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ABSTRACT  

 

  Displacement is one of the concepts that have a great role in understanding artistic texts, as the text opened and made it continue 

in an active and dynamic way with the participation of the recipient, who became part of the creative process. He dealt with the 

concept of displacement through what specialists said by setting a definition for it and the mechanisms of its operation. As for the 

second topic, it dealt with the functions of displacement in contemporary sculptural formation by making the artistic effect as an 

open text that accommodates all the opinions and perceptions that the recipient drops on the text. Then the research procedures 

that dealt with two models, the first representing Europe The second is America for the year 2020, and the researcher has reached 

a set of results, then the research sources come. 

 

 ملخص البحث 

المتلقي الذي اصبح جزء من العملية   بمشاركة  ه يستمر بشكل فاعل ودينامي  ير في فهم النصوص الفنية فقد فتح النص وجعليعد االنزياح واحدا من المفاهيم التي لهادور كب

لف من مبحثين االول تناول مفهوم االنزياح من خالل صل الثاني االطار النظري الذي تأ ثم الف  حثمن مقدمة الب  فتألفمفهوم االنزياح  ب يأتي هذا البحث في الغوص  ،االبداعية  

اما المبحث الثاني فقد تناول اشتغاالت االنزياح في التشكيل النحتي المعاصر عبر جعل االثر الفني كنص مفتوح يسع    بوضع تعريف له واليات اشتغالهماقاله المختصين  

وتوصل الباحث    2020صورات التي يسقطها المتلقي عل النص ثم تاتي اجراءات البحث التي تناول نموذجين االول يمثل اوربا و الثاني امريكا لعام  جميع االراء و الت 

 مجموعة نتائج ثم تاتي مصادر البحث. 

 

  الفصل االول: المقدمة 

ن التشكيلي له مايميزه  فمجال الفن واسع ومتشعب يمتلك كل حقل فيه خصوصية تميزه عن الحقول االخرى اي لكل مجال تقنياته ووسائله االسلوبية النجاز عمل فني فال  يعد 

ومع تطور الحياة االنسانية وتعقدها انعكس على  ي الماضي بسيطة  ن وهذه الخصوصية او الفرادة كانت ففعن المسرح والسينماو االذاعة واالدب وغيرها من مجاالت ال

ل معرفي علمي قائم بذاتة  تطور المعارف و العلوم وفي شتى مجاالت العلم فانعكس ذلك على مجال الفن واخذ يتوسع ويتعقد بتعقد الحياة المعاصرة فاصبح لكل تخصص حق

ويعد    المختصين و المنظرين الذين يقدمون دراسات مستمرة دون انقطاع في هذا الخصوص.  يشرح ويوضح العملية االبداعية و الخصوصية لكل حقل معين وذلك بظهور

مديات واسعة من الدراسات االسلوبية المعاصرة وقد اخضعت للدراسة من قبل ذوي االختصاص في    تناولت بالبحث والدراسة فاخذتاالنزياح واحدا من الظواهر التي  

ن معرفة االنزياح من خالل االشارات و الدالالت المستخدمة في النص االبداعي الفني وقد ارتبط بالخطاب الفني عبر طرح فني  مجال علم االسلوب حيث اصبح باالمكا 

يتمكن  صبح عملية تواصل مع مبدع الخطاب الفني ومن خالل هذا الخطاب  افحاول الخطاب طرحه من مفاهيم و افكار  ي يحاول وفق الية عقلية لفهم ما يبنص ابداعي لمتلق

 الخوض في االنزياح.  المتلقي

وح ومتاح للكل و اصبح ته خطاب مغلق الى مفنوالتشكيل النحتي المعاصر واحدا من الحقول المعرفية االبداعية التي كان لالنزياح دورا كبيرا ومؤثرا فيه حبث نقله من كو  

طيق تأويل ما يحويه من رموز و دالالت ليحقق عملية التواصل مع الفنان او صاحب الخطاب  ن  ع  وليس جامدا يحاول المتلقي فهم هذا الخطابالعمل االبداعي نابض بالحياة  

 كيف اشتغاالت االنزياح في التشكيل النحتي المعاصر؟ -وهو: مهمتساؤل وهنا ياتي النحتي . يالتشكيل
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 االانزياح في التشكيل النحتي المعاصر. وياتي هدف البحث في التعرف على  

   في اوربا و امريكا 2020اهمية البحث تاتي من خالل رصد وتتبع االنزياح في التشكيل النحتي المعاصر.اما حدود البحث اقتصرت بعام اما 

(،تشكيل ،معاصراالنزياحالكلمة المفتاحية )  

 تحديد المصطلحات: 

