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Abstract   Keywords 

النماذج ل في رسوم التعبیریة التجریدیة وذلك بدراسة وتحلیل الشكالبحث بدراسة جمالیات الیھتم     
في رسوم مجموعة من الفنانین التعبیریین التجریدیین.  ل الخصائص الجمالیة والبنائیة لالشكل التي تحم

مثلما تنطوي ،  تتمیز أبداعات الفن على مر العصور بخصائص جمالیة كموضوعات للحس والذوق
عصوره مجرد متعھ جمالیة وانما كانت لھ ل یاة واألنسان أذ لم یكن الفن في كعلى حقائق تتعلق بالح

ل فاعلة في رسوم التعبیریة التجریدیة تختلف من حال الالشككانت حیث     وظیفتھ في الوجود الحقیقي. 
؛ ومن مستوى الى اخر،  معھ وفقال یتم التعامل صورة الالشكل الى اخر . وھذا االختالف في تشكی

ل كصورة، القیم الجمالیة المحمولة على الالشكل من اشتغال الى اخر لمھیمنات فكریة تفع ومن فنان
األساس فیھ التجاذب البصري ل تتجلى فیھا فعتصمیمات وتظھر تلك الوحدات التصویریة التي تؤسس 

مدرسة الكشف عن القیم التشكلیة والجمالیة فى بعض األعمال الفنیة الحدیثة لل  أھداف البحث المتلقي.
   .التعبیریة التجریدیة ذات الالشكل لالستفادة منھا فى استحداث تصمیمات طباعیة ألقمشة  للسیدات

تحدید شكل التصمیم    فى مالبس السیدات ابتكار تصمیمات طباعیة ألقمشة السیدات وتوظیفھاو
   لمتخصصةالطباعى ألقمشة للسیدات من خالل رؤیة توظیفیة بإستخدام بعض برامج الكمبیوتر ا
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 :Introduction    
إن الفن بتنوع أجناسھ، فعٌل إبداعي، ولغة تحمل مفردات       

عدیدة لھواجس الذات اإلنسانیة ، حیث تتمازج ھذه اللغة مع 
األفكار والمعتقدات والمعلومات اإلنسانیة ، التي تشكل بمجملھا 

الفني  خبرات متراكمة تساعدنا على الفھم العمیق لمفردات العمل
وأبعاده ، بكل ما یحمل من أفكار وآراء ومعاني ومفاھیم للتعبیر 

  . عن مدركات الحیاة
تتمیز أبداعات الفن على مر العصور بخصائص جمالیة 
كموضوعات للحس والذوق، مثلما تنطوي على حقائق تتعلق 
بالحیاة واألنسان أذ لم یكن الفن في كل عصوره مجرد متعھ جمالیة 

ھ وظیفتھ في الوجود الحقیقي.     (( ولما كان عمر وانما كانت ل
الفن ھو عمر االنسان ، وتاریخھ ھو تاریخ البشریة في مختلف 
حاالتھا النفسیة، سواء أكانت تراجیدیة (مأساویة)أم سعیدة، فقد 
اصبح الفن ھو التعبیر القوي عن آمال االنسان واحالمھ وعن 

ون بالنسبة لھ مرفأ دوافعھ الشعوریة والالشعوریة،ومن ثم یك
  )13, 1987عباس( الراحة واألمان،ووسیلة تحقیق السعادة واللذه))

تمیز العصرالحدیث بتعدد المفاھیم الجمالیة لظھور فلسفات    
وفالسفة عدیدون اھتموا بمفھوم الفن والجمال وحاولوا ان یجدوا 
التفسیر ویضعوا أیدیھم على مفھوم الجمال الذي اختلف علیھ 

فة على مر العصور، منذ العصور القدیمة بدأ بأفالطون الفالس
وارسطو وصوًال الى الفكر الحدیث، وبحدود النصف الثاني للقرن 
التاسع عشر ظھرت الحادثات العدیدة وشكلت بمفھومھا البنیة أسس 

 للفن الحدیث، ابتدءا من النظریة االنفعالیة ومرورا بالشكلیة.
رن التاسع عشر قد اقترن بالكثیر من االھتمام بفلسفة الفن في الق   

 االھتمامات العملیة واألخالقیة واالجتماعیة، 
حرص(تولستوي)على ان یكون الفن ضرب من ضروب النشاط 
البشري، بینما (تین) اعتبره ظاھرة بشریة تخضع لشروط حتمیة 
وھي الجنس والعصر والبیئة (باعتباره ظاھرة حضارة تتطور مع 

ضاع المجتمع وتتفاعل مع غیرھا من الظواھر التاریخ وتتأثر بأو

أي ان تطور الفن في عصرنا الحاضر قد  االجتماعیة األخرى)
استطاع أن یحقق جانبا مما دعا ألیھ أفالطون في فلسفتھ، من حیث 
التعبیر عن الجوھر دون العرض، او على األقل عن الحقیقة 

  )19,1987لیماري,  النسبیة التي یمكن لفناننا أن یتخیلھا .(
بدراسة تاریخیة لتیارات الرسم االوربي لتمیزه الجمالي     

للصورة بالشكل النسق البنائي للعمل الفني، وایجاد افتراضات 
فكریة تطال جوھر الشكل من اجل تعیین االثر الجمالي، عبر 
 ً ً ولونیا تقسیمات السطح التصویري والحفر في مراكزه خطیا

ً. وقد طرحت فنون (ما بعد الحداثة) مكونات فكریة وبنائیة  وملمسیا
جدیدة طالت(صورة الشكل) وحولتھا من طبیعتھا الجامدة الى 
رؤیة جوھریة.  ترتبط بمفھوم الثقافة االستھالكیة وتمتلك في 
الوقت ذاتھ نزعة للتعبیر عن االثر الجمالي والنفسي الذي یستنبط 

  من صورة (الشكل). 
الحركة «وبـ» قوة االنفعال«ـب  التعبیریة التجریدیة  تتمیز    

أو »التجرید الغنائى«، وقد یعرف ھذا المذھب أحیانا بـ»التلقائیة
نسبة لتخلیھ عن مبدأ المراقبة العقالنیة ؛ وأحیانا أخرى »   اآللیة«بـ

إشارة إلى التقنیة التي تظھر األلوان على سطح » البقعیة«یعرف بـ 
ومن ھنا یصبح عالم اللوحة عالما خاصا،  .بقع  اللوحة على شكل

ینطلق من الصلة المباشرة بالمادة وتحویلھا إلى نتاج فنى ؛ 
» العمل الفنى«على المادة مقیاسا لقیم  التقنیة والتجریب  فتصبح

التعبیریة   ولتمام الصورة ؛ بل أبرز ما تمثلھ اللوحة، وتسمح اللوحة
في عملیة الرسم؛  الالشعوریة  بتفسیرات متعلقة باألنشطة التجریدیة

  التي تعبر عن التحرر من المراقبة العقالنیة .
البیئة   األسلوب الفنى یحول األشكال الحرة المحفزة على اإلبداع في

إلى صور فنیة بفعل الخیال؛ حیث یتوغل المشاھد للبقع  الجاھزة
، في أعماق صورة اللونیة والخدوش والبروزات والتجاویف

بیئة مناسبة  الجواھز  اإلیھام غیر المتعمدة ؛ ومن المتوقع أن توفر
, 2006. (عطیة, لبدء العمل الفنى وللتحفیز على تولید الصور

نقرأ: في كل حقیقة » محمد حمزة«)  وفي مقالة الناقد الفنى 146
تتجاذب فیھا صورتان ؛ الصورة من »صیغة ثنائیة«صورة ؛
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؛  قابعة في الذكرى  الصورة ؛ واحدة في الحاضر والثانیة
فإذامتزجت تولدت الدھشة ؛ وقد وضعت فوق بعضھما [فوق 
الواقع] .. مستوى [الرؤیة الفنیة] ؛ في الزمن الواحد أكثر من 

تلب الشكل من سیاقھ؛ ویوضع في زاویة..أكثر من رؤیة..فیس
  )2006سیاقات تشكیلیة، وعالقات تولیفیة. (محمد حمزة ,
الفنان التعبیرى «ویرجع مفھوم [الفضاء النشط] الذي استثمره 

ً من التقنیات التقلیدیة ؛ »   التجریدى بخلق بیئة تواجھ المشاھد؛ بدال
التعبیریة   التي تعتمد أداء الفنان باستعمال یدیھ؛ وتتمیز

بـ[قوة التعبیر االنفعالى]؛ وبـ[الحركة التلقائیة] ؛وبـ  التجریدیة
  .في األداء المتحرر من [المراقبة العقالنیة][اآللیة] 

  Terminology : 
  informetالالشكل: 

قصد بھا ، :اداة او حرف تعریف  ال  :نافیة ل  لغة : الال  :ا- أ
, 1985(عبد الحمید,للتخصیص على استغراق النفي للجنس كلھ . 

