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 ملخص البحث
البحىىا الحىىبلر بة الىىب الفعبيىى  زىىر الينلىى  النحفىىر لجىىي يىىم ليىىبي اللىىلينر  لىىبير  يعنىى 
الب يقب م بينهم لبيىبم  الصاىب ا الفعبي يىب  اليىجويب  الليبليىب  لوينح فىبس اليللىيب يحية زر ة  

 أملجىىا النحىىبفيم ل بىىنل  جبنىىس ييىىجوب البحىىا زىىر التاىىي اض ي اىىة ا فب ىىس بق ىىيب البلىىيب  ىىر 
يعظىىم الة الىىبس التنيىىب ا  الليبليىىب لىىم ففعىىى ح لي  ىى مب البحىىا الي لىى م  الصىىبا بىىبلفعبي  زىىىر 

ر لةى النحبفيم الع ب  جبم الفلىبلي اتفرميىب ر  بيعىب الفعبيى  لىةى  ىنيم النحىبفيم الينل  النحف
  يب ر ا له اليقب نب بينهيب زر  نا اليلبي؟ل 

لعيىى م الة الىىبس الليبليىىب  زب ىىةم يع زيىىب ففلوىى  أ ييىىب البحىىا ج نهىىب يىىم اض ييىىب لف ىىي   
البحىى ا و زبلبحىىا يلىىو   ىى يًا يع زيىىًب   التنيىىبو  الفىىر فعىىة االببىىب الينبلىىبب للىىة الحبلىىب لي ىىي  ىىن 

مىىم الفعبيىى  زىىر الينلىى  النحفىىر لىىةى النحىىبفيم لىىبير يحيىىة  ليىىبي اللىىلينر زهىىر ة الىىب  ا ىىةم زىىر 
 ي حبلب اليجفبب لي ي  ن  الة الب  يهة  البحا إل  م يف نا اليلبيو  جنل  

 الفع   مو    بيعب الفعبي  زر اميبي التنبم ليبي الللينر ل-1
    مو    بيعب الفعبي  زر اميبي التنبم لبير يحية لالفع-2
ال يبنيب يىم مىبم  اليقب نب بيم  بيعب الفعبي  زر اميبي التنبنيمل فحةة البحا الحبلر ببلحة ة-3

الي  ىىى ميبم  ر ة الىىىب الفعبيىىى  زىىىر الينلىىى    اليجبنيىىىب  ىىىيم الج يىىىس  ياىىى    1935-1983
ي اللىىلينر  لىىبير يحيىىةلايب التاىىي ال ىىبنر زقىىة  ىىم  النحفىىر زىىر الينح فىىبس اليىىة    لوتنىىبنيم ليىىب

 ات ب  النظ ي زقة احف ى مو   اا يببحا   ر جبتفرم
 اليبحا اض يمالفعبي  زج م  يته مل

 اليبحا ال بنرم الينل  النحفر البليب  افلب بسل
 يم بعة ب اليلي اس الفىر ألىت  منهىب اا ىب  النظ يل زىر التاىي ال بلىا جبنىس الى اياس 

( مينىىبس ااىىةيب لجىىي 3لبحىىا الفىىر ايىىفيوس موىى  يلفيىىي البحىىا  مينفىىه القاىىةيب  الفىىر بو ىىس  ا
 زنبمل

إمفيىىةس الببح ىىب اليىىنهل الفحويوىىر اليقىىب م  الىىني يوبىىر يف وبىىبس ييىىجوب البحىىا زىىر الصىى    
بنفب ل فحقق أ ةا  البحا ل زر التاي ال ابي ف اوس الببح ب ال  ا ىم النفىب ل الفىر حققىس ا ىةا  

 مينهبحا   الب
 افليس اميبي النحبس ليبي الللينر بفبلي  الل  ح ل ل1
افليس اميبي النحبس لبير يحية ببت فيبم ببلفتبايي يي يحب لب فهيىيم اللى  ح زىر ايىبجم  ل2

 يعينب ل
 افليس اميبي النحبس لبير يحية ببلفعبي يب ليعبللب انتعبتس اتنلبم  ا امبفه ل ل3
 الللينر  يي الفبجية مو  ال ي يبل    ح الفعبي  زر اميبي النحبس ليبي ل4
 فحقيق ليب الفج ا  اليجويب اليحققب لوفيجيي النحفر زر اميبي النحبس لبير يحيةل  ل5

 

Summary 
the study focusing on the Interesting in current research study done in the 

expression of the beauty of each sculptured Sajeeni and Mohammad Sami in the study, 
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including the statement of comparative between the expressive formal and aesthetic 

properties of three-dimensional sculptures of both sculptors. 

Thus, the search was a problem in the first chapter has been associated with a key 

issue is the fact that most of the technical studies or aesthetic not exposed to Find placed 

marked private and express done in sculptured sculptors of the Arabs and the question 

was the following: What is the nature of expression with these two sculptors, And what 

aspects of the comparison between the two in this area? 

The importance of research being important to add new quality of the research to 

the general aesthetic and technical studies, and which is the appropriate answer to fill 

the need for such research, the quest sheds light cognitively for expression in done 

sculptured with sculptors Sami Mohammed Jamal Sajeeni it is a pilot study in this area, 

as well as library need for such a study and for being authentic study intakes expressive 

and aesthetic and technique of these two sculptors. 

The objective of this research to: 

1. Identify the nature of expression in the works of artist Jamal Sajeeni. 

2. Identify the nature of expression in the works of the artist Sami Mohammed. 

3. Comparison between the natures of the expression in the works of the artists. 

The researcher also identifies current research objective limits: 

A study done in sculptural And identifies current research temporal boundaries of the 

year 1935-1983 and spatial within Kuwait and Egypt 

 expression in recycled sculptures of artists and beauty Sajeeni Sami Mohammed 

The second chapter has included theoretical framework contains three Detectives 

are as follows: 

First topic: the idea and the concept of expression. 

The second topic: done sculptured styles and trends. 

In the third chapter was action research, which included the research community 

and appointed intentionality, which amounted to (3) intentional sample for both artists. 

 

The researcher has adopted the comparative analytical approach which meets the 

requirements of the research problem in check out the results of the research objectives. 

In the fourth chapter the researcher reached the most important results that have 

achieved the goals of research are: 

1. Characterized by acts of beauty sculptor Sajeeni simplifying surfaces. 

2. Marked by acts of sculptor Sami Mohamed attention to detail with an attempt to 

crush the surfaces in certain places. 

3. Marked by acts of sculptor Sami Mohamed to address human emotions and conflicts. 

4. Clarity of expression in the works of sculptor Jamal Sajeeni with an emphasis on 

symbolism. 

5. Achieve formal redundancy achieved for the formation of sculptured feature in the 

works of sculptor Sami Mohamed. 

 

 الفصل االول
 -مشكلة البحث:

يح زج ي  مب تر يحةا زر  نبيب التنبم الني بة    يقى م التم نيب  أنلبنر     نفيلب لت
ببلفعبي  منهو  فببمًب زبم التنبم زر اتلبس يحفب  ال  اليهب م التنيب  الب امب اتةا يىبو لجىر يجلىب 
نفبله التنر ا ب م تلىييب منىة اليفوقىر  ببلفىبلر فحقيىق اليلىف ى الليىبلرو  اىة انلى  النحىبس الع بىر 

نس صيبًت صابًب  نا فعببي  لهب ااةيب مبليب فحيي زر  يبفهب ا اةم  اميب فحقق اميبت نحفيب ف ي
 ايجبلهب زر اييم ا ةازهب و جبم الص بب التنر زيهب يي ي اةق اتنفيبي  ميق ال ليبل
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ام جي يم ليبي الللينر  لبير يحية ينفييبم إل  ا ا ح ب ي مييق يىجي لهىم ص ينىب فيظهى  
بي ا ببلنهىىي يىىم  ىىنا الع ىىبي ال ىى   بو  فىىه إلىى  يىىجي زنىىر يفلىىةة حىىةة زيىىه زىىر فلىى بفهم النحفيىىب  زقىى

 ألو ب الفعبي  زر ينل افهم النحفيب الفر يجوفهب اليل  اس مبيبل
يىىىم  نىىىب فىىى فب  ييىىىجوب البحىىىا بق ىىىيب البلىىىيب  ىىىر جىىى م يعظىىىم الة الىىىبس التنيىىىب ا  الليبليىىىب لىىىم  

لينلىىى  النحفىىىر لىىىةى النحىىىبفيم العىىى ب ففعىىى ح لي  ىىى مب البحىىىا الي لىىى م  الصىىىبا بىىىبلفعبي  زىىىر ا
ج نهيب  واليا ي ليبي الللينر  الج يفر لبير يحية  صباب انهب ة الب يقب نب لجي يم التنبنيم

صا اب  ام جىا النحىبفيم اىة  مي ةام يم اميةم النحس الع بر زتنهيب يلفحق الة الب  الفيحيا
 ام  ىىىن  الة الىىىب  ي  ىىى مهب  واىىى جىىىبم لىىىه الفىىىب   ال ا ىىىا  ىىىيم النحىىىس العىىىبلير  الع بىىىر اليعب

فلفحق ميويب البحا العوير  اتلببب مم الفلبلي اتفرميب ر  بيعب الفعبي  لةى  نيم النحبفيم؟ 
 ؟ل يب ر ا له اليقب نب بينهيب زر  نا اليلبي

 أهمية البحث:
فحيي  ن  الة الب ن مب يىم اض ييىب زىر ج نهىب في ىي إ ىبزب ن ميىب لةيىةم لعيى م الة الىبس 

ليبليب  التنيبو  الفر فعة االببب الينبلبب للىة الحبلىب لي ىي  ىن  البحى ا و زبلبحىا يلىو   ى يًا ال
الفعبي  زر الينل  النحفر لةى النحبفيم لبير يحية  ليبي الللينر زهر ة الىب  ا ىةم  يع زيًب مم

بفنب لهىىىب زىىىر  ىىىنا اليلىىىبيو  جىىىنل   ي ىىىي حبلىىىب اليجفبىىىب لي ىىىي  ىىىن  الة الىىىب  لج نهىىىب ة الىىىب أاىىىيوب  
 اضلو ب الفعبي ي  الليبلر  التنر لهنيم النحبفيمل

 -اهداف البحث:
 الفع   مو    بيعب الفعبي  زر اميبي التنبم ليبي الللينر ل ل1
 الفع   مو    بيعب الفعبي  زر اميبي التنبم لبير يحية ل ل2
 اليقب نب بيم  بيعب الفعبي  زر اميبي التنبنيمل  ل3

 -حدود البحث:
 1983-1937    -الحدود الزمانية:             
 يا   الج يسل   -الحدود المكانية:             
ة الىىىب الفعبيىىى  زىىىر الينلىىى  النحفىىىر زىىىر الينح فىىىبس اليىىىة     -م الحددددود المويدددو ية          

 لوتنبنيم ليبي الللينر  لبير يحيةل
 تحديد المصطلحات:

 التعبير-1
 ملغويا التعبير

بىى ًا مىى   الفعبيىى  موىى  للىىبم  ابىىم ينظىى  زر  للىىبم العىى ب( زىىر بىىبب  مبلىى (م ْمبلىى  ال ليىىب م 
 مبىىب م  مب  ىىبم زلىى ل ب  أصبىى  بيىىب يىىل ي اليىىه أي  ىىبل  الىىفعب  ر أيب ىىبم لىىاله فعبي  ىىبل  العىىبب م الىىني 
ينظ  زر الجفبب زيعفب   أي يعب  بع ه ببعح حف  يقي زهيه مويهل  مبى  ميىب زىر نتلىهل امى ب 
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ل  لبي زر 2ة زر الو ب( لبي يف ببقًب يي ابم ينظ   ْزيق ي مب  ال ليبم زل ل بْْل  زر  الينل1 بيلم
 ل3 ال ا ة( زي ى زر ْمبل م أي اظهب  اتزجب   الع ا   ببلجام  الح جبسْ

 التعبير فلسفيًا: -2
زل  زالتب العقي الفعبي  مو  نح  يفبىبيم زىازا  م  يلجىة ام ياىة  الفعبيى  ْ ى  الي ىبي 

وليىبيل فوىى  ال حىةم اليفعبليىب مىىم الحىس الفىر فف بىىي زىر مىبلم   اي مبلينىىبللل جانيىب ات ىى  اليعقى ي ل
 ل 4التنر يلفية ليبله يم ييب جفه يم ي بي الليبي ببلناسْ

