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 م0200
 ممخص البحث

ُيُ  ُالتعبيريةُفيُرسـو ُالبحثُبدراسةُ)ُالصورةُالفنيةُومالمحيا الموضوعيةُعنىُىذا
(ُوتضمفُاربعةُفصوؿُخصصُاالوؿُلبيافُمشكمةُالبحثُواىميتوُوالحاجةُاليوُُُالجديدة

ُوىدفوُوحدودهُثـُتحديدُاىـُالمصطمحاتُالواردةُفيوُ.

ُومالمحياُ ُالفنية ُالصورة ُما :ُ ُاآلتي ُبالتساؤؿ ُالحالي ُالبحث ُمشكمة ُانتيت حيث
والحاجةُاليوُكونوُ؟ُوتجمتُاىميةُالبحثُالحاليُُُالموضوعيةُالجديدةُُرسوـفيُُالتعبيرية

مماُُُالموضوعيةُالجديدةُيمثؿُمحاولةُلتقصيُالصورةُالفنيةُومالمحياُالتعبيريةُفيُرسوـُ
ُالبناءُ ُطبيعة ُفي ُالمؤثرة ُالمعطيات ُعمى ُاالطالع ُوالميداف ُالمجاؿ ُىذا ُفي ُلمميتميف يتيح

ُالفنيُوتشكموُبصورةُمتنوعةُ.

ةُالفنيةُومالمحياُالتعبيريةُفيُالىُ)ُالكشؼُعفُالصوُرُالحاليةكماُتيدؼُالدراسةُ
ُ.ُُالموضوعيةُالجديدةُُرسوـ

ُفقدُُُُ ُالثاني ُالفصؿ ُاما ُاجرائيا ُوتعريفيا ُالعنواف ُفي ُالواردة ُالمصطمحات ُاىـ استعراض
ُ ُمباحثتضمف ُفمسفياُُثالث ُالصورة ُمضموف ُتضمف ُاالوؿ ُمحوريف ُاالوؿ ُالمبحث تناوؿ

ُ ُاما ُونفسيا ُالتعبيرالمحور ُمفيوـ ُتضمف ُُالثاني ُتجمى ُفقد ُالثاني ُالمبحث ُاما ُنحوفمسفيا
ُ (ُ ُالحديث ُاالوربي ُالرسـ ُفي ُوالتعبير ُُمدارسالصورة )ُ ُالثالثُمختارة ُالمبحث ُوتناوؿ ،
ُمالمحُالصورةُالتعبيريةُلمفنافُماكسُبيكمافُ.ُ

ُفيوُوالبالغُ ُالعينة ُتحميؿُنماذج ُوتـ ُالبحث ُاجراءات ُعمى ُتجمى ُفقد ُالثالث ُالفصؿ اما
لفصؿُالرابعُخصصُلعرضُنتائجُالبحثُواالستنتاجاتُوالتوصياتُافنيةُُوُ(ُصور5عددىاُ)

ُوالمقترحاتُومفُاىـُالنتائجُالتيُتوصؿُاليوُالبحثُ

 .ُذاتُمنحىُواساسُتعبيريُُعندُبيكمافافُالصورةُالفنيةُ -1
فاعمةُفموضوعاتياُشاقةُومتنوعةُوفيياُُنضـُاشتغاليةُلدىُبيكمافاعربتُالصورةُالفنيةُ -2

 .ُالعديدُمفُاالشكاؿُاالدميةُالتيُتحكيُوتعبرُعفُمشكالتُالمجتمعُ
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ُ:ُاالستنتاجات
تتسـُالصورةُالفنيةُعموماُلمتعبيرُالذاتيُوالرؤيةُالبنائيةُالتيُتنتضـُالعناصرُواالسسُ -1

 ضمفُنسؽُبنائيُوجماليُمتنوعُ.
ُومالمحيا -2 ُالفنية ُالصورة ُتكف ُفكريةُُلـ ُابعاد ُلطرح ُوانما ُفقط ُالجماؿ ُلتحقيؽ ىادفة

 واجتماعيةُوسياسيةُونفسيةُ.

ُ ُعمى ُواحتوى ُوالمقترحات ُالتوصيات ُمف ُمجموعة ُالى ُالبحث ُواشار قائمةُكما
ُالمصادرُوالمراجعُوالمالحؽ

 : الكممات المفتاحية 

 )الصورة ، الفنية ، المالمح ، التعبيرية (

ُ

                                         Summary 

This research is concerned with the study (the artistic image 
and its expressive features in new objectivity drawings                    

       )ُ

Where the problem of the current research ended with the 
following question: What is the technical image and expressive 
features in the new objectivity drawings? The importance of the 
current research and the need for it is reflected as an attempt to 
explore the artistic image and expressive features in the new 
objectivity drawings, which allows those interested in this field and 
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field to see the data affecting the nature of the artistic construction 
and its variety                                 

The present study also aims to (reveal the artistic image and 
expressive features in the new objectivitydrawing                           

    

In addition, the most important terms in the title were reviewed 
and defined procedurally. The second chapter included three topics 
that dealt with the first two axes. The first included the content of the 
picture philosophically and psychologically. The second axis included 
the concept of expression philosophically. The third topic dealt with 
the features of the expressive image of the artist Max Beckman        

         

The third chapter was illustrated on the research procedures 
and the sample samples were analyzed in it (5) technical pictures     
 ُ

1-The artistic image of Beckman has an expressive orientation 
   ُ

2-She expressed the artistic image of Beckman joining an 
active player Vdmthaha arduous and diverse and many of the human 
forms that tell and reflect the problems of society n                        

             

One of the most important conclusions                                
    



  5 
 

ُ1-The artistic image is generally characterized by self-
expression and structural vision, which joins elements and 
foundations within a diverse structural and aesthetic format              

                ُ

2-The artistic image and features were not intended to achieve 
beauty only, but to put forward the dimensions of intellectual, social, 
political and psychological.                                                       

     

The research also referred to a set of recommendations and 
proposals and contained a list of sources, references and annexes ُ

       ُ

 الفصل االول                             

 : مشكمة البحث اوالً 

لمبيئةُاثرُكبيرُعمىُالففُمفُخالؿُاالسموبُفيُالتعبيرُعفُفكرتوُالتيُتكمفُوراءُ
العمؿُالفنيُ،ُفمكؿُحضارةُفنونياُالخاصةُبياُولكؿُجماعةُفنيةُلوناُفنياُيميزىاُعفُغيرىاُ

ُ ُفالنتاجات ُالرافديف، ُوادي ُلحضارة ُالتعبيريةُُ)ميزوبيتما(ُالفنية ُومالمحيا ُبأساليبيا تختمؼ
ُعفُمعتقداتياُوطقوسياُعماُىوُفيُالحضارةُالمصريةُ)ُالفرعونيةُ(ُواليونانية

"ُفالففُىوُناتجُالخبرةُالمتفاعمةُبيفُالفنافُوبيئتوُالتيُاساسياُثقافةُالفنافُوتجارتوُ
ُق ُخالؿ ُمف ُعنيا ُتفصح ُموضوعاالحية ُتحديد ُفي ُوادائو ُتعبيره ُواساليبوُوة تو

ُداخؿُ.(1)التشكيمية" ُيجري ُما ُوتصوير ُفرديتو ُعف ُالتعبير ُعمى ُالقادر ُىو ُالمبدع فالفناف
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ُواالستمياـُُ ُالحاضر ُلتجارب ُالواعي ُاالستيعاب ُفيي ،ُ ُالفف ُطريؽ ُعف ُوعصره مجتمعو
ُ.(2)االنسانيةُ"ُُُُُالنافذُلتراثُشعبوُوأمتوُ

ُ ُوتتأثر ُماُكما ُوىذا ،ُ ُالعممية ُوالتطورات ُواالقتصادية ُالسياسية ُباالوضاع الفنوف
ُ.نجدهُفيُتياراتُالرسـُاالوربيُالحديثُ

ُفمفُىناُبرزتُمشكمةُالبحثُمفُخالؿُالتساؤؿُاآلتيُ:

ُالموضوعيةُالجديدةُالصورةُالفنيةُومالمحياُالتعبيريةُُىيما -  ؟ُُفيُرسـو

 ثانيا : اهمية البحث والحاجة اليه

ُ:ُوالحاجةُاليوُاىميةُالبحثُ

ُيمثؿُمحاولةُلتقصيُالصورةُالفنيةُومالمحياُالتعبيريةُ -1  .ُُالموضوعيةُالجديدةُفيُرسـو
ُلتبايفُالصورُبيفُيسيـُفيُرفدُ -2 واعادةُفحصياُُالفنانيفالدراساتُالجماليةُوالفنيةُوفقا

ُ.وتعبيريةُُفاعمةُُوفقاُلمعطياتُفكرية

 ثالثا : هدف البحث

ُُالحاليُالىُ:ُييدؼُالبحث

ُالصورةُالفنيةُومالمحياُالتعبيريةُعمىُُتعرؼالُ-1 ُ.ُالموضوعيةُالجديدةُفيُرسـو

 رابعا : حدود البحث

1- ُ ُالتعبيرية ُومالمحيا ُالفنية ُالصور ُدراسة :ُ ُالموضوعية ُالحدود ُرسوـ الموضوعيةُفي
 .ُوالمنفذةُبااللوافُالزيتية(ُانموذجًاُ.ُماكسُبيكمافُالجديدةُ)

 بمدُالفنافُ)المانيا(الحدودُالمكانيةُ:ُ -2
 ـ(1945ُ-1918:ُ)ُُالحدودُالزمانية -3

 : تحديد المصطمحات وتعريفها  خامساً 
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 (from , image)الصورة -1
َبكَ  فيُقولوُتعالىُ"ُالقرآن الكريموردتُفيُ - صدؽُاهللُالعظيـُُ.(3)"ُُِِف َأيِّ ُصورٍَة َما َشاَء رَكَّ

ُ.ُ
ُجمعُُ( الصورة ) لغوياً  - ُومنو ُالقرف ُالصور( (ُ ُر( ُو ُ)ص ُ)الرازي( ُفي ُوردت "ُ :

ُتوىمتُ ُالشيء ،ُ ُ)تصورت( ُو ُ)متصور( ُ)تصويرا( ُو)صوره(، ُيسرة ُمثؿ )صوره(
 ُ.(4))صورتوُفتصور(ُليُو)التصاوير(ُالتماثيؿُ"

:ُ"ُوردتُفيُ)صميبا(ُبأنياُالمصورُبالقمـُوآلةُالتصويرُ،ُوتقوؿُُ(الصورة )اصطالحاً  -
 .(5)ايُتخيموُواستحضرُصورتوُ"ُُتصورُالشيءُ،

