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 اإلتجاهات الفنٌة المختلفة وكٌفٌة تناولها لقضاٌا المرأة فى الجدارٌات قدٌماً وحدٌثاً 

 “The Different Artistic trends and interpretations dealing with Women's 

Issues in the Old and Modern Murals “ 

 مروة محمد سامى محمد النبوى محمود /الباحثة

 الجدارى_ كلٌة الفنون الجمٌلة_ جامعة المنصورة باحثة دكتوراة_ مدرس مساعد منتدب بقسم التصوٌر

 

 ملخص البحث:

 التصوٌر وفن ،العام بمفهومه الفن أن حٌث معهمجت قضاٌا تناول على وقدرته للمجتمع خدمته بمدى الفن قوة تكمن   

 قاعاتالمنشأت األثرٌة أو  على عرضه ٌقتصر ال فن فهو بالمجتمع، الفنان تربط وطٌدة عالقة له خاص بشكل الجدارى

 أن وٌستطٌع الفن، وجد الجدران وجدت فأٌنما والمٌادٌن الشوارع فى الجدران على ٌجسد فن أنه بل فقط المغلقه العرض

 البدائى نساناإل أستخدم التارٌخ فجر فمنذ بالقلم، عنه التعبٌر ٌستطٌع ال ما عن وألوانه فرشاته خالل من الفنان عبرٌ  

 .الٌومٌة حٌاته أحداث عن للتعبٌر ولغة كرموز والنقوش الرسوم

منذ بدء الخلٌقة ونزول اإلنسان إلى األرض، ومشكلة المرأة بٌن مد وجزر وأخذ وعطاء، بأعتبارها النصف الثانى     

المكمل لحٌاة الفرد فى المجتمع، سواء كان هذا المجتمع بدائٌاً أو متطوراً أو تقدمٌاً أو رجعٌاً، ومن هنا تتنوع وتختلف 

تمعات قدٌماً وحدٌثاً، كما تختلف الرؤى البصرٌة وكٌفٌة تناول هذه القضاٌا من قضاٌا المرأة بأختالف فكر وثقافة المج

خالل اللوحات الجدارٌة، وسوف تقوم الباحثة من خالل البحث بعرض األعمال الجدارٌة التى صورت المرأة وعبرت عن 

 قضاٌاها قدٌماً وحدٌثاً.

  مشكلة البحث:

 .كٌف تناولت اللوحات الجدارٌة قضاٌا المرأة قدٌماً وحدٌثاً  عدم وجود دراسات سابقة تتعرض لموضوع البحث، وهو    

  أهمٌة البحث:

 ترجع أهمٌة البحث إلى كٌفٌة تناول المرأة وقضاٌاها كعنصر تشكٌلً فى اللوحات الجدارٌة قدٌماً وحدٌثاً.    

 الكلمات المفتاحٌة:

 اإلتجاهات الفنٌة _ المرأة _  قضاٌا المرأة _  اللوحات الجدارٌة _ قدٌماً _ حدٌثاً.    

Abstract: 

    The power of art lies in its service to society and its ability to deal with common issues as 

the art in its general conception, and the art of mural painting in particular has a strong 

relation between the artist and the Society, It is an art not only presented to the archaeological 

sites or closed exhibition halls only, but it is an art embodied on the walls in the streets and 

fields, Wherever the walls were found art will be found,  art will be found, and it the artist can 

express himself and what he can’t express by the pen through his brushes and colors. 

    Since the dawn of history, the primitive humans have used drawings and engravings as 

symbols and a language to express the events of their daily lives. 

    Since the beginning of creation and the human down to Earth, the problems of women 

between the tide of take and give, As women represent the second half of the society of 

,Whether this society is primitive, advanced, progressive or retroactive, in this point the 
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diversity and different issues of women will appear in different ideas and cultures of the old 

and modern societies.  

    Through the research the researcher will present the different visual interpretations and 

visions concerning women’s issues and the way to deal with them through the mural painting 

that portray and express her issues previously and recently. 

The Research Problem: 

     The absence of previous studies subject to the content of the topic of research, How mural 

paintings depicted women s issues in the past and recently.  

The importance of research: 

    The importance of the research indulges into how women and their issues are treated as a 

visual component of the mural painting through all times. 

Key words: 

Artistic trends _ Women _ Women issues _ Mural painting _ old _ Modern. 

 :المقدمة

 التصوٌر وفن العام، بمفهومه الفن أن حٌث مجتمعه قضاٌا تناول على وقدرته للمجتمع خدمته بمدى الفن قوة تكمن   

 المنشأت األثرٌة أو قاعات على عرضه ٌقتصر ال فن فهو بالمجتمع، الفنان تربط وطٌدة عالقة له خاص بشكل الجدارى

 أن وٌستطٌع الفن، وجد الجدران وجدت فأٌنما والمٌادٌن الشوارع فى الجدران على ٌجسد فن أنه بل فقط المغلقه العرض

 البدائى اإلنسان أستخدم التارٌخ فجر بالقلم، فمنذ التعبٌر عنه ٌستطٌع ال ما عن وألوانه فرشاته خالل من الفنان ٌ عبر

 .الٌومٌة حٌاته أحداث عن للتعبٌر ولغة كرموز والنقوش الرسوم

منذ بدء الخلٌقة ونزول اإلنسان إلى األرض، ومشكلة المرأة بٌن مد وجزر وأخذ وعطاء، بأعتبارها النصف الثانى     

