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 و انقضددا  بعددد أوروبددا فددي التشددكيلية و الفنيددة األشددكا  و المددها ب كثددرت و تنوعددت و تعددددت

 فسطع الوسطى األزمنة و العصور و القرون في تعدد و انتشر الهي المسيحي الفن فترة نهاية

 الفنان تفاخر و إعتزاز هلك وصاحب عشر الخامس القرن أوائ  في العظيم النهضة فن ظهر و

 الدينيدة األحداث و التغيرات إن إال ، كبير مجتمع في هائبا يكون إن من بدال مو بته و بفرديته

 دور لهدا كدان ميالديدة 1600 عدام الطبقة خدمة المجتمع في ظهرت التي والفكرية والسياسية

 ارتدبط الدهي الروكوكدو وطدراز البرجوازيدة الطبقدة خدمدة فدي كدان الهي الباروك فن ظهور في

 الثورة اندالع و قيام بعد فرنسا من اختفي الروكوكو طراز أن على الحاكمة، األسر و بالعائالت

 اإلغريقيددة الفنددون مقوماتدده مددن اسددتمد فنددي طددراز بهددا وظهددر ميالديددة 1789 عددام الفرنسددية

 الغدرب فدي التشدكيلية و الفنيدة الحركدات تتابعدت و وتوالدت. العائدة الكالسيكية بإسم الرومانية

 فددي مددرة وألو .....والواقعيددة والطبيعيددة الرومانتيددة فظهددرت عشددر التاسددع القددرن مطلددع مندده

 و الجديددة واالكتشافات العلم لتأثير يخضع للفن التشكيلي الهجوم إن نجد و نرى الفنون تاريخ

 التصددوير آلددة اخترعددت كمددا بدداأللوان الضددو  عالقددة فددي يبحثددون العلمددا  بدددأ حيددث الحديثددة

 إلدى نصد  إن ومدا..... التدأثيري المده ب ابدراز و ازد دار فدي األحداث  هه وسا مت الشمسي

 المددها ب أ مهددا و أبرز ددا مددن جديدددة مددها ب نجددد و نشددا د و نقابدد  حتددى العشددرين القددرن

 التي الفوضى أثرت األولى العالمية الحرب اندلعت وعندما.....والمستقبلية والوحشية التكعيبية

 التشدكيلين الفنانين و الفنانين من طائفة وانفعلت اإلنسانية المجتمعات في البالد و الدو  عمت

 عددن الفنددانون ورثهددا التددي الجماليددة بددالقيم فضددربوا والمآسددي بدداأل وا  الشددهرة عددن تبحددث

 - الددادا - بإسدم عرفدت الفدن تحدارب غريبدة و شداهة أعمداال وأخرجدوا الحدائط عدر  أجداد م

 و تسعى و وتهدف التشكيلية و والتجريدية السريالية بحركتي المتعددة الحركات  هه واختتمت

 علدى الالشدعور و االحسداس عددم فن و أعما  في البحث و التعمق و الغوص إلى األولى تنشد

 األشدكا  جمدا  و فدن فدي البحدث و التعمدق و الغدوص إلدى الثانية تنشد و تهدف و تسعى حين

  .والهندسية الالموضوعية و الالمعقولة

 النابية)مدرسة االنبياء( -1

اخذت التسمية من الكلمة العربية )نبي(ويقصد بها نظررته  للييراه  ري نظرره االنبيراء النا ردين 
،ييث كانوا يعتبرون ان اللوية قبل ان تصيح صوره ليصان او جسما عاريا او شيئا اخر  ي 
بطبيعتهرا مسررطية، ويلرن  ان تكررون االلروان الترري ت طيهرا علررت  يئرة مسررطيات وبطريقرة تتبرر  

،وت  ايالل التاويل والفكره ميل تمثيل الطبيعة ،واالستعاضرة عرن الشركل برالجو ر  نفس النظا 
 او الفكره االساس واستعيض عن الصوره بالرمنية .

،ونار معظمه  البلدان العربيرة )سروريا ومصرر  1899اقاموا معرضا مشتركا ض  اعماله  عا  
فررري اجتماعررراته  ، وليررراوا (متجهرررين لالراضررري المقدسرررة وكرررانوا يرتررردون المالبرررس الشررررقية 



لليمامررات التركيررة تعاطفررا روييررا مررنه  مرر  االجررواء الشرررقية ،وكرران اسررلوبه  يتصرر  بالرمنيررة 
 والصوفية و و قريب من النقش العربي .

 ممينات فن االنبياء

 رسومه  تويي والتيدد مطلقا وتجعل المشا د في عال  الالميدود -1
 تركن علت مفهو  جمالي وتنيني وبتقنية جديده في اللون والموضوع. -2
 غايته  جعل الطبيعة مثالية ،عن طريق استخدا  االطار الرياضي الصوفي. -3
تعتمررد علررت يرردس الفنرران ومخالفتررا الواقرر  والطبيعررة واصررول الرسرر  كقواعررد التضرراد  -4

 واللون .
كثررر مررن اسررتخدا  البنفسررجي تشرردد علررت االلرروان الصررافية واسررتخدامها برردون مررن  ،وت -5

 وااليمر واالخضر.
 تبسط الشكل وتركن علئ خصائصا الممينه . -6
تكش  عن القيمة التعبيرية والنخرفية للخط ،لتأثر   باليابانيينالذين اشتهروا في اوربرا  -7

 باستخدامه  الفن الجديد )ارنوفو(1900عا  
 ليياه الناس العاديين.رس  اليياه الهادئة لبيوت الطبقة الوسطت والشوارع كمسرح  -8

 
 :  (  Romantism)  الرومانتيكية   -الرومانسية  -2

.  ذ عملررت ا لمررا يسررمت بيداثررة العصررر اليررديث مررالبدايررة اليقيقيررة  لررت    تعررد الرومانسررية     
يلروال  جديرده   لظرا ره ة مر  فرن النهضرة السرابقة مقتريرة   علت توسي  مساية االفتراق بالمقارن

المنظروره مرن ناويرة المشراعر والخيرال اينسراني وسرلطة الرذات ، التري تتمثرل فري العمل الفنري 
التعبير عن مجمل الطاقات االنفعالية والعاطفية. فضال عن ذلك اقتبست مواضريعها مرن الشرعر 
والقصة والواق  للتعبير عن المضامين الواقعية بل ة الوجدان والمثيره للنفس ، لتنشأ الواق  من 

، وأشرد ا يرراره ، وبرأعن  اليركرات وأكثر را  نلميمل بالمشاعر ، وبرأن ت اللرواصور الخيال ا
فسراح المجرال أمرا  الوجردان للتعبيرر عرن  دينامية ، مما يردا بالفنران  طرالق عنانرا للخيرال،  وا 
االنفعال والعواط  ، بالتيري عن  ال وامض والعوال  ال ريبة جاعلة   من اللون الهد  الررئيس 

كل النيتي المجس . فصورت الرومانسية اينسان في يالة االنفعال العميق بصور بدال  من الش



مختلفة مررررررن ييث قواما علت اثنينيتا التعبير ، التي تجم  بين اليركة الجسردية مرررن جررررانب 
واليررركة النفسية من جانب آخر. و كذا وجدت الرومانسية الفن ذاتيا  ، بعد أن كران غارقرا فري 

لعبا دورا  مهما  فري الرسر  اليرديث  نعية ، باالعتماد علت تصعيد الخيال والوجدان اللذاالموضو 
بران جو ر الواق  ا  بتكاري الجديد ي، وا 

والذي تمرد تمردا  سافرا  علرت ((  Gericaultومن أبرن رواد الرومانسية الفنان ) جيريكو      
لميرردونا ( الترري ألهبررت  ررذ  القصررة الفكررار ،  ذ أن يداثتررا تمثلررت مررن خررالل رسرر  ) طررو  ا

وبشراعة  ، وخلو را مرن الصرفات  مشاعر  ، فصم  علت تطوير ا بكل ما انطوت عليرا مرن  رول  
الكالسيكية التي كانت تعد المثل العليا في الفرن لمرا يملترا مرن رصرانة التعبيرر واترنان التكروين 

والتررري عررردت أول لويرررة  وسرررمو المعررراني باالعتمررراد علرررت المبال رررة فررري التعبيرررر عرررن الواقررر  ،
 رومانسية بمعنت الكلمة في تاريخ الفن اليديث 

(  1798 – 1863)  -(   Eugene Delagroaأمررا الفنرران ) يرروجين ديالكرررروا       
فيداثيتا كانت من خالل لويتا ) قارب دانتي ( التي تطابق ما سند من قواعد فيما يتعلق بنبل 

علت القواعد من ييث روييتهرا العامرة ، فشخصرياتها  الموضوع وسمو المعاني،  ال أنها تخر 
ال تشبا التماثيل الجامده ،  نمرا تفريض ييويرة وقروه دراميرة ، والمروا  ترتالط   ائجرة يولهرا، 
والسررماء تتوعررد مررن فوقهررا ، فجسرردت يريررة الفنرران فرري التعبيررر عررن الياسرريس والمواضرري  

( بإدخررررال عنصررررر  1746 – 1828)  -(  Guya) غويررررررررا امررررا الفنررررانالمرتبطررررة بالييرررراه 
البشاعة والتشويا  لت الفن في تلك اليقبة مياوال  تجسيد الخصائص الممينه ال الجمال ، لرذلك 
اتب  تقنية يديثة في الرس  تقو  علت الضربات اللونية السرريعة والعفويرة وتضراد النرور والظرل 

 بأسلوب ييدد  الفنان. 

