مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  21يوليو 1027

الرؤية الفلسفية للفن التجريدي
د .نائلة المنير المحمودي



المقدمة:

الفن التجريدي هو ذلك الفن الذذي يدذدإ ىلذا وذا وراط الة يلذص ل ولذوا ىلذا الوة ذص والذت
ون كا أثار الواقع وارت اةذ ذ (جذودي 7991

 )77فينتقذا شكذكالدا وذن لذورتدا اللر ذيص

ىلذذا أكذذكالدا الجوهريذذص ال الذذدو ميذذخ التمذذوا وذذن ال لذذال

الجوليذذص ىلذذا اللذذفا

الك يذذص ووذذن

الفردي ذذص ىل ذذا الوة ذذص ل ذذذا ك ذذان التجري ذذد يتة ذذت تلري ذذص الة يل ذذص و ذذن م تد ذذا الل ذذويص وو ذذن أرديتد ذذا

الميويذذص كذذش تككذذإ اذذن أل ذرارها الكاونذذص وولانيدذذا الةاو ذذص ل ذواط كذذان التجريذذد هندلذذيا أو ة يليذذا
كاوال أو جوليا فإن يلةش اإليماط و ذوون الفكذرو التذش يقذوي ا يدذا اللوذا الفنذش فدذو قالوذا ا ذا
اللفا

الجوهريص ون أككاا الة يليص أوا التجريد ون الناميص الفنيذص قذد يكذون تلريذص الكذكاا وذن

لورتدا الة يليص الل ويص ميخ يكذون التجريذد كذاوال و ذدا يكذون التجريذد جوليذا أو نلذ يا ويوكذن
ل لذورو الجوهريذص أو الفكذرو الولنويذذص أن تش ذذ وكاندذا ومذا اللذذورو الة يليذص أو الل ذويص وان ذذد
غاو ص ذلك ميخ أن الككا التجريدي ينتقا الوو وع ون نةاص الجوليا

ىلا ميو الك يا .

كوذذا يلوذذا ا ذذا التمذذوا الكذذشط وذذن لالل ذ الفرديذذص ىلذذا التلوذذيي الوة ذذص ووذذن أجذذا ذلذذك
كذذان التجريذذد يدذذدإ ىلذذا ىاةذذاط اللذذورو الويتافيويقيذذص ( وذذا وراط الة يلذذص)( و ذراد د.
ف ىوكانيذا

التل يذر اذن اعنفلذاع

)02

ال اقيذص اللويقذص أكثذر ووذا فذش الفذن ذي الوو ذوع فيلوذا ا ذا

اعنتقاا الفن وذن وجذاا وماكذاو الة يلذص وتلذوير اللذالي الورلذش ىلذا التلاوذا وذع الفكذار والكذلور
والمالذذيأ أو وذذا لذذو ( كاندنلذذكش ) ال ذذرورو الدا يذذص ليجلذذا الالورلذذش ورلذذش وينقذذا الوكذذاهد
ىلذذا الوكذذاركص فذذش اللوذذا الفنذذش ذذدا وذذن أن يكذذون مكوذذا ا ي ذ

ذوا

فالكذذكاا قالوذذص ذذذاتدا و تك ذرو وذذن

ال فكذار والمالذذيأ ع تذذدا غال ذا ا ذذا وو ذذوع لذذلك يلذذلا التجريذذد ىلذا ال مذذخ اذذن جذذوهر

الك ذذياط والتل ي ذذر اند ذذا ف ذذش أك ذذكاا و ذذوجوو ذذدا دا ال ذ ذ ار الفني ذذص الت ذذش ه ذذش ث ذذار تواج ذذد الفن ذذان
التجريدي.
وكوا يقاا نجد في الوفدوي الجوالش ل لوذا الفنذش وان كذان يرلذي لوذا وراط الة يلذص(وذراد د.
 )02ون الا هذه ال ومص الووجوو ان ذلك الفذن الذذي يدذدإ ىلذا وذا وراط الة يلذص ل ولذوا

ىلا الوة ص نلا ىلا رلد وكك ص الدرالص والتش تةرح اللؤاا كالتالش:
 دكتوراه فش وجاا الفنون التككي يص  -ك يص التر يص  -جاولص ة ار أ

http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx

561

ع  21يوليو 1027

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 هذذا الفذذن التجريذذدي يلةذذش اإليمذذاط و ذذوون الفكذرو التذذش يقذذوي ا يدذذا اللوذذا الفنذذش ويل ذذر اذذناعنفل ذذاع

اللويق ذذص لو ذذا وراط الة يل ذذص أكث ذذر و ذذن الوو ذذوع الذ ذواقلش ويتف ذذرع و ذذن اللذ ذؤاا ذاتذ ذ

اللؤاا التالش:

 كيإ نتملن وذواةن الجوذاا فذش الثذر الفنذش الويتذافيويقش ( الفذن التجريذدي) اذن ةريذص الذواشأي ان ةريص المأ الفليولوجش أي ان ةريص المدأ

وتددإ هذه الدرالص ىلا :

 تملأ وواةن الجواا فش اللوذا الفنذش الويتذافيويقش (التجريذدي) والككذإ اذن الولذانش الكاونذصفي وتذوقدا.

 -داذذي الثقذذص فذذش الوت قذذش لتذذذوص اللوذذا الفنذذش التجريذذدي والتة ذذت ا ذذا اللق ذذا

التذذش تلتر ذ فذذش

تذوص الاواا الفنيص التجريديص واعلتوتاع دا.
وتت ذذع ال امث ذذص الوذذندم الول ذذفش وذذن ذذالا جو ذذع الول ووذذا

و ذذن الولذذدر وال ذذدوريا

ذا

اللذ ذ ص

وو وع الدرالص.

الفن التجريدي ( الميتافيزيقي):
ووا ع كك فيذ أن تةذور الفذن يذشتش نتيجذص لتةذور اإلنلذان وتةذور فدوذ لوكذياط وتذوقذ لدذا

وتةور أوال ووةال الجديدو كا هذا يمدد ووقإ اإلنلان ون الفن ويمدد واقع الفذن ولكذن ي ذدو
أن تةور الفن فش القرنين اآل رين كذان ألذ ص وذن تةذور الذذوص الجوذالش انذد الجودذور ولدذذا فذإن
الفنذانين ى ذدااا

الجودذور وقذإ فذذش كثيذر الميذان ووقذذإ الوت ذري* وذن ى ذذدااا

فذذش ذلذك الرلذذي

الذي ع يددإ ىلا النقا المقيقش لكشط ووجود والذي نجذد فيذ ق ذيال أو غال ذا وذا ع نجذد فيذ كذيلا

وو ذذع التك ذذا ف ذذش الوالو ذذج الة يلي ذذص نج ذذد ى ذذدااا
وار

فش ككا جديد(جودي 7991

ف ذذش ال ذذت ال

الج ذذوهر و ذذن الك ذذكا الة يل ذذش

.)777

وون هنا ظدذر وكذك ص كيفيذص تملذأ وذواةن الجوذاا فذش أثذر فنذش اذن ةريذص الذواش أي اذن
ةريذص المذأ الفيويولذوجش أي اذن ةريذص المذدأ فدذذه الكذجرو الوجذردو ع توثذا المقيقذص هذش التذذش
يوكذن أن تلذذت

وذذن اللديذد وذذن الكذذجر الذذي يوذذر تمذ

ون ل قونا وليور ا ا ون يشتش لدنا(ال يلونش 7991

موالذنا يوويذذا والذذذي وذر ا ذذا مذواأ
.)00

 وت ري(الي) :فااا ون و ري وت جر أي يكلر التياط "ولجي الولانش"
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وذن كذا الكذجر

ىن فكرو الكجرو الوجردو يوكن أن تكون الكذكا اإل ذدااش الوويذو الولذت

وذذن الوا ذذش والما ذذر والولذذتق ا أو هذذش القذذدر الوكذذترك وذذن اللذذأ الفنيذذص التكذذكي يص التذذش يقذذوي
ا يدا لالر الكجر فدش فش جويع الماع

لفص اإل داع الفنش الذذي يل ذر اذن الذذا

ويوكذن أن

يتمذ ذذوا ىلذ ذذا لةذ ذذص تجريديذذذص نمذ ذذأ جوالدذذذا وق مدذ ذذا اار ذذذص أو وقلذ ذذودو ونتظوذذذص أو فو ذ ذذويص
ويلذ ذذت دودا الفنذ ذذان التجريذ ذذدي ت ذ ذذك ال ةذ ذذوة والل ذ ذوان فذ ذذش قالذ ذذت جوذ ذذالش ى ذ ذذدااش رفيذ ذذع وتنالذ ذذش
الوو ذذوع لذذورو وة قذذص م ذ

اإلثذذارو والروذذو ومذذا الكذذشط نفل ذ

فيوجذذد لت ذذك ال ةذذوة والل ذوان

أر يص وو وايص ت تقش فيدا المواأ وتنتلش الرؤى وت تلي الوكاار.
ارت ة الفن فش هذا الللر التموع
نتيجذذص ت ذذك التمذذوع
ت ذذك اعتجاهذذا

ظدذذور اتجاهذذا

الداوص التذش نوذ

جديذذدو الذذتود

اإلنلذانيص وكانذ

فذش الوجتولذا

ولانيدذذا وذذن فذذاص ليذذدو و ذذدأ الل ذراع ذذين

وا تذذدأ التلذذا ص فذذش التةذذور وال مذذخ واع تكذذار ىلذذا أن ولذذا الفذذن ىلذذا نقةذذص جذذديرو

اعهتوذذاي فالاوذذاا التذذش قذذدودا الذذرواد لذذي تكذذن لذذوى ذوادر أوليذذص فذذش اذذالي اإل ذذداع الفنذذش ىذ لذذي

يكذاد الجيذذا الالمذذص وذذن الفنذذانين أن يجاووهذذا لذذد أن كذان النقذذاد يلتقذذدون ذذشن اعنة اايذذص وذذثال هذذش
أ ر وا يجذرؤ ا يذ الفنذان فذش تمذويره ل واقذع ولكذن ات ذج ذشن هذذا اعتجذاه لذي يكذن لير ذش ماجذص
الفن ذذان ل تل ي ذذر ال ذذذهنش والتك ذذكي ش وه ذذش الةريق ذذص الت ذذش تلتو ذذد ا ذذا اللذ ذ وت المل ذذش والل ذذةمش
فاعنة اايص هش التش فتم

ال ات لةيذر الذواقلش ولوذا هذو يذالش وتجريذدي (الالوو ذواش) ي

لقانون وا وراط الة يلص أكثر ون

ذع

ذوا لقذانون الجوذاا الذواقلش ويقذوا الفنذان (وذاتيأ) ":لذي يلذد

التلذذوير ليمفذذا التفالذذيا فالتلذذوير الكولذذش الذذذي ظدذذر أ ي ذ ار يلذذتةيع أن يذذؤدي ودوذذص النقذذا
ان الواقع لإليداي ال لاد لورو ألرع وأكوا"( .ال دنلش ت.

)20

نظرة عامة عن التجريد:
وذذن الولذذروإ أن ال ةذذوو الولذذا فذذش كذذا تةذذور تذذاري ش تقذذرر الثانيذذص وتمذذدد هاتذذان ال ةوتذذان

لويا ال ةوو الثالثص فوا ون ةوو وفردو ذذاتدا يوكذن ل وذرط أن يلذتن ة وندذا اعتجذاه الذذي لذتش ذه
ال ة ذوا

التاليذذص وع تفلذذير ل ةذذوو وامذذدو دون ولرفذذص جويذذع ال ة ذوا

اللذذا قص التذذش تتذذدا ا فيوذذا

يندذذا وقذذد كتذذت ) (William Worringرلذذالص اذذن التجريذذد والتلذذوير اذذاي  7921ونكذذر اذذاي

 7921ينوذذا لذذي يظدذذر أي اوذذا فنذذش يوكذذن أن نة ذذص ا يذ الذذي تجريذذد ق ذذا اذذاي  7972ولذذي تكذذن
هذذذه المركذذص اك ذواليص ذذا ل ذ قتدا وودذذد

لدذذا أمذذداخ ك ذذرى وأفكذذار ف لذذفيص

قذ

الونذذا الواللذذي

الذي أتذاح ل فنذانين التولذا ىلذا ألذ وت يلكذأ و ذوون هذذه الف لذفص لذذلك قذاا )ويكذيا لذوفور(
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الوا فذذش تذذاريد التجريذذد  ":ىن الوتذذا لين ل فذذن اذذن قذذرت ذذالا الفت ذ ار الوا ذذيص ع ذذد

الو ذذت

وأندي عمظوا أن أي ككا ون الفنون يتةور فش اتجاه التجريد".
ىن وفد ذذوي الف ذذن التجري ذذدي ع يوك ذذن ال ذذت داو لتمدي ذذد أي ودرل ذذص أو أي مرك ذذص ودو ذذا ك ذذان
انتكذذارها ىندذذا ظذذاهرو االويذذص وان اللذذاليت التجريديذذص ألذ م
يجل دا ار

وتلذذددو وو ت فذذص ىلذذا المذذد الذذذي ع

لي ةر ون اات ارها أكاديويص ا ىن قد يكون أكثذر دقذص وأكثذر لذاةص أن ينظذر

ىلذذا التجريذذد كونةذذص جديذذد وذذن و ذذادد ومقذذالص جديذذدو تويذذد وذذن قذذدرو التل يذذر المذذر اذذن الذذنفأ دون
اات ذذار لي ق ذوانين لذذوى ت ذذك التذذش ي ذذدادا الفنذذان أو التذذش تفر ذذدا ا ي ذ الوذذادو التذذش ينتقيدذذا ووذذع
تةور التجريديص دأ

الاواا ت تلد أكثر ا تولن فش اع تلذاد اذن كذا وذا هذو ورلذش وتقتلذد فذش
الف ذذاط والةذذاط أي ىكذذارو ىلذذا الو ذذوون يؤكذذد كذذا وذذن

اللذوان ولذذتددفص أقلذذا مالذذص وذذن مذذاع

(هر ذ ذذر ري ذ ذذد) و(ويك ذ ذذيا ل ذ ذذوفور) ا ذ ذذا دور الوفكذ ذ ذرين والفالل ذ ذذفص والنق ذ ذذاد ف ذ ذذش التوديذ ذ ذد لظد ذ ذذور
اعتجاهذذذا

التجريديذذذص المديثذ ذذص فذ ذذش الفذ ذذن وي ذ ذذلون قالوذ ذذص ةوي ذذذص لدذ ذذؤعط ت ذذذدأ ت (

William

 )Worringوت ي (  )Henri Bergsonو (.)Appolinaire
اإل ذ ذذافص ىلذ ذذا اذ ذذدد وذ ذذن الرلذ ذذاوين ذوي الفكذ ذذر الف لذ ذذفش والثقافذ ذذص اللريقذ ذذص وفذ ذذش وقذ ذذدوتدي (

كاندنلذذكش) و ( وونذذدريان) ويذذرى الفنذذانون أن وراط هذذذه الاوذذاا االوذذا ك ي ذ ار وةذذاي ار ووتوذذاي او اذذن
الل ذذالي الذ ذواقلش الو ذذشلوإ ولق ذذد أث تذ ذ

التجريدي ذذص الولالذ ذرو أند ذذا ق ذذادرو ا ذذا التل ي ذذر ا ذذن و ذذدلوع

وتنواص واواةإ وت اينص ا ا أن ىذا كان

الكذذكاا الة يليذذص فذذال يجذذدر ن ذا أن ن ذ

لض الككاا التش يقذدودا الفذن التجريذدي تقتذرت وذن
وذذن ذلذذك ىلذذا أن الولذذور التجريذذدي ات ذذذ وذذن ت ذذك

الكذكاا الة يليذذص نووذجذذا يمتذذذي ذ ىل اووذذا وانوذذا يجذت اعاتذراإ فقذذة ذذشن هذذذه أو ت ذذك الكذذكاا
التش ت تكرها التجريديص ليل

غري ص ان االي الة يلص ىلا ذلك المد الذي يتوهو ال لض.

