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الفضاء الداليل للون يف االعمال الفنية املعاصرة
م .مؤيد عباس كريم
جامعة ديالى /كمية الفنون الجميمة /قسم الفنون التشكيمية
mueyadabbas@gmail.com
الممخص:
فضاءات االلوان غالبا ما يستخدم في العمارة ومدارسيا ونظرياتيا في المعاصرة دراسات عممية
لأللوان وأسس وتقنيات استخداميا ،أو معرفة دالالتيا الرمزية ،وتأثيراتيا الوظيفية والنفسية في
دائما فيم طبيعة المون
الفضاء ،واستفادت من الدراسات المتقدمة في مجال األلوان ،حاول الناس ً

وشرح خصائصو كموضوع لمبحث ،والمون ليس بسيطًا عمى اإلطالق ويمثل ظاىرة متعددة األوجو ال
تنضب ،فريدة من نوعيا في مختمف مجاالت الفكر اإلنساني في مجاالت عمم المغة وعمم النفس
والدراسات الثقافية وتاريخ الفن .حيث أكدت الدراسات كثير عمى أىمية الجوانب النفسية المرتبط
بمعاني األلوان ودالالتيا الرمزية إلى جانب تأثيراتيا المختمفة في مستوى نشاط اإلنسان وحياتو
اليومية .مع مشاكل المون منذ العصور القديمة وحتى يومنا ىذا ،كل منيا يدرس المون من جانب
اىتماماتو .يمكن تعريف مجمل كل ىذه العموم التي تدرس المون بشكل مشروط عمى أنو مجال عمم
تماما إذا أخذنا في االعتبار الموضوع الرسمي بدالً من المحتوى
األلوان اصطالح المصطمح مفيوم ً

الطبيعة الكاممة لتشكيل ىذا المفيوم وجود العديد من األساليب المختمفة لدراسة المون في سياق الغياب
الفعمي لوحدتيم.
كما أسيمت المدارس واالتجاىات والتيارات الفنية في القرن العشرين كالتأثيرية وما بعد التأثيرية
والتجريدية والتعبيرية والرمزية االىتمام الخاص بمشكمة الفضاء الفني بحقيقة أن مسألة الفضاء ىي
واحدة من القضايا الرئيسية في كل من الفن والنظرة العالمية بشكل عام .تترك األفكار الممموسة حول
الفضاء بصمة عمى جميع الوسائل المرئية التي يستخدميا الفنان وتمثل إحدى السمات المميزة
لألسموب الفني.
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 التي تربط الفن بمكونات االنسان الباطنية الخفية و ليا ايضا، ويعد عمم األلوان احد العموم االنسانية
، فالمون ىو أحد الطرق التي يتوصل بيا االنسان الى فيم ما يحيطو،التأثير في شخصيتو و تكوينو
. وكما ترتبط االشكال بعالقات واسس عممية انشائية وفنية.ولمون ابعادىا وخصائصيا الفيزيائية ايضا
تعد دراسة البحث الداللي لمون وتأثيرىا عمى سطوح الموحة وفضاءاتيا من اكثر األشياء جماال
 وعنصر المون الذي يخاطبنا نفسيا و.وخصوبة في حياة بني البشر منيا أثرى اإلنسان و حياتو
عاطفيا ويعتبر أقوى أداة تنفيذية وضعت بيد الفنان الباحث عن الجديد والمتحرك مع سرعة زمنو و
.افاق رؤيتو المستقبمية
.) المعاصرة، االعمال الفنية، (الفضاء الداللي:الكممات المفتاحية

The semantic space of color in contemporary artworks
Moayad Abbas Karim
Diyala University/College of Fine Arts/Department of Fine
Arts
Abstract:
Color spaces are often used in architecture, schools and theories in
contemporary scientific studies of colors and the foundations and techniques
of their use, or knowledge of their symbolic connotations, and their
functional and psychological effects in space, and benefited from advanced
studies in the field of colors, people have always tried to understand the
nature of color and explain its properties as a subject for research, and color
is not Absolutely simple and represents a multifaceted and inexhaustible
phenomenon, unique in the various fields of human thought in the fields of
linguistics, psychology, cultural studies and art history. Studies have
emphasized the importance of the psychological aspects associated with the
meanings of colors and their symbolic connotations, in addition to their
various effects on the level of human activity and daily life. With color
problems from ancient times to the present day, each studies color from the
side of his interests. The totality of all these sciences that study color can be
conditionally defined as the field of color science. The term convention is
quite understandable if we consider the formal subject rather than the content.
The whole nature of the formation of this concept and the presence of many
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different approaches to the study of color in the context of the actual absence
of their unity.
The schools, trends and artistic currents of the twentieth century such as
influencer, post-impressionist, abstraction, expressionism, and symbolism
also contributed to the special interest in the problem of artistic space with
the fact that the question of space is one of the main issues in both art and the
worldview in general. Concrete ideas about space leave an imprint on all the
visual means used by the artist and are one of the hallmarks of the artistic
style.
The science of colors is one of the human sciences, which links art with the
hidden esoteric components of the human being and also has an impact on his
personality and composition. Forms are also linked to structural and artistic
relationships and scientific foundations.
The study of the semantic research of color and its effect on the surfaces of
the painting and its spaces is one of the most beautiful and fertile things in
the life of human beings, including the richest of man and his life. And the
element of color that addresses us psychologically and emotionally and is
considered the most powerful executive tool placed in the hands of the artist
who is searching for the new and moving with the speed of his time and the
prospects of his future vision.
Keywords: (semantic space, artwork, contemporary).

الفصل االول
:مشكمة البحث
،األلوان وعالقتيا في فضاء الموحة ىي دالالت رمزية ليا ابعاد زمانية ومكانية
 أو حتى أشاره تجريدية تقودنا الى الربط،وترتبط مع فعل دال أو تشكيل ايقوني
 يخرج عن محاكة الواقع لما،ما بين داللة تمك االشارة والمون في الفن المعاصر
.ىو موجود في الطبيعة
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ويتشكل مشكمة البحث في السؤال:الكشف عن الفضاء الداللي لمون في االعمال
الفنية المعاصرة.

اهداف البحث :الكشف عن الفضاء الداللي لمون في االعمال الفنية المعاصرة.
أهمية البحث :تتمثل ميمة البحث
 -1توضيح مفيوم الفضاء الفني  ،الذي يدعي بحق أنو أحد الفئات الميمة لعمم
الجمال الحديث.
 -2جاذبية المون كواحدة من العالمات اإلدراكية والجمالية في بناء الفضاء
البصري .
 -3اعتبار المون كواحد من الخصائص المرئية الرائدة والمحددة من الناحية
الوجودية لمكائن في الفن المعاصر.
حدود البحث:
يتحدد البحث الحالي بدراسة الفضاء الداللي لمون في االعمال الفنية المعاصرة لفنانين
معاصرين ( .) 2121 - 1981
مصطمحات البحث:
الفضاء :تعرف موسوعة بريتانيكا الفضاء بانو "نطاق غير محدود ثالثي االبعاد
تحدث فيو االشياء واالحداث ويكون ليا موقع واتجاه نسبي.
الداللي :بناء عمى الكممة االصمية أو التعريف الذي اقترحو سوسيور عام ( 1857-
) 1913

تتكون العالمة من جزئيين :
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كعالمة ارشادية  ،أي أنو سيكون لو شكل يمكن لمشخص أن يراه أو يممسو أو
يشمو أو يسمعو.



