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 الشعرية ومقارباتها اجلمالية يف فنىن ما بعد احلداثة
 ا. م. د. فاطمة لطيف عبد هللا

 جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة

 ممخص البحث

مف  مف طبيعة الموضوع او فكرتو او تتأتىوعمى مدى تاريخ الفف الطويؿ لـ اىمية النتاج الجمالي  فأ -1
, بؿ مف عماد فني غاية في االىمية اال وىو فقط المادة الخاـ التي يتشكؿ منيا او بنائية نسيجو الداخمي 

المسحة الشعرية  التي تحيمو مف شيئيتو المادية او صوريتو الوجودية الى صورتو الجمالية الداللية 
تمؾ الوظيفة التي تفترؽ عبرىا النتاجات الفنية عف أي ممفوظات  تمتمؾالمعنى , وىي _ أي الشعرية _ 

المؤلؼ , النتاج الفني او نتاجات خطابيو اخرى , وىي بيذا المعنى تصعد وتعمي مف ثالثية ) القارئ  , 
تعميؽ الوعي الجمالي الى  يفضي( عمى حًد سواء , اذ تدمجيـ في حوار جمالي متعدد االبعاد و المعاف 

لسمطة النص , بؿ اصبح ىو مف يسري دبيب الحياة فيو  لممتمقي الذي لـ يعد منصاعاً ي تء القراواالرتقا
فيو مف يبني ويفكؾ النصوص دوف اف يفقد مف طابعيا الشعري  مف جديد, عبر قراءتو وانتاجو لممعنى,

ض تواصميًا ,  , فالشعرية مف ىذا المنطمؽ ىي الحد الفاصؿ بيف اف يكوف النتاج نتاجًا جماليًا او مح
ونظًر لتعدد االقطاب المشاركة في تأسيس شعرية كما انيا الجسر الرابط بيف القارئ والعمؿ الفني , 

العمؿ الفني وتعقد مستوياتيا عني البحث الحالي برصد ىذا التعقيد ومستوياتو عبر تناوؿ مصطمح 
الحالي اربع فصوؿ , عني الفصؿ فتضمف البحث  الشعرية وتتبع مساراتو القراتية المتعددة االبعاد ,

االوؿ بمشكمة البحث التي تمحورت بالتساؤؿ االتي : ما ىي الشعرية ؟ وما ىي مقارباتيا الجمالية في 
غاية في الجدة مصطمح نقدي جمالي الضوء عمى  اما اىميتو فتكمف في القاؤه فنوف ما بعد الحداثة ؟ ,
متفؽ عمييا بيف العمؿ الفني  افتراؽة الى وضع نقطة الجمالية اليادفاالبحاث واالىمية ضمف خارطة 

في حيف ىدؼ  والتطبيقي, وىو الشعرية والتي لـ يتـ التطرؼ ليا سابقًا ضمف ميداف الفف والتربية الفنية.
المقاربات الجمالية لمشعرية في فنوف ما بعد الحداثة .  -2الشعرية مفاىيميًا ,  -1:  البحث الى تعرؼ
 )أداة فنية جمالية,اذ تـ تعريؼ الشعرية اجرائيًا بانيا  حدود ومصطمحات البحث عمى  كما احتوى الفصؿ

تتحقؽ عبر معالجات أسموبية تتفرد بغرابتيا وانزياحيا عف المألوؼ, تمنح العمؿ الفني قيمة وخصوصية 
المسافة بيف توسط ت امعينة, تترؾ أثرًا عمى المتمقي, وتعطي معاف يصعب االمساؾ بمدلوالتيا, ذلؾ أني

االقتراب المفترض بيف أكثر  ) كما عرفت الباحثة المقاربات بانيا . مادية العمؿ الفني والتأمؿ الذىني لو(
نقاط التشابو الخفية في كوامنيما, والبحث  إليجادمع حقؿ ) نقدي /ادبي ( مجاور مف عمؿ فني واحد 

يمة االساس المشتركة بينيما. والتي يمكف مف عف الجذور الداللية التي تؤطر افكارىما, لموصوؿ الى الث
  .او عدمو ( خالليا الجـز بالتطابؽ الداللي والجمالي 
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فقد احتوى عمى مباحث ثالث . تناوؿ المبحث االوؿ النظرية الشعرية , ارىاصاتيا , , اما الفصؿ الثاني 
مصطمح ما بعد الحداثة وـ او يمفبالتعرض لمفاىيميا , الياتيا االسموبية , في حيف عني المبحث الثاني 

االسموبية والتقنية , وختامَا لمفصؿ ما بعد الحداثة  التطرؽ الى تعددية  فنوففي المبحث الثالث تـ , و 
 .وضعت مؤشرات لالطار النظري 

اختص الفصؿ الثالث بإجراءات البحث , مجتمعو , عينتو , منيجو , اداتو , ووسائمو االحصائية . 
 ومنيا :  الباحثة  الييا الرابع فقد عني بالنتائج التي توصمتاما الفصؿ 

معمؿ الفني او بنائيتو وبيف للي بيف التشكالت الفنية دعبر حوار ججماليتيا تتاسس تنطمؽ الشعرية و  -1
ال ينتيي عند بناء المعنى  قراءاتياالطر المعرفية والحيؿ القراءآتية لدى المتمقي , فيدخؿ الطرفاف في تفاعؿ 

 كما ال يقؼ عند حدود تشكؿ جمالي بعينو .

اتخذ الفناف مف التنوع االسموبي في نتاجاتو وسيمة لخمؽ شعرية فنية ال اثر فييا لمتطابؽ المعتاد بيف  -2
عطى ذاتو الداؿ والمدلوؿ , او المعنى والمعطى , بؿ انو فعؿ بالمقابؿ مف دافعية البحث فيما وراء الشكؿ الم

 نفسية او معرفية او جمالية ...الخ مف معاف ايحائية ذات احاالت 

 . حات , تمتيا مصادر البحث ومالحقوختتـ الفصؿ باالستنتاجات والتوصيات والمقتر ا 

 

     Abstract : 

The importance of aesthetic production and the history of the long art did not come 

from the nature of the subject or idea or the raw material that is formed or the 

construction of its internal texture only, but from the pillar of art is very important, 

but the poetic touch, which draws from the material essence or its existential image 

to its aesthetic image The semantic sense, which is _  poetic _ has that function, 

through which the artistic output is separated from any other vocalizations or 

productions of speech, and in this sense ascends and transcends the trilogy (reader, 

author, artistic output) As it integrates them into a multi-dimensional, multi-

dimensional dialogue that leads to deepening the aesthetic awareness and 

upgrading of the karate to the recipient who is no longer obedient to the authority 

of the text. He is the one who applies life to him through reading and producing the 

meaning of the new. He builds and breaks texts without losing their character. The 

poetry of poetry is the dividing line between the product being the product of 

aesthetics or the purely communicative, and it is the bridge between the reader and 

the artistic work, and considering the multiplicity of poles involved in establishing 

the poetry of the artistic work and complexity of their levels. The present research 

monitors this complexity and its levels by addressing the term poetic And follow a 

path Its multi-dimensional Alaqratah, The current research consists of four 

chapters. The first chapter deals with the problem of research, which was centered 
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on the following question: What is poeticism? What are their aesthetic approaches 

to postmodern art? , While the goal of the research to know: 1 - poetic 

conceptually, 2 - aesthetic approaches to poetry in post - modern art. The chapter 

also contains the importance and limitations of the terms of the research, while the 

second chapter contains three questions. The first topic dealt with poetic theory, its 

implications The second topic deals with the poetry of the artistic works in the art 

of painting, from the art of drawing on the walls of the caves to the modern 

European painting. Finally, the third section deals with the postmodern arts 

through the conceptual madhhab of the term postmodernism, The pluralism of 

these stylistic and technical arts, and in conclusion to the chapter were developed 

indicators of the theoretical framework and discussion of previous studies The 

third chapter deals with the procedures of the research, its society, its sample, its 

methodology, its tools, and its statistical means. The fourth chapter concerned the 

findings of the researcher, including: 

1- The poetry begins and its aesthetic is established through a dialectical dialogue 

between the artistic formations of the artistic work or its structure and between the 

cognitive frameworks and the reader's reading tricks. The two parties enter into an 

endless reading interaction when constructing the meaning and does not stand at 

the limits of a particular aesthetic form. 

2- The artist took a variety of stylistic in his productions as a means of creating a 

poetic art, without any trace of the usual correspondence between the dialect and 

the meaning, or the meaning and the given, but it is an act in return of the motive 

of the search beyond the given form of the meanings of inspiration with 

psychological, cognitive or aesthetic. etc 

The artist worked through his rhythmic rhythms of communication reading 

between the two sides of the communication (the reader / artwork), creating visual 

poetry varied according to the variety of artistic productions, which clearly reveals 

the selection of the artist for the atmosphere or interactive artistic atmosphere in 

which his productions exceed the dimensions of the potential that To make the 

poetry of work hostage to a specific reference or theme, thereby eliminating the 

poetic function of artistic productions. 

The chapter concluded with conclusions, recommendations and proposals, 

followed by research sources and their successors. 

