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 :ملخص البحث

وتاثيره في تصرررميل الة عة الواح،ل لداررري،ات من عول العوامل يتناول البحث جماليات فن البورترية في العصرررر الح،يث  

واألاس الجمالية وعوقتها بالعناصر التشكيدية التي كان لها ،ور في جميع المجاالت التصميمية  بحيث عبر فن البورترية 

شافات الح،يث ة  نتيجة لدت ور العدمي عن ع،ل أبعا، كجمال الظاهر وجمال البا ن تبعا لدتغيرات الحضارية والفكرية واالكت

ية والفكر  لبد أثر ب،وره عدي جوانة الرمية الجمال والتكنولوجي وتنوع المعالجات التشررررررركيدية وتعمي  الفكر التجريبي ا

 االب،اعي لفن البورترية. 

ي ارررمات مصرررمل  باعة المناررروجات الي تحةي  االب،اع الجمالي المتواف  مع المجمتع المتواج، فيا ويحتاا ،ا ما ال يارررعي

لبلك لجأت الباحثة إلي االاتفا،ل من   عاصة وم،عوت إب،اعية إلثراء أ،ا ا التصميمي والحصول عدي تصميمات متميزل

الةيل الجمالية لفن البورترية في العصررررر الح،يث الي جانة براعتا التشرررركيدية المتوافةة مع االرتةاء بالبو  العال مما يثرد 

فن البورترية الشررهر فناني البورترية في اح،ل لدارري،ات  حيث يشررتمل البحث عدي ،رااررة مجال تصررميل   باعة الة عة الو

العصر الح،يث وتحديل وصفي وفني لبعض من أعمالهل الفنية. حيث يوضح البحث كيفية االاتفا،ل من االتجاهات  الح،يثة 

جة وأارردوة اال،اء وتناول الموضرروعات. وما لفن البورترية  وما يمتاز با من قيل تعبيرية وتشرركيدية ج،ي،ل من حيث المعال

يحمدا من قيل و،الالت وامات مميزل  ليكون مص،را مهما من مصا،ر ااتدهال تصميمات الة عة الواح،ل لداي،ات برمية 

جمالية ج،ي،ل. ويتناول البحث عرض ،راارررة تجربية  ت بيةية ل الحدول التشررركيديةت باالارررتفا،ل من االارررس الفنية والجمالية 

فناني البورترية في العصررررر الح،يث وبلك من عول مجموعة من االفكار التصررررميمية المعتدفة مع عرض لبعض النمابا ل

 انة. 30: 18التي تل تنفيبها عدي موبس الة عة الواح،ل لداي،ات في الفترل العمرية من 

  الكلمات المفتاحية

 اي،ات فن البورترية   العصر الح،يث   تصميل الة عة الواح،ل لد

mailto:Manal.ibrahim@faba.bu.edu.eg
mailto:heba.okasha@fapa.bu.edu.eg
mailto:hala.elmorsy@faba.bu.edu.eg


  2022يونيو                                                            تاسعالعدد ال -المجلد الثاني  -مجلة التراث والتصميم 

317 

Abstract: 

The research paper was concerned with a portrait of the modern era, and was influenced in the 

design of one piece for women by the factors and the aesthetic basis and its attachment to the 

plastic elements that had a role in all areas of design, so that the art of portraiture expressed 

several aspects of beauty such as external beauty and internal beauty according to cultural and 

intellectual variables and discoveries Modernity is a result of scientific and technological 

development and the deepening of experimental thought, which affected the aesthetic aspects 

and creative thought of portraiture. 

The textile printing designer seeks to achieve aesthetic creativity that always needs creative 

input to enrich his design performance to obtain extravagant designs, so the researcher resorted 

to taking advantage of the aesthetic values of the portrait in addition to its plastic elements 

compatible with raising public opinion that enriches the field of one-piece printing design for 

women, Where the paper includes a study of the art of portraiture by the most famous portrait 

artists in the modern era and descriptive and artistic analyzes of some of their artworks. 

The paper includes an applied empirical study (plastic solutions) that benefit from the artistic 

and aesthetic foundations of portraiture artists in the modern era, through a set of different 

design ideas with a presentation of some models that were implemented on one piece of 

clothing. For women in the age range of 18:30 years. 

