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 ممخص:ال

حد أالتي تشكل التعبيرية التجريدية عن تمثالت ىدف البحث الحالي الكشف 
 ؛في نتاجات طمبة قسم التربية الفنيةاالتجاىات الفنية لفنون ما بعد الحداثة والتي تتمظير 

ذ تكون مجتمع البحث من مجموع النتاجات الفنية التي نفذىا طمبة الصف الرابع / قسم إ
ذ تم إ، ( نتاًجا فنيًّا021) والبالغ عددىا 5102لغاية  5102التربية الفنية لممدة ما بين 

خضاعيا التعبيرية التجريدية إل أسموب( نماذج من ىذه النتاجات التي نفذت ب4اختيار )
عدت ليذا الغرض بعد حصوليا عمى معامل الصدق ألعممية التحميل عمى وفق استمارة 

( 2)بيان معامل الثبات ليا بعد تحميل من خالل عرضيا عمى مجموعة من المحكمين و 
 ، وىو يعد مؤشًرا جيًدا(1820فظير معامل الثبات ) ،( من المحممين5ماذج بمساعدة )ن

 لييا الباحثة:إالنتائج التي توصمت برز أما أليذه االستمارة، 

التعبيرية التجريدية التي تعمل عمى زعزعة  أسموبجميع نماذج العينة انتيجت  -0
المعنى وتحطيم النظام التكويني لمعمل الفني من خالل تفكيك الثنائيات التي 

 يفترض ظيورىا فيو.

تنفيذ متطمبات عتمد منفذ العمل عمى مجموعة من الخامات المتنوعة في ا -5
حوالت في ر بروف لفعل التكريميك والقماش والوتاأل ألوانالعمل الفني منيا 

 مام المتمقي لعممية التأويل وقراءة العمل.الشكل ألجل فتح المجال أ
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Abstract:  

This current research aims to search for representations of 

abstract expressionism which form one of art trends for arts beyond 

modernity. Which are shown up within productions of art education 

department students. Where it form collection of research out of total 

of art productions which were implemented by students of fourth stage 

students \ department of art education for period between 2015 till 

2018 which their number ( 183 ) art productions. Where ( 4 ) samples 

were chosen from these productions which were executed by abstract 

expressionism method to subject them to process of analysis in 

accordance with application was arranged for this purpose. After it 

obtained factor of credibility through offer them before group of 

arbitrators , to state coefficient of stability for them after analyze (5) 

samples by help ( 2 ) of analyzers. So stability factor was shown 

which is ( 0.86 ) where it is regarded good indication for this form. 

Whereas most prominent results that were concluded by the researcher 

as following:  

1) All samples of test were adopted abstract expressionism method 

which works to shake the meaning and smash structural system 

for art doing through taking apart dualities which are 

supposedly to be shown in it.  

2) The performer of action depended on collection of various raw 

materials to implement requirements of art work such as acrylic 

colors , cloth , water proof for action of transformations in the 

shape to open space in front of receiver for process of 

interpretation and reading work.      
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 الفصل األول

 مشكمة البحث:

عادة النظر شيد  عصر ما بعد الحداثة ثورة في التقنيات والنظريات العممية وا 
ليو إفي الكثير من األساليب والمناىج خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وما وصل 

نييارات مستمرة عمى كافة المستويات االقتصادية والفكرية العالم من انتكاسات وا
وتمبي حاجات بنى التحوالت المتسارعة ظيور تيارات فكرية تتإلى  والسياسية أدت

وقد شيدت تمك  ،ت تكنولوجيا الحداثة في تحقيقوالتي أسيم االنييارالعالم وتنقذه من 
الحقبة تغيرات وتحوالت متالحقة بعيدة عن المراكز المرجعية التقميدية نحو ثقافة 

الفكرية  فراز جممة من التحوالت في المفاىيمإإلى  مما أدى ،شمولية وحتى ىامشية
والجمالية لحقبة ما بعد الحداثة وظيور حركات فنية ومنيا التعبيرية التجريدية والتي 

أو  باآللية ايضً أوسميت  ،ُأطمق عمييا العديد من التسميات مثل )التجريد الغنائي(
التصوير أو  الرسم الفعالنيأو  رسم التصويوُأطمق عمييا في أمريكا ا ،البقعية
   ىو تسميتيا بفن الالشكمي.   كثر شموالً ولكن اال ،الحركي

أخرى تسمى ثورة الالمعقول  اأحيانً أو  بعد الحداثة مان ثورة العبث في حقبة إ
حينما نادى بضرورة أن نستبعد لفظ "الصورة "  ،التي أحدثيا بيكاسو في الفن الحديث

ألن استخدامنا لفظ "تصوير" ىو الذي يوحي بأننا إزاء صور  ؛ونستخدم لفظ "الموحة"
دميا في حياتنا اليومية. في ألشياء يمكن معرفتيا عمى الفور وتسميتيا بأسماء نستخ

وأن الموحة  ،موزعة بشكل معين تعريفيا بأنيا مسطح يحمل ألواًنا ن الموحة يجبحين أ
إلى  صص ومعاني وأفكار تنتميال مجرد وسيمة إلستثارة ق ،في صميميا غاية نفسيا

 دائرة التحميل الفني التشكيمي.إلى  ال ،دبيدائرة الوصف األ

التي تقتضي  ،صبحت لغتو الخاصةأن فن التصوير الحديث قد وىذا معناه "أ
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من الوجية االستاطيقية لقراءة الموحة أو  منا أعادة تربية العين من الوجية الجمالية
وحة التجسيدية ختالف عن قراءتنا التقميدية لم مفة كل االمخت ،التجريدية قراءة جديدة

الذي  ،ن الفن التجريدي الجديدطالما أ ،المشخصأو  ذات الموضوع الواقعي المجسم
   .بالفن التشكيمي الالشكمي جديد في كل شيء"أو  يمكن تسميتو بالتصوير الالتصوري

 (050 ،ص ،0311 ،وبيكيت ،سارتر)

والمصادر يات لمشكمة البحث أجرت الباحثة دراسة مسحية لألدب تأسيًسا
بعد  يًضاأو  ،التي تناولت موضوعات تتعمق بالتعبيرية التجريديةوالدراسات السابقة 

االطالع عمى نتاجات طمبة قسم التربية الفنية في مجال الرسم مما حفزىا ذلك لمبحث 
 نون ما بعد الحداثة.نتجتو فالنتاجات التي تشترك صورىا بما أ في تمك

 :اآلتيتظير مشكمة البحث متمثمة بالتساؤل  ،وفي ضوء ذلك

 تمثالتها في نتاجات طمبة قسم التربية الفنية؟و ما مظاهر التعبيرية التجريدية 

 ليه:أهمية البحث والحاجة إ

لما ليذه الحركة من  ،يمثل البحث الحالي دراسة اختصت بالتعبيرية التجريدية -0
ولكونيا الفيصل ما بين حركات  ،اتأثير كبير عمى الفن ما بعد الحداثة عمومً 

 .الفن الحديث وتيارات ما بعد الحداثة

التشظي  ،)العبث مكانية ترحيل المفاىيم الفكريةتأتي أىمية البحث الحالي من إ -5
ما بعد الحداثة ومنيا .. وغيرىا( التي تميز فنون .والالشكل والعدميةوالالمعقول 

عمال الفنية في تمك الفنون وكيفيات إلى آليات اشتغال في األ التعبيرية التجريدية
مما يمنح البحث قيمة فكرية وجمالية يمكن أن تفيد المختصين من  ،التشكيل
 وباحثين السيما طمبة الدراسات العميا. ،فنانين

ربوية والفنية والدارسين قد يفيد البحث الحالي العاممين في المؤسسات الت -1
 .والمتذوقين لمفن التشكيمي عمى حد سواء
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  هدف البحث:
 :إلىييدف البحث الحالي 

حد االتجاىات الفنية لفنون ما أالكشف عن تمثالت التعبيرية التجريدية التي تشكل  
 .بعد الحداثة والتي تتمظير في نتاجات طمبة قسم التربية الفنية