ووذذن اللذذلت تمديذذد دايذذص مركذذص الفذ ن التجريذذدي لن وذذن اللذذلت وماولذذص تمديذذد دايذذص كذذشط
يوثذذا هذذذا الةوذذوض وثذذا ال دايذذص الولذذا لل ذ وت فنذذش عن جذذذور الل ذ وت الفنذذش توتذذد اذذادو وذذن
ولذذتويا

لذ ذ ق

و ت فذذص واتجاهذذا

وتلار ذذص كوذذا أن ذ ع يوكذذن الذذت لاد تذذشثير كذذا المركذذا

التجريذذذد ذ ذذوون ةويذذذا وو ذ ذذل

واللرياليص التش مدد

فذ ذذش نفذذذأ الوق ذ ذ

اللذ ذذاأ ل مركذذذا

الفنيذذص التذذش

الومكذ ذذيص والتكلي يذ ذذص

والوج التلوير التجريدي .ىن التجريد اند الفاللفص وال ذامثين لذ أكثذر وذن

وفدوي ف لفش ل فذن التجريذدي ويوكذن ىن نجذده فذش رأي (أفالةذون) فذش قولذ  ":ىننذش ع أانذش جوذاا

الكذذكاا الذذذي يتوقل ذ الةال يذذص اللظوذذا كالذذذي يوجذذد فذذش الو وقذذا
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ال ةذذوة الولذذتقيوص والق ذواأ الولذذةمص والوجلذذوا
ون ك الكياط ليل

التذذش ت ذذرا اذذن ةريذذص الولذذاةر والور لذذا

جوي ص نل يا وثا الكياط الوشلوفص ال رى.

لكندذذا أكثذذر واقليذذص وهذذش دالوذذص ووة قذذص"( نفذذاذي 0221
أن التجريديص ت ذدأ الوالمظذص الدقيقذص لوكذياط كوفذردا

ىلذا تكذوين االقذذا

ع  21يوليو 1027

( 51 53ويذذرى (هر ذذر ريذذد)

أي وذا هذو وذادي وواقلذش ثذي الولذوا دذا

تكذكي يص جديذذدو وجذردو ت ت ذذإ فذش نالدذا ولذذياغتدا اذن اللنالذذر التذش لذ ص

والمظتدا فالوالمظ أن الل وت التجريدي يتكون ون الجوع ين اللذةوح والكذكاا والقذيي ال ونيذص
شلذ وت وتويذو وتذذوص وثذا هذذا الفذن ين ذع وذن الذواش الو اكذر ل لالقذا

التكذكي يص ذين جويذع هذذه

اللنالذذر والتجريذذد فذذش الفذذن ىوذذا (نلذ ش) و ىوذذا (وة ذذص) ف ذذيأ هنذذاك فذذن ي ذذو وذذن التجريذذد ولكذذن
نل ص التجريد تتفاو كوا فش الفن الولذري واإلغريقذش واإللذالوش والقذوةش ولكذن التجريذد المذديخ
ع يلارض االي المأ ولكن وماولص لالنةذالص ال يذالش والمريذص الوة قذص ل تل يذر وهدفذ التذشثير فذش

م ذواأ الوتذذذوص والذذةص كذذا وذذا يو ك ذ الفنذذان وذذن ألذذاليت فذذن الروذذو أو اع تكذذار لذذذلك فذذإن الفذذن
ودوا ا ت ف

وظاهره فشلال التجريد.

ماهية الفن التجريدي:

لقذذد أر ذذك الفذذن التجريذذدي اللديذذد وذذن النذذاأ وذلذذك لنذ غيذذر وذرت ة لذذالي الوظذذاهر لنذ ي ذذع

لذلو ا

فذش الفدذي والمكذي ويثيذر التلذاؤا اذذن الة يلذص ال الذص ذالفن وا ذا ذالإ فذن اللذذور

الك لذذيص أو لومذذا

تكير فقذة ىلذا المذاع

الونذذاظر الة يليذذص التذذش يلتقذذد أندذذا توثذذا اللذذالي فذذإن لومذذا
الةيذر ورليذص الدا يذص أو أندذا تكذير لذاةص ىلذا ال ومذا

التجريذذدي هذذو اتجذذاه مذذديخ فذذش التلذذوير والنم ذ
ولكذذن يلذذت

انالذذر الورليذذا

ليلذذور أو لينم ذ

الفذذن التجريذذدي

ذاتدذا فاللذ وت

ع يلنذذا توثيذذا الكذذياط كوذذا هذذش فذذش الة يلذذص
وندذذا كذذيلا جديذذدا ع يكذذاد أميانذذا يو ذ

لذ ص

ىلذذا اللذذا الذواقلش وترجذذع فذذش الةالذذت ألذذوا الفذذن التجريذذدي ىلذذا الفذذن الرووذذانتيكش الو كذذر ففذذش
ااي  7972لور (كاندنلكش) أوا لومص تجريديص اللوان الواليص.

ث ذذي أ ذذذ ه ذذذا اعتج ذذاه ف ذذش اعنتك ذذار ل ذذد الم ذذرت اللالوي ذذص الول ذذا ف ذذش هولن ذذدا ألواني ذذا فرنل ذذا

وأوريكذ ذذا وات ذ ذذذ ل ذ ذ ألذ ذذاليت وتنواذ ذذص ولقذ ذذد انتقذ ذذا اعتجذ ذذاه التجريذ ذذدي أي ذ ذذا ىلذ ذذا ويذ ذذادين اللوذ ذذارو
واللذذنااص وذهذذت الفاللذذفص و ال ذذامثون ىلذذا تمديذذد وفدذذوي التجريذذد كاتجذذاه فنذذش وتويذذو والجذذدير
الذكر أن التجريد كان قد التلير لوا ورو ون الف لذفص اللوانيذص علذت داو فذش الويذدان الفنذش وذن

ق ذذا اذذالي الجوذذاا (فرنجذذر  )Warringerوكذذان ذلذذك ق ذذا اذذاي  7921ويذذرفض (ويكذذيا لذذوفور)
الو ت

الوا فش تاريد التجريد الذت داي تل يذ ار ولينذ فذش ولذإ اعتجذاه التجريذدي وثذا القذوا
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شن ألاأ جديد ل تل ير أكثر و اكرو ان اإلنلان أو قوااذد أكثذر لذمص لميذاو الةفذا وع يرمذت
ةذص اللذذأ والقوااذد انذذد اإلكذارو ل فذذن التجريذدي كذذكا اذاي ولكنذ يلذرإ الفذذن التجريذدي شنذ ":

الفذذن نفل ذ " فذذش كذذا الوونذذص ولكذذن فذذش أ لذذد اوذذص لجذذوهره أي وذذدركا ل كذذشط أيذذا كذذان هذذذا الكذذشط
الذي يمدد أن الفن هو فن وليأ وجذرد تلذوير أو تل ذيي أو داايذص ويت لذ تلريذإ

ذر قولذ " :

هذذو ونةذذص جديذذد ل فذذن" ولكن ذ ونةذذص دون ماجذذص ىلذذا فذذروض ول ذ قص لقوااذذد اللذذأ ىن ذ ي ذذرت
ويكذذع فذذش كذذا اتجذذاه دون النظذذر ىلذذا أن وامذذد وذذن هذذذه اعتجاهذذا
ذلذك فذإن اللالقذا

فذش اللوذا الفنذش ليلذ

ال ذرورو االقذا

هذذو اعتجذذاه الولذذيةر وا ذذا

فذش الكذكا ال ذارجش ولكندذا االقذذا

تق ذذوي ا ذ ذذا التلذذذاةإ الذذذدا ش ل ول ذذانش وال دايذذذص المقيقيذذذص ل فذذذن التجري ذذدي انذذذد الفنذذذان ( فالذ ذذي ش

كاندنلكش).

فالتجريد ليأ ون دع القرن اللكرين فدو ذو جذور اويقص فذش الفنذون اللويقذص اوووذا

وفذذش فكذذر الفاللذذفص ونذذذ أفالةذذون وأي اوذذا فنذذش يت ذذون درجذذص وذذن التجريذذد ولنذذا الت لذذية
والةاط التفاليا واإل قاط ا ا وا هو ألالش و ذروري فذش الكذكاا واللنالذر الورلذووص ا ذا
ال ومص الفنيص(نفاذي 0221

.)51 59 22

التجريد بالمعنى اللغوي:

تقع التجريديص كولة ج جوهري فش ق ذت الفذن الولالذر فذإذا نظرنذا لتلريذت ك وذص " تجريذد"

نجذذد و تذذار اللذذماح اذذاي 7951

 99يقذذوا " :ىندذذا تلنذذش التلريذذص والتجذذرد التلذذري و "تجذذرد"

لووذذر أي مذذد في ذ وفذذش الولجذذي اللر ذذش اللالذذش " :7919 -جذذرد تجذذرد الوذذر أو الكذذشط ( فذذش
الف لفص والفن ) انتوع انلر وذن انالذره والتفذ

ىليذ ومذدده دون غيذره أو الذت را ذهنيذا الواهيذص

قةذذع النظذذر اذذن تك يلذذدا ال ذذارجش" واللذذا فذذش او يذذص التجريذذد الذذذهنش يرجذذع ىلذذا قذذدرو اللقذذا

ا ا الت ال

ولنا الكياط الوو وايص الوملولص ون ظواهرهذا اعوتناهيذص والتجريديذص ونلذو ص

ىل ذذا الف ذذن وه ذذو اتج ذذاه م ذذديخ ع يلتو ذذد ا ذذا الوماك ذذاو لوو ذذوع ول ذذين وف ذذش الولج ذذي الوول ذذواش

ل ول ذذة ما

الثقافي ذذص ا (ث ذذرو اكاك ذذص) التل يري ذذص الوج ذذردو" :تل ي ذذر ورتج ذذا غيذ ذر ذي وم ذذدو أو

وو ذذوع اوذذا ي ذذت م فذذش الذذنفأ أو يلتوذذا فذذش الفذؤاد يجوذذع وذذا يتذذوفر ل فنذذان وذذن انالذذر تجريديذذص
دون اعلتذ ذواي كذ ذذشط وذذذا وو اراذ ذذش فيذ ذ وذذذا يكذ ذذون ل ذ ذ وذذذن أث ذذر فذ ذذش الوكذذذاهد ووذذذن رواده (فالذ ذذي ش

كاندنلكش).

ويقذذوا الناق ذذد (أل ذذلد الل ار ذذش)" :ك ذذان أفالة ذذون يكذذارك الل ذذرت كذ ذراهيتدي ل نقذذا والتكذ ذ ي وك ذذان

يمتقذذر الفنذذون فذذش الذره لندذذا تلتوذذد ا ذذا التق يذذد فالولذذنوع الفنذذش النلذ ص ىليذ وذذا هذذو ىع نل ذ ص
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واديذذص تلذذتليد نووذجدذذا الا ذذا فذذش اذذالي الوثذذا الول قذذص وفذذص الولذذة ج اللر ذذش و التذذالش فذذالثر
الفنذذش وذذاهو ىع انلكذذاأ نذذاق

للذذالي الولقذذوا فذذش اذذالي الوملذذوأ" وان الولذذة ج الكذذد أوانذذص

ولذذالميص والذذذي كذذان ي ذذج ا يذ الفنذذانون التجريذذديون (فذذش دايذذص القذذرن) هذذو " "Concreteأي الفذذن
الومذذدد أو الوؤك ذذد وهذذذا التل ي ذذر يالوذذأ لول ذذيص الوذذادو التك ذذكي يص وواهيتدذذا الل ذذرفص ودرجتد ذذا

النوايذذص ولذذوا اوذذا توث ذ تليينذذا

الوةا قذذص) وتلذذد

ولذذتودو وذذن الذذذاكرو الورليذذص (ا ذذتالإ درجذذا

ك وص " "Abstractionهش الولة ج الكالع والدارا.

