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 الملخص:
حيثُ .الفنونُومنهاُفنُالفوتوغرافيا مختلف على انعكست التي الخاصة، الفنية سماتها لهامدرسةُالتجريديةُ المدرسة عدتُ 

الفوتوغرافيُخرجُمنُرحمُالفنُُإنُالتصويريمكنُالقولُوُهناكُعالقةُوثيقةُبينُالتصويرُالفوتوغرافيُوالفنُالتشكيلي

ُ ُالتشكيلي. ُعام. ُبشكل ُالتشكيلي ُالفن ُتطور ُفي ُمهماً ُعامالً ُالمتالحقة ُوتطوراته ُالفوتوغرافي ُالتصوير اليمكنُوَشكل

 مشكلةُالبحث تكم نُُ.والرسامينُالتصويرُالفوتوغرافيُفيُالرسمُإثردراسةُتطورُالفنُعبرُمراحلهُالمختلفةُدونُذكرُ

وكيفُيمكنُللفوتوغرافياُالتيُتنقلُُ،الفوتوغرافيةُالتجريدية لقراءةُالصورة يمهد الذي المنظور الفكري المدخل معرفة في

الدقيقة؟،ُومدىُنجاحُالفوتوغرافياُفىُتجريدُموضوعاتهاُالمصورةُوبناءُقيمُ داًُمنُتفاصيلهالواقعُنقالُأميناُأنُتنقلهُمجر

ُعلىُُوقراءتها إنتاجها يةوكيف تشكيليةُمنُخاللُعناصرها تلقي.وتأثيرها ُُالم  علىُسماتُُالتعرفُإلى البحث يهدفكما

ُ ُمدرسة ُووروادها التجريديةالفوتوغرافيا ُوكذلكُالتجريدي الفن وقراءة فهم مداخل إلى اإلشارة،  نظري تمهيد تقديم،

 وكيفية الفني التجريد على الضوء سلطيُ  بوصفه البحث أهمية تتجلىُ.ةُالفوتوغرافيةُالتجريديةالصور عن نقدي وتحليل

 ومعاهد كليات في الفوتوغرافيامجالُ في والعاملين الدارسين يفيد انه وكذلك ،الصورُالفوتوغرافية في وتجسيده بنائه

عدسةُالمصورُالفوتوغرافيُوفرشاةُالرسامُماُهماُإالُمجردُأدواتُللنقلُُيفترضُالباحثُأنُ.الفنية والمؤسسات الفنون

،ُوأنُالمصورينُالعربُوالمحليينُ)المصريين(ُاستطاعواُووسائلُفنيةُعبرُاللوحاتُالمختلفةُوالمدارسُالفنيةُالمتعددة

ُ ُفيالتعبير ُفوتوُبعدساتهم ُصور ُوإبداع ُتجريدية. ُعلىغرافية ُالباحثة ُاألعمالُ المنهج اعتمدت ُلتحليل الوصفي

ُالفوتوغرافيينُ ُللفنانين ُالتجريدية ُالفوتوغرافية ُاألعمال ُتحليل ُوكذلك ُالرواد، ُأبدعها ُالتي ُالتجريدية الفوتوغرافية

يديةُيمكنهاُأنُتتخذُالكاميراُالفوتوغرافياُالتجرالمعاصرينُمنُالعالميينُوالمحليينُمنُالمصريين.ُوتوصلتُالباحثةُأنُ

ُبتقنيةُ ُالكاميرا، ُبدونُاستخدام ُالتجريديةُيمكنُتنفيذها ُوكذلكُالفوتوغرافيا ُإلنتاجُالتجريديةُالهندسية. بديالُعنُالفرشاة

الفوتوجرام.ُوالتقنياتُالرقميةُساعدتُعلىُإنتاجُلوحاتُفوتوغرافيةُتجريديةُويسرتُللفنانُالفوتوغرافيُوقتهُوجهده.ُ

ُالباحثةُُكما ُوتوصي ُالمميز. ُإنتاجهم ُلهم ُوكان ُالتجريدي ُاالتجاه ُالمصريين ُالفوتوغرافيين ُالفنانين ُمن ُعدد واكب

 والمؤسسات الفنون ومعاهد كليات في الفوتوغرافيامجالُ في والعاملينُللدارسينالتجريديُعلىُالفنُُتعرفبضرورةُال

ُُ،أكبر بشكل الفنية ُمعرفة ُمواصفاتوكذلكُضرورة ُالتجريدية الصورة وتأثيرات ودراسة تلقي على الفوتوغرافية ُالم 

 وردودُأفعالهمُنحوها.

  :المفتاحية الكلمات

 الفنُالتجريدي،ُالفوتوغرافياُالتجريدية،ُالفوتوجرام،ُالفوتوجرامُالرقمي،ُالفوتوغرافياُالتشكيلية
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Abstract: 

The abstract school is a school with its own artistic characteristics, which have been reflected 

in the various arts, including the art of photography. Where there is a close relationship 

between photography and plastic art and it can be said that photography came out of the 

womb of plastic art. Photography and its successive developments have been an important 

factor in the development of art in general. It is not possible to study the development of art 

through its various stages without mentioning the impact of photography in drawing and 

painters. The problem of research is the knowledge of the intellectual input that paves the way 

for the reading of the abstract photograph. How can the photography that conveys the truth 

accurately convey its abstractedly? the extent to which photography succeeds in abstracting its 

photographic subjects and constructing numerical values through its elements. The research 

aims at identifying the characteristics of the abstract photography school and its pioneers, 

pointing to the entrances to understanding and reading the abstract art, as well as presenting a 

theoretical and critical analysis of the abstract photographic image. The importance of 

research as a highlight of the artistic abstraction and how it is constructed and reflected in 

photographs, as well as it benefits students and photographers in the faculties and institutes of 

arts and art institutions. The researcher assumes that the lens of the photographer and the 

painter's brush are merely tools of transport and artistic means through the various paintings 

and technical schools, and that the Arab and local photographers (Egyptians) were able to 

express their lenses in the creation of abstract photographs. The researcher relied on the 

descriptive approach to analyzing abstract photographic works created by pioneers, as well as 

analyzing the abstract photographic works of contemporary Egyptian and international 

photography artists. The researcher concluded that abstract photography can take the camera 

as an alternative to the brush to produce geometric abstraction. Abstract photography can also 

be executed without the use of a camera, using a photogrammetric technology. Digital 

techniques helped produce abstract paintings and facilitated the artist's time and effort. The 

researcher recommends the need to identify abstract students and photographers in the 

faculties and institutes of arts and art institutions more than photographic art, as well as the 

need to know and study the specifications and effects of the abstract photograph on the 

recipient and their reactions to them.                                                                                             
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 قدمة:م

هناكُعالقةُوثيقةُبينُالتصويرُالفوتوغرافيُوالفنُالتشكيليُحيثُيمكنُالقولُأنُالتصويرُالفوتوغرافيُخرجُمنُرحمُ

شكلُالتصويرُالفوتوغرافيُوتطوراتهُالمتالحقةُعامالًُمهماًُفيُتطورُالفنُالتشكيليُبشكلُعام.ُذلكُالفنُالتشكيلي.ُحيثُ

 Coke احلهُالمختلفةُدونُذكرُاثرُالتصويرُالفوتوغرافيُفيُالرسمُوُالرسامينُ) ُانهُالُيمكنُدراسةُتطورُالفنُعبرُمر

V.,Dُُ.1972)ُويقولُحسينُالسكافي.ُُوبعدُفتراتُمتالحقةُمنُالزمنُأصبحُفنُالتصويرُالفوتوغرافيُمنافساُحقيقيا

                                                            
 ة والعلوم ة العربياالستاذ حسين السكافي مصور فوتوغرافي محترف عمل في العديد من الشركات العالمية وهو حائز على بكالوريوس في اللغ

ية ثقافة البصرهتم بالتخصص في التصوير الفوتوغرافي من جامعة ويستمنستر. أقام عدداً من المعارض الشخصية والمشتركة، م اإلسالمية، وشهادة

 .والشفهية
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ُالصور،ُ ُاللتقاط ُأساسية ُكوسيلة ُوالرسم ُالزيتي ُالتصوير ُالفوتوغرافيُمحل ُالتصوير ُالحديثُحل ُالعالم ُ"ففي للرسم.

طبيعيةُبسهولةُكبيرةُوفيُالتقاطُصورُدونُحاجةُالىُمهارةُالرسم.ُفأصبحُباإلمكانُتصويرُالمشاهدُوخاصةُالمناظرُال

وقتُيسيرُواألكثرُمنُذلكُأنُآلةُالتصويرُترسمُمعالمُاألشياءُبحذافيرها.ُوبالتاليُأصبحتُآالتُالمصورينُمنافساًُقوياًُ

ألدواتُالرسامينُوخاصةُمنُأصحابُالمدرسةُاالنطباعيةُوالواقعية.ُثمُظهرتُمدارسُأخرىُفيُالفنُالتشكيليُويرىُ

ُفيُظهورُبعضُالمدارسُالفنيةُكالتجريديةُوالسريالية،ُوذلكُهروباًُمنُالبعضُأنُالتصويرُا لفوتوغرافيُسبباًُرئيسيٍا

ُ ُتراه ُما ُاال ُتلتقط ُأن ُتستطيع ُال ُكانت ُالتصوير ُفآلة ُالمصورين ُ)منافسة ُأمامها ُحسين ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(.2010ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالسكافي،

فلقدُاستفادتُالمدارسُالفنيةُاألكثرُحداثةُكالتكعيبيةُوالتجريديةُُهناكُعالقةُبينُالصورةُالفوتوغرافيةُواالتجاهاتُالفنية

ُبع ُلوحاته ُوتلوين ُرسم ُللمصور ُيمكن ُحيث ُالفوتوغرافي ُالتصوير ُتقنيات ُمن ُفيُوالسريالية ُالتحكم ُخالل ُمن دسته

المساحاتُواألشكالُالهندسيةُوالخطوطُوُذلكُبطرقُمختلفةُسواءُكانتُالصورةُباألبيضُواألسودُأوُملونةُأودمجهمُ

معاًُفيُصورةُملونةُلتكوناُفيُصورةُواحدةُبلُإنُكثيراُمنُالرسامينُمنُأصحابُالمدارسُالحديثةُاستفادواُمنُتقنياتُ

وهيُمنُأشهرُلوحاتُُُتنفيذُأعمالهمُمثلُأعمالُمارسيلُدوشامبُأولوحةُ)فتاةُتنزلُالساللم(ُالتصويرُالفوتوغرافيُفي

ُعلىُتعددفىُالتيُاعتمدتُالمستفبليينُو ُاألولىُُأسلوبها ُالحربُالعالمية ُبعد ُما ُوفىُفترة ُالواحد، اللقطاتُفيُالكادر

ُمنُالفنانين ُعدد ُأمثالُاستخدم ُالدادية ُُماكُبينُالسرياليينُوأصحابُالمدرسة ُوغبرهم ُفيُوبلهام الصورُالفوتوغرافية

 .     (2000الحسينيُ،عبدُالمنعمُاعمالهمُبطرقُمختلفةُكالفوتومومونتاج،ُوالكوالجُ)

 مشكلة البحث:
 تكم ن.ُالفنونُومنهاُفنُالفوتوغرافيا مختلف على انعكست التي الخاصة، الفنية سماتها لهامدرسةُالتجريديةُ المدرسة عدتُ 

 يمهد الذي المنظور الفكري المدخل فيُالتساؤلُالرئيسي:ُماُهو المحددة والعوامل المتغيرات ضوء في البحثمشكلةُ

 تفاصيلهالفوتوغرافيةُالتجريدية؟ُُوكيفُيمكنُللفوتوغرافياُالتيُتنقلُالواقعُنقالُأميناُأنُتنقلهُمجرداًُمنُ الصورة لقراءة

ُفىالدقيقة ُالفوتوغرافيا ُنجحت ُمدى ُأي ُوإلى ُعناصرهاُُ؟ ُخالل ُمن ُتشكيلية ُقيم ُوبناء ُالمصورة ُموضوعاتها تجريد

ُالطبيعية؟

 أسئلة البحث وتسآؤالته:

ُ:اآلتية األسئلةُوالتسآؤالت ومنُخاللُالسؤالُالمركبُلمشكلةُالبحثُتتفرع

 وقراءتها؟ إنتاجها يتم وكيف ؟التجريديةهيُالسماتُالمميزةُللمدرسةُ ما .1

 ؟التجريديةالفوتوغرافيةُ الصورة جودة تحسين إلى الكفيلة السبل ما .2

تلقي؟ على الفوتوغرافيةُالتجريدية الصورة وتأثيرات مواصفات ما .3  الم 

 منُهمُروادُومؤسسيُالتجريدية؟ُُوالتجريديةُالفوتوغرافية؟ .4

ُمنُهمُالفوتوغرافيونُاالمصريونُوالعربُالذينُقدمواُأعمالُالفوتوغرافياُالتجريدية؟ .5

 البحث أهمية

 انه وكذلك ،الصورُالفوتوغرافية في وتجسيده بنائه وكيفية الفني التجريد على الضوء سلطيُ  بوصفه البحث أهمية تتجلى

 .الفنية والمؤسسات الفنون ومعاهد كليات في الفوتوغرافيامجالُ في والعاملين الدارسين يفيد

 

 



 عشر التاسعلعدد ا                                           مجلة العمارة والفنون                                                

466 

 أهداف البحث:

 إلى: البحث يهدف

 وروادها. التجريديةالفوتوغرافياُعلىُسماتُمدرسةُُالتعرف .1

 التجريدي. الفن وقراءة فهم مداخل إلى اإلشارة .2

 .ةُالفوتوغرافيةُالتجريديةالصور عن نقدي وتحليل نظري تمهيد تقديم .3

ُالتجريدي. يالفوتوغراف الفن على أكبر بشكل التعرف .4

 توضيحُالعالقةُبينُفنُالتصويرُالفوتوغرافيُالتجريديُوفنيُالرسمُوالتصويرُالزيتي.ُ .5

التأكيدُعلىُانُعدسةُالمصورُالفوتوغرافيُوفرشاةُالرسامُماُهماُإالُمجردُأدواتُالنقلُووسائلُفنيةُعبرُلوحاتُ .6

 مختلفةُومدارسُمتعددة.

أنُفنُالتصويرُالفوتوغرافيُليسُفناًُمستقالًُوإنماُهوُجزءُمكملُلباقيُالفنونُالتشكيليةُاألخرىُكالرسمُوالتصويرُ .7

 .الزيتيُوالنحت

 البحث:فرض 

ُاألشكال،ُوإنتاجيفرضُالبحثُأنُالتقنياتُالفوتوغرافيةُرغمُقدرتهاُعلىُالنقلُاألمينُللواقعُإالُأنهاُقادرةُعلىُتجريدُ

ُفوتوغرافياُتشكيليةُتواكبُفكرومنهجُوأسلوبُاالتجاهاتُالتجريديةُبالتصويرُالزيتي،ُوالُتقلُعنهاُإبداعاُوابتكارا.

ُُ:البحث منهج

ُالرواد،ُوكذلكُتحليلُاألعمالُ المنهجعلىُاعتمدتُالباحثةُ الوصفيُلتحليلُاألعمالُالفوتوغرافيةُالتجريديةُالتيُأبدعها

ُالفوتوغرافيةُالتجريديةُللفنانينُالفوتوغرافيينُالمعاصرينُمنُالعالميينُوالمحليينُمنُالمصريين.

 مدارس الفن الحديث:

ُأنُ ُبالفنُوصارتُلهُمدارسُذاتُمسمياتُُنؤرخُالفنيمكننا ُاالهتمام الحديثُبالقرنُالتاسعُعشرُالميالدي،ُحيثُبدأ

سسهاُُأطلقتمختلفةُلهاُأصولُفلسفيةُأوُمعانيُنتجتُمصادفةُأوُ عليهاُنتيجةُلعملُما.ُحيثُت عدُالحداثةُحركةُفكريةُتؤ 

سسُوالقوانينُواألعرافُيقودهاُالوعيُوإعادةُنزعةُجماعيةُإجتاحتُالثقافة،ُأساسهاُإزدراءُورفضُوتهكمُمنُكلُاأل

تعريفُالطريقُوتبحثُفيهُإعادةُصياغةُاإلدراكُوالرؤيةُلألشياءُوالظواهر،ُومنَُثمُتكسيراًُللقيمُإلعادةُبناءُقيمُجديدةُ

تلفةُعنُ.ُفضالًُعنُشموليتهاُعلىُالتحوالتُمنُاألنماطُالمعرفيةُإلىُأنماطُمعرفيةُأخرى،ُمخ(وآخرون عيد نجميدر،ُ)ح

 على ،واديالمألوفُوإحاللُأنماطُفكريةُجديدةُشاملةُلجميعُالمستوياتُ)إقتصادية،ُسياسية،ُفكرية،ُعقائدية.......(ُ)

ُقدرُاإلمكانُعنُالطروحات2007ُ شناوة ُتبتعد ُإلىُرؤية ُالفن ُليتطلع ُاإلنسانيُكافة ُوالذيُطالُمستوياتُالوجود .)