  حدود البحث:

نتاجات من خالل  البحث الحالي بدراسة مظاىر التعبيرية التجريدية يقتصر
 .5102 -5102لمعام الدراسي  جامعة بغداد كمية الفنون الجميمة/ /طمبة قسم التربية الفنية

 المصطمحات:تحديد

 :عرفته الباحثة اجرائيًّا: Abstract Expressionism)التعبيرية التجريدية:) -1

بالعبث والتشظي والعدمية  ما بعد الحداثة والتي تمثمت رسوميان ىي أحد اتجاىات فنو 
فاطمق عمييا فن الالفن والالشكمي، اذ تظير تمثالتيا في نتاجات طمبة والالمعقول 

 ليبيا وتقنياتيا.التربية الفنية الذين تأثروا باسأقسم 

 :عرفته الباحثة اجرائيًّا(: REPRESENTATION): التمثل-2

التَمُثل ىو أعادة صياغة األفكار المفاىيمية والبنائية لمرسم في التعبيرية  
 في نتاجات طمبة قسم التربية الفنية.التي تتمظير التجريدية 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 :مفهوم ما بعد الحداثة

، وانقالب شامل عمى كل ما إن عصر ما بعد الحداثة عصر انبعاثي جديد
 )إذ تحولت وعمى مدى العقدين السابقين ؛ثقافة التنويرأو  جزء من التنويرنو أعتقد ا

لىمفيوم إشكالي حاضر باستمرار، و  إلى ساحة صراع لألفكار والمفاىيم المتناقضة  ا 
 (00ص ،5112 ،)ىارفي                             .والقوى السياسية ال يمكن تجاىميا(

ما بعد الحداثي مفيومو الذي ال يتصور بو إن أو  فيحدد الفيمسوف المعاصر
، بل إعالن لسقوط اإلنسان مقابل التقنية ورفض الصور الكالسيكية العقل جوىر متعال  

لمعالم القديم. فقد ساىم مفكرو وفالسفة ما بعد الحداثة في استنفار المخيمة اإلبداعية 
وجديدة غير مأىولة لتواكب  مناطق جمالية مفتوحة عمى فضاءات النيائية إلى واالنتقال

)جان فرانسوا ليوتار( عمى إن  يعبرذ إ لمتالحقة في المجاالت كافة؛التغيرات المتسارعة وا
ما بعد الحداثة، والذي استعار ىذا المصطمح من الفكر األمريكي كي يصف حالة الثقافة 

ما وراء أو  ية العمياالتشكيك فيما يسميو بالحكايات الثقاف إلى في الوقت الراىن )تبدأ بالميل
الحكايات التاريخية الكبرى )القصص( التي تتعمق بخطاب الصدق والعدالة التي ورثيا 

نيا ترفض التسميم بوجود أي مجموعة من حديث عن ثمك العصور الوسطى، كما إالفكر ال
المسميات الفكرية العامة التي تسيطر عمى إبداعات مفكري أو  المعتقداتأو  المبادئ
ذا كانت الحداثة ترى أالحدعصر  ن النظرية ال تقدم في أفضل األحوال سوى اثة. وا 

 ( 50ص ،2010 ،)عمي           منظورات جزئية عن الموضوع الذي تدور حولو(. 

إذ يقول "إنيا مواقف، وأساليب متمازجة  )تود جيتمن( رؤيا مغايرة؛قدم لذلك 
غير خيالي(  –ومتراكبة بوعي ذاتي. يستمتع فييا بتعميم األشكال وتحاورىا )خيالي 
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كوميدية(، مستويات  –غير مباشرة(، الحاالت المزاجية )عنيفة  –المواقف )مباشرة 
لوعي ا إظيار.. إنيا تسحب البساط من تحت القدم، عند .أدنى( –الثقافة )أعمى 

الذاتي الحاد بطبيعة العمل المركب. فمما بعد الحداثة يستمتع بالمعب عمى السطح، 
   .ويستخف بالبحث عن العمق من حيث كونو مجرد حنين لمماضي"

 (10ص ،0332 ،) بروكر         

الباحثة مقولة )جيتمن( ىذه، جزء من فمسفة ما بعد وجدت  ،بناًء عمى ذلك
حاولت السيطرة عمى الحضارة الغربية بعد عصر النيضة والثورة الحداثة النقدية التي 

الصناعية عبر التحكم بالطبيعة ومواردىا والتحكم بالبشر والمجتمعات لينتشر تأثيرىا بل 
وسيطرتيا عمى كل المجتمعات المجاورة خارقة بذلك القوانين واألنظمة التي ال تؤمن بيا 

اصة عبر فمسفتيا ذات الطابع الفوضوي بل وفرض أنظمتيا الخاصة بخمق فضاءات خ
المتعدد وعولمتو،  الذي تفرضو عمى العالم بأسره عبر دخولو ضمن نظام رأسمالي جديد

فمم  ،ن الظواىر والحاالت المجمعية وحتى الكونية قد ناليا ىذا التغيير واالختالفكما وا  
والت محددة، لذا يمكن مق إثباتيا تحتأو  تعد ىناك أنظمة وقوانين ثابتة يمكن استنباطيا

 ن ما بعد الحداثة ىو منيج كوني شمل الكون واألرض اإلنسان عمى حد سواء.القول بأ
ا تغيرت فيو المفاىيم والحاالت والمواقف التي ا جديدً ن الزمن قد لبس ثوبً ، فإلذا

تحدث عن يعضيا )جيتمن(، وىي حالة جديدة من التاريخ تتطمب مفاىيم ىي األخرى 
عقد التجارب والخبرات ت إلى وتتالءم مع األنماط المعرفية الجديدة التي أدت جديدة تفسر

وتعدد االتجاىات الثقافية وتنوع المواقف الفكرية، المفتوحة الدالالت ة، اإلنساني
   .ةاإلنسانيواالحتماالت لتنعدم الرابطة العضوية، والرؤية الكمية، واختفاء الذات 

الذي أوجده  بعد الحداثة بتمركزىا حول الفضاء يتحدد المنظور الفمسفي لماذ إ
غياب وتقويض مرحمة الحداثة، فأىم ما يميز ما بعد الحداثة ىو" الالتعيين والمحايثة 
والالعقالنية والالتأويل؛ واستخدم ىذا التقويض مفاىيم التفكيكية التي ألغت محدودية 

مكانية تفرده، وأكدت عمى إن الحقيقة الثابتة م  .عة لغوية"ا ىي إال صناالمعنى وا 
 (041ص ،5111،)الرويمي 
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إن الخطاب الفمسفي لما بعد الحداثة كان عمى شكل سمسمة من النصوص 
المتجاذبة والمتقاطعة مع نصوص أخرى وضمن سمسمة متناسجة من التناص الذي ينتج 

المونتاج( فيو أو  ويبدع آليات من المعاني غير المقصودة، وقد اسماه )دريدا( ب )الكوالج
نسيج من التناص الذي يسوق كممات تقول ما ال تعنيو )تناسج النصوص والمعاني( بدافع 
تفكيكي في حالة من البحث والبناء واإلحالة لتمك النصوص. )وىذا التنافر الداخمي أكان 

الصورة، أو  ، فيو يمنح متمقي النصفي العمارةأو  في الكتابةأو  يميفي الرسم التشك
ومستيمكوىا  -األعمال الثقافية -ا ومنتجو  مستقرةأو  ز إلنتاج داللة ال تكون أحاديةالحاف

 (  11، ص5112)ىارفي،               .في إنتاج الدالالت والمعاني( اعً يتشاركون م

 :سمات ما بعد الحداثة

من أىم سمات ما بعد الحداثة ىي )االنعكاسية الذاتية(، التي تقدم فائدتيا 
شكل مقوالت ما بعد البنيوية، والتفكيكية في إن المنيجية المختارة ت إلى وحصيمتيا

