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 : ةــــــالمقدم
�عتبر النقد الفني أحد األدوار التي تشمل العدید من الجوانب إتجاه العمل الفني،إذ  

 و لذلك �كمن رؤ�ة صحیحةیرى العمل الفني  حیث أن النقد الفني هو التذوق �حد ذاته،
 و �شف مضامینه دور النقد الفني في تفسیر العمل الفني و مضامینه و إضاحه للمتلقي

 لمختلف األعمال شاملةضمنیة و عبارة عن قراءات النقد الفني �إعتبار أن ،الجمالیة
 .الفنیة

المهام الرئیسي للنقد الفني نجده یتمثل في �حیث إذا ما تمعنا جیدا في الدور و  
ءات تحدید و تبان قیمة العمل الفني و �ذا تفسیر و تحلیل أفكاره و الدالالت و اإل�حا

سیر دالالته ــل و تفـــــالكشف عن فكرة العمــــــــــــــــــــــ و �إعتبار أنالتي �حملها في مضامینه،
و فائدة و لذلك نستخلص �أن جل المعارف و المهام األكثر ضرورة التعبیر�ة، هي 

التفسیرات و التحالیل التي تدخل في سیاق تبیان و توضیح قیمة العمل الفني هي 
یر ،غمفیدة أثناء تذوق العمل في صیغته التحلیلیة قصد إستعا�ه و الحكم علیه�الضرورة 

توقف �أي عمل فني و تذوقه من طرف الناقد الفني و �ذا تفسیره و تحلیله ی اإلستمتاعأن 
المعرفة المستوى المعرفي الذي یتمتع �ه ذلك المتذوق أو الناقد،أي  �الضرورة على

و نضج إحساسه  العاليعلى مستوى نمو تفكیره  �ما أنه �ذلك یتوقف،  للفن الشاملة
  �الجمال. 

لى جانبین.الجانب النظري تم تقسیمه إلى ثالثة فصول، تطرقت في �حثي هذا إ 
الفصل األول تطرقت فیه إلى تار�خ النقد الفني عبر مختلف المراحل إلى غا�ة العصر 

حول أهمیة النقد الفنــي المعاصر،كما تناولت في الفصل الثاني ثالث مباحث،عن األول 
في المبحث الثالث إلى طرق النقد و وظائفه، و الثاني عن أسس النقد الفني و نظر�اته و 

الفني و خطواته.و فیما �خص الفصل الثالث تم جزئته إلى مبحثین األول حول التحلیل 
قي تمحور حول یو جانب تطبالفني و أنواعه و الثاني حول النقد الفني في قراءة اللوحة.

مل فني.و تمثل هذه الدراسة دراسة تحلیلیة نقد�ة �إعتبارها الخطوة األساسیة لقراءة أي ع
تحلیلي و صفي لقراءة اللوحة الفنیة �أسلوب مسحي و تحلیلي نقدي إطارا نظر�ا منهجیا 

كعینة  محمد إسیاخمإستندت فیه إجراء و معاینة لألعمال التشكیلیة للفنان الجزائري 
السؤال  في ، و تتلخص إشكالیة الدراسة "المرأة و الطفل"لدراسة تطبیقیة للوحة الفنیة 

 الرئیسي التالي:
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ي أنقد  ـــ ماهو النقد الفني؟ و ماهي أسسه و نظر�اته في تطبیقه حول تحلیل و
 عمل فني تشكیلي و تقییمه ؟ 

 إلى جانب تساؤالت أخرى:
 ـــ �یف �ساهم التحلیل و النقد في قراءة اللوحة الفنیة التشكیلیة ؟

 الفنیة؟ـــ ما أثر التحلیل و النقد على قراءة اللوحة 
و من الدوافع الذاتیة إلختیار الموضوع هي أن اللوحة الفنیة من مجال إهتماماتي  

و �ذا الرغبة في البحث حول عالقة اللوحة الفنیة و النقد من خالل آلیات و خطوات 
 المتبعة في التحلیل الفني.

 ـــ نقص الدراسات المتعلقة بتحلیل و نقد اللوحة الفنیة خاصة في الجزائر.
 ـــ محاولة إثراء المكتبات �مثل هكذا أعمال.
 ـــ دور التحلیل و النقد في توضیح القراءة.

و �إعتبار أن تطور الفن عبر : الفرضیة األولىكما عملت على فرضیتین، 
و  و هالعصور المختلفة سایر میالد و نشأة توأمة العین البصیرة للعمل الفني و تذوقه أال

 ة:ثانیالفرضیة ال،و بب الحقیقي في إستمرار�ة الفن إلى یومنا هذاالنقد الفني على أنه الس
 على أن الفن التشكیلي �إختالف مواضیعه و مناهجه، و لغرض إستمرار�ته و تطوره �ان

،حیث هناك حتمیة ظهور تیار موازي له لتصحیح و إبداء الرأي فیه �ما �سمى �النقد الفني
�مارس هذا العمل الفني النقدي من طرف أكفاء متخصصین إلعتمادهم على طرق و 

  بنقد بناء مساهم في إنماء و تطور الفن التشكیلي �صفة عامة.أسس و نظر�ات تفي 
كما تهدف هذه الدراسة إلى التطرق إلى الجانب النظري حول ماهیة النقد الفنــــــــي  

 لي.الزمنیة، و محاولة الكشف عن فهم و قراءة الفن التشكی و تطوره عبر مختلف المراحل
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ـــــات ـــــأما المنهج الذي إتبعته في �حثي هذا هو التحلیلي القائم على جمع المعلومــ
ت بناء اإلطار النظري.و إتباع خطواالمراجع و المصادر ذات العالقة لو البیانات من 

 إجرائیة للتحلیل و عناصر تشكیل اللوحة الفنیة التشكیلیة. 
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Iالفصل األول: تار�خ النقد الفني ـ. 
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 األولل ـــــــــالفص
 

 

Iتار�خ النقد الفني.: األولالفصل  ـ 

 
 .مراحــــــــــل النقــــــد الفنــــــي: المبحث األول    

 .النقد الفني في العصر الحدیث و المعاصر: المبحث الثاني    
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Iالفصل األول: تار�خ النقد الفني. ـ 

 .مراحل النقد الفني المبحث األول: 

 النقد الفني قد�ما. المطلب األول:  
معضمها رسومات  كانت كان اإلنسان منذ القدم محاوال رسم مختلف األشكال   

یث و ذلك على مستوى جدران الكهوف و المغارات �ح حیوانیة نظیر تأثره �الحیوان أنذاك

 و ،یراها اآلخر جمالیة متعة قیتحق �غرض اته تهدف إلى غا�ات مختلفةرسوم كانت

 إلى الحس هذا تحول لم �منع الحضاري  تطور و �ذا تطوره اإلنسان حساسیة �طبع

 تهدف إلیها والتي �انت قیم ال و فهم و الرسومات األشكال تلك لقیم وتذوق  استمتاع

 )1( �الجمال المرتبطة أساسا

 أعطي للنقد الفني أهمیة �بیرة و ذلك في الحضارات القد�مة و �انت رعایته من

طرف الحكام �التحدید،كما حضي بنفس القدر من الرعا�ة و اإلهتمام خالل الحضارتین 

 قیم حدیدالقرارات في تأصحاب  هم والكهنة الحكام كان إذ أنه أنذاك .الفرعونیة و الرافد�ة

 في �عملون  ار�ینمه عمال مجرد الفنانون  و�ان ، مختلف األعمال الفنیة جمالیة و

كما عمل الحكام و الملوك في تلك  .الحكام قصور و لمعابد تا�عة خاصة فنیة اتورش

ن هؤالء تا�عی الحقب الزمنیة على تعیین أناس متخصیین في الهندسة و العمارة �إعتبار

و  )لكبار موظفي الدولة، و تم تكلیفهم �اإلشراف على العمال ( الفنانیین التشكیلیین 

توجیههم �القیام �مختلف األعمال الفنیة و من ثم تقییمها من طرف المهندسیین 

  المعمار�ین.

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 (بتصرف). 25،ص.2000عطیة محسن محمد،الفن و الجمال في عصر النهضة،مصر، :)1(
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 النقد صور من صورة المهندسون المعمار�ون أنذاك �مثا�ة �ه �قومون  ما فكان

الل من خ الفنانین بتوجیه قیامهم جلیا عند �ظهر ذلك الفنیة ألعمالا لمختلف تلك الفني

العمل على  جانب من ضف إلى ذلك،أو عدم رضاهم بتلك اإلنجازات الفنیة رضاهم

 .والكهنة للحكام یةنالف األعمال هذه وتوضیح تفسیر

 حرى رسم أو �األ على القد�مة األعمال الفنیة في التر�یز أنه تم �مكن القول كما 

قصد تحسیس اآلخر�ن  و اإلستكبار العظمةیات ذات داللة على وضع في الحكام تصو�ر

العمال  و�انوا ،�الرعب و الخوف في نفوس الناس و إستمرار الحكام على رأس السلطة

 يالفنالعمل  �ظل أن مهندسیین و معمار�ین علىالفنیین و �ذا المشرفیین علیهم من 

في  تهحر� لفنانالعامل ا مع سلب لهم وضعوها التي التقالید العادات و على محافًظا

بل العمل على حسب ،التعبیر عن أراءه و أحاسیسه الفنیة أو أي تغییر أو جدید

 فنیةال والقواعد التقالید �خالفما  یرفض النقد و�ان التوجیهات و التقید �ما أمرو �ه،

 العامة تجذب أوضاع مختلفة في رموزه وتصو�ر �الدین خاصة محددة معرفة على القائمة

 .الجمالیة الوظیفة و�ین الدینیة، الشعائر�ة الوظیفة بین الفنون  فجمعت المجتمع، من

 التي اتالحضار  إذ تعتبر من بین نصیب في ذلك اإلغر�قة لحضارةل أن كما

ور محت،ت في صیغة جمالیة �بیر للعمل الفني و �ذا تقییمها و الحكم علیها أعطت إهتمام

 وسقراط في وأرسطو أفالطون  هذه الحضارة  فالسفت أبرز من و�ان في فكر نقدي فني

 الفن فلسفة في او كتب من أول هم الفالسفة هؤالء حیث �ان المیالد قبل الخامس القرن 

  .اإلغر�قیة الفنون  و تطور زدهارإ تتماشى مع  الفلسفیة أفكارهم كانت فقد والجمال،

و ما �انت تحمله عذه األخیرة من أفكار في  المسیحیة ورظه عند�عد ذلك و  و 
 الفنون � �الموازات ما �سمى ظهرتجسید الدین المسیحي و نشره في مختلف الشعوب 

 العام الذوق  معتتماشى أشكال  عمل و رسم �انت تعتمد �األساس على التي المسیحیة
 إذ �ان دور النقد الفني عند .الروحي الحس و �الطمأنینة الشعور إلى یهدف الذي
 ى ــــــــــحیین �عمل إال على نشر المسیحة في أعمال فنیة تشجع على ذلك و العمل علالمسی
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لك القیام �األعمال الفنیة ذات الطا�ع الشخصي الدیني في أوضاع جمالیة تعكس قدسیة ت
 األشخاص من أجل جلب و جذب أنظار المتعبدین و التأمل فیهم. 

وجیه �مكن القول أنه عند ظهور المسیحیة و تأثرها �ذلك �الفلسفة الیونانیة تم ت 
و  ني إذ إستخدم النقد �أداة للتبشیرالفن على لعب دور إرتباطه الوثیق �الجانب الدی

ن الدعوة للدین المسیحي لغرض التأثیر على الذوق العام و توجیهه من خالل التعبیر ع
قصص دینیة مسیحیة خیالیة بتجسیدها على جدار�ات ضخمة في مختلف الكنائس و 

 أسقف الكاتدرائیات التي �انت منتشرة و �كثرة أمذاك.  
للفن و خاصة  العام الذوق  في ریتغیسالمي �ان هناك خالل ظهور الدین اإلو  

 جدیدة جمالیةصبغة و قیمة  الفني النقد �حیث أعطى فیها، انتشر التي المناطق في
 ةخاصمختلفة عن القیم األخرى التي تم التطرق إلیها التي سبقت ظهور الدین اإلسالمي 

 للفن فكان �ف، الشر النبوي  والحدیث الكر�م القرآن ما تبین من خالل ما أتى �ه
 في ظهر ذلك كما الجمالي، �الجانب أو �الشكل هدف ظاهر و مرتبط تماما إال اإلسالمي

 و لغرض نفعي. وغیرها واألسواق والقصور العبادة أماكن تز�ین في الزخرفة جمالیة
�حیث و من خالل النقد الفني اإلسالمي في هذه الفترة عمل �األساس �ذلك على  

إ�عاد و رفض �ل ماهو وثني و �ذا في تحطیم األصنام بناء على ما جاء �ه القرآن و 
ات و .مما أدى ذلك إلى توجه الفنانیین المسلمیین في تجسید رسومالسنة النبو�ة الشر�فة

  .)1(الدین اإلسالميأشكال زخرفیة تتماشى و مبادئ 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن مذ�رة طارق �كر عثمان قزاز،طبیعة النقد الفني المعاصر في الصحافة السعود�ة،�حث تكمیلي  )1(

 . ( بتصرف)2000،السعود�ة،للماجستر،جامعة أم القرى 
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 :النقد الفني في عصر النهضةالمطلب الثاني: 
  
  

 على �عمل الجمالي الحكم و�ان ، جدیدة رؤ�ة النهضة عصر في للفن كان لقد
 تطور و القد�مة، الفنیة الرؤ�ة و �ذا عن والفني الثقافي لتراثحول ا جدید و تحلیل تفسیر
 من انو� .في تلك األعمال الفنیة اإلبداعیة القدرات نتیجة الفترة هذه خالل الفني العمل
 نسانیةاال عن الجمالیة كتب الذي ) م 15 القرن  ( لبرتيأ فلیبو الفترة تلك في النقاد أبرز

 الكونیة في الرؤ�ة في �كمن البشر�ة المعرفة مصدر أن في كما �ان یرى  للكون، كمر�ز
 دا�ةب وشكلت الفنانین على فلورنسا في نشرها أثرت �تا�اته التي و البشر�ة، النفس حدود
 .)1(االنسانیة �الحر�ة عرفلما 

 و في خالل هذا العصر أي عصر النهضة �ان سائدا �ما �سمى بنظر�ة الجوهر
 ه النظر�ة �أن دور وهذ عرففیما �خص النقد الفني في أورو�ا �التحدید ،كما �انت ت

 وظیفة الفن هو:
 " تقلید للطبیعة في تسامي،فلیست مهمة الفنان تقف عند حد نقل المظهر الحسي 

إلى خلق  لألشیاء و الموضوعات �ما هي علیه في الواقع، بل یتعدى ذلك لیصل لیصل
 . )2(صورة، أو نموذج �خضع للقوانین الطبیعیة"

 من النهضة في عصر أي عمل فني  جودةقیمة و   على الحكم كما �ان �عتمد
�ذلك  والتشر�ح  وعلم �المنظور واالهتمام والطبیعة األفراد تصو�ررسم و   في الفنان قدرة

 المسیحیة الدینیة الصور عن التعبیر�ذلك من خالل  و والخط �اللون  االهتمام
 .القد�مة اإلغر�قیة الحضارة ذات األصولالكالسیكیة  والموضوعات

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .عن مذ�رة طارق �كر عثمان قزاز،مرجع سابق( بتصرف)  )1(
 .58،ص.1996،دار المعارف،مصر،2عطیة محسن محمد،غا�ة الفن دراسة فلسفیة و نقد�ة،ط )2(
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 من النهضة في عصر أي عمل فني  جودةقیمة و   على الحكم كما �ان �عتمد
شر�ح الت وعلم �المنظور واالهتمام والطبیعة األفراد تصو�ررسم و   في الفنان قدرة