 
 

 

 فصل االول ) منهجية البحث (

 : مشكمة البحث -2

بعد أف تخطى االنساف مرحمة أشباع الحاجات اليومية مف آمف وغذاء, اسس لنفسو ىدفًا اسمى أقؿ 
ما يمكف عده بأنو أدراؾ لمركزية ذاتو ضمف خارطة الوجود, فكاف ىدفو القادـ ىو البحث والتعرؼ ومحاولة 

نواعيا ومستوياتيا, متخذًا وضع تفسير أو تأويؿ وتحقيؽ فيـ أعمؽ لما يمكف أف نسميو بالحقائؽ عمى تبايف أ
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وسائؿ عدة لتحقيؽ ذلؾ, فكاف الفف واحدًا مف تمؾ االدوات التي ساىمت بشكؿ فعاؿ في تحقيؽ اليدؼ أعاله 
وفي مختمؼ االبعاد, فبدى االندماج الجمالي  األصعدةليتطور الفكر االنساني شيئًا فشيئًا وعمى جميع 

في القدـ, وربما يكوف ىذا التالـز ىو مف أوجد وخمؽ  مةموغوالوظيفي لمفف واضحًا لمعياف منذ عصور 
الطابع الجدلي بيف النظـ واالبنية الفنية والفكر االنساني بكؿ محموالتو وتطمعاتو االنية والمستقبمية, وقد تجمى 
ذلؾ بوضوح عبر االداء والعمؿ والتجربة والممارسة االنسانية والتي اسست في جانب واسع منيا ما نسميو 

يوـ باإلنجاز )التاريخي/ الفني(. ولكوف ىذا االنجاز مرتبطًا بالوعي االنساني مف جية وبالمقولة البيئية مف ال
جانب آخر, بدت ىذه االخيرة فاعمًة في تغيير طبيعة الوعي االنساني بمادة الفف, فأخذ شيئًا فشيئًا بالبحث 

النتاجات الوظيفية االخرى, وعمى ىذا النحو بدى في جوىر وماىية الفف ذاتو, وفي نقطة أفتراقو الدقيقة عف 
الفف أكثر استقالاًل مف السابؽ. وازدادت خصوصية وتمحور في مجاؿ خاص بو لـ ينفصؿ في مراحمو كافو 

 عف حياة االنساف بأبعادىا الوجدانية والوظيفية والتطبيقية كافة.

شكؿ معبر كاال مف حيث االحساس بو مف ىذا المنطمؽ, ال يمكف آف ُيعد لمعمؿ الفني أثرًا وداللة 
ذاتو بيالة مف الغموض الممتنع  إحاطةوأداة تعمؽ االحساس والوعي بالواقع مف قبؿ متمقيو, وذلؾ عبر 

والمراوغ لمفيـ, فجمع في جنباتو بيف ما ىو مزدوج ومتناقض ومف ثـ دمجيما في توحد غريب, يعيد تشكيمو 
نجـز بأف قيمة العمؿ الفني معطاة في بناه أو تمظيراتو الشكمية بؿ في وتأليفو وال يمكف لنا بكؿ االحواؿ آف 

نقطة أفتراقو الحقيقية عف النتاجات الوظيفية االخرى, بمعنى أخر, بتجاوزه لكؿ ما ىو مادي الى ما ىو 
 تة وسردية االحداث والوقائع المادية, ومف ىنا برز يمتخيؿ, يستدعي قراءة مثالية لكؿ ما يشذ عف تراتب

وجيدىا عمى البحث في االجراءات التي تجعؿ مف الخطاب خطابًا  اىتمامياالنتاجات الجمالية والتي أنصب 
ذا ما أمعنا النظر في طبيعة االعماؿ الفنية المعاصرة أو ما تسمى بفنوف  جماليًا, ال تاريخيًا وال محاكاتيًا, وا 

القواعد الجمالية السابقة ليا, لتؤسس لنفسيا بشعرية تشذ عف كؿ  امتازتما بعد الحداثة فأننا سنجدىا قد 
عمى التساؤؿ  باإلجابةقاعدة )أدبية/ أدائية( لـ يشيد ليا التاريخ مف مثيؿ, لذا تركزت مشكمة البحث الحالي 

 )ما ىي الشعرية وما ىي مقارباتيا في فنوف ما بعد الحداثة؟( : االتي

 -أهمية البحث والحاجة الية: -3
يمقي البحث الحالي الضوء عمى أتجاه نقدي غاية في الجدة واالىمية ضمف خارطة الجيود النقدية  .أ 

متفؽ عمييا بيف العمؿ الفني والتطبيقي, وىو الشعرية والتي  افتراؽوالجمالية اليادفة الى وضع نقطة 
 لـ يتـ التطرؼ ليا سابقًا ضمف ميداف الفف والتربية الفنية.

في توجيات فنوف ما بعد الحداثة والتي تعد  الحداثةالضوء عمى أبرز مالمح يسمط البحث الحالي  .ب 
 وفقًا لطروحاتيا االقرب واالصدؽ تعبيرًا عف تقمبات الذات وتحوالتيا الفكرية واالدائية.

 يفيد البحث الحالي الميتميف في مجاؿ النقد والفف والتربية الفنية. .ج 
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مقارباتيا الجمالية في فنوف  -2.  مفاىيمياً  الشعرية -1ييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ  هدف البحث: -4
 ما بعد الحداثة.

يتحدد البحث الحالي بدراسة الشعرية مفاىيميًا وجماليًا ومقارباتيا  في فنوف ما بعد الحداثو  حدود البحث: -5
 (.2222-1945أوربا لمفترة الزمنية ) )فف الرسـً ( ألعماؿ منجزة في أمريكا و

ف كاف  الشعرية لغويًا: مصطمحات البحث: -6 )الشعر, منظوـ القوؿ, غمب عميو لشرفو بالوزف والقافية, وا 
لكؿ عمـ ِشعرًا مف حيث غمب الفقو عمى عمـ الشرع ... وقاؿ االزىري: الشعر القريض المحدود بعالمات 

شيء  ( ))أف مف الشعر لحكمو فإذا ُألبس عميكـصال يجاوزىا, والجمع أشعار ... وقاؿ النبي محمد )ً 
 الشعرية أصطالحًا: (.412-429, ص1956مف القرآف فالتمسوه في الشعر فأنو عربي(( )ابف منظور, 

يعرفيا )تودو روؼ( )السمة المميزة التي يفرؽ بيا العمؿ االدبي عف غيره فيي الخصائص المجردة التي 
ؿ )العممية التي ( ويعرفيا جمي13, ص1992تصنع قراءة الحدث االدبي, أي االدبية(, )تودو روؼ, 

تتأتى مف التفسير والتأويؿ وتكوف المعاني بقدر ارتكازىا عمى الشكؿ التعبيري الذي ال يتحقؽ باالتفاؽ 
)أداة فنية  الشعرية أجرائيًا: اما(.5, ص2223المغوي, بؿ بما يحتممو الحدس ويدرؾ عقميًا( )جميؿ, 

زياحيا عف المألوؼ, تمنح العمؿ الفني قيمة تتحقؽ عبر معالجات أسموبية تتفرد بغرابتيا وان جمالية,
توسط ت اوخصوصية معينة, تترؾ أثرًا عمى المتمقي, وتعطي معاف يصعب االمساؾ بمدلوالتيا, ذلؾ أني

 المسافة بيف مادية العمؿ الفني والتأمؿ الذىني لو(.

)الُقرب نقيض الُبعد, قرب, قربًا وقربانًا فيو قريب, ... وقرينة مني, وتقريب اليو,  المقاربة لغوياً  المقاربة:
)اسموب منيجي يتوفى منو الوصوؿ الى نقط  المقاربة اصطالحًا: (.96تقربًا وتقرابًا( )الفراىيدي, ب ت, ص

وف أف تمقي بصورة ضمف سياؽ المنيج د اكتماليماالتشابو واالنسجاـ بيف منسجيف  متباينيف أو تعمؿ عمى 
كمية مف حيث المعنى, لذا فيي اسموب منيجي يتـ وفقًا لمناىج متعددة مف أجؿ أحداث ايديولوجية فكرية 

االقتراب المفترض بيف أكثر مف عمؿ فني واحد  ): المقاربة أجرائياً  (.19, ص:2223متنوعة( )العبيدي, 
فية في كوامنيما, والبحث عف الجذور الداللية التي نقاط التشابو الخ إليجادمع حقؿ ) نقدي /ادبي ( مجاور 

تؤطر افكارىما, لموصوؿ الى الثيمة االساس المشتركة بينيما. والتي يمكف مف خالليا الجـز بالتطابؽ الداللي 
    .او عدمو ( والجمالي 

 الفصل الثاني ) االطار النظري (

 :  النظرية الشعرية مفاهيمياً 

وفي كال العالميف العربي  الحديثةلـ تزؿ الشعرية محتفظًة بذلؾ الطابع الجدلي في حقؿ الدراسات االدبية 
صعوبة فض التداخؿ بيف مكونات العمؿ الفني وااللية التي تحقؽ وظيفتو االتصالية لوالغربي, و ذلؾ 

أللية أو الكيفية التي تجعؿ ت الشعرية بأدبية االدب, أي بايوالجمالية في آف واحد. وعمى وفؽ ذلؾ عن
 النتاجات الفنية نتاجاتًا جمالية ال وظيفية.
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الى )تحميؿ عناصر العمؿ الفني, وعمى نحو يتـ التركيز  عىُتعرؼ الشعرية عمى انيا الية عمؿ نقدية تس
)محاولة وضع  وىي (.44, ص2223مف خاللو عمى جمالية االثر الذي تتركو عمى المتمقي(. )الغزالي, 

محايثو لألدب بوصفو فنًا لفظيًا... وىي تشخص القوانيف االدبية في أي خطاب لغوي بغض  ية عامة ونظر 
(. وتبعًا لذلؾ تصبح لمنظرية الشعرية في النقد وظيفة 9, ص1994المغات( )حسف,  اختالؼالنظر عف 

بو وتفعيؿ االحساس  ساؾلإلمي تتتعدى حدود التأثير أو التواصؿ, اال وىي تكثيؼ المعنى وتعبئة الجيد القرآ
ر معو بمغة تشذ عف القواعد المغوية المتداولة لديو, و بالعمؿ الفني ككائف لو سمطة عمى وجداف المتمقي والتحا

وذلؾ عبر تغريبيا النسبي عف حقميا الذي وردت فيو لتحيا حياة العمؿ الفني ضمف خصوصيتو واستقاللو, 
عمى عمـ المغة األنظمة التي تنطوي عمييا النصوص االدبية,  فالشعرية ىي )الدراسة المنيجية التي تقوـ

التي توجو القارئ الى العممية التي يتفيـ بيا أدبية ىذه  الكامنةاالنساؽ  واكتشاؼوىدفيا ىو الدراسة االدبية 
فالشعرية ال تحيؿ الى أي مرجع سوى العمؿ الفني ذاتو, الى  ا( لذ24, ص1988النصوص( )سموف, 

