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Abstract  Keywords 
فنانین المعاصریین بمصر وعند النظر إلى رحلتھ من أھم ال) م  2018–م  1929( ال یزال الفنان دمحم طھ حسین  

الفنیة نجد أن فنھ لم یفقد حیویتھ وقوتھ والذي یتمیز بھ من مفردات من  الثقافة العربیة اإلسالمیة ولكن بفكر وتقنیة 
الیوم الفن الحدیث بالغرب كما أن أعمالھ بالتأكید قدمت المساھمة  الرائدة للتفاھم بین ثقافات الشرق والغرب حتى 

م ، عاش في مناطق ذات تاریخ والتي تشمل محیط 1929فبرایر عام  14ولد دمحم طھ حسین في حي الجمالیة في  .
األزھر ومساجد سیدنا الحسین ، كل من المناطق الغنیة بالعمارة اإلسالمیة فھي أماكن یتمركز فیھا الخطاب الدیني 

اإلنساني ، ساھمت ھذه األماكن المنفردة في العالم العربي  والسیاسي غنیة بالنبض اإلجتماعي والسیاسي والسلوك
یتناول ھذا البحث دراسة تحلیلیة فنیة ألعمال الفنان دمحم طھ حسین من حیث العناصر  .في عمق أعمالھ الفنیة

 .واألشكال الموجودة في أعمالھ كقیم جمالیة تشكیلیة ثریة یمكن اإلستفادة منھا في أعمال فنیة  تطبیقیة أخرى
، ) الجرافیك ، التصویر ، الرسم ، الخزف ، السجاد ( تعددت األسالیب الفنیة للفنان في مجاالت مختلفة مثل 

إستطاع الفنان  من خالل ھذه المجاالت المتعددة إنشاء عالقات تشكیلیة وملمسیة بإستخدام األشكال الھندسیة والتي 
كما استخدام المالمس التراثیة  .ان واألشكال والخطوط یحتاج فیھا إلى حساسیة وخبرة خاصة ینظم فیھا األلو

المتنوعة من فنون حضارات متباینة وكذلك المستوحاة من الفن اإلسالمي مع مالمس من األشكال الھندسیة خاصة 
برع  .األشكال والدوائر والتي تعكس فھم وإحساس عمیقین بأنماط اإلیقاع التشكیلي التي یزخر بھا تراثنا اإلسالمي

ً رغبتھ في التجریب بتقنیات متعددة فأنتج مجموعة من المونوتیب ا القطعة ( لفنان في مجال الجرافیك مشبعا
الملون التي تكشف عن أسلوبھ المتطور الذي ظھرت أثارة على تصویرة وخزفیاتھ، ففي مجال التصویر ) الواحدة 

ة وإبداعاتھ من أشكال دائریة ومثلثیة تغلب علیھا ، إستوعب الفنان بقدرة فائقة ورؤیة حدیثة قوانین الفنون البصری
ً من التنغیم الموسیقي الھندسي بإسلوب ریاضي بحت ، أما في مجال الرسم فھو  ً نوعا الصبغة الترددیة محدثا
ً جمیع  صاحب جسارة في التصور وجرأة في معالجة التشكیل الفني وفق اإلتجاھات واألسالیب الحدیثة مستخدما

  .ة حیث أنھ یعشق التجریب واإلبداعاأللوان المتاح
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Introduction 
فنون عامة بدراسة فناني لم تحظ الدراسات األكادیمیة في مجال ال

جیل الرواد المعاصرین واالستفادة من تاریخھم الفني في البحوث 
األمر الذي یستوجب المزید من ھذه الدراسات , العلمیة المتخصصة 

  .فیما یمثل اضافة جدیدة للمكتبة العربیة في ھذا المجال
خاصة فى (یأتي البحث لیؤكد أھمیة تناول تحلیل األعمال الفنیة ▪ 

كعنصر ) أعمال رائد من جیل الرواد المعاصرین في الفن التشكیلي
 .مؤثر في بناء العمل الفني

كثیر من األعمال الفنیة تحفزنا على التساؤل عن مغزى الفن، فكل 
جوانبھ التعبیریة والمعرفیة تتمیز فیھا الرؤیة الفنیة عن الرؤیة 

ده یستطیع واإلبداع الفني وح. العادیة الصادرة عن طریق الحواس
ترجمة ھذه الرؤیة المختلفة وإیصالھا إلى المتذوق، والمادة أو 

 ً . الخامة ھي موضع بحث أي فنان، فھي التي تحقق فكرتھ مادیا
وأثناء ممارستھ الفنیة یتجھ الفنان إلى الحجارة أو الخزف في 
النحت، أو إلى األلوان في التصویر، أو األحبار في الطباعة، وإلى 

یھ عیناه في محیطھ، وھذا من ضمن الجوانب التى برع كل ماتقع عل
فیھا الفنان دمحم طھ حسین، فھو یدرس خصائص وإمكانیات الخامة 
لیصل إلى فھم أكبر یعینھ على تطویعھا لفنھ وجعلھا أكثر قوة في 

ألنھ من خالل دراستھ تلك یعرف متى تكون محققة لشكل . التعبیر
وما أقصى عطاء . أسھلومتى یكون استخدامھا أیسر و. أفضل

فتتحقق بینھ وبینھا ألفة كبیرة تفصح لھ المادة فیھا . یمكن أن تمنحھ
عن أسرارھا، وتقدمھا لھ بحجم معایشتھ لھا، ھذا فضال عن 
استخدام وأعطاء مالمس السطوح مختلفة وجعلھا من صور الطاقة 