ن ىناك عالقة جوىرية متبادلة بين المنيجية والمعرفة المادة نفسيا عند دراستيا. وأ
ن أشكال المعرفة أل ، والفوارق الثقافية المعرفية؛لذلك لم تؤمن ما بعد الحداثة بالفواصل

المدروسة نفسيا وتتأثر بيا كما أن دراستيا التطبيقية  ىي نفسيا تنتج أشكال المادة
 . معطيات دريدا، والكان، وبارت، وفوكو( إلى تحيل باستمرار

 (041 -013ص ،5111 ،الرويمي)

متاز بامتداد قوة اإلدراك كنولوجيا عمى الحضارة البشرية، وتبييمنة الت تسموت كما
إذ أصبح الكائن وبفضل تقنيات االتصال  المجرد؛ما وراء إدراكو  إلى اإلنساني

العالم كمو، أي إن فضاء الكائن قد تزايد  إلى والمعمومات واإلعالم يتخطى حدود محميتو
ومن سماتيا  ،)*(ما بعد حدوده التقميدية ليشمل العالم كمو )العالم السيبري( إلى امتداده
 األوروبيةوليس فرض الثقافة ، التركيز عمى الخصوصيات الثقافية لمشعوب المختمفة أيًضا

فالخصوصيات الثقافية اليابانية ليا خصوصيتيا والثقافة  ،عمييا بصفتيا ثقافة كونية
كل ، وتعد فريقيةلك الثقافة الصينية واليندية واألوكذ ،العربية االسالمية ليا خصوصيتيا
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وىكذا تتسم  ،الثقافات متساوية من حيث القيمة وليس ىناك من ثقافة عميا وثقافة دنيا
عمى لمنموذج التعصب األأو  فمسفة ما بعد الحداثة بالتسامح والنسبية وعدم الدوغمائية

المتحرك  ،المرن ،بعد الحداثة تفضل الفكر التعددي ن فمسفة ماأو  األوروبيأو  الغربي
التقني  ،المنطقي ،حادي الجانباأل ،عمى الفكر القوي ،باستمرار بل وحتى الضعيف

ومن  ،النزعة المسالمة ،الحرية ،ما بعد الحداثة ىي: التعددية قيمادي البرىاني ومن المع
نسان وفمسفة حقوق اإل ،بعد الحداثة ميالون لمديمقراطية ن جماعة ماالناحية السياسية فإ
السوق التي تتوافر فيو ي اقتصاد أ ،الكوني وىم يفضمون االقتصاد الحربالمعنى الواسع و 

 (52، ص 5111)ىاشم،               والذي يسير بطريقة براغماتية. فرةبو كل السمع 

سية وراء مفيوم )ما بعد سا، تستنتج الباحثة في أن الفكرة األومما تقدم
التعبير طرأ ساليب العالم الغربي في الرؤية والمعرفة و الحداثة( تقوم عمى االعتقاد بأن أ

ون في التقدم اليائل في التغيير الجذري يكن تمثالت ، كما إخيرةعمييا في السنوات األ
)نظم المعمومات( و)ثورة الجماىيري وتطور تصال والتواصلعالم واالوسائل اإل
في العالم ككل ما ترتب حدوث تغيرات في اقتصاديات العالم الغربي  )**((االتصاالت

أو  االقتصاديةاالنصراف عمى ىذا النمط من الحياة  إلى عمى التصنيع وازدياد الميل
( حركة فكرية تقوم عمى حداثةما بعد الجتمع وثقافة من نوع جديد وتمثل )ظيور م

 .الغربيةسس التي تتركز عمييا الحضارة بل ورفض األ نقد،

 (Abstract Expressionismالتعبيرية التجريدية: )
الثانية ب العالمية ثناء وبعد الحر حركة فنية ظيرت في أ ،التعبيرية التجريدية

ا مصطمح التعبيرية التجريدية في أمريكا في منتصف طمق عميي( أم0313-0342)
مجمة نيويورك  ، من الناقد الفني )روبرت كوتس( في0340عام  ، وتحديًداربعينياتاأل

نيم يفضمون التعبير أل ؛فكار التجريديةلوصف مجموعة من األعمال الفنية المثقمة باأل
والغامض عمى الواضح والداخمي عمى  ،مى المعموموالمجيول ع ،تقانعمى اإل

مريكية، بعد حركة المعبرة عن الحياة األ ،الخارجي والعبثي والالشكمي عمى الشكمي
، فجعمت أوروباكان نتيجة الحروب التي شيدتيا أو  تطور فني جاءت بو الحروب
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يكون  فنانييا يبحثون عن مالذ آمن، وعن وطن جديد يخرجون بو انفعاالتيم، وقد
ماميم ولعوالميم غير دة المختمفة لمعالم المرئي الذي أسخطيم وغضبيم ورؤاىم الجدي

ىم الدادائية والسريالية وتعد من أ إلى المرئية التي تعتمل في دواخميم. تمتد جذورىا
 (001، ص0331)الخزاعي،            الحركات الفنية لحقبة ما بعد الحرب مباشرة.

الفترات المضطربة من نواح  تعد من  التعبيرية التجريدية إنَّ المدة التي سبقت
ثير من الميتمين في ، فمن الناحية الفنية والثقافية، وكما ىو معموم لدى الكعديدة

بمدارسيا الجديدة، قد تمردت عمى األساليب  األوروبية، فإن الحداثة الجانب الفني
أتي فالكالسيكية الحديثة، والرومانسية، لي؛ التي كانت سائدة منذ عصر النيضة الفنية

فنانين قد ب ا)مونيو وسيناك ورينوار وسورا(، تأثروا كثيرً جيل جديد من الفنانين أمثال 
، منيم )ديالكروا وكونستانبل وتيرنر(، وال ننسى تأثر ىؤالء سبقوىم في حقل التصوير

 ،شرين في حقول عدةالفنانين باالكتشافات العممية التي ظيرت في مطمع القرن الع
، ثّم تي قام بيا العالم )إسحاق نيوتن(في الفيزياء، ظيرت أبحاث تحميل المون ال فمثاًل 

تمى ذلك ظيور النظرية الفسيولوجية لمبصريات وارتباطيا بأعصاب العين التي جاء 
بيا العالم )ىولتس(، انفتح الباب عمى مصراعيو لولوج وتفعيل حركات الحداثة، ممثمة 

باالنطباعية، وتوالت بعد ذلك االكتشافات العممية، والطروحات الفمسفية، واألبحاث  أواًل 
والدراسات التي غيرت مسار الذائقية الجمالية ورؤية العقل البشري نحو طبيعة 

 وحقيقة اإلنسان، ومستوى اإلدراك.األشياء، وماىية الوجود، 
وبفعل زمانية والدتيا لمشيداني( بيذا الصدد "أن التعبيرية التجريدية ذ يشير )اإ

رتبط بالشك الشامل في كل تغيرت فييا الحقائق والقيم تغيًرا االتي جاءت في فترة 
وفي  ،في قدراتو عمى البقاءأو  حتى في قدرة االنسان لمسيطرة عمى وجوده ،شيء

 والشيء مقدس" ،موثوق فال شيء معتمد وال شيء ،رفضيا لكل ماىو سائد
 (013،ص،5111 ،)المشيداني  

في أن  كان سبًبا رئيًسان ىذا المفيوم ، وجدت )الباحثة( أبناًء عمى ذلك
نيا تشترك في إال إ ،ن تعددتيخطو كل فنان طريقو الخاص في األسمبة التي وا  
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ل ويصبح العم ،تفكيك بنية الموحة وليغيب الشكل والمعنى إلى الذي أدى ،المعب الحر
 ،الشيء تحتيا وبال أعماق ،رد سطحليكون مج ،عمى بنية الغياب مكثًفا الفني اشتغااًل 

بال معنى لتكون الممارسة والمتعة والمذة أو  ،قد تمتمك معنى يضيفو عمييا المتمقيأو 
ىي اليدف والغاية عند ذلك يتمبس العمل الفني لبوس  ،المتولدة عنيا ىي المعنى