نسية تظهر من خالل ت ير المجرى الرئيسي للفن نيو اليقيقة سمات اليركة الروما من ا     
والطبيعة ، فمفهو   ذا االتجا  يقرو  علرت اليساسرية واالنفعرال والمردركات الالشرعورية ، التري 

برراللون ، ، واال تمررا   المنبثقررة فرري أعمرراق الررنفس اينسررانية. ةتنفسررت عررن الصرروره اليدسرري
، والمبال ررة فرري تصرروير المشررا د التراجيديررة والدراميررة  واليركررة والديمومررة والخيررال واالنفعررال

غفال القي  الكالسيكية ) نبل الموضوع ، سمو المعاني ( .   وا 



 : (   Impressionismاالنطباعية  )  -3

االنطباعية يركة فنية انبثقت في بداية العقد الساب  من القررن التاسر  عشرر و ري ثروره       
يداثيررة فرري دنيررا الفررن ، لتأكيررد ا مبرردأ يريررة التعبيررر المطلقررة والمعبررره عررن انطباعررات الفنرران 
الشخصية ومشاعر   ناء موضروعاتا ، مرن دون االلترنا  بشرروط المردارس الفنيرة التري سربقتها 

يتها ، وعدت بمثابة نقطة تيرول فري تراريخ الفرن ، مرررررن خرالل مرا قدمرا الفنران ) كلرود ومنهج
 القرررن فرري الطبيعيررة المنرراظر فنرراني الررذي يعررد مررن كبررار( 1874( فرري عررا ) Monet مونيررا
لويترررا )انطبراع شروق الشرمس( التري أثرارت اسرت راب  االنطباعية نعماء ومن ، عشر التاس 

لجأ االنطباعيون  لت  نقاد والجمهور . وأخذت تسميتها من  ذ  اللوية. واستهجان وسخرية ال
تصوير المشهد نفسا عده مرات في عده لويات ، ولكن فري أوقرات نمنيرة متفاوترة مرن النهرار 
كرري يبل رروا ذلررك اييسرراس المختلرر  بفعررل التيرروالت الترري تفرضررها المت يرررات السرراقطة علررت 

( بقولا : " نصور كما العصفور ي رد "  Monetوبهررذا الصدد أشار الفنان ) مونيا  المرئيات،
بمعنرررت تسرررجيل ليظرررة عرررابره مرررن دون فواتهرررا فالتيرررديث عنرررد االنطبررراعيين يتسررر  بعفررررروية 
اييساسررات المباشررره الترررري ينقلهررا الفنرران  لررت اللويررة كمررا يرا ررا ويرردركها ، مجسرردا  االنتقررال 

ك  لررت اليركررة التصررويرية. وفقررا  لرررايته  اليداثويررة مجسررده بعررد اال تمررا  المباشررر مررن ايدرا
بالصوره اينسانية ، فاالنطباعية تبدو كالمن  البصري بين اللوان وتفكيكها علرت اللويرة ، ثر  
 عاده تركيبها فري عرين المتلقري تشركيليا وقرائيرا ، فاللويرة ال تمثرل شريئا  ، وال ينب ري أن تمثرل 

لرروان ، ممررا جعررل الرسرر  االنطبرراعي مررأخوذا  بظررا ر الشررياء الترري تتبرردل بفعررل شرريئا  غيررر ال 
 المت يرات وتساقط الضوء . 

 العمرل بإ مرال التشركيلي الفرن فري يردث الذي االنقالب خالل من تجسدت االنطباعية  ن      
 ملفررت جميررل شرركل بتيقيررق مكتفيررا ، أمامررا الررذي ايطررار داخررل  مررا بيصررر واكتفررت ، الفنرري
 .  فواتها دون من عابره ليظة لتسجيل. لالنتبا 

 الخررارجي المظهررر  ناء واليساسررية الشررعوري الفعررل رد نتيجررة تطررورت كفررن فاالنطباعيررة       
 الرمرون  لرت اللجروء دون ،  ي كما الطبيعة لتقدي  ساعية ، الصوره بفن ارتبطت التي لألشياء
 . والسلوب الراية من جديد نمط علت مبنية



من خالل تيليرل مظرا ر الشرياء  لرت منظومرات لونيرة وفرق اسلوب االنطباعية جاء  ن        
ومرن  تصور ما ترا  أعينه  من الشكال المرئية باللون الذي ينعكس عنها في ليظتها بعينهرا.

ال مادية( أي لونا  بذاترا.  –ييث  ن الظا ره مجرده )ال جسمية  ث  التركين علت خواص اللون،
تترابط اللوان فيما بينها بعالقات بنائية ، وعد   يمنة عنصر الخرط فري رسر  الشرياء ، بييث 

فضررال  عررن تقنياتهررا العاليررة فرري مررن  اللرروان ، فررالفن لرردى جماعررة االنطباعيررة ال ييتررا   لررت 
تخطيطات أولية ، وطبقات لونية ، وال يتطلب مجهودا  ذ نيا  لنا ينب  من الدماغ ومن الروح ، 

الفنران االنطبراعي فنانرا  تجديرديا  وبوا سطة العين ينعكس علت اللوية لتجسريد  ، لرذا يمكرن عرد ن
يتمت  بيس  عيني ، فمن خالل تطبيقا مرا يسرمت تبراين اللروان ) تقابرل اللروان أو تجاور را ( 
قد يولد  يساسات بصرية  يهامية ، وال وجود لها سروى عرين المشرا د ، فتبردو اللروان اليراره 

مة ، بينما  يها  اللوان البارده بالتراج  ، وقررررررد ينتج مرن خرالل تقابرل لونيررررن لونرا  ثالثررررا  متقد
 يسراس بصرري. ممرا أدى برا اللجروء  لرت النظريرات العلميرة التري  ال وجررررود لرررررا فعررررال  ؛  نمرا

 وضعها الفينيائيون 

طة الموشور ، فالقيمة اللونية تتبدل م  تبردل والتي ا تمت بتفكيك الضوء والدائره اللونية بواس
الضررروء ، واللررروان ليسرررت مرررن خرررواص الشرررياء ، فكرررل لرررون  مرئررري يسرررتدعي لونرررا  متممرررا  لرررا 

( لأللرروان   Cezanneومسررتخدما  ألرروان الموشررور السرربعة  وان اسررتخدا  الفنرران ) سررينان 
وسريولة الرنمن المسرتمر فري  المشرقة المضيئة يعطائها بعدا  يداثيا  في تيسرس فكرره التيرول

كيفية الراية  لت المرئي بالتوصل  لت مجموعرة مرن العالقرات والسرطوح فرري تراكيبرا البنائيرة ، 
وكانت غايترا جعرل الرسر  قريبرا  مرن روح الطبيعرة. باعتمراد  السرطوح الهندسرية ووضرعها  لرت 

ا  منردمجا  مر  جانب بعضها مالفة مرن لمسرات لونيرة علرت شركل خطروط يملرت  يقاعرا  موسريقي
درجرة اللرون ، عرالوه  علرت تخليرا عرن المنظررور التقليردي السرتيداث طريقرة جديرده فري دراسررة 
المناظر الطبيعية بدقة تامة ، ميددا  خاللها الشكال الهندسرية دون ضرروره رايتهرا مرن ناويرة 

يل مقدمرة نظر  وايده ،  نما من العلت  لت جمي  أجناء اللوية ، بما يساعد علت  ظهار تفاص
خدمها اللويرة ، فري يرين ت ررور اللروان البرارده  لررت عمرررق اللويرة ، و ررذ  التقنيرة العقليرة اسررت

. ومن ث  نجد اليداثة في أعمالا تيمل ابسط الرمون واكبر المعراني الفنان بشكل  ملفت  للنظر 
 الفنية كونها انطباعا  وعاطفة . 



لرت الشرركل ، واسرتناد اللروان  لرت الكشروفات براللون ليفررض سرلطة ع ا تمت االنطباعية      
رررررري تيديررررد الظرالل ، العلمية اليديثة في تيديد اللوان ، لذلك  تباع عالقات لونيرة جررررديده فررر

عرن اعتماد را علرت اللرون والمسرايات لرررررروان اليررررراره  اللرررررروان البرررارده كظررررل لأل مثال  فضرال  
ا . كما تعاملت االنطباعيرة مر  نروعين مرن المنظرور ، الول  رو المنظرور اللونية لرس  أشكاله

الخطرري ، أمررا الثرراني ، فهررو المنظررور اللرروني الررذي أكرردت عليررا بشرركل كبيررر مررن خررالل تررأثر 
الشكال البعيده ، لتأكيد مبدأ اييها  بالمنظور الخطي واالقتراب مرن الطبيعرة . واالعتمراد علرت 

 لت اللوية دون مياكاه العقل نقل اييساسات البصرية  
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عدت الرمنية كتيار مماثرل لالنطباعيرة فري نشرأتها وتطور را ، فضرال عرن ارتباطهرا برالدب     
 – 1885الررررذي كررررران لرا دور مهيمررررن فري نشررأتها ونمررررو ا وييرررردد ترررراريخها الفعلرررري بررين ) 

(. وقد تخلت  ذ  اليركة الفنية عن اييساس فري سربيل الفكرره ، بمعنرت التعبيرر عرن  1895
الفكره بالشركل اعتمرادا علرت اسرتلها  السررار الماورائيرة ، ومنرررها اليرال  ، وصروال  لرت الفكرره 

نمرا الر ربط المجرده لألشياء ، علت اعتبرار أن النمراط غيرر ثابترة والشركال يتناولهرا الفنران ، وا 
اليي لعالقة الفنان باليياه ، والعالقات في العمل الفني ، وال يمكن فصلها عن المعنت المطلرق 
، لواق  يصبو  ليا الفنان ويتجدد انفعالا. فرالواق   رو انعكراس لعرال  مثرالي ولريس مرن طريقرة 

 ييضار   ال بالرمن . 

