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  ملخصال
يھدف البحث الحالي إلى تقديم قراءة تحليلية 
للنص البصري في العمل التصويري المعاصر من منظور 

ة البحث بشكل عام وتتبلور مشكل. تجربة الفنان الشخصية
في قلة الكتابات أو الدراسات العلمية التي يكتُبھا الفنانون 
عن أنفسھم أو عن تجاربھم الفنية الشخصية فتبقى عملية 
فھم أفكارھم ورؤاھم مقتصرة على تأويالت ووجھات نظر 
النقاد، أو من يشھد افتتاح المعارض والفعاليات الفنية، مما 

عن أعماله الفنية ليتسنى يحتم على الفنان أن يكتب 
للمشاھد ومتذوق الفن أن يجد منفذا للدخول إلى مضامين 

استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحليلي . األعمال الفنية
" ظل ونور"في تقديم قراءة تحليلية بصرية لمعرض 

كتجربة شخصية من خالل تحليل المضامين الفكرية 
صت الباحثة بعدد من أو. والفلسفية والقيم الفنية والجمالية

التوصيات كان أھما ضرورة تدشين الكتابات الشخصية 
للفنانين عن أعمالھم الفنية ومراحل انتاجھا كموجه جديد 
في مجال البحوث في الفن والتربية الفنية، وأھمية تبني 
دراسات جديدة في البحث عن طبيعة اإلنتاج الفني لدى 

الفني، ودراسة  الفنانين وربطھا بعملية تدريس اإلنتاج
العالقة بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية في 
الممارسات العملية والفنية الخاصة بالفنانين من أجل 
الوصول إلى فرضيات يمكن تبنيھا وتعميم نتائجھا بشكل 

  .علمي منھجي مدروس
الرموز الشكلية  - النور –الظل  :المفتاحية الكلمات

 .للفنان  ةالتجربة الشخصي  -والبصرية
  

  

Abstract 
The current research aims to provide 

an analytical reading for the visual texts in 
the contemporary painting from the artist’s 
own experience. A difficulty within the 
research was the lack of scientific studies, 
experiences and writings written by artists 
themselves. 

Therefore, the understanding of their 
thoughts and visions remains up to critics’ 
interpretation and also viewers attending art 
events. By consequence, artists should write 
about their artworks to let the viewer’s 
deeply  understand the art contexts. 

The researcher uses a descriptive 
analytical approach to present a visual and 
analytical reading for the “Shadow and 
Light” exhibition as a self-experience by 
analyzing contextual, philosophical, 
aesthetic and autistics’ values. 

The research concludes with some 
recommendations. First, the necessity to 
establish the artists' own writing about 
his/her artworks and their creative stages as 
a new trend in research of Art and Art 
education. Secondly, the importance of 
adopting new studies to examine the nature 
of artists’ Art productions and link it to the 
process of teaching art. Finally the 
implementation of studying  theories and 
practices of artists in order to reach a 
hypothesis that could be adopted and 
expanded in a scientific way. 
Keywords: Shadow- Light- Visual and 
Formative Symbolic, artist self-experience. 
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  "إذا أردت إن تدرك الالمرئي، عليك أن تتغلغل وتخترق األعماق، بقدر استطاعتك، نحو المرئي"

  م1950 -1884ماكس بيكمان      

  :مقدمة

ذه لمغايرة كما أنھا بشكل عام رؤية الفنان للعالم  أن يست محددة بقوانين العين أو الطبيعة، وتختلف ھ

ى وھذا ما يجعل الفنان  إلى أخرالرؤية من فنان  درة عل ل ورسم الصور يتميز عن غيره من البشر بالق التخي

ة الباحث في المجاالت  ،الذھنية للكون من حوله اً عن مھم ة تمام ان مختلف ة الفن ة وبالتالي تصبح مھم العلمي

ا الحجريحيث يست ؛خرىاأل ا يراھ را) 18:2012( طيع الفنان بحساسيته الشديدة وحواسه اإلضافية كم ءة ق

اح ألي  ،المؤشرات والحركات والسلوكيات ل  شخصوھي إمكانيات ال تت م ب ان وحده بحك ى الفن تقتصر عل

د وھذه المؤھالت تجعل الفنان ق .اإلنسان العاديعلى فوق تمشاعره الفياضة وحساسيته المفرطة التي ت لق عن

داخليفي و ،ةمحاولة صياغة عوالمه الفنية التي تحتاج منه إلى لحظات تأمل عميق  ،خلوة مع الذات والكون ال

ى ي حت ائن الفن ى الك بض عل ن الق تمكن م ة  . ي ف اللغ ي توظي انين ف ل الفن ن قب ة م اوالت الرمزي ا المح وم

وان والمال ام واألل اة في شكل  ،مسالبصرية المتمثلة في  الخطوط واألشكال واألحج ات الحي ورسم مترادف

ار ل والنھ اة والموت ،إيقاعات جديدة منتظمة ومتتابعة كما في  تعاقب اللي ر والشر ،والحي واألبيض  ،والخي

ود ذب  ،واألس دق والك م ،والص دل والظل بن ،والع جاعة والج ل وو ،والش ور،االظ ل لن ى  إال دلي ك عل تل

ً بصرية ممتعة إلى خبرة ذاتي تحويل البعد الالتي تسعى إلى المحاوالت    .للفنان أوالً ولمتلقي الفن ثانيا

ذه اوالت  ھ ة المح ة البصرية الذاتي ي اللغ اف ي م ل ھ ي يجع نص الفن ول ال ا يصفه يتح ي  كم البھنس

يس للدحالة  ىإل )32:2006( ة التعبير عن الجمال ول ى الحقيق ة عل عأالل ل الواق ا و ،وتمثي ذا م د ھ يجعل الناق

از النص أكثر تماھياً ل ً البصري لكشف عن ألغ يا ه حدس ن جعلت ھأن .  وتأويل أويالت الحدسية في الف ذه الت

اقض ومختلف عن  -)84:1997( البھنسي ورد فيكما  –ال يعتبر الفن علماً  ھيغل  وع ومتن ه متن وم ألن العل

ث عن المطلق ھي بل إن فكرة الجمال والبح يبحث عن الحقيقة الفن ال يعلل ذلك بأنولسفة، الفخرى وعن األ

اء  ات الشاغل األھم للفنان في بن يتكوين ه الفن اً من أو ؛عمل ة ن مُ إنطالق د التجرب ان ال تكتفي بتقلي مارسة الفن

سعى لبلوغ فكرة األشياء وفھم جوھرھا الباطن؛ أي خلق رموز وعالقات تبل  ،الفعلية العينية النابضة بالحياة

ة ) 1997(عبد السالم  فير ذك كماالشاعر الفرنسى بودلير  أيد وقد .ت نسخاً مطابقاً للواقع الطبيعيليس نوعي

ا إ"بقوله د الفنان نالممارسة ع د تشكيلھا كم ل ويعي دم للحواس والعق ي تق ن الفنان ھو الذي يحلل العناصر الت