ُشُالصورة - ُالى ُتشير "ُ ُ)محاكاة: ُالخارجية ُالطبيعة ُفي ُالطبيعةُيء ُالى ُتشير ُاو ،)
 ُ.(6)تكوفُكياناُمستقالُبنفسوُمكتفياُبذاتوُ)خالصة("ُالداخميةُلمفنافُ)ُتعبيراُاوُرمزا(ُاوُ

:ُبأنياُنتاجُلفاعميةُخياؿُيعيدُتشكيؿُاوُاكتشاؼُالعالقاتُالكامنةُبيفُُوعرفت الصورة -
ُ(ُ ُبػ ُنقديا ُويعرؼ ُما ُوحدة ُفي ُالمتباعدة ُاو ُالمتضادة ُالعناصر ُبيف ُوالجمع الظواىر

 ُ.(7)الوحدةُفيُالتنوع(ُ
 ( Artالفنية ) الفن ، )-0
:ُوردُفيُ)الرازي(ُ)ؼُفُف(ُ)الفف(ُواحدُ)الفنوف(ُوىيُاالنواعُو)االفانيف(ُُالفن )لغة( -

ُفيُ ُالرجؿ ُو)اففتف( ُفنوف ُذو ُاي ُ)متفنف( ُورجؿ ُوطرقو ُالكالـ ُاجناس ُوىي االساليب
ُ ُوفي ُجاءحديثو ُاشتؽ ُبوزف ُُوُخطبتو ُالغصف ُالفنف( ُو) ُثـُباالفانيف ُاالفناف( (ُ جمعو

 .(8))االفانيف("
:ُوردُفيُ)صميبا(ُ:ُ"ُبأنوُجممةُالوسائؿُالتيُيستعممياُاالنسافُإلثارةُُالفن )اصطالحا( -

الشعورُبالجماؿُفالتصويرُ،ُوالنحتُ،ُوالنقشُ،ُوالتزيفُ،ُالعمارة،ُوالشعرُ،ُوالموسيقىُ
 .(9)،ُوتسمىُىذهُالفنوفُ)بالفنوفُالجميمة(ُ"ُ
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ُاُالصورة الفنية اجرائيا :ُ ُالعناصر ُـ ُلمجموعة ُبنائية ُتركيبة ُ)ىي كالخطوطُلتشكيمية
ُالبيئةُوالمجتمعُ(ُوالتيُتعكسُلممتمقيُمحموالتُالرساـُالذاتيةُوتأثيراتُوااللوافُواالشكاؿ

 ( countenanceمالمح )-3
:ُلمحُاليوُ،ُكمنعُاختمسُالنظرُ،ُكالممحُوالبرؽُ،ُوالنجـُ:ُلمحاُ،ُلمحاُُ(مالمح )لغوياً  -

ولماحُ،ُوالمحوُ،ُجعموُيممحُ،ُوالمرأةُمفُوجيياُ:ُُولمحاناُوتمماحاُ،ُوىوُالمحُولموح
امكنتُمفُافُيممحُ،ُتفعؿُذلؾُالحسناءُتريُمحاسنياُثـُتخفيياُاالرنيؾُلمحاُباصراُ:ُ
امراُواضحاُوالمالمحُ:ُالمشابوُ،ُوماُبداُمفُمحاسفُالوجوُومساويو،ُجمعُلمحةُ،ُنادرُ

 .(10)محُبصرهُ:ُذىبُبوُت،ُوالاُ،ُوكرمافُ:ُالصقورُالذكيةُوااللمحفُ:ُمفُيممحُكثيُر
ُىيُمؤثراتُشكميةُتحيؿُالىُالشيءُُ(اصطالحاً ) المالمح - ُقاسـ(ُ:ُ" ُ)سيزا :ُعرفيا

الذيُتشيرُاليوُبفضؿُوقوعُىذاُالشيءُعميياُفيُالواقعُكاآلثارُالتيُتراىاُعمىُالرماؿُ
ُالدربُ،ُاوُالداؿُباالصبع السبابةُوالغيمةُمالمحُُالتيُتدؿُعمىُمرورُالناسُمفُىذا

لممطرُ،ُفالمالمحُىيُماُتدؿُعمىُوقوعُشيءُمفُخالؿُشكموُومرجعياتوُفيُالواقعُ"ُ
(11).ُ

 (Expressionالتعبيرية )التعبير( )-4
:ُوردُفيُ)الرازي(ُ:ُ"ُ)عُبُر(ُ)العبرة(ُبالكسرُاالسـُمفُ)االعتبار(ُُ(التعبير )لغوياً  -

ُعنوُ ُتكمـ ُايضا: ُفالف ُمف ُ)عبر( ُو ُ)تعبيرا( ُايضا ُو)عبرىا( ُوالمرأة ُالرجؿ و)عبر(
 .(12)"ُُوالمسافُيعبرُعماُفيُالضمير

ُاوُُ(التعبير )اصطالحاً  - ُلفظ ُاو ُبإشارة ُالشيء ُعف ُاالعراب ُبأنو "ُ ُ)صميبا( ُفي ُورد :
صورةُاوُنموذجُفاالشاراتُوااللفاظُتعبرُعفُالمعانيُوالصورُوتعبرُعفُاالشياءُ،وكؿُ
نموذجُفيوُيعبرُعفُاالصؿُالذيُاخذُمنوُ،ُويطمؽُعمىُالوسائؿُالتيُيعتمدُعميياُ

ُ ُغيره ُالى ُومقاصده ُوعواطفو ُافكاره ُنقؿ ُفي ُ،ُالمرء ُالكالـ ُلغة ُالوسائؿ ُىذه ُمف ،
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ُ)تعبيرُ ،ُ ُموسيقي( ُ)تعبير ،ُ ُادبي( ُ)تعبير ُويسمى ،ُ ُوالرموز ،ُ ُوالصور ،ُ االصوات
 .(13)رمزي(ُ"ُ

ُالدالالتُُمالمح التعبيرية اجرائياً  ُذات ُالداخمية ُالسمات ُاو ُالمظاىر ُمجموعة ُىي :
ُماكسُُفيالنفسيةُوالوجدانيةُواالنفعاليةُوالقيـُاالنسانيةُ ُبيكمافُ.ُرسـو

 الفصل الثاني

 االطار النظري

 المبحث االول

 مقتربات العالقة بين الصورة والتعبير في الفكر الفمسفي 

 .اواًل : مفهوم الصورة فمسفيًا ونفسيًا 

افُاهللُسبحانوُوتعالىُىوُخالؽُالصورُومبدعياُومطورىاُ،ُفسبحانوُخمؽُالكوفُ
طبيعةُالخالبةُ،ُوصورُالكائناتُ،ُواالنسافُوانتجوُبعدةُصورُمتنوعةُورائعةُمنياُصورُال

مفُاجمؿُواروعُالصورُالتيُركبياُاهللُتعالىُفيوُالذيُخمقوُوطورهُثـُعمموُوىذاُمتجسداُ
(ُ ُتعالى ُقاؿ ،ُ ُعديدة ُقرآنية ُآيات َاِلُق الخَبارُِئ الخُمَصوِّرُ في ُُُهَو اللَُّه اْلخ )(14)(ُ ُو َناُكمخ ُُثَّ . َوَلَقدخ َخَلقخ

ُجُدوا ِِلََدَم َفَسَجُدوا ُ.ُ)ُصدؽُاهللُالعظيـُ((15)(َُُصوَّرخنَاُكمخ ُُثَّ قُ لخَنا لِلخَمََلِئَكِة اسخ

ُالنفسُ ُوخمجات ُوالمفاىيـ ُاالفكار ُعف ُالتعبير ُوسائؿ ُاىـ ُاحدى ُالصورة وتعد
ُالكمماتُ،ُوالتعبيراتُ،ُوافُالصورةُىوُاوؿُالفنوفُالبصريةُ االنسانيةُ،ُوتفوؽُقوةُتأثيرىا

ُ.ُ(16)التيُخمقتُلغةُجديدةُاستحوذتُبياُعمىُطاقةُالبصرُُ

ُُُ
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 : مفهوم الصور فمسفياً 

ُبالمعنىُالفمسفيُىيُالتشكيؿُالنيائيُلكؿُشيءُبالفعؿُواكتسابُالمادةُُ ُافُالصورة "
ُالتشكيؿُ ُوعند ،ُ ُمادة ُالتشكيؿ ُقبؿ ُفاالشياء ُالنيائي ُوجودىا ُكذلؾ ،ُ ُكونيا ُحيث مف
تصبحُصورةُ،ُفمادةُاالنسافُمثالُىيُالدـُوالمحـُوالعظـُوباقيُالمكوناتُاضافةُالىُ

ُاما ،ُ ُوالفكر ُوالروح ُالشكؿُُالنفس ُتسميو ُوما ُوعرضو ُوطولو ُولونو ُقوامو ُفيي صوره
ُ.(17)بصفةُعامةُ.ُ"ُ

ويكمفُالتبايفُبيفُالصورةُالفمسفيةُوالصورةُالفنيةُمفُخالؿُحركةُالتكويفُ،ُفحركةُ
التكويفُفيُالصورةُالفمسفيةُطبيعيةُحرةُاماُحركةُالتكويفُفيُالصورةُالفنيةُفييُصناعيةُ

ُ.(18)بؿُماُكافُشكمياُماثالُفيُذىفُالفنافُمفُقخاضعةُلمتحويرُوالتوجيوُورب

النفعُوالخيرُصورةُُماىيُاالؽُ.ُـُ(399ُُُ–469ُسقراطُُ)ؿُالجماليةافُالفمسفةُ
واالخالؽُ،ُفوضعُالجماؿُموضعُالقيـُالعمياُالساميةُالتيُتعبرُعفُالخيرُوالمطمؽُ،ُفكافُ

ُ.ُ(19)يبغيُجماالُفوؽُالطبيعيُمفُخالؿُجماؿُالنفسُالفاضمةُوسماتياُالنبيمةُ

فالجماؿُالحسيُعندهُزائؿُغيرُحقيقيُبينماُالجماؿُالروحيُالُنيائيُاوُاصؿُكؿُ
ُ.ُ(20)جماؿُ

ُبجماؿُاالشكاؿُ)427ُُ-347)ُُؿُ)ُافالطوفُ(ويقُو ُافُالذيُاقصده ؽُ.ـُ(ُُ"
ُاقصدهُ ُبؿ ،ُ ُالحية ُالكائنات ُفي ُالجماؿ ُمف ُالناس ُعامة ُيفيمو ُما ُيعني ُال ،ُ )ُ الصور
ُ،ُ ُبواسطةُالمساطرُوالزوايا الخطوطُالمستقيمةُوالدوائرُوالمسطحاتُوالحجوـُالمكونةُمنيا