طبيعررة ايتررا   لررت الصرروره ، لقررد أشررار ) ريررد (  ن اينسرران منررذ نشررأتا الولررت مرر  ال       
للتعبير بواسطتها عن أياسيسا ، ولكن بفضل تمين  عن بقية الكائنات اليية برالوعي الرذاتي ، 
فقررد خلررق الل ررة والرمررون الخرررى للتعبيررر عررن أياسيسررا وأفكررار  وذاتررا. وبررذات الوقررت تخلررت 

) السررتوديو(  الرمنيرون عرن التصروير فري الهرواء المطلررق وعمردوا  لرت التصروير فري الميترر 
استنادا  لت رسو  أولية وانطالقا ال مرن الشرياء المرئيرة نفسرها ؛ برل مرن الرذاكره التري تتخطرت 

وال تيررتفظ  ال بمالميهررا المعبررره عمررا  ررو أساسرري وجررو ري لررذلك اعتمررد  ظوا ر ررا الخارجيررة،
ييررة ، مررن الرمنيررون فرري رسرروماته  علررت اللرروان الصررافية والخطرروط المعبررره عررن القيررررررر  الرو 

خالل تصوير الشياء وتصوراتها ، ث   عاده صياغتها بشكل يويي بالموضروع مرن دون التقيرد 
 . بالمظا ر الواقعية وليس نسخها كما موجود في الطبيعة 



( آراء  الشركلية الخاصرة ر ترتلخص فري رايرا  برين   Paul Gauguinوكران لرر ) برول كوكران 
الواق  والفكره والتي تختلج في نفس الفنان لتيريفها والمبال ة في ألوانها أييانا مرن اجرل  برران 
الفكره أو معنت للرمن ، فقد ياول أن يعطي الخطروط وايشرارات رمنيرة خاصرة فري مسرار يهرت  

قولا " علرت أن الرسر  شرأنا شرأن الموسريقت ، يتعرين بالخيال ، متجها نيو العال  الالمرئي ، ب
علت المرء أن يبيث عن اييياء ، أكثر الوص . فضال عن ذلك اتسمت الرمنية بقوه التخطيط 
وتنرراغ  اللرروان وايثرراره الترري طبعررت أعمالررا كونهررا لرر  تكررن صررورية ؛ بررل عبررر عررن أياسيسررا 

، عررالوه علررت ذلررك ارتررأى أن ين مررر فرري الرمنيررة العميقررة بالييرراه أكثررر مررن  يساسررا بالطبيعررة 
الييرراه البدائيررة الترري تشررعر  بررالينين والعرروده  لررت الماضرري. مررن خررالل أشرركالا المسررطية الترري 

 أياطها بتيديدات ييوية وتركيبية. 

الرمنية تكمن برفضها للمادية في أبعاد ا للنظريرات الجماليرة التري تكررس  ومن  نا فان       
الواقرررر  الررررذي يرررررا  الرمنيررررون ال يقتصررررر علررررت المررررادي ؛ بررررل يتعرررردا          عبرررراده الواقرررر  ،  ذ أن

 ، وان ا ر  مميرنات الرمنيرةويمتد  لت الشعور والتأمل الداخلي لكي يتيرر من عوائقرا الماديرة 
بقوه التخطريط للتعبيرر عرن القري  الروييرة ، وألوانهرا متناغمرة ، فضرال عرن التسرطيح فري رسر  

ور الخطي للتعبير عن الفكره من خالل الشكل ، واال تما  بالخيرال فري الشكال واستخدا  المنظ
 يرية الذات ويرية فكره القيمة الذاتية . 
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تعررد الويوشررية مررن اليركررات المهمررة الترري سررا مت فرري تطررور الرسرر  اليررديث ،  ذ           
ظهرت بعد االنطباعية ، وقد استندت أعمالها  لت التألي  الذاتي يسب الرايرة الذاتيرة ، ييرث 
دعت  لت " االنصرا   لت اللون في ن مات من صن  ال رينه ، وضد جمي  القواعد ، في يرية 

يرر. والقرائ  علرت التونير  اللروني وبتيرويالت عاطفيرة باسرتلها  العواطر  الطبيعيررة مطلقرة للتعب
كنقطة انطالق ، فيداثية الويوشية تبرن من خالل انتصار اللون وقوه الفرشاه في عملية نقرل 
اللررون ، ) المررر الررذي سرراعد رسرراميها أن يسررتعملوا اللرروان القويررة مررن دون التقيررد بالطبيعررة 

يريرر  الشرركال (. فضررال عررن اسررتخداما الخررط فرري التكرروين الفنرري ، لكرري يررت  ومبال تهررا فرري ت
 التشري  في بناء الشكال بصوره جديده ت اير السابق في ميدان الرس  اليديث . 



اال تمررا  الجمررالي الصررر   نآورفضررت الويوشررية االلتررنا  بيرفيررة الواقرر  ومياكاتررا ،  ذ      
ذاتيرا ، وال ييتمرل مقارنرة مر  الواقر  ، فالجميرل لرديها  يعتمد علرت المسرايات اللونيرة المنسرقة

يقترب من الواق  التشكيلي الصر . وفق أ واء الفنران براليس المجررد وال نائيرة المنطلقرة مرن 
 أفق الوجدانية من دون رقابة يفرضها العقل . 

دمو ا لرر  يسررتخد  الفنررانون الويوشرريون اللرروان المكملررة بعالقاتهررا االنطباعيررة  بررل اسررتخ   
بأسررلوب تعررارض المتجانسررات غيررر المألوفررة مررن دون أن تعرريقه  تنررافرات اللرروان والن مررات 
الصررارخة ، ورفضرروا كليررا مبرردأ التضررليل وترردرجات اللررون أو عالقررات المنظررور فرري تكوينرراته  .  

 ينتا  عمل متكامل مدرك . 

( و ) كوكران   Van Goghرررران كرو  ويعرررنى ظهرررررور  ررررذ  اليركرررررة  لرت الفنانيرررررن ) فر     
Gauguin   ( اللررذان يعررردان مرررن الممرهدين لظهور  رررذا الفرررن ،  ذ يشيرر ) فران كروVan 

Gogh   ، ن " الرس  كما  و عليا اآلن يبشر بان يصبح أكثر رقة ، واقرب  لرت الموسريقت  )
اللونيررة وشرردتها وتناغمهررا اييقرراعي واقرل شرربها بالنيررت ، انررا أخيرررا يبشررر براللون. والترردرجات 

 دليل ا تمامه  ول  يعطوا قيمة جدية للمضمون .

(. الذي لر  يبتعرد عرن الشركال التري يمكرن التعرر    Matisseومنه  الفنان ) ماتيس        
عليها ،  ذ ظرل مخلصرا لطريقترا الخاصرة فري العالقرة برين الطبيعرة والنمروذ  ، باعتمراد  علرت 

العامررل الول فرري رسرر  كررل صرروره للوصررول  لررت نتررائج غايررة فرري ايبررداع عررن اللررون الررذي عررد ن 
طريق ربطها برالخطوط الخارجيرة ، لجعرل الصروره فري يالرة يركرة عرن طريرق اللعرب برالخطوط 
واللوان مترجمة أشكالها وميرره اللوان والخطوط من أية وظيفة نخرفية . وكما ذكر ) ماتيس 

ي الموسيقت " في مياولة خلق ل ة صورية اشد تعبيرا. لتيقيرق (  نها ت ني معا مثل الوتار ف
نوع من التآل  بين السطح والفضاء ، فضال عن ايعجاب بالنسجة والبسط العربية واستهوتا 
المنمنمات الشرقية والنماط اليابانية المطبوعة ، مما كان لها اثر واضرح فري نتاجاترا الفنيرة ، 

ك يدسرري للموضروع أكثرر ييويرة بكثيرر مرن أي عمرل يمكرن أن ييث يداثة أعمالا تتجلت بإدرا
. فضال عن ا تماما بالشكل البشري أكثر من اليياه الجامرده ، رررن  التقليد والتماثل اليرفي ينجر

 بقولا : " يهمني الشكل البشري أكثر من اليياه الجامده أو المنظر الطبيعي. 



