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 الممخص:
ييدؼ البحث الحالي إلى توظيؼ مفيـو التجريد في منيج النقد الشكمي، لتطوير الجانب التطبيقي لو داخؿ 

رئيسي يعمؿ عمى عزؿ العمؿ الفني عف مناىج النقد والتذوؽ الفني. وتكمف أىمية ذلؾ في إدراؾ مفيـو التجريد كمحور 
محيطو، وبالتالي يمكف تطبيؽ النقد الشكمي عمى االعماؿ الفنية المتعددة في مجاؿ التصوير، لتحميؿ واستخالص 

 الصياغات الفنية في األعماؿ التشكيمية.
ميا أكثر ارضاًء وامتاعًا بالكشؼ عف بنية العمؿ الفني وتفيمو، مما يثرى التجربة الجمالية ويجعويقـو النقد الفني 

عبر العصور، والتعرؼ عمى  في مجاؿ التصويرالتجريد  لممشاىد. وبناًء عمى ذلؾ تجرى الدارسة دراسة تحميمية لمفيـو
 فمسفتو، وأىدافو وأنواعو.

ؿ بالعمؿ الفني، بما يتفؽ مع النقد الشكمي ألف العالقة بيف الشكوأظيرت نتائج البحث7 ارتباط مفيـو التجريد 
وقد خرج  المستخمص مف مفيـو التجريد يعد الجانب الجوىري والذي يمثؿ العالقة المتناظرة مع تطبيؽ منيج النقد الشكمي.

البحث بعدة توصيات، مف أىميا7 توصى الدارسة بتطبيؽ مناىج مستحدثة مف خالؿ ورش العمؿ النقدية كأساليب تدريس 
 تفاعمية تثري مجاؿ النقد والتذوؽ الفني.

 مفيـو التجريد.  –النقد الشكمي  كممات المفتاحية:ال

Summary of the Study: 

The current research aims at employing the concept of abstraction in formal criticism, in 

order to develop the application aspect of it, within curricula of criticism and artistic 

appreciation. The importance such process is to realize the concept of abstraction as a main 

axis that isolates the artistic work from its surroundings. Thus, the formal criticism can be 

applied on various works of art in the field of painting to analyze and extract artistic 

formulations in plastic works. 

The artistic criticism reveals the structure and understanding of the artwork, which enriches 

the aesthetic experience and makes it more satisfaction and pleasure to the viewer. 

Accordingly, the study is considered as analytical study of the abstraction concept in field of 

painting through the ages, and to identify its philosophy, objectives and types. 

Results of the research showed that the concept of abstraction is related to the work of art, 

in line with the formal criticism because the relationship between extracted forms from 
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abstraction concept is the fundamental aspect, which represents symmetrical relation with 

application of the formal criticism method. The study has presented several 

recommendations, the most important are: The study recommends with the necessity to 

apply innovative methods through organizing critic workshops as interactive teaching 

methods which enrich field of criticism and artistic appreciation. 

Keywords: Formal Criticism - Concept of Abstraction. 

 

 خمفية المشكمة:
تعددت مدارس ومذاىب النقد الفنى، فمنيا النقد الكالسيكى والسياقى واإلنطباعى، والنقد الشكمى الذى ارتبط بكؿ مف 

فنشأت النظرية الشكمية "مف أجؿ تدريب األذواؽ عمى تقدير التصوير الخالص،  »روجر فراي«و »كاليؼ بؿ«
«formalism» فى النقد التي تؤكد عمى الخصائص الشكمية الفنية، "الشكؿ  form "  .وليس "المضموف" في العمؿ الفني

ويمكف أف تشمؿ ىذه الخصائص الشكمية، لمفنوف البصرية الموف والشكؿ والخط ، و لمفنوف الموسيقية واإليقاع والتناغـ، 
. فيي تستبعد كؿ صور المحاكاة في (1)ى الفريد لكؿ عمؿ فنى""أى تمؾ العناصر التى تتفاعؿ مف أجؿ تكويف البناء الشكم

 .(2)الفف وتعتبر التنظيـ الشكمي ىو المعيار الوحيد لمحكـ عمى العمؿ الفني، فالشكؿ الجيد ىو ككياف معبر عف ذاتو"
الناشئة بيف عناصر العمؿ  0يعد التنظيـ البصري ىو العنصر الياـ في النقد الشكمي، ويقصد بذلؾ "العالقات البصرية 

الفنى، وبيف تحقيؽ مبدأ الوحدة فى التنوع، ويقصد بالوحدة اإلنسجاـ والجماؿ، والتنظيـ الشكمى الجيد ىو الذى يجسد 
اإلمكانيات البنائية المثالية لألشكاؿ التى نراىا فيو. ويتجنب النقد الشكمى القيـ غير الجمالية، كالمعمومات اإلجتماعية 

 .  (3)ية، واألبعاد األدبية والعاطفية.وغايتو أف يزود المشاىد بتفضيالت أساسيا اإلستمتاع بجماؿ الشكؿ"والتاريخ
لـ يعد لموضوع العمؿ الفنى أي أىمية فى النظرية الشكمية، بؿ أعتبر الشكؿ ىو الميـ كما أكد الناقد جرينبرج 

(Greenberg وعارض أف يقـو النقد عمى أي شيء خارج العمؿ ،) الفني وعناصره الشكمية كمحور رئيسي يعمؿ عمى
عزؿ العمؿ الفني عف محيطو، وذلؾ بعدما انتشرت مدارس مختمفة في النقػد منيػا ما يبحػث في الجوانب النفسية والجوانب 

ف الشكؿ ىو .  وارتبط التجريد بفكرة عزؿ العمؿ عف محيطو بما يتفؽ مع النقد الشكمى "أل(4)التسجيمية لواقع حياة الفنانيف
ف المضموف ىو الجانب الثانوى"  . (5)الجانب الجوىرى فى النقد الشكمى وىو الجانب األعمى والروحى، وا 