لمكمل لحٌاة الفرد فى المجتمع، سواء كان هذا المجتمع بدائٌاً أو متطوراً أو تقدمٌاً أو رجعٌاً، ومن هنا تتنوع وتختلف ا

قضاٌا المرأة بأختالف فكر وثقافة المجتمعات قدٌماً وحدٌثاً، كما تختلف الرؤى البصرٌة وكٌفٌة تناول هذه القضاٌا من 

الباحثة من خالل البحث بعرض األعمال الجدارٌة التى صورت المرأة وعبرت عن خالل اللوحات الجدارٌة، وسوف تقوم 

 .القدٌمة الفنون فً رأةالم تمثٌل أشكال مظاهرقضاٌاها قدٌماً وحدٌثاً: 

 .)الجوهر محاكاة نظرٌة( الجمٌلة الفنون فً القدٌمة والنظرٌات رأةصورة الم

 فً داللً أو رمزي أو واقعً بشكل سواء تشكٌلً بصري كعنصر ةرأالم صورة صوٌر واستخدامت موضوع ٌتمٌزو    

 الحسٌة والقٌم األفكار منظومة لنا ٌعكس ألنه الحساسٌة من كبٌر بقدر خاصةً  التصوٌر الجدارى نفنون التشكٌلٌة وف تارٌخ

 المطلق إلى إبالغٌة كرسالة ٌتوجه ال الموضوع هذا ألن ،بها المحكوم والتقانٌة والجمالٌة والفنٌة والعاطفٌة والروحٌة

 .والمجتمع اإلنسان إلى وانما

 أن وبمااً، حدٌثالتصوٌر الجدارى قدًٌم و نف فً بصري كعنصر رأةالم صورة موضوع فً البحث أهمٌة تبرز هنا من    

 وقٌم ثقافً إرث من تحمله لما أحٌاًنا والغامضة المؤثرة التشكٌلٌةالتصوٌرٌة و البصرٌة الفنٌة تاالقدر إحدى هً ةمرأال

 التارٌخٌة تشكلها وعوامل كٌفٌات على للوقوف عنها الكشف ٌستوجب مما قٌةار وانسانٌة اجتماعٌة وجمالٌة روحٌة

 .واالجتماعٌة

 للمجتمع الهامة األهداف أحد المجتمع فً وأشكالها لظواهرها ومعرفته ةرأالم لصورة الموضوعً العالم كاإدر وٌعتبر    

 .البحثٌةراسة الد هذه على الصورة تلك تفسٌر من جانباً  ٌوقع ما ذانى، وهاإلنسا
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 العوز من نوع أو ، ونحو قضاٌاهاعامةً  ةأرمال نحو اإلنسانٌة مشاعرنااف شكالست الداخلً النداء من نوع هً ربماو    

 األولى البدوءات منذ تجلٌاتها بكل تظهر كً ،الغامضة الصورة تلك مكامن على لإلطالع اإلنسانً لمجتمعنا الروحً

 الوجدانٌة األحاسٌس أدواته التجرٌبٌة العلوم وأحد جدلٌة قضٌة   هو المختلفة بأطٌافه الفن أن وبما، هذا ٌومنا إلى للخلق

 وتأثٌرها أثرها وبٌان شائكة كقضٌة ةرأالم صورة استجالء الباحثة على ٌوجب ة،روحٌ وبطانة مادٌة بقوالب البصرٌة

 .المجتمع على

 :حالتٌن فً وذلك

 ، ومدى أهمٌتها.الصورة لتلك الفنً كرااإلد إلى الوصول البحث محاولة  :األولى الحالة

التى  تأثرة بقضاٌا مجتمعهو للفنان البصري للتفكٌر نتٌجةً  تأتً التً الصورة تلك لتحوالت المعرفة علم  :الثانٌة الحالة

 ."األنثوٌة الحالة"  وخاصة وأمزجتهم ومعاناتهم وأحاسٌسهم األحٌاء ومشاعر البشرٌة الحٌاة من جزء هً

، والرومانً واإلغرٌقً المصري كالفن القدٌمة الفنون فً ةلمرأ ا بأنثوٌة القدامى والفالسفة المفكرٌن اهتمام ٌظهر مما    

 القوة على تعتمد البقاء على عاتهاصرا فً ألنها الذكوري المجتمع سٌطرة على تعتمد الشعوب تلك أن من رغموعلى 

ا ٌثبت ما األمم تلك لنا تركت ذلك رغموء، النسا دون الذكور بها ٌتمتع التً العضلٌة ً ٌ ، الملكة عندهم فهى ةأالمر مكانة فن

 ...اآللهة أو ، واألماألمٌرةو

 فنون إلى وانتقل ،األوروبٌة النهضة عصر فنون إلى وفلسفٌة وروحٌة جمالٌة بصرٌة فنٌة كقدرة امتد التأثٌر هذا أن ونجد

 وظهور األوروبً المجتمع وروتط الصناعٌة الثورة قٌام أدى كما العشرٌن القرن مطلع فً والبعٌدة المجاورة األمم

 مما ،البورجوازٌةالمرأة  ظهور إلى إضافةً  التجار وكبار والمصانع المعامل أصحاب من البورجوازٌة االجتماعٌة الطبقات

ا الفنٌة التصمٌمات فً تمثٌلها أشكال على أث ر ً ٌ  فنٌة مفاهٌم وتولٌد الفنً التعبٌر مظاهر فً الفردٌة النزعة وظهور ،تشكٌل

