
2536-9504
2735-5233

٢٠٢١


  مجلة علمية ُمَحكمة ( ُمعتَمدة ) شهرية 
  يصــدرهــا مــركــز بحــوث الشــرق األوســط   



(Issn :2536 - 9504) :

(Online Issn :2735 - 5233) :









٢٠٢١

www.mercj.journals.ekb.eg


ARCI
 Clarivate

 (ARCIf






جملة حبوث الشرق األوسط 



www.mercj.journals.ekb.eg


2010988051292022485413920224662703

  •
11566

Email: middle-east2017@hotmail.com







 
 





























 –






























  •

  •

  •

  •

  •



  •

  •

  •

  •





 –



 –

 –








 •
 •
 •
 •
 •
 •











 سوان عبد الرضا طاىرأالباحثة/                            غرائبية الشكل والمون في رسوم طمبة قسم التربية الفنية 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 282 

 
 
 

 غرائبية الشكل والمون 
 قسم التربية الفنية ةطمبفي رسوم 

 

 

 
 سوان عبد الرضا طاىرأالباحثة/ 

 كمية الفنون الجميمة -قسم التربية الفنية
 جامعة بغداد

 

 

 

 

 

 



 0202 ديسمبر – السبعون العدد                 واألربعون السابعة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 283 

 

 



 سوان عبد الرضا طاىرأالباحثة/                            غرائبية الشكل والمون في رسوم طمبة قسم التربية الفنية 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 284 

 ممخص:ال
الكشؼ عف غرائبية الشكؿ والموف في رسوـ طمبة  إلىييدؼ البحث الحالي 

لذلؾ اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي في تصميـ  ،التربية الفنية قسـ
 حد المناىج العممية المالئمة لتحقيؽ ىدؼ البحث الحالي.أبحثيا كونو  إجراءات

 مجتمع البحث: 
نجزىا طمبة قسـ التربية أالنتاجات الفنية التشكيمية التي البحث مف  مجتمعيتكوف 

تـ  ،اا فني  ( نتاجً 56والبالغ عددىا ) 1022-1028الفنية /الدراسة الصباحية لمعاـ الدراسي 
( نماذج كعينة لمبحث اختيرت لتخضع لمتحميؿ عمى وفؽ االستمارة المعدة ليذا 3اختيار )
 نماذج( فقرة لتحميؿ 12( محاور ضمت )3) ذ تـ تصميـ استمارة تكونت مفإ ؛الغرض

تـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء لتحقؽ مف  ،النتائج واالستنتاجات إلىالعينة والوصوؿ 
 خرى لمتحقؽ مف معامؿ الثبات.أ( نماذج 3ى )عف تطبيقيا عم معامؿ الصدؽ فضاًل 

 ىم النتائج ىي:أما أ
في اظيار غرائبية  اساسي  أ عماؿ الفنية شكمت عاماًل وجود تأثيرات مرجعية لأل .2

( 3والنموذج ) ،( الذي تأثر بالمدرسة التكعيبية1 ،2الشكؿ كما في النموذج )
 الذي تأثر بالمدرسة التعبيرية.

جزاء مف العمؿ الفني عبر نتاج تعبيري يشتغؿ مع ظيور عمميات االختزاؿ أل .1
 .طالب التربية الفنية عينة البحثامتزاجات ذات 

 االستنتاجات ىي:ىم أما أ
طار السياؽ الجمالي، والذي ال إضمف ة ىي بناء عالـ ووجود جديد الغرائبي .2

إنما تنبع  ،يخمو مف سمات الواقعية والتكعيبية والتعبيرية. فإف قوة الشكؿ الفني
 مف قدرتو عمى التغريب وكسر الواقع.

تستدعي التأمؿ الجمالي وتعددية القراءة  ذات السياؽ الغرائبي الفنيةاألشكاؿ  .1
 والتأويؿ، باعتبار الغرائبية ذات منحى فني متميز يثير ذائقتنا الجمالية فنتأثر بو.
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Abstract: 
The current research aims to reveal the strangeness of the shape 

and color in the paintings of students of the Department of Art 
Education، so the researcher has adopted the descriptive analytical 
approach in designing purely procedures as it is one of the appropriate 
scientific approaches to achieve the goal of the current research. 

The research community: The research community consists of 
the technical artistic results that the students of the Art Education 
Department accomplished / morning studies for the academic year 
2018-2019 and their number (65)، (3) samples have been selected as a 
research sample chosen to be subject to analysis according to the form 
prepared for this purpose. 

It has been designed a form consisting of (3) axes that included 
(29) to analyze sample samples and reach the results and conclusions 
that have been presented to a group of experts to verify the honesty 
factor as well as applied (3) to other models to verify the stability 
factor. The most important results are: 

1. The presence of reference effects of works of art that formed a 
key factor in showing the strangeness of the figure، as in the 
model (1،2) that has been affected by the Cubist school، and the 
model (3) that has been affected by the expressive school 

2. The appearance of abbreviations of portions of the artwork 
through an expressive product that works with mixes with the 
same artistic outlet. 

The most important conclusions are: 
1. Exoticism is building a new world and existence within the 

framework of the aesthetic context، which is not without the 
characteristics of realism، cubism، and expressionism، the 
strength of the technical form stems from his ability to alienate and break 
reality. 

2. Artistic forms with an exotic context for aesthetic 
contemplation and pluralism of reading: and interpretation، 
given that exoticism has a distinct artistic approach that raises 
our aesthetic taste. 
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 طار المنيجياإل

 مشكمة البحث:

 ،في الدراسات الفنية والنقدية الحديثة والمعاصرة اا واسعً احتمت الغرائبية حيزً 
نما كاف التأمؿ والبحث عف  بوصفيا سردية في األدب والفف لـ تكف وليدة المحظة وا 

ظيارىا  إلىبدائؿ ىي مف قادت المبدع  فيي تثير  ،ميداف العمؿ إلىبمورة ىذه البنية وا 
ىذا الواقع أـ واقع آخر مختمؼ  إلىالشؾ في ذىف المتمقي حوؿ انتماء العمؿ الفني 

في األدب بشكؿ خاص والفف بشكؿ  انية السردية صدى طيبً لقد لقيت ىذه الب ،اتمامً 
 ؽ التعبير.ائة لمفكر ولطر عاـ جاءت لتفتح الباب عمى مصراعيو لرفض األشكاؿ الجاىز 

إف ىذه البنية شأنيا شأف أي بنية أدبية ظيرت ضمف مجموعة مف العوامؿ 
وشحنتيا الروافد الثقافية والتجارب  الظروؼ وصقمتيا الموىبة الضاغطة التي ولدتيا

فقد كانت الظروؼ السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي اجتاحت  ،اليومية لممبدع
فقد  ،ظيرت البنية لموجودألعربي خاصة مف أىـ العوامؿ التي العالـ عامة والعالـ ا

صبحت الغرائبية االتجاه األمثؿ لكسر القوالب الواقعية الضيقة لمبحث عف بدائؿ أ
 .الفرد عف مواجيتيا وجعميا لجانبووصراعات األلـ وعجز  ،بيدؼ تغطية االنتقادات

الغرائبية مف خالؿ ما تقدمو مف رؤية عميقة تعطي فرصة لالبتعاد عف ف
لقد امتمكت الغرائبية  ،فالغاية مف االبتعاد يتراوح ما بيف تحقيؽ األمنية واإلثارة ،الواقع

 االحاكمة عف طريؽ انتقادىا فني   قدرة سردية خاصة جعمتيا تخاطب النظـ السياسية
 وعدـ االمتثاؿ لسمطانيا المييمف عمى الوعي االجتماعي. اورؤيويً 

 ،فيي تستتر خمؼ أقنعة الالواقعية مف أجؿ حماية مبدعيا مف أذى السمطة
لكف قد يسيؿ مراوغتيا إذا تمكف الكاتب مف إتقاف  ،التي يصعب مواجيتيا مباشرة

تبياف ما موجود في الواقع  إلىفالغرائبية تسعى  ،لعبة القفز بيف عالـ الحقيقة والخياؿ
 لما ىو معروؼ ومتداوؿ. ابشكؿ مغاير تمامً 
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فحركت عقؿ المتمقي  ،فقد عبرت بشكؿ واضح وصورت الحياة ممزوجة بالخياؿ
عف طريؽ تدفؽ األحداث واألفعاؿ بأسموب غريب بعد أف بعدت عف المنطؽ والمفاىيـ 
العقمية وارتبطت بما ىو بعيد عف الواقع وما ىو غير مألوؼ فيي )تتخذ في بعض 

نيا ال تتيرب مف إنيا واقعية في جوىرىا بمعنى إأال  ،األحياف قالب الخياالت المفرطة
منذ لحظة  اإلنسافحينما سعى  ،ي( أف الغرائبية ليا أساس منذ القدـاإلنسانواقع الفعؿ 

لمتحكـ  اتحريؾ حواسو ووعيو تجاه ما يدور حولو بغية اإلحاطة بعالمو تمييدً  إلىوجوده 
ففسر الظواىر الكونية التي يشيدىا وتغيرات البيئة عمى وفؽ فكره الخيالي الذي  ،فيو

 العالـ المرئي الغريب وعالمو المدىش.يميد لو طريؽ االنسجاـ بيف 

الباحثة التأسيس لمشكمة بحثيا مف خالؿ تحديد ارتأت  ،عمى ما تقدـ بناءً 
بكيفية قسـ التربية الفنية التي تتميز  -مستوى الغرائبية في رسوـ طمبة الصؼ الرابع 

 توظيؼ الشكؿ والموف بحيث تثير الشؾ عند المتمقي كونيا ظيرت نتيجة مجموعة مف
 العوامؿ الضاغطة التي يعيشيا الطالب في بيئتو المشحونة بالكثير مف العواطؼ

 فضؿ.أوالمأسي واآلالـ والتطمع لحياة 
 تية:ىمية البحث الحالي بالنقاط اآلأتبرز  -ىمية البحثأ

ا ا جديدً المكتبة كونو يتناوؿ موضوعً  إلىضافة عممية إقد يكوف البحث الحالي  .2
 ا عمى حد عمـ الباحثة.الباحثيف سابقً قالـ ألـ تتناولو 

نجاز نتاجات فنية إـ التربية الفنية الذيف يقوموف بقد تفيد نتائج البحث طمبة قس .1
 تشكيمية مف خالؿ التعرؼ عمى مفيـو الغرائبية.

