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 جامعه بغداد  

 كليه فنون جميله  

 الفنه قسم التربيه  

      وتمثالتهادالله الشكل في الرسم الحديث                      

 في نتاجات طلبه قسم التربيه الفنيه                       

 البكالوريوس في التربيه الفنيه  لنيل درجه  بحث مقدم كمتطلب                            

 

 

  الطالبةإعداد                                             

 صيوان  رحاب على حسين                               

 قسم /التربيه الفنيه                                     

   الرابعة/ المرحلة                                    

 )ب(  /صباحي  لدراسةأ                                 

 

 

 إبراهيم شراف دكتوره /رتاج ا

   ٢٠٢٠                 بغداد.                          ه.                ١٤٤١

                               م
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  الجناح وخفض ، وطاعتهما هماي إل باإلحسان وتعالى سبحانه هللاا أمر من إلى

 : تعالى فقال  ، ورحمة ذال لهما

  الكبر  عندك بلغن  ي  إما إحسانا  نيلد  وبالوا اهيإ  إال تعبدوا أاَل ربك وقضى} :

  .مايكر قوال لهما وقل  تنهرهما وال أُف لهما تقل   فال كالهما أَو  أَحدهما

  ربياني صغيرا   كما ارحمهما رب وقل  الرحمة من الذل  جناح لهما  واخفض

َ َ } 

   ،الغالي وسندي في هذه الحياه الئ أبي  *.

 فهو  ، لهيتحص إلى  والسعي العلم  طلب  نفسي الذي صب في فهو 

 .  والمعلم األب نعم

   إلى ، النهار وأطراف ل يالل   أناء  لي دعت من إلى  ، الحنان نبع إلى *.

   أمي إلى ، بصحبتها ـ وسلم هيعل هللاا صلى ـ الرسول  أوصى من

 .  ةيوالعاف  الصحة ثوب هللاا كساها

  ساندني الذي دربي قيورف  كيشر زوجي......  الصغيرة أسرتي إلى *. 

 حياتي وعمي وعمتي الذين اخذو دور األب واألم في ، وشجعني

ووقفو معي في  في كل حياتي  الذين ساندوني   واخواني  أخواتي إلى 

واحزاني.....الئ أصدقائي وصديقاتي الذين ساندوني ووقفو الئ افراحي 

                                          .... الئ كل من احبهمجانبي
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.  

 إلى  والعرفان بالشكر أتقدم

   المشرف بدن إبراهيم رتاج /  الدكتورة  ومعلمتي يأستاذت *

   ولم ، وتوجهاتها معلوماتها  من عليأغدقت  الذي بحثي   على األساس

  ًنور  نبراس كانت التي مةيالق بنصائحها وارشاداتها  ا يوم  علي نبخلين 

   ل يوجز االحترام وافر أستاذتي مني فلك ، البحث إنجاز رحلة في اءيوض

   معي بذلته وما وقت من منحتيني ما كل  على ريوالتقد  والعرفان الشكر

 .جهد من

 

   الجميلةالفنون   ةيبكل التربيه الفنيه بقسم  أساتذتي  عيجم  أشكر كما 

  من خطوة كل  في عهميتشج  صاحبنيي  وكان ، علمهم من نهلت  نيالذ

 البحث   خطوات

   المناقشة لجنة أعضاء أساتذتي  إلى ريوالتقد  بالشكر  أتوجه كما 

 هذا البحث   بمناقشة لتفضلهم

   رييوتقد شكري أقدم  عايجم  كميإل ًً 

 

 الباحثة  

 رحاب على حسين  
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 ملخص البحث 

)دالله الشكل في الرسم الحديث وتمثالتها في نتاجات    تناول الباحثة بحثها الموسوم

طلبه قسم التربيه الفنيه( يتكون ستكون من فصلين األول اإلطار المنهجي ومشكله  

 البحث وأهميته وحدوده وأهدافه.  

 . _اما مشكالت البحث تضمنت عده تساؤالت  

الفنية المعتمد عليها في  _هل استطاع الطالب أن يحدث متغيرات في صياغه اشكاله ١

 تشكيل سطوحه التصويرية المختلفة؟ 

_هل ساهم في تصوير التقنية لديه وآليات اشتغاله لتكتسب شكاله سمات متنوعه  ٢

 افكاره وما يصبو إليه؟  ءومتعددة مرتبطة با

_هل تطرق الئ التجربة والصياغات المستعانة من الخارج موظفا اياها داخل  ٣

ال سيما الجانب الفكري وموروثاته االجتماعية والثقافي التي عبر   8اللوحة التشكيلية

لديه خيارات ومجاالت أوسع لداء تلك التجارب الفنية بروئ جديده   حعنها. تنفت

 تختلف عن سابق؟ 

 اهميه البحث : 

الطالب وأساليبه الجديدة من المعرفة   ب تكمن اهميه البحث البحث في تطوير تجار

يجي التأملية الئ المعرفة التقنية القائمة علئ الوعي واإلدراك  قوامها االنتقال التدر

وفق ذهنيه منفتحة نحو اإلنجاز لتلك الصورة الذهنية المبتكر ه في مخيلته واخراج ما  

موجود من األشكال مميزه في ذاكرته بوعيه وتوظيفها في إنجازات جديده غير  

 وشمل  سابقامطروقه 

 الهدف هوه )الكشف عن دالله الشكل في الرسم الحديث(   

زمانيه..    الفنيه. حدود... قسم التربيه المكانيةحدود.. حدود البحث....

٢٠١٩...٢٠١٨ 

 مجتمع البحث... طالب قسم التربيه الفنيه.  

يه تضمنت عنوان البحث.  بتعاريف ضمن ااما تحديد المصطلحات: فخرجن

 .     وخرج الباحث بمصطلحات الدالله والشكل( 

 _اما الفصل الثاني : فتضمن اإلطار النضري عده مباحث :  
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المبحث األول :مفهوم الشكل. المبحث الثاني سمات الرسم الحديث. المبحث  

 الثالث :دالله الشكل في الرسم الحديث  

 خرج الباحث بعده مؤشرات أسفر عنها اإلطار النظري.  و 

يعد الشكل هوه خطوه مهمه التي استند عليها الفنانون والذين نتج عنه التجربة  ١

 كلغة حوار والتي أثبتت الرسائل وأطروحاته الفكرية

_ان الشكل قد أخذ حيزا واسعا في نضم التشكيل الفكري والفلسفي السيما ثراء  ٢

نقل مضمون فكره العمل الموجه للملتقى عبر البصر..اما الفصل الثالث  بيئتنا والذي 

تضمن إجراءات البحث اعتمد الباحث علئ إخراج أداه والعينة والمجتمع وخرج  

الباحث بعده عينات وعددها وحللها وخرج ب نتاجات واستنتاجات وتوصيات  

 ومقترحات 

(  واألداةجتمع البحث، والعين، مالبحث التي تضمنت ) إجراءاتاما الفصل الثالث فهيه  

واعتمدنا  .. وخرجنا بستماره تحليل وهي التي سوف نعتمد عليها في عمليه التحليل

 المنهج الوصفي في عمليه التحليل 

 . لذا خرجت الباحث بنتائج منها. 

_تمثلت المواضيع التي اعتمدتها الطالب في نتاجاته الفنيه )الرسم( خصوصا علئ  ١

المواضيع المتعلقة بالجوانب االجتماعية وما تتضمنه من مشاكل نفسيه للتعبير عن  

المعاناة والحزن والمساه وأهم المشاكل التي تحد من حريته ومشاكل الحرمان  

 وغيرها......  

لفنيه في أسلوب واحد وهوه اسلوب )التعبيري، التعبيري  _للطالب ميع االساليب ا٢

الرمزي( في صياغه سطوحه التصويرية وفقا لسياق واحد في تنفيذ غير متغير أو  

 متجدد مما ينعكس علئ الحد من التأويل نحو التنوع في المعنئ من تلقي ال أخر...  

 :  وخرجت الباحه بعده استنتاجات

لذي يمثل بيئة الطالب المحيطة به، مسببا أكبر ومباشر  يعد الجانب االجتماعي ا     ١

في دفعه نحو عكس كل ما أثر به من صراعات نفسيه وعاطفيه وماديه..... الخ من  

المشاكل التي تحيط به والتي تحيل من تحقيق أحالمه ومشاريعه المستقبلية وهذا ما  

ويوثر   طتعكس ما يحي يجعله مياال الختياره وتفضيل لتلك المواضيع المتشابه والتي 

 من تلك النزعات.  هفي
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_محدوديه امتالك الخبرة والتجربة الفنيه لدئ الطالب في إنجاز نتاجاته الفنيه وفقا  ٢

لال سالبي المختلفة األخرئ....، والمقترنة بتقنيات وآليات أظهار. حديثه. تعكس مدئ  

مفرداته الشكليه المركبة  ضعف التنفيذ أو البساطة واالختزال في عناصره أو 

 لسطوحه التصويرية والتي تفتقر الئ التفصيل في تمثيلها بشكل أدق.

 منهابمقترحات للبحث فيها وحداتها: وايضا خرجت الباحث 

علئ انتاجات طلبه قسم التربيه   ا_دالالت شكليه في تشكيل ما بعد الحداثة وانعكاسه١

 الفنيه.

 توصيات وهي لذا توصلت الباحث الئ 

_إجراء دواسات مكثفه وورش عمل فنيه تحض بأهمية التدخل التكنولوجي في  

صياغه التجارب الفنيه بمعاصره والمستحدثة وفقا لطابع التطور القائم في المجتمعات  

 المتقدمة ثقافيا ومعرفياَ 

 في كتابه البحث  الباحثةوالمراجع التي اعتمدت عليها   المصادرثم ثبتنا قائمه 
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 العناوين                                     

 

 ١  عنوان البحث  

 ٢ ايه قرانيه 

 ٣ اهداء 

 ٤ شكر وعرفان 

 ٧... ٥   ملخص البحث

 ٨ قائمه المحتويات  

 مشكله البحث 
التعريف اإلجرائي  

 للبحث 

١٠... ٩ 

اهميه البحث أهداف  
 البحث 

١٠... ٩ 

 ١١.....١٠ تحديد مصطلحات 

 ١٦...١٣ المبحث األول 

 ٢٧....١٧ المبحث الثاني 

 المبحث الثالث 
 الفصل الثالث  

٣٥...٢٨ 
٣٧ 

 ٤٢ نتائج البحث  

 ٤٣...٤٢ استنتاجات البحث  

المقترحات  
 والتوصيات 

٤٣ 

 ٤٤ المصادر
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 الفصل األول                               

 

 اوال:مشكله البحث 

 

لما   وذألك الفني في التحول علئ الصعيد عتبه مهمه  الفنية التنوع في االتجاهات يعد 

ومتنوعه لكل فنان   مختلفة  بألسالي.  الحديثة المدارس ال سيما  الفنيةتناوله االتجاهات 

أساليبه  في تناول  المحدوديةمتحررا من  والجتماعيه الثقافيةحدثاوي معاصر لبنيته 

    إظهارهوآليات في أدواته  المتنوعةواختيار تقنياته في اإلنجاز والتقنيات  الخاصة

في االخراج  وسياقات متنوعه و متجدده  وتوظيفها وفق نظم الفنيةواستغالل عناصره 

  الصياغةومتنوعه  المعنى متعددةاصبحت اشكاله   مما  التصويرية، لسطوحه النهائي

بعده   هولذا يخرج  الفنية اللوحةافكاره عبر  في صياغه  تعكس هويه الفنان واسلوبه

 . للمشكلةتساؤالت 

في  المعتمد عليها  الفنيةمتغيرات في صياغه اشكاله _هل استطاع الطالب أن يحدث ١

 ؟المختلفة التصويرية  سطوحهتشكيل 

شكاله سمات متنوعه  وآليات اشتغاله لتكتسب لديه  التقنية_هل ساهم في تصوير ٢

 افكاره وما يصبو إليه؟  ءبا  مرتبطة ومتعددة

 اللوحةداخل اياها   موظفامن الخارج  المستعانةوالصياغات  التجربة_هل تطرق الئ ٣

 التي عبر عنها. والثقافي  االجتماعيةوموروثاته الجانب الفكري ال سيما  8التشكيلية

بروئ جديده تختلف عن    الفنيةالتجارب خيارات ومجاالت أوسع لداء تلك تنفتح لديه 

 سابق؟ 

 البحث هميهأثانيا: 

 المعرفةمن  الجديدة وأساليبه الطالب  بتطوير تجارفي  البحث تكمن اهميه البحث 

علئ الوعي واإلدراك وفق  القائمة التقنية  المعرفةالئ  التأمليةاالنتقال التدريجي قوامها 

اخراج ما و  المبتكر ه في مخيلته الذهنية  الصورةنحو اإلنجاز لتلك  منفتحة ذهنيه 

غير  بوعيه وتوظيفها في إنجازات جديده موجود من األشكال مميزه في ذاكرته 

                     مطروقه سابقا.  
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 البحث.   فثالثا: أهدا

 التربيةنتاجات قسم وتأثيراتها علئ عن دالله الشكل في الرسم الحديث  فالكش)البحث: أهداف 

 ( الفنية

 البحث.   رابعا: حدود

 :)دالله الشكل في الرسم الحديث( حدود موضوعيه  (١

 (٢٠٢٠_ ٢٠١٩)زمانيحدود (٢

 (  الفنية التربية:)قسم حدود مكانيه ( ٣

 

 خامسا :تحديد مصطلحات.  