 الدینیة الصور عن التعبیر�ذلك من خالل  و والخط �اللون  االهتمام�ذلك  و
 .القد�مة اإلغر�قیة الحضارة ذات األصولالكالسیكیة  والموضوعات المسیحیة
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 : النقد الفني في العصر الحدیث و المعاصر.المبحث الثاني

 .:النقد الفني ما بین القرن الثامن العشر و العشرون المطلب األولـــ   

و خالل العصر الحدیث و �عد عصر النهضة المتمثلة في النهضة األورو�یة،كان  
ع ا داإلب حول التوجه نحو إ�جاد الذوق الرفیع و األسلوب المتمیز و للنقاد نوعا من اإلتفاق

ن حي و �ذا الفیفي األعمال الفنیة،و خالل هذه الفترة �ان هناك اإلهتمام �الفن المس
اإلسالمي،و في ظل هذه األراء حول قیمة و تمیز العمل الفني �انت �ل الظروف تسمح 

 منذ القرن الثامن عشر،و مع ظهور و تطورهللنقد الفني في تأد�ة و ظیفته على نموه 
مع زاد من مساهمة النقد الفني في التأثیر على الذوق العام و خاصة في المجت المعارض

الفرنسي،و �ان النقد الفني یؤدي وظیفته على صفحات الجرائد و على مستوى المعارض 
  .)1(الفنيالخاصة في فرنسا من أجل دعم اإلتجاهات التي تدعو للرفع من الذوق 

�حیث �ان للنقد الفني دور مهم في توجیه و حث الفنانیین على إبتكار مواضیع و  
ني أعمال فنیة متمیزة لغرض تمجید القومیة الفرنسیة و اإلبتعاد و إقصاء الفن الیونا

القد�م.و إشتهر خالل هذه الفترة مجموعة من النقاد نذ�ر منهم (دیوفال،و شوسار،و 
ثة ، و سان جرمان و غیرهم)،إذ �ان النقد الفني �ستعین في تمر�ر إتجاهاته الحدیبونس

 الصحافة.من خالل 

و مع النظر�ة الجدیدة للقرن الثامن عشر في تعر�ف مفهوم الجمال و إتباع المنهج  
قیم اط الالنقدي إعتبرت الجمال طرفا من المعرفة الحسیة التي تساعد الناقد الفني من إستنب

ادي مالیة من خالل معارفه المتحصل علیها سا�قا،و �التالي المتلقي أو الجمهور العالج
الذي �فتقد لتلك المعرفة �صبح عاجزا عن تذوق جمالیة أي عمل فني،و هنا �أتي دور 

 الناقد الحقیقي في إ�ضاح للمتلقي و جعله على قدرة في تذوق تلك األعمال الفنیة.

 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنظر).( topic-asra.ahlamontada.com/t1082b-art،أنترنت)(موقع  تار�خ النقد الفني )1(
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و مع ظهور الحر�ة النقد�ة الكالسیكیة �ان اإلعتماد الكلي في توجهاتها على 
 تقییم العمل الفني �خضع لمبادئ اإلنسجام و التناسق و المستوحات من إفرازات

عن ما �ان �سمى �طراز الر�و�و  الفن الیوناني القد�م،مع تجنب و اإلبتعاد
الزخرفي،حیث �ان ظاهرا من خالل اللوحات الكالسیكیة الجدیدة تعتمد على 

 �إستخدامالوضوح في التكو�ن مع الحفاظ على إتزان اللوحة،لتحقیق غا�ة جمالیة 
تقنیات الظل و النور مع اإلهتمام �حسن إنتقاء األلوان �اإلضافة إلى تحدید 

 عمل الفني.العناصر داخل ال

إزدهرت الحر�ة النقد�ة �ذلك مع ظهور المدرسة الرومنسیة �إعتبار قیامها  
واءا على أن النقد الفني �حاجة إلى حر�ة الناقد في �تا�اته عن األعمال الفنیة س

 كان ذلك من الناحیة السیاسیة أو اإلجتماعیة.

 امن عشر مرتبطا" إقترن النقد الفني �علم الجمال الحدیث مع نها�ة القرن الث
ة �مشكالت التذوق الجمالي و یندرج تحتها المشكالت السیكولوجیة و الفیسیولوجی

متعة المتعلقة �الشعور �الجمال و عالقته �الخیال و الحس و أثر الترا�ط و أثر ال
م لتناغا�الجمیل في العملیات الحیو�ة و الحالة النفسیة لإلثارة الجمالیة و عالقات 

تتطلب هذه المشكالت منهجا نقد�ا لدراستها .و تنشأ من تحلیل .و و اإلنسجام
ج محتوى األشیاء التي نحكم �جمالها و هي مسألة النقد الفني .و مشكالت اإلنتا

لعمل االفني و یندرج تحتها غا�ة الفن،طبیعة الدافع الفني،الخیال و عالقته �فكرة 
  .)1(و تطور الفن"الفني،الدافع الفني و وظیفته في تقدم الجنس البشري 

إذ حاول الفنانون و النقاد و �ذا المفكر�ن و �عد الثورة الفرنسیة و الثورة  
األمر�كیة البحث عن �ل ما هو جدید و اإلبداع من خالل األعمال الفنیة التي 
تتوافق و تتماشى مع العصر الجدید،و مع تغیر المجتمع و توجهاته الصناعیة 

التي ظهرت في أسلوب و نمط الحیاة  المخترعاتأثرت هذه األخیرة من خالل 
 الیومیة،�حیث نتج عن ذلك إبتكار و خلق أشكال و رسومات جدیدة لموضوعات 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57،ص.1968،دار الفكر العر�ي،مصر،2إسماعیل عز الدین،األسس الجمالیة في النقد العر�ي،ط :)1( 
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الحاصل في وسائل التعبیر الفني،و مع تغیر األسلوب و طر�قة و ضع  تسایر التغیر
األشكال و الخامات من خالل تلك األدوات المستحدثة التي �انت بدورها تعبر  عن 
 مظاهر الحیاة،أدى ذلك في التغییر الجذري عن مضمون اللوحة الفنیة و مفهوم الجمال

 �صفة عامة لدى الذوق العام.

ن التاسع عشر عمل �ل من الفنانیین و الفالسفة و المؤرخین و و مع بدا�ة القر  
 راساتالنقاد و �ذا الجمهور المتلقي في التعرف على الجمال �نظر�ة نقد�ة ترتكز على الد

 وكما عرف النقد الفني خالل القرن العشر�ن تطورا ملحوظا یرضي الحاجة و التقدیرات،
ال لغرض فهم و إستیعاب معاني الفن و الجم المبتغى الحقیقي للجمهور الذي �ان �فتقده

الحقیقیان حیث �ان �قتصر أنذاك تقدیر العمل الفني �صیغة ذات ذوق عالي ینحصر 
 عند العارفین �الفن و علم الجمال و علیه أصبح النقد الفني �قوم على:

 الحوار بین الفنانیین و النقاد و المتلقین. /1

فن و �خ القافة الفنیة و اإلهتمام �األعمال الفنیة و تار اإلهتمام من قبل المتلقین �الث /2
 فلسفته.

ب إعتبر النقد الفني موجه و موضح من خالل تلك اإلتجاهات الفنیة و تبیان الجوان /3
 الجمالیة.

�مكن القول من خالل ما تم التطرق إلیه یتبین أن في نها�ة القرن الثامن عشر  
ان �ختص �الجمال ذاته،و لكن القرن التاسع عشر � إرتبطت �لمة الفنون الجمیلة �كل ما

 التي تشكلت و تأثرت نتیجة اإلختراعات العلمیة،فغیرت من بدا�ة عدید من اإلتجاهات
 مفهوم الفن من خالل محاوالت الفنانین لغرض التجدید و اإلبداع و اإلبتكار.
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 المعاصر.النقد الفني  :الثانيالمطلب ـــ 

 ولبنان وسور�ا مصر مثل بلدان في العر�یة البلدان إلى االستعماردخول   عند
 نیةالف االتجاهات �ان له تأثیر على النقد الفني المعاصر نتیجة العر�ي و�لدان المغرب

 مالقی بین المزج محاوالت لفنانین العربل كما �ان .العر�ي العالم فنون  على الحدیثة
 العرب نون الفنا تأثر معظم و .العام العر�ي الذوق  �فضلها التي التراثیة القیم و�ین الحدیثة

 المحاوالت لتلك یتماشى �كن لم العر�ي الفني النقد ولكن الغر�یة، الفنیة �المدارس
 الفهم دموع والحیرة العر�ي العام الذوق  في ازدواجیة سبب مما العر�یة في الفنون  التجر�بیة

 مماثلة لكونها الغر�یة الفنیة التیارات تلك �ستقبل العر�ي المجتمعو�ان  .األمر بدا�ة في
 النقد تمكن من ثم و في فترة الحقة و .والتكنولجي والتطور الحضاري  التقدم لمفهوم
 .ر�يغال الفني التطور بر�ب التشكیلیة واللحاق الحر�ات هذه مواكبة من العر�ي

 لها ةمهن لیصبح �عد یرتق لم أنه حیث حادة، أزمة العر�یة البالد في النقد " �عاني
 ة،�الكتا� النظر وجهة عن التعبیر �قتضي والنقد فیها، الرأي وأصحاب روادها ومفكروها

 �كتا�ة �سمح ما الوقت من عندهم لیس الفروع شتى في �األداء والفنانون المشغولون 
 ضلبع المیدان هذا تر�وا قد نجدهم ولذلك غیرهم، وانتاج انتاجهم وأفكارهم عن آرائهم
 ومن أحیاًنا، المجاملة �اب من المیدان في �كتب ما فأصبح في الصحف، �عملون  الذین
 لأفض اتجاه هذا :�قوم و �قول الذي الرأي نجد أن قل لكن أحیاًنا أخرى، التسجیل �اب
 .)1(التفضیل" وعدم التفضیل ذاك، وأسباب من

تلفة الفن الغر�ي خاصة في الدول العر�یة نظیر المدارس الفنیة  المخ و مع إنتشار
من حیث إتجاهاتها و فلسفتها أعطى للفن إختالفا عمیقا عن الفنون القد�مة من حیث 
 األسس و الصیاغة التي جاء بها.كما �ان للطفرة اإلقتصاد�ة تأثیر �بیر في إستحداث

 و التعلیم،حیث �انت الرغبة و اإلهتمام كل ماهو عصري و إدخاله في مجال التر�یة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن مذ�رة طارق �كر عثمان قزاز،طبیعة النقد الفني المعاصر في الصحافة السعود�ة،�حث تكمیلي  )1(
 . 2000للماجستر،جامعة أم القرى،السعود�ة،
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لنقد اد مناهج في تدر�س الفن و ا�النظر�ات الغر�یة في تعلیم الفنون من خالل إعد
 تعلم الفني �مفهومهما العصري و المتمثل في تعلیم مادة الرسم و األشغال الیدو�ة و �ذا

 العدید من المهارات الحرفیة الخاصة �الرسم و األشغال الیدو�ة.�حیث �ان �شرف على
 و�یة مختلفة تدر�س مادة التر�یة الفنیة في المدارس معلمین تم إستقطابهم من دول غر 

لعمل االذین هم بدورهم تتلمذوا على أیدي غر�یین �حملون المنهج الغر�ي للفنون و بنظرة 
 على اإلنتاج الفني دون إعطاء األهمیة للنقد الفني.

تم د و مع تشیید الدول العر�یة للعدید من المنشآت المتمثلة في الكلیات و المعاه
لبة لیتخصصو في تدر�س مادة التر�یة تخصیص شعب خاصة تهتم بتكو�ن و تعلیم ط

لنقد مى �االفنیة مع العلم أن البرامج التي �انت معتمدة في تلك الكلیات �انت تفتقر لما �س
ار الفني،صابین جل إهتماماتهم حول توجیه الدارسین و إكسابهم مهارات فنیة قصد اإلكث

و لیتسنى �ذلك للمتخرجین من الكلیات و المعاهد المتخصصة في من اإلنتاج الفني.
اب �فتح  التوجه المباشر لساحة الفن التشكیلي �إعتبارهم فنانیین و ممارسین،إال أنه و �عد

لبعض الخرجیین منهم بهدف الكتا�ة الفنیة في الصحافة ،هنا ظهرت العدید من 
 و الحاجة الملحة علیه لنقد الفنيالصفحات على مختلف الجرائد و الصحف تتكلم عن ا

 لوعيمع ز�ادة ا في الساحة التشكیلیة نظیر اإلنتشار و التنوع المفاهیمي للفن المعاصر،
 �الفنون التشكیلیة،مما نتج عن ذلك عدم وجود نقاد متخصصین في هذا المجال،إال أنه

 لفني.ابدا�ة للنقد كانت العدید من الكتا�ات النقد�ة عن تلك األعمال الفنیة �محاوالت و 

و العیب في ذلك هو أنه مازالت مادة التر�یة الفنیة في المدارس �عیدة �الجوانب 
المهمة النقد�ة و التثقیفیة،نتیجة إهمال و سائل اإلعالم و اإلتصال و لفترات طو�لة 

ت لمواضیع النقد الفني،و لكن الیوم و مع اإلنفتاح على الغرب و توفر شبكات المعلوما
أصبح من السهل توفر و الحصول على المفاهیم الجدیدة حول الفن و النقد الفني على 
الخصوص،إذ تعمل تلك الوسائل اإلتصال بنشر و عرض مختلف الصور و األعمال 
الفنیة المختلفة و المنتجة من فنانیین أجانب و غر�یین ،لما �ان لذلك تأثیر مباشر على 

و تجسید إتجاهات مدارسهم .مما أدى ذلك بتطور تقلید �عض فنانینا العرب من خالل ال
نوعا ما الفن العر�ي الحدیث و �الموازات النقد الفني من ورائه اإلبداع و العمل الفني ذو 

 القیمة و الجودة.
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IIو أسسه النقد الفني أهمیة: الثانيالفصل  ـ. 

 
 .و وظائفه النقد الفني أهمیة: المبحث األول

 .و أنواعه النقد الفني و نظر�اته قواعد: المبحث الثاني
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IIو أسسه النقد الفني أهمیة: الثانيالفصل  ـ. 

