػػة البحػػػتكمف ايمي
 ة.ػػػػـ الفنيػاف ـوانبػػػوبي
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ي االطػػالع عمػػ  ػزؼ ال راقػػي الم اصػػر ـػػػػػػيف بدراسػػة ـػػف الخػػػػـ ـػػتكمف ـػػي مسػػاعدة المستمػػػػامػػا الحاـػػة الي
ػػػػوعات الخاصػػػػة بالخطػػػػاب السياس ة ػػػػػػد طمبػػػػػػـة وير ػػػػػػي لتحقيػػػػؽ االـػػػػادة لػػػػذوي االختصاصػػػػات الفنيػػػػػػالمـو

   محتوال.ػة لالطالع عمػػػوف التشكيميػػػا ـي الفنػة وال ميػػػالدراسات االولي

 يدؼ البحث : -

 ديػػػػػد ال بيػػخالػالخػػػزاؼ اؿ ػػػػي اعمػػػػف الخطػػػاب السياسػػػي ـػػػػؼ عػػػ  الكشػػػي الػػػث الحالػػػدؼ البحػػػيس       
. 

 حدود البحث : -

  0228 – 0228)الفترة مف  -:الحدود الزمانية  -2
 ال راؽ  -الحدود المكانية : -0
ية لمخزاؼ خالػػد ال بيدياالعماؿ تشمؿ مـموعة  -الحدود الموضوعية : -3 ـػمف الحػدود الزمنيػة  الخـز

 ث .ػػلمبح

  -تحديػػػد المصطمحات وت ريفسا : -

ابآ ويمػا ػػػالـ وخطػػػقد خاطػب بالكف مادة )خ ط ب(ومنـ المخاطبة مراـ ة الكالـ و ػػم" -لغة:/الخطاب -2
ـ ػػػػة واسػػػػواختطػػب يخطػػب خطاب  رػػػػوخطػػب الخاطػػب عمػػ  المنب يب ػػػػػر الخطمصػػد ةػػػػػوالخطب اف ػػػػيتخاطب

ـ ػػػػاس كالمشابػػػػر قيػػف يػػذكر المخاطػػب والخطػػب ـمػػ  عمػػ  غيػػػػي حيػػػػـ" (ٖٔٙ:صٔ)ـ " الـ الخطبػػةػػػػالك
والخطػػاب مصػػدر "(072:صٕ)ـ "ابمفاعمػػة مػػف الخطػػوالمخطبة:الػػة      مخطبػػةؿ يػػو ـمػػوالمالمػػح وقيػػ
  ػػػَخَطػَب الخاطػب عم"(ٖٜ:صٖ)ـ "وـ القػ  خطبػةػػػ  القػػر وعمػػػة عم  المنبػػة وخطبػػب خطابػػخاطب خط

ـُ ايـػػػح  و خطبةػـً بالفتػػِر َخطابَ ػػالِمْنبَ  :ُخْطَبػػػ  ولُ ػػُ  ونحػػسموُر المُ ػػػُ الـ الَمْنثػػػي الكػػػًا بو ي بالـػـ وذلؾ الكالـُ
 (393:صٗ)ـ "

 " -الخطاب/اصطالحا:

 ةػػػػػػرؼ االوؿ نيػػػػػوف لمطػػػػػآ  تكػػػػآ وسام ػػػػػرض متحدثػػػػكػػؿ تمفػػظ يفت "ـُ ػػػػػنَ أؿ بنفيسػػت ـي ػػرؼ الخطػػاب بِ ػػػػػامػػا امي
 (ٕٔٗ:ص٘)ـ "اؿ ػػػف االشكػػػؿ مػػػي بشكػػػرؼ الثانػػػي الطػػػـ رػػػػالتأثي
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ػػػـ بأن" يػػػػػػد ياـرػػػػػػا ديفيػػػػػػػام يػػػة تـػػػدوؿ الوسػػػائؿ ونػػػػػـي ـر ؽ السػػػيطرة ػػػػػػسػػػارات التػػػي تحقوع المػػػػػػـ انظمػػػة م ـر
 (88:صٙ)ـ "ددةػػػؿ سياقات محػػػػاالـتماعية داخ  والسيمنة

ف ػػػػوع مػػػػ  نػػػػؿ عمػػػػؿ الخطابػػات  يحيػػػػي تحميػػػػاـ المتػػداوؿ ـػػػػػال ال ػػػػث م نػػػػف حيػػػػػاب مػػػػػاف مصػػطمح الخط"
ؿ ػػػػػة بػػػػػة اعتباطيػػػػػد بنيػػػػة ـػػي الخطػػاب الت ػػػػػدد ـالمغػي محػػػػػؿ بحثػػػػػؿ عمػػ  حقػػػػػا يحيػر ممػػػػػػػة اكثػػػػػالتنػػاوؿ لمغ

ي ألـراد اً ػػػنشاط  (ٖٛ:صٚ)ـ  "ةػػػاقات م ينػػػي سيػػػف ـػػػػمندـر

  -التعريف االجرائي لمخطاب :

القات ػػػط ال ػػاـ يـبػػ  لنظػػي  وتخـػػ  متمقػػة الػػػددة المكونات مرسمػػة مت ػػاط ذو رسالة ـنيػػو نشػػػػي       
 ي .ػػػػي والمتمقػػػؿ الفنػػػف ال مػػػالتواصمية بي

 " -سياسي/لغة:ال -0
وس" والسياسػػة ػػػػػؽ "سيسػػوس سياسػػة ومادتػػـ ـػػي لسػػاف ال ريػػ مصػػدر سػػاس"ة ػػػػـ ال ربيػػػػي الم اـػػػػـة ػػػػالسياس

ـ ػػػػػبمػػا يصمح ىاـ عمػػ  الشػػيػػػػا وراـػػسا والسياسػػة القيػػػػاـ عميسػػػػػقؿ السػػائس يقػػاؿ يػػو يسػػوس الػػدواب اذا ػػػػـ 
  (ٕٓ٘ٔ – ٜٕٗٔ :صٛ)ـ  " ـ وذهللػػرا بي رـوػـ امػرعيتـ وسوس ل وسػػػي يسػوالوال

ي ػػػة التػػػػا ال القػات االـتماعيػػػرة ايمسػػػف ـوانػب كثيػػػػدة تتـمػػػػد لػـ ت ريفػات عديػػػعممػي م ق ويي مصطمح
ف الحكومػػة ػػػػة بيػػػػة بـيرانسػػا وال القػػػػة الدولػػػػػاكـ والمحكػػـو وعالقػػػػػف الحػػػػػة بيػػػػـ كال القػػػػة والحكػػػػؿ السمطػػػػػتشم

ة االخػػػػرد لمدولػػػػة ػػػػػػة والمكونػػػػات السياسيػػػػػػة بالحكومػػػػػػػت المت مقة بػػػػيف الدراسػػػػاػػػػػػػة وال القػػػػػػػػواالحػػػزاب السياسي
ؤوف ػػػػـ والشػػػػػة بالحكػػػػػة المت مقػػػػة الوظيفيػػػػر وال القػػات الدوليو ػػػػػي والدستػػػػاـ السياسػػػػالسياسػػية والنظ كػػاألحزاب
 (ٖٛ :صٜ)ـ  "يسػػػة كالرئػػالسياسي

 " -السياسة/اصطالحا:
س اعػػػػػػاني يتخػػػاط انسػػػػنش"وف ػػػػمب بروتػػػا ـيػػػي ـر اع ػػػدؼ  اقنػػػػة بسػػػػددة ووسػائؿ متنوعػػػػة مت ػػػا تواصميػػػػذ اـو
 (P.03:ٓٔ)ـ  "اػػػػػي ربي مػػػة ـػػػػػا او المشاركػػػػف موقؼ مػػػور ما بتبييػػػ  او ـمسػػػص او مستمػػػشخ

يػػػؤوف الداخميػػػة تسدؼ لم الـة االمور والشػػػػيي وسيم -التعريف االجرائي لمسياسة : د ػػػػبم ألية ػػػػة والخاـر
دود ػػػػف حػػػػػػ  ـمػػػػػػي تقػػػػػوة التػػػػػا القػػػػػات المسمػػة كمـ القػػرار ػػػػػؤدي لحسػػػػي تػػػػذ االـػػراىات التػػػػػػف خاللسػػا تتخػػػػػـم

 .اػػ  مػػمـتم
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 الفصخ لثاني
 االطار النظر( والدراسات السابقة

 المبحث االوخ: مفهوم الخطاب:

اف مفسػػػػػػػـو الخطػػػػاب بـانبػػػػـ المغويػػػػػػة والفمسفيػػػػػػػة شغػػػػػؿ نطػػػػاؽ واسػػػػػػ  ـػػػػػػػي ال ديػػػػػػد مػػػػف البحػػػػػوث          
ػػػػث انػػػػػـ اداة ت بيريػػة تػػػػرتبط بداللػػػػة الف ػػػػؿ التواصػػمي  ـال مميػػػػة الخطابيػػة تقػػػوـ عمػػػػ  ثالثػػػػة والدراسػػات حي

