حبوث الفنون التشكيلية
أنظمة الرتكيب الشلكي يف الفن البرصي
ندى عايد يوسف
ملخص البحث
مع وجود المك الهائل من احلراكت والاساليب الفنية اليت اصبحت مزتامنة الظهور مع بعضها أصبح البحث عن
ما قدمته العلوم احلديثة يثري التساؤالت حول اماكنية الافادة مهنا يف اخراج اشاكل فنية جاملية تدخل يف انساق وعالقات
العمل مبتعدة عن الاشاكل احملاكية ملظاهر الش ياء ،وتأويلها وفق رؤى مس تحدثة وانظمة تركيبية مغايرة.
ووفق منظور معارص يتناسب مع الثورة العلمية ،ظهر فن اخلداع (الاهيام) البرصي ليجد شالك فنيا جهينا بني
هندس ية التجريد والتاسيسات العلمية والبرصية والنفس ية ،واليت ترتبط مع التحوالت الفكرية .فظهرت سرتاتيجيات ونظم
حديثة ،تدخل يف عالقات مع فسلجة العني ومدراكت اذلهن لتسامه يف احداث تغايرات شلكية يف خارطة التشكيل
البرصي .اليت من شاهنا أن تؤدي اىل تعدد القراءات .ذلكل جاء هذا البحث "انظمة الرتكيب الشلكي يف الفن البرصي".
ليبحث يف النظمة الشلكية وعالقاهتا ومرجعياهتا املؤسسة.
وقد اش متل البحث عىل أربعة فصول ،اذ تضمن الفصل الول اشاكلية البحث وهدفه املمتثل يف الكشف عن
أنظمة الرتكيب الشلكي يف الفن البرصي .ابعامتد الاعامل الفنية ذات العالقة.
وتضمن الفصل الثاين عىل اربعة مباحث ،تعىن مبعرفة مبفهوم الفن البرصي .مع بيان املرجعيات املؤسسة للتنظمي
الشلكي عن طريق دراسة الانظمة الرايضية والفس يولوجية والفزيايئية .أما الفصل الثالث فقد ُمثل ابعامتد حتليل العينات.
فامي تضمن الفصل الرابع أمه النتاجئ اليت مت التوصل الهيا.
الفصل الاول
املقدمة :شهد العامل يف القرن العرشين تقدما علميا كبريا ،واذلي ساعد عىل توس يع أفق املعرفة والاكتشافات اثرت عىل
حتول مفاهمي الانسان املعرفية والعلمية وبدورها أثرت عىل املفاهمي الفنية اليت تس ببت بظهور العديد من احلراكت الفنية
املعارصة .وسعت للتحرر حنو حتوالت ابداعية يف منظومة الصورة الفنية.
ومنذ الانطباعية وما بعدها أسهمت احلداثة يف احداث تغاير يف النظم الرتكيبية والفنية واملعرفية ادت اىل ظهور
حراكت فنية اكلتعبريية التجريدية وفن الرتكيب والفن املفاهميي والفن البرصي وغريها من احلراكت الفنية اليت حاولت ابتاكر
معطيات جديدة يف الانظمة الرتكيبية عن طريق الانفتاح عىل البىن اجملاورة والتجسري فامي بيهنا ابالس تعانة ابليات اجملمتع
احلديث وافاكره.
ومن هنا نشأت عالمات اس تفهامية عن هذه احلراكت املهمة اليت حتتاج اىل حتليل حتوالهتا وتنقيب وحبث
ودراسة يف انظمهتا واشاكلها .ومن هذه احلراكت (الفن البرصي) واذلي حيتاج اىل قراءة يف العالقة بينه وبني العلوم اجملاورة.
ويف العالقات الشلكية الناجتة عن منظومته وأليته الرتكيبية للعنارص البنائية وصوال اىل اظهار القمية التعبريية وامجلالية للمنجز
البرصي.
وتأسيسا عىل ما تقدم تبىن اشاكلية البحث عىل التساؤالت االتية:
 .1هل أثرت التغايرات الشلكية الناجتة عن أنظمة الرتكيب يف الفن البرصي؟
 .2هل أثر تنوع فضاءات العرض للنظام الشلكي يف الفن البرصي؟
 .3ما يه املرجعيات املؤسسة للنظمة الشلكية يف الفن البرصي؟
 .4ما يه الشاكل الناجتة وما عالقهتا ابملنظومة الرتكيبية يف الفن البرصي؟
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هــدف البحث :هيدف البحث اىل الكشف عن أنظمة الرتكيب الشلكي يف الفن البرصي.
حــدود البحث :يتحدد البحث ابلفن البرصي للفرتة من  1969ولغاية  .1992ابعامتد الاعامل الفنية التجريدية ذات العالقة
ابلفنون البرصية واس تخدام الصور املوجودة ابملصادر واملواقع املوجودة عىل ش بكة الانرتنيت اخلاصة ابلفن البرصي.
حتديد املصطلحات:
اوال :النظامSystem :
التعريف الاصطاليح:
عرف (محمد قطب) النظام بأنه ميثل يف الكون "ادلقة والتناسب والتوازن والرتابط وخفة احلركة رمغ ثقل
الوزان" ( ،3ص.)24
وقال (رسكن) النظام والتنظمي هو "وضع اش ياء عديدة معا ،حبيث تكون يف الهناية شيئا واحدا" (،15
ص.)145
بيامن وصف (ارهنامي) النظام "ابنه معلية تدخل يف جماالت كثرية لتكون عدة مواد او جزئيات تتضمن نظام اثنوية
وجتمع يف نظام واحد وحتقق حاةل التجانس الاكمل" ( ،22ص.)162
التعريف االجرايئ:
هو الفاعل الناجت عن العالقات البنائية يف الوس يط البرصي .واذلي حيمك بس ياق.
اثنياَ :الشلكForm :
التعريف الاصطاليح:
عد (كروتشه) الشلك بأنه تعبري حديس .ويعرتف ابن ما ندعوه شلك ميكن أن يكون مضمون فان يه اال مساةل
اختيار لالصطالح "لكن برشط أن ندرك أن املضمون يشلك وأن الشلك ميل ،وان االحساس احساس مشلك وان
الشلك شلك حيس" ( ،20ص.)47
أما (شاكر عبد امحليد) فقد عرف الشلك بأنه "التعبري اخلاريج عن الفاكر امجلالية" ( ،29ص.)104
وعرفه (جريوم) بأنه "تنظمي عنارص الوس يط املادي اليت يتضمهنا العمل الفين ،وحتقيق الارتباط بيهنا ،فهو يدل
عىل الطريقة اليت تتخذ مهنا عنارص العمل موضعها يف العمل لك ابلنس بة للخر ،وابلطريقة اليت تؤثر هبا لك مهنا ابلخر"
( ،5ص.)340
وعند (سينلكري) هو "مجموعة اخلواص اليت جتعل اليشء عىل ما هو عليه ،اذ تتجمع الصفات احلس ية وتعطي
لكها معا شلك اليشء ،فاذا اكن هذا اليشء مركبا من اجزاء متعددة فالتنظمي هو اذلي يطلق عىل مجموع الاجزاء وعالقاهتا
بعضها ببعض" ( ،7ص .)25وعرف (جان برتلميي) الشلك ابنه "مجموعة الروابط ادلاخلية ،او القالب اذلي يؤسسه ذكل
العمل متام كيانه وهو اليش اذلي يس تطيع ان يضم هذه الكرثة يف وحدة اللك وان يدخل اجزاءها يف موضوع العمل جسدا
منتظام" ( ،1ص.)412
التعريف االجرايئ :الشلك :هو اللك الناجت عن أنظمة بنائية فاعةل.