 القرن نهاٌة إلى عشر التاسع للقرن الثانً النصف منذ الحدٌثة األوروبٌة الفنٌة الحركة تطور فً تى المرأةوتأ، جدٌدة

 بدت إذ األوروبً الحدٌث الفن بمفاهٌم وتأثرها الفنٌة الحركات وظهور، والعشرٌن الواحد القرن إلى دخوالً  العشرٌن

 .الفنانٌن من العدٌد أعمال فً ظاهرة ةرأالم صورة

 وبعض الجدٌد والعالم األوروبٌة الدول من العدٌد فإن والتطبٌقٌة الجمٌلة الفنون مستوى فً المرأة تكرٌم صعٌد وعلى    

 مجاالت شتى فً للمرأة المختلفة الصور إلظهار "الفنون فً للنساء الوطنً المتحف" بإنشاء بدأت المعاصرة المجتمعات

 .ةالحٌا

 :البحث أهداف

 صورة المرأة وكٌفٌة تناولها فى اإلتجاهات الفنٌة المختلفة. ىلع بالضوء قىلت جدارٌات إنشاء .1

 المرأة والعمل على اظهار دور المرأة فى المجتمع، وأهمٌتها. بقضٌة الوعى نشر .2

 التصوٌر هعبلٌ الذى الدور خالل من هالخاصه بالمرأةالمجتمعٌ بالقضاٌا هالعام الثقافة أثراء .3

 والحدود حواجزلل محطم فن وهف حدود هل لٌس الجدارى التصوٌر فن فإن المدن، وشوارع ه،العام المنشأت فى الجدارى

 .الجمٌع مع ٌتفاعل التواصل سرٌع فن

 .تشكٌلً كعنصر بشري بصورة المرأةالتى اهتمت  الجدارٌة األعمالبعض  رصدل محاولة .4
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 :البحث فروض

 .والمجتمع الجدارى التصوٌر فن بٌن وطٌده عالقة وجودٌفترض  .1

 الجدارٌات فن إن حٌث المجتمع فى ودوره الجدارى التصوٌر فن لدور جدٌدة رؤٌة .2

 .المجتمع قضاٌا ومعالجة طرح فى كبٌر دور لو مجتمعى فن

 .وقوة، وضوحاً  أكثر فكره أجل من والمضمون الشكل واٌجاز ببساطة الجدارٌات فن إتسام .3

 . هالمستخدم والخامات األفكار فى والتنوع الفنىثراء ال .4

 عن دفاعلل اٌستحثو المجتمع ىلع نافذ تأثٌر ذو فن الجدارى التصوٌر فن إعتبار .5

 .همعانات عن والتعبٌر هحرٌت

 تعنى فى المقام األول بالمرأة وصورتها لدى المجتمع.التى  الفنٌة األعمال مساحة وتوسٌع تطوٌر ىلع العمل ٌفترض .6

 

 :البحث ماتلمس

 .المجتمع قضاٌا معالجة فى امهال ودوره الجدارى التصوٌر رسالة .1

 .هبشرٌلل هوالمعرف النور مشاعل حامله بوصف المجتمعى الفنان دور .2

 صورة المرأة وأختالفها بتغٌر الزمان والمكان. .3

 :البحث إلى المدخل

ر طاسٌلً أسمه كهف وهو(، رئزاالج شرق جنوب المكتشفة الكهوف فً إال ةأرمال صورة تظهر لم      تاسٌلً أو ناج 

ر  فً الرسومات بعض وتبٌن حصوٌة ضاحلة هضبة على وٌقع م.ق 30000 إلى تارٌخه وٌعود الٌزي والٌة فً نعاج 

 والصبغات األحمر الصلصالً اللون أستخدام تم حٌث الٌومٌة أعمالهم بقضاء منهمكون وهم ألشخاص مشاهد الكهف هذا

 ."(1)لنساء اإلعدادٌة الرسوم بعض إكتشاف تم وهناك الرسوم هذه إنجاز فً البٌضاء

 
 الحجري العصر) المتوسط البحر جنوب البدائً الفن من ئرزاالج شرق جنوب الكهوف نجدرا علىللمرأة  التمثٌلٌة الصورة ظهور

 .)المٌالد قبل 0330333_030333

 

                                           
 .4002، دهشق ،العرب تّابكال اتحادرات هنشو ،األنثروبولوجيا اإلنساى علن إلى هدخل ،عيسى الشواس د.( 1)
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 عن التعبٌر انتقل وقد ،برسم إلٌها اإلشارة فً ٌرغب التً األشٌاء عن للتعبٌر الرسم نحو األول اإلنسان اتجه وقد    

 بًٌِّل مادي رمزي بتعبٌر اآلخر اإلنسان مع اإلنسان لتفاعل حةلملا الحاجة ٌدتزا بسبب الكلمة إلى الصورة من األشٌاء

 أسس عن ٌراً تعب القدٌم لإلنسان األولى الرموز تصمٌم كان وقد ،البٌئة مع التعاملو ،االجتماعً االتصال فً حاجاته

 .المعلومات وتبادل الفكر تكوٌن

 فن أو مجسمة منحوتة شكل على تظهر فكانت الممثلة الصورة أما، التارٌخً الحدث تدوٌن فً الكتابة ساهمت قدو   