 اة ييب جه فويين  ا ل    زر الي بي  لجنه يصفو  منه زر اة ا  اليحل لبس ابي يته يهب 
بم  فلب   ال ااي ا  يحبجبم الحقيقب الةاصويبو  منة ر أم التنىبم ا  فعبي افهب زبلتم  الفعبي  منة  يحبج

بيب   بفه ال بيعب يىم مقىي  يىة زبنىه يلىي  مويهىبو  بهىنا اليعنى  ْينب ىر موى  اليىبم  ام يلىفعيي 
الاىى   اليفىىنج م  اليفصيوىىب  مويىىه ام يصوىىق يىىم جىىي  ىىن  اضصيوىىب ا فبب ىىًب يقنعىىًب بحقيقفهىىبو  زىىر  ىىنا 

  مبب فىىه الييىىه  م  ينب ىىر ام نت ىىي اليلىىفحيي اليحفيىىي موىى  الييجىىم الىىىني اليعنىى  يقىى ي ا لىى 
 ل5تيقبي الفاةيق(ْ

 حلب  أي لبنفيبنب  ن ى ام لوفعبي  حةيم ْالحة ات ي  ى  الي  ى ا اليب ىي ايبينىب ببلتعىيو 
أي الجويىىىبو أ  الاىىى  م ا  اليىىىري اليعبىىى و  الحىىىة ال ىىىبنر  ىىى  الي  ىىى ا اليىىى حر بىىىهو أ  التجىىى م ا  

تنتعبي ات بزر أ  الاى  م الي لىةم أ  اليىري اليعبى  منىهل  ي لىة  ىنام الحىةام يعىًب زىر الىن مو ا
 ل 6 يفال  الفعبي  يم افحبة يبْ

ايىىىب   بىىى س  يىىىة زيقىىى ي ام التنىىىبم ْيحىىىب ي الفعبيىىى  مىىىم  لةانبفىىىه اج ىىى  ييىىىب يحىىىب ي فلىىىليي 
  ل7نافهب يبةم لوفعبي ْللل  الحبلب الفعبي يب النافيب فابا احلبلبس التنبم  ياحظبفه

 الفع ي  اتل ا رم 
م   فللية  اظهب  لانتعبتس النافيب  الليعيب يم صاي يتىب يم  ييىبم   أحبلىيس الفعبي 

 لبيجو ليب ب لب   نافيب ل
 

 المبحث االول/ الفصل الثاني
 فكرة و مفهوم التعبير

                                                 
 .533، 529، ص ص6195بيروت، دار لسان العرب، المجلد الرابع، لسان العرب والمحيط ،ابن منظور، ،  1

 .33نجد في اللغة، بيروت، ، د.ت، صالم لويس معلوف، 2
 .412، ص1981، الرائد، بيروت،  جبران مسعود 3
 .11، ص1979، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، اسكندرية، دار المعرفة الجامعية، محمد  لي ابوريان 4

 .86ص-85ص 1974ا ة والنشر ، في فلسفة الجمال من افالطون الى سارتر، القاهرة، دار الثقافة للطب ، اميرة مطر حلمي 5

 .214، االحساس بالجمال، ت محمد مصطفى بدوي، القاهرة، االنجلو المصرية، ، د.ت، صجورج سانتيانا 6

 ،1970، التربية  ن طريق الفن، ت  بد العزيز توفيق جاويد، القاهرة، الهيئة العامة للكتب واالجهزة العلمية، هربرت ريد 7
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ب ل   بعىىىةم يىىىجويبس  حي يىىىبس فنىىى إنا ىىىفم  التالىىىتب  اليتجىىى يم بيلىىىبلب الفعبيىىى  لقىىى  م مةيىىىةم  
 انا ا ةنىب ام نبوى    ول اي جبم فعبي ا ل  يب ا ح جيب ا  حف  ايحب يىب  جيىب اصفوتى ا زىر اىيبنه يعنىب 

 اة ييفو  الفعبي  ةتتس مةيةم يج م يىم بينهىب انىه ْ الةتلىب  ويته يب مبيب ليب يب  جين نه الفعبي 
العااىىب بىىيم التنىىبم  الي  ىى او   ىى  يظهىى  يىىم الليبليىىب زىىر العيىىي التنىىر   ىى  الىىني يتاىىا مىىم 

يظب   فحجم التنبم ب لب  ه ام يفعبيي  لةانيب يي الي   ا ,     ال اب ب الحيب بيم التنبم  بيم 
لفحيي نلقب ز يةا ت يحبجر ابعىبة ال ااىي اليويى س بىي يجيى   فل وه الفر و بال ر    اتبةامر نفبله

حىىىةة يتلىىى  العيويىىىب اتبةاميىىىب يىىىم صىىىاي يعبييىىىب الفل بىىىب لنىىىب مىىىم بعىىىة  ال لىىىةانر بنلىىىق ليىىىبلر ي
بنا جىىبم ي  ىى ا العيىىي زىى 1يبىىةأ ببلحىىبز  الليىىبلر   يىى م  ىىنا الحىىبز   ىى  الفعبيىى  التنىىرْلز واتبةاميىىب

التنىىر يحيىىي ةتتس فيىىجيويب  جللىىة اتنلىىبم ا   يىى   يصفوتىىب  يف ىىا يىىم صىىاي  نتلىىه بىىبليعن  
 ي زيهب ح ي العيي التنر بت ي يب ين  ي مويه يم فعبي لزام  نب   بلب اص ى يم اليعبنر في

الفعبي  زر الينح فبس    يحاوب فتبمي التج م ل اي جبنس ي   ميب ا    حيب يفتبموب   ام
فناىىه  زىىر ب ةاىىب  ببتميىىبي الفيىىجيويبيىىي   حبنيىىب اليىىبةم ات ليىىب  جىىامل اتيىىجبي الليبليىىب اليفي وىىب 

 ت فعبيىى  ة م  ليىىب  وويىىب الفعبيىى , زىىا فعبيىى  ة م يىىب  ىى  زجىى ي احىىةم بفتبمىىي ةينىىبير  اىى ت لعي
 يج نبس العيي التنرل  ي ت فعبي  ات بفتبمي نل  جوه ي الي ي م ا حب زر الفن بق 

يعنىر  وت بقلىيبفه  يايحىه ,  انيىب بفعبيى    يعنىب  و يلية نل  ْاننب نفنج  ال له الىني نع زىه
بتميىىبي الفىر نتىن ب جبىب  النحىبفيم لىبعح الي ا ىيي لىىم ز وهىب مويىهبفوى  الةتلىب الفعبي يىب الفىر فصوع

م يىةل تس اميىق ى  لنىب مىىيب فجيىىبيفب  انيب جبنس اميبت زنىفجم يل ة ا   لن ا يم ال بيعب الا
 ل2 ح به القليبسْىييب فب
ْام العيىىىي التنىىىر انيىىىب يبىىىةأ حينيىىىب فنفهىىىر يهيىىىب فاىىى ي  اليايىىىا فبىىىةأ يهيىىىب الفعبيىىى  مىىىم  
بنر , زبنه يعنر بنل  ام ا  م اليصا انيب فابا ميىا زنيىب حيىا فعنىر حيبفىه  فيىي  اليهىب اليع

 يىىىنعجس  ىىىنا اليتهىىى م موىىى  النحىىىس اي ىىىل زحفىىى  بعىىىة انلىىىب  الفي ىىىبي ا  الب  ف يىىىس  3 فىىىةي مويهىىىبْ
 ب صا اىىىي بليىىصا ا  لي  ىىى ا يحىىةة زىىىبم التنىىبم يفىىى   بعىىة انفهب ىىىه ةتتس فعبىى  مىىىم الىىو بي

 ه  نل  الي   ا الني يصب نب بيري مم حيبفه  بي فب ل ز منهو  ب الي   ا اليع
ا  يىىىىب نلىىىىييه منباىىىى   ولفنظىىىىيم اليىىىىجور لوعنباىىىى  الفاىىىى ي يبام اييىىىىب العيىىىىي ْففي ىىىىي زىىىىر ا

الف جيب التنر,  يب ينفل بينهب يم ماابس  بيعيىب  فىىفيا لنىب ة الىب ف جيىب التىم ام نلىفصوا  ىن  
نتهم العنبا  اليج نب لوعيي  ماافهب اليفببةلب , حف  نابا اج   العنبا   نقة  ا ييفهب, زيب ام 

حلبليب لجي يب     يف ىيم بتجى م  العيىي ل  بىنل  يى ةاة اتباىب  الليىبلر حىةم ,  ببلفىبلر فى ةاة 

                                                 
    123،ص 1990، 1لم النفس الفني، جامعة بغداد،ط،  محمد سعيد ابو طالب 1
 .126،  لم النفس الفني، مصدرسابق ،صمحمد سعيد ابو طالب 2

 37-36زكريا ابراهيم، مشكلة الفن،  مصدر سابق .ص  3
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ل ام اتميىىبي التنيىىب اليفي وىىب زىىر اتللىىبة البيىى يب اج ىى  يىىم يلىى ة ف فيىىب 1الفل بىىب الليبليىىب ايفبمىىبْ
زعنىىىةيب نة جىىىه ليبليىىىب , نلىىىة  ين ىىى ي موىىى  انتعىىىبتس ,  اىىى    ازجىىىب  يىىىم صىىىاي لعنباىىى  يبةيىىىب, 
 ةتتفهب الفعبي يب ل

 يرجىى م  موينىىب ام ت ننلىى  ام الي ىىي م  الفعبيىى   اليىىجي, ببلنلىىبب الىى  العيىىي التنىىر ال احىىة
ب يل   بعح زر بعح  يفتبمي يعهل   ر تفج م مو  يب  ر مويه,  ت فج م لهب اييفهب ات نفيل
لعاابفهب اليفببةلبل ان ام اليجي  الي ي م يفا يبم ينن ات ي  ات نىبم يع يىبم الفعبيى  الي وى ب 

 ضي ميي زنر يقاة  التنبم يهيب جبم ن مه  يبةفه ل 
الفعبيىى   الفعبي يىىىب جويفىىىبم فىىىةتم موىىى  ح جىىىب اةبيىىىب بىىىةأس زىىىر اليبنيىىىب زىىىر ا ا ىىىي  ىىىنا القىىى م  

 ي يىب نيىاس  ىن  الح جىب جبنىس زىر يلىبي ال لىم  جبنىس  ة زعىي لىنبو  أ مي يم ايفةس يب يقب ب 
لوية لىىىب الفا ي يىىىب ايىىىنانًب بىىىبلفح ي مىىىم الىىىو بهب زىىىر ال لىىىم  اتةب الىىى  الفعبيىىى  مىىىم يىىىع   مييىىىق 

  احلبس يبيي يجي  مم حقيقب اتنلبم باجيوهل
يبو  اىىة ْ الفعبيىى  التنىىر اىىةيم ظهىى  بظهىى   اتنلىىبمو   ىى  ااىىةم يىىم الجفببىىب زىىر فىىب ي  البيىى  

 مبى  ا منهىب اليىي فعبيى و  نظى  ا نظى م صباىب  ال بيعىباحس النىبس زىر يصفوى  العاى   بليىبي 
ال  فو  اآل ىب  فلجىة اىة فهم  بانىفهم  اىةق فعبيى  مو لقىة مبى  ا ميلىب يحىي  بهىم فبعىًب ضنتعىبتفهم 

أ ىىب  اليىىه احلبلىىه  مقب ىىة م  زولىىتفهم فعبيىى ًا زنيىىب  لىىم ينقوىى ا ال بيعىىب بىىي فىىا   التنىىبم بيىىب ح لىىه   
 يىىع     ىىم اىىبر ازجىىب   اىىيبنب لةيىىةم يبفجىى م يعفيىىةًا موىى  صب فىىه التنيىىب زلىىبيس اميبلىىه الفعبي يىىب 

 ل2ا يب ابةاب فيفب  بفج ينهب التنر الليبلرْ
 بعبىىىب م اصىىى ى ْزبضزجىىىب   و ياىىى  لىىىف لينفي  الفعبيىىى  بعىىىةًا يىىىم ابعىىىبة التىىىم جبليىىىبةم  اليىىىجي

لتنىىبم صىىاي الفعبيىى   الفىىر ينب نىىب منهىىب زىىر ي ييبفىىه   لىىب وه الىى  و اىىة  اتنتعىىبتس الفىىر ييىى  بهىىب ا
فلبمة مو  فتلي  القىة م الفعبي يىب لوعيىي   ىر تييجىم ام فلىبمة موى  نلى  ات انا اف ىا انهىب زىر 