177(  
صورة ظاھر :ل  اللغة : (ورد في المنجد بمعنى اشكاالشكل في 

  ل .الشكل الوجھ ) انھ  جمیل ھیئة شك،الشيء وخطوط تكوینھ
ھیئة الشيء ل اصطالحا:عرفھ صلیبا: انھ في االص  - ب 

الھندسي:ھو ل والشك..، وصورتھا ،االرضل شكل تقو،وصورتھ
ھیئة للجسم او السطح محدد بحد واحد .(كالكرة او الدائرة او 

  )707صلیبا,  ع ). (الحدود الكثیرة كالمثلث والمكعب.والمرب
عرفھ "جیروم" : ھو تنظیم عناصر الوسیط المادي التي - ج

وعناصر ،  بینھما ل وتحقیق االرتباط المتبادل یتضمنھا العم
الوسیط ھي الخطوط او الكلمات او االنغام فھي تختلف بإختالف 

  )٣٤، ١٩٧٤ رتستولیی الفن)(
حددة او الكائن وصورتھ المشىء عرفھ "امھز": بانھ ھیئة ال- د

یتقدم على ل فالشك،بحدود خارجیة ترتبط بھافيالرسم والتصویر
الكالسكیین بینما یموه ویفقد اھمیتھ مع ل اللون في اعما

  )512,1996(أمھز, االنطباعیین وبعضالتعبیریین التجریدین. 
نسقي ال یبطن من المعاني شیئا وان ما ل الفن الالشكلي:ھو عم- و

ى. . ( المادل من الشكاكثر  ز" یقدمھ ھو تتبع االثر االیمائي "الرم
  )1987عباس,

ھي أحد أوجھ النشاط األساسیة  في    :Movmentالحركة  
لالستجابة وللتعبیر عن ائق إحدى أھم الطركفعل الحیاة وھي 

ومدلوالت الذات بشكلھا ، األفكار والمفاھیم والمشاعر والحركة 
عین للشيء كلھ أو أحد أجزائھ لمسافة معینة مل العام ھي انتقا

تعریفات عد ة ءlوتبعًا لزمن الحركة ضد السكون و لھا عند القدم
  كما یشیر معجمھ صلیبا في  :   ل جمی

  ل  بشكل تدریجى... الحركة " ھي الخروج من القوة إلى الفع -  1
  في حیز آخر...  كان الشيء حیزًا بعد أن ل الحركة ھي شغ - 2
جسم یسیرًا یسیرًا حالة قارة في   الل الحركة " على تبدل تقا-  3

ل) ھو ال بالفع، بھا إلیھ ل اتجاه  نحو شيء و الوصول على سبی
   : Abstract art الفن التجریديأما حدیثًا .بالقوة 

ُغة التجرید: ھو كلمة مشتقة من فعل جرد ، یجرد ، تجریداَ معناه  ل
انتزع واخذ منھ الشئ بالقوة ، أطلقت ھذه الصفة على إحدى 

 .الحدیثة  االتجاھات الفنیة
اصطالًحا: ھي االتجاه الذي یبتعد بالرسم عن تصویر أي شكل 
معروف ویھدف إلى تألیف فني أو شكلي ال یعالج موضوعا ما ، 

  .وال یستخدم سوى األلوان و الخطوط
   : Designs Printed  التصمیمات الطباعیة

تعنى رسم تخطیطى لعمل طباعى یمثل تمثیال دقیقا بكامل شكلة   
ه, ویقصد بھا فى ھذا البحث أعمال فنیة تم ابتكارھا كى یتم ومظھر

تطبیقھا فى انتاج أقمشة مطبوعة تنتمى الى فن أو اتجاه معین 
  تصلح الستخدامھا فى تصمیم.

مشكلة تتركز فى التوصل الى قیم طباعیة معاصرة    مشكلة البحث
بغرض طرح رؤیة تشكلیة جدیدة تثرى تصمیم مالبس السیدات 

   :یمكن صیاغة مشكلة البحث فى التساؤل االتى ومن ھنا

  كیف یمكن األستفادة من بعض أعمال الفنانین التعبیریین
التجریدیین الستحداث تصمیمات طباعیة فى تصمیم أقمشة 

  للسیدات؟ 
 Objective :  

  الكشف عن القیم التشكلیة والجمالیة فى بعض األعمال الفنیة
تعبیریة التجریدیة ذات الالشكل لالستفادة الحدیثة للمدرسة ال

   .منھا فى استحداث تصمیمات طباعیة ألقمشة  للسیدات
  ابتكار تصمیمات طباعیة ألقمشة السیدات وتوظیفھا فى مالبس

   السیدات
 طباعى ألقمشة للسیدات من خالل رؤیة ذتحدید شكل التصمیم ال

   توظیفیة بإستخدام بعض برامج الكمبیوتر المتخصصة
       : Significance 
  بانتاج تصمیمیات طباعیة ألقمشة السیدات مستلھم من الفن

التعبیري التجریدى "الالشكل" وتتواكب مع  التصمیمات 
   .العالمیة

  التوصل الى مداخل تشكلیة جدیدة الثراء التصمیمات التجریدیة
فى مجال تصمیم طباعة المنسوجات بصفة عامة وتصمیم 

   .أقمشة السیدات بصفة خاصةطباعة 
  تقدم الباحثة مدخل جدید لالستفادة من أعمال الفنانین التشكلیین

  فى مجال التصمیمات الطباعیة .
 وجمالیات الالشكل البتكار تصمیم  طرح رؤیة جدیدة لحركة

   .نسجي مطبوع لمالبس السیدات
   ً للوصول الى حلول ابداعیة  فتح افاق جدیدة للتجریب سعیا

 .الثراء التصمیمات الطباعیة ألقمشة للسیداتجدیدة 
  Hypothesis :  

   :یفترض البحث أن
  وجود عالقة ذات داللة ایجابیة بین استخدام جمالیات

الالشكل البتكار تصمیم نسجي مطبوع لمالبس السیدات 
فى األعمال الفنیة للمدرسة التعبیریة التجریدیة وبین 

  .تصمیم أقمشة للسیدات
 ستخدام بعض برامج الكمبیوتر المتخصصة قد تثرى ا

  .التصمیمات الطباعیة لتصمیم اقمشة السیدات 
 Delimitations 

 تناول البحث مختارات من أعمال الفنانین   :حدود زمانیة
التشكلیین منذ نھایة القرن التاسع عشر وحتى بدایات القرن 

   .العشرین المیالدى
 وریة مصر العربیةجمھ   :حدود مكانیة.        

   Methodology  منھج البحث
 یتبع ھذا البحث المنھج الوصفى التحلیلى والتجریبى من خالل :

  وصف وتفسیر وتحلیل لمختارات من األعمال التشكلیة 
 Theoretical Framework : 

 - :بعض سمات الحركة الفُن التجریدي
یصور االشیاء كما تبدو في فالفن التجریدي ھو الفن الذي ال

الطبیعة بمنحاھا الموضوعي، ولذا فھو الفن غیر التشخیصي الذي 
یعتمد في بنائھ عناصَر تشكیلیة ذاتیة یتخذ فیھا اللون والتولیف 
الشكلي االھمیة االولى التي تطغي على العناصر البنائیة االخرى 

تمد كاھمیة الموضوع. وھكذا فأن كل االسالیب الفنیة التي تع
اتھ او تقلیدھا حرفیا ، داالیحاء بالواقع بدال من استحضار مفر

واالسالیب التي یتجاوز الشكل فیھا الموضوع ھي من صلب 
 المنھج التجریدي.

: یعتبر الروسي كتندنسكي ھو مبتدعھ ،  تجریدیة تعبیریة- 1-
ویحاول أن یجعل التصویر مماثال للموسیقى التي تشبھ أصواتھا 

 م.1910فة و قد بدا ھذا االتجاه في ألمانیا عام أي أصوات معرو
: أبدعھا ( مون دریان ) الذي جعل المستطیل  تجریدیة ھندسیة- 2-
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و المربع أساس للتصمیم سواء في العمارة أو النحت أو التصویر ، 
 .وقد طبعت تصمیماتھ على النسیج منذ بضع سنوات

شاعر رفض نقل الواقع و االتجاه إلى الم :أسباب ُظھوره•
  . واألحاسیس

  ممیزات المدرسة التجریدیة التعبیریة  -
األشكال فیھا ألتمثل الطبیعة .  -  2االستغناء عن الموضوع .  -  1
األعمال فیھا تقوم على العالقات الفنیة بین الخط واللون  -  3

اإلفراط   -  5مخالفة   قواعد الرسم   الواقعي .    -  4والمساحة . 
تحویل الصورة إلى فوضى   -  6الواقعیة.    في   تشویھ   األشكال

تحویل   -  7، إلى مساحات ، خطوط  خالیة من الواقعیة .  
العناصر إلى أشكال، تشبھ األشكال الھندسیة ( مثلثات،   

ابتدأ  متعددة دوائر......) بحیث یوحي الشكل  الواحد معاني  
ً بین العشو ائیة التجریدیة (كاند ینسكي ) وكان إسلوبھ دائرا

والھندسیة على عكس اتجاه ( مدونریان ) و( فان دوزبورغ ) 
  .اللذین انطلقا من التكعیبیة الھندسیة