ونظرًا لصعوبة مفيـو التجريد بالنسبة لطالب الفف، يتجو البحث إلى تحميؿ ماىية مفيـو التجريد وتوضيحو إليجاد حموؿ 
ب التطبيقي لو مف خالؿ )ورش النقد( التى تفترض الدراسة أىميتيا كاجانب لتوظيفو في منيج النقد الشكمي، لتطوير الجان

تطبيقي داخؿ مناىج النقد والتذوؽ الفني، بطرؽ تفاعمية باالضافة الي أسموب المحاضره و المناقشو، لذلؾ تقترح الدارسة 
أسس وقواعد النقد الشكمى عمى  التدريبات العممية لتزيد مف شغؼ الطالب وتجعمو متفاعؿ بشكؿ فردى و جماعي، لتطبيؽ

 نماذج مف األعماؿ الفنية فى الفف الحديث. وىو بدوره ما دفع الدارسة إلى صياغة مشكمة البحث فى التساؤؿ اآلتى7 
كيؼ يمكف توظيؼ الورش النقدية كجانب عممي لتطبيؽ منيج النقد الشكمي في األعماؿ الفنية استفادًا لمفيـو التجريد في 

 ؿ مناىج النقد والتذوؽ الفني؟التصوير داخ

                                                           
 .020،ص0202محسن محمد عطٌة; نقد الفنون من الكالسٌكٌة الى عصر ما بعد الحداثة، المرجع السابق،   -1
 .022،ص0641النقد الفنى دراسة جمالٌة وفلسفٌة، مطبعة عٌن شمس، القاهرة،  جٌروم ستولنٌر;  -2
 .40، ص0200أمل مصطفً إبراهٌم; علم الجمال فلسفة الفن التشكٌلى، دار المعارف،القاهرة،  -3
 .000، ص0641جٌروم ستولنٌر; النقد الفنى دراسة جمالٌة وفلسفٌة، مطبعة عٌن شمس، القاهرة،   -4
 .064،ص 0200فى ابراهٌم; ،تذوق الفن التشكٌلى وتطبٌقاته، دار الزهراء الرٌاض، أمل مصط  -5
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 أهدف البحث:
توظيؼ ورش العمؿ لتطبيؽ مفيـو التجريد في منيج النقد الشكمي، لتحقيؽ الجانب التطبيقي لو داخؿ مناىج النقد  -

 والتذوؽ الفني.

 أهمية البحث:
وجماليات األعماؿ الفنية فى إثراء مجاؿ النقد والتذوؽ الفنى مف خالؿ التدريبات العممية التى تساىـ فى إدراؾ قيـ  -

 مجاؿ التصوير.

 فرض البحث:
أف توظيؼ مفيـو التجريد فى مناىج النقد والتذوؽ الفني مف خالؿ ورش العمؿ النقدية يعد منطمقًا لتحديث منطمقات  -

 الفكرية والفمسفية والمفاىمية لتطبيؽ منيج النقد الشكمي.

 حدود البحث: 
التجريد في منيج النقد الشكمي مف خالؿ )ورشة النقد( عمى مختارات مف األعماؿ يقتصر البحث عمى تطبيؽ مفيـو   -

 التجريدية فى مجاؿ التصوير.
( طالب مف طالب الفرقة الثالثة  بقسـ الجرافيؾ لممعيد العالى لمفنوف التطبيقية  02يتـ تطبيؽ التجربة عمى عدد ) -

 عيد. بمدينة السادس مف أكتوبر مف خالؿ الورش الصيفية بالم
تستغرؽ اإلجراءات التطبيقية  لمبحث أربع مقابالت، تتـ خالؿ أسبوعيف بواقع مقابمتيف أسبوعيا) ساعتيف لممقابمة  -

 الواحدة(.

 منهجية البحث: 
 يتبع البحث المنيج التحميمى التجريبى، وذلؾ مف خالؿ الخطوات التالية7  -

 أواًل: اإلطار النظرى: 
في الفف عبر العصور، والتعرؼ عمي اراء الفالسفة والفنانيف لمفيـو التجريد، ودراسة دراسة تحميمية لمفيـو التجريد  -

 لمفيـو النقد الشكمي.

 "The Concept of Abstraction" مفهوم التجريد:
 .(6)جردا7 قشره وأزاؿ ما عميو -جرد -
 .(7)عزال ذىنيا(تجريد7 ) ج ر د ( )مص، جرد( ، كما عرفتو المعاجـ العربية ىو ) عزؿ صفة أو عالقة  -
 ؤ.التجريد7 اصطالحا7 ىو تخمص جوىري مف كؿ ما ىو معيف -

ىو أسموب لتمثيؿ االشياء  ويعرؼ )قاموس إكسفورد(  التجريد عمي أنو " يرمز لألشياء الموجودة في العالـ المرئي، أو
 .(8)المادية التي تتضاءؿ أىميتيا تمغي معظـ تفاصيميا"

                                                           

.66، ص0660المعجم الوجٌز; مجمع اللغة العربٌة، طبعة خاصة بوزارة التربٌة والتعلٌم، الهٌئه العامة لشئون المطابع األمٌرٌة،الجٌزة ، -3  

.02، ص0632وآخرون; الموسوعة العربٌة المٌسرة، دار القلم، مؤسسة فرانكلٌن للطباعة والنشر، القاهرة،      غبلايرمحمد شفٌق  -0  
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"التجريد عمى أنو اتجاه فني ليس لو أى ارتباط بالموضوعات العادية وال يتصؿ  New Collinsيعرؼ )قاموس نيوكولينز( 
 .(9)بيا، بؿ يتصؼ بالصياغو اليندسية لألشكاؿ والعناصر بعيدًا عف أى داللة ليا بالواقع المرئي"