ً للتفاعل بین الضو ء الكامنة في العناصر الشكلیة، والتى تصدر نتاجا
وكیفیات السطح، من حیث النعومة والخشونة، ودرجات الثقل، 

, فشدة األضواء المنعكسة عن أسطح المواد وكیفیات إنعكاسھا
تعكس الصفات الحسیة للخامة، مثل الصالبة واللیونة والخفة والثقل 
وغیرھا من صفات، ویظھر ذلك من خالل مجاالت الفنون المتنوعة 

طھ حسین ومنھا التصویر، الرسم،  التى أبدع فیھا الفنان دمحم
الجرافیك، السجاد والخزف، وفیما یلى سوف یعرض بعض نماذج 
من أعمال الفنان في تلك المجاالت الفنیة المتنوعة والرؤیة التحلیلیة 

  . الفنیة لھا
Statement of the problem 

( حسین في  كیفیة اإلستفادة من تحلیل األعمال الفنیة للفنان دمحم طھ
ذات الخصوصیة ) التصویر, الجرافیك , الرسم , السجاد , الخزف 

والذاتیة للفنان دمحم طھ حسین برؤیة تصمیمیة جدیدة في محاولة 
الثراء مجال التصمیم حیث أن البحث یكشف النقاب عن المجاالت 
التي أبدعھا الفنان دمحم طھ حسین في جمیع فنونھ لإلستفادة منھا في 

  .الفنون بصفة عامةمجاالت 
Hypotheses 

  :یفترض البحث أن
األعمال الفنیة التي أبدعھا الفنان طھ حسین في جمیع مجاالت فنونھ 
بما تحملھ من قیم وجمالیات تتضمن العدید من األفكار والقیم 
الفلسفیة الخاصة بالفنان والتي تثري العمل الفني وتفید الجانب الفني 

ي إلى ابتكار تصمیمات جدیدة تحمل طابع خاص للبحث مما یؤد
  . وفرید
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Objectives 
یھدف البحث إلى التحلیل الفني لمختارات من أعمال الفنان دمحم طھ 

الجرافیك ، الرسم ، التصویر، الخزف ، السجاد ( حسین في مجال 
دراسة فنیة تحلیلیة ومدى إمكانیة  ابتكار تصمیمات مستلھمة من ) 
تأتى ما  وھذا , مال الفنان دمحم طھ حسین في قالب جدید ومعاصرأع

 یة في أعمال الفنان دمحم طھ حسینالدراسة الجمالیة للقیم التشكیلعبر 
الدراسة التحلیلیة وكذلك  واتجاھھ الفني الدراسة النظریة لمدرستةو

  .الفنیة لنماذج من أعمالھ
Delimitations 

منذ بدایة مراحل الفنان طھ حسین من عام   :حدود زمانیة ▪ 
  ). 2014حتى اآلن  – 1957(

دراسة فنیة تحلیلیة من مختارات بعض أعمال  :حدود موضوعیة▪ 
الجرافیك ، الرسم ، التصویر،  (الفنان دمحم طھ حسین في مجال 

  ).الخزف ، السجاد 
Methodology 

ة لنماذج من أعمال الفنان دمحم یتناول البحث الدراسة التحلیلیة الفنی
  .طھ حسین

 Theoretical Framework 
  مجال التصویر في أعمال الفنان دمحم طھ حسین:  المحور األول

تعددت األسالیب الفنیة للفنان في مجال التصویر، وفي مرحلة 
الستینیات لقد استوعب الفنان بقدره فائقة ورؤیة حدیثة قوانین 

البصریة عندما طرق تجاربھ روح المغامرة وإبداعاتھ من الفنون 
 ً أشكال دائریة وبیضاویة ومثلثیة تغلب علیھا الصبغة الترددیة محدثا

نوع من التنغیم الموسیقي الھندسي المحسوب تصمیمھ بأسلوب 
ریاضي بحت، یرضع آصولھ الى األوب آرت والخداع البصري 

بیات فنیة دقیقة في ونجدھا مكونة ترك) 2، 1( كما في شكلى 
التعامل مع الشكل البیضاوى المتعدد األحجام والمساحات 

واألتجاھات مع التأثیرات اللونیة للغامق والفاتح مما یحقق األنسجام 
 والحیویة والتنوع في العمل الفنى وانتجت بألوان الكر على خشب 

 . 
ألوان الكر  –مالمس سطحیة إیھامیة  -دمحم طھ حسین ) 1(شكل 

 م1968 –سم  119×119-على خشب 

 
شكل بیضاوي في ألوان الكر على خشب  -دمحم طھ حسین ) 2(شكل 

  م1969- سم  119×119-

كما استطاع الفنان إنشاء عالقات تشكیلیة وملمسیة جدیدة باستخدام 
األشكال الھندسیة والتى یحتاج فیھا إلى حساسیة وخبرة خاصة ینظم 

ط، والتى تحولت الى رؤوس آشكال فیھا األلوان واألشكال والخطو
ناظرة وكأنھا في حالة ) 3(آدمیة ھندسیة مجرده كما في الشكل 

تأھب واستطاع الفنان تصورھا بشكل فرید، یظھر ثالث مفردات 
آدمیة في وضع رأسي ومأل الفراغ الداخلى لھم بأشكال ھندسیة 
مربعة متعددة الحجم والمساحة بجانب إدخال بعض الكتابات 

یة، واللذان ظھرا على خلفیة لونیة متداخلة  معطیة إحساس العرب
أنھا ملساء، ثم یشغل باقي العمل التشكیل الفنى باستخدام المربعات 
الصغیرة والمتنوعة في الحجم واالتجاه وتؤكدھا بالتباین اللوني بین 