 

Key words: 

Portrait art, modern era, one-piece design for women 

 :مقدمة البحث

والبد يع، من ابرز  *جاك لويس ،افي،"البد اارررارررا الفنان الفرناررري  الكواررريكي الج،ي، ب،أ تاريخ الفن الح،يث بالمبهة 

فناني الم،راررررة الكوارررريكية الج،ي،ل  وكان ه،فا االارررراس أحياء الفنون الة،يمة  منها االهتمال بفن االبورترية والتعبير عن 

الوجا األناررررررراني في العصرررررررر الح،يث  البد القي تحوالت وتغيرات جبرية نتيجة لدت ور العدمي والتكنولوجي وتنوع 

تعمي  الفكر التجريبي الرربد أثر برر،وره عدا جوانررة الرميررة الجمرراليررة والفكر االبرر،اعي في فن االمعررالجررات التشررررررركيديررة و

ومع ظهور الع،ي، من الم،ارس واالتجاهات الفنية التي أثرت في هبا االتجاه في الفن الح،يث كان   (12, ص 1)البورترية.

هة الوحشررررري  التكعيبية  الم،رارررررة التعبيرية في المانيا  التعبيرية  المب الم،رارررررة ما بع، التاثيرية  من أهمها االن باعية 

 (107, ص 2)ال،ا،ا  الايريالية.  الواقعية

 ت ا دةت تامية المباهة1٩1٧-1٩1٤ل وحتا نهاية الحرة العالمية االولال1٧8٩منب قيال الثورل الفرناية في عال 

والم،ارس الفنية في مجال الفنون بالمباهة او الم،ارس الح،يثة  وق، تميزت م،ارس الفن الح،يث بتع،، االاالية وتنوعها 

وتناولت الباحثة في هبا البحث ،رااة نظرية تاريعية لفن البورترية في العصر الح،يث يتحة  منها  لتناول فن البورترية.

البورترية في العصر الح،يث وكبلك المناهج والممثرات الفنية وغيرها من المفاهيل االه،اف والمبا،ئ التي قال عديا فن 

 العاصة بها.

 

 مشكلة البحث:

 كمص،ر الهال لتصميمات تصدح ل باعة الة عة الواح،ل لداي،ات برغل  قدة البحوث الموجهة ألاتع،ال فن البورترية

 أهمية ما يتميز با هبا األادوة من قيل جمالية وتشكيدية.

 .،،كيفية ابتكار تصميمات تصدح ل باعة الة عة لواح،ل لداي،ات ماتدهمة من فن البورترية كمص،ر الهال متج 
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-أهمية البحث:  

 لفن البورترية. ،رااة الةيل الفنيا والتشكدية 

 .ابتكار تصميمات ماتدهمة من فن البورترية تصدح ل باعة الة عة الواح،ل لداي،ات 

-أهداف البحث:  

 .ابتكار مجموعة تصميمات ماتوحاه من فن البورترية 

 .ايجا، روئ ج،ي،ل  لتصميل  باعة الة عة الواح،ل ماتم،ل من فن البورترية 

 بس الة عة الواح،ل بتةنيات ال باعة الح،يثة. باعة تصميمات من حدول مبتكرل عدي مو 

 -فروض البحث:

  يفترض البحث ان فن البورترية من الممكن ان يكون مص،راً هامأ وثريأ لتحةي  اه،اف تصميميا وجماليا ووظيفيا

 في مجال  باعة المناوجات.

  لداي،ات برمية جمالية ج،ي،ل.يفترض البحث انا من الممكن انتاا تصميمات تصدح ل باعة الة عة الواح،ل 

  -حدود البحث:

 الحدود المكانية

 اوف تتل ال،رااة عدي 

o . رااة أعمال فناني البورترية في أوربا في الفترل الزمنية المبكورل، 

o .تصميل  باعة  ألقمشة الة عة الواح،ل لداي،ات في جمهورية مصر العربية 

 الحدود الزمنية 

 ل منتصف الةرن التااع عشر الي نهاية الةرن العشرينت. فترل الفن الح،يث وتح،ي،اً من 

 الحدود الموضوعية

o انة. 30:18يةتصر البحث عدي عمل تصميمات الة عة الواح،ل لداي،ات في الفتره العمرية 

o .التصميمات ماتوحال من فن البورترية في العصر الح،يث في الفترل الزمنية المبكورل 

 أدوات البحث

  الكتة والراا ل 

 .شبكات المعدومات ال،ولية 

 بعض برامج الحااة االلي المتعصصة في مجال التصميل 

o برنامج الكتابة "الور،"  لMicrosoft Word2017ت 

o 5برنامج الفوتوشوة    لAdobe Photoshop SCت 

 ااتمارل ااتبيان 

  25تمن ة مااحة  ااتع،ال ااكتشات -تصميمات ماتوحاه من فن البورترية في العصر الح،يث X 35 - الوان