 :إلىييدؼ البحث الحالي : ىدف البحث

 الكشؼ عف غرائبية الشكؿ والموف في رسـو طمبة قسـ التربية الفنية.
 ػ:يتحدد البحث الحالي بػ حدود البحث:
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ػ 1028/ الدراسة الصباحية لمعاـ الدراسي الرابع قسـ التربية الفنيةرسوـ طمبة الصؼ 
1022. 

 تحديد المصطمحات:

فعؿ قصدي لممنظومة  ىو: اجرائي  إعرفتيا الباحثة  ODD-ITY الغرائبية: .2
فنية نتاج رسـو إيقوموف بلفنية الذيف لطمبة قسـ التربية االفكرية والمعرفية 

تياف يف والنظـ التي اعتدنا عمييا واإليتـ مف خالليا تحطيـ القوانتشكيمية 
و الدىشة عند أب وطرح الجديد بحيث تفعؿ الصدمة بشيء جديد يعتمد التجري

 الونً شكالً و  تشكيميأفؽ التوقع في النتاج ال اضمف سياؽ فني كاسرً  ،المتمقي
بذلؾ الحضور المنطقي بتمظيرات جمالية وفنية جديدة يتـ  انافيً  ،امضمونً و 

 وؿ مرة.يا وكأننا نراىا ألتسميت
عممية تنظيـ عناصر مرئية لمييئة لنتاج  ىو: اجرائي  إعرفتو الباحثة  الشكل: .1

 اا معينً ف يحقؽ ىدفً اوالبد لو ً  ،الفنية بحيث تتالءـ كميا لخدمة الشكؿ العاـ
يعتمده طالب قسـ التربية الفنية في  مصدر معيفنو يتولد مف إكما  ،ويخدمو

 .تنفيذ رسومو التشكيمية
شياء دراؾ األانطباع حسي بصري إل نو:أب اجرائي  إعرفتو الباحثة المون:  .3

و أاغ الزيتية صببواسطة اإلفي رسوـ طمبة قسـ التربية الفنية والتعبير عنيا 
 .يتسـ بالغرائبية اا جديدً ليشكؿ سياقً  كريمؾاأل
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 طار النظرياإل

 :افمسفي   الغرائبية:

فضى تطور المجتمع وتعدد المستويات االقتصادية والسياسية التي شكمت أ
ت في الوعي الفمسفي أراء التي نشاآل تطور وتعدد إلى لممجتمع العاـالوعي الثقافي 

سفي وتعدد تفرعات الحكـ الفمسفي وتنوع الوعي الفم ،المعاصر لتمؾ التطورات الحتمية
 و التغريب.أحدثت عف مفيـو الغربة واالغتراب فكار التي تمجموعة مف األفرز أ

وخاصة عند ىيغؿ وىو  ،ىذا المفيوـ في الفمسفة الحديثة اظير واضحً  فمقد
ا ساس الفمسفي لممجتمع لكونو كيانً حيث وضع األ ،وؿ مف استخدـ ىذا المصطمحأ

وكانت نظريتو ذات سمى منيـ. أنو أل ،فراد الذيف تكوف منيـيختمؼ عف األا ميتافيزيقي  
ف تطور أيربط نظريتو بصفة تاريخية تتصور  فييغؿ ،بعد حدأ إلىطابع غامض 

 إلىف فمسفتو العقالنية قادت أو  ،المجتمع البشري يسير وفؽ نمط مرسوـ مف قبؿ
 ؛مف العالـ المادي المحسوس حقيقة أكثرذ كانت )الفكرة( لديو إ ،مذىب غير عقالني

عمى  ،ف العقؿ ىو ما يوحد الناسأعنده بقولو  ذ تبمور مفيـو االغتراب والغرائبيةإ
 (222-228ص ،1002 ،حمدأ)                     ف الفيـ ىو ما يفرقيـ.أحيف 

 ،وجاء ىيغؿ بمعنى فمسفي لالغتراب مف خالؿ التناقض ما بيف الذات والعالـ
حكاـ السمطة أ إلىشأ عنده االغتراب مف خالؿ خضوعو قد ن اإلنسافف إحيث يرى 

ي سمطة ألغت سمطتو الذاتية أنيا إي أسة( وبالتالي تجاوز سمطة العقؿ. كػ)الوحي والكني
 األناف إف ،وبالتالي .عقمو واستبدليا بسمطة الجماعات الدينية التي نشأت في ذلؾ الوقت

ذ قاـ ىيغؿ بػ "ربط االغتراب بفكرة الحقيقة المطمقة عمى إ ؛النحف األنا إلىتغترب وتتحوؿ 
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عندما ال يتعرؼ عمى ذاتو في ىذا  امغتربً  اإلنساففيكوف  ،شكؿ العالقة بيف الذات والعالـ
 األنا) إلى( األناا منو عندىا تتحوؿ )اغترابو عندما يصبح العالـ جزءً  ويتجاوز ،العالـ

 أدىالتناقض الجدلي ما بيف الذات والعالـ  ف ىذاأو  .(33ص ،2286 ،)مجاىد النحف("
 .ومف ثـ تولد لديو شعور بالتمزؽ وشعور بالتعاسة اإلنسافت وتقمبات لدى تغيرا إلى

صبحت أنما ا  عمى نحكـ بو و ألـ يعد لمعقالنية مثاٌؿ  ،ومع ظيور النظاـ الييغمي
نما ا  و  ،مبرىنة عمى صالحيتيا إلىوالفكر. ومف ثـ لـ نعد نحتاج  الواقعال يتجزأ مف  اجزءً 

كبناء جدلي فيو الفكر  نو " قد اعتبر نظامو الفمسفيأل ؛عرضيا فقط إلىصبحنا نحتاج أ
نقيضاف وبنفس الوقت  أوو المطمؽ والمادة متضاداف أ ،و العقؿ والتجربةأوالطبيعة 

 فييغؿ يبدأ بما ىو ،ولذلؾ ،(122ص ،2283 ،)نواؿ موحداف في نشاط الوعي الذاتي"
فما ىو عقمي  ،بعقالنية الفعمي انو ال يسمـ مقدمً إي أ ،نو متحقؽ بالفعؿأعقمي ويقوؿ ب

 .الفعؿ إلىوؼ القوة ومف ثـ يتحوؿ مف القوة عنده يضمحؿ في ج

 –ساس المطمؽأجتماعية تقوـ عمى لذلؾ ىو يعد جميع الظواىر الطبيعية واال
ف أو  .دراؾ الذاتياإل أويجابي يتألؼ مف الفكر وىذا المطمؽ اإل –ي الروح والعقؿ أ

وانما ىي المظير الخارجي لمتطور الذاتي لممقومات المنطقية  ،الطبيعة ال تتطور
 المترابطة والتي تشكؿ بالتالي جوىرىا الروحي.

