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 -ملخص البحث :

للةة ا تتاا  يف النوون البيية  يتجه البحث يف هدفه الرئيس اىل التعرف عىل مبدأأ احلذف والأضاافة وأ

، بوصااااانه منفوما فلوااااانفا وجيفلةا فاعل يف احل و البياااااي ، ومديدا الترتريدي موه ، لأخرايه  ل  م الز رففة 

ل تاجات اليت   حو هذا امل حى يف  صاااااها الوااااة  ومعرفة حدود ملو هذا املنفوم ه دسااااتةة أيو أأو يبا ةة  وا

املر بط جدلةا ببعضه . ومن مث التعامو اجرائةا مع عة ة البحث ، ويه أأعيفل الرسام العرايق همدي مطرش اذلي جند 

 ربته النوةة . عو هبا جتأأن حماوال ه  لتوبث مبرجعةا ه الث اففة العربةة والاسلمفة أأحضو علمة واحضة   

ذلكل فأأن البحث نزع اىل مديد منفوم احلذف والأضاافة شو  عام ومن مث مع ا  و طبة ا ه يف النوون 

التوااااا فلةاة ع  التأأرل ، وابلرتوا بعدها اىل  ن فةل امل وي   ائةة احلد اىل أأخطاهبا امل نرد  اب ا ملا مري يف مورتز 

ة ة ملا حيد ه احلذف من  بدالت عىل احلد الثاين ، حني يصبح احلذف مبعىن الأضافالنوان " مطرش " ومواخوة  أأملة

الوااةةة بلوحة امل رتز  ، وبرلفو الأجزاا اوذوفة اىل ذو ب بيااي أت ر  صاابح مضاااعنة الأضااافة منجا أت ر   و 

معه بياي ، حبةث  التعاموالوطح التصويري يف ضوا العلخة اجلديد  ال امئة بني اوذوف املضاف والأصو وكةنفة 

يواا  أأضااافة يوعةة يف الوااطح التصااويري ، وهو ي ان  النوان بأأضااافة اوذوف ، أأو يلجأأ اىل اضااافات  ااةةة 

أأ رى  اين البنفاة ا ااائةاة من  لل التعاامو مع الت وةات امل رحة أأو املعاجلات ابلويةة بأأبعادها الرمزية ا،اي ، اليت 

رية اليت يتعامو معفا . ويف ضااوا هذا اضوو والتعالا النلواان  مع املنفوم جند أأن النوان "   ع مضن احلاضاا ة الن 

همدي مطرشا " يع  ب و  لطبةعة مورتز  البيي وففهه الوا  ال تتاال منفوم احلذف والاضافة وكةنفة  وظةنه يف 

  طابه البيي .

Abstract 

This research main goal is to identify the concept of relating and eliminating in visual 

arts and how does work as a philosophic and aesthetic concept of great importance in 

visual arts, specially in abstract field, for it is related to ornament (geometrical or 

botanical) for its rising is a sign for the operations of adding and deleting, and studying 

art products with such trend in their configuration and the boundaries of utilizing this 

concept. Then taking the art works of the artist Mahdi Mutashar as a research sample 

for procedural analysis.      
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And outputs that tend in this direction in it's formal being and know the limits of the 

concept of work -related dialectically interconnected. And then deal procedurally with 

the works of Iraqi painter Mehdi Mutashar , as the research sample , which we find to 

be clinging to his attempts of cultural Arab and Muslim origin become a clear sign 

that describe his artistic style 

. Therefore , the research tended to define the concept of deletion and addition  in 

general and then its meaning and its applications in the Fine Arts through history , 

the resort then to dismantle the argument bilateral factors to its prominent leaders of 

the individual in accordance with what is happening in the works of Artist " Mutashar 

" and discuss the format reflective of what caused the deletion of the alterations to the 

second factor , while it becomes deletion sense added formality of the painting  

completed , and migrates portions deleted to a specimen optical Last become double 

added another approach for the growth of surface imaging in the light of the new 

relationship between the deleted additive origin and how to deal with it visually , so 

that adds quality in surface imaging , and is only artist with adding deleted , or resort 

to other cosmetic additions sings during the final structure of the proposed deal with 

the techniques or treatments chromaticity dimensions Avatar function , which is 

located within the incubator intellectual they handle. In light of this and go into 

correlation with the philosophical concept , we find that the artist " Mehdi Mutashar 

" strongly aware of the nature of visual Closed and clear understanding of the 

functioning of the concept of deletion and addition and how to employ in his visual. 

 

 البحثم دمة 

يف أن علةه من اختذ الرمس موارا خمتلنا ع احلديث،بعد التحوالت ال  ى يف الأنواا  البيية اليت بدأأت مع النن 

شو  وا  عىل  ، اليت أأثرت الواخع احلدايث خبو ، اب ا للأار ال  رية اليت أأحااو به ، أأو اليت أأفرزهتا معطةات

، ماخذا من املناهمي النلوانفة وااالةة أأسااسا يف  صا   هذا ، لةتوا بعضفا مع هذا الاجتا  ويتوا  مورتز  العةاين

الت ر مع  اك . ولعاو الرمس الترتريادي أأ ا املدارا النوةة الثل لتا امل والت ، وي مي يف الوخو ينواااااه علئا 

 تواتود عىل امليفرساة العهلةة بلرمس و نا اىل خرااات فلونفة م و احلذف والاضافة ،صالةة مع مناهمي جيفلةة  وا

مبعىن أأمنا الااا بعض احلدود والأاراف يف املعادي البيااااية والأعراف هبا مباكن أت ر أأو الاضااااافات ال وعةة بلبنفة 

 الةةة .
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وهذا ما جعو النوان " همدي مطرشا " ابلرتوا اىل هذا املنفوم واختا   سابفل يف  صادير  طابه البياي اىل      

فضااات التل   امياان موه بأأمهةة  كل و طاب ه مع ما يروم أأجناز  ، ايطلخا من رؤيته الرشخفة الاسلمفة ولواسياه 

و عن موه و روجه عن ا  طةة البيية ، بوصنه التعبا الأم  اجتا  مباديا الز رف العريب ومديدا " الأراشوةل "