وتحقق التوافق والتباین اللوني الشدید مع درجة . الغامق والفاتح
ل استخدام الفنان تأثیرات باللون الفاتح ذات حدود األرضیة، من خال

غیر منتظمة طبعت على الصفوف المستطیلھ المتالحقة المكونة 
لشكل العمل الفنى، وتمأل بعض مساحة المستطیالت المتوازیة 
  والتى جاءت منسجمة مع المساحات اللونیة السوداء في العمل الفنى 

  
ألوان الكر على  –وطني المیثاق ال –دمحم طھ حسین ) 3(شكل 

  م1966 –سم  80× 100 –خشب 
واستخدم فیھا الفنان مالمس تراثیة ویعرف بفن الالكر وھى تقنیة 
مستخدمة في شرق آسیا وفي الفن اإلسالمى تجمع بین التجرید 

  .والتشخیص
ً بتعدد الموضوعات  وتمیزت فترة الستینات عند الفنان ایضا

عة من فنون حضارات متباینة واستخدام المالمس التراثیة متنو
،   4( فنجده اھتم أیضا استلھم من الفنون األفریقیة كما في شكلى 

تصویر الصراع في غابات )  4( واستطاع الفنان في شكل ) 5
افریقا السوداء وكأنھا مشھد من الصور المرسومة على الكھوف 
یسجل الصراع بین االنسان والحیوان بشكل تجریدى إمتاز 

م والتناغم بین مفرداتھ وعناصره الفنیة بتأثیرات ملمسیة باإلنسجا
لونیة متناسقة لدرجات األصفر واألخضر مع األسود تتباین بین 
الخشونھ والنعومة، كما برع في استخدام مالمس خطیة ومعطیة 
احساس أنھا مرسومھ على حجر بمالمس على ھیئة خدوش اظافر 

لوحة رأسي یظھر في جاء بناء ال) 5(ولیس على خشب، اما شكل 
الخلفیة مجموعة من مالمس ملساء على ھیئة األشكال الھندسیة 
البیضاویة متعددة االتجاه والحجم ومتراكب علیھا صلیب ابیض 
اللون ویلتف علیھ مفردة عضویة سوداء لیعبر عن تعذیب افریقي 

  .كما اطلق علیھا الفنان والتى انتجھا على خشب ایضا

  
ألوان الكر على  –صراع في أفریقیا –ھ حسین دمحم ط) 4(شكل رقم 

  م1968 –سم  81× 101 –خشب 
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ألوان الكر على  -تعذیب أفریقي  –دمحم طھ حسین ) 5(شكل رقم 

 م1967 –سم  81× 101 –خشب 
وامتازت فترة السبعنیات للفنان بكثرة استخدام المالمس التراثیة 

ال الھندسیة المستوحاه من الفن اإلسالمى مع مالمس من األشك
والتى تعكس على )  7، 6( خاصة المثلثات والدوائر كما في شكلى 

فھم وإحساس عمقیقین بأنماط اإلیقاع التشكیلي التى تزخر بھا تراثنا 
ً تشكیالت فنیة بسیطة معبره عن حركات دینامیكیة  اإلسالمي، منتجا
تحدھا تقسیمات جمالیة وبإسلوب تكرارى متناعم ومتنوع، فرسم 

مة االسالمیة بالتنقیط باللون االصفر بینما شغلت باقى أرضیة النج
العمل بمالمس ھندسیة صغیرة بكثافات متنوعة ومتعددة االتجاه 

رسم مثلث ) 7(، بینما شكل )6( عناصرھا النقطة والمثلث شكل
بالنقط قاعدتھ اسفل العمل محدثا اتزان مع تحقیق تدرج اللونى 

اعلى العمل بوضع مائل من  بكثافة المالمس من اإلسفل الى
  .االصفر الى االزرق مما حقق التنوع واالحساس الحركى

  
ملمس ھندسي إسالمي أكریلیك على  -دمحم طھ حسین ) 6(شكل

  م1980 –سم  60×60-قماش 

 
أكریلیك على قماش  –ملمس تراثي  –دمحم طھ حسین ) 7(شكل رقم 

 م1980-سم  60×60 –
مجموعة (ة من لوحاتھ عرفت باسم كما انتج الفنان مجموعة كبیر

" البسملة" في الثمینیات یدخل بھا عالم التصوف، فتجمل ) البسملة

البسملة في " مضامین جلیلیة مختلفة في موضوعات متعددة 
والتي تمیزت بنسق خاص . الخ " ..البسملة في الخیر " "األنماء

لعربي للفنان یجمع بین االتجاھات الفنیة االحدیثة وبین التراث ا
واإلسالمي، والتى تتمیز بالحیویة والطالقة الشدیدة والحس 

.. وقد جمع فیھا بین اإلیقاع الھندسى والغنائیة التعبیریة.. الصوفى
وتنساب الحروف بطاقة روحیة ال تنتھى حیث یستدیر الحرف 
ویتصاعد ویھبط فى رشاقة بین الحركة والسكون وبین االستقامة 

ومع أناقة التشكیل، ومن ضمن ھذه .. فقیةالرأسیة واالنحناءات األ
  ) 9، 8(المجموعة شكلي 

والتى ظھرت في الشكل األول في شكل تصاعدى تكرارى على 
خلفیة من المستطیالت الرأسیة ،أما في الشكل اآلخر ظھرت 
البسملة في اتجاه مائل على خلفیة مكونھ أشكال مربعة ومستطیة 