هذهُالمدارسُحاولتُتحريرُالفنُمنُالواقعيةُالموضوعيةُكالمدرسةُاالنطباعيةُالكالسيكيةُوالواقعيةُالتسجيلية.ُوبعضُ

ُذاتُرسالةُإنسانيةُتعبرُعنُالجمالُوالقبحُبشكلُ ُأوُفوضوياًُولكنهاُجميعها ُأوُعارضا ُماُكانُتطورهُمقصوداَ ومنها

ُالفنيةُالقديمةُ،حيثُتجا ربُالفنانُالذاتيةُوالخاصةُهيُرفيعُ.ومنُسماتُالفنُالحديثُالخروجُعنُالتفاصيلُوالتقاليد

ُعنُ ُوالبعد ُوالحركة، ُالخط ُوتأثيرات ُواللون ُالنور ُاسرار ُعلى ُبالتعرف ُواالهتمام ُاالبداعي، ُالعمل ُعلى المسيطرة

المحاكاهُللواقعُمعُالعنايةُباالبداعُواالبتكار،ُوكذلكُالبعدُعنُتناولُاالغراضُالدينية،ُونجدُأنُتجاربُالفنانُصارتُ

ُوالمهيمنُعلىُالعملُموضوعُاالهتما ُالدافع ُالمعيشيُصارُهو ُالواقع ُأنُجمال ُالمضمونُوالموضوعُكما ُأكثرُمن م

الفني،ُوي فضلُالفنانُاستخدامُموادُغريبةُومختلفةُفيُتنفيذُأعمالهُدونُاالعتمادُعلىُااللوانُمثلُاستخدامُالورقُوالحديدُ
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رامُالمناقشاتُواالختالفاتُالفكريةُمماُجعلُالغلبةُفيهاُللذاتُومختلفُالمواد.ُكماُي الحظُانُالفنُالحديثُجاءُنتيجةُاحت

ُالواقعية.وبذلكُتحررُالفنانُمنُالقيودُ

إنُالصراعُالفكريُوالفلسفيُالذيُظلُقائماًُبينُالشكلُوالموضوعُوبينُالمثاليةُوالماديةُوبينُالوجودُوالعدم،ُوُعلىُ

الحديث،ُالتيُلمُتكنُإالُوجهاُللتعبيرُعنُأزمةُاإلنسانُفيُُضوءُهذهُالجدلياتُبنيتُمدارسُومذاهبُفكريةُفيُالعصر

ليمضيُقدماُبتمجيدُالجسدُوإعطاءُكلُإشكالُالتمردُعلىُأساليبُُُعصرظهورالفنُالحديثُوإحساسهُباالغترابُوالتمرد؛

شكلُالداخليُللنص؛ُكماُتمُولمُيتوقفُالبناءُالفنيُعندُهذاُالحدُبلُتجاوزُإلىُالُُالتعبيرُوالقيمُالمألوفةُفيُاإلنتاجُالفني،

ُمباالةُ ُدون ُالجمالي ُمظهره ُعلى ُالشكل ُيستحوذ ُما ُبمقدار ُالشكل ُركزتُعلى ُالتي ُالتجريدية ُأسسُالحركة ُبناء في

بـالمضمون،ُليستحوذُالشكلُعلىُكلُاالعتباراتُعلىُمستوىُالعالقات؛ُألنُالمظهرُالفنيُالذيُتبدوُفيهُاللوحة؛ُهوُكلُ

نهاية،ُوهوُالذيُيرسمُلهاُوجهاُجمالياً؛ُوهوُبالتاليُيساهمُفيُإكمالُوإعطاءُالوجهُالشموليُلبناءُشيُمنذُالبدايةُوحتىُال

ُتناغماًُ ُفيُربطُالعالقاتُبينُالمظهرُوالجوهرُليعطيُلها ُيساهم ُالتجريدية ُتنطلقُالحركة ُوالشكلُكما ُجمالياً، اللوحة

تُعلىُمستوىُعملُاللوحةُوأسلوبُالفنانُالذيُيقدمهُعبرُابتكارُوتفاعالُجمالياًُلبناءُاللوحة؛ُبماُيقدمهُالشكلُمنُمؤثرا

أشكالهاُوتطويعهُالستكمالُمضمونها،ُليكونُالشكلُهوُالمستحوذُعليهاُإلظهارُجمالياتها،ُالنُالمتلقيُأولُماُيقفُفيُ

منُبفعاليتهُفيُاحتواءُمواجهةُاللوحةُيوقفهُالشكلُباعتبارهُمظهرُاللوحةُالمحسوس؛ُفدورُالشكلُفيُاللوحةُالتجريديةُيك

ُالفنانُ ُيبعثُبها ُالتي ُاللوحة ُتكتمل ُبينهما ُفيما ُالتالحم ُوبهذا ُالشكل، ُاحتواء ُفي ُفعاليته ُتكمن ُوالمضمون المضمون؛

ُرسالتهُللمتلقيُالتيُيحسهاُوهوُيتأملُمضامينها.

إمكانياتهاُالتقنيةُواإلبداعيةُلهذاُنقطةُانطالقُللحركةُالتجريدية،ُوأعطتُكلُلُالفنيُكانُلقيمةُالشكلُوأهميتهُفيُالعمُ

ُفكلُ ُالمتلقيُللوحةُالمقدمةُالُيأتيُإالُمنُخاللُالشكل؛ ُالتيُيشعرُبها ُوالمفاجأة الجانب،ُألنُاالنبهارُوالدهشةُواللذة

ُبكلُ ُالخارجي ُمظهرها ُأو ُمستوياتُشكلها ُخالل ُمن ُإال ُالجمال ُقيمة ُعنها ُيترشح ُال ُالبناء ُكاملة ُللوحة أسسُالبناء

ُيشاعُمنُمناخُجماليُتفاص ُاإلبداعُالتقنيُبالشكلُبما ُلوحاتُالفنُالتجريديُنلتمسُهذا ُأمام ُفإننا ُولهذا ُومكوناته، يله

ليدهشناُبروعته؛ُوحينهاُالُيمكنُإالُإنُنقولُبأنهاُفيُغايةُالروعة؛ُوحينُيصلُمستوىُتقيمناُلهاُهذهُالدرجة،ُوهوُالُ

تثيرُفيُالمتلقيُهذاُاالنبهارُتصلُمستوياتهاُبأعلىُدرجاتُالتقييمُجماليا؛ُبغضُيأتيُإالُمنُخاللُاالنبهار،ُواللوحةُالتيُ

واللوحةُالفنيةُالتجريديةُليسُلهاُُُالنظرُعنُالغموضُالذيُيشاعُمنها،ُألنُجلُاعتمادُالفنُالتجريديُيكونُعلىُالشكل؛

ركُللخيالُفرصتهُللغوصُفيُأعماقها،ُالنُمعالمُتفهمُبصرياُألنهاُبالُحدودُوليسُلهاُمعالمُواضحةُتميزها؛ُبقدرُماُتت

فنُالتجريدُيبحثُبكلُماُهوُمطلقُوعام؛ُوالُتقتصرُمعالمهُبالجزءُأوُالكل،ُوهوُيبتعدُعنُأيُحدودُللفكرُواألدب؛ُ

فكماُإنُحدودُفنُالموسيقىُهوُإيقاعُشكليُُُبقدرُماُيتجهُاتجاهاُموسيقياُرغبةُمنُمبدعيهُإلىُإيقاعُموسيقيُليسُإال؛

د،ُكذلكُسعىُالتجريديينُالىُبناءُفنُالتجريدُعلىُأسسُالرسمُالشكليُبإيقاعُاللونُواإلشكالُالهندسيةُومستقيماتُومجر

صاعدةُوهابطةُوألوانُكثيفةُوباهتهُوبسيطةُومعقدة،ُوهذاُاالتجاهُالذيُتبناهُالفنانُالتجريديُ)كاندنسكي(ُوهوُمؤسسُ

لرسمُالتجريديُوالموسيقىُمنبعُللغةُواحدة،ُوهيُلغةُالتجريد،ُوهيُلغةُالُالحركةُالتجريديةُكانُبمثابةُإعالنُبكونُفنُا

تشخصُوالُتحاكيُأيُشيء؛ُفهيُشيءُبذاتها،ُولهذاُفإنُقراءةُلغةُفنُالتجريدُتكونُقراءةُتشخيصيةُذاتيةُ)العفاسي،ُ

 سعيدُُ(.

 

 

 

ُ
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 الفن التجريدي

م،ُوهوُفنُيعتمدُفيُاألساسُعلىُالقيامُبرسم1910ُهوُذلكُالفنُالذيُكانُظهورهُفيُالقرنُالعشرينُ،ُوُتحديداًُفيُعام

ُتبتعد ُوالتي ُالمجردة، ُأوالنماذج ُالطبيعيةُُاألشكال ُأشكالها ُعن ُالمختلفة ُبأنواعها ُأوالمرئيات ُالشخصيات ُمشابهة عن

ُباأللوانُوذلكُدونُتوضيحُ ُوتشكيلها ُاألفكار، ُباختزال ُعلىُالقيام ُالتجريديُاألساسية ُالفن ُفكرة ُحيثُتقوم أوالواقعية

(،ُحيثُرسمُيوضحُكيفُتسلسل1ُللخطوطُبهاُصورةُ)

ُدوسبرغ» ُثيوفان ُبد« ُالبقرة ُتجريد ُالمرحلةُفي ُمن ًءا

ُمربعاتُ ُمجرد ُأصبحت ُحين ُاألخيرة ُوحتى األولى

ُ ُعام ُبرلين1917ومستطيالت، ُأحمدُُ، ُمحمد )سالمه،

ُالفنانُفيهُعلىُالقيامُحافظ( .ُويتميزُالفنُالتجريديُبقدرة

برسمُاألشكالُالتيُيتخيلهاُسواءُكانتُبالفعلُهيُاألشكالُ

يكونُفيُُالموجودةُفيُالواقعُلألشياءُأومنُالخيال،ُوذلك

ُ شكلُجديدُالُيتشابهُمعُشكلهاُاألصليُفيُالرسمُالنهائي.

 بأنهُيعارض اصطالحاًُُ"Abstractionالتجريدُ"ي عرفُ

ُعلىُويطلق الطبيعة في الملموس  يكون ما التجريد

علوش،ُسماتُ) على يشتمل ماال علىوأ ضعيفة، سيميائية

ُ(1985ُسعيد ُبأنه ُي عرف ُكما  من النوع لذلك صفه.

ُأوالنحت  في كامنة القيمة أن يفترض الذي التصوير

وهبة،ُالمصدرُ) واقعية عن النظر بغض واأللوان األشكال

 واالجتماع الفلسفة في وي عرف.ُ(1984-ُمجدي،ُوآخرون

اوُ الفنان فكرة تصوير على يقوم حديث اتجاه انه على

 مع معين، لموضوع محاكاة على يعتمد ال تصويراًُ شعوره

الموسيقيةُ أواألنغام الهندسية أواألشكال األلوان استخدام

  .(بُتُ– خورشيد جي،ُاحمد ألنوره)

ُالفنُالذيُيهدفُعنُ ي عبرُالمذهبُالتجريديُعنُصوفية

ُالمطلقُ ُإلى ُللوصول ُالطبيعة ُوراء ُما ُإلى ُالرمز طريق

ُصورتهاُ ُمن ُالطبيعة ُبأشكال ُينتقل ُالذي ُالفن وهو

ُالجوهريةُالخا لدة.ُحيثُالتحولُمنُالعرضيةُإلىُأشكالها

لذاُكانُالتجريدُيتطلبُتعريةُالطبيعةُمنُحلتهاُُالمطلق.الخصائصُالجزئيةُإلىُالصفاتُالكلية.ُومنُالفرديةُإلىُالتعميمُ

ُالغامضة،ُوسواءُكانُالتجريدُهندسياًُشامالًُ ُالكامنةُومعانيها ُالحيوية،ُكيُتكشفُعنُأسرارها العضوية،ُومنُأرديتها

ُفانهُيعطيُاإليحاءُبمضمونُال ُأونصفُتجريدي، ُكامالً ُبتبسيطُاألقواسُوالمنحنيات،ُوسواءُكانُتجريداً فكرةُأوجزئياً

ُالعملُالفني ُعليها ُعبد)ُالتيُيقوم ُُجرداق، ُيرىُالبعضُأنُ.(1975ُ-الحليم  أساسه مظاهره إختلفت مهما الفن كما

 كل يٌنصهر والصيغةُبحيث التفاصيل والكلُأوبين األجزاء بين التشكيلية العالقات بإحكام الفن هذا أساس التجرد،ُوٌعنى

 الفن فى يدالتجر .ُحيثُإن(1983 -البسيوني،ُمحمود)ُجديد مخلوق بوالدة تأذن الذي اإلبداعية العملية بوتقة فى شئ

 زيالترك مع شكلُجديد فى وعرضه المحسوسة التفاصيل كل من والمجرد البحت الجوهرى الشكل عن للتفسير يستخدم

    

 

  

 

 تجريد في «دوسبرغ ثيوفان» تسلسل كيف يوضح رسم (1صورة )

 مجرد أصبحت حين األخيرة وحتى األولى المرحلة من بدًءا البقرة

برلين ،1917 عام ومستطيالت، مربعات  
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مترابطُفيُالشكلُُمميز طابع تحمل وجعلها وألوان ومساحات وأشكال خطوط من المجردة يليةالتشك العالقات حكامإ على

ولكنهاُ الخارجي الشكل في عالقات بالضرورة ليست الفني العمل في العالقات فإن .) 1963-ُديوي،ُجونوالمضمونُ)

طرابه،ُ ابو)ُكاندنسك فاسيلي الفنان عند التجريدية للمدرسة يقيةالحق الداخليُللمعاني،ُوالبداية التعاطف على تقوم عالقات

 أساسي هو ما على واإلبقاء التفاصيل وإلغاء التبسيط بمعنى منُالتجرد درجة يٌتضمن فني عمل يوأ (1998-ُزيد غسان

ُ.ُ(1994-ُعلىُاللوحةُالفنيةُ)كاندنسكى،ُفاسيلي المرسومة والعناصر األشكال في وضروري

ُأن ُالقرنُُونجد ُبدايات ُفي ُظهرت ُالتي ُالفنية ُالتجريديُصنفُبعضُالحركات الفن

ُ ُوالتكعيبية ُالتعبيرية ُومنها ُوُوالمستقبلية.العشرين ُالتجريد، ُإلى ُتنزع لوحةُالوجميعها

(2) “Jules Etienne Mare""ُ ُالسلم ُأو ُالدرج ُتهبط  A Nude "إلمرأة

Descending a أعمالُالمدرسةُالمستقبليةُوهيُمدرسةُإيطاليةُظهرتُقبلُالحربُُمن

العالميةُاألولىُوماتُمعظمُروادهاُومعتنقوهاُفيُالحربُواللوحةُلتسجيلُحركةُامرأةُ

ُأثناءُالنزولُبشكلُمجردُومركبُفهوُتجريدُللمتحركُ تهبطُالسلمُوهوُيسجلُحركتها

ُت ُفي ُالمستقبل ُبأن ُوقالوا ُنفسها ُالحركة ُيسجل ُأنفسهمُكي ُسموا ُولذا ُالحركة سجيل

ُبالمستقبليين.