ئةة اليت ا ا الرؤى الوااعةة اىل الأ اتباك مع م والت اللحمدود واللما ايه واملطلا من  لل الأسالةالا الانو

اجلة ععمتدها . وه ذا حاول أأن يوااتتجلالا الوحدات الف دسااتةة الأساااسااتةة الولود  لبعضاافا دل املربع وا،ا ر    يف مي 

 ات املعارص  النوةةيف يتاج والبيايت والرخشذا جه البياية بلخروب بنواا ثلث يتوسط أأعيفل الز رف العريب 

لت  ذلاكر  اليت تواااتتطةع اساااتتدارك ما مي ن موير  أأو اضاااناا التعدي، اعامتدا عىل  نعةو الع و العله  وامزتاجه 

ت ابلويةة اليت توااا اىل اسااتتخدام اةر الرمس من  لل ، فضاال عن املعاجلا املوااتتح ة عىل  ااةه ال اهري

 . من ه ا حاول البحث الأجابة عن كةنفات اسااتت دام  ا املوااطوات و وظةنفا يف  ااناففة ابلون وداللته الصااوففة

 هوية اجلنس النين امل تج حديثا .  دمة  طابه املعارص اذلي خيتلر عاا من لفث

 

 -مديد املصطلوات :

حذف اليشااا ، أأساا ااه من احلواااو ، وهو أأن نوااتبدل     ه   -:  eliminationدل  احلذف .1

من املعادالت    ثيةة موااااوية لفا ، والزمة عاا ، حبةث ي دي  كل اىل اسااا ا  افول واحد أأو 

 1عدد من اجملفوالت املوجود  يف اا  الأوىل .

 أأو يه علخة بني  تةئني فعو  هين واحد ،صورين أأو أأ ا يف ويه  ع   -:   relationدل الاضافة .2

 2من  أأن أأحدهيف أأن يتبدل بتبدل الثاين .

. خترب من م ، م مي يف  ريس / فرنوااا  1331رسااام عرايق  و، مدي ة  بو عام  -همدي مطرشاا : .3

 يف خترب من املدرساااااة الوا ةة العلةا بلنوون يف  ريس .  ، م1355أأأدميةاة النوون ااة  يف باداد 

أأخام عد  معارو خشصاااةة يف باداد و ريس ، فضااال عن مواااامهته يف املعارو ا،ولةة اااعةة يف 

ت ار عام  يف  ريس ويعهو  التن م . ي مي 1355أأماكن عد  من العامل . أن أت ر معرو   يف باداد يف أ

 ا .أأستتا ا بلنن املعيفري فهي

 احلذف والاضافة ..املنفوم واملعىن -النصو الأول :

يواا  منفوم احلذف والاضااافة   ائةة فلواانفة وجيفلةة ال  نر  يف ضااوا جدلةة العلخة الرابطة بني حدي       

اعاخبة بداا من عىل الوااواا ويف حمطات  أأرخيةة م  ر   ثاا يف التوظةر والتداول ااايل والنيناملعادي ، وخد أأسااتم

تراا " أأرسطو " بذكل وصوال اىل التوظةر يف الن ر املعارص اذلي أأجرا  " جاك دريدا " عىل  النلوانة الأرري فة وأ

منفوم امللحا / الأضااافة ، بوصاانفا واحد  من أأت مرت زات الن ر الت ويااا ، لفث عد  أأن اوو هو مبثابة اضااافة 

وجوهرية بل اابة من  لل هذ  ال اهر  النلوانفة ، أأي أأن حمو الأثر يضاةر أأثرا جديدا ينوأأ وينوطر من  أأ رى

                                                 
 . 166، ص 1351،  1 ةو : املعرتم النلون  ، دار ال ااو ابلب اين ، باوت ،   صلةبا ، 1
 . 103املصدر ينوه ، ص 2
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اب ة أأو أألااا، مبعىن أأمنا حمو بلصاور  الو لل فعالةة الاضاافة أأو الأحلا  ، ويصابح اوو اضاافة ، والاضاافة حموا 

 ما  تبعه أأو  عين التبعةة اوايد  أأو اجملرد  اليت ال   ثر عىل ، دل وأأن الاضافة ال بل اابة أأو بلو  ع  املنفوم اجلديد

 .  3 ضاف الةه. فوجود الاضافة أأو الاحلا  ي اا الزي الأصو الأويل بذا ه عن لك ما مي ن اضافاه الةه  

يف امل طا "  يعين دل eliminationوخااد وردت ماادياادات عااديااد  ملنفومفااة لك مايف مونرد  ، فاااحلااذف        

ابلوغارتمي  " عىل اس ا  احلدود الوسطى من ال فاا ، أأما يف اصول العمل ففطلا عىل اس ا   ةع النرضةات اليت 

ب بولفا ، وأأما يف الايتخاو الطبةع  ففو امضولل الألفاا اليت ال   الر رشو  البيئة ال يوااااهح الع و أأو الترتربة 

 1. 

فاعين يف ابلاة نواتبة اليشا اىل اليشا مطل ا ، ويف الاصطل  نوتبة أأمس اىل أأمس  relationأأما الاضاافة       

، جر  كل الثاين  لأول يةابة عن لرف اجلر أأو موااهه . وخفو الاضاافة يش  ا اىل  ا ، وموه الاضاافة يف 

 هين   ا يف فعواصااطل  ال وا  . و عد الاضااافة امل وي الرابعة من م والت أأرسااطو ، ويه  ع  صااورين أأو أأ 

 والت ، والأبو  ، والب و  ، وغاها . والأضافة  لحا املواحد ، ألفوية ، واملعةة ، والتعاخالا ، واملطاب ة ، والوتببفة 

، و كل أأمنا  عرو بلرتوهر ، ألأبو  والب و  ، أأو  عرو بلمك ، ألضاااعر وال صاااار وال لةو وال  ا ن أأو  عرو 

اليت  – الالكم عىل امل والت –وم . وخال " أأبن ر اااد " دل والنر  بني هذ  ا واااة بل فر ألوااابفه والعامل واملعل