كالمرشد اليو ،أي أنيا ستمثل فكرة او بناء عقمي لشيء ما بدال من الشيء
نفسو.

المون :ىو ذلك التأثير الفيسيولوجي ( اي الخاص بوظائف أعضاء الجسم ) الناتج عن
شبكية

العين سواء كان ناتجا عن المادة الصبغية الممونة او عن الضوء الممون ,

فيو اذن إحساس وليس لو أي وجود خارج الجياز العصبي لمكائنات الحية.1
المعاصرة لغويا :معايشة الحاضر بالوجدان والسموك واالفادة من كل منجزاتو العممية
والفكرية وتسخيرىا لخدمة االنسان ورقيو.2
الفن المعاصر :الفن المعاصر ىو شكل من أشكال التجديد الشامل لممفاىيم الفنية
وطرق التعبير عنيا ،ابتداء من نظرة الفنان لممجتمع والفن ،ونظرة المجتمع لمفن ايضا،
كردة فعل نتجت عن التطور الذي انشأتو الثورة الصناعية ،فكان ال بد لمفن من نقمة
نوعية ،فالفن المعاصر ىو ما يمكن تسميتو بفن اليوم ،أي أنو اخر ما توصمت لو
المدارس الفنية من نظم وانماط.3

 1اضًاعٍم شٕقً ,انتصًٍى عُاصرِ ٔاضطّ فً انفٍ انتشكٍهً ,يصر يكتثح زْراء
انشرق.2002.ط.3ص) 99
https://www.almaany.com 2
https://mawdoo3.com 3
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الفصل الثاني  -االطار النظري
المبحث األول
الفضاء الفني :
الفضاء الفني ،أو مساحة العمل الفني  ،يعبر في الفن عن ىذا اإلحساس بالفضاء
الذي يتخمل كل الثقافة ويكمن في أساسيا .كونو سمة متكاممة لمعمل  ،فإن المساحة
الفنية تمنحو وحدة داخمية واكتمال ،وفي النياية ،يمنحو طابع ظاىرة جمالية.
بدأ مفيوم الفضاء الفني في الظيور فقط في أواخر القرن التاسع عشر أوائل القرن
العشرين عمى الرغم من أن بعض جوانب مشاكمو قد نوقشت في فمسفة الفن منذ
العصور القديمة.
كان ىذا التكوين المتأخر ليذا المفيوم في المقام األول بسبب حالتين :اوال ،عدم اليقين
في (المكان والوقت) في العصور القديمة وفي العصور الوسطى ،وثانيا ،تحديد الفضاء
الفني في العصر الحديث مع استنساخ بسيط في فن الفضاء الحقيقي  ،تمثيل الفنون
الجميمة كموقع ألشكال الفن في فضاء ثالثي األبعاد ثابت عمميا.
يمكن وصف الفضاء الفني بأنو ارتباط عميق متأصل في عمل فني بين اجراء محتواه
 ،مما يمنح العمل وحدة داخمية خاصة ويساىم في تحولو إلى ظاىرة جمالية .والفضاء
الفني ىو خاصية غير قابمة لمتصرف ألي عمل فني  ،بما في ذلك الموسيقى ،
واالدب  ،والعزف  ،وما إلى ذلك .عمى عكس التكوين  ،الذي يمثل نسبة كبيرة من
أجزاء العمل الفني  ،مثل الفضاء يعني ارتباط جميع عناصر العمل الى نوع من
الباطن ،عمى عكس أي شيء اخر  ،الوحدة  ،واعطاء ىذه الوحدة وحدة خاصة  ،إلى
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جودة أخرى غير قابمة لالختزال .وىكذا  ،يتبين أن التكوين ليس سوى جانب من
جوانب المساحة الفنية الخارجية المترجمة في العمل نفسو.
يمثل التكوين العممية البنائية والتوزيع الرياضي المحسوب لمعناصر داخل إطار الموحة
 ،وىو الذي يتم بوساطة األشكال المرسومة التي تحددىا الخطوط .وال يمكن إدراك
الشكل العام لو اال من خالل تألف عناصره ،أو تناقضيا داخل اإلطار العام .ومن ىنا
فإن لمخط عالقتو المباشرة األساسية بالتكوين ميما اختمفت عناصره  ،وتنوعت أشكالو،
فوظيفتو ليست مقصورة عمى خمق أشكال مختمفة فحسب ،وانما عمى خمق صفات
بنائية .فحين يشرع الفنان في التعامل مع خامتو ليصل في النياية الى عمل فني يأخذ
شكال و بعدا يمران بتحوالتو من خامة ال شكمية إلى مساحات وفضاءات وفراغات
ايجابية او سمبية وأشكال منتظمة ىي العناصر التي تساعده عمى بموغ غايتو.
ويقول كاليف بل بجسارة وحسم :انو (الشكل الدال) ويعني بو في الفنون البصرية تمك
التوليفات والتضافرات من الخطوط واأللوان ،او تمك الحبكة من الخطوط واأللوان ،التي
من شأنيا ان تثير في المشاىد انفعاال استطيقيا.1
ويرى توماس مونرو  :أن التكوين ىو ترتيب التفاصيل بحيث تصبح وسيمة الستعمال
إيجابي  ،أو غاية ايجابية معينة  ،ونحن ال ندرك الشكل العام لمتكوين الفني إال من
خالل تألف عناصره أو تناقضيا داخل اإلطار العام  ،فيو ليس ثابتة أو نيائيا  ،بل
يتغير ،ويتكون تبعا لموضوعات الفنان والعصر الذي يعيش فيو.
وترتبط مساحة العمل الفني وارتباطاتو بالثقافة ،وكذلك مع تمك التغييرات الجذرية التي
تحدث في الفن المعاصر وفي فمسفة الفن المعاصرة .ال يوجد في االدب حتى اآلن أي
أعمال تتم فييا مناقشة ومقارنة المناىج الفمسفية المختمفة  ،غير المتوافقة في كثير من

 1عادل يصطفى ,دالنح انشكم ,رؤٌح نهُشر ٔانتٕزٌع ,2014 ,ط ,1ص.14
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األحيان  ،لتفسير الفضاء الفني  ،ودوره في إنشاء وتصور عمل فني  ،وما إلى ذلك ،
أيضا دراسات مكرسة لمتحميل المنيجي لمفضاء الفني
بالتفصيل والمقارنة .ال توجد
ً

لعصور محددة .