عناصػػر تتمثػػؿ بالمخاطب وآليػػة الخطاب والطػرؼ المخاطب )المتمقػػي( ويػػذل ال ممية تتطمب الخػوض ـػػي 
ا ـمػػػػػػػػف خػػػػػػالؿ الخطابػػػػػػات تنشػػػػػػػػأ المفاييػػػػػػػػػـ المفسػػػػػػـو ودراسػػػػػػة" الكيفيػػػػػػات التػػػػػػػػي تشكػػػػػػػػؿ الم ػػػػػػاني ودواـ سػػ

الخطػػاب محادثػػػة خاصػػة ذات طبي ػػػػة شكميػػػػة  وت بيػػػػػر شكمػػػػي منسػػػػؽ "و ((ٖص ٜٔ)ـ: واالستراتيـيػػػات"
عػػػػػف األـكػػػػػار بالكػػػػالـ بو بالكتابػػػػػة   ويشمػػػػػؿ ت بيػػػػػرا عػػػػػػف األـكػػػار ـػػػػػي شػػػػػكؿ خطبػػػػػة دينيػػػػػة  بو رسالػػػػػػػة 

ويختمػػػػؼ كثيػػػػػػر مػػػػف الدارسيػػػػػػف ـػػػػػػي ت ريػػػػؼ الخطػػػػاب: ـبحسػػػػب ربي  ((ٛ٘ٔص ٔٔ)ـ: "يػػػػػػابحػػث..وغير 
ػػػػػػـ بنفيسػػػػػت بأنػػػػػـ: وحػػػػػدة لغويػػػػة تفػػػػػوؽ  سوسيػػر الخطػػػػػاب يػػػػػو مصػػػطمح مػػػرادؼ لػػػػ)الكالـ(... بينمػػػا وي ـر

ػػػػـ بيـػػػػا بأنػػػػـ  ػػػػود راوي بي منطػػوؽ بو ـ ػػؿ ك "الـممػػػػة تولػػػػد مػػف لغػػػػة ـماعيػػػػة... وعـر المػػي يفتػػرض ـو
وعميػـ لنػػػا اف نتصػػػور  (02ص ٕٔ)ـ: "ومستم   وعنػػد األوؿ ـيػػـ نيػػة التأثيػػػر ـػػي اآلخػػر بطريقػػػة م ينػػػػة

يػػػػػػـ رسػػػػػػالة مػػػػػػا"                                                                                                                الخطػػػػػػاب مـموعػػػػػػػػة عناصػػػػػػػػر مرتبطػػػػػػة بب ـػػػػػػسا تػػػػػػؤدي مسمػػػػػػة محػػػػػػددة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تـو
وبػػذلؾ تكتمؿ الحمقػة التواصميػػة مشكمػػة مػػف بػػاث ومتمقػػي  ورسالػػػة مشحونػػة ببػػػالغ باإلـاـػػػة إلػػػ  الشفػػػرة 

 (00ص ٖٔ)ـ:  "المت ػػارؼ عميسػػا لفػػؾ الرمػػوز البانيػػػة لمخطػاب

مسمؼ بّف الخطاب يو النّص الممفوظ كيفما كاف  منطوقا بو مكتوبا  طػويال بو قصػيرا  قػديما بو ويرد ييم
حػديثا. ويػي تسػػوية ال تخفػ  بػػيف الػنّص والخطػػاب لفظػا وكتابػة  واالشػػتغاؿ ـػي التواصػػؿ ظػاير. ويطابقػػـ 

  وحاصػؿ قولػـ  ـيػـ الوظيفػة الشػ رية لمكػالـ  )نػّص تغمبػت ـي ربيـ يذا ـاكبسوف حػيف يؤكػد بّف الخطػاب
لغويػػػػة بخػػػػرد   قيػػاـ التسػػوية بينسمػػا عمػػ  تػػواـر المػػّد الشػػ ري ـػػي بحػػديما  والمتػػزامف ـػػرورة مػػ  وظػػائؼ

 (بالص  ٕٔ)ـ: "ترتبط ب ناصر التواصػػؿ  بما يسبغ عميػػـ الصفة المسانية

يػػػًا ـػػػي تنا ولػـ لمصطمػػػح الخطػاب بسػبب تأثػػػرل امػػػا مفسػػػوـ الخطاب لدد ميشػػاؿ ـوكػػو الػػػػذي ي ػػػد إيديولـو
بالفكػػػػػر الماركسػػي ـقػػػػػد ت ػػددت اسػػت ماالتـ ـػػي المسػػميات والمواـػػي  التػػػػي تناولسػػػػا مثػػػػؿ المركػػز والسمطػػػػة 
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ػػػح مفسػػػػػـو الخطػػػاب  ػػػوعات مػػػف ايػػػػػـ ال ناصػػػر التػػػػػي تـو ػػػػػة ويػػػػػػذل المـو عنػػػػػد ـوكػػػػػػو ـسػػػػػػو يقػػػػػػـو والم ـر
 وتنسيػػؽ النصوص مػػػ  ب ـسا بوظيفػػة تنظيػػـ

إف التحميػػؿ الػػذي يػػدرس الداللية و بنماطسا داخػػؿ النػػػص يـػػب إف يختػػػرؽ  "وبسػػػذا الصػػػدد تػػرد كرستيفػػػا 
و النظػػاـ النحػػوي لمخطػػاب لموصػػوؿ إلػػػػ  الػػدائرة التػػػػي تتـمػػ  ـيسػػػػا بػػػذور مػػا  و المػػدلوؿ  الػػػػداؿ و الػػذات 

 مميػػػػـ الداللػػة ـػػػي حـػػػػرة المػػػساف  ويػػػػو إـػػراى يقػػػـو بالتشػػكيؾ ـػػػػي قوانيػػػػػف الخطاطػػات القائمػػػػة سيتكفػػػػؿ ب 
يػػػػػػػة صػػػػػالحة ألسمػػػػػػاع صػػػػػػوت خطابػػػػات بخػػػػػػرد ـديػػػػػػػدة ( وتكػػػػوف الدالليػػػػػػة يػػػػػػػي ٜصٗٔ)ـ: "ويقػػػػػػدـ بـر

ـسػػػػػو يسػػػػدـ الػػنص  لتنظػػيـ النحػػوي وا والػػذات  الػػداؿ  بػػاختراؽالخطػػاب داخػػػػػؿ النػػػػص عنػػد كرسػػتيفا يقػػـو 
اسػػـ )سػػيميائيات الخطابػػات(  "ليبنػػػػػػي نصػػا آخر.ويػػػػذا ال يأتػػػػػي إال ـػػػػػي عمػػػػػـ ـديػػد تطمػػؽ عميػػػػػـ كرسػػتيفا 

ػػػا ويػػذا االتـػػال ينطمػػػؽ مػػف المسػػػألة االعتباطيػػػة بيػػػػف الػداؿ و المػدلوالت لمبحػػػػث عػػػػف عالقػػػات يكػػػػوف ـيسػ
ػوعي يشتػػػرط التفاعػػػؿ بػيف عناصػرل  ـالخطاب ما( ٖٓٔص٘ٔ)ـ : "الخطػػػاب مبػػػررًا  يػػـ مـو يػػػو اال تـو

سػآ مػف قبػػػؿ شػخص الػ  مـموعػة  وي تبػػر نتاـػػًا ذينيػػػًا ـرديػػًا او ـماعيػػًا وقػد يكػػػوف بػيف شخصػيف او مـو
سػػػًا مف قبػ ػػؿ مـموعة مف االشخػػػػاص يدـػػػػـ ايصػػػاؿ رسػالة م ينػػػػة م ينػػة مف االشخاص او قد يكػػػوف مـو

 تػػػؤدي وظيفػػػة التبميػػػغ مػػػف خػػػالؿ المخاطبػػػػة .

ػيح الم نػػػػ ػؽ سيػػػػاؽ م يػػػف ووحػػػػدة مستقمػػػػة بسػدؼ تـو .  ـسػػػػو يرتبط ب مػػػـ المسػانيات وااللفػػػػاظ المركبػة ـو
يسيػػة و يمكػػف النظػػر إلػػ  ا "ــػػاًل عػػف ذلػػؾ  لخطػػاب عمػػ  انػػـ نظامػػا مركبػػا مػػف عػػدد مػػف األنظمػػة التـو

ص ٘ٔ:)ـ"بينسػػػا التركيبيػػػة و الدالليػػػة و الوظيفيػػػة )النف يػػػة( التػػػي تتػػػوازد و تتقػػػاط  ـزئيػػػا بو كميػػػا ـػػػي مػػػا
ٕٔٓ) 

ػػـ ـسػػػػػو" الكػػػػالـ والرسػػػػالة والموا ػػح بفسػػػػـ الكػػالـ المـو ـسػػة ويػػػػرد ب ػػض البػػاحثيف اف مفسػػػػـو الخطػػاب يتـو
ؿ صاحبـ ونقيــ الـػػواب ويو مقط  كالمي يحمؿ م مومات يريػػد المرسػؿ  بالكالـ او ما يخاطب بـ الـر

ويكتػػػػب االوؿ رسػػػػالة ويفسمسػػػػا االخػػػػر بنػػػػاًى  اف ينقمسػػا الػػ  المرسػػؿ اليػػػػـ )السػػام /القارئ( )المتكمـ/الكاتػػب(
 (ٚٛص ٙٔ)ـ: "عم  نظػػػاـ لغػػوي مشتػػػرؾ بينسمػػػا

مػػػف خػػػالؿ ما تقدـ يػػػرد الباحث اف الخطاب يػػػو رسالة مشفػػػرة مف قبػػػؿ الباث تحػػوي عم  رموز ومفػاييـ 
ؽ قدراتـ االدراكيـ  ويكوف الخطاب   إل  متمقي  ي تمد ـسمـ لسذل الرسالة عم  ـؾ الرموز وترتيبسا عم  ـو
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ة ليسػت عصػيـ عمػ  المتمقػػػػي ذي اإلدراؾ البسيػػػط إما بف يكوف سسؿ التشفيػػر  م تمػػػدًا عم  رمػوز واـػح
. 

