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 البحث: ملخص

ان فن البورتریة المعاصر حینما جمع بین المالمح الشخصیة والرموز والعالمات ذات الدالالت االجتماعیة أو السیاسیة 

الهویة الثقافیة ، کما ان توجه الفنانین للتعبیر عن التراثیة تارة والمعاصرة تارة أخری...جعل لهذا الفن القدرة علی تأکید 

الهویة من خالل تصویر المشاهیر الذین یمثلون رمزا تاریخیا سیاسیا او اجتماعیا او علمیا ..وغیرهم ممن یرتبطون 

باالرث الثقافی العربی بحدث معین فی زمن معین أثر فی الوجدان العربی ,وذالک من خالل المنطلقات التشکیلیة 

والمفاهبمیة المرتبطة بفن البورتریه المعاصر والتی یمکن ان تسهم فی تأکید الهویة الثقافیة. وما یسعی الیة البحث هو 

 توضیح مداخل لتوظیف فن البورتریه لتأکید الهویة الثقافیة العربیة

وذلک ألهمیتها وخطورتها على یعتبر الحفاظ على الهویة الثقافیة من أبرز القضایا العربیة المطروحة للبحث والدراسة, 

أمتنا العربیة, والسیما ألننا نعیش فی ظل النظام العالمی الجدید الذی یتسم بالثورة المعلوماتیة فی مختلف وسائل 

االتصاالت ، لهذا, أصبح هناک ضرورة لتأکید الهویة الخاصة بأمتنا العربیة, التی طالما تمیزت بشخصیة ثقافیة ودینیة 

میزة, کما أن فن البورتریه " فن الصورة الشخصیة " بمالمحها االنسانیة القادرة علی التواصل وثروة فکریة م

 والتأثیروأثارة الدالالت المفاهیمیة والتشکیلیة والرمزیة المتباینة یمکن ان تسهم فی تاکید الهویة الثقافیة. 

 لذا يفترض البحث 

 یة لفن البورتریه المعاصر کمخل لتأکید الهویة الثقافیةأمکانیة الکشف عن االبعاد التشکیلیة و المفاهیم -

أنه من الممکن أستحداث منطلقات فنیه معاصرة تفید فی أثراء الفکر االبداعی فی التعبیر عن الهویة الثقافیة من خالل - 

   "فن البورتریه " فن الصورة الشخصیة

 کما يهدف البحث الی

البورتریه "المعاصر لتحدید المنطلقات التشکیلیة والمفاهبمیة التی  "دراسة وتحلیل مختارات من فن الصورة الشخصیة  -

 یمکن ان تسهم فی تأکید الهویة الثقافیة

الشخصیة " فی تأکید الهویة الثقافیة کمدخل  تحلیل التجربة الذاتیة للدارسة والتی تؤکد أمکانات فن البورتریة " الصورة -

 للتعبیر فی التصویر المعاصر

  :المفتاحيةالكلمات 

 .الفن المعاصر الثقافیة،الهویة  البورتریه،فن 

 

 

 

mailto:seham_sn@hotmail.com


 الحادي والعشرونالعدد  -المجلد الخامس                              مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية              

254 

Abstract: 

The plastic and conceptual dimensions of the art of contemporary portrait as an indicator of 

cultural identity 

The cultural and civilizational identity of a nation is the fixed, fundamental and common 

destiny of features and features that are related to language, religion, behavior, patterns of 

thought, customs, traditions, and physical, moral and historical heritage ... which distinguish 

the civilization of a nation from other civilizations and which make the national or national 

character unique. National nationalism 

The art of contemporary portraiture, when combining personal features, symbols and signs 

with social or political connotations of traditional and contemporary heritage ... has made this 

art the ability to assert cultural identity, and the direction of artists to express identity through 

the portrayal of celebrities who represent a historical symbol, political or social or 

Scientifically. and others who are associated with the Arab cultural heritage of a particular 

event at a certain time an impact on the Arab conscienceThis is through the plastic and 

metaphysical concepts associated with contemporary portraiture art that can contribute to the 

affirmation of cultural identity. The aim of the research mechanism is to clarify the entrances 

to the use of portraiture art to confirm the Arab cultural identity 

Therefore, research suggests that it is possible to develop a contemporary artistic approach 

that enriches creative thought in the expression of cultural identity through the art of 

portraiture 

The research aims to 

- Studying and analyzing selections from the art of contemporary portraiture to identify the 

plastic and mural concepts that can contribute to the confirmation of cultural identity 

- The experience of self-study, which emphasizes the possibilities of the art of portraiture in 

emphasizing cultural identity as an input to the expression in contemporary painting 

Key words: 

Portrait Art, Cuitural Identity, Contemporary Art. 

 المقدمة:

هي القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات والمالمح التي ترتبط باللغة والدین  المة،ان الهویة الثقافیة والحضاریة 

حضارت أمة عن غیرها  والتاریخي.. الذییمیزوالسلوك وانماط التفكیر والعادات والتقالید والموروث المادي والمعنوي 

ز به عن الشخصیات الوطنیة القومیة من الحضارات والتي تجعل الشخصیة الوطنیة أو القومیة ذات طابعا فریدا تتمی

 االخري 

ان فن البورتریة المعاصر حینما جمع بین المالمح الشخصیة والرموز والعالمات ذات الدالالت االجتماعیة أو السیاسیة  

للتعبیر عن  التراثیة تارة والمعاصرة تارة أخري...جعل لهذا الفن القدرة علي تأكید الهویة الثقافیة  ، كما ان توجه الفنانین

الهویة من خالل تصویر المشاهیر الذین یمثلون رمزا تاریخیا سیاسیا او اجتماعیا او علمیا ..وغیرهم ممن یرتبطون 

باالرث الثقافي العربي بحدث معین في زمن معین أثر في الوجدان العربي  ,وذالك من خالل المنطلقات التشكیلیة 

معاصر والتي یمكن ان تسهم في تأكید الهویة الثقافیة. وما یسعي الیة البحث هو والمفاهبمیة المرتبطة بفن البورتریه ال