ا  بىىاص ى زبلييىىجوب زىىر لتظىىب  الفعبيىى ( منىىة لىىف لينفي   ىىر ني  ىىه زيىىم العلىىي   باىى  مالعيىىي 
لوتظ الفعبي و  اة يبة  اي ا يلف  بب يب ةام لتظ  الفعبي ( يم اج   التبظ ايبنب يعن   احة  ا ا 

 ل3ل فنب التنيب فةا ًتْ
 الفعبي  اليقا ة به زىر التىم  ى  اابيىب ْانعجىبس يعىبةي لوي ىي م اليى اة ا ببفىه الى  امفبىب  

صىىاي التىىم ام التنىىبم تبىىة ام ي ىىيم ميوىىه ي ىىي نب ة اييىىًب زنيىىًب ينب ىىر نيىى   ا  الفع يىى  بىىه يىىم 
لْ ييجننىب ام نعى   ات لىه 4ز ا مم ا بىبس  لهىب نظى  التنىبم  نافىه ةاصىي ي حوىب الفعبيى  نتلىهبْ

نيىى  الفعبي يىىب لوعيىىي مىىم   يىىق اة ا  العيىىي زببلىىف بمفنب ام نحىىس ببليىىبةم  نفعىى   موىى  اليىىجي 
                                                 

   322-321،ص:  1،النقد الفني،تر: د.فؤاد زكريا،القاهرة، طجيروم ستولينز 1
 .10،ص1960مكتبة النهارالمصرية،القاهرة،حسن حسين،التعبير الفني والتربية ، 2
 .275-273،ص1974،النقد الفني،تر:فؤاد زكريا،مطبعة  ين شمس،القاهرة، جيروم ستولينز 3

 القاهرة، مصرية، مكتبة االنجلو زكي نجيب محفوظ، مصطفى بدوي،مراجعة وتصدير بالجمال ،تر:محمد ،االحساس  جورج سانتيانا 4
 .214ص )د.ت(
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 يم الييجم ام   نة   الي   ا  يي نل  يظي الي   ا لبيةًا ت حيبم زيه  زه  تيق ي لنب يي ًب(
 حىىيم يجىى م العيىىي يعبىى ًا ببلنلىىبب الينىىب  نبعىىا زيىىه  يعبىى  العيىىي مىىم اىى  م ا  انتعىىبتس ا  ازجىىب و

الحيبم(  يابا ييح نًب بب ب م فصيويب ان ي حر بىبج   ييىب ياى    اى احب   ى  يجفلىب ميقىب   نينىب 
  1يم ااةا ه اتنتعبليبْ

لتجى  التولىتر اتنلىبنر ليىب لهىب يىم مااىب زىىر ام الفعبيى   يىم صىاي زولىتب الليىبي  التىم  ا
 الفىىر ففحقىىق زىىر العيىىي التنىىرل موىى  ا ح اتن يىىق بىىةأ التجىى  يحوىىي  لوفعبيىى ابىىةاا الاىى  م الن نيىىب 

  يلفنفل  يلفةي بعة ا  م يم اتلب ي   الحجبيبس الص ازيبل 
تب يا يىىب الليىبي  لىىة يى م ا فىىةى لىق ا  الىى  ام الليىبي لىىيس اى موىىم يعفقىة   يلىيبم ْام 

ضل  يري  يريو زبلنبس  الصي ي  اتلبلبو  العن ايو  الي    اييبي لييوب با  يب  لجم يىبز ق 
جي نل و يلجم الليىبي نافىه زبلليىبي  نىب ي ىبي الجبيىي الجوىر  لى     اى   أ ليىب ايىب اللييىي زهى  

صفب   ي جب منبا  النباا التبنر الل  رو  اة يحب ي التنبم ام يقف ب يم ي بي الليبي زر ام ي
يم اللييي زيق ي لق ا   انه يم الاىعب ام فلىة انلىبنًب جىبيًا يىم النبحيىب الليبليىبو أي تفيى ب 
ليبلىىه أي يىىب بب زانىىس منىىةيب ف لىىم انلىىبنًب ليىىيًا زدنىى  فاصىىن يىىم مىىةة يىىم النىىبس اليىىي يبمنىىة م 

  ل 2 فليعه زر  لي  لفحاي مو  اتنلبم الني ييجم ام فلييه لييًاْ
يلف  ة زر ي اي آص  زر ْام يحاي الف ازق بيم اليري  ا  فه   نا الف ازق البس الفعبي    

 الا  م  ر ي بي الليبي الصبلة تنه تيابه ببلليبي الحلر الع  رل  جبم   3التنر مم اليريْ
 لق ا  اة أمومو     الير لي بعوم النتسم ْمو  النحبس أم يلعي اليجي الي  ر يي ًا لفتبماس

 أي فعبي ًا ي بليًبل  4ال  حْ
 نىىىنج  بعقىىىي  ىىىييم بازجىىىب   موىىى  ماىىى    نقاىىىة بىىىنل  اىىىبحب يىىىن ب اليىىى  التيولىىى    

حلىىىر اليبىىىبةي البلىىىي ب  اليعىىىبنر زىىىر ينهلىىىه في ىىىر يىىىم  حةلىىىرةيجىىىب س  ينهلىىىه زىىىر التولىىىتبم 
 البلىىي  ال ا ىىا الىى  الي جىىب ال ىىبيحل  ْلىىه يىىنهل زىىر اليىى و  يىىم صىىاي اليىى  ياىىي الىى  اليقىىيم

زا وق  5زيجه    فتجي   ببلي   ليب جبم الي  فتجي  زانب ازج   ليب جبم الفتجي   ل ةًا زانب ي ل ةْ
فعبيىىى   الييىىىه    أنىىىب أزجىىى  زىىىبنم أنىىىب ي لىىى ة(ل   ز ىىىي ةيجىىىب س اتيفىىىةاة اليفصيىىىي موىىى  اتيفىىىةاة 

مىم لى     اليعق يل تم اليصيوىب تفقى  منىة حىة زىر فصيوهىبل  اتيفىةاة  ى  لى    الللىم اليلىفقي
بىىي ْ ىى  اتيفىىةاة الىىن نر اليلىى ةو  والىىنتسو ت نلىى  اتيفىىةاة الحلىىر الىىني في وىىه بح الىىر  بصيىىبلر

تنه ج ااىي يلىفعي  زعوىه بيىب فحة ىه اليىبةم يىم ص ى    ألى ام ليفوقيىه اليفوقىر  وصب   ال يبم  اليجبم
بىىي ببلحىىةس  وببيىى ماىىبحب العىىيم الباىىي م و يفبىىيم يىىم نلىى  اننىىب تنعىى   العىىبلم الصىىب لر يع زىىب ي

                                                 
 .277-276،النقد الفني ،مصدرسابق،ص ينزجيروم ستول 1
 .17،ص1975ديني هويسمان، لم الجمال،ت:ظافر الحسن،بيروت،منشورات  ويدات، 2
 .18،ص1979اوفنسيانيكوف،موجز تاريخ النظريات الجمالية،ت:باسم السقا،بيروت،دار الفارابي، 3
 .237،ص1987، 1واالرشاد القومي،ج رنيه هويغ،الفن تاويله وسبيله،ت:صالح برمدا،دمشق، وزارة الثقافة 4
 .64،ص1975يوسف كرم،تاريخ الفلسفة الحديثة،القاهرة،دار المعارف،مصر، 5
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 اتيفةاة الن نر     أيبه ببلت ىبي الهنةلىرْ  التنىبم منىة ر  ى  ْنلى  اتنلىبم اليبفجى   اليبىةا زىر 
يلبتس اليع زب  التنبم     نل  الني الفبح الي  نافه الفيبحًب مب يًب زعيي مو  ايلىبة حىي لهىن  

 1اليج   زجبم   يقه    الينهل ال يب رْ
 نجز النحتي المعاصر)اساليب واتجاهات(الم/ المبحث الثاني

 اوال:التحول الفكري وتاثيراته في المنجز النحتي:
يىىلةي التجىىى  ة  ًا حي يىىًب زىىىر بنىىبي العيىىىي التنىىىر أ  اابىىةامر بيىىىجي مىىبم, ان فن وىىىق اليتىىىب يم 
  ال لى  الفا  اس  اضزجب  لفرفى لم إلى  نفبلىبس إبةاميىب يق ة ىب  ىنا التجى  ا  نا  زىر ميى م ح جىب
اابةااو زبلتج  يرعة  القبمةم اضلبلىيب الفىر ي فجى   ين وىق ينهىب النفىب  اليعبى  مىم نلى  التجى   فوى  
التج م, زبلتم ا فب  ينن ما   نبب م زر ح جب زج  اليلفيي الني يرنفل زيه ليعب  منه  ي  قه مو  

ب ي ًا زر ل ي   أجىة  زق ايبنبس إبةاميب يعينبل زو  ةاقنب النظ  إل  ينل اس الحظب يب الفب يصي
إن  2ل بببىىي  آيىىى   ل لىىىةنب إصفازىىىبس ل   يىىىب مىىىم يلىىف ى ح جىىىب الينلىىى  النحفىىىر  يىىىجوه  فح تفىىىه

 ف فب  بيجي  ا ا ببلينل اس التنيب ل اي جبنس الةينيب ينهب ا اليةينبل
 لجر ت نلهب زر نل  نيي  بيجي ي ل  أي ًب إل  فح تس اليجي التنر   ح جفه الي فب ب 

ب  يف ي  التج  زر ح ب اس يا   اان يق  الح ب اس اضص ى الفر فصفو  ايجبلهب بح ج
اابةاميب أي ًب يم ي حوب إل  أص ى فو  الح ب م الفر ا فب س إل  حة بعية ببلينل اس النحفيب 
الةينيب  اليةنيب مو  الل ايل مو  أم  ن  النفبلبس اابةاميب نلة بوزر فح تس التج   أ    زر 

 اس يا  القةييب مو  لة ام  ابمبس الينيلس اليعيب يب اليهيب ةينيًب  ح ب يًبلح ب  
ْام ا ايم فيجيويب فحويويب ف جيبيب لنظم العاابس الفر فيي  اتيجبي النحفيب زىر ماى  زلى  
الح ب اس مو  ا ح  اةي النييو لفظه  ام البنيب ال قبزيب لهنا العا و الني يهة   ي اتلس 

ت لىى  لوتجىى  الياىى يو اىىة فح جىىس  زقىىًب تنظيىىب زج يىىب يفعىىةةمو  ىىنا الفعىىةة زىىر انظيىىب  الي فجىى اس ا
 ل3التج و ييجم امفبب   ةليًا مو  اتب الف    الينل  النحفر زر بنبيب الفييةاس العيب يبْ

جيىىىب ام فبوىىى   اليتىىىب يم التج يىىىب  فا ي افهىىىب موىىى  الينلىىى  اتبىىىةامر النحفىىىر لىىى اي جىىىبم زنىىى م 
يىىىىب م ان ْالىىىىفوهيس التنىىى م الياىىىى يب القةييىىىىب منباىىىى  ب ال  حيىىىب يىىىىم العقب ىىىىة الةينيىىىىب فيىىىجيويب ا  م

 اليببةي  يم العبةاس  الفقبليةو ايب منبا  ب اليجويب زقة الفيةفهب يم  بيعىب اتاوىيم  يى اة  الصىبم 
البي ىب  ففلو  مظيب الينل اس النحفيب اليا يب الةينيب زر صبيبفهب الصبلةم  زر   ا فهب النىببي يىم 

 زيهىىب يىىنعجس مويهىىب يىىم يظىىب   الفلييىىة لتجىى م البقىىبيو  لقىىة اةس  زىى م الصبيىىبس يىىم ال ىىيم  حلىى  

                                                 
نجم  بد حيدر،التحليل والتركيب للعمل الفني التشكيلي المعاصر، اطروحة دكتوراه)غير منشورة(،جامعة بغداد،كلية الفنون  1

 .29،ص1996الجميلة،
، إشكالية القيمة والمعيار الجمالي في النحت المعاصر، اطروحة دكتوراه)غير  منشورة( كلية الفنون انظر: جبار محمود العبيدي 2