حيث  ،نو نظرة لالغترابأتغؿ مفيـو )السيد( و)العبد( عمى وعند ىيغؿ يش
التي  أوالفرد بالمؤسسة التي يعمؿ ضمنيا عالقة  نو شعور بالعجز فيأيصوره عمى 

ولقد شدد  .ف يقيـ عالقة صحية مع المجتمعأطيع نو ال يستإومف ثـ ف .ليياإينتمي 
ف أغير قادر عمى  اإلنسافالتي تعني بأف  ،ىيغؿ وكذلؾ ماركس عمى عالقات العجز

لمتاثير  يجد عماًل ال  أومضطيد  أوفيو بالتالي مغترب وميمش  ،يؤثر في النظاـ العاـ
نتيجة  ،نو بتمؾ "الحالة التي ينفصؿ بيا الفرد عف مجتمعو وثقافتوإي أ ،في النظاـ



 0202 ديسمبر – السبعون العدد                 واألربعون السابعة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 320 

حالة  إلىمر سيفضي ف األإف ،وعند حدوث مثؿ ىذا االنفصاؿ ،تعقيدات الحياة اليومية
 .(23ص ،1008 ،)محمودبما يجري حولو".  اإلكتراثمف النفور ومف ثـ عدـ 

وكؿ ما  ،فكؿ واقع منطقي اىيغؿ فمسفة متفائمة منطقي   فمسفةف أولذلؾ نرى 
 ،ف نبحث في الشيء ما دمنا قادريف عمى البحث فيوأالبد  أي ،ىو منطقي واقع
في  اقو وما نجيمو اليـو سيكوف معمومً ماـ عقمنا والبد مف التماس حقائأفالعالـ مشروع 

الشر القائـ في الحياة ونفمسفو ونقبمو  إلىفيي فمسفة تجعمنا ننظر حتى  ،ومف ثـ ،الغد
 نو منطؽ الحياة والوجود.أعمى 

 أوف مفيوـ االغتراب والغرائبية عند ىيغؿ مرتبط أتجد الباحثة  ،ومف ىذا
مف  ،والذي ىو بحث في الوجود ،الروحظاىر في الوجود الزائؼ الذي تتعرض لو 

مكونة اغتراب  ،ج الروحخار  إلىوبالتالي تنتقؿ  ،جزاء مف جوىرىاأخالؿ انفصاؿ 
 .بداعي محقؽ لفكرتياإ

ا عمى عقب ليعطي سً أركس موضوع الجدؿ الييغمي وقمبو ر ولقد ورث ما
ى حيث استخدمو ماركس بصورة واضحة وطبقو عم ،لالغتراب والغرائبية اا جديدً مفيومً 

 جؿ بياف ظاىرة معينة يعاني منيا الفردأمف  ،نسافالوضع االقتصادي واالجتماعي لإل
وعممو وما ينتج عنيا مف  اإلنسافة في المجتمع الرأسمالي وخاصة فيما يتعمؽ بعالق

وبيذا "يؤكد حالة االغتراب التي يعيشيا  ،وكذلؾ عالقتو بذاتو ،خرى بغيرهأعالقات 
والمتمثمة في الدولة  ،عمى مراحؿ تطورهأالنظاـ االجتماعي في  إلىفيو يرجع  ،الفرد

 وجود لمفرد". أيفي الوقت الذي تسحؽ فيو  ،لممكية الفرديةالرأسمالية القائمة عمى ا

 .(261ص ،2228 ،)عبد الكريـ 

نو عاجز أكيؼ  –في مفيـو االغتراب عنده  –عمى العامؿ  ماركسولقد ركز 
ياء التي ينتجيا شف األإ أي ،جوإي الحصوؿ عمى حقوقو والتصرؼ بانتف اتمامً 
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نتاج ليس نتج استعمؿ ىذا اإلأحيث اف العامؿ كمما  ،قوة ضده إلىالفرد قد تتحوؿ 
نتاج لمتقميؿ ىمية انتاجو استعمؿ ىذا اإلأوكمما ازدادت  ،سماليألمصمحة الر  لمصمحتو بؿ

عماؿ قد فرضت عميو وال يرغب ىو أف العامؿ يقـو بإف ،ومف ثـ ،مف دوره في المجتمع
ف العمؿ أل ؛شيء مغترب عنو إلىنتاج العامؿ ىو عمؿ تحوؿ إف إف يقـو بيا "أ صاًل أ

 ،ف يشبع نفسوأونتيجة لذلؾ ال يستطيع العامؿ  ،مف طبيعة العمؿ ف يكوف جزءاأيتوقؼ 
 .(115ص ،2283 ،)نواؿ ولكف ينكر ذاتو ويصبح لديو شعور البؤس"

ماـ قوة المؤسسات أ اإلنسافمكانية )عجز( إلذلؾ تتولد لدى الفرد مف عدـ 
 ،وبالتالي ،فصادرت بعد حيف )ذاتو( وحريتو ،لرفاىيتو وراحتونشأىا أنظمة التي واأل

لذا سنراه  ،مكانياتو عمى التحمؿإقد تفوؽ  ،تنشأ عند الفرد حالة نفسية وضغوط كبيرة
نو يمر أل ؛خروصور تعاممو مع الذات واآل ،ثر في عممويعاني مف تغيرات متفاوتة األ

 .خرالة غير طبيعية مف التعامؿ مع اآلبح

نتاج تجمعو متى ما رغبت بعالقات عمؿ قد داة لإلأوالدولة تصنع مف العامؿ 
نتجو مف العمؿ ال يحقؽ ف ما يأل ؛العامؿ شخصيةوتمحو بذلؾ الرأسمالية  ،خطط ليا
وبذلؾ يحدث االغتراب الشخصي مف خالؿ  ،خرنما ما يريده اآلا  و  ،ليو ىوإما يصبوا 

وليست لذاتو ومف ثـ يؤدي  ،خرة لذات اآلد مف ناتج العمؿ المحققالخمؿ الذي يتول
 .خريفف اآلاغترابو ع إلىذلؾ 

ماركس نظرية اقتصادية اجتماعية والتي يتركز  إلىف العمؿ بالنسبة إوبما 
ة التي ولدت ف ظاىرة االغتراب والغرائبيإف ،عمييا مصير العامؿ وجيد العمؿ والمنتوج

ستؤثر عمى ارتباطات العامؿ بكؿ ما فيو مف العالقات  ،الدى العامؿ اقتصادي  
نتاجية تجدد التنظيـ ف " القوى اإلإحيث  ،االقتصادية والسياسية واالجتماعية يةاإلنسان

ف النظاـ االقتصادي إكما  ،االجتماعي وما يتخممو مف عالقات اجتماعية في المجتمع
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و أخالقي وثقافي أ إلىانوني ق إلىع مف نظاـ سياسي نظمة في المجتميشكؿ باقي األ
 (112ص ،2283 ،)نواؿفمسفي". 

ف التصورات التي يحققيا الفكر والوعي مف خالؿ التمرد إف ،وبحسب ماركس
العالقة ما عادة تركيب ا  و  ،عمى المؤسسات والمجتمع وعمى الدولة والعمؿ مف جانب

 ،خرآعادة تركيبيا مف جانب إشياء والظواىر التي يعمؿ عمى بيف الذات المدركة لأل
ال بفعؿ إوذلؾ ال يتـ  ؛مف التوافؽ والتوازف ما بيف ذات الفرد ووجوده ايولد ىذا نوعً 

 .رادة متقدمة مف الوعي والفكر لمكامف الجدؿ المادي فيياإ

راب والغرائبية التي ركزت عمى مفيوـ االغت إلىما سارتر الذي تميز بنظرتو أ
خر مثؿ شكاؿ الوجود اآلأ( ومنو تشتؽ لذاتو)كائف  اإلنساففيو يرى  ،والذاتية اإلنساف

ىو الوسيمة التي  اإلنسافخرى فأو بعبارة أ –العالـ الموضوعي أي –الوجود في ذاتو()
ف كؿ فعؿ مف إذ إ ؛جزاء العالـ تزداد بوجودنا فيوأقات بيف فالعال ،شياءتبتدئ فييا األ

ذا لـ إ فمثاًل  ،مف قبؿ اموجودً  يكففعالنا يجعؿ العالـ يكشؼ لنا عف وجو جديد لـ أ
 او قابعً أ افاف ذلؾ المنظر سيبقى معدومً  ،منظر ما إلىنسانية تنظر إتكف ىناؾ عيف 

 ف ىذا المنظر سيبقى مجيوالً أو  ،نو سيكوف مجيوؿ الوجودإ أي ،عماؽ المجيوؿأفي 
عمى ذلؾ القوؿ فيقوؿ:  ثاًل فيعطينا الغزالي م ،)وعينا الذاتي(تي وعي يوقظو أف يأ إلى

ا ف شرارة صغيرة منيأار في حياتو ثـ سمع بخبرىا وكيؼ لـ ير الن انسانً إف أ" لو 
دلة ف ىذا الخبر غير معقوؿ وجاء باألأكمميا لو جد أقادرة عمى التياـ غابة كبيرة ب

 .(266ص ،2222 ،)عميه". فيدلت

فيو عكس  ،سارتر إلىا بالنسبة ا ومحددً كاف العالـ الموضوعي ال عقالني   ولما
عف العالـ  اإلنسافمف حيث انفصاؿ  ،ي الحر الاليعتمد عمى القوانيفاإلنسانالنشاط 

جمعو في حالة مضادة مع حرية أف الوجود بأحيث يعد سارتر  ،وعف المجتمع ذاتو
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نما ىو ا  و  ،الفردي لالنساف ليس لذاتو فحسبف الوجود أساس أعمى  ،اإلنسافوفردية 
خرى أزاء حرية إ)الوجود لذاتو(  يكوفخرى. وىنا أجؿ )الغير( لكونو حرية أوجود مف 
قسوة ىذا ويعاني مف  ،في موقؼ يحمؿ عمى كتفيو عبأ العالـ كمو اإلنسافتجعؿ مف 

ف ىذا النوع أو  ،ومف ثـ فشخصيتو تعاني مف االغتراب ،عنو االوجود الذي يعيشو رغمً 
ؿ في بالعدـ "باعتباره قد دخ اإلحساسوبالتالي يصيبو ب ،ما يؤثر في وجوده أكثرىو 

المادية التي يصفيا لنا باعتبار شياء ا يمثمو وجود ىذه األموضوعيً  نسيج الوجود دخواًل 
ف أاتيا مف شانيا صبحت تمثؿ في الكوف وجودات في ذأف تطورىا الذاتي قد انتيى و أ

