
 ثانًالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

DOI:                                                                                                                                                                      777 

 ةالرومانسٌة للمرأة الشرقٌة بٌن المحلٌة والعالمٌ النظرة 

The romantic outlook of Oriental women between local and global 

 نهى نبٌل فهمىالباحثة/ 

 خلفٌة البحث:

يقوم بدور  هوالتى تعنى وتهتم بالجانب اإلبداعى والخيالى لعقل اإلنسان، فالفن هو أحد المصادر الثقافية فى المجتمع        

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

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

علكى  مكا   اإلرريقيكة الكيسكيكية، وككانالتخلص من التقاليد األكاديمية ومن مصادر اإليحكا  التكى تعتمكد علكى المحاككاة للن

الفنان الرومانسى أن يقهر فى تصوراتة الوضكو  ويسكتبدلة ببهكا  األلكوان القويكة وب عنكاد الفرشكاة العميقكة أمكا مكادة الفكن 

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

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

دييككروا  بعكد الرحلكة أوجكين فنجد الفنكان   عالم المرأة الغامض بأسرارة المدهشة. بصورة رومانسية باحثين عن إكتشاف

متكأثرا بتلكا الصكورة عكن المكرأة الشكريية   1شككل ريكم   فكى لوحكة  نسكا  الجزائكر  يعبكرالتى يام بها إلكى شكمال أفريقيكا 

   .التى شاهدها وكونها فى مخيلتة  عن المرأة فى الشرق ةالغامضية األس ور

 

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

وعبر الفنانين المستشريين ال ين أياموا فى مصر وشاهدوا المرأة المصكرية فكى األحيكا  الشكعبية تختفكى خلكف المشكربياد  

الشرق ورموضة وجا بيتة. فصوروها فكى أعمكالهم الفنيكة بصكورة المكرأة المرتميكة بكين الوسكائد والبرايع فمثلد لهم سحر 

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

فا  ميمككأ أسكك ورية إروائيككة علككى المككرأة الشككريية، كمككا كككان لهككا مككن جهككة أخككرى تأثيرهككا علككى الكك هن العربككع فككع إضكك

. ونيحظ  لكا فكى أعمكال بعكض الفنكانين المصكريين الكرواد الك ين درسكوا الفكن وتكدربوا عليكة علكى يكد الفنكانين 3الشريية"

. ممكا ككان 4الغربيين مثل الفنان محمود سعيد  ال ى " درث فن التصوير بمرسم الفنان اإلي الى  زانييكرى  باإلسككندرية "

أثر فى تكوين شخصيتة وأسلوبة فى التعبير عن المرأة الشعبية "فنلمأ إهتدا   سعيد  إلى نمو   اآلنثى الك ى وجكدة فكى لة 

المرأة  بند البلد  فى إحتفائها الخفى بالجنث وإيما اتهكا إليكة فكى العيكون واألجزا المعبكرة عكن الخصكوبة وفكى الجكو الك ى 

دائل .كمكا فكى لوحكة  المكرأة  اد الجك 5عكادا نفسكية رامضكة ومثقلكة باألسكرار"يلفة ضو  خاص يضيف إلى البعد المكادى أب

  من أعمال الفنان محمود سعيد. و بناد بحرى ريرها  2شكل ريم   ال هبية 

                                           
.7(: انفٌُٕ ٔاإلَسبٌ، داس انفكش انعشثٗ،ص2003يحسٍ عطيخ)
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 (149-148)(: غبيخ انفٍ دساسخ فهسفيخ َٔقذيخ، عبنى انكزت، ص 2010يحسٍ عطيخ ) 
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 ،يجهٕ أسجٕعيخ يصذسْب انحضة انشيٕعٗ انسٕسٖ، شجكخ اإلَزشَذ13/9/2017، ربسيخ  782(: عذد2017يجهخ انُٕس) 
4

 1ثذس انذيٍ أثٕ غبصٖ: يحًٕد سعيذ، انٓيئخ انًصشيخ انعبيخ نهكزبة، ص  
5

 (6-5ثذس انذيٍ أثٕ غبصٖ: يحًٕد سعيذ، انٓيئخ انًصشيخ انعبيخ نهكزبة، ص)  

 

WORK
Typewritten Text
10.12816/0046916

WORK
Typewritten Text

WORK
Typewritten Text



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

778 

 

 بقطر لفن الحدٌثامتحف ( ٣٣١١) ة(الذهبٌ الجدائلالمرأة ذات ( لوحة )2شكل رقم )

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

  .أوجين دييكروا  فرنسعال وت بيقا على  أعمال الفنان المصرى  محمود سعيد  و أعمال الفنان

 

  تتلخص مشكلة البحة فى التساؤل اآلتى: :مشكلة البحث

 ؟الغربيين   المدرسة الرومانسيةفنانع أعمال كيف ظهرد صورة المرأة الشريية فى  -

 ؟ ين المصريين الرواد وإنعكاسها فى أعمالهم الفنية الفنان على بعضفنون المستشريين صورة المرأة فى  أثردكيف -

 أهــــداف البحث:

  للمرأة الشريية.  الرومانسع اإلتجاة على نظرة  إلقا  الضو   -

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

 
 فــروض البحث:

 يمكن من خيل البحة التعرف على نظرة اإلتجاة الرومانسى للمرأة الشريية .  -

 ال ين درسوا لهم الفن .فنون المستشريين أن صورة المرأة التى عبر عنها بعض الفنانين المصريين الرواد يد تأثرد ب -

 
 أهمٌة البحث:

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

على تأثير فنون المستشريين على صورة المرأة فى أعمال بعض رواد الفن التشكيلى يمكن من خيل البحة التعرف  -

 . دراسة الفنونسهم فى إثرا  مجال مما يالمصرى  

 
 البحث:حدود 

 الفنكانينوأعمكال   أوجكين دييككروامثكل الفنكان    رواد المدرسة  الرومانسيةدراسة صورة المرأة فى مختاراد من أعمال 

 . مثل الفنان  محمود سعيد  المصريين الرواد

 
 منهجٌة البحث:

 يتبع البحة المنهج الوصفى والتحليلى. 

 التى توصل إلٌها البحث: النتائجأهم 

ين وعبروا عنها بصورة رومانسية باحثين عن إكتشاف  عالم المرأة الغربي ينالفنانفى أعمال  الشريية المرأة ظهرد  -

 .األس ورى الغامض

 متأثرا بتلا لوحة  نسا  الجزائر  أعمالة الفنية مثل دييكروا  عن المرأة الشريية فىأوجين  عبر الفنان الفرنسى  -

 شاهدها وكونها فى مخيلتة عن المرأة فى الشرق بعد الرحلة التى يام بها إلى شمالالتى  ةالغامضالصورة األس ورية 
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 .أفريقيا

 شرييةبفنون وثقافة الفنانين المستشريين ال ين تدرب فى مراسمهم وال ين مثلد لهم المرأة ال  محمود سعيدالفنان   تأثر -

 ساحر من الغموض واألسرار. أس ورى عالم 

عالم المرأة فى البيئة الشعبية  عبر بررم أنة من عائلة أرستقرا ية إلى أنة عن المرأة الشعبية   عيدمحمود س  الفنان عبر-

  .ال ى كان يمثل لة الغرابة والدهشة

كما فى لوحة  المثالعالكيسيكى الجمال اإلرريقع مبتعدا عن   محمود سعيد  المرأة باحثا عن الجمال الغامض الفنان رسم-

 . أمومة 

Background Search: 
       Art is one of the cultural sources in the society that is concerned with the creative and 

imaginative aspect of the human mind. It plays a fundamental role in human civilization. "Art 

is a human phenomenon that is symbolically formed in forms that reflect the culture of the 

artist and the culture of the society in which he lives. The Romantic trend is one of the trends 

of modern art. "The romantic trend in art represents a revolution in order to eliminate 

academic traditions and sources of inspiration based on the simulation of classical Greek 

models. The romantic artist was to overcome the concepts of clarity and replace with bright 

colors and deep brush tips. Art is the myths and oddities that have found their sources in the 

world of the East " 