علررت الشرركال المنبسررطة بخطرروط مختنلررة  ( بتأكيررد   Dufyدوفرري  ل) رااو كمررا  ن اسررلوب 
ومبتكره بشكل مثير ، يتت يبردو رسرما كأنرا ) خربشرة ( عرابره للتعبيرر عمرا ييسربا بنروع مرن 
اليده المتلهفة التي ترجمها من خرالل اللروان ، فضرال عرن معالجرة موضروعا بيريرة ويمراس 

 مبال ة فيا علت تيرير اللون وال مندفعة طانجة كأنا استيداث فريد. باالعتماد

 دخال ألوان صريية وواضية بشكل كترل لونيرة ،   ياليركة الويوشية  ان ا   ممينات       
ال تيترروي أي ترردر  لرروني ، فضررال عررن تناغمهررا وداللتهررا وشرردتها ، لتيقيررق نمرراذ  شرركلية 
خالصررة النقرراء وبيريررة واسررعة ، فضررال عررن اعتماد ررا خطرروط واضررية وصررريية فرري بعررض 

د وجررود الشرركال ، واسررتخدا  التعبيررر فرري وضرر  الشررخاص تبعررا للفضرراء مررن الييرران ، لتيديرر
عطررراء  يرروله  ، كمرررا أولرروا ا تمرررامه  بالشرركل مرررن خررالل رسرررمه  الشرركال ببدائيرررة بسرريطة وا 
المضمون قيمة جدية ، وجعل الصوره في يالة يركة كما اسرتطاعت أن تمهرد الطريرق لظهرور 

 اليركة التعبيرية . 
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تعد التكعيبية من أ   اليركات المهمة التي اعتمدت علت فن الرس  بصرفة أساسرية ، ثرررررررر     
النيت وكررانت بعيده عرررن المضامين ، وأول مررررن أطلق كلمة ) التكعيبية ( الفنررررران ) مرارتيس 

Martisse  ( اثر مشا دتا معرض الفنان الفرنسي ) براكBraque ا مرت  ذ  اليركرة (. كم
بثالث مرايل  ومن الالفت للنظر  ن اليركة قد ظهرت انبثاقا من اليركة الويوشية التي تعثرت 
نتيجة للظرو  التي مرت بها فكانت بمثابة ثوره في استيعاب الرايرة البصررية الجديرده للشركل 

ن خرالل نظررته  ، فضال عن ذلك أخذت عن االنطباعية ايترا  أوليات البناء ورفض االنفعال م
لليقيقة المدركة ، كبناء تشكيلي خال مرن البقر  اللونيرة ،  ذ أصربح اللرون فري المرتبرة الثانيرة 
بعد الشكل ، كمرا عالجرت الشركل عرن طريرق اللجروء  لرت الهندسرة ، وأصربح موضر  ا تمرامه  

وال المسرتمر. لررذا أصرربح الرسرر  مر  التكعيبيررة مشررروع لالرتبرراط بمررا  رو كلرري ومررا  ررو النهررائي 
برل  –ميدود ، بمعنت أن التكعيبية ل  تتيدث عن المشكالت الخاصة بالذات كما في التعبيريرة 

 ي عملية  يجاد معياريرة جديرده للمعياريرة التري تررى فيهرا الشرياء بخضروع الفرن  لرت اليلرول 
الهندسية ، لتجسيد الرغبة في  عاده بناء فضاء اللوية التشكيلي علت أسرس جديرده ومتينرة ، 



مما أدى بها أن تقود  يدا عن السهولة وايغراءات التي لجأ  ليها االنطباعيون والويوشيون،بع
 نيو التطور الذي تخطت بشكل كلي أو نهائي المفا ي  التقليدية للفن التشكيلي. 

لقد ياولت التكعيبية التعبيرر عرن اليقيقرة المطلقرة باسرتخدامها الشركال الهندسرية ، لرذا       
ميمرررال بخصرررائص مشرررابهة لخصرررائص اللرررون ،ويبررررن أو يضرررع  أو يتكررراثر أو  يبررردو الشررركل

 وعند دخولا ضمن شكل متعدد الضرررالع والنوايا يتيررررول  لررررررت شكل دائري ،  يضميل،

ة بقردر اقترابهرا ورب شكررررل ابرررررن مررررن سوا  يطبررررر  اللوية كلررررها بطابعررررا الخراص. والتكعيبير
برل علرت الصرول التري تمثلهرا ، والهرد   نسان ال يسرتخد  الشركال لرذاتهابان اي  ررواق  من الرر

لرريس المربرر  المطلررق والقطررر المطلررق مررن خررالل الفكررر ، فهررذ  الشرركال أشررباح معكوسررة علررت 
الميررا  وال ايررة  رري  دراك اليقررائق المجرررده الترري يرردركها اينسرران بررررالفكر. بمعنررت التفكيررر  ناء 

ء ، وتسبب في جعرل الخطروط تمترد الشكل ، مما أسه  في تعوي  يدود الشكال المرئية والفضا
داخل الفضاء التصويري ، فضال عن ذلرك بررنت التكعيبيرة فري مجرال الرسر  الشركالني بتخليهرا 
عررن كررل مفررا ي  الواقعيررة البصرررية ، وأ ملررت كليررا المنظررور التقليرردي والتررأثيرات الميتملررة ، ال 

وره اقررب وأكثرر شرمولية ، برل  نهرا أرادت أن تيللهرا بصر بسبب موقعها الم اير تجرا  الشرياء؛
 لخلق نماذ  أكثر يداثة . 

من التعقيد بنقل الصوره  لت قماشة اللوية بوض  ظوا ر الشيء ا مية  التكعيبة تتجلت       
المتعدد جنبا  لت جنب السرطح المسرتوي ذاترا ، بييرث يتعرذر للعرين أن تررى الشرياء كلهرا فري 

ا د التوغل داخل المشهد ، وراية جمير  النوايرا  وقت وايد ، مما جعل  ذا السلوب يتيح للمش
راية أعماق الشيء. يتت يتسنت للذ ن توييد ا ، بمعنت آخر ليس من السهل تفسير أعمال 
عطرراء الواقرر  تررأويال جديرردا ، بسرربب ت ييررررررر الشكررررررال الطبيعيررة  التكعيبيررة تفسرريرا تفصرريليا ، وا 

(  ن الرسرا  ال ييراول أن يعيرد   Braqueرر ) بررررررراك وتعويضررررها بأشكرررررال خياليرة ،  ذ يشيررر
اسرتمدت التكعيبيرة يداثترررها مرررن خرالل   ،تمثيل وض  ما  نما يياول أن يبني يقيقة صرورية 

( تكنيك الكوال   مشركلين منهرا بنراءا  Braque(. و ) براك  Picassoاستخدا  ) بيكاسرررررررو 
 ريالية أن تعتمد عليا فيما بعد. مستقال للوية ، مما أدى باليركة الس



الجانررب الكلرري لألشررياء ، علررت أسرراس  اد اعتمرر عبرررالتكعيبيررة مميررنات وقررد تجسرردت         
التيليررل والتركيررب والهررد  وفررق يريررة مطلقررة ، و ررذا مررا يتجلررت واضرريا فرري نتاجررات الفنرران ) 

) السريالية ، التجريديرة (  (  ذ يعد فنانا انتقائيا متأثرا بتيارات فنية جديده  Picassoبيكاسو 
، لذا اتس  فنا بطاب  تأنقي ابتداء ومرن ثر  اصرطبم بمعرال  الويوشرية والتعبيريرة ، فضرال عرن 

( . الررذي كرران لهررا تررأثير فرري   Gericault عجابررا بررالفنون الفريقيررة ، وأعمررال ) جيريكررو 
ليهررا عررن التشرربيا وعليررا  ن اغلررب رسررو  بيكاسررو تناولررت المشررا د اينسررانية ، وتخ ،أعمالررا 

والتركيررن علررت رسرر  السررطوح الماميررة والجانبيررة بطريقررة متراكبررة وبررذلك يمكررن رايررة الوجررو  
 والجساد من كل النوايا 
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التعبيريررة ثرروره ضررد الفررن الرسررمي المضررميل وأنسرراقا ، وقررد انبثقررت كوسرريلة السررتيداث      
أسرلوب وخطراب ومعنرت يسرتند  لرت قري  مثيررره  مسرتيدثة ، تبيرث عمرا  رو خفري مرن العاطفررة 
اينسررانية مررن دون التررأثر بالشررياء المنظرروره ، بييررث أصرربح التعبيررر عررن المشرراعر بأشرركال 

اتها. فضال عن ذلك اعتماد ا علت االنفعال الداخلي ، أي التعبيرر شيئية أ   من التعبير عن ذ
عررن التجررارب العاطفيررة والقرري  الروييررة ، وتأكيررد ا علررت ) الررذات ( . وعرردنتها المصرردر الرررئيس 
الذي يبث الفكار والخيال الذي يهيمن علت الفن ، و ي ال تعترر  بالشركال والسراليب ، و رذا 

عررت فيررا السرراليب الفرديررة  ، وطبعتهررا بسررمات البيررث والتيررديث مررا جعررل منهررا فنررا ذاتيررا تنو 
 بطريقة يره ، وما يعتل مخيلة اينسان من أياسيس. 

لقد سيق التعبيريون م  اندفاعاته  ال رينية وغاصوا في أعماق مشراكل الرنفس وقردموا        
فنري ييترا   لرت الطبيعة والييراه علرت أنهرا ظروا ر تخضر  لقروى طائشرة ، وأدركروا  ن العمرل ال

 وسط يتيرك بمشاعر الفنان ، علت اعتبار أن الفن التعبيري، فن مباشر عفوي وعاطفي. 

التعبيريررة برررنت كونهررا تمثررل ردا علررت السرراليب الفنيررة السررابقة والترري أقصررت الررذات ،  ان   
الترري بمقرردور ا أن تقرر  بوجررا كررل  تولررذلك كانررت ليظررة انتبررا  يقيقيررة للعواطرر  والوجرردانيا

معايير والطر المتيكمة براية الفن الوربري ، بوصرفها التعبيرر عرن االنفعراالت النفسرية مرن ال



قلق وصراع وأنمات ، فضال عن التيري  والتيوير فري أسراليب التعبيرر وطرررررق الداء. بقصرد 
 اليصول علت تعبير يوق  في النفوس ،و ذا ما قاد    لت أن يطلقوا لخياله  اليرية.