م  لنوتبة ، وبني الأضافة اليت وجودها يف النوتبة أأيضا ، أأن النوتبة املأأ و   يف الأضافة يه نوتبة بني  تةئني   ت و 

 . 6   النوتبة املأأ و   يف الأين ومىتم و الأبو  والب و  ، وأأما  واحد مايف  ل فاا اىل الثاين ، ، ف ال ماهةة لك

من لفث الأضافة اىل  ل ة أأخوام : أأوال : امحللةة املطل ة ويه اليت و   وم الألاكم ع د " اميايوئةو أيو "       

ال يت فد الاسات اد فهيا شرشا  أأو فرو . وثيةا : الرشاةة املتص  . وثلثا : الرشاةة امل نص  . والأضافة يه نوتبة 

لث  تةئني  صور أأحدهيف مي ع التصديا  لت ر ، ول وه ال مي ع التن ا ففه ، و كل لأمنيف يتضه ان  صور  ا ث بني

ني ا بات ليشا مي ع ا بات ع وه ، ولك  صديا برأأي مي ع التصديا بضد  ، وال معىن بلرأأي دل لك يربط بيايف . وأأن

املتضااادين الا ا ا حال أأحدهيف دون الأ ذ  لت ر . والاضااافة يه علخة بني  ااتةئني من  ااأأن أأحدهيف أأن يتبدل 

ل هر الوهس ، وتوهى رو بتبدبتبدل الثاين ،  تبدل التابع الراييض بتبدل املتاا ، أأو  تبدل مكةة حمصاول الأ 

 .5اا   ما الاضافة يف هذ  احلاي علخة ، و طلا عىل لك خايون يع  عن رابطة بني  تةئني أأو عد  أأ تةاا

ويف ضااوا هذ  اوددات النلواانفة فأأن جدل العلخة بني احلذف والاضااافة خا  وال أأينصااال بيايف ، ا  يتاا      

عاد  التخلا احلد الثاين بتبدل الأول والع  س حصةح أأيضاا ، أأي أأن اضافة  ا جديد هو  عديو ملنفوم احلذف وأأ

من جديد ، وهذا ي طبا عىل  ثا من النوون البيااية بداا من النوون البابلةة وحماوي النوان اضااافة خدم  اموااة 

صااور الوااابا وحمو الت لأخدام الأسااد الرابض عىل الأرو ، بوصاانفا أأضااافة أأساافهو يف الرمزي اىل املنفوم احلري

منفوم احلر ة ينوااه ، وحمو صااور  الواا  امل رسااة يف اذلاكر  ااعةة لفذا املوجود دل الأسااد   ، لفث ودودية 

                                                 
 .126،ص2006، 1ا،ار البةضاا،   –الروييل ، مفجان ، وسعد البازع  : دلةو ال اخد الأديب ،املر ز الث ايف العريب ، باوت  3
 . 166صلةبا ،  ةو : املصدر الوابا ، ص 1
 . 305، ص 1355ابن ر د : ما بعد الطبةعة ، دار العود  ، باوت ،  6
 . 103صلةبا ،  ةو : املصدر الوابا ، ص 5
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ويه  ،أأصاابحو الأضااافة حذف   طةة الواا  ال حيت ع  التأأرل املرتواام من  لل توااالكت الصااور  الواخعةة 

أأي دل  زتال واحلذف ل وم كبا من يتاجات النوون العراخفة ال دمية ،ملباديا الأ  اجرائةة  مت شوا  خصدي مللةات

أأن م اهر الأ اةار الواع  يف الا زتال واحلذف والتبوااتةط والتأأويو يف ساايفت ومواصاانات الأ اااكل الرمزية يف 

صةات خش مو  النوور خد جعو أأ اكل امل ا لني دون موهةات ، أأمنم جوود افولون ، وت ه ا مبثابة رموز وليووا 

ودورت يف  نعةو احلدث هو دور عددي " رمق  " ، مبا يتطلبه ال ص امللحه  والأسطوري ، اذلي يرفض حمدودية 

الأزموة والأم وة والأعداد ، ولىت  ارب اال املوااااحة التصاااويرية خو املتخةو ، اذلي ال مد  معامل يف  طابه مع 

ى الوومريون ، ومديدا ، يو  ملهوا واحضا لنوون العرا  ال دميتبوتةط ، مبعىن أأن مبدأأ الأ زتال وال  5املطلا  

اية اونور  علةه  لترت الترتريد دل ، د اضالصري، فن  اانا الورأا ال ذري عىل ساابفو املثال  تصاار الأ اااكل البرشا

لأي ويةة ااأ  ية بعةدا عن ساااااتبو اووالا زتال ، وايتاب الصاااااور  الرمز  ال ا  عىل نواااااا  اذلهن يف التبواااااتةط

 .  5لوخصةات حمدد  ، أأمنا ع هة النن حني ير    عىل حمدودية التوخةص والتوبفه  

ولعو جتيل هذا املنفوم يف النوون املعارص  أأ ا من صاناه أأو جتلةه الواابا ،  صاوصا يف النن الترتريدي من      

ساااااتةة ة الف دجتاهني علةه ، فا و الز رف لل ا اااااتتااال ه يف النوون الز رففة دل الف دساااااتةة وال با ةة  واعامتد الأ 

 كل يعادل مبدأأ و  ، ااكل جديد  من  لل التوصاةلت ا،ا لةة بلو  الف د   لت واتتت اليت  عين اضاافة أأ 

احلذف أأيضااا يف ضااوا حمو أأو أألااا بعض التوصااةلت ا،ا لةة اليت يناج من  للفا أأ اااكل جديد   ضاااف اىل 

الوا  ا اا  والبنفة الةةة ، و اتين الز رفة ال با ةة  لأضاافة يف ضوا  وا، احللزون أأو الاصن امللتر عىل ينوه 

والزهرية وصوال اىل املا املواحة أأو النضااات ا،ا لةة . ويتوا هذا النفم واضاافة الت وي ات الورخفة والأأساتةة 

مع  صا ابلوحة الترتريدية شو  كبا ، لفث ميارا النوان مللةة الأضافة واحلذف أليت حد و يف البنفة الز رففة 