 توضیح مداخل لتوظیف فن البورتریه لتأكید الهویة الثقافیة العربیة
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 Search problem البحث:مشكلة 

یعتبر الحفاظ على الهویة الثقافیة من أبرز القضایا العربیة المطروحة للبحث والدراسة, وذلك ألهمیتها وخطورتها على 

أمتنا العربیة, والسیما ألننا نعیش في ظل النظام العالمي الجدید الذي یتسم بالثورة المعلوماتیة في مختلف وسائل 

الهویة الخاصة بأمتنا العربیة, التي طالما تمیزت بشخصیة ثقافیة ودینیة  االتصاالت ، لهذا, أصبح هناك ضرورة لتأكید

وثروة فكریة ممیزة, كما أن فن البورتریه " فن الصورة الشخصیة " بمالمحها االنسانیة القادرة علي التواصل 

 الهویة الثقافیة. والتأثیروأثارة الدالالت المفاهیمیة والتشكیلیة والرمزیة المتباینة یمكن ان تسهم في تاكید 

 Research assignments البحث:فروض 

 البورتریه المعاصر كمخل لتأكید الهویة الثقافیة والمفاهیمیة لفنأمكانیة الكشف عن االبعاد التشكیلیة -

أنه من الممكن أستحداث منطلقات فنیه معاصرة تفید في أثراء الفكر االبداعي في التعبیر عن الهویة الثقافیة من خالل  -

 “.فن البورتریه " فن الصورة الشخصیة 

 :Search objectives البحث:أهداف 

"المعاصر لتحدید المنطلقات التشكیلیة والمفاهبمیة التي  البورتریه“الشخصیة دراسة وتحلیل مختارات من فن الصورة  -

 یمكن ان تسهم في تأكید الهویة الثقافیة

تحلیل التجربة الذاتیة للدارسة والتي تؤكد أمكانات فن البورتریة " الصورة الشخصیة " في تأكید الهویة الثقافیة كمدخل  -

 للتعبیر في التصویر المعاصر

    Search terms مصظلحات البحث

 The Art of Portrait painting“الشخصية فن البورترية " فن الصورة 

األول فرنسي معناها یدل على صورة أو فن، لكنها أرتبطة في الوقت الراهن بتصویر األشخاص  بورتریة" أصلها“كلمة 

البورتریه، أو باألدق تصویر وجوه األشخاص، هذا هو التعریف المباشر والمختصر الذي یمكننا أن نطلقه على تصویر 

 الشخصیة.متباینة لتعبیر الفنانین عن الصور مداخل  والدراسة فهناكتصویر البورتریه یعتبر مجاال واسعا للبحث  أن حیث

   Cultural Identity الهوية الثقافية

تعّرف الهوّیة الثقافّیة على أنها مجموعة من المالمح واألشكال الثقافّیة األساسّیة الثابتةالمعّبره عن الخصوصّیة التاریخّیة 

وتعّرف أیضاً على أنها مركٌب متجانٌس من التصورات والذكریات والرموز والقیم واإلبداعات  ما،لمجموعٍة ما أو أمٍة 

والتعبیرات والتطلعات لشخٍص ما أو مجموعٍة ما، وهذه المجموعة تشّكل أمًة بهویتها وحضارتها التي تختلف من مكاٍن 

  .آلخر في العالم

  البحث:منهج 

 یتبع البحث المنهج الوصفي التحلیلي 

       Theoretical framework for research النظري للبحث اإلطار

فن الصورة الشخصیة أو فن البورتریة فن له اسالیب وأتجاهات ومدارس تشكیلیة متباینة، وهي تختلف في دورها 

ن خالله تصوره واهدافها عن كامیرات التصویرحیث انها ال تقوم بنسخ الواقع كما هو، بل تتیح للفنان مدي واسعا ینقل م

 وانطباعاته عن مكامن الشخصیة التي یرسمها إلى اللوحة.
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 وحتىمن فنون الحضارات القدیمة  العصور،حیث یعد التعبیر عن الوجه األنساني من أهم مثیرات التعبیر الفني علي مر 

الفن المعاصر فالوجه البشري هو ما یعكس التعبیر واالحساس فقد عبر الكثیر من الفنانین عبر العصور عنه بطرق 

 متباینة.أبعاد تشكیلیة وتعبیریة وفلسفیة  وأسالیب ذات

ین أو أن توجه الفنان التشكیلي للتعبیر عن  شخصیات  المشاهیر سواء كانوا زعماء سیاسیین أوشخصیات دینیة أورجال د

فنانین  وغیر ذلك من المشاهیر الذین قد یمثلون رعاة للفنانین أما ان یتضمن مكاسب مادیة أو معنویة للفنان ویبتعد عن 

التعبیر عن وجهات نظره وقناعاته وهو یؤدي عمله الفني وهو ما ال أعنیة بهذة الدراسة أنما تهتم هذة الدراسة برسوم 

ن وتوجهاته نحو الشخصیات التي أختارها كمحور ملهم لعمله الفني لیعكس من خاللها البورتریة التي تتضمن رؤیة الفنا

 .أراءه وتوجهاتة النابعة من الهویة الثقافیة التي تمثل أنتماءاته وقناعاته الفكریة .

اسیین هناك مداخل واسالیب متنوعة لفن البورتریة فنجد بعض من رسامي الصور الشخصیة الذین تناولوا الزعماء السی

یمیلون إلى الواقعیة في رسمهم لقناعتهم بأن إظهار روحهم الخاصة في الرسم بینما نجد التعبیریة الهزلیة في تناول بعض 

إلى حقل الكاریكاتیر والكارتون ذي الطابع الهجومي ، وقد ” البورتریه“الشخصبات كمدخل نقدي الي الحد الذي یصل فن 

ي بشخصیاتة ومشاهیرة الذین كان لهم أثر في تكوین وجدان وتوجهات بعض یتضمن أیضا فكرة الحنین الي الماض

الشعوب في فترات تاریخیة معینة  ،  ویبرر نقاد الفن استمرار البورتریه بأصنافه المتعددة، سواء السیاسي أو غیره، رغم 

ن یحتضن إحساسا إنسانیا من الصعب التطور التكنولوجي وانتشار فنون المیدیا الكمبیوترأرت والفیدیو و...غیرها ، بأنه ف