مفردات مصطلح التجريد في الفن:
لفذظ تجريذذد لذ وذذذلوع

كثيذرو تتلذدد قذذدر وذذا تتلذذع لذ ظذروإ الذذتلوال فذذش وجاعتذ وغاياتذ

فالفاللذذفص يلذذت دوون فذذش النتذذالم التذذش يلذذفر اندذذا التشوذذا فذذش جذذوهر الكذذشط أو الوو ذذوع كذذذلك
اعاتوذاد ا ذا قيذاي اللقذا الفلذاا تجريذد الفكذار الجوليذص الملذيص وتموي دذا ىلذا أفكذار وجذردو وك يذذص
لتك ذذون وو ذذواا ل ولرف ذذص و ذذدون قي ذذاي اللق ذذا الفل ذذاا تجري ذذد ك ذذا الل ذذور ف ذذإن الولرف ذذص اإلنل ذذانيص

تلذذتميا فذذش نظذذر كذذا وذذن (أرلذذةو) و(ا ذذن ركذذد) والفنذذانون التكذذكي يون يلذذت دوون الذذوا لإلنتذذاا
الذذذي تذذت

في ذ الكذذكاا وذذن لذذورها الة يليذذص ليل ذ ج فنذذا وة قذذا تذذت

الملذذيص ا ذذا ا ذذتالإ أنواادذذا ولفذذظ التجريذذد لذذيأ هذذو الت ذذي

ذ لذذفات الجواليذذص

(الت لذذية) قذذدر وذذا هذذو ىنك ذذاط

ومذذاور جديذذدو ل لقذذا أي هذذو ذلذذك الفكذذر القذذادر ا ذذا التنذذوع واإلنكذذاط واع تكذذار لم ذذوا فنيذذص جديذذدو
قالوذذص ا ذذا تلذذو ار اق يذذص وتجريديذذص وذلذذك دذذدإ الذذت ال

وذذا هذذو ثا ذ

و ذذاص واعلذذتةناط اوذذا

هو غير جوهري واارض وقد ية ص لفذظ التجريذد فذش الفذن ا ذا ةذراو ا تلذد فيذ الفنذان اذن توثيذا
الة يلص فش أككال والت ال

الجوهر فش الككا الة يلش وار

ككا جديد.

وذلذك وذن ذالا وفذاهيي وأفكذذار تنةذوي ا ذا نظذرو جوهريذص كاو ذذص نمذو ولذتق ا ومذدد الهذذداإ
والولذذالا والةايذذا

التذذش يوكذذن أن يذذتي الملذذوا ذ ا ذذا أرقذذا الونج ذ او فذذش وجذذاا الفذذن و التذذالش

فدو ل ت الكشط ون لفات التلويريص وارجاا ىلا جذوره الل يص وهذو غيذر ولتوذد ا ذا أكذكاا

الة يلص ذا يش ذذ وندذا ألذولدا و ذذلك يتذيج لك لذيص الفنذان المريذص والتذشلص واعنةذالص وذلذك هذو
الفذ ذذن  -الالتك ذ ذذكي ش – الالوو ذ ذذواش – الالتوثي ذ ذذش – الالتك يل ذ ذذش -وق ذ ذذد ذكذ ذذر شم ذ ذذد دوال ذ ذذر
الولذذارإ التم ي يذذص ل فذذن الولالذذر أن ولذذة ج (الفذذن التجريذذدي) يلذذد تل ي ذ ار ورادفذذا لولذذة ج الفذذن

الالتك يلذش الذذي يكذير أن الفذذن يذرفض توثيذا اللذذالي ال ذارجش و أنذ نظذذاي وذن الكذكاا واللذوان
وؤها إلثارو انفلاا جوالش ووا يلت ر ولة ج الفن الالتوثي ش أكثر اوووا وكووع لدذا الفن.
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أوا فش دالرو الولارإ ال ريةانيص فنجد أن التجريد هو ولة ج ية ذص ا ذا الفذن الالتك يلذش
والالوو واش والالتوثي ش والو ووأ والذي ع ت لت فيذ لذورو الكذياط دو ار كوذا أن الفذن الذذي ع
ينقذذا وذذن الة يلذذص نقذذال مرفيذذا وقذذد أة ذذص ا ذذا ولظذذي الفنذذون الولال ذرو التذذش تدذذدإ ىلذذا أن يكذذون
الفذذن فيدذذا لذذذا

الفذذن هذذو الدذذدإ اللذذوا كذذذلك يتفذذص ولذذة ج الفذذن التجريذذدي وذذع قذذاووأ ف لذذفص

الدت والفذذن الذذذي يذذرى أن الفذذن التجريذذدي يلنذذش تيذذا ار الفنذذون التكذذكي يص التذذش تل ذذر اذذن المذذاع
ال ارجي ذذص لمذ ذواا اإلنل ذذان وال ذذةص الومرك ذذا

وملا يص وفيوا يوكن ون تكوينا

أو فيو ذذا تم ذذا وكاند ذذا و ذذن قذ ذوانين ول ذذاميص ولوني ذذص

ال ةذوة أوذا فذش قذاووأ الفذن والفنذانين فيذرى أن الفذن التجريذدي

يلتوذذد ا ذ ا افت ذراض أن القذذيي الجواليذذص تكوذذن فذذش الكذذكاا والل ذوان التذذش تكذذون ولذذتق ص ك يذذص اذذن
الوو ذوع وفذذش تلريذذإ

ذذر لولذذة ج التجريذذد فدذذو ا ذذارو اذذن ألذذاليت يكذذون النذذاتم الندذذالش فيدذذا

التل ي ار التذش ت ذون تكوينذا
وأككاا وولاما

وألوان لالوا

وكذتقص وذن وو ذواا

ة يليذص ثذي التل يذر اندذا وذن ذالا ةذوة

ورووو و ت فص ووا يمقص الوراد وندذا كذكا ور ذش وتلذد لومذص

( فرانتلذك كو كذا_ دالذرو نيذوتن )التذش أنجوهذذا اذاي  7970وثذاع ا ذذا ذلذك ميذخ أنكذذش دذا اذالي وذذن
الترددا

ال ونيص التش تمذية الذدوالر وفذش نفذأ الوقذ

اندا ك ولتةيال

التذش نذتم

وجوواذص وذن الكذكاا والونتجذا

اللوان الرواديص وال ون اللود وال يض وكذلك ال ون ال نفلجش.

تعريف الفن التجريدي:
هناك ادو تلريفا

ل فن التجريدي وندا:

 هذذو الفذذن الذذذي ينتقذذا شكذذكاا الة يلذذص وذذن لذذورتدا اللر ذذيص ىلذذا أكذذكالدا الجوهريذذص ال الذذدو
ميخ تموا ون ال لال

الجوليص ىلا اللفا

الك يص وون الفرديص ىلا التلويي الوة ص.

 هو الفن الذذي ت ذا نداليذا اذن اللذورو الوشلوفذص و نذا أكذكاع جديذدو ا ذا االقذا

اللذص

أميانا قد ع يكون لدا ارتكاو ا ا الواقع الوشلوإ.
 هذذو الفذذن الذذذي تتلذذرى في ذ الكذذكاا وذذن لذذورها الة يليذذص وتت ذذا اذذن وظاهرهذذا الل ذذويص
ليل ج فنا وة قا تت

في لفات الجواليص ون اللور المليص ا ا ا تالإ أنواادا.

 هذذو الوذذد ا الوتمذذدي ل تل يذذر التكذذكي ش النل ذ ص ل فنذذان و النلذ ص لوتذذذوص الفذذن فالتجريذذد وان
كذذان ين ثذذص وذذن الرؤيذذص الو اك ذرو ل ذذا

ل ص ال ا

وع يلج أن يقارن .

ىع ىن ذ لذذد أن ينتدذذش الفنذذان ون ذ ع يكذذون ل ذ أي

 هذذو ونة ذذص جديذذد ل فذذن ولكذذن ونة ذذص دون ماجذذص ىلذذا فذذروض ول ذ قص لقوااذذد اللذذأ ىن ذ
ي ذذرت ويك ذذع ف ذذش ك ذذا اتج ذذاه دون النظ ذذر ىل ذذا أنذ ذ وام ذذد و ذذن ه ذذذه اعتجاه ذذا

ه ذذو اعتج ذذاه

الوليةر.
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دال ذ ذ ذرو الولذ ذ ذذارإ ال ريةانيذ ذ ذذص التجريذ ذ ذذد ا ذ ذ ذذا أن ذ ذ ذ ولذ ذ ذذة ج ذ ذ ذذا

ذ ذ ذذالفن أو

الالتك يل ذذش وه ذذو ه ذذذا الن ذذوع و ذذن الفذ ذن ال ذذذي يم ذذاكش الة يل ذذص وع يوث د ذذا ك ذذكا أو ذ ذ ر

ويوكذذن أن ية ذذص ا ذذا أن ذواع الفنذذون التذذش ع تدذذدإ ىلذذا وماكذذاو الكذذكا الة يلذذش ذذا الت ذذش

تددإ لن يكون الفن ون أجا الفن ذات وليأ وكا دت الواقع الورلش.
 ويلذذرإ قذذاووأ (نيوكذذولينو _ )New Collinsالتجريذذد ا ذذا أن ذ اتجذذاه فنذذش لذذيأ ل ذ أي
ارت اةذذذا

الوو ذ ذذواا

الواديذذذص وع يتلذ ذذا دذ ذذا ذذذا يتلذ ذذإ اللذذذي الدندلذ ذذيص لوكذ ذذكاا

واللنالر ليدا ان أيص دعلص لدا الواقع الورلش.
 وقذذاووأ الفذذن والفنذذانين يؤكذذد أن الفذذن التجريذذدي يلتوذذد ا ذذا قيوذذا فنيذذص اللذذص تكوذذن فذذش
اللوان والككاا الولورو وع يلتود ا ا وو وع التلوير نفل .

 وفذش قذاووأ التلذوير المذديخ فقذذد اذرإ هذذا النذوع وذن الفذذن تمذ

ولذة ج الفذن التجريذذدي

أو الةراو الةير ووثذا لوظذاهر الة يلذص وذلذك ذشن الفذن الذذي ع يذرت ة ذالواقع وع يذذكر فإنذ
لواط كان هذا الواقع هو نقةص انةالص الفنان وال دايص التش دأ وندا أي ع.

وليأ ون الذكا ط اعدااط شن أي تجريد يوثا اوال فنيا رفيلا فذإن التل يذر التجريذدي و ذوون
وقدرت ذ ا ذذا تمريذذك وجذذدان الوتفذذرا كذذا ذلذذك وتوقذذإ ا ذذا الذذت داي الفنذذان التجر ذذص الفنيذذص وذذن
ولادرها وت لذيةدا ىلذا ولادعتدذا الولذا ميذخ يلذتةيع أن يملذدا كذا كذ

ألال وع لةص التككيا الفنش ووقوواتذ

ذواص يتلاوذا

فالقيذاأ هنذا هذو الفذن ذاتذ ويوكذن ترتيذت وجوواذص وذن

الل ذذور التجريدي ذذص مل ذذت ولي ذذار الف ذذن ويظد ذذر الووت ذذاو والجي ذذد و الل ذذادي وال ذذردد أي أن أي
لورو تجريديص ع

وان لجودتدا ااتوادا ا ذا الوذذهت التجريذدي ذاتذ وووذا لذ ص نالمذظ أن

الفن التجريدي يدور موا ال مخ ان جوهر الكياط والتل ير اندا فذش اللذا

وذوجوو تموذا

فش ةياتدا ال ار التككي يص التش ور دا الفنانون وأثار وجذداندي ويوكذن تقلذيي التجريذد وفقذا
عتجاهش الفن التوثي ش والالتوثي ش ىلا( :نفاذي 0221

)21 29 32

أوال :الفن التمثيلي : Figurative Art
هو نل ش ولنا وذرت ة وو ذوع ويمقذص قذد ار ولينذا وذن التجريذد فذش الكذكا نلذت ودرجذا
وتفاوتذذص وهذذو تجريذذد جولذذش ولنذذا الذذت داو ل دعلذذص ا ذذا اللو يذذا

تم يا الككاا أو الكياط الواقليص ىلا أككاا تجريديص.
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ثانيا :الفن الالتمثيلي :Non Figurative Art
هووة ذذص يلذذت دي ل تل يذذر اذذن أكذذكاا ع توثذذا لذذوى ذاتدذذا ك يذذص وتلتوذذد ا ذذا وذذا يتمقذذص وذذن
ذذالا او يذذص تنظذذيي ىيقااذذا

وتناغوذذا

كذذك يص اللذذص وهذذو أل ذ وت ع يمذذاكش ا ذذا اإلةذذالص أي

وظاهر فش الة يلص ا ين ثص ون الا تفكير الفنان وع يتل ص موا كشط ومدد.

سيكولوجية التجريد:
تل ذذود ألذ ذ ات النوا ذذص التجريدي ذذص ىل ذذا ذل ذذك التق ذذدي الك ي ذذر ال ذذذي أمروتذ ذ الل ذذوي الة يلي ذذص ان ذذد

ال ذذت داودا ل ون ذذاهم الريا ذذيص والنظري ذذا

الل ذذيكولوجيص فق ذذد ألذ ذ م

الرو ذذوو الريا ذذيص أداو تقني ذذص

دقيقص لتقدي ال مخ ولي يلد الل ي يلتود ا ا الرؤيص المليص واإلدراك الو اكذر ل واقذع قذدر وذا يلتوذد
ا ذذا تفلذذير الروذذوو والوؤك ذ ار التذذش قاو ذ

ودوذذص ترجوذذص الوذذدركا

الملذذيص فذذش لةذذص روويذذص دقيقذذص

وجردو وقد دأ الفنان يلنا ولال ىلا مد الةوذوض ذلذك لن الفنذان ع يمذاوا أن يلكذأ ل نذاأ

وا يجري فش ميذاتدي وانوذا هذو أكذع ولذ اح يلذ ة ال ذوط ا ذا جوانذت جديذدو ي اةذت أماليلذدي

الفني ذص وقذذد ةذذرح (لذذارتر) فذذش نظريت ذ اللذذيكولوجيص أن الذذواش فذذش الفذذن يذذتل ي دالوذذا فذذش ال يذذاا
 Imaginationواات ذذر ال يذذاا ي ااذذد ذذين النذذاأ واذذالي الواقذذع ليككذذإ اذذن اذذالي

ذذر تتوثذذا في ذ

المريذذص شكوذذا درجاتدذذا وذلذذك ليلةذذش قذذدرو ا ذذا التجريذذد واع تكذذار واإل ذذداع المذذر فوظيفذذص ال يذذاا

ان د اإلنلان تت

فش أن يقدي االوا ديال ل لالي الواقع لذلك يرى (لارتر) فش ال يذاا قذدرو ا ذا

نفش الواقع وهش القدرو اللاليص التش تويو الواش اند اإلنلان ل تجريد واإل داع الفنش.
وو ذذن هن ذذا ن ذذرى أن المري ذذص والت قالي ذذص ع م ذذدود لد ذذا و ذذن اللق ذذا مي ذذخ يول ذذإ ال ي ذذاا النقاليذ ذص
 Spontaneityفدو ون ثص قادر ا ا اع تكار الجديد ويو ج (لذارتر) فكرتذ فذش ااتوذاد اإلدراك
ا ا الوالمظص واذدي ارت ذاة اللقذا دذذه الوالمظذص فيقذوا ":فذش مالذص قيذاوش وذثال والمظذص وكلذت
ف ذذإننش أدرك ذذالا ه ذذذه الوالمظ ذذص ث ذذالخ جوان ذذت و ذذن الوكل ذذت وع يتيل ذذر ل ذذش أن أدراك الجوان ذذت