 وأخذت التجریدیة عدة مذاھب فنیة نذكر منھا 
تعتمد على اإلشكال الھندسیة في بناء  التجریدیة الھندسیة 1-

العمل الفني مثل الخطوط األفقیة والراسیة واإلشكال المریعة 
 .ستطیل والمثلثوالم
تستمد أصولھا من الطبیعة ولكن تجریدھا  التجریدیة الطبیعیة 2-

إلى ابسط شكل واقل خطوط من جھة وتحمل االنفعال بأسلوب 
تحریفي من جھة أخرى فالطبیعة مجرد ملھم االكتشاف النظام 
واإلیقاعات والتوافقات التي ھي المحور الذي یسعى الفنان إلیة 

 و وبول كلي ومن فنانیھا بیكاس
تسمى أحیانا النقائیة وتحاول استخالص   التجریدیة الریاضیة3-

القوانین الریاضیة التي تحكم بناء الجمال الشكلي لألشیاء من 
الناحیة التشكیلیة مثل التناسب والتوافق واالنسجام االان بان أثرھا 

 على التصمیم والعمارة كان كبیرا. 
یة أیضا ولكنھا اتخذت من ھي فنون تجرید الفنون الحركیة4-

 - :الحركة ھدفا لھا وتنقسم عدة أقسام منھا 
أي جعل العین op.art مثل فن خداع البصرالحركة الساكنة  4-1-

تزغلل أثناء الرؤیة أو جعلھا تصدم بمظھرین مرئیین في الوقت 
واحد أو شكلین في لحظة واحدة بحیث یرى الشكل أرضیة مرة 

ھذا نابع من القوانین الفسیولوجیة وأخرى ترى األرضیة شكال و
 .لألبصار

یشترك في أنتاج ھذا الفن جماعة منھا  الحركة الفعلیة اإللیة4-2 -
المھندس والفنان والكھربائي والتي تجعل العمل الفني یتحرك 
حركة فعلیة بواسطة ماتور كھربائي ولیست مجرد احساسیس 

 .وھمیة

 
   لمدرسة التعبیریة التجریدیة) لوحات الھم فناني ا1الشكل رقم(    

عبارة عن معلقات تجریدیة تتحرك  الحركة الفعلیة غیر اإللیة4-3-
بواسطة الھواء العادي فتتدلى األشكال المصنوعة من الصفیح أو 
الكرتون أو األلمنیوم من عوارض من السلك السمیك بشكل متزن 

لیة وبفعل تیارات الھواء تدور بحركة عشؤائیة محدثة تنوعات شك
 .وتساعد األضواء على تغیر الظالل على األشكال وألوانھا

تسمى "لومیا أرت" وفیھا  الحركة الضوئیة على اإلشكال4-4-
الضوء یتحرك على العمل الفني فیعطي أكثر من الشكل ویغیر في 
الرؤیة إلعطاء انطباعات الدھشة والغرابة وتكوین حالة نفسیة غیر 

  واقعیة فرغم أن الضوء واقعي 
والحركة واقعیة ولكن تعاملھما مع بعضھما یعیش المشاھد في 
حالة فوق خبرتة العادیة وكان لھا تأثیر كبیر على اإلخراج 
السینمائي والصوت والضوء في األعمال السیاحیة في رؤیة اآلثار 

وبھذا فـان تمـیز األلوان وتوضـیحھا في البیئـة  .التاریخیة في اللیل
ـوء في إدراكھا ، بـل إن  " إدراك اللون یـعتمد أساسا على الض

یحدث عندما یعكس جسما ما أشـعة الضوء الساقط علیھ بـطول 
 ).1997الجبوري, ( موجي معین.

ً فإن المذھب التجریدي في الرسم، یسعى إلى البحث عن  وعموما
جوھر األشیاء والتعبیر عنھا في أشكال موجزة تحمل في داخلھا 

ثارت وجدان الفنان التجریدي. وكلمة الخبرات الفنیة، التي أ
"تجرید" تعني التخلص من كل آثار الواقع واالرتباط بھ، فالجسم 
الكروي تجرید لعدد كبیر من األشكال التي تحمل ھذا الطابع: 
كالتفاحة والشمس وكرة اللعب وما إلى ذلك، فالشكل الواحد قد 

 .یوحي بمعان متعددة، فیبدو للمشاھد أكثر ثراء
بھ الموسوم " التعبیریة التجریدیة: فنانوھا ونقادھا " في كتا

، یصف الناقد الفني االمریكي "كلفرد روس"  1990المنشور عام 
االسلوب الممیز لفناني ھذا التیار بأعتباره  "خلیط من تخطیطات 
التكعیبیة والوان الوحشیة ورموز الفطریة وتحدي السریالیة" على 

یر السریالي الكبیر على التعبیریین انھ یشیر بشكل خاص الى التأث
التجریدیین المتمثل باالعتقاد الفلسفي العمیق بأھمیة الفرد ودور ما 
یمور في دواخلھ حول الضمیر الجمعي، ودور تراكم التجربة 
السریالیة في منح فناني التعبیریة التجریدیة الشجاعة والجرأة 

م والسماح الكتشاف انفسھم واطالق العنان لمشاعرھم وھواجسھ
لھا ان تبوح بأسرارھا بصراحة غیر معھودة تعبیرا وتمثیال عن 

  )194, 1974.(اسماعیلمشاعر وھواجس االخرین
  -:اشھر روادھا

من أشھر لوحاتھ : االرتجال ،   ،روسي فاسیلي كاندانسكي : 
 تراكیب. 
جزائري، من أشھر لوحاتھ: األسطورة القدیمة، أثار  محمد خده :

 .للربح
ھولندي ، من أشھر لوحاتھ لون احمر ، اصفر ،  دریون :بیت من

  .ازرق
  الفن التجریدي في مصر

ة في مصر كثیرة ومتنوعة، فقد اضحى     تعتبر التجارب التجریدی
ا أن  كیلي المصري، كم داع التش ة اإلب ي حرك ارزة ف مة ب د س التجری
كلیین  انین التش أثر الفن ة وت ة الغربی ة التجریدی أثیر المدرس ت

ری ي المص الم الغرب ي الع أت ف ي نش ة الت دارس التجریدی ین بالم
تالفھم  ى اخ ریة عل ة المص ي الممارسات التجریدی ة ف واضحة وفعال
نھم  ذین تجمع بی دیین ال باب التجری ل الش ن جی دثین م من رواد ومح
ة  ة التجریدی ن المدرس دة ع رة المتول ة والمعاص كیل الحدیث یم التش ق

د الھن ا كالتجری تالف أنواعھ ى اخ ن عل ائي والف د الغن ي والتجری دس
كلي ین  .الالش ربط ب ي ت ة الت ن الثنائی ى ع د تخل كیلي وق الفن التش ف

رات  ن لفت ل الف ت كاھ ة أثقل ة تالزمی ي عالق مون ف كل والمض الش
ي  ة الت ات البنائی كال والعالق ى األش ا عل ي أساس بح ینبن دة أص عدی
ط  ون والخ ا الل ا فیھ كیلي بم ل التش ر العم ربط عناص ت

ةوالحركةو رب  .الكتل د ج ري ق كیلي المص ان التش د الفن ذلك نج ول
ل  ة التواص ك بغی ة وذل روح غربی ة وب ة حدیث ة مختلف كال تعبیری أش
د من  الم, كما نجد كذلك العدی ومواكبة موجة الحداثة التي سادت الع
ة التي  وعي باالشكالیات الثقافی ن ال ة م التشكیلیین المصریین في حال

ك م ي ذل ظ ف ھ و نالح دور حول ة ت ة محلی بغة فنی اد ص ھ إیج حاولت
 وطابع تشكیلي خاص یحدد بھ ذاتھ ویثبت من خاللھ ھویتھ وتفرده 

كال  وز وأش یغ ورم ن ص كالھ م ل أش راث بك ى الت ود إل ده یع فنج
ة  تنبط أشكال تعبیری ھ یس ھ لعل اق تراث ي أعم بش ف تش وین وان یف وأل
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ك الھویة التراث ال .تكون سنده ویستطیع من خاللھا إثبات تل جمالي ف
ل  عبي ) یمث ي، اإلسالمي، الش وني، القبطي، العرب المصري (الفرع
ا  یبقى دائم ذي س ریین وال انین المص ن الفن د م ع للعدی ة ومرج قیم
ألة  ي مس بض ف تلھام أساسي ومعین ال ین در اس ا ومص عنصرا مھم

وم  د مفھ ةتحدی كیلیة الھوی دھم التش   .عن
داعھ التشكیلي من وبالتالي فالفنان المصري سواء كان ینطلق في إب

اھیم  ن مف ق م ة أو ینطل اریة والتقلیدی زات الحض ن الممی راث وم الت
ة  دة الغربی ن القاع ھ ع تطیع أن یخرج بفن و ال یس ة فھ ة الغربی الحداث
اج  ل أي أن االنت ندیة ذات المحم ة المس ي اللوح ة ف دأ والمتمثل المب
ن  اھیم الف ى مف ة إل تجیب ال محال ده یس ام نج كلھ الع ي ش ي ف الفن
ة بعض  الحدیث في الغرب بتأثیراتھ وبمدارسھ وقواعده رغم محاول
الفنانین التشكیلیین المصریین تأسیس جمالیة بصریة تحاكي أفكاره 
ق  ین المنط ع ب ي یجم ل فن داع عم الي إلب ھ الجم س مخزون وتعك
ذوره  ین ج ة وب ة والحرفی ة والفنی ره التقنی ان بعناص الي للفن الجم