 ألوان ما ية. -بواتير

 منھجية البحث

o .يعتم، البحث عدي المنهج الوصفي والتحديدي والتجريبي 
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 (Terminologyمصطلحات البحث )

تصرروير وجوه االشررعا   هي كدمة فرناررية االصررل وتعني الصررورل الشررعصررية  او باال، ( :Portrait*فن البورترية ) 

عن  ري  نةل وتارررجيل مومح الشرررعصرررية االنارررانيا وهبا هو التعريف المباشرررر والمعتصرررر البد يمكننا أن ن دةا عدا 

 .تصوير البورتريا  حيث أن تصوير البورتريا يعتبر مجاال وااعا لدبحث  وال،رااة

فدارررررفي في الع،ي، من المباهة واالتجاهات الفنية تنحصرررررر بنية الفن الح،يث بكيانة ال  :modern Art)*الفن الحديث )

 ( 40, ص 3).التي اقتحمت بجمالياتها التعبيرية الصراع االنااني في نهاية الةرن التااع عشر وب،اية الةرن العشرين

هو عمدية ابتكار وانتاا أشياء جميدة ممتعة  وتعتدف فكرل كل تصميل عن االعر في التفاصيل (: Design*التصميم )

 يمكن أن يكون هناك الكثير من االعتوفات من حيث الوح،ات والمدمس والحجل والدون.و

با الع و  األاررراارررية التي تمثل الهي ة وبنا ها  يةصررر،  (:Construction for silhouettes*التصمممميم البنا)ي )

وتتضرررح أهمية بلك من عول ترتية واعتيار االشررركال والع و  واأللوان والناررريج  ثل توظيفها لع،مة الجارررل لالمو،يلت 

 بةا لتكوينا  ولتحةي  جمال اال ار ككل  وتعمل الوح،ات المارررررتدهمة من فن البورتريا في العصرررررر الح،يث عدي ت وير 

 (44, ص 4)لتصميل البنا ي لدزد الاي،ات ورفع قيمتا االقتصا،ية والجمالية أيضا.ا

يةصررر، بها التصرررميل غير التكرار  الب  ال يكون لا تكرار ارررواء ثوثا أو رباعا ( :piece )- one*الطابعة الواحدة 

ل موضررررروع البحثت وهو ابتكار  ويراعا فيا شررررركل المنتج النها ا وأبعا،ه ك باعة أقمشرررررة الاررررري،ات بات الة عة الواح،ل

تصررررميمات  باعية ال تعتم، عدي التكرار المنتظل لد باعة ولكنها اررررت بع في مارررراحة مح،،ه عدي ارررر ح الزد المبدارررري 

 انة. 30:  18في الفترل العمرية من   لداي،ات

ان ادغار ديغا و موديلياني وعليه قامت الباحثة بعمل دراسمة فنية ششمھر فناني البورترية في العصمر الحديث أمثال ) الفن

وسمممملفادور دالي فريدا كاهلو( وتحليل فني لبعض أعمالھم الفنية لاسممممتفادة منھا في ابتكار تصممممميمات تصممممل   قمشممممة 

 القطعة الواحدة للسيدات وسوف تقوم الباحثة بعرضھا كاشتي :

 

 :Theoretical framework for researchاإلطار النظرى للبحث 

 قدرة ا نطباعية علي من  فن البورترية ا حساس بالحركة:-1

يظل اال الفنان الفرناي التشكيدي ا،غار ،يغا من أهل الفنانين البين اهتموا بالم،راة االن باعية  واعتبرت لوحاتا عن فن 

غة بصرية  دل الرق  كالبورترية من أفضل البورتريهات في تاريخ الفن الح،يث  حيث برع في رال راقصات الباليا  وق،

فالرق   (150-136, ص 5)لغة الجا، التي من عولها تعبر عن المشاعر والعوا ف والمعاني التي ال يمكن قولها بالكدمات.

 فنيا هو تأ،ية حركات بجزء أو أكثر من أجزاء الجال عدي ايةاع ما لدتعبير عن شعور معين. 