 بيا عف النتاجات االخرى. ؽتر فىي مف يمنحو صفة االدبية لي ألنيااخمية, قوانينو الد

ُيعد )ارسطو( أوؿ مف استخدـ مصطمح الشعرية وذلؾ في كتابو )فف الشعر( تقصى فيو الخصائص 
ره. فيما بعد وضع اليوناف تفرقة واضحو صالفنية لألجناس الشعرية االدبية التي شكمت حضورًا متميزًا في ع

اعر والخطيب, ففي الوقت الذي ييدؼ فيو الشاعر الى قصد المحاكاة, ييدؼ الثاني الى التأثير في بيف الش
مف يستمع اليو, وىـ يكونوا فرقوا بيف وظيفة الفف االبالغية واالنتباىية. وبالتالي بيف شعريتو الجمالية وىيئتة 

وية والتقنية عمى الرغـ مف آف لمغة معيارًا المحاكاتية, في حيف رحبت البالغة الكالسيكية في االنحرافات المغ
تيكية فقد منحت لكؿ خطاب جمالي معيارًا خاص نواحدًا لدييـ اال وىو محاكاة الطبيعة. أما البالغة الروما

ة, فتصبح الوظيفة الشعرية ىي تحقيؽ وحدة يبتكويف شفرتو المميزة البعيدة عف أي غائبو مكف مف يقوـ تبو, 
التي تجمع وحدة االضداد, وبمقابؿ ذلؾ كمو أفترض النقاد والمنظروف االدبيوف المحدثيف الشكؿ والمضموف 

 (.56-55, ص1992أف تعدد الثقافات امر وارد, وما عمى النقد اال أحتراميا بمجمميا )فضؿ, 

في تنظيراتيا أكثر مف االتجاىات النقدية السابقة ليا وذلؾ لمشكؿ كانة مميزة ملقد وضعت البنيوية 
البنية أو التكويف, فيي تبحث عف شكؿ االشكاؿ, أو عف الفاعمية الشعرية العامة بجميع  إلشكاليةلتجاوزىا 

االشكاؿ الفنية كما تحققت بالفعؿ أو بالقوة طبقًا لممستوى والوظيفة التي تتسـ بيا ىذه الفاعمية )فضؿ, 
االنتقاؿ مف المواقع الشعرية البنائية (. أما في العقديف االخريف مف القرف العشريف, فقد تـ 58, ص1992

الشكالنيوف الروس المذيف ُيعدوف روادًا لمشعرية يد الى شعرية النص التداولية االدبية, وقد تـ ذلؾ عمى 
, إذ كانوا يروف في االدب مجااًل واسعًا تمايز كما سواه بشكمو ومالمحو ووسائمو الفنية ويتميز الحديثة

)الوسط(, وعمى مدى أبراز طريقة التعبير, فضاًل عف ذلؾ أكدوا عمى أف لغة  بالتركيز عمى )االداة( أو
االدب تتجاوز لغة التواصؿ ووظيفتو, لتغدو ىي نفسيا شيئًا لو وجوده المستقؿ. بسبب تظافر الوسائؿ 

, 1996االشياء الى كياف داللي )عناني,  عائديوليد الفناف, والتي تحيؿ  المتاحة  المتعددة والمظاىر
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دبية في العمؿ الفني ذاتو, ال(. ىذا التحوؿ كاف مسوغًا سمح لمشكالنييف بالبحث عف البنى ا72-69ص
بناء يعد عميو الخصائص الشكمية لذلؾ أقصوا كؿ مرجع يمكف أف ُيسند اليو العمؿ الفني ذاتو, ولـ  اوأطمقو 

فالمعنى كامف في بنائو ومستقؿ عف المعنى متوقفًا عمى العالقات السببية بؿ عمى أدبية العمؿ الفني ذاتو, 
 (.53, ص1995)كولر, . مبدعو 

تقـو نظرية )جاكوبسوف( النقدية عمى الوظيفة الشعرية, إذ تسيطر ىذه الوظيفة عمى الوظائؼ المغوية 
, الشارحةاالخرى والتي يمكف أجماليا بػ)الوظيفة المرجعية, الوظيفة االنفعالية, الوظيفة االجتماعية, الوظيفة 

, 2223لوظيفة الشعرية(. وتبعًا لذلؾ تمنح الوظيفة الشعرية لمغة صفتيا االدبية القائمة بذاتيا. )الغزالي, ا
(. وعمى ىذا النحو أحدث )جاكسوف( تحواًل ممحوظًا مف خارج الى داخؿ العمؿ الفني في مقولة أف 46ص

نمااالدب ليس االدب  ة االثر, االمر الذي جعؿ دراسة القيـ االدبية, لذا فعمت الشعرية الياتيا صوب وظيف وا 
دى لالمييمنة فيو تستند الى معطيات داللية ال بد مف توفرىا في أي عمؿ فني, لذلؾ اىتمت الشعرية 

تداوليتيا, تبعًا لذلؾ يمكف لنا أف  الشكالنيف بتنوع البنية الفنية وقيمتيا التفاعمية مع االنساؽ الداللية االخرى و
قد أعطى االولوية الى الوظيفة الشعرية لمغة كونيا الوظيفة االكثر واالعمؽ أثرًا عمى نقوؿ بأف )جاكسوف( 

المتمقي, وىذه الوظيفة ىي التي تجعؿ االشياء تدرؾ بوصفيا شيئًا لو حضوره الخاص وليست بدياًل عف أي 
منح البنى  فضاًل عف ذلؾ فقد –أي االشياء  –شيء اخر, وال حتى االستعاضة عف االنفعاؿ الخاص بيا 

 النصية ودالالتيا وزنيا ومكانتيا وقيمتيا الخاصة بيا.

 ؿرسالمسوف( نظريتو الشعرية باالستناد الى نظرية االتصاؿ وعناصرىا اليامة )المرسؿ, وبلقد اسس )جاك
أنو  ؼالية, الرسالة( والخطاب الشعري لديو ينبثؽ نتيجة لصراع الجانب الفردي والجمعي لدى الشاعر, ويضي

متحميؿ المساني لمشعر أف يقتصر عمى الوظيفة الشعرية فحسب بؿ يستمـز االمر مساندة الوظائؼ ليمكف  ال
( لذلؾ يمكف القوؿ أف الدراسات 35, ص1998االخرى كما يتحقؽ المعنى ومعنى المعنى )جاكسوف, 

ر تأكيده عمى فاعمية بنية في القراءة والتأويؿ عب عيتياالمسانية وخصوصًا التحميؿ البنيوي قد منح الشعرية شر 
العمؿ ودالالتو وأثره عمى المتمقي لذلؾ أصبحت شعرية العمؿ الفني ذات طابع جمالي ييتـ أكثر ما ييتـ بو 

 بألية الصياغة الفنية عمى حساب التركيز عمى شكمو أو موضوعو.

حوريف األساسيف في التي تقوـ بيف الم ةسوف( عبر العالقوبجاك)بشكؿ عاـ تتجسد الوظيفة الشعرية لدى 
حور االختبار والتركيب. في المحور التركيبي تقوـ عالقات التجاور وبالتالي تمؾ م كؿ خطاب جمالي وىما

العمميات ذات الطابع التأليفي, وفي المحور االستبدالي تتنامى العمميات ذات االساس التشبييي, وىي 
ما يقوـ عمى التالعب بيذيف المحوريف أساسًا, وميمة المكونة لجميع التنظيمات االختيارية, وأي عمؿ فني أن

الوظيفة الشعرية ىي االخالؿ بيذه العالقة وذلؾ بوضع محور االختيار عمى محور التأليؼ )ماكوري, 
يًا كانت مستويات التالعب بالمحاور االختيارية أـ التركيبية فأنيا بمجمميا تتيح لنا آف 242, ص1982 (. وا 

تودو فيما عد ) ف الشعرية كالشعرية المحاكاتية, والتأثيرية, والتعبيرية, والموضوعية,ر أنواعًا عدة مشنؤ 
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العمؿ الفني, وىي تبحث عف ىذه القوانيف  بإنتاجروؼ( الشعرية عممًا ييدؼ الى معرفة القوانيف التي تتحكـ 
فنية في ذاتيا صوب خصائص االعماؿ ال النقديةداخؿ النتاج الفني ذاتو, لذا يخص قد وجيت الياتيا 

تودوروؼ( موقفيف أثنيف لمشعرية, االوؿ ىو عدىا لمعمؿ الفني موضوعًا ) حدد ا(. لذ34, ص1994)حسف, 
نيائيًا لمنقد وىو ما يسميو بالتأويؿ, والثاني ىو االطار العاـ لمعمـ الذي يحوي دراسات عدة ومنيا دراسات 

نقؿ العمؿ الفني الى ىذا الميداف وربطو بالمجتمع كمو, كما حدد الفرؽ بيف االثر  والفف, إذ يكوف اليدؼ ى
, 1994ىو إنتاج المؤلؼ, أما النص االدبي فيو ما ينتجو المتمقي )ناظـ,  فاألوؿاالدبي والنص االدبي, 

يجذب االنتباه (. كما أنو فرؽ بيف المغة المجازية والشعرية أو االدبية, فاألولى تيدؼ الى أنتاج نص 36ص
الى الرسالة بحد ذاتيا, بينما تيدؼ الثانية الى أف تحضر لنا االشياء بنفسيا طبقًا لوظيفة المحاكاة في 

, 1992الشيء. )فضؿ, كممة, أما المغة الشعرية  الخطاب بعد تأمميا, أي أف الكممة المجازية 
 (.62-61ص

تمكف المتمقي مف الوصوؿ الى قوانيف وحدة تيدؼ شعرية )تودوروؼ( الى الكشؼ عف القوانيف التي 
النصوص االبداعية عمى الرغـ مف تعددىا وتنوعيا, وذلؾ عبر تحديد قواسـ مشتركة بيف ىذه القوانيف, لذا 
فأف الشعرية وفقًا لطروحاتو تؤسس موضوعاتيا أنطالقًا مف المفيوـ االجرائي, وىي بذلؾ أنما تنحو منحًا 

بؿ بالبنى المجردة لألدب, فضاًل عف ذلؾ فقد قدـ كؿ مف )روالف  المنجزةماـ بالوقائع بنيويًا نظرًا لعدـ االىت
ف, وريفاتير وغيرىـ( توصيفات عدة لمشعرية أجمعت بمجمميا عمى أف الشعرية ىي الوظيفة يبارت, جاف كوى

تصبح نتاجات االساس التي يمكف أف تحوؿ عادية الموجودات الى مواضيع قابمة لمتذوؽ والتأمؿ الجمالي ف
 فنية ال وظيفية.