إنُالنقطةُالرئيسةُفيُالفنُالتجريديُهيُبحثهُلمعرفةُجوهرُاألشياء؛ُليتمُالتعبيرُعنهاُ

عبرُأشكالُمختزلةُإلىُأقصىُدرجاتُاالختزالُلتحملُأكبرُقدرُمنُالتعبير؛ُتحملُفيُ

ُا ُووجدان ُفيُدواخل ُتثار ُالتي ُالخبراتُالفنية ُكل ُومشاعرهُتكويناتها ُخلجاته ُو لفنان

وأحاسيسه،ُولهذاُفانُالفنانُالتجريديُيخرجُعنُقواعدُالرسمُالواقعيُمنُاجلُإتاحةُالحريةُلمشاعرهُلت عبرُعبرُأشكالُ

ت عبرُعنُمكنوناتُنفسه،ُيطلقهاُبخيالهُفيفرطُفيُتشويهُأشكالُالواقعُلدرجةُأنُتبدوُاللوحةُعبارةُعنُمساحاتُمتشابكةُ

ُمنسقاًُُمنُخطوطُوأشكال ُفوضوياً ُالذيُيبدو ُبشكلها ُالصورة ُتبدوا ُما ُبقدر ُالواقعية ُمن ُأيُصورة ُليسُلها هندسية

باأللوان؛ُليسُفيهاُأيُقواعدُللرسمُالحقيقيُلألشكال؛ُبقدرُماُيوحيُكلُشكلُمنُأشكالهاُبمعانيُمتعددةُحسبُماُيفهمهاُ

شكالُمتحركةُبفعلُضرباتُالفرشاةُوخطوطُوتدريجاتُالمتلقي،ُواألشكالُفيُالفنُالتجريديُليستُأشكالُساكنة؛ُبلُأ

ُ(.29اللونُبماُتحدثهُبتأثيرُالضوءُمنُحركةُداخلُاللوحةُ)مرجعُ

 تعريف الفن التجريدي:

ُيبدوُللوهلةُ ُنحتُنحوُمعنيينُقد ُقد ُذاتها ُالتجريد ُأنُنعرفُأنُكلمة ُعلينا ُتعريفاتُمصطلحُالفنُالجريدي، قبلُسرد

ُُكالتالي:ُذاته،ُوهمااألولىُأنهماُمتناقضان،ُولكنهماُمنظورانُللفنُالتجريديُمنُخاللُمفهومُالتجريدُ

 :متفاوتة،هونسبيُبمعنىُمرتبطُبموضوع،ُويٌحققُقدراًُمعيناًُمنُالتجردُفيُالشكلُبنسبُودرجاتُُالفن التمثيلي 

 إلى يةالواقع أواألشياء األشكال تحليل على تعمل يالت والتجاربأ العمليات على للداللة استخدامه بمعنى جزئ تجرد وهو

 ُ.(1974ُ-ُدينال تجريديةُ)إسماعيل،ُعز أشكال

 تخدم مطلق هو :الالتمثيلي الفن  عملية منُخالل ٌتحقق ما على وتعتمدُكلية ذاتها سوى تمثل ال أشكال عن للتعبير يس 

 خالل منُينبثقُبل يعةفيُالطب مظاهر أي اإلطالق على ي حاكى ال أسلوب وهو خالصة، شكلية وتناغمات يقاعاتإ تنظيم

  (.2008ُ-أحمد محددُ)نفادى،ُدينا شئ حول َيتعلق ال بالفنان خاص تفكير

ُ

 مإمرأة تهبط الُسل (2لوحة )

Jules Etienne Marey  
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لتجريدي االفن ُنأهمهاُاحقيقةُالُيوجدُتعريفُمحددُمتفقُعليهُللفنُالتجريدي،ُولكنُهناكُاجتهاداتُعديدةُلتعريفهُمنُ

 الخصائص من لتحو حيث الخالدة الجوهرية أشكالها إلى العرضية صورتها من الطبيعية باالشكال يٌنتقل الذي الفنُهو:

ُإلىُالصفاتُالكليةُومنُال ُالمطلقُ)الجزئية ُإلىُالتعميم ُوهناكُتعريف2000ُ- حسن محمد ،حسنفردية خرُيقول:ُأ(.

علىُُإرتكاز لها يكونال خالصة،ُأحياناًُقد عالقات على يدةأشكاالُجد المألوفة،ُوبنى الصورة عن نهائياًُ تخلى الذي هوالفن

جميعُالتعريفاتُباختالفُمنطوقهاُإالُأنُُ.ُوهتاكُتعريفُأخرُأوردهُلنعرف(1982ُ–عفافُُ،البهنسيالواقعُالمألوفُ)

 أنهاُتتفقُفيُمغزىُواحد،ُإذُيفولُأنُالفنُالتجريدي:

ُالفن بهُ تخلص مطلقاًُ فناًُ ليصبح العضوية مظاهرها عن وتتخلى الطبيعية، صورها من األشكال فيه تتعرى الذي هو

ُ.(1964ُ- عزت أنواعهاُ)مصطفى،ُمحمد اختالف على الحسية الصور من الجمالية صفاته

 أنواع الفن التجريدي 

 :ُالرؤية التجريدية المطلقة 

ىُالتخليصُفقط؛ُم،ُويؤمنُأصحابُهذاُالفنُأّنُالرسالةُالفنيةُالُتقومُعل1910ظهرُهذاُالنوعُمنُالفنُالتجريديُعامُ

نُعلىُهمُيعتمدوفطلقة،ُأيُإعادةُتشكيلُاألشياءُالمتوفرةُفيُالطبيعية،ُبلُتتعداهاُإلىُالتعبيرُعنهاُمنُخاللُالحقائقُالم

ُن.ُنديرياسية،ُوالخطوطُاألفقية،ُوأشهرُروادُهذاُالتيارُالفنانُبيتُمورسمُالخطوطُالعمودية،ُواأللوانُالرئي

 :ُالرؤية التجريدية التكعيبية 

اُهذاُحيثُم،ُوماُزالُمستمراًُحتىُيومن1914مُووصلتُإلىُذروتهُعام1908ُبدأُهذاُالنوعُمنُالفنُفيُباريسُعامُ

أوليةُُإلىُخطوطُحليلهاريدُاألشكالُفيُالتكعيبيةُعنُطريقُتإّنهُماُزالُيؤثرُفيُالفنانينُفيُجميعُأنحاءُالعالم،ُويتمُتج

ن،ُالنطباعييسمىُباتوزواياُبإبرازُزواياُمختلفةُفيُالشكل،ُورسمهماُمعاًُفيُوقتُواحد،ُوقدُجاءتُالتكعيبيةُبعدُمرحلةُ

ُراك.ُورجُبوُوجوأخذتُفكرةُالتركيزُعلىُإبرازُاللونُوالضوءُفيُاللوحة،ُومنُأبرزُروادهاُالفنانانُبابلوُبيكاس

 :ُالرؤية التعبيرية التجريدية 

ُمعينُمنُخاللُاستعمالُ ُاألسلوبُعلىُإبرازُوتصويرُمشهد ُهذا يعتمد

ُقسمينُ ُإلى ُالتجريدية ُالتعبيرية ُوتنقسم ُاللوحة، ُفي ُالفرشاة ُأو األلوان،

ُأساسيينُهما:ُ

الرسمُالحركي:ُيركزُالفنانُفيُهذاُالنوعُعلىُإبرازُملمسُاللوحةُمنُ .1

خاللُطريقةُضربُالفرشاةُعلىُاللوحة،ُومنُأبرزُالفنانيُالذينُيتبعونُ

ُهذاُاألسلوبُالفنانُجاكسونُبولوك.ُ

ُالنفسيةُ .2 ُحالته ُعن ُالنوع ُهذا ُفي ُالفنان ُيعبر ُالمساحاتُاللونية: رسم

ُواأل ُالمساحات، ُخالل ُمن ُهذاُالخاصة ُمتبعي ُأبرز ُومن ُباأللوان شكال

 (.30ُُمرجعُ)روثكوُالنوعُالفنانُماركُ

(ُللفنانُالفرنسيُمونييهُوالتيُتنتميُللمدرسةُالتجريديةُ،3ُوفيُاللوحةُ)

ُماُ ُفهم ُيمكن ُواقعيُلكن ُبشكل ُاألشكال ُتجسيد ُمنُعدم ُبالرغم نستطيع

يُهذهُاللوحةُيرميُإليهُالفنان،ُوهناُوجبتُالمالحظةُأنُالتجريدُأنواعُف

لمحُالفنانُلألشكالُالتيُفيُخيالهُمنُخاللُاجتماعُاأللوانُواألشكالُمعُ

  (.31)مرجعُُبعضهاُبهذاُالترتيبُبالذات

 

( أحد لوحات مونيية التجريدية3لوحة )  

 

للفنان محمد رجائي (4لوحة )  

 



 عشر التاسعلعدد ا                                           مجلة العمارة والفنون                                                

471 

(ُ ُللسيريالي4لوحة ُينتمي ُفنان ُوهو ُالتشكيليين ُمصر ُفناني ُهللاُأحد ُرحمة ُعليه ُالجوهري ُرجائي ُمحمد ُالتجر( يديةُة

ُالنسيجُوالغزلُوالتريكو.قسم76ُُوهومنُخريجيُالتطبيقيةُعامُ

 :التجريدى للفن الفنية القيم

 الفكريةُالمعاصرة. والمفاهيم الرؤيةُواألبعاد مع تلتقي جديدة وإبداعية تشكيليةوقيمُ جمالية عالقات عن يكشف فكر هو 

 قق  (.2001ُ-محمد محمد سحرُالبليهي،)ُوالعقل الروح بين والوحدة واإلنسجام والتناسق التوازن ي ح 

 عُالمفاهيمُالفكريةُم مباشرة تلتقي إبداعية تشكيلية وقيم جديدة يةجمال عالقات واكتشاف وفلسفته العصر فكر عن التعبير

 الحديثة.

 نسجامُفياإل ذلك لتحقيق وجوهر شامل مفهوم على وتقوم والمضمون الشكل قضايا ت عالج مبتكرة فنية حلول يجادإ 

 .(1967-)نيتوري،ُليونيلوُإليهاُ الوصول المراد يةالفن الوحدة

ُالمعاصر الفن في التجريدية أسس

ُاألثر البدائية، والشعوب األقوام بعض خلدته وما المتتالية اإلنسانية الحضارات عطاءات إن  الفن نشوء في الكبير له

 الرسمسماتُ تحمل التي الفنية الدالالت من الكثير على عثرت فقد التجريدي،

 إنسانيا، نشاطا يشكل قد الفن من النوع هذا أن إلى يشير وأغلبها التجريدي

 جدران على ظهرت والتي األولى، األشكال تلك بوساطة عنُوجوده عبر وذلك

ُفي ُ-الصاحب عبد الخزاعي،عبدالساده)ُالقديم الحجري العصر الكهوف

ُاإلسالمي. .(2011 ُللفن ُ والمتتبع ُالفنان ُفكر ُأن ُعنُيجد ُيبتعد ُأن المسلم

ُقريبيُعهدُمنُعبادةُاألوثانُالتيُ التمثيلُالظاهريُلألشكالُألنُالناسُكانوا

ُالتجريدُ ُمن ُواتخذ ُالمعاني، ُهذه ُعن ُاألشكال ُفنزه ُوتصورها، ُاآللهة تمثل

ُفالنباتاتُ ُبيئته، ُفي ُوالجمال ُالفن ُقيم ُوأعلى ُوعمارته ُبيوته ُبه ُليزين منهجا

ُإياهاُألشكالُهندسية،ُوعبرُعنُتوازنُالدنياُوزخرفها،ُونعيمُماُبعدُاآلخرةُفيُزخارفهُالتيُأبدعهاُقدُحورهاُمجرداًُ

التماثليةُالتكوين،ُووصلُالفنانُالمسلمُدرجةُمنُالتجريد،ُفصارتُلديهُالزخارفُالهندسيةُالتيُتنأىُبهُتماماُعنُالهيئةُ

ُتجريديُمكعبُالشكل، ُوهيُبناء ُالمشرفة ُفالكعبة ُلألشكال، ُفيطوفُُالظاهرية ُالسالم، ُعليه ُإبراهيم ُبيتُهللاُبناه وهو

ُوعندُ ُالرأسيُللمكعب، ُالمسقطُ ُوهو ُالمربع ُالبيتُوذلكُالطوافُبأنُرسم ُهذا ُالمسلم ُالفنان ُوجسد ُالمسلمون، حوله

ُالكواكبُ ُوحركة ُاألفالكُبالمجرات، ُوحركة ُدائرية، ُعنُالطوافُالتيُتمثلُدورانُالكونُحركة ُكناية تسجيلُحركته

ُال ُباللوحةحول ُالموضح ُالنجمي ُالطبق ُيتشكل ُالمربع ُدوران ُوتسجيل ُالطواف ُفبهذا ُالفن5ُ)ُشمس، ُفلسفة ُقمة ،)

ُالتجريدي.ُ

  التجريدية:رواد المدرسة 

 مPaul Czanne("1839 – 1906 )بول سيزان "

الفنُالحديث،ُومنُأكثرُالفنانينُي عدُالفنانُالتشكيليُالفرنسيُبولُسيزانُأحدُأهمُالذينُلعبواُدوراًُكبيراًُفيُإرساءُقواعدُ

ُالتيُشكلتُمنصةُالنطالقُاالتجاهاتُالتكعيبيةُوالتجريدية ُالفنية ُمنُخاللُبحوثه ُالمبكرة، ُفيُسنواتُالحداثة  تأثيراً

.ُحيثُي عتبرُسيزانُأٌبُللفنُالحديثُوذلكُألنُأسلوبهُكانُبمثابةُالمرحلةُاالنتقاليةُلتغييرُكبيرُفيُتاريخُ(32)مرجعُ

فيُنهايةُالقرنُالتاسعُعشرُالىُالمدرسةُالحديثُحيثُانتقلُفنُالتصويرُبفضلُتجاربهُمنُالمدرسةُالتيُنشأتُالفنُ

( الطبق النجمي5لوحة )  
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وكانُإتجاههُبنائيُمعماريُهندسيُوالذيُالعشرين.ُُالتجريديةُالتيُتكونتُفيُالقرن

ُ نحاُنحوُالتكعيبيةُالمسطحةُثمُالمجسمةُثمُالبنائيةُالتركيبيةُثمُإلىُالتجريدُالخالص.

توصلُسيزانُإلىُالحلولُالتيُكانُيبحثُعنهاُفيُأعمالُالمرحلةُالثالثةُالتيُبدأتُ

وطبقُأسلوبهُالجديدُالمتحررُمنُالتآثيريةُفيُاللوحاتُالتيُرسمهاُُ.1880منذُعامُ

ورُفيهاُوتوفرُلهُذلكُفيُاللوحاتُالتيُص1882ُبعدُعودتهُإليُبلدتهُاكسُفيُعامُ

(ُ)قمةُسان6ُويتضحُذلكُفيُلوحةُ)1887ُُ–1885ُجبلُسانُفيكتوارُفيُالفترةُ

ُورأىُ ُالتيُتتحكمُفيُتكوينها فيكتوار(ُحيثُأنُسيزانُبحثُفيُالقوانينُالهندسية

ُوفيُأثناءُ ُبالفرشاة ُوالمخروطُوعبرُعنُذلكُبلمساتُقويه ُاالسطوانةُوالكرة فيها

بهاُفيضيفُإليهاُماُيستحقُاإلضافةُويستبعدُمنهاُماُنقلهُلهذهُاالشياءُكانُيعيدُتركي

ُاماميةُ ُفي ُالموجودة ُالشجرة ُان ُالسابقة ُلوحته ُفي ُونالحظ ُالتسجيل ُيستحق ال

ُنظرياتهُ ُمهدت ُحيث ُالحديث ُالتصوير ُمؤسسُمدرسة ُسيزان ُيعتبر ُولذلك ُهندسية ُمتانة ُإحداث ُعلي ُتساعد اللوحة

ُوالت ُالتكعيبي :ُ ُالمذهبين ُظهور ُالى ُبأعمالهُ جريدى.الطريق ُأشاد ُكما ُالرمزيين ُجماعة ُسيزان ُبأعمال ُأعجب لقد

حتىُنسي1920ُُبعدُوفاته.ُوماُانُجاءُعام1907ُُالتكعيبيونُثمُالتجريديونُبعدُمشاهدةُالمعرضُالذيُأقيمُلهُعامُ

لكُمهدُلنظريةُالفنُانهُالمصورُالذيُحطمُالشكلُالطبيعيُواعادُصياغتهُوبذُعلىالناسُعالقتهُبالتأثيريينُونظرواُإليهُ