م،راة ثانوية حكومية  -  وب،ا الرال في وقت مبكر من عمره  وتعرا من الديايا1٩1٧وتوفي عال  183٤ول، الفنان عال 

وفي الةرن العشرين تزاي، اهتماما كثيراً بالراقصون  (275, ص 6) 1853في فرناا  وحصل عدي البكالوريا في اال،ة عال 

حيث وج، في  جاا،هل موضوعا لدرال  وأول من رب  بين الرق  والرال.وب،ا يشكدون جزءاً من الدوحة  حيث ااتع،ال ا

ُ بو حيويا ونشا   وكان يبهة ،ا ما الي الفصول ال،رااية في قصر لغارنييات حيث مو ن أوبرا   الباليا عالل متحماا

الل االبيض باريس  لكي ي ار، األجنحة والحوريات والمدكات والجنيات في المارح  البد أصبح جزء من هبا الع

 (24, ص 7).والور،د
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 ( 1التحليل الفني للوحة رقم )

 
 باستيل علي نمط احادي -باريس-(راقصات في اللون الوردي بعنوان ) –( الفنان إدغار ديغا 1لوحة رقم )

 سم72× 38-علي ورق مثبت علي قماش

 م1885-1880-ستيد، فارمنجتون، كونيكتيكت الو يات المتحدة-متحف هيل

 

التي  تتكون من ثوث راقصات  بدونها الور،د وحركاتها المتنوعة في الرق  اثناء تغيير   )20(ت1نرد في الدوحة رقل لكما 

الوضعية الجز ية لدة،ل  وماتع،ما لهبا العمل ع،ل  ر  منها أقول الرصا   البااتيل  ال وء  الشمع  الع و  العريضا  

ة، بشكل حا، مع تةا ع ضربات الفرشال الفنية لتوضيح ،رجة التواء الجا، اثناء بصمات االصابع  البااتيل الناعل لشئ مع

الرق  وايصال الحركة والشعور بحيوية المشه،  وعد  تأثيرات ،راماتيكية  وفرك البااتيل عدي لوحاتا  وقال بتصوير 

واليس  ومن عول بلك يتبين ان الفنان الباليا عن  ري  تجري، الشعر الظهار العمل الشا   والجمال األكثر شيوعا وراء الك

ولهبا ظهرت الراقصات وهل يع،شون   (29, ص 8)ا،غار يرد في الباليا مص،ار لكوايكيتا الح،يثة مع تاكي،ه عدي الجا، 

ظهورهل  ويت،فةون عدي االرض  وياحبون أجاا،هل  لبلك عبرعن الباليا بانا فن الكمال. حيث توحي الدوحة وكأن 

ت أجنحة تشبا ال يور في مشه، عا ل في وا  مااحة مفتوحة وكانها ماتع،ل لدتعد  من المارح  وزيا،ل الراقصات با

قول الفااتين الور،د نتيجة انعكاس ظول الوجوه عديها  وتمتدك الراقصات جماال يتال بالصرامة تبكيرا بأن الجمال المر ي 

تميزت الدوحة بالتعبير الباتي من عول لغة الجا، عبر الرق   لغة متميزل ومكانا رمزيا مهما في الواقع الحاضر. كما 

لبلك تل تةايل التعبير الحركي الي ثوثة انواع ر ياة: وهي حركة تعبيرية بمومح الوجا البد يع، من اهل جزء في الجا،  

, 9) المكان بااتع،ال الااقين. وعاصة العينين والفل  وثانيا حركة ايما ية اشارية من عول الرأس  وثالثا حركة انتةالية في

  (238ص 

 المنھج التعبيري في رسوم موديلياني:-2

ال يجة أن نعامل األعمال الفنية كالدوحات وغيرها بع، اآلن كأشياء منفصدة  فالدوحة ماهي إالا انعكاس ايكولوجي لروح 

الفنان؛ ألن كل ضربة فرشال  كل ع   كل لون  كل منحنا اكتاة معناه الحةيةي من الحالة النفاية لصاحبها عن،ما قرر 

األبيض عدا األاو، فالحالة المزاجية لدفنان في اعتياره أل،واتا  ع و ا  أن يضع ع اً هنا أو لون هناك  عن،ما فضل 

الوانا  وأادوبا كدها نتجت من نايج الروح العا  با. ياتي مو،يدياني بوصفا نموبجا لدفنان االكثر شهرل في اادوبا 

ت؛ الي جانة لوحاتا المميزل عن الفن المرتكز عدي ثةافتا الفدافية والتشكيدية واأل،بية واعمالا المميزل في التصوير والنح
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البورترية التي ما أن تراها  فت،رك صانعها عدي الفور  ألنك اتج، نفاك أمال لوحة التصنيف لها  تعبرك عن حالة الرجل 

   البد يةف عدفها لبلك لل يكن الفنان بحاجا لدتوقيع عدي اعمالا.