مالمس ھندسیة صغیرة على آفقیة وآشتركا العملین في استخدام 
ھیئة دوائر ومثلثات، وكان إلختیاره الشكل الممثل في البسملة 
واأللوان وأسلوب التعبیر الذي جمع بین تلقائیة وعفویة الكتابات 
وتنوع إتجاھاتھا في المساحة المربعة المتعادلة في أضالعھا، فھذا 

حیث أعاد  األسلوب جمع بین تلقائیة التعبیریین وصرامة البنائیین،
في لوحاتھ النظام واألستقرار للكتابات داخل وخارج مساحات 
ً بمالمس والظل والنوروأنتاجھا بالوان اكریلك  ھندسیة ومستعینا

  .على قماش

  
 1- أكریلیك على قماش –البسملة  -دمحم طھ حسین ) 8( شكل رقم 

  م1982 –متر 1×متر 

  
-على قماش  أكریلیك–البسملة -دمحم طھ حسین ) 9( شكل رقم 

  م1983 –متر1
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وجاءت مجموعة فترة التسعنیات استخدم فیھا ألوان االكریلیك على 
قماش ، ووضع قضیة التراث والمعاصرة في أعمالھ الفنیة نموذجا 
حقیقا ومخلصا لعمیلة اإلبداع وكشف بأعمالھ عن االمكانیات العدیدة 
الكامنة في الحضارة المصریة بآفاق جدیدة برؤیة معاصرة 
ووضعھا في قالب بنائي ھندسي وتحلیل المساحة إلى جزئیات 
ملمسیة متنوعة تتناغم مع بعضھا البعض وبإیقاعات مختلفة تنظم 
تحركاتھا وتجمعاتھا واتجاھاتھا في التشكیل البصري المتكون من 
مفرداتھ المتنوعة آدمیة وحیوانیة ونباتیة مستلھمھ ومعبرة عن الفن 

لب علیھ التأثیر الملمسى الھندسي المتكون المصرى القدیم بتكوین یغ
، 10(من دوائر ومثلثات وخطوط متناھیة الصغر  كما في شكلى 

" النیل العظیم والتى قال عنھا بیصار ) 10(ویظھر في شكل ) 11
مساحة شدیدة العذوبة والخصوبة جمع فیھا بین تعبیریة اللون 

تات والحیوان والعناصر التشخیصیة فى وقت واحد من المیاه والنبا
یمتد فیھا النیل بشكل رأسى .. وبین التجدید والتلخیص .. واإلنسان

یتحاور مع ما حولھ بزمن عمیق ال .. فى زرقة من البھجة والنقاء
وأخناتون اإللھ الذى ) 11(، شكل  ینتھى وألحان وأنغام لونیة

استخدم فیھا اسلوب التنقیط وظھراخناتون في وضع معدول 
على العمل بینما عبرعن الشمس في الجانب األیمن ومقلوب أسفل وأ

من العمل باللون األصفر وبتشكیل غیر تقلیدى جاءت على ھیئة 
مربع یتوسطھ دوائر ملمسیة بالتنقیط باالبیض واالحمر والشعاع 
باألبیض وانتشرت بعض المالمس التراثیة المستوحاه من الفن 

معاصر امتاز  المصرى القدیم في ارجاء العمل بأسلوب تجریدى
 . بالبساطة والتلقائیة

  
ألوان أكریلیك على –النیل العظیم  –دمحم طھ حسین) 10( شكل رقم 

 م1991 –سم  3.2×180قطعتین  -قماش 

 
ألوان أكریلیك على –أخناتون اآللھ  –دمحم طھ حسین) 11(شكل رقم 

 م1955 –سم  145×145قماش 

 
ونوتیب على ورق م –)حیوان( –دمحم طھ حسین ) 12(شكل رقم 

م1968 –سم  70×50  

  المحور الثاني  مجال الجرافیك في أعمال الفنان دمحم طھ حسین
ان الجرافیك من المجاالت التى برع فیھا الفنان ومشبعا رغبتھ في 
التجریب بتقنیات متعددة ، فانتج الفنان فى مرحلة الستینات مجموعة 

ن تكشف عن طریقة الملو) القطعة الوحدة(تجریبیة من المونوتیب 
األسلوب المتطور الذى ظھرت آثاره على تصویره وخزفیاتھ ، 
حیث احتفى فیھا بالمالمس والخطوط الخشنة المتقاطعة، وذابت 
العناصر التشخیصیة فى خضم ذلك التشابك العنیف مع قدرتھ على 
ترجمة طبقات الفاتح والقاتم والمتوسط بصورة متوازیة كما في 

في األول مفردات حیوانیة واحدة في وضع ویظھر ) 12(شكلى 
رأسي نائم وآخرى على ھیئة وجھھ اسفل العمل ویظھر باللون 
الفاتح وسط خلیفیة غلبت علھا المالمس الخطیة المتنوعة، كما 
یظھرفیھ آشكال ھالمیة كونتھا تداخل الخطوط والمساحات والتى 

  .امتازت بالنعومة والشفافیة 
الفنان مجموعة من التكوینات من أعمال وفي وائل السبعینات قدم 

الجرافیك، التى تعتمد على اإلتجاھات الحدیثة ألسس التصمیم من 
خالل معطیات مدرسة الجشطالت لعلم النفس التجریبي في نظریة 

مجال (اإلدراك البصري، فھي تتعامل مع فكرة الخداع البصرى 
لكن داخل و" فازاریلى"مثل عالم أعمال الفنان ) الرؤیا البصریة

اإلطار القومي شدید الخصوصیة، ومحاولة ربطھا بأشكال الخرط 
ً الشاشة الحریریة كوسیط  التكوینیة فى الفن العربى، مستخدما