ىناك تبادل مستمر بين الفن وجميع مجاالت الثقافة األخرى  ،مما يدل عمى تفاعميا
وتأثيرىا المتبادل .ىذا التبادل ال يحرم الفن من استقالليتو أو أصالتو وال يحمّو في
الثقافة ككل .إن ارتباط الفن بالسياق الثقافي لمعصر يجعل من الممكن تحديد
أيضا تتبع أوجو التشابو بين
االتجاىات العامة في تطوير أنواع مختمفة من الفن .يمكن ً
األساليب في الفن وأنماط التفكير في مجاالت الثقافة األخرى (العموم والفمسفة وما إلى

ذلك).
يرتبط االىتمام الخاص بمشكمة الفضاء الفني بحقيقة أن مسألة الفضاء ىي واحدة من
القضايا الرئيسية في كل من الفن والنظرة العالمية بشكل عام .تترك األفكار الممموسة
حول الفضاء بصمة عمى جميع الوسائل المرئية التي يستخدميا الفنان وتمثل إحدى
السمات المميزة لألسموب الفني.
يمكن القول أن مفيوم الفضاء الفني  ،الذي يتعارض مع فضاء العالم  ،ال يمكن أن
يتشكل بالكامل حتى بدأ يتشكل ويتمقى تفسي ار واضحا بما فيو الكفاية لمفيوم الجمالية
كتعبير خاص عن العالقات بين األشياء .ليا قيمة تأممية قائمة بذاتيا .كونيا إحدى
وسائل تجسيد الجمالية  ،واإلشارة إلى الفضاء الفني يتم تحديد تمك البيئة الخاصة التي
توجد فييا ظاىرة جمالية من خالل االرتباط بين أجزاء األخيرة وعالقتيا بالكل.
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الفن المعاصر :
يمكن القول بداية بأن الفن المعاصر في سعيو إلى تجريب أشكال بصرية جديدة اتجو
وجية الفن البدائي محاوال النيل من طقوسو الروحانية بحثا عن الفظاظة والغرابة.
ويمكن استعارة اصطالح فرويد الغرابة المزعجة و المقمقة من أجل فيم أن حضور
اآلخر المزعج والمقمق في الفن المعاصر ليو سمة من سماتو األساسية ،وليس اآلخر
سوى نحن ،وليس المغاير سوى اليوية نفسيا .تنطوي اليوية عمى ما ينخرىا سواء كان
من داخميا كما ىو الحال بالنسبة لتراثيا أو من خارجيا كما ىو الشأن في التراث
الغريب عنيا ،وفي ىذا السعي تعبير عن حاجة ممحة لمجاوزة الثقافة والفن الغربيين
لألطر الرسمية التي سجنا نفسييما فييا ،ومن ثم زحزحة التمرکز الذاتي الذي وسم
الحضارة الغربية ،وتفجير ما ميزىا من اقتصاد المعنى من حيث ىو اقتصاد المعنى.
إنيا محاولة من الفمسفة و الفن المعاصرين التخمص من التجاوز و االحتفاظ بالمعنى
الذي استعممو ىيجل في فمسفتو إلى منطق آخر ىو منطق التضييع .إنو منحي في
الفن المعاصر يعمل عمى مالمسة اليامشي الذي يفيد الغريب والفظ والموحش والمقمق
والمزعج والذي ال يمكن العثور عميو سوى في أساطير البدائيين ونقوشيم وأقنعتيم
ومنحوتاتيم ورسوميم ،وىذا ما وجد أعمدة الفن المعاصر ضالتيم فييم.
المعاصرة وحضورىا في الفن اليوم .يمكن القول أن الفن اليوم أثناء سعيو إلى تجديد
أشكال التعبير ,وباألشياء المقدسة الضاربة في القدم بل ومن آفاق ثقافية بعيدة عن
المركزية الغربية ،وىي مستيجنة في الذوق وغريبة تمام الغرابة ،واقحاميا في الفن قصد
زحزحة المألوف والمعتاد .فيناك ما يشبو عممية مزدوجة تقضي بأن يتجو الفن وجية
الغريب والموحش في الثقافات المغايرة كمما زادت درجة معاصرتو وعمت مرتبة ثوريتو
الجمالية.
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انعكاسات واسقاطات الثورة أو باألحرى الطفرة التكنولوجية عمى العممية اإلبداعية.
وخصصت القول في المنظور الفمسفي إلى تكنولوجيا الصورة أو تكنولوجيا العالم
البصري .من شأن ىذا الطوفان البصري الذي يشيده العصر الحاضر أن يغير من
شكل الفن المعاصر ,فألفينا الفن يتوسل بتقنيات جديدة ويحضن افكار وأبعاد مبتكرة
كالبعد االفتراضي والمنحى التفاعمي ومفاىيم المباشرة والبث اآلني والحضور الكمي،
وىو ما أفضى إلى تواري الواقع وانسحاب األشياء كي تخمي مكانيا إلى العالمات
واإلشارات .إن الفن المعاصر صار أكثر اىتماما بالفناء والتالشي من اقتفائو أثر البقاء
والخمود.
ثمة بعض الدالئل عمى ان العالم الفني يتعرض لدفعة تحديثية بفعل التغير االقتصادي
والتكنولوجي .لقد مثل االبتكار التكنولوجي تيديدا مستمر عمى المنطقة المعزولة
المصونو لمفن .لم يجري استيعاب التصوير الفوتوغرافي اال بالتأكيد عمى الحرف اليدوية
إلنتاج المطبوعة  ،ومن خالل أساليب أخرى سحبت حافز قابمية إعادة اإلنتاج ،عمى
غرار استخدام مواد مستقطبة لمضوء(وىي مطبوعات فريدة وفردية) ،ومؤخ ار – كما
شاىدنا – تضخيم المطبوعات الى حجم يناسب المتاحف .استوعب فن الفيدو من
خالل التقميل من شأن النقد االجتماعي اليوتوبي لو والتطمعات الى مشاركة وتوزيع
واسعي النطاق لصالح ربط بالتجييز في الفراغ لصنع أشياء تبعث عمى الراحة ومرتكز
في المتاحف تذكرنا بالرسم أو النحت.1

 1جٕنٍا ضتاالتراش ,ترجًح يرٔج عثد انفتاح شذاتّ ,انفٍ انًعاصر ,يؤضطح ُْدأي نهتعهٍى
ٔانثقافح ,2014 ,ط ,1ص.91
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وامام كل التحوالت ,ظل اعتماد التجديد في الموحة عمى تغيرات في عناصر التكوين
وتبادل أدوار الييمنة كان تكوين لمون او لمخط او الشكل ككل او في المممس ,ناتج عن
االعتماد عمى وسائط محدودة وطرائق عرض ثابتو.1
المبحث الثاني
فمسفة المون
ىدية الطبيعة الرائعة ىي قدرة اإلنسان عمى رؤية العالم  ،ممونا بالوان عديدة
وظالليا .ترافقنا في كل مكان مجموعة معقدة من الظواىر ،توحدىا كممة المون .اعتاد
الناس عمى ىذه المعجزة لدرجة انيم لم يتفاجأ بيا ،بالنسبة لموعي العادي ال يمثل المون
مشكمة ألن الناس يميمون إلى اعتبار المون خاصية موضوعية لألشياء نفسيا ،وقدرتيم
عمى رؤية األلوان وتمييزىا ،بالطبع القدرة الفطرية الطبيعية ،وفي الوقت نفسو ال يعني
اختفاء المون في الحياة اليومية عمى اإلطالق ألن المون ليس ظاىرة فريدة وغامضة إلى
حد كبير.
والمون من اكثر العناصر اثارة عنصر عممي كما ىو عنصر تنظيمي .وتختمف
حساسية الناس لأللوان اختالفا كبيرا ،فبعض الناس ال يرى األبيض واألسود وما
بينيما ،والبعض االخر ال يرى لونا واحدا معينا والمون يعمى من عممية الرؤية ويمنحيا
قوة وحيوية وعمقا ،والعين حين تبصر تقوم بعممية تجميع ،وتركيب ىذا التجميع من
خالل القوالب واالشكال التي تصوغيا الخطوط .كما ان األلوان الساطعة واليادئة
والمركبة ...ليا آثار فريدة لمالمس السطوح ،ولكل خامة ليا خاصية بنائية تحدد صفة
سطحيا .وىذه الخاصية تدرك بالمون ويالحظ ان العين تسيم في فيم ىذه الخاصية.2
 1تالضى يذًد ,د.ضالو جثار ,انفٍ انًعاصر اضانٍثّ ٔاتجاْاتّ,انًكتثح انٕطٍُح,2015,ط.1
 2ياضً دطٍ ,انفٍ ٔجدنٍح انتهقً ,دار انفتخ نهطثاعح ٔانُشر.2020,ط.1ص.135
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في الواقع ،عند التقريب األول بالفعل ،نكتشف األىمية االستثنائية لظاىرة المون لوجود
الشخص في العالم .العالم ممون وكل ما نراه بمساعدة المون وبفضل المون .المون ىو
لونيا ،
تيار
أول ما تصادفو رؤيتنا عندما ندرك العالم ؛ نحن ال نرى ًا
ضوئيا  ،بل تدفقًا ً
ً
ألن الضوء بالمعنى الدقيق لمكممة غير مرئي إنو بناء نظري مجرد ،وعمى ىذا النحو،