 (121ص ،2292 ،)جافسكوف".  إلىوتحيؿ حركتو  ،ي وتعوقواإلنسانتجمد العقؿ 

رحية )الغثياف( يصؼ ففي مس ،دبيةا في كتاباتو األوقد نجد ىذا الرأي واضحً 
 ،فعالوأشخصية قد تتحكـ بو وتممي عميو  اإلنسافنيا تضفي عمى أقبضة الباب ب

ي حجرتي ف عندما ىممت بدخولاآلحيث قاؿ: " ،وبالتالي تولد لديو شعور االغتراب
ا ف شيئً أحسست أنني أل ؛ة واحدة ذلؾتقدـ خطو أف أستطع أوقفت فجأة في مكاني ولـ 

لقد  ،ثـ فتحت يدي ،نكارىاإستطع أممى وجوده فّي )شخصية( لـ أيدي و لمس  اباردً 
 (1005 ،)راسـال". إلمست يدي قبضة الباب ليس 

ف ىذه الطروحات ليؤالء المفكريف والفالسفة في موضوع أمف ىذا نستنتج 
وعالقاتو بالمجتمع وحسب بؿ كانت تنطبؽ عمى  اإلنسافعمى  تقتصرالغرائبية لـ 

ف ىذا المصطمح تضمف استعماالت مؤشرات أو  ،العمؿ الفني لكف ليس بصورة كاممة
ذ إبية يجاإنو في الفف حالة أفي حيف  ،الحالة السمبية التي تصيب الفرد والمجتمع

 .فنية منفردة في مرحمتيا عمااًل أكونت 

 :االغرائبية مفيومً 

ف مفيـو أولعؿ القوؿ ب ،عدة مفاىيـ متشابكة إلىٌتحيمنا كممة الغرائبية 
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مف االلتباسات بيف مفاىيـ  اف ىناؾ نوعً أوقد وجد  ،الغرائبية مفيوـ واسع وشامؿ
 ،وانطالقا مف ىذه التسميات ،الذي بدا الخمط بينيما ،الغرابة والتغريب واالستغراب

 .نيا نوع مف القمؽ المقيـ حالة بيف الحياة والموتإ ،لفةف الغرابة ىي ضد األأوجدا 

 (9ص ،1021 ،)شاكر 

ف معظـ القواميس أذلؾ  ،ف مفيوـ الغرابة ىو مماثؿ لمفيوـ الغرائبيةإف ،لذا
)الغرابة( والتي  إلىصؿ الكممة أتخمو مف كممة )غرائبية( وترجع  ،والمراجع العربية

نو "مفيـو أالغرائبية بو أوبيذا فمقد عرؼ فرويد الغرابة  ،انشؽ منيا المصطمح الغرائبية
الذي قد  كالبيت ،مف والمخيؼاأل ،مزدوج يجمع بيف المألوؼ وغير المألوؼ أوممتبس 

 ،1021 ،)شاكرمثير االضطراب" اا مخيفً ميجورً يكوف  أو ،ايكوف أمنا مطمئنا مريحً 
نقيضيا وخاصتا في "تحوؿ  أووبيذا وجدا فرويد لمغرائبية مزيج بيف حالتيف  ،(35ص

المألوؼ حضور الحي في  إلىوتحوؿ غير المألوؼ  ،غير المألوؼ إلىالمألوؼ 
حضور الماضي في الحاضر والحاضر في المستقبؿ"  ،والميت في الحي ،الميت
ف معنى الغرائبية ىو ظيور أومف ىذا المنطمؽ وجد  ،(38ص ،1021 ،)شاكر

والذي يعني "االنفصاؿ عف  ما التغريبأ ،بالعكس أوالمألوؼ في سياؽ غير المألوؼ 
اغتراب الوجود )...( اغتراب عف البنية  ،شيء ما واالبتعاد والعزلة عنو اغتراب الذات

ضاؼ التغريب معنى أو  ،(22ص ،1022 ،)عمي اغتراب عف الطبيعة" ،االجتماعية
: الذي ال يكوف في والغريب ،غرب الرجؿ جاء بشيء غريبأو ال وىو "النفي عف البمد أ

ا ضاعً أو ف ىناؾ أوىذا ما يستدؿ  ،(222ص ،ت،ب ،)عبداهلل الوضع الطبيعي"
 ،طبيعي ىو المستغربالغير بشكؿ طبيعي وىو المألوؼ والوضع  اإلنسافيعرفيا 

 .طبيعيالغير وضاع شياء واألف الغرائبية تستدؿ مف األأ إلىوينقمنا مفيـو الغريب 

ف جوىر الغرابة في ويكم ،حالة بيف الحياة والموت ،ف الغرابة نوع مف الخياؿإ
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وجعؿ  ،ا تبحث عف كسر المألوؼدب وفي الفنوف المختمفة التي دائمً الحياة وفي األ
وبيذا  ،مف غرابة في الصورة ،ويقمؽ بما يدور أماموويدىش  المتمقي يتوقع ماال يتوقع

نو إبؿ  ،بسيط المعنىحادي البعد أ او الغرائبية "ليس مصطمحً أف الغرابة أوجد ب
ف مف معانيو حضور الموت أمتنوع الدالالت و  ،بعاد مركب المعانيمتعدد األ مصطمح

الغرائبية نوع مف ف أ (2ص ،1021 ،)شاكرفي الحياة وحضور الحياة في الموت"
ربما قد  ،رض الواقعأنوع مف عالـ جديد غير موجود في  ،الخياؿ الذي ال حدود لو

وىذا ما  ،نممسيا أوف ندركيا أالتي ال نستطيع  ،حالمناأفي  أوتكوف في مخيمتنا 
ذ يرجع جذورىا في األساطير اليونانية إ ؛يقودنا القوؿ بأف الغرائبية ليا أسس منذ القدـ

وصراع  ،بتناوؿ مواضيع اآللية ءواوخاصة عندما بد ،غريؽالتي تناوليا اإل ،القديمة
روايات  إلى اآللية مع بعضيا وىيمنة اآللية عمى الخميقة والسحر بكؿ أشكالو ووصوال

فالـ غرائبية. وبيذا أ إلىوالتي تحولت  العشريف واخرأفي  ،وىاري بوتر ،سيد الخواتـ
ف "البحث عف الدىشة قد أذ إعالـ مميء بالخياؿ الجامح  ،جد الفف وبكؿ تخصصاتوأو 

لىفانتازيا و  إلىقاد  عالقات شتى كما  ،غرائبية سمع بصرية وحممت ىذه في طياتيا ا 
 إلىا ا )...( فيما تترسخ تقاليد الفنوف التي غادرت الواقع كمي  ا عريضً صنعت جميورً 
في كؿ  ،تخمؽ الغرائبيةف أوبيذا استطاعت  ،(66ص ،1006 ،)طاىرخياؿ مطمؽ"

 ظيار نتاجات العمؿ الفني.إني في عناصر التعبير الف

 وظيفة الشكل والمون في الرسم:

داخؿ التكويف الفني لمرسـ مف خالؿ تآلفيا  اا معينً تتخذ العناصر وضعً 
تنظيـ  إلىوالذي يخضع بدوره  ،امعينً  مكونة شكاًل  ،وتوافقيا وفؽ طريقة معينة

ف ىذه العناصر تعطي إكما  ،الدالالت التعبيرية والحسية التي تساىـ في إغناء الشكؿ
 اا حسي  راكو فالعمؿ الفني ال يصبح مظيرً بحيث يمكف إد ،والموضوعيةالشكؿ الوضوح 
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إذ يستثار  ؛شكؿ. فالشكؿ يمثؿ مدرؾ بصري إلىإاّل إذا استحاؿ  ،قابال لإلدراؾ
 ،منبو خارجي عف طريؽ الجياز البصري )وىو العيف( اإلدراؾ البصري بواسطة

 فيستجيب العقؿ لالستثارة فيدرؾ المرئيات.

ف إدراؾ الشكؿ إ ؛لقد أكدت الدراسات السيكولوجية في مجاؿ اإلدراؾ البصري
أي إدراؾ  ،بؿ ىو إدراؾ عاـ ،لمجموعة األجزاء التي يتكوف منيا الشكؿ اليس إدراكً 

 .(102ص ،2293 ،رياض) .ككؿ الشيء

ىي  ،فاف مف أىـ ىذه الدراسات التي أفادت بشكؿ كبير في مجاؿ اإلدراؾ ،لذلؾ
وذلؾ " اعتمادا عمى التجربة المباشرة المعتمدة نقطة انطالؽ لكؿ  ، )*()الجشطالت( نظرية

يقمؿ الجشطالتيوف مف دور  ،عمى التجربة المباشرة اإذ اعتمادً  ؛سيكولوجيا ولكؿ عمـ
ف العالـ أفيـ يروف  ،االنتباه والثقافة في الوظيفة اإلدراكية عبر المعطيات البصرية

 (28ص ،2222 ،)الماكري والصور يفرضاف بنياتيما عمى الذات الناظرة المتأممة".