Women have been at the center of art throughout the ages, and Western artists have expressed 

their oriental work in oriental art, seeking to discover the mysterious world of women with 

amazing armaments. The artist (Eugene Delacroix), after his trip to North Africa, is depicted 

in the "Women of Algeria" (Figure 1) as an oriental woman influenced by the mysterious 

mythical image he witnessed and the fact that she is in her imagination about women in the 

East 

 

Figure (1) Panel (women Algeria) of the artist (Eugene Delacroix) 

Through orientalist artists who lived in Egypt and watched the Egyptian women in the 

popular neighborhoods disappear behind the Mashrabiyat and Buraqa, they represented the 

charm of the East and the ambiguity and attractiveness. And portray them in their works of art 

in the form of women Almrtmip between silk pillows worn with precious robes. "This image 

has had an impact on the Western mind, which was adopted by a registered trademark for 

Oriental women, and on the other hand it had an impact on the Arab mind in giving 

mythological features to Oriental women." We note this in the work of some of the leading 

Egyptian artists who studied art and were trained by Western artists such as the artist 

(Mahmoud Said) who studied the art of photography by the Italian artist (Zanieri) in 

Alexandria Which has influenced the formation of personality and aberration in the 

expression of popular women. "We refer to the model of the female who is the grandmother 

of the woman (the daughter of the country) in her hidden celebration of sex and her gestures 

in the eyes and parts expressing fertility and in the atmosphere, The physical dimensions of 

the psychological vague and burdened with secrets. "Also in the panel (women with gold 

bars) and the number (2) and (naval girls) other works of the artist Mahmoud Said. 



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

780 

 

Figure (2) Panel (women with gold staves) (1933) Museum of Modern Art in Qatar 

In this research the researcher will study the aesthetic concept of the image of oriental women 

in the work of artists from the romantic direction and apply to the works of the Egyptian artist 

(Mahmoud Said) and the works of the French artist (Eugen Delacroix). 

 

Research problem: The problem of research is summarized in the following question: 

- How did the image of Oriental women appear in the work of western romantic school 

artists? 

- How influenced the image of women in the art orientalists on some of the leading Egyptian 

artists and their reflection in their works of art? 

Research Objectives: 

- Highlighting the romantic orientation of oriental women. 

- Recognition of the impact of orientalist art on the image of women in the works of some 

pioneers of Egyptian art. 

Research hypotheses: 

- Through the research can identify the romantic orientation of oriental women. 

- The image of women expressed by some of the leading Egyptian artists has been influenced 

by the orientalist art that studied them art. 

research importance: 

- Highlighting the image of oriental women in the work of the artists of the romantic trend 

enriches the field of study of arts and culture. 

- Through the research can identify the influence of orientalist art on the image of women in 

the work of some pioneers of Egyptian art, which contributes to enrich the field of art study. 

search limits: 

Studying the image of women in a selection of the works of the pioneers of the romantic 

school such as the artist (Eugene Delacroix) and the works of Egyptian artists pioneer such as 

(Mahmoud Said). 

Research Methodology: 

The research follows the descriptive and analytical method. 

The main findings of the research: 

- Eastern women appeared in the works of Western artists and expressed them in a romantic 

way to explore the mysterious world of women mysterious. 

- The French artist Eugen DeLacroix expressed the oriental women's artistic works such as the 

painting (Women of Algeria) influenced by the mysterious mythical image he witnessed and 

the fact that she was in her imagination about women in the East after his trip to North Africa. 

- The artist (Mahmoud Said) influenced the art and culture of oriental artists who were trained 

in their ceremonies and who represented them in the oriental world a fascinating mythical 

world of mystery and mystery. 
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- The artist (Mahmoud Said) popular women, although from the aristocratic family through 

the world of women in the popular environment, which was a strange and surprising. 

- Artist (Mahmoud Said) painted the woman seeking the mysterious beauty away from the 

classic Greek beauty ideal as in the motherhood 

 مقدمة

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

بدور جوهرى فى الحضارة البشرية " فالفن ظاهرة إنسانية يتم تشكيلها رمزيا بأشكال تعكث ثقافة الفنان وثقافة المجتمع 

حد إتجاهاد الفن الحدية و"يمثل اإلتجاة الرومانسى فى الفن ثورة من أجل . واإلتجاة الرومانسى هو أ6ال ى يعيف فية"

التخلص من التقاليد األكاديمية ومن مصادر اإليحا  التى تعتمد على المحاكاة للنما   اإلرريقية الكيسيكية، وكان على 

ناد الفرشاة العميقة أما مادة الفن الفنان الرومانسى أن يقهر فى تصوراتة الوضو  ويستبدلة ببها  األلوان القوية وب ع

 .7فهى األسا ير والغرائب التى عثروا على منابع لها فى عالم الشرق"

الفنانون الغربيون عن المرأة الشريية  فى من  العديد ولقد ظلد المرأة محورا ألعمال الفن عبر العصور، وعبر     

أوجين "المرأة الغامض بأسرارة المدهشة. فنجد الفنان أعمالهم الفنية بصورة رومانسية باحثين عن إكتشاف عالم 

عن المرأة الشريية متأثرا بتلا الصورة فى أعمالة الفنية بعد الرحلة التى يام بها إلى شمال أفريقيا يعبر  "دييكروا

من الرساميين  "رودولف ارنسد"الفنان الفرنسع . وفى مخيلتةعنها األس ورية الغامضة التى شاهدها وكونها 

المستشرييين ال ين فتنوا بسحر المرأة الشريية وعبر عنها بنظرة رومانسية فظهرد فى لوحاتة الفنية بصورة أس ورية 

و ظهرد صورة المرأة الشريية فى لوحاد  وريرها من األعمال الفنية. "المفضلة"ولوحة  "حمام الحريم"لوحة كما فى

امرأة من "إمرأة مهتمة بزينتها فى كل األوياد حزينة ومستسلمة و خاضعة كما فى لوحة  "إيميل فيرند لوكومد"الفنان 

 . "البربر

ال ين أياموا فى مصر وشاهدوا المرأة المصرية فى األحيا  الشعبية تختفى خلف المشربياد  وعبر الفنانين الغربيين

ال ى عبر عن المرأة المصرية بنظرة رومانسية باحثا عن الغرابة  "زانييرى أرتورو"الفنان اإلي الى مثل الفنان والبرايع 

فى أعمالهم الفنية بصورة المرأة المرتمية بين  سحر الشرق ورموضة وجا بيتة. فصوروهاالمرأة فمثلد لهم  والدهشة .

الوسائد الحريرية المتلفعة باألردية الثمينة. "ويد كان له ل الصورة أثر على ال هن الغربع ال   إعتمدها ماركة مسجلة 

المرأة للمرأة الشريية، كما كان لها من جهة أخرى تأثيرها على ال هن العربع فع إضفا  ميمأ أس ورية إروائية على 

. ونيحظ  لا فى أعمال بعض الفنانين المصريين الرواد ال ين درسوا الفن وتدربوا على يد الفنانين الغربيين 8الشريية"

مما كان لة أثر فى  .9باإلسكندرية " "زانييرى"ال ى " درث فن التصوير بمرسم الفنان اإلي الى  "محمود سعيد"مثل الفنان

إلى نمو   اآلنثى ال ى وجدة فى المرأة  "سعيد"بير عن المرأة الشعبية "فنلمأ إهتدا  تكوين شخصيتة وأسلوبة فى التع

فى إحتفائها الخفى بالجنث وإيما اتها إلية فى العيون واألجزا المعبرة عن الخصوبة وفى الجو ال ى يلفة ضو   "بند البلد"