 .و و ظائفه النقد الفني أهمیة المبحث األول: 

 . النقد الفني أهمیة المطلب األول:  
 ،بها�قوم  يالت األدوار نتیجة التشكیلیة �بیرة إتجاه األعمال الفنیة ةأهمی الفني لنقدل

 نيالف النقد یتخذ �حیث ،مؤثرا بذلك على الفنان من ناحیة و على المتلقي من جهة أخرى 
 هدف إلى للوصول أدات التلفز�ونیة، والقنوات الصحافة العامة مثل اإلعالم وسائل من

 وتفسیر شرح خالل منو ذلك   المجتمع في العام الذوق  الرفع من مستوى  أال وهو معین
 اتالكیفی الطرق و حول للفنانین النصائح النقد الفني و�قدم .الفني اإلنتاج في الفنیة القیم
 نظر ةبوجه (النقد الفني) متأثًرا ،و تقد�مه للمجتمع الفني العمل بها ینتج أن �جب التي

 الفكر�ة التیارات مواجهة في الفني النقد �قف و�ذلك .الفني تجاه اإلنتاج المجتمع
 .الفنیة التر�یة في أو اإلعالم في ذلك كان سواء المجتمع الخاصة، قیم مع المتعارضة

 في العام �الذوق  الرقي و المتمثلة في الفني للنقد عدیدة أدوار هناك�ما أنه   
 التراثو  والثقافة الفكر صور نقل�ذا  و أعمالهم، والفنانین وتقییم الفن وتوجیه ،المجتمع

 كر�ةالف التیارات وفي مواجهة ،التشكیلیة الفنیة التر�یة في مهم دورله �ذلك  و .الفني
 .تعاجتممال خدمة في الفن �كون  أن حیث أملنا و هدفنا هو .اإلسالمیة لثقافتنا المخالفة

أن  إذ أن للنقد الفني في هذا الجانب .االجتماعي السلوك على الفن ریأثت و ذلك نتیجة
 ،اتالمجتمع أوساط في فیها مرغوب غیرال سلوكال �منع و ینقد �ل عمل فني خارج عن

مختلف شرائح  خدمة في محمودة سلو�یات إلى یؤدي الذي الفن �ستخدم �ستغل و وأن
المفكر�ن الذین تر�طهم عالقة حیث �ان یرى في القرن السا�ع عشر من قبل  .المجتمع

 وطیدة �الفن التشكیلي �أن الفن من وجهة نظرهم هو قوة �جب تفرز إنتاج عملي فني و
ها میز  ما و المالحظ أنه �النسبة للفنون ومتمیز �حمل أعلى مستو�ات السلوك األخالقي،

 داألفرا حیاة على كان لها تأثیر الذي االجتماعي دورها هو عبر مختلف الحقب الزمنیة
 زاو�ة من الفنون  مع تعاملال صوره جمیع في في مضمونه النقد �ان�حیث  .والجماعات

 تحقیق الجانب الجمالي و الرفع من مستوى الذوق الفني. ة محظى غایتهنفعی ةاجتماعی
 
 ـ
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هنالك �عض األساسیات والجمالیات الفنیة ال �ستطیع المتذوق أن �عرفها أو "      

 : ییر واألسسافیوضحها له الناقد حسب المعیتذوقها 
 .. یبسط الرسالة التي �حملها العمل الفني للمتذوق  /1
 یدعم الجمال عند المتذوق .. �عدل سلوك المتذوق عند الجمالیات خاصة الجمالیات /2

 .الفنیة
 .. �ساعد المتذوق �الخبرة الفنیة /3
 .)1( ")مثل التوافق اللونيال �عرفها(حات الفن للمتذوق الذي �ساعد في توضیح مصطل /4

 لفنا كون  هو الفنیة، األعمال عن الكتا�ة �مهمة القیام إلى الناقد یدعو ما " إن
 و�رجع .الناس من كثیر لدى مفهوم غیر المعاصر�ن الفنانین كثیر من و�نتاج المعاصر

 و�وضح �فسر الفني فالنقد .السا�قة العصور واختالفها عن الفن مفاهیم تعدد إلى ذلك
 اومم .وحیاد�ة �موضوعیة الفن الناس مع یتعا�ش أن إلى و�دعو الفنیة، الظاهرة و�حلل
 لمعاني تمع، وتوضیحهلمجا في العام الذوق  مستوى  رفع في مهمته الناقد على �سهل

 .)2(المتلقین" والرمز�ة إلى التعبیر�ة وقیمتها و�نائها الفنیة األعمال
من  النقد الفني عبارة عن عملیة لتقییم األعمال الفنیةو في هذا السیاق نرى أن  

الناقد المتخصص إتجاه العمل الفني �حیث أن الناقد هو الشخص المتمیز  طرف
عیوب هو فقط إستخالص ال لیس �إنطباعاته حول إنتاج الفنانین،كما �مكن القول �أن النقد

 مبنیا على المكتسبات و بل هو �ذلك القیام من طرف الناقد �التمحص لألعمال الفنیة
ل تلك التفسیرات و التوضیحات لتلك األعماالقدرات الخاصة للناقد،و �عمل على إ�صال 

الفنیة و �طرق مختلفة مكتو�ة أو شفو�ا لغرض مساعدتهم على إدراك و تذوق مضامین 
 هذه األعمال الفنیة.

 
   
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1(:http://www.startimes.com/?t=5784438  
 .101،ص.1998علي أحمد رفقي،التذوق و النقد الفني،المفرد للنشر و التوز�ع و الدراسات السعود�ة، :)2(
 

23 

http://www.startimes.com/?t=5784438


 

 .وظائف النقد الفني :الثانيالمطلب 
 
، عن جمالیة العمل الفني آلخر�نا قناعإالوظیفة الرئیسیة للنقد الفني تكمن في إن  
هود توضیح مقاصد الفنان وتعر�ف الج و،خر�نتوجیه اآل له و فك رموزه مع تفسیراً  كثرأو 

 رفیع.وق ال�القیم الفنیه الجمالیة في األعمال الفنیة المتنوعه، وتدر�بهم وتعو�دهم على الذ

 اتهنظر� على إسقاطم و�عمل یّ ن الناقد هو من �فسر و�صف و�قأمن هنا نقول 
م عارفهالفنیة، وهنا تقع على عاتق النقد الفني مساعدة الناس لتحسین م الفلسفیة لالعمال

 دیهم لتذوق الفنون.یوفهمهم للفن و�أخذ �أ

ت وتعتبر وظیفة الحكم هي أهم وظائف النقد الفني حیث �حتاج النقاد إلى مبررا"
تدعم هذا الحكم لتكون آراءهم وأحكامهم مبنیة على أسس واضحة ومحددة. فال �مكن 

ة وصول إلى الحكم دون أن �حیط الناقد �ظروف العمل الفني أو �السیكولوجیة المحیطال
ته دالل �الفنان وظروفه االجتماعیة. �ما أن علیه أن یتتبع البناء الشكلي والجمالي و�فسر

الت. الدال التعبیر�ة أو األیدیولوجیة أو االجتماعیة أو التراثیة أو السیاسیة... وغیرها من
أن  اقد من أن �قیم نوع من العالقة اإلنسانیة مع الفنان، �ستطیع من خاللهاوالبد للن

�ستنتج �عض المبررات لألحكام التي �طلقها على أعمال ذلك الفنان. فالناقد هو من 
تها �ستشعر الصفات اإلبداعیة في األعمال الفنیة و�كشف النقاب عنها و�وجه النظر لرؤ�

 ).69،ص1986وتذوقها. (البسیوني 

م و�عتمد الحكم على األعمال الفنیة المختلفة عند النقاد على معاییر وأسس، یت
ما الحكم من خاللها على األعمال الفنیة. هذه المعاییر قد تكون مستمدة من المعرفة �

أنتج في الماضي أو قد تكون مستمدة من داخل العمل الفني أو من خالل السیاق 
 . )1(االجتماعي واألخالقي والدیني

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1(: http://egyptartsacademy.kenanaonline.com/posts/89264 
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 .و أنواعه و نظر�اته النقد الفني قواعد :الثانيالمبحث 

 .النقد الفني (أسس) قواعد المطلب األول:  

من خاللها �ستطیع المتلقي  التيو   األسس من مجموعة على الفني النقد �قوم 

 على النحو التالي: األسس هذه تلخیص �مكن ،والفنیة ألعمالمختلف ا تقبل و فهم

یتمثل دور هذا األساس على وظیفة معینة تتمثل في الوظیفة : النفعي األساس 

تي �ة الالفنیة النفعیة �حیث �انت نظرة اإلنسان و منذ القدم عن الفن لغرض الفائدة الماد

 . )1(�جنیها من تلك األعمال الفنیة

األساس المعرفي: یلتزم هذا األساس على الجانب المعرفي الغني �الكثیر من  

الحكمة و المشاعر الوجدانیة �غرض توصیلها للجمهور قصد تعلیمهم الفن و �یفیات 

تذوق العمل الفني و اإلستمتاع �ه،حامال في طیاته رسائل ذات معاني معرفیة تساعد 

 . )2(على توضیح األفكار و التوجهات المختلفة

و من هذا المنطلق نستنتج أن لألساس المعرفي دور مهم في إ�صال المعرفة و  

 األفكار الهادفة و نشر الرسائل المعرفیة و �ذا التعلیمیة.

األساس الدیني األخالقي: لقد إرتبط الفن منذ القدم �ذلك �الجانب الدیني و تجسید  

یر األخالقیة ،�حیث �انت األخالق التي ما دوما �ان �حث علها الدین لها تأث المضاهر

 .)3(مباشر في الحكم على العمل الفني
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 .(بتصرف) 19،ص.طارق �كر عثمان قزاز،النقد الفني دراسة في الفنون التشكسلیة :)1( 
 (بتصرف). المرجع نفسه،طارق �كر عثمان قزاز،نفس الصفحة: )2( 
 (بتصرف). 20المرجع نفسه،طارق �كر عثمان قزاز،ص. :)3( 
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�ستند األساس التار�خي عن طر�ق المعرفة المكتسبة من   :التار�خي األساس 

خالل تلك األحكام السا�قة على مختلف األعمال الفنیة،فكل حكم في العصر المعاصر 

قاد ن النإستند إلى جوانب جمالیة تار�خیة فهو إذا حكم تار�خي و �التالي قد یلجأ العدید م

 . )1(أحكام تار�خیة مسبقة قد�مة على الحكم على العمل الفني تار�خیا إستنادا إلى

إذ أن  والحضار�ة االجتماعیة �الحیاة رتبط�ل ما هو م  :االجتماعي األساس 

و ذالمجتمع �عتبر الفن قیمة حیو�ة و من خالله �ستطیع خلق متعة جمالیة�حیث أن الفن 

كما �مكن لألساس اإلجتماعي ر�ط األسس السا�قة �الحیاة ،صلة دائمة مع المجتمع

 .)2(اإلجتماعیة من الجانب المادي و المعرفي و �ذا الدیني األخالقي في نفس الوقت

األساس النفسي : یرتكز األساس النفسي �الدرجة األولى على معرفة و التأكد من  

ن م�ان  یتقبل العمل الفني أو ینفر منه،و مهما الحالة النفسیة للمتلقي لمعرفة ما إذا قد

 .)3(الحكم على العمل الفني فهو مجدي أو غیر مجدي و یتوقف ذلك حسب نفسیة المتلقي

كما �مكن القول أن الناقد الفني �عتمد على مثل هذه األسس و ذلك من أجل  

و فك الغموض تبسیط و توضیح األعمال الفنیة و �ذا فك رموزها و دالالتها المختلفة 

 على حسب طا�ع إتجاهاتها و فلسفتها. الذي �میزها
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 (بتصرف). 22ص. طارق �كر عثمان قزاز،مرجع سابق، :)1( 
 المرجع نفسه، (بتصرف). :)2( 
 (بتصرف). 23المرجع نفسه،ص. :)3( 
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 .النقد الفني نظر�ات :الثانيالمطلب 

�ما أن النقد الفني هو تفسیر و تحلیل للعمل الفني و �ذا مدى قدرة الناقد على فك  
رموز و دالالت اإلنتاج الفني قصد جعل المتلقي عند أفضل إستعا�ه و تذوقه للعمل 
سب الفني،و نتیجة ذلك ألزم على الناقد اإلعتماد على نظر�ات مختلفة و ذات  إتجهات ح

  ،و من بین هذه النظر�ات نجد: كل عمل فني و فلسفة منتجیه
  :ةـــــــــــالواقعی النظر�ة

تسمى هذه النظر�ة بنظر�ة المحاكاة �حیث تعتمد هذه النظر�ة �األساس على نقل  
 األشیاء من الطبیعة إلى جانب دورها في اإلجا�ة على العدید من اإلجا�ات على سبیل

الفن الجمیل؟)،و �ان ظهور هذه الذ�ر عن مثل هذا التساؤل ( ما مقصود و معنى 
 .)1(لفنلالنظر�ة نتیجة تراكمات لمفاهیم التي �ان لها دور في تأسیس الفلسفات الكالسیكیة 

 الشكلیـــــة:  النظر�ة
طالقًا، وهى إعقد النظر�ات النقد�ة أ النظر�ة الشكلیة: تعرف هذه النظر�ة �أنها من " 

�ة، حدث النظر�ات النقدأعلى نقیض نظر�ة المحاكاة تمامًا وتعتبر النظر�ة الشكلیة من 
ستخدامها النقدي �كاد ینحصر في الفنون في السمعیة (الموسیقى) إن مجال أكما 

 ة هذهوالبصر�ة (التصو�ر والنحت)، هذا وقد دار جدل �ثیر وال زال بین النقاد حول فعالی
جاد �إطع النقد، ا�جا�ًا وسلبًا، فبینما یرى البعض أن النظر�ة الشكلیة لم تست النظر�ة في

م یرون یه فهالمبررات لمعاییر القیمة التي ینفذ بها الناقد إلى حكم القیمة للعمل الفني، وعل
خرى یرى البعض أنه �جب على الناقد أأن النظر�ة ال تصلح �نظر�ة نقد�ة. ومن جهة 

ون ذلك �ل القیم المرتبطة �ه والتر�یز على التشكیل الجمالي المكستبعاد الموضوع و�إ
 .)2("للون والضوء في الشكل أو �ما یزعم أنصارها
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 .ف)(بتصر 13،ص.2017،،دراسة تحلیلیة نقد�ة للوحة للفنان محمد إسیاخممذ�رة ماستر للطالبة بلجیاللي لطیفة :)1( 
 https://www.sudaress.com/alsahafa/40031: مقال من موقع سودار�س،)2( 
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 المضمـــــــون:  ةـــنظر�
من سمات هذه النظر�ة هو ترك و جعل الناقد في أكثر إر�احیة و حر�ة من أجل  

 و التي بدورها تحلیل و تفسیر األعمال الفنیة من منطلق توجهات و إستنباطات واسعة
أو  تسمح للناقد بتوظیف من معتقدات و أراء األخر�ن سواءا �انو فنانین أو نقاد أخرون 

 المتلقین العادیین.
 األعمال في الجمالیة المعاني من وأعمق أكبر معانٍ  عن المضمون  نظر�ة تبحث" 

 وسیلة )فنال أي( وأنه تمعمجلا في العامة القیم تخدم أداة  الفن تعتبر وهي.التعبیر�ة الفنیة

بر ) و أن العمل الفني قد �عBarrett 1994,P.104(السلوك اإلنساني على للتأثیر فعالة

إلى  عن مستو�ات عدیدة من المضامین التي تتدرج من المستوى البسیط التوظیحي

ر�ن اآلخ المستو�ات المعقدة......................حول العمل الفني(مثل الفنانین و النقاد

 .)1("و رعاة الفن و المتلقین العادیین)

 مضامین وتناولت خالل منتصف القرن التاسع عشر ظهرت أخرى  هناك نظر�ات أنه كما

 سنتطرق إلیها �اآلتي:و التي الحداثة  ما �عد توجهات ظهور منذ الفني العمل

 النظر�ة األ�قونیة: 

"هي دراسة الرموز الظاهرة في العمل الفني المراد نقده �عد و صفها و قد عرفتها  

هومة فیتز �اتر�ك �أنها هي: (دراسة األشكال و األلوان و الرموز من خالل المعاني المف

فلسفة إجتماعیة  سواءا عند الفنان أو المتلقي للعمل الفني داخل إطار حضاري أو

(دراسة المضامین الرمز�ة للشخوص و األشكال في مشتر�ة) و تعرفا جیل �أنها هي:

 )2( العمل الفني)"
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  .مذ�رة طارق �كر عثمان قزاز،طبیعة النقد الفني المعاصر في الصحافة السعود�ة مرجع سابق،) :  1( 
 .15بق،مذ�رة ماستر للطالبة بلجیاللي لطیفة،ص.مرجع سا) :  2( 
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 السیموطیقیة:النظر�ة 

و تسمى هذه النظر�ة �ذلك �إسم نظر�ة الداللة و هي علم �عتمد �األساس على 

 دراسة و تحلیل اإلشارات الحاملة لمعاني ذات داللة و �شف الطر�قة التي من خاللها

و  بین الناس من خالل رسومات أو إ�حاءات أو ألفاظ مكتو�ة  تصبح اإلشارة أداة إتصال

منطوقة،و بواسطة هذه النظر�ة توفر إمكانیة تفسیر و تحلیل العمل الفني من خالل 

دا ـــــــــ�اك دار ــــــل جاـــــــأمث دـــــة نجـــــــذه النظر�ـــــ، و من رواد هاــــــــــــــمضامینه التي یرسله

)Derrida Jacque()1(. 