ويتطػػػػػمب مػػف المتمقػػػػػي لفػػؾ شفػػػػػرل الخطػػاب لفسمػػـ  البػػػػػد مػػػػف ـسػػػػػـ لغتػػػػـ بي بنػػـ يكػػػوف ذا ثقاـػػػػة تشكيميػػػػػة 
الب ػػػاد قػػػػد ـسػػػػذل اوبػػػػذلؾ يكػػوف ينػػػاؾ تواصػػؿ مابيػػػػػف الفنػػػاف والمتمقػػػي لمخطػػػػاب مػػػػػف خػػػػػالؿ ال مػػػػػؿ الفنػػػي 

ػػي مستقػػؿ ــآل عػػػف تبمػػػور الم نػػػ  لػدد الباحثيػػػف والمفكػريف ـػػػي  شكمت مفسوـ الخطاب ـػػي مـػػاؿ م ـر
مـػػاؿ الفمسفة واالدب والفنوف وكػػؿ ذلؾ اسسػػـ ـػػي تحديػػد ماييػػة الخطاب وتطورل حتػػ  ارتفػػ  الػػػ  ــػاى 

يػػة تستنػػد  إلػػ  التػػػداوؿ الػػػذي يوصػػػؿ الفكػػػرة والم نػػػ . واسػػ  ذات قيػػـ م ـر

 المبحث الثاني: الخطاب السياسي في الفن التشكيمي:

تبنػػػ  ب ػػػػض الفنانيػػػف الخطػػػاب السياسػػػي كػأداة ـ الػػة ـػػػي الت بيػػػر عػػػف الواقػػػ  السياسػػػي او الظػػػػروؼ     
منتصػػؼ القػػػػػػػػرف الماـػػػػػي اف الفػػػػػف التشكيمػػػػػي لػػػػػػف يكػػػػػػوف بم ػػػػػػزؿ عػػػػػػػف السياسيػػػػة حػػػػيث بػػػػػػدب ـميػػػػػػا منػػػػػذ 

الواقػػػ  او التغيرات السياسية الحاصمة نتيـة ت اقب الحكومات واالحداث الحاصمة ـي المـتم  ـالفػػػف بحد 
حيث اصبحت ب ػػػض االعمػػػاؿ الفنيػػػػة محػػػورا ذاتػػػػـ يمكف اعتبػػػارل احد االنشطػػػة السياسيػػػة بأب ادل الفكريػػة 

سػػػات الفكريػػػػػػة    ـالسياسػػة احػػدد  لمـػػػػدؿ وقػػػػػػوة سياسػػػػػية ذات تأثيػػػػػػر قػػػػادر عمػػ  إحػػػػداث التغيػػػػرات والتـو
ػبط وتدبيػػػػر شػػؤونسـ مػػػف خػػػالؿ اسػػتراتيـيات محػػػػددة تحػػػق يػػػـ المـتمػػ  ـو ؽ ـػروع ال مػػػـ ومػػف ايػداـسا تـو

االيداؼ المػػراد احرازيػػػا وي تبػػر الخطاب السياسػػي خطابآ اقناعيآ يسدؼ الػػػ  حمؿ المخاطب عمػػ  القبػوؿ 
والتسميػػػػـ بمصػػداقية الػػدعود عػػف طريػػػػؽ توظيػػؼ حـػػػػت وبراييػػػػف ويمكننػػا اعتبػػارل مؤقتػػػػآ عندمػػػػا يقػػػػػاؿ مػػف 

ػو يسػػػػدؼ الػ  م الـػة القـػايا السياسػية والتػي تقػ  ـسػػ (80صٚٔطرؼ سياسػػي ـػػي يػػػػدؼ سياسػػػػي" )ـ:
ـمنسا القـايا االـتماعية واالقتصادية ــػػال عف انـ يشـػػ  ويثني عمػ  المشػاركات المـتم يػة كأحػدد 
الوسائؿ التػػػي ت مػػػؿ وتػػػؤثر ـػػػي احػػػداث تغييػػػر ـػػػي الواقػػػ   ـنالحػػػظ اف الخطػاب السياسػػػي ي تبػػػر خطابػآ 

عم  المـتم  مػػف خػػػػالؿ اراى القيػادات السياسػية او االمػػػراى او الحكػػػػاـ ـػػػي تسميػػػط الـػػػوى عمػػػ   ـاغط
مصمحػػػػػة خاصػػػػػػة او مصػػػمحة سياسيػػػػػة او ـئويػػػػػة  وعميػػػـ يػػػػػػرد ارسطػػػػػو اف السياسػػػػػػة تسميػػػػػف عمػػػ  كاـػػػػػػة 

سػػػا عمػػ  انسػػا"عمػػػـ  ")ـ:مـػػػاالت الحيػػػػاة اذ عـر (ويمكػػػػف الت بيػػػر ٕٛٗص ٕٓالسيػػػػادة ويػػػػػي سػػيػػػػدة ال مػػػػػـو
عنسػػا بشتػػػ  المـاالت والطػػرؽ ومنسا الفنػػوف ـمف خالؿ النتاـات التشكيميػػة التػػي تحػػػاور المتمقي بأسموب 

يػػػػر ـػػػػي االوسػػاط كاـػػػػة منػػػػػذ الطػػرح تـػػػػػال االحػػداث الحاصػػمة ـػػػػي المـتمػػ  والبػػػػالد ـمطالمػػا لمفػػػػػف دور وتأث
الراـػػديني عػػف اـكػػػػػار   افنشػػػػأة االنسػػػػػاف االولػػػ  ومسػػػػد الحـارات ـفػػػػػي حـػػارة وادي الراـديػػػػػف عبػػػػػػػر الفنػػػػػ
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واحػػػداث واراى حاصػػػمة ـػػػػػػي تمػػػؾ الحقبػػػػػة ومػػػا تاليػػػا  ثػػػػػـ اخػػػػػذ الفالسػػػفة ال ػػػرب والغػػػػػرب ـػػػػػػي بيػػػػػاف م نػػػ  
لسياسػػي وتطػػويرل وشػػرح ايميتػػـ وطػػرح مفاييمػػـ الخاصػػة ممػػا اثػػػػرد مسيػػػػرة الفنانيػػػػف مػػف خػػالؿ الخطػػاب ا

نتاـاتسـ الفنية التػػػي تستػػػـ بسػػذا المـاؿ ورسػػخ اراى خاصة لديسػػـ ي بروف عنسػػػا وينطمقػوف مػف خاللسػا ـػػي 
ػاف مػػػف مـػػػػرد مشػػػايد او متابػػػػ  الػ  راـػػض ظػػػؿ المتناقـػات والظػػروؼ ـػػػي كػػػػؿ ـتػػػرة زمنيػػػة ـتحػػػػوؿ الفنػػػ

وناقػػػػد وم بػػػػر بأدواتػػػػـ الخاصػػػػة واـكػػارل التػػػػي تبػػػػدع نتاـػػػػات تشكيميػػػػة غايػػػػػة الـمػػاؿ والدقػػػػة سػػػػواى كانػػت 
تحاكػػػي وعػػػػي  برؤيػػا عصريػػة مختمفػػػػة ابدعوااعمػػاؿ واق يػػة او تـريديػػة مقروىة او غيػػػػر مقػػروىة اال انسػػـ 

 المتمقػػػي .
ـت تبػػػػر االعمػػػاؿ الفنيػػػة التشػكيمية كوثيقػػػػػة تػػػػؤرخ احداثػػػػا سياسيػػػة حصمػػػػت اثػػػػرت عمػػػ  المـتمػػػ  وبالتػػػػػالي 

 تأثػػػر المـتمػػ  بسػػػا عػػم  كاـػػػة االص ػػدة .
وعات التي تشكمػػت حولسػػا خصوصي ة الرؤيػػة الت ريفيػة حيػث كػػػاف ومػػازاؿ مػػػػف وي ػػػد الخطػػاب مػف المـو