 "المرأة  اد الجدائل ال هبية".كما فى لوحة  10خاص يضيف إلى البعد المادى أبعادا نفسية رامضة ومثقلة باألسرار"

  ."محمود سعيد"ريرها من أعمال الفنان "بناد بحرى"و

                                           
.7(: انفٌُٕ ٔاإلَسبٌ، داس انفكش انعشثٗ،ص2003) يحسٍ عطيخ

6
  

7
 .(149-148فهسفيخ َٔقذيخ، عبنى انكزت، ص )(: غبيخ انفٍ دساسخ 2010يحسٍ عطيخ ) 
8

 .،يجهٕ أسجٕعيخ يصذسْب انحضة انشيٕعٗ انسٕسٖ، شجكخ اإلَزشَذ13/9/2017، ربسيخ  782(: عذد2017يجهخ انُٕس) 
9

 .1ثذس انذيٍ أثٕ غبصٖ: يحًٕد سعيذ، انٓيئخ انًصشيخ انعبيخ نهكزبة، ص  
10

 .(6-5، ص) ق انًشجع انسجثذس انذيٍ أثٕ غبصٖ: يحًٕد سعيذ،  

https://aref-artist.blogspot.com/2013/07/blog-post_2436.html
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من اإلتجاة  رربيين أعمال فنانين مختاراد من وفى ه ا البحة ستقوم الباحثة بدراسة صورة المرأة الشريية فى

 . "محمود سعيد"أعمال الفنان المصرى  مختاراد من والرومانسى 

 : تتلخص مشكلة البحة فى التساؤل اآلتى:  البحةمشكلة 

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

 كيف أثرد 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 خيل البحة التعرف على نظرة اإلتجاة الرومانسى للمرأة الشريية .  -

 عنها بعض الفنانين المصريين الرواد يد تأثرد 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.   -

لى صورة المرأة فى أعمال بعض رواد الفن التشكيلى يمكن من خيل البحة التعرف على تأثير فنون المستشريين ع -

 المصرى  مما يسهم فى إثرا  مجال دراسة الفنون .

 
 حدود البحث:

 والمصريين.   الغربيين المدرسة  الرومانسية فنانىدراسة صورة المرأة فى مختاراد من أعمال 

 

 منهجٌة البحث:

 يتبع البحة المنهج الوصفى والتحليلى. 

 المرتبطة:الدراسات 

  سمر ٌسرى محمد فرماوى -

وتحددد  11بعنوان: "الدالالد التعبيريه لإليما اد الجسديه فى مختاراد من تصوير عصر النهضة  دراسة نقديه  "

ما هى الدالالد التعبيريه التى و هل يمكن يرا ة إيما اد لغة الجسد فى العمل الفنى ؟ مشكلة البحة فى التساؤالد التاليه:

وإفترضد الباحثه أنه يمكن   .تشافها عند يرا ة اإليما اد الجسدية لمختاراد من أعمال مصورى عصر النهضةيمكن إك

إيجاد مدخل جديد لقرا ة العمل الفنى مقارنة بإيما اد الجسد .وإنه يمكن الكشف عن الدالالد التعبيريه من خيل يرا ة 

ويد تناول البحة   وإتبع البحة المنهج الوصفى التحليلى .اإليما اد الجسدية لمختاراد من فنانى عصر النهضة . 

أما البحث الحالى اإليما اد الجسدية وكيفية يرا تها والتعرف على دالالتها فى رسم األنثى فى فنون عصر النهضة . 

 .دراسة لصورة المرأة الشرقٌة فى أعمال فنانٌن من اإلتجاة الرومانسى فسوف تقوم الباحثة  بعمل 

 

                                           
: انذالالد انزعجيشيّ نإليًبءاد انجسذيّ فٗ يخزبساد يٍ رصٕيش عصش انُٓضخ )دساسخ َقذيّ( ، سسبنخ يبجسزيش  (2013) سًش يسشٖ يحًذ  -11

 ، غيش يُشٕسِ ، كهيخ رشثيّ فُيّ ، جبيعخ حهٕاٌ.
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 دراسة عماد عبد النبى ابو زٌد  -

ويد  12حتى نهاية القرن العشرين"  1960بعنوان: "المعايير الجمالية فى حركة الفن التشكيلى المعاصر بمصر من عام  

تحدد مشكلة البحة فى اإلجابة عن التساؤل حول المعايير الجماليه فى الفن التشكيلى المصرى المعاصر فى حركة النقد 

د وما هى أهم القضايا التى تبناها النقاد المصريون من  الستيناد وإفترض الباحة أن معيار الفنون العالميه لها من  الستينا

أثر فى حركة النقد المصرى المعاصر. وأن القضايا القوميه للهويه المصريه لها أثر على تشكيل المعايير الجماليه. ويد 

لى فى الدراسه ويامد الدراسة بالكشف عن المعايير الجماليه من خيل إعداد إتبع الباحة المنهج التاريخى الوصفى التحلي

.أما البحة الحالى فستقوم  2001وحتى عام  1960دراسة نقديه لحركة النقد الفنى فى الفنون التشكيليه لمصر من  عام 

على مختاراد من أعمال الفنان  بدراسة صورة المرأة الشريية فى أعمال فنانين من اإلتجاة الرومانسى وت بيقاالباحثة 

 مختاراد من أعمال الفنانين الغربيين.و  "محمود سعيد"المصرى 

 دراسة نهلة سٌد على السٌد -

وتمثلد مشكلة البحة  13بعنوان: " تغير مفهوم الشكل اإلنسانى بين الفن الحدية والمعاصر  دراسة نقديه أنثربولوجيه  " 

لتغير فى مفهوم الشكل اإلنسانى بين الفن الحدية والمعاصر وما هى الصلة بين علم فى اإلجابة عن السؤال حول  بيعة ا

وإفترضد الباحثه أن هناا إختيف بين الشكل اإلنسانى فى الفن الحدية والمعاصر  األنثربولوجيا و لا التغير ؟

 نثربولوجيا على الشكل اإلنسانى وإستخدمد الباحثه األسلوب المقارن فى دراسة عدد من األعمال الفنيه لتوضيأ أثر األ

الشرقٌة فى أعمال فنانٌن من اإلتجاة أما البحث الحالى فستقوم الباحثة بالكشف عن المفهوم الجمالى  لصورة المرأة 

   .الرومانسى

 دراسة أمانى عادل السٌد  -

 14"للتصوير المصرى الحدية والمعاصرالقيم الجمالية لمفهوم تعدد الرؤى المنظورىة كمدخل للنقد اإلستكشافى بعنوان: "

يهدف البحة إلى إستخدام مفهوم تعدد الرؤى المنظورية كمدخل للنقد اإلستكشافى فى التصوير المصرى الحدية 

والمعاصر. وتمثلد مشكلة البحة فى الكشف عن إمكانية إستخدام مفهوم تعدد الرؤى المنظورية كمدخل للنقد اإلستكشافى 

الحدية والمعاصر.ويد تناولد الدراسة مفهوم النقد الفنى والنقد اإلستكشافى ومراحلة وعييتة  لفن التصوير المصرى

بالتفكير النقدى وإستراتيجياد اإلكتشاف وتحليل مختاراد من التصوير المصرى الحدية والمعاصر من خيل تعدد 

دراسة لصورة المرأة الشريية فى  ولأما البحة الحالى فسوف يتناالرؤى المنظورية بإستخدام النقد اإلستكشافى.

  .أعمال فنانين من اإلتجاة الرومانسى

 

 

 

                                           
12 

حزٗ َٓبيخ انقشٌ انعششيٍ ، سسبنخ  1960انزشكيهٗ انًعبصش ثًصش يٍ عبو (: انًعبييش انجًبنيخ فٗ حشكخ انفٍ 2001عًبد عجذ انُجٗ اثٕ صيذ ) -

دكزٕساِ،  غيش يُشٕسِ، كهيخ رشثيّ فُيّ ، جبيعخ حهٕاٌ
. 