ط عند التعبيريين لالنفعال الذاتي ، بينمرا تبررن اللروان بأقصرت قيمتهرا وكثافتهرا  خضاع الخ   
للتعبير عن الياالت النفسية لذات الفنان ، في يين نجد   أغلقوا عيونه  عن كل مرا شرا دو  
ليطلقوا العنان لخياالته . مما جعله  يرسمون بعواطفه  وخياالته  ، بييث  ن بعرض أعمراله  

 كاريكاتيرية ساخره . أخذت أشكاال 

وقد تباينت الراية الفنية عند فناني  ذ  اليركة في ألمانيا بالطريقرة التري يسرتخدمونها        
 ضمت  ( 1913 – 1905 -، لكن مصطلح التعبيرية ارتبط بوضوح بفناني ) جماعة الجسرر 

 شممممت د  وكمممار  ه كممم  وا مممر   ، ك رشممممنر لودف ممم  ارنسممم  ، بل ممم  فرتمممم ) الفنمممان   الجتاعممم  هممم  
التررري غيررررت المفرررا ي   ( نولمممد  وات ممم  واوتوتمممولر بكشمممتا   تممماك  إلممم    انضممم  ثممم  ، وروتلمممو 

االنطباعيرررة عبرررر ايرررالء الرسررر  يريرررة تتناسرررب مررر  الطبيعرررة اينسرررانية ، متجسرررده بإسرررقاطات 
وجدانية ، مما أدى بالشكل الن يتجانس م  الطبيعة الداخلية لفعرل الرسر  ، و رو مرا جعرل مرن 

 ماته  تصور اليقيقة الداخلية للنفس اينسانية. رسو 

 تسرميتها اتخرذت فنيرة جماعرة (  Dor Blaur Reiterبينمرا جماعرة ) الفرارس النرق      
 نيرو وتطرورت ، ميرونخ فري وتأسسرت(  Kandinisky كاندنسكي)  لر ص يره لوية خالل من
 كلري بول)  و(  Macke ماكا اغست) و( Marc مارك فرانن)  ممثليها التجريدي، وكان الفن

Klee  ) ثر  (كاندنسرركي Kandinisky  ) كانرت اتجا اتهررا فلسررفية بالسراس ، فمرردار البيررث
عند ا ليس الفرد عضوا في المجتم  ؛ بل بأدق أسرار الطبيعة ليس  ال . أي  ن بنائية الشركل 

خررار  قواعررد  أخضررعتا كليررررا لسررلطة المشرراعر والعواطرر  الذاتيررة الميضررة ، باتجا ررات فرديررة
الستكشرا  ايمكانيررات التعبيريررة  عنصرررا  مشررجعا   التعبيريرة ،فضررال عررن الفرن البرردائي الررذي ع رد ع

 Emileالفنران )  ميرل نولرد    وتميرن، ، واستكشرا  الرسر  الخطري لألطفرال  لللررررون والشكرررر
Nolde   )لررون بأسررلوب قرروي وعنيرر  ، وقررد تررأثر بالتكنيررك القريررب علررت السررطوح باتخرراذ  ال

وسرريطا للتعبيررر عررن مشرراعر  علررت اعتبررار أن فنررا ، فررن شررمولي ينفررذ  لررت جررو ر الشررياء مررن 
خالل معانيها ال امضة للتعبير عن أياسيسرا عبرر التكوينرات الشركلية والمنراظر الطبيعيرة ذات 



الننعة الدينية العاطفية. فضال عن ننعتا البدائية التي تتعادل م  طريقتا البدائية خرالل وضر  
 لوان غير الممنوجة علت اللوية. ال 

ليالة الوجود والبدائية  ( عبرت عن االنموذجية  Kershinerالفنان ) كيرشنر  تمينفي       
بفضل ارتباط اينسان بالطبيعة ، وقد وص  الرس  بمثابة بيث عن مثالية الجمال تتيقق عبر 
الجم  بين الوجدان والعناصر الشكلية بألوان نقيرة براقرة ، وبأشركال مسرتوية ، وبإيقاعرات ذات 

صرفة مترفعرة مدغمرة نوايا ، وذات المسايات الخشنة ، وقد تصل  لرت العنر  أييانرا ، لكسرب 
ليركة التعبيرية من خالل عرد  ا تمامهرا براللوان وبرذلك لر  تشركل وتمينت ا باليدس والتعبير 

سمة غالبة ، ييث أنها تقترب من الواق  في مكان من اللوية وتبتعد وتكون صارخة في مكان 
يسرراس الفنرران ، فضررال عررن اتسررا  الخررط باييهررا  الواضررح ، وقررد  يظهررر  الآخررر بمررا يررتالء  وا 

بشكل مباشر ،  ذ يقو  بفصل المسايات اللونية بشكل دقيق غير متما  ، وقد يخض  لالنفعال 
الررذاتي ، واتخرراذ المنظررور طرراب  اليريررة ، كمررا أن الشرركال أييانررا تيرراكي الواقرر  ، وفرري بعررض 
ة الييان تتعرض  لت المداخالت الميتافينيقية لتعطي بعض أشكالا نوع من التيرر وكذلك يري

 الخيال للتعبير عن القي  الرويية .  
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تعد  ذ  المدرسة  يدى مدارس الفن اليديث المهمة في القرن العشرين ، والتري أنتجرت       
تكوينات فنية ذات أشكال دائمة اليركة ، ومتفجره ومتصارعة ، معتمده علت يركة الجسا  في 

لجسد ، وتميل  لت تيطي  التقاليد الفنية الجامده ، وتجنب الوضراع الفضاء ويركة الروح في ا
نهررا تفقررد تكوينرررات يياتهررا الخارجيررة العامررة ، بسررربب كثررره الخطرروط الموصرررلة ٳالسرراكنة ،  ذ 

باليركة وألوان ديناميكية معتمده علرررت عنصررري اليركرة واالسرتمرارية. واشرتملت علرت مختلر  
تصرروير والنيررت  وجرراءت بأفكررار يديثررة ضررد الماضرري والتررراث مررن النشرراطات الفنيررة كررالدب وال

( جرراء فيررا "  ن يرراجتي المتنايررده  لررت   Marintyخررالل  صرردار بيررانه  بنعامررة ) مررارينتي 
يمكن  ن تكتفي بالشكل واللون ، كما  ما مفهومان ، الن كل شريء يتيررك ، كرل  اليقيقة ، ال

يمكررن أن يظررل أمامنررا مررن دون  جانبررا ال شرريء يررركض ، كررل شرريء يتيررول بسرررعة ،  ال وجهررا
يركررة ،  ن الشررياء المتيركررة تتكرراثر وتتشررو  وتتاليررق كرراال تنانات. وذاتهررا داعيررة بثرروره ضررد 
الماضي والترراث والت نري بمظرا ر العرال  المعاصرر، ييرث الياجرة  لرت تطرور اليداثرة فري الفرن 



شررياء تتيرررك وتررركض وتتبرردل والترري باتررت غيررر مقنعررة عررن طريررق الشرركل واللررون ، فجميررر  ال
 ةوفي يركتها تتضاع   لت ماال نهاي بسرعة. أي  ن كل شيء في يالة جريان وتيول سري ،

، و ذا التضراع  لعلرا ابررن السرمات اليداثيرة لهرذ  اليركرة ، علرت اعتبرار  ن اليداثرة موقر  
ثابت ، و ي يالة تالقح مستمر  فكري يتشكل ضمن يالة فكرية ، فهي وجود غير مستقر و ال

 ونمو متواصل . 

أكدت المستقبلية علت الياجة المتنامية  لت اليقيقة ، ييث ل  يعرد الشركل واللرون يعبرران      
عنها ، كما كان شانهما فري الماضري ، بيرد أن المسرتقبليين لر  يرأتوا بجديرد فري  رذا المجرال ، 

كرة وت يرر سرريعين ، وعلرت سربيل المثرال ، سوى ا تمامه  باليركة ، فكل شيء عند   في ير 
يملك أرب  قوائ  ، بل عشرون ، بسبب التكرار ، أو  ن الفرراغ  رو الجرو  اليصان الذي يعدو ال

 الذي يتيرك وتتداخل فيا الجسا . 

لقررد رفررض المسررتقبليون الناويررة القائمررة والشرركال المضررلعة ، باعتبررار أن الناويررة القائمررة     
د العاطفيررة ، كمررا يرفضرون المكعررب والهرر  وكررل الشرركال الجامرده ويرررون فرري خاليرة مررن البعرا

النوايا الياده تعبيرا صارخا عن اليركة واالنفعال ، والخطوط المائلة تستنفر في رايته  يواس 
 المشا د التي تالء  اليركة م  الخطوط المائلة والمنينية أكثر منرررها مررر  العمودية. 

رسا  المستقبلي تتجلت في تفكيك الشرياء ، ثر  تجميعهرا فري صروره أخررى ، ال ممينات ن      
وكش  خطوط القوه الكامنة في يركتها ، ث  لتمديد الشركل أو تكثيرر  باتجرا   رذ  الخطروط كمرا 

( . والذي عمد فري تصروير اليركرة  لرت  Ballaفي لوية ) كلب يجري ( للرسا  ) جياكوموباال 
كل ساق ، ويندمج كل منهما م  اآلخرر بمعنرت  ن كرل شريء فري  عده سيقان متاليقة ، مكان

 يالة يركة وجريان وتيول مستمر . 