(ُليستُجميمةُُجماالُنسبياُمثؿُباقيُاالشكاؿُولكنياُواكدُافُمثؿُىذهُاالشكاؿُ)ُالصورُ
ؽ.ـُ(ُالى384ُُ-322وذىبُ)ُارسطوُ(ُ)ُ،ُُ(21)جميمةُجماالُمطمقاُوجمالياُفيُذاتياُ"ُ

افُكؿُشيءُمصنوعُالُبدُلوُمفُصورةُوىيوليُايُ)ُشكؿُومادةُ(ُيتركبُمنيماُواضاؼُ
ُاوُالييوليُوالُ ُعفُالمادة ُتستغنيُفيُوجودىا ُفالُالصورة افُالعالقةُبيفُاالثنيفُوثيقةُ،
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شكؿُباشكاؿُاوُصورُالمادةُيمكفُافُتوجدُبالفعؿُصورةُ.ُلكفُالمادةُالواحدةُيمكفُافُت
ُ.ُ(22)مختمفةُ،ُتتفاوتُقيمتياُتبعاُلماُيحدثُفيياُمفُتاليؼُمخصوصُاوُنسبةُبيفُاالجزاءُ

ُ (ُ )ُ ُافموطيف (ُ ُعند )ُ ُالصورة (ُ ُوالجماؿُعنده270ُُ-205وترتبط ،ُ ُبالجماؿ ـ(
ُ.ُ(23)يبقىُفيُحدودُالمثاليةُ،ُيخضعُلمتأمؿُ

 فمسفيًا : مفهوم التعبير  ثانياً 
ففُاداةُالفكرُواالحساسُالروحيُورصيدُالحقائؽُالخارجيةُوصيرىاُفيُلقدُاصبحُال

بوتقةُالفكرُواالنفعاالتُوايجادُالمرادؼُفيُالتعبيرُالفنيُالمنجزُوالففُوسيمةُلمتفكيرُوالتنفيذُ
فيُالوقتُذاتوُوىوُمجموعةُمفُوسائؿُالتعبيرُالماديةُوالعقميةُكماُيمكفُالقوؿُبأفُعمميةُ

ُ.ُ(24)وامؿُداخميةُوخارجيةُتتصؿُبالفنافُوالموضوعُالتعبيرُىيُنتاجُع
ُافُالففُالذيُتكوفُمحاوالتوُفيُالتصويرُليستُقائمةُ اذُيقوؿُ)ُىربرتُريدُ(ُ"
عمىُوقائعُاالشياءُكماُىيُفيُالطبيعةُوالُايُتصورُمجردُيستندُعمىُالوقائعُانياُتستندُ

ويرىُ)ُديويُ(ُ"ُافُالتعبيرُىوُتصفيةُاالنفعاؿُالمكدرُ،ُُُ(25)عمىُاالنفعاالتُاالنسانيةُ"ُ
والُتعرؼُشيواتناُذاتياُاالُحينماُتنعكسُعمىُصفحةُيراهُالففُوىيُحيفُتعرؼُذاتياُفيُ
ُالدقيؽُ ُبالمعنى ُالجمالي ُاالنفعاؿ ُتظير ُوعندئذ ُجديدة ُصورة ُوتكتسب ُتتحوؿ ُنفسو الوقت

ُ.ُ(26)"ليذهُالكممةُ

رُالفنيُفيُالرسـُتعبيراُعفُقاعدةُتصدرُعفُالخياؿُوقدُاكدُ)ُكانتُ(ُافُالتعبي
رفعُتالقبميُوظيفتياُايجادُالتجانسُبيفُالمقولةُوالحدسُ،ُويقتربُكانتُمفُالمثاليةُفيُانوُي

عفُالتصوراتُالماديةُلالشياءُفيُاسباغُصفاتُالمعرفةُالذىنيةُالحدسيةُلمعقؿُفيُصياغةُ
ُ.عمىُالوجودُُاالشكاؿُوالتعبيرُعنياُفيُرؤيةُخاصةُسابقة

ُ

ُ
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 المبحث الثاني

 اواًل : المالمح الصورية والتعبيرية في الرسم االوربي الحديث 

لـُيراهُُكأنوينظرُالىُالعالـُالجديدةُالتيُجاءُبياُالرسـُاالوربيُالحديثُُالرؤيةافُ
ُسابقاُ،ُفييُرؤيةُباطنيةُعميقةُلمذاتُوالمشاعرُالداخميةُ.

ُ)ُُواكدت ُظيور ُمنذ ُتعتبر ُالحديث ُالرسـ ُبداية ُاف ُالى ُالجمالية الدراسات
ـ(ُكمسارُجماليُعاـُواسموبُخاصُوجوىريُ،ُفالرومانسية1850ُ-ـ1815الرومانسية(ُ)

وعُنماذجياُىيُانطالقةُلثورةُكبيرةُضدُجميعُالقوالبُالفنيةُالجامدةُ،ُوقدُتفجرتُواعطتُاُر
ُديالك ُالفنافُ) ُ)فيُففُالتصويرُعمىُيد ُالحريةُتقود1863ُ-1798روا( ـ(ُفيُصورتوُ)

(ُ،ُفيذهُالصورةُحممتُفيُمضمونياُوشكمياُ،ُنموذجاُفريداُمفُالذاتية1ُالشعوب(ُشكؿُ)
والخياؿُوالجماؿُفإختيارُالموضوعُومناخوُالعاطفيُ،ُالزاخرُبالتعبيرُيكمفُفيُموقؼُالفنافُ

ُ.(27)العاـُمفُالحياةُ

ُ

ُ(1شكؿُ)

وفيُمنتصؼُالقرفُالتاسعُعشرُوخاصةُفيُفرنساُانتشرتُالدعوةُالىُالخروجُالىُ
الطبيعةُفظيرتُفيُتمؾُالفترةُمجموعةُمفُالرساميفُابتعدواُعفُرسـُالموضوعاتُالتقميديةُ
ُالطبيعةُ ُلدراسة ُالخروج ُوفضموا ُاالكاديمية ُالتقاليد ُرفضوا ُكما ُالمرسـ ُداخؿ ُترسـ التي

قؿُمشاىدىاُعمىُلوحاتيـُوقدُعرفتُىذهُالجماعةُبأسـُ)ُالباربيزوف(ُوالتسجيؿُاالميفُلياُون
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حيثُكانواُيرسموفُباليواءُالطمؽُوكانتُنظرتيـُممموءةُبالعشؽُلمطبيعةُبالوافُنظرةُزاىيةُ،ُ
ـ(المؤسسُالفعميُ)ُلمباربيزوف(ُوزعيمياُوالذي1867ُ-1812ويعدُالرساـُ)ُتيودورُروسو(ُ)
(2ُاُفيُرسـُادؽُتفاصيؿُاالشجارُوالنباتاتُكماُفيُشكؿُ)عكؼُالىُدراسةُالطبيعةُمدقق

والذيُلقبُ)ُبالمرفوضُالعظيـ(ُنسبةُالىُرفضُلجافُالتحكيـُعدةُمراتُفيُعرضُلوحاتوُ
(28).ُ

ُ

ُ(2شكؿُ)

 : وتمثالت الصورة لمواقع الواقعية 

ُوقدمتيا ُالواقعية ُحممتيا ُالتي ُالمصورة ُالمشاىد ُعمىُُاف ُالمشاىد ُتحث بطريقة
والطبقيةُالكادحةُوماُيعانيةُ،ُُفقدـُالفنانوفُصورُتعرضُمشاكؿُالمجتمعُالتيذيبُوالتغيير

احتجاجاُعمىُالمجتمعُالفرنسيُانذاؾُ،ُوبذلؾُفقدُاىمؿُالرساـُالذاتُفيُسبيؿُالموضوعُ
ُالواقعُ ُفي ُىي ُكما ُاالشياء ُتمثيؿ ُشعارىـ ُكاف ُُ(29)حيث ،(ُ ُكوربيو( (ُ ُيكف -1819ولـ

1877ُ ُبواقعيتو ُبالحقائؽُـ( ُ ُمتأثرا ُطريقو ُيشؽ ُكاف ُبؿ ُتوضيحية ُلنزعة ُصورتو يخضع
)ُةُالواقعةُحولوُوالمؤثرةُليسُفيُحياتوُفقطُوانماُفيُحياةُالناسُجميعاُ،ُوعمىُىذاُفصوُر

(ُتظيرُالواقعُاشدُمماُىوُعميوُالشكؿُالظاىريُبقوةُالوانو3ُُُكاسروُالحجارةُ(ُشكؿُ)ُ
ُ.(30)تبايفُفيُالضوءُوالظؿُوال

ُ
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ(3شكؿُ)

 :االنطباعية والصورة الحسية 

تعدُاالنطباعيةُاالنطالقةُالجوىريةُ،ُبؿُالثورةُالعاصفةُالتيُولدتُمفُرحـُالتمردُ،ُ
تمثؿُمفُاىـُُذلؾُالنياُ.(31)عمىُالتقاليدُوالقيودُالتيُخمفتياُالمدارسُالقديمةُومنياُالواقعيةُ

نقاطُالتحوؿُفيُتاريخُالففُالغربيُوىيُالنظرُالىُاالشياءُوالىُالحياةُفيُمجموعياُعمىُ
ُلفُيتكررُابداُُ.(32)انياُفيُحالةُحركةُوحالةُتغييرُمستمرُ فكؿُظاىرةُتمثؿُحادثاُعابرا

ُ.(33)وموجةُيجرفياُتيارُالزمافُذلؾُالنيرُالذيُالُيستطيعُالمرءُافُينزؿُاليوُمرتيفُ

ُاالصميةُ)ُ ُالىُعناصرىا والفنافُاالنطباعيُيستقبؿُالطبيعةُبعدُافُيحممياُويردىا
مونيوُىوُتعبيرُعفُتمؾُُ،ُوماُجاءُبوُالفنافُكمودُ(34)فيوُالُيستقبمياُبقمبوُاوُبعواطفو(ُ

ُ.(4ُكماُفيُالشكؿُ)ُاالنعطافو

ُ

ُ(4شكؿُ)
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 : الرمزية والصورة المؤولة 