 : المصطمح والمفهوم, ما بعد الحداثة 

 واقتصاديابعد الحرب العالمية الثانية دخؿ العالـ مرحمة جديدة في كؿ مجاالتو وأبعاده فكريًا وسياسيًا 
مصراع والحروب وما لوثقافيًا يمكف أف نطمؽ عمييا مرحمة ما بعد الحداثة, والتي جاءت كردة فعؿ مضاد 

وما دعت  الحداثةلممساواة بيف االخريف, وفي ذات الوقت تبنت موقفًا مغايرًا مف  وانعداـأفرزتو مف فقر وظمـ 
شاع مصطمح ما بعد الحداثة في خمسينيات القرف المنصـر وقد  اليو وما اسست لو ولـ تتمكف مف أنجازه.

تدمج فييا المظاىر االجتماعية وتعرؼ عمى أنيا مجموعة الظروؼ والشروط المختمفة والمتنوعة واتي 
يمكف ال وما ىو ثقافي وليذا السبب  اجتماعيبالمظاىر الثقافية دمًج مباشرًا ال يمكف معو التميز بيف ما ىو 

الفصؿ بيف البنية المعرفية وما تفرزه ىذه البنية مف انماط معرفية متعددة ومتباينة  الحداثةفي مفاىيـ ما بعد 
بمعنى أخر آف جدلية الفكر ونتاجاتو مع فنوف ما بعد الحداثة ال يمكف فصميما عف مف حيث الفكرة واليدؼ, 

(. وبشكؿ عاـ يمكف أف نقسـ ما بعد الحداثة الى 65بعضيـ تحت أي مبرر أف كاف. )مندور, ب ت, ص
سة عممية قسميف, يعد االوؿ مظمة فكرية تعالج المنيجية والنظرية النقدية فمسفيًا ومعرفيًا, والثاني يعد ممار 
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-138, ص2222والفف والموسيقى )الرويمي,  كاألدبوكتطبيؽ ليذه المنيجية والنظرية عمى حقؿ ما 
139.) 

صرحيا الفمسفي والجمالي باالستناد الى مفاىيـ عدة كالتشكيؾ والتقويض  الحداثةأسست ما بعد 
ات التي طالما معمى الفوضى والألنسجاـ وضرب الكثير مف المقوالت والمسم اعتمادىاوالعدمية, فضاًل عف 

كؿ المفاىيـ التقميدية التي طالما ُحبست فييا ىوية الذات. وغيبت االنغالؽ وركزت  فزعزعتمجدتيا البشرية 
, 2212د, الياتيا صوب التحميؿ الذي يعيد صياغة االعماؿ الفنية ويعيد الترابط بيف النصوص االدبية )ديفي

وفرضياتيا, فميس ىناؾ ثمة شيئًا  الحداثةلتقمب مقوالت  الحداثة(. وعمى ىذا النحو جاءت ما بعد 132ص
ثابت يمقي بسمطتو عمى المتحوؿ, وليس ىناؾ مقولة ثقافية نخبوية وأخرى دونية أو شعبية بؿ كؿ ما ىنالؾ 

اؿ, اال أنو وبالمقابؿ عحالتو الى أنموذج متتفسير مالو وفقًا أل إعطاءىو تشكيؿ مستمر ال يمكف تبريره أو 
ُيفسر مف داخمو فقط, وعمى نحو يكوف التفسير ذاتو محكومًا بأشكاؿ مادتو الخاصة وليس نتيجة لثوابت ال 

ت غ(. وعمى ىذا النحو ال11, ص1978تتحوؿ أو تتبدؿ فالثابت نفسو شكؿ مف أشكاؿ المحوؿ. )حمودة, 
ت كؿ الفواصؿ التي تسـ الثنائيات غبيف أنماط الثقافات والمعارؼ, بؿ ال أي فوارؽ تذكر الحداثةما بعد 

ت الجيد البنائي لجوىريتو, وأىتمت بأليتو او صياغتو غالضدية. كما قوضت االتفاؽ القرآتي عمى معنى, وال
 .الداخمية

ىناؾ مف ينظر , و محداثةلورفضيا  البتعادىامف منظار تاريخي نظرًا  الحداثةىناؾ مف ينظر الى ما بعد 
تيا مستندة الى طروحات ما بعد ضيبتيا وقو غ, فالحداثةقد حمت محؿ  باعتبارىاالييا مف منظار فمسفي 

ت بدورىا تأطير المعنى أو تأكيده, في حيف ينظر ليا أخريف مف منظار أيديولوجي نظرًا لما غالبنيوية والتي ال
مجمميا عمى تقويض وتفكيؾ الحقائؽ التي يثؽ بيا ليا مف اىمية استثنائية وفقًا لنتائجيا واتي عممت ب

عادةالكثيروف  تعريفيا مف جديد, أما مف ينظر ليا مف منظور ستراتيجي فيروف فييا سعيًا الى تأصيؿ  وا 
مما يجعميا قابمة لمتأويؿ المستمر وىو ما يعني بشكؿ واضح تعدد القراءات وال نيائية  وانفتاحياالنصوص 

كانت فكرية أـ فنية أـ  سوآءاعد الحداثة مرتكزات عدة بلما كما اف  (.88, ص1978المعنى. )تاديية, 
نقدية. استندت ىذه المرتكزات عمى مقوالت ىامة منيا )التقويض, التشكيؾ, العدمية, التفكيؾ, ىيمنة 

بودبار(  الصورة, االنفتاح .. الخ(. فضاًل عف ذلؾ فمما بعد الحداثة رواد وفالسفة ونقاء منيـ الفرنسي )جاف
بالخياؿ  واىتماـالذي أنتقد التقدـ التكنولوجي الحديث ووسائؿ االعالـ نظرًا لما تقـو بو مف تعويـ لمحقائؽ 

العممي والواقع االفتراضي, كما وجو الياتو النقدية صوب العالقة الترابطية بيف الداؿ والمدلوؿ لدى )سوسير( 
لمغيب فألغى ثنائية المعنى الظاىر والكامف, أما )ليوتار( واستعاض عف المعنى بدالالت عائمة او المعنى ا
المغة واالعيبيا ذات  حيؿتعتمد  نياألي أي معنى مطمؽ, ففقد أنكر عمى المعرفة قدرتيا عمى تقديـ الحقائؽ 

الصمة المباشرة بسياقات محددة. لذا نجده قد شار عمى التمركز العقمي .. وأىـ ما ُيذكر لػ)ليوتار( في أطار 
مف القواعد المنيجية والمعاير التطبيقية عند ممارسة النقد الفني, فضاًل عف ذلؾ  انفتاحوىو  الحداثةا بعد م
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, حيث أىتـ ىذا االخير بتفكيؾ الثقافة الحداثةيعد كؿ مف )نيتشو( و)جاؾ دريدا( مف اوائؿ المنظريف لما بعد 
المعنى ال ُيبنى عمى االحالة المرجعية بؿ عمى الغربية ومركزيتيا, ورفض المقوالت البنيوية واكد عمى اف 

االختالفات بيف المدلوالت المتناقضة أو )ميشيؿ فوكو( فقد أىتـ بمفيوـ )الخطاب والسمطة والقوة(, فالخطاب 
لدية ترتبط بشكؿ أو باخر بقوة المؤسسات والمعارؼ العممية, وبالمقابؿ رفض )فوكو( التقييد بالمناىج الجاىزة 

القراء  واختالؼدد عليات متكررة في النقد, فالعمؿ الفني عمؿ منفتح ومتعدد الدالالت والقراءات بتواستعماؿ ا
 (.25-23, ص2212)حمداوي, 

 بين الرؤية واالسموب : فنون ما بعد الحداثة

وبشكؿ بعد أف حطت الحرب العالمية الثانية أوزارىا حتى بدأ الفف الالموضوعي باالنفتاح أسموبيًا ومفاىيميًا 
الحد الذي جعمو يستوعب مختمؼ اآلراء الفنية ليتحوؿ  ىأكثر اتساعًا مف السابؽ, كما انو أصبح متنوعًا ال

بمجممو الى حركة رؤيويو وأسموبية وفمسفية واسعة االنتشار وفي ىذا مؤشر واضح عمى تحوؿ في الرؤية 
عمى وفؽ ذلؾ ُنفذت االعماؿ بتقنيات ( و 221, ص1981الفنية لدى الفناف والمتمقي عمى حٍد سواء )أميز, 

ـ التركيز فييا عمى آلية اخراج الموحة ال عمى موضوعيا فحسب, ت مختمفة وبأساليب أتسمت بالجدة والفرادة
فبدت االدوات والوسائط أكثر غرابة والموضوعات أكثر تمقائية, أما المعنى فأصبح كائف أميبي يصعب 

 االمساؾ بمدياتو.