 محػػاور الـػػدؿ لػػػدد ال ديػػػد مػػػف الباحثيػػف حػػوؿ ايـػػاد صيغػػة ت ريفية لػػـ وتحديػػد ماييتػػػـ.
لب يػػػد ـمنسػػـ مػف يػرد انسا تمثػػؿ ـػي بنػػاى مػػف االـكار تتػػـ بطريقػػة استدالليػػة ـيشكػػػؿ بػذلؾ مقػػػوؿ الكاتػب ا

سػػػػة نظػػػػػرل . عػػػػػف الم ػػاني الذاتيػػػػػة والمصػػوغ ـػػػػػي بنػػػػاى استداللػػػػي ـالخطػػاب ي بػػػػػر عػػػػف ـكػػػػػرة صاحبػػػـ وـو
ومػػػػدد قدرتػػػػـ عمػػػ  بنػػػػاى آليػػػػػػة الخطػػاب لموصػػوؿ الػػػػ  تػػػػػمؾ االـكػػػػار التػػػػػي حققػػػػت السػػػػػدؼ المطمػػوب ـػػػػػي 

 نتائـسػػا.
ػف الخػزؼ النحتػي بصػفة خاصػة حيػث ويرد الباحث اف ا لواق  السياسي قد شكؿ اثرآ ـي الفػف التشػكيمي ـو

تفاعؿ الفنانوف التشكيميوف الم اصروف م  الواق  السياسي واالحداث التي ـػرت عمػ  ـتػرات مت اقبػػػػة ـػػػي 
ؼ النحتػػي ال راقػػي البػػػػالد والمـتمػػ  الحػػالي الػػذي تتفاعػػؿ ـيػػػػـ التـػػارب التشػػكيمية ـسنػػػػاؾ اعمػػاؿ مػػػػف الخػػز 

وعات المطروحة ـػػي  ػػؽ وم الـتـ الفنيػػة لممـو ؽ رؤيػػة الخزاؼ ـو الم اصر عبػػػرت عػػف تمؾ االحػػػداث ـو
يػػػػػػة   ـالخطػػػاب السياسػػػي ـػػػي اعمػػػاؿ الخػػػزؼ النحتػػػي كػػػاف نتاـػػػػػًا ل مميػػػات التوليػػػػػؼ بيػػػػػف المنـػػػزات الخـز

 سب شكػػمي بينسػػػػا.مـموعة مػػػف ظوايػػر األشيػػاى وخمػػؽ تنا
ػبطـ بشػكؿ لػيس من ػزاًل  ػي ـو كما س   الخزاؼ ال راقي إل  محاولة خمؽ مفسوـ ـديػػد لبناى الشكػػػؿ الخـز
عػف التيػارات الفكريػة التػػي ظسػرت ـػي الفػػف التشػكيمي   وتػأثرل بالمورثػات القديمػة وآثاريػا ودالالتسػا الرمزيػػة 

يحاىاتسػػا الفمسػػفية مػػػػ  إمكانياتػػـ ال م ميػػة ـػػػػػي إدخػػاؿ يػػػػذل المورثػػات ـػػمف الحداثػػة مػػف خػػالؿ تنوعاتسػػا وا 
 وتركيبتسا وتياراتسا الفنيػػػة المت ػػػددة
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ة الـماؿ الكامنة مف  ية مف ـر  دـر ية  التي تتمت   األشكاؿوقػػػد بعطػػػ  تمكنـ ال الي لمتقنيات الخـز الخـز
سػػتسالكية ... بػػؿ م الـػػة اشػػكالـ مػػف خػػالؿ وعػػي بديمومػػة لممشػػايد "النػػـ ال يشػػتغؿ عمػػ  الوظائفيػػة او اال

   .ـمالي نػػػاـذ ... ويػػػػذا ما منػػػح اشكالػػػـ تـديػػػدًا بينػػػًا ـػػػي الخزؼ ال راقػػػي الم اصػػػػر
مف ينا نـػػد ) بف الخزاؼ ال راقي يقؼ بـػػربة بمػػاـ قـػية الوعػػػي والخمػؽ كمػا ت تبػػػر تـربتػـ بمثابػػػة بتػوف 

( ٓ٘-ٜٗص  ٛٔكػػاف اإلنسػػػػػاف حاـػػرًا برمػػػزل القويػػػػػة بو حـػػػورل المتدـػػػػػؽ ـػػػػػػي كميػػػػػة ال مػػػػػػؿ")ـ: طالمػػا
 كما انـ يختزؿ بعمالـ إل  ـربات مكثفػػة لمم اني وبػػث الخطابات السياسيػػة نـػػػػد لسػػػذا الخػزاؼ خطػوات 

يػة نوعػًا مػف الػرؤد الـديػدة ـػػػي كمسا تقدمًا واقدامػػا   كما نـػػد اف ـي م الـتػػـ يػػػذل تم نػػػح التكوينػات الخـز
يػػػػة تنتمػػػػي  الػػ  نػػػػوع مػػف الحداثػػػػة والـماليػػػػة... كونػػػػـ يـػػػػػذر  بنػػاى الشكػػػػؿ ... ـ مػػت مػػف االعمػػاؿ الخـز

ػػػي ... ـنػػػػػرال ينتمػػػي  الػػػ  السويػػػة المحميػػػة بنػػػوع مػػػػػف الرؤيػػػا الم اصػػػرة ذات القيػػػػػـ  المت اليػػػػػة لمػػػا يػػػػػػو بـر
والػػ  االسػػاليب التقنيػػة الحديثػػة التػػػػػي ت بػػػػر عػػف مكنوناتػػـ بدقػػػػػة عاليػػة وينػػاؾ   الـمػػاؿ المطمػػؽ ال المغمػػؽ

اعمػػاؿ مػػػػف الخػػزؼ النحتػػي طرحػػت مواـػػي  سياسػػػػية بم الـػػات ـنيػػػػة وتقنيػػػػة مختمفػػة ـسنػػػػاؾ ال ديػػػػد مػػػػف 
ػػػوع االحػػتالؿ االمري كػػي لم راقػػي ـباتػػػت يػػذل االعمػػاؿ كتوثيػػػػؽ لحقبػػػة الخػػزاـيف صػػبت نتاـاتسػػػػـ ـػػػػػي مـو

ويػػػرد الباحػػػث اف الخطػػػاب السياسػػػي ـػػػػػي الخػػػزؼ النحتػػػي ال راقػػػي قػػػائـ عمػػػ  مسمػػػػػة مػػػػػف تػػػاريخ ال ػػػػػراؽ  
ػاع السياسػية الػػػتي تركػت صػفة التػأثير   االن كاسات االسموبية التي تأثر بسػػا م ظػـ الفنػانوف نتيـػػػة لالـو

ػدت الظػروؼ السياسػية حقػآل يستػػػوعب بـقد ر ػػػر ومتأثّ ػػػة بػيف مؤثّ ػػػػػػي ال القػات التشكيميّ وتتقابؿ الرؤيػػػة ـ ـو
تأثيرات التػػي حققت التفػػػػرد ـػػػػي االبػداع الظسػار اعمػاؿ ـنيػػػػة الػ  النػػػػور ذات سمػػػػات خطابيػة تبػػػػث تمؾ ال

 .الحػػػس الفػػػني والـمالي لمخػػػزاؼ ال ػػػراقي 
يػػػز الػػذي شكمػػـ الخػػزؼ ال راقي الم اصر سماتػػـ الحداثوية والػػذي مف خاللـ  ومف خػالؿ يذا الطرح الـو

تكمػػف قيمتـ الذاتيػػة التي ترتبط مباشرة بطريقة تنفػػيذل ك مؿ ـنػػي لـ سماتػػـ واثارل الفنيػػة التي ـ متػػـ ـنػػًا 
قـايا تكنيكية ـيػػـ كما بف الحداثػػة ال يمكػػف لسا بف تكوف  ص بًا ال يقبؿ التغيػػر بمفرداتـ  وذلؾ لما لـ مف

نػػما يػػي تيػػػار لـ بنظمتػػـ وبب ػػادل الـمالية والت بيػػرية  استنساخ عف التيارات والحـارات التي سبقتسا وا 
التقاليد  والفنيػػة لمػػفف بشكػػػؿ عػػػاـ والخزؼ بشكؿ خاص . وبسذا الصدد يؤكد )برناردليش( ) حيف تبم 

البالية يكوف مف الـروري عمػػ  األـػػػراد مف الفف  انيف بف يحمػػوا بإنتاـسـ محػػؿ التقاليػػد الباليػػة واف يكوف 
  ٛٔيدـسػػـ الوحيػػد ليس ال مػػؿ مف اـػػؿ بنفسسـ بػػؿ لكػػي يسيػػػأ الطريؽ بمػػػاـ تقاليػػد مبدعػػػة ـديػػدة ")ـ:

 (.  ٖٛص
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ػػػػػ  اسػػتحداث منـػػزيـ الفنػػي   ـالكثيػػػػػر مػػف المقتـػػيات التػػػػي يتطمبسػػا حػػػػاؿ المفػػردة ـػػػػي ـػػف بي عممػػػػوا عمػ
الخزؼ تحديػػدًا ــػػرت انتشاريا كم الـة بحكػػػـ محػددات تسػتـوبسا اليػػػـ الحػرؼ وطريقػة تحـػيرات المػػػوف 

الكفػػػاىة التي تميػػز عمػؿ الخػزاؼ ليس كصيغة بؿ كحيوية لسا سمػػػة مميزة يمكػػف اف تحمػػؽ ـػػوؽ ــاىات 
 عػػف غيػػػرل . 