13
-
 

 –غيش يُشٕسِ  –سسبنخ دكزٕساِ  –(: رغيش يفٕٓو انشكم اإلَسبَٗ ثيٍ انفٍ انحذيث ٔانًعبصش )دساسخ َقذيّ اَثشثٕنٕجيّ( 2009َٓهخ سيذ عهٗ )

جبيعخ حهٕاٌ. –رشثيّ فُيّ كهيخ 
 

14
( : انقيى انجًبنيخ نًفٕٓو رعذد انشؤٖ انًُظٕسىخ كًذخم نهُقذ اإلسزكشبفٗ نهزصٕيش انًصشٖ انحذيث ٔانًعبصش 2011أيبَٗ عبدل انسيذ ) -

 حهٕاٌ. ،سسبنخ يبجسزيش ، غيش يُشٕسح ، كهيخ انزشثيخ انفُيخ ، جبيعخ
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 :(Romanticism اإلتجاة الرومانسً)

"هى إتجاة  والرومانسية ى.مييدال القرن الثامن عشر فع أواخر فرنساظهر فى  هو أحد إتجاهاد الفن الحدية       

السائدة فهى تهدف إلى  الكيسيكية الفن كسرا لقواعدالرومانسية  وتعد. 15يهدف إلى التأكيد على التعبير النفسى والعا فى"

فقد "كان الفن الرومانسى فى أوروبا يمثل ثورة  .ا ومحاكاتهاوتقليده والرومانع اإلرريقع التخلص من سي رة يواعد الفن

اإلتجاة  ؤكديو . 16بتأكيدة على عناصر اإلندفاع واإلنفعال والتخيل وهو الشكل اآلخر فى مقابل القيم الكيسيكية"

مع التركيز على  للتجارب الجمالية واألصيلالجامأ هو المصدر الحقيقع  والخيال والعوا ف المشاعر أن يوةالرومانسى 

 .17" فالجمال تعبير عن الخيالى األس ورى فى الرومانسية "اإلنسانية.  رالمشاع

ميي اإلتجاة الرومانسى فكانوا يستخدمون تقنياد فن الرسم ليث بهدف إبتداع ويد أظهر العديد من الفنانين      

موضوعاد جميلة وإنما من أجل التعبير عن مشاعر حادة. فاإلتجاة الرومانسى" يهدف إلى إكساب الموضوع يوة التعبير 

.  18وجدان بالخوا ر الممتعة"وإبتداع الصور المشحونة بالتأثيراد النفسية وإ يق العنان للمحتوى الصورى إلثارة ال

 .الفن ورلبد على الرومانسيين نزعة التمرد على ه ل القيود التع التزمها الكيسيكيون، فدعوا إلى التخلص من كل ما يقيد

من ف .الرومانسى هع يوانينه الخاصة إن مشاعر الفنان : "كاسبر ديفيد فريدريف" كر الرسام األلمانع الرومانسعفي 

رسة الرومانتيكية المبالغة فى تصوير المشاهد فاأللوان فيها أزهى دائما من الوايع والنسا  أروع فتنة "سماد المد

 .19وجماال"

كان الرومانسيون يختارون أب ال أعمالهم الفنية من بين ف" وبحة الفنان الرومانسى عن الجمال الغامض واألس ورى

فى رأيهم يمثل تعبيرا عن حدة يخلق عوالم خيالية بمقدورها أن تنقل الشخصياد العادية أو رير النمو جية إ  أن الجمال 

"كان الفنان الرومانسى وعنة ن الرومانسى هو أكثر ما بحة وعبر الففالغموض  20الرائى إلى روعة العالم اآلوايعى"

فى عالم المرأة الفنان الرومانسى  عثر عليةوه ا ما   .21يركز فى بحثة فى الفن عن ما هو أكثر وحشية وأكثر ررابة"

كان على الفنان الرومانسى أن يقهر فى تصوراتة الوضو  ويستبدلة ببها  األلوان القوية "فقد ورموضة الشريية بأسرارة 

 . 22وب عناد الفرشاة العميقة أما مادة الفن فهى األسا ير والغرائب التى عثروا على منابع لها فى عالم الشرق"

 الغربٌٌن: فنانى اإلتجاة الرومانسىصورة المرأة الشرقٌة فى لوحات 

المرأة الشريية محورا أساسيا فى فنون الفنانين الغربيين، فعبروا عنها بصورة رومانسية باحثين عن إكتشاف ظلد         

الغربيين فى صورة المرأة  فظهرد المرأة الشريية فع لوحاد الفنانين عالم المرأة الشريية الغامض بأسرارة المدهشة.

المستضعفة الخاضعة التى تتحايل على الرجل بالمكر والحيلة أو بالفتنة واإلررا  بالجسد الجميل. فالفنان الغربى رّكز 

عمال الفنية. "ويد كان له ل الصورة أثر على ال هن الغربع األعلى تلا الصورة التى عاشد فى مخيلتة وعبر عنها فى 

ركة مسجلة للمرأة الشريية، كما كان لها من جهة أخرى تأثيرها على ال هن العربع فع إضفا  ميمأ ال   إعتمدها ما

: "إن "اإلستشراق"فع كتابه  "إدوارد سعيد"وي كر المفّكر الفلس ينع . 23أس ورية إروائية على المرأة الشريية"

                                           
15

 .37انعصٕس انحذيثخ، انطجعخ انشاثعخ، داس انًعبسف، ص: فٌُٕ انغشة فٗ َعًذ إسًبعيم عالو 
16

 .15(: انزحهيم انجًبنٗ نهفٍ ، عبنى انكزت ، ص2009يحسٍ عطيخ ) 
17

 .65(: انزجشثخ انُقذيخ فٗ انفٌُٕ انزشكيهيخ ،عبنى انكزت ، ص2011يحسٍ عطيخ ) - 
18

 .157، صيشجع سبثق(: غبيخ انفٍ دساسخ فهسفيخ َٔقذيخ، 2010يحسٍ عطيخ ) 
19

 24، ص يشجع سبثق جًبل قطت )ثذٌٔ ربسيخ(: انزأثيشيخ ٔانفٍ انحذيث،  
20

 .23، صيشجع سبثق(:انزحهيم انجًبنٗ نهفٍ،2009يحسٍ يحًذ عطيخ) 
21

 (.82-81(: يفبْيى فٗ انفٍ ٔانجًبل ، عبنى انكزت ، ص )2005يحسٍ عطيخ ) 
22

 (149-148ص ) ،يشجع سبثق(: غبيخ انفٍ دساسخ فهسفيخ َٔقذيخ، 2010يحسٍ عطيخ ) 
23

 ،يجهٕ أسجٕعيخ يصذسْب انحضة انشيٕعٗ انسٕسٖ، شجكخ اإلَزشَذ13/9/2017، ربسيخ  782(: عذد2017يجهخ انُٕس) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B4


 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

785 

للمرأة  فى  فنانين الغربيينونظر ال بسحرها".المستشريين كانوا يتصورون الشرق فع صورة أنثى رامضة تج ب الغربع 

 الشرق بنظرة اإلتجاة الرومنسع باحثين عن الغريب والغامض واألس ورى. 

لما مثلة الشرق بعاداتة وتقاليدة من رموض للفنان  24"فالفنون الغربية إستمدد موضوعاتها وإلهاماتها من بيد الشرق "

لمرأة الشريية، لعلى ما ينقله الكّتاب والفيسفة والرحالة فع وصفهم مرأة رسم صورة ال فىعتمد الرسامون إوالغربى. 