ُ(.33التجريدىُالحديثُالذيُظهرُفيُالقرنُالعشرينُ)مرجعُ

 Wassily Kandinsky" (1866 – 1944)" فاسيلي كاندنسكي

ُ)أميرُ ُبـ ُلقب ُوقد ُالتجريدي، ُالفن ُرائد ُيعتبر ُروسي ُتشكيلي فنان

ُو)الفارس( ُفيُالفن(ُالروح( ُ)الروحانية ُويقولُكاندينسكيُفيُكتابه ،

أوُ)حولُماُهوُروحيُفيُالفن(:ُالذيُيشبهُالذكرُفيُاإلسالمُوتكرارُ

ُعبرُ ُبعينها، ُلفظة ُتكرار ُعن ُالناشئ ُاإليقاع ُإن ُحيث ُالجاللة، للفظ

مسافاتُزمنيةُمحددةُليسُمجردُتنظيمُشكليُمحض،ُبلُيتفلتُمنهُماُ

كلُماُيستطيعهُالفنانُليسُإيقاظُشيءُفيُُيمكنُوصفهُبالروحانية،ُإن

ُحدودُ ُبه ُيتجاوز ُوإيحائي ُإيقاعي ُنظام ُخلق ُفي ُبل ُالمتلقي، ذاكرة

ُ ُمنطقة ُعليها ُنطلق ُأن ُيمكن ُمنطقة ُإلى ُالمباشر، مخاطبةُ(المعنى

ُ(ُأميرُالروحُلكاندنسكي7لوحةُ) .(34(ُ)مرجعُاألرواح

روادها،ُوقدُانساقُمنذُنعومةُأظافرهُُأبرزفيُالفنُالتشكيليُومنُُي عتبرُكاندنيسكيُمنُأوائلُمؤسسيُالحركةُالتجريدية

نحوُمفاهيمُالمعاصرة؛ُوهذاُماُدفعهُإلىُالبحثُواالبتكارُنحوُكلُماُهوُجديد؛ُمؤمناُبانُحتميةُالوجودُللفنُالتشكيليُفيُ

ُبقوا ُوانُيفرضُوجوده ُوانُيواكبُاالتجاهاتُالمعاصرة؛ ُالبد ُواإلبداعية ُالثقافية ُالتيُالساحة ُالنمطية ُغير لبُجديدة

ُإلىُجوهرُ ُالذاتُوصوالً ُأعماق ُوالمنطلقُمن ُالحر ُالتعبير ُباتجاه ُاألساليبُالتقليدية ُالفنُمن ُتحرر كانتُعائقُنحو

اهتمُكاندنسكيُفيُحركتهُالتجريديةُبـالشكلُُوالمحتوى،ُفقداألشياء.ُولماُكانتُغايةُالفنُهوُفيُقيمتهُالجماليةُفيُالشكلُ

ُإلىُشتىُأكثرُمنُال ُيمكنُتأويلُخطوطهُوألوانه ُيحتويُمنُرموزُتعبيريةُوبما ُباعتبارُإنُالشكلُقادرُبما مضمون؛

إلىُالتعبيرُعنُُأقربالتفاسير؛ُومنُالممكنُأنُتفسرُوفقُرؤيةُوثقافةُالمتلقيُللوصولُإلىُالمضمونُالذيُيعتقدُبأنهُ

الروح،ُولهذاُلجأُكاندنسكيُإلىُتحويلُاألشكالُالتيُتثيرُخلجاتُالنفس.ُباعتبارُالشكلُلهُوقعُوتأثيرُفعالُفيُدواخلُ

 

( أمير الروح لكاندنسكي7لوحة )  

( قمة سان فيكتوار لسيزان6لوحة )  
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نوازعهُالداخليةُإلىُخطوطُوسطوحُوأشكالُهندسيةُواختزالُمساحاتهاُ

عبرُالنقاطُوألوانُوعبرُتكثيفُوتقليلُإيقاعهاُالضوئيُبحثاُعنُالتعبيرُ

فعملُوفقُهذاُالنمطُإلىُُ(،8وصوالُإلىُالجوهرُوتعبرُعنُذلكُلوحةُ)

لُالطبيعةُوالتقليلُمنُعناصرهاُالتفصيليةُوصياغتهاُبشكلُتجريدُأشكا

جديدُعبرُالخطوطُواألشكالُالهندسية،ُمنُمربعاتُومستطيالتُودوائرُ

وخطوطُمستقيمةُأوُمنحنيةُومسطحاتها؛ُإلبقاءُاإليحاءُموجوداًُومتمثالًُ

ُالطبيعية،ُوقدُنجحُكاندنسكيُ ُللتعبيرعنُمعانيها فيُبثُالروحُفيُهذهُالخطوطُفيها

 اي المستقيمةُوالمنحنيةُحيثُأعطىُتنسيقُلونيُمرتبُومتدرجُوبألوانُمعينةُوترتيبهاُوفقُنظامُنفسيُمعينُ)مولر،جي

ُُ(.1988-فرانكُ ، وايغلر

ُالرسمُُ ُإضافةُإلىُاأللوانُأيُيعتمد ُالموسيقيةُالىُمحتواه ُبانُيضيفُاألنغام "رغبُكاندنسكيُأنُيوسعُمجالُالرسم

خباز،ُالموسيقيُوقدُحاولُانُيؤلفُنظاماًُيكونُفيهُبينُاألشكالُواأللوانُعالئقُنسبيةُثابتةُكالنوتاتُفيُالموسيقىُ)

ُإليهُ(1983ُُ-حنا ُاألساسُالذيُاستند ُاإللهامُوالخيال،ُومحررةُمنُكانُهذا ُثمرة ُولتصبحُالصورة مذهبُكاندنسكي.

الواقعية،ُومتجهةُنحوُاإلحساساتُفيُخلقُلوحاتُوتكويناتُمؤسسةُعلىُالمصادفةُنحوُالشكلُالخالص،ُبماُيتناسبُمعُ

ات،ُالمستطيالت،ُماُانتهىُإليهُأفالطونُمنُانُالجمالُالمطلقُيوجدُفيُالخطوطُالمستقيمةُوالسطوحُالهندسيةُ)المربع

بنُابيُبكرُبنُعبدُُالرازي،ُمحمدالمثلثات(،ُوليسُاألشكالُالطبيعيةُ)

.ُفضالًُعنُالتأكيدُفيُفلسفةُكانطُالمثالية،ُعلىُالشكالنيةُمنُدُط(-القادر

ُأرادُ ُالصدد ُوبهذا ُالخالص، ُالشكل ُفي ُيتجسد ُالخالص ُالجمال إن

تجنباًُتحويلهُإلىُ)كاندنسكي(ُأنُيحررُالتصويرُمنُالتمثيلُالصوري،ُم

ُإزاءُ ُومتحرر ُمرمز ُنظام ُخلق ُإلى ُليتوصل ُهندسي ُتزيين مجرد

ُتكمنُ ُعنده ُالفنية ُالصورة ُحداثية ُإن ُونجد ُالخارجية، الضرورات

ُانطباعات ُمنها، ُالخارجية،ُ-بمراحل ُللطبيعة ُمباشر ُانعكاس هي

ُ ُفيُُ-وارتجاالت ُجذور ُلها ُليس ُتلقائية، ُشعورية ُعابرة ُصورة هي

ُ ُثم ُضوءُُ-تكويناتالطبيعة، ُعلى ُأنجزها ُحساسية ُأكثر ُرسوم فهي

ُفيهُ) ُشامالً ُبحيثُيلعبُالشعورُوالغرضُدوراً ُاألولية، ُ،ُدراساته ريد

ُ ُ(1986ُ–هربرت ُ ُعندُ. ُالتجريدي ُالفن ُيكون ُالمنطلقات ُهذه ومن

ُالعالم؛ ُباتجاه ُرؤيا ُاللون ُمن ُيخلق ُخيال ُإعادةُُُكاندنسكي ُيتم ُإن بعد

ُيحدثُمنُتوتراتُصياغةُالطبيعةُوالواقعُب رؤيةُفلسفيةُتفلسفُكلُما

ُوالعاطفيُ ُالروحي ُباالنسجام ُشعوراً ُلتخلق ُرؤيتها ُوفق ُداخلية نفسية

ُالعالمُ ُأيُبينُصورة ُيربطُبينُالصورتين؛ ُفهو ُومنُهنا داخلُعمله،

ُكاندنسكيُ ُيخلق ُالصور ُتجريد ُوعبر ُالمرئي؛ ُالعالم ُوصورة الروحي

(ُ ُلوحة ُموسيقياً ُبتداخلُال9عالماً ُالتعبيرُالتجريديُالذيُ( ُوبتناسقُلونيُدقيقُبغية ُالمجردة خطوطُواإلشكالُالهندسية

عملُكاندنسكيُإلىُإبتكارهُوتوسيعُأفاقهُبكلُاالتجاهاتُاإلبداعية؛ُليكونُهوُرائداُومبدعاُلهذاُاألسلوب،ُفبعدُإنُكانتُ

غفُمنذُالبدأُفيُتغيرُقوالبُأشكالُالطبيعةُعبرُانطالقتهُاألولىُفيُعالمُفنُالتشكيلُمتأثراُبأسلوبُالفنُالتكعيبيُوقدُش

ُالهندسيُ ُالبناء ُأضاف ُانه ُبمعنى ُعنه، ُالتعبير ُيريد ُبما ُإحساسه ُمن ُمستمدة ُلمسات ُبإضافة ُوذلك ُالتكعيبيين أسلوب

 
 كاندنسكيل(9) لوحة

 
قوزاق فرسان من جنوب روسيا  (10) لوحة

 م لكاندنسكي1910

 

( لكاندنسكي8لوحة )  
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ُليكونُهذاُالمحورُنقلةُجديدةالتكعيبيُالمشخصُبأشكالهاُالهندسيةُلصورهُالمنقولةُمنُالطبيعةُبعداُذهنيُغيرُمشخص؛ُ

ُومبتكرةُفيُأسلوبُكاندنسكي،ُليبنيُعلىُضوءهُأسلوبُالتعبيريةُالتجريديةُ.

حيثُقدمُأعماالًُتنحوُنحوُالتبسيطُفيُاألشكالُوالتأكيدُعلىُاأللوانُالقويةُكماُفيُلوحتهُقوزاقُفرسانُمنُجنوبُروسياُ

ُ(10ُمُلوحةُ)1910

ُاخذ ُلتجديد ُوحبه ُأوربا ُفيُمختلفُدول ُالفنية ُأنشطته ُبصمةُُوفيُغمار ُتركوا ُالذين ُالمبدعين ُالمتميزُضمن موقعه

واضحةُفيُتاريخُالفنُالحديثُبماُقدمهُمنُبحوثُودراساتُفيُأساليبُالفنُالحديث،ُحيثُكانُلهُالفضلُاألكبرُفيُ

تأسيسُ)فنُالتجريد(ُوخاصةُفيُمجالُ)التجريدُالتعبيري(ُليسُفيُ)روسيا(ُفحسبُبلُفيُ)ألمانيا(ُو)فرنسا(،ُفبرزتُ

ُ)الكالسيكي(ُتجربت ُالفن ُحقبة ُمنذ ُالفن ُعلى ُمهيمنا ُكان ُالذي ُالواقعي( ُ)الشكل ُتغير ُفي ُسعت ُالتي ُ)التجريدية( ه

ُإظهارُ ُفي ُفاهتم ُاألشياء، ُجوهر ُإلى ُالوصول ُاجل ُمن ُالداخلي ُالمضمون ُعلى ُوتركيز ُو)الرومنتيكية(، و)الباروك(

الباطنيةُللفنانُعبرُ)الخيال(؛ُولهذاُيعتبرُأسلوبهُأسلوبُ)الشكل(ُعلىُ)اللون(ُليوضحُأشكالُالواقعُمنُخاللُالتفسيراتُ

)الالُصوري(و)الالموضوعي(،ُبمعنىُإنُلوحاتهُهيُمجردةُمنُ)اإلشكالُالواقعية(ُوليسُلهاُ)موضوع(؛ُبقدرُماُتعبرُ

ُ ُمقتربا ُ؛ ُوالنفسية ُالباطنية ُواإلحساسات ُالمشاعر ُحيث ُمن ُلإلنسان؛ ُالداخلية ُوالدوافع ُ)الخيال( ُعالم بأسلوبهُعن

)التجريديُالتعبيري(ُفيُعالمُ)الرسمُالتشكيلي(ُإلىُدرجةُكبيرةُبعالمُ)الموسيقى(ُالذيُليسُلهُ)شكل(ُوالُ)موضوع(ُ

ُالنغميةُعنُالمشاعرُواألحاسيسُالفنانُواإلنسان،وفيُلوحةُ) ُتعبرُالنظم (ُحيثُنجدُأحدُأعمالُكاندنسكي11ُبقدرُما

ُالذي ُتعقيداً، ُمنُزواياُُنرىُالنوعُاآلخرُاألكثر ُرؤيتها ُوبالتاليُامكانية ُبينُاللونُوالشكلُوالحجم ُعلىُالحوار يعتمد

ُمختلفةُبشكلُدائم،ُويذكرُأنُكاندنسكيُهوُالفنانُالذيُخلقُمعنىُانسانيُلأللوان.

ُ
( لكاندنسكي11لوحة )  

منُخاللُُُاإلنسانُوعالقتهُبالطبيعةإعادةُترتيبُأوراقُُُالتجريديةُالتعبيريةُالتيُقادهاُكاندنسكيُوالتيُاعتبرتُبمثابة

ُالبناءُ ُكلُمن ُتأثير ُوفق ُو ُللتشكيالتُاالجتماعية؛ ُاالقتصادية ُوفقُالطبيعة ُالماديُللتاريخُوالتيُتبنىُتحليالتها الفهم

الفوقيُوالتحتيُعلىُبعضهماُالبعض،ُوالتيُمنُخاللهماُتحددُطبيعةُالتطورُللمجتمعاتُالبشرية،ُفلماُكانُالبناءُالتحتيُ

المتمثلُبقوىُاإلنتاجُوعالقاتُاإلنتاج،ُاألولىُتكونُفيُحالةُمستمرةُمنُالتطورُبينماُتكونُالثانيةُفيُحالةُتناقضُمعُ

األولىُلحينُأنُتأخذُلنفسهاُأنماطُتتوافقُمعُاألولىُومتىُتمُذلكُتدخلُالقوىُاالقتصاديةُاالجتماعيةُمرحلةُأخرىُمنُ

ُالفوقيُوالذيُيشمل ُفانُالبناء ُمنُمكوناتُالبنيةُُالتطور، ُوالفنُوالىُأخره ُاألخالقُوالثقافة ُالتربية ُونظم معايرُالقيم

الفوقية،ُيدخلُمعُالبنيةُالتحتيةُفيُصراع؛ُلتصبحُالبنيةُالفوقيةُأسيرةُماُيحصلُمنُتغيراتُفيُالبنيةُالتحتيةُبماُيجعلهاُ

السياقُلـلماديةُالتاريخيةُكانُتأثيرهُعلىُمعطياتُتفكرُفيُتغيرُأنماطُالحياةُبماُيتوافقُمعُتطوراتُالمرحلة،ُووفقُهذاُ

ُأفرزتهُمنُ ُوما ُالصناعية( ُ)الثورة ُأحدثته ُوتأثيراتهُعلىُضوءُما ُالتيُحددُمسارها الفنُباعتبارهُضمنُالبنيُالفوقية

 .ُ( 35مرجعُ(  سلوكياتُفيُبنيةُالتطوراتُللمفاهيمُللمجتمعاتُالبشرية
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 " Piet Mondrian” (1872 – 1944)بيت موندريان 

(،The Styleُفنانُهولنديُاألصلُمنُأهمُفنانيُالقرنُالعشرين،ُرائدُالجماعةُالهولنديةُالتيُعرفتُباسمُديُستايلُ)

ُاالتجاهُ ُينشرُويؤّصلُهذا ُالتجريديةُفيُالتشكيلُالمعاصرُوالذيُبدأ وهوُمنُأبرزُفنانيُومؤسسيُومنظريُالمدرسة

فيُكتابهُ)أنيُالُأودُأنُأمّثلُاإلنسانُكماُهوُكائن،ُوإنماُباألحرىُكماُينبغيُُالفنيُفيُكتابهُ)الفنُالحديث(،ُحيثُذكر

ُ ُعام ُديُستيل ُفيُمجلة ُأيضا ُوذكر ُيكون(، ُنقية1917ُأن ُالحقيقة ُهناكُتكمن ُالمتغيرة، ُالطبيعة ُأشكال ُوراء ُ)إنه م

ينُحيثُيرىُأنُمظاهرُاألشكالُ.ُيعدُموندريانُأولُمنُكشفُخصائصُالشكلُواللونُالطبيعيتعبيرية(وثابتة،ُولهاُقوةُ

تتحولُوتبقىُالحقيقةُدائمةُحيثُتوصلُإلىُالتشكيلُالخالصُوالنزعةُالالموضوعيةُوالالتمثيليةُفيُمجالُالفنُحيثُبدأُ

ي جردُاألشكالُويلّخصهاُويبّسطهاُوينّقيهاُبقدرُاإلمكانُويبعدُعنهاُكلُماُهوُبعيدُعنُالحقيقةُأوُيثيرُالتفاصيلُالمزعجةُ

لةُالبصرية،ُإلىُأنُتوصلُإلىُأنُالخطُالمستقيمُبنوعيهُاألفقيُوالرأسيُوالمنحنيُهيُمكمنُالتشكيلُوهيُالتيُللرسا

تحققُالتوازنُوالتكافؤُبالعالقاتُالبصريةُوالتيُتعبرُعنُالنقاءُالجوهريُحينُنستطيعُفقطُأنُنفّجرُماُفيهاُمنُإمكانياتُ

ُتشكيليةُوجماليةُوتعبيرية.ُُ

موندريانُاالعتمادُعلىُالتقاءُالخطوطُالمستقيمةُالمتقاطعةُأفقياُورأسياُكقوتينُفيُاتجاهينُمتعاكسينُُنالحظُفيُأعمال

ُيحملهُمنُدالالتُومعانيُللشموخُوالعظمةُوالنموُوالسموُوالصعودُحينُالتقائهُمعُالخطُ فالتقاءُالخطُالرأسيُبكلُما

ُللمشاهد ُتوحي ُمعانيُودالالتُنفسية ُمن ُيحويه ُبما ُالتناقضُُاألفقي ُهذا ُكل ُوالهدوء، ُوالسكون ُوالتوازن باالستقرار

يجمعهُموندريانُبشكلُمتآلفُوحميمُويصيغهُببراعةُفيُشكلُمنطقيُبصريا،ُعندهاُيرىُالفنانُأنهُقدُحققُآمالهُالفنيةُ

عامدُالمنطقيُالذيُهوُوالتشكيليةُعندُهذاُااللتقاءُالذيُاستطاعُمنُخاللهُأنُيزيلُذلكُالتوترُالديناميكيُللرؤيةُفيُهذاُالت

ُأساسُتركيبُوبناءُالوجودُكماُنالحظُفيُتعامدُاألشجارُالطويلةُمعُخطُاألرضُالذيُتستقرُعليهُكافةُالموجودات.