الألفان ، اب ا  بعضو عاالا جوهر الا اااااتتااال الز ريف يف ابلوحاة اجملرد  لىت رةاو  لترتريادية الز رففة يف 

جملهوعة ا تتااالت ماا منفوم احلذف والاضافة ، فأأن حذف الزوائد أأو  وائالا الواخع وعوال ه  عين اضافة مواحة 

عىل وفا   كل الوطحجديد  و ا  أت ر بلواطح التصاويري، وي رن  كل  لأضافة ينوفا ، لفث اعاد  هةةة 

 يضعفا النوان علةه .اليت   وةا وبياي من  لل الاضافةمعاجلته   

      

 يف أأعيفل همدي مطرش احلذف مبعىن الاضافة النصو الثاين :

 لرمس  ا ه ،و وأأضااافة يوعةة عىل موااتتوى اوية املعارص    ويضااا بلواا  الثابميثو احلذف يف النعالةة الرر     

خبلف الرؤية ال دمية اليت  عين الألااا الواامو لاكفة احلدود ،  ا اليت  نبأأ هبا املز رف املومل خبو خرن من التن 

ن " يلحظ ا ااااتتاا  ب و  يف أأعيف  النوةة ، فعىل الر  مهمدي مطرشاااا" النوان  . وبأأساااا ا  هذا النفم عىل جتربة

هامتمه لبه وأأهمت به م و ااذلي أأ  ، الا أأيه أأياهس هبذا الرشااااا  وعراخفةعن جاذور   افاه الأوىل رشخفة  اي طااعاه

الإهيام اذلي يف لولاه النوةة اليت جتاوزت ا ثر ، وهذا العوا كور شو  وا  عن أأ  لوعر والرايضةات والعيفر  

                                                 
 . 135،ص  2006زها ، صالالا : النوون الوومرية ،سلو  عوتتار ، اصدارات  عةة التو فلةني العراخفني  ، باداد ،  5
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ي ر بط بذكل ، يهترتن  صاا ةر لولاه مو موااهى حمدد وأأساات التوصااةر  هذاه رفض حيد ه النن البيااي ، بةد أأ

ااي يفاللولاه  علن  لصااافا ا اا  لتع جعو  ا حماور العمل الراييض والعيفر  ، عىل غا ما يذهالا الةه النن البيا

االإ تباك  أأو املو وت ع ه يف وخراا  ما هو خمبأأ فهيا الأ تةاا   أأهمت دل مطرش   بتصورالت لةدي ، ا جوهر  ومع ا 

رصد  بعني الع و و الواخع  بلنروخات الواحضة بني الثةو الواخع و وليس الصور  اليت الث املعريف و نوا وخائع احلةا  ،

 أأبعد من حدود الرمس .هالا  مليفرسة ااالةة اىل اليت  دعو اإىل التأأمو الأوسع مبا يذ

ا جتود به مولأن اهامتمه  لرش  ينمت  بلهعىن املعريف والن ري واجلارايف أأيضا ف د حاول أأن ي مي علخة  بني         

ث الرشاايق ر ذ  العلخة موااتتنفدا من لك هذا الاح ا يف لولاه املرسااومة أأو املصاا وعة بواعث هاملاكيةة لتت هذ 

للةات  " الواساااااط " ومحموال ه ا،اللةة وااالةة اليت ظفرت يف أأعيفل  يتاهجاوأأعيفل الز رفة وأ طلخا من ف ر  ، اي اإ

اذلي ال ييش  ،لتاذي نواتةجا ف راي أمل  لر الو  العةاين   ا النوون أأي ههتا ااالةة ا  مي علهي الت رار اليت 

 مبعىن ظاهري غا املعىن التأأوييل اذلي مرحه املتل   . ولعو البىن الت رارية  عود ب ا اىل ذا ب احلةا  الةومفة والواخع

اليت  نااو االإنوان  ة ائديل علهيا يف الز رف العريب يواا اىل ابةعة امليفرساة احلةا ةة والعفأأن الاساتتدال ،املعيش

و حديثه عن ويف مجم .وا وسه ا،ينفة نواان املوامل عىل وجه اضصوص يف ت رار م والت لفا ه شوا  عام والا

دل ،ي اهامتمات خشصااااةة موذ انوليت ، العلخة  ضط املوااااتت مي والواااا  الف د  " املربع  جتربته النوةة ي ول :

 ذلات " والعلخة  بلون الصاااايف غا املهزوب ..العلخة مع العيفر  . أأن جتربيت مر بطة وشوااا  غا مبارش  حلر ة 

لرخش والز رفة  بطة مبضاااااهومنا النعيل  الف دساااااتةة "  لنواااااتبة بلهتعارفات التأأرخيةة الاربةة " ويه مر الترتريدية 

مناية  –اع وشواا  و  -الأساالمفة مبع اها الوااهويل " املوضااع  " وأأخصااد موحى الز رفة. وخد بدأأ أأهامتر  لت رار 

الوااتتيوةات ع دما رشعو لأول مر  بت وااتمي الوااطح التصااويري اىل وحدات متواااهبة وما رر  الواا  ، ول اا 

 . 3أأو مربعة   خمتلنة املضهون ، ملودية

ع صةاغات معارص  استمر  النوان مفن  الأراشواةل   فر أأمهةة املعاجلات البيية ، بوصنفا بعدا جيفلةا ورمزاي       

و،هتا املتااات يف الأسالةالا الف دستةة والت وةة املوتمتر  ، دل وأن من امله ن أأن يو ط همدي مطرش يف لعبة النن 

البيااي ، ور  براعته ف د  ة ن أأن املفار  سااتتالبه ، غا أأن أأ لصااه اىل املاكن دفعه اىل اسااتتلفام ذط أأساالويب 

 توااتتيو الرؤية وبني جتهةعفا يف حل ة واحد  ليس الا : العيفر  أأو ما يواا  ي فضااا ملعرتزهتا . مهع بني هوسااه يف

لةة . أأن  وازمنا أأو خوايني رالهتا ا،ا   صاانو مبرور الزمنجشاعة هذا الرسااام ت ن يف أأيه يتودى أأعيفال جدارية خد 

مواااةة أأن هذا اجلوااام املعيفري ما يزال حباجة اىل ما مي ن أأن ي  د أأعيف  تواااعى اىل اي امل املواااةة ليس أأال ..