يوفر  ه ا العالم كان من الصعب إكتشافة ألنه محكوم بالعاداد والتقاليد الشريية فى البيود المصممة بتصميم داخلىف

مأخو ة من كلمة "حريم" " وهو كلمة بالحرملا"فى ما يسمى  يفصل أماكن تواجد النسا  عن الرجال و خصوصية

 اد صلة وثيقة من الناحية اللغوية بفكرة التحريم ويد  "الحريم كان األداة العثمانية لت بيق فكرة الحجاب، وكلمة  حريم و

ه ا الغموض سعى لونتيجة  25ومفهومها" أدى تحريم اإلختي  إلى نشأة  الحريم  كمؤسسةإجتماعية لها حدودها ويوانينها

نقي وايعيا ا لصورة المرأة وإنما  يكن كلة لموه ا  .نسا  عارياد وأحياننا مشاهد أس وريةفى لمرأة الشريية رسم ال الفنان

الغموض حي ها التى يند صورة المرأة الشريية فكا .الرجل وتمّردا على  بيعة المجتمع الغربعلما يريدة ويتخيلة نعكاث إ

واأللوان الفرف للخلفية واألزيا  واأليمشة وشريية ال ال ى إهتم أيضا بتفاصيل الزخارف تمثل مجال ج ب للفنان الغربى

  . بيعة الشرقب التى توحى 

التى  "شهرزاد" تخيلوهاف ،الجديد المختلف والمتميز فى عالم المرأة فى الشرقعن  للفنانين الغربيينوبحثد األعمال الفنية 

 "الليالع العربية"سم إاألس ورية وهو الكتاب المعروف على ن اق واسع فع أوروبا ب "ألف ليلة وليلة" صصتروى ي

فع  "لين ثورنتن"نجليزية  كرد الكاتبة اإل بى. فقدالغرالفنان  ساهم فى رسم صورة المرأة الشريية فى مخيلة  وال ى

أثرد فع ال هن الغربى فبدأ التوجه إلى تلا  "ألف ليلة وليلة" "شهرزاد "أن "النسا  فع لوحاد المستشريين"كتابها 

وجد الفنان  ويد . فهع تعتبر أن اللوحاد أكملد السرد الروائع لقصص ألف ليلة وليلة ،المن قة بحثا عن كل تلا الدهشة

ا عدا فيم فنانرجل الغربى صعوبة فى الدخول لعالم المرأة الشريية الوايعى فالنسا  الشريياد رالبا يرفضن الجلوث أمام 

 المرأة البدوية أو الغجرية فهى التى كاند ترضى أن تقف أمام الرسام الغربى ليرسمها. 

 "أوجين دييكروا فرديناند فيكتور" الرسام الفرنسع ال ين عبروا عن المرأة الشريية غربيينال الفنانينومن 

يعشق  "دييكروا"الفنان  نكا فقد .26من أشهر المصورين الرومانتيكيين" ”دييكروا“و يعتبر المصور   )1798-1863 

فى عام  "دييكروا"قام ف .يرأ عنه فع كتب الرحيد بعد أن الغرائبية و ينج ب إليها، و يد ُسحر بالشرق يبل زيارته له 

فقد  .تركد ه ة الرحلة تأثيرا كبيرا على فنةوحية التقاليد والعاداد واألزيا  الشريية برحلة إلى شمال أفريقيا  1832

إستخدم صور مأخو ة أو ب"كان الفنان دييكرواة رالبا ما يحول األحداة التاريخية إلى صور فنية وإلى معانى إنسانية 

  .27متأثرة ب بيعة الشرق الساحرة"

( عن المرأة الشرقٌة متأثرا بتلك الصورة 1شكل رقم ) "نساء الجزائر"ٌعبر فى لوحة  "أوجٌن دٌالكروا"فنجد الفنان 

واجة الفنان صعوبة فى رسم المرأة يد والشرق. عن المرأة فى  األسطورٌة الغامضة التى شاهدها وكونها فى مخٌلتة

يد سمأ مرافق الفنان و .لرسمها رجلنع المرأة من الجلوث أمام الشريية نظرا للعاداد والتقاليد العربية التى تم

ثية نسا  يجلسن على أرضية ررفة،   "نسا  الجزائر"رسم الفنان فى لوحة  .بعد أن وثق بهبرسم أهله  لة  "دييكروا"

 هادئةبنظراتها ال وتبدوا المرأة الجالسة إلى أيصى اليسار  اد ميمأ جميلة، باإلضافة إلى إمرأة سمرا  لعلها خادمة

                                           
24

 .8ص  يشجع سبثق،جًبل قطت )ثذٌٔ ربسيخ(: انزأثيشيخ ٔانفٍ انحذيث،  
25

 24يحًذ ثٕريُخ: انحشيى فٗ قصٕس سالطيٍ آل عثًبٌ،يُشٕساد يحًذ ثٕريُخ ،ص  

.  286(:انفٌُٕ عجش انعصٕس، ص1989ٗ انضغبثٗ)صغبث 
26

  

.34(: أرجبْبد فٗ انفٍ انحذيث، داس انًعبسف، يصش، ص 2002يحسٍ عطيخ)
27

  

https://www.marefa.org/1798
https://www.marefa.org/1863
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أما المرأتان الجالستان إلى يمين اللوحة فقد صورهم يتبادالن الحدية،  األلوان الباردة المتنارمة والمعبرة وفستانها  

عبر الفنان باأللوان السا عة  .وصور النسا  ترتدى الحلع و الزينة و األيمشة الم رزة بخيو  ال هب التع كاند تزينهن

بتلقائية وإهتم وبرع فى التفاصيل التى رسمها لينقل إلينا عبرها صورة عن عالم المرأة الشريية التى شاهدها فى شمال 

 إفريقيا وتأثر بها وعبر عنها.

 

 ( متحف اللوفر بارٌس1843) "دٌالكروا ٌوجٌن" للفنان "نساء الجزائر"لوحة  (1شكل رقم )

  التكى ترتكدى زى خكاص بمناسكباد 2شككل ريكم   "فتكاة مكن  نجكة"عن المرأة الشريية فى لوحة  "دييكروا"وعبر الفنان 

وإهككتم الفنكككان بتصكككوير زخكككارف الجكككدران  مصككورا التفاصكككيل والزخكككارف المميكككزة للثكككوب " نجكككة"الككزوا  فكككى مدينكككة 

 .  للمكانوالمفروشاد لتأكيد اإليحا  بالجو الشريى 

 

 

 "فردٌناند فٌكتور أوجٌن دٌالكروا"للفنان  "فتاة طنجة"لوحة  (2) شكل رقم

 

عن خضوع المرأة الشريية للعاداد والتقاليد التى تفرض سي رة  "دييكروا"الفنان   عبر3شكل ريم   "حرية"وفى لوحة 

 الرجل العربى عليها وت لعها للحرية والتحرر من ه ة القيود. 
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  "ٌوجٌن دٌالكروا "الفنان الفرنسً  من أعمال "حرٌة"( لوحة3شكل رقم )

وهو العالم ال ى كان يصعب على الفنان  عن نسا  جزائرياد داخل المنزل "دييكروا" الفنان  عبر4ريم لوحة وفى 

 الوصول إلية لما يحي ة من خصوصية ويواعد تحكمها عاداد وتقاليد شريية.

 

 .من مدٌنة وهران فً منتصف القرن التاسع عشر داخل المنزل نساء جزائرٌاتٌصور "أوجٌن دٌالكروا"للرسام  لوحة( 4شكل )

 

 "رودولككف ارنسككد"لرسككام الفرنسككع المستشككرق اوظهككرد المككرأة الشككريية فككى أعمككال كثيككر مككن الفنككانين الغككربيين ومككنهم 

سكحر الشكرق. بنمساو  المولد وفرنسع الجنسية يعد من الرساميين األوربيين الك ين فتنكو وهو رسام  . 1932  - (1854

شكل   "حمام الحريم" لوحة كما فىبصورة أس ورية فى لوحاتة الفنية  ظهردوعبر عن المرأة الشريية بنظرة رومانسية ف

   5ريم  

http://khatab38.blogspot.com/2010/06/blog-post_7777.html
https://aref-artist.blogspot.com/2013/07/blog-post_2436.html
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صور فٌهااإلهتمام الكبٌر الذى تولٌة المرأة الشرقٌة  لإلستحمام  "رودولف ارنست"للرسام الفرنسً  "حمام الحرٌم" لوحة( 5شكل رقم )

 .والتزٌن

صكور فيهكا الفنكان المكرأة الشكريية المستضكعفة وخضكوعها للرجكل فصكورها تجلكث التى   6شكل ريم   "المفضلة"لوحة و

والمحظياد ال ى كان فى يصور متزينة على سجادة  وتنظر للرجل الجالث على المقعد وهو يعبر فيها عن عالم الجوارى 

 الحكام.