ه راءى ل ه  ،يت ى كل الم المرئ ا الع بية إالوم ة نس ة وقيم ال مكان ا الخي وز يعطيھ ور ورم زن ص                          ". مخ

  )189:1997عبد السالم، (

  

  :مشكلة البحث

ة تتبلور مشكلة البحث الحالي في  ل الخاصة ندرة الكتابات النقدي ان من قب ة التشكيلية في ُعم بالحرك

مانية مازالت تعاني من حيث أن الساحة الفنية العُ . في مجال الفنون المتخصصينالنقاد من  الفنانين أنفسھم أو

اربھم التشكيليةنقص وشح  انين عن تج ات الفن ات متخصصة أو كتاب حيث أشارت . شديدين في وجود  كتاب

أن معظم الكتابات النقدية المتخصصة في نقد الحركة التشكيلية العمانية لم تكن سوى ) 211:2010( اليحيائي

اثرة االت صحفية متن ل ،مق ى أس د عل ا وال تعتم ل منھ دروس، إال القلي ي م دوب علم ي ق اد الت مھا بعض النق

ة معرض ان أو تجرب ال فن راءات ألعم ا . والمھتمين بالفن في شكل ق نقصكم ذا ال د ھ ائي  يؤك كل من اليحي



  المجلة األردنية للفنون
 

17 
 

امري ولھم  )200:2006( والع ة ال تإ"بق كيلية العماني ة التش ي الحرك ات ف ات ن معظم الكتاب ز عن الكتاب تمي

  ."ل الفنية العمانية وبالفنان نفسهكتابات خبرية وأخرى شاعرية تتغنى باألعما الصحفية التي ھي

  

ا  كما أنه يالً م ات أقل ة نجد كتاب ايكتبو دراسات علمي انو ھ ة ھمرباتجعن و أ منفسھأعن  نالفن  ،الفني

اح وأنظر النقاد  اتجھعلى تأويالت وو مقتصرةورؤاھم تبقى أفكارھم ف ات  من يشھد افتت المعارض والفعالي

دخول مما يحتم على الفنان أن يك ،الفنية ذا لل ن أن يجد منف ذوق الف ة ليتسنى للمشاھد ومت ه الفني تب عن أعمال

ى ضرورة تؤكد الباحثة ذ إو. إلى مضامين األعمال الفنية ؤھالً ھنا عل ان م ه إذا ك ان عن أعمال  أن يكتب الفن

ل ھو ؛ وقادراً  ان، ب ا الفن ي يمر بھ ة الت در حيث تحوي كتاباته تفسيراً لمراحل العملية االبداعي ى أق اس عل الن

ا أن من ضمن األ .مساعدة الناقد والمتذوق على فھم عمله الفنىوصف خصوصياتھا، و تم كم ي تح سباب الت

ة  دام الفرصة المتاح اد وإنع اه الرصين الج كيلي بمعن ي التش د الفن اب النق ه غي ة عن أعمال ان الكتاب ى الفن عل

ذا لذا يقع على عاتق الفنان تعويض . للكتابة من قبل غيره ذوقين، الھ ه للجمھور والمت ديم أعمال د تق نقص عن

  .ليه البحث الحاليإسعى ي، وتعذر وجود من يكتب بشكل متخصص وھذا ما عنھا في حالة استطاعته التعبير

  

  :ھدف البحث

رتبط ينظتالالفلسفي الكشف عن الجانب  ھذا البحث إلىيھدف  اجري الم ان، كون أن  باإلنت ي للفن الفن

ا لألعمالتحمل بعداً فلسفيا قد يكون بعيدا عن المتلقي  -ال شكب -الممارسات العملية ع مجاالتھ  .الفنية في جمي

  .مانيةسد ثغرة النقص في الكتابات النقدية في الساحة الفنية العُ  إلى كما يھدف

  

  : أھمية البحث

دم حيث . الشخصية نشر ثقافة كتابة الفنانين عن تجاربھم الفنية ورؤاھم في ھذا البحث تكمن أھمية يق

ة  وأكاديمية متخصصة،  البحث رؤية شخصية تحليلية ألعمال الباحثة كونھا فنانة تشكيلية فقلة الكتابات النقدي

ذا ف المتخصصة تستدعي ا، ل ه ويأطرھ ان عن تجربت ةأن يكتب الفن انين التشكيلين عن تجربتھم  أن كتاب الفن

انيبال شك البصرية  رھ نوحقق بعداً فلسفياً يتميز به الفن ذياقالن أو عن ،معن غي ة  ونينظر ند ال ى التجرب إل

ه ة بصرية بحت اد أو ،من ناحي فھا النق ي يستش أويالت الت ى بعض الت اد عل ة؛  االعتم رة والممارس ل الخب بفع

ار، و ھذه الكتابات ينبغى أن تؤخذ و ا في األفك ك لتعمقھ ونھبعين االعتبار من قبل النقاد والمشاھدين وذل م لك

  .عمالھم الفنيةألالمنجز  حيدين والمشاھدين للفعلالمشاركين الو

  

  :حدود البحث

ي عرضت في معرض  يقتصر ھذا البحث ة الت ال الفني ع األعم ل جمي ى تحلي ور"عل ي  "ظل ون الت

شكل  وقد جمعت األعمال في. نفذت على ورق الكانسون ورسمت بألوان الكريليك، والحبر الصيني، والفحم

  .متشابھةذات تأثيرات ومالمس  ماالً مجموعات، كل مجموعة تضم أع
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  :المصطلحات اإلجرائية

العمل بمساحات من الفحم، واألحبار من وھي  ،المساحات الداكنة والغامقة على سطوح اللوحاتيعني : الظل

 ، وھيعلى اللوحةالمرسومة لمفردات ل لأو ظال ،وھميةانعكاسات و ،أجل المساھمة في خلق سطوح غامقة

 .أيجاد عالقات جمالية تحقق التوازن على سطح اللوحة فنية في تسھم من ناحية

من خالل ترك التي وجدت ، المساحات الفاتحة والبيضاء أو الرمادية على سطح اللوحاتيعني : النور

من أجل المساھمة في خلق سطوح فاتحة بھا نور على . بدرجات من اللون األبيض لونتمساحات خالية أو 

تسھم من  ، وھيعلى سطح اللوحةلسطوح الفاتحة ة لوجود مساحات غامقة مجاورة السطوح كنتيجة حتمي

  .إيجاد عالقات جمالية تحقق التوازن على سطح اللوحة ناحية فنية بحته في

  

  وأھدافه الفنية والتربوية  "ظل ونور" معرض: األول المبحث

ـ إ وم ب ال المعرض الموس ي أعم ور ف ل والن ة الظ اوالت رؤي و"ن مح ل ون اس  "رظ ي األس ي ف ھ

اھيم الع ىمحاوالت ذاتية وكانت في أغلب األحيان مرتبطة بمستوى الوعي لد ة الفنانة في التعامل مع المف لمي

ة و وروجفي حقيق م تواجد مصدر إ -د الظل والن تم بحك م جانب مضيء وجانب مع ع   -ضاءةلكل جس وم

