
 

1 
 

التربية الفنية   كلية  مبادئ المادة:       جامعة ديالى                            
المرحلة :االولى                                                        الفنون الجميلة                        

 م.عمر قاسم عليا.مدرس المادة :        قسم التربية الفنية                  

                                            

 01-02-19 :ملخص المحاضرة                                                 

 او مدارس الفن التشكيلي لمدارس الفنيةا

، ومدارس الرسم و إن كل رسام كــان مبتدأ أو محترف فإنه ٌشتغل فً إطار مدرسة فنٌة معٌنة     

فً المرون  بعد انمضاء فترة الفن المسٌحً الذي انتشر وربافً اخصوصا تعددت المذاهب الفنٌة 

ذلن اعتزاز الفنان بفردٌته  ائل المرن الخامس عشر وصاحبوالوسطى فظهر فن النهضة العظٌم فً أ

التغٌرات الدٌنٌة والسٌاسٌة والفكرٌة التً ظهرت فً  بدال من إن ٌكون ذائبا فً مجتمع كبٌر ،، إال أن

 كان لها دور فً ظهور فن البارون الذي كان فً خدمة الطبمة 1000 عام المجتمع خدمة الطبمة

الروكوكو اختفً من  البروجوازٌة وطراز الروكوكو الذي ارتبط بالعائالت الحاكمة ، على إن طراز

طراز فنً استمد من مموماته الفنون اإلغرٌمٌة  م وظهر بها1871فرنسا بعد لٌام الثورة الفرنسٌة عام 

 العائدة . وتوالت الحركات الفنٌة فً الغرب منذ مطلع المرن التاسع عشر الكالسٌكٌة الرومانٌة باسم

إن الهجوم التشكٌلً للفن  والطبٌعٌة والوالعٌة .. وألول مرة فً تارٌخ الفنون نجد الرومانسٌةفظهرت 

ن كما اخترعت العلماء ٌبحثون فً عاللة الضوء باأللوا ٌخضع لتؤثٌر العلم واالكتشافات الحدٌثة حٌث بدأ

 وساهمت هذه األحداث فً ازدهار المذهب التؤثٌري .. وما إن نصل إلى المرن آلة التصوٌر الشمسً

وعندما لامت الحرب  العشرٌن حتى نمابل مذاهب جدٌدة من أهمها التكعٌبٌة والوحشٌة والمستمبلٌة

وانفعلت طائفة من الفنانٌن المجتمعات اإلنسانٌة  العالمٌة األولى أثرت الفوضى التً عمت البالد فً

والمآسً فضربوا بالمٌم الجمالٌة التً ورثوها الفنان عن أجدادهم عرض  تبحث عن الشهرة باألهوال

المتعددة  واختتمت هذه الحركات -الدادا -وأخرجوا أعماال شاذة تحارب الفن عرفت باسم  الحائط

الالشعور على حٌن تسعى الثانٌة  أعمالبحركتً السرٌالٌة والتجرٌدٌة وتهدف األولى إلى الغوص فً 

 -ومن هذه المدارس :والهندسٌة . إلى البحث فً جمال األشكال الالموضوعٌة

 المدرسة الواقعية:

أعٌننا من مجسمات و مناظر طبٌعٌة وحاالت من الوالع نمل طبك األصل،  هما تراوهً نمل لكل     

كاألدوات واألشخاص أو حتى األزلة والشوارع. كما ترصد عٌن الكامٌرا الفوتوغرافٌة الٌوم والع معٌن 

رواد المدرسة ،  ما ٌخص المجتمع. ولد تدخلت عواطف وأحاسٌس الفنان فً رصد هذه األعمال

 الوالعٌة:

 ومٌه , جون فرونسوا مٌلت , كوسطاف كوربٌههونور د

 المدرسة الكالسيكية :

كالسٌكً على الشئ التملٌدي أو المدٌم ، والحمٌمة أن لفظ كالسٌكٌة هو  لمد جرت العادة أن نطلك لفظ  

 . األول ( أو الممتاز أو المثل النموذجً مفردة ٌونانٌة وتعنً ) الطراز
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فً أواخر المرن الثامن عشر بداء الفنانون عمدا بتملٌد الفن االغرٌمً والرومانً.. حٌث جسد الفن و 

الكالسٌكً الموالف الجادة بؤسلوب جاد . وعرفت هذه االعمال بؤسم الكالسٌكٌة الحدٌثة . وهً تملٌد للفن 

حركة فنٌة بارزة ..حتى لام الكالسٌكً بؤسلوب مبتكر . ولم ٌكن الفن الرومانً معروفا فً ذلن الولت ك

هإالء الفنانون بتملٌده لٌصبح حركة فنٌة معروفة. حٌث اعتمد الٌونان فً فنهم األصول الجمالٌة المثالٌة 