 ( 2التحليل الفني للوحة رقم )

 
 -زيت علي قماش -باريس-بعنوان )مدام بومبادور( –ن موديلياني ( الفنا2لوحة رقم )

 م1914- الو يات المتحدة-معھد شيكاغو للفنون -سم 49.5×  60.6

 

تتميز ب ابع يعبر عن شعصيتا  فيها رال ا وحاً وااعة بألوان قاتمة ولماات ريشة راعشة  فاعمالا (21)ت2الدوحة رقل ل

وصارت الشعصيات مت اولة؛ ومح،،ل بع  متمايل  .الةدةة عدي ال،وال و أادوبا المميز أعا، األشكال اإلناانية إلا باا تها

يفصل مااحات األلوان  وكأن هبه الشعصيات مدصةة عدا أرضية الدوحة. كما ألغا كثيراً من التفاصيل كح،قات العين  

ه تب،و كاألقنعة. وق، اقتصرت موضوعات لوحاتا عدي راول البورترية لالوجوه الصامتة الحزينةت. التي وصارت الوجو

تعبر عن حياتا الةصيرل المدي ة بالمرض والحزن فة، عاني الفنان مو،يدياني من مرض الال الش،ي، و الاعال الماتمر البد 

تا التي تكشف عن شعصيتا من عول االفكار  والحركات  لل ينة ع اثناء راما لدوجوه البشرية  وظهر بلك في لوحا

اما عن االلوان فة، ااتع،ال الفنان لون واح، او لونين او ثوثا الوان ب،رجاتها الفاتحا والغامةة من   والكدمات  واالفعال.

يصف الفنان الدون نفس الدون  وق، شغدت المااحات التي ح،،ها الع  لها  واضافت المزي، من الحزن عدي الصورل فهنا 

وكأن كل عنصر  ب ريةة بنا ية تعبيرية تفصل الشكل من االرضية واالمامي من العدفي  و تظهر تفاصيل الدوحا التي رامها

ل،يا مكانتا العاصة بوضوح وبتع ي  ،قي  وبتصميل اكثر ،قا. إلا جانة شعصيتا المميزل؛ إنا من المحتمل أن نفهل 

ايكولوجية الفنان من عول شعصياتا  حيث ُتع ي شعصيات مو،يدياني ان باًعا ،ا ًما بالعزلة  والوح،ل  تعكس االتجاه 

باالناحاة الاريع إلا ال،اعل في إشارل لدعوف  وأي،يهل فو  بعضها موضوعة عدا  االن وا ي لدفنان  وأوضاعهل توحي

ص،ورهل في موقف أقرة إلا المواقف األمومية  وتشير العدفيات ال،عانية لدوحاتا إلا عالل من الكحوليات  وحالة من 

وبات كبرياء  تمتدكن كرامة صدبة  مو،يدياني فعورات  الحنين إلا الماضي التي يعيشها الفنان مو،يدياني  وتظهر نااء

     ( 83, ص 10) كالصعور  بينما تشبا رجالا آلهة  في اكونهل.
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 بورترية أميديو موديلياني (3التحليل الفني للوحة رقم )

 
 باريس-("ليتشيز وزوجتهبعنوان ) –( الفنان موديلياني 3لوحة رقم )

 سم 54×  81-زيت علي قماش

 م1917- الو يات المتحدة-معھد شيكاغو للفنون

 

مواجهة المتدةي امرأل جالاة (22)ت 3عبارل عن  مشه، يجمعا بين زوجين لرجل وامرألت حيث يظهر في الدوحة رقل ل

ويةف في عدفها الرجل وهو يضع ي،ه اليارد عدي كتفها وعدف الرجل يوج، ج،ار يب،و منا حافة الباة الم دة أمامنا بع،ل 

الوان كاالزر  الفاتح واالحمر والبرتةالي المحمر ويظهر عدف الرجل صورل معدةة عدي الحا   حيث لون الفنان قمي  

ضر الغام  والاترل بدون بني قرية من االاو، اما المرال فة، لون فاتانها بدون ااو، وابيض. وانةال هبا الرجل بدون االع

العمل الي نايةين االول تعبيرد ليع ي ان باعا بوجو، تاموت وافكار الفنان مو،يدياني بتصوير المومح الشعصية لدمرأل 

وجا وتعبر عن الم،لوالت النفاية ال،اعدية لكل منهما حيث تب،و والرجل ب ريةة تعتم، عدي الع و  التي تبرز ح،و، ال

العيون وكأنها تنظر بأتجاه شئ مجهول والنا  التاني واقعي يتمثل في الصورل الشعصية لكو من الرجل والمرأل   وتب،و 

عول وضع الشكل في  االشعا  وكأنها في عوقة تراب  مع التكوين العال لدوحة وهبا يمك، اعي الفنان الي التعبير من

  المكان المنااة لا.