ھ و ة الثقافیة التي تحدد ھویت دي أي الجذور الثقافی ھ التقلی انتماءه وإرث
ة  یم روحی وغھا بق ي یص انیة الت اریة واإلنس ھ الحض ان ومفاھیم للفن

ة ي .عربی ر ف میم مبتك ال تص ة االشكل الدخ ة بدراس وأھتمت الباحث
المي.  وق الع ب الس ریة لتواك واق المص  االس
ى  وم عل یة تق ة وأساس رف إشكالیة ھام ري یع كیلي المص الفن التش ف

ن التجریدي المعاصر كی ین الف اء أعمال تشكیلیة ب فیة التوفیق في بن
تالف  ي ال اخ ة الت ة الثقافی ذي یشكل الھوی ري ال راث المص ین الت وب

افي والحضاري د أصبحت ظاھرة استلھام  .في أھمیة موقعھا الثق وق
ة  ة التشكیلیة المعاصرة ظاھرة عام ي الممارسات اإلبداعی التراث ف

ان ع الفن ائعة تجم فة وش ة وبص فة عام رین بص رب المعاص ین الع
ة  كیل الحدیث یم التش نھم ق ع بی ذین تجم دیین ال انین التجری ة الفن خاص
ا  ى اختالف أنواعھ دة عن المدرسة التجریدیة عل والمعاصرة المتول

كلي ن الالش ائي والف د الغن ي والتجری د الھندس م  .كالتجری ن أھ وم
ة   ریین محسن العطی انین المص د بزغت مالفن رة ولق لوبھ فت الم أس ع

ة  1976 - 1972السبعینات  ة والتجریدی ن التعبیری دت بمزیج م وامت
دعوة  ة ال ارض جماع ى مع تراكھ ف ذ اش ة من ات رمزی ع ومض وم
اھرة بوسط  ھ الق ى قاعات أتیلیی لآلخر التى أقامت معظم معارضھا ف

ة مخلصا   .البلد ان محسن عطی ة من فنانینا ظل الفن ة قلیل من بین قل
ى اآلن للوحة الت رن العشرین وحت ن الق ة السبعینات م جرید من بدای

وز وما تعكس من  ة البصریة بما تحمل من رم مؤكدا على أن اللغ
ادرة  ة ق فرات تجریدی ى ش دو ف یغ تب ب وص وان وتراكی وط وأل خط
ھ  ة وأن أعمال م خاص ذ الحل ة ومناف ئ الدھش ى مراف ا إل ى أن تنقلن عل

ة وا ا عناصر فیھا من رحیق األشیاء وسحر األزمن ل وبقای ة ب ألمكن
 من روح الحیاة ووشوشات النور 

 
  عطیة) لوحات للفنان المصرى محسن 2رقم(الشكل 

للظلمة وھمس الموجودات على الرغم من التلخیص الشدید 
التجریدیة  عطیةالفنان محسن عطیة ولوحاتھ . واإلیجاز واالختزال

 باأللوان مغامرتي“بجالیري العاصمة بالزمالك معرض التعبیریة 
وعن فكرة المعرض یقول الفنان إنھ یبحث بین الطبقات الرقیقة من 
ألوان لوحاتھ عن صور تحرك مشاعره تتخللھا لحظات صمت 

 ً   .تسمح بسماع أصداء في الفضاء ثم نغم یتالشى تدریجیا
االھتمام المتزاید بالتجرید بتحطیم االطار التقلیدیة العامة باالشكال 

الجدیدة، وباھتمامھا ببعض الموضوعات ،  التصویریة والرمزیة
واغلب الحركات تتعامل مع الحیز.(لم تنموا تلك الحركات نموا 

وان كان بعضھا یمتلك الخصائص  لتحدد مع بعضھا، دیالكتیكیا 

الموجودة في بعضھا االخر ، تجرید كل ما ھو محیط بنا عن 
الفنان  واقعھ، وإعادة صیاغتھ برؤیة فنیة جدیدة فیھا تتجلى حس 

باللون والحركة والخیال ھي حال التعبیریة التي تلتقي احیانا مع 
وعلیھ ان فھمنا لحركة واحدة الیساعدنا على  الدادائیة والسریالیة،

وكان للتطور )،1987,207(بررادلى,فھم الحركات االخرى. 
العلمي والصناعي في القرن التاسع عشر مصدر الھام لعقول 

مفاھیم الصناعة كالمیكانیكا والمرونة والسرعة الفنانین لما ادخلتھ 
في اعمالھم من اجل خلق فن جدید یتسم بالحركة والدیمومة.جدیدة 

  )586, 1987مثل المیكانیكا والمرونة والسرعة.(عربال, 
ولكن مع كثرة الفنانین الذین تبعوا ھذا  - : اقسام الرؤیا التجریدیة

نانین إلى نوعین وبالتالي النوع من أنواع الفن التجریدي انقسم الف
  انقسمت الرؤیا التجریدیة التعبیریة إلى قسمین وھما :

القسم األول من أقسام الرؤیا التجریدیة التعبیریة  . رسم حركي1 
أال وھو الرسم الحركي وفیھ یقوم الفنان على التركیز أكثر ما 
یمكنھ على ملمس اللوحة. فیھتم بملمس اللوحة عن طریق الطریقة 

ي یقوم بھا بضرب الفرشاة على اللوحة وقد كان من رواد ھذا الت
  النوع من أنواع الفنون أو أكثرھم شھرة ھو الفنان جاكسون بولوك.

القسم الثاني من أقسام الرؤیا التجریدیة  . رسم المساحات اللونیة2 
التعبیریة أال وھو رسم المساحات اللونیة. وفیھ یقوم الفنان بالتعبیر 

لنفسیة الخاصة في اللوحة التي یقوم برسمھا، ویوضح عن حالتھ ا
الفنان ذلك من خالل المساحات التي یقوم بتركھا أو استغاللھا في 

اللوحة، ومن خالل أیًضا األشكال التي یرسمھا واأللوان التي 
یستعملھا في لوحتھ، وقد كان من أبرز الذین سلكوا ھذا النوع من 

الشھیر الذي یدعى مارك روثكو.  أنواع الفن التجریدي ذلك الفنان
 ) 2019ى,(الحوامد

  تأتى الحركة فى التصمیم فى أربعة صور ھى :    
ویتم فى ھذا النوع من الحركة انتقال  األولى : حركة فعلیة :    

جزء أو مجموعة أجزاء من العمل من نقطة إلى أخرى من خالل 
، وقد  محاور( قوى صناعیة كالمحركات أو القوى المغناطیسیة)

تتم الحركة فى بعض األعمال بواسطة المتلقى أثناء مشاھدتھ للعمل  
ً من أجزاء العمل بیده . وقد تأتى  ، حیث یشارك فى تحریك بعضا
الحركة فى شكل ضوء متحرك (الحركة بالضوء) عن طریق آالت 
خاصة تقوم بالحركة ، وتتمیز األعمال التى تتضمن حركة فعلیة 

  یلى : فى مجال التصمیم بما
إمكانیة إنتاج تكوینات مختلفة ومتعددة من العمل الفنى الواحد (  - 1

الحركة الفعلیة من دینامیكیة متصلة للحركة) ، أو حركة یعقبھا 
  ثبات وبذلك تتنوع الرؤیة البصریة للمتلقى .

قد یتحول العمل ثنائى األبعاد إلى ثالثى األبعاد نتیجة الحركة    - 2
  الفعلیة  

لعالقات بین الجزء والكل فى العمل الفنى الواحد بالنسبة تغیر ا - 3
للمجال البصرى للمتلقى یعد أقوى مثیرات االنتباه ، ویؤدى إلى 
حدوث التفاعل بین العمل الفنى والمتلقى، ویجئ ھذا التفاعل 
بصورة أخرى أكثر ایجابیة فى األعمال التى تتم حركتھا الفعلیة 

  بواسطة المتلقى .
  ركة تقدیریة :الثانیة : ح

تظھرالحركة فى التصمیمات ذات البعدین ، فالحركة فیھا تكون     
وھمیة، واإلیھام بھا یتم من خالل اإلیھام الحركي للشكل أو 
األشكال التي تتضمن األلوان، وھـي حركة ذھنیـة ألنھا ناتج إدراك 
الذھن واألشكال تبدو بأنھا تتحرك أو تتغیر على الرغم من سكونھا 

الواقع، والحركة فیھا ثابتة في األساس وان حدوثھا مجرد وھم، في 
).  1997درجة.  (البزاز،   180ویكون مدى الزاویة فیھا ھو 

ویرى "روبرت جیالم سكوت" أن تلك الحركة الذھنیة تدخل فى 
جمیع نواحى اإلدراك ، وتحدث نتیجة دینامیكیة العناصر الشكلیة 

ى إسقاط عالقة اإلنسان فى المجال المرئى ،ویرجع ذلك إل
الدینامیكیة بالجاذبیة األرضیة على ھذا المجال وعلى محتویاتھ ، 
فالعناصر األفقیة تدرك على أساس أنھا تمیل إلى حالة إستاتیكیة ، 

میكیـة ، أما العناصر الرأسیة فتظھر متزنة مع تشبعھا بشحنـة دینا
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وبصفة عامة تستمد الھیئات قیمتھا الحركیة إما من حدودھا الخطیة 
  الخارجیة وإما من محاورھا الرئیسیة .