 . 10وجود  ااايل .. وه ا ال ي  د " مطرش " وجود  مكواهد  اريج ، بو  نعو استتدراك دا يل   

يف لعبة الرمس من الأ ااكل املوطوة ، بوصنفا استتعارات  ز رففة أأخام علهيا النن   مطرشا  دلذلكل أأيطلا        

ملربع وا،ا ر  ، عىل وحديت ا اراخاصاوالنوون الصارى دل الز رفة   ، لر صةاغا ه الأساستةة عىل صعةد العيفر  االإس

رى دل ايف لك الأ اااااتةاا الف دساااااتةة الأ ث يدل أأحدهيف الت ر ومن مث  ناج علف، بوصااااانفيف الوحد ني املتوا، ني 

                                                 
 . 3/11/2003عل : صدمة احلةا  واملوت يف التو فو العرايق ، جريد  البةان الأمارا ةة ، بلهزيد : ي  ر الل ، م 3

 . 151، ص 2005عادل ، أمو : الرمس املعارص يف العرا  ، الفةئة العامة بل ااو ، دموا ،  10
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ساستةة   أأ وطوات فأأيه أأ اار املربع كوحدالتعامو مع هذ  امل املوتتطةو ااااااااا املثلث وغاهيف ..   وحني ف ر ب فنفة 

ابلعالا احلر علهيا من  لل ايتاب  اا  م رر بعد اإضااناا معاجلات   وةة وجيفلةة  الإفاد  من ال  ام  ممارسااة مي ن

ه ، الَبعدي  االف د  الركةيب لفذا املوطح لأيتاب عرشات الأعيفل اليت  نمت  اإىل اجلذر ينوه ول اا ختتلر يف  صا 

يف ضوا العلخات ال اجتة من التحوالت الوةةة اليت اس ط علهيا مناهمي ف رية عد  أن يدركفا جفدا ، ايطلخا من 

االإضاافة واحلذف اليت مارسفا عىل الو  الف د  اذلي يت بو م و هذا املنفوم ، اإ  أأن معىن احلذف يناج اإضافة 

املربع ويأأيت بضالع حمذوف أت ر من مربع ثن ي ون ففه موااتت تن عىل صاعةد الواا  ع دما يواطالا أأحد أأضاالع 

ماوازاين يت رران ففتحول املربع اإىل  ا  أت ر هبدم أأحد أأضلعه وي مي علخة أأ رى  بادلةة مع الضلعني اوذوفني 

ت واملرحلني اإىل رخعة ماكيةة ثيةة ، وهذا االإلااا  اذلي ميارسااه عىل ضاالع املربع هو الاعراف مباكن   ر بأأصاااي هذا أ

يتاجهاجلزا من  لل  املدى مع ا  ، دل أأ  أأن أأسلوبه مض ا ، يت ون مبرجعةا ه ، لةناحملنفوم أت ر وبنفة جيفلةة خمتلنة  اإ

 . 11، فضاا للأمالا ، وماامر   أأ ذ ستةاخفا يف ي ام احلذف والأضافة ، أأيه يرمس اةر الرمس  

ديد يف ضوا وىل يف ايتاب الو  املر  اجلا بعفا  ضهن   عود ه بلجذور الأ  ن هذ  امليفرساة التن ف فة اليتأأ       

ي  ، يناجلايالا الصااااوري الاي و خ اجتا    اصااااو  املعرففة واظفاركرتزا من ترسااااتةمللةة التن فةل واعاد  الب اا 

خدم علةه يمن عو اذلي أأ ا النا  احلرضية . أأن هذتوتتعةد امليفرسة التو فلةة ااخهتا دلاحلوتةة الب ائةة  يف واهجات احلة

لنن البيااي يوا  بني ا اجديد ان ت ون ملهواملوااطح برهافة فائ ة خدر لفا أأ  عن ادراك اتم ل فنفة التعامو مع هذا

 امل ون و مدالةو املوطح الف د حني يلتحر حبرار  احلرف العريب أأ ،  رو  مي وه دفئا  اصامن  ايفل الأ ال ادم 

و  أأ من  لل الانوطار الف د    بوصنه وحد  خفاا بلحرف و   يتوع مدا  ، ابلحرف وبلو  عىل الووا

معاملته مع املرجع اضاريج حبضور ال مية ابلويةة اليت  تفح ل ا خراا ه شو  خمتلر مضن هذا التحول الاجوا  من 

فات الاضاااا واملواااتمتر  أأ  لةات الانواااطارزاا مل  فيل العةاين  ضاااناا ابلون علةه أأو أأ الف د  الراييض اىل التوااا 

ا،ا ر  وةط  ريو جراا النعو الت رااملربعني ومويلفيف اىل موااتتطةو أأ  و اماديدماب احلاصااو بني املربع ينوااه أأ والا

 موتتوى الو  الز ريف وا،اليل .  اكل المنائةة عىلاليتاب أأ 

أأن ا باعه ملاج الترتريد ال ا  يف مجمو أأعيف  يتاب خواعته اليت تواااا اىل دل أأن الترتريد ال يلحا ، بو يواااتبا       

ال صااد ، لفث الأ اااارات  أأ ذ مازاها ع  احلذف ، فليس الوجود الا هذا اذلي ال  اةالا ع ه هةا ه : الفاجس 

ي اا الوحدات وخد  ااتةدت مع اها غا امل الا . الصااويف ، الطفري ، ع   صااادمات الأزموة والتجارو ، هاجس 

فالأ زتال صااار علخة الاسااةل ، وت وةةل الرسااام ، ووعةه ، ودخاه هفا ال   نصااو عن الواا ه  لفاجس التولةدي 

  . 12 لرمس لصاحل بنفة لفا  صائصفا املاكيةة وهويهتا يف الأجناز  ملرجعةا ه املرامكة . فالنوان حيرر يصوصه 

طو    ا دلاملربع  لةت ون  ااةه اىل  طواه عىل موااطوه الأ  ي ار دلمطرشاا  هبذا ف د حاول ت  ةرومل      