ـو ، مركزًا االىتماـ التجريد ىو عمؿ العقؿ الذي يعتبر ، عمى حده ، "عنصرًا )صفة او عالقة( مف عناصر تمثؿ او مفي
 . (10)عميو وحده ، ومتجاىاًل العناصر االخرى"

 التعريف االجرائي لمتجريد:
ويمكف تعريؼ التجريد اجرائيًا بأنو البعد عف مصدر اإللياـ مف خالؿ االنفعاؿ الداخمي العميؽ لمفناف، الذي يتكشؼ 

والتنوعات المونية، التي تمتقي التقاء مباشرًا مع األفكار عالقات جمالية وقيـ تشكيمية مف خالؿ المساحات والخطوط 
المطمقة، التي ال تماثؿ المظاىر المرئية، فالتجريد ىو تضافر واندماج العناصر التشكيمية والقيـ التعبيرية لتحقؽ التكامؿ 

 .مف خالؿ القيـ الفنية التي يسعى الفناف إلى تحقيقيا

"العممية الذىنية التي يتـ بموجبيا فصؿ األفكار عف األشياء والموجودات، مما يقودنا ويشير مفيـو " التجريد فمسفيًا إلى 
إلى تمييز المفيـو النظري العاـ لمعنى )التجريد( في فصمو عما ىو واقعى مادى سواء أكاف ىذا الواقع شيئًا ممموسًا، أو 

 . (11")حدثًا مدركًا بالحواس األخرى
 

 والفنانين:التجريد عند الفالسفة مفهوم 
إف استعراض آراء بعض الفالسفة والفنانيف مف الميتميف بالتجريد، يتيح لنا مجاؿ الرؤية الشاممة لمفيـو التجريد، واستنباط 

 قيمو وأسسو العامة النظرية والفنية.

ف نوع مف الخمط لمصطمح التجريد لدى البعض، مما انعكس عمى عدـ تحديد وبمورة معنى ومفيـو ال مصطمح بشكؿ لقد تكوَّ
واضح ولذلؾ كاف مف الضرورى التعرض لبعض التعريفات الخاصة بمصطمح التجريد في الفف وبخاصة فى التصوير 

لموقوؼ عمى أىـ سمات خصائص العمؿ التجريدي واختالفو عف غيره مف أعماؿ الفف التشكيمى فى  التجريدى، وذلؾ
 تعريفات7 مختمؼ االتجاىات الفنية االخرى وفيما يمي أىـ ىذه ال

يري )محسف عطية( "أف التجريد ىو التمخيص والتمخيص في المغة ىي تمؾ العممية البالغية التي يقـو فييا اإلنساف بطرح 
الكثير مف المعني في القميؿ مف المفظ، وما المغة إال نوُع مف التجريد حيث إف وظيفة المغة أف تثير في النفس إنطباعات 

 .(12)تستحضر مشاىد معينة"
يري )رضا محمود( "أف التجريد ىو االبتعاد عف تصوير  المظاىر  الخارجية  لمطبيعة واالعتماد  عمى التعبير  الذاتى  

 . (13)لمفناف كعنصر روحى  يحدث ال شعورية"

                                                                                                                                                                                     

3- Harld Osbourne :"The oxford companion To Twentieth century Art" Oxford University press, 1981, p18. 
4- A.G G ,some: “The New Collins ”,William Collins Sons ,co .ltd, England, 1982. 

 .  02،ص  0220، بيروت ،  A-Gاندريو الالند7 موسوعة الالند الفمسفية ، المجمد  -2
جامعة -كلٌه الفنون الجمٌلة-عبٌر محمود حمدي; التجرٌد فً فن الرسم المعاصر وعالقته بالفلسفة الروحٌة، رسالة دكتوراه غٌر منشوره - 1

 .87،ص:200حلوان،

 .6، ص0220ن محمد عطٌة; الفنان والجمهور، دار الفكر العربً، القاهره،محس - 12
 –رسالة دكتواره غٌر منشورة  –رضا محمود محمد مرعى ; التجرٌدٌة التعبٌرٌة  فى مصر كمدخل  تجربٌى  إلثراء التصوٌر  المعاصر  - 13

  00، ص0222جامعة  حلوان –كلٌة التربٌة  فنٌة 
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يا ويعرؼ )محمد عزيز نظمي( التجريد "أنو اختفاء مالمح أو خصائص األشياء التي تعودنا عمي رؤيتيا في حياتنا واستبدال
، فيو فف ال يحاوؿ أف يظير (14)بغيرىا فنجذب لتأمميا مف خالؿ تشكيالت لونية وتكوينات ال تمت لألشياء العادية بصمة "

نما ىو وصؼ ألي فف يتجنب المضاىاة. الييئات لمعناصر حقيقية أو متخيمة وعمي ذلؾ فإف الفف التجريدي ليس أسموبًا وا 
  

مف التجريد، األوؿ7 ويسميو " تجريد مف الدرجة األولي" أو "التجريد الصرؼ"، وفي  ويفرؽ )عز الديف إسماعيؿ( بيف نوعيف
ىذا النوع نجد أف الفناف ال يحاكي شيئًا عمى اإلطالؽ، بؿ يتخذ مف األشكاؿ اليندسية والعضوية المجردة أساسًا يقيـ عميو 

الثاني7 والذي أطمؽ عميو )عز الديف إسماعيؿ( " عممو الفني في التصوير دوف أف تكوف ليذه األشكاؿ أي صمة، أما النوع 
تجريد مف الدرجة الثانية " وىو ما يرتبط بموضوع، وفيو يمجأ الفناف إلى استخالص عناصره مف الطبيعية بعد أف يجري 
ا عميو مف التمخيص والحذؼ، ليصؿ إلى بناء ىندسي مجرد، ولكف يظؿ العمؿ محتفظًا بمالمحو الطبيعية التي استقي مني