 

  "رودولف ارنست"للرسام الفرنسً  "المفضلة"لوحة ( 6شكل رقم )

سكيداد عربيكاد علكى الشكرفة عنكد ركروب الشكمث عبكر الفنكان فيهكا عكن المكرأة الشكريية فيهكا  صكورالتى   7ولوحة ريم 

يكدها علكى عمكود يصكير لكة مقدمكة علكى هيئكة  بصورة أس ورية فرسمها تنظر فكى األفكق متأملكة تجلكث علكى مقعكد وتسكند

 .حيوان خرافى لة جسد أسد ويرون ثور وجناحين ل ائر وكأنة مشهد أس ورى

http://4.bp.blogspot.com/-UDtcFd54uMw/UdfEPimJw1I/AAAAAAAAHi0/49eVh_wPsIU/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%A9.jpg
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 "رودولف ارنست"( لوحة للرسام الفرنسً 7شكل رقم )

  8شككل ريكم  "امرأة من البربكر" فى لوحة كما "إيميل فيرند لوكومد"الفنان الغربى وظهرد المرأة الشريية فى لوحاد 

تبدو المرأة بجسد جميل يد تزيد بكامكل زينتهكا، حتكى فكع أثنكا  ييامهكا بمكل  وفى اللوحة . التى رسمها بعد رحيته للشرق

فقد عبر الفنان عن المرأة الشريية كما تخيلها ونجد أنه يد علد وجه المرأة نظرة مسكتكينة تكوحى بحكزن  .الجرة التع بيدها

 و خضوع و إستسيم و ضعف و كأن النظرة صرخة إستجدا  و توسل للخيص مما هع فيه.

 

 

 (1870عام ) "إٌمٌل فٌرنت لوكومت"لـلفنان  "امرأة من البربر"( لوحة 8شكل رقم)

 

 الرومانسى: من اإلتجاةلوحات فى  المصرٌة المرأةصورة 

 او "زخرد القاهرة بالمئاد من الفنانين المستشكريين ويكد أيكاموإلى مصر  ةمع الحملة الفرنسيجا  بعض الفنانين الغربيين 

وشاهدوا المرأة فى األحيا  الشعبية تختفى خلكف المشكربياد  وحاولو اإلنغماث فى الحياة المصرية 28ألنفسهم أحيا  كاملة"

"عمرد القكاهرة واإلسككندرية وبعكض المكدن اآلخكرى بالعشكراد والبرايع فمثلد لهم سحر الشرق ورموضة وجا بيتة فقد 

جماليكاد ال بيعكة اإليامة منهمكين فى إبداعاتهم التى تصور الحياة والعكاداد والتقاليكد و من الفنانين األجانب ال ين إستمرؤا

                                           
28

 .10جًبل قطت )ثذٌٔ ربسيخ(: انزأثيشيخ ٔانفٍ انحذيث، داس يصش نهطجبعخ، ص 

http://4.bp.blogspot.com/-_BYj6HrW_yk/UdedCLYlfYI/AAAAAAAAHf8/E0uJQ8xMWPA/s1600/Rudolf_Ernst_ERR028.jpg
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فقكد عاشكو وحكاولو اإلنغمكاث فكى  .29الدافئة التى يفتقدونها فكى بيدهكم حتكى صكارد جماليكاد الشكرق إلهامكا وإبهكارا لهكم"

فاصكيل فكى مؤلفكاتهم ولوحكاتهم وصكورهم كنتكائج تن ه ا اإلنغماث أن يسمأ لهكم بكوفرة فكى الالحياة المصرية"وكان من شأ

لفنكانين أتيليهكاد اوإنتشكرد  30ريكب والعجيكب والمثيكر"غإلكى رربكة فكى البحكة عكن التجربة مباشرة مع الشرق وت كورد 

ونظكرتهم للمكرأة  الفنانين الغربيينالتى كاند مكان لتدريب بعض الفنانين المصريين الرواد الل ين تأثرا بفنون المستشريين 

ال ى  "زانييرى أرتورو"، مثل الفنان اإلي الى والتعبير عنة كتشافةإل ج بهم الشريية بغموضها وعالمها األس ورى ال ى 

 فى عالم المكرأة وكشف الغموض الغرابة والدهشة عن باحثاعبر عن المرأة المصرية بنظرة رومانسية  و باإلسكندريةأيام 

عبر فيها الفنان عن إمرأة ترتدى الجلباب الشعبى وعلى رأسكها منكديل ملكون بكألوان سكا عة ويظهكر   9ريم  لوحةكما فى 

تكوحى  التكىالمكرأة ورركم نظكرة  منة جز  من شكعرها و رحكة شكفافة وترتكدى مجموعكة مكن الحلكى الزجاجيكة والمعدنيكة،

   التزين بالحلى. فإنها مهتمة بزينتها وبدق الوشم على ال ين و بحزن و خضوع و إستسيم و ضعف

 

  "زانٌٌرى أرتورو"اإلٌطالى  ( لوحة للفنان9شكل رقم)

فرسم إمرأة ترتدى  رحة على رأسها وبريع أسود شفاف على وجهها   10 لوحة ريم عبر الفنان عن المرأة المصرية و

وترتدى ثوب يظهر ال راعين والريبة وتظهر اللوحة حرص المرأة على التزين بالحلى ووضع مساحيق التجميل وإظهار 

 جمال جسدها ررم إرتدائها للبريع ال ى يضفى مزيد من الجمال والغموض على وجهها. 

 

 "زانٌٌرى أرتورو"اإلٌطالى  للفنان( لوحة 10شكل رقم)

                                           
29

 8، ص انًشجع انسبثقجًبل قطت )ثذٌٔ ربسيخ(: انزأثيشيخ ٔانفٍ انحذيث،  
30

 .11( ، انٓيئخ انًصشيخ انعبيخ  نهكزبة،انقبْشح، ص1900-1850(:سحش يصش صٕس يٍ انضيٍ انًفقٕد)2015عشفخ عجذح عهٗ) 
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إمرأة ترتدى الزى الشعبى لبناد بحرى باإلسكندرية ال ى يغ ى رأسها وجسدها  الفنانيصور  11وفى لوحة ريم 

 الشفاف ال ى يظهر من تحتة ميمأ الوجة فيضفى على وجهها مزيد من الجمال الغامض.األسود والبريع 

 

  "زانٌٌرى أرتورو"لفنان اإلٌطالى لوحة ل (11) شكل رقم

 :(1964-1897)المرأة فى أعمال الفنان محمود سعٌد صورة 

فكن التصكوير الحكدية  رواد أحكد " وهكومحمود سكعيديمثل نمو   الجمال الرومانسى موضوعا رئيسيا فى ابداعاد الفنان "

فع أعماق شخصكية  الفنان محمود سعيد تورلوظهرد المرأة كموضوع أساسى فى كثير من لوحاتة الفنية. فقد  فى مصر.