الفصل الثاين :االطار النظري
املبحث الاول :اجلذر التارخيي للفن البرصي
يف النصف الثاين من القرن العرشين ظهرت مدارس فنية تتبع مسارات وأبعاد متطورة ،متتكل خصائص وسامت
انبعة من التغريات الفكرية والعلمية لطرح أساليب جديدة يف خارطة التشكيل وتبتكر معطيات البداع منظومات برصية
6
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تبتعد عن السائد وتغتين بلعبة الاختالف .ومن تكل املدارس ميكن حتديد (الفن البرصي) اذلي حاول اقتناص االهيام
والغموض يف اظهار الصورة الفنية .ومنذ ظهوره الول دخل يف جمال التلفزيون واالعالن والعامرة وادليكور واملوضة والزايء.
ظهر الفن البرصي يف الوالايت املتحدة وأوراب يف أواسط امخلسينات .واذلي تزامن مع الفن الشعيب ( pop
 .)artوحتديدا يف الوالايت املتحدة المريكية عام ( )1964عندما اكنت تعاين من اغتيال رئيسها (جون كندي) وتصاعد
حركة احلقوق املدنية وظهور موس يقى البوب والروك ( .)33صار الوقت مثاليا لظهور حركة الفن البرصي .ويف الشهر
العارش من نفس العام تداول مصطلح ( )optical artيف جمةل التامي ( )Time Magazineليصف هذا الفن ،واعمتد
اكمس رمسي معروف للحركة ( .)21ويشري التعبري عىل حقيقة الفن اذلي يش متل عىل االهيام اذلي غالبا ما يظهر يف حركة
العني البرشية وذكل يعود اىل التكوين املؤسس رايضيا يف اخلارطة البرصية للمنجز التشكييل .واكن (دينيس رينيه Denise
 ،)Reneماكل املعرض البارييس "هو أول من عرض أعامل الفن البرصي اىل العامة" ( ،31ص.)2
دخل مصطلح الفن البرصي اىل اللغة الفنية عند اقامة "معرض (العني املس تجيبة)The Responsive Eye،
يف متحف الفن احلديث يف نيويورك عام ()32( ")1965؛ نتيجة اعامتد اخلصائص البرصية للعني .والفن البرصي هو شلك
فين هنديس راييض جتريدي .ينجز عن طريق تكرار الشاكل الهندس ية واللوان املتباينة خللق اهزتازات وذبذابت تتأرحج
يف لك الاجتاهات لتثري الارتبااكت البرصية .ويظم فنانون من جنس يات خمتلفة مهنم الهنغاري  -الفرنيس (فكتور فازرييل
 ،)1997-1908( )Victor Vasarelyوالاملاين (جوزيف الربز  ،)1976-1888( )Josef Albersوالهولندي (ا م
يس ايرش  ،)1972-1898( )MC Escherوالربيطانية (بريدجيت راييل  ،)-1931( )Bridget Rileyوالامرييك
(ريتشارد انسكويز  ،)-1930( )Richard Anuszkiewiczالفزنوييل (رافاييل سوتو )Soto Jesus-Rafael
( ،)2005-1923والامرييك (كينيث نوالند  ،)-1924( )Kenneth Nolandواخرون ( .)23ويعد (فكتور فازارييل)
من رواد احلركة وذكل عندما رمس معهل (امحلار الوحيش) عام ( )1938ابس تخدام اخلطوط املنحنية بألوان البيض والسود
العطاء انطباع ثاليث البعاد .وميثل هذا العمل االضاءة اليت أانرت الطريق اىل فناين الاوبتلك ارت.
املبحث الثاين :مفهوم الفن البرصي
تناوب التجريد بني الظهور والاختفاء وبني الثورة والسكون يف اترخي احلراكت الفنية .واختلفت اداءاته بني
الاخزتال والتبس يط وبني اس تخدام التجريد اللوين واخلطي .وظهر بأشاكل فنية خمتلفة يف املنظومة الفنية خلارطة التشكيل.
ووفق منظور معارص يتناسب مع الثورة العلمية ،ويتالحق مهنا ظهر من جديد ابمس الفن البرصي او الاهيام البرصي ليجد
شالك فنيا جهينا بني هندس ية التجريد والتاسيسات العلمية والبرصية والنفس ية.
يعرف الفن البرصي بأنه شلك ذو طابع هنديس حمدد بدقة عالية وفق قياسات رايضية ،ويمت احلمك عليه عن
طريق املعطيات واملعلومات اليت جتمعها حاسة البرص وما حيدثه الشلك من اثر يف العني لتنقهل اىل ادلماغ ليحلل ويركب
الصورة وتقيص املعطيات يف حماوةل العطاء احلمك الهنايئ ابعامتد النظمة الهندس ية والفس يولوجية ،بعد الخذ مبسببات
الظواهر الحداث الاهيامات البرصية واليت ال تتناسب مع بدهييات الشلك الويل للمنجز الفين؛ مع انفتاح الفضاء املتذبذب
بني الرؤية واالدراك سعيا الس تكشاف مياكنزيم العمل الفين وفق حوار فين علمي بني االحساس البرصي والشلك الفين
بتحكمي املنطق العقيل .الناجت عن "مساةل العالقات اجلدلية بني رؤية موضوعية ورؤية ذاتية ،بني ظواهر فزييولوجية واخرى
نفس ية ...وعن ادخال هذا اجلدل العلمي يف اجملال الفين" (.)35
تعد خارطة منظومة التكوين عن طريق توظيف العنارص اخلطية واللونية لرتكيب أشاكل منفذة رايضيا وبتسلسل
منطقي ومتواليات هندس ية ابس تخدام التقنيات والرتاصف املنظوري احلذر مع الاس تعانة ابللوان أو الاقتصار عىل لونني
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فقط .اضافة اىل الاهامتم ابلفضاء السالب واملوجب يف التكوين واذلي يكون متساوي الهية عىل لك املنجز البرصي.
حتقيقا لقىص قدر من االهيامية والتأثري والاس تجابة .وتعزيز قمية التأثريات والاس تجاابت البرصية والفس يولوجية املتداخةل.
ويس تعري الفن البرصي ألياته من الرايضيات والهندسة وعمل النفس والتخطيط واملهارة التقنية واحلرفية اخلطية واللونية
التجريدية الثنائية البعاد ختلق أشاكال ترسل نوع من الاهزتازات البرصية يف ذهنية املتلقي وابلتايل تويح ابحلركة والتغري
والتحول من ماكن اىل أخر ومن لون اىل اثن .انجتة عن ارسال رسائل من العني اىل ادلماغ لمتيزي الشاكل املتذبذبة
والنابضة واملتحركة ويعطهيا تربيرات منطقية لالس تجابة لها.
مبعىن أدق تستند الصورة اىل خداع االدراك البرصي عن طريق التالعب بقواعد املنظور خللق االهيام يف الفضاء
الثاليث البعاد .وبأسلوب مزج اللوان حيقق انطباع عن الضوء والظل .مع اشرتاط وجود عني املتلقي الضفاء معىن اىل
منظومة الصورة املرئية واليت تكون موضوع العمل الفين .وتتحقق بتقنيتا املنظور الوهي والتضاد اللوين .مع تكرار الشاكل
البس يطة التسطيحية لالحياء ابحلركة وخداع عني املشاهد وحماوةل اجياد أشاكل بديةل تكمتل يف ذهنية املتلقي وجتعهل
متشكك يبحث عن الاس تقرار الشلكي واللوين اباثرة احلس البرصي دليه والاس تجابة النية هل.