 أن تصل إلیه الكامیرات مهما كانت حساسیتها وجودتها،

سواء من خالل حركات الجسد ككل  أو مالمح الوجه ولفتاته وتعبیراته ونظرات   Body Languageحیث أن لغة الجسد 

مكن توظیفها أداءیا لخدمة أهداف العین ... تمثل لغة خاصة ترسل معاني واحاسیس خاصة أو عامة مطلقة للمتلقي  ی

األشخاص مما حولها لعلم ودراسة قائمة علي أستخدام لغة الجسد في األعالم والتدریس والتجارة والسیاسة والفن التشكیلي 

......غیرها بما تحمله  تلك اللغة ومفرداتها من دالالت  رمزیة وتعبیریة وفلسفیة كانت دافعا ومثیر للفنانین علي مر 

  ور للتعبیرعنها تشكیلیاالعص

 االبعاد المفاهيمية والتشكيلية لفن البورتريه في التصوير العالمي

أن التعبیر عن الوجه األنساني في العصر الحدیث قد القي تحوالت وتغیرات جذریة نتیجة للتطور العلمي والتكنولوجي 

جوانب  علىالفكر التجریبي والذي أثر بدوره  والمفهوم وتنوع التفسیر والمعالجات التشكیلیة وتعمیق وتطور الرؤیة

أثرت هذا االتجاه  الفنیة التيالرؤیة الجمالیة وساهم في تنمیة الفكر االبداعي مع ظهور العدید من المدارس واالتجاهات 

فن الفیدیو وفن وفنون الكمبیوتر وفن التجهیز في الفراغ و والتكعیبیة والفن المفاهیميمن التأثیریة والرومانسیة والسریالیة 

   .. وغیرهاالنانو ...

هذا العمل في أطاره  أنتجذلك فهناك مداخل متباینة لتعبیر الفنانین عن الصور الشخصیة تتنوع تبعا للسیاق الذي  وعلى 

ه واقتصادیة ترتبط بالهویة الثقافیة للمجتمع والعصر الذي نشات فی وتكنولوجیة واجتماعیةبما یتضمنه من متغیرات علمیة 

حیث" أنه توجد أعداد هائلة من أشكال الثقافة  الذاتیة.تلك االعمال كما تتنوع تبعا لالتجاه الفني للفنان ورؤیته وتوجهاته 

االبداع التشكیلي بصفة  أن P.39-N. Y –Howard Gardner .1982(تنشأ فیه "  المجتمع الذيتختلف بأختالف االفراد وتأثیر 

خاصة هو نتاج تفاعل االنسان والبیئة المحیطة وتداعیات أفكاره وعقائده الناتجة من أمتزاج عواطفه بمكوناته فجذور أي 

 .(107ص163)الیشا خواریرو ، مجلة دیوجین العدد فكر انما تستمد غذائها من بیئتها المحیطة حیث ترتبط ومعطیات العصر والبیئة 
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عن البورتریة تأثر باتجاهه الفني والبعد الثقافي والمعرفي Van Goghفان جوخ سبیل المثال أن تعبیر  لىعفنجد 

والنفسي الذي كان له دوره في تكوین أسلوبه الفني الممیز كاحد رواد ما بعد التأثیریة والذي یعد المؤسس للمدرسة 

 ت الصراع النفسي وااللم التي عایشها متأثرا بنشأته باحدي قري الریف الهولندي وحاال التعبیریة،

كما عكست أعماله االستعمال الحیوي للون برغم البعد الدرامي التعبیري المرتبط بالتعبیر عن االلم نتیجة  تأثره بالفن 

مع أختالف  Edward Munchالیاباني وفق أسلوبه التعبیري , وهو ما یتفق والمدخل التعبیري للفنان أدوارد  مونش 

وب والصیاغة التشكیلیة حیث تعد لوحة "الصرخة " من أكثر لوحات مونش تعبیریة یالحظ فیها األشكال و األلوان و االسل

المنحنیات الخاصة به و الغموض و الرمزیة التي تعكس الواقع المریر لأللم اإلنساني و التعبیر عن العزله  ، و هذا ما 

طوط المنحنیة الحادة و القاسیة ، وقد یكون تأثر في معالجته اللونیة  یتضح من ضربات الفرشاة باللون األحمر ، و الخ

و ، و قیل أیضا ً أنه رسمها في خضم حزنه لدخول أخته "لورا" المصحة النفسیة  1883بثوران بركان كراكاتاوا في عام 

تعبیریة عالیة عن ، كانت لوحة الصرخة ضمن مجموعة لوحات رسمها "مونش" بمسمي "إفریز الحیاة" و تتضمن حاله 

 المشاعر واألنفعاالت األنسانیة  وصفها الفنان على أنها )قصیدة الحیاة و الحب و الموت ( .

عن الصورة الشخصیة تنوع مع المراحل المختلفة لالبداع الفني لبیكاسو حیث تأثرت  Picassoكما نجد  أن تعبیر بیكاسو 

 Rolfما یري العالم والناقد والسیكولوجي " رولف أیرنهایم    بتطوره الفني والعوامل التي أدت لتنوع أسلوبه ك

Eirenheim  في تحلیله ألعمال بیكاسو مما قاده الي أهمیة البعد التاریخي والثقافي والمعرفي ، حیث تأثر بزیارته لمتحف

االنسان ورؤیته لفن النحت االفریقي ، وهو ما أدي الي تحول جوهري في أسلوبه الفني   ، و رؤیته التي تحولت الي 

 (  udolf Arnheim , , Fall,1994 p.3R)  مفاهیم أستمرت في أعماله ألكثر من عشرین سنة " 

الفن التشكیلي أواخر القرن العشرین  علىتغیرت المفاهیم واالسالیب التشكیلیة في تناول البورتریة مع التحول الذي طرأ 

للنهضه االعالمیة الواسعة للمجتمع االستهالكي، فنجد     ، مواكباPop Artالجماهیري الشعبي    .. فنمع ظهور فن البوب