ال لذذتص دفل ذذص وام ذذدو ف ذذإذا ال ذذتور الوالمظ ذذص وغي ذذر اتج ذذاه نظ ذذري ذذد
وا تفذ

أ ذذرى كنذ

ل وكل ذذت جوان ذذت جدي ذذدو

أ ارهذذا وهكذذذا ك وذذا الذذتور الوالمظذذص ك وذذا الذذتور اإلظافذذا " ىذا الوجوديذذص

تذذرى فذذش الذذواش اإلنلذذانش القذذدرو ال القذذص ا ذذا تجذذاوو الواقذذع وهذذذا وذذا ن ذراه فذذش لذذيكولوجيص التجريذذد
و ناط النواص التجريديص.
ىن أي تةذذور يمذذدخ فذذش أي الذذر هذذو تةذذور يلتوذذد ا ذذا التجريذذد وا تكذذار اللفذذاظ والروذذوو
وللذذا ككذذإ الروذذوو الملذذا يص والريا ذذيص والكتا يذذص وال فظيذذص فذذش كذذا وذذن الل ذذي والف لذذفص والفذذن هذذو
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ككإ يلااد اإلنلان فش التموا ون الوملوأ ىلا الوجذرد ا ذر الوذدركا
تتمذوا الة يلذذص ىلذا لذذورو والظذواهر ىلذا ولذذادع

الروذذوو الوجذذردو لذذفص وذذن لذذفا

اللق يذص الوجذردو كوذا

وهكذذذا يؤكذد لنذذا أن اوديذذاد القذدرو ا ذذا لذذياغص

التقذذدي والتةذذور ل جذذنأ ال كذذري ووذذن ذلذذك نذذرى أن التجريذذد أو

الفكذذر التجريذذدي لذذيأ غايذذص فذذش ذات ذ وانوذذا هذذو تل يذذر اذذن اذذالي ذذا

وذذن الولذذانش ةريقذذص روويذذص

وجردو و تكرو تنةوي ا ذا ة يلذص الذص كذاو ص تتجذاوو الوذور الثانويذص واللر ذيص فذش الواقذع لتنفذذ

ىلذذا جذذوهر الكذذياط واذا وذذا نظرنذذا ىلذذا هذذذا التجريذذد أو الفكذذر الوجذذرد نظذرو ك يذذص كذذاو ص وذذن ذذالا

ت ذذك اللالقذذص التذذش توجذذد ذذين الل ذذي والف لذذفص والفذذن وتلذذا يذذندي نلذذتةيع أن نككذذإ مركذذص الت ذذادا
واللةذذاط الولذذتور يذذندي وللذذا اللذذر هذذو ت ذذدا ا الل ذذوي والفنذذون والولذذارإ اإلنلذذانيص ل ذذدا و ذذع
لذذض ذذا توافقدذذا أي ذذا لقذذد ذذدأ التجريذذد فذذش التفكيذذر الف لذذفش ونذذذ القذذدي ومتذذا اآلن ول ذ ار اذذن

جوهر المقيقص وفاهيي و أفكار وجردو تؤلإ فش الوق

ذات ناميص جواليذص ونجذد جذذور هذذا التفكيذر

اند كا الفاللفص القداوا واوتذد ىلذا فاللذفص الللذر الولذية والذر الند ذص ميذخ ي وذأ تفدودذي
ل مقيقص والجواا ا ا ألاأ ريا ش واددي.
والفنذذان وتذذا وذذا الذذتلان دذذذه الوفذذاهيي الريا ذذيص فذذش فذذن الذذتةاع أن يمقذذص قيوذذا جواليذذص جديذذدو
ترلا داالي الفذن التجريذدي أوذا فذش الللذر المذديخ فيجذد أندذي قذد تولذ وا ىلذا لةذص ريا ذيص ك يذص
أ

ل

االي الظذواهر ل فدذي واإلدراك ولكذن ةريقذص روويذص وجذردو جل تدذا قذادرو ا ذا الذتيلات أي

كذذكا وذذن أكذذكاا الفكذذر ولكذذن فذذش الف لذذفص الولال ذرو هنذذاك وذذن يمذذاوا فدذذي المقيقذذص رؤيذذص ا ويذذص
اعلذتلانص التجريذد لترتيذت

ليةص ووا مص ووتنال ص وول رو اذن ومذدو وتنذاغي أجوالدذا ولدذذا كانذ

انالذذر تكذذكي يص وجذذردو التذذش تتذذشثر كذذكا و ذذدلش التنلذذيص الجوذذالش ل وو ذذواا

أوذذا التجريذذد فذذش

"الل ذي" فقذد ارتذ ة ىلذا مذد ك يذر تةذور الفكذر الف لذفش الذذي ااتوذد ا ذا نتذالم ا ذوي الة يليذص لذذد
ولادلتدذذا فكريذا فذذش ىةذذار وومذذد وتذ ار ة الجذواط فذذال غ ار ذذص ىذا أروا هذذذا الر ذذاة الجذذدلش يؤلذذإ يندوذذا
ويجولدوذذا فذذش ومذذدو ديناويكيذذص ع تنقلذذي فودوذذا ا ت ف ذ

ألذذالي دا وت اين ذ

رؤيتدوذذا فإندوذذا يلذذيران

جن ذذا ىلذذا جنذذت وذذن أجذذا ذوال هذذدإ وامذذد أع وهذذو الككذذإ اذذن مقذذالص الكذذياط وا يذ يالمذذظ أن
الفدي الريا ش والدندلش الوجرد لمقيقص الكون .
قذذد تةذذور كذذكا يذذالطي ة يلذذص الللذذر المذذديخ فشل ذ ج التجريذذد فذذش الل ذذي يلتوذذد كثي ذ ار ا ذذا
الف لذذفص وهذذذا وذذا كذذجع الكثيذذر وذذن الفاللذذفص أن يقيوذوا نظريذذاتدي ا ذذا الل ذذي الذذذي ا ذذر اذذن المقيقذذص
و فاقدذذا ا ذذا ألذذاأ روذذوي وريا ذذش لكذذن التجريذذد فذذش "الفذذن" ي ذذدو ذذدوره أنذ قذذد ارتذ ة كذذالي الل ذذي
والف ل ذذفص ونل ذذتةيع أن نت ذذين ذل ذذك و ذذن ذذالا ت ذذك الرؤي ذذص والنظري ذذا
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يتن ذذاوا انالذ ذره التك ذذكي يص الوج ذذردو شلذ ذ وت جدي ذذد و تك ذذر كو ذذا أتامذ ذ
التكذذكيا وفتم ذ
الذذت ال

لظد ذذور أ ل ذذاد جدي ذذدو ف ذذش

أفاقذذا جديذذدو ل يال ذ فالذذتةاع وذذن اللدذذا أن يكتكذذإ جذذوهر الكذذياط اذذن ةريذذص

لذذورو وذذن ذذالا الكذذكاا الل ذذويص الدندلذذيص والريا ذذيص الوجذذردو كوذذا أوكذذن ىاةذذاط

أل ذ و التجريذذدي الو تكذذر رؤيذذص تشو يذذص و ىدراكيذذص وا ويذذص أكثذذر اوقذذا فذذش فدذذي وتقيذذيي واقذذع ال ذرو
الجواليذذص ولقذذد الذذتةاع الفنذذان التكذذكي ش وونذذذ المركذذص التشثيريذذص أن ي ذذدع أاوال ذ الفنيذذص فذذش

ذذوط

الفكذذر الريا ذذش القذذالي ا ذذا ألذذأ تجريديذذص وذلذذك نفذذاذه ىلذذا وذذا هذذو كذذالن وكذذاون دا ذذا الكذذكا
الظاهري الورلش لوكياط التش ا ر اندا ون الا اللوان وال واط وال ياع
فذذش اللذذاليت واعتجاهذذا

الفن (.اونيأ 7992

كذذالتكلي يين وغيرهوذذا وذذن الوذذدارأ التذذش أكذذد
)750

الكذشط الذذي رأينذاه

ا ذذا ألذذالص التجريذذد فذذش

نشأة الفن التجريدي:
كذذان الف ذذن التجريذذدي أق ذذوى وظدذذر لوماول ذذص رلذذاوش الق ذذرن اللك ذرين دم ذذض النظريذذص القال ذذص

شن  :ا ا الفن أن يوثا وظاهر الكياط ففش ويوند تولذا (فالذي ش كاندينلذكش) ىلذا ىنجذاو رلذي
يكاد يكون ع توث يذا اللذا وفذش أولذترداي ووولذكو ذدأ الفنذانون ول وذرو الولذا ينتجذون أثذار ورك ذص
وذذن أك ذذكاا اللذذص ل ذذي تك ذذن ولذذتودو ذذواش و ذذن الة يلذذص فف ذذش وول ذذكو جذذاط

و ذذاليفيتش) الفوقي ذذص ل ذذوو اإلمل ذذاأ ذذالفن وا تك ذذر وف ذذردو ذا
لالنفلذذاع

الفيوياويذذص قذذد تكذذون الرلذذوي الفوقيذذص ومذذاوع

الجديدو أو فش توثيا اإلملاأ(هيخ 7911

ت ذذشليإ (كال ذذيوير

أك ذذكاا رتي ذذص عل ذذت داودا ول ذذادع

فذذش تلريذذإ وتولذذيع هذذذه الوفذذردو الكذذك يص

 )30فذش الوقذ

نفلذ ا تكذر (فالديويذر تذات ين)

ال ناليذذص الديناويذذص الورك ذذص وذذن قةذذع وذذن الوجذذاا والولذذدن واللذذالك الول قذذص أميانذذا وذذن واويذذص ىلذذا

أ ذرى وهذذه اع تكذا ار أف ذ

( تذات ين) ىلذا فذذن قذالي ا ذا اللذفا

الو وولذذص ل وذواد الوجولذص فذذش

ىةذذار الوكذذان ىلذذا جانذذت ذلذذك قذذاي الفنذذان (هذذانو أرت) رلذذي الكذذكاا الل ذذويص شل ذ وت تجريذذدي
يداا الل وت الميوي.

الككا "ال يووذورفش" كذان قذد لذنع ل لذ ص وذن الومفذو ار ال كذ يص النذافرو كوذا الذتمدخ ( ذن

نيك لذذون) فذذش لنذذدن أل ذ وت هندلذذيا تجريذذدي ي ذذص ذ مذذاف او قويذذا لةوذذوض واثذذارو اعكتكذذاإ الذذذي
يجده (نيك لون) كيلا ألاليا فش او يص اإل ذداع أوذا ( رو ذر دلذوانش) للذت دو ار ذار او فذش وواوجذص
الفن التجريدي لنلرين ال وط وال ون فقد اوا ا ذا تمةذيي الوو ذوع فذش ال ومذص الفنيذص وجل دذا
وجذذرد ول ذذةما

ذذوليص و ون ذذص و ذذالرغي وذذن أن أولل ذذك الفنذذانين أدركذ ذوا ال ذذون وذذن ذذالا وظ ذذالإ

تلذذويريص وكذذذلك وذذن ذذالا وظيفذذص الكذذكا أميانذذا ىع أن رلذذي أوا لومذذص ع وو ذذوايص تلذذود ل فنذذان
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 ).7 0ولق ذ ذذد ا تذ ذذدأ (كاندنل ذ ذذكش)

الرولذ ذذش (فالذ ذذي ش كاندنل ذ ذذكش)( افيذ ذذإ ال دنلذ ذذش ت.

التجريديذص اذاي  7972وكذان ألذ و دالذ ار ذين اللكذواليص الونوقذص والدندلذيص وا ذذر( ذوا كي ذش) اذذن
اللذالي الةي ذش وكذاار لذافيص وأةذا ا ذا لذي

(هذار تونذ ) أ ذذذا اتجذاه تجريذذدي قذذاي ا ذذا اعنفلذاع

ذوليص أو داليذص ولكندذا لذ ص وأوذا (لذذوعا) و

اللار ذذص التذذش تفذرض نفلذذدا ا ذذا الفنذذان و

(واتيو) أة ص ا ا اتجاه الي الفذن اآللذش أو التلذوير اللفذوي(ملذن 0223

 )777أوذا

(ونذ ذذدريان) فاتجاه ذ ذ التجريذ ذذدي لذ ذذواه التكذ ذذكي يص المديثذ ذذص القالوذ ذذص ا ذ ذذا الفذ ذذن الولوذ ذذاري (.افيذ ذذإ
ال دنلش ت.

)17

الصورة التجريدية:
ي قذا اللذاأ الذذذي ارتكذو ا يذ الفذذن التجريذدي هذو ا تكذذار كذيليص جديذدو و دذذذا فذإن أي اوذذا
فنش ىنوذا هذو وؤلذإ وذن كذشط  Objectووذن وو ذوع  Subjectلكذشط هذو وذادو وملولذص واقليذص
كالر ذذاي والقوذذاش أوذذا الوو ذذوع فدذذو كذذكا غيذذر واقلذذش ل يذذاا أو مذذدأ(افيذذإ ال دنلذذش ت.

 )755و ذذذلك ألذ ج اللوذذا الفنذذش وؤلذذإ وذذن كذذشط واقلذذش أي وذذن لومذذص وألذوان ووذذن وو ذذوع

وهو اللوا الفنش نفل والكذشط ع قيوذص لذ دون وو ذوع فنذش أي دون ى ذافص تركيذت ىنكذالش فنذش
والوو ذذوع اذذادو يقذذوي ا ذذا اإل ذذداع والفنذذان التجريذذدي مذذاوا أن يوو ذذع الكذذشط ولنذذا أن يذذدوم

الوو ذوع فذش تكوينذا

الكذشط(افيذإ ال دنلذش ت.

 )755وهكذذا فذإن الوو ذوع الجوذذالش

ع يوكذن أن يكذذون أي أن الجوذذاا لذيةص الذذص ت ذذع ا ذا الوو ذذوع

ذذر ا وذن الالواقليذذص ذلذذك

أن الجواا ينتوش ىلا االي ال ياا ولذيأ ىلذا اذالي الواقذع ولدذذا كذان الوو ذوع ع واقليذا دالوذا أوذا
وذذادو اللوذذا الفنذذش (الكذذشط) فدذذش ومذذدها واقليذذص والوو ذذوع الجوذذالش يجلذذا وذذن هذذذه الوذذادو كذذيلا
جديدا.