فالفن البرصي "فن توليدي لالس تجاابت احلس ية وميتكل الصفة احلركية اليت حتفز الصورة اخملادعة واالحساسات
عند املتلقي فامي اذا اكن ذكل حدث يف بنية طبيعية فعلية للعني أو ادلماغ نفسه"( ،36ص .)239اذ تدخل يف بنائية
املنظومة الفنية النظمة الفس يولويج والهندس ية والنفس ية الس تدراج اس تجابة املتلقي اىل مثريات املنجز البرصي .لتكون
مبثابة الغاز يشرتط حلها ومالحقة حركهتا من قبهل هبدف عدم الاس تقرار والتغري والشك بتكل املدراكت.
تظهر اختالفات بني الفنانني يف التوظيف التكويين لامنذج العمل فالبعض يقوم ابنتاج وتوظيف احلركة بواسطة
الفضاء بتكثيف التنوع والاحنراف املنجز .عن طريق جماميع من الامنذج التسطيحية مثل ادلوائر .وقد ختلق الشاكل الغري
مكمتةل حركة حمدودة .أخرون يس تعملون الامنذج املتعددة الالوان للتأثري عىل املدراكت احلس ية .ويف الوقت اذلي الزتم فيه
الفنانون "ابلطريقة العقالنية يف التكوين ،فأهنم انرصفوا اىل الاعامتد عىل التأثريات االضافية للتجربة النفس ية – احلس ية
ايضا ،يف حماوةل لتكييف املشاهد ابملواد والتقنيات اليت وفرها العمل هلم" ( ،16ص.)167
املبحث الثالث :مرجعيات الفن البرصي
عىل الرمغ من الاعرتاف ابلفن البرصي يف س تينيات القرن املايض الا ان هذا المنط من الفن أاثر العودة اىل
"احباث ش يفرويل ( )Michel Eugene Chevreulواللوان املمكةل .والامه من هذا هو العودة اىل مكتشف
التنقيطية"(( )30جورج سوراه) .والاهامتم ابنعاكسات الضوء واللون واملزج البرصي بيهنام مع استيعاب قانون التضاد
اللوين وأثر احلركة يف عني املشاهد.
يأخذ الفن البرصي أشاكل متنوعة ومن املمكن اجياد تأسيساته يف الفن التجريدي فهو نوع من التجريد اخلالص
اذلي اس متد مرجعياته من احلركة التجريدية الهندس ية املمتثةل برائدها (موندراين) والفنانني اذلين اكنت (هلم اهامتمات خاصة
ابلتفاعل اللوين مثل (كوباك) و(دلوين) ،ويف جمال التأليف واملظاهر اخلطية واختبار املواد تشلك التكعيبية اىل جانب ممثيل
الباوهاوس ،ومعل دوشامب يف عارية تزنل ادلرج) ( ،14ص ،)241اليت متثل املصادر املهمة اليت أدت اىل والدة تكل
احلركة .فالتجريدات اللونية مع الشاكل الهندس ية واملياكنيكية وحركة الامنذج بتفاعلها مع الزمن ميثل أقوى تأثري .بتوظيف
منطقية العقل مع جتاهل العاطفة وذاتية الفنان الاليت أقصيتا عند عرض بنيوية العمل أمام املتلقي اذلي يكون هل احلق يف
احلمك الهنايئ عىل الشلك املتشيض بدون العودة اىل قصدية او ذاتية الفنان وانعاكساته الشخصية.
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ميتاز التكوين البرصي بعالقاته السمرتية والتساوق والامتثل .اذ أن "توظيف بنية التجريد ،ميثل أعىل حاالت
التعبري عن الواقع احلقيقي ،اجلوهري ،العلوي ،السايم ،الرويح" ( ،13ص )159وفق الرؤية املثالية.
وميكن القول أن للهيامات البرصية مرجعيات رسايلية اذ أعلن (منظر الرسايلية (اندريه بريتون) ان (فازرييل)
هو فنان رساييل .كام انه تأثر بمنط أعامل (سلفادور دايل) يف االهيام البرصي الناجت عن التجاور الغري منطقي للاكئنات)
( .)24ومن املمكن اعتبار الفن البرصي
كنتيجة لتطور فن التعبريية التجريدية اليت
اهلت املوضوع والاقتصار عىل شلك
جتريدي لوين.
تعد مبادئ اجلشطالت مرجعا
سايكولوجيا همام يساعد يف حتليل الاعامل
البرصية وتركيهبا وتوليفها وفهم اليات
الاهيامات املظلةل .اذ تركز اهامتم هذه
املدرسة عىل الادراك احليس واكدت انه
"ليس ادرااك جلزئيات او عنارص جتمع بعضها اىل بعض لتكوين املدرك احليس ،وامنا هو ادراك اللكيات مث اتخذ اجلزئيات
تامتيز وتتضح داخل هذا اللك اذلي تنمتي اليه .وان اللك خيتلف عن مجموع الاجزاء"( ،26ص .)147اي ان اللك ال ميثل
لك الاجزاء بل قد يمكل اجزاء اخرى ابس تخدام خزين اذلاكرة  .ويبني (اجلشطالتيون ان ادراك صورة ما ،هو ادراك
حديس ويف الوقت نفسه هو ادراك شعوري وحيس .فاذلات تدرك الشلك مكجموع .وعىل ذكل يقرون بأنه يتوجب عىل
الرتبية البرصية ان حتارب احلمك القبيل) ( ،2ص.)91-90
يعتقد عمل النفس املعارص بوجود نظامني يعتربان كقانون أسايس يف االدراك هام "الاستيعاب والتضاد واليت
تتوحد مع نظرية اجلشطالت وتساعد عىل رؤية مدى متوج وتردد جماميع الصور لتكون كينونهتا اجلديدة" ( ،34ص.)10
فاجلهاز البرصي لالنسان مييل اىل ملئ الامنذج واكاملها واغالق اجزاهئا يف حماوةل توليد البعد الثالث .وهبذا افاد الفن البرصي
من هذه النظرية الستيعاب مدراكت املتلقي امام بنيوية املنجز البرصي .فتتحرك العني لتثبيت الاجزاء الاخرى ومن مث
يتحرك المنوذج مع العني لتحقيق التوازن ومن نتاجئ اس تخدام هذه التقنية "ان المنوذج خيتفي بعد بضع حلظات مما يدل عىل
مدى اهية احلراكت اليت تقوم هبا العني من اجل تغيري منوذج التحفزي عىل الش بكة ابس مترار" ( ،19ص .)27وهبذا تتوحض
فلسفة الفن البرصي اليت تؤكد عىل انه ليس لك ما يُرى ابلعني اجملردة يف الواقع هو احلقيقة .بل جيب التعمق ابلبصرية
خلف مظاهر الش ياء والبحث عن جوهرها واخراج احلقائق من كهفها والتشكك يف لك يشء الثبات جوهر الوجود.
يعد (فكتور فازرييل) من رواد الفن البرصي وابتاكراته يف اللون والومه البرصي اكن هل تأثري قوي عىل كثري
من فناين احلداثة .وأنتج كثريا من أعامهل يف العامرة ويف ختطيط املدن واملشاريع البحثية .واس تخدم (فازارييل) هندس ية
الشاكل القامئة عىل التحرك عن طريق تنظميها رايضيا وتركيب واعادة صياغهتا وفق بنية متشضية املراكز واداءات تستند
اىل احداث تأثريات فس يولوجية وسايكولوجية لتحويل الاشاكل احملسوسة اىل افاكر تثري التساؤل.