 

 ( 4التحليل الفني للوحة رقم )

 
 باريس-بعنوان )بورترية رينيه كيسلينج( –( الفنان موديلياني 4لوحة رقم )        

 سم 33.2×  46.2 -زيت علي قماش

 م1917- الو يات المتحدة-معھد شيكاغو للفنون     

 

  فانج، شيً ا ما ايعد  ببهننا  شيً ا يكشف عن جزء من حيال مو،يدياني  شي ا يعبر عن إبا نظرنا إلا شعصيات مو،يدياني

عةدا البا ن  وافكاره  وحالتا النفايا  شي ا يعفيفا ويو، لو يةولا الي العالل  وانار، بعض من تفاصيل شعصياتا الورا،ل 



  2022ونيوي                                                            تاسعالعدد ال -المجلد الثاني  -مجلة التراث والتصميم 

323 

قصة شعر كوايكية بدون بني مع ت،ريجاتا يرت،د  صورل بورترية لرجل بات (23)ت٤في لوحاتا. كما نرد في الدوحا رقل ل

قمي  ابيض مع لماات من الدون البنفاجي ورب ة عن  حمراء مع اترل بدون بني غام  ورال الوجا بشكل بيضاود 

والراس ما ل الي الجهة الياار بينما العدفيا ي غي عديها الدون الدبني والعيون مةواة نصف مغدةة يح،  الفنان من عولها 

الي العالل  من ماافة يتحكل بها مرضة الش،ي، وايضا ا،مانا عدي الكحول ب،ون اهتمال  وبتعبير اعر  العيون النصف مغدةة 

ونرد االنف م،بة والفل   تعبر عن التركيز عدي نفاا و م،د رغبتا في البةاء بعي،ا عن العالل العارجي  وهواا بالمرض.

بات اصفرار والةمي  بالون االبيض الفاتح مع ظهور الع  بوضوح في رال  بات لون احمر والوجا بااللوان العتما

البورترية. ااتع،ل الفنان الدون الغام  لتعبير عن احااياا المفعمة باالاي والحزن كونا يعاني من المرض الاعال وحالة 

وكأنها محفورل بتعبيرية روح الفنان مزاجية اي ة  اما العيون العالية من الع،اة والتي امتازات بها اغدة اعمالة الفنية 

وتوحي بالعا فة الجياشة  اما وضع الرأس الما ل يعبر عن حالة العزلة  والوح،ل  بينما ااتع،ال الدون االحمر في رب ة 

 ( 177 , ص11) العن  مع الدون االبيض البار، في الةمي  ق، اح،ث ،ينامكية عالية متصفة بحرارل الدون االبيض البار،.

 

  (5التحليل الفني للوحة رقم )

 
 )ذات وشاح(  بعنوان جين هيبوترن –( الفنان موديلياني 5لوحة رقم )

 م1919-سم 56×  88 -زيت علي قماش -فرنسا-باريس

 

 صور الفنان النااء برقاة  ويدة وحاااة والعيون مةواا فارغة نصف مغدةةلعدا ابيل المثال  بورترية جين هيبوتيرن

إبا قمنا بعمل قراءل نفاية لهبا العمل الفني  ينشأ صراع بين ال،وافع الجا،ية والجزء الفكرد  (24) ت5ت لوحة رقل ل1٩1٩ل

كما يمثل بورترية جين هيبوتيرن اح،د نمابا الم،راة التعبيرية حيث تظهر هبه الدوحة اي،ل جالاا وي،ها  والعةوني لدفر،.

ها رب ة حمراء مرت،يا فاتانا ازر  غام  ومومح وجهها يظهر عديا الحزن والتعة عدي حافة الكراي وتضع عدي رقبت

وااللل حيث ان ح،ل العيون والفل واالنف والعن  وباقي الجا، يعبر عن شي من الرهبة فالوان مو،يدياني تضيف مزي، من 

جبًبا لونتباه في لوحات مو،يدياني  وعن،ما الكأبة والحزن والةد  البد يظهر عدي مومح الاي،ل ويب،وا العن  الجزء األكثر 

يظهر الفنان شغًفا باألعنا  في لوحاتا؛ فهبا يعني أنا في صراع بين ،وافعا الجا،ية  وااللتزال البد يمديا عديا عةدا. 