إال أن المكرأة الشكعبية كانكد هكى الموضكوع  أسكرة أرسكتقرا ية المرأة فكى البيئكة الشكعبية وعبكر عنهكا. فبكررم مكن أنكة مكن

الرئيسى والمحورى فى أعمالة الفنية. فقد تعلم الرسم من  صغرة على يد فنانين أجانب ممن عاشوا فى مصكر ومكنهم "مكث 

التى علمتة الرسم فى منزلة ثم" درث فكن التصكوير بمرسكم  31كازوناتو دا فورنو " باإلشتراا مع السنيورا  "بورنبيا "

الفنكان اإلي كالى  زانييكرى  باإلسككندرية وخكيل سكياحاتة فكى الخككار  إنضكم إلكى القسكم الحكر الك ى أنشكأة المثكال الفرنسككى 

 "جوليككان"فككع أكاديميككة  الفنيككةتسككع لككه مجككال الدراسككة إ القككانونعلككى اإلجككازة فككع  حصككل ولمككا" .32 أن ككوان بورديككل  "

مما كان لة أثر فى تكوين شخصيتة وأسلوبة فى التعبيكر عكن المكرأة الشكعبية "فكنلمأ إهتكدا  سكعيد إلكى نمكو   . 33بباريث"

فككى إحتفائهككا الخفككى بككالجنث وإيما اتهككا إليككة فككى العيككون واألجزا المعبككرة عككن   بنككد البلككد اآلنثككى الكك ى وجككدة فككى المككرأة 

 . 34الخصوبة وفى الجو ال ى يلفة ضو  خاص يضيف إلى البعد المادى أبعادا نفسية رامضة ومثقلة باألسرار"

وعفويككة وتأخكك  بنككاد بحرى..بنككاد البلد..هكك ا هككو عككالم محمككود سككعيد ،هنككا ريشككتة تتككوهج بألوانككة تن لككق بحريككة وصككدق "

تكويناتة الحركة المتنوعة فى إبراز جمال بند البلكد اإلنسكانة البسكي ة  اد الميمكأ المثيكرة ممكتعة بالع كا  واألنوثكة تكارة 

مهم يلبسكن علكى رؤسكهن منكديل الشكعر يرسمهن بالميية اللف وتارة بميبث البيد الخفيفى التى تكشف عن مفاتنهن ومعظ

التى تعلق بها محمود سعيد بحى بحرى ولكم يقكدر علكى نسكيانها حكين إنتقلكد  السكندريةبند البلد  .زاهيةبزخارفة وألوانة ال

 35األسرة للقاهرة ثم عادد لتسكن رمل اإلسكندرية حى الخواجاد وال بقة األرستقرا ية "

 .الحدية المصرى الفن لوحادالتى تعد ضمن أجمل وأهم    12  شكل ريم " اد الجدائل ال هبية" لوحة فعو

                                           
31

 53، انٓيئخ انًصشيخ انعبيخ نهكزبة، ص 1945(: ربسيخ انحشكخ انفُيخ فٗ يصش إنٗ عبو 1986يحًذ صذقٗ انججبخُجٗ ) 
32

 1صشيخ انعبيخ نهكزبة، ص ثذس انذيٍ أثٕ غبصٖ: يحًٕد سعيذ، انٓيئخ انً 
33

 2018-1-16:يٕسٕعخ يزحف نهفٍ انحذسث ٔانعبنى انعشثٗ، اإلَزشَذ، ثزبسيخرشجًخ إسًبعيم فبيذ،األنكسُذسا ديكب سيجشيبٌ
34

 (6-5ثذس انذيٍ أثٕ غبصٖ: يحًٕد سعيذ، انٓيئخ انًصشيخ انعبيخ نهكزبة، ص)  

34انزكشٖ انًئٕيخ األٔنٗ، ص (: يحًٕد سعيذ، كزبة رزكبسٖ ف1997ٗ) عصًذ دأسزبشٗ
35
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  بقطر لفن الحدٌثامتحف  سم  ١٣×  ٣،٣٠١ألوان زٌتٌة على قماش (٣٣١١) ة(الذهبٌ الجدائلالمرأة ذات ( لوحة )12شكل رقم )

. وهر األنثوى بما ليث له شكبيه فكى ككل العصكورجال  "ةال هبي الجدائلالمرأة  اد "فى لوحة  "محمود سعيد"الفنان  يصور

القصكص  ال   ي كر باألنوثة ال اريكة للمكرأة األسك ورة فكع الهنكد، أو فكع "الجوهر األنثو "متازد ب غيان إوهع مرحلة 

"فهى الوجة  على ضحيتها تارة أخرى تارة، وتلا التع تنصب فخاخها لتنقضّ  "سد الحسن والدالل"الشعبع العربع، فهع 

ان محمود سعيد "فكل شعرة فى رأسها هكى . رسم الفنان صورة من الجمال المتوحف لميدوزا الفن36الرمزى لشي انة الفن"

أس ورة المرأة الجميلكة  "فالميدوزا" 37حية سامة كما تحدثنا األس ورة وكان العقاب لكل من ينظر إليها هو تحويلة لحجر"

 . 13التى تحول كل من ينظر إليها إلى حجر شكل ريم  

 

نها ارتكبت الخطٌئة فً معبد أهً ربة الحكمة والثعابٌن. مٌدوسا كانت فً البدء بنتا جمٌلة٠ غٌر  مٌدوسا أو مٌدوزا أو ماتٌس( 13شكل رقم )

 . لى ثعابٌنإكما حولت شعرها تحول كل من ٌنظر إلٌها إلى حجر ها٠ فحولتها إلى امرأة لٌآثٌنا وهذا ما جعل آثٌنا تغضب ع

"وجة فتاة شعبية ال ابع تبدوا وكأنها كائن مكن كوككب   "ةال هبي الجدائلالمرأة  اد "لوحة فى  "محمود سعيد" رسم الفنان 

اإلسكندرية بعد لفحها من شمث البحر المالأ وله ا أهل رسم جدائل الشعر ال هبى وإكتشف اللون النحاسى لبشرة ف 38آخر"

وال ايكة الفكريكة للكون  اللون النحاسى بريق معدنى المع وبراق ويجمع اللكون البرتقكالى بكين ال ايكة الجسكدية للكون األحمكر

األصفر وك لا يرمز اللون البرتقالى للحب والمتعة. فقد نسكج الفنكان فكى لوحتكة جكدائل المكرأة بخيكو  مكن  هكب وبإسكلوب 

ى يدور حول صورة المكرأة المراوركة الفنان يسمو الرمز بالمحسوث إلى ما ورا  المرئى فيسمأ للمشاهد بتامل المعنى ال 

متحكررة مكن أى ييكود مثكل زهكرة  "سكعيد"وتبكدوا المكرأة فكى لوحكة  39غامض الج اب بدرجكة رائعكة"الساحرة وجمالها ال -

. إنها رمز الجمال المتمرد فهكى مثكل النداهكة فكى الحكايكاد الشكعبية إ ا مكا نكادد علكى شكخص تكأثرة بجمالهكا فيعشكقها برية

                                           
36

 29، ص يشجع سبثقثذس انذيٍ أثٕ غبصٖ: يحًٕد سعيذ،  
37

 170(:انفٍ ٔعبنى انشيض،انطجعخ انثبَيخ، داس انًعبسف، يصش، ص1996يحسٍ عطيخ ) 
38

يع انجًعيخ انًصشيخ نُقبد انفٍ ثبنزعبٌٔ  انجضء األٔل،انٓيئخ انًصشيخ انعبيخ نهكزبة سٔاد انفٍ ٔطهيعخ انزُٕيش فٗ يصش، يخزبس انعطبس: 

 256انزشكيهٗ ،ص

 163، صيشجع سبثقانزجشثخ انُقذيخ فٗ انفٌُٕ انزشكيهيخ ، (: 2011يحسٍ عطيخ ) 39
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وتلكا صكورة رمزيكة لمعنكى اإلركرا  المهلكا  .هكى أشكبه بدوامكة بحريكةف وتنتهى حياتة أن يشرد أو يصاب بمث شي انى ،

. وترمز روعة الجمال الغامض إلى يوة هيمنة اإلبداع المدهف واآلسكر. فكورا  40"بإبتسامتها المعسولة الشريرة الغامضة"