الفناف موضوعو ويكوف بمقدورنا أف نستكشؼ الموضوع األصمي الذي بدأ منو الفناف نقطة الخالؼ، ويتمثؿ ىذا النوع 
  .(15)بشكؿ واضح في أعماؿ فناني المدرسة التكعيبية مف أمثاؿ7 "بيكاسو وبراؾ " وغيرىما"

مواقع واالرتباط بو، فالجسـ الكروي يمثؿ ويذىب )محمود البسيوني( إلى أف كممة تجريد تعني7 " التخمص مف كؿ أثر ل
تجريدًا لعديد مف األشكاؿ التي تحمؿ ىذا الطابع كالتفاحة، واما إلى ذلؾ، فاستخداـ الكرة في الرسـ أو التشكيؿ يحمؿ 
ضمنًا إشارة مضمرة نحو كؿ ىذه األجساـ في الفنوف التشكيمية الذي يمثؿ كيانيا، واإلحساس بالعامؿ المشترؾ بيف كؿ 

  .(16)ىذه األجساـ ىو بمثابة تصميـ تشكيمي لمقاعدة اليندسية التي يستمد إلييا"

ويري )عبد الرحمف النشار( أف الشكؿ المجرد " ىو استقالؿ الشكؿ عف مظاىر الطبيعة، بمعني أنو ال يضاىي أو يحمؿ 
، فإف قيمتو الجمالية تنبثؽ مف مالمح موجودة في الطبيعة الظاىرة، وسواء كاف ىنا الشكؿ المجرد عضويًا أو ىندسياً 

التناسب في بنائيتو كشكؿ مجرد في حد ذاتو، كما أف القصد مف الشكؿ المجرد ال يعني عمميات الترجمة أو التمخيص أو 
 .(17)التبسيط أو التحوير لعناصر الطبيعة بيدؼ الوصوؿ إلى تناسب عالقتيا وأجزائيا"

الشكؿ الجوىري البحت، المجرد مف التفاصيؿ المرئية والممموسة، كما يشير إلى وتعتبر )سعاد جمعة( التجريد "بأنو ىو 
عمميات وأساليب اإلبداع التي يكوف الناتج النيائي فييا متضمًا تكوينات ال موضوعية أو تركيبات مشتقة مف أشياء أو 

 .(18)موضوعات طبيعية"

و إبداعات فنية إال إذا كانت مجردة، أو بعبارة أخرى إف كما يري )حمدى خميس( "إف جميع الفنوف تتصؼ بالتجريد وال تك
الفف بحكـ طبيعتو يختمؼ عف الواقع والحياة وما داـ الفف كذلؾ فيو عمؿ مجرد وما دامت ىذه صفة الفف إنو عمؿ مجرد 

نما يكوف بجوىر العال قات بيف ينصير فى بوتقة العممية اإلبداعية، ويكوف التجريد الناتج ليس بالمدلوؿ الظاىر وا 
 .(19)األشكاؿ"

                                                           
14

.003، ص  0630، دار المعارف، القاهرة، ;القٌم الجمالٌةنظمً محمد عزٌز   -  
15

.06،ص0641عز الدٌن إسماعٌل;الفن واإلنسان، دار القلم، بٌروت،  -  
16

.02،ص0652محمود البسٌونً;الفن فى القرن العشرٌن، دار المعارف،القاهرة،  -  
جامعة -تربوٌاً، رسالة دكتوراه، كلٌة التربٌة الفنٌة عبد الرحمن النشار; التكرار فً مختارات التصوٌر الحدٌث والإلادة منه -17

.02ص،0645حلوان،  
18

الفنٌة، سعاد أحمد جمعه; اإلتجاه التمثٌلً فً تصوٌر القرن العشرٌن دائرة فً تدرٌس الفنون للمرحلة اإلعدادٌة، رسالة دكتوراه، كلٌة التربٌة  -

.02،ص0644جامعة حلوان،   

19
..26، ص0643ر الفنان والمستمع، دار المعارف، حمدى خمٌس; التذوق الفنً ودو -  
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أف مصطمح ) تجريد( يعني7 " ما ىو مستمد مف الطبيعة، وىو يمثؿ نوع مف النقاء  Herbert Readيرى )ىربرت ريد(
يرتبط بالشكؿ الجوىري المجرد مف التفاصيؿ الممموسة، وأنو اتجاه فني يعبر عف عمؽ التفكير الذي يرتبط بمتطمبات 

، فيو عالـ مطمؽ مف النقاء مطوي عمى معاف  New Realityية مف واقع إلى واقع جديد العصر، وىو يمثؿ مرحمة انتقال
روحية ترتبط بالعناصر والقوانيف واألسس البنائية لألشكاؿ التي تمثؿ الطبيعة، كما يرتبط باالنسجاـ المتناغـ، وتحقيؽ 

 .(20)فكرة، فقد تكوف فمسفية أو موسيقية أو غير ذلؾ"
أقصد بجماؿ األشكاؿ، ما يتوقعو الناس كجماؿ الكائنات الحية أو الصور ثـ يستطرد قائاًل 7 إنما  يقوؿ )أفالطوف( "لست

أقصد الخطوط المستقيمة، والمقوسات، والمسطحات، واألشكاؿ المجسمة الناتجة عنيا بالمخارط، والمساطر، والزوايا، 
نما ىى جميمة ويقوؿ 7"إف ىذه األشكاؿ ليست جميمة نسبيًا ) أى ال تعتمد فى جم اليا عمى عالقتيا باألشكاؿ األخرى( وا 

 .(21)عمى اإلطالؽ "

وبتحميؿ رأى أفالطوف نجد أنو يرفض محاكاة الطبيعة، ويدعو لمبحث عف الجماؿ الناتج عف ابتكار األشكاؿ اليندسية 
 مف الطبيعة تدؿ عمييا.المجردة، ألنو يرى أف القيـ الجمالية تنبع مف ذاتية ىذه األشكاؿ، وليس لتعمقيا بأشياء 