 ( 244صفحة ، 2005)ابادي،  بعد او زالاالنزياح لغويا:

 .(7، صفحة 2007)ابو العدوس،  .مخالفة المالوف لضرورات فنية سواء كان بقصد او غير قصد:االنزياح اصطالحيا

 .لتحقيق تاثير على المتلقياالنزياح اجرائيا: 

 

 المبحث االول 

 مفهوم االنزياح المعرفي 

مياته وفقا للباحثين و المختصين  يعد االنزياح واحدة من الظواهر المهمة في مجال الفن التي تستدعي دراستها بشكل عميق لفهم اليات عمله في الحقل المعرفي وقد تعددت تس  

دالنص بالديمومة و الحيوية ويعطيها خصوصيتها وكذلك  كال حسب مرجعياته المعرفيه و الثقافية وهذه الظواهر تدخل مجال الفنون بشكل فعال ومؤثر فتشكل محور مهم يم

لعمل االبداعي لما لها قدرة فعالة  ما يميز المبدع عن اخر بفعل ما يختاره من اساليب و تقنيات لترك انطباع فعال ومؤثر على المتلقي ،فهذه الظاهرة ذات عالقة وثيقة مع ا

 ومؤثره في النص الفني. 

باالنحراف وكوهن يعرف االنتهاك اما عند تودوروف فيطلق عليه اللحن او   مسميات كثيرة لالنزياح يطلق عليه فاليري االنزياح او التجاوز اما عند سبتيز يعرف  هناك 

االختالف ويعرف باالحاطه لدى باتيار و ارين وريلك    بالشناعه اما عندي تيري المخالفة  عرف بالتحريف وعند بارتون يسميه العصيان وعند جماعة مو يالخرق واراغ

زياح ليس عليها اجماع بل انها موضوع خالف مابين المختصين اال انها تقود الى نفتسمية اال  ( 181، صفحة  2007)ابو العدوس،    وعند جاكوبسن يعرفة بخيبة االنتظار

لغة بشكل كامل في التعبير  ولغته ويظهر عجزه عن عدم االلمام الكامل بها ومن جهه اخرى ال تلبي ال   االنزياح بانه نوع من الصراع مابين االنسانمفهوم واحد. يتجلى مفهوم  

)المسدي، االسلوب و   ها سويةد االفصاح عنه...وهنا تكمن وظيفة االنزياح عن نوع من االلتفاف و التحايل على اللغة وكذلك على نفسه التمام نواقصه و نواقصعما بري

يد بالقيود االكاديمية الصارمة لقواعد اللغة لكون االفكار اليمكن ان تاخذ قالب اللغة بشكل متطابق  قفي حالة انتاج خطاب ابداعي جمالي اليمكن الت (106االسلوبية ، صفحة 

نجد في  (180، صفحة  2007)ابو العدوس،    اح بانه تجاوز المالوف الغراض يريدها صاحب الخطاب ياك اتفاق على كون االنزفتحتم الخروج من تطابق هذه القوالب. هن

هذا مقارنة بالكم الهائل لالعمال المعاصرة لها التي  تاريخ المعارف االنسانية ان االعمال االصيلة لم تماشي المألوف او السائد بل كسرت القواعد مما جعلها حية حتى يومنا 

 ماشت السائد و المالوف فبقت مجرد ارقام محفوظة على رفوف. 

هذا اليعني ان كل جديد    (184صفحة    ، 2007)ابو العدوس،    ولالنزياح غايات كلفت االنتباه ومباغتة المتلقي بشكل جديد بعيد عن الجمود و النمطية لكسر الرتابة و الملل 

 جمالي مشوق غير تقليدي او مستنسخ. او كسر للواقع هو تميز و ابداع بل ما تقتضيه الضرورة لجذب المتلقي و التأثير عليه باسلوب 

اي تحقيق رؤية او غايات     (185، صفحة  2007)ابو العدوس،    واهداف األنزياح التي يحاول المختصين في الحقول المعرفية االبداعية تحقيقها هي االغراض الجمالية  

 لمبدع.اخاصة لها عالقة ب

وبذلك يعد االسلوب الفني هو  يكون االنزياح ابعاد الكالم عن سياقه المعروف وهو فعل لغوي يكون ضمن صياغة و تشكيل الكالم ومن خالله يمكن معرفة االسلوب الفني  

 - وهما: االنزياح. وقد وضع تصنيفين حسب ما رأى االسلوبيين لالنزياح

 خطاب. على اساليب ال ةيالتصنيف العادي : يظهر في السيادة االبالغ-1

باشكال اسلوبية و جمالية لها  التصنيف االبداعي:هو تجاوز لالستعماالت  المتعارف عليها للغة ويتجاوز كل قوالب االسلوب الجاهز وتمون الغاية منه الى رفد الخطاب    -2

يكون االنزياح في الخطاب العادي او التقليدي قائم على التكرار وليس فيه جديد يثير المتلقي اما الخطاب االبداعي      ( 198، صفحة  2010)السيد،    تأثير غير عادي في المتلقي

 نجه غني بكل ماهو جديد ومثير للمتلقي. 