والواقذذع أن الجوذذاا الة يلذذش يقذذوي ا ذذا انالذذر واديذذص ت ت ذذإ اذذن اللنالذذر التذذش يقذذوي ا يدذذا

الجوذذاا الفنذذش ووذذن هنذذا وجذذد الفنذذان التجريذذدي جوذذاع الذذا لكذذياط جديذذدو ع االقذذص لدذذا الكذذياط
الووجذذودو والقالوذذص لذذورو ولذ قص فذذش الة يلذذص ا ذذا أن اللذذووإ اذذن الوتذذاع الذواقلش ىلذذا الوتذذاع أو
الكشط الفنش قد مرر الفنان التجريدي ون

رو ار التقاليد ودفل ىلا وجذاا التل يذر المدلذش لكذش

يذذر ة يال ذ و اكذرو التنفيذذذ الفنذذش ولدذذذا ي قذذا أي وو ذذوع ل فنذذان التجريذذدي لذذورو جديذذدو لفك ذرو أو
وتذذذاع أو كذ ذذشط جديذذذد وهكذذذذا فذذذإن ال ومذذذص (ال دنلذ ذذش 7991

 ).13التجريديذذذص لذ ذذية

وذ ذذن

ةذذوة تتجوذذع مذذوا ومذذور يذذالش أو تنة ذذص ون ذ ميذذخ تذذرى فيدذذا اللذذين وكذذاهد الل ذوالي وأكذذكاع

و ت فذذص تلذذتود دعلتدذذا ووذذا تكذذير ىلي ذ وذذن وظذذاهر كونيذذص دون أن توث دذذا فدذذش تك ذ فذذش تركي دذذا
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وتومذذور ةوةدذذا نيذذص الولذذادن والليذذاإ والنلذذجص الل ذذويص والووجذذا
اللذوالي أكذ

ت ذك التذش تكتكذذإ تمذ

ال ومص اللةيرو(اللةار 0222

اللذذوتيص وتواتره ذا وه ذذذه

الوجدذر كذشن ال ومذص التجريديذذص تريذد أن ت ذي اللذالي ك ذ فذذش
.)11

ىن الوركذذو الومذذرك ل فذذن التجريذذدي فذذش الرلذذي هذذو ىاذذادو تكذذوين الكذذكاا الوذذش وذو وذذن اللذذالي

ال ارجش لول مص النظاي واإلدراك وغال ا وا يلوى ا ا وفص هذذا اعتجذاه ىلذا رلذوي (كاندنلذكش) و

( ذراك) شندذذا تقذذوي ا ذا ىيجذذاد ألذ وت جديذد يلذذتند ىلذذا وقولذص ذذشن الكذذون الورلذش وذذا هذذو ىع تجريذذد
لكذذون وكثذذإ وةذذرد أو غا ذذص وذذن اللو يذذا

الوتكذذا كص كوذذا تلذذوره (وايتديذذد) وأن الرلذذاي التجريذذدي

يذؤون ذشن ال ومذص الفنيذص يجذت أن ع تكذون وجذرد تلذجيا ل تفلذير اللذةمش الذذي تونمذ اللذين اذذن
اللذذالي و"التجريذذد" هذذو لذذورو اذذن الواقذذع كوذذا ي ذراه اللقذذا ع تلذذجيا ال ومذذص ال اةفذذص التذذش تقذذدودا
اللذذورو التق يديذذص فمل ذذت ذذا تلذذور الواق ذذع فذذش ة يلتذ ذ الجوهريذذص ككذذشط ولق ذذد ولذذتور ووتك ذذا ك

ل لالقا

الورك ص فالرلاي التجريدي يرلي وا يلرف ووا يكذلر ذ ى ذافص ىلذا وذا يذراه وهدفذ الوا

فش ذلك هو التشكيد الونظي لمقيقص أن ال ومص هش ر ة لووا ع و ت فص ل دا لض.
لقذذد ماول ذ

التجريديذذص ىاةذذاط التفلذذير المقيقذذش لظذذاهرو التجريذذد انذذدوا قذذدو

هذذذا اعتجذذاه والوقذذوع

نواذجدذذا لتل يذذا

التذذش ي ذراد تشكيذذدها ذذشن لوكذذياط وجوهذذا و ت فذذص ل دعلذذص هنذذاك كذذشط ورلذذش

ذذإ الكذذشط الورلذذش ويقذذوا (ويرلو ذذونتش) فذذش ذلذذك":ىن الوذذدلوع

ع ورليذذص"( ويرلذذو 7911

 )752ويذذرى (لذذونواكرأ) ىن اللذذورو التجريديذذص هذذش الولذذي ص التذذش ف ذ دا يوكذذن تمويذذا الواقذذع
ىلا تل يذر تكذكي ش وذن ذالا االقذا

ومذددو وهذش ا تذراص لدذذا الواقذع وذن اجذا اإلولذاك تركي ذ

الذدا ش اذذن ةريذذص ىدراك نياتذ التذذش يوكذذن ى
يليد هذه ال نيا

ذاادا إلكذراإ اللقذذا متذا يلذذتةيع لذذد ذلذذك أن

وهذه التشليإ نفلدا فش مقيقذص و ت فذص هذش مقيقذص ا تذراص الة يلذص ولذالا الرؤيذص

التككي يص وتمةيي تواوندا اإلدراكش الونةقش(وموود 7917

.)721

ىن ال مذذخ فذذش الواقذذع ولذذد اللذذورو التجريديذذص كشلذذاأ والذذتقالا الذذتن ة

ألذذال إلدراك أن ذواع

جديذدو وذذن الذنظي التذذش دااهذا (روعن ذذار ) " الفاا يذذص ال نيويذص" وهذذش وماكذاو تذذي ت نيدذا ع وذذن اجذذا

نلذذد الواقذذع تق يذذد جذذوهره ذذا جل ذ وفدووذذا اذذن ةريذذص و ذذاافص وظالفذ ويقذذر ( ذذار ) ذذشن اوذذا
ألذذمات ال نيويذذص التم ي يذذص الذذذين يذذدركون االقذذا

وجذذردو يك ذ اوذذا الفنذذانين الولال ذرين الذذذين

ي ق ذذون أاو ذذاع فني ذذص ة ق ذذا ل و ذذادد الول ذذتق ص ل وم ذذدو واجذ ذراطاتدي الوتويذ ذوو ه ذذش ا ذذارو ا ذذن انتق ذذاط

ل تنظذذيي ميذذخ يذذتي انت ذذات ومذذدو وذذا وذذن الواقذذع لذذيأ لوجذذرد ولناهذذا الوتشلذذا ذذا لندذذا قذذادرو ا ذذا
الد وا فش االقا

مالوص وع ومدا

أ رى وهذا يلت رجدا ون و ذووندا الوذشلوإ وي ذلدا فذش
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ووج دذذا الولذذانش ا ذذا

تنظذيي يلكذذأ تنظيوذذا وقلذذودا وتكذون النتيجذذص التل ار ذذا ل لو يذذص التذش تلذ

الكذذياط ولذذيأ الكذذياط كلذذورو ل ظ ذواهر ال ارجيذذص كوذذا ينظذذر ىليدذذا تق يذذديا(جذذاكوت 7919

 .)53-55ىن نو ذذة الل ذذورو التجريدي ذذص يق ذذوي ىذن ا ذذا
والواقلش لتوليد االقا

وون ثي تكوينا

ذذص "التلي ذذين" ف ذذش

ي ذذص الك ذذشط الورل ذذش

غير ورليص وتمفيو نظذاي اإلدراك لذدى الوت قذش ا ذا تةييذر

ولاره.

مميزات الفن التجريدي:
لقذذد تويذذو الفذذن التجريذذدي وماولت ذ تك ذ ي

الظ ذواهر النفلذذيص دون الرجذذوع ىلذذا التوثيذذا أي

دون الرج ذذوع ىل ذذا الك ذذكاا الولرف ذذص فج ذذذوره اللويق ذذص ول ذذتودو و ذذن ال ذذروح اإلنل ذذانيص الوة ق ذذص و ذذذلك
التجريديذذص الةريذذص ىلذذا وذذا وراط الواقذذع متذذا ول ذ

تا ل ذ

ىلذذا الواقذذع الالوو ذذواش(ال دنلذذش د-

 )71كوذذا تويذذو الفذذن التجريذذدي ااتوذذاده ا ذذا انالذذر التلذذا ير التلذذويريص (التم ي يذذص) أو
التذش تتلذا وذذا وراط الة يلذص أو ت ذذك التذش يلذذلت فدودذا للوقدذا أو التذذش تتل ذص ذذالوة ص فذش ىثذذارو

الوكذاار والوجذدان ةريقذذص أكثذر لذفاط وأكثذذر و اكذرو(أدريذن هيذذخ 7911
تك ذذون ف ذذش تل يره ذذا وثا ذذص االو ذذا

وملول ذذص أو رو ذذوو ف ذذش تكوين ذذا

ميخ ع ينكش اندا تمريإ فش الذتلواا ك وذص تجريذد(ملذن 7991

 )7ولذو ار كدذذذه

ال ة ذذوة والمج ذذاي واللذ ذوان
 )73فالتجريذد نجذد فيذ

الوفدوي الجوالش ل لوا الفنش وان كان يرلي لوا وراط الة يلص فالفنان لذي يمفذا دقذص الوماكذاو والنقذا
اذذن الواقذذع ذلذذك لن نقذذا تفامذذص ا ذذا ةريقذذص (لذذيوان) أو (كاندينلذذكش) تذذدفلنا ىلذذا تذذذوقدا جواليذذا
ليدا ان لاللذدا الة يليذص كفاكدذص لذيذذو وذلذك اتجذاه يدذدإ ل تل يذر اذن الكذكا الفنذش الوجذرد
ون التفاليا الوملولص وع ينةوي ا ا أيذص لذ ص كذشط واقلذش(اللةذار 0222

ا ارو ان فن تجاذت أمد الةريقتين القاادو أو الةريوو التومي

 )72فدذو

أو اللفويص اللقا أو الدوى.

ا ا أن ون الووكن اعاتقذاد ذشن الفذن التجريذدي كذان وذن أهذي اللذاليت الفنيذص التذش الذتوا

اعتجاه اللق ش (القاادو النظذاي التنذاغي ال نذاط) واللذاةفش الرومذش ول ذرو كذكا جويذا اذن أكذياط
غيذذر توثي يذذص ومققذذص ذذذلك تواونذذا ذذين الذذذهن وال يذذاا شكذذكاا اإلوكذذان تكيفدذذا ملذذت الماجذذص فدذذش
انالذذر جديذذدو هذذدفدا لذذيأ التق يذذد ذذا اعلذذتيلات والذذوعدو وجذذددا ولذذا فالذذدافع ك ذ فذذش أي نواذذص

هادف ذذص ىل ذذا التك ذذكيا ه ذذش التفل ذذير اللقالن ذذش ل تة ذذور الفن ذذش أي اتج ذذاه

ذذص وذ ذواون ذذين اإلمل ذذاأ

الدا ش واالي التجريديص ال ارجش و ذين التل يذر الكذكاا الوجذردو كذال ة والولذامص والو وذأ و ذين
توافقا

اللوان وت ايناتدا و و ت إ الككاا الت قاليص التش تلت

يتي التفااا النةوا

وال ر ا

واإليقااا

وذن التل يذر التجريذدي ميذخ

لتتشثر النفذوأ ووذا ينذتم انذ لذض الولذانش كالموذاأ
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والمذذون والفذذرح ويكذذون هذذذا اللذذاأ الذذذي يقذذوي ا ي ذ اللوذذا الفنذذش التكذذكي ش فذذش اعتجذذاه التجريذذدي
التل يذذري ويتمقذذص الو ذذوون الجوذذالش فذذش التجريذذدي انذذدوا يمذذدخ تةذذا ص ذذين ال ذذرورو الدا يذذص

والدعلص التل يريص.

ويقوا (كاندنلكش) الاواا اللظيوذص ل فذن التكذكي ش هذش فذن ي لذت فيذ انلذر الذنةي دو ار غيذر

وتكرر وثانوي واللنلر الجوهري هذو انلذر الترتيذت الثا ذ

والوذنظي الجذواط وي مذخ الفنذان فذش

مذدود ىد اركذ ثذذي يتمذذرك ال ذذون ىلذذا أن ي ذذدأ كذذكا لذ دعلذذص فذذش الظدذذور وقذذد ين ثذذص هذذذا الكذذكا ا ذذا
الفور أو ةط ومينوا يدرك الفنان أن وقع ا ا ككا ل دعلص وتكذون هذذه الكذكاا انذد اللثذور
ا يدذذا قوي ذذص فلال ذذص مي ذذخ تةةذذا ا ذذا ذا

الفن ذذان وتك ذذون ذا

تذذشثير ذذال مي ذذخ ت اة ذذت وتناك ذذد

ألذ ا ا وجدولذذص درجذذص وذذا لن وظيفتدذذا الروويذذص تظذذا فذذش ولظذذي المذواا غيذذر ومذذدودو وفذذش ذلذذك
يق ذذوا (ك ذذي ش) ":يل ذذتود الفن ذذان ىلداوذ ذ و ذذن انو ارو ذذا كوني ذذص وتةيذ ذرو و ذذن انل ذذر ع م ذذدود لذ ذ تج ذذوا
الك ذذكاا ف ذذش ف ذذاص كو ذذا الل ذذمات ذذال ك ذ ذ
التل يريذص غيذذر ومذذددو روذذوو ودعع

وع قي ذذد" وا ذذا ال ذذرغي و ذذن أن الك ذذكاا التجريدي ذذص

ة يليذص لكندذذا تذذؤثر وت قذذا ق ذوع الذذا وتتذذرك انة ااذذا وذلذذك

ف ذذا تكويند ذذا الوتنالذذت وانل ذذجاودا وان هذذذه الك ذذكاا فذذش ذاتد ذذا ةاقذذص في ذذص تلذذوو ا ذذا الواق ذذع
وتترك انة ااا ذا لوص ميويص أو روح فش الكالنا .
هذه اللوص أو اللفص الذص الفنذان الذت دودا وذن كيانذ الرومذش أكذكاا ذا