وبالوقت  ،ف إدراؾ صورة معينة ىو إدراؾ مباشر )حدسي(أنستنتج  ىذامف 
ليس عبارة عف  ،فالفكرة الجوىرية ليذه النظرية الشكمية ،نفسو ىو إدراؾ شعوري حسي

بؿ الصيغة الكمية التي تنظـ ىذه  ،تجميع األجزاء "فالمربع ليس مجرد أربعة أضالع
 ،شاكر) .كي تأخذ الصفة الكمية الخاصة بالمربع" ،األضالع األربعة مف خالليا

 .(262ص ،2222

ىي  ،)طالب التربية الفنية عينة البحث( إلىبالنسبة  ،ر التشكيميةف العناصإ
وكيفية ترتيب أوضاعيا وتشابكيا  ،وانتقاؤه ليذه العناصر ،وسائؿ تعينو عمى بموغ غاياتو

في التعبير عف فٍف معيف  )طالب التربية الفنية عينة البحث(ىي مف شأف  ،وتمازجيا
فعمى الرغـ مف  ،.. وغيرىا(.السينمائي –المسرحي  داءاأل –كالرسـو في الفنوف التشكيمية)
إاّل إنيا  ،ف ىذه العناصر التي تؤلؼ الشكؿ تنطوي عمى جماليا بذاتيا عندما تبدو متفرقةأ
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في  اا جدي  وتصبح بعدىا سببً  ،اا بصري  وتأثيرً  ااًل عندما تتحد وفؽ نظاـ معيف تزداد جم
قيمة الحقيقية لمشكؿ " باعتباره قيمة مضافة تبقى ال ،وفي كؿ األحواؿ ،نجاح العمؿ الفني

تظؿ باقية  ،التي تنطوي كؿ منيا في ذاتيا عمى قيمة ثابتة أو قبمية ،العناصر إلى
 .(26ص ،2229 ،عسـ)األومصاحبة لقيمة الشكؿ المستقمة".

ف مف أىـ خصائص ىذه العناصر الفنية قدرتيا عمى توليد قوة ممتدة إكما 
ف قوة أفالمعروؼ  ،ا كما يحدث بيف الحديد والمغناطيستمامً  ،خارج نطاقيا إلى

بمقدوره  )طالب التربية الفنية عينة البحث(ؼ ،حدوده الفيزيائية إلىممتدة  ،المغناطيس
ويكوف لمعناصر الفنية األثر الجدي في خمؽ اإلثارة عند  ،المتمقي إلىتوصيؿ قوة فنو 

العناصر ىذه ليست فاقدة لحياتيا  فأ" ،بمعنى آخر ،وتغيير حالتو النفسية ،المتمقي
نيا في جانب واسع النطاؽ تشبو الطاقة الكامنة في عناصر إ ،الخاصة وال طاقة فييا

ن إف ،لذلك ،(29ص ،2229 ،عسـ)األ لذا نجد مف الضرورة السيطرة عمييا" ،الذرة
 -جمالية كما يحددىا )ستولنتيز(: ( وظائف2لمشكل )

بحيث  ،ويوجو انتباىو في اتجاه معيف ،ويرشده. الشكؿ يضبط إدراؾ المشاىد 2
 .في نظره اا موحدً ا مفيومً يكوف العمؿ واضحً 

. الشكؿ يرّتب عناصر العمؿ عمى نحو مف شأنو إبراز قيمتيا الحسية والتعبيرية 1
 وزيادتيا.

 ،2282 ،)ستولنتيز . التنظيـ الشكمي لو في ذاتو قيمة جمالية كامنة ".3
 (363ص

 بنية مييمنة في رسوـ النتاجاتساسي يمثؿ أكعنصر الموف ما ما يتعمؽ بأ
إذ ُيدرؾ الموف  ؛مف خالؿ الوظائؼ المتعددة التي ترتبط بو الفنيةالتربية  لطمبة الفنية

أو بينو وبيف  ،عمى إيضاح جوىر الصمة القائمة بينو وبيف الشكؿ كنشاط ذىني قادر
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لذوقي الذي يؤثر في عممية التنظيـ عف الطابع الجمالي وا فضاًل  ،الخط المكّوف لمشكؿ
 ،اا صوري  والتي قد ُتحدث نسيجً  ،القائمة عمى إظيار االنطباعات النفسية واالجتماعية

لحاالت االتصاؿ واالنفصاؿ بيف الطابع الجماعي والطابع  التمبية بناء التكويف وفقً 
 .ةأو بيف المعنى الذاتي والمعنى الموضوعي مف جية ثاني ،الفردي مف جية

العاطفي وفي الواقع ىي مسؤولة عف  اإلحساسقادرة عمى نقؿ  األلوافتكوف 
 ،اتاإلحساسوتوصؼ األلواف بالكممات ذاتيا التي تنتقؿ بوساطتيا  ،ذلؾ بدرجة كبيرة

عف ألواف زاىية وباعثة عف البيجة مثمما نتحدث عف أخرى حزينة  فنحف نتحدث
فاأللواف تحمؿ تأثيرات نفسية في النفس البشرية  ،(282ص ،2223 ،)مالتز وكئيبة

 ،أما التأثيرات المباشرة ،تأثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة إلىوتقسـ ىذه التأثيرات 
بمظير المرح أو الحزف أو  اعامً  اما أو تظير تكوينً  افيي ما تستطيع أف تظير شيئً 

 .سخونتو أوببرودتو  االخفة أو الثقؿ كما يمكف أف تمنحنا شعورً 

لألشخاص ويرجع  افيي تتغير تبعً  ،الثانوية أو غير المباشرة التأثيراتأما 
مصدرىا لمترابطات العاطفية واالنطباعات الموضوعية وغير الموضوعية المتولدة 

الذيف طمبة الفنوف وقد لوحظ أف  ،(232ص ،2282 ،)حمودة مف تأثير الموف اتمقائيً 
دييـ التعبير البرتقالي( ىـ الذيف يكوف ل ،األصفر ،حمر)األ األلواف الحارة إلىيميموف 

حارة قوية ويغمب عمييا  حيث تكوف ،في عالقاتيـ مع اآلخريف اوضوحً  أكثرالعاطفي 
االعتماد عمى  إلىولذا كاف ميميـ  ،(Self-Centered Orientation)بالذات  االىتماـ

لمتكيؼ واالنسجاـ  اا خاص  استعدادً ه العواطؼ كما أف لدييـ اآلخريف وسيمة إلبراز ىذ
 .والتوافؽ في أوساطيـ االجتماعية

ولموف أىمية كبيرة بالنسبة لمفرد مف حيث استخدامو لو في رسومو كوسيمة لمتعبير 
 -وتكمف ىذه األىمية في النقاط اآلتية:
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 تنمي الحس الجمالي لدى المتمقي. .2

 .إنيا تزيد مف المستوى المعرفي لديو .1

مع العمؿ  اليصبح منسجمً  االحركات العضمية والقدرات المعرفية معً تنمي لديو  .3
 .الفني الذي يقـو بو

  في استثارة دافعية المتمقي لمنسؽ الفني. أىميةلأللواف 

 (32ص ،1000 ،)نبيؿ                                                   

جراءاتمنيجية البحث و   و:ا 

الكشؼ عف غرائبية الشكؿ والموف في رسـو  إلىالي ييدؼ ف البحث الحأبما 
لمنيج الوصفي التحميمي في تصميـ لذلؾ اعتمدت الباحثة ا ،طمبة قسـ التربية الفنية

 حد المناىج العممية المالئمة لتحقيؽ ىدؼ البحث الحالي.أبحثيا كونو  إجراءات
 مجتمع البحث:

نجزىا طمبة قسـ أيمية التي يتكوف مجتمع البحث مف النتاجات الفنية التشك 
( 56والبالغ عددىا ) 1022-1028لمعاـ الدراسي  التربية الفنية /الدراسة الصباحية

 (.2كما موضح بالجدوؿ ) افنيً  انتاجً 
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 (2جدول )
 الفنية لطمبة قسم التربية الفنية يوضح الرسوم

الفنية  عدد الرسوم المجموع عداد الطمبةأ الصف
 أ ذ التشكيمية

 21 21 2 8 )أ(
 23 23 22 1 )ب(
 23 23 8 6 )ج(
 23 23 8 6 )د(
 22 22 8 5 )ىػ(

 56 المجموع

 
ف البحث تحدد بالكشؼ عف غرائبية الشكؿ والموف في رسوـ طمبة أبما  البحث: عينة

ف يتحقؽ مف أ( نماذج العينة التي يمكف 3)رلذلؾ تـ اختيا ،قسـ التربية الفنية
 .بصورة قصديةخالليا ىدؼ البحث 

جرت الباحثة نوعيف مف الدراسات لغرض جمع البيانات أ الدراسة االستطالعية:
ىدفت فقد قامت بدراسة مسحية  ،والمعمومات عف مجتمع البحث واختيار نماذج العينة

ما  اناولت فنوف ما بعد الحداثة خصوصً دبيات التي تالتعرؼ عمى المصادر واأل إلى
والبحوث العممية عف الدراسات  فضاًل  ،يتعمؽ بػ )بالغرائبية( التي تمثؿ متغير البحث

جرت دراسة استطالعية أكذلؾ  ،ضوعات مماثمة لفكرة البحث الحاليالتي تناولت مو 
نجزىا طمبة قسـ التربية الفنية لمعاـ ألتعرؼ عمى النتاجات الفنية التي ا إلىىدفت 
 البحث الحالي. إجراءاتوالتي تنطبؽ عمييا  1022 – 1028الدراسي 