لوالت وهذا هو االنزياح وفق ما صرح به االسلوبيون فتكون  وكما هو معروف جعلت اللسانيات لكل دال مدلول اال ان الفن تجاوز هذا القانون عبر جعل للدال العديد من المد

البد من   التعدد واالنفتاح لالشكال المستخدمة التي تعطي مفاهيم متعددة وهذا يعتمد على المتلقي و خلفيته الثقافية و المعرفية.  ( 198، صفحة  2010)السيد،    غة غاية فقطلال

 -الى حقيقتين لها الصلة باالنزياح:االشارة 

 يعطي االنزياح بانواعه المختلفة بروز وتميز لالساليب الفنية التي تهدف الى التأثير الجمالي وهي ذات تأثير نفسي على المتلقي. -1

 ( 47-48، الصفحات 2011دوخة، )بو  اليجب الغلو و المبالغة من دور االنزياح فهو اليصنع الفن-2

هذا مرهون بقدرة صانع الخطاب  هناك دور لألنزياح في العملية المعرفية التوجيهية للمشاهد وهذا اليعني ان كل عملية يمارسها االنزياح تحقق وعي جمالي اصيل او مؤثر  

 الجمالي لما يمتلكة من وسائل وتقنيات الزمه لتحقيق الغرض المنشود. 

نحوي ،النحوي،المرفوض  -وروف االنزياح بكونه لحن مبرر فاليمكن ان يكون له وجود لوال اللغة الفنية ...من خالل استعمال اللغة التي توظف ثالث مستويات:ى تودير

ريفاتير على انه خروج عن القواعد مرة و استخدام نوع من االشكال ف اما تعري(103)المسدي، صفحة  من خالل المستوى الثاني تكون مساحة حرية لالنسان يتصرف بها

للسانيات العامة وكذلك االسلوبية لى مبادئ ايعتمد ع،في المرة االولى مرتبط بعلم البالغة ويكون االحتكام لتقييمه على اسس معيارية وفي المرة الثانية  النادرة مرة اخرى  

)المسدي،   الظهار الخصوصية االسلوبية بشكل عام وكنوع من المقاييس لمعرفة مدى رصانتها ونجاحها  هو كمقياس يرى سبيتزر االنزياح    (103)المسدي، صفحة    الخاصة

صاحب    ربط سبيتزر االنزياح باالسلوب لمعرفة مدى تمكن صاحب النص على اثبات انزياحات تحقق خلخلة بالقواعد و االسس وفق خصوصية ذاتية يحققها    (102صفحة  

، 2005)ويس،    ي احتياطات .بين كوهن على ان االنزياح مفهوم صعب بقوله :يعد من المفاهيم المعقدة و المتغيره استحالة توظيفه من دون االنص التي تميزه عن غيره

   (103صفحة 
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 - وقد وضع االنزياح في خمس نماذج طبقا لتصنيف الغربيين: 

ستخدام االستعارة التي تعتبر انزياح موضعي للنظام االلسني او على ضمن سياقات الخطاب كا  بصنف االنزياح باعتماد على مدى انتشاره في الخطاب على انه متمركز-1

 . يشمل الخطاب بشكل عام كا لتكرار الذي يحدد بدرجة انزياحه وفق عمليات احصائيةانها انزياح 

 د معينة كقافية مثال. يصنف االنزياح وفقا للنظام القواعد االلسنية بظهور انزياح سلبي كتعيين قاعدة عامة او انزياح ايجابي كوضع قيو-2

 ا الخطاب بلغتها.اضافة انزياحات وفق عالقة القاعدة بالخطاب المحلل فتظهر لنا انزياحات داخلية تتجسد باختالف اسلوب الخطاب عن القاعدة التي اسس عليه-3

 تكون خطبة صوتية او داللية او معجمية او نحوية او صرفية.يصنف االنزياح وفقا الى المستوى اللساني الذي يعتمد عليه االنزياح فتظهر انزياحات كأن  -4

ليف فتظهر لنا انزياحات استبدالية  يصنف كل االنزياحات طبقا الى االختيار و التاليف وفق ما جاء به ياكوبسن في استبعاد مبدأ التماثل من قاعدة االختيار على قاعدة التا-5