 النظر�ة البنیو�ة:

 في اللغة، السمیوطقیة �النظر�ة متأثرة و �انت الثانیة، العالمیة الحرب �عد ظهرت" 
 في األساس على إكتشاف المعاییر الرمز�ة للظواهر �قوم البنیو�ة النظر�ة مفهوم إن

 .)2(ها"فیل يالخف مالنظا هارو�ظ المختلفة ،
 النظر�ة األدائیة:

�إعتبارها وسیلة وظیفیة للمجتمع من الجوانب اإلجتماعیة و تعمل هذه النظر�ة  
 السیاسیة و �ذا األخالقیة.

 النظر�ة المفتوحة:

تعتبر هذه النظر�ة في عدم تقیید مفاهیم الفن و ترك الحر�ة للممارسیه ،و صاحب  
 ).Moris Wintzهذه النظر�ة هو مور�س و�نتز (
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 ،(بتصرف).16ماستر للطالبة بلجیاللي لطیفة،ص.مرجع سابق،مذ�رة ) :  1( 
 مرجع نفسه،نفس الصفحة.  :)2( 
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 .أنواع النقد الفني  :لثالثاالمطلب 
�مكنه  �حیث �متلك الناقد معاییر معینة للنقد والتي ال النقد من خالل القواعد:"     

 تجنبها أو إهمالها، فیقوم �قیاس الجودة الفنیة بناًء علیها.
: �حیث یبحث الناقد في سیاق الفن التار�خي، النقد من خالل السیاق 

 واالجتماعي، والنفسي، و�قوم بتقییمه على هذا األساس. 
 ضوعیة: �حیث �قوم الناقد برفض �افة المعاییر والسبل المو النقد االنطباعي للفن

 وعلى مزاجه للنقد، و�نقد العمل الفني بناًء على منظوره الشخصي، ومدى تأثیره علیه
 وعواطفه.
ي ما : �حیث یتم النقد بناًء على مقصد المنقود من العمل الفني، أالنقد القصدي 

 ؟الذي حاول الفنان إ�صاله لنا وللناس ومدى تحقیق هذا
رجیة، الخا النقد الباطني: وهو النقد الذي یهتم �ما هو داخل العمل الفني وال یهتم �العوامل

 العمل الباطنیة.  حیث إنه یر�ز على طبیعة
�مكن للناقد أن �قوم بدمج هذه األنواع مع �عضها البعض لیخرج بنقد فّعال 

ل وصحیح، وعلى الناقد الجید أن یدرس �ل عمل فني على حدة وأن �كون مرنًا في التعام
ري الفك معها واتباع المعاییر المناسبة لكل منها، مع األخذ �عین االعتبار مستوى المجتمع

 .)1("الفني، ومقدار تعوده على أنماط معینة من الفنون المختلفةوالذوق 
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        مقالة من موقع موضوع.كوم) :  1( 

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84
D9%86%D9%82%D8%AF% 

 

 

 
30 

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
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 الثــــــــالث
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 الثالثل ـــــــــالفص    
 

 

 IIIحةقراءة اللو  طرق النقد الفني و : لثالثاالفصل  ــ. 

 
 .طرق النقد الفني و خطواته: األولالمبحث       

 .قراءة اللوحة الفنیة: المبحث الثاني      
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IIIطرق النقد الفني و قراءة اللوحة: لثالثاالفصل  ــ. 

 

 و خطواته. النقد الفني طرق  :األولالمبحث 
 .النقد الفني طرق  :األولالمطلب    

 

 هـ) ومنها:1423أورد (قزاز، هناك عدة طرق للنقد الفني المعاصر �ما"

 –رائیة ة القواعد والمعاییر الخاصة �القیمة وله ثالثة أنواع (الطر�قة االستقالنقد بواسط -1
 الطر�قة التداخلیة ) .و  –الطر�قة اإلستنتاجیة أو االستداللیة 

یة قباعي أي هو الحالة النفسیة للمتلقي أو الجمهور وله طر�قتین ( اإلعتناالنقد االنط -2
 الظواهر�ة ) . –

 لطر�قة الوصفیة ) . ا –ي وله طر�قتین ( الطر�قة النقد�ة االكتشافیة النقد الشكل -3

 :قي و�عتني �السیاق الذي ظهر فیه العمل الفني والظروف المحیطة �ه النقد السیا -4
 .)1("لمبني على سیرة الفنان )ا –وهو على طر�قتین ( القصدي 

الكاتب جیروم ستولینز (ترجمة للد�تور و فیما �خص النقد السیاقي فقد و ضحه  
 فؤاد ز�ر�ا) على النحو التالي:

و  "�شمل سیاق العمل الفني الظروف التي ظهر فیها العمل،و تأثیراته في المجتمع
 .)2(ء األخرى"�شمل بوجه عام جمیع العالقات المتبادلة بین العمل و بین األشیا

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       للفنان التشكیلي ماجد عماد مقداد،النقد فن �حد ذاته،مقالة من :   )1(

       ost_5670.htmlp-ost_5670.html#!/2009/08/blogp-n.blogspot.com/2009/08/bloghttp://majedf  
 ،دار الوفاء لدنیا الطباعة1جیروم ستولینز، ت/د.فؤاد ز�ر�اء،النقد الفني دراسة جمالیة،ط  : )2( 
 .2007،اإلسكندر�ة،مصر،667و النشر،ص.        
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 .النقد الفني خطوات :الثانيالمطلب 
 
�عتمد النقد الفني على مراحل و خطوات و جب التقید بها عند تحلیل و  

تفسیر أي عمل �غیة الوصول إلى حكم موضوعي إستند فیه إلى دراسة تحلیلیة 
 دقیقــــة.

 تتمثل الخطوات فیما یلي: 
 

  ):Descriptionالوصف( /1
  

إجراء  عن عبارة و هو ، البصري  خالل المدرك الحسي من الفني العمل "وصف
 العمل مشاهدته فور المشاهد مالحظة وتسجیل الفني العمل لعناصر جرد قائمة عمل

 )1(معینة" استنتاجات إلى اإلهتمتم �التوصل و الفني،

على ذلك و في هذه المرحلة األولى نتطرق إلى مسح اللوحة �صر�ا و ذلك  ز�ادة
حدید تبتحدید عنوان اللوحة و الفنان صاحب العمل الفني �اإلضافة إلى تار�خ إنجازها مع 

 المكان،إلى جانب تحدید نوع اللوحة،و التقنیة المستعملة،و العناصر المكونة لها،و
 األدوات المستخدمة.

رحلة �الذات �عالج الناقد ثالث محاور رئیسیة و المتمثلة في: و في هذه الم
 الموضوع و الخامة و الشكل.  

 
 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أسماء �اهیم،نقد و تحلیل اللوحة التصو�ر�ة،رسالة د�توراه،تخصص تار�خ و نظر�ات النقد،قسم  :)1(

 .2014/2015الفنون البصر�ة،        
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 ):Analysisالتحلیل ( /2

 

�قوم التحلیل على طر�قتین و هما التحلیل من الجانب الشكلي و من جانب تحلیل  

 والمعنى ،فبالنسبة للتحلیل الشكلي هو عملیة تبیان العالقة الموجودة بین األشیاء 

ل العناصر التي یتم العمل علیها من طرف الناقد في عمله الوصفي و طرق تنظیم األشكا

مع غ و الحدود الخارجیة و �التالي الناقد هو في دور جو المساحات و األلوان و الفرا 

نباط المعلومات و األدلة لتحو�ر العمل الفني و الحكم علیه �اإلعتماد على الوصف و إست

اكه د إدر المعاني التي تعكسها األشكال الظاهرة و الغیر ظاهرة (الباطنیة) ،كما یوظف الناق

 .)1(علت من الفنان إصدار العمل الفنيالحسي في إستحالص و تفسیر األسباب التي ج

د إلى ــــــــل الناقـــــــي ینتقــــــل الفنـــــــــل العمـــــــو �عد اإلنتهاء من هذه المرحلة لتحلی 

 : ة التفسیرــــمرحل

 ):Interpretationالتفسیر ( /3

إستنباطا  من �قصد �التفسیر للعمل الفني و هو فهم العمل الفني من جمیع جوانبه  

الوصف و التحلیل الذي تطرق إلیه في بدا�ة نقد العمل الفني ، قصد إ�صال هذا 

ة التوضیح للمتلقي �طر�قته الخاصة ، إذ تعتبر هذه المرحلة من أعقد المراحل السا�ق

مل ما �ع�حیث �عتمد الناقد في التفسیر على سیرة الفنان و عالقتها �إنتاج العمل الفني ،ك

ى وضع اإلحتماالت في شكل فرضیات التي تتقارب مع الفنان من الناحیة الناقد عل

 الفكر�ة في تشكیل عمله الفني و الدوافع التي أدت �ه لذلك.

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبیعة النقد الفني المعاصر في الصحافة ماجستر،مذ�رة  طارق �كر عثمان قزاز، مرجع سابق،) :  1( 
 (بتصرف).98ص.،السعود�ة        
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و العامل األساسي هنا �النسبة للناقد في تفسیر األعمال الفنیة في طرح عدة  

حالة تساؤالت و على سبیل الذ�ر مثل الغا�ة من إنتاج ذلك العمل الفني �الموازات مع ال

یر غسیره العمل الفني ،فقد �كون تف النفسیة التي �عیشها الناقد �ذلك في تلك اللحظة إتجاه

ــــه صاـلـإتفسیر نقاد آخرون،إذ أنه في الكثیر من األحیان ال یتوافق رأي الفنان و ما یر�د 

 و رأي الناقد و رأي ناقد آخر،�حیث في نها�ة المطاف تفسیر أي ناقد هو في النتیجة

 .)1(تفسیر لعمل فني �صیب و �خطئ

ن ال �مكن تحقیق تلك الفرضیات و التأكید علیها م و لإلضافة ما�مكن إستنتاجه 

 طرف الناقد إال �عد التحقق مثال و �عد مسائلة صاحب العمل الفني �طبیعة الحال إن

 لقي.للمت كان على قید الحیاة فهو األولى �معرفة تعابیره و رسائله الدقیقة المراد إ�صالها

ه تأثر  ان و الحیاة التي مر بها وللكن بوضع المقار�ات و الدراسة السیكولوجیة للفن

م و مثال �ضروف حیاة معینة و فترات زمنیة مختلفة �ستطیع النقاد الفنیین و �مكتسباته

معرفتهم الشاسعة �مجال و أصول الفن و الجمال التوصل إلى تفسیر و تحلیل أي عمل 

لغرض  فني و فق أسس و قواعد مدروسة و �التالي فك رموز و دالالت األعمال الفنیة

 تبسیطها و إ�صالها للجمهور �طر�قة �ستطیع تذوقها و الحكم علیها. 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبیعة النقد الفني المعاصر في الصحافة ماجستر،مذ�رة  طارق �كر عثمان قزاز، مرجع سابق،) :  1( 
 (بتصرف).100-98،ص.السعود�ة        
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 ):Judgementالحكم ( /4

 

من عملیات الوصف و التحلیل و التفسیر ألي عمل فني تأتي  و �عد اإلنتهاء 

تي و المرحلة الرئیسیة �عد �ل ما تم الوصول إلیه من إستنتاجات و تأكیدات للفرضیات ال

 ضعت مسبقا و التأكید علیها و �عد اإلجا�ة على التسائالت التي راودت الناقد و هو

ة الفنان و التي تعتبر المفتاح تناد لسیر س�صف و �حلل مع توظیف مدر�اته و �اإل

 األساس و األول في تفسیر العمل الفني و ترجمة إ�حاءاته و دالالته المبعوثة التي

 یتضمنها و جعلها سهلة الرؤ�ة عند الجمهور إلى أن �حكم الناقد على العمل الفني و

، �جابي�كمن هذا الدور لیس في الحكم على العمل الفني �السلب و إنما من المنظور اإل

 �حیث البد و أن ینحصر الحكم في فهم العمل الفني �صفة عامة ال من أجل الحكم علیه

 �السلب.

 الحكم و�عتمد و محدددة، واضحة أسس على العمل تقییم هو :الحكم" 

 من الحكم یتم وأسس، معاییر على النقاد عند الفنیة المختلفة األعمال على

 �ما المعرفة من مستمدة قد تكوف المعاییر هذه.الفنیة، األعمال على خاللهاا

 خالل أو من الفني، العمل داخل من مستمدة تكون  قد أو الماضي في أنتج

  .)1(والدیني" واألخالق االجتماع السیاق
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .09ماستر للطالبة بلجیاللي لطیفة،ص.مرجع سابق،مذ�رة ) :  1( 
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و فیما یلي سنتطرق إلى ملخص عبارة عن مخطط توضیحي �شرح أ�جد�ات النقد 

 الفني حسب ما جاء �ه الد�تور مؤ�د حسن:

 :الفني والتذوق  النقد"
 .الفنیة األعمال تقییمو تفسیرو تحلیلو وصف �عني الفني النقد ✤
 .الجمالیة والنظر�ات للمعاییر وفقا الفني العمل �مناقشة الناقد �قوم ✤
 .منها المناسب واستخدام الفن وتقدیر لتذوق  المستخدمة المعاییر معرفة الناقد على ✤

 الفن بتار�خ علم الناقد لدى �كون  أن كذلك الضرور�ات من✤ 

 الفني النقد تطور
  .ثابتة لیست الفني النقد ومعاییر قواعد ✤
  .الفنیة الحر�ات تغیر مع الفني والتذوق  النقد قواعد تتغیر ✤
  .وفلسفة وأدب فن من الثقافة بتطور الفني النقد نظر�ات ترتبط ✤
 أو ”فني“ أو ”جمیل هو لما مختلفة نظرة تصحبها الفن تطور مراحل من مرحلة �ل ✤

 .السائدة الثقافة حسب ”قّیم“
 النظر�ات مجال في التغییرات أحدث على اطالع على �كون  أن الناقد من مطلوب ✤

 .المعاصرة للنظر�ات وفقا العمل مناقشة من یتمكن حتى الفنیة
 الفني النقد وظیفة

  .الفنیة األعمال وتقدیر فهم على الجمهور �ساعد الناقد ✤
  .العادي المشاهد یالحظه ال قد ما العمل من �ستخلص ✤
  .شائع هو كما سلبیة ولیست إ�جابیة عملیة النقد ✤
 . )1("فهمه محاولة إلى بل العمل عیوب إظهار إلى النقد یهدف ال ✤

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 www.moayad.com/art حسن لد�تور مؤ�دمقال ل) : 1( 
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 الفني النقد أهمیة"
 . لغوي  إطار في الفني العمل �ضع ✤
 . للعمل والماد�ة الفنیة القیمة بتحدید �ساهم ✤
 . الفنیة والحر�ات الفنانین و�قوم یوجه ✤
 .الجمود حالة من و�خراجها المجتمع ثقافة تطو�ر على �عمل ✤

 

 الفني النقد خطوات
 

 نرى؟ ماذا  الوصف :    
 �العمل؟ العین تسیر التحلیل  :    �یف

 العمل؟ �عني التفسیر  :      ماذا
 )1("جید؟ عمل هو التقییم    :      هل

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 www.moayad.com/art مؤ�د حسن الد�تورمرجع سابق ) : 1( 
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 .فنیــــــــــاقراءة اللوحة  :الثانيالمبحث  

 

 .الفني مفهوم التحلیل المطلب األول:  

الفني من بین المراحل األساسیة في نقد أي عمل فني و ذلك �عد التطرق  التحلیل 

إلى وصفه ،فمن خالل التحلیل �ستطیع الناقد ر�ط �ل العناصر  و تسلسلها التي تم 

 ،مما �ساعده على تفسیر العمل الفني و الوصول �هالتطرق لها مسبقا في عملیة الوصف

ه كما �عتمد الناقد في عملیت.و تفسیرإلى إصدار حكم مبني على أساس وصف،تحلیل 

من التذوق الجمالي و اإلدراك الحسي و یوظف ذلك  التحلیلیة على التمتع �قدر عال

 حسب الظروف اإلجتماعیة سواء للفنان أو المتلقي.