واس تخدم أعداد كبرية من املربعات املتوالية بتسلسل راييض حمسوب لتحقيق التشييد املعامري واملتوالية احلركية وعدم
الثبات واملتغرية تويح ابلبعد الثالث نتيجة ميل العني اىل انتاج صور الحقة انبعة من اخلزين اذلهين بطريقة انجتة عن
التنظمي االيقاعي .ويعد الومه والفضاء القلق وعمل البرصايت يه جزء من احلركة اليت تعترب هممة ابلنس بة هل لس ببني الول
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خشيص حيث قال "ان فكرة احلركة اس تحوذت عليه منذ الطفوةل والثاين هو الفكرة الامشل ابن الرمس اذلي يعيش بواسطة
التاثريات البرصية امنا يوجد اساسا يف عني الناظر وذهنه ويكمتل فقط عند النظر اليه" ( ،6ص .)150وحاول متثيل احلركة
بأعامل متداخل بني النحت والرمس وتوظيف خامات أخرى ألغت جنس العمل وانامتءاته اىل منطقة حمددة.
اما (برجييت راييل ) قالت أهنا بدأت اس تكشاف التفاعل بني الشلك واخلط واللون مبدئيا مع السود والبيض
للتوصل اىل فهم اكمل .واليت حتاول فهيا اس تكشاف الاشاكل الهندس ية لتحقيق الاهيام ابحلركة الغري مس تقرة واليت تويح
ابلسقوط .وبدأت (راييل) أعاملها ابللوان احملايدة ومن مث احداث تأثريات برصية ابس تخدام اللوان املمتمة وادليناميكية
واحلركية خللق منظور وهي يعطي أبعاد خمتلفة ومتذبذبة مع خلق فضاء قلق مفعم ابلتوتر وعدم الاس تقرار مما يؤدي اىل
ااثرة ش بكية املتلقي وتسخريها النتاج أفاكر تتأرحج بني احلس واملنطق العقيل .يغري نظام الرؤية وخيلق اهيامات برصيه.
املبحث الرابع :النظمة املؤسسة للفن البرصي
يرتبط مفهوم النظام "ابالتساق والرتاتب اذلي يؤدي اىل حتقق فعل انجز متكرر احلدوث لنه خيضع لليات ضاغطة
تؤسس تكرار ُه وفعل اجناز ِه" ( ،12ص .)19ووفق هذا املفهوم يمت تأسيس أشاكل وفق عالقات بنيوية حتتمك ابللك وعالقته
ابجلزء مضن انساق ختتلف ابختالف الشاكل لمتزي نظام عن أخر .وهبذا تظهر دلينا أنظمة هندس ية ،وأنظمة فس يولوجية،
وأنظمة فزيايئية ،وغريها من النظمة اليت تس تلزم حساابت رايضية دقيقة ترتبط ابلشلك الهنايئ للمنجز البرصي .واذلي
حيتاج يف بعض الحيان اىل لك تكل النظمة جممتعة وفق مهنج حيدده الفنان اململ هبذه النظمة واليت حيمكها املنطق الراييض
وصوال اىل الهدف الساس بتحقيق الومه البرصي .ومن تكل النظمة:
النظمة الرايضية (الهندس ية) :ان الهندسة يه "خاصية مرتبطة مبفهوم النظام يعرب عهنا كنظرية رايضية مرتبطة ابلفن
والعامرة" ( ،17ص .)87فهيي دراسة رايضية للشاكل واخلطوط يف الفضاء من حيث أهنا دراسة وقياس ومقارنة اخلطوط
والزوااي والنقاط املنظمة عىل السطح البرصي .وابلتايل تكوين أشاكل هندس ية من املربعات وادلوائر واملثلثات وغريها من
الشاكل .أما النظام فهو اجياد س ياق لرتتيب هذه الشاكل واس تخدام الرسوم البيانية والقياسات الرايضية .ويعمتد ابدلرجة
الساس عىل التصاممي الهندس ية يف تكوينات الشاكل التجريدية املسطحة ،اليت عامدها املربع واملس تطيل وادلائرة ،مع
اختالف نسق الشاكل اليت متزي العامل البرصية الواحدة عن الخرى من تكوينات هندس ية ابعامتد القياسات والعمليات
الرايضية للتغري وتنظمي الشاكل واحلجوم واجتاهاهتا وتعقيد تداخالهتا وتراكباهتا اليت جتعلها متداخةل لتظهر أشاكل أخرى
غري منظورة يف الواقع.
ويعمتد النظام الراييض يف الفن البرصي عىل اس تخدام اخلطوط املتجاورة واملتعامدة واملتقاطعة لتكوين أشاكل
هندس ية وفق قوانني حمسوبة رايضيا الجياد خارطة فنية تتدخل معها النظمة الفس يولوجية والنظرايت البرصية والفزيايئية
لمتثيل الشلك اذلي يويح ابحلركة ادلينامية التفاعلية ،والعمق وحتقيق البعد الثالث عىل السطح التصويري من خالل
توظيف العنارص والعالقات التكوينية وايصال رسائل خمالفة للواقع ،اىل ادلماغ بتوس يط حاسة البرص هبدف خداع املتلقي
وتغري مفهومه الول عن سكونية وثبات العمل .بتكوين قراءات لكية متغرية اىل الشلك الفين دلخول الشلك الثابت اىل
جمال دينامية احلركة .ويس تنتج اذلهن خطوط مضنية يف الشلك انجتة عن جتاور لوين نظام أسلويب يويح بوجودها ولكهنا
غري موجودة يف الواقع لكهنا موجودة يف عقلية املشاهد.
وتنسق العنارص الفنية مع احلركة يف لك تنظميي لتحقيق الرتكيب المثل للعنارص يف املنجز البرصي الحداث
تناقضات ماكنية ومدراكت زمنية ابعامتد السس والعالقات التكوينية اكلسمرتية وااليقاع .وحيتاج الفنان اىل حتقيق التوازن
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بني الوحدات الهندس ية اكن يكون حموراي أو مركزاي أو انتشاراي .وقد حيوي العمل س ميرتية تتشابه بني الوحدات املتجاورة
واليت ختتلف عن االيقاع اذلي يشرتط وجود الفرتات.
ويعمتد التنظمي الهنديس عىل التضاد بني اخلطوط واللوان والشاكل لتعزيز قمية العنارص يف احداث تأثريات
برصية .وابالفادة من أسس اجلدل ابن اخلط العمودي جيد أقوى تضاد يف اخلط الفقي فالوحدة "الناجتة عن مجع بني
عنرصين متضادين يه ظاهرة عىل حمك هذه القوى ،اهنا وحدة ميكن التحسس هبا ،ويطلق علهيا حاةل التوازن" (،18
ص .)105فاخلط العمودي حيتاج اىل الفقي ،والسود يوازنه البيض ،والضوء تناقضه العمتة فالبنية اللكية ال تمت اال بوجود
عالقة تربط الجزاء بلك موحد .وتعمتد العامل عىل التأثري املتودل نتيجة التضاد اللوين والشلكي الحداث التوترات واحلركة.
وقد يتحقق التضاد ابعامتد اللون "عىل مس توى الهوايت اللونية أو اللوان املمكةل أو بني حاالت التش بع اللوين" (،8
ص .)164أو حدوث تضادات بني الشاكل الهندس ية والفضاء .وال تعمتد أعامل الفن البرصي عىل التدرج اللوين بل ان
تراصف الشاكل وتداخلها وجتاور اللوان املتضادة وتنظميها ابلسس التكوينية يويح بوجود تدرج لوين عىل الرمغ من
اعامتد اللون التسطيحي الواحد للك خط أو شلك هنديس.