 . (186-181، الصفحات 2002)ناظم،  ميع و استبدال اللفظ الغريب مكان المألوفتزيل محور االختيار مثل وضع الفرد مكان الج

 المبحث الثاني:فاعلية االنزياح في التشكيل النحتي المعاصر 

التي    االنزياح   المعرفية  الحقول  التشكيل بصورة خاصة كونه احد  الفنون بصورة عامة و  التي اجتاحت  المفاهيم  المعرفية االخرى  تمن  الحقول  او  المعارف  تداخل مع 

ها ومرجعياتها الثقافية وهذا ما جعل العمل المجاورة له وقد استفاد الفنان التشكيلي من هذه الظاهرة المعرفية بجعل منجزه االبداعي منفتح على جميع الرؤى باختالف خلفيات

 ها.ديناميكي متفاعل على مختلف العصور و االزمنة وهذا ما ساهم ف تنوع االساليب الفنية و تعددها بشكل كبير ومتنوع فاصبح من الصعب احصائالتشكيلي 

كال هندسية نضمت باشكال مختلفة عبر استخدام خامة الفوالذ الالمع حيث تعطي  من خالل التالعب الضوئي على اش(1-)شكلكانت فاعلية االنزياح في اعمال ديفد سمث   

الضوء على سطح العمل النحتي مما الفنان قام بتغيير سطح الفوالذ بواسطة قاشطة كهربائية مما اعطى تباين في شدة انعكاس    اال انلمعان شديد عند تعرضه لضوء الشمس 

وكذلك النحت االنطباعي الذي انطلق مع  جاكسن بولوك  جورج ريكي وكذلك اعمال  و خفوت الضوء وهذا يعطي احالة الى اعمال  في شدة  خلق تباين بصري لدى المتلقي  

 الفترة االنطباعية كاعمال ماتيس وكذلك يحيلنا الى اعمال رودان البرونزية التي تختلف فيها انعكاس الضوء . 

 
 ( 1-)شكل

اعتمد على خلفيته المهنية لكونه مهندس تقني في معهد ماساتشوستس تجلى ذلك في انجازه الفني وتخصص في النحت الحركي فقدم اعمال اما الفنان جورج ريكي الذي   

فد سمث اال انها متحركة  د غير سطحها الخارجي بقاشطة كهربائية فاصبحت تشبة اعمال دياغلبها تستخدم الفوالذ الالمع وققيقة و الفن فاعماله  د ابداعية تجمع مابين الهندسة ال

ت تذكرنا بالصناعات الدقيقة و الساعات الكبيرة التي توضع على  ال سواء كانت االعمال المخصصة للعرض داخل القاعات او االعمال النصبية الخارجية ،فاعمالة تعطي احا

  ونعيشه اليوم ،فاعماله مفعمة بالحيوية تعطي اشكال مختلفة    يو التكنولوجيا الذوكذلك تذكرنا بعصر العلوم  كذلك افالم الخيال العلمي  الساحات العامة وواجهات المباني و

 ( 2-)شكل column of three squares excentricمتعددة خالل حركتها كما في عملة 

   
 ( 2-)شكل

الفنان جورج شامبرلن   الفنياما  فيه    نجد في مفهومه  يثير  فهو  للمتلقي  فيه نوع من االستفزاز  السيارات يشكلها باشكال مختلفة النجاز عمل فني جمالي  استخدام معادن 

او    سواء بفعل كوارث طبيعية  استحضارات مختلفة مرتبطة في مشاهدات حياته اليومية لساحات الخردة الصناعية و الحوادث اليومية للسيارات او المباني القديمة المدمرة

سيزار الفنان  باعمال  تذكرنا  وكذلك  الحروب  خصو  بسبب  شامبرلن  اعمال  واسعة  ص،تمتلك  شهرة  تحقيق  من  مكنته  اسلوبية  اعماله ية  واحد  االنتاج  غزير    وهو 

gloveboxcollision( 3-)شكل 
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 ( 3-)شكل

ام بعرضها ببساطة  كاعمال فنية نصبية فق(4-)شكل  loveوقدم الفنان انديانا اعمال مستندة على استخدام الكلمات للتعبير عن نتاج فني يخاطب به المتلقي بعبارة متداولة وهي 

وهي الكلمات المكتوبة فبدل من    تحتاج الى تأويل او تفسيرافات اخرى وكانت براعة الفنان باستخدام وسيلة معروفة يتعامل معها االناس بصورة يومية الدون تعقيد او اض

فقدم خطاب   نقراء كلمة تعبر عن االمل و الراحة  الصحف و الكتب وفي العمل و الدراسةات و المؤسسات و اسماء الشوارع والسماء الشركالوحات االرشادية  ان نقراء  

 بسيط يفهمة جميع شعوب العالم اال انه جديد .