 (3-1 , ص12).والعن  هو العضو البد يفصل بين الحيال الفكرية متمثدة في الرأس  والحيال الغريزية متمثدة في الجا،
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  (6التحليل الفني للوحة رقم )

 
 باريس-بعنوان )بورترية لونيا تشيكوسكا( –( الفنان موديلياني 6لوحة رقم )

 سم 52×  80-زيت علي قماش

 م1919- الو يات المتحدة-معھد شيكاغو للفنون

 

التي تشرررربا البجعة والعيون الفارغة والنصررررف  بات الرقبة ال ويدا (25)ت6بورترية بعنوان لونيا تشرررريكوارررركا الدوحة رقل ل

يمثل المارررررافة التي يراها بين  فنان   فة، صرررررور الفنان العيون وكأنها تنظر إلا العالل ،ون رميتا فعدًيا  ومن عولها مغدةة

ت المجر،ل ينبع من إحااس عمي  بالوح،ل  مع تدك العدفيا مو،يدياني األنا والواقع العارجي. وفي الواقع  فإن معظل صور

التي يبرزون ضررر،ها. والشرررعر المشررر،و، بالدون االحمر بات لمارررات من الدون البني  والوجا الحا، بات الع و  الباررري ا 

الواضررررحة بالون االحمر والبرتةالي وظهرت مرت،يا قمي  بالون االبيض البار، ويب،و عديها الحزن وع،ل االهتمال كما لو 

ان الفنان مو،لياني يعيش الوجوه البشررررررريا التي يراررررررمها وكأنا يعبر عنها نفارررررريا ية. انها تعبر عن حالة الفنان المأارررررراو

ااني البد يظهر في لوحاتا عدي الوجوه وفي  ايولوجيا ب ريةة فري،ل ومميزل فهو يمتدك شعصية باحثة عن ال،مار األن وف

ويا اة نفايا واجتماعيا فالمتدةي  األعين ومومح الشعصيات التي رامها فشحصياتا من قعر المجتمع   شعصيات م،مرل

الحااس والعبير ال يع ي في تشعي  لوحات مو،لياني التي تتميز بالعيون النصف مغدةة المةواة والفارغة واات االت 

عدا وجا التح،ي، عدا الرغل من معالفتا لدِناررررة « فيَكراتا األنثوية»أضررررفت جماالً ُمضرررراعفاً عدا األنوف والرقاة التي 

 (121, ص 13)في الرال التشعيصي.المعروفة 

 

 :Surrealism (1939-1924)ا هتمام بأسرار العقل الباطن في رسم البورترية السريالي  -3

الاريالي الم بوع في منتصف الةرن العشرين مفعما بالعيال والرم  الوشعورية  بعي،ا عن المومح   جاء فن البورتريا 

قريبا من العم  الوج،اني والغو  في أعما  الوشعور  والبحث عن مص،ر إلهال لدفنان بعي،ا عن الرقابة التي يفرضها 

ولكي يتمكن همالء من التحرر التال كان عديهل   غير مر ية . العةل متمثو في عياالت الفنان وق،رتا عدا التحدي  في عوالل

ان يتعدو مرل أعرد عن الواقع  وأن يتعدصوا من رقابة العةل ومن جميع االوامر االعوقية وال،ينية والجمالية وان يدج وا 

 ة عدا ح،و، المن ةة إلا غموض العيال واحر العالل بعي، عن الواقع ومن بلك نرد ان الاريالية نجح في عروا ال،ا،ي

  ونزعات العةل البا نة لكشف عن عبايا وأارار الوشعور.
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o :تدمير واقع البورترية وتحريفه لدي سلفادور دالي 

راال ااباني  ول، في م،نية لفيكارات ،رس الفن في كدية الفنون الجميدة في م،ري،  حافظ عدي عبةريتا واا ورتا الشحصية 

مثل التكعيبية والماتةبدية  والواقعية  واتصل بالمجتمع الراقي والشعصيات الةوية في الايااة وال،ين متاثرا بالم،ارس الفنية 

وجعل الناس تممن با كالمثل الحةيةي لدفن الاريالي فهو من اهل فناني الةرن العشرين و اح، اعول المبهة الاريالي. وق، 

 ت ٧ت رقلل1٩36مشاه،  عدي ابيل المثال لوحة وجا في الصحراء عال لتميزت أعمالا الفنية بال،هشة والوحشية التي تثير ال

 

  (7التحليل الفني للوحة رقم)

 
 بعنوان )وجه في الصحراء( –( الفنان سلفادور دالي7لوحة رقم )