في هذا الصدد:" یؤمن الناقد التشكیلي المعاصر �أن د/ نبیل راغب  �قول الكاتب 

یئته ب.فهي تختلف �إختالف ذوق الفني التي �قوم بها المشاهدالنسبیة تتحكم في عملیة الت

و  و ثقافته و ظروفه الماضیة،و لكن هذا ال ینفي ضرورة التناسب بین نضج العمل الفني

  .)1(بین النضج الفكري لدى المشاهد"

 

  : الفني التحلیل مفهوم

 

 و ساحاتالم و األشكال تنظیم كیفیة و نيالف وضوعالم تكو�نهو إكتشاف طبیعة "

 العالقات وصف و. لفراغا ،و البنیة و ،الملمس ،و الحدود الخارجیة و نواـــــــــــــــــــــــــــاألل

 تساعد التي األدلة تجمیع و نيالف وضوعموجود ال عن سئولةالم العناصر بین القائمة

 . )2("نالف العمل یرتفس محاولة ىعل

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،اإلسكندر�ة،مصر.64ص.د/ نبیل راغب،النقد الفني،دار مصر للطباعة،  ) :1( 
 .13مرجع سابق،مذ�رة ماستر للطالبة بلجیاللي لطیفة،ص.) :  2( 

40 



 

  : نسبیة القراءة و النقد للعمل الفني :الثانيالمطلب 

 

ناقد آلخر من حیث التفسیر و  تختلف من من و نقدها لوحة فنیةة إن قراء 

حیث  یتمحور حسب درجة ثقافة الناقد و إلمامه �كل ما له عالقة �الفن منالتحلیل،و ذلك 

لتامة ا�ة االمجال المعرفي للفن و تار�خه و النقد الفني و تار�خه،علم الجمال و فلسفته،الدر 

 تلعب هذه المعرفة �لها�اإلتجاهات و التیارات الفنیة و روادها،نظر�ات الفن و أصحابها،

،كما دور أساسي فیما تطرقنا إلیه من قراءة للوحة الفنیة(�إعتبار أخذ لوحة واحدة فقط)

یدخل في ذلك درجة التذوق عند حسب �ل ناقد و مدى حسه الفني و مدر�اته 

ل الفنیة،فعلى سبیل المثال لو نأخذ لوحة فنیة و قام بتحلیلها ناقد عا�ش صاحب العم

لعمل ان مقتر�ا منه،فاألكید لیس نفسه النقد و التحلیل لناقد لم �عاش صاحب االفني و �

 الفني،كل مثل هذه الظروف تلعب دور في الحكم على العمل الفني.

و من هذا المنظور حسب ما یؤ�د علیه و یوضح فیه الد�تور عفیف البهنسي 

 حول نسبیة قراءة العمل الفني:

هو تقییمي، الشیئ الذي یتبادر لألذهان �إختالف  الهدف و المبتغى من النقد الفني

شخصیة قارئ العمل �إعتباره عاد�ا �ان أو ناقدا متخصصا،�حیث یتم قراءة العمل من 

،فالحكم على أي ناحیة على أنه حقیقة عمل فني جید أو عمل ال �ستحق أن �كون �ذلك

ن و اء و ثقافة األخرو عمل فني یرجع إلى موقف المشاهد و القارئ،كما یتأثر الناقد �أر 

لف ة تختالوسط الذي ینتمي إلیه و مرجعیته الفكر�ة،و �التالي قراءة العمل الفني غیر دقیق

    .)1(من ناقد آلخر حسب مواقفه و أحكام و أراء سا�قة

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (بتصرف).19عفیف البهنسي،النقد الفني و قراءة الصورة،ص.) :  1( 
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 رو�ن �انوفسكي في قراءة اللوحة:إطر�قة      

ها قراءة اللوحات وتحلیلها، عادة ما �حتاج لخبرة طو�لة، ومداخالت عدة ال �عرف
 ان أنالكثیرون، مما �جعل منهم غیر قادر�ن، على فهم ما تر�ده اللوحة، أو ما یر�د الفن

 على أن تذوق الفن، ال �ختلف علیه أحد، فأحیانا ال �مكن أن نختلف�عبر عنه، ولكن 
، دون أن نفهم ما تقوله، على اللوحة و �أنه مشهد فیدیو �موضوع العمل الفنينشعر 

  .ما بداخلنا شیئ� أحسسنا و تذوقنا نالمجرد أن
یر�د  وهناك الكثیر من األسباب، التي تدفع المتلقي لتحلیل اللوحة، السیما وأنه       

 ،معرفة ودراسة مضمونها، والرسائل التي ترغب في إ�صالها، خاصة عندما تحرك مشاعره
  .وال یتوغل المتلقي في فهم محتو�ات اللوحة فحسب، و�نما في �یفیة خلقها

، وضع أسس وطرق واضحة، تسهل على محبي الفن، )�انوفسكي(وأراد الفنان العالمي 
صها سواء من الفنانین، أو غیرهم، تحلیل وفهم المغزى من اللوحات أو ما تعبر عنه، ولخ

  .ةالتالی طرق الفي 
  طرح التساؤالت*

أول ما �خطر ببال أي شخص، عند رؤ�ة أي لوحة، هو البدء على الفور في طرح 
التساؤالت، و�شكل عفوي ودون أي تقییم، �فكر �ما یرى في اللوحة، ر�ما تصور 

أشخاصا، ولون لباسهم، وأشیاء أخرى من تكو�نات وألوان وخطوط وأشكال ونقاط، وهذا 
 .�عرف �المعنى األولى للوحة

 هذه اللوحة؟ماذا تعني 
 ماذا تعني �كل أجزائها؟

 كیف �ونت خطوط الزوا�ا ونقطة الوسط وما إلى ذلك؟
 كیف تتحرك المساحات في اللوحة، النور والظل، والموجودات األخرى من أشكال وألوان

 .)1(وجزئیات أخرى؟

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 http://www.vetogate.com/2162762 مقال على بوا�ة فیتو القراءة على طر�قة �انوفسكي) :  1( 
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  في الدالالت البحث*

یبحث المتلقي عن دالالت ورموز اللوحة، تجعله �قترب منها شعور�ا، �الحزن أو       
الثراء، وهذا �عرف �المعنى الثانوي للوحة، والتي �فهم المتلقي من خاللها، الدالالت القر�بة 

  .منه، وهل تمثل اللوحة له حدثا قر�با أم ال
الحقیقي للوحة، ور�ما إذا عرف حینها اسم الفنان، وأین و�حاول المتلقي معرفة المعنى 

 .عاش، �ستطیع بنفسه استنباط معنى معین
 مفتاح لغز اللوحة

عند تحلیل جمیع اللوحات، دائما ما توجد بینهم الصفة المشتر�ة، والتي تساعد في الفهم 
كسورة والتحلیل، ومن بین هذه الطرق، محاولة المتلقي تعقیب اآلثار واألشیاء الم

الغامضة، لیضعها في مكانها، وصوال لمعرفة اللغز، الذي �كشف تفاصیل، لم تكن 
 .واضحة من قبل، ومنها �ستطیع أن �ستشف ماهیة اللوحة، و�یفیة تكونها

  المعاني الحقیقیة للوحة
ار، عندما �حلل المرء اللوحات، وفقا لنظر�ة �انوفسكي، ینبغي علیه األخذ �عین االعتب

لناس ئق التي ال�مكن رؤ�تها، و�نبغي قراءة المراجع والكتب حول �یفیة حیاة ا�عض الحقا
ا وقتئذ، أو أهم المشكالت التي واجهتهم، �ي �ستطیعوا فهم وتحلیل اللوحة، ومعرفة م

  .�قصده الفنان حینها
 تأثیر الصورة

 عندما �ستحوذ على المتلقي صورة ما، �قوده هذا االستحواذ إلى االستمرار في ترجمة
ؤثر الصورة، وعندما �صل إلى ترجمتها، �ستطیع تحلیلها �سهولة، لذا یبحث عن أكثر ما ی

 .)1(�ه فیها، �ي یبدأ �التفاعل معها، لیصل إلى النتیجة المطلو�ة
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 http://www.vetogate.com/2162762 مقال على بوا�ة فیتو القراءة على طر�قة �انوفسكيمرجع سابق،) :  1( 
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 .صفات الناقد :الثالثالمطلب 

 نأحق ست� يلك المرء يف تتوافر أن البد ینةمع صفات هناك أن ) ینزستول(  یرى  

 و هي:  اناقد ون �ك

 .یهعل كم�ح الذي العمل وصفات الفنان ألهداف یعیةطب یةحساســ 

 الفنون. واسعة في خبرةــ 

  . المجاالت من وغیرها الفن مجاالت في واسعة ــ معرفة

 .حكمه يف ایراتهوتأث المألوفة یرغ یةالشخص وعي بنزواته عن الشعور على ــ القدرة

 . یةالفن یراتهلتقد مرضیا نظر�ا أساسا �قدم نقدي مذهب إلى�متلك أو ینتمي  أن ــ

 ي:وه كبرأ صفاتخبرات و  لىإ شارةإلا كن�م العموم وعلى

 .نيالف التذوق  �اتمستو  أعلى تلك�م نأ /1

 صولواأل المصادر، یدوتحد ،یةاإلبداع یاراتالمدارس، والت بین الر�ط على القدرة له /2

 أو �القواعد أو �الواقع ومقارنته ،ً  يتجاه فنإ كل خصائص یینتع ألجل لإلبداع المكونة

  .عصرهي ف الشائعة �الفلسفات

 يف الفن ثیرتأ عن والتحدث ،�خیةالتار  والطرز استرجاع االتجاهات، على القدرة /3

 .أخرى  حضارة يف الفن على ما حضارة

 يفن تجاهإل �امغذ كونه يف و�نما معلما؛ كونه يف یسل �ةتر�و �ة،إرشاد قدرة تلك�م نأ /4

 یعه.وتشج ،یههوتوج من االتجاهات، ما،

 النقد �خ،وتار الفن �ختار  :مثل عدة، مجاالت يف المعرفة من عال �قدر حلىیت أن /5

 )1(.والنقد اإلبداع لعلم األخرى  والعلوم الجمال، وعلم ي،الفن

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جمیلة،لالفنون امحاضرة أ.د/كاضم نو�ر �اضم الز�یدي،مادة النقد الفني،المرحلة الرا�عة،قسم التر�یة التشكیلیة،كلیة  :)1(
    http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&lcid=38849.2014جامعة �ابل،العراق،      
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 ون ك� وان .یا،وعالمیامحل المعاصرة یةالفن المنجزات مع متطلعًا،ومتواصالً  ون �ك أن /6

 يالمحل الفن يف الحاصلة والتطورات یةالفن الخامات والممارسات يف یدجد �كل عارفاً 

 مي.والعال

 یة.العالم یةوالثقاف �ة�المستجدات الفكر  عارفاً  ون �ك أن /7

 .مؤثرة وممتعةراقیة، یةأدب بلغة أفكاره غةیاص على قادراً  ون �ك أن /8

وخطواته،  وأصوله، مناهجه، و وقواعده، مفهومه،ي،الفن �النقد �ةدرا له تكون  أن /9

 .المجتمع يف وشأنه ووظائفه،

 .المعرفة ةبنسب منیؤ  نأو �ا،فكر  متعصباً  ون �ك ال نأ /10

 إبداعي. و جدید،كل ما هو على منفتحاً  ون �كأن  /11

 ممارسته خالل من ،ومشاكلهایةاألعمال الفن إنتاج أسرار على مطلعا ون �ك أن /12

 یة.المعارض الفن ة�اوز ي،الفن الوسط معاشرة أوي،الفن العمل

 أو إنجاح سلطة تلك�م نهأ تقد�ع أو ،ینالفنان أو ین اآلخر على مترفعا ون �ك ال نأ /13

 .نيالف العمل إفشال

المكاسب  أو المال جلأ من مهنته شرف على اوم�س وال المبدع، أخالق تلك�م أن /14

 .)1( األخرى 
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 .محاضرة أ.د/كاضم نو�ر �اضم الز�یديذ�ره،مرجع سبق  :)2( 
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&lcid=38849   
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 التطبیقــــــي
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من خالل هذا الفصل الذي �مثل الجانب التطبیقي �حیث نحاول من خالله تطبیق 
 ــــل یــــمحورة أساسا حول طرق و آلیات تحلما تطرقنا إلیه في الفصول النظر�ة السا�قة المت

 .و نقد لوحة فنیة
للفنان  الطفل""المرأة و و لنفس الغرض تم اإلختیار على لوحة فنیة تحت عنوان  

ة تحلیلی و دراستها وفق المفاهیم النظر�ة السا�قة في شكل دراسة محمد إسیاخم"ا"الجزائري 
 نقد�ة.
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 و الطفل" المرأةقراءة تحلیلیة نقد�ة للوحة "
 محمد إسیاخم.أللفنان 
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 :سیاخمإو الطفل" للفنان محمد  المرأةقراءة تحلیلیة نقدیة للوحة "ــ 
 
 قبل الخوض في قراءة و تحلیل و نقد اللوحة نود التطرق إلى:    

 :الفنان عن تاریخیة نبذة  
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مقترنة بتواجد  ،�حیث تعتبر هذه الفترةمیالدي  1928ولد محمد إسیاخم سنة  

الة الفرنسي �الجزائر،و �عد تدرجه في السن و نتیجة لتواجد المستعمر و الح اإلستعمار

 االتهالنفسیة التي عاشها إثر إبتعاده عن عائلته �ان لها أثر �بیر في سلو�یاته و إنفع

غر�ة ه �الالحادة و القلق الذي �ان �سكنه بداخله نظیر العزلة التي قتلته نفسیا و �ذا شعور 

 و التهمیش.