التعبیر عن الحركة فى األشكال الثابتة یأتى عن طریق إثارة    
أحاسیس دینامیكیة تدل على الحركة من خالل إثارة اإلحساس 

ھذا التغیر ، كما أنھا قد بالتغیر المكانى للشئ مع االستمراریة ل
ترجع إلى الخبرات السابقة للمتلقى والتى تؤدى إلى دالالت تؤكد 
وجود الحركة . وفى ھذه الحالة ال یأتى إدراك الحركة عن طریق 
الجھاز البصرى فقط ، بل تتدخل العملیات العقلیة المرتبطة 

ً فى إدراك ذلك النوع من الح   ركة . بالمعرفة السابقة والتخیل أدوارا
وقد وصف "نیوكالس روكس الحركة التقدیریة بأنھا توظیف     

إنشائى لألنماط الشكلیة وفق نظم وتراكیب تدركھا حاسة البصر 
  مما یشعر المشاھد بحركیة العمل الفنى رغم ثبات الشكل .

وفى ضوء ذلك یمكن القول أن الحركة التقدیریة لشكل ما تعتمد     
ن اتجاھھ ، واالستجابة لمادتھ والقوى على إدراك تغیره ، وتعیی

الكامنة فیھ وعالقتھ بما یحیط بھ فى حیز العمل . لذلك تتمثل 
الحركة التقدیریة فى اإلدراك التقدیرى للتغیر سواء لمكان أو اتجاه 
أوصفات األشكال بما تتضمنھ من خصائص شكلیة ولونیة ، نتیجة 

  الطاقة الحركیة الكامنة لتلك األشكال .
  لثة : حركة تقدیریة تتضمن حركة فعلیة :الثا

ینشئ ھذا النوع من الحركة اعتمادا على فكرة الصور      
المتحركة " فقد وجد أنھ إذا تتابعت أمام العین عدة صور تسجل 
خطوات حركة األجسام ، فإن العین بعد أن تسجل الصورة األولى 

ً تظل فیھا صورة  على شبكیتھا سوف تمر فترة زمنیة قصیرة جدا
ھذا الجسم ثابتة على الشبكیة ، ثم تزول الصورة األولى وتختفى 
ً ، ثم یحل محلھا صورة جدیدة تمثل مرحلة  لفترة زمنیة قصیرة جدا
جدیدة من مراحل حركة الجسم ، وتظل ھذه الصورة الثانیة أمام 
العین لفترة زمنیة مماثلة لما استغرقتھ الصورة األولى ، ثم تزول 

ً على شبكیة نتائج ھذه ال ً ، ویظل تأثیرھا مسجال صورة الثانیة أیضا
العین ، وبذلك تتالحق الصور واحدة وراء األخرى فال تشعر 
العین بأن صورة قد استبدلت بأخرى ، بل تشعر باستمرار حركة 

  صور األجسام الناتجة عن تالحق الصور على شاشة العرض.
ثل حركة فعلیة من إن ھذا التتابع الدینامیكى لعرض الصور یم     

خالل تكنولوجیا اآللة التى تقوم بذلك ، ومن جھة أخرى فإن 
من حیث التتابع  –اإلدراك البصرى یلحظ حركة تبدو فعلیة 

من خالل  - الحركى فى األزمنة المتصلة المماثل للحركة الفعلیة 
متابعة شاشة العرض ، وتتمثل ھذه الحركة فى التغیرات المكانیة 

عناصر ، والتغیرات الشكلیة التى تطرأ علیھا فى لألشكال أو ال
األزمنة المتتابعة ، إال أن ھناك جانب آخر تقدیرى ذو سمات 
خاصة  یكمن فى ھذه الحركة ، یتمثل فى طبیعة شاشة العرض 
ً متالحقة ثنائیة األبعاد ،  وخصائصھا التى ال تعرض سوى صورا

 ً ً  –غیر ممثلة واقعیا   ى ثالثى األبعاد .فى الفراغ الحقیق - فعلیا
  الرابعة : حركة ظاھریة ( المنظور الحركى ) :        

یرتبط ذلك النوع من الحركة بالتصمیمات المجسمة ( ثالثیة     
األبعاد ) ، أو التصمیمات المتعددة األسطح ، وال تتحقق فى 
التصمیمات ذات البعدین . والحركة الظاھریة تتعلق بالتغیرات 

ك البصرى لألبعاد الھندسیة للتصمیم بالنسبة التى تحدث لإلدرا
للمشاھد ، وتتم من خالل حركة المشاھد حول العمل الفنى الثابت ، 
أو من خالل حركة فعلیة للعمل الفنى أمام المشاھد ، حیث یتغیر 
منظور وأبعاد الھیئة الشكلیة المجسمة عندما تتغیر زاویة رؤیة 

  المشاھد للعمل الفنى .
اعیل شوقى " أنھ عندما یتحرك المشاھد فى شكل ویرى "إسم    

دائرى وھو ناظر لتصمیم مجسم أو متعدد األسطح فأنھ یالحظ 
  اآلتى :

 -    . ً   أن الوضع سوف یتغیر ولكن الحجم لن یتغیر كثیرا
أن األضالع القریبة من الشخص سوف تتحرك مسافة أكثر    - 

ما تتحرك على مستوى اإلسقاط بالنسبة لعین المشاھد أكثر م
  األضالع البعیدة فى نفس الفترة الزمنیة .

   التعبیریة التجریدیة وتطور رؤاھا البصریة المعاصرة   
الطاقة الحسیة والحركة البصریة ھي ذكریات اعتقلھا فضاء "

اللوحة"، إنھا الخصوصیة التي استجمعھا جاكسون بولوك لیعبر 
اقھ وتعابیره عن الوعي العاطفي المختزل في غموض تسربھ وانعت

المنسابة إلى اللوحة وھو یستثیرھا بحكمة التجلي الواقعي 
  واالندماج التلقائي مع رموزه النفسیة.
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  Susan Schimke)4الشكل رقم (

ریب     رد والتس ج المتم ا النض اردة احتواھ رب الب ة والح ة الثانی العالمی
ة االنف في   والنفسي والذاتی وع الفلس كل والالموض تنطاق الالش ة واس عالی

ة  في التصورات الحسیة للتعبیر بحكمة انفلتت من قواعدھا لتؤسس حرك
ورات  ق تص ا بخل ادئ السریالیة وتجاوزتھ ة ارتكزت على مب ة عالمی فنی
ا  لوبھا إنھ ون أس ة لتك د والتكعبی ت التجری ي جمع ة الت دماج التعبیری االن

  وب مواقفھ انطالقابنى ھذا األسل التعبیریة التجریدیة
ھ  ت موقف ى تثبی ریص عل ي الح ة والالوع ة والتلقائی ن العفوی م
ع  ادم م رة تتص ي فك اري ف دماج االبتك یة االن ى خصوص عل
اءات  ي فض ة ف دھا الخارق ا لمواعی ع ترتیبھ انق م دفھا وتتع ص
ك  ھ، تل ي اندماجات ى ف ث األول ورات البع ون وتص الل

ریة ا البص ي موازینھ ة ف یة المتوافق ز  الخصوص ي تمیّ الت
ت  ة وانحرف ت التعبیری ث حمل ة حی كیلیة الحدیث ة التش التجرب
ة  اه الباھت ي ثنای رق ف د لتش ي التجری ت ف ا وخاض ن جمودھ ع
ق  د المطل ر والتجری ر الح ي التعبی ت ف ریة وازن رؤى بص ب
ات  رة االربعین ي فت ة ف ورة فنی ّكلت ث ي ش وزه الت برم

ط ي مص دة ف میتھا الجدی ى تس أت عل ینات واتك لح والخمس
ة  ة االمریكی واة التجرب زة لن رؤى ممی ري" ك د التعبی "التجری
د  ن قواع ت م ّص ي تخل رب الت د الح ا بع ریة لم ون البص ي الفن ف
اع  لوب واتب ویر األس ي تط اق ف ة وانعت دمج بحری دارس لتن الم
ن  رة م ف المعاص ت المواق و تثبی ا نح الق بھ رة واالنط الفك

ى أن ادرة عل ده الق ن وقواع ن قوا   الف ّرر م دارس تتح ب الم ل
د  ار وق ع االبتك ا دواف ت إلیھ ا وحّول تنطقت ركودھ ة اس بعفوی
وین  ذ تك ي منف الم العرب ي الع ري ف د التعبی ر التجری اعتب
ل  ر والتواص ق الح ا األف ى علیھ ي طغ ات الت ادل التقلب متج
ا  ل موقف ذي حم ون ال اء والل ارات الفض ع انحس دمج م المن

ر و ي التعبی ة ف ا منطلق ن وروح ي الف ورا ف ة متط وز الكثیف الرم
انیة  یة انس ة وقض اء لمنطق ة وانتم ت ھوی ي عكس ا الت ي أبعادھ ف
ا  ة بحاالتھ ن الذاتی رد ع ر المج ي التعبی رة ف یل الح التفاص

  .وإیماءاتھا وخطوط انفعاالتھا النفسیة
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 ) طھ الصبان5الشكل رقم ( .