 .63جامعةبغداد ص-الجميلة
 .33، ص2005، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، االردن: 1زهير صاحب: الفنون الفر ونية، ط 3
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 و1لي ي  ج انيس ييب اةى ميق الحبلب الةينيب ال  فيية  نا العةة ال صم يم اليعببة  ات  ايىبسْ
 ه تحقبل جنل  زر فح تس التج   أ    زر ح ب اس اان يق  ال  يبمل   نا يب لنفع   موي

ان يىىىىافر الفحىىىى ي اللىىىىن ي زىىىىر الفيىىىىجيي التنىىىىر موىىىى   زىىىىق التجىىىى  اتلىىىىاير بظهىىىى   الةيبنىىىىب 
اتلاييب  يم صاي زالتفهب   لا م الليبليب زابم لينب ي ى ْالعينر اليحل س    البس اليل ة 
جىى  اليعقى يو  لهىىن  نلىىة  نىىةم موىى  فعلوىىه ابىى ي ايبلىىيب الين ىىق الاىى  ي ات لىى رو موىى  انىىه ت ين

ا ييفىىه زىىر فحاىىيي اليع زىىب تنىىه  حىىة  تيجتىىر بىىي يلىىب ام فىىنظم اليىىه نفىىب ل الفل بىىب اليحل لىىب 
 ل2 ال ااي الييب ة الني اابا ييةام اليع زبو بي انه  ل  ب ا  نًب   يوبْ

( ْام اتيىىيبي اليبةيىىب انا يىىب اة جهىىب 339- ىىى257زىىر حىىيم يىى ى الىىفبن  ابىى  ناىى  التىىب ابر  
 اب  لهىب  لى ة زىر العقىي يصىبل   ل ة ىب اليىبةي  العقىي يجى م زىر اتنلىبم فح لس ال  يعق تس 

بىىبلق م زىىبنا يىىب اة   اتنلىىبم بح الىىه اىى   اتللىىام الصب ليىىب ااىىبا العقىىي يعىىة ب ي لىى ةًا ببلتعىىيو 
بيعنىىى  ام اليع زىىىب الحلىىىيب ت فىىىفم ات ببنفقىىىبي العقىىىي يىىىم الفحقىىىق بىىىبلق م الىىى  الفحقىىىق ببلتعىىىي   ىىىنا 

يحاي بتعي اتنلبمو بي بتعي العقىي التعىبي الىني  ى  اموى  يىم العقىي اتنلىبنر ي فبىب اتنفقبي ت 
    مقي التو  اتصي   القي ( أي ام اتنلبم ت يحاي مو  اليع زىب ببلفهىبة و بىي  ىر  بىب يىم 
العبلم العوى ي مىم   يىق لولىوب يىم الىة لبس يىم العقىي اتةنى  الى  العقىي اتموى و أي ام الاى   

الجويىىب فىىافر الىى  العقىىي التعىىبي يىىم العقىىي يعوىى   ي فبىىبو   ىىنا بىىة    يىىم الىىني يعوىى     ىى     العقويىىب 
 ل3فعبل (و بيعن  ام العقي يج م زبمًا ببلنلبب ليب ة نه ينتعًا ببلنلبب ليب ز اًهْ

ًت   نا يلجة ال ليب الي بليب تبر نا  التب ابر مو  ال نم يم فحةية  ة لبس العقي  زعبليبفه  ا  
ال  امو  الي افب   ر    فعبل (  بنبًي مو  نل  ْزقة ص   بن مب   يبنليب ا زيب فحيي زر 
 يبفهب ال  ح الي ايب اتلاييب يب بيم التولتب الليبليب منة جي يم ازا  م  ا ل        ا ا 

م  التولتبو زقة جبم زر جفببه الي ليق  الجبي   يم صاي اتلف أم التب ابر بيحب لب الف زيق بيم الةي
 ل4الليبي ببلنلبب له فحقيق القيم الصي م زر اتييبي اللييوب يم صاي بنبي ب  ف جيبهبْ

  نب  التيول   الع بر اتلاير اتص   اب  حيىبم الف حيىةي( الىني يفلىبيي اب ًامْيىب      
اىىىىي يىىىىم القوىىىىبو لىىىبب الفحلىىىىبم الاىىىى  م الحلىىىىنب؟  يىىىب  ىىىىنا ال لىىىى ا الظىىىىب  و  النظىىى   العيىىىىق ال ا

 الاىىىبببب اليفحييىىىب لوىىىنتسو  التجىىى  ال ىىىب ة لونىىى مو  الصيىىىبي اليب ىىىي لانلىىىبم؟ ا ىىىن  جوهىىىب يىىىم ا ىىىب  
ال بيعىىب؟ أم  ىىر يىىم مىى ا ح الىىنتس؟ أم  ىىر يىىم ة امىىر العقىىي؟ أم  ىىر يىىم لىىهام الىى  ح؟ أم  ىىر 

اتحى اي اليىل  م صبليب يم العوي اللب يب مو  الهن ؟   ر يل   ام ي لة ي ىي  ىن  اضيى   ال بليىب   
 ل5مو   له العبا    يق النظ ْ

                                                 
 .29ص 6119المعارف ،مصر،دار العالم القديم،  ،1مصطفى محمد  زت: قصة الفن التشكيلي،ج 1
 .152، ص1980مجيد محمود مطلب، تاريخية المعرفة  ند االغريق حتى ابن رشد، دار الحرية للطبا ة، بغداد، 2
 .151ص المصدر السابق، مجيد محمود مطلب: 3
 .36نجم  بد حيدر،  لم الجمال،مصدر للتدريس في كلية الفنون الجميلة،بغداد، ص 4
 .273حيان التوحيدي، اديب الفالسفة وفيلسوف االدباء،د.ت، ص ابراهيم زكريا: ابو 5
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 زىىىىر  ىىىىنا يىىىىنج نب الف حيىىىىةي ببيىىىىف ا بس الفنبلىىىىب بىىىىيم اتلىىىى اي لوعيىىىىي التنىىىىر لىىىىةى ا لىىىى   
  انللايبفه بيم منبا   اليفعةةم اليللتب لوعيي التنرل

 فبىىة  ي ىىبزب لهىىن  اضيىىجبي أم التىىم اتلىىاير  ح جفىىب الفيىىجيويب اىىة فلىىب  س اليىىال   يىىم 
يىىجبي  تلىىييب اضيىىجبي اآلةييىىب  الحي انيىىب اليببيىى م  اللىىعر إلىى  فحقيىىق  حىىةاس  ص زيىىب ا أيهىىب اض

 اضيجبي النببفيب ال بيعيب أ  اليح  م مو   زق حي اس   عس زر ايجبي  نةليب يفج  مل 
 بعة أم ف  اس با  م يصفا م مو  أ   التج   فح تفه زر ح ب اس يفعةةم زر الع اق  يا  

ق يم صاي النفبلبس التنيب  اليف ي م بتعي  نا التج  أ  نل   فح تفهو ف ى الببح ه     م  اتن ي
أم ن وي أي ًب مو  الفح تس التج يب زر اتفلب بس ال  يلب زر التج   التولتب يم ي بليب  يبةيب 

لفو    ب ليبفيب   ل ةيب    عيب ين قيب  فحقيق نل  اض     اية   ف ليفه زر النفب  التنر
 الفح تس الي فج م  الين وقب يم فو  اتفلب بس التج يب  فح تفهبل

زىىبلتج  الي ىىبلر ييىى ًا زىىر ي و ىىه الىىىن بر لىىق ا   أزا ىى م  أ لىى  و  يىى ى أم زجىى م الليىىىبي 
فىى فب  باي ىىبي  الي ىىي العويىىبو موىى  أم  نىىب  فحىى تس زىىر  لى جىىي يىىنهم   ىىيم اتفلىىب  ال احىىة زىىر 

ي لهل زقة أجة لق ا  أم التم اللييي يفحقق منةيب يج م نبزعب  يتيةًا لويلفيي التج  التولتر  الليب
 اة مةل لق ا  التم فقوية لو بيعب  يحبجبفهىبو  ام الي  ى ا اضلىبس الىني يلىب موى  التنىبم أمىبةم 
و ييب لعي لق ا  يم صا م الليبي اليجور  يم أناب   ًً فللية     اتنلبم ال ا ي   حًب  للةًا

زىىر حىىيم أجىىة أزا ىى م  ىى   م اضيىى بي التنيىىب  1ال  حىىر  البىىب نر  ليىىبي الىىنتس التب ىىوبالليىىبي 
 نةلىىيب  يلىىى ةم لفحقيىىىق ليبلهىىب الي ىىىبلر ان يقىىى ي زىىر نلىىى  ْللىىىس أااىىة اتم بليىىىبي اضيىىىجبي يىىىب 
يف اعىىه يعظىىم النىىبسو ي ىىي الجب نىىبس الحيىىب أ  الاىى  ل لجىىم يىىب أااىىة  ف  ىىيحًب ل لهىىب نظىى ي  ىى  

ييب  اليق لىىبس  اليلىى حبس أ  اضيىىجبي اليللىىيب النبفلىىب منهىىب ب الىى ب اليصىىب ي  الص ىى   اليلىىفق
 زر  نا ال أي ضزا ى م يصىبل  ألىفبن  لىق ا    ى  يىب يعىةل فحى ًت زىر الي اى   2 اليلب    ال  ايبْ

الليبلر زر حة ة   يم اتفلب  التولتر ال احةل  اة ف لم الج ي  يم النحبفيم اليعباى يم ال ليىب 
ل يةيب لةى أزا  م زر اليجي التنر      فهب زىر أميىبلهم التنيىب أي ىبي ب انجى  ي   نى ي يى   الف

 (ل 2( 1 ني  م انظ  اليجي 
 
 
 
 
 

                                              
                                                 

 .52-51، ص1999، مطبعة مدبولي، القاهرة، 2مصطفى  بده: المدخل الى فلسفة الجمال، ط 1
 .68، ص1981هربرت ريد ،الفن اليوم، ت: محمد فتحي وجرجيس  بده،دارالمعارف،مصر،  2
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 (2(                                         يجي 1يجي                         
 

 يم صىاي  ىنا ال ى ح اللةيىة موى  يلىف ى التجى  الي ىبلر نلىف يي أم نىة   يلىف ى الفحى ي 
الل   ي زر  نا التج   انعجبله مو  اليلبي اتبةامرو  ينه التن م  فيجيافه  ايف ا بس أ ل   

أ ى س ة الىب اليىع  البنىبي الىة أير منىة أ لى   زىر فحةيىة مي ييىب لوبنبي التنر ليفج م اللييي ْلقىة 
زر يب يب ال ا ي  اللييي يم حيا البنبي الفج ينر   ىن  العي ييىب يىيوس جىي اضنى اا  اضلنىبس يىم 
التن م زعةل ال ا ي  اللييي    اليري أ  النفىب  الىني يحى ي الف فيىب  الفنبلىب  ال  ى ح صىاي بنىبي 

 - مزنر يلب أم يح ي مو
 ال   حل-أ
 الفنبلب زر الفج ينبس البنب يب ضل ا هل-ب
 ل1 ل ة البةايب  النهبيب فج م اضل اي ي فب ب  ففبي ال حةم اضص ى ببنفظبمْ- 

  نا يب يل   زر  ااعيب أ ل    الف له العقانر لةيهو حيا ليي بىيم الي  ى مر  الى ااعر 
أزا ى م الىني يى ى ة لىبس مىةم لوليىبي موى   زىق زر  ليفه التولتيب اللةيةم  ببلعجس يم ألفبن  

 - اا ي احيم
 الليبي اليجورم أي ليبي اضيجبي  الليبي الحلر(ل-1
 الليبي اضصاار  العقورم أي ليبي اتزجب      ْليبي اليع زبْل-2
الليبي الي وقمأي الليبي اضبةي  الليبي الي بلر(  التنر منة أزا  م يحبجبم لو بيعبو -3
 ل2زبلتم انم فقوية الفقويةْ -بيعب نتلهب لألاي لي وهب ال 

 زر فح ي زج ي ل   ي ي ي التج  الحةياو ان وق  ةيجب س( زر يي  مه التولتر الحةيا 
الىىني يىى اى زيىىه أم التولىىتب الحةي ىىب لةيىىه ْلىىم فعىىة فنظىى  الىى  اتنلىىبم جيىىب نظىى  لىىه زالىىتب العاىى   