كماُيرىُموندريانُفيُتكرارُهذهُالخطوطُالمتعامدةُإبداعُنوعُمنُاإليقاعُالجميلُوالتناغمُفيُالحقولُالمرئيةُفيُمجالُ

إدراكُالعملُالفنيُفيحققُبذلكُعالقاتُشموليةُومتوازنةُومتكاملةُبشكلُمثاليُحينماُيدمجُذلكُالتجريدُالخطيُالهندسيُ

ُ(.13ُ(،ُ)12التجريدُاللونيُلوحتيُ)فيُأبسطُصورهُمعُأقصىُدرجاتُاالختزالُو

يعتمدُموندريانُعلىُالخطوطُالمتعامدةُواأللوانُالصافيةُوالمساحاتُالمتنوعةُفيُتحقيقُقيمُالجمالُوقوانينهُفيظهرُلناُ

ُالخطوطُ ُفي ُوالرأسي ُاألفقي ُخالل ُمن ُالتباين ُمع ُواالنسجام ُالتعقيد، ُداخل ُوالبساطة ُالوحدة، ُداخل ُالعجيب التنوع

انُوالواسعُوالصغيرُفيُالمساحات.ُفينظرُالمشاهدُإلىُجمالياتُالتنوعُفيُواألساسيُوالمحايدُوالباردُوالحارُفيُاأللو

ُاأللوانُ ُتوزيع ُفي ُالعجيب ُالتوازن ُيشاهد ُكما ُالبصري، ُالكادر ُداخل ُالفراغ ُعلى ُوسيطرته ُالفنان ُوتحّكم المساحة

سةُالتجريديةُالهندسية،ُالتيُلهاُالمتناغمةُوالمتصارعةُداخلُاللوحة.ُلقدُكّونُموندريانُمذهباُفنياُقائمةُبذاتهُداخلُالمدر

ُ ُُُ ُُُُُُُ 
التجريدية موندريان بيت أعمال من نماذج( 13) ،(12لوحتي )  

https://www.almrsal.com/?attachment_id=208146
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رؤيتهاُالخاصةُللفنُولهاُأهدافهاُوفلسفتهاُالمنبثقةُمنُهذاُالفكر.ُانتشرُأسلوبُهذهُالمدرسةُبمجاالتُعديدةُمنُمجاالتُ

ُيقولُموندريانُإنُُ(،36الفنُوبالذاتُمجالُالديكورُواألثاثُوالمالبسُواألدواتُالمنزليةُعندُالباوهاوسُ)مرجعُ كما

يدُهوُالسبيلُالوحيدُلالقترابُمنُالحقيقةُوالعودةُإلىُاألصولُوالبدايات.ُلكنُذلكُالُيتحققُماُلمُيملكُالرّسامُقدراُالتجر

والزالتُليومناُهداُتعرضُلوحاتُالفنانُُوالتناغم؛عالياُمنُالوعيُوالحدسُاللذينُيمّكنانهُمنُبلوغُأعلىُدرجاتُاإليقاعُ

ُ،ُ(37)مرجعُالهولنديُبكبرياتُالمتاحفُالعالمية

(ُ ُلوحة ُالرمادية ُالشجرة ُلوحة ُفيُتجربة14ُوتعتبر ُفاصالً ُحداً )

ُ ُموندريان ُبت ُالهولندي ُانتقلالفنان ُالىُُوالتي ُذلك ُبعد منها

وبعدهاُاصبحتُلوحتهُمجردُشبكةُُالهندسية،التجريديةُوالتجريديةُ

ُوالتيُتحجزُفيُمربعاتهاُ ُالمتقاطعة ُالسميكة منُالخطوطُالسوداء

ُالرماديةُ ُوالشجرة ُوزرقاء. ُوصفراء ُحمراء ُالوانا ومستطيالتها

ُالتفاصيلُ ُالتفاحُللفنانُوالتيُتخففُالفنانُمن ُشجرة ُللوحة شقيقة

ُخريفيهُ ُحتىُغدتُشجرة ُبعيده ُالىُحدود ُواختزلها منُجذعُفيها

والُاقلُوفيُلوحةُالشجرةُالرماديةُالثمةُاللونيةُُأكثرواغصانُالُ

ُ(.38رةُوذاتُاشكالُهندسيةُ)مرجعُكبي

 الفوتوغرافيا التجريدية:

ُاثناءُطرقُبعدةُت نفذُمميزةُفوتوغرافيةُفنيةُولوحة ،ذاتهُبحدُتشكيليُفنُوي عتبرُالفوتوغرافيُالتصويرُفنونُمنُفنُهو

ُآلخر.ُشخصُمنُتختلفُالتيُالخاصةُوموهبتهُرؤيتهُفنانُولكلُالخالبة.ُالجمالياتُبهذهُوإخراجهاُالصورةُالتقاط

ُت ثيرُالتساؤالتُفيُذهنُاإلنسانُ ُالعينُبمعنىُاخرُتصويرُالشيءُبطريقةُمعينه ُتراه ُالموضوعُعنُما وَيعنيُبتجريد

ُ(.39)مرجعُأومفهومُأومعنىُواضحُومقروءُللمتلقيُُفكرهُفنيةالوليسُمنُالضروريُأنُتوضحُاللوحةُ

ومعرفةُلماذاُُأسرارهاُوأغورهاالصورةُالتجريديةُصورةُتحيرُالناظرينُإليهاُويأخذونُفترةُفيُتأملهاُومعرفةُمكنونُ

ُالصورةُ َُعنىُبهذه ُالمنظرُوماذا ُفيُالفنُالتجريديُسهولةُُالتجريدية؟صورُالمصورُهذا اإلقتناصُووجودُوأروعُما

 (.40العناصرُفيُكلُمكانُتذهبُإليهُ)مرجعُ

ت دعىُأحياناُالفوتوغرافياُالتجريديةُبالفنُغيرُالموضوعيُأوالتجريبيُأوالملموس.ُقدُتعزلُالصورةُالفوتوغرافيةُجزءاًُ

حقيقةُبواسطةُأشياءُُمنُالمشهدُالطبيعيُلتغيرُاالنطباعُالمتأصلُفيُذهنُالمشاهد،ُوقدُتنظمُعمداًُصورةُالُتبدوُظاهرة

ُيمكنُإنتاجُالصورة ُأنه ُكما ُاأللوانُوالضوءُوالظلُوالتشكيلُلنقلُمشاعرُوأحاسيسُوانطباعات. ُتستخدم ُأوقد  حقيقية

وقدُالُتستخدمُالكاميراُفيُُوالجرافيك،بواسطةُمعداتُتصويرُتقليديةُكالكاميراُوغرفةُتحميضُاألفالمُوبرامجُالمونتاجُ

ُ.(41)مرجعُالفيلمُوالورقُوالوسائلُالفوتوغرافيةُاألخرىُفيماُيتضمنُالعروضُالرقميةُذلكُبلُإنهُيتمُمعالجة

ُالحديثةُ ُالتجريديةُمجردُعملُبرامجُعلىُالكومبيوتر،ُوالحقيقةُأنُالتكنولوجيا ُأنُالفوتوغرافيا يغلبُعلىُالفكرُالسائد

ُأكثرُعلىُم ُمثلُتسليطُالضوء ُعالية، ُتقنية ُالفنانُوتتيحُله ُرؤية ُهيُلعبةُتخدم ُلجذبُعينُالمتلقيُوهذه ُمعينة نطقة

الفنان،ُأوُكيفُأربطُالمشاهدُباللوحة،ُوماُالفكرةُالتيُتصلُوكيفُتشدُوعيه؟ُوهوُماُيسمىُ)قلبُأوُصلبُالموضوعُ

 أوالفكرة(.ُ

ُوالخطوطُ ُالتكوين ُحيث ُمن ُالجميلة ُالفنون ُمن ُأقرب ُوجعلتها ُالفوتوغرافيا رت ُأث  ُالتجريدية ُالفوتوغرافيا ُأن ونجد

ُأعلىُ ُعلى ُالطبع ُجودة ُتأتي ُذلك، ُوبعد ُالهائلة. ُوتطبيقاتها ُالحديثة ُالرقمية ُالكاميرات ُإمكانيات ُإلى ُإضافة واأللوان،

ُ.(2016ُ–لصاوي،ُمحمدُحتىُيظهرُالعملُفيُأحسنُصورةُ)اُتقني،مستوىُ

 

م1912( أشجار رمادية لموندريان 14لوحة )  
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الرسمُوالتقنيةُالتيُوطدتُالجمعُبينهما،ُمعُإنتشارُالفوتوغرافياُفيُأوروباُوأمريكا،ُبدأُُالفوتوغرافيُمنإستفادُالتصويرُ

الحراكُالفنيُالتجريبيُبالتزايد،ُمنُخاللُمحاوالتُاكتشافُإمكاناتُوطاقاتُالكاميراُالتعبيريةُوالفنيةُالمغايرة.ُفيُتلكُ

ُهذاُالمرحل ُوترافقُمع ُالبصريُالفنيُوالتوثيقي، ُمنُحيثُاألسلوبُوالبناء ُمدارسُفوتوغرافية ُظهرتُعدة ُالمهمة ة

ظهورُمدارسُنقدية،ُاستعارتُفيُجوانبُعديدةُمنهاُالكثيرُمنُالمفاهيمُوالمسمياتُوالمصطلحاتُالنقديةُفيُالمدارسُ

وغرافي،ُوهوُمنُالتياراتُالتيُبدأتُمبكراُمنذُبداياتُالقرنُالتشكيلية.ُمثالُعلىُذلك،ُماُنجدهُفيُتسميةُالتجريدُالفوت

ُيعتبرُ ُالذي ُكوبورن، ُألفين ُاألمريكي ُالفوتوغرافي ُأعمال ُظهور ُبعد ُصيغ ُنفسه؛ ُالمصطلح ُأن ُحيث العشرين،

مُنماذجُالفوتوغرافيُالرياديُلمثلُهذاُالنوع،ُحيثُعززُاإلمكاناتُالبصريةُالفنيةُالفوتوغرافيةُللكاميرا،ُمنُخاللُتقدي

لتُ ُشكَّ ُالتي ُالتجريد، ُفي ُمبكرة فوتوغرافية

ُوذاعُ ُالفوتوغرفي ُالوسط ُفي ُالفنية مكانته

ُالتيارُ ُلهذا ُكذلك ُوأسست ُفيه، صيته

ُبينُعامُ ،1905ُإلى1900ُُالفوتوغرافيُما

فيُالوقتُالذيُكانُفيهُالفوتوغرافُفناُحديثاُ

ُما. ُصورهُُنوعا ُالتقاط ُفي ُكوبورن اعتمد

ُتح ُعلى ُالبصريةُالتجريدية، ُالبناءات ديد

ُعلىُ ُبينُالضوءُوالظلُومعُتركيزه ُما ُأوُمنُحيثُالعالقة ُبينُالكتلةُوالفراغ، ُمنُحيثُالتوازناتُما ُإما المتناسقة،

أضافُكوبورنُعلىُهذهُالريادةُمشروعا1906ُُالمشهديةُالتيُتحملُإيقاعاُبصرياُمكررا.ُفيُالعامُالسادس،ُأيُعامُ

صفُبالفترةُ عصره،ُحيثُشملُهذاُالمشروعُصورُبورتريهُللنحاتُفيُمسيرته،ُمنُقبلُنقادُ«ُالرمزية»فوتوغرافيا،ُو 

ُالشهيرُرودانُوالمسرحيُاألشهرُجورجُبرناردُشو.ُ

(ُ 15ُصورة "ُ ُالحركة ُتتابع )Chronophotographُ"ُ ُماري ُإتيان ُجول ُللفنان " Jules Etienne Mareyُُعام "

ُالتجريدية.مُوتعتبرُمنُأوائلُالصورُالفوتوغرافية1890ُُ

ُعلىُالرغمُمنُإيحاءاتُالمسميات،ُوتعتبرُصورهاُ ويظلُالتجريدُالفوتوغرافيُوالرمزيةُالفوتوغرافيةُفناًُفوتوغرافياً،

ُالنقية،ُبعيداُعنُأيُإضافاتُرقميةُ ُماُكانتُمقدمةُللجمهورُبصيغتها ُفوتوغرافيةُإذا أوحسية.ُلكنُماُهوُالحدُصورا

ُفيها؟ ُليست ُوعناصر ُجماليات ُعليها ُوإضافة ُفيها ُوالتغيير ُللصور، ُالمقبولة ُالمعالجة ُبين ُُالفاصل

ُبينُ ُاالختيار ُيتم ُالتيُعلىُأساسها ُالنقدية، ُالفنية ُالقيمة ُأو ُالفاصل، ُالحد ُهو ُبشكلُكبيرُما ُالمثارُحالياً ُالتساؤل وهو

ُ ُأوُفناًُرقمياًُأوعمالًُفنياًُتشكيلياً،ُحينُتكونُأساسُهذاُالعملُصورةُفوتوغرافية؟ُتصنيفُالعملُالفنيُفوتوغرافياًُ

وي عرفُالتكوينُفيُالصورةُالفوتوغرافيةُأنهُفنُترتيبُالعناصرُالمختلفةُترتيباًُمنطقياًُوصحيحاًُوتعتمدُجودةُالتكوينُ

بصريُللصور،ُفالتكوينُالجيدُهوُتجميعُللعناصرُالفنيةُفيُالفوتوغرافياُعلىُتعيينُالقيمُالجماليةُالتيُتشكلُاإلتزانُال

ُاألساسيةُ ُالمهارات ُأحد ُهو ُالفوتوغرافي ُالكادر ُتشكيل ُوي عد ُوالتقني، ُوالفني ُالهندسي ُالجانب ُحيث ُمن واإلبداعية

ُ.(2016ُ-ُُحسين،ُأسماءُعادلللمصورُوهوُأحدُاألعمدةُاألساسيةُلنجاحُالصورةُ)

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 
 الحركة لجول إتيان ماري ( تتابع15صورة )
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   اللقطة:أساليب التجريد المتبع في إعداد 

  التكرار النمطيPattern 

بالنمطُأيُتكرارُعنصرُأوُمجموعةُعناصرُفيُالخلفيةُأواألرضيةُوماُُالمصورين..ُالمقصودهوُاألكثراستخداماًُبينُ

 Bright "الساطعةُللعقولُالساطعةُُ(ُاألضواء16الصورةُصورةُ)ُخالفه،ُوالُمانعُمنُوجودُعنصرُأوهدفُآخرُفي

Lights for Bright Minds" ُ ُللمصورُُ ُبوزوُ" ُأ. David A. Buzzeoُُديفيد "2017ُ(ُ ُوهي17ُم.ُصورة )

"ُعامDavid A. Buzzeoُُللمصورُديفيدُأ.ُبوزوُ"ُ"Thin Sectionُ مقطعُرفيعُ"ُعبارةُعنُنمطُعشوائيُبعنوان

2017.ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

  األلوانcolors 

ويحتاجُلعينُذكيةُويعتبرُالتجريدُاللونيُهوُاألسهلُعلىُاإلطالقُُالتجريدُباستخدامُاأللوانُممتعُومبهجُللنفسُقبلُالعين

ُ(.18صورةُ)ُوواضحةُبالنسبةُللمشاهدألنُرسالةُالمصورُموجههُ

  الخطوطLines 

ُُكثيرا،وهوُأسلوبُيشدُويجذبُ ُالم شاهد لمراحلُمختلفةُمنُالتفكيرُصورةُحيثُيساعدُفيُتكوينُأشكالُخياليةُتأخذ

(19.)ُ

  المنحنياتcurves 

ُاتجاهُمختلفُعنُالخطُففيُالمحنىُننغلقُبالتجريدُ كانتُُإذاالمنحنياتُأوُالتقوسُهوُنوعُمنُالتشكيالتُالمهمةُولها

ُ(.20أسلوبُدارجُبشكلُكبيرُشكلُ)ُكانتُالمنحنياتُحلزونية.ُوهوُإذاونتسلسلُفيُالتجريدُُمغلقة،المنحنياتُ

  الظاللShadows 

ُيظهرُبشكلُ ُأنه ُاألبــــرزُمنُابداعُالتجريد ُحينُتكونُهيُموضوعُالصورة مختلفُعلىُظاللُاألشكالُوالخطوط.