م ذور نا لذص

وذذن ك لذذيص وتوي ذوو فذذش الفذذن ولواوذذاا التجريديذذص م ذذور ظذذاهر ين ثذذص وذذن ذذالا هذذذه الاوذذاا

ميذذخ أن التجريديذذص كاتجذذاه غيذذر تك يلذذش فذذش الفذذن او ذ

ا ذذا ىذا ذذص الفوالذذا ذذين فنانيدذذا فذذش

جويذع ذدان اللذالي والتومذذد فذش ف لذفص وامذدو وتوث ذذص فذش مريذص التل يذر واإل ذذداع والثذورو ا ذا التقاليذذد
الفنيص الوتوارثص ووا جلا الفنان يلتمدخ ولالجا

وولذالا تكذكيا و ت فذص فذش ظذا الذر ال مذخ

والككإ واإل داع فذش الوجذالين التقنذش واللق ذش الذر لذي يقذإ التةذور فيذ انذد مذد وذن اكتكذافا
جديذدو وذه ذذص أد

ىلذذا تةيذذر اواوذذا وميةذذص الفنذان التجريذذدي التل يذذري ووذذا كذذان لدذذذه اعكتكذذافا

ال ارقذذص وذذن تذذشثير ا ذذا الفنذذان ىن تمذذرك الفنذذان التجريذذدي نمذذو نةذذاص الاللذذوري والالوو ذذواش
والالواقلش فش الفن ووماولص الدوم ين وذاهو فنذش ووذاهو تقنذش و ذين وذاهو غيرورلذش وغيذر ومذدود
واإلكذذارو الولذذتق ا أي ذذالتموا الذذدالي اذذن ةريذذص الديناويكيذذص التذذش ا ذذر اندذذا وذذن ذذالا فذذن يقذذوي

ا ا ادي التك ي والتوثيا ان ةريص اللفويص واعرتجاليذص ويقذوا (ورنجذر) ":ىن هذذا الفذن يق ذت كذا
الوفذاهيي الجواليذص اللذالدو لن الفنذان ع ينة ذص وذن الكذذشط ذا وذن دا ذ وا ذا الوتذذوص أن ي مذذخ
ان ولاني اللقا والمأ".

http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx

511

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  21يوليو 1027

و دذا أل ج هدإ الفنان هو ال ماص دذا التموا يمثذا اذن ذاتذ ونفلذ فذش اذالي ولقذد ق ذص وأن
هذه الوماوع

التككي يص والتش فيدا التجريديص قاو

ا ا رد فلا ملاأ وذن ق ذا فنذان كذاهد ا ذا

الر وارت ة اإل داع اند الفنان التجريدي التقنيص وأل م

التقنيص فذش مالذص وذن التةذور اللذريع

الذذي يجذاوو الكو يذوتر والتكنولوجيذص المديثذص فقذد اكتلذذت الفنذان مريذص اإل ذداع ومريذص ووارلذص الفذذن
اللذذافش والنقذذش وذذن ذذالا هذذذا الللذذر فالفنذذان يذذرى أن الفذذن و ذذادرو وانذدفاع وموالذذص وانةوذذاأ فذذش
الوة ذذص وثذذورو

ذذد كذذا تق يذذد وهذذذا وذذا يكذذكا اللذذاأ اللذذاي والوكذذترك لفنذذان هذذذا الللذذر التجريذذدي

والتل يري .ىن التجريديص كاتجاه غير تك يلش تموا ولنا التجريد وذا يت ذون وذن ولذان انفلاليذص
وفل يذذذص وو اك ذ ذرو وفذ ذذش نفذذذأ الوق ذ ذ

تموذ ذذا ولنذ ذذا التل يذذذر لذ ذذوات الروويذذذص والرومانيذذذص والوجدانيذ ذذص

والجوانت الفةريص ولذلك امتو فش و ووندا الف لفش ا ذا اعتجذاه غيذر التك يلذش ميذخ ينظذر
الفنذان ىلذذا الميذذاو وذذن ونة ذص الكذذلور الالندذذالش و ذذالروح ال فذذش وال ذدي الوة ذذص فنجذذده فذذش فنذ

يقإ أواي الة يلص النداليذص الوتةيذرو ووقذإ المذذر وال ذوإ فيمذاوا الفنذان وذن ذالا فنذ أن يتذرجي
هذذذه النظ ذرو اتجذذاه الكذذون وهذذو فذذش ةريق ذ لتمقيذذص ذلذذك يتجذذاوو مذذدود الة يلذذص والواقذذع الوذذادي لذذليا
وراط الالوتنذذاهش والوة ذذص ال ذذدي والتجريديذذص وذذن هذذذا الونة ذذص الةيذذر تك يلذذش ع تلت ذذر اإلنلذذان

وقيالذذا ل جوذذاا الفنذذش وع تلتوذذد ا ذذا المذذأ الوذذادي لوكذذياط ال ارجيذذص وانوذذا تلتوذذد ا ذذا اعنفلذذاا
الذاتش الدا ش فش او يص اإل داع الفنش.
والتل يذذر اذذن الونةذذص ىن الفن ذذان التجريذذدي التل يذذري يلذذلا و ذذن ذذالا فن ذ ىلذذا ىدراك مقيق ذذص
الكذذياط والتل يذذر اندذذا ولذذذلك لجذذش ىلذذا التجريذذد والتل يذذر لكذذش يلذذتةيع اعلتقذذاط و اك ذرو وذذع الفكذذار

الك يذذص التذذش ع يوكذذن توثي دذذا ذذشي كذ هذذذه الكذذكاا ال ليذذدو اذذن التك ذ ي والتكذ ي

وراطهذذا االوذذا

ر وةاي ار ان اللالي الواقلش الوشلوإ لذلك يكون اللوا ول ار ان الةيذر ومذدد والةيذر الورلذش فذش
الف ذذن ويلن ذذش التل ي ذذر ا ذذن الةي ذذر وم ذذدود والوة ذذص كوفد ذذوي ف ل ذذفش وجو ذذالش ان ذذد الفن ذذان التجري ذذدي

ا لتل يري ىن الفنان التجريدي التل يري دذه النظرو ال ليدو ان التكذ ي

ي مذخ اذن الجوذاا الفنذش

ف ذذش اللنال ذذر الجو ذذاا اإل ذذدااش ويق ذذوا ف ذذش ذل ذذك (كاندنل ذذكش) "ىن اللنل ذذر ال ذذذاتش ف ذذش الف ذذن يفق ذذد
أهويت ذ وذذع الذذوون ويفقذذد ميات ذ وأن وذذا ي قذذا ومافظذذا ا ذذا قيوت ذ أ ذذدا هذذو اللنلذذر الفنذذش الومذذض
وال ذذدي والذذذي يونم ذ الذذوون ةاقذذص جديذذدو الذذتورار" و ذذذلك فدذذو يؤكذذد ا ذذا وجذذود القذذيي الرومانيذذص
كشل ذذاأ ف ذذش الف ذذن والت ذذش ت ل ذذد الفن ذذان ا ذذن ك ذذا و ذذاهو تك يل ذذش وتوثي ذذش (.نف ذذاذي 0221

)721-723
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اتجاهات الفن التجريدي:

هنذاك تيذاران أو اتجاهذان رليلذيان ل فذن التجريذدي أو الالوو ذواش وةا قذان عنقلذاي فنذش القذذرن
 )70ويق ذذع ذل ذذك ف ذذش اد ذذدين ت ذذاري يين

التال ذذع اكرالكالل ذذيكش والروو ذذانتيكش(هي ذذخ 7911

فاللدد الوا ي دأ ون ااي  7972ىلا ااي  7971واللدد الثانش ي دأ ون ااي .7971
 العهـــد الو  :يتوثذذا فذذش المركذذص التجريديذذص التذذش قذذاي دذذا (كاندنلذذكش) فذذش ألوانيذذا والتذذش ذذدأتمديذذد الف ذذروص اللال ذذيص ل تجري ذذد فيو ذذا يق ذذوي ا ي ذ اتج ذذاه (كاندنل ذذكش) واك ذذارت ىل ذذا الروماني ذذص

الوولذ ذذيقيص(ملذ ذذن 7991

 )773فالتجريذ ذذد لدي ذ ذ ع يقذ ذذوي ا ذ ذذا اللقذ ذذا وانوذ ذذا يقذ ذذوي ا ذ ذذا

المدأ ولدذا فإنذ يقذوا لقذد انتدذا ادذد الوتذاع فذش وو ذوااتش وكذان أريذ أن الذاتيذص فذش الفذن
ع تلذذتور وذذع الذذوون ذذا هذذش وو ذذوايص (ال دنلذذش 7991

)73وتنكذذش الفكذرو اذذن الةاقذذص

الذاتيذذص الدراويذذص ل ةذذوة الرليلذذيص والفقيذذص ووذذا يذذداو لالاتقذذاد في ذ أن الفنذذان (كاندنلذذكش) قذذد

كذذذان يتة ذ ذذع ىلذ ذذا الجوذ ذذاا الونلذذذوا اذ ذذن الة يلذذذص الووكانيذ ذذص لوكذ ذذياط انذ ذذدوا يتجذذذاوو اإلنلذ ذذان
ىملالذذا

الفذذرح واللذذي واللذذذات والراذذت وذذن ونةقذذص اات ذذار أن اللوذذا الفنذذش لذذيأ ل ذ مقيقذذص

أ رى غير وجوده الوادي والظذاهري أوذا الفكذرو فوذن كذشندا أن تكلذ الميذاو(اللةذار 0222
.)755

وكان (كاندنلكش) يلت دي اللوان والكذكاا الوجذردو وكشندذا أنةذاي و ذذلك تةذور تجويلتذ
ىلذا أن تككذذإ لديذ ىوكانيذذص اعلذذتةناط اذذن الكذكاا الة يليذذص فاللالقذذا
تويذذو

الفنيذذص التجريديذذص قذذد

الةذذا ع التجريذذدي التل يذذري فذذش الورم ذذص الولذذا ميذذخ يتظذذافر الو ذذوون التل يذذري وذذع

ال ناط التككي ش .فش وثا هذه الاوذاا نجذد كذااريص رغذي الوظدذر التجريذدي ال مذخ ذو الواويذص
المذذادو والوث ذذخ فذذوص الذذدالرو قذذد أنذذتم تذذشثي ار فذذش الذذنفأ ع يقذذا اذذن التذذشثير النذذاتم اذذن تالوذذأ
اللنالذذر فذذش ال ومذذص الفنيذذص وفذذش ورم ذذص أ ذذرى كان ذ
اعتذ ذوان ال ذذت دو

تلذذويوات تلذذويوا

فيد ذذا ال ة ذذوة الول ذذتقيوص والقذ ذواأ وكانذ ذ

هندلذذيص ومكوذذص

ق ذذد ظد ذذر أول ذذا ةواتذ ذ ف ذذش

اعتج ذذاه التجري ذذدي ان ذذدوا ا ذذرض لومتذ ذ لنذ ذوان تجري ذذد ا ذذاي  7972ويق ذذوا (كاندنل ذذكش) شنذ ذ
 ":يجذت أن يلذ ج الفذن وجذردا اذن ألذ ويذرت ة ولنذا ومذدد ولذروإ يقلذد ونذ أن لولذوان
والك ذذكاا ول ذذانش ول ذذتق ص ا ذذن ولانيد ذذا اللذ ذ يص ف ذذش الة يل ذذص وه ذذش تكتل ذذت ولانيد ذذا الجدي ذذدو
لذياغص الفنذان لدذا لتذذؤدي دعلذص يريذدها وولذذانش ولينذص يدذدإ ىليدذذا" ولقذد لذاال (كاندنلذذكش)
ألوان لتموا أفكاره ونظي الككاا فش لومات ولتلكأ روو او رغي رف ذ علذت داي اللذوان ذا

دعلذذص ولقذذد ولذذإ الناقذذد (وذذاريون وي ذذو) نوايذذص فذذن (كاندنلذذكش) قول ذ  ":انذذدوا كذذاهد
(كاندنلكش) كلر

شننش تالذ فذش اذالي التلريفذا
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اللذذاأ الذذذي يلذذتند ىلي ذ وذذذهت (كاندنلذذكش) التجريذذدي يوثذذا النظريذذص الجواليذذص التذذش ا تذذدلدا
الفي ل ذذوإ اللو ذذانش (ك ذذو نداور) والت ذذش تق ذذوي ا ذذا فل ذذا القال ذذت الل ذذوي أو الة يل ذذش ا ذذا
الكذذكاا الة يليذذص وذلذذك دجذذر وةا قذذص الو ذذاع الة يليذذص اات ذذار أندذذا لذذار وذذن الكذذياط

التذش توذ

انالذذرها ىلذا اللوذذا الفنذذش المذديخ ذذا توذ

يكذذون ذات ذ وتل قذذا الوملولذذا

ا ذا أن التلذذوير يجذذت أن يتجذذرد وع

وأن يكذذون م ذ ار فذذش نذذاط الكذذكا التلذذويري دون أن يكذذير ىلذذا
)

الككاا الة يليص فش تكوين الفنش (.ملن 7991

 العهد الثاني :يتوثذا فذش المركذص التجريديذص التذش قذاي دذا (ونذدريان) ارلذد الجوااذص الدولنديذص وقذداات ذذذر أوا وذ ذذن ككذذذإ اذ ذذن ا تلالذذذا

الكذ ذذكا وال ذ ذذون الة يليذ ذذين وذذذن ميذ ذذخ القذ ذذدرو ا ذ ذذا

التم ار ماع

وو وايص ل كلور وهو وا يلوا ا ا ىاتاي ة يلص الواقذع الوذادي أو الوجذود

(اةيذذص

كذذان

ال ذذال

 )713والتمذذوا اذذن الة يلذذص و ذذوون ذاتذذش و ذال

7991

ويت ذذج ذلذذك فذذش أاوذذاا (ونذذدريان)

لذذدى وفذذاهيي النواذذص الالوو ذذوايص فذذش التكذذكيا ال ذذال

الناتجص ان تلاود ال ةذوة الفقيذص والرليلذيص والتذش تمقذص اعتذوان ذين اللالقذا

الكذك يص وتل ذر

ان النقاط الجوهري وان المقيقص الدالوص فش الة يلص ا ا اات ار أن اللالقذا

ال أرلذيص والفقيذص

فش أاوالذ هذش أهذي اللالقذا

التذش تذنظي القذوى التركي يذص فذش ا ذويص لذورو توثذا فذش جوهرهذا

أل ذذاأ تركي ذذت و ن ذذاط الوج ذذود فال أرل ذذيص وند ذذا يظدرفيد ذذا اعتذ ذوان وتذ ذواتر الك ذذمنص الديناوكي ذذص أي
الفقيذذص ف دذذا ةذذا ع اللذذكونيص "اللذذكون" فذذش توا (ونذذدريان) لوو ذذواات ا ذذارو اذذن ىكذذا ار وذذن
ةوة و ىيقااا