منح التمازج بین األسلوبین التعبیري والتجریدي موازین ثقیلة 
لمفاھیم أجاد كل فنان التعبیر من خاللھا لیصل إلى المعاني وا

فضاءات أوسع وینطلق أبعد لتتوافق األعمال في تكویناتھا من 
المنطلق السریالي والفكر المتفوق على الواقعیة ولكن بمالمح 
التجرید وانتساباتھ الرمزیة التي أجادت حرصھا على تكون اللون 

ینھا ومن خالل ھذا كان واالبعاد، الضوء والتحویرات الجدلیة ب
موقف الفن إیحائي الرموز حیوي الحركة عمیقا بما یحّول مفاھیم 
التعبیر الى حاالت تحلّق بل وتنفلت من فضائھا لتقع على عین 
المتلقي وذھنھ القادر على استیعابھا ماورائیا في تعبیرھا الذي یتقن 

   .صیاغة التوقعات التعبیریة ویفسح المجال للفھم
  )....اسم الفنان: جاكسون بولوك1قم (نموذج ر

  اسم العمل: إیقاع الخریف
  م)1950تاریخ اإلنتاج: (

  المادة المستعملة: طالء على الكانفاس
  سم 525,8×  266,7القیاس: 
  العائدیة: 

     مؤسسةحقوق الفنانین نیویورك                     

  
  )6الشكل رقم (

  التحلیل الفني
قائیة عالیة في تشكیل مجموعات متداخلة من استخدم فیھا الفنان تل

والتي نفذت بطریقة السكب والرش على مساحة  الخطوط اللونیة
الكانفاس، وقد تشكلت نتیجة الى ھذا التكثیف الخطي واللوني بنیة 
تكوینیة كلیة اصطبغت ببنیتین لونیتین مھمتین وھما األسود 

 واألبیض على خلفیة من االوكر.
واالختزال في التفاصیل الجزئیة، ھو سمة بنائیة ان طابع التكثیف 

واضحة تقضي الى إنشاء او تكون صورة (ال شكلیة) أي ان 
(بولوك) كان یستدل في طرحھ الجمالي الى حاالت ال شكلیة لبنیة 
الشكل (األصل)، فھو یحول أنظمة الصورة الكلیة ھنا الى أجزاء 

لتالي فان صوریة صغیرة لكنھا ال تقضي الى شكل معین، وبا
(الالشكل) كـ (صورة) یصبح ھنا بمثابة إزاحة بنائیة وجمالیة 

  محضة.
ذاتي،  –ویبدو ان (بولوك) كان ینزع الى فرض إیحاء نفسي 

وبتلقائیة، یعتمد على تصویر فعل الحركة ولیس الحركة نفسھا، فما 
ً وكذلك األلوان ھنا، ھو تصویر  ینتجھ الخط او الخطوط عموما

عل الحركة وفعل الداللة. ومن ھنا كانت بنیة لفعل الرسم وف
(الالشكل) في ھذه اللوحة، تعبر عن مستوى جمالي من اإلدراك 

  البصري
 )2نموذج رقم (

  اسم الفنان: ولیم دي كوینتنغ
  اسم العمل: امرأة 

 147,5×192,5المادة المستعملة: زیت على كانفاس القیاس: 
  م)1951- 1950تاریخ اإلنتاج: (

 یة: متحف الفن الحدیثا   العائد

  
  ) 7الشكل رقم (

  التحلیل الفني
تمثل ھذه اللوحة امرأة في حالة جلوس، وقد كانت واحدة من سلسلة 
 ً ً ممیزا ً تجریدیا ً تعبیریا أعمال لـ (دي كونینغ) اتخذت أسلوبا
وشكلت (صورة المرأة) لدیھ سمة مھیمنة في تلك األعمال واعتمد 

ظور التقلیدي، واعتماده المنظور الفنان ھنا على إلغاء المن
المتراكب، وتھشیم مالمح الشكل األنثوي للمرأة، الى مجموعة من 
الوحدات الشكلیة الصغیرة، فكان الخروج عن النسب التقلیدیة 
للشكل اإلنساني وتفكیك البنیة الكلیة للجسم، یمثل بلورة حقیقیة لما 

رة الشكل) یبتغیھ (دي كونینغ) من طرح أنموذج جمالي لـ (صو
ولیس لـ (الشكل) نفسھ، وقد تكون ھناك مبررات فعلیة لما ذھب 
إلیھ (دي كونینغ)،منھا اعتماد الخصائص المظھریة لرسوم 
التعبیریة التجریدیة، وھي التلقائیة في التنفیذ واعتماد مبدأ تجرید 
الصورة من مالمحھا الواقعیة والخروج عن المألوف في طرح 

كیز على فعل الحركة الخطیة واللونیة األشكال، وكذلك التر
ً لرؤیتھ الفكریة القائمة على صیغة تفكیك الشكل  والملمسیة ، وفقا
ً الى نظرة قد تبدو ال عقالنیة من حیث  وإعادة تركیبھ، ولكن استنادا

  مظھریة الشكل األنثوي.
استخدام مجموعة ألوان متداخلة وذات طابع تجریدي في األعلى 

وفي أسفلھا، وكان للونین األصفر واالوكر وعلى یمین اللوحة 
ً مع مجموعة األلوان  ھیمنة واضحة، وقد احدث الفنان تفاعال
األزرق والبرتقالي والنیلي الغامق الذي استخدمھ في تحدید الشكل 

النداوي  األنثوي وإبراز وحداتھ الشكلیة الصغیرة والكبیرة منھا. (
, Fin.huda.talip@uobabylon.edu.iq(  

  )3ذج رقم (نمو
    اسم الفنان: بارنیت نیومان

  اسم العمل: لحظة واحدة
  سم 246×205القیاس: 

  1953تاریخ اإلنتاج: 
  المادة: زیت على كانفاس

    العائدیة: نیویورك

  
  )8الشكل رقم (
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  التحلیل الفني
یتسم رسوم (بارنیت نیومان) بالنزعة التجریدیة الھندسیة وھي 

د الھندسي في العقد الثاني من القرن تذكر المتلقي بنتاجات التجری
العشرین، إال إن (نیومان)  حاول إیجاد فواصل جمالیة وبنائیة بین 
تجربتھ في التعبیریة التجریدیة وبین رسوم التجریدیة الھندسیة، 
وربما كان (نیومان) قد أسھب في اختیاراتھ لألشكال التجریدیة 

ً من الھندسیة، إال انھ وبحسب وجھة نظر الباحثة  كان یمارس نوعا
ً لرؤیتھ الجمالیة  التوصیف الجمالي المحض، والذي یؤسس وفقا
أوًال، ولما تنطوي علیھ نتاجات التعبیریة التجریدیة من استلھام 

.ً  لداللتي (التعبیر والتجرید) ثانیا
وفي لوحتھ ھذه ثمة ھاجس عریض تركھ (نیومان) للمتلقي لیثیر 

ً من التأثر الحق یقي والمرتبط باستجابات جمالیة في داخلھ نوعا
خالصة، فالسطح التصویري ھنا ازرق اللون وھو یمثل سیادة 
واضحة ومطلقة في اللوحة مع وجود شریط عمودي في وسط 
اللوحة، وھو یمتد من األعلى الى األسفل وقد لّون ھذا الشریط 
ً واضحا بین األزرق واألبیض، وھو  باللون األبیض، لیعمل تضادا

ً.یمثل جذب ً واضحا ً بصریا   ا
من ھنا كانت بنیة (الالشكل) في ھذه اللوحة، تتصل مع صیغة 
التجرید الھندسي، وتبسیط البناء العام للتكوین وذلك االختزال في 
التفاصیل الخطیة واللونیة والملمسیة والحجمیة،والتي تنتج عالقات 
شكلیة وصوریة،فتسھم في بلورة الداللة التجریدیة التي تتضمنھا 
ھذه اللوحة، وتكون اإلحالة التجریدیة ناتجة من الفھم الفكري، 
الفلسفي الذي ینتج مقاربات مع بنیة األثر الجمالي المشكل ھنا، 
ً لتحول الشكل عند (نیومان) من حال الى  والذي یعد أنموذجا

  آخرى، ومن مستوى الى آخر.
 )4نموذج رقم (

  اسم الفنان: مارك روتكو
  زرق الملكياسم العمل: األحمرواأل

      304×171القیاس:
                         1958تاریخ اإلنتاج:  

          المادة: زیت على كانفاس
 العائدیة: نیویورك                       

 
  )9شكل رقم (

تعد لوحة (مارك روتكو) من أھم األعمال التي بیعت في مزاد اقیم  
قد وصفت بأنھا تحفة ملیون دوالر و 75,1في نیویورك بسعر 

ً)، إال انھ حاول  ً ھندسیا ً (تجریدیا جماھیریة، والتي ترى فیھا طابعا
إیجاد فواصل جمالیة وبنائیة وتوصیف جمالي محض من خالل 

  استلھامھ لداللتي (التعبیر والتجرید).
ً یغطي مساحة اللوحة  ً مترابطا ً واحدا حیث نرى في لوحتھ مشھدا

المرتبة على شكل مستطیالت أفقیة على كلھا باأللوان المتكاملة و
  قماشة اللوحة.