   ي لىي الحقيقىب  اليقىيمو   ىر الي جى   الي لىي الىني ال ل  و بي أابا زر نظ  ب  نافًب(  ر يق
ينلىىىىب الحقيقىىىىب لجىىىىي يىىىىريو  لىىىى اي لىىىىييس  ىىىىن  ال ىىىى  م ببلن مىىىىب اتنلىىىىبنيبو أ  الن مىىىىب النافيىىىىبو أ  
ببلت ةانيىىبو زهىىر فعنىىر فق يبىىب اليىىري نتلىىهو فناىىيب اتنلىىبم ججيىىبم يلىىفقيو  امىىر  زبمىىي  يبلىى  

 ل3لوحقيقب

                                                 
 .27نجم  بد حيدر:  لم الجمال، مصدر سابق، ص 1
 .51مصطفى  بده: المدخل الى فلسفة الجمال، مصدر سابق، ص 2
 .87، ص2007، دار الهادي، بيروت، 1محمد سبيال: مخايات الحداثة، ط 3
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يىةم فبنى  ةيجىب س يتىب يم ليبليىب يىليم ةيجىب س زيهىب ْبنلىبيب  بنبي مو  جىي  ىن  ال ليىب اللة
 ل1الليبيو تم اتة ا  الليبلرو بحلبه يج م ييف جًب بيم العقي  الحسْ

زبلعيويب التنيب لةيه ليلس الع   الحبس  ي ببق التعي زر ال اس نتلهو  الصااب أم ةيجب س 
 -ييي  بيم الونم الليبليب يم صاي ي حوفيمم

 الحس ي حوب-1
 ي حوب الن م -2

 الي حوىىىب ال بنيىىىب ت ييجىىىم فاىىى   ب ة م الي حوىىىب اض لىىى و  الوىىىنم الحقيقيىىىب  ىىىر الفىىىر ففىىىةاصي زيهىىىب 
ل  ىىنا يىىب يلجىىة النظىى م اللةيىىةم زىىر التجىى   حةا فىىه  انعجبلىىه نلىى  موىى  2منباىى  الحىىس  الىىن م يعىىًبْ

(  زىر  ىنا 3فيىب جيىب زىر اليىجي  يليي ح جب التن م  زيهىب الفيىجيي الىني فييى  ب ليفىه  ن مفىه النا
( يلي مىىب أميىىبي نحفيىىبو ففييىى  ببلن مىىب 3يلجىىة ةيجىىب س يق لفىىه  أنىىب أزجىى  أنم أنىىب ي لىى ة(ل يىىجي  

 النافيبو الفر في ي ايب الن مب النافيب زر فح ي زج ي  ل   ي زر التج  التولترل
 زر حيم أم  نب  زالتب ي بلي م زر الق م ال بيم مي  أي بي جبنس اة

 للة التج م اضزا  نيب الي بليب يم حيا مةم ا فبب  التم  الليبي 
 يهيانب لحب اليري ببلينتعب اليبةيب ان يق ي زر نل  ْأم اللييي 

 (3يجي                        ل3 ال بيعب نتلهب ة م ابف بي ينتعبْ
   ن  يلجة  زح جبنس لوفيصيا الةايق  بح ه مم زج م الجويب زر

 لليبلرو   نا يب أجةفه اضميبي الف اليةيب الينل م زر النحس الينل  ا 
 اليعبا ل

أنم اليهيىىب ملىىي م زىىر اة اجنىىب لولويىىي يىىم التىىم  اتحلىىبس بىىه  نقوىىه لاصىى يم   ىى  يىىب يلجىىة 
زج م الفحبلب الف اي أ  ال ا ي اة اجيًب ال  اللويىي الىني اىة جىبم يي ىي لىةى أزا ى م اييىب  ي وىه 

لجة  بيعب اللييي  اللويي  اللاير لةى جبنس الني ف ى الببح ه زر أنه اىة يلىة ب العويبو   نا يب ي
زر اضميبي ناس الن مىب العقويىب  الفل يةيىب(  ليلىس اضميىبي الفيصياىيب   ىنا يىب نلىة  زىر أميىبي 

 (ل5( 4يعبا م زر التم انظ اتيجبي 
 
 
 
 

                                                 
 .414، ص2009، دار الهادي، بيروت، 1حامد سرمك: فلسفة الفن والجمال، االبداع والمعرفة الجمالية ط 1

 .30فني التشكيلي المعاصر،مصدر سابق، صنجم  بد حيدر، التحليل والتركيب للعمل ال 2

، 1967، دار النهية العربية، القاهرة،1أبن روبي: مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسا، ت:  بد الرحمن بدولي، ج 3
 .251ص
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 (5يجي             (                         4يجي                     
 يجىىي جيتجىىى  زولىىتر زىىىر أ اي الليبليىىب اليييىىى م بىىبلتج م الي وقىىىب  اليع زىىب  ايىىىف ا بس   يبىى  

 اليجي بيم  ااعيب   ي يفه زر باي فهل
مم زج م الي وق  زر الليبي صباب ان يقى ي زىر نلى م ْالليىبي زجى م ب لىه مىبم  موى   لىه 

زىىر يتىىب يمو  يبقىى  بحجىىم نلىى  ي  ىى مب  يعلىى   الفحةيىىة يىىم حيىىا  ىى  ليىىبي نيىى  اببىىي تم يحىىبس
التج  اة اجه  اي بحًب لنل  ي ي  ْ ي يْم احيا أم لجي يب    حقيقر فعةل حف  زر أيبينب  ن و 
نيىى  اببىىي لوفاىى  و  ام فنىىبير الظىىب  م  م  ىىيفهب الىى ينيفيم  يىىب  حىىة يب القىىببام تم يقعىىب فحىىس 

حىىة  القببىىي لوفاىى   تم ألبلىىه  ىى  اليتهىى م الي وىىق اتة ا  لجننىىب نعفقىىة العجىىس أم الحقيقىىر  ىى    
 بفعبيىىى  أةق التجىىى مو  الليىىىبي أم ليىىىبي بىىىبلنظ  الىىى  أنىىىه نيىىى  ي ىىىري لفظهيىىى  الحقيقىىىب  في يوهىىىبو 
يع ح نتله يم جىي لبنىب التجى  اليتهى ير حفى  يىب جىبم  ىنا التجى  ييفوى  حقىب القىة م موى  اى ر 

جىىىه التهىىىمو   أنيىىىب  ىىى  اليتهىىى م زىىىر نافىىىه العينىىىر اليتىىىب يمو زبلليىىىبي لىىىيس فل يىىىةيب يىىىم فل يىىىةاس يو
ل زهي ىىي يىى ى أم  نىىب   ىىاا أنيىىب  يىىم العيىىي التنىىر  ىىر 1 الي وىىق  بفعبيىى  أةق التجىى م الي وقىىبْ

  ىىىى  يقىىىىم  ىىىىنا  (8( 7( 6الىىىىني  ال يىىىى يو الىىىىني  الجالىىىىيجر  الىىىىني  ال  يىىىىبنفيجروانظ  اتيىىىىجبي  
زبلني  ال ي ي منة     الني  الىني فجى م زيىه الفاني  مو  ألبس  بيعب اليجي زر العيي التنر 

التج م يل ةم  نبي ب  ني  يحةةم  فبة  جانهب بعيةم العااب يم اليجي الصب لرو بي فبة  يفنبز م 
يعهبو  يظب    نا الني  فف ا ببلتم الني ياصن ب حةم ال ل ة منة اىةيبي الياى ييم   ىنا ي لى ة 

الىىني  الجالىىيجر يجىى م الاىى اا الىىةيبلفيجر بىىيم التجىى مو  زىىر زىىم  ا ابيلىى ( موىى  أنىىه يىى ى أي ىىًب أم
 يبةفهب اليجويب ا اا يفجبزئ  يف ا مو بي اة يبة ا افحبةًا  ا فازًب بيم اليجي الصب لرو  زج فه زر 
العيي التنرو   نا يب يب ة  زىر التىم اتن يقىر القىةيم حلىب  أي  ي ىيو بينيىب يعفقىة أم زىر الىني  

لتجىى م زىىر العيىىي التنىىر موىى  يبةفىىه أ  يىىجي العيىىي التنىىر   ىىنا يىىب نيىىب ة  زىىر ال  يىىبنفيجر ففتىى ق ا
 ل2اضميبي الي ليقيب العبليب اليلف ى  زر بعح أن اا اليع ْ

 
 
 
 
 

                                                 
 .8، ص1981هيغل: فكرة الجمال، ت: جورج طرابيشي ، دار الطليعة، بيروت ،  1
 .75ر سابق، صنجم  بد حيدر:  لم الجمال، مصد 2
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 (8(                            يجي  7(                 يجي  6يجي        
ةيىى ي الىىني يلجىىة ة   الصبىى م  أ ييفهىىب   نىىب  اتفلىىب  الب ليىىبفر الىىني يي وىىه التيولىى   لىى م 

زر الينل  الليبلر الني يعةل فح ًت يهيًب أي ًب زىر التجى  اتنلىبنرل ْالصبى م  ىر يلىالب فتبمىي بىيم 
الجب م  بي فه  ام البي ب انلبنيب جيب  ر يبةيبو  ام الياحظ زر الصب م ال  اضييبي  اضحةاا الفر 

فيبميًب تبة أم فص ي ل  ب يم الفح يو نفيلب تنةيبلهب زر فنفلب ال  العبلم  بيعيب جبم أم ال
اللىىيبق البيىى يو جيىىب أنىىه ت لويصوىى ق الحىىر يىىم أم يف يىى   يف ىى   بتعىىي فعبيوىىه  أ  اصفا ىىه( يىىي 

ل ان يفييىى  لىى م ةيىى ي بفاجيىة  موىى  الصبىى م  ة   ىىب زىىر 1أيىيبي جبنىىس يىىم ابىىي صب ليىىب ببلقيىبس اليىىهْ
مبمل أم ْل م ةي يْ يحب ي أم ي ب  التم ببلفل بىب أ  الصبى م  بيعنب ىب  البنبي التنر  الحيبفر بيجي

ب م باتب مبيب  ببعًب ليبليًب  أنه ي ية العبم( زيصوي مو  التم اي ب نتعيب   يتيب زيلبغ مو  الص
أم ي لىىي يىىم يتهىى م الصبىى م الليبليىىىب لجىىر يلعىىي ينىىه ظىىب  م بيىىى يب مبيىىب فاىىبحب يىىف  صب افنىىىب 
الي ييب العبةيبو زويس حة زباىي يعى ي الصبى م الليبليىب مىم الحيىبم العيويىب أ  يىافر بىبلتن م اللييوىب 

ل الفىىر امفيىىةس 3عىى   مويىىه زىىر ية لىىب الب  ىىب سل   ىىنا يىىب نف2مىىم الاىىنبمبس  التنىى م الف بيقيىىبْ
الصب م  اليهب م زىر التنى م الف بيقيىب   ى   اس فظىبز  زنى م الفاىييم  العيىب م  النحىس زىر ينلى اس 

 زنيبل
ْأم التم ليس    ال بيعبو  أنيب    ال بيعب يعةلب بتعي انىةيبلهب زىر مااىبس لةيىةم فف لىة 

لىى م ةيىى ي ت يىى ى زىىر الفنلىىبف ال بيعىىب زنىىًب بىىي يعىىة التىىم  ل ان أم4منهىىب الىىفلببب انتعبليىىب لةيىىةمْ
صوقًب زنيًب يم صاي الفل بب الفر فنفل منهب صب  يجفلىبب بتعىي ميويىبس الفل يىب اليلىفي  لو اى ي 
الىى  أز ىىي اتنلىىب  التنىىر زقىىة ْ ب ىىس  ىىن  التولىىتب بىىيم التجىى   العيىىيو  نىىبةس بىىبلق ي أم  اييىىب أي 

 ل5يب(  اللةية زر  نا اليبةأ      ي التب ةم العيويب زر اليقبم اض يزج م فجيم زر زب ةفهب العيو
 ل  ففبعنىب ح جىب النحىس  فيىجيافه زىر التىم الحىةيا ل لىةنب العبيىي اضلىبس زىر ح جفىه  ى  
التج  الني أنفقي يم العبم إل  الصبا بتعي ظه   اضلبس زر الق م الفبلىي ميى   فاجيىة ب ميىي 