أو حوريكة سكاحرة بالجا بيكة ٠ الصورة المتوهجة مغزى يخا ب الوجدان ليقوى الخيال فوجة المرأة يشبة البحكر بغموضكة 

فقككد تككأثر الفنككان فككى تصككويرة لعنثككى المصككرية فككى البيئككة الشككعبية  .تتمتككع بهككا. إنهككا رمككز للهيمنككة الجسككدية للمككرأة.التككى 

 "دراساد نفسية فى الفن"فى كتاب  " اد الجدائل ال هبية"محمود سعيد عن  بالرايصاد والغجر وبناد الليل. وي كر الفنان

حتى مدة يريبة كاند ألوانى وكان الضو  عندى داخليكا يحكاول الخكرو  إلكى الخكار ، "يقول: ف "مص فى سويف"للدكتور 

شتغالى بالمحاكم أننى أرسكف فكى أركيل، وكنكد أريكد الخكرو  مكن هك ل األركيل إلكى العكالم إكان عندى شعور  وال مدة 

فقكد تككون الفككرة بالنسكبة  ."خكر الحر ال ليق، ثم يقول: إنها كاند ملهمتكه وعكزا ل والجكز  األسكير الك ى يح كم القيكود وي

للفنان تتعلق بإررا  عالم الفن حينما يشد الفنان نحو خوض مغامراتة فى المجهول بحثا عن المدهف. فصكورة المكرأة ربمكا 

مجازا لسحر الفن وجا بيتة التى لم يست يع الفنان مقاومتها وتسببد فى تغيير مسار حياتة من العمل فى مجال القكانون إلكى 

 فى دوامة الفن.  الخوض

باحثكا عكن الجمكال الغكامض الك ى وجكدة  فكى  فقد عبر عنهكا "محمود سعيد"فى أعمال الفنان الشعبية وتعددد صور المرأة 

   14شكل ريم  "أمومة"كما فى لوحة المثالع الكيسيكى الجمال اإلرريقع فعبر عنها مبتعدا عن  "بند البلد"صورة المرأة 

 

 "محمود سعٌد"من أعمال الفنان سم 88وعرضها سم 116طولها  "أمومة"( لوحة 14شكل رقم)

فصور سيدة من البيئكة الشكعبية لهكا وجكه مصكرى تجلكث علكى كرسكى وترتكدى زى  الجمال اإلرريقع المثالع الفنان لقد نب 

 ويل بأكمام  ويلة يحدد تفاصيل الجسد ويظهر المعالم األنثويكة التكى إهتمكد السكيدة بإظهارهكا ففكى الميبكث فتحكة علويكة 

ة  رحكة سكودا  تنسكدل ترتدى منديل يغ ى شعرها األسكود ويظهكر أجكزا  منكة.  ووتضكع المكرأ وجسم التظهر أجزا  من 

تحد يدها مما يدل انها تضكعها علكى رأسكها فكى أثنكا  الخكرو  مكن المنكزل وهكى مكملكة للكزى الشكعبى الك ى كانكد المكرأة 

 األم ترتديككة فككى  لككا الويككد لتتماشككى مككع تقاليككد وعككاداد المجتمككع. ويككد إهككتم الفنككان بدراسككة التفاصككيل الشخصككية للمككرأة

فى يدها اليسرى خاتم زوا ، تهتم بزينتها فتضع مساحيق التجميل مما يكدل أن المكرأة  تضعو تأملتنظر بتريب و وصورها

والقكدرة والجمكال االمومكه والخصكوبة رمز األم فى الحياة الشعبية كاند تهتم بإبراز زينتهكا وجمالهكا األنثكوى. فهكى عشكتار

الفنكان فكى بتسكجيل الضكو   إهكتمو البيئكة الشكعبية.فى بثقافكة العصكروهو المفهوم الجمالى ال ى إرتكب   األ فال على إنجاب

الدافئككة فككى ميبككث السككيدة لتع ككى معنككى الشككباب والتجككدد صككريحة المشككرية الأللككوان ام اسككتخدإووسككقو ة علككى األجسككام 

                                           
 19640ص  يشجع سبثق، (: يحًٕد سعيذ، كزبة رزكبسٖ فٗ انزكشٖ انًئٕيخ األٔنٗ،1997) عصًذ دأسزبشٗ
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فككالمرأة فككى لوحككاد الفنككان محمككود سككعيد هككى المككرأة التككى شككاهدها وتككأثر بهككا فككى األحيككا  الشككعبية فككى مدينككة  ،والخصككوبة

كندرية ترتدى الزى الشعبى ال ى يغ ى جسدها ولكنة يبرز ويوكد على معالم الجمال األنثوى بالجسد مكع التأكيكد علكى اإلس

 يوة الشخصية التى تمتعد بها المرأة األم فى المجتمع.  

سكعى إلكى  إلكى أنكة فبكررم أنكة مكن عائلكة أرسكتقرا ية لمهكا الغكامضاوهك ا عبر الفنان محمود سعيد عن المرأة الشعبية بع

غكربيين المتكأثرا بفنكون وثقافكة الفنكانين وكان فكى  لكا  الغرابة والدهشةالشعبية ال ى كان يمثل لة  "بند البلد"إكتشاف عالم 

  عالم ساحر من الغموض واألسرار. شرييةوال ين مثلد لهم المرأة ال ال ين تدرب فى مراسمهم

 أهم النتائج التى توصل إلٌها البحث:

ين وعبروا عنها بصورة رومانسية باحثين عن إكتشاف  عالم الغربي ينالفنانكثير من فى أعمال  الشريية المرأة ظهرد  -

 المرأة األس ورى الغامض.

وريرها من  "نسا  الجزائر"لوحة  أعمالة الفنية مثل عن المرأة الشريية فى "أوجين دييكروا"عبر الفنان الفرنسى  -

التى شاهدها وكونها فى مخيلتة عن المرأة فى الشرق بعد الرحلة  ةالغامضمتأثرا بتلا الصورة األس ورية األعمال الفنية 

  .التى يام بها إلى شمال أفريقيا

بنظرة رومانسية  وعبر عنها بسحر المرأة الشريية اال ين فتنو غربيينمن الرساميين ال "رودولف ارنسد"الفرنسع  الفنان -

وريرهكا مكن  "المفضكلة" و لوحة  "حمام الحريم" لوحة بصورة أس ورية فى لوحاتة الفنية كما فىالمرأة الشريية فظهرد 

 األعمال الفنية.

مهتمكة بزينتهكا فكى ككل األويكاد حزينكة إمكرأة  "إيميكل فيرنكد لوكومكد"فنان ظهرد صورة المرأة الشريية فى لوحاد ال -

 ."امرأة من البربر"لوحة عة كما فى ضاو خسلمة مستو

عبر عن المرأة المصرية بنظرة رومانسية باحثا عن الغرابة واإلسكندرية ال ى أيام ب "زانييرى أرتورو"الفنان اإلي الى _

 . والمشربياد المختفى خلف البرايع والدهشة وكشف الغموض فى عالم المرأة

فى  ريقة تعبيرة عن  ال ين تدرب فى مراسمهم الغربيينبفنون وثقافة الفنانين  "محمود سعيد"المصرى تأثر الفنان ظهر  -

 . بإسلوب رومانسى المصرية المرأة

عالم المرأة فى  إنج ب إلىأنة من عائلة أرستقرا ية إلى أنة من  معن المرأة الشعبية بالرر "محمود سعيد"عبر الفنان -

 .وريرها من أعمالة الفنية  " اد الجدائل ال هبية" كما فى لوحة البيئة الشعبية ال ى كان يمثل لة الغرابة والدهشة

 المثالعالكيسيكى الجمال اإلرريقع باحثا عن الجمال الغامض مبتعدا عن  "بند البلد"المرأة  "محمود سعيد"رسم الفنان -

 ."أمومة"كما فى لوحة 
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