تواجد أبیه و هو في سن  محمد إسیاخم تعلیمه الفني �مدینة غلیزان مكانتلقى  

 بدأ �حتك �المحیط السیاسي و اإلجتماعي أین دخل المدرسة األهلیة هناك إلى صغیرة،

ة ادــــــــى �شهــــــسمتا ـــــات أو �مـــــــادة الدراســــــــل على شهــــــا تحصـــــحینه 1947غا�ة سنة 

 .)1(یةاألهل

و المعروف أن محمد إسیاخم مولود �منطقة القبائل بتیزي وزو أین عاش مع  

 أمه ثم رحل إلى أبیه �غلیزان و هو لم یتجاوز السن الرا�عة من عمره.
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 بتصرف)(56ص، 2014/2015،الثورة اجلزائرية من خالل الفن التشكيلي اجلزائري،مذكرة ماسرتحممد بوسدير، :)1( 
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محمد إسیاخم قنبلة یدو�ة و هو مع زمالئه �محیط إحدى الثكنات  وجد 1943 في سنة

ع زمالئه مو هو یلعب بتلك القنبلة ، العسكر�ة األمر�كیة المتواجدة أنذاك �التراب الجزائري 

فراد مخلفة له إصا�ة �الغة هو و إثنان من إخوته و آخرون من أ القنبلة �الشارع إنفجرت

 .عائلته

أخذ الفنان محمد إسیاخم �عد الحادث إلى مستشفى بوهران للعالج هناك و نظرا  
ة ما لخطورة اإلصا�ة تم بتر الذراع األ�سر للفنان،و �عد ذلك واصل عالجه بروسیا لتصفی

تبقى له من شضا�ا القنبلة التي إتخذت من جسمه مكانا لها و �ان ذلك على عاتق 
 األستاذ محمود ولد سلیمان،

إلى  العاصمة �الجزائر الجمیلة للفنون  المدرسة الوطنیة في إسیاخم أمحمد درس 

 .)*(راسم عمر حینها �ان متتلمذا على ید الفنان الجزائري اآلخر.1951سنة  غا�ة

 التقني إتیان في معهد وذلك سنة لمدة ة دراسیةمنح  علىأمحمد إسیاخم  حصل 

 أنجب  والتي" كر�ستانبلكا جورجیت" األولى حیاته �شر�كة اسیاخم الفنان إلتقى ببار�س،أین

إسیاخم  أمحمد كما دخل . �اتر�سیا كاتیا سمیث سماها والتي 1951 سنة بنت منها

دیر إلى جانب تعیینه �م.1958عام  حتى ببار�س الجمیلة للفنون  العلیا الوطنیة المدرسة

 . )1(لمدرسة الفنون الجمیلة بوهران 1966عام  فيمدرسة 

محمد إسیاخم �ان له دور �بیر في تقد�م العدید من و على سبیل الذ�ر أن  

وحي تسي من خالل لوحات فنیة األعمال إتجاه بلده الجزائر و في محار�ة اإلستعمار الفرن

ة و و اللتي �حث فیها النساء على القراء 1972بذلك،فنجد لوحو �عنوان (المطالعة) عام 

 التي  1965ائر�ة مثقفة ،�اإلضافة إلى لوحة (الشهداء) عام كذا إ�حاء على أن المرأة الجز 
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 .)( بتصرف  53/54،ص.2016/2017بلجياليل لطيفة،اللوحة الفنية بني التحليل و النقد،مذكرة ماسرت، :)1( 

 عمر راسم فنان جزائري. :)∗( 
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الفرنسي و ما خلفه من دمار للبشر�ة،كما �ان له الفضل في  ستعماراإلتوحي بتواجد 

 دینار و غیرها) 100دینار و  5تصمیم العدید من األوراق النقد�ة من جمیع الفئات (

 .)1(تداولتها الجزائر �عمالت رسمیة. ( أنظر المالحق )
 
 

 ــه:ـــــــــــــــأعمالــــــ   

محلیا و دولیا �ما �ان له تواجد  العدید من األعمال امحمد إسیاخم نلــلفنا كان 

 ائزجو  عدة نال الفنانو من خالل ما قدمه ، دولیةو ال وطنیةال في العدید من المشار�ات

 جائزة ،تلك الجوائز بین من تكر�میة و عرفانا �أعماله المبهرة �الرغم من إعاقته الجسد�ة،

 �اإلضافة إلى تجسید معرض �الجزائر.الیونسكو من �مالتكر  ذاهو  للرسم هبياألسد الذ

 م. 1969العاصمة الخاص �أعمال الفنان امحمد إسیاخم و ذلك عام 

 القهر مع المر�رة تجر�ته إلى رةشمبا تحیلنا إسیاخم محمد لوحات �لإذ أن " 

 في المقهورة الجزائر لطموح سیداتج كانت )األحذ�ة ماسح( هأن لوحت كشوال والدمار،

 "األرملة" ''والطفل المرأة  '' لوحتاه كانت فیما والفرح، الحیاة في حقها ارسةموم االنعتاق،

 درجات ىأقص لیعیش العائلة، فئود ناءة الطفولة،ه من هحرمان إلى إلماحا "الصبیة"و

 األمومة، الثالثة: عاتضو مو ى العل بیراك تشدیده كان فقد لذلك والعزلة، الیتم

 .)2("الهاجمو  �ألمها الطفولة،والمرأة 
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 أنظر ملحق الصور. :)1( 

 .56،ص.2016/2017بلجياليل لطيفة،اللوحة الفنية بني التحليل و النقد،مذكرة ماسرت، :)2( 
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 وفاتــــــــــــــــــــــــــــــــه

 رضمال معاناة مع �عد 1985 مبرد�س من األول صبیحةتوفـــــــــي "أمحمد إسیاخم" 

ن الف في ه�صمت ااضعو  الحیاة فارق  ولقد دو وجم �كن لم نيف وموروث مدرسة وراءه تار�ا

 .الجزائري 

ي فكتا�ات نتیجة ما �ان یدور  ت لهكان وفاة الفنان الكبیر امحمد إسیاخم قبلو 

 وفعبر عنها نتیجة األالم و الفراق الحار عن أمه  ذهنه من أفكار و مكبوتات داخلیة

 والفرنسي لما خلفه من دمار و قهر للشعب الجزائري  عائلته و �ذا تأثره �اإلستعمار

 واسطةب مآسیه جراء إنفجار قنبلة یدیو�ة علیه،�الرغم من �ل هذا أثبث للجمیع و للعالم و

 قو�ة كانت فنفسیة إسیاخم« تحقیق ما لم �حققه األخرون و هو على ذلك ، ید واحدة

 هموت وذلك قبل كتبت �خط یده  ةورق وجدت ولنفسه.ولقد للعالم تحد�ه ذلك على والدلیل

 إنه،مقدس الكره (الي: ــــــــكالت موضوعها و�ان �جانبه وجدت التي الورقة تلك على كتب

رداءة و ال تغیظهم القلوب الشدیدة و القو�ة،اإلزدراء المناضل ألولئك الذین إستنكار

من  إنه حب،إنه الشعور بروحنا الدافئة و السخیة إنه العیش �سعة الحماقة،الكره

 .)1( »)إحتقار األمور المخجلة و الغبیة.الكره �خفف،الكره ینصف،الكره �عظم
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 .56،ص. بلجياليل لطيفة،مرجع سابق، :)1(
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 :(اللوحــة) وصف العمل الفني /1

 و الطفل. المرأة ــ عنوان اللوحة: 
 م.ــد إسیاخــمحمأ ــ صاحب اللوحة:

 .1982 هذه اللوحة عام" أمحمــد إسیاخــم" رسم :تار�خ إنجاز اللوحةــ 
 .(Huile sur contreplaqué) ألوان ز�تیة على الخشب :التقنیة المستعملةــ 
 .سم 81×سم 110 إطار مستطیل :الشكل و الحجمــ 
 
نرى من خالل اللوحة التي جسدها أمحمد إسیاخم و التي أعطى لها عنوان المرأة  

 و الطفل ،مرأة تحمل طفال على جانبها األ�من الفتة یدیها من حوله، الیمنى من تحت
رأسه و األخرى من فوق ر�بتیه محكمة قبضتها علیه نحو خصرها،مستعمال في ذلك 

ا ون الطاغي على اللوحة هو اللون األزرق ،كمألوان و أشكال مختلفة،كما یبدو أن الل
یمنى نالحظ على اللوحة أن الفنان ثبت ملكیة اللوحة �كتابنه في أسفلها و على الجهة ال

)،یتضح على مالمح ISSIQKHEM�إتجاه المشاهد �لمة إسیاخم و �اللغة الفرنسیة (
أنها نحو الیمین و � المرأة على أنها حز�نة الوجه و بنظرات غیر عاد�ة متجهة بنظراتها

 تلمح لشیئ ما،
تظهر المرأة بلباس �غطي �ل أنحاء جسدها و حتى رأسها و اضعة وشاحا على  

 مالمح الوجه �ذلك نالحظ و �أنها في وضعیة صمت نتیجةعلى  كتفیها ،و إذا ما ر�زنا
 و تمیزها بوجه ذو ذقن طو�ل ،شفتیها المغلقتان 

التدرج في األلوان و خاصة �النسبة للون األزرق بین  نالحظ أن الفنان إستعمل
الخفیف و الغامق ،�اإلضافة على ما نالحظه �ذلك حول نوع الثوب الذي ترتد�ه یبدو 
واسعا و فضفاضا،و في ما �خص طفلها تنعكس �ذلك مالمح حزن و أسى المرأة على 

�ز الفنان في رسم الطفل و في و ضعیة عیناه متجهتان لألعلى و هو ینظر إلى أمه ،ر 
لوحته هاته على رسم الطرف العلوي فقط من جسد المرأة و إستغنى عن األطراف ،و هو 
�التالي �القرب من األم و طفلها،و فیما �خص الخلفیة عمل على تلو�نها �اللون األزرق 
یتخلله القلیل من اللون األبیض في المنطقة العلو�ة لمأل الفراغات ،و الشكلین البارز�ن 

على اللوحة و اللذان �ظهرا في شكل مثلث في المستوى األمامي هما شخصیتا المرأو و 
 طفلها.  
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 :حــة)اللو التحلیــــــــــل ( /2

سم) إذ أن تمر�ز 81×سم110من جانب إطار اللوحة فهي مستطیلة الشكل ( 
مر�زا الفنان �حصرها في إطار شكل المرأة و هي حاملة لطفلها جاء في وسط اللوحة 

مثلث ذو قاعدة سفلیة ألجل إعطاء توازن للوحة،في نفس الوقت ترك الفنان الخلفیة 
 �مساحات لونیة غیرواضحة إلعطاء المشاهد أكثر حر�ة لتحالیل مختلفة للوحة.

أما الجانب التأطیري للوحة أبرز الفنان جسما متمثال في المرأة و الطفل في  
 المرئي المتقدم في المستوى األول للوحة في شكل �شغل تقر�با الحیز األكبرالمجال 

 للمساحة اإلجمالیة للوحة قر�بة إلى عین المشاهد و مستوى النظر �النسبة إلیه.

فهما �مز�ج متناسق �حیث أن اللوحة تتر�ب و فیما �خص األشكال و الخطوط  
 سیطة،ئلة،المتالمسة،المر�بة منها و البمن مجموعة من الخطوط المنكسرة و المنحنیة،الما

 في الشدة و اإلنكسار �ما �ظهر ذلكمعاني  و عن أحاسیس تعبر إذ أن الخطوط المجردة
ة مجسدو التي تمثلها الخطوط البسیطة و الثانو�ة في حین تعبر عن اإلرتباك و الحر�ة 

ـــي ــــــــة توحكسرة و المر�بة، �ما أن الخطوط المنحنیـــــــــــتفي تلك الخطوط  األساسیة الم
 .الحنین و الشفقة�الـــــــــــوداع و 

معینة نحو األعلى لكال الشخصیتین تظهر �حر�ة و �ذا الخطوط المائلة توحي �إحساس 
 ر�ط  �اإلنتظار و الترقب،فالفنان هنا وظف إحساسا یوحیانجهي المرأة و الطفل فهما في و 
ة ر�شو فرشاة،قلم،ال و المتمثلة في للرسم إستعملهاالتي  �األدواتخصائص الخطوط تلك 

رز و یتعلق �سمك الخط و طوله و إنحنائه و إنكساره،فالخطوط المكونة للوحة الفنیة تب
،كما جسد ه و دوره في إبراز موضوع اللوحةـــــط و شكلــــ�سمك �ختلف حسب نوع الخ

   وضوع عن طر�ق إحداث توازن بین العناصر المكونة للوحة الفنیة.وحدة الم الفنان
  المرأة" الفنيالعمل  في المساحات توز�ع أسلوبو �النسبة للمساحة تجلى 

 �حیث ،الجمالیة النسب قواعد الفنان راعى حیث ،اللوحة في ظاهر� فهو ،متوازنا "والطفل
 توز�ع إضافة إلى ،والتنوع ،الموضوعوحدة  حیث من الفني العمل قیتحق عمل على
 تلك أو ،الموضوع لون  من الناتجة سواء ،الفنیة اللوحة في والفاتحة ،القاتمة المساحات
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 و الذي یتمثل دورهما في الشعــــــــــــــــــور  الظالل و ،من اإلضائة كل تأثیر عن نتجة التي
 كما،اإلضاءة الناتجة عن الضالل منطقیة على ومعتمدا ،الفراغي �العمق اإلحساسو 

 م.منتظ �شكل اللوحة داخل مساحاته توز�ع الفنان راعى
 األلوان عنمت الص بلغة اللوحة فیما �خص اإلضاءة و الظالل و األلوان تتحدث 

 ربتع ،تناغما و إنسجاما مشكلة و ،بینها فیما مندمجة ،یراكب حیزا المساحة من ذختت التي
 و المرأة  لوحةفي  شكالألا تظهر،و الیأس و الحرقة و ،الحزن  أنغام عن فیها ناأللوا
،و تأتي  تجر�دي �أسلوب یر�ةتعب لوحةفي  بینهما التواصل ذلك لتعطي مجردة الطفل

 و تكاملبا ــــاء اللوحة �لهــــغطي أرج� تناغمااأللوان لتجعل من صمت اللوحة التجر�د�ة 
 إنسجام بین اللون و الشكل.

ر من إذ جاءت لوحة المرأة و الطفل للفنان محمد إسیاخم مجسدة �اللون األزرق الذي �عتب
 فاللون  األلوان األساسیة حیث تظهر موهبة الفنان في إستخدامه بتدر�جاته و قیمه اللونیة.

مالمح  في هنلمس ما ذاهو  الشحوب خاصیة فاءظإل �األبیض زوجامم جاء ناه األزرق 
 في مثلوالمت السائد اللون  تر�یبة الفنان دمخاست حیث تةهالبا الخلفیة و�ذا والطفل المرة

 فهي اللوحة في وجیزة �صفة واألسود واألصفر نيالب اللون  نجد ینح الفاتح في األزرق 
 .للوحة العام الشكل إلبراز �الخطوط األلوان ر�ط في الثانوي لها الدور لتبزر جاءت

 یوحي وجدي حساس محافظ، لون  وه السیكولوجیة الناحیة من األزرق  اللون  ثیرفتأ 
فس الوقت كما أنه في ن،الهدوء  و العمل إلى واالنتماء المهنیة النجاح، األمان، االستقرار،

 سیةنف في وراحة دوءاه تبعث التي الباردة من األلوان وهو  واأللم لحزن �ا إحساسا یبعث 
و من ناحیة الوزن البصري فاللون .ومثابر محافظ ادئه نيالب اللون  ینح في دهالمشا

األزرق الفاتح أخف وزنا من الغامق و هو ما عمد علیه الفنان في تشكیل لوحته حیث 
 األلوان الباردة و خاصة الزرقاء الفاتحة القیمة تظهر و �أنها تعطي إحساس �إتساع

ة ـــالخف�ا ــــــي لنــالحیز عكس األلوان الساخنة و هذا ما نلمسه في لوحة إسیاخم حیث یوح
 و الهدوء و السالم.
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 :التفسیـــــــــــر /3 
  
اللوحة الفنیة "المرأة و الطفل" للفنان محمد إسیاخم و ما تحمله من  في 

مر  خصوصیات فهي تسرد تعبیرا هادفا یوحي �الحالة النفسیة و اإلجتماعیة الكئیبة التي
و عاشها الفنان خالل طفولته و الذي تجسد و لوحظ في أغلب و مختلف لوحاته  بها

 التعبیر�ة.
فولتـه فتـرة ط ه فـيإذ أن الفنـان �انت حیاتـه ملیئـة �القسـوة و الفــــراق و اإلبتعـاد عن والدیـ

ه دمتق و هـي الفتـرة المهمـة في حیاة اإلنسان و مدى إنعكاسها على سلو�یات الفرد أثناء
و أ�طر�قة مباشرة  منه و هذا ما أثر على الفنان نفسیا و عكس جل ذلك تعبیرا في السن

ن بیر ع،و في لوحته هذه "المرأة و الطفل" أراد إسیاخم التعغیر مباشرة في أعماله الفنیة
 فكرة أساسیة أال و هي األمومة و التى أوحى إلیها بواسطة الطفل المتشبث بوالدته.