 طالق"الشيء عمى اإلأو  كون أي شيءولي ،الفوضى

 :خصائص وسمات التعبيرية التجريدية

 الدواخل  إظيارومحاولة  ،االعتقاد الفمسفي بأىمية الفرد وما يدور في دواخمو
حاسيسيم الذاتية عمى وفق عامل التمقائية، وضرورات الكمية، وىي انعكاسات أل

 .الصدفة، والعفوية التي تتطور وتعمل عمى خمق واقع

  من تشخيصيا، وىي سمة اعتمدتيا في  استحضار معاني رموز الموضوعات بداًل
 .من وصفو الروائي مواجية الواقع بداًل 

 أي غياب الشكل المتماسك فقد تتمثل بالالمعنى والحيادية ،وحرية الشكل وتنوع ،
نتية  إيجادفيناك بحث دائم من الحرية في  ،)شكل مفتوح عمى كل االحتماالت(

ييام، وتشكيل لمعالم عن طريق ممارسة وظيفة اإل صورة جديدة معبرةأو  جديدة
أو  ما ىو رمزي إلى والتأليف حتى تصل ،والصدفة ،لتي تتمثل بالتصورالالفكرة وا

 .شبو بالكتابة الصورية الزخرفيةأ

 ساس في تحول الفعل في لحظة حدوثو وىو األدائية الفردية ليىيمنة الفعل الحركي واأل
 .التي تتطور وتعمل عمى خمق واقع ( وىو العفويةHappeningالحدث ) إلى الفني التعبير

  وىذا  ،يتجريد أسموبسوم عمى صور من الفن البدائي واألسطوري بتحتوي الر
 .بعاد الثالثة عمى السطح المستوي )بال عمق(ظاىر بعدم االىتمام باأل

 عمى فييا  مسبوقة يتم التركيزساليب مختمفة وغير إنتاج األعمال الفنية بطرائق وأ
عمى دوات والمواد والتقنيات " التركيز يفية التي تتم فييا المعالجة باألوفق الك
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 .لوان واسنخدام المواد "طريقة التنفيذ وطريقة عرض األ

  التي جردت وأعادت نحو المعقول العقمي عن الحسي تنوعت الصورة وتحولت
 .اىا والتالعب في تركيبيا تقنيً تحوير شكال جديدة بعد األشكال الواقعية بأ

 (51-03ص ،5102)محمد وسالم،             

 طار النظري:مؤشرات اإل

تشابيت الحركات الفنية لفن ما بعد الحداثة في منطمقاتيا األساسية، فيي  .0
 .واقع متغير إلى تجمع ما بين إرادة التجديد والتحول الدائميين، إال إنيا مستندة

بعد الحداثة بمدى قدرتيا وقابميتيا عمى االستنساخ في عصر االستيالك  امتازت فنون ما .5
 .يكم، وتعدد المعنى، ومزج الكمماتالجماىيري عبر التشكيل الجديد المثير لمت

تحرير العالم عبر تزويده بأشياء جديدة ومثيرة،  إلى ىدف فن ما بعد الحداثة .1
 .وصارخ عمل فني جريء إلى عند تطمعو اليكون المتمقي واعيً 

التكنولوجيا في ثة باالبتكار والتجريب ودخول عصر ارتباط فن ما بعد الحدا .4
تعدد وتغير أساليب الرؤيا والتعبير بما يناسب العصر  إلى تشكيمو، الذي أدى

   .المعاش لتوفير وسائل تكيف مع الظروف المستحدثة ليذا العصر

شكال المفتوحة والسطوح المفككة واألاالرتجال، الجراءة، الفوضى الخالقة، الصدفة،  .2
 .)الخامة المتنوعة( تحت دوائر مختبرية وتقنيات متجددة وارتباط مباشر بالمادة

أن توثيق المحظة ُيحقق الفعل الجمالي بوصفو  إلى دعت التعبيرية التجريبية .0
 ،)لحظو انييار( تكمن في التوقف المفاجئ، وما يعقبو من حيث ال حياة ال موت

 استبصار مشرق.        إلى ظة مناسبة تكشف عن الحالة الذىنية الدالةإنيا لح

الشخصي  سموبالذي يمغي حتى األالفردي في التعبيرية التجريدية  تقدم الفعل .1
 وغياب النظام وأعمام الفوضى. ،منطقية وال عماليا العقالنيةوأغمب أ ،المحظي سموبو األنح
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اتيا شكال وتفتيت الدال والمدلول في نتاجىدم األ إلى سعت التعبيرية التجريدية .2
 واستخدام مبدأ التغريب لألشكال في مواضيعيم.

 :البحث إجراءات -الفصل الثالث

جراءاتمنهجية البحث و   ه:ا 

وتمثالتيا التجريدية ن مظاىر التعبيرية عالكشف  إلى ن البحث الحالي ييدفبما أ
التحميمي في ، لذلك اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي طمبة قسم التربية الفنيةفي نتاجات 

 حد المناىج العممية المالئمة لتحقيق ىدف البحث الحالي.بحثيا كونو أ إجراءاتتصميم 

 مجتمع البحث:

نجزىا طمبة الصف النتاجات الفنية التشكيمية التي أيتكون مجتمع البحث من 
والبالغ  5102 -5100لمفترة ما بين  الرابع في قسم التربية الفنية /الدراسة الصباحية 

 (.0وطالبة، كما موضح بالجدول ) ( طالًبا021نجزىا )ا أ( نتاًجا فنيً 021دىا )عد
  



 2222 يناير –السبعون و  الواحد العدد              واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 288 

 (1جدول )

 .2218-2216يوضح النتاجات الفنية لطمبة قسم التربية الفنية لممدة ما بين 
 ت

 العام الدراسي
 عداد الطمبةإ

 عدد المنجزات الفنية التشكيمية
 ناثإ ذكور

 فنًيا نتاًجا 21 10 55 5100 -5102 0
 نتاًجا فنًيا 02 40 54 5101 - 5100 5
 نتاًجا فنًيا 02 12 51 5102 - 5101 1

 نتاًجا فنًيا 021 001 11 المجموع

 عينة البحث:

ن البحث تحدد بفنون ما بعد الحداثة المتمثمة ب  )التعبيرية التجريدية(، بما أ
ن يتحقق من خالليا ىدف البحث بصورة اختيار نماذج العينة التي يمكن أ لذلك تم
 (.5وىي كما موضحة في الجدول ) ،قصدية

 (2جدول )

 يوضح نماذج عينة البحث
 منفذ العمل: الطالب النتاج الفني العام الدراسي ت
 عمي حسين )الصرخة( 0 5100 0
 سيف رشيد )تكوين( 0 5101 5
 )فرحة الربيع( زىراء اياد 5 5102 1

 طيبة زكي )مدينتي(
  نتاجات فنية 4 المجموع
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 الدراسة االستطالعية:

جرت الباحثة نوعين من الدراسات لغرض جمع البيانات والمعمومات عن أ 
التعرف  إلى مجتمع البحث واختيار نماذج العينة، فقد قامت بدراسة مسحية ىدفت

ما يتعمق ب   اما بعد الحداثة خصوصً دبيات التي تناولت فنون عمى المصادر واأل
والبحوث العممية عن الدراسات  )التعبيرية التجريدية( التي تمثل مادة البحث، فضاًل 
 التي تناولت موضوعات مماثمة لفكرة البحث الحالي.

لتعرف عمى النتاجات الفنية التي ا إلى جرت دراسة استطالعية ىدفت، أكذلك
 إجراءاتوالتي تنطبق عمييا  5102 – 5100عوام ة لألجزىا طمبة قسم التربية الفنينأ

 البحث الحالي.

 داة البحث:أ

قامت الباحثة بتصميم استمارة تحميل محتوى النتاجات الفنية لطمبة التربية 
الفنية تضمنت مفردات اعتمدتيا من االتجاىات الفنية لفنون ما بعد الحداثة والتي تم 

 تحديدىا في حدود البحث.