 اوال_الدالله 

ثم اشتقت من هذا   (١)الشيءباماره تعلمها )دلل( على ابانه تدل ماده    ؛لغة الداللة_ 

  فالداللة(٢) داللهوقد دل علئ الطريق يدل فالليل ما يستدل به،  األصل كلمه )دالله(

   وألبانه عنه شي  تعني اإلرشاد إلى بمعناها اللغوي 

العلن   –بحاله يلزم العلم به  بأنها كون الشيء  عرفت الداللة   اصطالحاً،  الداللة

بين الدال والمدلول  العالقةويمكن القول إن ( ٣)والثاني المدلول بشيءأخر واألول الدال 

بين   العالقة:هي  الدالةأن ، لذا استقر في المفهوم   بينهما  التي تربط   الدالةهي تلك 

بينهما فقد اسقر في المفهوم اللغوي  التي ترتبط  الداللةتلك والمدلول وهي الدال 

 (٤) المعنىوالمدلول  اللفظهي عالقه بين الدال  الداللةأن   .للحديث

__________________________ ._____________ 

تحقيق :اشهاب الدين أبو  ه( ٣٩٥بن فارس بن زكريا ت ، تأليف ابي الحسين أحمد اللغةمعجم المقاييس في (١

 ( د.لم)١٩٩٨ه١٤١٨، الثانية الطبيعة، دار الفكر بيروت، عمرو

دار المعارف  ه(طبعه ٧١١ابي القاسم بن منصور، ت:(لسان العرب جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ٢

 ، /دلل تد.. القاهرة

 القاهرة، دار الرشاد ه(تحقيق عبد المنعم الحفني٨١٦على بن محمد الجرجاني، ت):تأليف كتاب التعريفات (٣

 ١٣٩ص١٩٩١

 ٨٤م،ص١٩٩٣ه،  ١٤١٣؛ بيروت، الجامعية المؤسسة، أحمد نعيم الكركيين بين النصر والتطبيق الداللة(علم ٤
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الكالب بعض ببعض بواسطه  من ارتباط  المستمدة الداللةوهي . النحوية الداللة

العربي فبدونه ال يمكن  كالنحو الذي يعد قانون التركيب  لغةله أي التركيب الذي تخضع 

 ذألك وقد نسبه علئ  في توصيل اي رساله من المتكلم الئ المتلقي للكالم أن ينجح 

 (١) المحال اي الكذب)سيبويه( فيما سيما 

،  بانه هيئه الشي، وصورته(١٩٨٨عرفه أحمد العايد وآخرون ) الشكل لغويا.  (. )ثانيا 

،  //والمضمون في األدب اللفظ والمعنى بشكل واضح في شكله الحالي؛ أعرض رايك 

 (٢))وآخرون من شكله أزواج( سبه، ومثال //

القالب    الداخليةالروابط بانه مجموعه ( ١٩٧٠عرفه جان بارتليمي )الشكل اصطالحا. 

في   الكثيرةهذه تمامه كيانه وهوه الشي الذي يستطيع أن يضم العمل  ذألك الذي يؤسسه  

 ( ٣) منتظماجسدا وان يدخل أجزائها في موضوع العمل وحده الكل 

، حاله تسببيه من  بطريقه، ترتيب معين لها  للمادةتجمع هوه  ١٩٨٧عرفه إرنست فيشر  

 ( ٤)حاالت استقرارها

والرموز  وهي مجموعه من العماني في الرسم.   الشكلية   الداللة ثالثا. التعريف العام. 

  الفنية  للتجربةو لمتمركز عليها البناء الشكلي  المكونة الشكليةفي المفردات  الكامنة

ضمن  موضوعي وفكره ومضمون يهدف إليها الفنان المعاني لكل تنوع  والمتعددة

والنفسي  السيما ارتباطها بالجانب االجتماعي والثقافي  المتنوعة الفنيةصياغه تجاربه 

 كل فنان.   بيئةوالتنوع حسب تنوع 

 

 

 

___________________________  .____ 

بن أحمد ففاقه وصنف ابو البشر الملقب ه(وهوه عمر بن عثمان بن قنبر الحارث للوالء ١٨٠ه_١٤٨(سيبويه )١

 ( ٥/٨١:تعني رائحه التفاح )اإلعالم  بالفارسيةفي النحو والسيبويه كتابه المسمئ سيبويه 

 ٦٩٩ص١٩٩٨والعلوم  والثقافة العربية للمنضمة، وآخرون :المعجم العربي اإلسالمي (احمد العايد٢

والنشر   للطباعة، مؤسسه فرانكلين ،. م نضمي لوفاء بحث في علم  الجمال ت:أنور عبد العزيز جان تليمي:(٣

 :القهرة

والفنون   الثقافة، المجلس الوطني المعرفةعالم في فن التصوير، سلسله  اإلبداعي  العمليةشاكر عبد الحميد : (٤

 )  ٢٤٢،ص١٩٨٧واآلداب الكويت، 
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 الفصل الثاني                          

 

 

 (المبحث األول١

 

 )مفهوم الشكل( 

 

 (لمبحث الثاني ٢

 

 ( الحديثسمات الرسم )
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 المبحث األول                                       

 

 مفهوم الشكل : 

الفنون وشكلت من خالله عليها الفنانون أو كخطوه مهمه استندت تمثل الشكل مفهوما 

مع  حوار  كلغةليجسد  الفكريةوطروحاته حوار تبث رسائله  كلغة التجربة لينتج عنه 

والمشاهد عبر   التجربة  نما بيللتحاور والتفاهم  واضحهعالميه   لغةالمتلقي والتي تعد 

 البصر. 

في بنائي  هي عمليه التغيير والتجديد فعمليه التحويل التي طرأت علئ الفنون عامه 

وكيفيه إدراكه التي يستند عليها مفهوم األنسان  المهمةالشكل كونه يعد من المفردات 

 المعنفي التعبير واالظهار الئ األشمل  ذألك بل يتجاوز  ه األجزاء وعناصر الفن لبقي

بال شكل مهما اختلف أو تجرد عن  إذ يرئ)ستولينتز( ليس هناك عمل فني للملتقى. 

الذي يتألف من مواد  هوه أشبه بنسيج العنكبوت  مستقال بلوالشكل ليس كياناَ ، مرجعتيه

واسعا في نضم التشكيل الفكري قد أخذ حيزا  بأن الشكلالذي نجد (١) ومنتظمة مختلفة

 المختلفةوالمفردات   باألشكال المحيطةالجمالي التعبيري ال سيما ثراء بيئتنا والفلسفي 

االخرئ   الشكليةكشكل جديد يتناغم مع تكويناته التي اعتمدها الفنان بعد اعاده صياغتها 

عبر موحد بنقل مضمون فكره العمل الموجه للملتقى التنظيم بشكل  ذألك ليتحقق عبر  

 البصر.

 لقراءةالواسع للمتصل البصري. ويعد هوه الباب األهم والمدخل يعكس حاله االهتمام //

هوه الشكل والذي ترئ   محسوسة، اننا في العمل الفني أمام ظاهره الفنيةوفهم األعمال 

وقيمه فلسفيه عظيمه علئ  فكره ما، فإن له اهميه  ، نستوعب من خاللهمن خالله العمل 

، إذ أنه يشكل خطابا  الجمالية بالذائقة  وارتباطهوتنوع تمضهراته الرغم من تسميته 

كونه مركز اإلدراك   الجمالية ذائقتهوما تراه بين ذات الفنان وذات المتلقي  اتصاالي

فالشكل ، ولهذا والهيئةبين الشكل البصري والشعور الجمالي الفني والكثير ما يخلط بين 

 ( ٢) بينما الحياه هي مفهوم العام للشكل  وللمادةلجسم  األساسية الصياغةهوه 

_______________________________________. 

، الطبيعةللكتاب،  العامة المصرية الهيئةكريا، وفلسفيه ترجمه فوادز  جمالية  دراسة:النقد الفني ستولينتز،  (１

 ٥٩ص١٩٨٠، القاهرة، الثانية

 ١٣ص١٩٨٢، ميالنو، عناصر الفن الجزاءاالول /دار لفين للنشر فرح عبد علم  (２
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األخرين الذين  فسر الشكل حسب مفهوم لدئ اراءالمفكرين  اخرئاما في مجاالت 

الظاهر//فإن الشكل في الرئي حول الشكل وعالقته بعالم الواقع تقاربت وجهتهم 

فالشكل هوه الجزاء المرئي  //( ١)جسد مدرك بعالم محسوس//بمفهومه هوه عالقه 

ومقابل   الفالسفةعند  الصورةوتجسيد األفكار، وهوه للشياءولغه الفكر واداه التعبير 

اما بعظ (٢) //الفكرةوتجسيد وهوه وسيله للتعبير  الشيءبه  زما يميوالشكل هوه  المادة

وعالقتها  حول ارتباط الشكل في بنائيه  النضر التي تباينت في وجهات  الفلسفيةاألراء 

نظم  لتشكيل وبناء الشكل وفق سياق أو العناصر  تنظيمبالداخل والمدلول وكيفيه اعاده 

قدم علئ انه  //حسب وجه نظرهم للشكل. البنيويةمقيده كالتي وجدناها في تفسيرات 

بل  عن بقيه العناصر  منعزلةلكل عنصر بصوره  وألهميةإدراك للعالقات بين األشياء 

إلدراك وفهم معناه  علئ وفق قوانين صارمه تقودنا ان أهميته تكون بارتباطه مع الكل 

  بدراسةتتمسك العناصر فيها ضمن وحده الهدف، فالبنيه فإن بنيه الشكل هي اندماج 

وجود اآلخرين وليس جوهر وكل  كل معناها  طما يشتر النظامبين عناصر في  العالقة

التنوع في تناول الشكل وتنوعها    ذألك ننطلق بحسب ومن هنا  (٣)//منها مستقل بذاته 

وكيفيه صياغه الشكل تخرج بأنواع حدد عبرها ماهي   الفلسفية الفكريةحسب األراء 

 الشكل . 