تددإ ىلا ا تداع االي ا

ولتقا ذاتذ وقذد و ذج ألذ ات نوواذ ىلذا

ذلك ":قالال ىنذ وراط أكذكاا الة يلذص الوتةيذرو تكوذن مقيقذص نقيذص ثا تذص ولدذا قذوو تل يريذص" وكانذ
أاوال متا ااي  7920تظدر ا ارو ان تقليوا

ةوة أفقيص ورأليص اقتلذر ا ذا التنذوع

فش اللوان كالمور واللفر والورص واللود وال يض.
ول ومذذص الفنيذذص انذذد (ونذذدريان) ا ذذارو اذذن لذذةج وقلذذي ىلذذا ةذذين أو ثالثذذص ةذذوة لذذودا

تجلذذد ولنذذا الوهذذد كذذكا ذذال

أو تلكذذأ ىملالذذا الوقذذار و اللالقذذا

الكذذووليص والوتواونذذص

كذذكا وثذذالش ولقذذد داذذا (ونذذدريان) ىلذذا الةريقذذص التذذش يوكذذن دذذا ا تذذداع واقذذع ذذال

تكذذكي ش

وذلذك تمذذوا اللذوان والكذكاا الة يليذذص ىلذذا انالذر ثا تذذص الكذذكا والذا ألذوان ألالذذيص وكذذان
يقلذذد ذذذلك ى

ذذاع ت ذذك الكذذكاا والل ذوان فذذش مذذدود نةذذاص التذذشثير اللذذاي لومذذدو الكت ذذص ولقذذد

مذاوا أن يجلذا وذذن فذن التلذذوير وجذرد تنظذذيي تكذكي ش يقذذوي ا ذا اعنلذذجاي الجذوهري الكذذاون

فذذش ة يلذذص ال ذذون فشلذ ج فنذ تمقيقذذا جذذوهري ذذال
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ونذذدريان) و (فالذذي ش كاندنلذذكش) هوذذا قة ذذا التيذذارين الوتقذذا ين فذذش الفذذن التجريذذدي التيذذار

يذ

اق ذذش ريا ذذش فذذش وماولذذص لتلريذذص

الرومذذش والتيذذار الريا ذذش (فونذذدريان) اوذذا ا ذذا تومذذي

الكذذيا ط اذذن كذذيليتدا دافلذذا دذذا ىلذذا أاوذذاص أ لذذاد التلريذذص فذذش الوقذ
الكذكاا

الذذذي يذذؤوا فيذ ىلذذا ر ذذة

ةذذوة وومذذدو ولذذتورو ماو ذص ولدذذا تيذذا ار دا يذذا ورك ذا كالووايذذا القالوذذص فذذش ور لاتذ

التش تؤوا ان ةريص تنالص ولافاتدا ىلا مركص ميص تنقذا الكذشط وذن ال ذا

الكذكا الويذ

ىلذا اللذاي ووذن

ىلذذا الوفدذذوي المذذش أوذذا (كاندنلذذكش) فالتجريذذد لديذ وفدذذوي ع يقذذوي ا ذذا اللقذذا و

ىنوذا يقذذوي ا ذذا المذدأ ولدذذذا فإنذ يقذذوا ":لقذد انتدذذا ادذذد الوتذذاع فذش وو ذذوااتش" وكذذان أريذ
أن ذاتيتذ ذ ف ذذش الف ذذن وو ذذوايص(ال دنل ذذش 7991

 )10وهك ذذذا تولذ ذ

وا يلرإ النواص الالوو وايص  (.اللةار 0222

)10

التجريدي ذذص ىل ذذا

النتيجذص النداليذذص ل لذذالي الظذذاهري ك دايذذص ل ذذر ة ذذين الفنذذان والواقذذع تذذدريجيا و ذذذلك نكذذة فذذش الفذذن

وو ذ ذذا ت ذ ذذونت ه ذ ذذذه الورق ذ ذذص ل ذ ذذيأ لي ذ ذذد ا ذ ذذن المي ذ ذذاو أو غري ذ ذذت اند ذ ذذا فوو ذ ذذوادا
وو ذاويندا كانذ
ىلا الروايا

ا ا اللق ا

دالوذذا ومذذور الفنذذون الرفيلذص ونذذذ اله اروذذا

الولذريص والتراجيذذديا

اإلغريقيذذص

الولالرو والوت قون الذذين يثقذون فذش فذن الفنذانين التجريذدين ويرغ ذون فذش التة ذت
التش تلتذرض ةذريقدي نمذو تذذوص أاوذالدي واعلذتوتاع وذا فذش هذذه الميذاو ال الذدو

ون الوكاار التش تتذوص الفن التجريدي.
الرؤية الفلسفية للفن التجريدي:
لل

القيالا

الدندليص دو ار ألاليا ل تل ير ان القيي الجواليص للالقذص الكذكاا فذش التلذوير

التجريدي ويقوا (أفالةون) ان جواا الككاا الدندليص  ":لل
ولظ ذذي النذ ذذاأ كجوذ ذذاا الكالنذ ذذا
والولةما

أقلد جوذاا الكذكاا وذا يتوقلذ

الميذ ذذص أو الل ذذورو وانوذ ذذا أقلذ ذذد ال ةذ ذذوة الولذ ذذتقيوص والوقولذ ذذا

أو الككاا الوجلوص الناتجص اندا وأن هذه الكياط المليص الواديذص الة يليذص الجوي ذص

ه ذذش جوي ذذص نلذ ذ يا وقارنتد ذذا وثالد ذذا الوة ذذص وه ذذو وث ذذاا الجو ذذاا الوة ذذص أي أند ذذا ع تلتو ذذد ف ذذش
وقيالدا الجوالش ا ا نفلدا أو الةرض وندا أو االقص ل ذدا ذ لض وانوذا هذش هكذذا دالوذا ا ذا
اإلة ذذالص" و ذذذلك ي ذذداو (أفالة ذذون) ل م ذذخ ا ذذن الجو ذذاا الن ذذاتم ا ذذن ا تك ذذار الك ذذكاا الدندل ذذيص
الوجذذردو لن ذ يذذرى أن القذذيي تن ذذع وذذن ذاتيذذص هذذذه الكذذكاا ولذذيأ االقتدذذا شكذذياط وذذن الة يلذذص تذذدا

ا يدذذا هذذذا وقذذد أو ذذج (فيثذذاغورخ) ذذشن القذذيي الجواليذذص ل فذذن التجريذذدي وذذن ات ذوان وتواثذذا وتنالذذص
ت

ع دورها لتظي هندليص.
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ونادى (كو نداور) تجريد الككاا ون أو اادا الة يليص وذلذك فلذا القالذت الة يلذش اندذا
ليككإ الفذن اذن نفذأ اللالقذا

التذش تكذون مقيقيذص ووجذودو فذش الكذياط والمذداخ اإلنلذانيص ىندذا

ع تكا وع توثا الوجود الة يلش لوكياط ا تقدوذ فذش مركتذ (نفذاذي 0221

)31-31

أوذذا (جوجذذان) فكذذان ي لذذد اذذن الكذذكا كقيوذذص جواليذذص وي مذذخ اذذن الو ذذوون ال ذذونش كقيوذذص وقلذذودو
ذذذاتدا وتكذذيع التنذذاغي ال ذذونش فذذش اللوذذا الفنذذش وكذذان يقذذوا ":ق ذذا أن يكتكذذإ الفنذذان وذذاذا يقذذدي أو

يل ر ان او الفنش فإن يلجذت التوافذص اللذمري للذوان هذذا اللوذا" وهذذا (فذان جذو ) لذي يذرد أن
تكون الاواا كلورو ونقولص ون الة يلص ولكن يجذت أن تكذون ول ذرو اذن ذاتيذص الفنذان وأماليلذ
ووك ذذااره ولن ذذا أنذ ذ أراد و ذذن الوت ق ذذش ت ذذذوص اللو ذذا الفن ذذش شماليلذ ذ واوكانياتذ ذ المل ذذيص فيق ذذوا:

"انذذدوا يلذذشلنش

ذذر وذذا هذذذا أ كذذت أي فمذذي أجي ذت ىننذذش لذذليد أن الذذوع أنذذك ع تلذذتةيع أن تويذذو

هذذذا الكذذشط" وه ذذذا ( رثذذر لل ذذيتا) يذذرى أن جوي ذذع الكذذكاا التجريدي ذذص متذذا ل ذذو كان ذ

ذا

لذ ذ ةص

جواليص.
ىنوا تت ذ تشوال اق يا وو وايا " Objectiveوهذا هو يملذن وذواةن الجوذاا فذش اللوذا الفنذش
اذن ةريذص المذأ الفلذيولوجش واذذن ةريذص المذدأ فووقذإ الوت قذذش وذن المقيقذص أو الوجذود ووقذذإ
وجذودي ذين اعنذذدواا واإلملذاأ الوو ذوع الفنذذش ويظدذر ذلذذك ج يذا انذدوا يتذذذوص الوت قذش جواليذذص
القذذيي ويقذذرن التجريذذد ذ لض اللو يذذا

تق

الذهنيذذص ةيذذص الولذذوا ىلذذا تذذذوص ة يلذذص التجريذذد الذذذي لذذيتي

والودى الذي يلدا ىليص فش التم ار الواقع" ويقود (ويكيا لوفور)" :ىنش أداذوا كذا وذن ع

يلوذا ا ذا التم ذار الواقذع فنذذا تجريذديا ةذض النظذر اوذا ىذا كذذان هذذا الواقذع يوثذا النقةذص التذذش
ذذدأ أو لذذي ي ذذدأ وندذذا الفنذذان" و ذذذالك نلذذا ىلذذا القذذوا ذذشن التجريذذد يتمقذذص فذذش ولنذذاه الوثذذالش مينوذذا

يكذذون اللقذذا قذذاد ار ا ذذا اإلدراك ذذارا مذذدود التوثذذيال
النكاة اللق ش فش مدود ولةيذا

الو ووأ ويمذر نفل ون .

التوثذيال

الوملولذذص أي

ذذص اإل ذذداع دون ملذذر

فالتجريذد هذو تنظذيي اللقذا ميذخ يوذر شفكذار وذن وراط

المعاني والقيم الفنية والجمالية للفن التجريدي:
هنذذاك قذذيي فنيذذص كثي ذرو يلذذلا الفنذذان التجريذذدي التل يذذري ىلذذا تمقيقدذذا وذذن ذذالا فن ذ أهودذذا مذذا

وكذذك ص الوو ذذوع التل يذذري وايجذذاد وذذد ال جديذذدا لمذذا هذذذه الوكذذك ص والتمذذرك نمذذو الوثذذا الفكريذذص
اللذذالدو فذذش الفذذن وذذن ذذالا و ذذدأ التل يذذر المذذر واإلفلذذاح اذذن الوكنونذذا

الذاتيذذص ل فنذذان التركيذذو

ا ا او يص التلوير ذاتدا وتمرير اقولدي ون الفكذار الولذ قص وكذذلك التركيذو ا ذا تةويذع او يذص

التلذذوير ذذشك ر قذذدر وذذن الت قاليذذص ميذذخ تكذذون اللذذور فذذش الندايذذص تل ي ذ ار اذذن أاوذذاقدي و التذذالش
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يكون الفن ةريقا لتمقيص الذذا

وذن ذالا تذدفص الوكذاار والمالذيأ وتجنذت التنذاقض ذين الذذا

والوو ذذوع والكذذلور نكذذاة ع ندذذالش يت ذذون ل ل ذ ص وذذن المذذداخ ىن وذذا تمو ذ الاوذذاا الفنيذذص
التجريديذذص التل يريذذص وذذن ولذذان وقذذيي فنيذذص وجواليذذص قذذد تنةذذوي ا ذذا أ لذذاد ومقذذالص تؤكذذد قذذوو وتذذشثير
وفلاليذذص هذذذه الاوذذاا واإللوذذاي وذذا تموي ذ وذذن ولذذان وتل ي ذ ار
وتكذذون القذذيي الفنيذذص فيوذذا تمو ذ هذذذه الرلذذوي وذذن ةاقذذا

الذذص الذذتددفدا فنذذان هذذذا اعتجذذاه

ملذذيص وانفلاليذذص وجواليذذص وهذذذه الةاقذذا

يكذون لدذذا تذذشثير لندذذا تت ذذع وذذن دا ذذا اللوذذا ذاتذ وهذذذا اللنلذذر الذذدا ش يمذذدد كذذكا اللوذذا الفنذذش

التجريذدي التل يذري ينوذا تكذذون القذيي الجواليذص وتوث ذذص فذش ظذاهر هذذه الاوذذاا وذن ال ذارا كالكذذكا
وال ون والتكوين وةريقص الرلي وون أهي القيي الوورثص لدذا الفن القيي التاليص:
 -7يلت ذذر ولذذي ص ل تل يذذر اذذن القذذوو الكذذاو ص وذذن ذذالا جواليذذا

و نيذذص ا ذذا روا ذذة ذذين انالذذر

ناليص اللص.

 -0الفنان إ داا أل وت التجريد يوكن أن يمقص الومتوى النفلش لإلنلان وتكثيف ككا
 -5هو فكر يككإ ان االقذا

ر.

جواليذص وقذيي تكذكي يص وا داايذص جديذدو ت تقذش وذع الرؤيذص وال لذاد

والوفاهيي الفكريص الولالرو.
 -2يلت ر هذا الفن ذا ىوكانيا

فلالص فدو ع يددإ ىلا نقذا الة يلذص ولكذن اإلملذاأ دذا كذكا

أكثذر تلوقذذا وذن ذذالا المذذأ الروذوي ولذذيأ المذأ المدلذذش أي يدذذدإ ىلذا الذذتقالا الكذذكا

ان وظاهر ووواةن الجواا فش الة يلص والت داي ألاليت ى داع أ رى.
 -3يمقص التواون والتنالص واعنلجاي والومدو ين الروح واللقا.
 -1التل يذذر اذذن فكذذر الللذذر وف لذذفت واكتكذذاإ االقذذا

جواليذذص جديذذدو وقذذيي تكذذكي يص ى داايذذص

ت تقش التقاط و اكر وع الوفاهيي الفكريص المديثص.
 -1ىيجذذاد م ذذوا فنيذذص و تكذرو تلذذالم ق ذذايا الكذذكا والو ذذوون وتقذذوي ا ذذا وفدذذوي كذذاوا وجذذوهري
لتمقيص ذلك اعنلجاي فش الومدو الفنيص الوراد الولوا ىليدا.