"وقد بنى كثير مف الفنانيف والفالسفة آراءىـ فى التجريد عمى أساس مقارنة الفنوف التشكيمية المرئية بالفنوف السمعية 
كالموسيقى، فاإليقاعات الموسيقية إذ تقـو عمى أوضاع مختمفة بحسب أوضاع التمحيف، والتنغيـ، فإف ىذه األزمنة 

 .(22)فى ذلؾ اإليقاع الزمنى عمى التقدير الحسابى العددى" الموسيقية إنما تستند

كما كانت اآلراء األفالطونية والفيثاغورثية ىى التى أوحت إلى الفيمسوؼ األلمانى "شوبنيور" بنظريتو الجمالية فى الفف، 
 وسيقى.والتى تنادى بتجريد األشكاؿ مف أوضاعيا الطبيعية، وذلؾ بفصؿ القالب الطبيعى عنيا لتكوف كالم

ويفسر لنا )شوبنيور( رأيو فى التجريد فيقوؿ 7 " إذا كانت الموسيقى وىى التى تستند فى أصواتيا الشجية باأللحاف المطربة 
إلى أصوات تجريدية ال تمت إلى األصوات الطبيعية بصمة، ومع ذلؾ فيى تمتعنا بمحنيا الطروب، فمـ ال يكوف األمر 

،  لذلؾ كاف )جوجاف ( يبحث عف الموسيقى فى لوحاتو وكاف يقوؿ 7 " قبؿ (23)التصوير"كذلؾ فى الفنوف المرئية كالنحت و 
، لذلؾ كاف (24)أف يكتشؼ الفناف ماذا يقدـ، أو يعبر عنو عممو الفنى فإنو يعجب بالتوافؽ السحرى أللواف ىذا العمؿ"

ة لذاتيا، تشبع النغـ الموسيقى فى )جوجاف( يبتعد عف الشكؿ كقيمة جمالية، ويبحث عف المضموف المونى كقيمة مقصود
 العمؿ الفنى.

ويرى )سيزاف( "أف األشكاؿ الطبيعية تميؿ إلى بساطة األشكاؿ اليندسية، التى منيا7 ما ىو كروي، وأسطوانى،     
ومخروطى، وال شؾ فى أننا نالحظ ىذه األشكاؿ اليندسية بصورة وأضحة، فى كثير مف اشكاؿ الطبيعة، حيف نرى ساؽ 

رة يأخذ شكاًل إسطوانيًا، وأف كثيرًا مف الفواكو كالتفاحة والبرتقاؿ بؿ األجراـ السماوية كالشمس والقمر تأخذ ذلؾ الشكؿ الشج
الكروى. كما نرى فى كثير مف األحياف أف قمـ الجباؿ ورؤس األشجار، كذلؾ بعض الفواكو كالكمثرى تأخذ فى أشكاليا 

 .(25)ة"العامة أوضاعًا مخروطية أو شبو مخروطي
                                                           

 .02، ص 0630هربرت رٌد ; تعرٌف الفن، مترجم، دار النهضة العربٌة، القاهرة،   - 20
21
هربرت رٌد ; الفن الٌوم مدخل إلى نظرٌة التصوٌر والنحت المعاصر، ترجمة محمد فتحى و جرجس عبده، دار المعارف، مصر،  - 

 .76م، ص 1:79
 .7011 األسس التاريخية لمفف التشكيمى، مرجع سابؽ، ص  ___________ - 22
 .032حسف محمد حسف 7 األصوؿ الجمالية لمفف الحديث، دار الفكر العربى، مصر، ص - 23
24 - Arsen pohripny: “ Abstract painting ”, phaidon, Oxford, New York, 1979, P.23.  

 .004ة لمفف الحديث، مرجع سابؽ ، ص حسف محمد حسف 7 األصوؿ الجمالي - 25
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ف بدت مجردة  ويذكر )بيكاسو( بأنو ال وجود لمتجريد، بؿ البد أف يبدأ العمؿ الفني بشئ، فنراه دائمًا يتضمف رموزًا وا 
خالصة، وبال موضوع لعالقات مف الخطوط واأللواف، ليس ليا عالقة باألشكاؿ المألوفة التي نراىا في الواقع الخارجي، بؿ 

 ومعاني شمولية تقبؿ تفسيرات متعددة. إنيا في الحقيقة رموز لمفاىيـ
 مفهوم التجريد في الفن:

كممة )التجريد( فنيًا قديمة قدـ الفف "فميست أشكاؿ الفف ذات داللة واقعية صرفة دائمًا، بؿ إنيا أشكاؿ تبتدئ مف الشبو   
 Subject( ومف) موضوع  Objectالقريب لمواقع المحسوس، إلى الالشبو، إف أى عمؿ فنى، إنما ىو مؤلؼ مف ) شئ 

(، والشئ ىو المادة المحسوسة الواقعية كالرخاـ ، القماش وغيرىا. أما الموضوع فيو شكؿ غير واقعى لخياؿ أو 
 .(26)حدس"

والفف ميما اختمفت مظاىره أساسو التجريد مف خالؿ إحكاـ العالقات التشكيمية بيف الجزء والكؿ أو بيف التفاصيؿ والصيغو 
ؿ شيء فى بوتقة العممية اإلبداعية ألف "جميع الفنوف تتصؼ بالتجريد وال تكوف أعمااًل فنية إال اذا كانت بحيث ينصير ك

 ..(28)، "كمحاولة تمثيؿ أي موضوع كما يري بالكاميرا" (27)مجردة"

بالفكر الوسيط ومف وقد أكد الفالسفة االوائؿ أًف ىناؾ جماليات وآليات لمتجريد في الفنوف، خالؿ العصور القديمة ومرورا 
ثـ الحديث، وصوال الى الفكر المعاصر ، كؿ تمؾ اآلراء وجيت الكثير مف الفنانيف لمخوض في ىذا النوع مف الفنوف، 
واختزاؿ األشكاؿ وعدـ االنجراؼ في محاكاه الطبيعة واطالؽ العناف لممخيمة لمعب الدور الفعاؿ والرئيس في إنتاجيـ الفني 

. 