خمس لوحات مأخوذه عن صورتهاا الفوتوغرافیة Andy Warholوارهول مونرو، والذي رسم لها إندي  بورتریة مارلین

الصورة بأستخدام الشبلونه مع تغییر  ورهل نفسوفي تلك اللوحات وّظف أندي «. نیاغارا»فیلمها في ملصق أعالن 

 (، 5)مثل مارلین الفّضیة، ومارلین الذهبیة، ومارلین الزهریة، ومارلین الفیروزیة شكل رقم  اللونیة.المجموعة 

مونرو ألدراكه تأثیرها الكبیر على الثقافة الشعبیة  الشخصیة لمارلینفقد كان أختیار الفنان وارهول للتعبیر عن الصورة 

واألغراء ن نجمة أو ممّثلة إلى أیقونة تعبر عن الجمال األمیركیة بشكل عام. لذا سعى جاهداً إلى التسامي بمكانتها م

خالل عمله  عام من. ومن خالل استنساخه صورة عادیة یعرفها المالیین، أراد الرّسام تحویل صورها لرمز لهولیوود

للمشهد الفّني  تحّديا  وهو ما كان یشّكل  نهایة،الفني وتحویلها إلى منتج ثقافي وصورة تقبل االستنساخ والتكرار إلى ما ال 

أعمال ولعلّ أبلغ ما يلّخص فلسفة التعبير عن البورترية في 424ص ( ،2001 حمزة، )محمد الماضي.المعاصر في سّتينيات القرن 

من سیاقها ویجّردها من المعنى، بحیث یسمح للمتلّقي بأن یعید قراءتها  ألنتزاع الصورة الشخصیة وارهول توجهه

 .تهارموزها ودالال والتفكیر في

ومع التطور التكنولوجي الهائل وتأثیره التقني والمفاهیمي علي الفن المعاصر ظهرت أتجاهات فنیة عدة مواكبة لتلك 

  .... وغیرهاالكمبیوتر وفن الفیدیو وفن النانو  الحدیثة كفنالتغیرات كفنون المیدیا الجدیدة أو فن الوسائط 

 Nanobamaوفریق عمله أنتجوا عمال فني بأسم " نانوباما "    Jon Hartفعلي سبيل المثال  نجد الفنان جون هارت  

والذي أعتمدت طریقة تنفیذة علي تقنیات خاصة بتكنولوجیا النانو من خالل  هیاكل منقوشة من أنابیب الكربون النانویة 

( وتم ألتقاط 6شكل رقم )   المحاذاه رأسیا تشبه وجه أوباما كل وجه یحتوي علي مالیین من األنابیب النانویة المتوازیة

 http://www.nanobama.comالصور بأستخدام المجاهر البصریة االلكترونیة  

http://www.nanobama.com/
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صورة ذاتية بورتريه للرسام  جوخ،فينسنت فان  (،1)شكل رقم 

معهد معارض  توال،زيت على  ،1889عام    األذن،مع ضمادة 

 كورتولد، لندن

Vincent Van Gogh, portrait painter with ear 

bandage 

 غاشيه، زيتبورتريه الطبيب  جوخ،فينسنت فان  (،2)شكل رقم 

 Vincent Van Gogh, Portrait of 1890التوال  على

Doctor Gachet   www. mathaf. gallery 

 

  

 Edward الصرخة  ،( ، إدوارد مونش ، 3شكل رقم ) 

Munch, Scream  1893  متحف المتحف الوطني في اُسلو 

 الباكية،المراة  بيكاسو، (، بابلو4)شكل رقم 

Pablo Picasso, the crying woman 

www. mathaf.gallery 1937 

 
 

 Andy , (أندي وارهل ، مارلين مونرو ، 5شكل رقم ) 

Warhol, Marilyn Monroe   مطبوع بالشاشة الحريرية

 1976علي القماش 

( ، جون هارت ، نانو أوباما  أنابيب كاربون نانو  6شكل رقم )

 John Hart, Nano Obama 2008أرت ، 
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 الثقافية:فن البورتريه في التصوير العربي المعاصر وارتباطه بالهوية 

أهتم العدید من رواد التصویر العربي المعاصر بالتعبیر عن فن الصورة الشخصیة من خالل مداخل متباینه ترتبط 

 الخاصة،المرتبطة بثقافة الفنان وانتماءه ورؤیته  والعوامل الذاتیهبمتغیرات المجتمع 

 Ahmed Sabry (1889- 1955 )لمصور أحمد صبري    ا

حیث أهتم بالتعبیر عن الطبقات االجتماعیة المتباینه من خالل رسم الصورة الشخصیة  المصري“البورتریه  ”فنرواد  من

توفیق " “. الراهبه“" الربابه و" "ذات الرداء االبیض لوحة عازفلشخصیات مرتبطة بنبض الحیاة الشعبیة كما في 

 " الحكیم

 Hussein Becker (1913- 2002 )الفنان حسين بيكار

 الفني، فهوفن البورتریه الذي تمیز به شكل من أشكال أیجاز للحیاة وتبسیطها مضمونهاعلى مسطح العمل  أعتبر بیكار أن

من خالل حوار  والخط،یقترب من الشخصیة ویغوص فیها بالتعامل والحدیث لیختار اللحظة المناسبة ویعبر عنها باللون 

فكان أهتمامه برسم الحركة  والوجدانى،وبها نوع من الترابط العقلى  التصویر حواریةجلسة  بحیث تكونسیكولوجي 

   اعماله،أهتم بالتعبیر عن شخصیات النوبة والریف في العدید من  للمودیل.الباطنیة ولیست الظاهریة 

 ( 1979 -1906الفنان سيف وانلي )  

یعد والتطورات المتالحقة التجاهات الفن الحدیث حیث  بمالحقة التغیراتتعبیر سیف وانلي عن البورتریه بتأثره  أرتبط

التجربة الحرة الطلیقة، نجده في البدایة تأثر بالمدرسة التأثیریة ثم اهتم بالمنطق التكعیبي، وتحول نحو التعبیریة في  فنان

ودائم البحث فى التطور  خاللها،فهو فنان متابعا للتطویر اللغة التشكیلیة التى یعبر من  تأثر بالتجریدثم  أعماله،بعض 