ت  رى م وية ملماوازية  تعامد علهيا  طو  أأ  الك خامئا عىل  اااا ف فة والعهودية يناج ت الأ  ر وبت رار املوااااتتوايربع أ

اا يف ارايت والثةو ملنفومات ترد  ث بةض   مية م ىل بلتعارو يف ابلون حني ا اار الأساااود والأ الضااادية الاكم 
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 ئيسلر ساااساااتةة امل وية بلنواااتةج ا لل التعارو الاجتايه بلخطو  الأ و من ا الةومفة ومرموزاهتا الن رية ، أأ لفا  

 ،بلعهو النين .وهذا التعامد   ساالطته املضااهويةة دا و الن ر الانواااين والانوااان الرشاايق عىل وجه اضصااوص 

،امئة افالعهودية الثو أأ ااعة الوااهس والأف فة حبر ة الأرو  . الاف فات والعهودايت  ل وى ال ويةةالإخران  صااةاة 

دل وأأن صاانة التعامد بني اضطو  الطولةة والأف فة  ع س احل ف ة الرمزية لصاانة الواالطان والفةبة  لول الوااهس ،

ر  يف ضوا علخة ، وهو العامل ا،يةوي اذلي ي فلأسلوو اضلا الألفي  يف  ل ه بلعامل العلوي  لنوتبة بلعامل الونيل 

تثر  الأبداعةة  اضالا  خمللو   أأما ابلون .  13، وأأسااااالوو اضلا هبذا التصاااااور يتطابا مع علخة النوان املبدع بأ

تواع النضاا غا اودود واالأ  ه يوتتعةد من ، يف ايلمنا  لصانر ففعين لر ة  اعاع الوهس املتوهجة ، والأزر  اإ

يتوا  ا  جاا بةهةدل هللا   ضط الف د  املربع اذلي، ال ص سالطته الرمزية و وظةنفا دا و الواطح التصاويري 

  الاهةا مع  اغا ه ااالةه اىل الوحد  الأ صار يف صةملربع  وهبذا ي طلا من الوحد  الأ مع ابةعة الوا  اضاريج دلا

نا هبا العمل الة  مرورا ية اليت يو يف  درب الرؤخا ه فت بياا ، أأ ن ي مي علاليت حاول أأ  ات الن رية وااالةةاملرجعة

 والة  يف ال  ر  ا اائةة.  جلزئةات اليت تر بط  لوهويل

يه يواااا اىل ابةعة املربع الف دساااتةة اجملرد  من  لل اضطو  امل وية   والنار  اذلي أأ  رى فويف أألفان أأ        

ملةة   ناح  أأ  ي يتفح ل ا فعالةة، النر  اذل ي كويه ساااطوا منرغا احني ي ون مواااطح ه د  مملوا أأو يف حيناجه 

 . فا البعضية اليت  نار  بعضاا ز ويو من  لل مرجعةات الت وين الانوااا  لالك الوااةني ومدلوالهتا الرمعىل التأأ 

مبعىن أأيه ال يوااتود اىل الأسااتتدالل امل ط   لتصااا الواا  الف د  ، بو معو من اذلاكر  مرجعا هاما يف مللةات 

الأضافة واحلذف يف ضوا الأستامتع ذلكل ال داا ا،ا يل ، أأي أأيه دل مل يعد يتذكر حفوالا ، بو أأ ذ يعهو مع  اكر ه 

. أيو الز رفة ع د  نوااا من نوااات اذلكرى ، أأو ف ويتخةو من غا  طوات ثيوية ، يتوااور معفا ، وحيذ

يه صااااا  بعامل ابتعد ع ه ، عامل من املراجع اليت ال  صاااااهو ، أأيه يتذكر لك  ا غا أأيه ال يذكر لك  ا فو  

البيااي املعارص ،  نالواطح التصاويري ، مبعىن أأيه يتصااو يف املوروث من  ا الطريا اليت  وصاو املوروث  لن

من  لل فعو التذكر اذلي ي ود  اىل مرجعةا ه وتواااااالك ه الأوىل  .  11وحي ا ي دا فوةا  ا ةا بلهوضاااااوعات  

ل دمي مع ، ليك يامتىش ا علةه والوخوف عىل الأالل لرؤية مورتز الأسااااالف بعني انخد  واجراا التحويرات اللزمة

 الرؤى املعارص  .

 

 همدي مطرش الاعراف يف أأعيفلالاضافة  و -لث :النصو الثا

للةات  ، ويف أأ رى يتخذ منفوما مانردا ير بط عد الاضافة واحد  من املنفومات اليت   رن  حلذف مر            بأ

للنه مع الع ارص الأ رى  انواا لر واخامة علخات بيية جديد  عىل وفا هذا املضاف اجلديد بعد الاعراف به و أ

مو عىل وحد  املربع واجراا ا ابارات بلتعامو معفا ي لو مطرشااااا  هذ  وهذا ابلعالا احلر واملتأأ دل ن اروحاتأأ . 

مواااااتتوايت فواه من الزتوي فاة الز رففة اىل الابداعةة ، ا  ايه حاول التعامو مع ماهةة الوحد  الف دساااااتةة وعدم 

                                                 
دالصالالا : الرمس الترتريدي بني ال  ر  الأسلمفة والرؤية املعارص  ، ااروحة د تورا  غا منوور  ، هةة النوون ااة  ، اضزاع  ، عبدالواد  ، عب 13

 . 61، ص1335جامعة باداد ، 
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املنرد  ، بو   ن فةل ىلحني مل يتوخر ع ، ي التحول الوة  والت ينالا تناا مبدرأهتا البيية ااالةة يف ضوا بعد  

وهذ  الث ائةة توا  ،ساا يف املبىن الوة    ويه البارز والاا ر العريب كأ الز رف يف استتعار الت وةة اليت وظنفا 

و الالااا والاعراف ، عىل الر  من  ر الانواااين ويه احلضااور والاةاو أأ اىل مرجعةات لفا لضااورها دا و الن