ـحركػػػة الخػػػزؼ ـػػي ال ػػػراؽ بخػػذت تخطػػػو خطوات ـديػػدة ومتقدمػػػة رغـ الفتػػػرة الزمنيػػػة القصػيرة التػي مػػػػر 
ـ الص بة التي عان  منسػا ـػي عػدة حقبػات  وقػد تبنػػػػ  عػػػدد م ػػػف الفنػانيف بسػػػػا الخزؼ ال ػػراقي ورغـ ظرـو

ػػػد بـو  الخػػزؼ عمػ  طريػؽ السػمات الحداثويػػػة  يػػػذل الحركة وبسسػػويا بأـكػػار وقابميػػات وتقنيات كمسػػا تـر
ـػػػػػي المـػػػػاؿ التشكيمػػػػػي واندماـػػػػـ مػػػػػ  تيػػػػػارات الفنيػػػػػة الحديثػػػػة التػػػػػي اـتاحػػػػت ال صػػر لتكػػػػػوف شػػكاًل ـنيػػػػػًا 

 ـديػػػدًا.
 ػالثػػصػػؿ الثػالف

 إجراءات البحث
 :المنست المستخدـ -اوال

ـػػي ـػػوى يػػدؼ البحػػث والم طيػػات التػػي ـػػمنسا االطػػار النظػػري تبنػػ  الباحػػث المػػنست الوصػػفي وبطريقػػة 
تحميؿ المحتود ـي استقراى البن  الشكمية ل ينة البحث والكشػؼ عػف الخطػاب كونػـ المػنست االكثػر مالئمػة 

وع البحث .  ومـو
 ـتم  البحث:م -ثانيا

ػػوع             يػػة لمفنػػاف الخػػزاؼ خالػػػػد ال بيػػػػػدي طبقػػػػا لحيثيػػػػات مـو شمػػػػؿ مـتمػػ  البحػػث االعمػػاؿ الخـز
يػػػػا بمػػػػا تيسػػػػر   35)والتػػي تػػػػـ حصػػريا ب   0228 -0228)البحػػث الحػػالي لمفتػػرة مػػف عػػاـ  عمػػال خـز

 لمباحث االطالع عمػػػ  مصوراتسا .
 عينة البحث: -ثالثا

اعتمػػػػد الباحػػث الطريقػػػػة القصديػػػػة ـػػػػي اختيػػػػار عينػػة البحػػػػث تتواـػػػػؽ مػػػػ  يػػػػػدؼ البحػػػػث والبالػػػػغ           
يػػػػػة لمخػػػػزاؼ خالػػػػد ال بيػػػػدي كونسػػػػا تحمػػؿ كمػػا مػػػف التنػػػػوع ـػػػػػي مسػػتويات تنػػػػػاوؿ   5)عػػػػدديا  اعمػػاؿ خـز

وع والم الـات التقنيػػة والفنيػػػة  . المـو
 بداة البحث: -ثالثا

 الخطاب السياسػػػي لتحقيػػػؽ اغػػراض البحث الحالي . اعتمػػد البػػاحث المالحظػػة لمكشػػؼ عػػػف
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 منست البحث: -راب ا
اعتمػػد الباحث المنسػػػت الوصفي التحميمػػي لدراسة الخطاب النحتػي عمػ  صػ يد استخػػػداـ الخامػػػة و طرائػػػؽ 

   ة واسمػػػوب ال ػػػرض .التشكيػػػؿ والتقنيػػ
 

 :تحميؿ ال ينة -خامسا

   2نموذج ) 

 تـحية شسيد/  اسم العمخ

 82×05القياسات / 

 ٕٛٓٓ سنة االنجاز /

 

  الوصف  البصر( :

عمػػػػؿ مػػف الخزؼ النػػػػػحتي ذات شكػػؿ بيـػػػػوي مت ػػرج مػػف االعمػػػػ  ينخػػرط يستنػػد عمػػ  قاعػػدة 
ركػػػز مػػف االمػػاـ  شكػػاًل بشػػريًا باسػػػموب ت بػػػيري مػػف خػػػػػالؿ النحت المـسػػػـ وكأنػػـ شكػػػؿ دائريػػة  تم

 واعمػػ  السطػػػح لممنـز مػػف الـػػانب االيمػػػف يستقػػر شكػػؿ لحمامػػة صغيػػرة. لميػػػت بالكفػػف 
 
 التحمـيخ :
ػػػ  تحويؿ التشخيص المباشػػر ال  صورة تثيػػر المحاكاة االنف الية سػػػ   الخػػزاؼ ـػػي المنػػـز ال         

ـ ـػػػي المنـػػز  ـالشكؿ تخممػػـ عػػدة وحدات مدروسة نظمت لدد المتمقي  خػػالؿ الخطاب السيػػػػاسي المـو
ي قسػػـ ال  نصفيف بنسػػؽ خاصة  ال موي  مف خالؿ الخػػػػط الغػػػػػائر الممتػػد مف منتصػؼـال مػػؿ الخـز

 لمشكػػؿ حتػػ  نسايػػػتـ .
قسػػـ النصػػؼ االيمػػف مػػف ال مػػؿ الػػ  )سػػتة( مرب ػػػػػػػػػػػات ذات خطػػوط حػػادة غػػائرة  تمركػػزت ـيػػػػػػػػػػػػسا ب ػػض 
الرموز الراـدينيػػػػػػػة القديمة ي مػػػػػػػويا خطوط وتشطيبات منحنية غػػػػػائرة قميال  امػا شكػػػػػػػػػػؿ الحمامػة ويػي رمػز 

 ـ ـسو الغػػػػػػػػاية المنشودة ـي وطننا والـػػػػػػػػػػؿ تحقيقسا ـػػػاد الشسػػيد بنفسػػـ ومالـ .السال
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امػػا الـانػػب االيسػػر مػػف سػػطح ال مػػػػػػػػػػػػػؿ ـقػػد عمػػد الخػػزاؼ الػػ  توظيػػؼ ب ػػض الحػػػػػػروؼ ال ربيػػة بتقنػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
ػػػػػػػػػػاى التخػػريـ والحفػػر حيػػث احػػدثت التنػػاغـ بػػيف البػػارز والغػػ ائر حركػػة ـنػػػػػػػػػػػػية متفػػردة عمػػ  سػػطح ال مػػؿ ـو

 شكػػػػػػػػؿ الشسيد ليتوسط السطح بأسموب التـسيد التـريدي البارز .
حيػػػػػػث ابدع الخػػػػػزاؼ بتـسيد صػػػػورة الشسيد رمز البطػػػػولة والتـحية مػف اـػؿ وحػدة الػوطف ونشػر السػالـ 

ليقترب مف لػوف الـسػػػػػػد الحقيقػي ومنػػػػح المػوف ذاتػـ لمحمامػـ المسػتقرة ـػي االعمػ  لوف بالموف البني الفػػػػاتح 
الشػػػػػػػػػػػكؿ  ـاإلبػػػػػػػداع ينػػػا متػػػػػػػػػحقؽ مػػػف خػػػالؿ تـػػػػاوز التقميديػػػة كػػػوف الخػػػزاؼ المحتػػػرؼ ال ي نيػػػـ االطػػػػػار 

ي لمػػػػػػػ مؿ بػػػؿ يػػػػػػػػرد االشػػػياى مػػػف خػػػػػػالؿ الم طػػػػػػػػػػيات الحسػػػي ػػػوح الرؤيػػػػػػػػػة الخالصػػػػػػػة  كػػػػػػػوف الخػػاـر ة وـو
 ـسيطػػػػػػػػػرة الخػػزاؼ وقػػػػػػػػػدرتـ عمػػ  تطويػػػػػػ  مادتػػـ وتشكيمػػػػػسا تـ مػػـ الشػػكؿ مػػايو اال اطػػػػار لقصػػدية مبتكػػرة 

 قػػػػػادرآ عم  تحقيػػػؽ الفػػػػػػػػػ ؿ االرادي الػػػػػػػػػذاتي .
ػػػػػػػي لم مػػؿ ــػػ اى تأسػػػػػػػيس الرمػػوز القديمػػة بالمػػػػػػػوف بنػػي محػػػػػػمر والحػػروؼ بػػالموف امػػا لػػػػػػوف السػػطح الخاـر

 البني الداكػػف .
ـقػػػػػد حػػاوؿ الخػػػػػزاؼ ابػػػػراز يػػذل المػػػػفردات بمونػػػػػػيف متقػػاربيف ليحقػػػػػػػػػػػؽ نقطػػة اسػػتقطاب لممػػػػػتمقي ـػػي وسػػط 

مػػالية انساقسا مما احد  ث ايقػػػػػػاعًا متغػػػػػػػػيرًا ب يػػػػػد عػػف الرتابػػػة . الػػػ مؿ مف خالؿ تولػػيفة األلواف ـو

   0نموذج )

 دموية االرياب                           /  اسم العمخ

      ٖٚ×ٕ٘القياسات / 

 ٕٗٔٓ سنة االنجاز /

 

                                 

  الوصف  البصر( :

ػف قط ة  ـخاريػػة تنتسي بفويػػة عاليػػة يتخممسػػا شكػػؿ دائري منحنػػي عمػؿ مػػف الخػػزؼ عبػػارة عػػ        
مـػػوؼ يحتوي عم  ب ض الحروؼ التػػي استقرت عمػ  سطحػػـ ــال عف نتوئيف ـي االعم  اما المػػػواف 
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الشكػػػؿ  االبيض يحتود السطػػح عػػدد مػػف النقاط الحمراى اما فالو باألار المنـز ـ مػؿ شكػػؿ قط ػػة الفخػ
 الكروي ـقػػػد نفػػذ بالموف البنػػي الغامػػؽ. 