ُ ُعاـ ُفرنسا ُفي ُظيرت ُفنية ُحركة ُالرمزية ُوبشكؿ1880ُُتعد ُباالدب ُارتبطت ـ
ُبحقوؽُالمخيمةُواعتمدتُالرمزيةُعمىُ خاصُالشعرُ،ُوىيُردُعمىُاالنطباعيةُبمطالبتيا
األساطيرُوالحكاياتُالدينيةُوالخرافاتُاليونانيةُوبعضُمشاىدُالرواياتُكذلؾُتوجوُالرمزيوفُ

ُ ُالتي ُواالحالـ ُالماضي ُوالراحةُالى ُولمعمؿ ُولمسمـ ُلمحرب ُرموزا ُبرسـ ُقاموا يعشونيا
ُ.(35)لمروحانياتُواالنبياءُواستوحواُثقافاتُاالديافُوكذلؾُرمزواُالىُالغوامضُواالسرارُ

فالحركةُالرمزيةُالتشكيميةُارتبطتُفيُبعضُمراحمياُعمىُاالقؿُبالتعبيرُعفُالواقعُ
ُ ُرمز ُالى ُالواقع ُذلؾ ُفحولت ُالمعاش ُبيفُاالجتماعي ُتجمع ُالرمزيوف ُيفيما ُكما فالصورة

ُتولدهُ ُما ُاالحساسات ُمف ُلديو ُوتولد ُوالتأمؿ ُالتفكير ُالى ُالمشاىد ُوتدفع ُوالموسيقى الشعر
ُ ُشعريةُاوُقطعةُموسيقية ُُ(36)قصيدة ،ُ ُفيُشكؿُ) ُالرمزي5ُكما ُلوحةُالرساـ اوديموفُ)(

)ُ المسماةُُ)ُعيوفُمغمقةُُ(ريدوف

ُ

ُ

ُ

                                          (5شكل )

 : وصورة االنفعال الذاتي التعبيرية

ُانفعاالتوُ ُعف ُاالديب ُالفناف ُتعبير ُعمى ُيقوـ ُواالدب ُالفف ُفي ُمعاصر ُاتجاه ىي
ُاصالُىوُافُالففُيجبُافُال1910ُُوخيالوُوقدُنشأتُالتعبيريةُفيُالمانياُعاـُ وفكرتيا

يتقيدُبتسجيؿُاالنطباعاتُالمرئيةُبؿُعميوُافُيعبرُعفُالتجاربُالعاطفيةُوالفنافُالتعبيريُالُ
ماؿُفحسبُ،ُلكنوُينقؿُمشاعرهُالتيُيحسياُتجاهُالموضوعُ،ُفالتعبيريةُيخمؽُالموضوعُلمج

ُوانفعالوُبوُفالفنافُىناُالُيصؼُ تنبعُمفُباطفُالفنافُايُتأثرهُبحدثُمعيفُاوُبشيءُما
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)مودلياني(ُالذيُكانتُ،ُومفُاىـُفنانيياُ(37)اشياءُوانماُيعبرُعفُمعانيُنفسيةُاوُذىنيةُ
ُ ُموضوعاتو ُاغمب ُتمثؿ ُ(38)النساء ُالحياةُ، ُرسـ ُالى ُيعمد ُولـ ،ُ ُالطبيعية ُبالمشاىد ولع

ُالمرتسـُعمىُ ُمصوبتيفُعمىُالكائناتُالبشريةُوالعبثُوااللـ ُدوما الساكنةُقطُكانتُعيناه
ُفأعمالوُ ُوالمتوتر ُالقمؽ ،ُ ُالمتعب ُالبشري ُالجنس ُتتناوؿ ُموضوعاتو ُكؿ ُوتكاد ،ُ اساريرىا

ُ(ُ.6ُ.ُكماُفيُشكؿ)ُُ(39)عالجتُمواضيعُمستمدةُمفُالواقعُاالجتماعيُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ(6شكؿُرقـُ)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالمبحث الثالث

 تجربة ماكس بيكمان لمصورة التعبيرية 

 مدخل لمبيئة الثقافية لمفنان : 

يبريخ(ُااللمانيةُ(ُالفنافُوالمصورُابفُمدينةُ)الُـ1950ُ–1884ُماكسُبيكمافُ)
ُعفُفرصُالقرفُالعشريفُومأساتوُ،ُحيثُعكسُذاتوُ افضؿُالفنانيفُااللمافُالذيفُعبروا

                                                           

 

ُ
ُ
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ُمقابالُ ُالتعبيرية،ُونجحُفيُافُيبنيُعالما وعالموُفيُمزيجُمفُاالساطيرُالقديمةُوالتقاليد
ُ.(40)لبربريةُالحربُوالفاشيةُوذلؾُكموُفيُتنويعاتُمتجددةُدائماُ

لوحاتُ)بيكماف(ُتتجوُنحوُاالسموبُاالنطباعيُااللمانيُالذيُكافُحيثُكانتُاولىُ
(ُ.ُكماُواتجو7ُينشرُبقوةُفيُتمؾُالفترةُكماُموضحُفيُلوحتوُ)فتيافُبجوارُالبحيرة(ُشكؿُ)ُ

ُاعمالوُ ُفي ُالواقعية ُىذه ُاظيار ُعمى ُواستمر ،ُ ُلوحاتو ُفي ُواضحة ُواقعية ُنحو ُذلؾ بعد
ُالشخصيةُفيُالموحاتُالزيتية ُ(ُ.8ُُُوالتخطيطاتُكماُىوُموجودُشكؿُ)ُُُ)الرسـو

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ(8(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُشكؿُ)7شكؿُ)

(ُمفُاالنطباعيةُااللمانيةُالمتأخرةُالىُولقدُاثرتُالحربُفيُتغييرُاسموبُ)بيكماف
ُبالموقؼُالرافضُلمحربُوالمنددُ التعبيريةُ،ُفيوُلـُيكتفيُبمعالجةُالمأساةُاالنسانيةُ،ُفالتـز

.ُفأنكبسُمطوياُعمىُنفسوُفيُصورةُاشكاؿُمكدسةُ(41)بمساوئُالمجتمعُالبرجوازيُااللمانيُ
ُ.ُ(42)ذاؾُممسوخةُمفُعيفُالرجاتُالعنيفةُالتيُىزتُالبالدُآن

حيثُولدتُتعبيريةُ)بيكماف(ُمفُالمذبحةُالتيُشيدىاُحيفُكافُيخدـُعامؿُارتباطُ
فيُالحربُالعالميةُاالولىُ،ُومفُالرعبُالنازيُالذيُبدأُبعدُاكثرُمفُعقدُمفُالزمافُييددُ
ُتخاطبُالجنسُ ُبزمفُاوُمكافُمعيفُ،ُلكنيا الحضارةُاالوربيةُ،ُولـُتكفُاعمالوُمحدودة

                                                           

ُ
ُ
ُ
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يقةُرمزيةُشموليةُ،ُاوُتجسدُصورةُحياةُاالنسافُوعذاباتوُ،ُكماُتتضمفُتحذيراُالبشريُبطُر
ُ.(43)ضدُالالعقالنيةُاالنسانيةُواالنحطاطُالروحيُ

االُافُشيرتوُالُترجعُفيُالمقاـُاالوؿُالىُصورُالمناظرُالطبيعيةُاوُالحياةُاليادئةُ
ُترجعُالىُالموحاتُثالثيةُالدرفاتُ)االبعاد(ُحيثُيع الجُبيكمافُفيُلوحتوُالثالثيةُبقدرُما

كافةُالموضوعاتُالرئيسيةُالراسخةُفيُتقاليدُالحضارةُاالوربيةُمثؿُالحبُوالوداعُوالمعاناةُ
ُصورُ ُشكؿ ُفي ُباقية ُصياغات ُالى ُليحوليا ُالدنيوي ُالوجود ُوزواؿ ُوالمتعة ُوالقتؿ والقسوة

ُ(.9ُُ.ُكماُموضحُفيُلوحتوُالثالثيةُاالبعادُ)البداية(ُشكؿ)(44)

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ(9ُشكؿُ)ُ

ُيقدـُ ُوراح ُفمسفي ُمنحا ُينحو ُاالبعاد ُالثالثية ُالموحات ُىذه ُفي ُ)بيكماف( وصار
.ُ(45)مدلوالتُلقيـُالوجودُالمطمقةُضمفُاستعاراتُصوريةُغامضةُلإلثـُوااللـُوالخالصُ

والتيُيصفياُبأنياُُ،(10ُوىذاُماُيظيرُبوضوحُفيُلوحتوُالثالثيةُالمسماةُ)الرحيؿ(ُشكؿُ)ُ
ُ.(46)فُخداعُالحياةُنحوُالحقائؽُالخفيةُرحيؿُم

ُ

ُ
                                                           

ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ(10شكؿُ)ُ

ُمحررُ ،ُ ُالمجتمع ُبقمب ُالريشة ُوغمس ُحقيقة ُتصوير ُالى ُجنح ُ)بيكماف( فالرساـ
ُاوُ ُاحتمالو ُالنازية ُتستطيع ُلـ ُبشكؿ ُوادواءه ُاوصابو ُواصفا ُخوالجو ُمف ُخالجو ُكؿ بعنؼ

الذيُجرتوُالحربُعمىُجيؿُكامؿُالسكوتُعميوُ،ُألنياُاعتبرتوُتجسيداُلالنكسارُالنفسيُ
مفُالبشرُ،ُكماُرأتُفيوُضعفاُالُترتضيوُفمسفتياُالقائمةُعمىُالقوةُ،ُوىكذاُىجرُ)بيكماف(ُ
المانياُواستقرُفيُىولنداُ،ُثـُبدأُيعبرُعفُالحالةُالسيكولوجيةُلجيؿُالكارثةُ،ُفيُالمشاىدُ

ُ.(47)والدموعُوالفواجعُالمروعةُالتيُصورىاُألرضُبنيُاالنسافُ،ُوىيُغرقىُبالدماءُ

(ُابرزُاعمالوُوالتيُتمثؿُاسموبُالتعبيرية11ُُوتعدُلوحتوُالمسماةُ)الجرار(ُشكؿُ)
ُ ُوحوش ُالى ُاآلدميوف ُفييا ُيتحوؿ ُوالتي ُالحرب ُمآسي ُعف ُلونيةُ(48)االلمانية ُومبالغة .