 
 ( 4-)شكل

افات عليها بطرق عرض مختلفة دون تغيير او اض  و الفنان جوزف كونز يقدم خطاب قائم على االشهار باستعارة  او تقديم منتجات استهالكية لماركات معينة كاعمال فنية و

شامب كالنبع و حمالة القناني وما يسبق  ودفاعماله تذكرنا باعمال  six shampoo polishers(5-)شكلاي تعرض كما هي او بطرق عرض فنية داخل عارضات زجاجية

استخدم االشهار كجزء من العمل الفني كما فعل    من قام من الفنانيين  وهناك  هول كعلب البريلو و شوربة كامبل والكوكاكوالاندي وارلمكسورة وكذلك يذكرنا باعمال  االذراع  

توني وايسمان بادخال اسماء ماركات مختلفة لمنتجات مختلفة في العمل الفني الواحد كماركة وكذلك اعمال  روشمبيرك بتوظيف عالمة الكوكا كوال في بعض من اعماله  

 سيل وغيرها من الماركات المختلفة. صابون ومسحوق الغ

 
 ( 5-)شكل

  عل قوة الريح فهي تجمع مابين بساطة االشكالويقدم لنا الفنان الهولندي ثيو يانسن ابداع فني حركي يستخدم انابيب بالستك لتشكيل االالت ذات اشكال سريالية متحركة بف

لمخلوقات فضائية او خيال علمي ،اعمالة دائما  وتعقيد الصناعة التي تجعلها تتحرك وكانها اعجوبة ميكانيكية دقيقة لها عالقة بصناعة الساعات وكانها صنعت لفلم سينمائي 

  (6-)شكلanimaris umerusطئ لتوفر الريح وهي الطاقة الالزمة لتحرك المنجزات الفنية واما نشاهدها تتحرك بكل حرية على الش

http://www.ijrssh.com/


International Journal of Research in Social Sciences and Humanities                                     http://www.ijrssh.com 

 

(IJRSSH) 2020, Vol. No. 10, Issue No. IV, Oct-Dec                                             e-ISSN: 2249-4642, p-ISSN: 2454-4671 

 

413 

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

 
 ( 6-)شكل

( بشكل مبالغ فية في الضخامة ، قدم شابة تستحم في نهر ظهر منها 7-)شكل  the batherفر فوس قدم خطاب جمالي قائم على المحاكاة بشكل مفرط للواقع  اول  اما الفنان 

ا االسلوب المتبع في تضخيم االشكال مارسه الكثير من الفنانيين  الخيالية وهذ  واالفالم  وكانها امرأه عمالقة تمارس السباحة في النهر تذكرنا في القصص  الرأس و الركبتين

عمل   ع ومدى براعة الفنان وحرفيتة منوق وتجعلة يشعر باالبهار وعدم التفهذه االعمال تثير المتلقي بصريا و ذهنيا  كرون ميك و كلس اودنبيرك وغيرهم من الفنانيين  

 مما يجعل العمل وكانه حقيقي نابض في الحياة. التفاصيل الدقيقة 

 
 ( 7-)شكل

يستخدم   (8-)شكلن ماركة ايباد  دم لنا الفنان ميشيل تومبرت مفهومه للعمل الفني الذي يعبر عن انزياح جمالي عبر تحطيم الهواتف النقالة و االجهزة اللوحية الحديثة ميق

دة ثقافة االستهالك الالهثة  مشعل لقطع الحديد الحاث تغيير و تحطيم االجهزة او بتحطيمها بمطرقة او رميها وغيرها من طرق التحطيم التي يستخدمها. فهو يذكرنا بسيا

معلقة بهذه االجهزه الذكية التي تنظم  صادية وقد اصبحت حياتنا  خدمات بشكل يومي وتعد واحدة من مشاكل المجتمعات المعاصرة رغم المشاكل االقتالوراء شراء سلع و

هاز صغير نحمله معنا النستطيع  حياتنا من خالل تذكيرنا بالمواعيد المهمة و التواصل مع ارباب العمل و شراء ما نريدة و االطالع على اخبار العالم  فاختصر العالم بج

،اعمال الفنان تذكرنا في    ية مابين العائلة و المعارف و المجتمع فاصبحت الفردية و الوحدة غالبة على حياة المجتمع المعاصرمما اثر على عالقاتنا االجتماع  االستغناء عنه

 ال فنية. لويس نفلسون والفنانايين الذين يستخدمون الخردة الصناعية في انتاج اعمالحروب و الكوارث التي تعصف بالعالم الثالث و كذلك تذكرنا باعمال شاميرلن و 