عويىىىب زىىىر اليلفيىىىي  فاجيىىىة ة    زيىىىهل يم صىىىاي فحىىى تس التجىىى  العىىىبم إلىىى  اانلىىىبم ب اىىىته القييىىىب ال
الصبا انب ى التنبن م زىر فنظيى افهم الليبليىب النافيىب  اللةيىةم الفىر فلىب  س  ىنا العىبم  جيوىس جىي 
فحقيىىىىق فنظيىىىى افهم  ف بيقهىىىىب زىىىىر نفبلىىىىبفهم التنيىىىىب أي ىىىىبي   ةامو  نىىىى ي يىىىى  و بيجبلىىىى و ي نىىىىة يبمو 

 ل جبنةنلجرو  ني  م
                                                 

 .417-416ص ،،1963جون ديوي: الفن خبرة، ت: زكريا ابراهيم، مراجعة: زكي نجيب محمود، دار النهية العربية، القاهرة،  1

 .197، ص1967زكريا ابراهيم، مشكلة الفن، دار مصر للطبا ة، القاهرة،،  2
 .88ص  2003قاهرة،،دار ميريت،ال1: ادل السيوي،طنظرية التشكيل،ترجمةوتقديم ،بول كلي 3

 .138-137، صمصدر سابقجون ديوي:  4

 .5، ص2008، دار الكتب العلمية، بيروت، 1 لي  بد الهادي، الفلسفة البرجمانية، ط :المرهج 5
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لىىىىف يب  ص ةفىىىىه زىىىىر الفعبيىىىى  التنرلإلىىىىف ي يلي مىىىىب يىىىىم   بنيبمالفقىىىىةم العويىىىىر  الفجن لىىىى لر  اه
النحبفيم اليعبا يم الفقةم العوير زر نفبلبفهم الفىر يلىي نهب نحفىًب أي ىبي فىبجيس  لى ف  ت ي بيىيو 

ب ىىب  لى م يجىى اجم  نيى  م الىىنيم ميوى ا موىى  ْفلىىب   م لونحىس  منباىى    يبةفىه اضلبلىىيب  االفع
منه بفب ي  بعح منبا   ز بي أ  اليبةم أ  اي يري يم  ن  العنباى و  امفيبة ىب موى  مناى  
لةيىىة  ىى  ال ىى ي الجه بىىب ر ليحقىىق اييىىًب ليبليىىب لةيىىةم ي ا ىىب  ىىيم  ىىنا اضنلىىب  العويىىر التي يىىب ي 

 (12( 11( 10( 9جيب يف ا نل  زر اضيجبي اتفيب  1البحسْل
 
 
 
 

          
 (10(                                            شكل )9شكل )                          

 
 
 
 

 
 (12(                                     يجي  11يجي                        

إن أجىىىة  ىىىلتي النحىىىبف م اليلىىىف و م لولبنىىىب  الفقىىىةم العويىىىر اايىىىب م ال ىىى  يب  أمفيبة ىىىب زىىىر 
مل  اة إن وق بعح  لتي التنبنيم يىم  لا ىم الليبليىب النافيىب  ميوى ا موى  ف بيقهىب فج ينبفهم اللةية

زر نفبلبفهم جيب لبي منة ت ي بيي الني أجة  نا اضفلب  ْزقة الفصةم أل احًب يم ال لب  الياىق ي 
 ي   مب ب  ايب اب يبو إنهب فعجس الييب ة جيب فليا له زر ال اس مينىهو ب ليىب يىب يجيىم   اي ىبو

 ل2إم اليري التنر ليس اليجعب نافهو بي فا ي اس مبب م يم اضنعجبس  اليتبزيبْ
زر حيم الف ي نحبف م يعبا  م آص  م الص ةم الفجن ل ليب زر العيي التنر ْ نل  لبلب ب 

 ل 3فلييي منبا   اللب  م يم اليصوتبس الفجن ل ليب  العوييبْ
فلىب و بيجبلى   بى ا      نىة بي  نر  يىبجس بيىي  يم التنبنيم النيم حقق ا أميبًت زر  نا ات

  اة ا ة بب ل  ي  ةيتية  ي   ني  مل 
 لىىم يجىىم الىىف يب  النحىىبفيم اليعباىى يم لوصىى ةم الفجن ل ليىىب مب ىىًب بىىي حىىب ل ا زيىىه الفعبيىى  مىىم 

 يلي مب يم اليتب يم اللةيةم  فحقيق  لى ليبليب لةيةم ينهب مو  لبيي الي بيل
                                                 

 .115جبار محمود حسين العبيدي: إشكالية القيمة والمعيار الجمالي في النحت المعاصر,مصدر سابق ص 1

 .222، ص 1995الفنية بعد الحرب العالمية الثانية،ت: فخري خليل، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ادوارد لوسي سميث، الحركات  2
 .106-105العبيدي: جبار محمود حسين، اشكالية القيمة والمعيار الجمالي في النحت المعاصر، مصدر سابق،  ص 3
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فقويةيب زر النحس  تلييب الللة البي ي  في يوه  انفقبلهم ال  فج ينبس ت فيس فلب   اتيجبي ال-1
 باوب ال  ي ي  ن  اتيجبي ي بي  فبن  لر  بلين    لي ا (ل

فلب    ليب ال ببس  اللج م زر النحس  العيي مو  فح يجه زعويًب جيب زعي نل  النحبس جبلة و -2
  جب منة اليلفقبوييملمويًب ام ب فيي نر اة حقق اتيحبي ببلح

حب ي بعح النحبفيم اليعبا يم فح ي  النحس يم الفق ا   ف ا نه اليعه ة بهو ليلعو   اوقًب -3
 ني  يلفق ل جيب زعوس نل  النحبس ال  ليب ب يليس يي  زر ميوهب العباتبل

 حقق بعح النحبفيم اليعبا يم فاجية م فتعيي اللبنب العوير لع ح صةيب النحس جيب زعي-4
 فبجس  ل ف   لبم فبن  لر زر يجب نه الجبي مل

زىىر حىىيم اجىىة نحىىبف م اصىى  م موىى  منباىى  زنيىىب ة م لىى ا ب زىىر النحىىس اليعباىى و زقىىة اجىىة 
بع هم مو  منباى  الصى   اليويىس الاىقيي  فحقيىق ح جىب ص يىب ببلق ىببم أي ىبي يىب ي جىبلي ي 

م للىى  ح العيىىي النحفىىر اللةيىىة  لىى   ةي  يتي ال زىىر افلىىب  اصىى  حقىىق بعىىح النحىىبفيم يىىتبزيب نبزىىن
(ل ْ ضيتى  يىم الفلىويم بىام بيجبلى  أج ى  13أي بي نع م نبب  زر اميبله الييي م بنل  انظى  اليىجي 

إبفجىب ًا زىر ميىىي  ىن  الف جيبىىبس اليعةنيىبو  اىىة يلىة أحيبنىىًب ت يفعىةى ليىىي اضيىيبي اليوفق ىىب يعىًب  ىىم 
 لعب اض تىبي  يىب يىبههب إلى  أي نى ا يىم ال يى  أ  فح يي أل اي الة الب اليهيوب,  أة اس الحقيبب 

الحيىى امو  نىىب  ةمببىىب ليىىب يف ىىينه جيىىب أم  نىىب  اىىة ًا يىىم الفعىىبلرو  ىىم زىىر اللىىفينبس بعىىة أم يىىي 
اتبفجب اس الفح يويبو ا ي   لم اتب ا يعةنيب ليعيي ينهب  ل لًب  أيجبًت  بع هب فجبي اس بقيبس 

أيىيبي  1930س اليصفوتىب لويعىةم ميىي بيجبلى  ينىن مىبم  صم  ب ىح النظى  مىم  ىن  اضلىفعيبت
نحفيىىىب يىىىم أي يىىىري ي وىىىق جىىىبم   ىىىم يةيىىىه  يىىىي  أجيىىىبس   ايىىىب  موىىىب  لىىىبمبس  يىىىبجب أيىىىفا  

مةل العيي التنر اب يًب بنافىه  لىيس بفتلىي  ل  ين وىق النحىبف م اليعباى  م الىنيم  (1  حا   مظبمْ
   ي زج م يب ا  زج م يحةةمواجة ا ام العيي التنر لم يجم ببل    م ام يي

 
 
 
 
 
 
 
 (13 يجي   
 
 

                                                 
 . 105-104، ص 8919سنة  2هربرت ريد، مئة  ام من النحت الحديث، مجلة آفاق  ربية، العدد1



 17 

بي    ميي اب م بنافه ا     جيبم اىب م بنافىهو ت مااىب لىه بيللتىه ا  يعبنيىهو ان ي لىي  ىنا 
التج  ال  اتفلب  البني ي الني يةمر  ن  التج م ْزهر جي يري زر ال لى ة مبيىب  اتنلىبم صباىب 

بنيب فق م بينهب ماابس يحةةم  ر الفر فع ىر  ىنا اليىري   ر مبب م مم بنبي يفجبيي ي م مةم ا
 يىىنعجس  ىىنا الفاىى   ا  الىى أي  ل1بنىىبي   ف  ىىا  ظيتفىىه  فبىىيم يجبنفىىه  ىىيم ابنيىىب ال لىى ة اتةبىىرْ

زر الينل اس التنيىب اليعباى م الفىر فاللىس موى   زىق  ىنا اليتهى م البنيى يو ان ام ْالجيىبم الىةاصور 
 ل2جيم   اي الا  م الصب ليب لويريْلظب  م يب ا  الفع   مو  يب ي

  ىىنا يىىب يلجىىة ام  نىىب  جيبنىىًب ةاصويىىًب لوينلىى  التنىىر فحف يىىه اىى  فه الصب ليىىب   ىى  يىىب يعنىىر 
البنيب الةاصويب لويري التنر     م حفييب منة البني ييم زهنب  مااب ْةا يًب بيم الييب لب  الف بيق 

 ل3فجفيي اليبةم  اليجيْ ل  ييجي البنيب الف   يب الفر بت ي ميويفهب 
مويىىًب ام البني يىىب اىىة فلىىب  س الىىةاي  اليىىةل ي زىىر العيىىي التنىىر   ىى   اس الف ىىببق زيىىه يىىم 
صاي ج م البني يب  ر احةى اتفلب ىبس النقةيىب زىر اتللىنيبس  الو ىب الفىر حب لىس ام فو ىر الىةاي 

ةل الظىى ا   ال قبزيىىب ي  ىى مبس  اليىىةل ي الفىىر فعىىة اللىىيب اتلبلىىيب لولىىيييب يبو زبللىىيييب يب فىى ى ْمىى
ف ااىىويب  انلىىباًب ةتليىىب  ال قبزىىب مبىىب م مىىم الىىنبة  ظيتىىب لايىىيبي ال بيعيىىب  فلىىييفهب  فىىنج  ب   ىىر 
بىىىنل  فجىىى م يلىىىبًت لفنظىىىيم اتصيىىىب  زىىىر اليلفيىىىي اتنلىىىبنر ان ف لىىى  الفلىىىب ب اللىىىببقب  فوعىىىب ة   

يىب ففجى م يىم  حىةم  ا يىب اليبنىر  ىر الىةاي الب نبيل  فيف ي لفعوييبس  يى ى  ىنا اتفلىب  ام العا
 ل4 اليةل ي  الي ليْ

زر حيم ال س الفتجيجيب زج م الي لي ااًا ز ًا مم اليعن  اليحةة زر حيم ف ى الليييب يب 
و امفيبة مو  اليبةأ (6 5ْاليعن     اة م أي ن ا يم اتيجبي البا يب  أيجبنيب الفعبي  منهب حليًبْ

التج  ت يجي  مم نتله ات يم صاي فيظه افهو ام اليجي الي بلر ت يع   ا  التج  ْزيحف ى 
 ي ى الليييب يب ام  7ات يم صاي الةت ي اليحل لبو فو  الفر يلفصةيهب اليجي  ااة الفعبي ْ

العنا  اتلبس زر ميويب الفعبي  فو   ر العايب ْزبلعايب اتلبليب الفر فةصي زر ن بق 
 اليعن   يم ال بيعر ام فلل  يلي مب  Signalمم ف ببق بيم اتيب م  الفيجيي  ر مبب م

اليعبنر نظايًب ي فج  مو  ابمةم يم الفيي اس  اليقبباس ان ام  ن  اليعبنر ففعوق يي بع هب ينب 
زر حيم اجةس الفتجيجيب مو      م فتجي   8فلل  نظايًب يف أينًب ان ام  ن  العااب يف اب بْ

                                                 
 .125، ص1973رافع احمد سماح، المذاهب الفلسفية المعاصرة، مكتبة مدبولوي، القاهرة،  1
 .272، ص1995، لندن، 1رفعت الجادرجي، حوار في بنيوية الفن والعمارة، ط 2