النطالقة لمفنوف المابعد حداثية, وقد عرفت بالالموضوعية في التعامؿ للتجريدية بتدشينيا تميزت التعبيرية ا
مت باالنفعاؿ المعبر الى الحد الذي يمغي حدود الموضوع فأصبحت تسمع المفردات أو البنى النصية والتي أ

و, والذي أخضع الى رؤية قرب مف حيث الداللة والمفيوـ والتطبيؽ لموف منو الى الشكؿ ذاتاألفف )الالشكؿ(  
ذاتية محضة الى الحد الذي يستوجب تفكيكو وتقويضو لصالح ضرورة التعبير والى الحد الذي يتحوؿ معو 
الى محظ حوار جمالي بيف بقع لونية, كما ىو الحاؿ لدى )بولوؾ( الذي أبتدع طريقة في الرسـ عرفت 

حركي في الموحة , فأخذ يسكب الطالء ويقطره في بػ)التقطير أو التنقيط( رغبة منو في تفعيؿ االحساس ال
 ككائف لو حياة. الموحة االحتفاظ بخصوصيةالية تساعده عمى لوحاتو ليغدو بذلؾ أوؿ مف يدشف 

لجأ )بارنيت نيوماف( الى الية مبتكرة في نتاجاتو الفنية تجاوز مف خالليا تراتبية العالقات النصية مع بعضيا 
ذاتيا نحو تجريدية تصبح معيا ىذه العالقات محظ ذريعة لمتصوير فأخذ البعض ضمف بنائية الموحة 

ء الموحة بداًل مف تركيبيا وتموينيا بموف واحد باستثناء شريط ضيؽ يكوف لونو مغاير لموف ارضية يتجز ب
(. أما )غوتميب( فقد أنيمؾ بالبحث في 228, ص1981الموحة جاعاًل منو الحقؿ التصويري الوحيد )أميز, 

وز االسطورية التي تمبي لديو رغبة التجريد, وربما كانت الرغبة ممحة لديو الى الحد الذي جعمو يوغؿ في الرم
تمبيتيا فموف أرضية الموحة بموف أسود يوزع عمييا أحيانًا مفردات مف الرسـ البدائي وأجزاء مف جسد االنساف 

ة ينتمي الييا ماديًا لكنو يبقى مفارؽ لو فأختمط المعنى بيف التجسيد والتخيؿ فيو مف حيث ترتيبية الموح
 يمكف لنا أف نسميو بمعبة الدواؿ. تأويميًا وىي ما



 تطوير المدنفي الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية مؤتمر                                                           8102نيسان 
 
 

022 
 

في العقديف الخمسيني والستيني مف القرف المنصـر شاع وبشكؿ غير مألوؼ مصطمح )الثقافة الشعبية( والتي 
العالـ واالعالنات وصور تقؼ عمى الضد جممة وتفصيال مف )ثقافة النخبة( وقد أتخذ ىذا الفف مف وسائؿ ا

الشخصيات كمادة لو, إذ أخذ الفناف بتفكيؾ ىذه الموضوعات وأعاد استثمارىا وفقًا إلمكانيات االشكاؿ 
والموضوعات فييا بغية أنتاج تصاميـ جديدة يتـ تذوقيا وقراءتيا وفقًا الستراتيجية المتمقي النفسية باعتباره متمؽ 

ذا التوجو الجديد ترحابًا واستيعابًا مف قبؿ النقاد نظرًا لخروج ىذا الفف عف ما مستيمؾ, وكما ىو معتاد لـ يمقى ى
اتت بو الحداثة مف مفاىيـ وطروحات لذلؾ يعد ىذا الفف مفارقًا لكثير مف االتجاىات التي سبقتو, فقد نقؿ الواقع 

ية وتكنولوجية, وقد أعمف البيئي بشكؿ مكثؼ ويمس أدؽ التفاصيؿ في ثقافة المجتمع بما فييا مف تحوالت فكر 
)روي ليختنشتايف( أف ما يميز ىذا الفف ىو تداولو لكؿ ما كاف ليس ذا قيمة فضاًل عف تركيزه عمى الوسائؿ 

(.  ويعد الفف الشعبي مف أكثر الفنوف تغيرًا وتبداًل 261, ص1981االكثر تداواًل واالقؿ جمالية . )أميز, 
الداخمة فيو والوظائؼ االستعمالية لو, وىو ما جذب االنتباه الى جمالية واختالفا باختالؼ المؤثرات الثقافية 

التناص فيو, ذلؾ أف بنيتو العمؿ التشكيمية تختمؼ عف الغرض الذي أنتجت مف أجمو دوف أف نعقؿ ذلؾ الجانب 
تجريديًا مميزًا في  الشعري الممموء بالعاطفة والذي يشكؿ دافعًا أساسًا ألبدائيا , فػ)روبرت روشنبرغ( أتبع أسموباً 

نتاجاتو التي أتخذ مف التصاميـ التجارية موضوعًا لو وإليصاؿ فمسفتو وراؤه. وىو بذلؾ انما يضفي طابعًا سحريًا 
ممزوجًا بثقافة المجتمع عمى موضوعاتو ومادة نتاجاتو, وقد فعؿ ذلؾ مف تأطير نتاجاتو بإطار ثقافي سياسي في 

ابتو في بنائية الموحة باستبدالو المواد والموضوعات اليامة بموضوعات آف واحد فيقوض أيقونات الفف وثو 
استيالكية متداولة, فضاًل عف ذلؾ فقد عمد الى مزج مواد متعددة في لوحاتو عالمة عمى استخدامو لصور 

 فوتوغرافية مطبوعة عمى القماش.

تعتمد القراءة الجمالية لمفف البصري عمى قدرة الفناف عمى تجسيد االبعاد الخطية والمونية والشكمية في الموحة     
عمى الوجو االكمؿ والذي يعمؿ عمى إيياـ المتمقي بصريًا بما يراه وكأنو حقيقة في حد ذاتيا, ال لموجة فنية دوف 

ضمف الفضاء القرآتي لمعمؿ الفني ذاتو, وعمى ىذا النحو يمكف أف أغفاؿ لطبيعة العالقة بيف المثير واالستجابة 
نؤشر ونؤكد عمى تواجد واضح بيف عمـ البصريات والفف عمى نحو يدخؿ فيو المتمقي بتجربة جمالية تؤسس 
لمعاف أكثر مف كونيا قراءة ذات سمة جدية مف حيث االلية والتطبيؽ, إذ يتوالد انسجاـ عاٍؿ بيف السطح 

واالدراؾ البصري لممتمقي. تزعـ )كاندنسكي( ىذا االتجاه وُنسب اليو, تبعو بعد ذلؾ العديد مف الفنانيف  التصويري
مثؿ )رايمي( التي قدمت نتاجات يتجمى فييا االيياـ عبر التأكيد عمى الخطوط المونة والمفصولة بفواصؿ مف 

في شبكية عيف المتمقي وفي الغالب كانت الموف االبيض أو الرصاصي, ألنيا ستثير حالة مف التحميؿ الموني 
مواضيعيا تدور حوؿ المتناقضات مثؿ )البطيء / السريع( )السحب / الدفع( وىكذا والتي توحي بالطاقة الحركية 
المتموضعة في العمؿ الفني فضاًل عما تنضح بو مف طاقة جمالية وعاطفية. أما ) جي , أرسوتو ( فقد عمد الى 

ة, ونفذىا أحيانًا بطريقة تقترب مف النحت البارز وعمى نحو تبدو معو العناصر وكأنيا تكرار العناصر الشكمي
تسبح في بحر مف االمواج او أنيا تتحرؾ حركة موجية, يفعؿ مف ذلؾ استخدامو لخامات أخرى كألواح الخشب 

داخمة في العمؿ الفني, والزجاج, فضاًل عف ذلؾ تعمؿ خاصية التكرار عمى أبراز طبيعة العالقات المتراكبة والمت
 خطيًا ولونيًا وعمى نحو يحوؿ معو االحاالت المادية الى دالالت إيحائية بالحركة والمعنى معًا.
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 : مؤشرات االطار النظري

أسيمت التحوالت الفكرية والعممية واالجتماعية المعاصرة في أعادة النظر بالوظيفة االستعمالية لمفف مف  .1
يتبع نفس االستراتيجية في تذوقو  يعد المتمقي يستخدـ نفس الحيؿ القرآتية وال حيث الرؤية واالسموب, فمـ

والتفاعؿ معو واالستجابة لو, كما لـ يعد الفف حقاًل )بصريًا, تعبيريًا( بؿ تحوؿ الى حقاًل شعري, يولد صورًا 
بقصدية عالية خصوصًا ذىنية يجيد المتمقي في ارجاء وأعاده بناء معناىا, والذي أصبح بدوره مؤجاًل, مغيب 

 بعد الحداثة ىي فنوف لعبة الداللة آف لـ نقؿ تشظييا. عرفنا أف فنوف ما إذا ما
الشعرية وظيفة فنية تمكف النتاجات الفنية مف تأسيس ىوية خاصة بيا تميزىا عف النتاجات االستيالكية  .2

معو العمؿ الفني معادؿ  االخرى, وذلؾ عبر تحميميا بنزعة تعبيرية تخالؼ المألوؼ, وعمى نحو يصبح
موضوعي لمحموالت الوجداف والشعور والرؤيا المعرفية, فضاًل عف ذلؾ فيي أداة جمالية يفعؿ حوارىا لحظة 
التقاء المتمقي مع العمؿ الفني ليبدأ التأسيس الى صور ذىنية متعددة المعاف يشيدىا المتمقي عمى مستوى 

 الخياؿ ال الواقع.
صفة أدبية أو فنية فحسب عبر تفعيميا لمعبة الدواؿ  فيا ضرورة جمالية الالشعرية تؤسس ذاتيا بوص .3

ومنحيا الفناف حرية فائقة في أبداؿ قصدية العمؿ مف لحظة ألخرى, إذ مكنتو مف أحالؿ داللة محؿ أخرى 
لعناصر العمؿ الفني محررة إياىا مف أي تبعية مرجعية يمكف أف ُتحاؿ الييا, وعمى ىذا النحو تؤسس 

 ادة في القراءة والتأمؿ الجمالي.فر عرية لذاتيا صورًا جمالية تتطمب الش
أسيمت الشعرية وبشكؿ فعاؿ في التأسيس لمعنى جديد لمنتاجات الفنية ومعيا معنى الوجود االنساني ذاتو  .4

فضاًل عف حرية التعبير عنو, لذا لـ يعد الموضوع أو ثيمتو معطى مباشر في العمؿ الفني, بؿ أصبح جزء 
 ىوية الذات التي يقـو المتمقي بتأسيسيا انطالقا مف النتاجات الفنية ذاتيا. مف
عنيت الشعرية بحدة االثر النفسي الذي تتركو عمى ذائقة المتمقي, وآلية انفصالو عف مادية الموجودات  .5

أف ليحتؿ مسافة وسطى بيف وجوده المادي والوجود االفتراضي الذي يصنعو العمؿ الفني لو, بمعنى آخر 
آلية اشتغاؿ الشعرية تعنى بما يتوالد في ذىف المتمقي وىو يتوسط المسافة الجمالية بيف احتمالية المعنى 

 وافتراضو, في الرحمة التي يمر بيا مف المقروء بصريًا الى المتخيؿ حسيًا ووجدانيًا.