بتصميـ استمارة تحميؿ محتوى النتاجات الفنية لطمبة التربية  الباحثةقامت  داة البحث:أ
الفنية تضمنت مفردات اعتمدتيا مف االتجاىات الفنية لفنوف ما بعد الحداثة والتي 
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اور ىي ( مح3ميؿ مف )التح استمارةتضمنت حدود البحث: تـ تحديدىا في 
وؿ تضمف فالمحور األ ،وسائؿ التنفيذ( –الفقرات الثانوية  –ساسية )الفقرات األ

والمحور  ،( فقرات ثانوية9نو تضمف )إف ،ما المحور الثانيأ ،( فقرة رئيسة1)
 ( فقرة.12الثالث فتضمف )

ولية عمى مجموعة مف الخبراء احثة استمارة التحميؿ بصيغتيا األعرضت الب
لغرض التعرؼ  ،القياس والتقويـ –الفنوف التشكيمية  –الفنية  التربيةفي تخصصات 

شار الخبراء أذ إ ؛جؿ قياسوداتيا في قياس اليدؼ الذي وضعت ألعمى صالحية مفر 
خذت بيا الباحثة وىي كما أجروا بعض التعديالت عمييا أف ،مستوى صالحيتيا إلى

 (.1موضحة في الجدوؿ )
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 (0جدول )
 تحميل محتوى نماذج العينةيوضح استمارة 

الفقرات  ت
 إلىبحاجة  ال تصمح تصمح وسائل التنفيذ الفقرات الثانوية ساسيةاأل

 تعديل

 
 
2 

 
 

 الغرائبية

 
 

 في الشكؿ

    التسطيح
    التبسيط
    التحريؼ
    االختزاؿ
    المسح
    االنتقائية
    التمقائية
    التفكيؾ

    جمع عدة مضاميف في المضموف

 
 في الموف

    االكريميؾ
    الزيتي
    الفحـ

 
 المممس ظيارإ

    ناعـ
    خشف
    متنوع

 
 
1 

 
 

المعالجات 
 التقنية

 
 

 تنوع الخامات

    خشب
    قطع قماش

    جرائد وصحؼ قديمة
    الحباؿ

    نشارة الخشب
    ريش

    مواد جاىزة
    صور فوتوغرافية

 
 تنوع التقنية

    التمصيؽ )الكوالج(
    الحؾ والتحزيز

    التجميع

 
 طبيعة الفضاء

    مفتوح
    مغمؽ
    متداخؿ
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لغرض التأكد مف اشتغاالت استمارة تحميؿ نماذج العينة بصورة صحيحة  الثبات:
( نماذج تـ 3قامت الباحثة بتطبيقيا عمى ) ،خالليا ىدؼ البحثيتحقؽ مف 

ذ تـ تحميؿ ىذه إ ؛اختيارىا مف نماذج نتاجات الطمبة غير المشمولة بعينة البحث
 .*( مف المحمميف1النماذج بمشاركة )

جراه أييا الباحثة نتيجة التحميؿ الذي تـ معالجة البيانات التي حصمت عم
ذ اعتمدت معامؿ ارتباط بيرسوف إ ؛معيا لكؿ نموذج مف النماذج الثالثة وفالمحمم

 (.3ظيار النتائج كما موضحة في الجدوؿ )إل
 (2جدول )

 الستخراج معامل االتفاق بين المحممين حول االستمارة
 النتاج الفني

 
 المعدؿ (1( )2المالحظ ) الباحثة مع

 (1ـ ) (2ـ )
(2) 0،86 0،86 0،86 0،86 
(1) 0،85 0،85 0،86 0،85 
(3) 0،86 0،89 0،85 0،85 

 0،85 المعدؿ العاـ

ف نسبة الثبات الستمارة تحميؿ محتوى أ( يظير 3مف خالؿ نتائج الجدوؿ )
ذ تشكؿ ىذه إ ؛لمعامؿ الثبات اف ىذا المؤشر يعد جيدً أ ،(0،85النتاج الفني تساوي )

 لضماف الثقة بثبات التصحيح. اا كافيً النسبة مؤشرً 
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 (2النموذج ) تحميل العينات
 اسم العمل: وجوه

 سم222× سم  202القياسات: 
 الخامة: زيت عمى كانفاس
 العائدية: قسم التربية الفنية

 0227: اإلنجازسنة 

ليات آصورة تسطيحية تشتغؿ مع  إلى يستند اتشكيمي   ايصور العمؿ منجزً  الوصف:
التكعيبية التي تقترب مف التشكيالت البصرية بوجوىيا الظاىرة ذات الخطوط 

 ير كحدود فاصمة بيفجزائيا والتي تظأالسوداوية الواضحة والفاصمة بيف 
خرى مف النتاج الفني ليشكؿ العمؿ بمجممو صورة تعبيرية محممة المساحات األ

ي اإلنسانالداخمية عمى السطح  المنظومة بازدواجية الذات المضامينية في استثارة
خذ مف الجزئيات الظاىرة أي بصورة غرائبية تاإلنسانجزاء الشكؿ أليترجـ العمؿ 

ؿ ليشكؿ المنتج دالالت شكالنية متعددة في مفيوميا التسطيحي الظاىر في العم
 لوانيا الظاىرة تحمؿ مف المضاميف الغرائبي الواضح فيو.أبمجممو شكالنية ب

التسطيح  إلىبدو ببساطتيا في تشكيؿ فني اتجو تشكالت المنجز الظاىرة تف إ التحميل:
جزاء العمؿ مف خالؿ نتاج تعبيري يشتغؿ مع امتزاجات الذات أفي عممية اختزاؿ 

فكاف  ،يعتمد النصوص الداخمية كمطابقة لمسطح التصويري البالصراع الداخمي الذي 
التي تشتغؿ عمى تمقائية الذات في  لذلؾ الصراع الذي يحمؿ المسحة الفطرية انتاجً 

قاـ  طالب التربية الفنية عينة البحثف أفما كاف مف االتجاه ىو  ،حركة الفرشاة
معطيات التركيب الداخمي لمذات بغرائبية التمظير مف خالؿ  بتفكيؾ منتج محماًل 

فما كاف منو  ،ليشكؿ العمؿ بمجممو وضع الشيء في غير موضعو الواقعي يةاإلنسان
 رضية الخصبة التي تحمؿ ذلؾ التغريب.ف تكوف التعبيرية ىي األأال إ

ف عممية تذويب الذات لخزينيا الياوي في قعرىا المخزوف إ ،خرىأومف زاوية 
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قد جمع عدة مضاميف كنتاج محمؿ بخامتو  طالب التربية الفنية عينة البحثنجد 
فما كاف  ،الزيتية التي عبرت مف خالؿ استعماليا المطاوعة الحقيقية لتمؾ الغرائبية

فكاف الزيت  ،نتاج التعبيرإف يتصارع مع المادة في أ طالب التربية الفنية عينة البحث
ف التعبير الزيتي كريميؾ كو لتي لـ يتقارب فييا مع الفحـ واألىو المادة المناسبة ا

ف أعف  فضاًل  ،التصويريلموضوعة الذات عمى السطح  األقربومطاوعتو ىو 
تشتغؿ مع المممس  طالب التربية الفنية عينة البحثمكانية المادة التي يتعامؿ مع إ

تجسيد الموضوعة  طالب التربية الفنية عينة البحثالناعـ والخشف الذي يحاكي فيو 
 التي يتناغـ مع ما في المنتج الفني.

ذ نجد إ ؛متعدد المعالجات اا تقنيً خذ عمى عاتقو جانبً أف طبيعة المنتج الفني إ
بداء بدأت واضحة في طريقة المعالجة إل ف التحزيز كتقنية ظاىرة والتنقيط والسكيف قدأ

ال كونيا تعبر عف قطوعات إمنتج الظاىر فما كاف مف التحزيز غرائبية الشكؿ في ال
نجد  ،خرآفقي ومف جانب أعف الخمفية الظاىرة بشكؿ معيف  شكاؿاألميزت خطوط 

خاصة  ،ف ىناؾ حركات صغيرة قد بدأت واضحة ومتقاربة في نفس الشكؿ والمممسأ
جزاء البقعية نوثة مف خالؿ األلجات تظير الثنائية الذكورية واألف طبيعة المعاأو 

تمثؿ شعر الفتاة ومجمؿ الثنائية تحمؿ عالقة مشتركة امتألت بالموف العامودية التي 
بكمتا العينيف عف نظرة الرجؿ  ة الكاممةأالظاىر والتي تعبر عف نظرة المر  الجوزي

اء عطت لمتعبير الداخمي النقط الصفر أتي ميزتيا التقنية الواضحة التي حادية الاأل
التكعيبي المجرد  إلى األقربسموب ف مف األنوثة فما كالمذكورية والتي نفتقدىا في األ

ة في كمتا العينيف والرقبة والشعر في حيف أعطى صورة واضحة لالنحناءات المر أقد 
في تفضيؿ كفة  طالب التربية الفنية عينة البحثافتقدىا الرجؿ الذي حاوؿ مف خالليا 