 .91،  ص1971جان بياجيه، البنيوية، ت:  ارف منيمة، بشير خوري، منشورات  ويدات،بيروت،  3

 .61يلو داسكال: االتجاهات المسرحية المعاصرة، صمارس 4
، 1986كلودليف شتراوس: االسطورة والمعنى، ت: شاكر  بد الحميد، مراجعة: زيز حمزة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  5

 .31ص
6  
 .62، صالسابقمارسيلو، داسكال، المصدر  7

 .64، صمصدر سابقجان بياجيه، البنيوية،  8



 18 

ر ا  الص بب التنر  ال بي زج م الةاي  اليةل ي  ال بي فحةية اليعن و  ي س الينل  اتبةام
اليلل و  مةم ا فبب ه بناهو      م ييب جب اليفوقر زر اجيبي النا ا  فنايا النا ا  

يب بعة البني يب الفر فعن  زر النقة اتةبر  التنرو  –اجيبله ْفعة الفتجيجيب الفر ظه س جب م ح جب 
 1نهب اتج   ا ب م لولةي اي ًبْز ًا مم ج  

 
 
 

  نها االطار النظري أسفرالمؤشرات التي 
  الفعبي  جيحاوب يفتبموب   حيب  ا ليب يي اليبةم لظه يته م  ل1
 ظه  الفعبي   ببلو ب الفبفيجر( ل ل2
لو ي  ة   يهم زر الفعبي  النحفر  نل  بيب يحققه يم انتعبتس زر النتس ببلنلبب لوتنبم ح ي  ل3

 ب لي   ا ي
ببلنلبب لي   ا العيي النحفر زبنه يحيي ةتتس فيجيويب ي ي للة اتنلبم ا   ي   يصفوتب  ل4

 زبنه يف ا يم صاي نتله ببليعن  ل
  نب  ن ا يم الفعبلق بيم اتلو ب  بيم الفعبي  زر الينل  النحفر ل ل5
 يي ي الفعبي  زر التم انعجبلب لوي بييم الي اة ا ببفهبل ل6
 يب زر الينل  الفيجيور لهب يم الصبايب الليبليب الفر فظه  زر العيي ام الةتلب الفعبي ل7

 النحفر اليفجبييل
 الفصل الثالث

 مجتمع البحث:  
التنيب لوتنبنيم ليبي الللينر   لبير يحية  الفر في ي  اتميبي النحفيب يي ي يلفيي البحا 

 ه إحابي اليلي ا الجور لألميبي يلي مب جبي م يم بةايبفهم التنيبو  الفر جبم ل ايًب مو  الببح
صفيب  مينب لفي يي يلفيي البحا  نظ ًا لجب  حلم اليلفيي و لنا اصفب س  الببح ه العينه   اه

 القاةيبل
  ينة البحث: 

( مينبس لجي زنبم  القيبم بفحويوهب  ة الفهب مو  أم في ي اميبلهيب 3امفيةس الببح ه اصفيب   
 القيم الفعبي يب  ل
 م ينهل البحا

إمفيةس الببح ب الينهل الفحويور اليقب م  الني يوبر يف وببس ييجوب البحا زر الص    بنفب ل 
 فحقق أ ةا  البحا يم جي  الفعبي  زر الينل  النحفر لجا النحبفيمل

                                                 
 .138،مصدر سابق صران، س: البنيوية والتفكيكرافيند 1
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 تحليل العينات:
 
 
 

 (1عينة رقم  ) 
   جمال السجينيإسم الفنان: 
 راس فتاة وفيقةإسم العمل: 

 1937 السنة:
 

 
 التحليل:

 ت يصوىى  زىىم الب  ف يىىس زىىر النحىىس ا  نيىى   يىىم التنىى م الفيىىجيويب يىىم فنظىىيم يىىجور لىىه ي لعيبفىىىه 
  فىىىىى يس اىىىىة اجىىىىة ح ىىىى   ر زىىىىر اليلللىىىىب يىىىىىانه يىىىىام الفجىىىىى ينبس النحفيىىىىب اتصىىىى ىو  زتىىىىم نحىىىىس الب

 ىنا الىف با  حىة ة الفعبيى  زيىهل  لجىم يىي التنيب ليحقق اة اس فعبي يب مبليب مو  الى نم يىىماللبحب
ام يىىةل  بىىةل    اةاي   ىىيم حىىة ة  ىىنا التىىم ليحقىىق ا عىىب نحفيىىب لييوىىب ت  ليىىبي اللىىلينرالنحىىبس 

 فصو  يم الفعبي   الح جب  اتنتعبيل
وىى اس ا ىىتس ليىىبًت موىى  الفنظىىيم اليىىجور  ةينبييجيفىىه التعبلىىب موىى  الىى نم يىىم ل بتحلىىبس العىىبلرز

جىىه زىىر ج يىى  يىىم ينلىى اس التىىم العىىبلير اليعباىى  اي ىىبي لىىج م الق عىىب النحفيىىبو   ىىنا يىىب ييجىىم اة ا
  ل    ة ام  ب انج  ي  ني  م  جنل  منة النحبفيم الع ااييم اي بي ل اة لويم  يحية ننر  صبلىة 

 ال حبي  ني  م يم النيم انل  ا الج ي  يم الفيب يي النابيبل
قىة اس الفعبي يىب لتىم نحىس  يم  نا يف ىا ام ي لعيىب  ىنا العيىي يلللىب موى  الىف يب   اظهىب  ال

القىىةيم  الت مىى نراليعباىى و نب يىى  مىىم التىىم  الياىى ي بىىر اليعباىى   التىىم عالب  ف يىىس لىىةى التىىم ال
 الني ج ي ًا يب انل  زيه ي ي  ن  الفيب يي الناتيبل

الفىر  لوي ةيىي  نا يم لبنب  يم لبنب اص  زبم النحبس  نب اة فا   بيىجي نجىر زىر يعبللفىه 
 ي  يم الليبابس الفيبيه صةيب تظهب  القة م الفعبي يب الينبلبب لوي  ى او موى  انىه فلب   زيهب الج

الىىف با صىىا  نلىى  زىىر ال لىىه الىىني اجىىة زيىىه الف ايىىه بفوىى  اللىىيبابس الفيىىبيهيب ام اىىا الفعبيىى و 
 مويه زبم الينل   فنظييه اليجور اىة ف ىيم فن مىًب يوي لىًب زىر اتةاي بىيم الى اي  موى  الى نم يىم 

ةيب ال اي  بيم ال ابب  ال أسو ز ًا مم نل  يويلىه اليفنى ا اليبلى  زىر ين قىب اليىع   الحىبة حة  
زىىىر ين قىىىب ال ابىىىب  اليف لىىى  بىىىيم نلىىى  زىىىر ين قىىىب ال لىىىهل   ىىىنا يىىىب يىىىنج نب باحىىىة فيب يىىىي ب انجىىى  ي 

 اليفببينب اليويس زر  اس  احةل
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 ( 2مينب  ام   
 إلم التنبمم ليبي الللينر

 اي يه إلم العييم 
 1952اللنبم

 الفحوييم 
  ر الفر  …يق م العيي مو  ي ج   اليبنر مو  الجفوبو 

فحيي ال  بي ب يم ن ا صبا زر العااب بيم النحس  صبيفبل  يفببةتم زر ناس ال اس لعبب 
الحل م الفر نبلبًب يب فتعلي الج ي  زر زم النحسليفج م العيي يم حيا ال ا  يم جفوب   ييب 

الي ي و  اة زفحس الجفوب يم اليلب  ببفلب  اتمو و زفيجي فببينًب اص  بيم ااةم اص يب يم 
 العيي  ز بي التفحبل

ام ي ي  نا اتفلب  لبة النحس الحةيا زف م   يوبو  نل  لصوق جيبنبس  جفي فحب ي اتاف اب يم 
فع يبل  الفر فحيي يحبجبم التعي ال بيعر  فقف ب يم الفج ينبس الاص يب اليحت  م بحجم م ايي ال

زر اة اجهب الحلر الفح لر ال  اييبي ج ي مو  فحقق يم صاي ي ي  ن  اتحبلب زعي الف ااي 
 التنر  الفبيورل

  نم ام الفل يةيبس الفعبي يب ت فيي  زر ال  وب ات ل  ال  يري يحةة ات انهب فيجي ينبصًب يم 
الي فب ب ةا يًب ببلناج م اتنلبنيب  ال بيعيبو ام  الفاييل  جنل  ف لم حة ة البي ب الصباب لوفل يةاس

انتفبح الفب يي لوعيي يلةي بنب ال  يقب ببس مةيةم  احبتس ج ي مو     يعنر ام الفح تس 
اليته ييب اببوب لانتفبحلل ان ييجم   ي العيي زر بي ب يعينبو ا  اص ىلل ليع ينب فن يعبس ةتليب 

لبقب ا  يتب يم  ي بييم  ي لعيبس  ببفبل لنل  زبم ميي الللينر يصفوتب ت فحةة ب ايةي ل ليب ي
يافر زر ليبق اتميبي الفل يةيب الفعبي يب زر النحس اليا ي  الفر حققس الو بًب صباًب بهب  بي ب 

 اببوب لانتفبحل
 
 
 

 (3مينب  ام    
  إلم التنبمم ليبي الللينر 

 إلم العييم ات ح
 1955اللنبم 



 21 

  الفحوييم
 م العيي  زر  نا الني ن  يم بنبي جفوب   احةمو مو   ي ب انلبم زر حبلب لو س  ان يبم يفج

اليةيم ح ي التي ين قب الح ح زييب ي نر لبايه ببفلب  اة   و حقق النحبس  صبيب ن ميب زر 
ينب ق ات  ا  العويب  اللتو  مو  حة ل ايو زييب ام   حليب اا   لين قب ال اسو  النحبس 

ق فح ت يجويب يم صاي فلب    النلب ال بيعيب لانلبم  ف صييه بعح اتل اي   بيعب  نب حق
 ح جب اتنلبم زر  نا الني ن ل

حقق النحبس ليبي الللينر ص  لب مو  اليبل    اليببل ب  جنل  زر بنبي فج ينه الةينبييجر  زقًب 
 يبنله اللببقب انتب النج لتلو ب حةا  ي ييي   لةية مو  الليبابس اليبل زب لونحبس زر ن

حب ي النحبس الفبجية مو  القة م الفعبي يب لوينح فب يم صاي فبجية  مو  اليايا الفي يحيب 
 اليببل ب زيهب تلييب زر ين قب اتزصبن  الح حو ان ا اة النحبس  نب اتيب م ال  ان  ب ا عفه 

 العبم لوني ن  النحفر  نالالنحفيبو مو  ال نم يم يظب   الق م  الا ايب زر البنبي 
نتن النحبس  ن  الق عب النحفيب بيبةم الب  ن و زر حيم جبنس الصبيب زر ني نله اللببق  ر 
النحبس اتحي   ب  يقب ال  ق مويهو  زر  نا اي ب فحقق فح ي يجور يم صاي الفح ي زر 

 بيعب اليجي  فح تفه  الصبيب  يم  م زر  بيعفهب الي ب مب ا  مةيهب   نا يب يوقر بظاله مو 
 زر الني ن ل

ام اليحف ى التج ي لهنا الني ن  ييي  ال  اتلو ب ال ي ي الني افبعه التنبم زر  ن  الق عب 
النحفيب     الو ب حفم مو  التنبم فح ت يجويب زيهو  يف ا اتلو ب ال ي ي زر الني ن  يم 

يا و ان ينا من انب ببلم ات ح مو  صاي الفعب فه ليجي اتنلبم  ف يي   لا ح  العجس اح
ينح ففه اليي وب ْببي امْ ناس  ببي م ور   ل لر     زر  نا يحقق  ي يب اص ى زر ي   مهو 

 ييب حفم اي ب  نا الف يي  فح ت يجويب اص   زقب لهنا ال  حل
 
 

 (4مينب  ام  
 إلم التنبمم لبير يحية

 إلم العييم يحب لب الص   
 1978 اللنبم
  ييمالفحو

حيم نفجوم مم أميبي التنبم الج يفر لبير يحية  
زدننب نفجوم مم فل بب زنيب لهب صا ايفهب النببعب ت 