 الفصل الثالث ) اجراءات البحث (                              

إحصائيا ,ً  لتعدد تيارات فف الرسـ في  هنظرًا لسعة مجتمع البحث تعذر أمكانية عد البحث:. مجتمع 1
نانييا وغزارة نتاجاتيـ وتنوع اماكف عرضيا لذا استعانت الباحثة بما ىو فبعد الحداثة, وكثرة اعداد  مرحمة ما

نترنيت الدولية واالفادة منيا في بعد الحداثة فضاًل عف شبكة اال متوفر مف أدبيات وكتب فنية تعنى بفنوف ما
 االطالع عمى النتاجات الفنية وتحديدىا بما يتالءـ مع ىدؼ الدراسة الحالية.

لممسوغات وفقًا ( عينة وبصورة قصدية  3قامت الباحثة باختيار عينة لمبحث بمغ عددىا )  . عينة البحث:2
 االتية:
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 دود البحث الزمنية.بعد حداثوي والمحددة ضمف ح تغطي تيارات الرسـ الما .أ 
يجاد مقاربات بنائية  .ب  امتمكت العينة تنوعًا اسموبيًا وأدائيًا يمكف الباحثة مف االحاطة بمفيوـ الشعرية وا 

 لو.
شيدت عينة البحث تحواًل ممحوظًا مف حيث الرؤيا واالسموب االمر الذي يولد تنوعًا مف حيث الثيمة  .ج 

 عمييا الشعرية لتقييـ النتاجات الجمالية. , وىي أساسيات ارتكزت الفنية والمعنى والقصد

استخدمت الباحثة اسموب تحميؿ المحتوى الكيفي منيجًا لمبحث الحالي كونو المنيج  منهجية البحث:. 3
حقؽ لت ترصد تحوالت الظاىرة وفقًا ألداة صممتأف  ة مفلباحثااالكثر مالئمة لمثؿ ىذه البحوث والذي يمكف 

 ىذا اليدؼ.

تتالءـ وتحقؽ ىدؼ البحث الحالي بعد أف ( 1ممحؽ )قامت الباحثة بتصميـ أداة لمبحث  . أداة البحث:4
عرضت عمى مجموعة مف الخبراء  تعذر وجودىا في الدراسات السابقة, وقد أستخدمت ىذه االداة بعد أف

 .  %(85مقدراه )صدقًا حققت  و  (2ممحؽ )

ر( في حساب صدؽ االداة, ومعادلة سكوت في استخدمت الباحثة معادلة )كوب . الوسائل االحصائية:5
 حساب ثباتيا.

 تحميل العينات 

 (1) انموذج 

 

    

 

      

 

 . مجموعة خاصة ,1962 , جوف أزمر , : المطمؽبيانات العينة 

يتألؼ ىذا العمؿ مف كتؿ لونية واحدة حمراء واخرى صفراء والتالية خضراء والتي أحتمت المساحة 
الموحة فيما مالء الفناف خمفية الموحة المتبقية بالموف االسود مع تطعيـ فضاء الموحة ببقع مف االكبر مف حجـ 

الموف االبيض واألزرؽ الفاتح في بعض المساحات. وقد نجح الفناف في ازاحة مادية العناصر البنائية مف حيزىا 
فمف الممكف  ش أو االبيار البصري,المادي وزجيا في فضاء جمالي حواري يعتمد فاعمية التأويؿ أكثر مف الدى
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أف تحاؿ بنائية االلواف ىنا الى صورة ذىنيو تقرأ كأشخاص ثالث مف عروؽ إنسانية مختمفة تتبادؿ االدوار في 
االخذ والعطاء المعنوي والذي قد يفصح عف تضاد واصطداـ في الحقوؽ والواجبات. فتكويف الموحة ىنا يشير 

ذب لذىنية المتمقي فيتنقؿ قراتيًا وتأويميًا بيف الكتؿ المونية في المقدمة والوسط بوضوح الى احتواءىا عمى قوة ج
والخمفية وىو في كؿ ذلؾ يبني صيغ معنوية يستبدليا بأخرى كمما تمعف في القراءة. فاألنساف عمى تعددية عروقو 

ؾ لجأ الفناف الى استخداـ أنما يبقى محاطًا بالضغوط الخارجية التي مف شأنيا أف تقوض بنيتو الداخمية. لذل
البنية الفنية وفقًا ألسس تنظيمية ورؤية تفكؾ االشكاؿ المونية مف الداخؿ. لتزيد مف تالحميا واشتراكيا في 
المصير واالسـ الواحد ولتعبر عف مقصد الفناف وسعيو الحثيث الى أحالو العناصر البنائية واسسيا التصميمية 

ية تسرد أحداث انسانية دوف االحتكاـ الى قوانيف أو نظـ عقمية وفي ذلؾ داللة الى ُبنى شعرية محممة بنزعة أدب
 واضحة الى مقاربات جمالية بنائية في ىذه العينة...

يمكف لمتمقي ىذا العمؿ أف يؤشر مقاربات جمالية عمى مستوى الشكؿ والمضموف الذي مثمتو الكتؿ 
لى فكرة فمسفية وجودية تـ تجسيدىا بأشكاؿ تجريدية خالصة المونية ودالالتيا النفسية والتي تقضي بمجموعيا ا

تقترب مف مثالية )كانت( ومف قبمو )أفالطوف( والتي ىي األخرى بدورىا تحمؿ المتمقي عمى رصد الحقائؽ 
وأدراكيا عقميًا بمساندة قوى الخياؿ والحدس. فالمتمقي ال يقؼ أماـ منظومة لونية بؿ واقعو إنسانية ُقدمت بأسموب 

عري تتابعي المعاف وممتد مع امتدادية قراءة المتمقي وعمؽ معاناتو, لخمؽ حوارية جدلية ذات طابع شعري ش
يستبدؿ المحاور البنائية ويعيد تراكبيا وفقًا ليدؼ إدماجي يحوي الجانب الذاتي لمفناف مع الجانب الموضوعي 

ءات متعددة لمقاربات داللية شعرية مفتوحة لممتمقي. كما عمد الفناف الى أف يبرز عبر لوحتو ىذه ويقدـ قرا
التأويؿ فأمتاز نصو الجمالي ىذا بتعدد الدالالت بيف معاف التناقض العرقي والوحدة االنسانية, أو بيف االمؿ 
االت وذبولو, أو بيف االنا كمنظومة واالخر كمجيوؿ وما الى ذلؾ مف المعاف التي تستدعي تفعيؿ قوى 

طاقاتيا فيما تندمج شاعرية الذات مع شاعرية العمؿ الفني لإلمساؾ بالمعنى الذي االحساس والشعور بأقصى 
أتخذ طابعًا شموليًا ليدلؿ عمى مقاربات داللية عمى مستوى البنى النصية واالسس التصميمية كدواؿ رمزية تميؿ 

لثقافة المتمقي القرآنية  الى المؤشرية في بعض المساحات مما أكسب الموحة دالالت جمالية يتراوغ مدلوليا وفقاً 
 وبراعتو في فؾ شفرات النصوص الجمالية وقدرتو عمى االمساؾ بالمرجعيات وتحديد أبعادىا وجوديًا ونفسيًا.              

 (2) انموذج 
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 , متحؼ الفف نيويورؾ1969بيانات العينة: المنحدر, روبرت راوشنبرغ ,

يتكوف ىذا العمؿ الفني مف مجموعة بنى لونية أحتمت ثمثي الموحة مف االعمى فيما يتوسط الموحة مساحة    
جريف صغيريف كما حسوداء عمى ىيئة طائر يمد جناحيو, فيما يتدلى مف يميف الموحة كيسًا صغيرًا يحوي 

مو بدى وكأنو مرسوـ عمى الفناف بعضًا مف الصحؼ والجرائد القديمة عمى ىذا الموحة. والمشيد ك ؽالص
 جدار قديـ عفى عميو الزمف.

مد )راوشنبرغ( في ىذه الموحة عمى أدراج أكثر مف خامة أو مادة في حكائيو تعج بعبؽ ماضي ع
بعيد إذ تعمؿ البنى النحية واسسيا التنظيمية عمى أدماج ذات المتمقي بروح مكاف ما عميو أف يستدعيو مف 

لموحة فحسب, واالثارة والدىشة والتالعب بإحاالت العناصر النصية ىنا تتوقؼ مخيمتو ىو ال مف حواره مع ا
ية تعمى أسييا التصميمية فحسب, والتي قسمت الى محاور أو فضاءات قرآ عمى طبيعة ىذه العناصر ال

ة منيا تطابؽ مع مقصديو الفناف, لتبقى الصور  ياً ثالث كؿ واحدة منيا تستدعي آفاؽ توقع متعددة ال يعرؼ إ
الشعرية عبر مقارباتيا البنائية مفتوحة التأويؿ, يصعب البت فييا اال بعد اكتماؿ قراءة العمؿ برمتو. فالبنى 
المونية يحكميا الغموض والتضاد والتنافر في التراكب والتباعد االحتمالي في االستبداؿ المعنوي أو الداللي, 

يا شيء مدفوف يمحؽ في دواخؿ الذات لو عالقة مما يوحي بتواجد أجواء حممية يمكف االحساس بيا وكأن
ببراءة الطفولة وذكرياتيا ومما يفعؿ ىذا التأويؿ لممقاربة البنائية ىو استخداـ الفناف لعناصر الفنية كعالمات 

كما في الصور الفوتوغرافية القديمة وقطع الجرائد البالية وقطع االحجار الصغيرة  )إيقونية, إشارية, رمزية(.
ة مف الموحة وكؿ ذلؾ يؤسس الى مقاربات جمالية بنائية أحالت الموحة مف عالـ الوجود المادي الى المتدلي

 عالـ البنى الصورية الشعرية.

