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 النظرة  الرومانسٌة للمرأة الشرقٌة بٌن المحلٌة والعالمٌة

The romantic outlook of Oriental women between local and global 

 نهى نبٌل فهمىالباحثة/ 

 

 خلفٌة البحث:

الفن هو أحد المصادر الثقافية فى المجتمع التى تعنى وتهتم بالجانب اإلبداعى والخيالى لعقل اإلنسان، فهو يقوم بدور        

جوهرى فى الحضارة البشرية " فالفن ظاهرة إنسانية يتم تشكيلها رمزيا بأشككال تعككث ثقافكة الفنكان وثقافكة المجتمكع الك ى 

الرومانسككى هككو أحككد إتجاهككال الفككن الحككديج و"يمثككل اإلتجككاة الرومانسككى فككى الفككن ثككورة مككن أجككل . واإلتجككاة 1يعككيف فيككة"

التخلص من التقاليد األكاديمية ومن مصادر اإليحكا  التكى تعتمكد علكى المحاككاة للنمكا ي اإل ريقيكة الك سكيكية، وككان علكى 

ان القويكة وبععنكال الفرشكاة العميقكة أمكا مكادة الفكن الفنان الرومانسى أن يقهر فى تصوراتة الوضكو  ويسكتبدلة ببهكا  األلكو

 2فهى األساعير والغرائب التى عثروا على منابع لها فى عالم الشرق"

ولقد ظلل المرأة محورا ألعمال الفن عبر العصور، وعبر الفنانون الغربيون عن المرأة الشكريية  فكى أعمكالهم الفنيكة       

بصورة رومانسية باحثين عن إكتشاف عالم المرأة الغامض بأسرارة المدهشة. فنجد الفنكان أأوجكين دي ككرواع بعكد الرحلكة 

ع عكن المكرأة الشكريية متكأثرا بتلكو الصكورة 1ى لوحكة أنسكا  الجزائكرع شككل ريكم أالتى يام بها إلكى شكمال أفريقيكا يعبكر فك

 األسعورية الغامضة التى شاهدها وكونها فى مخيلتة  عن المرأة فى الشرق.  

 

 ( لوحة )نساء الجزائر( للفنان )أوجٌن دٌالكروا(1شكل رقم )

 

رأة المصكرية فكى األحيكا  الشكعبية تختفكى خلكف المشكربيال وعبر الفنانين المستشريين ال ين أياموا فى مصر وشاهدوا الم 

والبرايع فمثلل لهم سحر الشرق و موضة وجا بيتة. فصوروها فكى أعمكالهم الفنيكة بصكورة المكرأة المرتميكة بكين الوسكائد 

جلة للمكرأة الحريرية المتلفعة باألردية الثمينة. "ويكد ككان لهك ل الصكورة أثكر علكى الك هن الغربكع الك   إعتمكدها مارككة مسك

الشككريية، كمككا كككان لهككا مككن جهككة أخككرى تأثيرهككا علككى الكك هن العربككع فككع إضككفا  م مكك  أسككعورية إ وائيككة علككى المككرأة 

. ون حظ  لكو فكى أعمكال بعكض الفنكانين المصكريين الكرواد الك ين درسكوا الفكن وتكدربوا عليكة علكى يكد الفنكانين 3الشريية"

. ممكا ككان 4درث فن التصوير بمرسم الفنان اإليعالى أزانييكرىع باإلسككندرية "الغربيين مثل الفنانأمحمود سعيدع ال ى " 

لة أثر فى تكوين شخصيتة وأسلوبة فى التعبير عن المرأة الشعبية "فنلم  إهتدا  أسعيدع إلى نمو ي اآلنثى الك ى وجكدة فكى 

واألجزا المعبكرة عكن الخصكوبة وفكى الجكو الك ى المرأة أبنل البلدع فى إحتفائها الخفى بالجنث وإيما اتهكا إليكة فكى العيكون 
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.كمكا فكى لوحكة أالمكرأة  ال الجكدائل  5يلفة ضو  خاص يضيف إلى البعد المكادى أبعكادا نفسكية  امضكة ومثقلكة باألسكرار"