 جزاا من عراف هبا كومنا تو يه ت ريس الاأأ  الا ، رضاةات  املواافات البةنفة دلالأ  رفة البارز والااالضاور الز 

وامعاان  .  ن البارز و نوت الاا ر وخوواه دا و عمتته هذفر يف خمية ابلون اذلي يعيل من  أأ ا  ط ااايل اذلي يمت  

ت رز  مضاااا  عىل مربعاوالضااوا جلأأ اىل اماد يتواات   ااعة مع الأ مو ا سااتتخدام ال و والضااوا كرتزا من التع

ومن ، نفة و يه صورهتا اخمل ل لل   فر كيشا مرافا بل تواات أأ ن اضالع ، وع دما  تعرو بلضاوا فأأ حمذوفة الأ 

ا هذا ويف ضاااو ، عرشاااات املربعات  نردات عىل  كل املواااتتطةو امل ون من لل هذا الت رار الواااة  لفذ  امل

  يناج ل ا  الك بياي يمن عن خدر  النوان عىل التعامو مع م و هذ  املوضوعات .ضوا الاستتخدام بل

مي ن اإهيف   مبا ال ، ولعو ف ر  الترتريالا ا،ا  مط به يف موااا  تعا ا فهيا الرؤى املتخلةة ب  رايت العمل       

 دل املربع وا،ا ر    تنيالوحد ني الرئيوت  و اىل ااع بنيأأو جتاوز  بأأي    من الأ اكل ، ويف ضوا هذا النفم  وص

مربعات  ذكل حاول   وااتمي سااطوه التصااويري اىلوبةان ال تاجئ احلاصاا  من جراا  كل ااع ، فن  حماوي تر بط ب

اضامة اخملتار   ة  وظةربطري  اكل دا رية لةضع واحد  ماا دا و لك مربع سااا بلوا  اذلي يناجه انزعا اىل أأ كأ 

سااتتعاضااةا عن   اية ابلون و  وةات االإظفار لت دي ررضااا     وةا يمتثو  ل لل اليت مي حفا ر فا ، بوصاانه منفوما اإ

ي من    فة الو  البي  حليسا عىل مواتتوى االإدراك ، فضال عنالأ رى من أأجو  طاو يزتاوب ففه الع يل وا

 الووائالا والعوالا الضار  به بلوصول اىل  طاو حيتمك عىل موتتوى من الصناا .

مواااك النوان دل همدي مطرشاا   جلوهر ا ااتتااال ه م وه من  أأاا مورتز  النين برؤى  باعد عن بعضاافا يف      أأن اإ

يطلخا من ابلوحة املنرد  اىل النوون البةئفة اليت أأ ذت حزيا واسااااعا من جتربته يف  سااااتةا  التطبةا والوظائنفة ، اإ

ةا  ذلي مهعفا ، بةد أأن الارو الوظةن  بلنن وعلخاه  حل ضااوا الأعيفل امل رتز  ، وعىل الر  من اجلذر املواارك ا

ا  مع ا عن منج التوصلت البيية جملهو لركةة النن وم دمعه مضامني ف رية علةا ، ظو هاجوه الأ   وأأن محو 

نوجة اجلدارية  اجراب و ال نع  عىل موتتوى التطبةا ، وذلكل محو عد ه اىل اجلدارايت ال  ى الطولةة املاذية للأ

  اااكل جنهةة نايةة انجتة عن  وصااةلت   ائةة لوحد  املربع جراااإ  ظفرت أأ ف ر به من خبو ،  منجا مضااافا اىل ما

يتاب أأعيفل يتواوو  منفوم االإضاااافة ، أأو حني ي رن  كل بنعالةة التجاور اليت وا هبا أأرضاااةات ال اعات ا،ا لةة الإ

ةضاااا ر   نار  سااتةاخاهتا الأوىل ، لفث الأ اااكل املربعة املعمتة و لنفاهتا الب فهيا االإرشا  والعمتة اليت جعلفا هذ  امل

ا ، ، ا  دل أن التنااعاو ابلوين يف أأول الأمر شواااااتةط كرتزا من  باادلةاة االإظفاار واالإ نااا يف ال مي ابلويةاة املعمتاد 

التنريا بني  دون جدوىفالأ اااااكل الف دسااااتةة الز رففة  تلعالا  لأسااااود والأبةض بأأعتبارهيف رشي ني يتلامان 

الو  والنراغ ، أأي أأن أأحدهيف ي ون دلةل عىل الت ر ، و لتبديو الأعتباا  ال موز أأن ي  ذ أأي مايف دلةل أأال 

  .  16 ذ الت ر  أأ ب
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لوان لأ ا نن خيلا لوان من اضامة الميايه بأأ أأ خيرب عن دا ر  التعارضااااةة ، وحياول  وذلكل أن  وظةنه بلون ال       

ا ن املعادي البيية يه اليت  نرو علةه  كل الا اةار والانهبار  لضو يوجد لون  ةو وأت ر خبةح ، لأ   امات وال

مبعىن  ، يف التعامو مع املوجوداتا  ياكد املر  خيتن  من وحد  الضااوا ، وهبذا ياوص دا و النلواانة الرشااخفة ، 

للة و ، وذلكل جلأأ ان الرشايق حيرتالا بعضاا من خواو  الضاوا لةمت ن من الوض ة اىل مللةة الا ناا هذ  من  لل أ

نر الاا ر بلنضاااات البةنفة امل وية لنضااا  التصويري الة  ، ولىت ع دما يتعامو مع ابلون اليا فايه يتعامو احل

  املعمتد ا ضح يف لولاه  تةاا ، وهذا مان  الأ ويوتتجلالا لوان رمزاي مأأ و ا من ضوا الوهس اذلي خي حبذر معه ،

التاكملةة يتفح ل ا  خةالعلرضااةة البةضاااا ، وهبذ  لون الأصاانر عىل الأ بال صااةة دلالا  الاهللا  امل لوبة و عىل البنفة 

ليت ي فر فهيا اصاااانر خين  امل وانت ال صااااةة لفث أأن ابلون الأ  ، ويلةة ل فور منفوم الا ناا يف ابلونال راا  التأأ 