ال يمكن إدراكو ،المون ىو الشكل الوحيد إلدراك الضوء بالعين البشرية .وبالتالي ،فإن
المون ىو ظاىرة أساسية لموجود ،يمكن الوصول إلييا مباشرة ألعيننا.
حاول الناس دائما فيم طبيعة المون وشرح خصائصو .كموضوع لمبحث ،المون ليس
بسيطا عمى االطالق ويمثل ظاىرة متعددة االوجو ال تنضب ،فريدة من نوعيا .المون
ىو مصدر العديد من مفارقات التفكير ،وليس فقط مزيجا من الموجات
الكيرومغناطيسية ذات نطاق تردد ثابت وليس فقط االحاسيس الذاتية الناتجة عن عمل
موجات بطول معين عمى شبكية العين يرتبط طيف االلوان ارتباطا وثيقا بالخصائص
االدراكية الذاتية لممراقب .من المستحيل عمى شخص اخر أن ينقل رؤيتو لأللوان
بالكممات :ال يمكن اإلشارة إلى المون اال  ،بافتراض ان شخصا اخر قادر عمى ادراكو
بيذه الطريقة مثمك .
وىنالك ألوان تسبب تموثاً بصرياً بسبب سوءىا وعدم تناسقيا مع بعضيا البعض
وتؤدي إلى قبح التصاميم ،باإلضافة إلى مقدرة األلوان عمى عكس جمال األشياء ومدى
تأثيرىا عمى النفس البشرية ،فال نتخيل السماء دون لونيا األزرق الجميل ،وال الشجر
دون لونيم األخضر المتداخل مع ألوان الزىور المختمفة ،وتعمل األلوان عمى تمييز
األشياء التي من حولنا ،فوجودىم بألوان مختمفة تجعل لكل شيء أث اًر مختمفاً عمى
النفس من غيره.1

https://mawdoo3.com 1
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من الممكن أن ترى الكائنات الحية االخرى العالم بالوان مختمفة تماما عما نراه
نحن  .توجد بعض مفاىيم األلوان الشائعة فقط عن طريق العرف والعادة ،و المعايير
الثابتة لما يسمى باأللوان األولية .و يحمل المون وظيفة اإلدراك المكاني وبطريقة غير
مفيومة تمون عاطفياً العالم المرئي ،مما يثري ويعقد إلى ما ال نياية فئات االنسجام
والجمال .المون في تصور الشخص لو مزاج ودفء وعمق وصورة ال يمكن إنكار قدرة
التأثير العاطفي لمون عمى نفسية اإلنسان.
يرافق المون أي شخص عبر تاريخ تطور الثقافة البشرية الذي يمتد آلالف
السنين .وحتى لو لم ييدأ الجدل حتى يومنا ىذا :ىل تغير مفيوم االلوان خالل المرحمة
الثقافية من تطور نوع اإلنسان العاقل  ،ىل رأى اإلغريق القدماء نفس االلوان مثل
االوروبيين المعاصرين؟ وىل ىي سمة اساسية لموجود البشري وادراكيا ووعييا؟.
في الوقت نفسو ،ال يمكن أن تعزى ظاىرة المون إلى الموضوعات التقميدية لمخطاب
الفمسفي من الناحية الموضوعية ،ولم يكن المون ،كقاعدة عامة ،موضوع تأمالت
شيوعا ىو انو ال معنى لمحديث
خاصة لمفالسفة في الخطاب الفمسفي ،الموقف األكثر
ً