 حروفوال الكتابات ببعض الجدارٌة للوحة المصمم الفنان استعان كما، )التمبرا، الفرٌسك، الفسٌفساء.( الجداري التصوٌر

 تى تحكى او تعبر عن المرأة.ال

 :القدٌمة الفنون فً المراة صورة أشكال -

 لكل جعل مما فٌها ظهرت التً التارٌخٌة للعصور تبًعا وذلك اللوحات تصوٌر فً مختلفة بأشكال الصورة ظهرت    

ا تمٌز خصائص عصر  فً أسالٌب عدة وظهرت المكسٌكً، الفن اإلغرٌقً، الفن ،القدٌم المصري الفن :مثل اآلخر عن فن ً

 :منهاو صورة المرأة كٌفٌة صٌاغة

 الواقعٌة الصورة  (La realisme) 

 السٌمٌترٌة الصورة  (Symétrique) 

 الرمزٌة الصورة  (Symbolique)  

 التعبٌرٌة الصورة  (Expressionniste) 

 المجردة الصورة  (Abestrait) 

 الزخرفٌة الصورة (Décoratiphe) 

 تجسٌد ٌتناول الذي الفن أهمٌة لنا ٌؤكد ما، مالواقعٌة الصورة وخاصة تمثله لما هاماً  مظاهرهاً  أخذت الصورة أن كما    

 وفً الحجري العصر من األخٌرة الفترة فً اهتمامهم البشر جهو بعٌد زمن ومنذ ،البشر حٌاة واقع تعكس التً الصورة

ا العملٌة ممارستهم احتٌاجات ً ٌ  .(2)هذا ٌومنا إلى والمتاحف الكهوف فً محفوظة وهً واإلنسان الحٌوانات فرسموا ٌوم

 :رأة ما بٌنالم صورة وأشكال مظاهروتندرج 

 ،.....الطالبة، المعلمة، الزوجة، الجدة، الخالة، العمة، األخت، األم :االجتماعٌة الصورة .1

 .....،..الخٌاطةل، األعما سٌدة، العاملة، المنزل ربة: االقتصادٌة الصورة .2

 ،....األمٌرة ة،القبٌل سٌدة، القوم سٌدة :االنتروبولوجٌة الصورة .3

 .....،..الطبٌعٌة، الماكرة، الشٌطانك، المال ة،الجنٌ ،الساحرة ،اآللهة نصف، اآللهة :الفلسفٌة الصورة .4

 .....،الساخرة، األدٌبة :األدبٌة الصورة .5

 .......،الشرطٌة، الدبلوماسٌة، الجٌش قائدة، الوزٌرة، ءاالوزر ةرئٌس، الجمهورٌة رئٌسة، ةالملك :السٌاسٌة الصورة .6

 ،......األوروبٌة، الرومانٌة ة،االغرٌقٌ ،الفرعونٌة، الخلق أممرأة ال :التارٌخٌة الصورة .7

 ......،الواعظة،المقدسة، ههبلراا، المعبد رقصة ،الكاهنة :الدٌنٌة الصورة .8

 ،.....المسرحٌة، السٌنمائٌة، التصوٌرٌة، الجدارٌة، التشكٌلٌة :الفنٌة الصورة .9

                                           
.انًال زٌبد ترجًت ,نٍكبل شٍف ٌىندا انفٍ فً انفهسفٍت انبحث قضبٌب(2)
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 .....،الجسدي الجمال، الروحً الجمال :الجمالٌة الصورة .11

 .(3)،.....الخائفة، المهددة ،المعنفة، المجرمة، المغتصبة، الموؤدة :البشعة الصورة   .11

  ختلفة.الم وأشكالها الصور تلك مظاهر الجدارى بتقنٌاته واسالٌبه المتنوعهفن التصوٌر  تناول لقد    

  :القدٌمة مصر فً المرأة صورة

مع بزوغ فجر الحضارة المصرٌة القدٌمة، وبداٌة عصر األسرات نجد أن صورة المرأة الرشٌقة القوام، الجمٌلة     

الوجه، فاتحة البشرة، نجالء العٌون بدأت تحل محل صورة المرأة غلٌظة السمات التى صورت على شاكلتها غالبٌة نساء 

 .(4)العصر الحجرى الحدٌث

 :الفرعونٌة األسطورة فً ةمرأال

 فً هاماً  راً دو مرأةال لعبت إذ، آنذاك اإلنسانٌة العقٌدة على وانعكاساتها دالالتها الفرعونً التارٌخ فً لألسطورة كان    

سمت ون قشت على جدران معابدها توراوتص تالاخٌ نسج  شبهت   الشرقٌة الدٌانات من كثٌر فً المرأة كانت وربما، ر 

تعتبر و، للبشر الوفٌرر الخٌ األرض تنبت كما تماماً  البشري الزرع تنجب التً فهً الناس قوت تنبت التً باألرض

 وكذلك ،األمم تلك حٌاة فً المرأة أهمٌة تناول شرقً خٌال نسج من فرعونٌة أسطورة هً وأزورٌس إزٌس أسطورة

 . الشعوب بٌن سادت تارٌخٌة ثقافة لتشكل األساطٌر من العدٌدكان نتاجه  الذي اإلغرٌقً الفكر على تأثٌرها

 وثٌقة عالقة لها القدٌمة المصرٌة األساطٌر كأغلب وهً م.ق 4111 عام وأوزورٌس إٌزٌس أسطورة كتبتوقد     