ات التعامل مع . دھماوجقد يحدثھا والتي  واكتشافھا في تأليف الحلول المفاجئة -ذاتية الفنان–الالوعي  وعملي

ان  معقدة ومركبة الوعي والالوعي ھي عمليات ا الفن يرتقي التفكير فيھما إلى المستوى اإلبداعي ويختص بھ

داعفي عمليات  ة  ذاوھ . اإلب ة اإلبداعي ا يجعل العملي ا م واعي والالواعيدائم ى المستويين ال تم عل حيث  ؛ت

، ويتولى الالوعي التفردية لدى الفنان باختالف والنظريات العلمية مع القواعد المكتسبة يتولى الوعي التعامل

ال ى حدةالع داخلي الخاص بكل واحد عل ات التأمل والمالحظة م ال ة ، واختالف طاق الخاصة بمالمح العملي

  .التي تميز كل فنان عن غيره اإلبداعية

ى فال يوجد أدنى شك أنھا أخر لى من فنان إ بداعيةمالمح العملية اإلوكما تختلف  ان إل تختلف من الفن

ا أن. العاديالشخص  اني  ويمكننا ھن ى شرح السيكولوجي الياب تند إل لمالمح  )ھيتاشي ساكورا باياتشي(نس

الفنان يبدع أشياء مبتكرة من مالحظة  أنحيث يرى   )160:2006( عند الرزاز تالعملية اإلبداعية كما ورد

ياء واس ،أشياء مألوفة تبدالھا بعالمات جديدة من خالل التخفيف من وطأة العالمات االعتيادية الدالة على األش

ادي ،المألوفه ة تيسر  ،وبالطبع فإن ھذا األمر يستعصي على الشخص الع إن التأمل والمالحظة المطول ذا ف ل

ة تم من خالل عادات العمل ع. المراحل التمھيدية للعملية اإلبتكاري ة ت ذه العملي ادوا وھ ذين اعت انين ال د الفن ن

راً إمعان النظر لفترات طويلة في موضوعاتھم قب ة أؤلئك  ل الشروع في رسمھا، مفس ك السلوك بمحاول ذل

وين/ الجشطالت"الفنانين لتفكيك  ة المالحظة" التك ق إطال ة عن طري ياء  والرؤي ة في األش ي تيسر العملي الت

ه  حيث أن التأمل المطول والمدقق في. االبتكارية ا يحيط ب ة فيم األشياء يتيح للفنان اكتشاف اإلمكانات الكامن

ة ة االعتيادي ة تتخطى حدود الرؤي ة اختراقي ة . من عناصر برؤي ياء وفق نظري اقي األش زن الحواس ب وتخت

ة رصيد   -الجشطالت –اإلدراك  ا يظل بمثاب ة، بينم ا العملي ي حياتن ه ف اج إلي ا نحت راً مم رات أوسع كثي لخب

  . عن نفسه في لحظات التجلي اإلبداعي مخزون يفصح

ة من في التأمل المطول لنتيجة ك "ظل ونور"تجربة الفنانة في معرض وجاءت  ياء في الطبيع ألش

دأت بمشاھدة . في رؤية الظل والنور ونتاج لعمليات تأمل مألوفة خرجت بنتاجات غير مألوفة ،حولھا حيث ب

ال خالل التعامل مع الحواس واألحالممطولة من  دراً من الخي و من ق م تخل ذا . لتقديم صور بصرية ل وفي ھ

تندالصدد ن ة نظرب س د وجھ انين في   (Read, 1974, 84) ري د الفن نھج المالحظة عن ة م ا عملي ي يعتبرھ الت
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زان ملخص بحيث  تتحول الرؤية عندھم إلى عادة انتقائية من بين ما تقع أعينھم عليه، بينما ي ،اختزال تم اخت

ة . "ننا نرى ما نريد أن نراهإ": قولهعلى حد  باقين الع محرف ا الفني ذ لوحاتھ ة في تنفي حيث اعتمدت الفنان

باالستفادة من العناصر والمفردات التشكيلية في الفن  -على الخيال في تجسيد العالقات الجمالية للظل والنور 

ياناً ليس بالضرورة له عالقة بموضوع لبناء كيان العمل الفني، ك  -كالنقطة والخط والمساحة والفراغ واللون

اتح في ومعين  امق والف ى الغ داً عل ة معتم إنما ھو عملية التقاء بين مجموعة عناصر مجردة تشكل وحدة كلي

ادى ة للشخص الع ر مرئي ك العناصر المجردة والغي ن  ،إيجاد التفاعل بين الظل والنور تل ا من أن الف انطالق

  .بيراً عن الالمرئيكان وما يزال في أغلب احواله تع

الخاصة من خالل عملية  البصرية تسليط الضوء على تجربتھا الفنانة-الباحثة تحاول  جزءوفي ھذا ال

ا ة عليھم ة  ،البحث عن الضوء والظل والرموز البصرية الدال اومحاول ا وتحويلھ ة  تأطيرھ ى لغ بصرية إل

  .مقروءة من خالل استعراض أھداف المعرض الفنية والتربوية

  

   :فنيال لھدفا

اء ة لاللتق ة الفنان ي محاول رض ف ي للمع دف الفن ل الھ كيلية يتمث المفردات التش                            ب

ردات التشكيلية العالقات البصرية فيھا عايش تفنية تبناء لوحات ل) ... والمساحة كالنقطة والخط( ين المف في ب

فعمدت الفنانة إلى . رة في العرض لموضوع الظل والنوروالمغاي من خالله المتعةحصل ت فريد ومتجددشكل 

  .على سطح اللوحةلنور اوظل لإيجاد كيان ملموس لرؤية الظل والنور بطريقة تضمن 

ة الت فكانت رحلة البحث ران للرؤي ا مثي ور باعتبارھم ة في عالم الظل والن د حدود رؤي ي ال تقف عن

ةائق مل الحقتأتشمل وإنما بعاده الحقيقية الواقع بأ ا مرئي ان لجعلھ ة للعي ة مع الظل . غير مرئي فتعاملت الفنان

ر رئي، ومع النور على أنه الكائن على أنه الكائن الم ي، وباالغي ان البحث في المعرضمرئ الي ك منصباً  لت

ور) المرئي(أين تقع حدود الظل : محاولة االجابة بشكل بصري عن على ي(وأين توجد أطراف الن ؟ )الالمرئ

ة اافة بينھموھل المس ة الخاوھل التفاصيل واضحة  ،محددة وقاطع داعات الفني ةفي اإلب ا في  صة بالفنان كم

ال المجموعة  م أعم وان  )1(رق ي تحمل عن ور"الت ى فكر ."حدود الظل وأطراف الن ة عل  واعتمدت الفنان

 -خرلتفاصيل، واآلومحدد اإلطار وا الفنان السريالي الذي يرى أن الحياة توجد عند مستويين أحداھما مرئي

ة ف. ھذا من حيث المبدأ وليس من حيث الشكل والمضمون ،محجوب وغامض، وغير محدد -وھو األھم رؤي