 : التحمـيخ
ي تبػػػػػر ال مػػػؿ احػػػػػدد الوثػػػػػائؽ التأريخيػػػة التػػػػي سػػػـمت احػػػػػدد الـػػػػػرائـ االريابيػػػة الـبانػػػػػة ــسد         

ل ـػػػػي محاولػػػػة الخػػػػزاؼ منـػػػػزل بأسمػػػػوب تـريػػدي ت بيػػري المبسػػط  وحػػاوؿ الخػػزاؼ ـايػػػػدا اف يبػػػػػػدع منـػػػػز 
اليصاؿ يػػذل االحػػػداث االليمػػة الػػ  اكبػػر عػػدد ممكػػف مف المتمقيػػػف بي الػػػ  )ـمسػور اوسػ ( ـسػػػػو بمثابػػػػة 

 احتـػػاح ت بيري عما يحػػدث مػػف احداث دمويػػة وحشيػػػة وانتساكػػات لحقػػوؽ االنسػػػاف.
داف الم تمقي ـسػػو ينطػػؽ خطابا سياسيػػا محمال بشفرات تػػػروي احػػػداثا واق يػة ـالمنـػػز ـاعػػؿ ومػػؤثر ـػػي ـو

ػػوعات السياسيػػػػة المؤثػػػػرة ـػػػػي المـتمػػ    اـػػاؼ يػػذا المنـػػػػز لمخػػزاؼ ـػػػػربة اكبػػػػر ـػػػػي الت بيػػػػر عػػػػف المـو
 نـػػز .ــػػالعػػػف اسموبػػػـ الـمالي ـػػي الت بيػػر مما يـفي مسحة خاصػػة عمػػػ  سطػػح  الم

ومػػف خػػالؿ توظيػؼ بقػػػػ  المػػػػوف االحمػػػر عمػػػ  السطػػػح االممػػس االبػيض عبػػػػر الخػزاؼ بسػذا المشػسد عػػػف 
اراقػػػة دمػػػاى االبريػػػاى التػػػي تتسػػػاقط دوف ذنػػػب نتيػػػػػـة االعمػػػاؿ االريابيػػػػػة التفـيريػػػة او الم ػػػػػارؾ الطاحنػػػػػػة 

 بالحػػرب مػػػ  داعػػش الكفػػػػر
الفكػػرة يتـسػػػػػد الشكػػػػػؿ الػػػػذي ي بػػػػػر عػػػػػف خيػػػػاؿ الفنػػػػاف الخصػػب ـالمنـػػػػز نفػػػػذ بقصػػدية وحقػػؽ  ـمػػػػف خػػالؿ

بػػػػػث الخطػػاب السياسػػػػي المقصػػود بقيػػػػػـ عاليػػػػػة ـسػػػػػو لػػـ يحػػتفظ بواق يتػػـ ولكػػػػف مػػا اف تم نػػػػا وتأممنػػا ـػػػػي 
مثػػػؿ الحمقػة المستقػػػرة وسػػػػط ال مػػػؿ ـسػػػػي تـسػػػػد الشكػػؿ حت  نستكشؼ خطابـ  اما الشكػػؿ الدائري الػذي ي

شكػػػؿ حيػػواف لئيـ يخترؽ الـسد ـتوظيؼ النتوئيف عم  السطح الدائري يمثػػؿ قػروف لحػػػيواف مفتػرس ــػال 
 ا.عػػف طالىل بالمػػوف البني الغامؽ الػػذي س ػػػ  الػػ  اقترابػػػـ مػػػف لػػػوف الطبي ة نسبيػػػا وما عميسػػ

   3نموذج )

 شموخ/  اسم العمخ
 ٕٕ×83القياسات / 

 ٕ٘ٔٓ سنة االنجاز /
 

  الوصف  البصر( :
عمػػػؿ مف الخػػزؼ النحتػػػي  عبػػارة عػػػف قاعػػػدة بيـوية 

 ،خالشػػكؿ يرتفػػ  ال  نسػػػاية مدببػػػة يشبـ الحرؼ ال ربي 
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ػػػؿ يتخػػػمؿ المنـػػػز عػػدد مػػف الحروؼ ال ربيػػة تمتصؽ نسايتػػػـ مػػ  ـانبػػـ األيمػػف مف منتصؼ الشك
 اما المػػوف ـقػػد عمػػؿ بالمػػوف االخـػػر والبنػػي. والرمػػوز نفػػذت بتقنيػػػة الحفػػر 

 : التحمـيخ
عػػػف خطػػاب سياسي ـسػػو يـسػػد ـسػػـ بشػػري لـندي محارب بقي صامدا شامخػػا متمسػكآ  يكشػػؼ المنـػػػز

 حـ محاـظآ عمػػ  يويتػػػػـ الوطنيػػة واصػػرارل عمػػػ  احراز النصر.بسػػػال
ػػػػػـ ـتوظيػػػػػؼ شكػػػػػػؿ )نبتػػػة الصػبار( الػػػذي ي بػػػر عػػػف الصػػػبر والحػروؼ المػػػػػقروىة  ـالمنـػػز يبػػث عػػػدة اـو

يظسػػر التنػػوع ـػػي المفػػردات ػر ـوغيػػر المقػػروىة التػػي ـػػػسديا الخػػزاؼ بأسػػموب النحػػت الغػػػػػػػائر وتقنيػػة الحفػػػػػػػ
الكتابيػػة المسػػتخدمة انسػػـامًا شػػكميًا ولونيػػًا ممػػا حقػػؽ الوحػػدة واالنسػػـاـ ـػػي المنـػػز الفنػػػػي مػػف التوليفػػات 

ية التي كانت متقػػػػػاربة م   ب ـسا الب ض ومتنوعة ـي بشكالسا وبحـامسا واتـاياتسا.  الحـر
مناـػػػػػػؿ ـػػػػػي ارض الم ػػػػركة ــػػػػػآل عػػػف توظيػػػؼ ب ػػػػػض الرمػػػػػوز امػػػا تػػػػػمؾ الصفػػػػػة التػػػػػي يتمتػػػػػػ  بسػػػػػا ال

الراـدينيػػة التي ي بر توظيفسا عف االصالة والتمسؾ بتمؾ  الحـارة ال ريقة ــال عف توظيؼ المػػػػػوف ـػػػػػقد 
ػػػػكاؿ الحػروؼ والصػفاى والنقػاى   امػػػػا اش منػػػح الخزاؼ المػػػػوف االخـػر لم مػؿ كت بيػػػر عػف السػػػالـ والخيػر

 ــال عػػف ب ػػض المساحات التي لونت بالمػػػػوف البنػػي الػػذي احدث مخاطبػػػة ـماليػػة عمػػػ  سطػػػػح ال مػػؿ.
ويػػػػو مػػا يػػػػدؿ عمػػ  قػػدرات الخػػزاؼ ـػػي اظسػػار المفػػردات وعػػدـ التشخيػػػػص لمفػػردات  وبيتمامػػـ بالتفاصػػيؿ 

قػػػت مػػػػػف المنـػػػػػز قيمػػػػػا دالليػػػػػة وتحفيػػػػزية لممتمقػػػػػي لفػػػػػػؾ شػػػفرات ال مػػػػؿ وانسيابيػػػػػػػة اناممػػػـ ـػػػػػي التشكػػػػػػػيؿ خم
 والكشؼ عف المستػػػػود التقنػػي ال ػػالي ــػػآل عػػف الطاقػػة الت بيػػػرية التػػػػي يمتػػػاز بسػػا الخػػػػزاؼ المبػػػدع.