ُفرديةُ(49)صارخةُوتخطيطُمأساويُ ُالتعبيريُقوة ُافُينميُاسموبو ُوقدُاستطاعُ)بيكماف( .
ُىتمرُ ُاستقر ُولما ،ُ ُتحريفاتيا ُفي ُتزداد ُصوره ُفكانت ،ُ ُالمانيا ُفي ُقوة ُ)ىتمر( ُازداد حينما
واضعاُالمانياُنحوُنظاـُجديدُتضمنتُ)صوره(ُبتراُلألعضاءُوربطُاالجساـُبعضياُببعضُ

ُ.ُ(50)(ُكمحزقةُالطيورُايُتعبيريةُواضحةُالمعالـ12ُُُاالخرُكماُىوُموضحُفيُالشكؿُ)ُ

ُ

ُ

                                                           

ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ

ُ

ُ

ُ(12(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُشكؿُ)11ُشكؿُ)ُُ

ُ-مؤشرات االطار النظري :
ُلمفنافُ -1 ُوالمستقبؿ ُوالحاضر ُالماضي ُخبرات ُالمتزاج ُنتيجة ُىي ُالفنية ُالصورة تعد

 المبدعُ
 .ُافُالصورةُالمنجزةُفيُلوحةُالرسـُىيُنقؿُعفُصورةُذىنيةُفيُخياؿُالفناف -2

ُال -3 ُالفنية ُالصورة ُالطريقةُتتصارع ُبحكـ ُمعيا ُتتشابو ُوال ُالذىنية ُالصورة ُمع منجزة
 يريةُلمفنافُوطرقوُوامكانياتوُووسائموُالفنيةُ.بالتع

الصورةُالفنيةُىيُمفُفعؿُتكويفُالفنافُفييُتبدأُمفُالحدودُالتيُيرسمياُالفنافُفيُ -4
ُاشكاؿُ،ُالوافُ،ُظؿُ،ُذىنوُ،ُومفُثـُتممئُىذهُالحدودُبالمادةُالفنيةُ)ُخطوطُ،

 (.ضوءُ،ُالخ
5- ُ ُعدة ُلمجموع )ُ ُمتجانس ُكامؿ ُتكويف (ُ ُكمية ُكصيغة ُالفنية ُالصورة ُ)ُاتدرؾ جزاء

 خطوطُ،ُالوافُ،ُمساحاتُ(ُ.
والذيُيكوفُنوعُُ)لبيكماف(ُُيعدُالتعبيرُالعنصرُاالنسانيُالحقيقيُفيُالعمؿُالفني -6

 مفُالحوارُبيفُالجميورُوالفنافُ.ُ
التعبيرُىوُالمغةُالفريدةُالتيُتحمؿُنسقاُمفُالدالالتُواالنفعاالتُوالوجداناتُوالتيُ -7

 عمىُسطحُالموحةُ.(ُُ)بيكمافيطرحياُ
قدُيكوفُالتعبيرُاوُطريقةُالتعبيرُعفُالرؤىُواالنفعاالتُوالعواطؼُعبارةُعفُتمثيؿُ -8

ُالواقعُمباشرةُ،ُاوُقدُيكوفُتعبيرُتجريديُاوُرمزيُ.
افكارهُمفُُعفافكارهُاوُىيُطريقةُتعبيرُالفنافُُعفُنيةُىيُكيفيةُتعبيرُالمرءالصورةُالفُ-9

 خالؿُاداءهُالفنيُ.
 بشخصيةُالفنافُالسيكولوجيةُ.ُالصورةُالفنيةقترفُتُ-11
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ُالذاتيُلمعالـُوتؤكدُعمىُالمضموفُاالنفعاليُلمعمؿُالفنيُُ-12 التعبيريةُففُيسعىُلمتقدـ
ُ.ُالفنافُبيكمافُفيُاعمالوُالفنيةُُوىذاُمااكدهوعفُتحسسُالفنافُ

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

 مجتمع البحث-1

فيُالمصادرُُالفنيةعمىُمصوراتُاالعماؿُالفنيةُفيُحدودُالصورةُُافعدُاطالعُالباحثبُُُُ
والمراجعُالعربيةُواالجنبيةُوالمجالتُفضالُعفُالمواقعُااللكترونيةُعمىُشبكةُاالنترنتُوماُ

ُُ(ُصورةُفنية15ُُوالذيُيحتويُعمىُ)ُيغطيُحدودُالدراسةُ،ُ

 عينة البحث -0

(ُصورُفنيةُوفقاُلصورتياُالتعبيريةُ.5ُُقاـُالباحثافُبإستخراجُنماذجُالعينةُالبالغُعددىاُ)ُُ
ُ:وفؽُالمبرراتُالتاليةُُوبماُيخدـُاىداؼُالبحث

 ماخرجتُبوُمؤشراتُاالطارُالنظريُفييُتعتبرُالمحكاتُالرئيسيةُلتحميؿُالعينةُ.ُ -1

ُماكسُبيكمافُ. -2  وجودُسماتُمميزةُودقيقةُلمصورةُالفنيةُومالمحياُالتعبيريةُفيُرسـو

 .يقياُليدؼُالدراسةُلففُوبيافُتحقالرجوعُالىُمالحظاتُومقوالتُالمختصيفُفيُمجاؿُا -3

 منهج البحث: -3

ُ.اعتمدُالباحثافُالمنيجُالوصفيُالتحميميُلالستعانةُفيُتحميؿُعينةُالبحثُُ

 اداة البحث:  -4

ُاطمعُُُُُُ ُاف ُالخاصُافالباحثُبعد ُوالمراجع ُاالدبيات ُماكسُعمى ُرسوـ ُفي ة
واعتمداُعمىُالمؤشراتُالمعرفيةُوالجماليةُوُالفنيةُالتيُانتيىُاليياُاالطارُُُُبيكماف

ُالنظريُ.
ُُ
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 تحميل العينات :  -5
 (1) انموذج 

ُُاسـُالفنافُ:ُماكسُبيكمافُ
ُاسـُالعمؿُ:ُالمساء

ُالمادةُ:ُزيتُعمىُتواؿُ
ُسـ153×ُسـ133ُالقياسُ:ُ

ُـ(1919ُ–ـ1918ُتاريخُاالنتاجُ:ُ)
ُفيستقالياُالفنيةُ.ُ–:ُمجموعةُشماؿُالرايفُُالعائدية

 الوصف :
(ُفيُىذهُالموحةُمجموعةُمفُاالشخاصُحوؿُطاولةُصغيرةُصورُالرساـُ)بيكماف

ُأبيضُالموفُوفوقوُ الحجـُ،ُنرىُفيُوسطُالموحةُصورةُرجؿُواسعُالعينيفُيرتديُقميصًا
رداءُبنيُالموفُمعُرباطًاُوىوُقصيرُالقامةُ،ُماسكًاُبقوةُوبعنؼُبكؼُالرجؿُالجالسُعمىُ

ُواال ُالطاولة ُعمى ُاحداىما ُالقدميف ُالممّد ُمحروقةُالطاولة ُسوداء ُوىي ُاالرض ُعمى خرى
والذيُيرتديُمالبسُبيضاءُردثةُوقدُظيرتُعميوُاثارُالتعذيبُوالوحشيةُفيوُيصرخُمفُ
شدةُألموُويوجدُخمفوُشخصًاُقزمًاُومقنعًاُالُتميزُمالمحوُمفُشدةُااللوافُالمعتمةُوالقاتمةُ

ُم ُعيف ُذات ُوجييا ُنصؼ ُظاىر ُجانبي ُبشكؿ ُامرأة ُصورة ُنرى ُالخمؼ ُواسعةُوفي فتوحة
ُمعُ ُالموف ُرمادية ُقبعة ُيرتدي ُواقفًا ُرجاًل ُوىنالؾ ُالموف ُاحمر ُقميصًا ُوترتدي ُاشقر وشعر
مالبسُبيضاءُوبنيةُرافعًاُاحدىُيدىاُالىُاالعمىُماسكًاُستارةُمفُخمفوُوتحتوُأمرأةُجالسةُ

بوُعمىُاالرضُمذعورةُوُخائفةُوُفوقياُكؼُبيضاءُوفيُوسطُالموحةُمفُاالماـُنرىُفتاةُش
عاريةُمفُالخمؼُترتديُحذاءُوجورابُاحمرُالموفُمصموبةُومعمقةُمفُيديياُبعمودُ،ُوالتيُ
تبدوُكأنياُشكؿُالصميبُالمعقوؼُوالتيُأرادىاُالرساـُرمزًاُيشيرُبوُالىُصميبُشعارُالناريةُ
االلمانيةُالمسيطرةُفيُتمؾُاآلونةُورسـُالفنافُعمىُاالرضُبوقًاُوُشمعتافُاحداىماُمشتعمةُ

االخرىُمنطفأُساقطةُعمىُاالرضُوالمتافُترمزافُلموجودُاالنسانيُوالذيُينتييُشيئًاُفشيءُُو
ُفيماُنرىُتحتُالطاولةُكمبًاُذوُلوفُبنيُغامؽُ.

 التحميل :
فقدُمثمتُىذهُالموحةُجانبًاُمفُالعنؼُاالجتماعيُالذيُتعرضتُلوُالمانياُمفُخالؿُ

وجدُالرساـُتعبيرهُالكافيُفيُىذهُالموحةُحيثُتجسيدىاُمظاىرُااللـُوالعذابُوالقسوةُ،ُوقدُ
ُاالذرع،ُ ُاالقداـ، ُالنظراتُالمندىشة، ُبكؿُشيءُ)النظراتُالمرعوبة، كافُكؿُشيءُمختمطًا
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الكفوؼ،ُالفوضىُالعارمة(ُانياُحالةُبشريةُتعبيريةُلجنوفُانسانيُالذيُالُيجدُغيرُالموتُ
ُمالذًاُمفُالرعب.