 :وللمحور األتمثالتيا(، فا –)السمة  :استمارة التحميل محورين ىماتضمنت 
 ( فكرة ثانوية بصيغتيا النيائية.22 )    ب      فتحدد  :ما المحور الثانيأ ،( سمة رئيسة01تضمن )

ولية عمى مجموعة من الخبراء احثة استمارة التحميل بصيغتيا األعرضت الب
القياس والتقويم، لغرض التعرف  –التشكيمية  الفنون –في تخصصات التربية الفنية 

 شار الخبراءي قياس اليدف الذي وضعت ألجل قياسو؛ إذ أعمى صالحية مفرداتيا ف
 ،خذت بيا الباحثةأ ،جروا بعض التعديالت والحذف عمييامستوى صالحيتيا فأ إلى

 (.1وىي كما موضحة في الجدول )
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 استمارة التحميل

 تطبيقاتها األطر ت

 تمثالته السمة
 التقنية في المضمون في الشكل في

ريح
ص

ني 
ضم

ريح 
ص

ني 
ضم

ريح 
ص

ني 
ضم

       االختالف التفكيك .0 
       األثر األصل

       االنتشار / التشتت
       التكرارية

       الممحق / اإلضافة
       العفوية المعب الحر .5

       التمقائية
       العرضية
       الالىدف
       الالمعنى

       التقويض اليدم .1
       تراكب التأسيس

       تفتيت الدال والمدلول
       الالمنطق الالعقالنية .4

       الحدس
       الالإرادة
       الالوجود
       الالمباالة

       ال غائي تعدد القراءة .2
       المجازية
       الذاتية

       التوازي المحايثة .0
       التناغم

       التنوع تعدد المراكز .1
       الالحتمية
       الميمش

       الالشكل النسبية .2
       الالحقيقة
       الالجمال
       الالأخالق
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       رفض الواقع الالقيم .3
       انحالل

       - التغريب .01
       طفولية رتكاس/ نكوصا .00

       بدائية
       ميثولوجيا

       العتمة التشاؤم .05
       الحزن

       الكره القبح .01
       البشاعة
       الحرب
       الفجاجة

       صدمة عنيفة
       شيوة العبث .04

       دىشة
       الالتحكم

       ارتباك القمق .02
       ال استقرار

00. 
 

       جمع التضادات المفارقة
       تفريق المتضادات

       الالزمن الفوضى .01
       عدم االكتمال 

       التكرار
       العنف / القسوة

       التغيير فيالقوة 
       غياب النظام

 الثبات:

صحيحة لغرض التأكد من اشتغاالت استمارة تحميل نماذج العينة بصورة 
( نماذج تم اختيارىا 2قامت الباحثة بتطبيقيا عمى ) يتحقق من خالليا ىدف البحث؛

ذ تم تحميل ىذه النماذج طمبة غير المشمولة بعينة البحث، إمن نماذج نتاجات ال
 . )***(المحممين( من 5بمشاركة )

ييا الباحثة نتيجة التحميل الذي أجراه تم معالجة البيانات التي حصمت عم
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يا لكل نموذج من النماذج الثالثة؛ إذ اعتمدت معامل ارتباط بيرسون مع المحممون
 (.4الجدول ) فيالنتائج كما موضحة  ظيارإل

 (4جدول )

 الستخراج معامل االتفاق بين المحممين حول االستمارة
 النتاج الفني

 
 المعدل (2( )1المالحظ ) الباحثة مع

 (2م ) (1م )
(0) 1824 1822 1822 1822 
(5) 1822 1822 1822 1822 
(1) 1822 1821 1821 1820 
(4) 1821 1821 1820 1821 
(2) 1823 1823 1822 1823 

 1820 المعدل العام

الستمارة تحميل محتوى ن نسبة الثبات ( يظير أ4)من خالل نتائج الجدول 
ذ تشكل ىذه ، إلمعامل الثبات ا( ان ىذا المؤشر يعد جيدً 1،20النتاج الفني تساوي )

 لضمان الثقة بثبات التصحيح. افيمؤشًرا كاالنسبة 
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 تحميل العينات

 (1النموذج )
 اسم العمل: الصرخة

 اسم الطالب: عمي حسين
 سم122× سم  122القياسات: 

 كانفاسالخامة: زيت عمى 
 العائدية: قسم التربية الفنية

 2210: اإلنجازسنة 
فيذا  ،نسان عندما يتعرض لشيء مؤلمر فكرة النتاج الفني حول صرخة اإلتدو 

ذ ؛ إالتعبيرية التجريدية عات المتعددة التي تناوليا فنانوالموضوع يندرج ضمن الموضو 
محتوى نتاجاتيم الفنية  فيوجوده الفاعل  اإلنسانيالجسم أو  كان لمشكل البشري

فيي تجربة غير  ،نجزىا )وليم دي كوننغ(ل ىنا يمثل التجربة الفنية التي أفالشك
معطيات فنان  إلى حالتيا بسيولة، فال يمكن إمرتبطة بشكل مباشر بتجارب فنية سابقة

اج يمثل مرحمة ىذا النت في، فالشكل صالة، بحيث تمتاز بالتفرد والجدة واألخرآ
ة التي تصرخ بوجو الحدث وىنا اإلنسانيبسبب تجريده لنوع من الشخصية ؛ تعبيرية

تعتمد ىذه التجربة عمى الصورة الذىنية التي يحمميا منفذ العمل ويعمل عمى تأليفيا 
 .بحركة الفرشاة والمون والخامة لتكوين طبيعة الشكل

 في)دي كوننغ( الذي مازج بين اتجاىات فنية متعددة إلى  ىنا يحيمنا ىذا النتاج
فقد اعتمد عمى منطقة  ،ا لنتاجاتو الفنيةمعالجة الشكل البشري الذي وظفو بوصفو مرجعً 

ن منفذ النتاج قد استعمل إ ،نتاجات فنانوا السرياليةإلى  تكوينو وىذا يحيمنا فيالالوعي 
 ن فكرة النتاج تحيمناوا   ،ل وعممية بنائومعالجة الشك فيفاس وخامة الكان األكريمك ألوان
نسان القدرة الناتجة تعطينا خصوصية اإللذلك  ،تفاعل منفذه والبيئة التي يغيشياإلى 

فالخبرة تتحقق  ،وقدراتو عمى استيعاب الخبرات االجتماعية المرتبطة بالتجربة وتراكماتيا
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داء ما يرتبط بخبرة األحيوي معيا لكل نسان مع بيئتو وتكيفو العمى ضوء تفاعل اإل
تفاعالت مصاغة عمى نحو تبادلي  ونتائجو من بناء وتركيب كونيا خبرة ناتجة عن

خبرات سابقة وبين ما يستقبمو من مثيرات تستمد من الواقع أو  يقاعي بين خبرة محددةوا  
ل حيانا بكونيا سايكولوجية تتمثثل بطبيعة ىذه الخبرة التي يشار إلييا أالخارجي وىذه تتم

يا طبيعة الفكر مع مجموع ما يتراكم من خبرات ليعطي بالنتيجة نظام تتراكب فيوتنتظم 
لمدركات الحسية تأطير وتنظيم ا في خبرة مكونة بناءات متكاممة تشكل أساًساو تمك الفي

، نالحظ عمى ذلك عمى القيام بتجاربو الذىنية واألدائية بناءً  اثرىا قادرً ليصبح الفكر عمى أ
 و حاالت من التحول التي فرضتيا خبرة المنفذ.فيىذا النتاج  في ن الشكلأ

حداث قوية حاولت استالب أن ىذا الشكل يعبر عن ما تعرض لو من نجد أ
عمى نوع من التشاؤم  ، فصرخ بوجييا صرخة عنيفة أعطت ايحاًء بصريًّاشخصيتو

فبشاعة الحدث جعل من اإلنسان  ،والقبح والعتمة والحزن والكره الذي يتولد نتيجة ليا
من  ان ىناك نوعً طبيعة الشكل نالحظ أإلى  من خالل النظر ،ن يصرخ بوجو الظممأ