 .النٌل نهر وتقدٌس الشمس وبعبادة الدٌنٌة بالمعتقدات

             
 أوزورٌس وإٌزٌس وابنهم حورس                              مقبرة الملكة نفرتارى اٌزٌس واختها نفتٌس                

 

 :الرومانٌة ةمرأالو اإلغرٌقٌة، المرأة صورة

 متعددة راً أمو، والمعطٌات واألهداف الوسائل اختالف على هذا والرومانً اإلغرٌقً الفن فً ٌةارالجد األعمال تمثل    

 جدارٌة فنٌة بتكوٌنات وظهرت، وفٌنوس افرودٌت مثل، الجمال آلهة أو، الحرب آلهة هٌئة على الجدارٌات هذه فً ةأللمر

 .االنطباعٌة قبل ما إلى علٌها المتعارف الصور هذه واستمرت األوروبٌة النهضة عصر إلى الفنٌة تشكٌالتها انتقلت

 رأةللم والبأس العضلٌة القوة مظاهر أو الجسدٌة القوة تظهر لم تصوٌرٌة أو نحتٌة جدارٌات من الفنٌة األعمال ان   

 الفن فً الحقاً  ظهرت والتً اإلغرٌقً الفن فً ةمرألل الجسدٌة القوة تظهر التً الصورة تلك ظهور ندرة ولعل ،اإلغرٌقٌة

 .(5)مصر فً راكٌلوبات مثل قوٌة ةرأكام

                                           
 .2009، انحضبري اإلًَبء يركس انًهدورة، األَثى إبراهٍى، يحًىد (3)

 .2010صىرة انًرأة  فى تبرٌخ انفُىٌ _ د. يحًد تبج، د. وائم غبنى_ سهسهت انعهىو اإلجتًبعٍت_ انهٍئت انًصرٌت انعبيت نهكتبة  (4)

(5
 

)
 

.4 مجلد، 2006دار نوبٌلس، بٌروت لبنان   االختصاصٌٌن من عدد مع الكبرى المعارف دائرة، ٌوسف نجٌم
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 كلٌوبترا                                                      الرٌاضٌة المرأة صورةامرأتان تتصارعان                        

 

 إغرٌقً فن            

 الفن البٌزنطى: صورة المرأة فى

 .والرومانً ،الفن الهٌلنتسً ، وهو فً حد ذاته متأثر فًالقسطنطٌنٌة المٌالدي بنشأة القرن الرابع ولد هذا الفن فً    

 
 كنٌسة الرسل المقدسة امبراطورة بٌزنطٌة ثٌودرا

 

 :)الجوهر محاكاة نظرٌة (القدٌمة النظرٌات ةأرالم صورة

 :الجوكاندا بورترٌه لوحة الشهٌره اللوحة صاحب وهو المنجزة، (الصورة) اللوحة عن دافٌنشً لٌوناردو ٌقول    

 
 (الجوكندا) دافنشً لٌوناردو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
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علِّمكم المستوٌة المراٌا سطوح فً تجدون المصورون أٌها أنتم"  ". مادة كل واختصارات الضوء توزٌع ٌعلِّمكم الذي م 

 الرسام فٌها ٌعنى التً الجمٌلة الفنون فً) الجوهر محاكاة( نظرٌة أنصار من أنه بذلك ٌؤكد دافٌنشً لٌوناردو إن    

 ٌعٌد األساس هذا وعلى التفاصٌل، لتلك إهمال دون التفاصٌل حساب على اللوحة تصوٌر فً)  الكل( تمثل التً باألشكال

 وعملٌة كاملة بصورة( الجمالٌة التصورات تلك وإبداع)  المشاهد, المستمع, القارئ( الفنٌة الصورة إدراكه أثناء الجمهور

 (.(6)مادٌة بصورة القائم الفن لمؤلف الفنٌة الصورة عن نقالً  الفنان وعً فً كانت والتً ما حد   إلى دقٌقة

 مساحة امتداد على الجمال علم نطاق وفً الفنً التفكٌر محور وأصبحت نفسها الجوهر محاكاة نظرٌة فرضت لقد   

 .الجدٌدة الكالسٌكٌة فترة فً وخاصة الحدٌثة العصور من كبٌرة

 ٌنبغً بل ) كاملة بدقة تحاكى ال أن ٌنبغً ذاتها فالطبٌعة( عامة الجوهر محاكاة نظرٌة إلى استناداً  المحاكاة أصبحتثم     

 .الجوهر تؤلف التً العرضٌة الصفات متعددة الموضوعات العدٌدة مالحظاته من ٌبتغً أن الفنان على

 
 :األوروبٌة النهضة عصر فنون فً تشكٌلً كعنصرمرأة ال صورة مظاهر
 فنانً من العدٌد لها تطرق التً ذراءالع السٌدة صورة على فقط مقتصرة النهضة عصر فً المرأة صورة تكن لم    

 مرأةال لظهور األولى المحاوالت كان النهضة عصر ألن وذلك بها المتأثرة والدول إٌطالٌا فً األوروبٌة النهضة عصر

 الفنان ماٌكل انجلوا كنٌسة السٌستٌنا لوحة مثل مستقلة لوحات فً

     
 ماٌكل انجلوا كنٌسة السٌستٌنا

 

 :األوروبً نوفو األرت فن حركة

 حركٌة هً الحركة لهذه الشخصٌة المالمح وكانت 1914 - 1880 السنوات فً الذروة نوفو األرت حركة بلغت   