 
 ( 8-)شكل

الحرية وفي تجربة قام بتلوين حمام  اما الفنان االلماني يوليوس فان بسمارك يقدم انزياحات عبر اعمال فنية ادائية فقد كانت له تجربة جلد بالسوط الجبال و البحر وتمثال   

بصري للمشاهدين في ساحة المدينة فهو مشهد غير مألوف مما يعطي االحساس بالبهجة و  بفينسيا بالوان براقة تتحرك و تطير مع مجاميع الحمام الغير ملون فقد خلق جذب  

تدور بمحرك كهربائي اشبة بحلبة دائرية مقعرة الى الداخل  قدم ازاحة فكرية وجمالية من خالل استخدام    (9-)شكل   press previewالسروح على الجو العام وفي عمله

يمارس عليها نشاط يومي روتيني فهو مرة ينام في الفراش ومرة يجلس على الكرسي امام الطاولة ومرة يمشي وطاولة وكرسي  وقد وضع عليها فراش ومصباح قراءة  

حن حبيسو هذه  ل و الرتابة اليومية فن ويقوم باعمال روتينية يومية فهو يقدم لنا مفهوم مايحدث لحياتنا التي تدور بدائرة مستمرة نمارس فيها حياتنا التي انحصرت مابين العم

انسانيتنا فنحن اصبحنا االت    الحياة النستطيع مغادرتها فنحن مضطرون لذلك كونها قوانيين الحياة العصرية التي اجبرتنا على التقولب في هذا االطار الرتيب على حساب

 دون مشاعر. 
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 ( 9-)شكل

ل يعتمد على الجسد عبر الرسم عليه بالوان براقة فسفورية تشع في الضالم باستخدام ضوء اسود  يقدم الفنان جون بوبلتون انجاز فني يعطي احساس بالهدوء و الراحة والتأم 

واعمال الفنان ليست معمرة و انما توثق   ( 10-)شكل    chads mountain lakeوسلط ضوء في الجهه االخرى على الجسد مما يوحي بان الجسد شفاف و احد اعمالة  

 وتعرض بالصور الفوتو غرافية كاعمال فنية هنا الفنان استخدم وسيط بدل العمل االصلي كعمل فني الظهاره للجمهور.

 
 ( 10-)شكل

ائر في الطبيعة فهو يقدم انزياحات مفاهيمية تشغل  استخدم جذوع اشجار لتشكيل عش ط  (11-له العش )شكلمعامات الطبيعية في اعماله كما في  و الفان نيلز يستخدم الخ

ويعد العمل وقتي اليقاوم عوامل الطبيعة و اليمكن للمشاهدين  ذهن المتلقي حول محاكاة وافعية لعش الطائر ممايذكرنا باحالم الطفولة و القصص الخيالية بطائر الرخ العمالق  

 لعرض العمل على المشاهدين . يعتمد التوثيق على التصوير الفوتوغرافي  طلب الوصول اليها جهد ووقت لذلكيت مشاهدته كونه صنع بمكان بعيد في الغابات او مناطق 

 
 ( 11-)شكل

 

 الفصل الثالث 

 اجراءات البحث 

 مجتمع البحث 

 من خالل التحري و البحث للحصول على عينات البحث من الشبكة العنكبوتية العالمية. و امريكا في اوربا  2020تمثل مجتمع البحث في االعمال الفنية المنجزة في عام 

 عينة البحث 
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ز به الفنانيين من حضور فني متميز على صعيد القارة  عينة  بطريقة قصدية تتوافق مع اهداف البحث وما اسفر عنه االطار النظري من مؤشرات وما يمتا  2تم حصر  

 االوربية و الواليات المتحدة.  

 اداة البحث منهج البحث 

 اسفر عنها االطار النظري في تتبع و الكشف عن مالمح الخطاب النحتي العالمي المعاصر.  ياعتمد الباحث على المالحظة و المؤشرات الت

 منهج البحث 

 لتحليلي على صعيد استخدام الخامة و طرائق التشكيل و التقنية و اسلوب العرض. اعتمد المنهج الوصفي ا  

 

 

 تحليل العينات 

 
 1-نموذج

 . بلجيكاالبلد : 

 . محمد العاني الفنان:

 .بدون عنواناسم العمل:

 .2020سنة االنتاج:

 . علبة كبريت من ورق و نردين الخامة:

النردين قد اخذى مساحة او الجزئ العلوي من علبة الكبريت كاملة  واو طول النردين  نردان وقد فتحت علبة الكبريت فتحة بحجم  يتجسد العمل من علبة كبريت في داخلها  