إلى عالقة اللوحة �الفنان،فنجد أن الفنان إختار "المرأة و الطفل"عنوانا فإذا تطرقنا  
بین  للوحته فهو بذلك عنوانا مناسبا و معبرا لها إذ تظهر فیها إمرأة و هي حاملة لطفل

 ة وــــللطفو ه لــــة روح الفنان و إشتیاقـذه اللوحـ.تجلت في هع تعبیري ـذراعیها،و هي ذات طاب
عكس تحنین والد�ه،و مآسي الحیاة المر�رة اللتي الزمته طیلة حیاته،فكانت اللوحة بذلك 

مدى معانات الفنان و حرمانه من األمومة مترجما ذلك في ألوان تجر�د�ة تحاكي ذلك 
 ر.ـــــــالواقع الم

�المرأة و تقدیره لها و عطفه علیها و  و في هذا الشق و مدى تعلق أمحمد إسیاخم 
 �قول الفنان ( إسیاخم):لحنین األم 

ي ف"إنها النبع،إنها موضوع ال متناهي ستالحظ في عملي �أنها نفس الشخصیة التي تعود 

الظاهر لكن قل لي إن لم تكن توجد إختالفات بین عمل و آخر.یبدو ر�ما أنهن �لهن 

ذلك  م و�لتي تتحول، التي تتطّور، التي تنتكس، والتي تتقدّ ال إنها المرأة ذاتها ال ،نساؤنا

 في الوقت نفسه. هناك ما �شبه اللعبة بیني و�ینها. وفضال على ذلك، إنها هي التي 
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. فیها األمومةتساعدني �ل مّرة للمضي أ�عد إنني أقول أنه  لیس هناك أجمل من 

ناك برمتها، هناك انقالب �لي، هناك آمال، ه،یوجد عالم �أسره، توجد إنسانیة )المرأة (

 )1(.."انشغال �ال، هناك �روب

تعتبر اللوحة الفنیة المرأة و الطفل من بین اللوحات الفنیة المهمة للفنان محمد  
 ـــــا وقهـــإسیاخم التي أبدع فیها و جسد فیها �ل ما تحمله المرأة و األم من معاني خالل فرا

 روف الصعبة،�حیث ظلت األم مصدر إلهام الفنان محمد إسیاخم اإلبتعاد عنها في الظ
 اللهاو إجتهاده،و بذلك تظل لوحته هاته المرآة العاكسة له و لوالدته و الذي تطرق من خ
إلى تجسید �ل معاني األسى و الحزن و األلم مترجما في ذلك أحاسیس الفراق و 

نان في قالب تجر�دي تعبیري الحنین،فعنوان لوحته نسخة طبق األصل لما عاشه الف
 محاكیا في ذلك الواقع المر�ر �أسلوب طغت علیه مالمح الحزن و القهر.

 ISSIAKHEMتتضمن اللوحة و التي تحمل توقیعه �إسمه في أسفل اللوحة  اكم 
عون یتا� �اللون األبیض داللة على ملكیته للوحة،فكتابته �اللغة الفرنسیة رسالة منه للذین

لى أعماله أو �صادفونها على قدرته العالیة، و للمجتمع الذي قد �ظن أو �خطر بباله ع
ى بت علأنه عاجز للقیام �مثل هذه األعمال الراقیة ألنه مبتور الید،فهو بذلك یبرهن و یث

 ه الخارقة في إنجاز مثل هذه األعمال الفنیة المعبرة الهادفة.مدى قدرت
و من خالل ما نلحظه على اللوحة و الذي جسد فیها شخصیة في صورة إمرأة  

 تعمارجزائر�ة و المراد من خاللها إثبات للهو�ة الوطنیة مما �ان �حمله من حقد عن اإلس
ناء زائر�ة رغم إحتكاكه الغر�ي أثالفرنسي الغاشم،الدلیل على تمسك إسیاخم بهو�ته الج

 مزاولة تعلمه �مدرسة الفنون الجمیلة �فرنسا.
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،المتحف الوطني للفن31/01/2011إلى  01/12/2010كتالوج معرض تكر�م محمد إسیاخم،من ،جعفر إینال :)1(

 ،الجزائر.2010، 246الحدیث و المعاصر،ص.       
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 :)النقــــــــــــــد( الحكــــــــــــــم /4 
  
للوحــــة الفنیــــة  رــــل و تفسیــــف وتحلیــن وصــه مــرق إلیــم التطــا تــن خالل مــم 

 تقییم"المرأة و الطفل" للفنان أمحمد إسیاخم تأتي المرحلة المهمة أال و هي الحكم و ال
 إلى أعلى المستو�ات �حمل المضمون النقدي و ذلك للتوضیح أكثر للمتلقي و الرقي �ه

 و �ذا تقییم هذا العمل الفني من للتذوق الفني و �الخصوص للوحة "المرأة و الطفل"
 الجانب السلبي و اإل�جابي و �كل موضوعیة.

لنقد أي عمل فني هناك عدة أنواع و طرق سبق و أن تم التطرق إلیها في الشق  
 إرو�نعلى النقد السیاقي و على نهج طر�قة نقد  النظري للبحث،وعلیه تم إختیارنا

 ان.ــــــــــرة الفنــــــسی مجموعة من التساءالت و المعتمد و المبني على �انوفسكي
 التحلیلیة الدراسة في أساسیا عنصرا الفنان سیرة على المبني النقد طر�قة ربتعت 

 رف�التع النفسیة، الجوانب إلي نشیر حیث إغفالها �مكن ال إذ فنیة، ألي لوحة النقد�ة
 ثناءأ والتار�خیة، والسیاسیة، الثقافیة، االجتماعیة، الظروف و�ذلك شخصیة الفنان، على
 ''والطفل المرأة ''للوحة  رسمه

  و تبر�را لذلك و حسب ما تقدمت �ه الصحفیة آالء العامري: 
فلسفة غر�بة إذ أن هذا الرجل المبدع �ان یرسم األشیاء �ألم وعذاب و�ان صاحب "

 وحسب إسیاخم،و�عتبر تعاطیه للفن قدرا ومحنة �برى، أفظع من محنته بذراعه المبتورة
و ت، فهمن عرفوه عانى �ثیرا في بدا�اته في مواجهة ذاته وذاكرته الملیئة �المصائب والمو 

لم یولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وملكته ولدت في الحي الشعبي الفقیر و�ین جنبات 
 .)1(الحقد على الظلم ما جعل أعماله تمتلئ �التراجید�ا واأللم والمعاناةالوحدة و 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،الجزائر.2010 – 11 - 24یوم  األ�ام الجزائر�ة جر�دة ،مقال آالء العامري  :)1(

 

 

60 

https://www.djazairess.com/author/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://www.djazairess.com/author/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://www.djazairess.com/elayem
https://www.djazairess.com/elayem


 

حیث نالحظ أنه و من الجانب التقني إستعمل الفنان أمحمد إسیاخم اللون األزرق  
نه أ،هذا من جهة و من الناحیة السیكولوجیة الفنان له عقدة نفسیة،إذ كثیرا في أعماله

ول متأثر �ثیرا �ماضیه،فإسیاخم متأثر �األمومة و الطفولة،أي أن جمیع أعماله تدور ح
مثل هذه المواضیع و التي بدورها تعكس الجانب النفسي له،حیث أن �ل فنان یتمیز 
�طر�قته الخاصة في التعبیر عن األمور التي تدور في ذهنه،و تعكس ما تأثرت �ه 

 تعبیریة التي �قوم بها فهي أعمال تنبع من العمق أي النفسیته،فتبرز في جل أعماله الفن
 النفسي لدى هذا اإلنسان الحساس و العاطفي،�حیث �ظهر تارة قوي و تارة أخرى ضعیف 

ي فألنه ما زال �شتاق إلى طفولته و إلى حنان أمه و هذا �له �ظهر مجسدا في لوحاته  

على  الفنیة،تعبیرا منه إلى حرقته حین ال نكاد نرى علیها عنصر األبوة �لیا في أعماله

 أمه و حنانها.

و المعروف عن الفنان أمحمد إسیاخم أن جل مواضعه و لوحاته جسد فیها  
 هأم حنان من حرم ینح ماضیهمرارة  عن من خاللها رعبشخصیة المرأة و التي �ان �

 و الفرقة عن أمه و أسرته سلبیا مما أثر علیه ذلك اإلبتعاد ،في سن صغیرة جدا هوو 
و التي  إضافة إلى الحادث الذي تعرض له من خالل إنفجار قنبلة علیه،هطیلة حیات

دون أدنى شك أن مثل هذه  فمن و بتر ذراعه الیسرى، ،هأخی بن�و  هأختی �حیاة أودت
من  و ما لمسناه من إسیاخم و �الرغم،معقدة جدا إسیاخم نفسیة تجعل األحداث المأساو�ة

ته تلك الضروف الصعبة التي عاشها لم تمنعه من مواصلة مشواره الفكري و الفني،بل زاد
تي ال لوحاتال من العدید ظهر ذلك في تجسیده،و التفاني اإلبداع عالم نحو قوة و عز�مة

 ،خاصة عن بیر�ةتع مواضیع واأللم، في والمرارة الحزن  مشاعر على عبر من خاللها
و  ظیف المرأة و عمد في أعماله على تو ، والصبیة واألرملة األم اسیاخم فرسم ،)رأة ـــــــــالم(

 في تعابیر مأساو�ة حز�نة. توحي �الرمز�ة و الدالالت النسوة في أشكال
 ینتج نأ من نعهم� لم هكل ذاه الفنان منها عانى التي النفسیة الحالة أن رغم  

 ه� أدت التي النفسیة، الحالة فتلك شاهدها من كل نفسیة في ضحاوا ثیراتر�ت تأ أعماال
 اــــــــــــــــبه زــــــــــــــــــتمی التي الرائعة، یر�ةالتعب والقیم ،الراقیة األعمال الفنیة ذهمثل ه إنتاج إلى

ه خاصة و في الفن الجزائري �ون إنتمائه لنفس فن تار�خ في خالدة ستظل إسیاخم،كما
 .دــــــــــــــــــــــــــــــالبل
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 و إذا ما تحدثنا عن العمل الفني إلسیاخم و عالقته �السیاق التار�خي للفـــــــــــــــــــــن 
لتي ة،و ا�عتبر عمله الفني المتمثل في "المرأة و الطفل" لوحة تنتمي إلى المدرسة التعبیر�

ـــي كیلـــــن التشتعتبر من أشهر لوحات الفـــــــــــــــجسدها الفنان �شكل و أسلوب متناغم،�حیث 
  الجزائري المعاصر.

كما بدى واضحا في عمله الفني �ذلك إرتباطه و عالقته المباشرة �إسقاط نظر�ات  
لى رها عالتحلیل النفسي في أعماله التعبیر�ة التي تساعد على فهم اللوحة و تذوقها و تفسی

 أحسن وجه للمتلقي،
 طرحها التي المعاصرة النظر�ات تأثیر مدى على النظر یتم الجزء هذا خالل من
 على ،أو الفني عمله إتجاه على أو الفنان، على عامة، �صفة الفن في مجال الباحثون 
 ،"لوالطف المرأة " ةتلوح في ضحاوا �ان ما وهذا واألدوات، حیث الخامة من تناوله أسلوب
 هتوحال السیكولوجي، الجانب نأل،یر�ةالتعب یزات اللوحةمم من النفسي التحلیل �عد حیث

 لوحةال تشكیل في بیراك وراد لعبت و �التالي الفنان لدى نفسیة انفعاالت ولدتا الصحیة،
 . قراءت لیاتآو  ،نيالف العمل بناء ناحیة من

قة و عند التأمل و الرجوع إلى ماضي الفنان نجد لعمله الفني إرتباط قوي ذو عال

ي سیاسي محض،نظیر حیاة الفنان إسیاخم التي عا�ش فیها فترة اإلستعمار الفرنس�سیاق 

 ماراالستع مرحلة فیه و أثرت حیاتان مختلفتان فعاش االستقالل، �عد ما لجیل و مواكبته

 ضا�ا�الق مفعمة شعبیة وحامل لرسالة التشكیلیة، الحر�ة رواد من فكان للجزائر، الفرنسي

 تحـــول د االستقاللــــــــــــــــ�ع الفنیة، لوحاته في جلیة بدت والتي ةــالصعب والمعاناة التار�خیة،

 ةور ــــــــــــــ�الث دــــــــشیت العدید من األعمال الفنیة التي أنجز و دــــــــــالتجر� إلي م،ـــسیاخإ أسلوب

 اتثر مؤ ال تلك ظل وفي المسلح، الكفاح یعض،وموا الثورة التحر�ر�ة عن یرالتعب و الجزائر�ة

 هــــــــــــلوحت اءتــــــــــــــــفج زن و األسىـــــــــــو الح مـــــــ�األل انـــــــــــــالفن ةــزت شخصیـــتمی جتماعیةإلا

 ارـــــــــــــــاالستعم اــــــــهخلف التي السلبیة ارــــــــاألث و المعاناة، تلك �حاكي عنوانا ،"والطفل المرأة "

 .الفنان في نفسیة الفرنسي

إلى جانب ما حملته جل لوحاته التعبیر�ة و على سبیل الحصر و الذ�ر ما بدى 

اد ـــــــــــــواضحا في لوحته هاته و التي هي محل دراستنا للمرأة و الطفل من إتجاهات و أ�ع
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فك تلك العقد النفسیة التي �انت  كان الهدف من ذلك تحرر الشعب الجزائري وإدیولوجیة،

المستنتج من ذلك تأثر الفنان إسیاخم و إعجا�ه �النظام السوفیاتي أنذاك،كما تأثر .تالحقه

یا (موسكو) �الفن التعبیري األلماني و األد�اء الروس،و خیر دلیل على ذلك إقامته بروس

ي تلك مـــــــــا حملتــــــــــه ذها�ا منه للدعا�ة للثورة الجزائر�ة و ه 4978و  1977بین سنتي 

 .لوحاته تعبیرا عن ذلك

 و في األخیر و �عــد إتباعنا لخطوات النقد السیاقي المبني على سیرة الفنان

 طةالمحی السیاسیة والظروف جتماعیةإلرات اثللمؤ  ونظرا المتمثلة في الدراسة النقد�ة،

 التي الداخلیة، هنفعاالتإ التي جسدت سیاخم،إل النفسیة الحالة ىعل �التر�یز و �الفنان،

 ثیرهتأ كان الذي اإلیدیولوجياإلتجاه  إلى و�التطرق  والطفل المرأة  هلوحت مالمح في هاجمتر 