عن المون عمى وجو التحديد يكفي إدانتو :كقاعدة عامة ،يتم ذكر مشكمة المون فقط في
أعمال الفالسفة في سياق انعكاسات االنطولوجية واإلبستمولوجية والجمالية االكثر
عمومية  ،وغالبا ما تتحدث كوسيمة لتوضيح فكر معين في امثمة ممونة.
مع مشاكل المون منذ العصور القديمة وحتى يومنا ىذا  ،كل منيا يدرس المون من
جانب اىتماماتو .يمكن تعريف مجمل كل ىذه العموم التي تدرس المون بشكل مشروط
عمى أنو مجال عمم األلوان (اصطالح المصطمح مفيوم تماما اذا أخذنا في االعتبار
الموضوع الرسمي بدال من المحتوى الطبيعة الكاممة لتشكيل ىذا المفيوم :وجود العديد
من االساليب المختمفة لدراسة المون في سياق الغياب الفعمي لوحدتيم.
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في التقميد الفمسفي ،اصبح المون موضوعا لمتفكير فيما يتعمق باالنعكاسات األيديولوجية
العامة لطبيعة وجودية ومعرفية وجمالية .وىكذا ،في التقميد الفمسفي لمعصور القديمة،
تم ذكر مشكمة المون باالرتباط مع التقسيم فوق المعرفي لموجود إلى عوالم مفيومة
ومدركة حسيا ،في الوقت نفسو ،يتم اعطاء المون مكانا في االخير ،والذي كان ينظر
إليو تقميديا عمى انو نوع غير صحيح و ظاىر(افالطون ،ارسطو ،ديموقريطس ،إلخ)
في العصور الوسطى والفمسفة الدينية الحديثة  ،ينظر الى المون في إطار ميتافيزيقيا
الضوء كمظير من مظاىر النور اإلليي الميتافيزيقي  ،الذي يتجسد في الطبيعة
(ديونيسيوس االريوباجيت ،إي بنز ،إلخ) خالل عصر النيضة  ،تحول المفكرون إلى
الخصائص التعبيرية لمون من الناحية الجمالية (ليوناردو دافنشي ،ميشيالنزيمو ،جيو
جوتو ،إلخ ) .في فمسفة العصر الحديث  ،تم ذكر المون فيما يتعمق بمشكمة فصل
الصفات األولية (الموضوعية) والثانوية (الذاتية) لألشياء المادية (بيركمي  ،دي ىيوم)
في القرن السابع عشر ،فيما يتعمق بتطور العموم الطبيعية ،انتقمت ظاىرة المون من
األعمال الفمسفية  ،حيث احتمت بالفعل مكانا ال يحسد عميو ،في مختبر الفيزيائيين،
الذين مزقوىا بأساليب تجريبية ورياضية طبيعية .تمعب الرياضيات دو ار ميما في
دراسات العموم الطبيعية الحديثة لأللوان  ،بمساعدة طرق وصف وقياس ظالل المون،
وىناك ايضا عدد من التخصصات العممية التي تدرس دور المون في المجاالت الضيقة
لمنشاط البشري ،عمى سبيل المثال ،مثل الطباعة ،وكيمياء الورنيش والدىانات ،وعموم
الطب الشرعي .
في القرن العشرين ،فيما يتعمق بتصميم ونجاحات العموم اإلنسانية ،اصبح المون
موضوعا لمبحث في مختمف مجاالت الفكر اإلنساني في مجاالت عمم المغة وعمم
النفس والدراسات الثقافية وتاريخ الفن ،الخ .يتم اجراء تكوين كممات ألسماء االلوان،
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وخصائص دالالت االلوان ومفردات معاني االلوان ،وتصنيف االلوان ،والدراسات
االثنية المغوية المقارنة لدالالت االلوان في المغات ذات البنية المختمفة.
عمى الرغم من وفرة االتجاىات المختمفة في دراسة المون ،تجدر االشارة إلى انو ال
توجد دراسات فمسفية موضوعية خاصة لظاىرة المون في سياق الوجود البشري إلى سد
ىذه الفجوة في التفكير الفمسفي.
دالالت األلوان:
المون ىو احد صور الطاقة الضوئية ،وما حقيقة ابصارنا أللوان األشياء اال انعكاسات
ضوئية عن اسطح المواد المختمفة -تتفاوت في سعة الموجات واطواليا -تستقبميا
األجيزة المتكيفة الستقبال الضوء في عين االنسان وتتفاعل معيا ليدرك المون بيذا
يكون ادراك المون محصمة لمتفاعل بين جوانب ثالث :كيفيات الضوء ،كيفيات المادة
العاكسة ،كيفيات عمل الجياز البصري.1
ان المون ،الذي يشكل ظاىرة طبيعية بالمفيوم الفيزيائي ،يأخذ دالالت محددة في الفنون
التشكيمية وبخاصة في التصوير الذي تتكون منو مادتو الرئيسة ،فالمون يصبح ىنا
،تجسيدا لمفيوم التصوير نفسو ،ومرادفا لعناصره األساسية كالخضاب (أي المادة
الممونة في التصوير) والمساحيق ،وجميع المونيات (بما فييا األسود واألبيض والرمادي)
وما ينتج عن اختالطيا من تدرجات لونية.2
األبيض  :لون النقاء والبراءة ،واألبيض ىو توازن حقيقي بين جميع األلوان ويرتبط
بالنظافة والبساطة والكمال ،واألبيض يجعل اآلخرين يشعرون بالرضا وتوفر األمل
 1إٌٓاب تطًارك انصٍفً ,األضص انجًانٍح ٔاالَشائٍح نهتصًٍى ,انكاتة انًصري نهطثاعح ٔانُشر,
 ,1991ص.143
 2يذًٕد أيٓس ,انتٍاراخ انفٍُح انًعاصرج ,شركح انًطثٕعاخ نهتٕزٌع ٔانُشر ,تٍرٔخ-نثُاٌ 1996,
,ط , 1ص.523
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والوضوح من خالل إنعاش العقل وتنقيتو ،وكما أنو يعزز االنفتاح والتفكير الذاتي، .
فإن المون األبيض ينضح بالجمال والنعمة غالبا ما يرتبط باألشياء الجيدة ،وىو يتمتع
بسمعة طيبة .في الواقع ،يعتقد أن لو حضو ار سماويا األبيض ال ييدد أو يعرض
لمخطر ،وىو يحب أن يجعل اآلخرين يشعرون بالرضا .ليذا السبب يمجأ الكثيرون إلى
المون األبيض عندما يتوقون إلى القبول والمودة .بفضل روحو الرفيعة وجوىره المشجع،
يتفوق المون األبيض في جعل الجميع يشعر بالتقدير.
األسود  :لون القوة والرقي ،واألسود ىو لون قوي ومخيف بشكل ال يصدق ينضح
غالبا ما نشاىد في المناسبات الرسمية
بالسمطة ويجعمنا نشعر باألمان والحماية.
ً
والمرموقة  ،تثير ىذه األعجوبة الغامضة وتغوي حواسنا بأناقتيا وجاذبيتيا .وكذلك

يستحضر األسود صو اًر لمموت والبؤس واألرواح الشريرة ،فإن ىذا المون المشؤوم يثير
نظر ألنو يحمل مثل ىذه الدالالت السمبية  ،فإن المون األسود ال
حزًنا وكرًبا عميقينً .ا

يفضمو الكثيرون ،وفي الواقع يتجنب معظم الناس ىذا الظل المشؤوم خوفًا من أن
يسرقيم وجوده من سعادتيم ،وعمى الرغم من أن األسود ال ينوي الترىيب ،إال أن جوىره

المظمم ال يوحي بالكثير من اإليجابية.
االحمر  :لون العاطفة والطاقة ،ويجذب المون األحمر االنتباه بشكل ال مثيل لو ،ويشع
طاقة قوية تحفزنا عمى اتخاذ اإلجراءات .كما أنو يرتبط بالجنس ويحفز العاطفة العميقة
والحميمة  ،ويعتبر المون األحمر عند الشعوب عالمة عمى حسن الحظ في الصين.
فستانا أحمر عمى أمل أن
خالل مراسم الزفاف  ،ترتدي العديد من العرائس الصينيات
ً

يتبعيا زواج ُم ٍ
رض .الثقافات اليندية تؤيد نفس الفكرة .اعتقادىم أن المون األحمر يدل
عمى النقاء ،وىو ما يفسر سبب ارتداء ىذا المون من قبل المتزوجين حديثًا .أن المون

األحمر يعزز الثقة بالنفس .بالنسبة ألولئك الذين يفضمون الخطوط الجانبية  ،قد تؤدي
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رؤية المون األحمر إلى تسميط الضوء عمييم .إن قدرتو عمى تغيير منظور المرء ىو ما
مثير لالىتمام .عندما يتعمق األمر بأمور القمب ،يتم استخدام المون
يجعل ىذا المون ًا
األحمر لمتعبير عن المشاعر المطيفة والصادقة ،مما يجعمو إضافة مثالية ألي محبة.

ويستخدم المون األحمر في كل مكان لمتحذير واإلشارة إلى الحذر والخطر.
االخضر  :لون االنسجام والصحة ،والمون األخضر ىو لون كريم ومريح ينشط أجسامنا
وعقولنا .إنو يوازن بين عواطفنا ويجعمنا نشعر باألمان واألمان ،وكما أنو يمنحنا األمل
،مع وعود بالنمو واالزدىار ،ويوفر القميل من الحظ لمساعدتنا عمى طول الطريق.
يمثل المون األخضر الرفاىية المثمى يؤكد بعض المينيين الطبيين أنو يفتخر بقدرات
الشفاء .ليذا السبب تستخدم المستحضرات الصيدالنية المون األخضر عند اإلعالن عن
منتجاتيا .كثير من الناس يربطون دون عمم بين العافية والمون األخضر .عند
استخدامو عمى وجو البضائع  ،فإن المون األخضر يجعل المستيمكين يشعرون باألمان
واألمل .ويحافظ األخضر عمى النظام ال تتشابك الفوضى مع المون األخضر ،وليذا
السبب يتولى ىذا المون الحميم دور صانع السالم .يطعن في الصمت والحجج ويقل
الغضب عند وجود المون األخضر  ،ويغرس المون األخضر التفاىم والتعاطف في
المواقف المتوترة.
االصفر  :لون السعادة والتفاؤل .المون األصفر ىو لون مبيج وحيوي يجمب المرح
والمتعة لمعالم ،ويجعل التعمم أسيل ألنو يؤثر عمى الجزء المنطقي من الدماغ ،ويحفز
العقمية واإلدراك ،ويميم الفكر والفضول ويعزز الحماس والثقة ،فاألصفر يستحوذ عمى
الجماىير ،إنو يأسر ويثير ويسحر بكل سيولة عند استخدامو في أحداث التواصل ،
وأثبت المون األصفر فعاليتو الشديدة في إنتاج تعاون متبادل .
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المون األصفر بحضوره البراق بجوىره المنير يرتبط مع األشياء األكثر متعة في الحياة
وحيويا،
مبيجا
لونا
 ،يوقد األصفر الفرح والسعادة ،ويعترف المون األصفر باعتباره ً
ً
ً
وىو يميم اإليجابية بفضل براءتو السيمة ،ويتردد المون األصفر بعمق لدى األطفال،