 
 (29)مفيـو التجريد في الففرسـ تخطيطى يوضح 

 
  لذلؾ يمكننا إدراؾ مفيـو التجريد فى الفف عمى أنو يقابؿ التمثيؿ الواقعى لمعناصر، ومنذ الفنوف البدائية مرورًا بفنوف

 الحضارات، ويتضح ذلؾ فيما يمى7

                                                           

 .012ـ، ص0664عفيؼ البينسى 7 أثر الجمالية اإلسالمية فى الفف الحديث، دار الكتاب العربى، القاىرة،  - 26
 .26، ص0643حمدى خميس7 التذوؽ الفني ودور الفناف والمستمع، دار المعارؼ، -0

3-Longman Active Dictionary of English, Al-Ahram Press, Cairo, Egypt, p. 3.. 

كمية التربية -غير منشورة-سحر جمعة يوسؼ7 فاعمية الفكر التجريدي في تحقيؽ الوظيفة التجرديدية في الممصؽ المطبوع، رسالة دكتوراة -1
 .00، ص0225جامعة حمواف ،-الفنية

 استراتٌجٌة جدٌدة لبناء األشكال وتوظٌف لونً مبتكر 

 التبسٌط واالختزال النقاء اللونً الشكل الخالص التلقائٌة

 اإلٌحاء بالواقع بدالً من إستحضار مفرداته وتقلٌدها حرفٌاً 

 أو الذهاب خلف الظاهر المادي لتصوٌر العناصر الروحٌة الكاملة من خالل 

 التجرٌد فً الفن هو 

 تصوٌر األشٌاء لٌس كما تبدو عن طرٌق
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 مثــــــــــــــال نـــوع التجـــــريد الـفـــــن

والتبسيط تجريد قائـ عمى اإلختزاؿ  البدائى
إلى العناصر اآلولية والجوىرية 

  لمشكؿ.
  جنوب فرنسا-كهف شوفية- رسم عمى الجدران

بالد ما 
بين 

 النهرين 

تجريد قائـ عمى صيغ رمزية 
ودالالت وأنظمة إنشائية تتسـ 
بالتسطيح، إلى جانب مزج ىيئتيف 

   فى ىيئة واحدة.
االشورية )اإلمبراطورية -"ميرادوش" يحارب التنين-نقوش

.االشورية-القديمة(  

تجريد بأقؿ الخطوط يبعد عف  القبطى
المظاىر الطبيعية ويتسـ بحس 
صوفى رمزى، ويتسـ بالبساطة 
والتسطيح واالقتصاد فى الخطوط 

 واأللواف.
 

 المسيح بانتوكراتور -تصوير جداري

تجريد تميز بالنظاـ والقوانيف  اإلسالمى
اليندسية والحس الصوفى وقدرتو 
 عمى التكرار بشكؿ ال نيائى،

واالىتماـ بالتجريد الخالص، وظير 
ذلؾ فى كثير مف الرسـو النباتية، 

 والحيوانية.
 

.باريس-مخطوط من كتاب كميمة ودمنه  

تجريد قائـ عمى البحث فى جوىر  الحديث
 الشئ الكامف تحت الظواىر.

 
بابمو بيكاسو-لوحه نساء افنيون  

)30(
جدول يوضح اختالف مفهوم التجريد عبر العصور

 

 

 

 
                                                           

كلٌة التربٌة -غٌر منشورة-الملصق المطبوع، رسالة دكتوراةسحر جمعة ٌوسف; فاعلٌة الفكر التجرٌدي فً تحقٌق الوظٌفة التجردٌدٌة فً  -0

.42،ص0225جامعة حلوان،-الفنٌة  
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 :”Formalism" النقد الشكمي
( Clive Bellوكميؼ بؿ  Roger Fryكاف في بريطانيا في أوائؿ القرف العشريف، لقد برزت كتابات كؿ مف )روجر فراي 

وخص  في التأسيس ليذه النظرية، لقد تحدث فراي في نظريتو الشكمية عف الفف التشكيمي والعالقات الشكمية في الموحة
 .(31)منيا العالقة بيف الشكؿ والفراغ

وتقـو النظرية الشكمية عمى أساس نظرية فمسفية لمفف مرادفة لمفيـو الحداثة في الفف التشكيمي، فيي تستبعد كؿ صور 
فالشكؿ الجيد ىو ككياف معبر عف  المحاكاة في الفف وتعتبر التنظيـ الشكمي ىو المعيار الوحيد لمحكـ عمى العمؿ الفني،

، غير أف الكثير (32)ذاتو، ألنو يحمؿ رموز ذات معاف، "وليس مجرد اشارات الشياء واحداث وانفعاالت نفسيو لدى الفناف
مف التشكيالت تؤثر فينا مباشرة مثمما تؤثر فينا األلحاف، "ومف المصطمحات التى تصؼ العالقات الشكمية7االيقاع 

توتر، أما معنى العمؿ الفنى فيعبر عنو مف خالؿ تفاعؿ الصور واالفكار التى يتضمنيا بناء العمؿ واالنسجاـ وال
 .(33)الفنى"

" عمى أف الشكؿ ذا الداللة ىو المدخؿ األساسى لإلدراؾ الجمالى، والشكؿ ذو داللة ىو روجر فراى"و "كاليؼ بؿكما أكد "
شاىد المنزه عف أى غرض انفعااًل جماليًا بمعنى أف كؿ ما يحتاج إليو ىو الذى يدؿ عمى العالقة الشكمية التى تثير فى الم

اإلحساس بالشكؿ، والموف، والمعرفة بالمكاف ذى األبعاد الثالثة، فعند رؤية فنوف التجريد عمى أنو التكامؿ والشموؿ مف 
 خالؿ التشكيؿ والتعبير كأساس دوف أف يكوف األىتماـ األوؿ ىو تمثيؿ المرئيات.