والطاغيُعلىُاللقطة.ُولكلُنوعُجمالهُواسلوبهُويجبُأنُتتمرنُالعينُقبلُالعقلُعلىُمثلُهذهُاألساليبُوتطبيقهاُكلُ

ُُُُ(.21فترهُواالستمتاعُبجمالياتهاُصورةُ)

ُ

        
 Tomasz ل المنحنيات( 20) صورة    David De Backer ل الخطوط( 19) صورة        Minor White ل األلوان( 18) صورة

Szatewicz 

       
( نمط عشوائي للفتان17( نمط متكرر للفنان.                   صورة )16صورة )                  

David A Buzzeo                                 David A. Buzzeo    
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  األشكالShapes 

.ُالخ.ُ./لوقتُا/ُالنوعُ/ُُظروفُالمكانلُواستفسارُعنُمكنوناتُالصورةُالتجريديةُوماُهيُتجعلُالعقلُوالفكرُفيُتساؤ

،ُ)مرجعُ(22األشكالُكثيرةُالُحصرُلهاُوالُتنحصرُفيُفقطُفيُالمربعُاوالمثلثُبلُأعمقُمنُذلكُبمراحلُصورةُ)

42.)ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُحيثُاليمكنُالتعرفُعلىُالموا ُالفوتوغرافي، ُللتصوير ُالموحد ُالنوعُالكبير ُهو ُالمجرد ُالتصوير ُالاي عد م َصورةُضيع

ُالتقاط ُفإنهُبسهولة، ُأخرى ُحاالت ُفي ُوربما ُتريدها، ُالتي ُالمشاعر ُلتوصيل ُطريقة ُأفضل ُهو ُمجردة يجردُُصورة

.ُالصورةُلعاطفةصوركُمنُالسياقُالحيوي.ُأهمُأجزاءُالصورةُغالًباُماُتكونُ"غيرُالملموسة"ُمثلُالتكوينُوالمزاجُوا

ُمهماًُمنُالصورةُومعُأنواعُالتصويرُاألخرى،ُال بلُُورة،الصادُتؤديُإزالةُالموضوعُإلىُإفسُالتجريديةُتفقدُجزءاً

ُمنها:ُرائعةُيمكنُأنُتجعلهاُأقوى.ُالُيزالُلدىُالمصورينُالمجردينُالكثيرُمنُاألدواتُالمتاحةُلهمُاللتقاطُصور

 :ُمشرقُمقابلُالظالم،ُقاسيةُمقابلُلطيف.ُالنور

 :ُدافئُمقابلُبارد،ُنابضُبالحياةُمقابلُمهزوم.ُاللون

 :ُلسة،ُخشنة،ُصلبة،ُناعمة،ُالُتعدُوالُتحصى.تنوعاتُسُالملمس

 :ُتتخيُالتكوين ُأيُمزاجُيمكنكُأن ُالعاطفة: ُمغلق، ُمفتوح، ُثابت، ُديناميكي، ُمتوازن، ُغير ُمتوازن، ُدتُمنولله،

ُالعناصرُالمذكورةُأعاله.

بصرفُالنظرُعنُمدىُصعوبةُالمحاولة؟ُُالموضوع،ونتسائلُهلُالصورةُ"مجردة"ُفقطُعندماُالُيمكنكُمعرفةُماهيةُُ

ُماُتظهرهُ ولكنُُالتجريدى،علىُاألقلُفيُبعضُالمستوياتُوتعرفُبالفنُشبهُُالصورة،ماذاُعنُالحالةُالتيُتفهمُفيها

ُإلىُ هذاُهوُالفرقُبينُالتصويرُالتجريديُُذلك؟األجزاءُاألكثرُأهميةُفيُالصورةُهيُخطوطهاُوأشكالهاُوهيكلهاُوما

ُعنُوشب ُفكرة ُاألقل ُعلى ُلديك ُسيكون ُأنه ُيعني ُمما ُالتجريدي. ه

الموضوعُعندُرؤيتهمُ)شبهُتجريدى(.ُليستُ"مجردةُحقيقية"ُبمعنىُ

بعضُلوحاتُالتجريدُالجقيقىُالُيوجدُموضوعُمتميزُعلىُاإلطالق،ُ

ُشبهُ ُالصور ُرؤية ُالشائع ُومن ُقماش. ُعلى ُأوألوان ُخطوط فقط

تماًما.ُهذاُصحيحُبشكلُخاصُإذاُُالمجردةُأكثرُمنُاألعمالُالمجردة

ُتمييز؛ُ ُأي ُمن ُأكثر ُوالمشوهة ُالواضحة ُغير ُالصور ُتتجاهل كنت

ُالمثيرةُ ُالصفات ُمن ُالكثير ُالتجريدي ُشبه ُللعمل ُيكون ُأن يمكن

ُ(.23لإلعجابُصورةُ)

     
 Blue Popovicل  ( األشكال22)صورة           RICK OHNSMAN( الظالل ل 21صورة )            

 

 

  
شبه مجردة( 23صورة )  
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ُانتُعبارةكماُلوُكفيُالواقع،ُقدُتكسبُالتصويرُالفوتوغرافيُاليوميُ)النوعُغيرُالمجرد(ُالتعبيرُعنُلقطةُذاتيةُخاصةُ

لُالعملُالًيا،ُمثكونُمثعنُمجموعةُمجردةُمنُالخطوطُواألشكالُواأللوانُوالقوامُوالتناغم.ُهذاُالُيعنيُأنُهذاُدائًماُماُي

نُلفعل.ُولكًماُباالوثائقي،ُأوالصورُالتيُيكونُفيهاُالموضوعُمثيًراُلإلعجابُأوغيرُعاديُلدرجةُأنهُيثبتُالصورةُتما

ُةُالمجردة"ُفكرةُجيدة.تعدُ"العقليُ-كنُتحجبُأيُشيءُعنُالموضوعُتحتىُإذاُلمُُ-ضُالحاالتُعلىُاألقلُفيُبع

ُ:التصوير الفوتوغرافي المجرد يهتم بي

 البحث عن األشكال، وليس عن الموضوعات 

وعناصرُتكوينُأكثرُمنُموضوع.ُحيثُالننظرُإلىُالعالمُالتصويرُالمجردُيدورُحولُسردُالقصةُمنُخاللُجمالياتُ

ُوألوانُ ُوأشكال ُكخطوط ُولكن ُلها، ُصور ُاللتقاط ُفردية كأشياء

ُالنظرُإلىُالسماءُنشاهدُنقاطُ ومنسوجاتُوظاللُوإبرازات.ُعند

ُفيُ ُالهندسية ُاألشكال ُتكرارات ُورؤية ُالسحب. ُمن ُبدالً زاهية

لنظرُإلىُاألرضُنشاهدُالمبانيُوليسُالنوافذُوالمدرجات.ُوعندُا

مجموعةُمنُاأللوانُالخضراء.ُويتمُترتيبُتلكُاألشكالُواأللوانُ

ُالمعينُ ُالموضوع ُعن ُبغضُالنظر ُالبعض، ُبعضها بحيثُتكمل

المختبئُتحته.ُوعندُالقدرةُعلىُ"رؤيةُماُوراءُالموضوع"،ُفإنُ

(ُتظهرُالكثبان24ُالصورةُالمجردةُستنموُبشكلُأفضل.ُصورةُ)

ُفيهاُنمطُلوحةُالشطرنجُالداكنُوالضوءُواألزرقُوالذهبي.ُالرمليةُيتضح

  :مرحلة ما بعد المعالجة 

موضوعُكونُالالمصورُالتجريديُهوُأفضلُمنُيقومُبالمعالجاتُالبعديةُللقطةُالمصورةُألنهُالوحيدُالذيُيعرفُكيفُي

 (25صورةُ)ُ.األصلي

  الحياة:عزل شريحة من  

ُ ُوذلك ُالحدود. ُأقصى ُإلى ُالتبسيط ُالنتيجة ُوتكون ُمختلفة، ُبطرق ُمجردة ُصور ُالتقاط ُيمكن ُكيف ُتتوضح ُحديدبعد

لتكبيرُطريقُاُالسياقُمنُالصورةُلدرجةُأنُتصبحُمجردةُعنُونستطيعُإزالةالموضوعُالمرادُتصويرةُفيُالمقامُاألول.ُ

لىُإاإلنتباهُوردها،ُحيثُتقعُالتفاصيلُالغريبةُخارجُاإلطارُبمفلعزلُميزةُمعينة،ُأواالقترابُمنُالموضوعُبدرجةُكافيةُب

 (26تفاصيلُصغيرةُعنُالموضوعُالمصورُالذيُينقلُجوهرهُإلىُأقصىُحدُممكن.ُصورةُ)

 :الغموض  

يكتنفُالغموضُالصورةُالمجردةُحتىُأنُالمشاهدُربماُاليستطيعُالتعرفُعلىُماهيةُالصورة،ُمماُيدفعهمُلتأملهاُمدةُ

ُ ُمع ُوتكوينُعالقة ُمماطويلة ُحيثُُالصورة، ُجاذبية. ُأكثر ُالفوتوغرافي ُالتصوير ُهذهُيجعل ُهوية ُالصعبُتحديد من

ُُُ
( يكتنفها الغموض لهارولد هول 27صورة )اقتصاص جزء من الواقع بعين مجردة و (26( نتيجة للمعالجة الجرافيكية وصورة )25صورة )  

 

( البحث عن الشكل وليس الموضوع24صورة )  
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ُهلُتص ُالصورة، ُتلةُمغطاة ُأم ُفيُالمسافة ُونتسائلورُالكثبانُالرملية ُالتيُُبالثلوج؟ ُتشعر؟ ُالصورة كيفُتجعلكُهذه

 (27صورةُ)ُيمكنُأنُتكونُقوةُصورةُمجردة.

  للتجربة:االستعداد  

ُالتكوين ُمن ُبدًءا ُشيء ُكل ُفي ُاألخرى، ُاألنواع ُالتجاربُمن ُعلى ُانفتاًحا ُأكثر ُالتجريدي ُالتصوير ُإُيعد عداداتُإلى

ءة،ُن،ُوالتكوين،ُوأسلوبُاإلضامثلُشكلُمعيُ-الكاميرا.ُقدُتكونُهناكُصيغةُللحصولُعلىُصورُجيدةُمنُنوعُمعينُ

ُالعا ُالغالقُللتصوير ُوسرعة ُوالفتحة، ُالبؤري، ُحيثُالُقوالبعد ُليسُكذلك. ُالمجرد ُبديُإالُأنُالتصوير لُلديكُواعد

ُالحريةُفيُاختيارُأيُمتغيراتُفنيةُوإبداعيةُضروريةُلتوصيلُرسالتكُالعاطفية.ُ

  الكاميرا:حركة  

ُأثناءُالتقاطُصورة.ُوتكونُهذهُالحركةُ يتمُإنشاءُالكثيرُمنُالتصويرُالمجردُمنُخاللها،ُحيثُتقومُبنقلُالكاميراُعمداً

 (.31)، (30(،ُ)29(،ُ)28)ُمدروساً.ُصورسريعةُأوُبطيئةُأويمكنُأنُتكونُتعريضاًُطويالًُ

  واإللهام:األفكار  

 تساعدُفيُالحصولُعلىُصورُتجريديةُجيدةُُُُللحصولُعلىُصورُتجريديةُهناكُبعضُالمواضعُالتي

  :تصوير الماكروجرافي 

التصويرُالماكروجرافيُهوُالتصويرُعنُقربُبمسافةُأقلُمنُعشرُأمثالُالبعدُب

ُبالفعلُ ُيشعرنا ُالصغير ُالعالم ُألن ُتجريدية، ُصوراً ُتعتبر ُوصوره البؤري،

ُقطراتُ ُالتجريدي،ُباإلختالف. ُالموضوعاتُللتصوير ُمنُأفضل ُواحدة الماء:

ُللمصورُ ُصديق ُأفضل ُهو ُفالماء ُالمختلفة، ُاألشكال ُمن ُالكثير ُتأخذ ألنها

(ُحيثُتمُتعليقُحاويةُتحتويُعلىُسائلُوتركُالقطرات32ُالتجريدي.ُصورةُ)

تسقطُمنُخاللُثقبُصغير،ُوبالتصويرُبسرعةُغالقُعاليةُوإثنينُمنُمصادرُ

ُ ُ)اإلضاءة ُبقوة ُ)1/128thالخاطفة ُعدسة ُوفتحة )22ُ ُمعُ( ُالماء ُمن ومزيج

      

 ( الزهور الصفراء 30صورة )     ( ملخص الحركة ألندرو جوستار   29صورة )       ( تجريدية        28صورة )       

 Evanإليفان " المجردة                                                                                                         

 

 
 Phil Hall( قطرة المياة ل32صورة )

 

 
 "the choir " ( الجوقة31صورة )
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ُ Xanthanُُصمغ ُماء ُقطرات ُمجموعة ُ ُإستخدام ُمع ُوكذلك ُلزوجة، ُأكثر ُمحلول منSplashArtُُلصنع

PhotoTriggerُُُمماُساعدُعلىُتنظيمُحجمُوتواترُالقطراتُللحصولُعلىُالصورةُالنهائيةُ.عندُتصويرالزهورُعن،

ُالظروفُ ُفي ُببساطة ُتظهر ُال ُالتي ُالنباتات( ُمن ُ)وغيرها ُالزهور ُفي ُالمعقدة ُوالتفاصيل ُالقوام ُنرى ُأن قربُيمكن

 الصخورُ.ُنماطُموجودةُفيالقوامُالصخريُفبعضُالصورُالتجريديةُالمفضلةُلديُهيُأ العادية،ُوكذلك

وكذلكُالريشُفمعُالتكرارُوألوانهُالمثيرةُلالهتمامُبشكلُطبيعي،ُفهوُموضوعُشائعُللتصويرُالمجرد،ُكذلكُالفقاعاتُ

وهذهُحالةُأخرىُيمكنُأنُتصبحُفيهاُاألنماطُواألنسجةُموضوعُصورتك،ُإلىُجانبُاأللوانُالمثيرةُلالهتمامُالتيُتوجدُ

والتركيزُيدوًياُعلىLive Viewُُكاميراُفيُاألعلىُمباشرًة،ُمعُاستخدمُ(ُعندُوضعُال33غالًباُفيُالفقاعات.ُوالصورةُ)

ُ ُضبطالتفاصيل، ُُمع التيf / 8ُُفتحة

ُللتصويرُ ُميداني ُعمق ُأعمق تعطي

الماكروجرافي،ُوالتصويرُبدرجةُتغييرُ

+ُ ُمن ُبمقدار ُالبوري ُ+1ُالبعد 7ُإلى

المصورُ)شرائحُُنقاطُللموضوعديوبترُ

لساطعُمنُالبصل(ُحيثُيمكنُللضوءُا

ُالتعريضُ ُفي ُالكاميرا ُعداد ُيخدع أن

التصويرُنحصلُعلىُهذهُالنتيجةُصورةُبعنوانُمستعدُلإلنفجارُُأثناءتقريبُ(ُعنُطريقُعمل34ُالناقص.ُأماُالصورةُ)

" Ready to Explodeُُلديفيدُأُبوزو"" David A. Buzzeoُ2011"ُعام.ُ

  المجهري:التصوير  

ُالُيرىُبالعينُ ُيتمُتصويرُما ُإذ ُالمجهر، ُفوتوغرافيةُتجريديةُهوُالتصويرُباستخدام المجردة،ُمنُأنواعُإنتاجُصورا

ُبسيطاًُأوُمجهراًُمركباً،ُوتكونُالموضوعاتُُمجهرُسواءالمجهريُالُيتمُإالُمنُخاللُاستخدامُُوالتصوير كانُمجهراً

ُمنُأنسجةُحيويةُنباتيةُأوُحيوانية ُإما ُتعطيُأشكاالُيجهلُالمتلقيُمسمياتها،ُوكذلكُيضافُعليهاُالمصورة ،ُوعادةُما

ُ(ُتمثلُإحدىُالصورُالمجهرية.35ُ)ُطبيعتها،ُوالصورةأحياناُبعضُالصبغات،ُالتيُتعطيهاُألواناًُتخالفُ

  :التصوير الجوي أوالفوتوجراميتري 

 العالمُبطريقةُنادراًُماُيرونها.التصويرُالجويُهوُأداةُقويةُللعملُالتجريديُحيثُإنهُيظهرُللناسُ

ُتنقلُُأمواج المحيط: .1 ُالتي ُاألخرى ُالمحيط ُومشاهد ُالسواحل ُلخطوط ُالصور ُهي ُالجوية ُالموضوعات ُأكثر أحد

ُشعوراًُتجريدياًُمثيراًُلالهتمامُلمُيتمُرؤيتهُفيُسياقاتُأخرىُبمداخلهُمنُالضوءُوالطقس.