  . لوالت ابلون واملنفوم الت ين  ااع بني رو  ال ص ومدالاعراف بوحدايةة هللا ، وه ذا حاول 

وع دما يعود للإ ااااتباك مع الواخع شواااا  مااير بلرمزي واجملرد ، فأأيه يوااااتتعا الفةئة اضارجفة بلهوجودات       

جتاهاهتا يه احلام  بلهعىن الأ   لىت يف  ساالوبياه اضاصااة علهيا ، اإ  أأيه يعد   ااعات اضطو  واإ الواخعةة وفرو اإ

ظفار ملمح واخعةة ، فن  أأخوعته املرسومة ملد اىل ، لرأأا   بةضوي دل امادا   مضن هذا الو  ال   طو  حاي اإ

ثهتا اضطو  اليت أأحدت رايضااااةة ختتلر عن العلخات كةد  بأأن اضطو  امل ح ةة مهو علخاترسااااتةخا ل واعات أأ 

املواااتت مية املتعامد  يف ايتاهجا أأ ااااكل المنائةة ختزتل الواااطو  والأ ااااكل ومع اها الاكمن  لر ال اهري ماا . 

فراغ حمتوا  التنصة واملتعرب يع  عن معادي رايضاةة  صاا  فامل حين ب ى  عىل أأسااسافا الوا  الواخع  ، وبعد اإ يل أأ

عىل امللمح الرئيواة اليت ي ساواافا اضط اضاريج ، وه ذا مل يباعد عن جوهر ا اتتااال ه وأأجناز   اايئا خمتلنا من 

جتاها ه ، و ماكن هذ  التوصاالت  ا  لل موالت اضط ينوااه واإ ية   أأى أأن ال ح ا خدر  تركةبفة خمتلنة ورؤية بيا

 ملتل   اىل  نواا املوطح الف د  ومدلوال ه ، بوصنه موتتوى من موتتوايت احلذف والتحول الوة  بلوصول 

 والرمزية اليت مةطه شوا  واساع يف  نواات الو  أأو عىل صعةد اإ تتااالتاىل اجملرد اضالص املوازي بلرويح 

حمدود لنفته اليت  تجاوز الوظةنة ااالةة اضالصة اىل فضااات أأبعد من  كل   رن  ل وين واملطلا والابلون ووظائ 

.     

 - البحث :يتاجئ

التو فلةة  ا اتتاا  يف النوون والتعرف عىل مع ا  املضاهر ، وابةعة  ن فةل منفوم احلذف والأضاافةمن  لل     

   -يل :مت التوصو اىل عدد من ال تاجئ و يف يع  التأأرل ، ومن مث ملل ة أأثر  عىل أأعيفل النوان " همدي مطرش " 

الو الافاد  من الارث الرشاايق مبحهوال ه ا،اللةة والرمزية اليت جتلو يف مدارا التصااوير الاساالر  .1

ح  العامتدها ف ر  الت رار  ساااتتخدام املواااطوات الف دساااتةة دل املربع وأأي هة الرخش العريب دل التو اااتة

 وا،ا ر   .

اعامتد البارز والاا ر بوصااااانفا   اانت مةو اىل منفومات ف رية  تودد  حلضاااااور والاةاو أأو الالااا  .2

 والاعراف ممتثل حبضور الز رف والااا املوافات البةنفة .

الا اذلاكر  أأو الص  بعامل ابتعد ع ه ، لةصبح التذكر اعاد  لر يأأصبحو الز رفة ،يه جزاا من نوااات  .3

 لك  ا عىل الوطح التصويري .
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 ت املتعامد  بني اجتاهات اضطو  يف ب اا  طابهتخدام التضاااادات ابلويةة واملواااتتوايابلرتوا اىل اسااات  .1

 البيي الستتحضار الرمزي يف الن ر الرشيق .

الا ااتةا مع النلواانة الارشاخفة اليت ترى بأأن الوضااو  يناج عن  الا  ا اناا املر  يف وحد  الضااوا ، .6

 بعض خوو  الضوا . 

التعوااااتةا بني ي رايت العمل والرؤى التخةلةة يف  طاو يزتاوب ففه الع يل واحليساااا عىل موااااتتوى  .5

 الادراك ااايل .

مت  وظةر منفوم احلاذف والاضاااااافة يف أأعيف  بعةدا عن املنفوم التداويل اذلي يعين الالااا التام ، بو هو  .5

اضاافة اوذوف اىل ماكيةة أأ رى مري الاعراف به يف الوجود اجلديد ، وصوال اىل التنريا بني الثةو الواخع 

 ورصد  بعني الع و ا،اعةة بلتأأمو .

 -املصادر :

 . 1355مابعد الطبةعة ،دار العود  ، باوت ،  ابن ر د :.1

 . 1351،  1.  ةو ، صلةبا : املعرتم النلون  ،دار ال ااو ابلب اين ، باوت ،  2

 . 2006.زها ، صالالا : النوون الوومرية ، سلو  عوتتار الث اففة ،  عةة التو فلةني العراخفني ،باداد ، 3

 . 2013التو فو العرايق ،جريد  البةان الأمارا ةة ،  .الل ، معل :صدمة احلةا  واملوت يف1

 . 2005. عادل ، أمو : الرمس املعارص يف العرا  ، الفةئة العامة بل ااو ، دموا ، 6

 . 2013.عبدالرمحن ، افيفزي : همدي مطرش ..نزاع عىل الصعوبة بني ابلو  واملواهدين ، الأمارا ةة للأ بار ، 5

الرمس الترتريدي بني ال  ر  الاسااالمفة والرؤية املعارص  ، ااروحة  ، عبدالصاااالالا :.اضزاع  ، عبدالوااااد  5

 . 1335 باداد ، ، هةة النوون ااة  ،  تورا  غا منوور د

 1ار البةضاا،  ا، –باوت  املر ز الث ايف العريب ، . الروييل ، مفجان ، وساعد البازع  : دلةو ال اخد الأديب ،5

، 2006 .                                             

 

  عة ة البحث                                               



 جواد عبدالاكظم فرحان الزيدي .............................................................................................................احلذف والاضافة يف رسوم همدي مطرش

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