رسم الفنان الشكل ) 13(طباعى لمساحات تكراریة كما في شكل 
الھندسي المعین ومالء مساحاتھ بخطوط متراصة وكأنھا بضربھ 

متماثلة في السمك والشكل، محققة إحساس سطحى ملمسى  فرشاه
جذب بھ االنتباه، كما استخدم في الخلفیة األبیض مكون اربع 
مساحات مربعھ موزعھ في العمل أما باقى العمل باألسود، محدثا 

  .ایقاع متناغم ومنسجم 

 
 4عدد  –طباعة بالشاشة الحریریة  –دمحم طھ حسین ) 13(شكل رقم 

 م1978 –سم  30×30–قطع  

  
-طباعة بالشاشة الحریریة  -دمحم طھ حسین  –) 14(شكل رقم 

1976 
استخدم األشكال الھندسیة البسیطة من المثلث ) 14(أما في شكل   

والمربع مكونة مساحات تكراریة لشبھ تماثل رأسي لشكل مدخل 
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معطیا احساس وكأنھ محراب وان كان باللون االحمر، كما اكد 
عملین قیمة التناسب وإلى أھمیة قیام العالقات بین أجزاء الفنان في ال

الكیان الواحد على نسب ریاضیة وجمالیة، والتى تشیر إلى العالقة 
  ..بین مقدار الطاقة وفاعلیة الوظیفة لألجزاء في إطار الكل

كما أنتج الفنان على نحو سلسلة من األعمال التجریبیة بإستخدام 
ط، والتى امتازت بالبساطة بتكوین خطى الشاشة الحریریة بلونین فق

لھا محققة ملمس الخطى للفرشاه، مع اإلحساس بالحركة والحیویة 
فتظھر مجموعة الخطوط باالسود )  16،15( كما في شكلى 

واألحمر متعددة اتجاھات الحركة، ومعطیة احساس أنھا سرب من 
  .االسماك الصغیرة التى ترى في أعماق البحار 

  
طباعة بالشاشة  –مالمس  –دمحم طھ حسین) 15(شكل رقم 

 م1978 –سم  87×63الحریریة 

  
طباعة بالشاشة  –مالمس  –دمحم طھ حسین ) 16( شكل رقم 

 م1978 –سم  87×63الحریریة 
ولكن في حركة متضطربة ومنزعجة وتائھة، عكس ما تبدو علیھا 

والتى باتت منسجمة آمنھ تسیر في اتجاه واحد ) 16(في شكل 
  . سود واألخضر باال

وفى مرحلة الحقة منذ الثمانینات استخدم الفنان التھشیر والتدریج 
فى القیمة الظلیة للخطوط، والتى تقوم على تقسیم مسطح اللوحة إلى 
مساحات داخلیة كالمربع داخل المستطیل أو تقسیم المستطیل إلى 
مستطیالت متوازیة عمودیة، ثم یحرك فوقھا شبكات من الخطوط 

وفیة المتدافعة بسرعة، وتھشیرات بمثابة الصدى لتلك الحر
الحروفیات، ولكن متشابكة مجردة ملتفة مع نثر مجموعة من النقاط 
بكثافات مختلفة فى أماكن مختارة، ومن ضمن أعمال ھذه المرحلة 

  )  17(  لوحة المحراب طباعة أوفست  شكل 

  
 60×42–طباعة أوفست  –المحراب  –دمحم طھ حسین ) 17(شكل 

 م1980 –سم 
  المحور الثالث مجال الرسم في أعمال الفنان دمحم طھ حسین

إن التجربة والتجدید من سمات الفنان دمحم طھ حسین، فھو    
صاحب جسارة في التصور وجرأة في معالجة التشكیل الفنى وفق 
ً ومبدعا في مجاالت متعددة  األسالیب واالتجاھات الحدیثة ممارسا

م أیضا، مستخدما جمیع االلوان المتاحة ، فاستخدم للفن ومنھا الرس
ألوان الجواش، وألوان الشمع، واأللوان المائیة ، والباستل، اكریلیك 

  .  والحبر فھو یعشق التجریب 
وجاءت أعمال مرحلة الخمسنیات متأثرة بدراستھ واقامتھ في 

وبدء بتشخیص ورسم البورتریة ثم التجرید، ورسم  المانیا،
) 18(اظر طبیعیة على نھر الراین بألمانیا ومنھا شكلى مجموعة من

وحرص الفنان على ایجاد عالقة ترابطیة بین القیمة التشكیلیة 
والتعبیریة، ومصدرھا البناء الشكلي للعمل وصیاغة العناصر 
والتعبیریة الشئ الوجداني المتعلق بین العمل الفني وما یحتویھ من 

انھ قویة زاھیة متاثرة بمدارس شكل ذي قیمة تشكیلیة، وجاءت الو
الفن الحدیث في التناول وأسلوب البناء، معتمدا على مساحات 
والمالمس اللونیة واإلحساس الحركي للخطوط لیعبرعن الجو العام 
في المانیا وكأنھا صورت بواقعیة أكادیمیة بمساحات تجریدیة 

الفنان بلمستھ القویة والجرئیة محدثا ایقاع حركي متناغم، واستعان 
بمجموعة من األشكال الھندسیة للتعبیر عن البیوت األوروبیة مما 
أكسب العمل التوازن والتنوع بأسلوب خاص بالفنان یجمع بین 