ى  للعالمالفنان السريالي  ادة إل ع فحسبتھدف في الع ل الواق اد عن نق ى  ،االبتع ا تسعى إل ود وإنم تحطيم القي

الم ال ين الع ه الجسمية والنفسية بين الشعور والالشعور، وب زج في الم سريالي تمت داع ع داخلي والخارجي إلب

 .(Read, 1974, 134) الجوانب الواقعية وغير الواقعية

            

   :تربويالھدف ال

ر في الموضوعات  ر من التفكي ق بالمستوى األكب وعي المتعل ى مستوى ال كانت محاولة الوصول إل

ور(الخارجية ھو الھدف التربوي في معرض  ة ، فمن خال)ظل ون ة العالمات الدال ل البحث المتعمق لرؤي

بي،  الوعي النس م ب ر المتس ل والتفكي ع، والتأم ي الواق ه ف ن إعلي دث يمك ا يح ل م اف دالالت خاصة بك كتش

ربط  ة ال ا، ومحاول ن حولن ياء م ورإللألش ل والن ين الظ ة ب ك العالق ير لتل اد تفس ي  ةالمتمثل يج ي المرئ ف

ور، وبالتالي فاألعمال الفن. والالمرئي  ين الظل والن ة ب ة اكتشاف العالق ية في المعرض ليست مجرد محاول
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مسار ") 4( رقم كما ھو في المجموعة عملية االكتشاف للعالمات والمظاھر الدالة على العالقةأيضاً بل ھي 

عالمات في ھيئة  إلى مرئي عام الخاص لتعكس الالمرئيأخرى جاءت لوحات و. "النور على سطوح الظل

دم تمازج "رموز وإشارات") 6( رقم ما في المجموعةك ودالالت ي تق ً الت دماجا ا ا يحدث  وان ين م ا ب خارجي

ور كنموذج طبيعي(في الظواھر الطبيعية  ان) الظل والن ل الفن ا في عق ا يحدث داخلي ة  وم ة عقلي وھي عملي

  .متعمقة

 

 :إنتاج اللوحات الفنية االمستند إليھ ةخل الفلسفياالمد: الثاني المبحث

ه الخاصةعن دم للمشاھد رؤيت ا يق و ھن ه فھ اً مصاحباً ألعمال ويسھل  ،دما يقدم الفنان تصريحاً مكتوب

الوج معرضھا  تحصروقد . عليه الولوج إلى أعماق فكره وتوجھه الفني ة في كت ور"الفنان ازاً " ظل ون إيج

  : ا يليحيث صرحت الفنانة بمھا اء لوحاتفي بنالذي اعتمدت عليه الفلسفي والفني للمدخل 

ال  اً لھا،للظل نوًر، وللنور ظل، وكالھما ليسا نسخاً للخبرة المباشرة للعين، وليسا رموز" ا خي بل ھم

ال، وال من قيم الفنان، يتشكالنصرف  دون خي داع ب داع فال إب و من إب يم تخل ذا . ق ر معرضي ھ االً يعتب إكم

ة  .لرحلتي مع الخط ة، وعرفت أن البداي ذ البداي ه، من اط تكاثفت لتشكل خطتعرفت علي ه،  نق  اً، وخطوطمن

ى سطوحي، ھل  ، مساحاتي بقعاتحدت لتبني مساحات سوداء، وأخرى بيضاء، وخطوطي تتنفس وتعيش عل

ا أم أھي أنھار تمنعني من االستمرار في رحلتي؟ أم طرقات متموجة تعوق سيرى الھادي، السريع؟  ا كثبان نھ

ا ير؟ مھم ت المس ا حاول ا كلم ة أغوص فيھ ل  رملي م مث ي بأشخاص لھ اك سوف ألتق ك الخطوط، ھن ن تل تك

ا ظل  أفكاري، وھم أيضا راغبون في الذھاب معي للحصول على المزيد من البحث عن نور، ولكل نور دائم

ى ن كال منھما يحتاجأل ان؛يتحد معه بانسجام، حتى وإن انفصال لوناً واتجاھاً، سيبقيان متحد الظل  ،اآلخر إل

  ).1:2006 ،اليحيائي( "ھذه ھي قصة الحياة ل،لظإلى ا والنور ،لنورا إلى

ا لمصطلحي ن استخدامھاألم يرد في تصريح الفنانة  ، الظل والنور كان يرتبط باالستخدام العلمي لھم

ة بصورة والمتعلق بوظيفة العين  ام الحي ى األجس أثير الضوء عل تم من خالل ت ة ت ل في أن الرؤي ذي يتمث ال

أثير الف ينعامة؛ أي بالت بكية الع ا ش ى خالي د وقوعه عل ه الضوء عن ذي يحدث ائي ال ان استخدام . يزي ا ك وإنم

ور – مصطلحي ى سطوح  -الظل والن ة شكلت مساحات عل ة وداكن ة غامق ي للظل كبقع اللون الفعل رتبط ب م

ع أ. ل تأثير الضوءجسام انعكس وجودھا بفعإلى وجود أتشير  ،اللوحات ذه البق د ھ ن الضوء المعكوس وتؤك

اي كالھا وألوانھ ا وأش ا أيضاً عن مكانھ ياء وإنم ود األش ط عن وج يس فق ا ل اء . خبرن ور فج ا مصطلح الن أم

ا ھو مضاء،  ،استخدامه كبقعة فاتحة بيضاء وجدت كنتيجة حتمية كوسيط لرؤية األشياء فالعين ال ترى إال م

ا البصرية  و المصدر األول لمعارفن ور  ھ ى الن ذا يبق ن ا،ل الي ال يمك ة وبالت ت كمي ا كان ياء كلم ؤ باألش لتنب

  . بل تشح المعلومات حول طبيعة االشياء ويصعب التعرف عليھا بانعدامه ،الضوء أقل

اريخيالمعرض باھذا ستخدام الظل والنور في يرتبط ا لمو م يكن و ،الستخدام الت أيضاً أستخدامھما ل

ياً لم تكن لإلضاءة أو محكاتھا، فتاريخ) يةأي ليس بنقل دورھما ووظيفتھما التاريخ(رتبط بالخبرة المباشرة م

بالتجسيم في األعمال الفنية الثنائية  اإلحساسداللة العمق الفراغي إلثارة في العمل الفني سوى  والظالل دور

اد د و .األبع م القُق ي رس ان ف اح الفن ى المدرسدر نج ة إل ة المنتمي ة الفني ى لوح ه عل يكية بقدرت ة الكالس

وء و ات الض ل لتحإظھارعالق ة، الظ ة المتوازن ق الكتل ة قي اً ألھمي رياً ومعرفي تيعابا بص ق اس ي تحق الت

ة" البعد الثالث"المنظور ي في اللوحة األكاديمي امي أو الالمرئ ة العمق اإليھ  .الذي شّكل، ومازال يشّكل بداي