 واضحا. الفنان صیةشخ و أسلوب ىعل

 نستخلص و من حیث تجسید لوحة "المرأة و الطفل" مجموعة من األحاسیس

 ةنفسی في نطباعاإ تركی ،متمیز یري تعب أسلوب في األلوان، خالل من للفنان، الداخلیة

 اإلمعان، في القارئ  �شد الذي األمر وه اللوحة �اثنا في الغموض �كون  قد د،هالمشا

 في لها التطرق  تم التي األساسیة دافهاأل ینب من ذاه و للوحة سیرتف والبحث عن

 هدواخل في والبحث الفنان صیةشخ في الخفیة، الجوانب الكشف عن وهو  النقد�ة، دراستي

 التي ،دیولوجیةإلا و�ذا والسیاسیة، جتماعیة التار�خیة،إلا راتثالمؤ  إغفال ،دون  النفسیة

  .يالف العمل ذاه بناء في ساهمت

نستطیع القول أن إسیاخم إعتمد الفن التعبیري شكال من أشكال التعبیر التي ر�ز 

عن طر�ق مالمح و أشكال و المساحات اللونیة، فیها على تجسید مشاعر الحزن و األلم،

 أعماله، في �ظهر وهذا ، الجزائر�ة والطفولة المرأة  لمعاناةفلوحاته جاءت �مرآة عاكسة 

 التي إختیار األلوان طر�ق عن أو الفنان، برسمها قام المرأة و الطفل التي لوحة بینها من

الفني  التعبیر وسائل التصوري،من هفن قیمة تبرز األساس هذا وعلى أعماله، في نراها

 الوطنیة. الهو�ة عن للدفاع
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 اله الفنیة �خصوصیات ذاتمإذ تمیز الفنان عن أجیاله في تلك الفترة بتمیز أع

كو�ن و �الدالالت الفكر�ة معتمدا بذلك على حر�ة الت دالالت تعبیر�ة المتسمة �الرمز�ة

ه داخل العمل الفني و عدم تصو�ر األوجه �الطر�قة التقلید�ة المعروفة ما أكسبت عمل

الفني صبغة خاصة معروفة �أعمال محمد إسیاخم،و إعتماده على اإل�حاء في مضامین 

ن ممنه إلعطاء للوحة شیئ  أعماله،إذ أن عدم إظهاره للوجوه و المالمح داللة و تعمدا

 الجذا�ة و التأمل.

في  *حیث ثبت الفنان مدى تعلقه �الفن التعبیري حسب ما جاء على لسان أحمد أزقاع

حمد في مقابلة مطولة منحها أل" مقابلة أجراها مع إسیاخم عن رأ�ه و موقفه إتجاه الفن:

ر ـــــــــــــــإزاء الفّن حیث ذ� أزقاغ في شهر ماي لصالح الثورة اإلفر�قیة، أوضح أمحمد موقفه

یزعجني أن أصنف مع الرسامیین التصو�ر�ین �ما یزعجني أن أرى نفسي مصنفا ضمن  (

 .)1()"الفنانیین التجر�دیینن،نا أقول لتبسیط األمور �أنني فنان تعبیري تعبیري 

حیث فسرت لوحة "المرأة و الطفل" ذات اإلتجاه التعبیري على أنها تكشف عن 

 لتيا المرأة  وهو أال المعالج، الموضوع عند الفنان انطباعات �مجمل ،خاصة داخلیة حالة

   .أعماله في �ارزا موضوعا اسیاخم الفنان لطالما إتخذها

إال أن إسیاخم فنان �بیر  والنفسیة، الصحیة هحالت ورغم الظروف، تلك ظل وفي

 نـــــــــــــــــــــالف روائع نم صنف ،تمكن من النجاح و إستطاع تقد�م عمل فني راقي و متمیز

 . المعاصر الجزائري  التشكیلي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،المتحف الوطني للفن31/01/2011إلى  01/12/2010جعفر إینال،كتالوج معرض تكر�م محمد إسیاخم،من  :)1(

 ،الجزائر.2010، 246الحدیث و المعاصر،ص.       
 ).1942ن موالید أحمد أزقاع صحفي و �اتب جزائري ( م :)*(
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 ـــةــــــــالخاتمــــــــــ

 

دیین إن تعدد قراءات اللوحة الفنیة الواحدة على إختالف قارئیها العا

ذا ــــــــــــــــــــــــ� ن طرف المتخصصین (النقـــــــــــاد) وــدها مــا و نقـو طرق تحلیله

 دـــــــــــــــ تع،الةـــمن مدارس فنیة مختلف ارات المنتمین إلیهاـــم و التیــــــتوجهاته

ة ـــــــــــــــة �المائـــــائمة ــــة و محسو�ــــج حتمیـــة ذات نتائــــد ر�اضیــــــه قواعـــــهات

اد ــــــــــــــــأ�ع ل هذه األعمال الفنیة من شعور و أحاسیس وـــــه مثـــــا تحملــــلم

ة ــــه اإلجتماعیــــــیاتحو  هـــــان حسب إعتقاداتـــــا الفنــــدع فیهــــــة یبـــــال متناهی

 هـــــــــراته و تصو رـ ضه و حاـــــع و �ذا ماضیــــــــة و المجتمـــــره �الطبیعـــــو تأث

ف أي ر ــــــــــدها من طــــا و نقـــــة مــالمستقبلیة،�حیث أنه تحلیل و قراءة لوح

ة ــــــــة موضوعیــــــــــــــــقدیراءة نـــــــــــة قــــــــــد فئــــي متخصص تعتبر عنــــــــد فنـــــــناق

ه ــــا تحمل،لمل الخطأـــة تحمــــة أخرى قراءة نقدیـــــة،بینما تراها فئـــو صحیح

ر ـــــــخن أذواق تختلف من شخص ألخر و من فنان ألـــــة مــــــاألعمال الفنی

ءا واـــــل إنسان،سـواء و تكو�ن و رؤ�ة �ـــــــو من ناقد ألخر على حسب أه

ذه هل ـــالمهم في ذلك هو ما تعكسه فینا مث�إنتمائه لعالم الفن أو خارجه.

 هــــــمعرفت ذاــــــ� ة وـــــد الواسعـــــــالقراءات و التحلیالت النقد�ة من ثقافة الناق

ق ـــــسبي ي و التـــــفنال دـــــــة لألسس الضرور�ة إلمتهان وظیفة النقــــــــــــــــــالتام

  تطرقنا إلیها،على سبیل الذ�ر إمتالك أعلى مستو�ات التذوق الفني و أن
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ة ــــــــانب المعرفى جــــه إلو الدرا�ة التامــــة �علــــــــم الجمــــــــــال و الفن و تار�خ

ة ــــــلفكر�تجدات المسلا ـــــه،متتبعــــــده و طرقـــــه و قواعـــــ�النقد الفني و تار�خ

 نــغرص الفلقوم �ه ا �ــــا لمـــــــوى،متخلقـــــد الســـــــــالعالمیة و المحلیة على ح

 نـــي �الفــــــالرق ور ــــــــد الفني في تطو�ــــــا في ذلك أهمیة النقـــــــال غیر،مبدی

    .اــــــــالمحلي خاصة و الترو�ج له عالمی عامــــة،و �الفن التشكیلي التشكیلي
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 ــقالمالحـــــــــــــــــــ    
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 01الملحـــــــــــــــــــــــــــــــق 
 التعلیمي الفني النقد مبادئ خطوات

 

 
 التعلیمي الفني النقد مبادئ خطوات

لمبادئ مدى تطبیق معلمات التربیة الفنیة للطالبة صافیة بنت عبید المطیري، مذكرة ماجسترالمرجع: 
  .2014مكة المكرمة،،46ص. النقد الفني التعلیمي بالمرحلة المتوسطة،
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 02الملحـــــــــــــــــــــــــــــــق 

 

 
 1970ة ـــــــــاألرمل

 سم). 56×100ز�ت على القماش ( 
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 03الملحـــــــــــــــــــــــــــــــق 

 
 1972ة ـــــــأموم

 سم). 112×240( رقائقي ز�ت على خشب
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 04الملحـــــــــــــــــــــــــــــــق 

 
 1972متسولـــــــــة 

 سم). 100×165صخرة (ز�ت على 
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 05الملحـــــــــــــــــــــــــــــــق 

 
 1969طفلــــــــــة 
 سم). 46×55ز�ت على قماش (
 

72 



 

 06الملحـــــــــــــــــــــــــــــــق 

 
 1965الشهــــــــــداء 
 سم). 90×190ز�ت على الخشب (
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 07الملحـــــــــــــــــــــــــــــــق 

 
 1972الجـــــــــــــــراح  

 سم). 50×65ز�ت على القماش (
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 08الملحـــــــــــــــــــــــــــــــق 

 
 1972مطالعــــــــــة 

 سم). 73,5×92,5( خشب رقائقيز�ت على 
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 09الملحـــــــــــــــــــــــــــــــق 

 

 
 تصمیم أمحمد إسیاخم 1970) عام  دج 100 الطبعة األولى (

 

 
 1983و  1970) أمحمد إسیاخم عام ما بین  دج 5تصمیم ( 
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 و المراجع المصادرقائمة 

 

 (بتصرف). 25،ص.2000ــ عطیة محسن محمد،الفن و الجمال في عصر النهضة،مصر،

 لي تكمی ،طبیعة النقد الفني المعاصر في الصحافة السعود�ة،�حثــ مذ�رة طارق �كر عثمان قزاز

 ( بتصرف) .2000للماجستر،جامعة أم القرى،السعود�ة،     

 .58،ص.1996،دار المعارف،مصر،2ــ عطیة محسن محمد،غا�ة الفن دراسة فلسفیة و نقد�ة،ط

 .art-basra.ahlamontada.com/t1082-topicــ تار�خ النقد الفني (موقع أنترنت)،

  1968ر،،مص57،العر�ي،ص.،دار الفكر2إسماعیل عز الدین،األسس الجمالیة في النقد العر�ي،طــ 

 http://www.startimes.com/?t=5784438 ــ أهمیة النقد الفني:

 ، 101�ة،ص.مفرد للنشر و التوز�ع و الدراسات السعودــ علي أحمد رفقي،التذوق و النقد الفني،ال

 ،السعود�ة.1998    

  الفني: ــ عن وظائف النقد

http://egyptartsacademy.kenanaonline.com/posts/89264 

 

 .19ة في الفنون التشكسلیة،ص.طارق �كر عثمان قزاز،النقد الفني دراســ 

 اخم،،إسیمذ�رة ماستر للطالبة بلجیاللي لطیفة،دراسة تحلیلیة نقد�ة للوحة للفنان محمدــ 

 .2017، 13ص،    

 https://www.sudaress.com/alsahafa/40031،عن نظر�ات النقدمقال ــ 

        عن أنواع النقد: مقالة من موقع موضوع.كومــ   

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7

D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF% 
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       عن طرق النقد:مقالة للفنان التشكیلي ماجد عماد مقداد،النقد فن �حد ذاته،ــ   

       -http://majedfn.blogspot.com/2009/08/blog 
post_5670.html-post_5670.html#!/2009/08/blog 

 
 ا الطباعة،دار الوفاء لدنی1جمالیة،طجیروم ستولینز، ت/د.فؤاد ز�ر�اء،النقد الفني دراسة ــ  

 .2007،اإلسكندر�ة،مصر،667و النشر،ص.        

 ،قسم النقد ــ أسماء �اهیم،نقد و تحلیل اللوحة التصو�ر�ة،رسالة د�توراه،تخصص تار�خ و نظر�ات 

 .2014/2015الفنون البصر�ة،        

 www.moayad.com/art عن النقد و التذوق الفني:  مقال للد�تور مؤ�د حسنــ 

 ،اإلسكندر�ة،مصر. 64د/ نبیل راغب،النقد الفني،دار مصر للطباعة،ص.ــ   

 .19عفیف البهنسي،النقد الفني و قراءة الصورة،ص.ــ   

   على طر�قة �انوفسكي  اللوحة قراءةعن مقال على بوا�ة فیتو ــ   

http://www.vetogate.com/2162762 

 
 ر�یة محاضرة أ.د/كاضم نو�ر �اضم الز�یدي،مادة النقد الفني،المرحلة الرا�عة،قسم التــ  

   .2014�ابل،العراق،جامعة التشكیلیة،كلیة الفنون الجمیلة،   

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=13&lcid=38849   

 محمد بوسدیر،الثورة الجزائر�ة من خالل الفن التشكیلي الجزائري،ــ 

 .56،ص 2014/2015،مذ�رة ماستر     

 

  دئ النقدلمبا ــ مذ�رة ماجستر للطالبة صافیة بنت عبید المطیري،مدى تطبیق معلمات التر�یة الفنیة

 2014،مكة المكرمة،46الفني التعلیمي �المرحلة المتوسطة، ص.     
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 ص:ـــــــــالملخ

 

حیث مر على مراحل تار�خیة مهمة أین حمل معه عدة  ،منذ العصور القد�مة عرف الفن التشكیلي

ا إتجاهات و تیارات على إختالف �ل مرحلة عن األخرى في مختلف األعمال الفنیة و إختالف میزاته

 حسب �ل مدرسة معنیة و أفكار فنانیها.

و نظرا لما �انت تحمله مختلف تلك األعمال الفنیة قد�ما و إلى یومنا هذا على  زاتاو �المو  

ما  حسب إنتماءاتها و توجهاتها من تعقیدات و من صعو�ات في قراءاتها و فك رموزها و دالئلها ظهر

وافع �سمى �النقد الفني من أجل تحلیل و وصف و تفسیر مثل هذه األعمال الفنیة و الحكم علیها و بد

 وضوعیة من حیث قیمة هذا العمل الفني و الوقوف على جوانب السلب و اإل�جاب و �التالي تحدیدم

 خالل قیمته الفنیة ،إذ أنه تكمن أهمیته في جعل المتلقي یتذوق العمل الفني في أعلى مستوا�اته من

جوانبه توضیح الرؤ�ة له عن طر�ق تحلیل متجانس في �شف ما �خفیه العمل الفني في العدید من 

 المختلفة.

كما �كمن دور النقد الفني في الرقي �العمل الفني و تطوره،على أن �قوم �مثل هذا العمل  

م ـــن،علـــد الفــــخ نقــــتار� ذاــــتار�خ الفن و �ل ذوو ثقافــــة واسعــــة،العارفیناد متخصصون ــــــالنقدي الفني ،نق

 الـــالجم

 ل ماهولمختلف المدارس و إتجاهاتها و التیارات المختلفة،المتتبعین عن �و فلسفته،المعرفة التامة  

جدید فني تشكیلي خصوصا على الصعیدین المحلي و العالمي،الز�ارات المتكررة لمختلف 

المتاحف.....إلخ.إذ یتم توظیفه (النقد الفني) وفق آلیات و طرق و أسس من خالل هذه المراحل 

 ي.ــــــنالمدروسة یتم نقد أي عمل ف

في هذا اإلطار تم إسقاط عملیة نقد فني تشكیلي مع تبیان أهمیته و دوره األساسي في تحلیل  

 مراحللوحة فنیة للفنان الجزائري أمحمد إسیاخم تحت عنوان "المرأة و الطفل" ، إذ تم نقدها وفق ال

حة ة على أن هذه اللو الرئیسیة المتمثلة في: الوصف و التحلیل و التفسیر و النقد،و خلصت النتیج

  حملت قیمة فنیة تعبیر�ة رائعة للفنان الجزائري خاصة و للفن الجزائري عموما.  
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