 .معطیاتھ التأثیریة ومالمح التكعیبیة في خلیط متوازن

  
ألوان جواش على  –منظر طبیعي –دمحم طھ حسین ) 18(شكل 

 م1959 –سم  50×65–ورق  
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ناظر الطبیعیة في المانیا الى مجموعة لوحات رسمت في ومن الم
مرسى مطروح بمصر على شاطئ البحر في الستنیات مستخدما 
الوان الشمع والتى تمیزت بالخطوط القویة والسریعة بالوان 
ً إحساس بالحركة واالیقاع السریع، والتى  صریحة واضحة معطیا

لتعبیر من خالل تعكس تمكن الفنان من لغة التشكیل ومقدرتھ في ا
فصور . الخطوط واأللوان وان كانت تبدو على ھیئة اسكتش سریع 

كراسى وشمیة على شاطئ الرملى بمرسى مطروح ) 19( في شكل 
صور مجموعة من المراكب ) 20( ومركب شراعیأ بینما في شكل 

 .  الصغیرة على الشاطئ وآخرى في البحر

  
لوان شمع على أ –مرسى مطروح  –دمحم طھ حسین ) 19(شكل 

 م1964 –سم  20×25–ورق  

 
ألوان شمع  –مراكب مرسى مطروح  –دمحم طھ حسین ) 20(شكل 

 م1964 –سم  67×35–على ورق  
ومرحلة السبعنیات شھدت جراه فنیة وسبق من الفنان باستخدام 

عشر في عمل فنى وبالترتیب  االرقام العربیة من واحد الى ثالثة
رأسي مع استخدام التصغیر وبشكل صریح بشكل تكرارى 

والتكبیر، بینما یظھر في الجزء العلوى االرقام المتراصة بالترتیب 
ایضا في وضع مقلوب، ومستخدما لونین فقط االخضر والبنى 

فاستطاع . الغامق، ومحقق ایقاع عن طریق التنوع في اإلنتظام 
الدمج بین تراثنا العربى والفن الحدیث من خالل  ادخال الرقم 

عربى في شكل ھندسي یشبھ في تكونیة فنون االوب آرت كما في ال
والتى توضح قدرة الفنان تحقیق تشكیالتھ وإیقاعاتھ ) 21( شكل 

.. البسیطة العمیقة معبرا عن حركات دینامیكیة تحدھا تقسیمات 
تبدو متالزمة مع قدرتھ الزخرفیة وتكرراه للعنصر الواحد بأشكال 

  .غیر لنفس العنصرمتماثلة یتخللھا تكبیر وتص

  
–أجواش على ورق   –أرقام عربیة  –دمحم طھ حسین ) 21(شكل 

 م1972 –سم  70×100
وفي فترة الثمنیات قام الفنان برسم مجموعة من إیحاءات ومالمس 
وعناصر إسالمیة وكتابات عربیة منتجھ بالوان اكریلیك على ورق 

لتى یظھر فیھا ، وا)  22(  ملون كما في المجموعة التالیة في شكل 
تراكب العناصر االسالمیة والكتابات العربیة كقیمة تشكیلیة تعمل 

حیث تتراكب . على زیادة إدراك المشاھد للوحدة داخل العمل
العناصر بشكل تجریدي مبسط وحر وتعبر بشكل رمزي عن الكتابة 
العربیة  والمالمس وكتابات العربیة،  وھى تشغل مساحات من 

ثم جاء استخدام . یة المتداخلة  ومتنوعة في الحجم المستطیالت األفق
الحروف الكتابیة كعنصر تشكیلي غیر واضحة في مدلولھا اللفظي 
فھي تأخذ حركات حرة لینة زخرفیة على االطراف متشابكة 

أضافھا الفنان في . ومتداخلة مما أعطى إحساس باللیونة والدینامیكیة
مالمس المتنوعة وتشغل أجزاء متباینة في العمل الفنى  بعض ال

مساحة بعض المستطیالت وتظھر بشكل خطوط حلوزنیة كثیفة 
  باالسود، 

  
 م1982 –سم  50×35–ألوان أكریلیك على ورق ملون  –مجموعة إیحاءات ومالمس وعناصر إسالمیة  –دمحم طھ حسین ) 22(شكل 

ن مع االلوان المستخدمة في العمل من االصفر واالزرق الملوكما حقق اإلنسجام والترابط بین عناصر التكوین والوان الورق 
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  .                                          واالخضر وزاد من ثراء العمل الفني 
  المحور الرابع مجال السجاد في أعمال الفنان دمحم طھ حسین

دھشنا الفنان ببراعة استخدامھ للخامات المختلفة والتقنیات وبارتیاده 
ن مجاالت الفنون البصریة على تنوعھا ومنھا النسجیات للعدید م

واستطاع أن یعبر عن . المرسمة والسجاد الحائطى واآلرضي
مفھوم الوحدة في جوھره وعن قیمة اإلئتالف الكلي بین العناصر 

  .المتباینة في العمل وحققا الوحدة مع التنوع
واعتمد على الخطوط والتي تكسب المساحات صفة الحركة 

ً كان خط منحني أو ممتد أو التق دیریة في إتجاھات متباینة سواءا
مائل أو المنكسرة، والتى تثیر الطاقات الكامنة في األرضیة بكیفیات 
ودرجات متباینة إلى جانب إختالف درجات إحتواء الخط لألرضیة 

ً كما في شكلى  ً إلختالف تكوینھ، حیث یبدو مندفعا )  24،23(  تبعا
( الحاطئ انتجت في فترة الثمنیات، وشكل  وھى مجموعة السجاد

استخدم ) 24( جمع بین درجات االحمر واألسود، أما شكل) 23
  .اللون االزرق ھو السائد في العمل مع االحمر واألصفر