الفنان محمد العاني فهو لم يستخدم التعقيد وقد وضعت علبة الكبريت على االرض مباشرة،تتمثل البساطة في الطرح من قبل  مليئة باحجار النرد    مما عطي احساس بان العلبة

كيل  تى يستقر على هذا التشفي طرح فكرتة عبر العمل الفني وقد انتقى اشياء بعناية وتخطيط مدروس و اخراجها بهذا الشكل ،من المؤكد انه اجرى الكثير من التجارب ح

 عن النظر اليها رغم دقة صناعتها.اال اننا النموقد تنبه الفنان الى اهمية الشيئ الصغير ونحن النهتم باالشياء الصغيرة رغم كثرة استخدامنا لها  النهائي.

فهي رغم ما فيها من نوع من الجمالية الخاصه،يقدم لنا   فطريقة العرض تنبهنا الى ان االشياء التي نرميها او الموجودة على االرض التي التثير اي اهمية للمارة عند رؤيتها

قد عرض على االرض فكان يتوقع ان  الفنان عمل فني قائم على القيم المفاهيمية و االبهار البصري و الالتوقع بحيث ان المتلقي اليتوقع ان يكون العمل الفني بهذا الحجم و

ن هناك الكثير من المشاهدين اليالحظونه وقد يسحقونة من غير قصد باقدامهم او يعتقد البعض بانة مجرد قمامة يعرض بمكان خاص مميز انيق ولربما بسبب حجمة قد يكو

ا عده الى انه نوع من التنبيه الى كل شيئ نراه ففيه الخصوصية و الفكر و الجمال اذا استطعن   ولربما اراد ان يرى المشاهدين ردة فعلهم تجاه هذا العمل وما يعلقون ويمكن

المتلقي يحاول ان يضع اجوبة لكل  الرؤية بشكل مختلف او تغيير رؤيتنا لمحيطنا   الحوار لفترة طويلة مع  . العمل يحقق حوار فكري مابين المتلقي ونفسه ويستمر هذا 

 التساؤالت التي مرت بذهنه . 

جرفة الثلج وكذلك يذكرنا باعمال فناني البوب كما فعل اندي مشامب كحمالة القناني و ان استخدام اشياء جاهزة متداولة في المجتمع كاعمال فنية يذكرنا باعمال مارسيل دو 

اال ان الفنان محمد العاني  يف االشياء الجاهزة كجزء من اعمالة الفنية  ل روشمبيرك بتوظ وارهول باستخدام قناي الكوكا كوال و علب البريلو وشوربة كامبل وكذلك كما فع

ومايميز الفنان محمد العاني انة لم يتبنى اتجاه فني او ايديلوجيا معينة بل يهتم بطروحات فنية جمالية  ذات قيم جمالية  ل دمج شيئين جاهزين  لم يوظف شيء جاهز واحد ب 

في هذا العالم وهذا ما توحي بة فتحة علبة الكبريت وكانها تذكرنا بتجربة او عمل نقوم بة و    النرد يوحي لنا مانقوم به اشبة بمقامرة تعتمد على الحظ  ، وبرؤية نقدية ذكية  

التي حدثت االزمة  2008عام    النتائج مرهونة بما نقوم بة وكانها رمية حجر النرد تحتاج الى حظ رغم ما نمتلكة من مقدرات كبيرة وهذا ما شاهدناة بما حصل للعالم في

لى صعيد  لقد حقق الفنان انزياحات سواء عكورونا العالم.  اعلنت افالسها وقد تكررت هذه العملية بجتياح جانحة  يالتتي اطاحت بشركات عمالقة رصينة  المالية العالمية ال

استدعت اعمال و افكار ومشاعر  ة فذه  هار و التوظيف مما جعل المتلقي ينتقل الى انزياحات متعددة غير محدودة لما تلقاة من طروحات غير تقليدياالسلوب و االخراج و االظ

لية  تحاول البحث في مختلف االتجاهات و الفنون عبر الذاكرة وقد نجح الفنان محمد العاني من السيطرة و سحب المتلقي الى دائرة و التاثير عمفعمة بالشاعرية والعاطفة  

 فكريا وفنيا و جماليا . 
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 2-نموذج

 امريكا  البلد:

 فكتيو نت  فنس الفنان:

 دون عنوان  اسم العمل:

 2020سنة االنتاج:

 .ريليك ، طين إيبوكسي ، لباد ورق معجون ، سلة خوص ، أك الخامة:

يفت  اخلة مع الفضاء واضمتديقدم لنا الفنان االمريكي فنسنت فكتيو عمال مكون من خامات طبيعية وغير طبيعية وشكل على اشكال قريبة الى المكعبات ذات نهايات حادة   

ورقة ذات لون اوكرولصق    اولصقت عليهبشكل متداخل مع االشكال الهندسية ذات الشكل المكعب ولون العمل بلون زهري مع ضربة لون ازرق غامق في االسفل    سلة

ثير البصري الذي كسر مسقط النظرمن خالل  يمتلك العمل حيوية لكونة بني بشكل مدروس للتاشيئ قليل من البقعة الزرقاء.على الورقة قطعة من الخيش مما ادى الى ظهور  

 ترك فراغات يتخللها الفضاء وهذا ما ابعده عن الجمود . 