  ع وأبنال بحرىع يرها من أعمال الفنان محمود سعيد.2ال هبيةع شكل ريم أ

 

 

 ( متحف الفن الحدٌث بقطر٣٣١١هبٌة( )( لوحة )المرأة ذات الجدائل الذ2شكل رقم )

 

وفى ه ا البحج ستقوم الباحثة بدراسة المفهوم الجمكالى لصكورة المكرأة الشكريية فكى أعمكال فنكانين مكن اإلتجكاة الرومانسكى 

 وتعبيقا على  أعمال الفنان المصرى أمحمود سعيدع و أعمال الفنان الفرنسع أأوجين دي كرواع.

 

 تتلخص مشكلة البحج فى التساؤل اآلتى:  :مشكلة البحث

 كيف ظهرل صورة المرأة الشريية فى أعمال فنانع المدرسة الرومانسية الغربيين  ؟ -

 كيف أثرل صورة المرأة فى فنون المستشريين على بعض الفنانين المصريين الرواد وإنعكاسها فى أعمالهم الفنية  ؟-

 أهــــداف البحث:

 إلقا  الضو  على نظرة  اإلتجاة  الرومانسع  للمرأة الشريية.  -

 التعرف على أثر فنون المستشريين  على صورة المرأة فى أعمال بعض رواد الفن التشكيلى المصرى. -

 
 فــروض البحث:

 يمكن من خ ل البحج التعرف على نظرة اإلتجاة الرومانسى للمرأة الشريية .  -

 عنها بعض الفنانين المصريين الرواد يد تأثرل بفنون المستشريين ال ين درسوا لهم الفن . أن صورة المرأة التى عبر -

 
 أهمٌة البحث:

 إن إلقا  الضو  على صورة المرأة الشريية فى أعمال فنانى اإلتجاة الرومانسى تثرى مجال دراسة الفنون والثقافة.   -

على صورة المرأة فى أعمال بعض رواد الفن التشكيلى  يمكن من خ ل البحج التعرف على تأثير فنون المستشريين -

 المصرى  مما يسهم فى إثرا  مجال دراسة الفنون .

 
 حدود البحث:

دراسة صورة المرأة فى مختارال من أعمال رواد المدرسة  الرومانسية مثكل الفنكان أ أوجكين دي ككرواع وأعمكال الفنكانين 

 المصريين الرواد مثل الفنان أمحمود سعيدع. 
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 منهجٌة البحث:

 يتبع البحج المنهج الوصفى والتحليلى. 

 أهم النتائج التى توصل إلٌها البحث:

ية  فى أعمال الفنانين الغربيين وعبروا عنها بصورة رومانسية باحثين عن إكتشاف  عالم المرأة ظهرل المرأة الشري -

 األسعورى الغامض.

 متأثرا بتلوأأوجين دي كرواع عن المرأة الشريية فى أعمالة الفنية مثل لوحة أنسا  الجزائرع عبر الفنان الفرنسى  -

 وكونها فى مخيلتة عن المرأة فى الشرق بعد الرحلة التى يام بها إلى شمالالصورة األسعورية الغامضة التى شاهدها 

 أفريقيا.

تأثر الفنان أمحمود سعيدع بفنون وثقافة الفنانين المستشريين ال ين تدرب فى مراسمهم وال ين مثلل لهم المرأة الشريية  -

 عالم أسعورى ساحر من الغموض واألسرار. 

المرأة الشعبية  بر م أنة من عائلة أرستقراعية إلى أنة عبر عالم المرأة فى البيئة الشعبية  عبر الفنان أمحمود سعيدع عن-

  .ال ى كان يمثل لة الغرابة والدهشة

رسم الفنان أمحمود سعيدع المرأة باحثا عن الجمال الغامض مبتعدا عن الجمال اإل ريقع الك سيكى المثالع كما فى لوحة -

 أأمومةع.