ي لعبت كانت أول عمل فن" لليوناردو دافنشي) "العشاء األخير(أن لوحة  )204:1995( حيث يشير رياض
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لتحقيق تأثير درامي يظھر ضربات  ،طة منبعثة في اتجاه معين في حجرة مظلمةفيه اإلضاءة دورھا بقوة نش

ور تظھر  من النور على جانب من أجسام األشخاص الظاھرة صورھم في اللوحة، وضربات أخرى من الن

دة والحائط ى سطح المائ ذا المعرض . عل ل يلعب الضوء في ھ ي دوراً أوفي المقاب ي ف ك الت ة عن تل مخالف

  .األعمال الواقعية

ة  فية داخل مالوفي ھذا البحث تعرض الباحث دتھا الفلس ي اعتم ور في الت ي الظل والن اول قيمت في تن

دم أ لوحاتھا التي اعتمد بناؤھا على خامات الحبر والفحم على ورق كانسون ادلتق ا  اً بع فية خاصة برؤيتھ فلس

  :مداخل التي تم تناولھا ما يليومن ال. الذاتية كفنانة تشكيلية

  

  :المدخل الخيالي - أ

ة  نإ اوالت التاريخي الي المح ور بشكل خي يد الظل والن ة لتجس ل للبحث عن الرمزي ن قب ر م اني ظھ  فن

ذين  عصر النھضة مواال ة رس ت ،أرضيات مذھب االت مس مواوھ ا رس ين، كم ول رؤوس القديس  ديرة ح

ر ة الصور كتعبي ة عن الضوءنجوماً بشكل زخرفي في خلفي ا. ات رمزي لفلسفات وبعض وجد في ا كم

ى  –الديانات  ة عل ة"ثروة من المعاني الدال ا الصورة " رمزي ل ھم ار واللي ور والظالم، فالنھ كل من الن

ر . المادية الملموسة للصراع الرمزي بين الخير والشر اني الخي ور ومع ين الن وفي الديانات نجد ترابطاً ب

ين ان، واليق ل إن إطال. والصدق، والتقوى والصالح، واإليم ارة ب ور هللا"ق عب ى أن هللا يبعث " ن ال يعن

ال اإلضوءاً ماديا، وإنما يرمز ھذا النور للمعاني المرتبطة ب ا يق ية، كم ه أو بالقدس ور هللا"لة جل جالل " ن

اني  )222:1995( رياضعلى رأي  نستندو ".نور اليقين"، "ظلمة الشك" ى عدد من المع في التدليل عل

دالالت  ة ل تخدامالرمزي ورالظ( اس رح ) ل والن ث يص ي حي اض ف ة أو االبيض ي الطبيع وء ف أن الض

ال يعنى مجرد فالظالم  اأمالصورة، يوحى بمعاني الصراحة أو الحقيقة أو الصدق، أو النقاء، أو التفاؤل، 

ور ه ،غياب الن رتبط ب ة ت ان أخرى إيجابي ل ھو رمز لمع دفء والر ،ب دوءاكال في و. حة والسكون والھ

رتبط الظال ل ي ي م المقاب ا، فف ا وثيق ان، والخوف، والغموض ارتباط رتبط بالكتم يطان، أو ي بالشر والش

م  ا، أو يعل ه وال يراھ ورا يحتمل أن تجرى في طيات ل أن أم و يتخي الظالم يطلق الفرد لمخيلته العنان، فھ

أن ھ دأ الشعور ب ذا اإلحساس يتطور ويب إن ھ اك عنھا شيئا، فإن طال الزمن الذي يسيطر فيه الظالم، ف ن

رد كماأمرا مجھوالً يقع فعال،  ى الف الخوف من المجھول إحساس يسيطر عل ك الظالم . ب دد ذل ا ب إذا م ف

در مضيء اس  بمص ذا اإلحس ول ھ وف يتح ان، فس ن المك زءا م اء ج باح وأض معة أو مص ت كش خاف

ى إذا س تد الضوء، حت ا اش دريجيا كلم ادت بالخوف والغموض إلى ارتياح مؤقت قد تصحبه رھبة تتبدد ت

ددت  ة، تب ى الرؤي المكان إضاءة كافية، وأصبحت العين قادرة على إدراك كل ما يقع في حدود قدرتھا عل

وة  ذه ھي ق ة، وھ ائق المرئي ة الحق الرھبة وزال الخوف من المجھول، وأصبح اإلنسان قادرا على مواجھ

  . الضوء الذي يعقب الظالم

ور"ض أما بالنسبة لرمزية استخدام الظل والنور في معر ثالن اإليجابي و" ظل ون ا يم لبي، فكان الس

ة  ةالحياة، والموت، والمضيء والمعتم، الخير والشر، البداي ى نحو متعارض ،والنھاي محاوالت  فكانت. عل

ا  من خاللوتخيلھا عالقات المرئي والالمرئ  رسمالفنانة ل ة كم اة المنتظم ع إحدى انعكاسات الحي تظھر تتب

ا  العادة نستطيع أن نتخيل ونتوھم أشكاالي كوننا ف، ن الظل والنورعالقة المتبادلة بيفي ال وعالقات عند رؤيتن

 )45:2006( شموط أكدهوھذا ما . دنا في غرف مظلمة بھا بصيص ضوءوج، أو عند ولظالل األشياء حولنا

ا من م وخي اك فكر ووھ ة، فھن ى للرؤي ى في أن ھناك تداخالً بين المرئي والالمرئي منذ اللحظات األول ل حت
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ك ى لتش ل األول ين،المراح بكة الع ى ش ة عل العين  ل الصورة المرئي ه ب ن رؤيت و الممك ي ھ رى أن المرئ وي

ا  ة لكنھ ر مرئي ياء غي ل، والبحر، وأش القمر، والجب د، ك رب، أو عن بع زه عن ق ذي يمكن تميي المجردة، وال

جية،  وق البنفس عة ف زر، واألش عة اللي ي، وأش ال المغناطيس ودة كالمج تمس موج ا نل ور لكنن ة، والن والعتم

يس كل . مظاھرھا بإشكال مختلفة راه، ول ي ن ا ھو مرئ يس كل م ي ول راهاللاوھناك حدود للمرئ ي ال ن . مرئ

ا ھو  ياء، كم رى األش ياء وال ن رى ظواھر األش ان ن راه، وفي أغلب األحي ة ال ن ل للرؤي ا ھو قاب فالكثير مم

ا أشار . دال على حدوثه بسقوط اإلضاءة على األشياءالحال عندما ال نرى ضوء الشمس وإنما نرى ال وھذا م

ة )  1978(ليه الفيلسوف الفرنسي موريس إ ة إيجابي ى رؤي في أن الوعي البشري  ال يستطيع أن يحصل عل

اء  ة عمي ى بقع ة(كاملة للعالم في حضوره الكامل، وذلك ألنه بحكم طبيعته البشرية البد أن يشمل عل ، )مظلم

ذاف ا يخل ھ وعي  إن م رى -ال رى أو ال ي ع الوجود،  -ي ه الخاصة م و عالقت ه، أو صلته الخاصوھ ة بماديت