النظمة الفس يولوجية والفزيايئية
يعمتد الفن البرصي عىل املعرفة الفس يولوجية ويه "العمل اذلي يدرس وظائف العضاء بوسائل علمية" (،10
ص .)79كذكل الوظائف احليوية الفزيايئية او الكمييائية او املياكنيكية .اضافة اىل دراسة وظيفة لك عضو عىل حدة وكذكل
عالقته ابلعضاء الخرى .ويعمتد ابدلرجة الساس عىل فس يولوجيا العني وادلماغ وارتباط عالقهتام مع بعضهام .وعند مرور
الشلك جبهاز االبصار وحدوث معلية الاس تجابة لالحساسات البرصية ترتمج يف ادلماغ اىل صور ذهنية وتتحول اىل
مدراكت .واليت حتدث تأثري فس يولويج عىل ش بكية العني متأثرة ابلشلك مع فزيايئية اللون اذلي يكون انجت عن مادة
صباغية وانعاكسات ضوئية .أما الفزيايء فهيي عمل يدرس املادة والزمان والفضاء واحلركة والطاقة .وليك نرى العامل الفنية
ال بد من وجود "طاقة فزييقية ،مفن دون دوران الطاقة الكهرومغناطيس ية وحتوالهتا وانتقاالهتا لن تكون هناك رؤية وال
فهم" ( ،8ص.)251
وتعد املدراكت احلس ية يه "العملية الساس ية للنفس أو العقل" ( ،4ص ،)67والتنويعات يف النظام البرصي
تعمل مبساعدة املدراكت احلس ية للمتلقي دون تدخل اضايف من قبل الفنان .ويسجل املخ الانعاكسات ،كصور ذهنية
تلتقطها العني .يف حماوةل اىل حتقيق ااثرة املتلقي تبعا ملقدار الاستثارة العامة اليت يس تصدرها مثري بعينه( .وترسل الاستثارة
القادمة من املثري اىل قرشة املخ بواسطة جزء عصيب يسمى التنش يط الش بيك .وخالل طريقها اىل حلاء املخ متر الانسجة
اخلاصة جبهاز التنش يط الش بيك عرب مراكز املخ اخملتلفة ،وتنتج عن هذا التنش يط احساسا ابملتعة او الامل) ( ،9ص.)192
نتيجة حدوث صور تلوية اليت متثل "احساس برصي حيدث بعد ان يكون املنبه اخلاريج اذلي سببه كف عن العمل"(،4
ص .)74وقد حتدث الصورة التلوية نتيجة تأثري لوين أو خطي واليت حتدث تظليل لالحساس البرصي.
تعاجل املعلومات املس تلمة من خالل ثالث مراحل حيث ينعكس الضوء يف املرحةل الاوىل من العمل املار من
عدسة العني ،ويمت تركزيه يف الش بكية .حيث تتحول طاقة الضوء (الفوتوانت) اىل دفعات عصبية س ياةل وتنتقل عن طريق
العصب اىل القرشة اخملية .ويمت التحليل والتعرف عىل العنارص البرصية وتصنيفها ونقلها الماكن اخرى من املخ من خالل
معليات معاجلة تتعامل مع اللون واخرى مع الشلك .ويف املرحةل الثالثة يمت توزيع االشارات البرصية لتكوين العالقات
والرتابطات بني مكوانت العمل واخلزين املعريف للمتلقي ،وابلتايل تنتابه مشاعر جديدة تنشا من تكل العالقات (،8
ص.)255
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وبفضل التجارب اليت أجراها عىل الضوء واللون "علامء الفزيايء أمثال (ماكسويل) و (وش يفرول)" ( ،28ص
 ،)843فتح الباب للتحليل العلمي للضوء واللون ومعل التجارب عىل تأثرياهتا ومقاربهتا اىل جمال الفنون البرصية .وبتطور
الفهم الفزياييئ للون ومبا توصل اليه (نيوتن) و(منسل) و(اوزودل) ابن الضوء هو مصدر االحساس ابللون .أحدث جدال
عن اللون من الناحية الس يكوفزيايئية يف دماغ االنسان( ،فاالنسان العادي هو ثاليث االحساس ابللون ونظراي ميكن
لالنسان أن ميكل أربعة أنواع من اخلالاي اخملروطية ولو ان هذه اخلالاي يف حاةل تسمح لها بمتيزي اللوان والنظام العصيب
لهذه النواع قادر عىل التعامل مع ذكل ،فان الشخص يصبح رابعي االحساس ابللون ،وميتكل مثل هذا الشخص نسخة
خمتلفة قليال من اخلالاي اخملروطية املتوسطة أو الطويةل املوجات) (.)27
ويس تغل الفن البرصي عالقة وظيفية بني ش بكية العني (اجلهاز اذلي يرى الامناط) ،وبني ادلماغ (اجلهاز اذلي
يفرس المناط) .ينتج عهنام ادراك تأثريات برصية غري عقالنية .وتنقسم هذه الاثر اىل احلركة اليت تسبهبا امناط هندس ية
(رايضية) وبألوان السود والبيض كام عند (برجييت) .او الصورة اليت تظهر بعد عرض الصورة بتوليفات لونية نتيجة
تفاعل الالوان اخملتلفة نتيجة اتثرياهتا عىل ش بكية العني وكنه يقتحم فضاء املتلقي .اذلي يتفاعل مع العمل بشلك أيل يتعلق
ابلعصاب .حيث أن "اس تجابة العقل لي فعل خاص ابالدراك احليس ال تعترب حادثة منفصةل ،بل يه جزء من تطور
متسلسل ،يقع يف تنظمي الدراك احلواس" ( ،4ص.)70
وحياول الفنان ان يكون أنظمة تعطي احساس سايكولويج ابحلركة والعمق ويمت هذا خبداع فس يولوجيا االبصار
بتكرار لون او خط أو شلك والتأكيد عليه بنسق معني يقسمه اىل وحدات زمانية وماكنية تويح ابحلركة والتغري وعدم
الثبات فرتسل اشارات خاطئة اىل اجلهاز البرصي ويرسلها بدوره اىل ادلماغ .اذ ان الشلك يف الفضاء البرصي املبارش
اىل بنية ش بكية العني .والشعور املاكين يلعب بقانون الاحداثيات .فيقاس الارتفاع والعرض مبارشة ابلرجوع اىل خطوط
الطول والعرض اخلاصة بش بكية العني بيامن الشعور ابلعمق يظهر من قياسات تكل االحداثيات ابلنس بة لتقارب العينني
وهكذا يأخذ منتصف العينني مكركز (".)501 ،25وقد تثبت العني يف موقع واحد وتتحرك الش ياء ،عن طريق الرتكزي
عىل جزء وترك الخر أو ابراز عنرص عىل حساب الخرين .ويف لكتا احلالتني ميكننا ان نتحرك حبرية ،وس تكون احلركة
نفسها يه حركة حنو التحرر" (.)188 ،11
ومن تكل القراءة الوهية للعني للنظمة الرايضية وتقدير قياسات خاطئة توصلها لدلماغ .تويح بوجود توتر
مس متر ومتغري يف بنية الشلك اللكي واحداث طاقة حركية يف املساحة ادلاخلية للعمل .تكون مقاطعة أو مرتاكبة أو متشابكة
مع الفضاء انجتة عن ايقاعات منتظمة تغري الشلك الول وفق قراءات تأويلية مفتوحة.
الفصل الثالث :اجراءات البحث :جممتع البحث:
نتيجة لتنوع الاجنازات الفنية ،مت حرص الاعامل الفنية مضن اجتاه الفن البرصي للفرتة من ( )1990-1974وذكل
حلدوث حتوالت يف الاساليب واخلامات والتقنيات اخملتلفة واليت تتالءم مع حداثة العرص .وقد اطلعت الباحثة عىل
مصورات الاعامل الفنية املوجودة يف الكتب واجملالت وش بكة الانرتنيت .وحاولت حرصها والافادة مهنا كقاعدة ميكن ان
يمت من خاللها الكشف عن النتاجئ الهنائية مبا يتالءم وأهداف البحث.