 وحرٌة، المتغٌرة اإلٌقاعات ذات والخطوط المختلفة واألقواس المتدفقة والخطوط المتموجة األشكال تستخدم دٌنامٌكٌة

أشهر  ومن ،كلٌمت غوستافالفنان  فنانٌها أهم ومن الرمزٌة لحركةا مع هصل الحركة ولهذه، األنثوٌة وانحنائاتها الخطوط

 تحمل ةرأما صورة تمثل وهً، المعبرة الشفافة الرقٌقة واأللوان اللٌنة الخطوط بها استخدم التً )الطب آلهة( الفنٌة أعماله

 .األخرى بٌدها تحمله كأس فً السم ٌنفث ثعباناً  عٌهاراذ بٌن

                                           
(6

 
.انًال زٌبد ترجًت ,نٍكبل شٍف ٌىندا انفٍ فً انفهسفٍت انبحث قضبٌب (
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  (غوستاف كلٌمت) الطب آلهة

 

 هذه تأثٌر أستمر، كما العشرٌن القرن وبداٌة عشر التاسع القرن نهاٌة فً تصمٌمً كأتجاه الجدٌد الفن هذا ظهرقد و    

 وٌهتم، الفن لهذا األصلً الموطن وبلجٌكا فرنسا وكانت، بقلٌل بعدها أو األولى العالمٌة الحرب إندالع حتى الحركة

 أشكال الفنانٌن خدموأست، الرسم فً األحمر اللون ودرجات واألزرق الذهبً اللونٌن على الخاص بالتركٌز مصورونال

 الفن بٌت( أسمه بارٌس فً محل أسم عن نوفو األرت أسم أشتق وقد الزخرفة فً والطٌور النباتٌة قراواألو الزهور

   .( (7)الحدٌث

 :المرأة صورة تشكل على وأثرها والتقانٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة السٌاسٌة التحوالت

 التقالٌد معلفنون ا فً المبالغة من للمزٌد العنان أطلقت عشر التاسع القرن نهاٌة فً اإلبداع حرٌة أن فٌه الشك مما    

 إلى والبدائٌة العفوٌة ونحو بالسطوح التألٌف أو الموضوع فً سواء تشكٌلٌة لغة باتجاه ولكن ،االنطباعٌة بعد ما األكادٌمٌة

 اهتم وقد، )اللونٌة والتدرجات الضبابٌة عن االبتعاد) اللونٌة العجٌنة فً الرؤٌة اختالف والى، بعدٌن ذي سطح

 (.) 8)باللون العواطف وربط البصري واالنطباع األمانة مبدأب االنطباعٌٌن

 التعبٌرٌة الحركة، Dadismeالدادائٌة ،Cubismeالتكعٌبٌة :مثل التشكٌلٌة الفنٌة االتجاهات ظهور أدى لقد   

، surialismeالسورٌالٌة، abstracte التجرٌدي الفن اتجاهات، Futirismeالمستقبلٌة، Expretionismeاأللمانٌة

 إال من تغٌرات فى الفنون التشكٌلٌة ثةحدا ما بقدر تجاهاتاإل هذه art perception المفاهٌمٌة، popartآرت والبوب

 ٌصعب سؤالً  طرحت أنها

 .التساؤالت هذه لمثل رداً  كانت المعاصرة المفاهٌمٌة تجاهاتاإل أن إال بعد؟ ماذا وهو علٌه، اإلجابة

 واالجتماعً التقانً دٌالصع على العربٌة األوروبٌة، والبالدالبالد فً ةمرأال تحرر حركات ظهور إلى أدى مما   

 .تشكٌلٌةال ونوالفن والثقافً والسٌاسً

 وطموحها، راتهالقد الذاتٌة المعاٌٌر أسبابها من كان والنفسً االجتماعً التوافق سوء مشكلة إلى المرأة تعرضإن     

 البالد بعض وفً أوروبا فً مجتمعاتها فً سلوكٌتها حدد مما، إلٌها االجتماعٌة النظرة وكذلك، وثقافتها واستعدادها

 .النفسٌة العلل من المزٌد إنتاج إلى وأدى ،وسلوكٌتها شخصٌتها بناء على أثر ومما، العربٌة

 :العشرٌن القرن فً المرأة عن والمهنٌة والنفسٌة االجتماعٌة المفاهٌم

 فً العاملة المرأة دور على ركزت ومهنٌاً  ونفسٌاً  اجتماعٌاً  ةمرأال موضوع تناولت التً التقلٌدٌة ساتراالد إن    

 من الكثٌر فً ةمرأال حق فً أجحف أنه إال ازاتنجا من لإلنسانٌة قدم ما بكل األوروبً الحضاري التقدم إن، المجتمع

 .مرأةال إلى الهابطة ونظرته الذكوري المجتمع سلطة إلى رجع ذلكٌو الحٌاة مجاالت

                                           
)7(

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt 

 
.26 مجلد ،الفكر عالم مجلة ،الغربٌة الفنون فً العام والتذوق النقد ،زٌنات البٌطار.د (8)
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 الرعاٌة من المستوى نفس فً ٌكن لم المتقدمة الدول فً بمثٌالتها قٌاساً  النامٌة البلدان فً ةمرأال مكانة تحول أن وٌبدو    