ذلك مظاھبدنيته، أوجسديته ة ، خصائصه الوجودية التي يصبح العالم من خاللھا مرئيا، وك ياء المختبئ ر األش

  . وھناكأھنا  قع في مكان ماالتي ت

ز د العزي د عب ا أك ون البصرية لأ )288:2006( كم ب ن الفن ه جوان ي طيات ل ف اھراً يحم يست إال ظ

ا يحمل في  دخفائية، أو ما ورائية، معتقداً أن ا راه إنم ذى ن يقية، ونصيّة، وأخرى لظاھر ال اداً موس ه أبع اخل

لذا فتجربة الفنانة ھي رؤى وتخيالت . ومزاجه المبدعمفھومية موصولة بوجھة نظر  معرفية مجردة، وثالثة

عورائية أكثر من كونھا ن ما ا اً حاولت أن تجد عددحيث  ،قالً للواق ة في معظم أعمالھ داخل الرمزي  ،من الم

د " ظل النور") 3(رقم فعلى سبيل المثال المجموعة  أويالت وق قد تدخل المشاھد في عالم من التخيالت والت

ً تنقل إحساس م عة أو ما أسمته ھنا بظل النور، كما تدخلنا المجمو األشياء،ظالل  انعكاسبالخوف من  ا ) 4(رق

ى سطوح الظل"التي تحمل عنوان  د " مسار النور عل ات ومسارات ق أويالت وتخيالت بوجود طرق ى ت إل

ع . وھي مسارات تعتمد على نفسية المتلقي للعمل الفني ،تحملنا إلى عوالم مملؤة باألشباح أو باآلمال ذا فجمي ل

ارات  ا مس ذه المجموعة بھ ال ھ ي تحمل المتلق ،من الضوءأعم ى إ ىوالت ق إل نفس للخروج من قل اد مت يج

ل )47:2006(شموط على وجھة نظر وتستند الفنانة في ھذه المجموعة . العبور في الظالم ذي يعل ا ال أن  ھن

ى الضوءوتختفي بإشعال النور ،ال وجود لھا -أحيانا- الظالمي ف ألشباحرؤيتنا ل ا بحاجة إل العين دائم ذا ف  ، ل

اط ترسو عند البحث في العتمة، فالعين م ن وجھة نظره ليست بحاجة إلى أن ترى فقط، بل ھي بحاجة إلى نق

ا تصبح . عليھا م، وأحيان وھذا ما يحدث عند رؤيتنا بعض التفاصيل في صورة أو في لوحة لتلعب الدور األھ

  .بعينهرة، حتى وإن لم يكن ھناك موضوع موضوع الصو

   

ي – ب دخل الفن اء اللو: الم ي بن ي ف دخل الفن ان الم اوالتك ى مح داً عل ةال حات معتم ن  فنان تفادة م ي االس ف

اط والخطوط، وتوليف ة في النق ادالمفردات الشكلية والمتمثل ا إليج ى المالمس  ھ دة عل ة معتم يم جمالي ق

اتح  امق والف ين الغ ة ب ة واللوني ات الخطي ي واإليقاع ا ف ة كم م المجموع                             ) 1(رق

م والمجموعة  "النورحدود الظل وأطراف " ور") 2(رق ا الن ار الظل وبقاي ك  ،"أث ع إيقاعات وذل لتتب

ور ين الظل والن تعانة و ،الحياة المنتظمة في العالقة المتبادلة ب ة مجردة باالس رة جمالي ى خب ا إل تحويلھ

ال ي   بالخي ا ف ةكم م المجموع ور") 3( رق ل الن ة"ظ م  ، والمجموع ي ) 4(رق                             ف

ررة، والخروج من يجدمن أجل توذلك  ."مسار النور على سطوح الظل" ة المتك د نشاط العين والذائق

بالرتابة، إلى إيجاد رؤية غير معتادة من سلطة التفكير الشائعة، والبعد بعالقة الظل اإلحساس والشعور 

د ا ق البع افيزيقي الخاص بتحقي ى والنور التي كانت تتجسد فقط في البعد الميت ث، إل د الاللثال ي البع مرئ
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ة  ان الخاص برؤي اعرالفن ة  هومش ي المجموع ا ف م كم ة"ملمس الظل") 5(رق م ، والمجموع ) 6( رق

  ."رموز وإشارات"

دو دخل تؤك ذا الم ي ھ ة أن  ف ت أساسالفنان كيلية كان ردات التش ف المف اوالت توظي ً مح ً قو ا ا وج  ي للول

غير األشياء تلك المفردات التشكيلية مخيلة الفنانة في رسم  أيقظتحيث  ،الخاصة بھا وخدمة المدخل الخيالي

  .ذاتهق فناً بتحقللعيان  اضرهحملموسة وصيغة في   معادل داخلي وساھمت في إيجاد ،مرئية في الطبيعةال

 

  :المداخل التحليلية للوحات المعرض -ج

ة قسمت  الوحاتالفنان ى ھ اتخمس  إل دةً م فئ ي  عتم ى ف يم عل ذا التقس دھ ا خلاالم ددتھا أنف ي ح وھي  ،الت

ةبرؤى الخاص (الخيالي المدخل  ي  )الفنان ابة (والمدخل الفن يةالتش ردات الشكلية والملمس  من حيث المف

  :التيكا وھي ،مسميات تحمل مضامين خيالية وفنية في آن واحدوفق أيضا تقسيم الوجاء . )المستخدمة

  .حدود الظل وأطراف النور :أوالً 

  .بقايا النورالظل و أثار :ثانياً 

  .ظل النور  :ثالثاً 

  .مسار النور على سطوح الظل :رابعاً 

  .ملمس الظل :خامساً 

  .رموز وإشارات :اً سادس

  

يم  انطالقا من عناوين فئات المعرض يمكن تلمس الفلسفة الرمزية وراء تلك األعمال وما تحمله من ق

ا للبحث عن فنية تعكس مضمون ھذا المعرض، وانطالقا من قيم األضداخيالية و ة في تجربتھ د ذھبت الفنان

ة، والجذب والشد، واألفقي والرأسي، و والشر، الخيروتلك القيم المتضادة؛ مثل الظل والنور،  ة والنھاي البداي

بوضوح في األعمال الفنية مع غياب المضمون الحقيقي لتلك األعمال التي  التي ارتسمتواألبيض واألسود، 

  .لمعانيبر أغوار تلك اعلى المتلقي العادي سيصعب 

م في المجموعة ف وان ) 1(رق ي كانت بعن ور"الت ة من  "حدود الظل وأطراف الن لوحات،  6المكون

اب ين والظھور لكل  حملت معاني الغي ك اللوحات تظھر الحدود المرسومة ب فافية تل ور، فش من الظل والن

ق النظر ب ي تسترعي من المشاھد تعمي ك الحدود الت ور، تل شيء من البصيرة الكتشاف الحدود الظل والن

د  ،ففي ھذه المجموعة يدرك المشاھد أن ھناك مناطق نور في مناطق الظل. الفاصلة لألشكال المرسومة وعن