   0نموذج )

 غروب شمس سومر/ اسم العمخ

 ٕٚ×03القياسات / 

 ٕٙٔٓ از /سنة االنج

 

 الوصف  البصر( :

تكويف مػػػف الخزؼ النحتي اخػذ شػكمـ ال ػاـ ذات التصػميـ السندسػي مػػػف خػالؿ شػكؿ المثمػث الػػػذي سػحبت 
بـػػالعـ الػػػ  الػػداخؿ لمحصػػوؿ عمػػ  شػػكؿ محػػدب يمتػػػاز بمرونػػة ـػػي الخطػػوط ال امػػة لػػـ ويػػػػو مفػػػرغ مػػػف 
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ي عمػػ  شػػكؿ نصػػؼ كػػروي تمركػػز ـػػػػي ـانبػػػػـ االيسػػػػر بػػالموف الداخؿ ينتسػػػػي بقاعػػػػدة يالليػػػػػة الشكػػػػػؿ يحتػػو 
 االصفػػر المتػػػويت  ــال عػػف توظيػػؼ عػػدد مػػف الحروؼ التػػي نفذيػػػا 

يػػػـ عاليػػػػػة مػػػػف خػػػالؿ تقنيػػػػػػة البػػػػػػارز والغائػػػػػػر واكتسب سطػػػػػح ال مػػػػػػػؿ المػػػػػوف البنػػػػػػي الفاتػػػػػػػح  الخػػػزاؼ بحـر
 والغػػػامؽ.
 : التحمـيخ

بنيػػػة المنـػػػز ت طػػي إيحػػاى لشكػػؿ حيػػواف القطػػػة عمؿ بأسموب تـريدي اما سػطحـ و كأنػػػـ لػوح 
عمػػػػػؿ بطريقػػػة عشوائيػػػػػػة ويػػػػػذل القػػػػػراىة المت ػػػددة لم مػػػػػؿ الواحػػػػػد تولػػػػػد تناصػػػػػًا ـػػػػػي ال مػػػؿ ـالشػػػكؿ يوحػػػػػي 

با الف لممتمقي بأنػػـ ذو مـموف سياسي مف حيث لػػوف بالديمومة وي طينا احساسًا بالقػوة   كونـ يبث خطا
الكتمػػػة البنػػػػػي الغػػػامؽ وسػػػطحـ الغنػػػي بػػػالمفردات ذات الت بيػػػرات ال بقريػػػػػػة التػػػػي سػػػ   الخػػػزاؼ الظساريػػػا 

 . روم الـتسا بأسموب تـريدي ينسـػػػـ م  التحوالت الفكريػػة الحديثػػػة واألسموب الفنػػػي الم اصػػ
شػػكؿ الكػػرة ـػػي الـانػػب االيسػػر مػػف سػػطح ال مػػؿ تمػػنح لممتمقػػي حػػوار خػػاص  ـمػػف خػػالؿ تمركػػز

ؽ اسـ ال مؿ غروب شمس سومر ـالشكؿ بصورة عامة وكأنـ لػوح مػف الحـػارة السػومرية امػا  وتأمالت ـو
شػػكؿ الكػػرة التػػي لونػػت بػػالموف االصػػفر المتػػويت لتمثػػؿ الشػػمس التػػي تطػػؿ عمػػ  المػػوح المتمثػػؿ بالحـػػارة 

االيحػػاى الػػ  عصػػرنا الحػػالي ومػػا تت ػػرض لػػـ بالدنػػا مػػف احػػداث اثػػرت عمػػ  مسػػاريا  السػػالفة ــػػال عػػف
السياسػػي وعمػػ  المـتمػػ   ككػػؿ وينػػا يبػػيف الخػػزاؼ اف الشػػمس السػػاط ة والحـػػارة ال ريقػػة مسمػػا حػػدث ال 

 تغيب يذل يي شمس سومر   ـبالواق  ـالشكؿ يوحي بالقوة وال زة والصمود .

ياسػي الػػػ  المتمقػي مػػػف خػالؿ  الصػيرورة المسػتمرة ـػػػي مـمػػػؿ تفاصػيؿ ـقد حاوؿ الخػزاؼ بػث خطابػـ الس
الحيػػػاة مسما مػػر مػف ازمػات وحػروب   وقػد اسػتخدـ يػذا الشػكؿ بصػورة غيػر مباشػرة مػف خػالؿ االست ػػػانة 
بالموروث الحـاري وبصياغات مختمفة ليواكب التيػارات الفنيػة الحديثػة التػي مػف شػأنسا بف تكشػؼ بػاف ال 

ال  االــػػؿ بف ػػؿ االرادة الحرة ممػػا يـ منػػػا نػدرؾ مػػػف  ػػود لمػػشيى الثابػػت الف كػػؿ شػػيى قابػػؿ لمتغييػرـو
دراكػـ ويػذا يػػػػدؿ بيـػا عمػػػ  براعتػـ ومػػػدد اتسػاع  خالؿ يػػذل الحقيقػػة مػدد اتسػػػػاع ـكػػػػرة الفنػػاف ووعيػػػػـ وا 

ـنيػػة لم ناصػػر المنػفردة تتطور بداخمسا ال القػات مػف خػالؿ اسػتغالؿ مخيمتـ لموصوؿ إلػػ  صياغة مـػػردة 
الوعػػي إلمكانات تمؾ ال نػػاصر الفنيػػة التي تـ ؿ م ػايا منبثقػػػًا ومنػدـ ًا مػف داخمسػػػا وذي رؤد ومسػاحات 

 واس ة ـػػي منظومة الفكػػػر.
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ػي عػاماًل مسمػػػًا ويػو تحػوؿ األ ـكػار إلػ  بشػػكاؿ ومـػاميف ـكريػة إـػاـة إلػػػ  كمػػا تـسػػد ـػػػي ال مػؿ الخـز
ػػػػود عنصػػػػر التـريػػػػد مػػػػف خػػالؿ تحػػػػوؿ تمػػؾ األشػػكاؿ الواق يػػػػة إلػػ  بشػػكاؿ يندسيػػػػة مختزلػػة بمػػا المػػػػوف  ـو

ػف البنػػػي الغامػػؽ مػػ  البنػػػي الفاتػػػح واستخػػػداـ المػػػوف االصفػػػر كػػػمركز لم مػػػؿ ـقػد خمػػػؽ انػدمـا وكشػػػػؼ عػػػ
االلتحػػاـ والتػػػػواشت الشكمي الػػذي يمنػػح ال مػػؿ ـػػي رؤيتـ البصرية ـرصػػة لالمساؾ بالبدايػػة بو النسايػػػة مػػػ  
ػػـ عػػػػف المػػألوؼ ـػػػػي محاولػػة لمخػػروج مػػػػف الشكػػػػؿ التقميػػػػدي الػػ  شكػػػػؿ مػػػػػف الخػػػػػزؼ النحتػػػػػي  ـرصػػة خرـو

 الحػػػديث.
يػة ليكػوف احيانػًا يػو المحػور  ويظسػػػر لنػػػا ـػي يػذا ال مػؿ  الػدور المسػـ لمخػػػػط وم الـاتػـ ـػي القط ػػػػة الخـز

ػػة عاليػػػػػة  ػػـ عمػػ  الشػػكؿ بأسػػموبسا الغػػػػػائر والبػػػػػارز دـر الرئيسػػي لمشػػكؿ ـقػػد مػػنح الخػػزاؼ ـػػي توظيػػؼ حرـو
 .مػػػف الـمالية والتناغـ ـي اظسػػػار المـموف الغيػػػر م مػػػف ـػػػي ال مػػػؿ

   5نموذج )

 

                                   المركزصراع /  اسم العمخ

 ----القياسات / 

 ٕٛٔٓ سنة االنجاز /

 الوصف  البصر( :

 تكويػػف ذات شكػػؿ دائري مستوي مف االماـ تتخمؿ اطراـػػػـ 
يػػة حػػروؼ بػػارزة وغائػػػػرة عممػػت بػػالموف البنػػي الغػػامؽ الممػػاع  امػػا منتصػػؼ الشػػ كؿ ـسػػػػو عبػػارة عػػػػػف الخاـر

ة عمؿ بالمػػوف الشذري تتخممـ نسايات لثالث حػروؼ نفػذت بطريقػة  سطػػح مت رج وكأنـ قط ة قماش مت ـر
 مدببة ــال عف ارب ة نتواىات بالمػػوف االصفػػر .