نيب يم اضلو ب  –أزجب    –يم اضزجب    حة بو  اه
الني يحجم به لي  فه مو   ن  اضزجب  الفر ت فوبا 
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مب  بو ب قبزب   مر  يب  إل  إحلبسو  انتعبتس نلة  ْينظيهبْ  يعييو –منة   –أم ففح لي 
ميبة الفيجلي الني يعجله مبليه الةاصورلزبم العيي يحب لب الص    الني    مبب م مم  لي 
يحب ي الص    يم جفوب يجعبب   بي ببب الا اا نح  الح يب زر مبلم يحب ي ال    مو   نبب 

 اتنلبم زر الح يبل
نيب ينتفا مو  الصب   إتل أم  نا العبلم ت ين  ي أ  ينجتئ مو  نتلهو  ي اله اليفوقر بهل  – اه

نيبو ببا بزب إليهو فحقق اجفيبلهب زر ْ مر  لنل  زدم ْينح فبفهْ ت في ي  ميه الينل   حة و  اه
 اليلفقبيْل

زينح فبفه فنة   زر يب ييجم امفبب   نظبيًب نافيًب يفح جًبو ييب يلعي الحب    حب  م اانلبم( 
  نا    ميي التنبم الحقيقرل  نحم  –ب   مر يحب ي به اصف اق العبلم  ن منة  ي لل ببضاةايل

يي التنبم لبير يحيةو يي زنبم يق  بيم حويه   ااعهو  بيم الحيبم  زج فه مم  ن  الحيبمل زدنا 
زدم يم الييجم الق يم إم  نا التنبم زر  –جيب ين ب  ي ي  –جبنس الحقيقبو منة  أي ًا يصايًب 

أ  الي ل ةو يقةيًب الحقيقب ب لههب  –م فيصيا اب م مو  فل  ب ييهة ال ل ة يب ي ير إليه ي
ة لإلنلبمم الحوم/الجبب سو  ال ليب يم ةاصوه    نب تبة يم جام مم  –الاب فو إنعجبلًب ل ااي ي حل

أ  يع لح ليابةزبس يفببينبو     زر  –اانلبم منة لبير يحيةو زهنا اانلبم صب يو منة  
نيب بفوقر ْزعي ال اايْ مويهم يل أو يي لقو أميبله ا لنحفيب   الفص ي يب( ي ل ة ت بتعبليفهو  اه

 يعيش أ يفهو  ي اله  ااعًب ففي ي زيه أ يفه اضص ىل
 
 
 
 

 
 (5عينة رقم )
 سامي محمدإسم الفنان: 
 الشلل والمقاومةإسم العمل: 

 1980 السنة:
 
 
 

 التحليل:

ب انتعبليب حيىا ف ب ىب العيي مبب م مم  زج (يفيظه  بح ج
يلي مىىىب يىىىم اليىىى ا   فوفىىى  حىىى ي مينىىىب   زيىىىب   ىىىر بىىىنل  

بيىىىب  ىىى  ناس يف ىىىل مو أ   – بيب يجىىى م اانلىىىبم فقيىىىة  زىىىا يلىىىف يي الىىىفجوم ا  الفعبيىىى  مىىىم  ايىىىهو
ي ىىىب  ْاضلىىى وب اض لىىى ْ منىىىة التنىىىبم لىىىبير يحيىىىةو زهىىى  ي يىىى  ألىىى وفه بهىىىنا  –يحب ىىىب أ  يحباىىى م 
يلعوىهو نتلىهو ْلىلاًتْو  لجىم لي الهىب ال لى ةل أ  الجيى  مىم ييب لىبس زىر اانلبمو  مبى  و جيىب 
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يويىىئ بيىىحنبس  ب وىىب فحىىب ي فلىىب   أ يىىبس ال لىى ةو  وىىه  ىناال لى ة  ىىة  ىىنا اانلىىبم لىىنل  لىىبي مي
ىى  زيهىىب  فحقيىىق الناس لاىىة فبىىة  أميىىبي لىىبير يحيىىة التنيىىب  جانهىىب ْنفىىب  م لىىبْ  لجنهىىب ْم لىىبْ يفتلل
نيىىب ليحىىةة ْيعىىبلم الصىى  ْ زيىىهو  ي الهىىب  ىىنا الىىةاصي ْةاصوىىهْ  ىىة الة يىىب أيىىبم  ىىنا العىىبلمو  اه ت ليللل

ت زىى ق ( يىىب ةايىىس زىىر  ااىىي ت ينبىىس ف ابىىه لىى ى ال مبل ىىن   –الصىى   ببنىىبي الىىناسو  أ  في اهىىب 
 ل   ى و بهىناو ت ي يىة يحية  ر ياة  الىفقاليفه زنبنىًبو إم  بالىو به أ  زىر أزجىب  ْ منة لبييْالع لب

بلعبلم بقة  يب يهيه الجي  منىهو أ  إظهىب   مب يىًبل زهى  ي ى ح زىر  ىنا ْال لىهْ فىا ياس ف يي   له
يفعةةم لعيوهو زه  ينحس الفنبةًا إل  ْفل ببْ لهب  بيعفهب ال ل ةيبو  ان ااًب يم ي ا  زر ال ل ة 

 ليىب العىيمْ  يىىب  يىم ال لى ةل إنىه ياى ر ميوىه التنىر يىم نلى  اتنىىةيب  الىني يفحقىق بىيم يىب يى ا  ْ
يفيىىجي ْإحلبلىىًبْ يقىىةليًب بىى  ح لةيىىةمو فن ىى ي موىى   يىى    فجيىى  مىىم ي ىىبييم اجفلىىبفهب يصيوىىب 

 التنبمو يم ال ل ة  يم ي الهب ال ل ةل
 
 
 
 

 (6مينب  ام  
 إلم التنبمم لبير يحية

 الفحةيإلم العييم 
 1983 اللنبم
يفا  العيي بج نه مبب م مم  ي ب لللم  لي  الفحوييم

بي يحب ي الفصوا يم اي ةم وزنب  لبلب ا اة ا لبلهب يج
التنبم يتبة ب ا اا اتنلبم لوحا ي مو  ح يفب اليلو به 
ت يلة لبير يحية زر  ااعه يب ي يةو  ت يلف يي فحقيق 

  نب  –يب ي يةل   نب  الج ي  الني يهةلة و  ليب   ل ةًا 
نا اليتب اب زر يب يج م لعيوه يم ايبنب زنيب ل ل ة  

اانلبمو زه  زر ْميوهْ  ناو ْمبلمْ يف ل  مبلييم؛ الحوم 
 الجبب س    و زر  ليب و ني  يلفقي منهيبل إنه يي لي الب  ب ال يبنيب الفر فقي  ال ل ة زر 

 يلف ى  احةل  يم  نب يبةأ يلب   ليفنب لهل
ا    ي ْاليبةمْ ْ إنا جبم أزا  مو زر  يبنهو اة   ي الجام اببلب العن و زدم التنبم اليعب

اببلب ات نيمم الجام  العن و يفجويًب ْل فهْ الفر  لة زيهب يب    أج    اعًبو   بيب فا ي ًا أي ًبو 
نيب ليا فو يم أميبق  يح لًِّت ْال اايْ  ْالحبةا زيهْ إل  ْنفيلبْ ليللس ما ق إنلبنيب لةيةمو  اه

حق اانلبم يبنحًب نافهو مب  فعبي    ناو ت لحييهو يعونًب احفلبله مو   ن  ْالعا قْ الفر في
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 زر  نا جي  مم ْح يب اانلبمْ جيب زيه اصتبي لهبل   ر ح يب  –اة م الف ا ي يي  ن  الحبلب 
لهب بنبيافهبو لنل  نلة التنبمو يعهبو  ااعًب بيم ْالفج يمْ ْاتبةااْ  ا عًب ال ل ة اانلبنر ي  ي 

 ْاليحفلل لهْ مو  جب يي     ة ل
 
 

 نتائج البحث 
 افليس اميبي النحبس ليبي الللينر بفبلي  الل  ح ل ل1
افليس اميبي النحبس لبير يحية ببت فيبم ببلفتبايي يي يحب لب فهييم الل  ح زر ايبجم  ل2

 يعينب ل
 افليس اميبي النحبس لبير يحية ببلفعبي يب ليعبللب انتعبتس اتنلبم  ا امبفه ل ل3
 س ليبي الللينر  يي الفبجية مو  ال ي يبل   ح الفعبي  زر اميبي النحب ل4
الفصةام صبيب الب  ن  تميبي النحبس لبير يحية ليب لهب يم فب ي    فعبنقهب يي زج م  ل5

 الي   ال
فلب   زج م فحقق الليبي اليال   زر العيي النحفر   البحا مم البليب لةيةم لليبي لةية  ل6

 مو   زق  لى ليبليب فعبي يب  جا النحبفيم(ل
 قيق ليب الفج ا  اليجويب اليحققب لوفيجيي النحفر زر اميبي النحبس لبير يحيةل فح ل7
اصفا  فقنيب اتظهب  لةى النحبفبم  زبلنحبس لبير يحية الفصةم صبيب الب  ن   ايب النحبس  ل8

 ليبي الللينر امفية الحل   النحبس ل
 االستنتاجات:

 نفبلبس الصباب بهمبعة ف اي الببحا ال  نفب ل البحا ي ى مةة يم اتلف
 ااةيب الو م منة النحبس لبير يحية  ف  يته زنيبل ل1
 فح تس اليجي لةى النحبس ليبي الللينرل ل2

 المقترحات:
 ف ى الببح ب ااف اح بعح اليقف حبس زر يلبي  نا البحام

 ام فج م  نب  ة الب فحس من ام الفعبي  الو نر زر ينح فبس لبير يحية ة الب فحويويب  ل1
 ي يب زر اميبي النحبس ليبي الللينر ة الب فحويويبلال ي   ال   ل2

 التوصيات:
 ف ار الببح ب بيب يورم

 الفاجية زر الة البس الليبليب زر فب ي  الفعبي  زر الينل  النحفر الع بر اليعبا ل ل1
ف ليه العنبيب  ات فيبم زر الة البس الصباب ببليعبنبس اللبيج ل ليب الفر يعييهب التنبن م  ل2

 م الع بلالفيجيوي  
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بيبليهولبمو البني يبوسممب   ينينيب  بيي  -11يني  موجويب التن م اللييوبو لبيعب ب ةاةل    
 ل1971ص  يوم يةاس وبي  سو

 ل1970لب يةوف زيقوالقب  موالهي ب العبيب لوجفب  اتله م العوييبو -10
 ل1960قب  مو حليموحلمو الفعبي  التنر  الف بيبو يجفبب اناب  اليا يبو ال -11
 حية ونلم مبةو موم الليبيو ياة  لوفة يس زر جويب التن م اللييوبو ب ةاةل -12
حية ونلم مبةو الفحويي  الف جيب لوعيي التنر الفيجيور اليعبا و ا   حب ةجف  ا  ني   -13

 ل1996يني  م(و جويب التن م اللييوبو ب ةاةو
 ل1983 يب ال  الفتجي و يني  اس م يةاسو بي  سوحي ةم مبة الع ي و الي ايب اليحةبب البني -14
 ةالجبيويب ليو و اتفلب بس اليل حيباليعبا موةلسل -15
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  ج يبواب ا يمو اب حيبم الف حيةيو اةيب التالتب  زيول   اتةببيوةلسل -19
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 س ببلليبيوسميحية يا ت  بة يوالقب  مو اتنلو  يا يبوةلسللبنفيبنبول   و اتحلب -21
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 وةلسل 1لف لين ولي  مو النقة التنروسمزلاة  ج يبو القب  مو   -22
 ل2007لبياويحيةويصب بس الحةا بو نوةا  الهبةيو بي  سو -23
و ةا  1ل ي وحبيةوزولتب التم  الليبيو اتبةاا  اليع زب الليبليبو   -24

 ل2009سوالهبةيوبي   
يف ا س جو ةواتل   م  اليعن وسميبج  مبة الحيية وي العبمم ي  حي موةا  اليل م  -25

 ل1986ال قبزيب العبيبوب ةاةو
 ل2005و ةا  يلةت ي لوني   الف  ييو ات ةمو 1ابحبو  ي و التن م الت م نيبو -26
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 ل1995ال قبزيب العبيبو ب ةاةو
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 ل1981يلع ةولب امو ال ا ة وبي  سو -34
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 ل1974 الني و
ي وبويلية يحي ةو فب يصيب اليع زبمنة اتن يق حف  ابم  يةو ةا  الح يب لو ببمبو  -36

 ل1980ب ةاةو
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