وز الحركة التكعيبية في النصف االول من القرن العشرين اال ان العمل ينحو نحو التجرد البحت عكس النحت التكعيبي الذي  بالنحت التكعيبي الذي انطلق مع بر  عمل يذكرنا ال

اشكال مبتكرة وغير تقليدية ،وكذلك العمل يذكرنا باالعمال التشكيلية  ني المعمارية الحديثة ذات  باكان يمثل في اغلبه اشكال انسانية او حيوانية.و العمل يحيلنا الى المالذي  

الخامة صديقة للبيئة فدمج  معه سلة الخوص كاشارة الى ثقافة  استخدم الفنان الورق في بناء هذا العمل وتعد هذه  التجميعية كما في اعمال بيكاسو و ارمان و لويز نفلسون.

ولكون العمل نفذ بخامة قل استخدامها في النحت لكونها غير معمرة مقارنة بالحجر و االستهالك التي استبدلت الورق بمادة البالستك والتي تعد مشكلة كبرى تواجه البيئة .

ة او اعمال التعمر اال انها تلبي طموح الفنان الجمالي و االبداعي وهذا يدل ان  رتي يستخدم الكثير من الفنانيين خامات غير معمالبرونز وهذه ميزة االعمال الفنية الحديثة ال

 الفنان كثير البحث و االبتكار استطاع استخدام خامة غير متداولة بكثرة .

وكذلك تذكرنا باعمال الفنان لتركيب المعماري التي تتفاعل مع الفضاء وتعطي احساس بحيوية هادئة  و الهيئة المعمارية للعمل الفني تذكرنا باعمال الفنان دونالد جود ذات ا

قه اشكال غير منتضمة و  باولوزي الذي يزين اعمالة باشكال هندسية او قطع خردة ماخوذه من معدات مستهلكة وتحيلنا الى عمل الفنان سيرجيو دي كارميركو رليف بلص

الطرح الذي طرحة الفنان فنسنت فكتيو بطريقة تحاكي القيم الجمالية و الفكرية االمريكية قدمها بشكل يجمع    على ارضية وتلوينة بلون ابيض .ختلفة  متداخلة ذات احجام م

 مابين البساطة الشكلية وصعوبة التنفيذ مما ساهم في تحقيق انزياحات الستحضار 

منفتحة الستيعاب كل القيم الجمالية مهما اختلفت وتعددت و التي تهدف الى  ية ا على هذا المنجز الفني لتحقيق رؤاسقاطه المخيلة المفعمة او المشبعة بمنجزات سابقة تحاول 

 ابهار المتلقي . 

 

 نتائج البحث: 

 هار االعمال الفنية لخلق افكار ذهنية تقود الى االنزياح.مدت االعمال الفنية على الصور الظاعت-1

 التجميع و المفاهيمية في العمل الفني الواحد لخلق تأثيرعلى ذهنية المتلقي مما يعطي تدفق انزياحات فكرية .هناك تداخل مابين -2

 اليتحدد العمل الفني بحجم معين لتحقيق فكرة الفنان المرتبطة بشروط االنزياح الذهني. -3

 ادة في التاليف الذهني من قبل المتلقي. لزي اليتحدد العمل الفني بخامة او معالجة فنية محددة وهذا سببة االنزياح -4

 هتمام بطرق االظهار.ال تنوع و اال يعتمد االنزياح على-5

 بعض االعمال قائمة على توظيف االشياء الجاهزة و بعضها وظفت شيئ واحد.-6

 اعتمد الفنان على لون الخامة او يغييره بلون اخر لجذب و التاثير على المتلقي.-7

اليجاد التشابه و   منفتحة التأويل بشكل كبير وال نهائي لما تمتلكة من مواصفات فنية ومعالجات تقنية تجعل المتلقي يستحضر اعمال اخرى ذهنيا لعمل مقارنةاالعمال  -8

 االختالف. 

 في تشكيل االعمال الفنية. سيادة خامة الورق اكثر من الخامات االخرى -9
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