 
 

 (0) انموذج 
ُاسـُالفنافُ:ُماكسُبيكماف

ُُاسـُالعمؿُ:ُصورةُذاتيةُفيُالبوؽُ.
ُ.1938تاريخُاالنتاجُ:ُ

ُالمادةُ:ُزيتُعمىُكانفاس.
ُسـُ.60×ُسـ80ُالقياسُ:ُ

ُالعائديةُ:ُمعرضُ)نويو(ُنيويورؾُ.
ُ
ُ

 الوصف :
(ُصورةُشخصيةُلوُبصورةُأماميةُيرتديُمالبسُحمراءُتعرضُلوحةُالفنافُ)بيكمافُُُُُُُُ

ُونرىُخمفوُ ُ)البوؽ( ُبيده ُآلةُموسيقية ذاتُخطوطُعرضيةُسوداءُفيُغرفةُمظممةُماسكًا
نافذةُصغيرةُبالموفُاالخضرُالمائؿُلالصفرُ،ُوُقدُرسـُالفنافُىذِهُالموحةُبواقعُذاتيُمريرُ

ُوىوُفيُعزلةُالسجفُاثناءُمنفاهُمفُقبؿُالنازية.
 التحميل :

يكشؼُلناُ)بيكماف(ُفيُىذهُالموحةُترابطًاُشديدًاُبينو ُوبيفُآلتوُالموسيقيةُمفُخالؿُ
وضعُالبوؽُعمىُأذنيوُووضعُيدهُعمىُمعطفوُكأنوُكأفُيعزؼُعمىُمفاتيحُالبوؽُ،ُوقدُ
مثؿُالبوؽُبالنسبةُلوُوىوُسجيفُووسيمةُتواصؿُمعُالعالـُالخارجيُفيوُيسمعُويرىُويحسُ

ذلؾُالبوؽُ،ُوتعبرُمالمحُوجيوُفيُحالةُصمتُوترقبُلسماعُالشكوىُالمتناثرةُعفُطريؽُ
فيُذلؾُالوقتُوقدُصورُالرساـُنفسوُفيُمكافُمغمؽُذاُخمفيةُمعتمةُارادُبياُالتعبيرُعفُ
المأساةُوالجوُالخانؽُوالمغمؽُلحريةُاالنسافُوعفُالمجتمعُالمنحؿُمفُالسمطاتُالتيُاثرتُ

ُمفُخالؿُالصراعُوالتناقصُالستخداموُُعمىُواقعيـُ.ُكماُواظير ُمعذبًا ُتعبيرًا الفنافُبعدًا
الخطوطُوُااللوافُذاتُالكثافةُالعاليةُحيثُأرادُالرساـُافُيبيفُافُالحياةُالبشريةُفيُصراعُ
دائـُمستمرُبيفُالموتُوالبقاءُ،ُوبيفُالقسوةُوالرحمةُ،ُوالقيدُوالحريةُ،ُوالحربُوالسمـُ،ُ

ُ ُدائمًا ُحاوؿ ُالخارجيفالفناف ُالعالـ ُفي ُاآلخر ُمع ُلمتواصؿ ُمختمفة ُسبؿ بطريقةُُبأبتكار
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حيثُركزُوسمطُالضوءُعمىُالسجفُوالعزلةُوالتغريبُوىذاُُتعبيريةُتحاكيُالواقعُالمعاشُ
ُماُيعبرُعفُشعورهُبالظمـُوالتضييؽُوالضياع.

ُ
ُ
 (3) انموذج 

ُُاسـُالفنافُ:ُماكسُبيكمافُ
ُاسـُالعمؿُ:ُالفنافُ

ُ(1942-1941االنتاجُ:ُ)تاريخُ
ُالمادةُ:ُزيتُعمىُكانفاسُ

ُسـ(ُ.200ُ×ُسـ150ُالقياسُ:ُثالثيةُاالبعادُ)
 الوصف:

تعرضُىذهُالموحةُالثالثيةُاالبعادُثالثُمشاىدُفنيةُيصورُالمشيدُاالوؿُفيُالموحةُ
ُمالبسُ ُيرتدي ُمسرحي ُبدور ُيقوـ ُرجال ُالمنصة ُيعتمي ُمسرح ُمنصة ُ)الوسطى( المركز

ُالمُو ُصدرهُخضراء ُطعف ُطويؿ ُاحمر ُحذاء ُمع ُرأسو ُفوؽ ُتاج ُمع ُالموف ُصفراء ُوعباءة ف
ُترتديُمالبسُورديةُالموفُتمسؾُفيُ بسكيفُوتبدوُمالمحوُمتنكرةُومقنعةُ،ُوبجانبوُامرأة
يدىاُورقةُ.ُوخمفيـُمجموعةُاشخاصُالبعضُمنيـُمتنكرُوغيرُواضحُالمالمحُمتالشيفُ.ُ

تحتُالمنصةُمجموعةُمفُاالشخاصُلـُيظيرُمنيـُُويوجدُاماـُالمنصةُصبيًاُجالسُوخمفو
سوىُاالكتاؼُوالرؤوسُ،ُاماُالمشيدُالثانيُفيُالموحةُفيُاليميفُنرىُفتياتُجالساتُوالىُ

ُجانبيفُبوقًاُوكمبيفُ.
والىُخمفيـُتجمسُامرأةُورجالُجسموُعمىُشكؿُقارورةُاوُزىريةُفخاريةُفيماُنرىُ

ُجال ُبكتابُأوُورقةُوتوجدُتحتُالمنصةُفيُالمشيدُالثالثُمفُاليسارُشخصًا سُوىوُيقرأ
ُمجموعةُمفُاالقداـُوعمىُالمنصةُثالثةُاشخاص.ُ

 التحميل :
يمارسُالفنافُ)بيكماف(ُفيُىذهُالموحةُُبعدًاُسرديًاُواضحًاُمفُخالؿُفعؿُاالستعارةُ
ُمفُ ُمجموعة ُالى ُالكمي ُالمشيد ُوتقسيـ ُوالحركة ُاالنفعاؿ ُداللة ُخالؿ ُمف ُيقترحو الذي

اىدُالمتقطعةُمفُواقعُالفكرةُالرئيسيةُوالتيُتظيرُصورةُاالغترابُوالوعيُبحقيقةُالعيشُالمش
ُيقترفُ ُفني ُباسموب ُولكف ُ)العبث( ُو ُ)الفوضى( ُمفيوـ ُتبني ُفي ُالرغبة ُاو ُلالنظاـ وفقًا

ُبالعمؽُالتواصميُلبواطفُاالشياء.
ُ)بيكماف ُكاف ُىنا ُصمةُمف ُذي ُوغير .ُ ُمتعاؿ ُواقع ُالى ُالمقترحة ُ)الفكرة( ُيّرحؿ )

بالواقعُالتقميديُ،ُفيوُيشيدُبعدًاُإتصالياُتعبيرياُ،ُنتيجةُالتعريؼُبييمنةُالمعالجاتُالتشكيميةُ
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والمونيةُورغـُالمالمحُالواقعيةُلممشيدُ،ُاالُافُالفنافُإعتمدُعمىُثالثيةُاشتغاليةُلممساحةُ،ُ
وتواصميتياُعبرُنموذجُيمزجُبيفُالموروثُوالمشيدُالمسرحيُ،ُويحقؽُتتصؿُلجوىرُالفكرةُ

ُجذبًاُبصريًاُواضحًاُنتيجةُفاعميةُالحدثُوالفكرةُ.
 

 (4) انموذج 
ُُاسـُالفنافُ:ُماكسُبيكمافُ

ُاسـُالعمؿُ:ُاالحتفاؿ
ُالمادةُ:ُزيتُعمىُكانفاسُ

ُسـ150×ُسـ90ُالقياسُ:ُثالثيةُاالبعادُ
1943ُتاريخُاالنتاج:ُ

 الوصف :
ُامرأةُ ُيحمؿ ُرجؿ ُاليميف ُعمى ُاالوؿ ُالمشيد ُيمثؿ ُمشاىد ُثالث ُالعمؿ ُىذا يصور
والثانيُلرجؿُيمسؾُبأمرأةُترتديُثوبًاُاخضرُويحمؿُبيدهُاليمنىُعصاُصفراءُمزخرفةُ،ُاماُ

ُالثالثُرجالُيحمؿُسكينًاُوىوُيحاورُامرأةُالىُجانبوُ.
 التحميل : 

ُُو ُشكميًا ُتوزيعًا ُ)بيكماف( ُالففُاستخدـ ُفي ُالوحوشي ُالتيار ُالىُطابع ُينتمي ،ُ لونيًا
ُ،ُ ُ)الفكرة( ُبزمف ُالزمف ُفكرة ُاقتراف ُيفسر ُذاتي ُمنظور ُمف ُالتعبيرية ُالطاقة ُمف ُيعزز فيو
ُجماليةُ ُتقميؿ ُفي ُدورًا ُليا ُالثالثية ُىذه ُفي ُفالشخصيات ،ُ ُموضوعي ُبعد ُذات فالمعادلة

المضموفُ،ُوفقًاُلخاصيةُالحضورُُالخطابُالتعبيريُ،ُفضاًلُعفُتماىيُطاقةُاالشكاؿُمع
ُالمكانيُ.

حيزيةُترتبطُبالمكافُالذيُيوحيُبالتفاعؿُُتعبيريةُوُافُتنوعُالسردُىناُ،ُلوُدالالت
بيفُالعناصرُالبنائيةُوفمسفةُالصورةُالجماليةُلكميةُالتكويفُولذلؾُكافُالنسؽُالتعبيريُيمثؿُ

ُبالتا ُوىو ،ُ ُالمحمولة( ُ)القيـ ُدرامية ُلمستوى ُتتكشؼُكشفًا ُالتي ُالياربة ُلمحظات ُتوثيؽ لي
ُالمعاناةُ ُصور ُعف ُلمتعبير ُ)بيكماف( ُالفناف ُاتبعو ُالذي ُاالسموب ُلضرورات ُنتيجة ،ُ دالليًا
االنسانيةُمفُمنظورُنفسيُ،ُتمعبُااللوافُوالخطوطُوالحركاتُ،ُفيوُدورًاُفاعاًلُلمتعبيرُعفُ

ارُاالثرُالنفسيُالمحموؿُعمىُىواجسُااللـُوالحرمافُ،ُومستوىُالتفسيرُالُيفارؽُاستحض
ُتمؾُاالشكاؿُ،ُنتيجةُلغرابةُتوصيفاتياُُوسرُمألوفيتياُ.

ُ
ُ

ُ
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 (5) انموذج 
ُُاسـُالفنافُ:ُماكسُبيكمافُ
ُاسـُالعمؿُ:ُثالثُجماجـُ
ُالمادةُ:ُزيتُعمىُكانفاسُ

ُسـ8915ُ×ُسـ55ُالقياسُ:ُ
1945ُتاريخُاالنتاجُ:ُ

ُبوسطفُ.ُ-:ُمتحؼُالفنوفُالجميمةُُالعائدية
 الوصف : 

ُطاولةُ ُعمى ُبشرية ُجماجـ ُثالث ُالمفزعة ُالموحة ُىذه ُفي ُ)بيكماف( ُالرساـ صور
مستطيمةُالشكؿُوقنينةُشرابُكحوليُوورؽُلعبُوشمعةُمنطفئةُتكادُتسقطُفيُتكويفُفنيُ

ُال ُغير ُاالجساـ ُتصور ُالتي ُالصامتة ُالطبيعية ُالموحة ُىذه ُمثمت ُحيث ،ُ متحركةُصامت
والسمعُالماديةُنتيجةُلمخاوؼُالسياسةُوالحروبُالمنتشرةُ،ُفقدُمثمتُالجماجـُالبشريةُنيايةُ
الجنسُالبشريُ،ُكماُافُفيُالنظرُاليياُاستعادةُلالالـُوالمحفُالبشريةُ.ُبينماُأشارتُاوراؽُ

الزواؿُ،ُُالمعبُوقنينةُالشرابُالىُممذاتُاالنسافُوالمتعُالدنيويةُوىيُممذاتُقصيرةُمصيرىا
ُنتيجةُ ُذلؾ ُفي ُرغبتو ُرغـ ُاالبصار ُعف ُاالنساف ُعجز ُالى ُفترمز ُالمنطفئة ُالشمعة اما
لالضطيادُالذيُيتعرضُلوُ،ُكماُافُىذهُالشمعةُترمزُالىُالوجودُاالنسانيُالذيُيفنىُشيئًاُ

ُفشيئًا.
 التحميل :

ُيمك ُوىذا ُشديد ُعنفواف ُو ُحزف ُالواف ُ)بيكماف( ُاستخدميا ُالتي ُااللواف فُوتعد
ُمالحظتوُفيُتنفيذُاجزاءُكبيرةُمفُالصورةُبالموفُاالصفرُواالسودُالقاتـُوالظالؿُالباىتةُ.