التشخيص اإلدراكي الحسي   ضروريشرط  الحسي: وهوهاإلدراك  بالمعن_الشكل ١

  للمحتوى

  التناسبيةات، هوه المفهوم الكالسيكي للشكل وبالعالق البنائي: وهذا بالمعن_الشكل ٢

 إلجراء بعظها مع بعظ ويمكن تحليله وتحويله الئ أرقام.  

 الرمزية:وهوه الشكل أفالطوني إذ جاز التعبير وتغلب عليه  للفكرة_الشكل الممثل ٣

والجمالية وبهذا يعد الشكل أساسيا   والعقائدية  األخالقيةوهوه أكثر ارتباطا بالقيم 

وال يبدو هذا التعبير الئ في صوره معبره /وضروري للتعبير عن أي فكره ومعنئ /

 العواطف وال بد أن يكون الشكل معبرا فال بد أن يكون عضوي تابعا في تعبيره عن 

 (٤).واألحاسيس من خالل العالقات التي تأخذ شكال داخل الحياه

  ._______________________________________________________ 

 والثقافة، مراجعه نيقوال داغز، بغداد دار الشون ، ثر سعاد محمد خضرالمرئي وال مرئيمير لو بونتي  (1

 ١٨٧ص١٩٨٧ العامة
ني  التذوق الفني علم المعارف لمجلس الوط اسيكولوجيفي   دراسةا، التفظل الجمالي، شاكر عبد الحميد  (2

 ٢٤٢ص٢٠٠١واألدب، الكويت للثقافة والفنون 
المجلس الوطني  ، محمد عصفور، الكويت من ليفي ثتراوس الئ دريدا وما بعدها،  البنيويةستروك جون : (3

 ٩ص١٩٩٦للثقافة واآلداب سلسله عالم المعارف 
           ٦٤ص١٩٨٦، العراق، دار الشون حكيم راضي فلسفه الفن عن سوزان ( ٤      
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من ناحيه   المختلفة قراءتهاعبر التي تناولت الشكل  الفلسفيةالكثير من اآلراء وهناك 

بمضمون العمل كالتي  اندماجهإدراك الشكل من خالل   القدرةالكم والكيف، وكيفيه 

مع المضمون أولها في مراحل فنيه جسدت تبايناتها في تعليق الشكل توصلنا إليها 

 القديمة الكالسيكية، ثم مرحله الفن والتي هي مرحله ايحاء بامتياز الرمزية المرحلة

 ( ١) المادةمن هيمنه الذي هو محاكاه ثم فن الروماني الذي هوه فن تحرير الروح 

تسليط الضوء عليه من  وكيفيه  القديمةالشكل في الرسوم أو الفنون  روبداء ظهو

والتي التمسناها لدئ  واظهار تفاصيل األشكال وتجسيد المالمح  الضاهرية ناحيه 

تفصيليا ال سيما  التي كانت لديها الشكل مهم في تجسيد   القديمةبعض الحضارات 

نب الحسي في تناول تلك  بواسطه الجاعلئ تمثيل الجمال والتعبير عنه   اعتمادهم

فالموضوع هنا   اإلغريقي بدأ بالفنوغيرها من األشكال.  وحيوانيه    ادميهاألشكال 

الذين  سقراط أفالطون أرسطو من رواد المفكرين  الفلسفةإذ يعد مثلت مختلف 

حكما بأن الشكل وليس  وقد أصدر أفالطون  والشكلية الجماليةتناولو المواضيع 

 العمل الفني جميال لما يجعهوه المضمون 

كثيرا ما كان يتمنئ حدوث  والنفع ولكنه  الحقيقةالجمال مستقال عن واعد أيضاً أن 

ونتاجهم الفني    اإلغريقفنون في  تلجئبين الشكل والمضمون األمر الذي تالف 

بابهئ  علئ عمل المثال  هترجمووالمضمون معا إذ الموكدين علئ اهميه الشكل 

في ابهئ  محاوالتهُ لتحقيق المثال فكراَ من خالل يعتبر )المثال( فهو  هواكتمالصوره 

 (٢) واكتمالهصوره 

 

 

 

 

 

 

 

.____________________________________________ 

 www.fnon.het  ٢٠٠٨في الفن، شبكه الفنون الزبير محمد، الرمزي  (１

 ١٤صالتذوق الفني  اسيكولوجيفي  دراسةشاكر عبد الحميد :التفاضل الجمالي  (２

http://www.fnon.het/
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في  التي تمثلت في تجسيد ماهيه الشكل عبر إظهار تفاصيله  اإلغريقيإذ اعتمد الفنان 

  بتسليطالحقيقي لديهم   المضمونالتي جسدت  المثالية الفكرةكتعبير عن أجساد اإلنسان 

وهذا ما   اإلغريقية الفلسفةفي انطالق  كأساسعلئ الجانب الحسي والمحسوس  الضوء

والتي اهتمت  آنذاك  القائمة المثالية للفلسفة:هوه انعكاس  اإلغريقي المنجز الفنيجعل 

)الجمال المثالي( الذي فكره  قمثاال لتحقي الشكليةمن بنيه بجعل المضمون بالعمل يتخذ 

كان يسعئ ليجاد تقابل موضوعي   اإلغريقي فالفنان  والحركةالقوه  ترتبط به خصائص 

علئ ماهي  ق م( ٣٩٩_٤٩٩)بين اشكاله وما تحمله من مضامين. فقد أكد سقراط  

 (١) الفضيلةمن  الدالة اإلنسانيةاختيار الفنان المالمح والتعبير 

الظاهر  بأن الجمال المطلق يتحقق عبر تجسيد مطلقه لديهم  نتيجةوهذا ما حقق  

 األخر  عبر الفن عامهَ مروراً بالجانب وتجسيدها   الطبيعةالمحسوس ومحاكاه 

تجريد  عبر  المتحققة المثاليةالئ  الظاهرةوتجسيد موازي لعالم المحسوس الشكل 

لفن  ظاهره المحسوس الذي أكد عليه اليكمن المضمون في ذاته وليس في 

المطلق في وهذا ما أشار إليه أرسطو. بتكوين التعبير عن الجمال  //اإلغريقي

تحكي المثل العليا واقتراب منها بعكس  التي تشكلت منها فهي   المجردةاألشكال 

وقد أكد أرسطو بأن    فأنيهغير ازليه وهي  فأنها الطبيعةفي  الموجودةاألشكال 

النوع  وهوه يضفي عليه طابعا الذي يجعله منتسبا الئ هذا الشكل كامن في ذاته 

النسب والقياسات  وهوه يفسر اهتمامهم ودراستهم  الجمالية الغايةفالشكل هوه .  (٢)//

وجسد  معرفه واسعه بالتشريح ويعلم المنظور لإلنسان وأصبحت لديهم  الحقيقية

وان التحوالت علئ الصعيد الفني،  (٣)المعبر  الحرية يماءاتإمن خالل  المضمون

فهي تسعئ الئ المضمون   القديمة اإلغريقية الكالسيكيةبحث روح اعتمدت علئ 

 والجور من خالل الشكل 

 

 

  ._________________________________ 

 ٣١ص١٩٩٨، القاهرةوالنشر والتوزيع  الطاعة فلسفه الجمال أعالمها ومذاهبها دار قباء (امير حلمي مصر:١

 ٣٥ص  ١٩٩٦  ٦١والنشر، ص الطاعة، دار (وائل بركات مفهوم بنيه النص٢

والنشر  للدراسات  العربيةزكريا بيروت مؤسسه ارنولد. الفن والمجتمع عبر تاريخ فؤاد (هاوزر: ٣

 ٣٩٢،ص١٩٨١
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 المبحث الثاني                                    

 

 :سمات الرسم الحديث

  السيما علئ  االخرئمن بين االساليب  المتفردة الفنية يعد الرسم الحديث احد االساليب 

من  في النصف الثاني أذكان اول بوادر ظهوره والفكري والتقني  الموضعيالصعيد 

التجارب والتنوع  والتعبير في أوربا من حيث التحول القرن التاسع عشر الذي شهدته 

في   الفنيةوطرح أهم تجاربه الحديث في تشكيل التي اعتمد عليها الفنان  المواضيعفي 

في نضوج  والتي تعد مرحله مهمه التي سبقتها   والمرحلةبداَءبالنطباعيه  الفترةتلك 

واالنفتاح نحو تناول األفكار   السابقةالقوانين. التمرد علئ الرسم الحديث من حيث 

الجانب   ومؤثراتبمختلف طبقاته  وثقافته المجتمعات    بالبيئة المتعلقة المختلفة

 االقتصادي والسياسي..... وغيرها 

  الكنيسةبحكم خدمه  السابقةالتي نشأت عليها الفنون   السابقةوالتحرر من القيود 

. وهذا ما التمسناه في أهم المدارس  وغيرها  الراقيةوالمجتمعات   الثريةوالطبقات 

 كوغ_ماتيس_تولوز( منهم )سيزان _فإن منها العديد من الفنانين والتي برز  الحديثة

من  في الرسم الحديث  والبارزة المتقدمةالمراحل  أولئ  االنطباعيةإذ شكلت مرحله _

مع التنوع في  في طرح المواضيع واختالف أساليبها حيث التحوالت والمتغيرات 

اعترف بها العالم وانفرد بها  وهذا ما جعلها عتبه رئيسيه االساليب والطرح الفكري 

عن السابق   والمختلفة الخاصة مالفنانون بنظرتهبها العالم وانفرد بها  ف الفنانون اعتر

والوجدان  عن المشاعر  أساليب الفنانين وطرق التعبير  ن ما بيفضال عن توازي 

 علئ المضمون الداخلي لذات اإلنسان. )الجوهر( ال سيما التركيز 

األفكار واألهداف التي يصبو  قادره علئ إظهاراهم  الفنية التجربة عل ٨ ٨وهذا ما ج 

فظال  الفنيةأعمالهم ت في إنجاز علئ أهم الطرق والتقنيا هباعتمادإليها الفنان الحديث 

في  من أجل إظهار تنوعا  والمخيلةذهنيه قائمه علئ الخيال  عن إسناده بصوره فكريه  

  مألوفةوفق لطرق جديده غير  الشكليةصياغه مواضيعه وكيفيه اعاده تركيب تكويناته 

 . لعالم الواقعموازينه 

في تمرد الفنان   األولى العقبةوالتي عدت  االنطباعيةت التي تفردت بها   تبالسما_بدأ  

وال  ، السابقةبالقيم والتقاليد  المتعلقة الفكريةوالمواضيع  األكاديميةعلئ أسس  االنطباعية 

من أجل   تبالستوديو ها الرسم المغلق الخاص وكسر القيود   الطبيعةنحو  قسيما االنطال
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كشروق الشمس وغربها وهذا ما جعل تسميه   الطبيعيةبالظروف  المتعلقة اللحظةتوثيق 

 واحساسنا بالضوء.  بالطبيعةيقترن   المدرسةهذا 

                                     

  اينفذوفقررو أن  مألوفةوأشكال غير أن يصلو الئ رسومات   رادو بعظ الفنانين أن 

علئ    القدرةتكون لهم  حتئالطلق الخارجي علئ الهواء  أويرسمون لوحاتهم في العالم 

 التي توجد في العالم الخارجيوتسجيل الظواهر توثيق  

وهي انطباع شروق الشمس كما في شكل (  ١٨٧٢)كما نرئ في لوحه )كلود موني( 

 علئ الفن األكاديميوهي تمثل تمرد وعصيان (1)رقم 

 ١ (لوحه كلود موني )شروق الشمس                                                               

بالضباب واختار عدد من المراكب  المليءاظهر الشمس منعكسه علئ صطح المياه 

 (١) عباالنطباسميت  ذألك . وعلئ الصغيرة الشراعية

اال   العقلية الفنيةممارسه العمال ون يرفض  كإنوومن هنا بداء تمرد الفنانون علئ قانون 