 .رأةالم بحقوق تطالب التً النسائٌة الحركات ظهرت إذ باوروأ فً ظهرت التً والعناٌة

 ةرأالم تحرٌر على العمل، وويراشع وهدى أمٌن قاسم أمثال واألدباء للمفكرٌن النداء فكان العربٌة بالدنا فً أما    

 . الرجل مثل مثلها العمل إلى وخروجها

 وزوجها وأطفالها، منزلها مسؤولٌة تتحمل ظلت فإنها العمل مٌدان دخولها رغم النامٌة البلدان فً العاملة ةرأالم أن إال

 :أساسٌتان قٌمتان تتنازعها ألن أدى الذي األمر، كاملةً 

 .بٌت وربة وزوجة كأم ستسلكها التًح األنج والطرٌقة أسرتها من موقفها  :األولى

 فً وقف المجتمع أن القول وٌمكن ،إلٌها المسند بالعمل للقٌام ستسلكها التً حاألنج والطرٌقة عملها من موقفها  :الثانٌة

 .ةرأالم تعٌشها التً عاتصراال تلك من المتفرج موقف البداٌة

 من %21و ،الزواج بعد عملهن ٌتركنالبالد العربٌة ، فى  العامالت النساء من %61أن  رساتاالد إحدى دلت وقد -"

 فقد أوروبا فً أما، بالمنزل والعناٌة األطفال لتربٌة للتفرغ واألهل الزوج ونصائح المجتمع بتأثٌر عملهن ٌتركن العامالت

 وقد، لها العلم فرص واتاحة والمساواة، ةرأالم تحرٌر إلى الدعوة ذلك فً ساهم إذ واالنتاج ،العمل مٌدان ةرأالم دخول أدى

 .(9)والنفسٌة االقتصادٌة مشكالتها لبعض حالً  العمل فًة رأالم وجدت

 من أنماط وظهور، التحررٌة الحركات ظهور إلى هذا أدى كما، المجتمعات هذه فًة رأالم بحقوق ٌتعلق فٌما وخاص    

  المختلفه متمثله فى فن العامه وفن الجرافٌتى.اللوحات الجدارٌة 

 فن العامة أو الفن المجتمعى:

هو الفن الذى ٌسمح للفنان بالتفاعل والتواصل مع المجتمع بقوة فهو ٌوفر وٌتٌح له الفرصه فى إنشاء جدارٌات للتعلٌم     

  :الشوارع فن مفهوم والتوعٌه، ومناقشة قضاٌا مجتمعة، والعمل على تحسٌن المناخ المجتمعى ل

 أكد وقد ، Graffiti فٌتىراالج وفن،  Street Art "الشوارع فن" ومهمف بٌن الفرق حول عده تساؤالت ناكه كان    

 ٌحمل وقد الحائط، ىلع كتابات مجرد من أكبر وه ما ىلع ٌحتوى Street Art الشوارع فن أن علىالنقاد من الكثٌر

، الشوارع واحتضان ،البناء من اً عنو ٌعد كما الفنان، رغبة حسب الٌومٌة الحٌاة ىلع ٌقلأوتع كومٌدٌة أو سٌاسٌة رسالة

 Mural الجدارٌات فن ىلع ٌحتوى هأن حٌث الفنون، من أنواع عدة ٌضم هألن وأشمل أعم هأن كما والجمال، فكرلل ودعوة

 Poster Art صقاتلوالم Performance Art األداء وفنون Sticker Art صقلالم وفن Graffiti فٌتىاوالجر

 .D Pavement Art-3 الشارع فى البصرى الخداع وفنون  Mosaic والفسٌفساء

 المجتمعى: فنالمرأة و

من خالل أعمال الفانٌن لم ٌخلوا بطبٌعة الحال هذا الفن من تصوٌر المرأة فى اشكال واسالٌب مختلفه وٌتجلى ذلك و     

 ألمانٌة، حٌن قامت طائرت حربٌة جورٌنٌكاالتى استوحاها من قصف مدٌنة  أمثال بٌكاسو ولوحته الجدارٌة الجرنٌكا

ة الحرب األهلٌم بغرض التروٌع خالل 1937 أبرٌل 26بقصف المدٌنة فً  القومٌٌن اإلسبانمساندة لقوات  وإٌطالٌة

، كما ٌظهر كٌفٌة تناول الفنان بٌكاسو للمرأة حٌن صور المرأة الجرٌحه وهى تحتضن طفلها بأسلوبه التجرٌدى اإلسبانٌة

 ،التكعٌبً

                                           
(9) 

 .و 1984 عربٍت أضىاء_انعبيهت انًرأة سٍكىنىجٍب_سهٍى َعبيت .د

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1937
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 م7301لوحة الجرنٌكا للفنان بٌكاسو عام 

والفنان دٌجوا رٌفٌرا فى لوحته توزٌع األسلحة حٌن عرض رؤٌته الفنٌة الذى أراد أن ٌعبر من خاللهاعن قضٌة    

واظهاره لدور المرأة وتقدمها ومساوتها مع الرجل ووقوفها للتوزٌع السالح مع مجتمعة كتعبٌر عن أفكارهم خالل الثورة، 

هم من ٌمكنهم فقط الحصول على ما ٌرٌدون من خالل الثورة  ارالثووهذه اللوحة تشٌر إلى أن الرجل جنباً لجنب، 

  .م1929الشٌوعٌة فى المكسٌك عام 

 

 _ المكسٌكDiego Rivera رٌفٌرا دٌجو للفنان _ Distributing Arms األسلحة توزٌع لوحة

 