ف المنتج إ ،القوؿف خالصة إذ إ ؛ة فيما تتقدـ فيو عميو وما يتأخر فيو ىو عنياأالمر 
نما يعبر عف طبيعة الخالصة االختزالية بصورتيا الغرائبية ونوع التقنية ذات الحؾ إ

اة تعكس ثنائية الذات غمؽ بسوداوية كأنو مر ألتنقيط عف طبيعة فضاء والحز والكثافة وا
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 طالب التربية الفنية عينة البحثبداع فني عبر عنيا إي بصورة اإلنسانوجانبيا 
 خمو بذلؾ التركيب.ليصور دا

التي تعبر عف الجانب الغريزي ف طروحات المنجز الفني إ ،خرآومف جانب 
 اا واضحً ذ قد سجؿ حضورً إ ،طالب التربية الفنية عينة البحثنثوي لـ يبتعد عنيا واأل

ثارة كطريقة طح الذي يتقارب فيو مع محاكاة اإلفي طبيعة نوع الموف ومكاف الس
ف يترجـ طبيعة أمنو  فما كاف ،الداخمية لمذات في تعبيره الفنيصوؿ لسحب وجذب األ

 بداعو الفني.إالغريزة في 

 (0النموذج )
 نسانيإاسم العمل: نصف وجو 

 سم222× سم  202القياسات: 
 الخامة: زيت عمى كانفاس
 العائدية: قسم التربية الفنية

 0228: اإلنجازسنة 

نساني بخمفية زرقاء إنصؼ وجو  إلىقرب أيصور العمؿ شكؿ نصؼ دائري  الوصف:
سطح مائي يعكس صورة ذلؾ  إلىقرب أدرجة في الموف تبدو كطبقة شفافة مت

الوجو بتأثيرات العمؽ الذي يبتعد عنو الوجو الواقعي عف الشفاؼ الغائر في العمؽ 
الظاىرة  ئياجزاألمكنة نساني مختمؼ األإليشكؿ العمؿ بمجممو نصؼ وجو 

 ي.اإلنسانفيوميا الجمعي في تجسيد الشكؿ بصورتيا الغرائبية في م
عؿ فيو ما الخمؼ كصفة يتسـ بيا ج إلىالمندفع  األزرؽف اشتغاالت الموف إ التحميل:

يمف فقد شكؿ الوجو النصفي األ ،بعد عف واجية العمؿأيتموضع يكوف في منظور 
 ،ظيرف لـ تا  ي و اإلنسانحادية النصؼ أف ا  و  ،خاصة خراآلداللة كاممة لمنصؼ 

السطح الذي يحمؿ تمقائية التمظير  إلىالقريب ؿ تكاممية المختفي منيا فيي تشك
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 اإلنجازف طفولية التمظير في إال إنساني إبساطة التشكيؿ رغـ الظاىر كواقع و 
 طالب التربية الفنية عينة البحثالفني تظير باختزالية عالية وعفوية ظاىرة عمؿ 

فيوميا الغرائبي الذي يتموضع في وم تتناسببعاد أتفكيؾ النص وتشكيمو ب إلى
 .طالب التربية الفنية عينة البحثصمو داخؿ ذات أ

ف الظاىر عمى السطح التصويري مف مضاميف متعددة منيا ما يظير إ
وخاصة منيا الزيتي قد عبر  ،ظاىرة عمى السطح التصويري كتقنيةبصورتو التنقيطية 

عف خشونة المممس بنا يعمو الوجو الظاىر مف  الب التربية الفنية عينة البحثطفييا 
ف ىذه التمظيرات تعبر عف إذ إ ؛رضية الوجوأخرى تعتمي أؿ طبقة بقع تنقيطية تشك

 لتبدو كنتاج تعبيري عنو. تتصارعالخدوش العميقة داخؿ الذات والتي 

ضافات إة عمى خامة المنجز وما تشكمو مف ف االشتغاالت التقنية خاصإ
ضافات الناعمة والخشنة لمقتصرة عمى طبيعة المممس ذات اإلتقنية ومعالجات فنية ا

تفصح عنو  ذ يعبر عف جانبو التعبيري الواضح بماإ ،باستخداـ خاص لنوع الفرشاة
 في المنجز. بداء طروحاتيا الفنية لمعطياتو واشتغاالتو الظاىرةإالمدرسة التعبيرية في 

ذ إ ؛شبو مفردات تجميعية في جعؿ النص قراءة مفتوحةألقد بدأ المنجز 
قطعت بشكمو الجزئي مف مساحة كبيرة ليترؾ التأويؿ الحر بما يعطي مف انطباعات 

ما بيف المرئي والال  اواضحً  ذ يعد ذلؾ الفضاء تداخاًل إ ؛ما بعد الزرقة وفي جوانبيا
 الداخمية لممنجز التشكيمي. مرئي الذي يشتغؿ عمى القراءة

 (2النموذج )
 يماءاتإاسم العمل: 
 سم222× سم  202القياسات: 

 الخامة: زيت عمى كانفاس
 العائدية: قسم التربية الفنية
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 0228: اإلنجازسنة 

تكعيبية  انتماءاتشكاليا الظاىرة ذات أب اا يبدو ىندسي  ا فني  يشكؿ العمؿ منجزً  الوصف:
ائية فظير منيا في شكمو الظاىر واشتغاالتو التمق ،بصورة مختزلةشكالو أقد حرفت 

تمفة بمسحة غرائبية بعيدة عف عطى وجوه مخأذات التفكيؾ الشكالني الذي 
تقسيمات متداخمة ليشكؿ المنجز بمجممو صورة تعبيرية  إلىلوؼ ومنقسمة أالم

 تتضح بغرائبية تمظيرىا النيائي وتصورىا الشكالني.

مع الوجوه الظاىرة ذات  داخاًل طبيعة التسطيح الذي يمتصؽ بخمفية شكمت تف إ التحميل:
اليندسية  لطبيعة التفاصيؿ التي تشتغؿ عمى خطوطيا شكاؿ المقنعة واختزااًل األ

نسانية المحممة بصورة إا باشكاؿ بدائية لفطرية التي حممت في طياتيا صورً والتمقائية ا
ذلؾ يعبر ك ،عمى مدى الدىر اإلنسافتطور شكؿ يا االنتقالية لحالة وتحوالت اإلنساف

لىي مف و اإلنسانعف تحوالت رسـ الشكؿ  فيي بمثابة تمرحالت حممت  ،التكعيبية ا 
 الغرائبية في طياتيا فيما تحممو صفات وخصائص عمى السطح التصويري.

دة لمذات متعد اشكالو الظاىرة وجوىً أد شكؿ الموف باستعمالو المتدرج و لق
طي ما يناسب الالشعورية التي تع ومكبوتاتياالمحممة بصراعاتيا الداخمية  يةاإلنسان

لتعبيري كؿ ذ عبر الفطري والتكعيبي واإ ؛شكاؿ الموجودةالموضوع عمى تعدد األ
يماءاتو وسيميائتو ا  حساسو مف خالؿ شكمو الظاىر و إحسب معطياتو وموضوعة 
 الظاىرة عمى سطح الوجوه.

عطى مسحة سطحية أنما إالسطح التصويري بشكميا العاـ  عمىف طبيعة المممس إ
ببعديو  طالب التربية الفنية عينة البحثواضحة تختفي مف المنظور العميؽ الذي اكتفى بو 

بمجمميا ىي بمثابة  ف تكوف المساحةأذ اكتفى إ ؛العمؽ إلىفقي دوف الولوج الطولي واأل
ف أوانو خاصة وىو لـ ينس أيا في ليظير كؿ من اإلنسافقنعة تمتبس بمجموعة مف األ

قنعة الموجودة الجانب الجاىز في حالة نياية األ جانب الوجوه ليعبر بو عف إلىا يضع قناعً 
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 في حاؿ زواؿ الداخؿ. افي داخؿ الذات ليكوف الوجو الوضعي حاضرً 

يصاؿ الفكرة لمفيوـ كؿ وجو ا  التقنية لطبيعة الشكؿ و  المعالجاتلقد شكمت 
والمتمقي  طالب التربية الفنية عينة البحثيصاؿ الرسالة التواصمية بيف إا في ا بارزً دورً 

لوانيا أشكاؿ بكؿ ف تكوف المادة التي غطت طبيعة األأال إفما كاف مف مادة الزيت 
لما  انتاجً مرف منيا والحاد والممتوي الذ تشكؿ منحنيات الخطوط إ ؛شكالياأوشفافيتيا و 

ه نصو التعبيري خاصة وىو تجا الفنية عينة البحثطالب التربية يدور في داخؿ 
ي ليترؾ لممتمقي جانب القراءة خرى مضمرة تبتعد عف السطح التصوير أجزاء أيتعامؿ 

ذ يعد المنتج متعدد القراءات في مخاض إ ؛خرى المضمرة وفؽ مفيومو االشتغالياأل
 المفتوح ذ يعد النصإ ،مف قراءة كثريـ ولدت مف نصوص قد منحت نفسيا ألومفاى

 جابة واحدة ال تقبؿ التأويؿ.إنص جيد وبعكس المغمؽ الذي يعطي 
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 :النتائج

 تية:النتائج اآل إلىنة توصمت الباحثة بناًء عمى التحميؿ لنماذج العي
ظيار غرائبية إا في ساسي  أ عماؿ الفنية شكمت عاماًل وجود تأثيرات مرجعية لأل .2

( الذي 3والنموذج ) ،( الذي تأثر بالمدرسة التكعيبية1 ،2الشكؿ كما في النموذج )
 تأثر بالمدرسة التعبيرية.