  ألفكارهمخيالهم واحساسهم الطلق والشمس وأيضا رفظو مزج انها التمتزج مع الهواء 

 الواقعيةهذا سوف يتعمق في الواقع وهم ضد األشياء ألنهم يرون 

والتي تعتبر أبرز حركه في الفن   االنطباعية المدرسةرائد لذا أصبح كلود موني 

 (٢)التشكيلي 

 

 

 

 

._______________________________________ 

 ( ٣٥ص١٩٨١)، بيروت للطباعةالمعاصر دار المثلث محمود الفن التشكيلي  اهمز (١

 ( ٧٧ص١٩٨٢)بيروت  ياللبناندار الرائد حتئ اليوم  النهضةمن عصر بهنسي عقيق :الفن في أوربا (٢
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)غداء علئ   المشهورةقام بالمرد في لوحته مانيه الذي  ادورد بعد الفنان   آتاوايضا 

 ( ١( )كما في الشكل العشب

 ( ١تشكل ادورد ماني)عداء علئ العشب                                                             

« فكرة جريئة  أرونان في العشاء »بعد  كوربيه من لوحة معلمه 1863ستمد في عام  

مع موضوعات حديثة مرسومة في الهواء الطلق،   الكالسيكي جديدة دمج فيها العاري 

وفي ذلك يقول: »أعلم أنه من الصعب تعرية النموذج في الشارع. ولكن هناك الحقول، 

في فصل الصيف يستطيع المرء أن يقوم بدراسات العري في الريف …«، وطبّق ما 

«، والتي عرضت بصالون المرفوضين وباتت  العشب على »الغداء قاله فكانت لوحته

في غابة تتحدث مع رجلين بمالبس  رمزاً للثورة في الفن، وهي تمثّل فتاة عارية جالسة  

ذلك الزمان العصرية. فكانت فضيحة طنانة هوجمت بشدة من قبل النقاد والناس  

انتقدها حين رآها بقوله: »إنه يهاجم الخفر   الثالث نابليون العاديين على السواء، حتى إن

والحياء«، ولم تقتصر الفضيحة على الموضوع بل تعدتها في التقانة، إذ احتفظت  

بالتضاد بين الفاتح والقاتم؛ ولكنها زادته حدة باستعمال السطوح الكبيرة واأللوان القاتمة  

(وتم عرضها في  ١٨٦٣_ ١٨٦٢)رسمها بين عامين   يلألشخاص وهة للخلفية والفاتح

  تما نييعد . وبهذا األسلوب وهي كانت بمعنئ النقد الفاحش في فرنسا  متحف اورساي 

  الحديثةالفنانين كان يدعو الئ الئ رفض لوحات مؤسسي هذا المذهب واحد من أهم 

 وخاصه لوحات الشباب  والمعاصرة

التشكيلي واألوربي وفتح له  هوه من أهم أعمال مونيه في الفن المشاهد وإن هذا العمل 

علئ إدخال    القوية. وقدرته محدودةأو الغير  الزائدة ة الجريئبسبب  وذألك  الشهرةأبواب 

 (١)الوقت ذألك في   بتواجد  الفنيةالقيم 

 

 

 ._______________________________________________ 

  ٦ص  العربيةالموسوعة  ١٨٨٣_١٨٣٢ورد . مانيه اد(نهيل نزال1

https://m.marefa.org/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87
https://m.marefa.org/%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86
https://m.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://m.marefa.org/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
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بروئ أوسع من  قد تجاوز أبعاد اخرئ لدئ الفنانين  أن التمرد  اخرئ نجد ومن ناحيه 

وترجمتها   المطلقةبالذات  المتعلقةاألفكار إذ كانو يستندون علئ إظهار  الطبيعيةحدود 

 .  جديده بعيده عن التجسيدبشكل صوره ذهنيه 

يرون هذا سوف    أالنهم بأفكارهم أن يمزجون احاسيسهم وخيالهم وايضا كانو يرفضون 

يرون الفن هوه متكون أو ممتزج   ألنهم  واإلنسانية الواقعيةوهم ضد يتعمق في الواقع 

فنيه خفيه لذألك يقوم  يوجد فيها مدلوالت  الطبيعةألن  طبيعةال يوجد فن بال  بالطبيعة

 بالتعبير عنها.  الفنان 

التي لم نعجب بنسختها  يجعلنا نحب األشياء المتشابه أن غرور الرسم //كما قال )ويلد( 

ألنها من    الطبيعيةالمناظر وقد فضلو االنطباعيون   عباالنطبا  مايسمئ  وذألك  األصلية

األكاديمي  مرتبط بالرسم  شيءعبرو عن رفضهم لكل أكثر الوسائل التي من خاللها 

كانت لهم   اليوميةمن الحياه  الفنيةعلئ استخراج لوحاتهم وموضوعاتهم  اعمدوفهم 

في   رما يخطوكل كل ما يؤثر عليهم في لحضه معينه في نقل الئ رسمهم  الرغبة

في تحليل اللون ومفهوم الزمان والتحول  تحليل   االنطباعيةإذ وجدت //احساسه الداخلي 

مكاني وهذا ما حصل   بالديمومة)تشكل توليدي ترتبط بنيه العمل الفني لحظه  للشكل في

في الرسم الحديث   الحداثة( الذين فتحو بوابه كوخ وسيزان_ فإن   مونيه  في الرسوم.

أن ينقلو الئ   رادو  اليوميةمن الحياه  الفنية موضوعاتهم اذ عمدو علئ استخراج (١)//

كما  وهم يرسمون من احساسهم وليس ما يعرفونه سابقه كل ما يسبب لهم اآلثار  اللوحة

  االنطباعية؛ لذا قامت القناعةوعدم في أعمال )غوغان( التي اوحت بشي من السودا يه 

من ابحاثه تحليل الطيف الشمسي التي قام بها  علميه مستمده  دراسةالضوء  دراسةعلئ 

 في أبحاث )هولتس(   وكذألك )إسحاق نيوتن( العالم الفيزيائي 

، كل من الفن الفوتوغرافيقد كان هذا الكشف العلمي قد حدث انقالبا كبير في //

في    ياالنطباع، وكان له أثر واضح في الفن والسيميائي الملون في القرن العشرين

مشاهده   عينيمكن لل اللونيةعن طريق الجزيئات  ألنه  وذألك عشر، القرن التاسع  نهاية 

 ( ٢)//. الطبيعية الوان

_____________________________________________. . 

كليه فنون جميله  ، اطروحه دكتور )غير منشوره( في الرسم الحديث المطلقة، محمد، اشكاليه الربيعي فاخر  (１

 ٨ص٢٠٠٢جامعه بابل 

  العربيةاإلمارات لإلبداع الفكري،  الشارقة ، منشورات مركز حسن، حسن، محمد مذاهب الفن المعاصر  (２

 ٣١ص. ب. ت..  المتحدة
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انشق عنها العديد من الفنانين الذين   هي التي ، الجديدة الوحشيةتعد خطوه اندالع 

باختالف كل فنان. فظال عن   مختلفةفي الجانب التقني وطرح أفكارهم بأساليب   اتمردو

 واعاده تشكيلها وتنفيذ موضوعاتهم عبر التعبير اللوني  لأللوانتباين تناولهم 

  االجتماعيةوالتي اعتمدت علئ تقنيه التعبير عن موضوعاتها  الوحشية به   جاءتهذا ما 

بغيه إظهار  الشكليةبالتفاصيل   العنايةبدون  والزاهية  النقية الصريحةعبر األلوان 

في مظهر الشكل إذ  التبسيطبصيغ غريبه يحكمها  متشكلةالمعنئ عبر دالاالت لونيه 

اهتدئ   منضبطفقط والثاني  بالغريزةجامح  قد أخذ نوعان األول  الوحشيةنجد األسلوب 

 بالفكر والمنطق

بالهيكل معقد واالحتفاظ  هما هوللتخلص من  التشكيلية البساطة الوحشيةلقد نشدت 

في   والحرية، الطبيعةالئ  للعودة  استجابة ، وهي تمثل والالزم إلبراز الشكلتبسيط ال

  البدائيةكما في الفنون  والفطرةوالنقاء  البساطةعلئ التعبير بناء علئ أسس تستند 

في  تعتمد علئ اللهم والحس الفطري وسمه التمرد لدئ الفنان الوحشي   واإلغريقية

بعظ التفاصيل مع محاوال تبسيط األشكال عن طريق اختزال األداء والتعبير الفني 

 والتعبيرية  المشكلةاحتفاظ األشكال بداللتها 

صراع مع األفكار األفكار هدفاً للكشف ما وراء الواقع المادي من  ذألك ليتخذ من //

 .  (١) //. المتحررة

المتزمته لالنطباعيه والفن الجديد  انقسامها من فروض المنهجيه  الوحشية  تاذا علن

األللوان الصافيه  ، وإعالن تمردها ضد األسلوبيه االشتراطات االكادميهعن واالبتعاد 

 مانخوان(  متمثله بأعمال ) فالمنيك، ودوران، وماتيس، و الصارخه 

مهملين الرسم والتأليف للتعبير اللغوي والمباشرة وسيله  ناأللوامستخدمين من 

   المباشرعنفه( من التعبير والتحويل الئ آليات رسم مبسط المريح الذي مكنهم  

 

 

 

  ._________________________________________________ 

، اإلمارات العربيه  الفكري، منشورات مركز الشارقه لإلبداع محمد جالل، فن النحت الحديث :وكيف نتذوقه(1

 ٤٩ب:ت صالمتحده 

      

      



 22 

 

بالمعنئ   الثريةليحمل دالالته الرمزيه إذ اهتم الفنانين في التعبير عن اللون الصريح 

 للواقع  المحاكاةوتبسيط التفاصيل بعيدا عن  واالختزالبعيدا عن النسخ الظاهر 

سبيل  : )انمئ اسعئ جاهدا في بين الفن والطبيعه  العالقةوقول ماتيس في تحديد 

التعبير فالتعبير عندي هوه مايتحكم في الوضع  الحصول عليه إنما هوه قبل كل شي 

بكل خضوع ألنني أجد نفسي   الطبيعةأن انسخ  ي باستطاعتبأكملها.... وليس   اللوحة

بعد أن كان  لروح اللوحه(واصبح الفن ادا تعبير الئ أن افسرها واخضعها مضطرا 

  واإلغريقية؛ المصريةوعند تأمل ماتيس للفنون)(١). الطبيعةمحاكاه  قاصرا علئ

بطريقه   الحقيقةعن أن للفن مدخلين اما بالتعبير //( توصل الئ حقيقه وهي  والشرقية

ماتيس التي تسمئ  كما جاء في لوحه (٢)خاطفه أو معالجته كل شي بأسلوب فني //

 ( ١)كما في شكل  الثالثةاألخوات 

عن طريق ارتباط  أفق رحب؛ وجعل اللون أداه للبناء التي انطلق فيها اللون الئ //

والفارسي  توافقيه بعد هضمه للفن الشرقي  لغةاللون بعد أن اعطئ  الشرط بالشكل

ألن ماتيس ادخل الئ الفن  ليخدم قره التعبير  والبساطة  السجيةوكانت أعماله تحقق 

وتلك  التناغم اللوني والزجاج الملون العائد الئ القرون الوسطئ الحديث خصائص 

بأسلوب  استلهم الطبيعه لذا تميز اسلوب ماتيس هي التعبير عن موهبته  اللونيةالغرائز 

   منفتحةالعصر بعقليه 

 (١)الشكل                                                                                

_____  .__________________________________ 

   ٤٧ص١٩٧٧ القاهرةزكريا إبراهيم مكتب مصر للنشر  (１

دائره الثقافه واإلعالم؛  والنحت( ت:فاضل كمال الدين ط:؛ للفن )مقدمه في نضريه الرسم ريددهربرت (２