( فقرررد عبررررت عرررن اليركرررة برسرررمها  Boccioniأمرررا تجربرررة الفنررران ) مبرتوبوتشررريوني        
سلسلة من الوقفات التقطت من يركة سكونية ، الوايده تلو الخرى في سرياق اليركرة بأشركال 

اكيب  رذ  الوقفرات. لتجسريد ا مجموعرة خطروط سرريعة متقاربرة مكونرة مسرايات مشتقة من تر 
عرن العالقررات برين عناصررر ا  لونيرة ي لررب عليهرا التكرررار مرن اجررل تجسريد يركررة نمنيرة ، فضررال  

ومرا أن اقتربرت ،  الداخلية ، بييث  ن الشكال تثير أياسيس يركية ترربط برين الفرراغ والرنمن 



اعية في مياوالتها اللتقاط اليركة وتسرجيلها فري ليظتهرا اآلنيرة ، المستقبلية من  د  االنطب
بهررد  التوثيررق والتسررجيل ، و ررذا الهررد  ال يقتصررر علررت تتررالي اليركررة بررل تعررديها ليصررل  لررت 
تنامن الياالت النفسية والشعور.  وعليا فالمستقبلية سعت  لت نفح روح اينسان اليرديث فري 

التطررور العلمرري ، بمررا فيررا مررن آالت يديثررة ، فضررال عررن الفررن لتيديثررا ، مررن خررالل اسررتخدا  
استخدامها النمن كبعد راب  في الرس  ، أي أصبح الفنان ينفذ من خالل الشياء ما  و مخفري 
، ورفض نقل الشياء فري وضرعها الثابرت ، كمرا رفرض التوقر  عرن الياضرر والسرعي برالتعبير 

ييرث تظهرر سرمة التيرديث مرن خرالل  عن المسرتقبل وعرن الشرياء فري يقرل تترابعي اليركرة ،
  يجاد فن يركي بواسطة نقطة نظر ثابتة . 

تررداخل اللرروان ودرجاتهررا واعترردالها فرري قوتهررا ، فضررال عررن اعتمرردت يركررة المسررتقبلية ان ال
الخطوط قوية ويراده بشركل أقرواس فري اغلرب الييران للداللرة عرن اليركرة ، كمرا  ن التسرطيح 

امرررها بررالمنظور ، وتتسرر  أشرركالها بالتررداخل واالختررنال والتكرررار ي لررب علررت الشرركال وعرررد  ا تم
لتأكيد مفهو  اليركرة السرريعة ، والرنمن يلعرررب دورا  كبيررا  فري عمليرة رسر  الشركال خرالل فترره 

 نمنية ميدده في نفس اللوية .
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تمثل اتجا ا فنيا ظهر في بداية القرن العشررين ، وبقيرت ظرا ره متميرنه للنشراط الفنري         
في ذلك القرن ، باعتبار ا نمطا جديدا في التفكير وتبدل في الراية الفنية ، وقد عدت المدرسة 
التجريدية من المدارس التي  شمت ونبذت الشيء ، وذ بت  لت ماورائا ، وكان  دفها تيرير 
عن ا تمامها بالخيال وايدراك الباطني لألشياء ، ومن الدواف  التري أدت  الشكل والذات ، فضال  
 لررت التجريررد  رري الظرررو  التاريخيررة واالجتماعيررة والتيرروالت الترري أوجررد ا التقررد  التقنرري فرري 

مررن تبرردل فرري العرررا  والفكررار نتيجررة التطررور العلمرري والفلسررفة  االوسررط اينسرراني ومررا رافقهرر
ليديثة التي مهدت لهرذا التطرور الكبيرر علرت صرعيد الفنرون التشركيلية. خالفرا لمرا كران سرابق ا

ييررراكي الطبيعرررة ويصرررور العرررال  المرئررري ، برررات آالن يتعامررررل مررر  الفكررررره أو مررررا يسمررررها ) 
 علرت الفنري العمرل يكمرن الرداخلي التعبير يالةالضررروره الداخلية  ( Kandinskyكاندينسكي 

 ثررالث مررن وتنشررأ ، منررا وتيرررر الموضرروعي العررال  يسررمونا ، مسررتقلة أ ميررة لررا رسرر  خلررق
، فرري  للفررن والجو ريررة الموضرروعية الميررنه ، الشخصررية عنصررر ، السررلوب عنصررر:  عناصررر



( ويهررد   لررت كشرر   Pull Klleبيسررب تعبيررر) بررول كلرري  مياولررة لجعررل الالمرئرري مرئيررا،
اليقيقة المتخفية وراء الشكل الطبيعي للبيث عن اليركة في التعبيرر .  ن الفرن التجريردي فرن 
التشخيصي ، الينقل الطبيعة نقال يرفيرا ، برل يسرعت  لرت جعرل الفرن لرذات الفرن كهرد  رئريس 

قيراده نيرو ناج  عن يداثية أدت  لت تيول في الرايا الفنية في مفهرو  اللويرة ، مرن شرأنها ال
نفرري الصرروره ومررا يتطلبررا مررن اسررتنباط السرراليب،وتقنيات جديررده فرري مضررمونية الفكررره ميررل 
الصوره،لتيرر الفنان من قيود الموضوع الهادفة لتصوير ما يمكن تسميتا الموضوع الداخلي ، 

 عند ذلك تكون الصوره المرسومة نوعا من ايسقاط لهذا الموضوع. 

ر أو مصراغ صرياغة جديرده ال ةفري اللوير عييث الموضو  تجريديرة لر  يكرن مجررد موضروع ميرون
نما موضوع يستشعر با الفنان عبر انطباع لرا  فيسب ، وليس موضوع جرد من تفصيالتا ، وا 
في نفسا ،  ذ انا ال يتعامل مر  الموضروعات ذات الجسرا  ، برل يتعامرل مر  النمراط الصرلية 

ن اقرررب  لررت اليقيقررة عبررر الفكررره واليررس فرري الطبيعررة ، لجررل الوصررول  لررت رايررة خاصررة تكررو
 والشعور والخيال.  

لقد عبر الفن التجريدي عن الننعة الصوفية العاملة علت ننع الصوره العضرررررروية ) وما        
اشررتملت عليررا مررن تفاصرريل ييويررة خاصررة بالشرركال الطبيعيررة ( ، يتررت تكشرر  عررن الصررفات 

عن اليقائق المستتره وراء مظا ر ا وظوا ر را المتعردده العميقة والمعاني الكامنة فيها ، فضال 
للوصول  لت المطلق ،  ذ انا ال يعبر عن سماتا اليداثية من الماده ؛  نما من مصرادر الرروح 
الترري ت ررذي العناصررر التصررويرية فرري الفررن ، ومررن ثرر  يصرربح كمررا لررو كرران متيررررا مررن مادتررا 

والبقرراء علررت الجررو ر منهررا. و ررذا مررا يا لررا والهرراد   لررت تصررفية المظررا ر الماديررة للمرئيررات 
لتقرردي  رايررة جديررده للوجررود مررن خررالل االشررت ال علررت أشرركال لهررا كيانررات مسررتقلة " فاينسرران 
يمكررن أن يتيسررس أشررياء غيررر ماديررة تررت  عررن طريررق العقررل أو الخيررال ، كمررا يمكررن توظيرر  

لتعبيريرة التجريديرة ( التري الطاقات الداخلية والالشعور في التوصيل  لت ما  و خفري مثالرا ) ا
عنرري بهررا الفنرران ) كاندينسرركي (  ذ دمررج المكتشررفات اليديثررة فرري فررن الرسرر  وقواعررد الفنررون 
البصرررية فرري تطور ررا اليررالي بعنمررا علررت ت يررب المرئرري مررن خررالل الشرركال واللرروان ، سرراعيا 

أى فيهرا قروه  ييائيرة لالمساك باليقيقة الرويية لألشياء ، " واال تما  بالشكال المجرده التي ر 
كمرا اعتقرد الفنران ) ، لها القدره علت الوصول  لت الجو ر والمضمون الكامنين لخلق الظروا ر 



كاندينسكي (  ن النظرية للشكل واللوان ، يمكن أن يفكر فيها بنظا  يشابا الموسيقت ، بييرث 
عررر،   أن تجربترررا فررري توسررري  مجرررال الرسررررررر  بررران يجعررررررررل ميتررروا  ن أن ألررروان الن رررا  فضرررال  

الموسيقية ، أي يعتمد الرس  الموسيقي ، وقد ياول أن يال  نظاما يتكون من عالئرق نسربية 
بررين اللرروان والشرركال كالنوتررات فرري الموسرريقت. وان كانررت تنطرروي علررت قرردر اكبررر مررن القرروه 

و اييساسرات الدينامية ، لتصبح الصوره ثمره ايلها  والخيال ، وميرره الواقعية ، ومتجهة ني
في خلق لويات وتكوينات ماسسة علت المصادفة نيو الشركل الخرالص ، بمرا يتناسرب مر  مرا 
انتهرررت  ليرررا ) أفالطرررون ( مرررن أن الجمرررال المطلرررق يوجرررد فررري الخطررروط المسرررتقيمة والسرررطوح 
الهندسية ) المربعات ، المستطيالت ، المثلثات ( ، وليس الشكال الطبيعية. فضال عن التأكيرد 