 .1945 الراقصتان“المتالحق لألسالیب الفنیة مما یتضح في أعماله " العازفون "   " المنشدات 

فیما یلي یتعرض البحث لمختارات من التصویر العربي الحدیث والمعاصر الذي أهتم بفن الصورة الشخصیة وارتباطها 

 للمجتمع:بالهویة الثقافیة 

  Abdul Hadi Al Jazar  الجزار الفنان عبد الهادي

عبرعن فن الصورة الشخصیة وفق أرتباطه بالهویة الثقافیة المصریة حیث أهتمة بالتعبیر عن شتى مظاهر حیاة 

المصریین البسطاء، و أكد من خالل أعماله على أهمیة اإلتصال بالتراث الفنى المصرى فأستلهم مفرداته ورموزه من 

، بما تتضمنه من  عادات و تقالید اجتماعیة فأهتم بالتعبیر عن حیاة الطبقات الفقیرة التى اعتادت البیئة الشعبیة المصریة  

على إقامة طقوس السحر والشعوذة وما لذلك من معالم وأدوات وعناصر تضفى ذات دالالت تعبیریة ومفاهیمیة خاصة 

تفاصیل الخاصة  باألزیاء واألبخرة وایقاع المكان التى نابعة من الثقافة الشعبیة لتلك الطبقات، باإلضافة إلى أهتمامه بال

تزید من عمق الغموض فى المكان والزمان وفى النفس ، كما أستلهم عبد الهادي الجزار عناصره أو نظمه البنائیة للتكوین 

 من البناء التشكیلى للوحة فى الفن المصرى القدیم
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الهادي الجزار ،  التي عبرت عن البورترية مستوحي من الحياه الشعبية المصرية  ( ، مختارات من أعمال عبد 7،8،9شكل رقم ) 

 فترة الستينات

An anthology of the works of Abdul-Hadi al-Jazzar, which expressed the portrait 

 

توظیف البورتریة للتعبیر عن أحد القضایا القومیة حیث نجد أن عبد الهادي الجزار صاغ  والتى تمثللوحة السد العالى 

أجزاء من  التشكیلي لجسم ویتضمن البناءتكوینه على هیئة وجه إنسان محمل بمالمح صارمة قویة مفعمه بالطاقة واإلرادة 

 )مصطفيعن االنسان والسد بأسلوب رمزي مباشر  الشرائح المعدنیة المتراصة والمترابطة والمتكاملة والمتنامیة حیث عبر

فقد عبر الجزار من خالل البورتریة عن حلماً قومیاً للوطن في تلك  (180ص  1993 المعارف،دار  التعبیریة،القیم التشكیلیة قبل وبعد  یحیى،

 المرحلة من تاریخ مصر.

 
 1964 العالي، الجزار، السدعبد الهادي  (،10شكل رقم )

Abdul Hadi Al-Jazzar, High Dam 

  

  Ahmed Noar نوارالفنان المصري أحمد 

عبر عن الصورة الشخصیة من خالل أستلهام وجوه الفیوم تلك الوجوه الممیزه في التراث المصري القدیم والتي تتسم 

بمالمح تعبیریة خاصة لیعید صیاغتها من خالل تقنیات الجرافیك وباستخدام اللونین االبیض واالسود فقط لیعید تأمل 

 التراثي.العمق  علىحفاظ مالمحها متداخلة مع عناصر وتحلیالت هندسیة مع ال
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 Ahmed Nawar, Faces of Fayoum ( ،أحمد نوار ،وجوه الفيوم ، جرافيك ، 11شكل رقم ) 

                 

 Farghali Abdul Hafeez الحفيظالفنان فرغلي عبد 

بأهتمامه بمالمح البشر وعطاء الطبیعة كمثیر لالبداع  الحفیظ أرتبطأن التعبیر عن البورتریه في أعمال الفنان فرغلي عبد 

النیل و. ابو الهول واالهرامات والمعابد المصریة  الصحراء. وطميولون  النخیل، ومفرداتها،الفني بالبیئة المصریة 

أستخدم  . ثمالنوبى.أستخدم مجموعة من الرموز من البیئة المصریة ومن الفن  –الریف  عن أهلعبر  القدیمة.. فحینما

من انبثاقها من فتحات  الشعبیة بدایةمن الثقافة  مستوحاةالعرائس بأشكال متنوعة كمفردة تشكیلیة محمله بدالالت رمزیة 

 (1997التنقیب عن الطاقة الروحیة  الحفیظ،فرغلي عبد  المركبة.النول الى التراكیب المعقدة فى االعمال 

كما نجد رؤیة أخري للفنان فرغلى عبد الحفیظ في تعبیره عن البورتریة بأستخدام العناصر المركبة ألنتاج ما نطلق " 

حین ننسبها إلى ینابیعها االصلیة من` جرید النخل `المعد كأقفاص  INSTALLATIONتجهیزات معدة فى الفراغ " 

  .(12)ودالالت بیئیةكمافي شكل رقم لنقل منتجات الریف المصري بما یتضمنه ذلك من إشارات 

كما نجد أن الفنان یلجأ في تعبیره عن البورتریه ألستخدام خامات مختلفة فباإلضافة إلى الرمل وألوان )اإلكریلیك( یستخدم 

نة القویة الحادة المتبای األعمال بالدرجاتكما تتسم المجموعة اللونیة في تلك  14، 13)في شكلي رقم  الجاف، كماالزیت 

مثل الوردى او األصفر لیحمل لوحاته رسالة قویة واضحة مفادها القوة والتفاؤل كما كان أهتمامه بأستخدام اللون 

 .معاصرة.الفیروزى ولون الطمى فهو یستعین بهما كألوان مصریة قدیمة تؤكد التواصل مع الثراث والبیئة برؤیة 

  
 فرغلي عبد الحفيظ (،13شكل رقم )

،, Farghali Abdul Hafeez 

 الحفيظ،فرغلي عبد  (،12شكل رقم )

،, Farghali Abdul Hafeez 
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 Farghali Abdul Hafeez ,( , فرغلي عبد الحفيظ ،      ، 14شكل رقم )