وقع ذىنو مما أ فيبصورتو التي يحمميا الشكل  ظيارا منفذ العمل إلالعبثية مارسي
، وعدم من القمق واالرتباك اظير نوعً طبيعتو وأ فين الدىشة والالتحكم ذلك نوع م

نجزىا الرسام الموحة التعبيرية التي أإلى  حالة ىذا النتاجتقرار لذلك يمكن إاالس
 يا شخصية معذبة أمام السماء.فيالنرويجي )ادفارت مونك( الذي صور 

ذ ؛  إتكمم؟(الحكمة القائمة )ال أرى ؟ ال أسمع؟ ال أإلى  ن فكرة العمل تحيمناإ
منفذ العمل لتشويو صورة  يمكن مالحظة ذلك من خالل العبثية التي تالعب بيا

 فيزاحات نوع من اإلإلى  ضفتنوع من التحول التي أ إيجاد، فعمل عمى الشكل
القيمية تمثمت برفض الواقع نوع من ال إيجادفضال عن معناه  فيمفرداتو وتبادلية 

خر جد نوع من االنحالل واالنحطاط األخالقي الذي يمارسو البعض ضد اآلو الذي أ
أو  طبيعة الخيال الذي اتصف بو منفذ العمل بكونو نشاط ذىنيلى إ مما يحيمنا ذلك

بية بفعل عمميات شياء وىو عمل قائم عمى عمميات تركياأل فيقدرة باعثة عمى البحث 
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 ا. ا ابتكاريًّ ن تحقق نتاجا فنيًّ وقصدية يمكن أ إراديةعقمية 

خالليا ن ممارسة منفذ العمل لتكوين الشكل جاءت بتمقائية وعفوية ىدم من إ
الفم لمداللة  فيفعمل عمى تشويو معالمو من خالل وضع بقعة سوداء  ،طبيعة الشكل

اء اخرى مكان العين لمداللة عمى عمى كون الشخصية ال تتكمم كذلك وضع بقعة سود
ن ىذه الشخصية الشكل لمداللة عمى أ فييعة اإلذن ترى كما شوه طب ن الشخصية الأ

طبيعة الشخصية  فيالالعقالنية والالمنطقية لى إ ال تسمع ىنا يحيمنا الموضوع
)دي كوننغ( الذي استعمل  أسموبمرجعياتيا عمى  فيالواقع وتعتمد المستوحاة من 

 نتاجاتو الفنية. فيساسية لبشرية كمفردات أالوجوه ا
 (2النموذج )

 اسم العمل: تكوين
 اسم الطالب: سيف رشيد

 سم122× سم  122القياسات: 
 عمى كانفاسالخامة: زيت 

 العائدية: قسم التربية الفنية
 2217: اإلنجازسنة 

فنون ما بعد الحداثة خاصة التعبيرية إلى  يتصف ىذا العمل بكونو يتجو
اذ اعتمد منفذ العمل عمى خامة المون  ؛تجارب الفنان )دي كوننغ(إلى  التجريدية وبالذات

 فيمعالم الشكل  إظيار فيلكانفاس( وخامة )الوتر بروف( ( وخامة القماش )ااألكريمك)
أو  ن يفعل نوع من التشوىاتحاول من خالل صورة الشكل البشري أذ ؛ إىذا النتاج الفني
 تأويل فكرة ىذا العمل. فيوجدت نوع من التكرار واالنتشار والتشتت التحوالت التي أ

مثيرات التي عمى الذ نستنتج من خالل التعرف عمى محتوى ىذا الشكل إ
فعال المعطيات الحسية مع ما يختزنو اإلنسان من أن نقارن بين يتضمنيا مما يجعمنا أ
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ا بعد مروره بالخبرات ذاكرتو طويمة المدى وما تشكمو المعمومات المكتسبة سابقً  في
اذ يمكن  ،شيء مدرك حسيًّاإلى  بحيث يتم تحويل تمك المعمومات الخام ،المتنوعة

قراءة وتأويل ىذا الشكل من خالل التعرف عمى التصورات التي يحمميا من الماضي 
ن تصور الزمان يكون ضروري وفق نظام المستقبل بحيث أ والحاضر أإلى  وانتقاليا

 .تصبح من خاللو المعمومة المسترجعة ترتبط بالمعطيات الحسية لتشكل فكرة واحدة

دواتو يعة الذاكرة عند اإلنسان التي تمثل إحدى أطبإلى  ن فكرة العمل تحيمناإ
ة لتصور العالقات والروابط فيحدى الوسائل المعر ، فيي إالتعامل االجتماعي في

رة ىي معرفة ن تصور وتذكر الصور الماضية المنبثقة عن الذاكلذلك فإ ،الجديدة
بتصوره لألشياء العمل وىذا ما فعمو منفذ  ،نسان بالصور الذىنيةمباشرة يمكن تزود اإل

ظيار الواقعية و  عل الواقع وىذا يعطينا مساحة لف فيوجود ليا  ىا بتركيبات جديدة الا 
 عممية قراءة وتأويل الشكل.  في إراديةالالعقالنية والالمنطقية والإل

تيجة التمقائية والمعب داء ناأل فييشبو بعممية الصدفة منفذ العمل  أسموبإن 
فيو استعمل ىذا االتجاه  ،من التعيين الغائي لطبيعة الشكل اوجد نوعً الحر مما أ
بصورة  حداث اجتماعية لمظيورو أفيير عن عالم فوضوي قد تتعاقب كوسيمة لمتعب
دف مسبق يريد نتاج كونو لو يحدد ىعممية اإل فيفيو ينتيج الالىدف  ،غير متوقعة
شباع لذتو الذاتية مما أ، بل أراد من خاللو ليو من خالل ىذا النتاج الفنيالوصول إ

 .ينعكس ذلك عمى لذة المتمقي

معنى وىنا ال بالعكس يعطي أو  ن ىذا النتاج من خالل قراءتو قد اليحمل معنىإ
تحويمو كرسالة ذات أو  فصاح عنويشترط منفذ النتاج أساًسا لمعنى محدد لمشكل يروم اإل

فيو يعتمد عمى طبيعة اليدم  ،المعانيا قابال لكل داللة معينة وانما جعل منو شكال مفتوحً 
كل ما إلى  جزئيات صغيرة مما يحيمناإلى  والتشويو والتحطيم لمجزئيات المركبة ليذا الشكل
كيك الشكل نظمة والتقاليد وغيرىا من خالل تفيمت بصمة القيم واأليديولوجيات والثوابت واأل

 .ذ نتاجو الفنيفيتن فيفنان ليات التقميدية السابقة التي ينتيجيا الوالقفز عمى اآل
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 (3نموذج )
 اسم العمل: فرحة ربيع
 اسم الطالب: زهراء اياد

 سم122× سم  122القياسات: 
 الخامة: زيت عمى كانفاس
 العائدية: قسم التربية الفنية

 2212: اإلنجازسنة 

تشكيل الصور الذىنية مما تحقق  فيالتجريب التخيمي إلى  يقودنا ىذا النتاج
مادة  فيحالم اليقظة من خالل شكل متحقق أإلى  من ذلك نوع من الصور تحيمنا

الجزئي إلى  ا باالنتقال من الكمييحاء بصريًّ فالنتاج الفني ىذا يعطينا إ ،اتظيره عيانيًّ 
ن ليذا فإ ،شكال الخالصةاأل فيعن طريق التضحية بالحقائق الكمية التي يمكن تمثميا 

ستعمال تقنية ا منفذ النتاج بعفوية وتمقائية باىذا النتاج تمثل بمساحة لونية أظيرى
 العمل الفني. فيشكال مفرداتو أ إظيار فيالرش التي انتيجيا )بولوك( أو  التنقيط

تأسيس إلى  ن ىناك عممية ىدم وتقويض لييكمية الشكل واالتجاهكذلك نجد أ
ب المعنى الحقيقي المتمقي دالالت تشكل معنى جديد مع غياعطاء لوني إل تراكب