ور يختفي  ك اللوحات يجد المشاھد بصيصا من الن التعمق أكثر والدخول في عتمت المناطق المظلمة في تل

ة الرسمتارة ويظھر تارة أخرى؛ فلعبة الظل والنور  ة في عملي اطق  ،تتعدى القواعد األكاديمي حيث نجد من

رى ا أخ ي أحيان ا وتختف ة أحيان ة اللوح ي مقدم ز ف اطق الظل ،الظل تتمرك ةً من ور مانح ن . فرصة الظھ فم

ات المعروف لدى  كثير من الفنانين أن عملية الخلق اإلبداعي باللونين األبيض واألسود ھي من أصعب عملي

ين حدود الظل . رسمالخلق في مجال ال وازن ب ه بشيء من الت ك المحن ذه المجموعة تتخطى تل فالفنانة في ھ

  . وأطراف النور

الفئة من األعمال معنى الوجود والالوجود، وبدايات التكون بالظھور  من المعاني التي تضمنتھا ھذهو

ً طإنو، واالختفاء وتتالشى  ىعالم التكون األولتتشكل م" حدود الظل وأطراف النور" من عنوان ھذه الفئة القا



 اليحيائي

24 
 

فافية كذلك . على قيم الوجود والالوجود حدود األخر مؤكداً  ة ھي ش ذه الفئ ة الموجودة في ھ يم الجمالي من الق

  .فرة بدرجات لونية مختلفة رغم استخدام لونيين ھما اللون األبيض واألسوداالظل المتو

  

  
  )1(رقم  لوحة

  

  
  )2(رقم  لوحة

  

  
  )3(رقم  لوحة

  

  
  )4(رقم  لوحة

  

  
  )5(رقم  لوحة

  

 
  )6(رقم  لوحة

  "حدود الظل وأطراف النور" )1(رقم مجموعة ال  
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من  تكونت "ثار الظل وبقايا النورآ"عنوان التي حملت من أعمال المعرض ) 2(رقم المجموعة أما 

الخطوط ةمؤكدفقد جاءت لوحات ) 6( ة ب ة على رحلة البحث عن الظل والنور في سلسلة مليئ مشكلة  ،األفقي

ً بدورھا نسيج يم ودرج ا ة بق ةً من الخطوط الرأسية واألفقي ون األبيض واألسود، ومخلف ا آ ات الل اروراءھ  اً ث

  .شبكية من الظالل وبقايا النور

ل "ثار الظل وبقايا النورآ"ن ھذا العنوان الفلسفي إ دة مث ار؟ وكيف آظل ھل لل: يثير تساؤالت عدي ث

ور؟  ا الن أتي بقاي ور ھل مت ور؟ فمن المعروف أن للن ر الظل أم من تالشي الن ارا تكمن في الظالل آن أث ث

ى األسطح ة  ،المرسومة عل ة الرؤي ايرة لواقعي يم المغ ذا المعرض عكست الق ي ھ ة ف ال الفني ر أن األعم غي

الظل وأين ثار آ ةھيه الفئة من األعمال أن نتكھن بما، فھل يمكن لنا كمشاھدين ومتلقين لھذوحقيقتھا واإلدراك

ا نه إلذا يمكن القول . تقدم معاني غزيزة للمتلقيإن تلك المعاني المغلفة بفلسفة األثر، . !؟تكمن بقايا النور مھم

الً آالنور تبقى  ختفىا ى األسطح عاكسة أم داً  ثاره عل ور جدي رة لظھور ن اة  ،يتجدد كل م عاكسة دورة الحي

  . ، وبين األمل واليأسالفلكية بين الظل والنور

    

  

  
  )7(رقم  لوحة

  

 
  )8(رقم  لوحة

  

  
  )9(رقم  لوحة

  

 
  )10(رقم  لوحة
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  )11(رقم  لوحة

  

 
  )12(رقم  لوحة

  

  ثار الظل وبقايا النورآ) 2( رقممجموعة ال

  

ر لوحات ) 8(كونة من موال "ظل النور" والمسماة )  3(رقم تقترب الفنانة في المجموعة  بشكل أكث

ددة لوالنور، ففي ھذه السلسمعاني الظل  منعمقاً  ة متع يم جمالي ور بق ة في ظل الن ستخدمت ا ة بحثت الفنان

ات  لتقني ار مث بواالنعك االنكس ادة التركي ك، وإع ذ . اس، والتفكي ا يتخ ل ھن راءأفالظ ة ، تت كاال مختلف   ىش

ال تتضح و رب من األعم د أو تقت دما تبتع ة في المعرض، فعن ة الرؤي ر بحسب زاوي تكتشف للمشاھد وتتغي

اثف في بعض اللوحات بشك  ،ىأشكاالً جديدة قد ال تراھا للوھلة األول اطق الظل تتك ين من ة ب وي الجاذبي فق

ا تتض فافية، كم ح بعض الشخوص واألشكال ملموس لتعطى إيحاءات للمشاھدين بالضيق، واإلنكسار، والش

الوالھالمية  راءى في ذھن المشاھداالتي قد ال ترتبط ب د تت ا ق ه في  قع، وإنم ه، ورغبت ه، وثقافت بحسب رؤيت

ا ة اكتشاف ھويتھ اھدتھا ومحاول ر وض. مش ة بشكل أكث ذه المجموع ي ھ ون ف ر الل اطق وويظھ د من حاً ليؤك

  .ل ھذه المجموعةاالظل، وأماكن النور لتخلق ھرمونية جديدة من العشق بين العناصر الفنية في أعم

  

  

  
  )13(رقم  لوحة

  

  
  )14(رقم لوحة 
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  )15(رقم  لوحة

  

  
  )16(رقم  لوحة

  

  
  )17(رقم  لوحة

  

  
  )18(رقم  لوحة

  
  )19(رقم  لوحة

  
  )20(رقم  لوحة

  ظل النور) 3(  رقم مجموعةال
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  )4( تضمنت" مسار النور على سطوح الظل"فقد أطلقت عليھا الفنانة ) 4( رقم أما المجموعة

أن يغير ضوء الشمس الطبيعي مسار األشياء  وكيف يمكن ،لوحات عكست فيھا تاثير النور على األشياء

في أكدت الفنانة . مشكالً شبكة من القيم اللونية والملمسية ن يتحاور النور مع الظلأف يمكن وكي. ومالمسھا

ً سقوطمشكلةً  حدتھاعلى القوى المتضادة في الطبيعة بشكل جلي من خالل حركة الخطوط وھذه المجموعة   ا

ً قوي فعلى . ھم ما يميز ھذه السلسلة ھي تسجيل المتناقضات في لحظة حدوثھاأف. حعلى السطو لالضاءة ا

الرغم من تلك القيم المتناقضة التي يمكن للمشاھد أن يتلمسھا عند مشاھدة تلك األعمال؛ مثل الصراع بين 

ھا ءن كل تلك الصراعات والمتناقضات خلفت وراإالليل والنھار، والظل والنور، والغامق والفاتح، إال 