عينة البحث :مت اختيار ( )4اعامل لربعة فنانني ،وقد اختريت هذه العينات مبا خيدم واهداف البحث من خالل مالحظة
التحول والتعدد يف تراكيب الانظمة الشلكية .وأنتقيت عينة البحث عىل وفق املربرات التية:
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 اختيار العامل اليت تنمتي اىل اجتاه الفن البرصي مضن حدود البحث.
 اختيار العامل ذات الاشاكل الهندس ية واستبعاد الاعامل ذات الاشاكل العضوية
 استبعاد الاعامل املتكررة يف منجزها الهنايئ.
 اختيار العامل اليت تتباين يف أنظمهتا الشلكية والتكوينية.
 اختيار أعامل حققت حتوالت تقنية واسلوبية يف املنجز البرصي.
مهنج البحث :اعمتدت املهنج الوصفي التحلييل مكهنج لتحليل عينات البحث.
عينة ( :)1جني بيار فازارييل.1974 ،Structure Cubique Quadri B ،
يتكون معل (جان بيارفازارييل) من شلك هنديس مربع حيوي ش بكة من املربعات املتدرجة ابللون الازرق من
املعمت يف الاطراف اىل املركز اذلي يلون ابالبيض .ويتوسط العمل شلك معيين انجت عن مجموعة من املكعبات املتجهة حنو
الاطراف لتكون ما يش به الاشعة.
يعمتد تكوين العمل عىل مجموعة من املربعات املتجاورة الافقية والعمودية عىل سطح ذو بعدين ،الناجتة عن
ش بكة منتظمة رايضيا من اخلطوط املس تقمية الافقية والعمودية املتقاطعة واملتفاعةل مع بعضها لتكوين ش بكة من املربعات
تشغل مساحة العمل كلك ومتثل هذه اخلطوط الهيلك البنايئ للشلك اذلي يفصل مساحات الاشاكل والالوان وتكون
مبثابة الارضية للمنجز اليت تعلوها اربع مجموعات من املكعبات املرتاكبة واملتداخةل ،اذ تبدا من وسط العمل وتقل اعدادها
عند الاجتاه حنو الاطراف لتنتج مجموعة من التكوينات الاشعاعية ،وهذه الاشاكل املرتاكبة لها دور رئييس يف ااثرة
الاحساس ابحلركة والاجتاه ابلنظر والتناوب بني املركز والاطراف واذلي اكد عىل ذكل وجود فواصل ظلية واخرى
شديدة الاضاءة للتعبري عن العمق والاحساس ابملسافة والاحياء بوجود البعد الثالث اضافة اىل القضاء عىل راتبة اخلطوط
املتشابكة والسمرتية وهبذا تكون للخطوط فاعلية يف التاثري عىل حركة العني وانتقاالهتا من املركز والاجتاه اىل اخلارج ومنح
الاحساس ابالتساع ومن مث العودة من الاطراف اىل املركز وابلتايل متنح احساس برصي متحرك .ونتيجة لتكرار املساحات
الهندس ية ّكون نوعني من الايقاع الاول ايقاع رتيب ومسرتي متكون يف ش بكة املربعات ،اما الثاين فهو ايقاع متتناقص
انجت عن املكعبات اليت تتناقص لكام اجته النظر اىل الاطراف .مما حقق التوازن السمرتي واملركزي يف العمل .فالتوزيع
املنتظم للمربعات واملكعبات مع توظيف القياسات الرايضية ادلقيقة حقق التوازن نتيجة توظيفه بني اخلطوط العمودية
والافقية وكذكل ابس تخدام اعداد متساوية للمكعبات .وحتققت الوحدة يف الاشاكل واملساحات واللون اضافة اىل التنوع
املش بع لالدراك البرصي مع وجود س يادة املركز عىل الاطراف.
عزز الفنان الاهيام واحلركة ابس تخدام انسجام لوين واحد خيتلف بقميته اللونية اذ يتدرج من الغامق اىل املشع
وهذا التدرج من املعمت يف الاطراف اىل الفاحت يف املركز حقق الاحساس ابلعمق يف املركز .اذ تبدو الالوان املتش بعة
ابالبيض اكرث تقدما واشد تأثريا الحداث اخلداع البرصي (الاهيام) .كام اس تخدم الفنان الالوان جبوار بعضها لتحقيق الومه
واجناز اشاكل ثالثية الابعاد عىل سطح ذو بعدين الاثرة احساس حيوي ابحلركة والتوترات البرصية النابضة .كام ان
التناقض بني الابيض والازرق ّكون ش بكة من املربعات الرتاتبية عىل سطح ذات بعدين لتتضخم من الوسط اىل الاطراف
بشلك اشعة واحداث التأثري املهبر .اذ تقصد الفنان توظيف الاختالفات يف الانظمة الفزيايئية الناجتة عن التغريات يف
القمي اللونية ذات الاصل الواحد وابلتايل حتدث تغريات يف الاطوال املوجية املنعكسة عن الاشاكل اخملتلفة .اما املربع
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الابيض فهو مبثابة املركز اذلي يتناقض مع احلدود املعمتة يف اطار العمل مع حتديد مساحة مركزية خمتلفة معينية الشلك
اليت نتجت عن التكوين الهنايئ للمنجز .ليضيف الومه ابلعمق واحداث قوة برصية اكمنة يف العمل ،مكحاوةل لربط حواس
املتلقي متاما ابلعمل ،مع التالعب يف فكرة الشلك ثاليث الابعاد عىل سطح ذو بعدين .ومتيل متظهرات املكعبات املتجاورة
وفق قانون الامتثل والتجاور يف نظرية اجلشطالت اىل تكوين لكي يف مجموعة واحدة مضن تكوين برصي يثري الاحساس
ابالنفصال عن جماوراته والتحرك بمنط واحد .واس تخدم الفنان اخلداع (الاهيامات) البرصية اخملتلفة الناجتة عن اتثريات
الانظمة الفس يولوجية والسايكولوجية فالتدرج من املعمت اىل امليضء واسلوب التنظمي السمرتي املتحرك أفقد املربعات
خاصيهتا وابلتايل تتغري املدراكت اذلهنية بقراءات اهيامية متغرية.