..فنرى فً منحوتاتهم أشكاال للرجال أو النساء ولد اختاروا الكمال الجسمانً للرجال والجمالً المثالً 

ونسب مثالٌة ، لمد ظهر الرجل فً  مون األنسان فً وضع مثالً، فمد كانوا ٌنحتون أو ٌرس فً النساء 

جسمانً ، وظهرت النساء وكؤنهن ملكات جمال ، فالمفهوم  أعمالهم الفنٌة وكانه عمالق أو بطل كمال

هو األفضل ، بل المثال والجودة ولبل أن تستخدم هذه الكلمة فً المرن الثامن  الكالسٌكً كان عندهم

 آنذانمن جدٌد فً إٌطالٌا ، فً بداٌة المرن الخامس عشر ، إذا كانت  انبعثتة لد عشر كانت الكالسٌكٌ

لٌوناردو  شاملة فً كافة مٌادٌن العلم شملت فن الرسم والنحت ، رواد المدرسة الكالسٌكٌة : نهضة

 دافنشً , ماٌكل أنجلوا , نٌكوالس بوسان ..

 الكالسٌكسة بعض لوحات المدرسة

 

 

 

 

  

 

 الرمزية :المدرسة 

كما ، على تمٌٌز االشٌاء من خالل اللون، وترمٌز الوضعٌة للحالة المرسومة المدرسة الرمزٌة تعتمد    
وهً لوحة ،  فً أعمال الفنان البرٌطانً "دانتً روزٌتً" فمد جرب الرمزٌة من خالل لوحة بٌاترٌس

ترٌس فً اللوحة التً ترى فٌها وكان هدفه االحتواء الرمزي لوفاة بٌا .سمها لوفاة زوجتهتذكارٌة ر
لحظة صعود بٌاترٌس الى السماء، وكؤنها فً غٌبوبة وكان لكل لون استعمله روزٌتً معناه الواضح فً 

 أهم فنانً الرمزٌة : "جٌمس وسلر, دانتً روزٌتً , شافان , غوستاف مورو  الترمٌز.

 الرمزٌة بعض لوحات هذه المدرسة
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 التعبيرية )التأثيرية (

وفكرة المدرسة التعبٌرٌة فً األساس هً أن الفن ٌنبغً .1911التعبٌرٌة فً المانٌا سنة  المدرسة نشؤت

 أن ال ٌتمٌد بتسجٌل االنطباعات المرئٌة فمط بل علٌه أن ٌعبر عن التجارب العاطفٌة والمٌم الروحٌة

ن أول رواد المدرسة التعبٌرٌة مكثر اشتهروا بالتعبٌرٌة لكن ٌبمى الفنان "هنري ماتٌس"   ٌنوهنان فنان،

ٌاة وبٌن الفصل بٌن االحساس الذي أكنه للح ًال ٌمكننفؤنا  ، حٌث لال: التعبٌر هو ما أهدفه لبل كل شئ

 أهم فنانً هذه المدرسة : "هنري ماتٌس , هنري روسو , أمٌل نولده , بٌكاسو".طرٌمً فً التعبٌر عنه..

 التعبٌرٌة /التؤثٌرٌة بعض لوحات المدرسة 

          

 المدرسة التجريدية:

على اختزال الشكل وتشكٌل الفكرة باأللوان بدون توضٌح الخطوط، ة المدرسة التجرٌدٌة تموم فلسف

 وجدٌر بالذكر أن هذا النوع ٌنمسم إلى لسمٌن: ، "رولشكو" أول من رسم هذا النوعوٌعتبر 

 الرائد فً هذا النوع كان الرسام "كاندسكً".وهندسً: تؤخذ الفكرة فٌه أشكال هندسٌة، -1

غنائً: وهو عبارة عن أشكال سلسة متداخلة، وخطوط منحنٌة، ومن رواد هذا المسم كان الرسام "بول -2

 كلً".

ً ما ٌنته  وا بؤعمال فنٌة تجرٌدٌة،وكل الفنانٌن الذٌن عالجوا االنطباعٌة والتعبٌرٌة والرمزٌة نراهم غالبا

الفن تجريد استخلصه من ممولة لـ بول غوغان:  وحالة المدرسة التجرٌدٌة متمدمة بالفن فً ولتنا الحالً

 الطبيعة بالتأمل فيها وأمعن التفكير جيداً بالخلق الناجم عن ذلك.

 أهم الفنانٌن التجرٌدٌٌن : خوان مٌرو , كاندنسكً , بٌت موندرٌان , بول كلً ..