 : التحمـيخ
ػا المتناييػػػة البالغػػة ـسػػػد الخزاؼ ـػػي منـزل يذا الػػػذي ي بػػػر عف ظايػػػرة الصراع بأب اديػػ           

الت قيػػد بأسموب تـريػػدي مبسػػط ـالصراعات احػدد م الػػػـ الحاـر الػػذي ي يشػػػـ االنساف سػػواى كػػاف 
الصراع ـػػردي او ـماعػػي ـسػػػو يشيػػػػر الػػػ  عػػػدـ التواـػػػؽ والس ػػي لمحصوؿ عم  المصمحة الخاصة ويػػو 
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ـيشيػػر منـػػزل الػػػ  مفردات مػػػف يػػػذل الصراعات ويػػػو يخـ  لنظػػـ منتظمة ذو ما عبر عنػػػـ الفناف 
 ـاعميػػػة ـي التكويػػػف الخـزي ـالسطػػح الدائػػري 

المستوي بفـػػاىل الواسػػ  مبني عم  اـكػار حولت ال  وحػػدات تمركزت عم  السطػح الخػػـزي ويي ذات 
الصػػراع والمناـسػػة مػػػف خػالؿ الػػػدالالت الرمزيػػػة لتػػػمؾ المفػػػردات ـفػػي ــػػاى بنيػػة شكميػػة تتمخػػص بفكػرة 

المنـػػز الدائري القائػػـ عم  احتشػػاد ب ض الحروؼ ال ربيػػة والنتػوىات بشكػػؿ متشػػابؾ ومتـاور التػػي 
 ارز ليـفػػي عميـ  قيمػػػة شكميػػة ـماليػػة.عممت بأسموب الحفر البػارز والغائػػر إلظسػػار الكتابػػة بشػػكؿ بػػ

ـقػػػػد س ػػػػ  الخػػزاؼ الػػ  اسػػتدراج عػػيف النػػػػاظر إلػػػػ  زاويػػػػة نظػػػػر واحػػػػدة ليػػدرؾ مػػػػف خاللسػػػػا ال القػػػػة بيػػػػػف 
ي ليحقػػؽ ايقاعػػًا متغيػػػر ب يػػد عػػف الرتابػػة مػػف خػػالؿ  يػػػػذا التـريػػػػد التكويػػف وانفتاحػػـ عمػػ  الفـاى الخاـر

ػػػػـ المرنػػػػة التػػي تحتشػػػػد حػػػػوؿ مركػػػػز الػػػػدائرة ويػػي ـكػػػػرة  السندسػػػي  وبسػػػػذا استطػػػػػاع الخػػزاؼ تطويػػػػ  حرـو
المنـػػػػػز)الصراع حػػػوؿ السػػػمطة( بأسمػػػػػوب يقتػػػرب مػػػف مفاييػػػػـ وبسالػػػػػيب التنفيػػػػػذ الحديثػػػة ومػػػػػف مـر يػػػات 

 لػػذا اكتسػػب ال مؿ اب ػػاد ـماليػػة وقيمػػا ت بيريػػة . حـارية ـػػي الفكػػر واألسموب التقني
 الفصخ الرابع

 النتائج واالستنتاجات
 النتــــائج: -
ػوعات تفمػػػسؼ وت بػػػر عػف الواقػ   -ٔ عبػػػر الخزاؼ مف خالؿ اعمالـ عػػػف الخطػاب السياسػي بتنفيػػػذ مـو

 (. ٖ ٔاشر كما ـي النموذج )االنساني بواسطة االندماج ما بيف االختزاؿ والتـسيد المب
ية كما ـي النماذج )  -ٕ  (.٘ ٗ ٕاعتمد الخزاؼ االسموب التـريدي ـي صياغة منـزاتـ الخـز
ركػػز عمػ  القيمػة المونيػة ـػػػي منـزاتػـ لتحقيػؽ الب ػػػد الـمػالي والت بيػري كمػػػا ـػػػي ـميػ  نمػاذج ال ينػػػة  -ٖ

 الغامػػؽ واالخـػر ـػػػي اغمب اشكالػػـ.ـ مػػد الػػ  استخػػداـ الطػػالى البنػػػي 
ية.  -ٗ  استمد مف الموروث ال ربي االسالمي المتمثؿ بتوظيؼ الحروؼ ال ربية ـي مـمؿ اعمالـ الخـز
  
 ـػػػػي ـػػػوى نتائػػػت البحػػػث توصػػػؿ الباحث الػػػ  االستنتاـػػػات التاليػػػة : االستنتاجات: -
واالطػػػالع عمػػػ  كػػػػػؿ مػػػايو ـديػػػػػد ـػػػػػي ت زيػػػػػز الفرديػػػـ ـػػػي تنػػػػػاوؿ الخطػػػاب بثػػػػرت المفػػػاييـ الم اصػػػرة  -ٔ

ػػػي اعمػػاؿ الخزاؼ خالػػد ال بيػػدي بشكؿ خػػاص   .السياسي ـػػي المنـزات الفنيػػة عامػة ـو
ػي ويثػري قيمتػـ ممػا مػنح  -ٕ كاف لتوظيؼ الموف الحـػور الخػاص الػذي يصػب ـػي مصػمحة ال مػؿ الخـز

ية قيما ت بيرية .التفاصيؿ عم  ا  السطح الخـز
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عػػػػػبر عػػػف تأثػػػػػػرل بقيػػػػػػـ المػػػوروث االسػػػالمي ـوظفػػػػػـ ـػػػػػػي اغمػػػب منـزاتػػػـ ويػػػػػو مػػػا يفصػػػػػػح عػػػػػف تأثػػػػػػرل  -ٖ
بـػػذورل ـتوظيفػػـ لمحػػروؼ ال ربيػػة مظسػػرا مػػف مظػػاير عبقريػػػػة المسػػمميف وال ػػرب قدمػػػػا ويػػػػو نسػػػػت الخػػػػػػزاؼ 

 غمػػػػب اعمػػػالـ .الػػػذي اتب ػػػـ ـػػي ا
 المصـــادر والمراجـــع: -

 المصـــادر العربيــــة: -
 .ٔ د.ت جٔ تحقيؽ عبد اهلل عمي الكبير واخروف  دار الم ارؼ مصر ط لسان العربابف منظور : . ٔ

ـــــــــربابػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػنظور:. ٕ  دار لسػػػػػػػػاف ٖ ـمػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف مكػػػػػػػػـر األنصػػػػػػػػاري:  جلســــــــان العـ
 .ٜٙ٘ٔال رب بيروت 

 ٕٗٓٓـ مخبػػػر السػػػيميائيات ـام ػػػة ويػػػراف   ســـيميائيات التواصـــخ وفعاليـــة الحـــواربحمػػػد يوسػػػؼ: . ٖ
 الـزائر.

 .ٕٓٔٓ ٔط  ال اصمةالـزائر   الـزائر منشورات االختالؼ   معجم السيميائياتاالحمر  ـيصؿ: . ٗ
 .ٜٚٛٔ ٔ دار ال مـ لممالييف بيروت طالمصطمحات المغوية واالدبيةاميؿ ي قوب:. ٘
منشػورات اتحػاد الكتػاب ال رب دمشػؽ ، انشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة: البارودي  محمد. ٙ

 .ٕٓٓٓ )د.ط(   

   شػركة االعممػي لممطبوعػات  بيػروت  معجـم مقـاييس المغـةابي الحسيف احمد بف ـػارس : بف زكريا . ٚ
 .ٕٕٔٓلبناف 

 .٘ مركز الوحدة ال ربية  طدراسة تحميمية نقدية : الخطاب العربي المعاصر)الـابري محمد عابد. ٛ
  مـد المؤسسة األسموبية في النقد العربي الحديث )دراسة في تحميخ الخطاب الحربي  ـرحاف بدري: . ٜ

 .ٖٕٓٓ  بيروت  ٔالـام ية لمدراسات والنشر والتوزي   ط
 . ٕٓٔ صٜٕٓٓ عالـ الكتب  اربد االردف المسانيات وتحميخ النصوص درابح بحوش:. ٓٔ
 تر:محمػػد يحيػػاتف  منشػػورات االخػػتالؼ  المفــاتيل لتحميــخ الخطــاب - : المصــطمحاتدومنيػػؾ مػػانفو. ٔٔ

 .ٕٛٓٓ ٔ الـزائر ط

 تر:محمػػد يحيػػاتف  منشػػورات االخػػتالؼ  المفــاتيل لتحميــخ الخطــاب –: المصــطمحات دومنيػػؾ مػػانفو. ٕٔ
 .ٕٛٓٓ ٔ الـزائر ط

ا رشيد محمد:. ٖٔ  .ٕنشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبناف )د.ت( )د.ت( ج م معجم متن المغةـر
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ـــــروسالزبيري الحسػػػػػيني محب الػػػػػديف ابػػػػػي ـػػػػػيض السػػػػػيد محمػػػػػد مرتـػػػػػ :. ٗٔ ـــــاج الع مػػػػػف ـػػػػػواير   ت
 بال. لمطباعة والنشر والتوزي    دار الفكرٔالقاموس مت

 .ٕٔٓٓ  دار الشروؽ التمقي لنظرية المعرفية األصوخ ناظـ: خـر عودة. ٘ٔ
مـ ـريد الزايي دار توبيقاؿ لمنشر الدار البـاى عمم النصـوليا : فا  كرستي. ٙٔ  .ٜٜٔٔ تـر
ــــــــــات الخطــــــــــابمكػػػػػػػػػػدونيؿ دياف: . ٚٔ ــــــــــي نظري   تر:د.عػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػديف اسػػػػػػػػػػماعيؿ المكتبة مقدمــــــــــة ف

 .ٕٔٓٓ ٕٔٓٓاالكاديمية القايرة 
المنظمػػة  اع محمػػد شػػي  بحػػث ـػػي اصػػوؿ التغييػػر الثقػػاـي  تػػر: حالــة مابعــد الحداثــة ديفيػػد: يػػاـري . ٛٔ

مة  بيروت لبناف   .ٕ٘ٓٓال ربية لمتـر

 
 المصـــادر االجنبية: -
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