 ٦٤ص٢٠٠١الشارقه 

اطروحه دكتور )غير منشوره( كليه فنون جميله  ماجد على مهدي، الحدس وتطبيقاته في الرسم الحديث  (３

 ٨٥ص٢٠٠٣جامعه بابل 
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تمثلت بقوانين األسلوب الوحشي عبر   الفنيةكما جاء به الفنان هنري ماتيس من أعماله 

 (  ١كما في لوحه )مدام ماتيس( )شكل وقم  النقيةالصارخه توضيفه لاللوان 

من خالل اعتماده علئ  اعتمد علئ تجسيد قوانين الضوء والظل بأسلوب مختلف /الذي  

  (١)// المحيطةفضال عن حدوده الحاد المتمركز بالخطوط بالون األخضر  الظلتجسيد 

 

                   ( ١)الشكل                                                                                                         

كما تخرج من األنبوب  في التعبير عن اللوان الصارخه وهذا ما جاء به الوحشيون 

)كما (واألصفر واألخضر في لوحه األمن )منضر من شاتواحيانا :كما في البنفسجي  

في بعض أعمال ماتيس ومانخوان  في البرتقالي والبنفسجي ( ٢في الشكل رقم 

يجسدون بواسطتها من  ألنهم اعتمد اللون وسيله تعبيريه //الستخدامه اللوان الصارخه 

يين. كما أن هذا التمسك التي تأخذ طابع التجريد  الحركة، الملونةخالل تقابل السطوح 

التأليف من خالل  وكذألك والتعبير العفوي المباشر جعلهم يعملون الرسم باأللوان  

 (٢)المباشر //الوصول الئ التعبير 

 ( ٢)الشكل                                                                                                    

 ._________________________________________ 

 ١٩٩١( منير البعلبكي المورد موسوعةسوزان بول )  (1

 ٣ص١٩٨١ للطباعة التشكيلي المعاصر دار المثلث امهز محمود للفن  (2
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من  مختلفه من خالل ما وظفه فنانيها كسمه  بذالك التمرد الوحشيه وهذا مايميز المدرسه 

للكشف عن  //مبسطا االشياءمختزل التفاصيل الطرق في صياغه اللون والتعبير النفسي 

المتحرره االجتماعيه  الواقع المحسوس من مواظيع متعلقه بصراعات وأفكار ماوراء 

وذألك من خالل سعيهما الئ تحرير ومشاهد الهدوء وغيرها من المواظيع والثقافيه  

اذ تمرد كل من ماتيس  (١)القوانين الرسم واالهتمام بالتوقيع اللوني//الفنان من كل التزام 

في  واستالم الطبيعه وتشابهو تي تميزت باإلبداع وكروتشه( في لوحاتهم الوبرجسون  

الفكري والثقافي وادخلنا في مجاالت  التعبير من خالل الحدس حاولو توسيع الوعي 

فنانون آخرون عبرو عن  من خالل االتصال والتعاطف بيننا وبين الحياه. وهناك الحياه 

وتولعو برشاقه  شاعريا حيث كان األشكال وتسمو بالرقه تمردهم بأسلوب فني خاص 

لدئ الوحشيه هي تظهر من خالل التعبير التلقائي  اللون وان أبرز سمات التمرد 

علئ اللوحه معبرا عن احساس الفنان  والعفويه بالرسم الخطوط يوظح اللون مباشره 

وهوه تحرير الفنان من الرسم التقليدي  وانفعاالته الداخليه وأرتباطه بالعالم الخارجي 

التمرد بمحاكاه ماهوه موجود بالواقع.بحسب ما يعرفه من أشياء وليس سم والتجاء الئ الر

واأللوان وان اي  يتمثل بين حريه التعبير لدئ الفنان التعبيريه ان  .  في المدرسه التعبيريه

أولها صفه تتصل بالعاطفه  فيها نوع من التعبير اتسمت عن طريق ثالثه أشياء صوره 

في العمل الفني للوحه والثانيه هي مدئ استجابه الفنان تجاه  واألجواء الموجوده 

مظهر اللوحه المنحوته أو   ٥فهي، انا الثالثه الذي يحاول أن يبرزه في اللوحهالموظوع 

 لدئ المتلقي المرسومه التي سوف توثر عاطفيا ونفسيا 

( الحديث  لو ترك( الذي ابتكر اسلوب )البوتريهوز ضهر عده فنانون ومنهم )تول//

والتي تجمع بين الصوره التالف بين العناصر المتظاده للطبع فقد تمكن من أن يخلق 

التي تحمل طابع فرنسا في تعبيرات   وبين اسلوب الزغرفي في أعماله الفنيهالمطبوع 

 (١كما في شكل )راقصات الطاحونه الحمراء( كما في لوحه )

 (١_____________________________.                )الشكل 

االخره علئ موقع من العربي فتحي للدادائيه فن الرافضين والحاالت . ٧٧محمود للرسم الحديث صمحمود عاد (١

ت:فخري خليل :مجله اآلفاق  (نوبل ناثان، التعبير في الفن التشكيلي ٢         www.altslakeelyالنت )التشكيلي( 

      .٨٠ص١٩٨٤عربيه ع بغداد العربيه دار آفاق 

http://www.altslakeely/
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الفنيه التقليديه  التمرد ورفض أساليب مرورا بالتكعيبيه  والتي شهدت نوعا من انواع 

التي تخلت عن مفاهيم   فهي أكثر حركه ثوريه في مجال الرسم الشكال نى في الرسم //

 .أهملت المنظور، النمذجه والتاثيرات المختلفهالواقعيه السحريه 

والعالم الممثل عبر منح المجال للفكره المرئي إذرفضت القابل المباشر بين العالم 

الفكري الظاهر للمثاليه، بدل الظاهر المحسوس  وتنظيمها علئ الحس معتقده في تحليلها 

الذي أو فكره الموضوع إليه ولجؤها الذي لما يصبو إليه الهدف الذي يشوه المضمون 

للمنجز الفني الذي عملت  تكمن في خلق خلخله لشكل تفاصيل اخرئ نجد أكبر أهدافه 

وتقابل الظل والنور  المتجه في التصوير الغربي كالمنظور علئ رفضالوساذل التقليديه 

 والتدرج اللوني. 

حيث رفظ هي تطور للوحشيه الكن االختالف كان واظحا وواسعا  فالتكعيبيه //

وقالو علئ لسان  وعكفو علئ معالجته بناء اللوحه الغنائي  التكعيبيون استسالم لالنفعال 

 ( ١)( )براك( )أن القاعده تصحح االنفعال

فعناصره الصريحه أهم وثيقه صوريه إنتاجها قرن العشرين لذئ نرئ أن التكعيبيون 

اال انها تموردت علئ ذالك العالم بالرغم من أن رسوماتها مستمده من العالم المرئي 

، فكانت هذه التقنيه  صوره تذكره بشياء حقيقيه من دون أن تمثلها فعاللتولد لدئ المتلقي 

( . عند مستوئ مخيلته المتلقي وهذا ما أكده )كانتبمثابه وصول الئ الصوره الموجوده

في الشكل الخالص( ومع أن وجه الجمال لدئ التكعيبيه  في قوله )العمل الخالص في 

)إنما يدار بالمنطق قبل  بها )كانت(  مع صنع خياالت كما كان يقولليس بالضروره 

الجورنيكا( كما في  تطور التكعيبيه علئ يد )بيكاسو ولوحته الشهيره وبعد كل شي( 

 ( ١شكل )

 (١______________________.               )شكل 0

 ٢٣_٢١ص١٩٩٠بغداد عفيف البهنسي الفن في أوربا دار المأمون  (１

واإلعالم  الجمالي والتصويري : مجله الرافد:دار الثقافه ديث عاصم عبد األمير تامالت في الرسم الح (２

 ( ٤٢، ص٢٠٠١_،  ٤٨الشارقه عدد



 26 

في  رد فعل ضد الطبيعه التي انتشرت في الثمانينات  ومرورا بالتجريديه التي جائت 

للرسم، وتعبيرهم الروحي  الرمزيين:مسار  ، لذ سار بمسارين. األول القرن التاسع عشر

، اتخذت الحركه الذي اتخذ من اهميه الشكل في التكوين العملوالثاني :مسار انطباعي 

بل تعتمد علئ عناصر  اي شكل من التعبير بما ليس له صله بالظواهر التجريديه 

صورمتعلقه ب  وتعتمد علئ )التخيليه( والتي تتصل بما وراء الطبيعه التعبير الصوريه 

أو رموز في  تعبيرها بمثابه عالمات محسوسه كون في  )المطلق( وهذه الصوره ت

 واأللوان.  تكويناتها الخطوط واالحجام  

فليس هناك فن يخلو من التجريد، ولكن نسبه  فالتجريد في الفن اما نسبي أو مطلق 

( الفن )األغريقي( والفن )اإلسالميف)الفن المصري( أشد تجريد من التجريد تتفاوت 

أن الفن )الوحشي( أشد  وبنظره الئ الفن الحديث نالحظ أشد تجريد من الفن )المصري( 

فقد ضهر قديما  )االنطباعي( هذا في نطاق التجريد النسبي اما المطلق تجريد من الفن 

لم يظهر ، لكن في النحت والتصوير وبعض صور الزغارف في بعض الصور االانيه 

وتجارب الفنان ألن ظهر بعد انفصال  جعل تأمالت  إذ اليمكن اال في القرن العشرين 

)كاتزان،  عن الموضوع الخارجي//إذ اعتمد علئ مفاهيم شموليه كونيه الفن بذاتيته 

حاول الفنان في هذه  (١)إذ تضمنت احساس الذاتي للفنان//التناغم، التجانس، اإليقاع( 

تطور خلط اللون عند  في تكويناته الشيء بحيث نرئ المرحله خلط الموضوعات 

، علئ اللوحه )كورق الصحف، قطع المعادنإذ قام بلصق المواد المختلفه )براك( 

ان الفن التجريدى  . الشرطه الزجاجيه( الذي خلق أشياء جديده من وسائل ماديه بصيطه

وال يعتمد  ئ تكوين صيغه شكليه مغايره للشكل المألوف يسعئ الفن ال موضوعي 

وما يطلق علئ  محدد بل يعتمد التغيير علئ حدس الفنان أو  التجريد علئ مضمون معين

ومشتقاتها، عن طريق اختزال العالم الخارجي من تكويناته في الخطوط واللوان 

الفنان مهتما في إبراز  فلم يكن الموسيقى  واللوان وصوال الئ ما يشبه وتبسيط الشكل 

الشكل الفني، وعرضه بصيغه ، بل استخراج المغزئ والممكن من تفاصيل اللوحه

لتحرير  احد فناني التجريديهفي رؤيته بطريقه جديده  ١٨٨٦( وبرز )كاندنسكي، اخرئ

ومع غياب الموضوع المعروف يحرر األلوان اللون من التبعية للرسم والموضوع 

 . بانه يستغني عن موضوعاتها الخارجيهزاد اقتناع )كاندنسكى(  ويطلقه بكل قوته وما 

 

 ._________________________________________ 

 ٢٥١ص١٩٦٢، دار المعارف المصريه، القاهره حول الفن الحديث، تر:كمال المالح(فالا نجات، جورج، ١
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بذاته فنياَخالصاَ، وقد كان االتجاه  طبائع األلوان معبراَ الذي يتولد من ويعتمد الشكل //