 بعض لوحات المدرسة  التجرٌدٌة 
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 المدرسة االنطباعية:

وابتعدوا م.1871متعارف علٌه فً الرسم سنة لامت على ٌد جماعة من الفرنسٌٌن تمردوا على التملٌد ال

عن رسم الصور الوالعٌة جداً، واتجهوا إلى رسم اللوحات التً ٌعتبر العامل الرئٌسً فٌها كل من 

وٌعتبر" كلود مونٌه" رائد االنطباعٌة وأول من مارس  الموٌة واأللوان الزاهٌة،الضوء وضربات الفرشاة 

ماري كاسات , بول سوزان , كولد منبلٌه, ألفرٌد  رواد المدرسة االنطباعٌة : هذا االسلوب فً الرسم.

 . سٌسلً

 االنطباعٌة بعض لوحات المدرسة

 

 

 

 

 

   

 المدرسة السريالية:

او إن صح المول على ما ٌتصور العمل الباطن للرسام من ، ما ٌتصوره كل رسامتموم اساساً على رسم   

ومبالغ  وفً معظمها تكون صور مشوهة للوالع،  وأحٌانا والعٌة . لكن ٌتم دمجها بالخٌال ، افكار خٌالٌة

 السرٌالٌة بفضل اطالع الشاعر آندرٌه برٌتون على أفكار الفٌلسوف فروٌد بٌن العمل انبثمتو  فٌها

 من رواد هذه المدرسة "سلفادور دالً , خوان مٌرو". والخٌال وبٌن الوعً والالوعً.

 بعض لوحات المدرسة  السرٌالٌة 
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 المدرسة الوحشية

على الشدة اللونٌة بطبمة واحدة من اللون، ثم اعتمدت هذه المدرسة  اعتمد المدرسة الوحشٌة اتجاه فنً    

أسلوب التبسٌط فً اإلشكال، فكانت أشبه بالرسم البدائً إلى حد ما، فمد اعتبرت المدرسة الوحشٌة إن ما 

ٌزٌد من تفاصٌل عند رسم األشكال إنما هو ضار للعمل الفنً، فمد صورت فً أعمالهم صور الطبٌعة 

بسٌطة ، فكانت لصورهم صلة وثٌمة من حٌث التجرٌد أو التبسٌط فً الفن اإلسالمً، خاصة  إلى أشكال

أن رائد هذه المدرسة الفنان )هنري ماتٌس( الذي استخدم عناصر زخرفٌة إسالمٌة فً لوحاته مثل 

 1100م األرابٌسن أي الزخرفة النباتٌة اإلسالمٌة. أما سبب تسمٌة هذه المدرسة بالوحشٌة فٌعود إلى عا

م، عندما لامت مجموعة من الشبان الذٌن ٌإمنون باتجاه التبسٌط فً الفن، واالعتماد على البدٌهة فً 

رسم األشكال لامت هذه المجموعة بعرض أعمالها الفنٌة فً صالون الفنانٌن المستملٌن، فلما شاهدها 

الجماعة التً امتازت بؤلوانها  ال للنحات )دوناتللو( بٌن أعمال هذهاالنالد )لوٌس فوكسٌل( وشاهد تمث

الصارخة، لال فوكسٌل دوناتللو بٌن الوحوش ، فسمٌت بعد ذلن بالوحشٌة ، النها طغت على األسالٌب 

المدٌمة، مثل التمثال الذي كان معروضا حٌث أنتج بؤسلوب تملٌدي لدٌم، وٌعد الفنان )هنري ماتٌس( 

إلى اعمال هذه المدرسة  تذهب غالبا ما و( ورج رووهرائدا وعلما من أعالم هذه المدرسة ثم الفنان )ج

 . تركٌز على جوهر الفكرة أو الشكلال

 بعض لوحات المدرسة  الوحشٌة 

    

 

 

 

 

 

 

 المدرسة التكعيبية: 

الخط المستمٌم و الخط المنحنً ،  التكعٌبٌة الخط الهندسً أساسا لكل شكل . فاستخدم فنانوها اعتمدت   

فكانت األشكال فٌها اما أسطوانٌه أو كروٌه ، وكذلن ظهر المربع واألشكال الهندسٌة المسطحة فً 

ولكن الدعامة  ،المهد األول لألتجاه التكعٌبً المساحات التً تحٌط بالموضوع . ، لمد كان سٌزان

كان هدف  بٌنها وتطوٌرها مدة طوٌلة من الزمن .الرئٌسٌة هو الفنان بابلو بٌكاسو الستمراره فً ت

التً حددت بخطوط هندسٌة صارمة ،  التكعٌبٌة لٌس التركٌز على األشٌاء، وإنما على أشكالها المستملة

 .األشٌاء المرئٌة ومن الوالع شكال فنٌا فمد أعتمد التكعٌبٌون أنهم جعلوا من
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 ٌبٌةعكالت بعض لوحات المدرسة 

 

 المستقبلية :المدرسة 

بدأت المدرسة المستمبلٌة فً إٌطالٌا، ثم انتملت إلى فرنسا، وكانت تهدف إلى مماومة الماضً لذلن    

سمٌت بالمستمبلٌة، واهتم فنان المستمبلٌة بالتغٌر المتمٌز بالفاعلٌة المستمرة فً المرن العشرٌن، الذي 

شٌاء تتحرن وتجري عنه بالحركة والضوء، فكل األوحاول الفنان التعبٌر  عرف بالسرعة والتمدم التمنً.