 

على أبعاد واقعیة تمثل  يبنيSamia Al-Kharafi   البورتريه المعاصر في أعمال الفنانه الكويتية سامية الخرافي 

البورتریه والفیجیراتیف مع األهتمام بالجانب السیكولوجي للشخصیات في مختلف تعبیراتها الفنیة والداللیة. فأعمالها الفنیة 

فني واقعي یحمل مضامین متنوعة تعكس تصوراتها وأفكارها في هذا االتجاه مع التأكید  في سیاقفي مجال البورتریة تتم 

  (16) (،15رقم )كما في األشكال  واإلنسانیة،من القیم الفنیة والجمالیة  على مجموعة

  

 Portrait، 2017بورترية , Samia Al-Kharafiسامية الخرافي  (،16، 15)شكل رقم 

 

 Ilham Al-Abdatإلهام العبدات الفنانه المغربية    

 على القیممن خالل مدخل تعبیري مع التأكید  متباینه،العبدات البورتریة بأسالیب  المغربیة إلهامتناولت الفنانة التشكیلیة 

 الشجصیة نطاقهاالجمالیة، فاالستعماالت اللونیة المنتقاة بدقة والموظفة وفق رؤیة الفنانه للمضمون التعبیري للصورة 

ختلفة عن البورتریه الواقعي. تجسد نجد صیغه تعبیریة م (18في شكل رقم ) (، بینما17)المعاصر كما في شكل رقم 

وقیم تعبیریةوفنیة  التشكیلیة،فهي توظف المفردات  نظرها،معاناة االنسانیة، وصرخة الم تعبر عن المرأة من وجهة 

وتستعمل تقنیات متعددة من التكرار واالختزال متاثرة في هذا العمل بالرؤاي  تعتنقها،وجمالیة للتعبیر عن المفاهیم التي 

   المستقبلیة.یلیة للمدرسة التشك
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 Ilham ( ، ألهام العبدات ،18شكل رقم ) 

Al-Abdat بورتريه , Portrait  فحم ،

 علي الورق

 
-Ilham Al( ، ألهام العبدات  17شكل رقم )

Abdat  بورتريه ، , Portrait الوان ,

 مائية علي الورق ،

 

   Nadia Oriashiالفنانة المغربية نادية أورياشي   

وهواجسها  ذاتي مرتبط بتصوراتهاالشخصیة في أعمالها الفنیة من منطلق  أوریاشي الصورتوظف الفنانة التشكیلیة نادیة 

ُتوزیع العناصر في المساحة مع  اللونیة فيمع مراعاة التنوع التشكیلي في صیاغة التكوین والمجموعات  الشخصیة،

فالتجربة التشكیلیة للفنانة نادیة  باللون،لتجریب في التقنیات المرتبطة التاكید علي جمالیات اللون والشكل واألهتمام با

أوریاشي تنبني على تصورات ورؤى تعبیریة، تكتسب مقوماتها من االنفعاالت الذاتیة الداخلیة، بما یتوافق و الواقع 

تسق و  وفكر  وثقافة المجتمع  االجتماعي والفني والثقافي التي تعایشه الفنانه ، لتتضمن أعمالها ا مفاهیم ودالالت ت

 المعاصر.

 
 Portrait بورترية، ،Nadia Oriashiنادية أورياشي  (،19)شكل رقم 

 

        Samir Fouadالفنان المصري سمير فؤاد 

وهو ما أرتبط تعبیر الفنان سمیر فؤاد بأهتمامه بالتعبیر عن الحركه واألیهام بها في أعماله متأثرا بالمدرسة المستقبلیة , 

أثر علي تعبیره عن البورتریة حیث أكد من خالل عمله على صیاغات الحركة كعنصر رئیس وفاعل وذلك بوسائل 

مختلفة  ، یتنوع تعبیره عن الحركة بین الحركة البسیطة التى تظهر من خالل المساحات اللونیة المتباینة وضربات 

ن خالل تكراره الشخوص وتالصقها ، وأخرى تتسم بالقوة من خالل الفرشاة المتجاورة لتخلق دینامیكیة انفعالیة خاصة م

تكراره لعناصره المرسومة فى اللوحة الواحدة في تتابع متسلسل متداخل   كما في أعماله بمعرض `لحم` وهو یتسق وفكر 

 الفنان الذي یهتم بأضفاء مضمون  فلسفي  ألعماله الفنیة
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’ مجتمع متخذا من أزمة اللحوم وغالئها حال الفقر مدخالً لیقدم فلسفة خاصة حیث قدم تناقضات التعامل مع اللحم فى ال

  (21) (،20االشكال رقم )ة واجتماعیة واقتصادیة عبر عنها متضمن إسقاطات سیاسی

 والقبطي.جمع بین البورتریة ورموز من التراث المصري القدیم  ( والذي22)وكذلك فى عمله شكل رقم 
 

 
، من معرض لحم ،     Samir Fouad سمير فؤاد( ،  20شكل رقم ) 

2010 A meat exhibition 
 

  
،  من معرض لحم،     Samir Fouad( ،سميرفؤاد  22شكلرقم ) 

2010 A meat exhibition 
 2010( ،سميرفؤاد،منمعرضلحم،  21شكلرقم ) 

 

 كمدخل للتعبير عن البورترية في أعمال فنانات مصريات  النوستولوجيا

  Nadia w Hadanونادية وهدان  ،Amira Fahmyأميرة فهمي    

ستینات  وحتىحیث عبرا عن شخصیات من أشهر من أبدعوا في الغناء والتمثیل في المجتمع العربي في قترة األربعینات 

وغیرهم ممن شكلوا أثرا في وجدان وثقافة الشعوب العربیة  و.كلثوم وأسمهان وعبد الحلیم  الماضي كأم وسبعینات القرن

 ألدوارهم ومواقفهم المساندة ألوطانهم  والقیادات،مستوي الشعوب  وعلىوأحتلوا مكانه متمیزة في الثقافة الشعبیة العربیة 

األلم الذي  إلىذ تشیر اللغة الیونانیة إ إلىالماضي، أصل الكلمة یرجع  إلىفالنوستالوجیا مصطلح یستخدم لوصف الحنین 