لسررفة ) كانررت ( المثاليررة ، علررت الشرركالنية مررن أن الجمررال الخررالص يتجسررد فرري الشرركل فرري ف
الخررررررررالص ، وبهرررذا الصرررررردد أراد ) كاندينسررركي ( أن ييررررر التصررروير مرررن التمثيرررل الصررروري ، 
متجنبا تيويلا  لت مجرد تنيين  ندسي ليتوصل  لت خلق نظا  مرمرن ومتيررر  ناء الضررورات 

 ررري  –ن يداثيرررة الصررروره الفنيرررة عنرررد  تكمرررن بمرايرررل منهرررا ، انطباعرررات الخارجيررة ، ونجرررد أ
 ي صروره عرابره  شرعورية تلقائيرة،ليس لرررها  –انعكاس مباشر للطبيعة الخارجية ، وارتجاالت 

فهي رسو  أكثر يساسية أنجن ا علت ضوء دراساتا الولية  –جذور في الطبيعة ، ث  تكوينات 
دورا شامال فيا. وبهذا يمكن من فتح عال  جديرد للفنرون عبرر  ، بييرث يلعرب الشعرور وال رض

تأكيررد  علررت أن للفررن ذاتيررة مطلقررة تكمررن فرري العررال  الررداخلي للفنرران ب ررض النظررر  لررت العررال  
است نائررررررا لشكررررال  قرد اعتمرد علرت(  Mondrianالمادي . فررري ييرررن نجرررد أن ) مونردريان 

رررررت اللررروان المستقيمررررررة والنوايرررررررا القرررائمرررة ، الرررررذي أعطررررا  نرررررنعة الطبيعرررررررة واقتصرررررار  عل
قررررروية ، يررررملتا علرررررررهالن د فري كرل مرا  ررو عراطفي أو جسرمي ، واالكتفراء بررالجو ر  صرررررروفية

الهررارموني الصررافي لءييرراء للسررال . لقررد وصرر  أسررلوب الفنرران ) مونرردريان ( بررر ) التشرركيلية 
 ، السرواء علرت والتصرمي  العمراره في تطبيقها يمكن التجريدي للرس  قواعد مجموعة يدثة (الم

 قائمرة ناويرة والرت أساسية ألوان  لت ومستندا النخرفة من خاليا جامعا عصريا أسلوبا استشفت
مسطية  تألي علت الرغ  من  دفا في التوصل  لت .  ومكعبات مستطيالت علت يقو  وبذلك ،

ذات طرراب   ندسرري ، الترري قادتررا  لررت الصررفاء الكلرري والوضرروح ، و ررذ  عرردت سررببا فرري التميررن 
الفني لعمالا ، وجعلت منها التعبير المثالي لتوجها الفكري وتجسيد التوانن التا  بين اليريرة 
واالنضرررباط ، بييرررث جررررد الشرررياء مرررن خواصرررها وتيرير رررا والبقررراء علرررت الصررروره الجو ريرررة 



ت يررره ) المثاليررة ( ، وبررذلك سررعت  لررت تيويررل الفررن  لررت أقصررت مررا يتوصررل  ليررا التطررور الالم
البشرري. بهررد  الكشرر  عررن اليقيقرة الميتافينيقيررة، مررا أدى  لررت تركيرن ا تمامررا علررت اللرروان 
الساسرررية ، بوصرررفها جرررو را لأللررروان الطبيعيرررة ، وبرررذات الوقرررت اتسررر  الشررركل بالعقالنيرررة ، ال 

يء نرا  يكون لا جو ر باطني علت الرغ  من كون مظا ر الجو ر متناسقة  اعتقاد  بان أي ش
لهذ  اليركة من خالل انتقال الماده من اليسي  لرت الرويري بتجريرد الفضراء الكامرل والشركال 
يجرراد عالقررات فرري تكوينررات  ندسررية ورياضررية . فضررال عررن ت يررب واضررح  واللرروان وتفكيكهررا وا 

يجرراد  يقرراع فرري فضرراء الالمتنررا ي لميرردان يركررة لمركنيررة الويرردات البصرررية فرري ا للويررة ، وا 
عطاء صور ميتافينيقية .   الشكال الخالصة ، كما عملت علت تصوير المطلق وا 
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الولت كتيرار  ة( في مجتمعات اليرب العالمي 1922 – 1905ظهرت  ذ  اليركة ما بين )   
يتمرررد علررت الخررراب والتررد ور ، وتعررد الدادائيررة مررن أ رر  المرردارس الفنيررة اليديثررة الترري تميررنت 
بتأكيررد ا علررت يريررة الشرركل مخلصررا مررن القيررود التقليديررة ، فضررال عررن سررعيها فرري البيررث عررن 
أسرراليب جديررده فرري التعبيررر لرر  يسرربق لررا مثيررل ، فيطمررت الشرركال اليضررارية كافررة ، وتجنبررت 

لتكرررار التقنرري أو الفنرري مرر  ايتوائهررا الفوضررت الترري نشررأت فرري البلرردان الوربيررة الترري رسررمت ا
تجلررت بعررد   تبرراعه  منهجررا ميررددا فرري  بيررد أن يداثيررة الرردادائيين  بتررأثير المسررتقبل المجهررول

التعبير عن آرائهر  ، فلجرأوا  لرت كرل الوسرائل التري يمكرن أن تخطرر ببراله  بمرا فري ذلرك الهرد  
فضرال  عرن ترألي  لويرات ، والتشويا والتجريب بشكل سريء  لرت الطبقرة البرجوانيرة ومفا يمهرا 

أثرارت الررأي والفضرائح لكونهرا غيرر مألو  فرة فري المجرال الفنري كصرناديق من أشياء عادية جدا  
القناني وفضالت الطعا  والمبراول ، وسرخرت مرن كرل شريء، واسرتخفت بكرل شريء ، بالمبراد  

والعبرث بكرل شريء مرن دون المبرااله برالقي  ، يترت  الخالقية وبالقي  الجمالية وبالثقافة والفن،
باطيررة ال أثررر للعقررل رسررموا لويرراته  بشررتت وسررائل التلفيررق ، مررادا  العررال  يتيرررك بطريقررة اعت

واالتنان فيها. مما جلب انتبا  بعضه   لت تألي  لويات من أشياء جا نه وتقديمها كعمرل فنري 
ل  تعد للوية قيمة فنية تذكر بالنسبة له ،ييث العمرال الجرا نه ، تعرد مرن ابررن  ، بمعنت ثان  

الفنرران )مارسرريل دوشرامب   Readالجررا ن )( أن الفررن  Duchampالعمرال المميررنه ، وعررعد ن
maid  لرريس مررن الفررن بشرريء؛ نما اتخررذ ا وسرريلة للتعبيررر عررررن موقفررا الرررافض والمضرراد )



ومياولة يعاده النظر في القي  الفنية السائده ، وعليرا فإنها ل  تستند  لرت أي نظرررية علميررررة 
ا ، فظهررت لويراته  لعررد  ثقتها بقيمرررة أي شيء ول  يعرد لها أي اتصال باليياه الواقعية مطلق

ذات قصاصررات الررورق بطريقررة ال معنررت لهررا وال منطررق ، كمررا تسررخر مررن الماضرري ، فشررو ت 
صوره ) الجيوكندا (. وأضا  لها ممينات جديده ويديثة ، ليية وشاربين ، بييث تبردو للنراظر 
 ذات دالالت جديده ،  ذ تيولت ) الجيوكنردا (  لرت رجرل أصربيت سراخره ومثيرره للضريك وبرذلك
جردت من قداستها.  ذ أن يداثويتا تنبثق علت رفضا لجمي  القي  الخالقية السائده فري الفرن 
وانتهج البعض مرن فنراني  رذ  اليركرة سرلوكا فري رسر  صرور تترأل  مرن خررق باليرة وشرظايا 
أخشرراب وأنرار مهشررمة وفتائررل مررن الخيرروط وتررذاكر ممنقررة ، وعلررت نيررو ذلررك مررن النفايررات 

، أو بتنصيبها علت قاعده كالتماثيل ، ثر  تقرديمها للمرأل فري وقرار مفتعرل ولصقها علت اللوية 
علت أنها الفن الرفي  ، كما نادوا بالعوده  لت الطفولة. فيما أكد الربعض اآلخرر علرت الردادائيين 

 تكثم  جد مد واقم  لخلم  والواقم  الخ ما  بم   الجتم  تحاولم  همو في أعمراله  ) الفوتومونتاجيرة (
 التكمممان  التمممداخ  ، الشمممفاف   وتحق ممم  والبع مممد  القر بممم  ، التسممم ح  وغ مممر تسممم ح ال األشممم ا  بممم  

أن يعننوا الجانررررب الالفنري فيهرا ) الجانرب الهندسري ( ضرمن مياولرة يضرفاء طراب    وال تان 
مرن  والدادائيرة .، وتجاون وظيفتا الميدوده في نقرل الواقر  المباشرر يفني للتصوير الفوتوغراف

خالل طروياتها قدمت للمفا ي  الفكرية اليداثية والمواق  الالجمالية وكان لها التأثير المباشر 
في الفكرار والبنرت الصرورية فري مجمرل تطرور اليركرة الفنيرة اليديثرة ، وعليرا مهردت الطريرق 
للمررذ ب السررريالي ويعررالن مدرسررة فنيررة جديررده فرري مياولررة لخلررق صرروره علررت شرركل  شررارات 

دون أن تكون مدركة عقليا .  ذ أن الهد  يعد بمثابة تمهيد لألرض التي يقو  عليها بناء  ناطقة
  ذ  اليركة .