فالسطح التصویري ھنا احمر اللون فھو یمثل سیادة واضحة 
ومطلقة في اللوحة مع وجود شریط ازرق اللون في أسفل اللوحة 
 ً ً بصریا وھذا ھو تضاد واضح بین األحمر واألزرق، ویمثل جذبا

ً.قد لفت نظر الباحثة واطالعھا على لوح ات الفنان (روتكو) واضحا
كان یستخدم اللون األحمرفي لوحاتھ لقوتھ وحركتھ ولقدرتھ على 
اثارة االرتباطات االنفعالیة والعاطفیة، یغلب علي مشاعره التامل 
الذي یوحي باجواء وامزجھ متعددة وذلك باستخدامھ للون االحمر 

نا واالزرق والتي یشد أنتباه المتلقي في النظر والتامل فیھا. من ھ

ً للتفاصیل الخطیة  ً ومختزال كان البناء (الالشكلي) للوحة مبسطا
واللونیة والملمسیة والحجمیة والتي تنتج عالقات شكلیة وصوریھ 
ً في المنجز الفني لـ (روثكو) ضمن إطار  ً أسلوبیا وھذا یعد تفردا

  التعبیریة التجریدیة.
  )5نموذج رقم (

  اسم الفنان : جوزیف البرز
  سم ١٢١،٩×١٢١،٩القیاس: 

  اسم العمل : إجالل للمربع
  ١٩٦٠تاریخ اإلنتاج :

  المادة : زیت على ماسونایت
  العائدیة : قاعة ودتكتوت

 
  )  10الشكل رقم (

  التحلیل الفني
ً غامق اللون على خلفیة متراكبة  ً اخضرا تمثل ھذه اللوحة مربعا
من مربع ازرق فاتح ومربع اخضر فاتح، وحقیقة األمر فان ( 

ز) لم ینقطع عن تصویر شكل (المربع) في وضعیات مختلفة ألبر
ومتنوعة من حیث القیاس واستخدام اللون والتوظیف البنائي 
للخطوط والعناصر، فكانت استخداماتھ لـ(صورة المربع ) سمة 

ویبدو إن  . أسلوبیة  بھا من بین معاصریھ في تیار الفن البصري
طبیعة بصریة جمالیة لما اھتمام (ألبرز) بشكل المربع ، ناتج من 

یؤول إلیھ توظیفھ كشكل ھندسي على سطح البناء التصمیمي للعمل 
الفني ، كون المربع یمثل شكل ھندسي یرتكز إلى معطیات 

ظف من قبل الكثیر من الفنانین في ریاضیة وجمالیة ، وقد و
میدان الفنون التشكیلیة كـ(الرسم، التصمیم ، والزخرفة)، إضافة 

من حضور فاعل في تیار التجریدیة الھندسیة وما أفرزتھ لما شكلھ 
من ھنا ، فان ھذه اللوحة تمثل  . تجارب الفنانین المحدثین اآلخرین

ً للبناء الھندسي للمربع ، من خالل ھیمنة صورتھ على  استثمارا
المساحة الكلیة للتكوین، باعتبارھا نقطة استقطاب فاعلة لعین 

قة اللونیة بین األخضر الغامق المتلقي ، وكذلك تفعیل العال
واألزرق واألخضر الفاتح من جھة وبین الطبیعة الجمالیة للتكرار 
من جھة أخرى والتي نلحظھا في تكرار صورة (المربع ) ثالث 
مرات ، على الرغم من إن المتلقي یفسر طبیعة التكوین ھنا من 
خالل صورة المربع على خلفیة من إطارین ازرق وإطار اعرض 

ھ واكبر وھو األخضر الفاتح ، ولكن في كل األحوال فان من
ً، من  (ألبرز) ھنا یجسد االھتمام البصري لصورة المربع بصریا
ً على  خالل ھیمنة الصورة نفسھا ثم تجریدھا ، وإبراز أثرھا جمالیا
مساحة االشتغال من خالل تلقائیة التركیب لألجزاء الفاعلة ، وما 

مة أسلوبیة لدیھ ، كون إن عنصر تمثلھ معالجات الفضاء من س
الفضاء ھنا یكون على صلة مباشرة مع التنظیم البصري 
والصوري للشكل في نتاجاتھ الشخصیة وكذلك في نتاجات الفن 

 ً إن تحقیق االستجابة البصریة ، والتأثیر في  . البصري عموما
المتلقي ، ھو غایة ما ینشده (ألبرز) في تناولھ لموضوعات المربع 

بنا ھنا تذكر ما آل إلیھ الحال مع الفنان التجریدي ، وحس
(مالیفیتش) حینما تناول صورة المربع في رسومھ التجریدیة ، بغیة 
طرح أنموذج جمالي من خالل تلك الصور ، مثلما فعل في عملھ 

  ) الشھیر ( مربع اسود على خلفیة بیضاء
  )6نموذج رقم (

  اسم الفنان : جوزیف ألبرز
  مس ٤٨×١١٠القیاس 

  اسم العمل : طائر
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  ١٩٧٢تاریخ اإلنتاج : 
  المادة : اكریلك على كانفاس

 العائدیة : قاعة ودتكتوت 

 
  )               11الشكل رقم (

  التحلیل الفني
في ھذه اللوحة ، ثمة شكل استطالي لـ(طائر) رسمھ (جوزیف 
ً، إذ تشكلت  ً واضحا ً ھندسیا ألبرز) بصورة تجریدیة أخذت طابعا

لطائر) من دوائر ملونة وأشكال بیضویة وخطوط وألوان ھیئة (ا
متداخلة، إذ یرتكز الشكل ھنا على أرضیة تمثل الجزء األسفل من 
مساحة اللوحة، التي یظھر في جزئھا العلوي رأس الطائر في 

یعمل (ألبرز) ھنا على أنشاء عالقات شكلیة لونیة ،  أعلى الیسار،
أخذ من شكل (الطائر) تتصل فیما بینھا لتؤسس صورة كلیة ت

تراكیب دائریة بداللة التداخل الحاصل فیما بینھا ، وبین البناء 
ً ، السیما في  ً مھما الصوري للتكوین إلى أجزاء فرعیة تشغل حیزا

وتتوزع  . مساحة النصف األسفل من التكوین االستطالي ھنا
األلوان المستخدمة في ھذه اللوحة بین(البرتقالي) و(الوردي) 

ً في و(األ بیض) و(األسود) و(األخضر الفاتح). والتي تلعب دورا
إیجاد بعد حركي وجمالي ، نتیجة ترابط صور الدوائر وتداخلھا 
ً لمنظور متراكب یبتدأ بالدائرة الصغیرة في منتصف  ً ، وفقا خطیا
الوحدات الدائرة ، ثم الدائرة الوسطى ، ثم الكبیرة وھي التي تمثل 

، مع التشدید ھنا على إن الفنان كان  مساحة البرتقالي والوردي
یرمي إلى بلورة نزعة تصمیمیة ناتجة من عالقة اللون بالحركة 

إن بنائیة  .اللولبیة للخطوط الملونة والوحدات الجزئیة للدوائر
ُنتج عالقات لونیة ترتبط بالتحول الحركي للعناصر  اللوحة ھنا ، ت

وفضاءات  الداخلة في البناء من (خطوط ، احجام، أشكال،
  متداخلة).