 طار العممى :اإل
فى خالؿ العرض السابؽ لإلطار النظري لمبحث، يتضح أف ىذه الدراسة تيتـ بأف يكوف ليا جانب تطبيقي، بيدؼ توظيؼ 
مفيـو التجريد في منيج النقد الشكمي، لتطوير الجانب التطبيقي لو داخؿ مناىج النقد والتذوؽ الفني، عف طريؽ عرض 

الحديث لتوضيح ليـ كيفية تطبيؽ معايير النقد الشكمي ، لتحميؿ واستخالص القيـ الفنية مف لمطالب أعماؿ فنانيف فى الفف 
النقاء الموني( وتطبيقيا عممى عمى تواؿ بخامو  -التسطيح -التمقائية -االختزاؿ -االعماؿ الفنية لمفيـو التجريد)التبسيط 

 الواف اكريمؾ  .

 عينة التجربة:-1
مف طمبة وطالبات الفرقة الثالثة بالمعيد العالى لمفنوف التطبيقية، والذى بمغ عددىـ خمسو قامت الدارسة باختيار عينة 

 عامًا(. وقد تـ اختيار ىذه العينة لألسباب اآلتية7 00عشر طالب، وىـ يمثموف عينة البحث )متوسط أعمارىـ 
لفنى، مما يوضح أىمية ذلؾ بالنسبة ىؤالء الطالب عمى وشؾ اإلنتياء مف دراسة مناىج تاريخ الفف والنقد والتذوؽ ا -

لمبحث الحالى، وما يتطمب فى العينة مف إدراؾ مفيـو التجريد كمحور رئيسي يعمؿ عمى عزؿ العمؿ الفني عف 
محيطو، وبالتالي يمكف تطبيؽ النقد الشكمي عمى االعماؿ الفنية المتعددة في مجاؿ التصوير، لتحميؿ واستخالص 

 ؿ التشكيمية.الصياغات الفنية في األعما
باقتراب انتياء الدراسة بالمعيد، يكوف الطالب قد تدرب خالؿ فتره دراستو بالمعيد عمى ممارسة ودراسة مختمؼ  -

المجاالت الفنية لفروع الفف التشكيمي، واكتساب التقنيات، والقيـ الفنية والتشكيمية نتيجة الخبرة الفنية التى مر بيا 
 ة.أثناء قيامو بعمؿ األعماؿ الفني

                                                           
.0641جيرـو ستولنير7 النقد الفنى دراسة جمالية وفمسفية ،  مطبعة عيف شمس، القاىرة،  -0  
 .00،  ص0220لقاىرة،فاروؽ بسيونى7 قراءة الموحة فى الفف الحديث دراسة تطبيقية عمى أعماؿ بيكاسو، دار الشروؽ،ا -0
.00،  ص0663عفيؼ البينسى7 النقد الفنى وقراءة الصورة، دار الكتاب العربى،القاىرة،-1  
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 االجرء التطبيقي لمبحث: -2
تستغرؽ اإلجراءات التطبيقية  لمبحث أربع مقابالت، تتـ خالؿ أسبوعيف بواقع مقابمتيف أسبوعيا) ساعتيف لممقابمة  -

الواحدة(، يطمب مف كؿ طالب في كؿ مقابمة بعد تطبيؽ تجربة بالواف اكريمؾ عمى تواؿ لكؿ قيمو مف قيـ التجريد 
 عمى النحو التالي7

شرح عاـ لمفيـو النقد الشكمى وتوضيح المعايير الخاصو بو7 قد حدد أرسطو شروط االبداع الجمالي  مقابمة األولي:ال
 -لمعمؿ الفني في النقد الشكمي الجميؿ المتوحد والمكتفي بذاتو7

الجمالية أما التناسب...فى حدود اطاره الخاص، مما يجعؿ العمؿ الفني كاًل عضويًا ويخضع لمشروط -النظاـ -الوحدة
التناسؽ فيقـو عمي أساس حساب النسب.و المعيار االساسي في النقد الشكمي ىو7 تحقيؽ مبدأ الوحدة في التنوع يقصد 
بالوحدة االنسجاـ والجماؿ. الشكمية التطورية يعد العنصر الميـ فى النقد الشكمي ىو التنظيـ البصري لمعالقات البصرية 

 ني.الناشئة بيف عناصر العمؿ الف

النقاء الموني( في ضوء معايير  -التسطيح -التمقائية -شرح لمقيـ الخاصة بمفيـو التجريد في الفف )التبسيط و االختزاؿ-
 لتحقيؽ وظائؼ التجريد بالنقد الشكمي.

 
 توضيح مفيـو قيمة التبسيط واالختزاؿ، ثـ عرض مختارات ألعماؿ فنانيف في الفف الحديث. المقابمة الثانية:

التبسيط واألختزاؿ فى تجريد الشكؿ الفنى ما ىو إال مسمكًا فى تكثيؼ المعنى والرؤية لممفردات التصميمية التى  -
تتشكؿ فى المساحة المفترضة إف امتدت أفقيًا أو عموديًا، ومع تعدد المفردات الشكمية مف خطوط وألواف ومساحات 

مف خالؿ الحدس الجمالى لمفناف اتجاه موضوعو فى الطبيعة، ظمية فاتحة وقاتمة، تتبمور الرؤية التجريدية لمشكؿ 
ومنطمقًا بو نحو المطمؽ والمجرد فمف خالؿ التجريب بالخامات والتقنيات واألفكار يبدأ بإضافة وجية نطره عمى 
الشكؿ بحرية بيدؼ التحرر مف أسر الشكؿ التمثيمى لمموجودات إلى آفاؽ غير مسبوقة. لذلؾ أصبح التحوير 

 ريؼ والرغبة فى تحطيـ الشكؿ مف تقميديتو مف السمات المميزة لفف القرف العشريف.والتح

قيمة النقاء الموني و التمقائية 7 توضيح ماىية قيمو النقاء الموني، ثـ عرض مختارات ألعماؿ فنانيف في  المقابمة الثالثة:
 الفف الحديث.