جزاء مف العمؿ الفني عبر نتاج تعبيري يشتغؿ مع ظيور عمميات االختزاؿ أل .1
 .طالب التربية الفنية عينة البحثامتزاجات ذات 

فييا شكاؿ المحددة عماؿ الفنية تبمورت في األظيور مسحة فطرية في سطوح األ .3
 تشتغؿ عمى وفؽ تمقائية الذات مف خالؿ حركة الفرشاة.

 ظيار الشكؿ عمى تجسيد الغرائبية في مالمحيا.إسيمت طبيعة الخامة المستعممة في أ .2
قاييس الحقيقية أشكالو دوف االىتماـ بالمطالب التربية الفنية عينة البحث وظؼ  .6

 ر الغرائبية.عطى مساحة لظيو أجرى تحوالت فيو مما ألطبيعة الشكؿ بؿ 
ف يختزؿ أو يجرد مرة أو يضيؼ مرة أخرى أطالب التربية الفنية عينة البحث حاوؿ  .5

 ،و جماليةأمعطيات منيا اجتماعية أو ثقافية عدة  إلىعمى طبيعة الشكؿ ويعزى ذلؾ 
عماؿ الفنية ذات أبعاد ا في إنتاج األا كبيرً بحيث لعب الخياؿ وخرؽ المألوؼ دورً 

 أطاحت بكؿ ما ىو قديـ وكسرت كؿ األطر التقميدية في الماضي.غرائبية التي 
تمثيؿ األشكاؿ دوف محاكاة لمواقع  إلىطالب التربية الفنية عينة البحث لجأ  .9

ف الموضوع ىنا ال يتعمؽ باألشكاؿ الواقعية بؿ بالمفاىيـ وذلؾ أل ؛المادي
 .التي تناولت مفردات الصدمة والدىشة لدى المتمقي ،الغرائبية

مألوفة أو غير تقميدية في إنتاج ال  اطرقً طالب التربية الفنية عينة البحث تبنى  .8
ظيارية متعددة منيا التحزيز والحؾ إخؿ العمؿ الفني باستخداـ تقنيات شكالو داأ

والتنقيط والكثافة المونية.. ليخمؽ مسافة جمالية مف الغرائبية والمعب الحر في 
 .يتعدى أحادية الموف والشكؿ اوجمالي   اوأسموبي   اليؤشر تحوالً  فكري   ،التوظيؼ
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 :االستنتاجات

والذي ال يخمو  ،طار السياؽ الجماليإضمف  ة ىي بناء عالـ ووجود جديدالغرائبي .2
.فإف قوة الشكؿ الفني إنما تنبع مف قدرتو .مف سمات الواقعية والتكعيبية والتعبيرية

 عمى التغريب وكسر الواقع.

السياؽ الغرائبي تستدعي التأمؿ الجمالي وتعددية القراءة  األشكاؿ الفنية ذات .1
 .باعتبار الغرائبية ذات منحى فني متميز يثير ذائقتنا الجمالية فنتأثر بو ،والتأويؿ

مف أفكاٍر ذاتيٍة حممت تأثيراِت طالب التربية الفنية عينة البحث ينطمؽ أسموب  .3
ي التي حممت دالالٍت متنوعٍة مجتمٍع مؤمٍف بالموروث الشعبي واالجتماعي والثقاف

د استعار عمى أعمالو الفنية فقطالب التربية الفنية عينة البحث قد أسقطيا 
ما  إلىعف مضموف الفكرة بطريقٍة اختزاليٍة لمسموِّ بالفكرة عناصر مف الواقع ليعبر 

 ا.ومضمونً  يحقؽ غايتو في الغرائبية شكاًل 
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 اليوامش
قرب ما يكوف الصيغة أو الشكؿ أو النموذج أو الييأة أألمانية تعني": كممة (Gestalt)( الجشطالت *)

أو قؿ ىو كؿ متكامؿ كؿ جزء فيو … أو النمط أو البنية أو الكؿ المنظـ ، كذلؾ الكؿ المتسامي 
لو مكانة ودوره ووظيفتو التي يتطمبيا الكؿ". وقد ظيرت في بداية القرف العشريف ويعتبر ماكس 

ؤسس النظرية الجشطالية، والذي انظـ اليو ولفجانج كوىمر وكيرت كوفكا. فرتيمر بصورة عامة م
راجع اـ غازادا، جورج، كورسني ريموندجي، نظريات التعميـ دراسة مقارنة، عالـ المعرفة، المجمس 

 . 122-135، ص2283الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت: مطبعة الرسالة، 
 يف:( استعانت الباحثة بالتدريسي*)

 مدرس مادة اإلنشاء التصويري. –د. أنور عبد الرحمف بكر .2
 مدرس مادة الكرافيؾ. –سعد الصغيرأأ.ـ.  .0
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 والمراجع المصادر
صدقاء لمطباعة دار األ ،دراسة في التطبيقات الشكمية البصرية ،الوعي الجمالي ،حمد جمعةأ .2

 .1002 ،بغداد ،والنشر
أطروحة دكتوراه غير  ،جماليات الشكؿ في الرسـ العراقي الحديث ،عاصـ عبد األمير ،عسـاأل .1

 .26ص ،2229 :بغداد ،منشورة
 .121ص ،2292 ،بيروت ،دار المعرفة ،الوجود والعدـ ،جاف بوؿ سارتر .3
 .2282 ،يحيى: نظرية الموف ،حمودة .2
 .30/6/1005في  ،جريدة الصباح ،بيف سارتر وكيركغارد –الفمسفة الوجودية  ،راسـ قاسـ .6
 .2293 ،دار النيضة العربية :القاىرة ،2ط ،التكويف في الفنوف التشكيمية ،عبد الفتاح ،رياض .5
الييئة المصرية  ،3ط ،تر: فؤاد زكريا ،دراسة جمالية وفمسفية –النقد الفني  ،جيرـو ،ستولينتيز .9

 .2282 ،القاىرة ،لمكتاب
 .1021، دار المعرفة لمنشر :الكويت ،دبالمفيـو وتجمياتو في األ–الغرابة ،شاكرعبد الحميد،  .8
 .2،1006ط ،دار الشؤوف الثقافية العامة :بغداد ،الخطاب السينمائي ،طاىر عبد مسمـ .2

 ،عالـ المعرفة ،التفضؿ الجمالي دراسة في سيكولوجية التذوؽ الفني ،شاكر ،عبد الحميد .20
 .2222 :الكويت ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب

جامعة  ،دراسة في الفكر الجمالي العربي المعاصر ،االغتراب في الفف ،ىالؿ خالدعبد الكريـ  .22
 .2228 ،بنغازي ،قاريونس

 ب ت. ،يخرب باب غذـر ،1المجمد  ،الصحاح في المغة والعمـو ،عبداهللالعاليمي،  .21
 .ب.ب ،المركز العربي لمثقافة والفنوف ،مفيـو الشعر في التراث النقدي ،جابر ،عصفور .23
منشورات  ،تقديـ: سعد البزاز ،في محاولة فيـ ما جرى ،في الطبيعة البشرية ،الورديعمي  .22

 .2222 ،ردفاأل ،لمنشر والتوزيع األىمية
بغداد:  ،قراءة نقدية منيجية في فمسفة االغتراب –سيسيولوجيا االغتراب  ،عمي محمد اليوسؼ .26

 .2،1022طبعة ، دار الشؤوف الثقافية العامة لمنشر
المجمس  ،عالـ المعرفة ،نظريات التعميـ دراسة مقارنة ،كورسني ريموندجي ،جورج ،غازادا .25

 .228 ،الكويت: مطبعة الرسالة ،الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب
الدار  ،المركز الثقافي العربي ،2ط ،مدخؿ لتحميؿ ظاىراتي ،الشكؿ والخطاب ،محمد ،الماكري .29

 .2222 :البيضاء



 0202 ديسمبر – السبعون العدد                 واألربعون السابعة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 305 

مراجعة: د. سمماف  ،ت: ىادي الطائي ،تتذوقو؟ عناصر التكويف فريدرؾ: الرسـ كيؼ ،مالتز .28
 .2223 ،بغداد ،الواسطي

 ،سعد الديف لمطباعة والنشر والتوزيع ،2ط ،واالغتراب اإلنساف ،مجاىد عبد المنعـ مجاىد .22
 .2286 ،دمشؽ

دار  ،المؤسسة الثقافية ،الشباب ومشكمة االغتراب في المجتمع العربي ،محمود شماؿ حسف .10
 .1008 ،بغداد ،الشؤوف الثقافية العامة

 .1000 ،2ط ،نبيؿ عبد الحمادي وآخروف: الفف والموسيقى والدراما في بيئة الطفؿ .12
نحو فمسفة توازف بيف التفكير الميتافيزيقي  ،المرجع في الفكر الفمسفي ،نواؿ الصراؼ الصايغ .11

 .2283 ،القاىرة ،دار الفكر العربي ،والتفكير العممي
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