ُ،فالموحةُفيُمجممياُعبرتُعفُحياةُالفنافُالمميئةُبالكآبةُواالحساسُبالقيرُوالظمـ
ُالبشريُ ُالجنس ُمجمميا ُفي ُتخاطب ُمعيف ُمكاف ُاو ُبزماف ُمحددة ُغير ُلوحتو ُكانت حيث

ُتعبيُر ُرمزي ُعفُباسموب ُالناتج ُوالعذاب ُاالنساف ُاخيو ُتجاه ُاالنساف ُقسوة ُصورة ُيجسد ي
ُذلؾ،ُكماُتضمنتُالموحةُتحذيراُلمبشريةُمفُاليالؾُواالندثار.

ُ
 الفصل الربع

 اواًل : النتائج



  27 
 

ُلمرساـُ ُالفنية ُالصور ُعمى ُالباحثاف ُواطالع ُالنظري ُاالطار ُفي ُتقدـ ُما ُضوء في
ُمفُُبيكماف ُمجموعة ُالى ُالباحثاف ُتوصؿ ُالبحث ُعينة ُنماذج ُتحميؿ ُفي ُجاء ُلما واستنادا

ُالنتائجُ:

كماُفيُذاتُمنحىُواساسُتعبيريُُُفيُالموضوعيةُالجديدةافُالصورةُالفنيةُعندُالفنافُ -1
 .ُ(2،(1انموذجُ

ُالفنيةُفيُرسوـُماكسُبيكمافُُانعكاساتُالمشاىدُااليدولوجيةُوالحربيةُ -2 تحمؿُالصورة
 .ُ(4،5اُفيُانموذجُ)كم

ُوالذيُ -3 ُالمألوؼ ُغير ُالمغمؽ ُبالفضاء ُ ُبيكماف ُماكس ُرسوـ ُفي ُالفنية ُالصورة اتصفت
 .ُ(1،2،5)ُكماُفيُانموذجيعبرُعفُمظاىرُالكبتُوااللـُ

ُمفُ -4 ُبصرية ُمشاىد ُيقدـ ُكما ُالفرشاة ُضربات ُوقوة ُبالصالبة ُالفنية ُالصورة تمتاز
 .العينةُكماُفيُجميعُنماذجُُمنظورىماُالذاتي

اعربتُالصورةُالفنيةُعندُ)بيكمافُ(نظـُاشتغاليةُفاعمةُفموضوعاتوُشاقةُومتنوعةُوفيياُ -5
ُ ُالمجتمع ُمشكالت ُعف ُوتعبر ُتحكى ُالتي ُاآلدمية ُاالشكاؿ ُمف ُانموذجالعديد ُفي ُكما

(1،3،4). 
تميزُالصورةُالفنيةُعندُالفنافُُبفوضىُاالشكاؿُوالحركةُالعارمةُوالتيُتبدوُمييمنةُفيُ -6

كماُفيُُالطارُالبنائيُوالتنظيميُلموحداتُالبصريةُالجزئيةُوالتيُتنظـُفيُرؤيةُكميةا
 .(1،3)ُانموذج

ُالفنيةُ -7 ُالصورة ُفي ُالمجتمع ُطبقات ُبيف ُاالجتماعية ُلمعالقة ُالتواصمي ُالنسؽ يتحقؽ
ُ ُواالنفعاؿ ُبالصراع ُتصؿ ُميتافيزيقية ُمعاني ُعبر ُاالجتماعية ُانموذجلمواقعية ُفي ُكما

(1،4)ُ. 
اتسمتُالصورةُالفنيةُببعداُجمالياُمحمؿُبنزعةُتعبيريةُمفُخالؿُتجسيدُمظاىرُالموتُ -8

 .ُ(1،2،5)ُكماُفيُانموذجوااللـُوالعذابُوالقسوةُوالوحشيةُ
ُمستوىُ -9 ُومف ُاالنسانية ُلمذات ُالعميقة ُالمالمح ُبإظيار ُالفنية ُالصورة ُفي ُالفناف وظؼ

(1،2،3ُ)ُكماُفيُانموذجُالمتنوعةاجتماعيُبعمؽُالصمةُمعُالواقعُالمعاشُفيُصورهُ
. 
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10- ُ ُالفنافُبيكمافُ ُالفنيةُعند ُالشكؿُتنوعتُمالمحُالتعبيرُلمصورة مفُخالؿُتصعيد
 .عمىُالمضموفُكماُىوُواضحُفيُجميعُنماذجُالعينةُ

 ثانيًا : االستنتاجات

ُفيي -1 ُالتيُتنتظـ ُالبنائية ُالفنيةُعندُماكسُبيكمافُبالتعبيرُالذاتيُوالرؤية ُالصورة اُتتسـ
 العناصرُواالسسُضمفُنسؽُجماليُمتنوعُ.

ُبيكمافُىادفةُلتحقيؽُالجماؿُفقطُوانماُ -2 ُالتعبيريةُعند ُالفنيةُومالمحيا ُتكفُالصورة لـ
 ُلطرحُابعادُفكريةُواجتماعيةُوسياسيةُونفسيةُ.

يعدُالفنافُ)ماكسُبيكماف(ُافضؿُالفنانيفُااللمافُالذيفُعبرواُعفُمأساةُالحروبُفيُ -3
 .ُالقرفُالعشريف

تخاطبُاعماؿُ)بيكماف(ُالفنيةُالجنسُالبشريُبشكؿُرمزيُوتجسدُصورةُحياةُاالنسافُ -4
 وعذاباتوُ.

يعالجُ)بيكماف(ُفيُاسموبوُالفنيُكافةُالموضوعاتُالبيئيةُ،ُالسياسيةُ،ُالتاريخيةُ،ُ -5
 النفسيةُواالجتماعيةُ.

 

 التوصيات  :  ثالثاً 

ُالعصر -1 ُفي ُالفنانيف ُاساليب ُبدراسة ُالباحثاف ُمدىُيوصي ُلمعرفة ُوالمعاصر ُالحديث
يةُعمىُالصورةُالفنيةُلكؿُاالنعكاساتُالسيكولوجيةُواالجتماعيةُواالقتصاديةُوااليدولوج

 فنافُُ
اصدارُمطبوعاتُفنيةُتختصُباعماؿُمختمؼُالفنانيفُالمصوريفُوتوثيقياُألىميتياُفيُ -0

 اثراءُالجانبُالمعرفيُوالذوقيُلممتمقيفُودارسيُالفنوفُ.
 .المقترحات  رابعًا : 
 آلياتُاالسموبُالسرديُفيُالواقعيةُاالجتماعيةُفيُالمكسيؾُ.ُ-1
  عالقةُاالسموبُالفنيُبمعطياتُالصورةُالفنيةُفيُالرسـُااللمانيُواالمريكيُ-2
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 المالحق :                
 ( االشكال1ممحق رقم )                              

ُ

 

 
 

 (1)شكل رقم 
 
 

 
 

 (0رقم )شكل  
 
 

 (3)شكل رقم 
 
 

 

 

 
 

 (4)شكل رقم 
ُ(6)شكؿُرقـُ (5)شكؿُرقـُُ

 
 
 
 
 

 (7شكل رقم )

 
 
 
 

 
 (8شكل رقم )

 
 
 
 

 
 (9شكل رقم )
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ُ(0ممحق رقم )

 التاريخ الحجم المادة اسم العمل اسم الفنان الرقم
ُ-ُسـ120×65ُُُُُزيتُعمىُكانفاسُالحريةُتقودُالشعوبُُديالُكروا1ُُ
ُُُُُُ
ُ-ُسـ75ُ×60ُزيتُعمىُكانفاسُ-ُُُُُُُُُُُُُتيودورُروسو2ُُ
ُ-ُسـ125×85 زيتُعمىُكانفاسُكاسروُالحجارةُُكوربيو3ُ
1872ُُسـ48×75 زيتُعمىُكانفاسُانطباعُشروؽُالشمسُُكمودُمونيو4ُُ
1925ُُسـ389×260 زيتُعمىُكانفاسُعيوفُمغمقةُُاوديموفُريدوف5ُ
1921ُُسـ100×59 زيتُعمىُكانفاسُفتيافُبجوارُالبحيرةُماكسُبيكماف6ُ
1915ُُسـ65×45 زيتُعمىُكانفاسُصورةُشخصية ماكسُبيكماف7ُ
1949ُُثالثيةُاالبعاد زيتُعمىُكانفاسُالبداية ماكسُبيكماف8ُ
1935ُُثالثيةُاالبعاد زيتُعمىُكانفاسُالرحيؿ ماكسُبيكماف9ُ

ُ-ُسـ100×65 زيتُعمىُكانفاسُالجرار ماكسُبيكماف10ُ
ُ-ُسـ35×63ُ زيتُعمىُكانفاسُمذبحةُالطيور ماكسُبيكماف11ُ

ُ
 . ( تدل عمى ان مصادر )التاريخ( لموحة غير متوافرة-مالحظة : االشارة )

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (12شكل رقم )
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (11شكل رقم )
 

 
 
 
 

 (10شكل رقم )
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 الهوامش :

 
، دار الشؤون  1السامرائً ، اخالص ٌاس : التطور االسلوبً فً رسومات الفنان سعد الطائً ، ط (1)

 .92، ص 2115الثقافٌة ، بغداد ، 
 .97المصدر نفسه ، ص (2)
 ( .8القرآن الكرٌم : سورة االنفطار ، آٌة ) (3)
، طرابلس ) لبنان( ، بال سنة الرازي ، محمد بن ابً بكر : مختار الصحاح ، المؤسسة الحدٌثة للكتاب  (4)