لقد مرت أعمال  (١)//التي تزعمها )كاندنسكى( االاول من التجريديه الغنائيه 

،  استخدام أشكال تجريديه تعبيريه عاديهمع التجريد بمراحل ثالثه أولها، )كاندنسكي( 

أما المرحله الثانيه، استخدم  (. األزرق ب)ميونخكانت اثناءاقامته مع جماع الفارس 

علئ اللون، كانت هذه المرحله  في اشكاله وعتمد علئ التصميم المحكم طبع هندسي 

مربع بدوائر مركزيه( )كما في واالقواس ويضهر ذالك في لوحه ) تتميز بالخطوط 

والتصميمات  اما المرحله الثالثه عباره عن مزج بين األشكال الهندسيه ( ١شكل 

. إذ استفاد من تجاربه السابقه وتميزت هذه المرحله بخطوط هادئه  التعبيريه التجريديه

  (٢()كما في الشكل )كما في لوحه دائره متعدده الدروب ومنضمه 

 

 (٢)الشكل                   (.             ١)الشكل                           

راضحا أواهمل الموضوع غير الماديه  لقد تخلذ عن التعبير اللغوي وعن الطبيعه

الفن التجريدى  يث وصف كاندنسكي مثالي حبالشكل المادي بحثا عن ماهوه روحي 

منحا  للروح( إذ أخذت األشكال لديه أقل جاذبيه للعين أكثر جاذبيه )شكل من الفن 

وقام بنقل  عن الروح من خالل التعبير عن مشاعره الداخليه  هندسي. عبر كاندنسكي 

كانت   ١٩١٢وهذا ما عبر في كتابه )الروحانيه في الفن( فهمه لهذا الدوافع الجديد 

تد بصله فجات أعماله متسمه بشحنه عاطفيه ال تم كتاباته خاصه بالتاثيرات النفسيه للون 

بالروح للوصول الئ الفن صاف لتمثيل ماهوه واقعي بل كانت تجتاح الخواطر 

بالخوف والقلق من  الواقت الذي شعر فيه الفنان االنسانيه في ذالك متحررمن المعاناه 

 األحداث. 

__________________________________________ . 

)الفن الحديث( دار النهار، بيروت  تحوالت الخطوط اللوان مدخل الئ ماهيه عبد الحليم، جرداق  (１

 ٦٦ص١٩٧٥
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     المبحث الثالث                                                

 

 :الحديث الرسم في دالله الشكل

 سكككيما ،ال للرسكككم الحديث  الفني الصكككعيد على  والفكرية الفنية  التحوالت ابرز شككككلت

 لكل الفنية التجربة  صكياغه  عمليه مباشكرفي بشككل  توثر  والتي  السكابقة لمواضكيع  ماولدتة

 المختلفة  والخامات اللونية المواد سكككواء  المسكككتعارة والمواد ةللفكرة المطروح وفقا  فنان

  للتكوين  المعززة واللونية الشككلية  بالمسكاحات الثرية  التصكويرية السكطوح تلك   تشككيل في

  فنيكه تجربكه من  واختكالفهكا  الشكككككليكة  الكدااللكت  تنوع  الى ذألكك  ادى ممكا. الفني  للعمكل العكام

 ابرز مخخاللها من ليعكس  فنان كل قبل من  المتبعة والوسكائل  األسكاليب  باختالف ألخرى 

 حقق  ممكا  االخر عن فنكان  ككل بهكا تفرد مختلفكة  وتقنيكات بكأسكككككاليكب طرحكت التي  المعكاني

 الخاصكة المشككلة الذهنيه الصكور  لتأثيرات.  وفقا  العقل  عبرمخاطبه  المتلقي لدى الصكدمة

 حوارا يخلق  وهذاما  فنان  لكل المطروح التصككويري  بالمشككهد  تأثر  عن الناتجة  ملقي  لكل

  عند الرسككم. //  والتفرد االبداع خلق  وهذاما المعنى ليخلق  والمتلق  العمل  بين ما  وخطاب

  ،الن   وصكفاته وخلق العادة  هوه الصكوفية  وعند ، منه  قسكم ألنه الحد  من  أخص  االصكوليين

  فالسكككفة ويرىأفعاله   عن  أثارناشكككئه  تعالى  هلال  سكككوى ما وكل ، االثارة هي  الرسكككوم

  القريب الجنس من  المؤلف  الحكد  هو  االول قسككككمكان االشككككيكاء  تعريفكات ان)البوررويكال(

  ١// غيره  من تميزه  على  وتعين  بالشكي  تختص عرضكيات  عن  المؤلف  اسكم  هو  ،والثاني

 ،وفقا  المتعددة مواضكككيعها  عبر المتحققة  الفنية  التجارب  تلك   على الضكككوء  سكككلطنا فلو

 بشككل  نتجت  قد  الشككلية الدااللت تلك    لوجدنا ، لديه المتبعة  والتقنية االسكلوبية للخاصكية

 عبر  الدااللت  تلك   تمثلت  بما  بدا الفنية  التجارب تلك  خالل من المعنى  في ومختلف  واسكع

  وهو  )مونخ  ادورد//( ومنهم  فنانيها لبعض الشككلية  التكوينات خلفته لما الرمزية  تأثيرات

  ديسككمبر(١٢( سككنه  ولد   التعبيريين الرسككامين احد  كان والذي  التعبيرية  فناني احد  يعتبر

  بعنوان  لوحككه  هي  اعمككالككه  ابرز  احككد  وكككانككت  النرويج  من(١٩٤٤  ينككاير٢٣_  ١٨٦٣

 الذاتي  المعنى لتحقيق ،  التعبيري الفن  على ركز اذ  ٢//  كروغ  تأثربكريستان)  الصرخة(

 بواسككككطكه  رمزيكه  دااللكت  ذألكك   عبر  حقق  ممكا.........  والحزن  واليكاس  ككالمعكانكاة  لكديكه

التي )الصكككرخه(  الفنية  تجربته  في كما لديه  الذاتي المعنى  تحقق   وهنا للشككككل  تحريفيه

 حقق من خاللها دالله رمزيه
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  لديه الداخلية بالمعاناة األنسان   صرخة عن والمعبر المرسوم( ١( الشكل في كما)

ه// ان وـهدـف ا  ـكل  وهونـقل واـحد  ـك ه  في موجود  ـم اـق   ـعاطفـيه  اوتـجارب  اـحداث من  اعـم

  من ،متحررا  خالـله  من  والواقع  للـعالم  قراـئه فهي  اللوـحة ســـــطح على   ذاـته  في مؤثره

 اليه وتباع.   التقليدية النسـب ،وهي  عام بشـكل الفني  العمل  تنفيذ  في المتبعة  المقاييس

 بغيه والشخوص، ألشكال التحريف او والتحوير واللون الخط في االنحراف

ــاس  معبر وادراك  ـجدـيده  عالـقات  خلق ــالـيب مفعم ـبأحســـ   تـجاه  ووـجداـنه الفـنان  ـبأســـ

وانفعاالته داخل عالمه الخاص    أحاسـيسـه  وهواجسـه  الداخلية  ومعاناته العام  مضـمون

 ٣//والعام 

                          

 ( لوحه الصرخه١)الشكل                                                                 

 

 

 

 

._______________________________________ 

 ةوالالتيني واإلنكليزية والفرنسية العربية بالفاض. الفلسفي  ،المعجم  ،جميل صليبيا(١    

 ص.  ١.ج.١٩٨٢)لبنان بيروت( المدارس مكتبه) لبنان  بيروت  لبنان الكتاب  ،دار    

 ٢٠١٣..    ١٣ص. المنذر   دار  والمعاصر   الحديث الفن تاريخ:   زينهم  محمد  د  (  ٢

 ٨٣ص. مصر   فدار المعار  التعبيرية وبعد قبل التشكيلية القيم: مصطفى حيىي (２
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  ألسككلوب  وفقا  اختلفت قد  بعد  فيما الفنان  تجربة  في  والرمزية الشكككلية الدااللت  نجد  بينما

  بصكيغه الشككلية  التكوينات اخرج مما  الفني  العمل  تنفيذ  في والمتبعة  والتقنية  بالموضكوع

  وتبسكيط اختزال في المبالغة خالل من  الفنان  حققه ما السكيما   والمعنى الداللة  في مختلفة

  اخرى تارة وتحويره وتضخيمه تارة للشكل ةالهيئة الخارجي

 التي  وانفعكاالته نفسككككيكه اإلنسكككككان    تعكس التي  الوجوه تعبيرات  في  ذلك   نلتمس  ويمكننكا

  توثر سككككوف   بدورها التي اخرى  تعابير  من  الخطوط  يقدمه  ما عن فضككككال  الفنان  ينقلها

  لألسككككلوب   يمهكد  وهكذا//  الشككككككال  وتحويكل  المبكالغكة  من  الكثير  مع  رعلى المشكككككاع

 يفهمكه  الكذي  الفن  وهوا  التعبيريكة  من  نوع  بكانكهعلري(  اليكه  اشكككككار  والكذي  الككاريككاتيري

 ١//بسهوله  الجمهور

  وايضككا. والكوالج  اللصككق  بفن  اهتمت  التي التكعيبية المدرسككة  اتسككمت  بالتعبيرية مرورا

 الذي الواقع  على  تعتمد  هندسككككيه  بداياتها  كانت التي  الفنية  مراحلها  في تغيرات  شككككهدت

                                                                          الكى  تكحكويكلكهكككا  واراده  تكحكيكطكككه  الكتكي  الكطكبكيكعكككة  عكلكى  اعكتكمكككادهكككا  و  فكيكككه  يكعكيكش

 اي  التعبيرية في  عليه  كانت ما  على  الفنان نضكره  تغيرت  حيث.  بسكيطة  هندسكيه اشككال

 الطبيعة على  كبير بشككل  و  أعتمد اي  الشككل  بناء  هوه  الفني مفهومه او  نضكرته  اصكبحت

 والوان  واسككتخدم  هندسككيه  خطوط بواسككطة بواسككطه  تجسككيدها  وحاول  سككابقا  ذكرنا كما

 . حياديه

  التكوينات تلك  داخل  يتوغل يجعله للمتلقي  ذهنيه صكككوره عكس  التكعيبي  الفنان  سكككعى//

  عده  وهناك ١//واحد ان  في  زواياها  ويلمس  اتجاهاتها جميع  في تتحرك   ويراها الشكككككلية

 احد  وهو  بيكاسكو  أسكتطاع  اسكتطاع  بيكاسكو// منهم  التكعيبية المدرسكه  في و برز  فنانون

 االشككال تجسكيد خالل من  البدائي للفن  تمهد التي  االشككال  تجسكيد  التكعيبية المدرسكة  فناني

 المكالمح  على  وضككككحكا نجكده  مكا وهكذا ١٩٠٧  االغريقي  والفن  القكديمكة  الفنون  بوسككككطكه

 ا ت  أنسككككا)  لوحته في ذالك   ونلتمس الشكككككلية مفرداته  وجوه  على الواضككككحة االغريقية

 ٢// (فنون

 

 ._____________________________________________ 

 ١٣٩ص سلسله الفكر المعاصر مكتبه المصريه. القاهره ، ساره :قصه الفن الحديث، ت :ميس يونان. ماير _ نيو ١

 ٢٦٨ص١٩٨٢الرائد اللبناني المجلد الثاني وربي عن عصر النهضه وحتئ اليوم ألفن اال  _بهنسي عقيق ٢
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)كما في الشــكل   ١٩٠٧الفنون( وهي لوحه زيتيه كبيره رســمها ســنه لوحه )انســات  

علئ تضـهر مالمح الفتيات ووجوههن  تبين خمس نـساء عاريت في بيت للدعاره  رقم(  

 شكلين علئ يمين القناع لقناع اسباني بينما يظهر  اليسار

 (١انسات افنون )شكل رقم                                                               

ــتطاع أن يحقق  ــكلي والتكعيبي  ومن جهه اخرئ اس دالله رمزيه  من خالل التكوين الش