عينة ( :)2فكتور فازارييل.1980 ،Diptych ،
يتكون العمل من شلك هنديس مس تطيل حيوي ش بكة من املربعات تقسم الشلك اىل جزئني متعاكسني ويف
لك جزء ترتاكب مجموعة من املربعات املضلةل مبجموعة من املس تطيالت املرتاصة بطبقات متتالية ختتلف اعدادها تبعا
السلوب الرؤية .وميثل التكوين بناء جتريدي هنديس وفق تسلسل حمسوب رايضيا يعمتد عىل ش بكة من املربعات اليت
تتفاوت بني قراءهتا كرضية اترة أو تكون واهجة لشلك جمسم ثاليث الابعاد اترة اخرى .بفعل التالعب ابجتاهات الاشاكل
والواهنا .وحقق الفنان فعل التجس مي ابالعامتد عىل وحدة املس تطيل اخملتلفة الاجتاه يف البنية الرتكيبية للتكوين واليت تتحدد
يف بنية نسقية تؤلف ارشطة معودية وافقية تلتقي بزاوية مائةل اذ أصبح اخلط عنرص فاعل يف اظهار ادلينامية احلركية ومنحه
صفة حمورية اجتاهية يف الانتقاالت الاجتاهية ،والربط بني زوااي الشلك ،واظهار ماهيته ،اضافة اىل تعزيز صفة التظليل
يف الاشاكل اليت وجدت مقارابت مع التشييد املعامري وفق ألية رايضية دقيقة .وهبذا يكون اخلط والاشاكل الهندس ية
محمةل بطاقة فاعةل تسعى لتحقيق الاهيام ابحلركة والاجتاه والتجس مي الناجتة عن الانعاكسات املفاجئة يف اجتاهات الزوااي
واخلطوط والاشاكل الناجتة عهنا .واس تخدم الفنان الظواهر البرصية املنعكسة عن الالوان لغراض فنية وجاملية .اوجدت
الالوان نظام بنايئ خاص يفصل بني الاشاكل ويغري من اجتاهاهتا والتأكيد عىل التجس مي والعمق ويعمتد س يادة الازرق
والاخرض والبنفسجي وبدرجات تش بع خمتلفة لصل اللون نفسه وتبدأ من الغامق وتنهتيي ابملشع أو العكس .وعن طريق
اللون ظهرت ثالث مربعات متداخةل وخمتلفة الاجحام حتققت بفعل جدلية الالوان املتضادة اليت اختلفت يف صياغاهتا
لمتثيل العمق فتارة ترتاجع للخلف ،واخرى تتقدم للمام بفعل حركة العني وحماوةل استيعاب الشلك املتشيض كلك حيدث
توترات برصية تعطي نتاجئ خمالفة للواقع احلقيقي عزز خداع الرؤية وجود مناطق ظلية وتدرجات لونية وانعاكس الشلك يف
اجلهة الاخرى .كام ان الفنان اضاف جزئية بس يطة عىل ش بكة املربعات بتداخل لوين غامق مضن رشيط من املربعات ذو
حمور مائل ،خيتلف يف القمية اللونية عام جياوره ،اعطى رساةل أهياميه بتعاكس اجتاه اضالع املربع عىل الرمغ من اهنا يف
احلقيقة بنفس اجتاه وجحم مقارابهتا يف الش بكة.
تعمتد املنظومة البنائية عىل تكرار وحدة املربع واملس تطيل ،والتأكيد عىل صفة الرتاكب بني الاشاكل ،مع حتقيق
التنامغ والايقاع يف بنية الاشاكل والالوان يف فضاء العمل كلك دون الاعامتد عىل مركز بؤري واحد ،فاملنجز البرصي
يعمتد التأثري يف التشيض لينجز فعل احلركة واليت تعمل اهزتازات وارتبااكت حلواس املتلقي .فالعمل محمّل بطاقات حركية
فاعةل متسارعة الاجتاهات مما حيافظ عىل عالقة مبارشة ومؤثرة مع اس تجاابت املتلقي.
عينة ( :)3رافاييل سوتو.1989 ،Maquette for Sphere Theospacio ،
يتكون معل (رافاييل سوتو) من دائرتني تقابل احداهام الاخرى يف وضع معودي مثبتة عىل لوح خلفي مس تطيل
الشلك ،وتتدىل من ادلائرة العليا اسالك من الزجاج الصناعي ابلوان الرمادي والاصفر والابيض لتظهر دائرة اثلثة يف
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مواهجة العمل .اراد (سوتو) متثيل احلركة بتكوينات ثالثية الابعاد ذات اشاكل هندس ية جتريدية وحتقيق ترجرجات
واهزتازات برصية جمسدة ابلتحرر من املفاهمي التقليدية والتوجه حنو منطقة متأرحجة بني الرمس والنحت والتصممي لتكوين
بىن متحركة تنقل الشلك من الاهيام املنظوري اىل الواقع .واذلي يتكون من شلك هنديس اس تطايل تعلوه دائرة حتوي
عىل مجموعة من النتوءات املتساوية املسافة بيهنا ،وتتدىل مهنا خطوط من الاسالك الكثيفة اخملتلفة الاطوال لتكون شلك
ادلائرة املعلقة وتقابلها دائرة متثل ارضية للعمل تتصل يف اخللف بشلك مس تطيل يكون مبثابة خلفية واطار حيدد جمال احلزي
الفضايئ .واكد الفنان يف التكوين عىل تكرار شلك ادلائرة ابعتبارها عنرص هممين عىل العمل كام حاول تفعيل وصياغة الفعل
احلريك بمتظهر ادلائرة املركزية الناجتة عن تنظمي جتمعات تراكبية من الاسالك املس تقمية هبيئة معلقة ،تتداخل الفراغات فامي
بيهنا الحداث الاهزتازات البرصية عىل ش بكية العني الناجتة عن التحوالت الايقاعية والسمرتية بيهنا .واكد عىل اهية
ادلائرة املركزية نتيجة تلويهنا ابلصفر والابيض واحاطهتا بلون غامق من الاعىل لتحديد املركز والعمق .وحدد الفنان الفضاء
ابس تخدام مواد خمتلفة مع استامثر الصورة الانعاكس ية للشلك وحتديد دوائر تفصل بني الارض والسقف .متنح املتلقي
حرية التنقل والنظر حول العمل ليكون عىل صةل مبارشة مع املنجز .وحقق الفنان التوازن يف العمل عن طريق حتقيق
التقابل بني ادلائرتني يف اعىل واسفل العمل والتاكيد عىل اهية ادلائرة املوجودة يف املركز اليت حتاول الانفالت يف امتداد
فضايئ خارج اطار العمل .وتعمتد عالقة العمل عىل الوحدة يف تنوع اخلامة والتوازن بني الاشاكل التجريدية الهندس ية تفتح
التعدد ابلقراءات والتأويالت الناجتة عن عدم وجود متعني يف املدراكت اذلهنية ملقارنة الاشاكل من خاللها .ان التنوع يف
اخلامة والاختالف ابمللمس واقرتاح أليات جديدة للعمل أحدث تنش يط برصي لش بكية العني وذكل بفعل الاختالف يف
الانعاكسات الضوئية اليت تنتقل عن طريق العصب البرصي اىل القرشة اخملية البرصية لفرز العنارص والالوان واخلامات
وتفسريها.
عينه ( :)4ايكوف ااكم.1990 ،invisible rainbow ،
ميثل معل (ايكوف ااكم) شلك هنديس مربع ويف داخهل مجموعة من ادلوائر املتحدة املركز واملتداخةل الالوان من
هجة .وعند النظر الهيا من زاوية اخرى تظهر مجموعات خمتلفة من ادلوائر املتداخةل فامي بيهنا وتعلوها ارشطة افقية.
اعمتدت بنائية العنارص عىل عدد من الانظمة التكوينية ختتلف تبعا لزاوية النظر .فالعمل من الامام يتكون من
مساحة هندس ية مربعة الشلك حتوي بداخلها عىل أربع دوائر متحدة املركز تقريبا .بيامن تمتظهر مجموعة من اخلطوط العمودية
يف اجلهة الميىن تقتطع جزء من حميط ادلائرة لكهنا ال تؤثر عىل تعيني هندسيهتا وال تفقدها خاصيهتا اذا اكن املتلقي ابجتاه
الميني .اما عند وقوف الناظر يف اجلهة اليرسى يتحول العمل اىل مجموعة من اخلطوط العمودية احملددة مبحيط دائري الشلك
ومثبت عىل مساحة مربعة الشلك .وتتوحض حدود ادلائرة يف اجلزء الامين تفتقد خصوصيهتا نتيجة تأثريات اخلطوط العمودية
وتظهر خطوط حلزونية خلف الارشطة العمودية خمتلفة املسارات ومتداخةل فامي بيهنا تشتت زاوية الرؤية وتشيض املراكز.