ةُوالكسوريةُلألنهارُمنُأعلىُبأفرعُاألشجارُوأوردةُالدمُومساحاتُيمكنُأنُتذكرناُالطبيعةُالمتعرجُأودية األنهار: .2

ُمنُالقماش.ُ

يمكنُأنُتبدوُالكائناتُالتيُصنعهاُاإلنسانُمثيرةُلالهتمامُللغايةُوغيرُذلكُمنُالعالم،ُبماُفيُُالمشاهد الحضرية: .3

 (.36ُذلكُكلُشيءُمنُناطحاتُالسحابُإلىُالطرقُصورةُ)

ُ

ُ

ُ

 

        
 الجوي للتصوير (36صورة )      ERNEST SHOOK              ( ُمقربة ل 35صورة )

 

 

  
  بعنوان مستعد لإلنفجار للفنان  (34وصورة ) Phil Hall( مقربة لشرائح من البصل ل33صورة )

 

 



 عشر التاسعلعدد ا                                           مجلة العمارة والفنون                                                

483 

  الطبيعيةالتجريد بالمناظر: 

بعضُاألنماطُالموجودةُفيُالطبيعةُغيرُمتوقعةُومثيرةُلالهتمامُلدرجةُأنهاُتمثلُموضوعاتُمجردةُمثاليةُمثلُتشكيالتُ

(ُ ُصورة ُالرملية 37ُالكثبان ُاعتماًدا ُكبير ُبشكل ُتتغير ُكاسحة ُبأنماط ُواألنسجة ُواألشكال ُالخطوط ُتظهر ُعلىُ( كبيًرا

(ُ ُصورة ُالتكويناتُالصخرية ُوكذلك ُالتجريدية. ُالنهائيُاللتقاطُالصور ُهيُمصدر ُحيثُأنماطُالطبيعة (38ُالضوء،

ُالليليةُ ُالطبيعية ُوالمناظر ُالرمليُوغيرها، ُالفتحاتُوطبقاتُالحجر ُأخاديد ُمثل ُطبيعية ُغير ُتبدو التكويناتُالصخرية

 كلُشيءُسريالياُإلىُحدُما.ُيبدوُعندماُيضيءُالعالمُبالقمرُوالنجوم،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التشكيل بالظالل 

تدلُالظاللُعلىُشكلُكائنُبينماُتحجبُمعظمُتفاصيلهُ

ُأليُ ُالمجردة ُالظل ُصور ُالتقاط ُيمكنك األخرى.

ُموضوعُتقريًبا.ُ

ُطبقاتُُالصور الظلية: ُإلزالة ُالطرق ُأفضل إحدى

ُتفاصيل،المشهدُهيُالتقاطُصورةُظلية.ُحيثُالُتوجدُ

ُشكلُموضوعكُعلىُخلفيته.ُألوانُفقطالُ

تعملُالظاللُبالفعلُعلىُتبسيطُُصور األبيض واألسود:

بنيةُالموضوعُالمصور،ُويمكنُللتصويرُأحاديُاللونُ

ُذاتُالظاللُالعميقةُعاليةُ ُالصورُالمجردة ُمشاهدة التباين.ُأنُيفعلُالشيءُنفسهُبالنسبةُلبقيةُالصورة.ُمنُالشائعُجًدا

 (.39للموضوعُالمصور.ُصورةُ)لياًُتحويلُالصورةُإلىُاألبيضُواألسودُمعُتباينُعاليُيعطيُتحديدُعاُحيث

 :العمارة والمدن 

ةُةُمتنوعمعُمشاهدُضخمةُمنُالعناصرُالهندسيةُالمكررةُمختلطةُمعُمجموعُالتجريديين،المدنُهيُملعبُللمصورينُ

ُمنُالقوامُمثيرةُلالهتمام.

غموضُلدىُساسُبالستجدُعدًداُمنُالمشاهدُالمعماريةُذاتُإحُالطلق،فيُالداخلُأوُفيُالهواءُُالهندسة المعمارية: .1

جردةُمعُملتكونُُالمبانيُهيُبعضُمنُأكبرُالموضوعاتُالتيُيمكنكُالتقاطهاُوالتيُالُتزالُمؤهلةُالتجريدين.الفنانينُ

ُتغييرُزاويةُالكاميراُوالبحثُألعلىُوألسفلُللحصولُعلىُمنظورُمختلفُفيُمشهدُعادي.

ُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  
 DAN MOTTAZ التكوينات الرملية ل (38صورة )           OHNSMAN RICE لكثبان رملية  (37صورة )

 

 
 Phil Hall ( ظلية ل39صورة )

 



 عشر التاسعلعدد ا                                           مجلة العمارة والفنون                                                

484 

ُلمشاهدُُالشكل الهندسي: .2 ُاللقطة ُتكن ُلم ُلو حتى

ُ ُالهندسيةُُكبيرة،معمارية ُالتفاصيل ُعلى ُنظرة فإلقاء

ُعلىُ ُتجده ُنمط ُإلى ُلالهتمام ُمثيرة ُإضاءة ُمع األصغر

(40ُاألرضُتحصلُعلىُصورةُمجردةُهائلة.ُصورةُ)

ُ ُسترينجهام" ُغريغ  GREGللمصور

STRINGHAM"ُُُعلى ُاالنعكاس ُمن ُالقليل أضاف

 األرضُلزيادةُتعزيزُالنظرة.

ُمنُُاألبعاد البؤرية وتصوير العمارة: .3 ُالرغم على

الميلُإلىُربطُاللقطاتُالمعماريةُبزواياُواسعةُ،ُيمكنُ

ُمنُ ُلالهتمام ُوالتقاطُأنماطُمثيرة ُمًعا ُمنُالمبانيُعلىُمسافة ُالعديد إضافة

المشهدُاألوسعُوذلكُعادةُعندُتصويرُالعمارةُمنُالخارجُإالُعندُتصويرُ

منُخاللُهندسةُُاألشكالُالمجردةُوالتشكيالتُالهندسيةالتيُيمكنُأنُتتشكل

ُعدساتُ ُأو ُ ُالبؤري ُالبعد ُطويلة ُالعدسة ُباستخدام ُالداخل، ُمن العمارة

(ُ ُالماكرو(.والصورة (ُ ُللفوتوغرافي41ُالتقريب ُوالحائط ُالنبتة ُبعنوان )

ُوالتيُ ُالمعماري ُبالمبنى ُالمختلفة ُالمستويات ُاستغل ُالذي عاطفُالمطيعي

لمفرطةُوالجمادُقدُأطلتُأعطتُدرجاتُظليةُبالحائطُإالُأنُهذهُالهندسيةُا

منُتحتهاُالنبتةُالصغيرةُمعلنةُأنهاُالحياة،ُبشكلهاُتزيدُالشكلُجماالُوتعمقُ

 منُدالالته.ُُ

 التشكيل بمصادر اإلضاءة 

ُتشكيلية،ُولهاُفي ُأنُيكونُبمصادرُاإلضاءةُإلنتاجُفوتوغرافيا ُدةُأساليبذلكُعُالتشكيلُمثلماُهوُبالظاللُيمكنُأبضا

وائرُإلىُدُمنهاُتصويرُهذهُالمصدرُمعُعدمُضبطُالوضوحُبتغييرُالمسافاتُبآلةُلتصويرُحتىُتتحولُالنقاطُالضوءية

ُ(.42ُاختالط،ُكماُتبدوُفيُصورةُ)

ُوهناكُأسلوبُآ ُتجريدية ُعلىُصور ُللحصول ُالطرق ُأفضل ُمن ُواحد ُوهو ُالموضوعُغيرُُخالصة،خر ُيكون حينما

،ُالهواءُمصدرُضوئيُبتلويحهُفيُالعدمُكتحريكموجودُأوغيرُقابلُللتشفيرُبشكلُأساسي،ُويمكنُابتكارُموضوعُمنُ

المصدرُُجلُمساروبذلكُيمكنُتسُة،مظلموالرسمُبهُأشكاالُودوائرُأمامُعدسةُآلةُالتصويرُمعُالتعريضُالطويلُفيُبيئةُ

ُ(43)بالصورةُفنحصلُعلىُأشكالُخطيةُتجريديةُكماُُ(B)الضوئيُمنُخاللُسرعةُالتصويرُأوُسرعةُالغالقُ

ُرات،ُصفراءالسيا(ُباستخدامُمصادرُإضاءةُمتحركةُبطبيعتهاُكمصابيح44ُوهوُالموضحُبالصورةُ)ُاألسلوبُالثالثأماُ

يجةُراءُنتمنُاألمام،ُوحمراءُمنُالخلفُفإذاُماُتمُالتعريضُليالًُبزمنُتعريضُطويلُسوفُتتكونُخطوطُصفراءُوحم

ُحكةُالسياراتُذهاباًُوإياباً.

ُ

ُ

 
 النبتة والحائط للمطيعي (41صورة )

 
 GREG STRINGHAM معمارية تجريدية ل( 40صورة )
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ُ

 :التجريدية من خالل تقنيات المعمل الفوتوغرافي 

 (:الظواهر الفوتوغرافية )التشمس وتأثير سابتييه  

ُالذينُ ُالفوتوغرافيين ُلدى ُاستخداما ُالفوتوغرافية ُالظواهر ُأكثر ُمن ُالتشمس يعتبر

ُإحداثُ ُويسرت ُسهلت ُقد ُالرقمية ُالتقنيات ُكانت ُوإن ُالفيلمية، ُالخامات يستخدمون

ُالتعريضُ ُلقيمة ُالمطردة ُبالزيادة ُأنه ُتعني ُالتشمس ُوظاهرة ُالتأثيرات، ُتلك جميع

ديُإلىُحالةُارتدادُفيُقمةُالمنحنىُالبيانيُالمميزُالضوئيُللخاماتُالفوتوغرافيةُيؤ

للخامةُالفوتوغرافيةُمماُيسببُتحولُالصورةُمنُسلبيةُإلىُإيجابيةُبشكلُغيرُمنظمُ

ُمنُ ُسابتييه ُالعالم ُتمكن ُوقد ُالعالية، ُاإلضاءة ُمناطق ُفي ُخاصة ُمتفاوتة وبدرجات

ُالفوتوغ ُتعريضُضوئيُللخامة ُالتأثيرُمنُخاللُإجراء ُأثناءُعمليةُإحداثُهذا رافية

ُ(ُتوضحُتأثيرُسابتيهُمنُأعمالُبشارُمارديني.45اإلظهارُداخلُالمعمل،ُوالصورةُ)

عندماُالقتُالمؤثراتُالخاصةُالمعمليةُاستحساناُوإعجاباُشديدين،ُمنُمزجُالصورةُالطباعة بأكثر من شريحة فيلمية: 

ُابتكر ُاإليجابية ُبالصورة ُمختل السلبية ُأسلوبا ُفيلميتين،ُالفوتوغرافيون ُشريحتين ُخالل ُمن ُالمزج،وذلك ُهذا ُإلعطاء فا

 Sandwich)األولىُسالبة،ُوالثانيةُموجبةُمنُخاللُطبعُالسلبيةُبالتالمس،ُثمُوضعُالشريحتينُمعاُفيُجهازُالتكبيرُ

Printing)قادرُُ،ُمعُعملُإزاحةُطفيفةُبينُالشريحتين،ُوعدمُتطابقهما،ُليمرُالضوءُمنُمنطقةُاإلزاحة،ُوهذاُالمزج

علىُإحداثُتأثيراتُعديدةُمنُخاللُدرجاتُالكثافةُالفوتوغرافيةُللشريحةُاإليجابية،ُفإذاُكانتُمنخفضةُالتباينُفتعطيُ

(ُلهذاُالتأثير،ُأماُإذاُكانتُالشريحةُاإليجابيةُشديدةُالتباينُفإنُجميع46ُبالصورةُالنهائيةُتأثيرُالنحتُالبارز،ُصورةُ)

ورةُوتتحولُإلدرجةُواحدة،ُوهيُاألسود،ُوالُيظهرُفيُالصورةُإالُالخطوطُالخارجيةُالرمادياتُسوفُتختفيُمنُالص

ُالتأثيرُاسمُالدرجةُالخطية،صورةُ) ،ُوصورةُُمنُأعمالُبشارُمارديني(47ُللموضوعاتُالمصورة،ُويطلقُعلىُهذا

 (ُنموذجُللدرجةُالخطيةُمنُُأعمالُالفنانُالدكتورُعاطفُالمطيعي.48ُ)

ُ

ُ

ُ

ُ

 

 
( تأثير سابتييه من 45صورة )

 أعمال بشار مارديني

 

             

ادر إضاءة متحركة( مص44( بتحريك                      صورة )43( توضح الشكل التجريدي                        صورة )42صورة )  

   بدوائر الختالط                            المصدرمع سرعة الغالق البطيئة                        
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  :الفوتوجرام 

ُ ُعليه ُالصورةويطلق ُبدونُُأيضا ُالفوتوغرافي ُأوالتصوير ُالضوئية المساحية

يتمُتعريضُالموادالحساسةُداخلُالمعملُالفوتوغرافي،ُهوُصورةُُكاميرا،ُألنه

ُطريقُوضعُ ُعن ُفوتوغرافي، ُجهاز ُاستعمال ُدون ُعليها ُتحصل فوتوغرافية

غرضُماُعلىُمساحةُحساسةُللضوءُ)ورقُحساسُأوفيلم(ُونعّرضهُمباشرةُ

ُت مثلُ ُضوئية ُتشكيالت ُعلى ُالمصور ُيحصل ُاإلظهار ُعملية ُوبعد للضوء.