لوحه )المره  من خالل الرأس كما في لوحه الفنان )بيكاســو(  توحي بالحركه الدورانيه 

 وهي موجوده في فرنسا(٢الباكيه( )كما في الشكل رقم 

 ١)اتجاهاتها ويلمس زواياها في أن واحد//يراها تتحرك في جميع //

 

 (٢الباكيه )الشكل المره                                                                                     

 

._____________________________________________ 

  القاهرة المصرية االنجلو ،مكتبه  المعاصر  الفكر   ،سلسله يونان  رسميس:،ت  الحديث الفن قصه. نيوميارسارة(١

 ١٣٩ص
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ــا ــمها  ثالثه  لوحه له وايض ــتوحاها التي  الحرب او( غرينكا)  اس  غرينكا  قصــف  من اس

  والفنون  للتقنيات  الدولي  المعرض  في اإلســباني الجناح  في تعرض  جداريه  لوحه وهي

اة  في اصـــــرة  الحـي ذي  المـع اريس  في  اقيم  واـل   يونيو   اللوحـة  من  ونتهى ١٩٣٧  عـام  ـب

  (١ الشكل) في كما ١٩٣٧

 (١غرينكا )شكل رقم                                                             

 

 لقصـف١٩٣٧ بريلا٢٦  في تعرضـت  اسـبانيا  شـمال في سـبكاي في  تقع مدينه غرينكا

 لواء  األلماني جو  ســـالح   من  طائرات  به  قامت اإلســـبانية األهلية  الحروب  اثناء  جوي

  سـقوط  عن اسـفر  ما  فرانكو  بزعامة  األنسـبان  لقوات مسـاندا كان الذي نازي( لكندور)

  العشــرين  القرن  في  للفن حدثت  التي  والتحوالت التغيرات  ان نجد وايضــا. القتلى   مئات

  وخراب  دمار  من أللوضــاع  مشــاهده  عكس بحيث  الحروب  خلفتها قد نتيجة  اال هي  ما

ده وـمدارس فن  ضـــــهور  الى   اد   ـهذ  الحروب ا  ـجدـي ة  منـه دادائـي   من  وهي١٩١٧  اـل

 التحرر ابواب من باب فتحت التي المعاصرة المدارس

اهيم  تزـيل  لكي.  د  مـف الـي ة  التـق ل  ـبان  الـجدـيد  الفني  المفهوم//الفنـي اـنه  يحـت ة  مـك  ـقد مختلـف

ل  تكون ه  هي  عمـا  اـق اهيم  علـي د  المـف الـي ه  والتـق ث  ـي د  لم  حـي   المظـاهر  من  واحـدا  اال  يـع

  ،االمر  ـعاـمة  اإلـبداعـية والخبرة الفني البـحث نـطاق ضـــــمن  ـعادة  تـناولـها  التي  الـجدـيدة

 ١// مستحدثة جديده كيفيات أللبداع سعيه في المعاصر الفنان على  يوثر الذي

 

.___________________________________________ 

  ،العدد  ،العراق العامة،بغداد الثقافية اشون  ،دار  االعالم وزاره)الثقافية  الموسوعة. الجمالية(ثامر  مهدي(١

 ١٩٩٦،٤٣٥ص١٠
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ــغل ــياء  غرائب  وجمع  خلط  الى   دعت الية  في الدادائيون انشـ  تكوينات يخلقوا لكي ألشـ

  مرتفع مســتو   في  واخذو. الئق  غير شــيء  كل ى اعتمد واعل وايضــا  موضــوعيه  غير

ــيل(  ومنهم فنانين عدة  كدور الفنية  لعمالهم ــانب مارس  وهو  عمل  من  به قام  وما)  دوش

 فني  كتحول  اعدت والتي(١الشــكل في  )كما١١٩١٩بالشــارب (الموناليزا)  لوحه تزيين

  يزتم بحـيث// ـجدـيده منجزات لتحقيق  والتقنـية  والفنـية  ة الفكري المـفاهيم  في ونوعي

  تحمل كونـها  من  الرغم على  المعنى   من  خالـيه غيبـيه بكونـها االدعائيون الفـنانين  اعـمال

 على   فنها  في  اعتمدت  وهي السائدة التقليدية األشياء  لكل  ،رافضه  عميقه  فلسفيه  معان

  المستهلكة واألشياء والمهمالت للنفايات استعاراتها

 ١//مميز فني منجز منها لتحقيق الورقية قصاصات على  فضاالَ 

 ( ١الموناليزا بالشارب) الشكل رقم                                                       

 فضـال  حقق  االلوان  في  الفرشـاة  لحركة  الرمزية التأثيرات  ذات الشـكلية  الدااللت        

ة  لهـذه ث  الحرـك اع  الى   اد   حـي اميكي  حركي  ايـق ل  ديـن اني  بتجـارب  ومرورا  للشــــــك  فـن

  وانطلقوا  الفرشــاة وبضــربة  والواضــحة  المشــرقةاألللوان    ركزوعلى  الذين  االنطباعية

  ان ارادوا فنانيها من وبعض المغلق والرسم قيود وكسر الطبيعة نحو

 . مألوفة غير ورسومات اشكال يصلو

( في  كما) التفاح ســلة( بعنوان وهي)ســيزان بول(  الفنان  لوحه  خالل  من  ذالك وضــهر

 (٢ الشكل

       (٢)//متوازنة غير اجزائه بسبب متوازن تكوين بانها وصفها تم//

._____________________________________________ 

http://www.althkeely.com/2007)1١ 

 ٩٦ص١٠٤٣ ،نيويورك  سيزان١٩٨٨مايو،.  سأبير (٢

http://www.althkeely.com/2007)1١
http://www.althkeely.com/2007)1١
http://www.althkeely.com/2007)1١
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  جديده  بهيئة االشككال  تركيب  اعادة ركزوعلى  والذين ة  المسكتقبلي  فناني  بتجارب ومرورا

  الحرككة  دينكاميكيكة  تحقيق  بغيكه)الخ....ايكدي  ارجكل  تكون  قكد(  اجزاءه  تكرار  سككككيمكا  ال

 للحركة الشكلية الدااللت  عبر  تحقيق  فنانيها  استطاع  هذا  وبدوره  النهائي  للشكل المستمرة

 الحرككة  مفهوم  عن  معبره  الحيكاة  دينكاميكيكة عن  المسككككتقبليكة اعلنكت.  الرمزيكة وتكأثراتهكا

  حيث//،  الجديدة  ومعطياته العالم  فعل ردة  عن  تعبر  بها جاءت  التي  والبنائية  والسككككرعة

 الشائعة  الديناميكية  تمثيل  على  يدأب ان  فنان كل  على فائقة  بسرعه تتحرك  الشياء كل ان

  فيكه  ،تتحرك   الجوي  الغكالف   او جو  عن عبكاره  فهو وجكد واذا  لكه دال وجر فكالفضكككككاء....

 في كما(   بكسككواني  تو أمبير،  ،كارا  كارلو_ المدرسككه هذه  ورواد١//  وتتحرك  الجسككام

  .معماري تصميم لوحه(١  الشكل

 واال  مرئي غير  هوه ما  عن تعبر التي  السـريالية  المدرسـة فناني  بتجارب  ومرورا _ _.  

ــارك  عقالني ــامون  وشـ ــعراء  الرسـ  مفاهيم على   الفنانون  اعتمد اذا  جديده بروح  والشـ

ه  في  واراء ل  ان  اي//  ولالعيي  الوعي  بين  الحواجز  كســـــر  محـاوـل   الواقع  من  التحلـي

ان  اعتقـدت  حيـث  ،  الواعيـة  الحيـاة  داخـل  المكبوت  الالوعي  يوجـد  الواقع  هـذا  خلق  ـب

  في  وإظهاره  الواقع  هذا  اطالق نحو  جهودهم بتوفير الـسرياليين  قام لذا البـشرية  النفس

 دالي سلفارد الفنان لوحه (١ الشكل) في كما١// والفن االدب

  

 

                                               
.________________________________________________________ 

  ،سككلسككله  العالم  وزاره  ،منشككورات ريد  هربت نضككريه  ضككوء  على  الحديث الفن في الرئيسككية  االتجاهات:  عدنان(،١

 ٧٣ص،١٩٧٣،  العراق  بغداد(٦٠( الحديثة الكتب

 ١٣٦ص مصر  النهضة ،دار  ،القاهرة ومذاهبه  االدب:  مندور   محمد(٢ 
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 المؤشرات التي أسفر عنها اإلطار النظري

_يعد الشكل هوه خطوه مهمه التي استند عليها الفنانون والذين نتج عنه التجربة كلغة ١

 والتي أثبتت الرسائل وأطروحاته الفكرية حوار 

_ان الشكل قد أخذ حيزا واسعا في نضم التشكيل الفكري والفلسفي السيما ثراء بيئتنا  ٢

 والذي نقل مضمون فكره العمل الموجه للملتقى عبر البصر 

 _يعبر الشكل عن إدراك العالقات بين األشياء من خالل اندماجه بمظمون العمل٣

االساليب الفنية من بين االساليب األخرئ من حيث التجربه وتنوع    _يعد الرسم احد٤

والتي اعتمدها الفنان الحديث في طرح أهم تجاربه والتي أعدت أهم مرحله   المواضيع 

في نضوج الرسم الحديث من حيث التمرد علئ القوانين وانفتاح نحو اآلراء واألفكار 

 والتحرر من القيود السابقة 

لتقنيات في إنجاز أعمالهم الفنية وأسنادهم بصور فكريه من الخيال  أهم الطرق وا _٥

 لظهار تنوع في المواظيع وكيفيه اعاده تركيب تكويناتها الشكلية 

_اي صوره فيها نوع من التعبير اتسمت عن طريق ثالث أشياء أولها صفه تتصل  ٦

وظوع الذي يحاول بالعاطفة في العمل الفني، والثانية هي مدئ استجابة الفنان تجاه الم

أن يبرز فيه اللوحه، أما الثالثه فهي المظهر للوحه المنحوته والمرسومه التي تؤثر  

 عاطفيا ونفسيا لدئ المتلقي 

_ اعتمد الفنان علئ حدسه في اختزال وتبسيط الشكل واللون وصوال الئ مايشبه  ٧

المغزئ  الموسيقئ فلم يكن مهتم في إبراز تفاصيل اللوحه معتمدا علئ استخراج 

 المكمل للعمليه الفنيه

_اعتمد الفنان علئ عناصر التعبير الصوري التي تصل الئ ماوراء  الطبيعه وهذا  ٨

تكون بمثابة عالمات رمزيه محسوسه اي أعتمادهم علئ الفن التجريدي اي هوه فن  

 مطلق الذي يتظمن االحساس الذاتي 

الصعيد الفني بشكل مباشر في عمليه  _شكلت أرز التحوالت الفنيه والفكريه علئ ٩

صياغه التجربه الفنيه لكل فنان وفقا للفكره المطروحه والمواد المستعارة سواء المواد 

 اللونيه أو الخامات، مما ادئ الئ تنوع الدالالت الشكليه واختالفها

_ تمثلت بعظ الدالالت عبر التأثيرات الرمزيه مما حققت عبر ذالك دالالت رمزيه  ١٠

 اسطه تعريف الشكل كما في عمل الفنان )فإن كوغ( ولوحته الشهيره )الصرخه( بو
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_نجد اختالف الدالالت الرمزيه من فنان الئ آخر وفقا لألسلوب بالموضوع  _١١