 القوىالشكؿ عمى أساس اليندسة والنسب العددية، وكانت  إف التجريد يمثؿ روح النقاء فى األشياء، ويتحقؽ بتكثيؼ -
الخفية والطاقات غير المرئية قد احتمت مكانا ميما فى عصر الفف الحديث، إذ نظر الفنانوف إلى عالـ المحسوسات 

يـو عمى أنو قابؿ لمزواؿ، فأقصوه مف مجاؿ اىتماميـ، وركزوا فنيـ عمى القوى الكونية وعمى العاطفة والفكر بالمف
البحت، أما ارتياد الفناف التجريدى العوالـ غير الواقعية فيو بسبب رغبة فى تجاوز حدود الرؤية البصرية، 

النقاء الموني كمما كانت قيمة صفاء الموف أقؿ، كاف الموف أقؿ نقاء باىتا أكثر، كما في األلواف الفاتح، الحظ  ويمثؿ
 عدـ وجود حدود عميا حقيقية لصفاء الموف. 

تبر  التجريد  سمة ىامة  فى الفنوف التمقائية  والتجريد  يعنى ابتعاد  الفناف عف تمثيؿ الطبيعة فى اشكالو  ، ويع -
 ويأتى  التجريد  فى الفنوف التمقائية  نتيجة  االسموب  الرمزى الذى يستخدـ فى التعبير  عف مكنوف الالشعور.
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 يمو التسطيح، ثـ عرض مختارات ألعماؿ فنانيف في الفف الحديث.قيمة التسطيح، 7 توضيح ماىية ق المقابمة الرابعة:
فى  التسطيح تبسط  جوانب  الشكؿ وتفرد  كؿ إجراؤه بحيث يمثميا  جمييا بنفس القدر  مف األىمية ، دوف اف يحجب  

لثالث الذى يعكس فييا جزء جزاء اخر مف ثـ تأتى رسومة مسطحة  أي خيالة  مف المنظور  ، خيالة  مف االيحاء  بالبعد ا
 وضع الشى ، كما تراه  فى الفراغ .

النقاء الموني( في  -التسطيح -التمقائية -نماذج مف أعماؿ الطالب عف القيـ الفنية لمفيـو التجريد )التبسيط و االختزاؿ
 ضوء معايير لتحقيؽ وظائؼ التجريد بالنقد الشكمي.

 
 
 
 
 

 
 

 )ب(                                                                              ( أ)
 واالختزال(نماذج توضح اإلنتاج الفني لمطالب قيم )التبسيط 

 )ه(               )د(                                                                 )ج(                                 
 

 

 
 )س(                  )و(                                      )ز(                                                   

 نماذج توضح اإلنتاج الفني للطالب قيمه )التلقائية(
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 )ص(                                                                        )ش(                               

 )ض(                                                                             )ع(

 نماذج توضح  اإلنتاج الفني لمطالب قيمه )التسطيح(
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o  الخاص باستخداـ قيـ ىكذا استطاع الطالب أف يفككوا عناصر األعماؿ الفنية ويعيدوا صياغتيا أسموبيـ

النقاء الموني( في ضوء معايير لتحقيؽ وظائؼ  -التسطيح -التمقائية -مفيـو التجريد )التبسيط و االختزاؿ
 التجريد بالنقد الشكمي.

 نتائج وتوصيات البحث
 أواًل نتائج البحث:

 -التسطيح -التمقائية -االختزاؿالتمييز بيف قيـ مفيـو التجريد ومعرفة الفرؽ بينيـ عمميًا وتطبيقيًا، )التبسيط و  -
 النقاء الموني( في ضوء معايير لتحقيؽ وظائؼ التجريد بالنقد الشكمي.

أف توظيؼ )ورش العمؿ النقدية( في مناىج النقد والتذوؽ الفني تعد منطمقًا  لتطبيؽ مفيـو التجريد في منيج النقد  -
 الشكمي.

 جوانب الطالب العقمية والميارية والوجدانية. أف دراسة النقد الفني تعد مف أىـ الدراسات لتنمية -

 ثانيًا: توصيات البحث:

تأكيد فاعمية الحوار النقدى حوؿ الفف والقيـ الجمالية وتشكيؿ عقمية واعية مميزة بالتفكير الناقد يجب انعكاس ذلؾ   -
غة أسئمة لمحوار يمكف أف تساعد بصورة ايجابية عمى دارسى الفنوف داخؿ عممية تدريس مناىج النقد والتذوؽ الفني، وصيا

 الطالب عمى التنبؤ بالنتائج وخمؽ بدائؿ لمتعامؿ مع المشاكؿ التي تواجييا.

ضرورة أىمية حاجة طالب الفنوف عند القدـو لرؤية أعماؿ الفف الحصوؿ عمى المزيد مف المعرفة بتاريخ و نظريات الفف -
 اء ذات خواص شكمية .، لكي يتمكنوا مف رؤية ىذه األعماؿ باعتبارىا أشي

إثراء مجاؿ النقد والتذوؽ الفنى مف خالؿ التدريبات العممية التى تساىـ فى إدراؾ قيـ     وجماليات األعماؿ   -        
 الفنية فى مجاؿ التصوير.
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