ُالتي ُبينُُاألجسام ُتربط ُالتي ُالمجاالت ُمن ُالفوتوجرام ُوي عتبر إستخدمها،

ُ ُ ُالتشكيلي. ُوالفن ُ)الفوتوغرافيا ُلميشيل49ُصورة ُالفوتوجرام ُأعمال ُمن )

ُالنجفوردُوهيُعبارةُعنُبنبونيرةُزجاجيةُفوقُالورقُالحساس،ُوتمُالتعريض

 فوتوغرافية.تأثيراتُواإلظهارُلتنتقلُزخارفُالتشكيالتُالزجاجيةُإلىُ

ُالمختل ُالنباتات ُكأفوع ُالفوتوجرامية ُللوحاتهم ُموضوعا ُالطبيعية ُبعضُالعناصر ُ ُآخرون ُفنانون ُأواستخدم الورودُفة،

ُبمحلولُاإلظهار،أوُم ُيبلونها ُأحيانا ُوكانوا ُعلىُالخاماتُالفوتوغرافية ُمباشرة ُفيضعونها قُلتثبيتُوفحلولُاواألزهار،

 مُهنريُطالبو.(،ُلكلُمنُجونُليفمان،ُوويليا51(،ُ)50)ُوالصورامية،ُاإلحساسُالمرادُوضعُتأثيرهُباللوحةُالفوتوجر

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

،أماُالفنانُأوتوشناتيرتُفقدُكانُيستخدمُألواحاُزجاجيةُيضعُعليهاُاألجسامُالحاجبةُ

ُثمُيقومُبالتعريضُ للضوء،ُمنُرقائقُمعدنيةُأوُشبهُشفافة،ُويخلقُصورتهُعليها

ُ ُالكيميائية ُوالمعالجة ُ)الضوئي 52ُصورة ُشنانبرتُ" ُألوتو )Otto Steinertُُ"

جاجُقائميُالزواياُ،ُوقضيبانُمنُالزجاجُاستطاعُباستخدامُلوحانُطويالنُمنُالز

ُحيثُصورُ ُلعرضُالمالبس، ُزجاجي ُوتمثال ُالصحيحة، ُالزاوية ُفي موضوعان

 
فوتوجرام لميشيل  (49صورة )

 النجفورد

ُُُُُُُُُُُ 
 من أعمال ويليام هنري  (51صورة )                    جون ليفمان( فوتوجرام للنبتة والتراب ل50صورة )                   

 
 شنانبرت ( ألوتو52صورة )

 ُُُُ 

( درجة خطية من أعمال عاطف محمد المطيعي 48من أعمال بشار مارديني و) ‘ ( الدرجة الخطية 47( تأثير النحت البارز و)46صور )  
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شتانبرتُفيُالبدايةُالتمثالُوهوُيدورُحيثُظهرُالشكلُالخارجيُمنُعدةُزواياُنتيجةُإلستخدامُوقتُتعريضُطويل،ُثمُ

خرُصغير،ُمماُيعطيُإحساسُبالتضاد،ُبينماُأوجدُفيُنفسُالوقتُأدخلهُمرتينُكسلبيةُفيُالفوتوجرام،ُأحدهماُكبيرُواآل

ُحالةُمنُالتوازنُمنُخاللُالشكلُالهندسيُالصارم.

الذيُكانتُكماُاستهوىُفنُالفوتوجرامُالعديدُمنُالفنانينُالفوتوغرافيينُخاصةُمنُينزعُمنهمُإلىُاتجاهُالفنُالتجريديُُُُ

المصورُاإلسبانيُلونُتشاكليوانُنشرُعلىُُلهُأساليبُعديدةُإلظهارُلوحاتهُالتجريدية،ُواستخدامُعناصرُغيرُمألوفة.

ُتشاكيلوان:ويقولُ(56ُ(،ُ)55(،ُ)54(،ُ)53)سواًُبرغوةُالشامبوُالصورُموقعهُالخاص،ُمجموعةُمنُالصورُللشعرُمك

علىُعكسُالمفهومُالسائد،ُبسوءُمنظرُالشعرُقبلُترتيبه،ُفيُالواقعُتحضيرُالشعرُوغسيلهُجميلُبشكلُفاتن،ُعليكُفقطُ

ُ(.43رؤيةُاألمرُمنُمنظورُآخرُ)مرجعُ

ُأعمالُاألسماءُالالمعة،ُوكانتُ ُاستعرضنا رغمُأنُالفوتوجرامُفيماُعرضناهُمنُاألعمالُالفنيةُاألبيضُواألسود،ُألننا

ُالفوتوجرامُالملونُوالرقميُفنعرضُ ُالتقنياتُاألبيضُواألسودُهيُالسائدة،ُأما صورةُ(ُلتوماسُروف،ُو57)الصورة

(58ُ )ُ ُجاال ُ"ُ"A Le Galaلو ُبوزو ُأ ُلديفيد " David A. Buzzeoُ ُعام ُبرنامج2013ُ" ُأوامر ُوبإستخدام ،

ُ ُاألصلي ُالون ُإستبدال ُاألصفرالفوتوشوبُمن ُُوإختيار ُاألصلية ُالصورة ُوتدوير ُبديل ُقطع180ُُكلون ُوعمل درجة

ُُالنهائي.بالصورةُاألصليةُتمُالوصولُللصورةُبشكلهاُ

ُالنتائج:

األشكال،ُهاُعلىُالنقلُاألمينُللواقعُإالُأنهاُقادرةُعلىُتجريدُتحققُفرضُالبحثُبأنُالتقنياتُالفوتوغرافيةُرغمُقدرت -1

ُإبداعاُُوإنتاج ُعنها ُتقل ُوال ُالزيتي، ُبالتصوير ُالتجريدية ُاالتجاهات ُوأسلوب ُومنهج ُفكر ُتواكب ُتشكيلية فوتوغرافيا

 وابتكارا.

 ةُالهندسية.الفوتوغرافياُالتجريديةُيمكنهاُأنُتتخذُالكاميراُبديالُعنُالفرشاةُإلنتاجُالتجريدي -2

 الفوتوغرافياُالتجريديةُيمكنُتنفيذهاُبدونُاستخدامُالكاميرا،ُبتقنيةُالفوتوجرام. -3

 التقنياتُالرقميةُساعدتُعلىُإنتاجُلوحاتُفوتوغرافيةُتجريديةُويسرتُللفنانُالفوتوغرافيُوقتهُوجهده. -4

ُإنتاجهمُالمميز.واكبُعددُمنُالفنانينُالفوتوغرافيينُالمصريينُاالتجاهُالتجريديُوكانُلهمُ -5

                         
 "A Le Gala( لو جاال 58صورة )( فوتوجرام ملون                                           57صورة )      

 2013"عام David A. Buzzeo " لديفيد أ بوزو "                                      Thomas Ruff 2015 ل                    

    
 ( تجريدية للمصور لون تشاكليوان56(، )55(، )54(، )53صور )
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 التوصيات:

 توصي الباحثة باآلتي:

 الفني.العملُ في وتجسيده بنائه الفنيُوكيفية التجريد على الضوءضرورةُاإلهتمامُوتسليطُ -1

 ومعاهد كليات في الفوتوغرافيامجالُ في والعاملينُللدارسينالتجريديُ يالفوتوغراف الفن عن أكبر بشكل التعرف -2

 الفنية. والمؤسسات الفنون

التصويرُالفوتوغرافيُالرقميُبالفنونُالتشكيليةُوالتأكيدُ ضرورةُأنُتعملُالدراساتُوالبحوثُالفوتوغرافيةُعلىُربط -3

ُلوحاتُمختلفةُ ُعبر ُفنية ُووسائل ُأدواتُالنقل ُإالُمجرد ُهما ُما ُالرسام ُالفوتوغرافيُوفرشاة ُالمصور علىُأنُعدسة

 .متعددةومدارسُ

تلقي على الفوتوغرافيةُالتجريدية الصورة راتوتأثي ودراسةُمواصفاتضرورةُمعرفةُ -4 ُوردودُأفعالهمُنحوها.ُالم 

 المراجع:

 العربية:أوالً: المراجع 

ُغسان ابو .1 ُوالرمز المدرسة أثر "(:1998(زيد طرابه،  مقدمات فى المتحركة الرسوم كادرات لتكوين يةالتجريدية
 .6 صُ،حلوان جامعةُ،الجميلة الفنون ةدكتواره،ُكلي رسالة ،االفالمُالسينمائية

Abu Tarabeh, Ghassan Zaid (1998): "The effect of the abstract and symbolic school on the 

formation of animation cadres in the introductions of films, a message from the doctorate, 

Faculty of Fine Arts, Helwan University, p.6. 

 .196،197،ُصللطباعة،ُالقاهرة غريب دارُ،"واالنسان الفن "(:1974دينُ)ال إسماعيل،ُعز .2
Ismail, Ezzeddin (1974): "Art and Man", Dar Ghraib for Printing, Cairo, p. 196,197. 

 .209المعارف،ُمصر،ُصُ دار ،"ينالعشر القرن فى "الفن(:1983 (البسيوني،ُمحمود .3
Al-Bassiouni, Mahmoud (1983): "Art in the Twentieth Century", Dar al-Ma'aref, Egypt, p. 

209. 

 الكليم تصميمات الستحداث التجريدي والفن الشعبى الفن بين مقارنة دراسة :“(2001ُمحمدُ) محمد سحرُالبليهي، .4
 .38،ُصُحلوان ةالتطبيقية،ُجامع الفنون ة،ُكلي“لتسويقةُعالمياًُُالمعاصر

Al-Bilihi, Sahar Mohamed Mohamed (2001): "A Comparative Study between Folk Art and 

Abstract Art for the Development of Contemporary Klim Designs for Global Marketing", 

Faculty of Applied Arts, Helwan University, p.38. 

صُُ،اللبنان الرائد ودار العربى الرائد "،ُدار اليوم حتى النهضة عصر من اوروبا فى "الفن(:1982عفافُ)ُ،البهنسي .5
323. 

Al-Bahnasi, Afaf (1982): "Art in Europe from the Renaissance to Today", Dar Al-Arab Al-

Arabi and Dar Al-Raed Al-Liban, p. 323. 

ُعبد .6 ُ)ُالحسيني، 2000ُالمنعم ُماقبل ُمرحلة ُوالفرشاة ُالعدسة ُبين ُالتصوير ُنزوي،ُ(:" ُمجلة ُاإللكترونية، الصورة
 .154سلطنةُعمان،ُصُ

Al-Husseini, Abdel-Moneim (2000): "Photography between the lens and the brush before the 

electronic image, Nazavi Magazine, Sultanate of Oman, p.154. 

ُعبدالساده .7 ُالمعاصره والروؤيه االسالمية النظره بين التجريدي الرسم"(:2011)ُالصاحب عبد الخزاعي، ،١ُ ط"،
 .27والتوزيع،ُصُ للنشرُبدرو

Al-Khuzaie, Abdul-Sadah Abdul-Saheb (2011): "Abstract Painting Between Islamic 

Perspective and Modern Perspective", I 1, Daroub Publishing and Distribution, p.27. 

 .47بغداد،ُصُالنهضة،"ُمختارُالصحاحُ"،ُمكتبةُت(:ُد)القادرُالرازي،ُمحمدُبنُابيُبكرُبنُعبدُ .8
Al-Razi, Muhammad ibn Abi Bakr bin Abdul-Qader (d): "Mukhtar al-Sahah", Al-Nahda 

Library, Baghdad, p. 47. 

 .70صُُالعامة، الثقافية الشؤون دار"،ُواألجتماع الفلسفة في "مفاهيم:(خورشيدُ)بُت دجي،ُاحم ألنوره .9
Alnura J., Ahmed Khorshid (b): "Concepts in Philosophy and Sociology," House of Public 

Cultural Affairs, p. 70. 
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ُعبد .10 ُ)ُجرداق، ُُ"(:1975الحليم ُواللون ُالخط ُالحديثُ–تحوالت ُالفن ُماهية ُالى ُدارمدخل ُبيروت،ُ"، ُالنهار،
 .22ص

Gerdak, Abdel Halim (1975): "Transformations of Line and Color - An Introduction to the 

Essence of Modern Art", Dar al-Nahar, Beirut, p.22. 

 للنشر "،ُهالالحديثة الفنية االتجاهات لجميع مفصل شرح المعاصر الفن مذاهب "(:2000 (حسن محمد ،حسن .11
 .184،ُصُوالتوزيع

Hassan, Mohamed Hassan (2000): "The Doctrines of Contemporary Art A detailed 

explanation of all modern artistic trends", Hala Publishing and Distribution, p. 184. 

 .144ُ،ُص1 ط ،عمان ،االردن العلمية، الرائد دار ،"الفنُ بنية في دراسات :" وآخرون عبد نجميدر،ُح .12
Haider, Najem Abd et al., "Studies in the Structure of Art", Dar Al-Raed Al-Alami, Jordan, 

Amman, 1, p. 144. 

 .35،ُصُبيروتُالنهضة،مكتبةُُ"،"ُجمهوريةُأفالطون(:1983حناُ)ُخباز، .13
Baker, Hanna (1983): Plato's Republic, Renaissance Library, Beirut, p. 35. 

 المصرية، النهضة دار ،محمود نجيب زكى يم تقد إبراهيم، زكريا ترجمة خبرة"، الفن ":) 1963)ُديوي،ُجون .14
 .118،ُالقاهرة،ُص2ُط

Dewey, John (1963): "Art Experience", translated by Zakaria Ibrahim, Takdim Zaki Naguib 

Mahmoud, Dar al-Nahda, Egypt, 2, Cairo, p. 118. 

 

بغداد،ُصُُالعامة،الشؤونُالثقافيةُُحبيب،ُدارُخشبة،ُم:ُمصطفىُت:ُسامي"معنىُالفنُ"،ُُ(:1986ريد،ُهربرتُ) .15
97. 

Reid, Herbert (1986): "The Meaning of Art", T: Sami Khashba, M: Mustafa Habib, House of 

Public Cultural Affairs, Baghdad, p. 97. 

 .٦1البناني،ُبيروت،ُصُ الكتاب ،ُدار١ ط ،"المعاصره االدبيه المصطلحات (:"معجم1985علوش،ُسعيدُ) .16
Aloush, Said (1985): "Dictionary of Contemporary Literary Terms", I 1, Dar al-Writers, 

Beirut, p.61. 

 بالتعاون للكتاب العامة المصريةيئةُ،ُالهشبقش محمود :مٌُ تقد" ،الفن فى ةٌُ روحان”ُ:(1994)ُكاندنسكى،ُفاسيلي .17
 .110المصريةُلنقادُالفنُالتشكيلي،ُصُ الجمعية

Kandinsky, Vasily (1994): "Spirituality in Art," presented by: Mahmoud Bouchash, Egyptian 

General Book Authority, in cooperation with the Egyptian Association of Critics of Fine Arts, 

p. 110. 

 .102المعارف،ُالقاهرة،ُصُ دارُيلي"،التشك الفن قصة "(:1964 (عزت مصطفى،ُمحمد .18
Mustafa, Mohamed Ezzat (1964): "The Story of Plastic Art", Dar Al Ma'arif, Cairo, p. 102. 

 المامون، دار خليل، فخري ترجمة، ،" الحديث الرسم من عام مئة "(:1988 (فرانك ،وايغلر اي، مولر،ُجي .19
 .139بغداد،ُصُ

Mueller, J., and Eagler, Frank (1988): "A Hundred Years of Modern Painting," translated by 

Fakhri Khalil, Dar Al-Ma'amun, Baghdad, p.139. 

،ُوالنشر المطبوعات ادارة للمكتبات، العامة ،ُاالدارة“ الحديث الفن فى ردالتج "فلسفة(:2008)أحمُ نفادى،ُدينا .20
 .46صُ

Nefadi, Dina Aham (2008): "The Philosophy of Abstraction in Modern Art", General 

Administration of Libraries, Department of Publications and Publishing, p.46. 

 .21ُالقاهرة،ُص ،عزت محمد ترجمةُ،"التصوير نفهم كيف"ُ(:1967)ليونيلوُنيتوري،ُ .21
Nitori, Leonello (1967): "How to Understand Photography", translated by Mohamed Ezzat, 

Cairo, p. 21. 

صُ حلة، ،الصادق مطبعة والتأويلُ"، والمنطق "السطحُالتصويريُبينُالتخيل:(2007 (شناوة على وادي، .22
38ُ. 

Wadi Ali Shnaoua (2007): "The photographic surface between imagination, logic and 

interpretation", Sadiq Press, Hilla, p.38. 

،ُلبنان،ُبيروت ة،ُمكتب١ ط"،ُواألدب اللغه في العربية المصطلحات "معجم(:1984)مجدي،ُوآخرونُُوهبة، .23
 .88ُص
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Wahba, Magdi et al. (1984): "The Dictionary of Arabic Terminology in Language and 

Literature", I, Lebanon Library, Beirut, p.88. 

 الميديا في والوظيفي التقني التطور بين الصادمة الصورة وإنتاج تصميم سيمولوجيا" مصطفى ايمان الحميد، عبد .24
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