ختطى الفنان حدود الاشاكل التقليدية والمتظهرات التكوينية فأعامهل متغرية ذات اس تكشافات مس مترة ومتحوةل.
فهو يسعى الس تكشاف اماكنيات جديدة يف الشلك واللون والفضاء .واجبار املتلقي عىل التحرك جسداي وبرصاي يف لك
جوانب العمل .ومالحظة اس مترار التحوالت احلركية واللونية والشلكية املرتبطة حبركة املتلقي .وابلتايل اصبحت احلركة
تفاعلية بني البرص واجلسد والعمل الثابت .فاملنجز البرصي هو اذلي يفرض عىل املتلقي الاجتاه اىل زاوية معينة الكتشاف
ما هو اكمن يف العمل واذلي يرتبط حبركته الفعلية وليس مبجرد الاكتفاء حبركة العني.
لونت ادلوائر ابلزرق والامحر والاصفر والاخرض وفق تقس اميت قصدية يف حميط ادلوائر املنفذة عىل خلفية
بيضاء .وبنفس الالية تالعب الفنان يف متظهرات املنجز اللونية فاخللفية اللونية لدلوائر تتغري من اللون الابيض اىل الاسود
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ابشرتاط حركة املتلقي اجلسدية .وختتفي ألوان ادلوائر لتتحول اىل توزيع لوين غري مألوف تكون دوال شلكية جديدة تتألف
من خطوط حلزونية متداخةل ومتشابكة لتفعيل الوحدة احلركية والعمق وابلتايل احلفاظ عىل تركزي احلاسة البرصية اليت
تالحق اخلطوط امللونة وتكون اعداد من ادلوائر اخملتلفة املراكز .وتتكشف تدرجييا لكام حترك املتلقي حنو اليسار أو الميني
وكهنا س تارة مرسح تظهر تدرجييا لتعرض ما ختفي خلفها عىل امجلهور وابلتايل حتقق املتعة وامجلالية وحتدث تغريات تتابعية
متسلسةل منظمة ابالنتقال من جزء اىل اخر والكشف عام خيفي خلفه عن طريق تكثيف الرؤية وحركة اجلسد مع افرتاض
وجود معل اخر افرتايض مدرك برصاي وعقليا عن طريق ما قدمه العمل الفين من منط جديد يف الرؤية والتنفيذ يضفي
ادلهشة ويبحث عن ماهية العمل وما خيفيه.
الفصل الرابع :النتاجئ
 .1الفن البرصي هو نوع من الفن التجريدي اذلي يتألف من أشاكل منظمة بس ياق غايهتا خلق انواع خمتلفة من
الاهيامات البرصية وتنظميها يعمتد عىل تركيب اشاكل انجتة عن العالقات بني الوحدات التكوينية .واحداث
مؤثرات انجتة عن تناقض خطي او لوين ،وتوظيف الفضاءات السالبة واملوجبة.
 .2تفعيل املرجعيات املؤسسة للنظمة الشلكية املمتثةل ابلنظمة الهندس ية والفس يولوجية والفزيايئية والنفس ية يف
متظهر الشاكل البرصية الناجتة عن املنظومة الرتكيبية للون واخلط لتجس يد الاهيام وتفعيل مفهوم الزمن.
 .3الفن البرصي هو التطبيق الاجرايئ لعلوم البرصايت .ويمت هذا اخلداع عن طريق تنظمي العنارص الفنية من لون
وخط يف الفضاء بنظام تركييب يعمتد التالعب ابلرسائل البرصية للتأثري عىل فس يولوجيا العني وادلماغ واس تخدام
العلوم البرصية وفزيايئية الالوان وقوانني الانكسار الحداث التغري وانفتاح التأويالت.
 .4اس تعار الفن البرصي من عمل الفزيايء والبرصايت دلراسة خواص الضوء وعالقاته مع الانظمة الهندس ية الجياد
عالقات تشكيلية هندس ية بدالةل تكل النظمة وعالقاهتا وانساقها اليت متثل منظومة من الاشاكل لها قميهتا
امجلالية وعالقاهتا البنائية ابالس تفادة من لعبة التحوالت والاختالفات.
 .5اعامتد البنية الناجتة عن تأسيسات النظمة الفزيايئية والهندس ية والفس يولوجية لتحقيق الاهيامات احلركية بفعل
ألية تركيبية للعنارص البنائية واظهار القمية التعبريية وامجلالية للمنجز البرصي .اذ اثرت التغايرات الشلكية الناجتة
عن أنظمة الرتكيب للون واخلط يف احداث تأثري اخلداع (الاهيام) البرصي يف احلركة ادليناميكية انجتة عن
صفات اجتاهية متعددة للخط وتباين الالوان التسطيحية املتجاورة.
 .6حتدث انظمة التداخل والتجاور وعالقات التضاد والتباين بني الالوان تأثريات تومه حاسة البرص وتعطهيا قراءات
خاطئة تويح بتغيري يف القمي اللونية نتيجة التأثري مبا جياورها من ألوان ومقدار انعاكس الضوء كساس هممين يف
المتظهرات الشلكية البرصية.
 .7توظيف التقنيات الطباعية الكرافيكية احلديثة ،واحلاسوبية واساليب الاعالانت واس تخدام السطوح واجملسامت
وتداخلها مع الرمس .وتكوين تنظاميت شلكية مس تخلصة من تكل التقنيات واخلامات املتاحة .مع اماكنية معل
مئات النسخ الطباعية ذلات العمل ،واملوقعة من الفنان اذلي اجنزها.
 .8املنظور اخلطي أصبح رضوراي المتام معلية اخلداع البرصي واداة رئيس ية وهممة لتحقيق العمق الناجت عن عالقات
الايقاع والتنوع والتكرار والرتابط والرتاكب احملمةل بدالالت جاملية.

16

أنظمة الرتكيب الشلكي يف الفن البرصي  ................................................................................................................................ندى عايد يوسف

 .9الرتكيب الشلكي ال يدرك مفردا بل يدرك كلك بلك وحداته التكوينية وعالقاته وانظمته بتوظيف نظرية
اجلشطالت .عدم التأكيد عىل اهية املركز ،واعامتد التشيض والاختالف والتعدد وتبادل املراكز وانفتاح الشلك
البرصي.
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Figurative Structuring Systems in the Optical Art
Abstract:
Through the history of art movements, abstraction has been rotating between
appearance and disappearance, mounting and stillness while its performances differed
between reduction and simplification on the one hand and between the use of
chromatographic and linear abstraction on the other. As a result, to what is mentioned,
abstraction has appeared in many different artistic forms underlying the systematicity of
the plastic art history.
However, according to a contemporary point of view that comes up with the
scientific revolution, the art of optical deceiving (illusion) appeared to find a hybrid art
form that locates between the geometricity of abstraction and the scientific, visual and
psychological foundations that are linked with the intellectual transformations.
Consequently, modern strategies and styles appeared. Those are involved in
relations with the eye physiology and mind perceptions and those contribute creating
figurative changes in the map of the optical formation that by turn leads to a multiplicity
of readings. Therefore, this research, ' The Figurative Structuring Systems in the Optical
Art', studies the figurative systems, their relations and their founding references.
This paper includes four chapters. The first chapter deals with the problem of the
research and its aim that is all about uncovering the figurative structuring systems in the
visual art relying on some related art works.
Chapter two includes four sections deal with defining the concept of the optical
art along with stating the founding references of the figurative system via studying the
mathematical, physiological and physical systems. Chapter three, however, includes the
analysis of the samples while the fourth chapter deals with the most important results that
have been reached.
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