وليذا السبب يغمب المون األصفر عمى العديد من األلعاب.
االزرق  :يشتير المون األزرق بسموكو المتماسك ،وىو حضور ىادئ ،ومن المعروف
أن المون األزرق يؤثر عمى العقل بشكل إيجابي ،ويمثل المون األزرق الصبر والتفيم ،
وليذا نشعر بالراحة من حولو عندما تستيمكنا المشاع الغامرة ،كما أنو يرتبط بشكل
شائع بالمحيط ،مما يبرز جوىره الميدئ .كصانع سالم  ،ال ينوي المون األزرق تحريك
القدر .في الواقع ،إنيا تكره فكرة خمق الصراع ،وال يحب المون األزرق أن يكون في
نظر لكونو أحد األشكال األكثر تحفظًا ،فإن المون
دائرة الضوء لذا فيو يحتفظ بنفسوً .ا

األزرق مشدود عمى الرغم من أنو ال يتمتع بشخصية قوية  ،إال أن المون األزرق يتمتع
بروح فريدة.1
الفصل الثالث  /اج ارءات البحث
مجتمع البحث
يعد مسح مجال مشكمة البحث بأن ىناك اعداد من الفنانين والموحات ال يمكن
احصائيا قطعا ولكن لضرورات البحث العممية لجأ الباحث الى اختيار عينات عشوائية
وقراءة اكبر عدد من االعمال الفنية والمنشورة عمى مواقع الشبكة المعموماتية من دول
مختمفة في العالم .وعميو صنف الباحث المجتمع ظاىريا االعمال واالساليب المختمفة
في رسم الموحات الفنية وعالقاتيا الفضاء والدالالت المونية في االعمال المعاصرة.
/https://www.color-meanings.com 1
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منهجية البحث :اتبع الباحث من المنيج الوصفي التحميمي بعد المعمومات والبيانات
واالطالع عمى التشكيالت الفنية المنجزة تأسيس محك نقد فني جمالي في تحميل اعمال
الفنانين.
اداة البحث :اعتمد الباحث في بناء اداة البحث عمى التأسيسات المعرفية والفكرية في
االطار النظري ومؤشراتو في تحميل عينات البحث فضال عن اعتماد (منظومة التحميل)
وىي
 المسح المرئي لألعمال الفنية المعاصرة . التقنية األلوان ودالالتيا المستخدمة في التنفيذ االعمال الفنية. المصادر والمعمومات في انتاج التشكيل الفني.عينات البحث:
العينة األولى

ريس ماردن ) ) )Brice Mardenفنان امريكي )
اسم العمل  /الحديقة الؤاتية لصورة الطائرة ( ) 6002
قياس الموحة  9.6.1 /سم ×  5.9.7سم
الخامة المستعممة  /زيت عمى كتان
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مكان العمل  /نيويورك المتحف الحديث
يعمل ريس ماردن باستمرار عمى تحسين وتوسيع تقاليد التجريد الغنائي .بتجربة القواعد
والقيود والعمميات المفروضة ذاتيا ،واستميام اإلليام من رحالتو الواسعة ،يجمع ماردن
الصياغات التخطيطية لمبساطة ،وفورية التعبيرية التجريدية ،وااليماءة البدييية لمخط
والمون في فضاءات الموحة.
تنحني الخطوط الحمراء والبرتقالية واالصفر واالخضر واالزرق والبنفسجي وتعقدىا
وتمفيا داخل ارضية لفضاء ستة الواح يتم تحديد ىذه الخمفيات كل منيا بأحد ىذه
االلوان لربط العالقة الخطوط الممونة بفضاء الموحة .كما لو كان اللتقاط حساسية الرسم
في ىذا العمل ،استخدم ماردن فرشاتو المعتادة ذات اليد الطويمة ،والتي تتيح لو ايضا
مسافة كافية لرؤية ما يظير اثناء عممو.
ماردن ليكمل لوحتو المييبة لف الحمقات والدوامات االصباغ الممونة .ومع ذلك ،فان
ىذه االشرطة التي تبدو بسيطة من االلوان تتناقض مع الطبيعة المعقدة والمفاىيمية
ليذه الموحات القماشية ،وىي لوحات يفحص فييا الفنان طبيعة الوقت والذاكرة ،وكيف
يمكن التعبير عن ذلك في الرسم المعاصر عبر لوحات رسمت متصمة ،يرسم الفنان
سمسمة من المسارات المتعرجة ذات االلوان الغنية النابضة بالحياة .كثي ار ما توصف
بانيا شرائط ،يختار الفنان االشارة الييا كعناصر خطية لتجنب اي ارتباطات سياقيو.
ماردن عمى فضاء ارضية برتقالية متوىجة وفضاء أرضية زرقاء عميقة غنية ،تجتاز
فرشاة فضاء سطح الموحات الكبيرة الحجم .يحتوي كل منيا عمى اربعة عناصر خطية
مختمفة االلوان ،يتم وضع احدىا فوق االخر .عمى الموحة اليسرى ،الستكمال االرضية
البرتقالية ،يبدا ماردن بوضع العنصر االخضر ،متبوعا بالمون االزرق والبني واخي ار
االحمر .عمى العكس من ذلك ،عمى الموحة اليمنى الزرقاء ،يبدا الفنان بالمون االحمر،
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قبل وضع البرتقالي واالخضر .تتجول االشرطة الممونة بحرية ،وقيودىا الوحيدة ىي
حواف الموحة القماشية ،والتي يتم تحديدىا من خالل حد من المون المطمي .االدلة عمى
اسموب ماردن باقية مثل االشكال الشبحية .وتعرض النتيجة النيائية تباينا ساح ار بين
الخمفية األثيرية الترتيب الذي بني بو لوحاتو متعمد ،وىو جزء من تحقيقات ماردن في
التأثيرات المرئية لأللوان التكميمية .من خالل وضع االلوان المختارة بيذا الترتيب،
يتحقق الفنان من ردود الفعل البصرية لمعينين عمى تأثيرات مجموعات االلوان في
الفضاء الموحة .وفي ىذا العمل استخدم من األحمر والبنفسجي ،وىما أقصى درجات
طيف االلوان .ثم يتم ترتيب العناصر الخطية بالتسمسل ،فوق بعضيا البعض (اذا كان
المون األحمر ىو االرض ،فسيتم وضع المون البنفسجي المتطرف عمى اعمى) مما
يؤدي إلى حوار نشط عمى المستوى عبر السطحين.
العينة الثانية