 -1ل لفص القيي اللكونيص والتش توث دا فش هذا الفن وهش مقيقص هاوص فش توثيا الماليأ.
 -9ىن لدذذا الفذذن لذفص اعوتيذذاو وذلذك وذذن ذالا ى ذذدااا

ع تنتدذش وذذن اإلملذاأ ذذالفن وايجذذاد

رووو جديذدو ملذت القيوذص التكذكي يص ولكذن انلذر وذن انالذر المركذص وذن ةذوة وألذوان

وأككاا هندليص وأككاا مرو ووجود ديناويكيص ين هذه اللنالر فش ناط كك ش جديد.

 -72ه ذذو ا ذذالي وة ذذص ينة ذذوي ا ذذا ول ذذان رومي ذذص تذ ذرت ة اللنال ذذر والل ذذأ ال نالي ذذص وانل ذذجاي
وتنذذاغي لتمقي ذذص الفكذ ذرو و الت ذذالش فدذذو ا ذذالي المري ذذص واعنة ذذالص وذذن ذذالا االق ذذا

ع ندالي ذذص

تككي يص أو ريا يص ولن ولظي أاواا التجريد ومو ذص ونذذ ال دايذص الولذانش والوفذاهيي التذش ع
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يوك ذذن أن تت ذذرجي ىل ذذا أي لة ذذص وه ذذش أي ذذا غي ذذر وترجو ذذص و ذذن أي لة ذذص ول ذذذا فد ذذو لذ ذ ل ذذفص
اعلتو ارريص (.نفاذي 0221

727

)33

المضامين الفنية والجمالية للفن التجريدي:
هنذذاك لذذض الو ذذاوين الفنيذذص والجواليذذص التذذش ينةذذوي ا يدذذا اللوذذا الفنذذش التجريذذدي التل يذذري ووندذذا

ا ا ل يا الوثاا:

-1الباطن والظاهر في العم التجريدي التعبيري:
ىذا كانذ ذ

تو ذذا االق ذذص ت ذذر ة ذذين ظ ذذاهرو اللو ذذا و اةنذ ذ أي و ذذوون الفن ذذش والجو ذذالش فإنذ ذ يوك ذذن

اعلذذتدعا ا ذذا ذلذذك وذذن ذذالا وفدذذوي اللوذذا الفنذذش انذذد (كاندنلذذكش) ميذذخ يتكذذون وذذن انل ذرين:

انلذر دا ذذش وانلذذر ذذارجش اللنلذذر الذذدا ش هذذو اللاةفذذص فذذش روح الفنذذان والذذروح لذذفتدا
ورت ةص الجلي تتشثر ون الا المذواأ والكذلور واللواةذإ ميذخ يذتي ىثارتدذا وذا تمذأ ذ الذروح
والجلذي و ذذلك يكذذون الوملذوأ هذو اللالقذذص ذين الالوذذادي أي ااةفذص الفنذان والوذذادي الذذي ينذذتم

اللوذا الفنذذش أي اتلذاا وت اةذذت وهكذذا يكذذون التلذوير ووجذذود هذذا اللنلذذر الذدا ش

ذذروري

الذي يتوثا فش ااةفص الفنان لن ولداقيص اللوا الفنش.

-2الشك في العم التجريدي -مضمون في ذاته:
ىذا ك ذذان ل و ذذوون الفن ذذش أهوي ذذص ف ذذش التشكي ذذد ا ذذا ول ذذداقيص اللو ذذا الفن ذذش و ذذن ذذالا الو ذذوون
الجوذذالش ل ذ

فإن ذ يوكذذن اات ذذار كذذكا اللوذذا الفنذذش و ذذوون فذذش ذات ذ

نذذاط وتركيذذت لوجوواذذص وذذن اللنالذذر الوتوالذذكص ل كذذكا وال ذذون ذا

ذلذذك أن أي اوذذا فنذذش هذذو

و ذذوون تل يذذري فذذش او يذذص

الت ي ذذص والترتي ذذت مي ذذخ اللذ ذوان والك ذذكاا و ذذا لد ذذا و ذذن ت ذذشثي ار ة يلي ذذص فان ذذدواا اللذ ذوان يول ذذد
ااةفص ولينص وكذلك الككاا كقوى ت ترص اإلدراك والواش ل ملوا ا ذا رد فلذا جوذالش و ذذلك
يوكن لنوو التجريديص أن يكون ل تشثير وا ج ا ا تةير اعهتواوذا

-التجريديص  -أكثر ون أي اتجاها

الجواليذص اللذالدو ميذخ توثذا

ر لدص اعنفلاا (.نفاذي 0221

)720-33

-3استبعاد الهدف التمثيلي في العم التجريدي :

لكذش يل ذر الفنذان التجريذدي اذن اعمتيذاا الذذدا ش يجذت أن ي ذدأ الكذكا وال ذون فيدذدإ وذذن

ذلذذك تن يذ رد الفلذذا اللذذاةفش و التذذالش يتمقذذص التمذذرر الولذذتور ل فذذن وذذن أي

ذذرورو ارجيذذص وثذذا

توثيا الة يلص أو نل دا ويقذوا (كاندنلذكش) ":ي ذدأ الفنذان ذإدراك امتياجاتذ الفنيذص ويمذاوا التل يذر
ان هذه اعمتياجا

فش رووو لذريص ع يوجذد تلريذإ ل الذيص هذذه الروذوو الذتثناط مقيقذص أندذا
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تلذتةا اإلوكانذذا
والولذ ذذاما

التل يريذذص ل ذذون" وميذخ يكذذون ال نذذاط ال ذذونش هذذو نذاط لمذذأ الفنذذان وتكذذون اللذوان

والوالوذ ذذأ ولكندذ ذذا تموذ ذذا و ذ ذذاوين جواليذ ذذص وفنيذ ذذص الذ ذذص وثذ ذذا الكذ ذذلر وال يذ ذذاا

والت قاليذذص واات ذذر (كاندنلذذكش) الك ذذكا وال ذذون انل ذذري ال ةذذص الونال ذ ص ل تل يذذر ا ذذن روح وااةف ذذص
اللوا الفنذش ولذيأ وذن ال ذروري ىاةذاط كذال وذن الكذكا وال ذون الوظدذر الوذادي ال ذا

الكذياط

الة يليذص فالكذذكا نفلذ هذذو التل يذر اذذن وكثفذذا ىلذا الدرجذذص التذش تلذذوج لذرض االقاتذ الداروونيذذص

وذذع ال ذذون و ذذذلك أل ذ م

ال ومذذص التجريديذذص التل يريذذص أك ذ

ولذذرح ل مركذذص والتوثيذذا ذذدع وذذن أن

تكذذون مي ذ او يرلذذي في ذ كذذيلا أو يليذذد التلذذويي أو التل يذذر اذذن كذذشط كذذالن أو وت يذذا فالذذذي يظدذذر
ا ذذا ال ومذذص لذذي يكذذن لذذورو ذذا مذذدثا ويت ذذج ذلذذك فذذش لومذذص (كاندنلذذكش)  -ذذدون ان ذوان -التذذش

أنتجدذا اذاي  7975أن اللنالذر فيدذا ورلذذووص كذكا وذ دي غيذر ول ذذوي ذا وملذوأ ووذدرك لذذدى
الفنان ميخ يل ر ان مركص الرياح فش الة يلص شل وت ا تكاري ومكي.

-4الطاقات الحسية واالنفعالية والصوتية في العم التجريدي:
ىن الفنان التجريدي التل يري ع يريد التل ير ان كشط كذالن أو وت يذا كذذلك ا تلذد اذن الرلذي

فش ميو ال ومذص التق يديذص وانذش الفذن التجريذدي التل يذري إ ذداع الذذا

أو التلريذإ دذا أو التلذاوش

دا ولكن هذا يفل دا ان التل ير الذاتش الذي يفترض في ق وا الذذا

ا ذا وذا هذش ا يذ مريتدذا

ولذذمرها وأن اوذذا الفنذذانين التجريذذديين فذذش الندايذذص و ت فذذا وثذذا ك لذذياتدي فذذإن ذلذذك يرجذذع فذذش
الغ ذذت ىلذذا أن رلذذوي ةاقذذص ملذذيص انفلاليذذص جواليذذص ولذذوفيص أميانذذا وأن هذذذه الةاقذذص تذذؤثر فذذش

الذذنفأ كوذذا يقذذوا ( الفريذذد ذذار) ":ىن الفذذن التجريذذدي يتلذذإ الةذذا ع الجذذاد الوتلوذذص والقذذدر الك يذذر
وذذن المذذدأ ال ذذال هذذذا ىلذذا جانذذت لذذوو التل يذذر والوذذدى اللذذاةفش" (.نفذذاذي 0221

720

)722

النتائج:
الوت قش لكش يتذوص الفن التجريدي ويلتجيت ل

الا ىدراا وجوواص ون النتالم التش تول

ا ي أن يتمقص ل التمذرر الولذتور ل فذن وذن

ىليدا ال امثص إلث ا

فر يص الدرالص هش كالتالش:

 الفذذن الويتذذافيويقش(التجريذذدي) يلتوذذد فذذش فدذذي و ذذوون ا ذذا الجانذذت الملذذش الفلذذيولوجش فدذذوفنذذا دينوذذش وذذنظي يلتوذذد  -أي ذذا  -ا ذذا المذذدأ وال يذذاا كإةذذارين أوليذذين ينة ذذص وندوذذا ك ذا فكذذر
ووذذا يواك ذ و ذذن دعع

وا ذذا ه ذذذا اللذذاأ تظد ذذر اللذذورو كن ذذوع وذذن التنال ذذص الذذدينوش والتواف ذذص

الج ش ين الولنا والروو
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 فذذن التجريذذد فنذذا يثيذذر فذذش الذذنفأ الكثيذذر وذذن الولذذانش والمالذذيأ تلذذتود ىلداودذذا وذذن انو اروذذاجواليص دالوص التل ير يتي تذوقدا ان ةريص المأ والمدأ ويداودا الواش اإلدراكش ل وت قش.

 -اللورو التش يت وندا فن التجريد تجوا فيدا الككاا فذش فذاص ع مذدود لدذا تل ذر اذن دعع

رووي ذذص وك ذذك يص توثي ي ذذص ي ذذتي اللث ذذور ا يد ذذا دا ذذا أغذ ذوار الوو ذذوع وت ذذرا وتت ذذور ف ذذش ل ذذورو
جواليذذص لدذذا وذذدلوع

وتذوقدا.

ت اةذذت الومذذدا

 -يل ذذر الفذذن التجريذذدي اذذن اعنفلذذاع

وتناكذذد الم ذواأ فذذش ةاقذذص فنيذذص فيذذص يذذتي التلاوذذا ولدذذا
اللويقذذص لوذذا وراط الة يلذذص وذالذذك وذذن ذذالا تكذذكيا الفذذن

وادو ويتافيويقيص أوليص فش ذاتدا وثا الةاقص الكاونذص دا ذ فتذشتش اللذورو أو الوو ذوع وموذا

ذ لض اللذذوا

الناتجذذص وذذن ف ل ذذفص الذذص الفنذذان اتجذذاه الة يل ذذص الفني ذص ميذذخ تتوتذذع ةاق ذذص

مليص جواليص وفاا يص وؤثرو تلةش اإليجاو و وون الفكرو التش يقوي ا يدا اللوا الفنش.
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المراجع:
 -7ومو ذذد مل ذذن ج ذذودي(. )7991الو ذذوجو ف ذذش ت ذذاريد الف ذذن الورو ذذش الم ذذديخ -.دار الل ذذفاط:
اوان.

 -0ةارص وراد(د .) -ودارأ فنون الرلي فش اللالي -.ل نان :دار الراتت الجاوليص.
 -5وموود ال يلونش ( .)7991ألرار الفن التككي ش -.القاهرو :دار االي الكتت.

 -2افيإ ال دنلش(د .) -الفن فش أور ا ون دايص الر الند ص متذا اليذوي -.ل نذان :دار ال ارلذد
ال نانش.
 -3دني ذذا أمو ذذد نف ذذاذي( .)0221ف ل ذذفص التجري ذذدي ف ذذش الف ذذن الم ذذديخ -.ول ذذر :دار الوة وا ذذا
ل نكر.

 -1اآلن اونيأ (.)7992الفن الورو ش المديخ؛ ترجوص ف ري

يا؛ وراجلص ج ذ ار ى ذراهيي ج ذ ار

 -.ةداد :دار الوشوون.
 -1ادريذذن هيذذخ( .)7911الف ذذن التجريذذدي أل ذ وولن ذذاه؛ ترجوذذص وموذذد ا ذذش الةذذانش-.

وة لص اليقظص.

ة ذذداد:

 -1ملن ومود ملن( .)0223وذاهت الفن الولالر -.القاهرو :دار هال ل نكر.
 -9افي ذذإ ال دنل ذذش( .)7991أث ذذر الجوالي ذذص اإلل ذذالويص ف ذذش الف ذذن الم ذذديخ -.دوك ذذص :دار الكت ذذات

اللر ش.

 -72و تار اللةار فاص الفذن التكذكي ش ا ذا وكذارإ القذرن المذادي واللكذرون دار الكذروص
القاهرو 0222
-77

ذوينتش وذذوريأ ويرلذذو( .)7911الورلذذش والالورلذذش؛ ترجوذذص لذذلاد وموذذد

دار الكؤون اللاوص.

ذذر _.ةذذداد:

 -70أود ذ ذذو ومو ذ ذذود ( .)7917الف ذ ذذن التك ذ ذذكي ش الولال ذ ذذر التل ذ ذذوير -.ي ذ ذذرو  :دار الوث ذ ذذخ
ل ة ااص والنكر.

 -75كورك جاكوت ( )7919ال ةذص فذش الدت المذديخ المداثذص والتجريذت؛ ترجوذص ليذون يولذإ
 -.ةداد :دار وشوون ل ترجوص والنكر.
 -72وملن ومود اةيص ( .)7991اتجاها

فش الفن المديخ -.القاهرو :دار الفاروص.
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