  
سجاد حائطي  –دمحم طھ حسین ) 24،  23(شكل 

قطع كما في شكل  6كما قام بعمل سجاد أرضي یدوي مكون من 
متصلة منفصلة في تشكیل تجریدى ھندسي جدید  وھي مربعة) 25(

وبسیط ومتأثرا فیھا بمدارس الفن الحدیث، واعتمد فیھ على التضاد 
بین االبیض واالسود، واستخدام الخطوط األفقیة المتوازیة المتقطعة 
السمیكة في وضع متجانس مع المساحات الصماء السوداء 

ر تارة رأسیة وتارة المستطیلة الشكل والمختلفة المساحة التى تظھ
آخرى آفقیة، مما حقق التنوع والوحدة وأعطى االحساس الحركي 
النابع من مجموعة اتجاھات الخطوط التى تظھر ایضا تارة رأسیة 

  .                وتارة آخرى آفقیة

       
 قطع 6سجاد أرضي –دمحم  طھ حسین ) 25(شكل 

للطاقة لھا فاعلیتھا  كما عمد على استخدام النقطة بإعتبارھا صورة
إذ نرى النقط الكبیرة الكثقیة ) 26( اإلدراكیة، كما في السجادة شكل 

ً إلتجاھات ممتدة بینھا،  والمنتشرة في العمل تثیر في المشاھد إدراكا
والتى جاءت باللون االحمر والبرتقالى ویحدھا من الخارج اللون 

عض، كما اكد االزرق فجعلھا متالحمة وكأنھا تسیر مع بعضھا الب
الفنان الفراغ الموجود بین نقط بمساحات لونیة بنیة وآخرى صفراء 

  . لتحقیق التنوع والوحدة والربط بین الشكل واالرضیة 
توضح استخدم الفنان  ) 27( بینما جاءت السجادة في شكل  

األشكال الھندسیة، والتى یعتمد في بنائھا على عناصر أولیة 
ط المستقیم والخط المنكسر والخط ھندسیة، مثل النقطة والخ

المنحني ومكونة أشكال الغیر منتظمة إلثارة اإلدراك بإختالفات 

ً لعدم خضوع بناءھا إلى قانون ھندسي  الطاقات النابعة منھا، نظرا
محدد، فتتداخل في تركیبھا العناصر المنتظمة وشبھ المنتظمة والتى 

ثیف في تصمیم جاءت متباینة اللون ومتداخلة  ومنتشرة بشكل ك
السجادة في وضع رأسي ومائل، ومعطیة في نفس الوقت إحساس 
مالمس خطیة، كما جاءت في عالقة تشكیلیة متناغمة ومنسجمة مع 
مجموعة من االشكال الحلزونیة اعلى واسفل العمل متنوعة الحجم 
واللون واالتجاه، مما اعطى احساس بالحركة والتنوع  ومحققا 

التي تتسق فیھ القوى المتنوعة للعناصر،  وحدة النظام البنائي
والتكامل الوظیفي ألجزائھ، كما استخدم الفنان مجموعة الوان 

 . متقاربة في القیمة والشدة

  
 –سم   100×180 –سجاد أرضي  –دمحم طھ حسین ) 26(شكل 

 م1989
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 م1988متر   6،5×4,5 ،سجاد حائطي ، دمحم طھ حسین) 27(شكل 

  الخزف في أعمال الفنان دمحم طھ حسین المحور الخامس مجال
الخزف من المجاالت التى ابدع فیھا الفنان دمحم طھ حسین، وامتاز 
بالتنوع في المالمس البصریة ویصاحبھا من الخصائص الضوئیة 
 ً التي تكتسبھا األسطح، فنجد الفنان شكل بنیة فنیة وفكریة وصوال

فیة التي تشتغل بھا إلى ظاھرة إبداعیة سردیة جمالیة تأتي مع الكی
ً باالتجاھات والمرجعیات  ً محمال الوحدات الزخرفیة لتؤسس تكوینا
الفكریة، بجانب براعة في التعامل مع التقنیات المتعددة التى  تحتاج 
 ً الى وعي ومھارة وادراك في استخدام ھذه الخامات لتضیف تنوعا

ید من الى وحدة النص الخزفي یراد بھا استنطاق طاقات تعبیریة تز
  .القیمة النھائیة للتأثیر الجمالي

فالفنان اخذ من صورة الفنون التراثیة المتنوعة والتى لھا رصید 
عن المتلقى مادة لیصیغ بھا مجسماتھ تمكن في سحرھا التراث، 
ً على عناصر شكلیة محسوسة یرید  والتي یعتمد في تجسیدھا أساسا

ة واالدائیة ، كما في بھا التعبیر عن الشكل یحقق بھا خبرتھ الجمالی
استخدم الفنان دمحم طھ حسین القط الذى لھ دالالت تراثیة ) 28(شكل 

متعددة في الفن المصرى القدیم وایضا في التراث الشعبى 
  المصري،  

وصاغھ في تشكیل تجریدى على ھیئة مخروط اسطوانى رأسي، 
وجاء الملمس الحجري مؤكد احساس بأنھ مصقول وعاكس للضوء، 

استلھم الفنان دمحم طھ حسین الحصان المأخوذ من ) 29(شكل  بینما
الفن الشعیى المصري،  وصاغھ في تشكیلي خزفي مصنوع من 
الحجر امتاز بالبساطة والتلقائیة،  ومستخدما الطالء األخضر 
واألزرق الذى زاد من جمالھ الظاھرى، ومثلھ وكأنھ ایقونھ شعبیة 