التكوین العام من حیث الشكل ومضمونھ التجریدي؛ من ھنا كان ( 
ألبرز) یرمي إلى تجرید صورة الطائر من خالل تحویلھا إلى 
أنظمة لونیة وخطیة، ترتبط فیما بینھا، لتكون حركة إیھامیة . 
وبالتالي طرح ألنموذج لوني یتكون من خمسة ألوان یوحي بناتج 

إن الفنان  . الل العالقة القائمة بین اللون والحركةجمالي من خ
ً ، من  حاول إیجاد صیغة انسجام لوني وخطي للصورة عموما
خالل استخدامھ لخلفیة خضراء في الجزء األعلى وسوداء في 
الجزء األسفل مع األخذ بعین النظر، الترابط الوثیق لبنائیة 

ونیة دائریة أو الخطوط واأللوان والتي شّكلھا عل ھیئة أشرطة ل
لذلك كانت لوحة (الطائر) ھي تعبیر عن  .شبھ دائریة (بیضویة)

بعد جمالي ، ومحاولة لسحب بصر المتلقي إلى اشتغاالت الفنان 
حول مفھومھ للدائرة كشكل صوري بنائي شغل مساحة اللوحة ، 
وفي ھذا تحول واضح في طبیعة المنجز الفني لـ(جوزیف ألبرز)، 

ً ما كان كونھ ینوع في اخت یاراتھ للوحدات الھندسیة والتي غالبا
  .یھیمن فیھا شكلي المربع والمستطیل

التصمیمات المبتكرة للدارسة توضح الالشكل في التصمیمات 
  ویظھر التعبیریة التجریدیة 

                                          )1التحلیل الفني للتصمیم المبتكر (
ئیة عالیة في تشكیل مجموعات متداخلة من استخدم فیھا الباحثة تلقا

على مساحة الخلفیة، وقد تشكلت نتیجة  الخطوط الھندسیة اللونیة
الى ھذا التكثیف الخطي واللوني بنیة تكوینیة كلیة اصطبغت 
 ببنیتین لونیتین مھمتین وھما األسود واألبیض على خلفیة التصمیم.

ئیة في شكل حجم ان طابع التكثیف واالختزال في التفاصیل الجز
راس الراجل مختزلة التفاصیل ومفرغة جزء من الراس دلیل علي 

التشتت في التفكیر ومبعثره االفكار خارجھا ، ھو سمة بنائیة 
واضحة تقضي الى إنشاء او تكون صورة (ال شكلیة) ،استدلت 
الباحثة في طرح  الجمالي الى حاالت ال شكلیة لبنیة الشكل 

ظمة الصورة الكلیة ھنا الى أجزاء صوریة (األصل)، فھو یحول أن
صغیرة لكنھا ال تقضي الى شكل معین، وبالتالي فان (الالشكل) كـ 

 (صورة) یصبح ھنا بمثابة إزاحة بنائیة وجمالیة محضة.
  )1التصمیم (

  
 )    1التصمیم المبتكرة رقم (                  

                                              
  )1التوظیف المقترح (

  )2التصمیم(

  
  )                        2التصمیم المبتكر رقم (

  
  )2التوظیف المقترح رقم (                    
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  )2التحلیل الفني للتصمیم المبتكر رقم (
 ً ً تجریدیا ً تعبیریا تمثل ھذه اللوحة وجھ "أمراه"، اتخذت أسلوبا

ً وشكلت (وجھ المرأ ً،  واعتمد الباحثةھنا على إلغاء ممیزا ة) ھندسیا
المنظور التقلیدي، واعتماده المنظور المتراكب، وتھشیم مالمح 
الشكل األنثوي للمرأة، الى مجموعة من الوحدات الشكلیة الصغیرة 
الھندسیة ، فكان الخروج عن النسب التقلیدیة للشكل اإلنساني 

كل) ولیس لـ (الشكل) وتفكیك البنیة ، تموذج جمالي لـ (صورة الش
نفسھ،  منھا اعتماد الخصائص المظھریة لرسوم التعبیریة 
التجریدیة، وھي التلقائیة في التنفیذ واعتماد مبدأ تجرید الصورة 
من مالمحھا الواقعیة والخروج عن المألوف في رسم األشكال، 
 ً وكذلك التركیز على فعل الحركة الخطیة واللونیة والملمسیة ، وفقا

تھ الفكریة القائمة على صیغة تفكیك الشكل وإعادة تركیبھ، لرؤی
ً الى نظرة قد تبدو ال عقالنیة من حیث مظھریة الشكل  ولكن استنادا
َ وذات  األنثوي، استخدام مجموعة ألوان متداخلة ومقسمة ھندسیا
طابع تجریدي في األعلى وعلى یمین اللوحة وفي أسفلھا، وكان 

ة واضحة، وقد احدثت الباحثة تفاعًال للونین االزرق واالحمرھیمن
مع مجموعة األلوان األزرق درجات االحمر والنیلي الغامق الذي 
استخدمھ في تحدید الشكل الوجھ وإبراز وحداتھ الشكلیة باختزال 

  مالمح للوجھ االنثوى وأعُطاه الشكل الھندسى.
  )3التصمیم(

  
  3 التصمیم المبتكر رقم                             

  
  )3التوظیف المقترح رقم (                          

  )3التحلیل الفني للتصمیم المبتكر رقم(
في ھذه اللوحة ، ثمة شكل مجرد لـ(ارنب)  رسم بصورة تجریدیة 
ً، إذ تشكلت ھیئة (االرنب) من  ً) واضحا ً(دائریا ً ھندسیا أخذت طابعا

لة، إذ یرتكز دوائر ملونة وأشكال بیضویة وخطوط وألوان متداخ
الشكل ھنا على أرضیة تمثل الجزء األسفل من مساحة اللوحة ، 

عمل ھنا على أنشاء تالتي یظھر في جزئھا العلوي دوائرضوئیة 
عالقات شكلیة لونیة ، تتصل فیما بینھا لتؤسس صورة كلیة تأخذ 
من شكل (االرنب) تراكیب دائریة بداللة التداخل الحاصل فیما 

ً بینھا ، وبین الب ناء الصوري للتكوین إلى أجزاء فرعیة تشغل حیزا
ً ، السیما في مساحة النصف األسفل من وتتوزع األلوان  مھما
المستخدمة في ھذه اللوحة بین(البرتقالي) و(الوردي) و(البني) 
ً في إیجاد بعد  و(األسود) و(األخضر الفاتح). والتي تلعب دورا

ً حركي وجمالي ، نتیجة ترابط صور الدوائر و ً ، وفقا تداخلھا خطیا
لمنظور متراكب یبتدأ بالدائرة وأنصافھا الصغیرة في منتصف 
الوحدات الدائرة ، ثم الدائرة الوسطى ، ثم الكبیرة وھي التي تمثل 
مساحة البرتقالي والوردي ، مع التشدید ھنا على إن الفنان كان 
یرمي إلى بلورة نزعة تصمیمیة ناتجة من عالقة اللون بالحركة 

إن بنائیة  .اللولبیة للخطوط الملونة والوحدات الجزئیة للدوائر
اللوحة ھنا ، تُنتج عالقات لونیة ترتبط بالتحول الحركي للعناصر 
الداخلة في البناء من (خطوط ، احجام، أشكال ، وفضاءات 
متداخلة) بحیث یظھر التكیف مع التكوین العام من حیث الشكل 

  .ومضمونھ التجریدي 
  )4(التصمیم 

  
  )4التصمیم المبتكر رقم (

  
  )4التوظیف المقترح رقم (

  ) 4التحلیل الفني التصمیم رقم (
استخدم فیھا الباحثة تلقائیة عالیة في تشكیل مجموعات متداخلة من 

على مساحة الخلفیة، وقد تشكلت نتیجة  الخطوط الھندسیة اللونیة
كال ھندسیة الى ھذا التكثیف الخطي واللوني بنیة تكوینیة من أش

منتظمة بالخط االسود علي خلفیة التصمیم وتجرید شكل حیوان 
(القرد) من مالمح الوجھ بالتكثیف واالختزال في التفاصیل الجزئیة 
في شكل حجم (القرد) مختزلة التفاصیل ومفرغة وتكرار االید 
نتیجة الحركة السریعة للقرد ، ھو سمة بنائیة واضحة تقضي الى 

ورة (ال شكلیة) ،استدلت الباحثة في طرح  إنشاء او تكون ص
الجمالي الى حاالت ال شكلیة لبنیة الشكل (األصل)، فھو یحول 
أنظمة الصورة الكلیة ھنا الى أجزاء صوریة صغیرة لكنھا ال 
تقضي الى شكل معین، وبالتالي فان (الالشكل) كـ (صورة) یصبح 

  ھنا بمثابة إزاحة بنائیة وجمالیة محضة.
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 Conclusion: 
أن طبیعة التوجھات العامة للنتاجات الفنیة في خطاب فن ما  .1

بعد الحداثة تشتغل مع تقویض المنظومة العقلیة في المجتمع 
الغربي وتعبر عن إزاحات كبیرة في تحوالت القیم الجمالیة 

الي  تحول الشكلتوضح مدى التحول الكبیر في معطیات 
 الالشكل. 

الجمالي البصري في تیارات أن طبیعة توجھات الخطاب  .2
فن ما بعد الحداثة  والمدارس التعبیریة التجریدیة بوصفھا 
معطى تعبیري جمالي یجد اشتغالت أقرب منھا الى 
التفكیكیة واالختزال والعدمیة والظاھراتیة والحس الفني 

 لدي المتلقي. 
الفن التعبیري التجریدي  أن نتاجات فن ما بعد الحداثة .3

ذات مسحة تجریبیة مادیة حسیة تفكیكیة  كلجمالیات الالشو
تتقاطع مع كل ما ھو تاریخي وأصلي ومركزي ومقدس 
بوصف ذلك من سمات جمالیة تحول الشكل الي جمالیات 
الالشكل في المجتمعات الغربیة المعاصرة  وتطبیقھا في 

 المجتمع المصرى المعاصر. 
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