مارك برادفورد (  ) Mark Bradfordفنان امريكي
اسم العمل :كريبتونيت ( ) 6002
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قياس الموحة 641 :سم ×  .09سم
الخامة المستعممة :أكريمك ،وورق كربون ،وشريط ،ووسائط مختمطة إضافية عمى
الورق.
مكان العمل :لندن ،األكاديمية الممكية لمفنون
مارك برادفورد كريبتونيت ىي صورة مجمعة ضخمة تتكون من تراكم معقد من قطع
الورق الممون والمطبوع .أدى ىذا الترتيب الحدسي إلى حد كبير لألشكال الى تراكم
مجردة ديناميكي متنوع لممربعات والتخطيطات التي تعمو فوق فضاء الموحة .وقام
برادفورد ،بأنشاء شبكة من الورق تشبو الخريطة تم لصقيا عمى السطح وازالتيا في
بعض االماكن .ويستخدم برادفورد مجموعة ال تصدق من االيماءات كبديل لمرسم ،
والتالعب  ،والتمزيق  ،والقص  ،والسحب  ،وحتى صنفرة السطح  ،مما ينتج عنو
مظير محكم بشكل ال يصدق .في الوقت نفسو ،فان ىذا المظير المحزن يزيد من
مدى انتشار الكريبتونيت (مادة خضراء بمورية خيالية) تظير يبدو متجذ اًر في المشيد
الحضري لموطنو االصمي لوس انجموس .تعد أعمال برادفورد في الوقت الحالي وخالدة
الزمان  ،حيث تأخذ حطام الحياة في المدينة وترتيبيا ألنشاء صور مجردة تعمل
كخ ارئط خيالية ترسم التجربة المعاصرة اكتسبت قوتيم البصرية والمفاىيمية من خالل
العقد الماضي.
إن المثالية الضمنية لتخطيط المدن  ،واالمل في إنشاء مدينة فاضمة حضرية ،
ومجتمع منظم  ،لكريبتونيت من خالل التراكب الفوضوي لمشبكة والحطام الممزق الذي
غالبا ما يشكل سطح الصورة ،والذي يشير إلى احساس باالثار ،وربما يشير إلى انييار
النظام االجتماعي ,والعنصرية في الواليات المتحدة االمريكية في لوس انجموس
واضطراب بالشغب المدينة عام  1992كان موضوعا حقيقيا جسدىا الفنان برادفورد.
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الخرائط ىي في األساس تصورات خيالية لبيئاتنا ،وقد تم استكشاف مظيرىا التعسفي
في مكان مثل لوس انجموس ،يمكن أن يكون ليذا التعسف عواقب انسانية خطيرة .في
الواقع ،كريبتونيت فيستحضر التكوين خريطة الحوادث ،وربما يوثق نقاط االشتعال او
النقاط الساخنة من نوع ما .من المؤكد أن قضايا التنافر العرقي شغمت برادفورد .جعل
أيضا بالك وول ستريت ،وكالىما كان رد فعل عمى أعمال الشغب التي حدثت في
تولسا عام  ،1921والتي خمفت عشرات القتمى ومئات الجرحى وعشرة آالف مشرد
وانييار مجتمع أمريكي من أصل أفريقي.
غالبا ما يتم الحصول عمى المواد التي يستخدميا برادفورد من جنوب وسط لوس
أنجموس  -مما يثبت النقطة المتعمقة بقابمية الخطأ والبعد السياسي لمخرائط التي كرسيا
برادفورد في كريبتونيت ،تم تغيير اسميا إلى جنوب لوس أنجموس في محاولة إلزالة
يخيا .يمتقط برادفورد إحساس التدفق
بعض وصمة العار التي تراكمت في المنطقة تار ً
والتغيير المرتبط بالمنطقة ويركزىا داخل مجمعة تشبو الخريطة من خالل مجموعة

غالبا ما يقوم باختيار الحروف عمى الممصقات في خيوط  ،ويقوم
متنوعة من التقنياتً .
بتسوية الورقة من الخمف ثم يقوم برمميا بحيث تتعثر الورقة وتخرج المناطق المرتفعة ؛

أيضا عمى إنشاء خطوط داخل مؤلفاتو  ،مما يسمح لمطبقات السفمية
ىذه تقنية تساعده ً
بالكشف عن نفسيا  ،ولمحات من نزيف المون  ،مما يخمق تكوينا غنيا ومعقدا يعكس

تعقيدات الحياة المعاصرة .تقدم كوالجاتو لممشاىد تراكما من اإلضافات والحذف،
والفنان يتحرك  ،يسترشد في جزء منو بالحدس وجزئيا بمساعدة ذكريات بصرية مختمفة
 ،مما يخمق دوامة مجردة من األلوان تعكس مظير مخطط التخطيط .في حين أن
المظير من بعيد يشبو الموحات التجريدية ،فإن التكوين يتكون إلى حد كبير من قطع
من الورق بأحجام مختمفة  ،مقطوعة وممزقة وممصقة عمى السطح أو مكشوفة من
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خالل التآكل المتعمد لسطح اخر .طور برادفورد وسائمو ومنيجيتو الخاصة  ،بعيدا عن
الكثير من نظرية عالم الفن  ،والتي من خالليا يستكشف المدى الذي نحدده ونعرف
بمفاىيم المكان  ،من خالل البيئة الغنية من االيماءات التي يستخدميا ألنشاء اعمالو.
اصبحت ىذه اإليماءات اكثر اثارة لألعجاب من خالل مقياس كريبتونيت اليائل .عمى
ارتفاع اكثر من ثمانية اقدام ،كريبتونيت كبير بما يكفي ليقزم حتى الفنان نفسو رغم
طولو  .وبالفعل اوضح برادفورد نفسو أنو يريد أن تكون أعمالو الفنية كبيرة بما يكفي
البتالعو .كمشاىدين ،نحن ايضا توقع أن نفقد أنفسنا وان نحاول تحديد موقع انفسنا
داخل الخريطة شعور باالمتصاص داخل سطح الكريبتونيت أمر حيوي لفكرة المكان
الذي يستكشفو برادفورد من المناظر الطبيعية في لوس أنجموس التي استخدميا في
انشائيا .يقدم برادفورد تجريداتو الشبيية بالخرائط ،والتي يشير الييا عمى أنيا لوحات
بغض النظر عن كونيا مجمعة  ،من اجل التعبير عن طريقة الحياة الشبيية بالكوالج
في لوس أنجموس نفسيا .لقد أشار إلى طفولتو التي نشأ فييا كأمريكي من أصل افريقي
في لوس أنجموس عمى أنيا جزء من مجتمع متكامل  ،وىو الشبح الباىت ليذا التكامل
المحفوف بالمخاطر في كثير من االحيان الذي يتم التقاطو في السطح البالي والممزق
من كريبتونيت  ،وربما حتى في حالة الفناء والضعف الضمني لمعنوان  ،والذي يشير
إلى العنصر الوحيد الذي يمكن أن يسمب قوى سوبرمان.
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العينة الثالثة