شباك ریفي یعلوه رأس  قاعدتھ على ھیئة مستطیل یتوسطھ شكل
حصان ملتحم بشكل أنبوب اسطواني، مما حقق التنوع والوحده 

 .  للقطعة الخزفیة 

  
سم   40ارتفاع  –خزف حجري –قط  –دمحم طھ حسین ) 28(شكل 

 م1959 –

  
 24ارتفاع  –خزف حجري –الحصان  –دمحم طھ حسین ) 29(شكل 

 م1958 –سم  

  
متر 2 –خزف حجري –عربیة كتابات –دمحم طھ حسین ) 30(شكل 

 م1972 –متر  2×

  
× متر 2–" ال"مشربیة من حرف  –دمحم طھ حسین ) 31(شكل 

 م1972 –متر2
كما استلھم الفنان من عمارة الفن السالمي وشكل المشربیة التى 
كانت تزین الكثیر من وجھات العمائر الشعبیة في مصر في آوائل 

یدیة معاصرة مستخدما القرن الماضي في صیاغة لوحة خزفیة تجر
كما في شكل  " ال " الحروف العربیة في الزخارف وخاصة حرف 

وھي خزف حجرى بطالء زجاجى تركواز، والذي حقق ) 31(
ملمس تراثي یتمیز بالخشونھ واللمعان، مع تعمیق االحساس بالغائر 
والبارز، كما برع ایضا في إستخدام الكتابات العربیة كوحده في 

زفیة حجریة حائطیة بطالء زجاجى كما في والتى ابداع لوحات خ
حققت االحساس بالعمق من خالل الفراغات المتكونة من التشكیل 
الجمالى، ھذا فضال االنعكاس الضوئي الناتج من التنوع في 
المساحات الغائرة والبارزة، وكأن الفنان دمحم طھ حسین اراد ان 

والذى استطاع  من  یؤكد ان الكتابة ھي احد أھم مكونات الثقافة،
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خالل تشكیالتھ وایقاعاتھ البسیطة والعمیقة في نفس الوقت یعبر عن 
حركات دینامیكیة تحدھا تقسیمات برؤیة معاصرة، حیث جاء 
التكوین على ھیئة بالطھ واحدة، ثم قام الفنان بتكرارھا في اتجاھات 

  .    متعددة مكون منھا لوحة خزفیة مربعة حائطیة 
نان دمحم طھ حسین بما یمتلكھ من ارث فنى للفنون كما ابداع الف

االسالمیة ودراسة علمیة تاریخیة واعیة وحبھ الشدید للتجریب ، فقد 
صنع اطباق خزفیھ دائریة ولكن بتشكیل فنى معاصر، واستطاع ان 
یضع رؤیة جدیدة للزخارف الملمسیة الخطیة التى تزین االطباق 

وط  والتى تبدو مجموعة من باالبیض واالسود ، واعتمد على الخط
الخیوط المتشابكة والملتفة بعضھا البعض بشدة وذات كثافة عالیة 

وجمع بینھا وبین " الشخبطة" بشكل تجریدى معطیة احساس
التشخیص بصورة تجریدیة،  واستطاع تشكیل مفردة آدمیة بنفس 

  .ویحیطھا  زخارف ملمسیة بالتنقیط ) 32(الطریقة شكل 

  
سم   34قطر –طبق خزفي –إسترخاء  –طھ حسین دمحم ) 32(شكل 

 م1999 –
كما انتج مجموعة من الخزفیات تحمل في بناءھا اسلوبھ الخاص 
واأللوان الطالءات ، ومالمس متباینة تضیف للشكل رصانتھ 
وقوتھ، كما انھا تثیر في مشاھد جمالیة جدیدة غیر تلقیدیة في 

الھادى مؤكدا بعدا الخزف الذى عرف عنھ بالملمس الناعم والشكل 
آخر في االنحت الخزفي ومعالجتھ بالتقنیات الحدیثة، ومحقق 
مالمس سطحیة ولونیة مبتكرة تعطي فكرة تعبیریة تنسجم مع 

أن الملمس بالنسبة  لفنان طھ دمحم ) 33( أسالیب الحداثة، شكل 
حسین الجانب البنائي للشكل، یرتكز على حركة السطح النابعة من 

رج ، من اسفلھ الى اعاله انھ الھیكل االنشانئ أو الداخل والخا
االساس الدي علیھ العمل الفنى ، ممثال في تفریعاتھ، جزئیاتھ التى 

  . ھي في مجملھا تؤلف الشیئ نفسھ

  
  –مجموعة أوبجیكت خزفي  –دمحم طھ حسین ) 33(شكل 

 م1999 –سم   10/15ارتفاع 
  :نتائج البحث

حثة أنھا حققت الفروض التي في نھایة تلك الدراسة ترى البا
طرحتھا في مقدمة البحث وقد ظھرت من تلك الدراسة النتائج 

 :التالیة
تأكد للدارسة من خالل الدراسة الفنیة ألعمال الفنان الرائد دمحم  -1

 ً طھ حسین أنھ في إستطاعة الفن المصري أن یكون محلیا
ً في وقت واحد ، كما تأكد لھا عدم تعارض  ً وعالمیا ومعاصرا

  .األصالة القومیة مع المعاصرة المتطورة
إستفادة الباحثة من الدراسة الفنیة التحلیلیة لنماذج من أعمال  -2

الفنان الرائد دمحم طھ حسین في فھم خصائص اإلسلوب الفني 
الممیز لكل إتجاه من إتجاھاتھ الفنیة في المجاالت المختلفة 

 .والمتعددة بأعمالھ الفنیة 
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