وتعتبر المدرسة المستمبلٌة الفنٌة ذات أهمٌة بالغة، إذ أنها تمكنت من إٌجاد شكل متناسب  وتتغٌر بسرعة.

مع طبٌعة العصر الذي نعٌش فٌه، والتركٌز على إنسان العصر الحدٌث. ولد عبر الفنان المستمبلً عن 

األشكال إال آالف النماط والخطوط واأللوان، وكان ٌهدف إلى نمل الحركة الصور المتغٌرة، بتجزئة 

السرٌعة والوثبات والخطوة وصراع الموى، لال أحد الفنانٌن المستمبلٌٌن "إن الحصان الذي ٌركض ال 

 ٌملن أربعة حوافر وحسب، إن له عشرٌن وحركاتها مثلثٌة"..

عددة وبترتٌب إشعاعً، بحٌث تبدو اللوحة المستمبلٌة وعلى ذلن كانوا ٌرسمون الناس والخٌل بؤطراف مت

 كؤمواج ملونة متعالبة ..رواد المدرسة المستمبلٌة: كارلو كارا , آمبٌرتو بوكسوانً ,جٌنو سٌفٌرٌنً ..

 المستمبلٌة بعض لوحات المدرسة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 المدرسة الرومانسية :

الثامن عشر وأوائل المرن التاسع عشر، وفسرت ظهرت المدرسة الرومانسٌة الفنٌة فً أواخر المرن   
وتعتمد  إلى حد بعٌد ذلن التطور الحضاري فً ذلن الولت، الذي ابتدأ مع تمدم العلم وتوسع المعرفة.

الرومانسٌة على العاطفة والخٌال واإللهام أكثر من المنطك، وتمٌل هذه المدرسة الفنٌة إلى التعبٌر عن 
ت التلمائٌة الحرة، كما اختار الفنان الرومانسً موضوعات غرٌبة غٌر العواطف واألحاسٌس والتصرفا

مؤلوفة فً الفن، مثل المناظر الشرلٌة، وكذلن اشتهرت فً المدرسة الرومانسٌة المناظر الطبٌعٌة 
المإثرة الملٌئة باألحاسٌس والعواطف، مما أدى إلى اكتشاف لدرة جدٌدة لحركات الفرشاة المندمجة فً 

 نابضة بالحٌاة..األلوان ال

وكان من أهم وأشهر فنانً الرومانسٌة كل من ) ٌوجٌه دي الكرواه ( و) جارٌكو( فمد صور     
فنان الكوروا العدٌد من اللوحات الفنٌة ، ومن أشهرها لوحة الحرٌة تمود الشعب ،وفً هذه اللوحة عبر ال

 مألت نفوس الشعب الكادح .. عن الثورة العارمة التً 

 ت المدرسة  الرومانسٌة بعض لوحا

 

 

 

 

 

 المدرسة الدادائية:

. ومبتكرها هو الشاعر الرومانً ) ترٌستان تازارا ( .حٌث لال : أن 1110برزت الدادائٌة فً سنة   
تمثل بالفن حالة رفض لفترة البلشفٌة االلمانٌة ، لذلن لم تدم طوٌالُ  والدادائٌة ئٌة ال تعنً شٌئؤ .الدادا

كان هنان فنان إسمه شفٌترز لجؤ إلى األرصفة ، من ألمانٌا 1120 – 1117حٌث انتشرت بٌن عامً 
وإلى صنادٌك الممامة وإلى كل ما ٌخدم غرضه لعمل لطعة فنٌة من سائر المهمالت المدٌمة فً عمل ) 

ً إٌاه لخواصها المظهرٌة الكوالج ( .تع ً ونسٌجاً  -امل شفٌترز مع هذه البماٌا بحنان منتمٌا شكالً ولونا
ً وصلة بهذه المدرسة ) زٌورٌخ  ً .وكان أكثر الفنانٌن شؤنا ...لكن دون أن ٌخفً هوٌتها األصلٌة مطلما

 .بعض لوحات المدرسة "الدادائٌة هانز , جان أرب ( 