 كتفها على بٌجٌه آر حملت وقد للمرأة، نموذج وهى للمونالٌزا بانكسً للفنان جدارٌة
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 New/ وٌلٌنج كورت_ نٌوٌورك  Aesae، وعاصىBella Lexi، ولٌكسً بٌال Danielle Mastrion ماسترٌون الفنانات دانٌال

York _Welling Courtدائم خطر فى ، قاموا بتنفٌذ هذه الجدارٌه فى محاولة لتعبٌر عن مدى العنف واإلٌذاء التى تتعرض له المرأة فهى 

كانت الٌد التى تغطى فم المرأة الشابة غٌر كافٌة لتجعلك تشعر بنوع من التعاطف تجاه هذه المرأة، أو الغضب تجاه وكرامتها، وإذا  حٌاتها على

 المعتدٌن علٌها، فنظر فقط فى تلك العٌون التى تقول ال سالم أو أمان0

 

 

 بٌن االجتماعٌة العدالة بعمل تشجٌع ٌوم فى جدارٌة Daniela Mergarten مٌرجارتٌن دانٌٌال

 .ةمرأال ضد العنف ونبذ وتحطٌم األجتماعً التغٌٌر إلى تدعو الجنسٌٌن،
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بتصوٌر عدد من   قد قامم_ و2372شهداء األلتراس_ شارع محمد محمود_ Alaa Awad_ عالء عوض المصري للفنان لوحة جدارٌة

الجنائزى الرامٌسٌوممعبد النساء المحتجات النائحات على ارواح الشهداء وه مستوحاة من رسوم 
)10(

، وتظهر بالصورة مجموعة من النساء 

النائحات االتى ٌقمن بعمل طقوس الجنازة وٌقدمن القرابٌٌن، وٌهلن التراب على رؤوسهن بٌنما ٌحمل بعض الرجال تابوت الموتى، وتدلى من 

مراسم فرعونٌة قدٌمة كانت متبعة عند الموتاألعلى ألهة السماء الحاملة الشموع لتستقبل روح الشهٌد الصاعدة إلٌها، وهى 
)11(

 0 

 

 

 

 النتائج 

 .العصور عبر رأةالم لصورة والمتناقضة المختلفة تراالتغٌ فسرت لمواضٌع سٌاقاته مختلف فً البحث تعرض لقد .1

  التارٌخ قبل البدائٌة الفنون فً الجدارٌة الرسوم فً متجلٌةمرأة ال صورة تكن لم .2

 االجتماعٌة مكانتها وفق وذلك، والرومانً اإلغرٌقً والفن القدٌم المصري الفن جدارٌات فً لٌةاج رأةالم صورة كانت

 .ذاك حٌن بالدهذه ال فً

 السٌدة بصورة ظهرت أنها كما، األوروبٌة النهضة عصر فنون فً العذراء السٌدة أو القدٌسة رأةالم صورة بدت .3

 .فسٌفساءوال الفرٌسك الجدارٌة األعمال فً وخاصة اآللهة أو ملكةال

 بمساحات جدٌدة صور ابتكار التشكٌلٌة وصٌغها الزخرفٌة بأسالٌبها Art Nouveau نوفو اآلرت حركة أثرت .4

 .همعاصر لتنفٌذ جدارٌات هٌةاز وألوان مبسطة

 بصري كعنصر رأةالم لصورة أحٌاناً  والمتناقضة المتنوعة الصور ظهارأل المختلفة حلهرام فً البحث وصل لقد .5

 بٌن تحمل ماراً كثٌبلٌغه  ورسالة البشري للمجتمع التارٌخً للتطور نتٌجة جاء الذي التصوٌر الجدارى فن فً تشكٌلً

 .أحٌاناً  أهداف ذات هً بأسالٌب والتقانٌة والجمالٌة والفنٌة والعاطفٌة الروحٌة القٌم طٌاتها

 الشكل بٌن الصراع بعوامل تتأثر ٌومنا هذاحتى  الكهوفجدران  على األولى نشأتها ومنذ رأةالم صورة أن كما .6

 .ومظاهرها أشكالها تنوع إلى ٌؤدي مما، والمضمون

 

 

                                           
: يٍ انًعببد انجُبئسٌت  هعبد الراهيسيوم(10) 

(11)
 Mia Grondahl _ Revolution Graffiti: Street Art  Of The New Egypt _ Cairo _ The American University in 

Cairo press, 2012. 
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 البحث توصٌات

 فً الحقٌقً دورها المرأة لتأخذ اإلٌجابٌة المجتمعٌة حالتها فًمراة ال صورةالجدارٌة ب لوحاتاألهتمام من خالل ال .1

 .المجتمع

 فً التربوٌة المنظومة فً هام عضو كونهاعام واألهتمام بالمرأة الوق الذ لترقٌة البصرٌة ٌةاألم   محو العمل على .2

 .المجتمع

 .المعاصر التصوٌر الجدارى فن فً البناء واإلٌجابً الحقٌقً دورها مرأةال تأخذ أن .3

 .المجتمع فً اإلنسانٌة ومكانتها دورها مع ٌتنافى لمرأة الذىا العنف ضد أسالٌب مناهضة .4

فن  وخاصة الجمٌلة الفنون مجال فً المبدعة المرأة المصرٌة دور إلظهارالعمل على إنشاء متحف خاص بالمرأة  .5

 .التصوٌر الجدارى
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