طبيعة تفكيك إلى  وىذا يحيمنا ،صياغتو فيالالعقالني  إظيارلمشكل من خالل 
ظيارالحداثة من خالل زعزعة المعنى و  الشكل الذي انتيجو فنانو ما بعد الالشيء  ا 

اع منفذ العمل ك يظير من اتبفذل ،الذي شكل سمة مميزة لنوع معين من جنس واحد
 نتاجو الفني.  فيالشكل والمحتوى  إظيار فيالالتقميدي  سموبلأل

وخامة القماش  األكريمكواعتمد منفذ العمل عمى خامة المون من نوع 
ذ شكل من خالل التقنية التي اتبعيا ؛ إمفردات النتاج الفني إظيار في)الكانفاس( 

 .والحركةحداث نوع من المممس أإلى  المتمثمة بالتنقيط
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وجدت معنى فني ليذا النتاج بوصفيا الوسيمة ن ىذه الخامات قد أأ ،معنى ذلك
فيذه الخامات تشكل المادة التي تعمل  ،التي يدخميا منفذ النتاج لنقل تجربتو الفنية

عطت صورة لمادة جمالية تمحورت زيائية والكيميائية مما أفيية والبخواصيا الميكانيك
لتمك  نتقاء منفذ العملن خالل بنيتو المحسوسة الظاىرة فاالنتاج مببناء وتكوين ىذا 

حساس بيا قد أكسب ذلك النتاج طبيعة جمالية أوجدت الخامات والتفاعل معيا واإل
حركة  إيجاد فيتجربتو مما تسبب ذلك  فيبذلو ميارة تمثمت بالتحوير والتغيير الذي 

ة لمتغيير والتعديل بما يالئم ة قابمحالة متحركة مرنإلى  الموضوع من حالتو الساكنة
 .عممية التأويل وقراءة العمل فيي وكذلك يعطي مساحة لممتمق ،فكرة النتاج فيشكال األ

ما  ظيار، فيو محاولة إلنجازهإ أسموبيتميز ىذا النتاج الفني بطريقة و و 
ي في ،السطحإلى  ىاظيار يدور بداخمو عن طريق المحاولة إل وما ،يعتقده منفذه
حاسيسو الذاتية عمى وفق عامل التمقائية والعفوية وضرورات الصدفة التي انعكاسات أل

 .وتعمل عمى خمق صورة جديدة لمواقعتتطور 
ة التي تمت من خالليا معالجة األشكال فيذ ركز منفذ ىذا النتاج عمى الكيإ

الذي شغل  لوانعرض األ فيذ فيكيز عمى طريقة التندوات والخامات والتر باستعمال األ
شكال بدال من استحضار معاني لرموز األإلى  ىمية ىذا النتاج مما استدعى ذلكأ

 ،جية الواقع بدال من وصفو الروائيموا فيتشخيصيا وىذه تمثل سمة اعتمدىا )بولوك( 
ظيراه كشكل مفكك مفتوح عمى ة الشكل وتنوعو تمثمت بالحيادية أي غيابو المتماسك وأفحري

بنية جديدة معبرة عن  إيجاد فيمن الحرية  ادائمً  ان ىناك بحثً نجد أ ؛ إذكل االحتماالت
ييام البصري ن يتأتى عن طريق ممارسة وظيفة اإلالبيئة المحيطة بنا وىذا يمكن اأو  العالم

 ما ىو رمزيإلى  وتشكيل الالفكرة المتمثمة بالتصور الذىني والصدفة والتأليف حين تصل
ية وبتحول دائية الفردىنا نجد ىيمنة الفعل الحركي واأل ،ةفيالزخر شبو بالكتابة الصورية أأو 

 التعبير الفني التجاه التعبيرية التجريدية. فيساس حدوثو وىو األ فيالفعل 
خضر المائل لمصفرة شكمت فكرة النتاج الفني فقد ظيرت إن خامة المون األ
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النسجام المتناسق وجدت نوع من ااري ارتكزت عمى مساحة زرقاء مما أبتكوين انتش
زرق لعشوائي عمى سطح العمل فالمون األخضر مع المون األعمى الرغم من التوزيع ا

عطائو قيمة السمائي قد غطى معظم حدود النتاج ا لفني مما ميزه بنوع من التجانس وا 
ن يكون وحدة عشوائي استطاع أ أسموبع الخامات بفتوزي ،غفالياجمالية ال يمكن إ
 .خر؛ إذ إن كل جزء منيا يكممو الجزء اآلخالل ترابط الفكرة المنفذةلمنتاج الفني من 

 اوجد نوعً مفرداتو قد أ إظيار فيمنفذ العمل العبثي الذي مارسو  سموبإن األ
ن منفذ العمل أإلى  وىذا يحيمنا ،السيطرة عمى طبيعة الشكل فيمن الدىشة والالتحكم 

من  اوجد ذلك نوعً عممية األداء مما أ فيرتباك والالاستقرار يتصف بسمة القمق واال
 .غياب النظام التكويني ليذا النتاج فيالفوضى التي حطمت الزمن المحظوي 

 (4النموذج )
 اسم العمل: مدينتي

 اسم الطالب: طيبة زكي
 سم122× سم  122القياسات: 

 الخامة: زيت عمى كانفاس
 العائدية: قسم التربية الفنية

 2212: اإلنجازسنة 
ىذا العمل بالالموضوعية بشكل عام كونو يتصف بالتجريد الذي اتصف 

 في؛ إذ نالحظ أن منفذ العمل اعتمد التقنية الالشكلإلى  يتخطى فكرة الموضوع
 ألوان -ذ مفرداتو )الوتر بروففيتن فيمفرداتو من خالل الخامة المستعممة  إظيار

سعى منفذ العمل ذ ؛ إالبيئةخامة النسيج( فالموضوع يتمحور حول جمالية  -األكريمك
 إيجادالتعبيرية التجريدية التي تشتغل عمى زعزعة المعنى والعمل عمى  أسموبانتياج 
تطرف المغة والمعب والالنيائي داخل حركة المعنى العام لمعمل الفني مما  في إضاءة

تفكيك الثنائيات التي يفترض إلى  نسف النظام التكويني لو كذلك عمد فيتسبب ذلك 
 ظيورىا عند تصوير البيئة.
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لتمقائية والعفوية التي تدل عمى محتوى العمل نالحظ اإلى  من خالل النظر
المعب الحر عن طريق استعمال الخامات المتنوعة  أسموبإلى  ن منفذ العمل قد اتجوأ

نو استعمل عجينة الوتر بروف التي برز ذ تالحظ أإ ؛ظيارعممية اإل فيالتي وظفيا 
التي  األكريمك ألوانك تطويعو لخامة المون المتمثمة بكز العمل كذلمن خالليا مر 

ا ييامً لون السماء ولون األرض والماء والتالل التي شكمت إ ظياريا إلفيتالعب 
 ىذا العمل. فيا لمداللة عمى العمق بصريًّ 

، الالشكل عمى حساب فكرة العمل إظيار فيىنا وظف منفذ العمل التقنية 
نما فعل صورة لمبيئة ، وا  ا لمبيئة الواقعيةتكرارً أو  ايكون العمل انعكاسً ن فرفض بذلك أ

بطريقة تجريدية وىي تمثل وسيمة استعراضية انتيجيا فنان التعبيرية التجريدية 
كالين( الذي يستخدم التقنية ذاتيا بشكل عفوي واستعمال خامات مختمفة  -)بولوك

وقد اعتمد منفذ  ،وىذا يدل عمى تأثر منفذ العمل بيذا االتجاه ،فكرة العمل ظيارإل
شكال عمى سطح الموحة من خالل تكوين األ ظيارالتعبيرية التجريدية إل أسموبعمل ال

ة السكين التي المفردات بمساعدة خامة الوتر بروف التي تم معالجتيا بواسطة أدا
 ضافة ليذه الخامة.استعممت لمحذف واإل