انها حالة مرضیة  علىتوصیف هذه الحالةا  لألبد. تمیعانیه المریض إثر حنینه للعودة لبیته وخوفه من عدم تمكنه من ذلك 

الي أن هذا المفهوم قد تحول لیعبر عن حب شدید للعصور الماضیة  الحدیثة،أو شكل من اشكال االكتئاب في بدایات الحقبة 

 .... وغیرها.یالتها   بشخصیاتها واحداثها تفص وحنین لكل
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 ،Amira Fahmy أميرة فهمي (،25)شكل رقم 

 2018 الماضي،من معرض وحي 

, Past Inspired Exhibition, 2018 

 أنستولوجيا، ،Nadia w Hadan نادية وهدان (،24، 23شكل رقم )

2013 

, Anastology, 2013 

 

 :الفنيتأكيد الهوية الثقافية من خالل العمل  أهم منطلقات

الخصوصیة الحضاریة حیث أن الثقافة السائدة في مجتمع  علىأمة عن غیرها ترتكز  والتي تمّیزأن الهویة الثقافیة القومیة 

عبر ما هي نتاج تفاعل األجیال المتعاقبة مع الموروث الثقافي والحضاري لتلك األمة   بما یتسق ومعطیات التطور 

 العصور 

وتتناهى  لألمة، الهویة الثقافیةیحفظ  وهو ماأنواعه جیالً وراء جیل.  والفني بمختلفأن تناقل الموروث الثقافي والمعرفي 

أقتصادیة  أمریكا ألسبابدعاوى الحفاظ على الهویة والتراث في ظل تفشي العولمة التي روج بعض المفكرین في 

دول بعینها تهتم بسیادة ثقافتها أعتمادا  العالم وباتتبالتبعیة في األوساط الثقافیة في  وسیاسیة في المقام األول وانتشرت

 "(125)ص م. 2009, عفیف:  البهنسي،) التكنولوجي،األقتصادیة ومقدار التطور  على القوي

 تحدید إطار مرجعي للهویة العربیة یعتمد على الثوابت المشتركة العربیة یجبالهویة الثقافیة  علىوللحفاظ 

 یلي:كما  

 المعتقدات الدینیة  -

ما یحدد خصوصیته  وهو .وقیمهلطبیعته  تبعاأخر والتي تختلف من مجتمع الي  والتقالید،العرف المرتبط بالعادات    -

 وهویته ویمیزه عن غیره من المجتمعات 

 المجتمع.والتطور وتناقل الخبرات والثقافات بین أفراد  والتفاهم والتعلم وسیلة اللتعبیر اللغة: -

بحیث تجمعهم  وعرقیات وقومیات وشعوب،بما تتضمنه من حدود طبیعیة ومناخ ومظاهر سطح  الطبيعة الجغرافية: -

 .مشتركة وظروف وأهدافطبیعة 

 :یلي الفني فیماعمل من خالل ال منطلقات تأكيد الهوية الثقافيةما سبق یمكن تحدید  وعلى

منطلقات ذاتیة ناتجة عن الهویة الثقافیة الخاصة بالفنان والتي تنبع من البنیة الفسیولوجیة والسیكولوجیة واألجتماعیة  -

 له.

وهي تشمل معطیات البیئة الطبیعیة  الفیزیائیة،تتمثل في عناصر البیئة المحیطة وتنوبعاتها ومتغیراتها  منطلقات بیئیة -

 والمصنوعة.

والتي تتضمن االفكار والعادات والتقالید والمعتقدات والمفاهیم  الموروثة،منطلقات مرتبطة باالبعاد المفاهیمیة   -

 .القومیة...وغیرها وهي تعد أحد أهم منطلقات الهویة الثقافیة  الحیاة،واالسالیب 
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 التراثیة والرموزمنطلقات مرتبطة بالمعطیات المادیة المتوارثة من نظم معماریة كالمعابد وااكناءس والمساجد واالبنیة  -

 تتضمنه من دالالت وقیم وأبعاد تشكیلیة وتعبیریة وأنسانیة. وغیرها بماوالرسوم والكتابات .......

 The application sideالتطبيقي  الجانب

لتجربة الذاتیة للباحثة والتي ترتبط باالبعاد الفلسفیة والتشكیلیة لفن البورتریة للتعبیر عن مفهوم المالمح یتمثل في تحلیل ا

 -التالیة: المنطلقات  علىالحقیقیة لالشخاص بین التزیین والتزییف والتي تم عرضها في معرض خاص والتي تستند 

 البحث،منطلقات تأكید الهویة الثقافیة من خالل العمل الفني التي توصل الیها  على للتجربة: ترتكزالمنطلقات الفلسفية 

قد یتضمن التزییف في  العربي والذيكذلك     فكرة أن التعبیر عن المالمح الحقیقیة لألشخاص من التراث الثقافي 

الشخص الي مجرد  الواقعیة.. وتحولوالتزیین المبالغ به الي الحد الذي یفقد المصداقیة  التشویه أوالحقائق تارة بهدف 

 .العربي.أسطورة خیالیة مما قد یفقده مكانته كرمز وقدوه في الوجدان 

   حیث تتمیز األعمال بأستخدام تقنیات  المفاهیم،أستخدام الوسائط المتعددة في التعبیر عن  :للتجربةالمنطلقات التشكيلية 

Mixed Mediaمعالجة الصور والرسوم  وأستخدام برامجویر الفوتوغرافي حیث تجمع بین أستخدام أمكانات التص

وقصاصات الورق والعجائن  والصبغات والقماشمن ألوان األكریلك  والوسائط التقلیدیةتكنولوجیة  بالكمبیوتر كوسائط

 التالي:حو الن علىوذلك   للعمل.وهو ما یتضمن أستخدام وسائط متعددة للتعبیر عن المفهوم الفلسفي  واللونبة،الورقیة 

(   حیث یمثل العمل 26،27التعبیر عن مفهوم الفارس في الثقافة العربیة متمثالً في صالح الدین االیوبي شكل رقم )