 .318طبع ، ص
-741هـ ، ص1385، ذوي القربى ، سلٌما نزادة ،  1، ط 1صلٌبا ، جمٌل : المعجم الفلسفً ، ج (5)

742. 
 .5، ص 1979، دار الشروق ، بٌروت ،  1محمود ، زكً نجٌب : فً فلسفة النقد ، ط (6)
ٌة وفلسفٌة ، ت: فؤاد زكرٌا ، مطبعة عٌن شمس ، ستولنتٌز ، جٌروم : النقد الفنً ، دراسة جمال (7)

 .349-342، ص 1974
 .431الرازي ، محمد بن ابً بكر : مختار الصحاح ، مصدر سابق ، ص (8)
 .166-165صلٌبا ، جمٌل : المعجم الفلسفً ، مصدر سابق ، ص (9)
،  2113، لبنان ، آبادي ، الفٌروز : القاموس المحٌط ، دار احٌاء التراث العربً ، بٌروت  (11)

 .232ص
قاسم ، سٌزا : السٌمٌوطٌقا حول بعض المفاهٌم  ، مدخل الى السٌمٌوطٌقا ، منشورات عٌون ، الدار  (11)

 .33،ص1986البٌضاء ، 
 .349الرازي ، محمد بن ابً بكر : مختار الصحاح ، مصدر سابق ، ص (12)
 311صلٌبا ، جمٌل ، المعجم الفلسفً ، مصدر سابق ، ص (13)
 . 24القرآن الكرٌم ، سورة الحشر ، آٌة  (14)
 . 11القرآن الكرٌم ، سورة االعراف ، آٌة  (15)
الفضلً ، سعدٌة محسن : ثقافة الصورة ودورها فً اثراء التذوق الفنً لدى المتلقً ، رسالة  (16)

 . 12، ص 2111ماجستٌر فً التربٌة الفنٌة ، جامعة ام القرى ، 
،  1985، السنة الثانٌة ،  3علً : جدل الصورة بٌن الفلسفة والفن ، آفاق عربٌة ، عالدلٌمً ، سمٌر  (17)

 . 119-118ص
 . 118الدلٌمً ، سمٌر علً : جدل الصورة بٌن الفلسفة والفن ، مصدر سابق ، ص (18)
، ت : نجٌب بلدي ، وآخرون ، دار المعارف  1افالطون ، فٌدون : االصول االفالطونٌة ، ج (19)

 . 79، ص 1961ندرٌة ، القاهرة ، االسك
عباس ، راوٌة عبد المنعم : القٌم الجمالٌة ، كلٌة اآلداب ، جامعة االسكندرٌة ، دار المعرفة ،  (21)

 . 23، ص 1987االسكندرٌة ، 
 1983مطر ، امٌرة علً : فلسفة الجمال ، نشأتها وتطورها ، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، القاهرة ،  (21)

 . 56، ص
، المركز الثقافً  3عصفور ، جابر ، الصورة الفنٌة فً التراث النقدي والبالغً عند العرب ، ط (22)

 . 316-315الغربً ، بٌروت ، ص
، دار  2لجمالٌة فً النقد العربً ، عرض وتفسٌر ومقارنة ، طاسماعٌل ، عز الدٌن : االسس ا (23)

 . 41-31، ص 1986الشؤون الثقافٌة العامة ، بغداد ، 
برتلٌمً ، جان : بحث فً عالم الجمال ، ت : انور عبد العزٌز ، مؤسسة فرانكلٌز للطباعة والنشر ،  (24)

 . 46-45، ص 1971القاهرة ، 
، دار الفكر العربً ، مصر  2حسن ، حسن محمد : االسس التارٌخٌة للفن التشكٌلً المعاصر ، ج (25)
 . 157، ص 1977،
 . 111، ص 2111دٌوي ، جون : الفن خبرة ، ت : زكرٌا ابراهٌم ، دار مٌراث للترجمة ،  (26)
ٌع والنشر ، المطبعة الوطنٌة ، ، دار الفارس للتوز 1االغا ، وسماء : الواقعٌة التجرٌدٌة فً الفن ، ط (27)

 . 114-113، ص 2117االردن ، 
 . 115، ص 2117الفقً ، اسامة : مدارس التصوٌر الزٌتً ، جامعة القاهرة ، مكتبة االنلجو ،  (28)
 .133الفقً ، اسامة ، مدارس التصوٌر الزٌتً ، مصدر سابق ، ص (29)
 .116-115االغا ، وسماء : الواقعٌة التجرٌدٌة فً الفن ، مصدر سابق ، ص (31)
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،  2115، دار الراتب الجامعٌة ، بٌروت ، لبنان ،  1طارق مراد : االنطباعٌة وحوار الرؤٌة ، ط (31)
 .2ص

 .148اسماعٌل عز الدٌن ، الفن واالنسان ، مصدر سابق ، ص (32)
 .148المصدر نفسه ، ص (33)
، ت ، صالح مصطفى ، منشورات وزارة الثقافة واالرشاد  2غ ، رٌنه : الفن تأوٌله وسبٌله ، جهوٌ (34)

 .29، ص 1978القومً ، دمشق ، سورٌا ، 
 .26طارق مراد : مدارس فنون الرسم فً العالم ، مصدر سابق ، ص (35)
 .18امهز ، محمود : التٌارات الفنٌة المعاصرة ، مصدر سابق ، ص (36)
لبنان ، المركز العربً للثقافة  –ودور الفنان والمجتمع ، بٌروت  –، خمٌس : التذوق الفنً  حمدي(37)

 .62-61والعلوم ، د.ت ، ص

ُ.92القرغوليُ،ُمحمدُعميُعموافُ،ُالمصدرُنفسوُ،ُصُ(38)
ُ.106مولرُ،ُجيُايُ،ُوايمغرُ،ُفرانؾُ:ُمئةُعاـُمفُالرسـُالحديثُ،ُمصدرُسابؽُ،ُصُ(39)
،ُالمجمسُاالعمىُلمثقافةُ،1ُُ،ُفولكرُ:ُفيُتاريخُالففُااللمانيُ،ُتُ:ُعالُعادؿُ،ُطُجيبياردتُ(40)

ُ.173،ُص2005الجزيرةُ،ُالقاىرةُ،ُ
،ُدارُالمطبوعاتُلمتوزيعُوالنشرُ،ُبيروتُ)لبناف(1ُُاميزُ،ُمحمودُ:ُالتياراتُالفنيةُالمعاصرةُ،ُطُ(41)

ُ.204،ُص1996
ُ.197ثُ،ُمصدرُسابؽُ،ُصنيومايرُ،سارةُ،ُقصةُالففُالحديُ(42)
ُ.31اوىرُ،ُىورستُ:ُروائعُالتعبيريةُااللمانيةُ،ُمصدرُسابؽُ،ُصُ(43)
ُ.173ُجيبياردتُ،ُفولكرُ:ُفيُتاريخُالففُااللمانيُ،ُمصدرُسابؽُ،ُصُ(44)
ُ.31اوىرُ،ُىورستُ:ُروائعُالتعبيريةُااللمانيةُ،ُمصدرُسابؽُ،ُصُ(45)
،ُدارُالمعارؼُ،ُالقاىرةُ،ُبالُسنة1ُُالبسيونيُ،ُمحمودُ:ُالففُالحديثُ،ُرجالوُواثارهُ،ُالتربويةُ،ُطُ(46)

ُ.123-122طبعُ،ُص
ُ.19الراويُ،ُنوريُ:ُالففُااللمانيُالحديثُ،ُمصدرُسابؽُ،ُصُ(47)
ُ.670حسفُ،ُمحمدُحسفُ:ُمذاىبُالففُالمعاصرُ،ُمصدرُسابؽُ،ُصُ(48)
ُ.19مصدرُسابؽُ،ُصالراويُ،ُنوريُ:ُُ(49)
28ُ،ُص2005ُ،ُدارُالفارسُلمنشرُوالتوزيعُ،ُاالردفُ،1ُخميؿُفخريُ،ُاعالـُالففُالحديثُ،ُطُ(50)
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 :  المصادر والمراجع
 

ُالقرآفُالكريـُ:ُُ(1)ُ
ُ.314ُ،ُص1988ُابراىيـُزكرياُ،ُفمسفةُالففُفيُالفكرُالمعاصرُ،ُمكتبةُمصرُ،ُالقاىرةُ،ُُ(2)ُ
،ُدارُالشؤوف2ُُاسماعيؿُ،ُعزُالديفُ:ُاالسسُالجماليةُفيُالنقدُالعربيُ،ُعرضُوتفسيرُومقارنةُ،ُطُ(3)

ُ.40ُ-31،ُص1986ُالثقافيةُالعامةُ،ُبغدادُ،ُ
،ُتُ:ُنجيبُبمديُ،ُوآخروفُ،ُدارُالمعارؼ1ُُافالطوفُ،ُفيدوفُ:ُاالصوؿُاالفالطونيةُ،ُجُ(4)ُ

ُ.79ُ،ُص1961ُاالسكندريةُ،ُالقاىرةُ،ُ
،ُدارُالفارسُلمتوزيعُوالنشرُ،ُالمطبعةُالوطنيةُ،1ُُاالغاُ،ُوسماءُ:ُالواقعيةُالتجريديةُفيُالففُ،ُطُ(5)

ُ.114ُ-113،ُص2007ُاالردفُ،ُ
،ُدارُالمعارؼُ،ُالقاىرةُ،ُبالُسنة1ُُالبسيونيُ،ُمحمودُ:ُالففُالحديثُ،ُرجالوُواثارهُ،ُالتربويةُ،ُطُ(6)ُ

ُ.123-122طبعُ،ُص
،1985ُُ،ُالسنةُالثانيةُ،3ُُالدليميُ،ُسميرُعميُ:ُجدؿُالصورةُبيفُالفمسفةُوالففُ،ُآفاؽُعربيةُ،ُعُ(7)

ُ.119ُ-118ص
الرازيُ،ُمحمدُبفُابيُبكرُ:ُمختارُالصحاحُ،ُالمؤسسةُالحديثةُلمكتابُ،ُطرابمسُ)ُلبناف(ُ،ُبالُسنةُُ(8)

ُ.318طبعُ،ُص
ُالذاتيُفيُُ(9) الرسـُالحديثُ،ُاطروحةُدكتوراهُغيرُمنشورةُ،ُكميةُالفنوفُالزبيديُ،ُكاظـُنويرُ:ُمفيـو
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