قويضو وىذا يعني ت ،الشكل فيوجده منفذ العمل اليدم أ ىناك نوع من
ىذا  فيسيس لتراكب الخامات مما ساعد ذلك عمى تأويل المتمقي لمدال والمدلول والتأ

ء ن لون السماء والماإذ نجد أ ،منفذ العمل أسموبكذلك ظيرت الالعقالنية ب ،الشكل
استعمال الفرشاة أما الشكل فظير من خالل أداة السكين التي  أسموبظيرت  ب
ا تمثالت العمل عطاء الظل والضوء عمى بنية الشكل وىنا يظير جميًّ استعمميا إل

يتأتى بأحداث نوع عن طريق التجريب التركيبي لمخامات الذي  إراديةبالالمنطقية والال
ىذه التجربة تمثل عممية تركيب نتاج الفني المنجز و أنظمة الفكر وا   فيمن التفاعل 

 فيخارجة عن تجربة منفذ العمل ومستبعدة لمقاصده مما يشكل ذلك نوع من التمظير 
 .تجربة تركيب الخامات الذي يعطي مساحة لممتمقي بتأويل الحدث
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ن ؛ إذ إنواع التكوين المتمثل )التكوين االفقي(ويتصف ىذا النتاج الفني بأحد أ
ن مساحة وسط الموحة مساحة لو بينما نجد أ اتخذ من ،ط واحدمفرداتو قد وضعت عمى خ

ا اشتقي ألوانرض التي امتدت بيا نجد مساحة األالسماء قد اعتمت تمك المفردات وعكس
 ،عطى ذلك النتاج تأويال تمثل بنوع من التدرج المونيمنفذ العمل من لون السماء مما أ

ذاتية ويرتكز ذلك عمى أو  وىذا يسمح بتعدد القراءة لنص المنتج الفني بطريقة مجازية
المساحات مما تسبب ذلك  فيالتوازي أو  المحايثة التي ظيرت من خالل التناغم الموني

، فالحالتان تعطي بالعكسأو  سفلاألإلى  عمىا من األقراءة نتممسيا تتابعيًّ  إيجاد في
فكرة  فيوىذا يتأتى من دالالت الخطوط التي تم توظيفيا  ،ركة العملا بحا بصريًّ يحاءً إ

شكال المعب الحر لمنفذ العمل بحركة األالعمل خاصة الخطوط المنحنية التي تدل عمى 
رية الفكر عند منفذ العمل وتتبع إحساساتو وسط المنتج مما يشكل ذلك بح فيالتي تقع 

لكنيا تتنفس وتتحرك بحيث  ،التجريديةإلى  تميلظيرىا عمى الرغم من أن األشكال التي أ
 عنصر الشكل والمممس والخامة.إلى  يرجع ذلك
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 الفصل الرابع 

 عرض النتائج ومناقشتها

 -ة:اآلتيالنتائج إلى  جرتو الباحثة لنماذج العينة توصمتي أبناًء عمى التحميل الذ

التعبيرية التجريدية التي تعمل عمى زعزعة  أسموبجميع نماذج العينة انتيجت  -0
المعنى وتحطيم النظام التكويني لمعمل الفني من خالل تفكيك الثنائيات التي 

 و.فييفترض ظيورىا 

ذ متطمبات فيتن فيعتمد منفذ العمل عمى مجموعة من الخامات المتنوعة ا -5
 فير بروف لفعل التحوالت االكريميك والقماش والوت ألوانالعمل الفني منيا 

 مام المتمقي لعممية التأويل وقراءة العمل.الشكل ألجل فتح المجال أ

نماذج العينة مما أتاح  فيإرادي ل الالعقالني والالمنطقي والالظيور الفع -1
 مام المتمقي لتنوع قراءاتو لمعمل الفني.الفرصة أ

طي إيحاًء ذىنيًّا نماذج العينة يمكن أن تع فيالتي ظيرت ن فكرة الموضوع إ -4
 قراءة وتأويل صورة الشكل عبر مراحمو الزمنية. فيلممتمقي  وبصريًّا

ظيور التمقائية والمعب الحر والعبث كوسيمة مارسيا منفذ العمل لمتعبير عن  -2
 عالم فوضوي وعبثي من خالل تشويو الشكل.

صورة االشكال عمى سطح الموحة بطريقة  ظياراستعمال أداة السكين إل -0
بنية األشكال، كذلك  فيلاليحاء بالظل والضوء عن استعماليا  تجريدية فضاًل 

 ييام البصري لمبعد الثالث. أعطى إيحاًء بصرًيا باإل
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 :التوصيات

 :اآلتيبناًء عمى النتائج التي أظيرتيا نتائج البحث توصي ب

عالم  فيول ما بعد الحداثة كونيا المؤثر األ ساليب واتجاىات فنوناالىتمام بأ-0
 متحول ومتغير باستمرار.

نجاز إ فيمات المتنوعة وعممية توظيفيا ة استعمال الخافيكي فيتوجيو الطمبة -5
 متطمبات العمل الفني لمشروع التخرج.

عداد مدرس التربية الفنية مادة تاريخ الفن المعاصر خاصة ما تضمين مناىج إ-1
نجاز إ فية ممارسة مياراتيا فيداثة وكيباتجاىات فنون ما بعد الحيتعمق 

 متطمبات العمل الفني.
 :المقترحات

 :اآلتيتقترح الباحثة 

 نتاجات طمبة التربية الفنية. فيبعاد الجمالية لمفن المفاىيمي األ-0

شكال والبعد الثالث ييام البصري لألاإل إظيار فيتوظيف خامة الوتر بروف -5
 مشروع التخرج. في

  



 2222 يناير –السبعون و  الواحد العدد              واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 324 

 والمراجع المصادر
سرحيتان ودراستان لمكاتب م ،العبثإلى  وصموئيل بيكيت. من الوجودية ،جان بول ،سارتر -0

الييئة المصرية العامة  ،مين العيوطي: أمراجعة ،. ترجمة وتقديم:جالل العشريالوجودي
 .0311 ،لمكتاب

، ت: أحمد شيا، المنظمة فيالتفسير الثقال أصو  فيحالة ما بعد الحداثة بحث  ،دفي، ديفيىار  -5
 .5112 ،أيار ،0ط  ،، بيروتالعربية لمنشر

 الحداثة، بعد ما فن في الخامات لتوظيف والجمالية الفكرية المفاىيم ،ىاشم سامي ثائر المشيداني، -1

 .5111بابل،  جامعة الفنية التربية كمية منشورة، غير دكتوراه أطروحة

 .5101 ،رؤية جديدة، التنوير لمطباعة والنشر، بيروت، لبنانعمي، حسين، فمسفة الفن  -4

 ،صحيفة الشرق األوسط ،معارضة الحداثة فيا بعد الحداثة كتاب فمسفة م ،صالح ىاشم -2
02/1/5111. www. Asharqalqwsat.com 

، دار الفكر 0)األصول والمرجعية(، طاألدب  في، خطاب الحداثة ووليد قصابشحيد، جمال  -0
 .5112 ،، دمشقلمنشر

، مكتب الفتح لمطباعة ،0الفن المعاصر وأساليبو واتجاىاتو، ط ،محمد، بالسم وسالم جبار -1
 .5102بغداد، 

نظرة اإلسالمية والرؤية ، عبد السادة عبد الصاحب فنجان، الرسم التجريدي بين الالخزاعي -2
 .0331 ،، جامعة بغدادير منشورة، كمية الفنون الجميمة، أطروحة دكتوراه غالمعاصرة

، أبو فيالحداثة وما بعد الحداثة، ت: عبد الوىاب عميوي، منشورات المجتمع الثقا ،بروكر، بيتر -3
 .0332ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

العربي، الدار  في، المركز الثقا5الرويمي، ميجان، وسعد البازعمي: دليل الناقد األدبي، ط -01
 .5111 البيضاء، المغرب،
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