هوارد هودجكين  Howard Hodgkinفنان بريطاني
اسم العمل :عمى حافة المحيط ( ) 91.1
قياس العمل 1..7 × 57..( :سم)
الخامة المستخدمة  :الوان زيتية عمى قماش
مكان العمل :كولونيا  ،معرض مايكل ويرنر
مع عنوانيا المثير لمذكريات واالنفجار الرائع لأللوان المتوىجة وااليقاع العفوي  ،السير
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ىوارد ىودجكين عمى حافة المحيط ىو عرض رائع لمفردات الفنان الفريدة في
التجريد .تم تنفيذه في السنوات التي اعقبت فوزه مباشرة بجائزة تيرنر الثانية  ،والفنان لو
ثقة وايمان بضرباتو بالفرشاة واستخدام األلوان النابضة بالحياة التي تظير فنانا في قمة
لعبتو يكشف الفحص الدقيق لألعمال األخرى التي تم إجراؤىا في ىذا الوقت أنو تأثر
بشدة بالبندقية وطنجة في أواخر الثمانينيات .يستحضر العمل نفسو عمى الفور رؤى
امسية صيفية دافئة تشاىد فييا االمواج وىي تنجرف إلى الداخل .تستحضر الموحة
الذكريات واالفكار  ،ويتضح ذلك من خالل اإلطار الزمني لثالث سنوات لتأريخ العمل
. 1989-1986 ،كما ىو الحال مع العديد من اعظم أعمالو في ىذه الفترة  ،أصبحت
ىذه الموحات اعمال حب  ،والوقت والذاكرة أساسيان في إنشائيا .ونالحظ في فضاء
الموحة طبقات المون في عمى حافة المحيط  ،حيث تظير ومضات ولمحات من الطالء
من الحاالت السابقة بإثارة خاطفة من خالل الحجاب ،مما يضيف مادة اكبر إلى
مجمميا يعطي الطالء االزرق الذي يتموج عبر الموحة القماشية  ،مع ظل أرجواني
داكن رؤية قوية لمبحر ،بينما تنقل المنطقة الزرقاء العميا سماء مشبعة بشكل متزايد
بالمونين األحمر والوردي لما يبدو انو غروب الشمس .ومع ذلك  ،ليست الصورة نفسيا
ىي التي يتم نقميا  ،ولكن بدال من ذلك بعض البصيرة في االرتباطات العاطفية التي
أثارتيا تمك الرؤية .اعطى ىودجكين ذكرياتو شكال ممموسا وحسيا في درجات االزرق
واالحمر الغنيتين في ىذه الموحة .اكتمال أعمال ىودجكين  ،كما ىو واضح في السطح
المميء باأللوان في لوحتو  ،ومن خالل التأطير لموحة الخاصة بو يبدو أن الطالء قد
كسر حدود سطح الصورة  ،ويغطي اإلطار الخشبي وكذلك المنطقة المركزية .ومع ذلك
أدخل ىودجكين تأطير اخر ،مع اشرطة حمراء تضغط عمى المنطقة التي يمثل فييا
المحيط .ىذا النزيف داخل وخارج االطار يذكرنا ببعض الرسوم التوضيحية
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لممخطوطات اليندية التي جمعيا لعقود ،والتي كانت حتى وقت قريب موضوع معرض
مخصص في أشموليان  ،أكسفورد .مثمما قدم بعض ىؤالء الرسامين إطارات مرسومة
ألعماليم وسمحوا لألشكال باختراق حدودىا  ،كذلك يسمح ىودجيكين أيضا بتفاعل
مثير لالىتمام بين االطار والعنصر مما يؤدي إلى رؤية كاممة لسطح صورة .
في ىذا الطريق،تسمح تقنية التأطير ليودجكين بالتالعب باأللوان الزاىية التي ىي القوة
الدافعة في رؤاه الشعرية المفعمة بالذكريات .لطالما كان ىودجكين مفتونا باأللوان ،
مستوحى جزئيا من مثال ىنري ماتيس .حيث قد يكون ىودجكين مستوحى في االصل
من بعض لوحات ماتيس  ،فان كثافة المون في لوحتو واالختصار الغنائي البميغ الذي
اثار بو المشيد .تتأرجح رؤى ىودجكين الفخمة والمميئة باأللوان بين عوالم التصوير
بعيدا عن
والتجريد الستحضار األحاسيس والذكريات من خالل مصطمح فريد يضعو ً

الحركات المختمفة التي حدثت موازية لو خالل حياتو المينية الطويمة.
الفصل الرابع
النتائج واالستنتاجات:

 -1أظيرت دراسة مفاىيم المون كنوع من مفاىيم النظرة العالمية أن معرفة دالالتيا
ضرورية لفيم أعمق ألسس الثقافات.
 -2يمكن لممسافات الفضائية الداللية حول بعض فئات األلوان تنظيم مناطق
أيضا ثالث مناطق لونية.
االنتقال ليس فقط مع التقاطعات اثنان ،ولكن ً

 -3يحدد التركيب النوعي والكمي لمفضاء الداللي لكل مصطمح لوني أساسي درجة
تطوره في نظام تسميات األلوان.
 -4تجدر اإلشارة إلى أن فيم المون كموضوع لدراسة العموم متعددة التخصصات.
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 -5وتجدر اإلشارة إلى البحث اقتصرعمى تمثيل الفضاء الداللي لمون في الفن
المعاصر ،ويمكن توضيح المساحات الداللية المماثمة .
التوصيات  :يوصي الباحث في ضوء نتائج البحث بما يمي :
 -1التأكيد عمى التفاعل مع العناصر الجمالية والحضارية في التعبير الفضاء
الداللي لمون..
 -2التطور العممي في التكنموجيا ليا األثر الكبير عمى الفن المعاصر في انتاج
اعمال فنية ليا قيم جمالية .
 -3توفير الكتب والمصادر الفنية والبحوث المتعمقة في الفن الحديث و المعاصر
كل متذوق وتوسيع ادراكيم واقامة المعارض الفنية ذات طابع المعاصرة.
 -4االىتمام الكبير بطمبة الفنون التشكيمية وحثيم عمى البحث والتواصل عمى كل
ما ىو جديد في مجال الفن الحديث والمعاصر .
مقترحات البحث:
 -1أجراء دراسة تكميمية لمبحث الحالي في التقنيات واألساليب التكويني الموني في
الفن المعاصر.
 -2ابتكار العديد من الرسومات والموحات التي تنقل روح عالم الفن المعاصر
بطريقة واقعية حديثة.
المصادر:
 -1اسماعيل شوقي ,التصميم عناصره واسسو في الفن التشكيمي ,مصر مكتبة
زىراء الشرق.2117.ط.3ص) 99
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 -2عادل مصطفى ,داللة الشكل ,رؤية لمنشر والتوزيع ,2114 ,ط ,1ص.14
 -3جوليا ستاالبراس ,ترجمة مروة عبد الفتاح شحاتو ,الفن المعاصر ,مؤسسة
ىنداوي لمتعميم والثقافة ,2114 ,ط ,1ص.91
 -4بالسم محمد ,د.سالم جبار ,الفن المعاصر اساليبو واتجاىاتو,المكتبة
الوطنية,2115,ط.1
 -5ماضي حسن ,الفن وجدلية التمقي ,دار الفتح لمطباعة
والنشر.2121,ط.1ص.135
 -6إيياب بسمارك الصيفي ,األسس الجمالية واالنشائية لمتصميم ,الكاتب المصري
لمطباعة والنشر ,1998 ,ص.143
 -7محمود أميز ,التيارات الفنية المعاصرة ,شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر,
بيروت-لبنان , 1996,ط , 1ص.523

1-https://www.almaany.com
2-https://mawdoo3.com
3- https://mawdoo3.com
4-https://www.christies.com
5-https://www.christies.com
6-https://www.christies.com
7-https://www.color-meanings.com
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