أف التراكب البنائي ليذا العمؿ ولد شعرية معرفية, ذات طابع حدسي وعقمي, فالصياغة المتعددة 
يتـ االمساؾ بالمعنى, وىي  كيماترابطية, أدماجية( أشتاقية,  ,الخامات والتراكيب تستدعي قراءات )تتابعية

بطبيعة الحاؿ تستدعي قوة ما لقراءتيا, لذا أوجد الفناف عبر التالعب ببناه ذريعة لمتالعب بالبنى المعرفية 
لممتمقي فزج موضوعة إنسانية في بنية فنية جردىا مف ماديتيا ليحيميا الى قضية معرفية ال تعود لمرجع أو 

 ًا مجتمعيًا ربما نجد لو جذور في وعينا أويؿ لكؿ االنسانية, فاتخذت شعرية النص ىنا طابعًا جمعذات ما, ب
ي أو حتى الجمعي منو. فمضموف العمؿ ىنا قد بدى طاغيًا عمى ترابطيو العناصر البنائية خصوعينا الش ال

د والروايات التي تداعب سب العمؿ الفني مسحة شعرية تتقارب مع تمؾ التي تتمتع بيا القصائكوىو ما أ
 الخياؿ وقد تؤلـ الوجداف أحيانًا.

نجح )راوشبرغ( في إيجاد مقاربات داللية لعممو تدنو كثيرًا مف مقاربات الشعرية في قدرتيا عمى توليد 
دالالت وماىية تتأسس في عمؽ الصورة الذىنية لمتمقي العمؿ الفني مما أكسبو تجدد قرآتي وتعدد معنوي 

عي إذ يصعب أحالتو الى أي مرجع ذاتي. فمقصديو الفناف ىنا تبقى ضمف االطار االنساني, لذا وانفتاح مرج
جاءت دالالتو الجمالية مركبة أو بمعنى اخر اف كؿ داللة يمكف أف تكوف خطابًا ثقافيًا أنسانيًا بمغة تعبيرية 
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راع الذات بيف االمس واليوـ الى وبتجريدية غنائية غاية في الشعرية, وقد كانت غايتو في ذلؾ إنما أحالو ص
ى الجماؿ الخالص, المعبر الذي يحمؿ دالالت عدة في وقت واحد وىو في ذلؾ أنما خقضية جمالية, تتو 

 الصفاء واالنسانية.في أوجد فنًا وعماًل فنيًا بشعرية غاية 

 (3)انموذج 

 
                         نيويورؾ . معرض ديتس رايف / ,1972, , خداع بصري فازريمي فكتور: بيانات العينة 

يصور ىذا العمؿ شكاًل كرويًا مندفعًا مف وسط الموحة الى االماـ, فيما تبرز عند اركاف الموحة 
االربعة اشكاؿ كروية أخرى وىي ال تحتؿ اال حجـ الزوايا فقط. فبدى العمؿ وكأنو مشحوف بطاقة حركية 

خؿ الموحة الى خارجيا باتجاه بصر المتمقي لتشابؾ معو حواريًا دفع ىذه االشكاؿ الكروية لألنطالؽ مف دات
 ودالليًا.

آمف )فازاريمي( بقدرة العناصر البنائية عمى تشكيؿ صورًا بصرية, ذىنية تحؿ محؿ الكثير مف 
االشكاؿ المادية في الطبيعة فضاًل عف أنو يعدىا بحد ذاتيا كائنات ليا حياتيا الخاصة والمتنوعة ضمف 

عمؿ الذي يحتوييا, وعمى ىذا النحو ينجح الفناف في أكساب عناصره البنائية اسس تصميمية غاية أطار ال
جاليا المادي الى مجاليا م حيميا مفييما كفي الدقة خضعت لدراسة عممية مف حيث المساحة واالثر الموني 

وى الطميعة واالشكاؿ الكروية الفني أو الجمالي فالخط لـ يعد خطًا بؿ أصبح دااًل جماليًا يحيؿ الى تعامد ق
لواف براقو ألكدواؿ تدلنا الى دوراف الحياة وديمومتيا بما فييا مف حسرات وآخروف. وربما كاف اختيار الفناف 

كاألخضر والوردي واالزرؽ الفاتح دورًا ميمًا في أنشاء مقاربة بنائية بيف ىذه الوحدات البصرية وبيف شعرية 
ركات وذىف المتمقي وىو في ذلؾ أنما يمزج خياؿ المتمقي مع ال تناىي مديا عمى عالصورة الذىنية التي ستطب

الفكرة أو المعنى الذي تبدو أطرافو ممتدة خارج حدود البصر الفيزيائي لممتمقي والمادي لموحة. بحيث يمكف 
لبصرية التي لممتمقي مف أف يتصور العمؿ بحجـ أكبر مما ىو عميو ويتخيؿ شبكة ال متناىية مف العالقات ا

تستحوذ عمى ذىف المتمقي والتي تعمؿ بمجمميا عمى سحب الحواس نحو عمؽ ال نيائي لذات ال تتوقؼ عف 



 تطوير المدنفي الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية مؤتمر                                                           8102نيسان 
 
 

022 
 

التفكير والتأمؿ في ىذا الكوف المستدير. وىو ىنا أنما ُيشيد مقاربات جمالية بنائية تحيؿ العمؿ الفني الى 
 صورة شعرية ال الى لوحة بصرية فحسب.

الى  دعممو ىذا الى تحقيؽ االبعاد الثالثة ألشكالو وألوانو المصورة بؿ أنو قص لـ ييدؼ الفناف في
تكوف الذات  فتحويؿ مظيرية العناصر الى حقائؽ وجودية مجسده بيندسية فنية يفترض بأفضؿ االحواؿ آ

إنما يحمؿ ليا وجودًا بفعؿ خبرتيا الحياتية وانتماءىا وتفاعميا مع البيئة االجتماعية. وىو في ذلؾ  تأدرك
عممو الفني ىذا مقاربة جمالية مفاىيمية تقترب مع ما طرحو )كانت( عف إمكانية االشكاؿ الخالصة مف 

يمة االساس في ىذا العمؿ ىو أحالؿ ثردة ميما كانت الموضوعات مغرقة في الذاتية, فالفتحقيؽ جمالية مت
تقبميا وىو في ذلؾ أنما يستثمر قوانيف ؿ الحقيقة العقمية التي قد يصعب عمى الذات محالحقيقة البصرية 

الفيزياء دوف أف يجعؿ منيا موضوعة االساس, أنيا فقط طريقة لمتصوير. والية لمعب بالمدركات البصرية 
أف لمتجانس و  التي تنشد الدىش واالثرة والجذب نحو مركز الذات بؿ تقمباتيا الذاتية ومؤثراتيا الموضوعية.

دورًا فاعاًل في خمؽ حوار جمالي يمكف أف نعده ارسالية بصرية تعبر عف جوىر  البنائي لعناصر العمؿ الفني
الحقائؽ الكونية وىو ما منح العمؿ الفني شعرية إدماجيو تجمع بيف االحساس بالوجود وقضاياه الكونية 
ًا واالندىاش والتحاور مع البنى النصية ضمف حدود االحساس ذاتو, ومما أكسب ىذا الحوار بعدًا داللي

تواصميًا ىو استغالؿ الفناف لمحوري التجاور والتراكب بحرفية عالية وعمى نحو يصعب أدراؾ داللة العمؿ اال 
مف حيث كونو وحده داللية كمية. تمنح المتمقي االحساس بروح االشكاؿ وااللواف دوف التوقؼ عمى تموضعيا 

يتموضع مف خالؿ القراءة الحسية بؿ عبر رؤية أو مماثالتيا المادية. ووفقًا لذلؾ ال يمكف لممدلوؿ ىنا آف 
حدسية لماىية المعنى ذاتو حتى تبمغ الفكر المتعالي مفاىيميًا وأدائيًا الذي ضمنو الفناف في لوحتو مع 

ر ىنا الى وجود مقاربات داللية شعرية عمى ياالحتفاظ بالقصدية القرآتية في تتبع المعنى فمف الممكف أف نش
 ائية واالسس التصميمية لموحة )فازاريمي( ىذه.مستوى العناصر البن

 الفصل الرابع ) النتائج , االستنتاجات ,المقترحات , التوصيات (         

 مة مف النتائج ىي:ممت الى جصعينة و البعد أنياء الباحثة مف تحميؿ  نتائج البحث :

لمعمؿ الفني او بنائيتو وبيف تنطمؽ الشعرية وتتاسس جماليتيا عبر حوار جدلي بيف التشكالت الفنية   .1
االطر المعرفية والحيؿ القراءآتية لدى المتمقي , فيدخؿ الطرفاف في تفاعؿ قراءاتي ال ينتيي عند بناء 

 المعنى كما ال يقؼ عند حدود تشكؿ جمالي بعينو .
معتاد بيف اتخذ الفناف مف التنوع االسموبي في نتاجاتو وسيمة لخمؽ شعرية فنية ال اثر فييا لمتطابؽ ال .2

الداؿ والمدلوؿ , او المعنى والمعطى , بؿ انو فعؿ بالمقابؿ مف دافعية البحث فيما وراء الشكؿ المعطى 
 ذاتو مف معاف ايحائية ذات احاالت نفسية او معرفية او جمالية ...الخ 

) القارئ / العمؿ الفني (  فعؿ الفناف عبر ايقاعاتو البنائية مف القراءة التواصمية بيف طرفي االتصاؿ .3
فخمؽ شعرية بصرية تنوعت وفقًا لتنوع النتاجات الفنية , االمر الذي يفصح بشكؿ جمي عف انتقاء الفناف 
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ألجواء او مناخات فنية تفاعمية ضمنيا في نتاجاتو , تتجاوز االبعاد الزمكانية التي مف شانيا اف تجعؿ 
 فتمغي بذلؾ الوظيفة الشعرية لمنتاجات الفنية . شعرية العمؿ رىينة بمرجع ما او ثيمة محددة

الشعرية أداة وظيفية يتـ وفقًا ليا أبداؿ القيـ التداولية لمبنى النصية بقيـ ابتكارية ذات نزعة إنسانية بغض  .4
يمة محددة لمموضوع أو حتى ثالنظر عف كؿ القيـ الكالسيكية الفنية أـ الحداثوية, ودوف الوقوؼ عمى 

أو مادية الخامة المستخدمة. فعمقت بذلؾ مف المسافة الجمالية بيف االلية القرآتية  الخوؼ مف طبيعة
 المعتادة لمنتاجات الفنية وبيف أفؽ توقع المتمقي لمعاف ىذه النتاجات ذاتيا.