 والتقنية المتبعه في تنفيذ العمل الفني تضر بصيغ مختلفه في الدالله والمعنى 

أي أصبحت نظرته أو مفهومه الفني   _تغيير وجهه نضر الفنان علئ ما كانت عليه١٢

هوه بناء الشكل اي اعتمادهم األكبر علئ الطبيعه اي حاول تجسيد بواسطه  خطوط  

 هندسيه واستخدام اللوان حياديه يجعل المتلقي يتوغل داخل التكوينات الشكليه ويراها 

هيم  _المفهوم الفني الجديد بأن يحتل مكانه مختلفه قد تكون أقل عما عليه المفا١٣

 التقليديه األمر الذي يؤثر علئ الفنان المعاصر وسعيه اإلبداع كيفيات جديده مستحدثه 

_اشتغل الفنانون في آليات دعت الئ خلط وجمع غرائب األشياء لكي يخلقو تكونات  ١٤

غير موضوعيه وأيضا أعتمادهم علئ كل شي غير الئق، أي عتمدو في إنجازه علئ  

 المستهلكه لتحقيق منجز فني جديد ومميز النفايات والمهمالت واألشياء

_ تركيز الفنانين علئ األللوان المشرقه والواظحه بضربات الفرشاه وانطالقهم نحو  ١٥

الطبيعه وكسرو قيود الرسم المغلق ألأنهم ارادو الوصول الئ أشياء وأشكال غير  

 مألوفه

ر أجزاء ك  _ركز الفنانون علئ اعاده تركيب الشكل بهيئ جديده السيما تكرا١٦

 )األرجل.... األيدي.... الخ( 

_التعبير عن ماهوه غير مرئي أو الال العقالني ومشاركته الرسامين والشعراء ١٧

بروح جديده ألنهم اعتمدو علئ مفاهيم وأراء في محاوله كسر الحواجز بين الوعي  

 ولالاوعي. 
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 الفصل الثالث 

 ) إجراءات البحث (                  
 

 

 مجتمع البحث  -
 عينة البحث  -
 أداة البحث  -
 منهج البحث  -

 

 ................................................إجراءات البحث

 

: تنحصر دراسة البحث لحدود مجتمعه والمتمثل في طلبة قسم التربية  مجتمع البحث_

 .الفنية بغداد

 

اصة بطلبة قسم  : اعتمد الباحث على مجموعة من التجارب الفنية الخعينة البحث _

...( ، والتي تعد عينة بحثه , اختيرت وبشكل قصدي   الرابعةالتربية الفنية المرحلة ).

طلبه   دالله الشكل في الرسم الحديث وتمثالتها في نتاجاتمع موضوعة بحثه ).  للتماثل

 .) ويبلغ عددها ) ثالث (قسم التربيه الفنيه 

 

 : أعتمد الباحث في تحليل العينات على استمارة للتحليل، أداة البحث

 يذكر فيها جميع النقاط او الركائز االساسية والمعتمدة عليها في  

 .انجاز نتاجات الطلبة وفقا لموضوعة البحث واهدافه 

 

 اعتمد الباحث على المنهج...الوصفي .. ، لكونه   :منهجية البحث

 ل الفني لطلبة قسم التربية الفنية يلتقي مع اسلوب والية اشتغال العم
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                       الفصل الرابع                                
 

 

 ١ رقم الشكل                                      

 

 النفق  آخر في  ضوء: العمل اسم

 السنة :  ٢٠١٨. ٢٠١٩

 التعبيري: األسلوب

   اكريلك ألوان: المواد

   قماش علئ  المستخدمة

 القياس ١٠٠×120

  ارتكز التي الفنيه العناصر من لمجموعه شكلي بناء من العام الفني التكوين ٠يتمثل

  هذا  مثل... شكليه وعناصر لونيه بمساحات تمثل والذي التصويري السطح تنفيذ عليه

  الغامقة  األلوان استخدمت حيث.. السالم و النور  الى  الظالم من  التحرر   هو الفني العمل

  على   و..اللوحة عمق  في  االيمن  و االيسر  الجانب  في المعبد جدران في  االزرق من

  في  السالم عن للتعبير الوان ك  السمائي و االبيض  اللون استخدم تمام النقيض

 على   كدليل المعبد جدران  احد في كسر او ثقب  طرق  عن  المشهد تصوير تم اخرالنفق

  الناس ان نالحظ لوالتحرر أيضا  و  االنتصار هي النتيجة كانت و الفوضى  و االنقالب

  او  حماس حالة في  وليسوا وانتظام خمول حالة في  هم النور  نحو يتجهون اللذين

  االمل  وموت  يأسهم عن تعبيرا الطريقة بهذه الفنان  ّصورهم حيث..ذلك الى  وما ركض

 .. العبودية من والتحرر للخروج قلوبهم
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 ( ٢الشكل رقم                                 

 

 

 اسم العمل :الصرخه  

 ٢٠١٩_٢٠١٨السنه :

 االسلوب :التعبيري 

 المواد :ألوان زيتيه  

 المستخدمة :علئ قماش  

 10٠×٨٠القياس :

 يتشكل صطح العمل الفني من تكوين بنائي قائم علئ مجموعه لونيه متضادة توازت مع 

 مركزيه العمل والذي تمثل بجسد بشر  رسم في حاله االنفعال أو االنهيار الشديد المتحقق  

عبر التعبير الرمزي لهيئة الشكل المنفذ وبصوره خارجيه هن المألوف تحقق فكره الصرخه مع 

 اين في شدته تمثل )األحمر. األزرق، األبيض، األسود( تجاور لوني متب

  بيديه، رأسه ويمسك الشديد، والقلق  الخوف مالمحه على يبدو رجل وجه تعكس اللوحة هذه 

   الصارخ، األحمر باللون تموجات فوقه و لنهر، تموجات عن عبارة والخلفية صرخة، ويطلق

   سبب كان وربما الناس، بين جداً  كبيرة شعبية اكتسبت أنها إال اللوحة، هذه بساطة ورغم

 الذي الشخص وجه من المتدفقة والخوف القلق مشاعر و تجسيده، مأتم هو اللوحة هذه شهرة

 . بداخلها
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 ( ٣الشكل رقم )                                

 

 اسم العمل : الحلم  

 ٢٠١٨.٢٠١٩السنه:

 االسلوب :واقعي رمزي  

 المواد : األوان زيتي اكريلك 

 المستخدم : علئ قماش  

 سم ٥٠و٢القياس :ارتفاع 

يتشكل العمل الفني من هيكليه شكليه ظاهره بصيغتها النهائية كلوحه هندسيه ذات اربع زوايا  

والتي حاده يغلب علئ بنائها هيئه الصليب، متناغمة مع مساحتها اللونيه وعناصرها لشكليه.. 

نفذت وفقا لألسلوب التعبيري الرمزي، والذي يمثل موضوعها قصه الحلم القائمة علئ تضادات  

لونيه متجاورة لاللوان الحارة والباردة كدالله تعبيريه لحاله من االضطراب والتوتر، مع حركات  

حيوية لبعض ضربات من الفرشاه لاللوان الغامق.. والتي تتوازئ مع بعض من الشخوص 

وزعة علئ سطح العمل مثلوا كجماهير أشاروا عبر هيئتهم الظاهرية كسر وتحرير من شيء  الم

الذي   جمعين.... يوحي بدالله تعبيريه لقضيه التمست ثمارها، ضد حكم ملكي من خالل شكل التا

يأخذ مركزيه العمل. لاللوان المستخدمة اللون الذهبي رمز لتاج الملك ولألون األسود رمز  للظلم 

خلفية لاللوان الفرحة ترمز علئ تمتع الدوله برفاهيه ووفقا لألسلوب الواقعي الرمزي بتقنيه وال

 الرسم التقليدي بألوان االكرليلك المائي المكثفة.. وبضربات فرشاه سريعة 

           

 



 41 

                  



 42 

 

 : النتائج

 في : بعده نتائج تمثلت    الباحثةخرجت 

خصوصا علئ  الطالب في نتاجاته الفنيه )الرسم( _تمثلت المواضيع التي اعتمدتها ١

وما تتضمنه من مشاكل نفسيه للتعبير عن   االجتماعيةبالجوانب  المتعلقةالمواضيع 

ومشاكل الحرمان  والحزن والمساه وأهم المشاكل التي تحد من حريته  المعاناة

 وغيرها......  

)التعبيري، التعبيري  اسلوب  واحد وهوه_للطالب ميع االساليب الفنيه في أسلوب ٢

في تنفيذ غير متغير أو  وفقا لسياق واحد   التصويرية سطوحه( في صياغه الرمزي

 ال أخر...  نحو التنوع في المعنئ من تلقي مما ينعكس علئ الحد من التأويل متجدد 

في تمثيل عمله الفني وهذا ما  قياساته للوحه علئ األغلب، _ عدم تحدد الطالب في ٣

والتي تعود  ، والتي خرجنا بها من استمراره التحليل المسجلةعبر النسب التمسناه 

 كنموذج عينه للبحث.   المختارةلعمال 

فصيليا وإظهارها  تعلئ محاكاه الشكل _لم يهتم الطالب في تمثيل نتاجاته الفنيه  ٤

 مبسطه ومختزله يغلب عليها التسطيع..  بدقه بل اكتفئ بتمثيل بصوره 

عمله الفني )الرسم( بواسطه لون محدد  بشكل أكبر، علئ تنفيذ  _  اعتماد الطالب٥

ملئ مساحته وعناصر الشكليه  ، وتوظيفها في السيما اللوان االكرلكمن األلوان 

 لبناء العمل الفني.   المكونة

 :استنتاجات 

، مسببا أكبر ومباشر في  به المحيطة الطالب   بيئةالذي يمثل يعد الجانب االجتماعي  _١

من    ..... الخنفسيه وعاطفيه وماديه دفعه نحو عكس كل ما أثر به من صراعات 

وهذا ما   المستقبليةأحالمه ومشاريعه والتي تحيل من تحقيق المشاكل التي تحيط به 

ويوثر   طما يحي والتي تعكس وتفضيل لتلك المواضيع المتشابه يجعله مياال الختياره 

 تلك النزعات. من  هفي

وفقا  إنجاز نتاجاته الفنيه لدئ الطالب في الفنيه  والتجربة الخبرةامتالك _محدوديه ٢

. حديثه. تعكس مدئ  أظهار وآليات بتقنيات  والمقترنة ....، األخرئ المختلفة سالبيلال 

  المركبةالشكليه في عناصره أو مفرداته   واالختزال البساطةضعف التنفيذ أو 

 أدق.والتي تفتقر الئ التفصيل في تمثيلها بشكل  التصويريةلسطوحه 
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السيما  التطور التكنولوجي السائد في العالم _قله اطالع الطالب علئ أهم احداثيات ٣

ذالك إيجابا في التحول الشكلي  بشكل مستمر ينعكس علئ الصعيد التقنيات وتحديثها 

فضال عن دخول آليات  بصوره متجدده   الحداثويةفي صياغه التجربه الفنيه والتعبيري 

في   الجديدةتجديد طروحات واألفكار تساهم في  ومتطورة متعددةاتصال وأدوات 

( والمدرك العقلي والحسي  لمفاهيميواإلبداع علئ المستو  الذهني و)الخلق الفني 

 المستحدثة. والغير مألوفه. من خوض التجارب الفنيه 

 

 المقترحات والتوصيات :

 

 المقترحات 

 بمقترحات للبحث فيها وحداتها: تخرج الباحث 

انتاجات طلبه قسم التربيه  علئ  اوانعكاسه الحداثةفي تشكيل ما بعد _دالالت شكليه  ١

 الفنيه.

 علئ طلبه قسم التربيه الفنيه.  اوانعكاسه الحداثةفي فنون ما بعد _المتحول التقني ٢

 

 :  التوصيات

 توصي الباحث؛

في  التدخل التكنولوجي  بأهميةتحض _إجراء دواسات مكثفه وورش عمل فنيه 

القائم في المجتمعات  وفقا لطابع التطور   والمستحدثة بمعاصرهصياغه التجارب الفنيه 

َ  المتقدمة   ثقافيا ومعرفيا
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