لمررا تقررد   ن ظهررور الدادائيررة للوجررود لرر  يكررن بميررض المصررادفة ؛  نمررا بهرردي مررن  وتأسيسررا  
أجج فلسفة ) نيتشا ( العدمية ، وما كان لليرب والدمار والخراب الكبيرر السربب الرئيسري فري تر

 روييتها وانتشار ا في جمي  أنياء المعموره . 
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ظهرررت السررريالية كظررا ره ومدرسررة للرسرر  الوربرري اليررديث بعررد الدادائيررة ،ماسسررها          
 العمرل شرعار رفر  الرذي ، السرريالية اليركرة ماسرس (  Bratonالشاعر الفرنسري ) بريترون  



 بمعرنل العقرل يمارسرها التري السريطره أنرواع كرل غياب في الفكر وتدوين البيث النفسي ايرادي
،  ذ أن  ردفها ينصرب فري مياولرة  دراك بعرض البعراد   والجررررمالية العقلية االعتبرررارات كل عن

والخرررواص فررري كينونيرررة الم مررروره بررراللجوء  لرررت تخررريالت اليرررال  ذات الم رررنى ويررراالت العقرررل 
ضررال عررن أن يررداثتها تجلررت بالسررعي وراء كررل مررا  ررو جديررد فرري الفكررار الشرربيهة برراليل  ، ف

والموضرروعات ، وتقبررل كررل خطايررا الوجررود ، وكررل البشرراعة والفوضررت وخرررق النظررا  ، وبررذلت 
 قصارى جهد ا لتندف   لت العال  لتجد متسعا ليداثتها. 

ظ  والتصرورات السرابقة اتخذ السرياليون مبدأ ) الدادا ( الذي يعمل علت  ل اء جمي  الرن       
لكي يجعلوا من  ذا المذ ب رد فعل علت جمير  المرذا ب والعروده  لرت الواقعيرة بأسرلوب يرديث 
يختلرر  عررن أسرراليب الواقعيررة السررالفة ، وذلررك بانتقرراله  مررن المعلررو   لررت المجهررول بأسرراليب 

في تفصيالته  ، رمنية ال شعورية ، باستخدامه  لكثر الشكال أكاديمية وللتقرب من الواقعية 
لكررنه  اليجمعررون صررور   فرري كررل تكرروين واقعرري ؛ بررل كررانوا فرري اليررال  يترجمررون  ررواجس 

 وتضمينات الالوعي مش ولين باالعتباطية والراى المرعبة المتخيلة.

 ن السريالية من خار  اليدود ، فكرتها الساسية استخدا  الوسريلة التري دعرررا  ليهرا )         
دواري  لت أعماق ذواتنا ، الستعاده قوه الشخصية العقلية والنفسية بكاملهرا ،  بوط . بريتون (

وتامن  ن  ناك ينابي  خفية من الالوعي ، و ذ  الينابي  يمكن تيرير ميتوا ا  ذا يلقا الفنان 
ذا سمينا للفكر أن يكون تلقائيا دون أن تستند  لت طريقة   الرتكان راوأسلوب معين  لمخيلتنا وا 

عررن ذلررك تخلصررت مررن مبرراد  التصرروير القديمررة علررت علررت أسررا س نفسرري ال شررعوري ، فضررال  
 الرغ  من تمين ا الواضح للمضمون. 

، يجد الفنان السريالي خير الها  في المجال نفسا ، أي انرا اليقرد  ترجمرة مصروره ليالمرا   
. فضرال عرن  ؛ بل  دفا  و استخدا  وسيلة تمكن من النفاذ  لت ميتويات الالشعور المكبوتة.

ذلك يص  ) بريتون ( السريالية " آلية نفسية بيتة ، يمكرن التعبيرر مرن خاللهرا عرن صريروره 
الفكر ،  نها أمالءات فكرية في غياب كل مراقبة من العقرل والمنطرق وخرار  ا تمرا  جمرالي أو 

اصررررل خلقي. ومن خالل عال  اليال  الذي ال يعر  أي نوع مرن القيرود ، وفقردان اليردود والفو 
النمكانيررة ، يصرربح كررل شرريء ممكررن بجمرر  أشررياء متباعررده فرري ليظررة وايررده بالقيرراس للررنمن 
الموضوعي كل التباعد ، أو أشياء متباعرده ال يمكرن أن يضرمها مكران وايرد فري عرال  الواقررررر  



علت ذلك فان السريالية تهد   لت ال وص فري أعمراق الالشرعور للبيرث  الميسوس. وتأسيسا  
لها  الفنان بعيدا عن الرقابة التي يفرضها العقرل ومنطقياترا ، فري أشركال المعرفرة عن مصدر ا

والعالقات القائمة بين الوعي والالوعري التري تعتمرد فري يلهرا علرت مرنهج خراص يتطلرب درجرة 
 عليا من التكامل. 

وعليا ياولت السريالية أن تكش  العقل الباطن بمنهجية ، وتسليط الضروء علرت أعمراق       
اينسرران الخفيررة ، ييررث  ن  رردفها التركيررن علررت ايييرراءات النفسررية أكثررر مررن اال تمررا  بخلررق 
أعمال فنية. والتيليق  لت عوال  الروح ييرث الالنهائيرة ، مراوراء الطبيعرة لمياولرة قرراءه ذاترا 
بواسطة الرمون للتعبير عن وعيا من معرفة الذات  لت معرفة الكون ، مثالا الفنان ) سرلفادور 

( جسد في أعمالا كل ما ينقلنا  لرت العرال  اآلخرر . ييرث فقرد الثقرة   Selvador Dali دالي 
بالواق  اليومي بتقليد أعمال اليل  لقلب جمير  قروانين الطبيعرة ، كمرا تجنرب فري لوياترا وضر  

بإتبراع نظريرة جديرده  الشياء المتقاربة ؛ بل سرعت  لرت يداثيرة  يجراد تالقيرات صرادقة  ذيانيرة
( . و ررذا النرروع مررن الهرروس فرري تفسررير الظرروا ر  ررو  Paranoyehاسررما ا ) البارانويررا (. ) 

لرذلك  الذي ما اتخذ  دالي بعد أن أضا   ليا جرعة من النقد لسرلوب اليكر  فري التعبيرر الفنري
ن  دراكهررا ظهرررت أعمالررا الفنيررة تنخررر بمخلوقررات عفنررة وأشررياء فقررد شرركلها فيهررا عرروال  ال يمكرر

يسيا  ال في اليال  جامعا بين ال رابة والالمألو  بتقنيرة عاليرة يمثرررررررررل تجسريد مرروع لليررب 
ال لية ، فالرجل تتمنق شفتا  وتعصران كل منها الخرى ، ويعمل الفق المرنخفض علرت جعرل 

بوقرروع  الر بررة وشررده البشرراعة والتشررويهات تسرريطر علررت المررد الواسرر  للسررماء معررننا الشررعور
الكارثة التي كادت أن تبتل  اسبانيا مرن خرالل استيضرار مفرردات واقعيرة أو معقولرة ، وتركيرب 
العالقة بينهما لذلك تمينت أعمال ) دالي ( بصب ة دراماتيكية ضمن دائره الالمعقول ، فمفردات 

ت االنجان لديرا ميسوسرة ومدركرة ركبرت بفعرل رفرض عالقاتهرا وسرياقاتها  لرت عالقرات وسرياقا
( . الرذي يالر  بطريقرة الكروال  أشركاال  Max Arnestبينما الفنان ) ماكس ارنست ، جديده 

تهجين الشكال ) مناوجتها ( أي ضررب مرن الميثالوجيرا  –تجم  بين اينسان والطير والييوان 
(. الذي يبرن فري أعمالرا الفنيرة  Fortaj، ليكون عالما أشبا بالساطير. وبأسلوب ) الفرتا  

رى ) ريد (  ن السريالية تمينت عرن بقيرة المردارس المعاصرره ، بييرث كانرت تيروال جرذريا . وي
في جمي  التقاليد المتبعة في التعبيرر الفنري ، وان يقيقرة االتجرا  فري الفرن ال يملرك اسرتيتيكية 



خاصة با وواضية وانا مشيون بالروح الدبية ، ومن ث  استثاره ال تما  عل  الرنفس.  ردفها 
  استيتيكية جديرده ورفرض التقاليرد الكاديميرة مرن خرالل ا تمامهرا بالمضرمون ، ييرث خلق قي

 عأنها فتيت أبواب التيديث والتجديد علت مصراعيها من خالل يريتها في التعبير عن الموضو 
يداث واقعا جديدا قواما الالشعور ،  ، وعليا فان يداثية السريالية وجدت في عال  اليال  ، وا 

فيا يتلمس البايث سمات التيديث لهذ  اليركرة مرن خرالل تالعبهرا بالبعرد الرابر  ) وما ال شك 
النمن ( مما كان لا الثر الكبير في خلق عرال  جديرد يجمر  الواقر  واليلر  واليقيقرة والخيرال ، 
ومررن ناييررة أخرررى أنهررا أدت  لررت التخلرري عررن الطبيعررة  لررت التجريررد برسرر  كررل مررا  ررو شرراذ 

فضال عن ذلك عد  الترنامه  بالنسرب لتوليرد أشركال  ل  لت يد ال رابة،ومست رب ويديث قد يص
 تتالء  م  شعور   الجمعي بانعكاسها اليسي علت عال  الالوعي .

 

 

 

 

 