الشعرية أداة قرآتية بالغة الخطورة فأي انحراؼ تأويمي يمكف أف ُيسرب المعنى ويزجو في مسارات غير  .5
ميا الفناف لو, ولذلؾ قد حظيت بأىمية بالغة ضمف حقؿ الدراسات النقدية الحديثة فقد تمؾ التي رس

قوضت القراءات الشكمية أو قراءات المضموف لمنتاجات الجمالية وعنيت باألدبية الفنية أو باالستخداـ 
ية في الجمالي لممفردات أو العناصر الفنية وااللية التي تحوليا مف عناصر فنية الى عناصر جمال

 خطاب ذو نزعة إنسانية ذاتية.
الشعرية تؤسس نفسيا كأداة فنية عبر إقامة عالقة جديدة بيف )الواقع/ الالواقع( أي بيف )داخؿ/ خارج(  .6

ذات الفناف والمتمقي عمى حٍد سواء. فتغوص الى عمؽ الداللة النفسية التي تكمف خمؼ ىذه الثنائيات 
عد حداثوية وظائؼ )معرفية/ انفعالية/ انتباىيو/ إفياميو/ إشارية/ االمر الذي أضفى عمى النتاجات الما ب

ميتا جمالية(, إذ عممت ىذه الوظائؼ عمى االقالؿ مف شأف ضغوط الواقع المادية والنفسية فبدت 
 نتاجات ما بعد الحداثة متساوية عمى التجسيد الواقعي وقياس الجماؿ التقميدية.

شديدة التأثير وصعبو التأويؿ, أمكف لمفناف خمقيا عبر حيؿ أسموبية  تميزت فنوف ما بعد الحداثة بشعرية .7
أو أدائية تميزت بغرائبيتيا وانزياحيا عف المألوؼ, فتميزت ىذه الفنوف بخصوصية واستقالؿ مفرط في 

ستدعي قراءات تركف الى فاعمية الوجداف في أرجاء المعنى الى إحاالت وجودية ال تخمو مف تالذاتية, 
 اؿ سوآءا في القراءاه أـ التأويؿ.فعؿ الخي

الشعرية أداة )جمالية/ نفسية( ال تخضع لضغوط داخمية أو خارجية, وبالتالي فيي ممارسة فنية في غاية  .8
الحرية, تمنح المتمقي مساحة استرخاء قراتية ال تمنحيا أياه مجاالت الحياة األخرى, وىي بذلؾ أنما ترجع 

االجباري أو المتسمط سوآءا كاف ىذا التسمط شعوريًا أو ال  حر وترفض سمطة النصالكفة الحوار 
 شعوريًا.

ؿ المتمقي عمى بناء صورة ممف رغبة الفناف الممحة في ح تأسست انطالقاً  لمشعرية مقاربات جمالية بنائية .9
ذىنية ذات مسحة شعرية أزاء موضوعة بعينيا )الموحة(. وقد فعمت العناصر البنائية عبر أشتغاالتيا مف 

ذه الشعرية عبر عالئقية تشكميو اشتقاقية واستبداليو في الغالب وعمى مستوى الشكؿ والمضموف, إذ ى
ي فضعمد الفناف عمى زج العناصر البنائية في تبادؿ عالئقي لمحوري التجاور والتراكب االمر الذي ي

والمعنوي عف غيرىا مف  الى تعددية المعنى وانفتاح التأويؿ وىو ما يمنح الشعرية حرية االنزياح البنائي
(. فضاًل عف ذلؾ فقد عمد الفناف الى التالعب بالعالقات 3, 2الوظائؼ البنائية االخرى كما في العينة )
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التنظيمية لموحتو وذلؾ بتنويعيا بيف التتابع واالستبداؿ في محاولو منو لتقديـ رؤاه وفكرتو وقدرتو االدائية 
مف سابقاتيا. تؤكد المعنى وتحدد المقصد وتوصؿ الى جوىر  بآلية فنية مغايرة. أكثر حداثو وتجدد

 (.3, 1الوقائع المعبر عنيا في الموحة كما في عينة )
انبثقت مف اعتماد الفناف لمتنوع االسموبي دوف الركوف الى اسموب  لمشعرية مقاربات جمالية معرفية .12

يًا ذو مسحة نفسية في الغالب بعيدة في التجسيد الفني فتنوعت الطروحات التي اتخذت طابعًا وجود
فتجاوزت الشعرية وفقًا ليذه المقاربة مرحمة المعب الخيالي لتغدو حاجة بؿ رغبة ممحة لمفناف لتدويف 
مواقفو أزاء ىذه الموضوعات وتحويميا الى خطاب ثقافي يمكف أدراكو بصريًا والتعايش معو وجدانيًا, 

والمضموف, كما اتخذت وظيفو معرفية أتسمت  واتخذت الشعرية وظيفة استعارية مف حيث الشكؿ
باستخداميا لمغة بنائية ذات مسحة غرائبية تتصؼ بممانعة ومراوغة المعنى وتعددية تأويمو كما في عينة 

(1 ,2.) 
عمى مستوى العناصر البنائية واالسس التنظيمية بوصفيا دااًل  لمشعرية مقاربات جمالية داللية .11

فسر الباحثة ذلؾ مف أف الفناف تعامؿ مع ىذه العناصر بوصفيا معطى والمضموف بوصفو مدلواًل, وت
نصو صفة الترميز واالشارة بعيدًا عف االيقنة التقميدية, وىذا المعطى يمكف لو أف يكوف لبنى منح مستقؿ 

اساس في بناء وتشييد شعرية قرآتية ىي االقرب الى خرؽ أفؽ توقع المتمقي ومف ثـ تأجيؿ اليات الفيـ 
(. ولما 3, 2, 1أويؿ لدية فينيمؾ في البحث عف المدلوالت عبر مسارات الدواؿ كما في العينة )والت

كانت المدلوالت في فنوف الحداثة أكثر مراوغة في تثبيت حدود المعنى فقد استخدميا الفناف كأداة لتعمؽ 
ضوعيًا, ولـ تقؼ االحساس بالمضموف عمى تعددية وتنوع مرجعياتو, كأف يكوف مضمونًا ذاتيًا أـ مو 

غرائبية االسموب واالداء عائقًا أماـ فيض الداللة بؿ عمى العكس أسيمت العناصر البنائية واالسس 
 التصميمية في التمركز عمى المضموف دوف أغفاؿ إحاالت الداؿ وتعددية المدلوؿ.

 :االستنتاجات

 ال محبكة تنظيمية اسس الى وأخضعيا الفنية بالعناصر استثنائية أىمية حداثي بعد الما الفناف أولى.1
 مستوى عمى معيا يتعايش أف لممتمقي يمكف شعرية وظيفة تحقؽ تعبيرية بقيـ لتحميميا بؿ, المادية لقيمتيا
 .والعقؿ والوجداف لحس

 البتداع سعي االمر حقيقة في ىو إنما الجمالية نتاجاتو في الشعرية الوظيفة تفعيؿ الى الفناف سعي أف.2
 تعمؿ أنما بذلؾ وىي, العادية المغة عمى تتعالى االجواء فنطازية لغة أنيا ذلؾ. لمنطؽ قابمة غير حوارية لغة
 المادي بيف الفرؽ فيو يتضح نحو وعمى الجديد المعنى ثـ ومف المعنى معنى الى المعنى أحالو عمى

 .والمجازي الحقيقي بيف ما أو والمتخيؿ
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 ىوية يحدد أف المتمقي عمى يصعب لذا التجنيس لمفيوـ الواسع باحتوائيا الحداثة بعد ما فنوف أتسمت.3
 الشعرية تشابو ال خاصة بشعرية النتاجات ىذه أتسمت فقد لذلؾ معينة مرجعية أو واحد جنس ضمف لوحة
 .ليا السابقة الفنية النتاجات في

 وقيمة خاصة حيوية منحيا في حاسماً  دوراً  مختمفة أدائية بأساليب متنوعو خامات الفناف الستخداـ كاف.4
 بذلؾ وىي لممتمقي الكيياالست لمتداوؿ واستيعابيا االخرى الفنية االنساؽ عمى بأنفتاحيا االحتفاظ مع مستقمو

 .الداللة اشتغاؿ مساحة مف فعمت قد تكوف أنما

 :التوصيات

 الحداثة بعد ما فنوف اتجاىات لكؿ مضغوطة اقراص عمى محممة بمصورات المكتبات رفد عمى العمؿ.1
 .لمباحثيف وتوفيرىا البحث وعينات مجتمع عمى الحصوؿ ميمة لتسييؿ وذلؾ

 الطمبة معرفة وعدـ ألىميتيا نظراً  االولية الدراسات لطمبة الحديثة النقدية االتجاىات تدريس عمى العمؿ.2
 .فييا المنجزة البحوث وأخر وطروحاتيا بأولياتيا

 :المقترحات

 (.الخاصة االحتياجات ذوي االطفاؿ رسومات في الموف شعرية)بػ معنونو دراسة أجراء.1
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