والكتابات ومن مالمح تعبیریه صارمه تصوریة لشخص الفارس صالح الدین االیوبي محاطة بالزخرفة االسالمیة  (26)

داللة لغویة حیث ان الهدف هنا توضیح فكرة بورتریه الفارس بین التزیین  العربیة لكنها ال تمثل نصوص ذات الحروف

أسطورة خیالیة غیر قابلة للتحقیق مرة آخرى...أو تزییف الحقائق باإلداء  إلى ویحول الشخصالذي قد تطمس الحقائق 

  Mixed Media والوسائط المتعددة...تم استخدام الخامات المتعددة والتشویه

كما  والرموز،كذلك الطالسم  والكرتون والعجائن الورقیةلدمج الصور  والصبغات وتقنیات الكوالجبین إستخدام االكریلك 

من الموروث الشعبي في إشارة الى التزیین المبالغ به الى  والتعاویذ المستوحاهبإستخدام الطالسم  (27)یتمیز العمل رقم 

 وخیالیةخارقة  حد تحویل الشخوص الواقعیة الى أساطیر

  

 seham abd ei(  سهام عبد العزيز  27شكل رقم )

aziz      صالح الدين ،, Salah addin     من،

 2017مجموعة الفارس 

، الفارس  seham abd ei aziz(  سهام عبد العزيز  26شكل رقم )

 Knight between forgery andبين التزييف والتزيين ،  

decoration,      2017 
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كوین  والممثل أنطونيعمر المختار تم الدمح بین صوره شخص عمو المختار الحقیقیة  ( الفارس29) (،28)شكل رقم 

إشارة لمعرفتنا الثقافیة بالشخص بالحقیقة أم بالصورة التمثیلیة  .... فيالذي تمیز بالتجسید الدرامي لشخصیة عمر المختار

جانب الجمع بین األقوال المأثورة للشهید الفارس  الشخصیة الىفیها الممثل في تجسیده لذلك  والتي بدعالتي أشتهرت عنه 

 مع مفردات وزخارف وكتابات من التراث العربي االسالمي  المختار،العربي اللیبي عمر 

  

 seham abd ei aziz عمر العزيز العزيز،عبد  ( سهام29شكل رقم )

 2017الفارسالمختار،من مجموعة 

 seham abd ei(  سهام عبد العزيز 28شكل رقم ) 

aziz 2017، عمر المختار،من مجموعة الفارس 

                         

 الفیوم تلك الوجوه التعبیریة التي عثر علیها في منطقة الفیوم وجوه .... (31) (،30كما یمثل العمل شكل رقم )

مومیاوات محنطة بطریقة المصري القدیم اال انها تحمل سمات تعبیریة وخصائص تشكیلیة تختلف عن سمات الفن  على

 المصري القدیم لتتعدد التفسیرات والتأویالت حولها واالقاویل الشعبیة التي نسجت قصصا عن شخصیاتها

 
 f 2017 وحي وجوه الفيوم، من ،( سهامعبدالعزيز30)شكلرقم 

seham abd ei aziz ،, Inspired the faces of 

Fayoummixed media, 2017 

 

( , أحد وجوه الفیوم لفتاه تحمل سمات من البراءة والتعبیریة أكدت علي أنقسام في مالمح 30یمثل العمل شكل رقم ) 

الوجة وتغییر المجموعة اللونیة بما یتسق والبعد الدرامي لفقدان الحیاة المرادف للموت  ، كذلك أستخدام الحروف العربیة 

لبورتریة الذي تناثرت التفسیرات والتأویالت حول أنتماءه وتواجده ، كذلك ما من خط الثلث في أحاطة تفسیؤیة لمالمح ا
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یتسم به من براءة تعبیریة مع مسحة الحزن التي نعلوا مالمح البورتریة وتستدعي التأویل البصري حول تلك الشخصیات 

یة القدیمة مع الثقافة الیونانیة ) ، التي تمثل المرحلة الهیلینستیة في الثقافة المصریة حینما أندمجت  الثقافة المصر

 االغریقیة القدیمة ( 

 

 , 2017الفيوم، وحي وجوه  من ،زعبد العزي ( سهام31)شكلرقم 

seham abd ei aziz ،, Inspired the faces of Fayoum mixed media, 2017 

 

أستلهام مالمح تشخیصیة من أحدي وجوه الفیوم في اطار خلفیة ممثلة للبیئة الشعبیة العربیة  (،31)یمثل العمل شكل رقم 

یتمثل في العقود والجدران الحجریة والحروف والكلمات بخط الثلث في أشارة للتأویل البصري  المصریة بماخاصة 

طابعا  ومتاثرة وتكسبهاعل معها مؤثرة دائما ما كانت مصر بوتقة تجمع الحضارات وتتفا الشخصیات،واللفظي حول تلك 

یشیر هذا العمل الذي یجمع بورتریة تعبیري من التراث الذي یجسد اندماج الحضارة المصریة القدیمه والیونانیة  ، ممیزا

من التراث العربي في  مستوحاةمنتجة الفن الهیلینستي وصیاغته في قالب من البیئة الشعبیة المصریة وخطوط وكتابات 

 المتعددة.ل بصري لدمج الثقافات تأوی

 Results النتائج:هم أ

 العربیة.أن أستلهام الصور الشخصیة من الموروث الثقافي العربي وتفسیرها بصریا یسهم في تعمیق الهویة الثقافیة  -

والمفاهیمیة العناصر المادیة  والتي تعتبرتحدید أهم منطلقات التعبیر عن الهویة الثقافیة العربیة في العمل الفني  -

 المنطلقات.الحضاري العربي أحد أهم تلك  للموروث

 Recommendations التوصيات:هم أ

بالموروث  والمفاهیم المرتبطةتضمین العناصر  علىأهمیة تأكید الهویة الثقافیة العربیة بالعمل الفني مع الحرص  - 

 المعاصرة  العربیةوالمعاییر القیم  علىلما له من تأثیر  والعقائدي العربيالحضاري 

التي تهدف إلى تعزیز الهویة الثقافیة العربیة في ظل المتغیرات العالمیة  والدراسات العربیةضرورة االهتمام بالبحوث  -

 المعصرة 
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