بالبناء التشكيلي للعمل الفني، بل  مُخلً الغير خالل التناغم اللوني جماليات بصرية يستمتع بھا المشاھد من 

يقاعية على سطوح اللوحات على العكس قد خلفت نوعاً من التناغم والتناسق والوحدة الشكلية، واللونية، واإل

  .بطيئة اإليقاع، لكن المستمع يستلطفھاتناغمات أشبه باإليقاعات الموسيقية السريعة، والعاكسةً 

  

  
  )21(رقم  لوحة

  

  
 )22(رقم لوحة 

  

  
  )23(رقم  لوحة

  

  
  )24(رقم  لوحة

  مسار النور على سطوح الظل )4(رقم المجموعة 
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حاولت الفنانة أن تبحث عن ما لوحات فقد ) 4(المكونة من  "ملمس الظل" )5( رقم مجموعةالوفي 

نور في لالعادة في حضور الظل وا ي، كما ھحقيقية للظل، وليست وھمية يجاد مالمسإيحقق متعة 

وطبعت بھا  ،الخيش والقماشك ةسطوح مختلفمالمس  استخداممن خالل وذلك . المسطحات الثنائية األبعاد

ً ملمس وھذا ما أوجد. سوداأل على أسطح ورق الكانفس ً حقيقي ا إيجاد ، ومن جھة أخرى حاولت للضوء ا

 .خشنه، من أجل الحصول على أسطح مضيئة من ذاتھا، وليس بفعل تكاثف النقط فقطالوح سطبال إحساس

  . شبه متسلسلة تدخل المشاھد بعمق وتدرج لرؤية ملمس الظل أعمالأربعة في ھذه الفئة قدمت الفنانة ف

  

  
 )25(رقم  لوحة

  

 
  )26(رقم  لوحة

  

  
  )27(رقم  لوحة

  

  
  )28(رقم  لوحة

  ملمس الظل )5(رقم المجموعة 
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رز بعض لوحات ) 4(المكونة من  "رموز وإشارات) "6( رقم المجموعةوفي  ة أن تب حاولت الفنان

اھد دى المش ر ل ي أو تظھ د تختف اني ق ات لمع وز والعالم ا أنواع. الرم ر بھ ً تظھ ة،  ا وط المائل ن الخط م

اً  لةحم مع بعضھا مشكفالنقطة تتالمن حركة النقاط على السطوح،  نتجت  التى ،والمستقيمة، والمتعرجة خط

عكست ترميزاً إيحائياً لبدايات الخطوط  كل بعض الخطوط رموز وإشاراتكما تش. من خطوط الحياة األولى

  .كما في في رسوم الكھوف األولى للرسم على األسطح

 

  

  
 )29(رقم  لوحة

  

  
  )30(رقم  لوحة

  

  
  )31(رقم  لوحة

  

  
  )32(رقم  لوحة

  وإشارات رموز) 6(رقم المجموعة 

  

ى مجموعاتن إوبشكل عام يمكن القول  ة  عملية تقسيم لوحات المعرض إل ة خاصة بالفنان ھي عملي

ھا ر عنھي ف، نفس ھ ةرؤى خاصة بالفنانتعب ا ا تنفس ي م دمھا مت ً ق ول بصريا كلھا المقب ي ش ورت ف وھي  تبل

  .المدركمستمرة، ومتغيرة ومتطورة من أجل تقديم رؤى فنية ليس لھا مثيالً في الواقع 
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  :خاتمةال

نص البصري لمعرض  ة لل راءة التحليلي ذه الق ر ھ ور"تعتب ل ون ة " ظ رد محاول ة لس ل الفنان ن قب م

ا الشخصية ا ھي و ،تجربتھ ا محاوالت في مجملھ ر فيھ ا يعب اً م ة غالب ان ذاتي االفن ره باعتبارھ ر من غي  أكث

ه الم الخاص ب ع، ومرت تجارب تجسد الع ل والواق دة عن سلطة العق ا بعي ادة م ذي ع ال الصرف ال بطة بالخي

ه تهرؤييرافق النشاط الفني الخاص بالفنان في  ياء من حول ا في . لألش ة رغبتھ دمت الفنان ذا البحث ق وفي ھ

ى الشعور بالرتابة، الخروج من  ة الظل إل د بعالق ائعة، والبع ر الش ادة من سلطة التفكي ر معت ة غي اد رؤي إيج

ي الخاص البعد الال ىبعد المتيافيزيقي الخاص بتحقيق البعد الثالث، إلوالنور التي كانت تتجسد فقط في ال مرئ

ان ة و. ومشاعره برؤية الفن ا جعل الفنان ذا م تمھ ور في الحضور  تھ ين الظل والن ة ب ات التبادلي ك العالق بتل

اءوالغياب، أو الظھور  ياحيث ، ، والوجود الحقيقي والالوجودواالختف رى كيف أيقظت األش ء حاولت أن ت

االغير  ان، كم ة  مرئية في نفسيتھا معادالً داخلياً ھو بمثابة صيغة جسدية لحضورھا للعي ھو الحال في رؤي

  . الظل والنور

  

  :النتائج والتوصيات

ا يتضح" ظل ونور"الشخصية لمعرض  تھاتجربمن خالل عرض الباحثة ل ة الفن ة كتاب نين مدى أھمي

ى  ال يمكن الوصول إليھا استنادا اً وأبعاد ،معاني عميقة -حيانفي بعض األ- ظھرالتي تُ عن تجاربھم الفنية  عل

طا ة فق ات النقدي ار  ،لكتاب ة واألفك ال الفني اج األعم ة الشخصية عن مراحل انت ة الكتاب ا يستدعي بث ثقاف مم

ا أن . االستفادة منھا في عملية تدريس الفنون واإلنتاج الفنيالتي يمكن أن تقودنا إلى ، المرتبطة بھا بعض كم

ة شخصية يمكن أن  ، وبذالكاألعمال الفنية للفنانين يمكنھا االختفاء ات نقدي ي بكتاب د فإن دعم اإلنتاج الفن يخل

  .موجودھا معاني تلك األعمال ويضمن وجودھا معنا مع غياب

 :باآلتي ھذا البحث توصي الباحثةوفي نھاية 

ات الشخصية  .1 ةضرورة تدشين الكتاب الھم الفني انين عن أعم ي ومراح للفن د ف ا كموجه جدي ل انتاجھ

 .مجال البحوث في الفن والتربية الفنية

اج  ،تبني دراسات جديدة في البحث عن طبيعة اإلنتاج الفني لدى الفنانين .2 دريس اإلنت ة ت وربطھا بعملي

 .الفني في المراحل والمستويات المختلفة من أجل إيجاد رابط بين عملية التدريس واإلنتاج الفني

ين دراسة ال .3 ة ب ة الخاصة عالق ة والفني ي المماراسات العملي ة ف ة والجوانب التطبيقي الجوانب النظري

  .بالفنانين من أجل الوصول إلى فرضيات يمكن تبنيھا وتعميم نتائجھا بشكل علمي منھجي مدروس
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