 سم 62×  62-زيت علي قماش

 م1936- نوتردام-متحف بويمانس

 

مشه، صحراود يتكون من تكوينات بشرية بوضعيات معتدفة كما في وا  العمل  (530، ص 14)ت ٧تصور هبه الدوحة رقل ل

الفني  رأس أنااني واعر في ركنا االيار من عول حركات متنوعة باالي،د واألرجل  وانحناء األجاا، في مواقعها ويحتل 

لعمل الفني في جميع انحاء ركنا االيمن قارة مح ل الشراع  وتناثرت عديا أشوء بشرية  ومن حيث الدون يغدة عدي ا

حيث احتود هبا العمل عدي الكثير من التشويهات الجامية والوحشية  ( 123, ص 51) المشه، الدون البرتةالي ب،رجاتا المتنوعة.

  التي يتميز بها الفنان ادفا،ورا ،الي في اعمالا  فهو معروف عنا ايثاره لدتأ،ية الفنية ال،قيةا التي ياو،ها بعض الع،وانية

وامتاز الضوء فيها بمظهر حدمي  ونوحظ العنصر البشرد في العمل اك، عديا الفنان كبنية متكامدة يمكن لدمشاه، ان يميزه 

باالضافة الي تاكي،ه عديا بكونا بنية جز ية تشكل مع غيرها من البنيات االعرد رأاا بمومح واضحة  وتاكي، حالة التشامل 

 ( 118 ص , 61)نحناء نحو اافل الياار من جهة العمل. والحزن التي عمت المشه، عن، اال

 

ل وعن،ما بدغت 1٩0٧فنانا مكايكية ول،ت عال للفنانة فريدا كاهلو:  بورتريھات ذاتية تحمل الكثير من اش م الجسديه -4

. ونتيجة لتدك المتاعة التي مرت ان الاا،اا أصيبت  بشدل األ فال  وعانت اثناء الزواا بابة حالتها الجا،ية والنفايا

ق، جعل منها فنانا تتميز ب ابع عا  في أعمالها الفنيا كما نرد في لوحاتها عدي ابيل  بها فري،ا كاهدو في مراحل حياتها.

  .ت 10  ٩  8المثال الدوحة رقل ل
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 ( 8التحليل الفني للوحة رقم )

 
 ذاتي لفنانة( بعنوان )بورترية –ة فريدا كاهلوالفنان (8لوحة رقم )

 سم30×  20 -زيت علي قماش

 م1940-المكسيك

 

رامت نفاها مرت،ية عة،ا من الشوك  وفي العدفية تب،و االغصان مةصورل كأنها ض، الاماء وفيها  (26 ت8لوحة رقل ل

باتي لها تحكي با عن الواقع و الة،ر التي  تشابا من االغصان الماتع،مة في الةو،ل اب كانت هي محور أعمالها بورترية

تعرضت لا  وتشير االغصان الي العراة عدي الرغل من ان فري،ا ترت،د في شعرها زهور وترت،د أقرا  في شكل ي، 

التي أع اها لها بيكااو عن،ما كانت في باريس . وكل تدك المتاعة ق، صورتها في تدك الدوحة حيث لل يصور اد فنان ألل 

فة،   مثدما فعدت فري،ه. ولل تكن لواحتها صعبة الفهل عن، النظر إليها بل بإات اعت اد شع  معرفة ما تحكيا الدوحا الحيال

  (137, ص17)كانت واقعيا غير ماتعصية اإل،راك و فيها الكثير من التوثيةيا.

 

 ( الفريدتين:9التحليل الفني للوحة رقم )

 
 (The Two Fridas)بعنوان الفريدتين –ة فريدا كاهلو( الفنان9لوحة رقم )

 سم173×  173.5 -زيت علي قماش

 م1939-المكسيك-متحف الفن حديث 

 

نوحظ في الدوحة شررعصرريتين  (27) ت٩رقل ل   )The Two Fridas(راررمت الفنانا فري،ا لوحة الفري،تين 1٩3٩في عال 

اتان عصرد  بينما االعرد ار لنا  معتدفتين لفري،ا؛ واح،ل تجدس ف ترت،د زًيا مكايكًيا تةدي،ًيا مع قدبها المكاور  البد يف

عن م،د المعاناه واليأس والوح،ل التي تتعرض لها الفنانا  وق، راررمت قدوة الشررعصرريتين مر يتين  راررمت نفاررها وهي 

هورل عا فيا فهي تترجل االنفعاالت ال،اعدية ل،د الشررررررعصررررررية المة تنزف وية ر ،ل فري،ا الياررررررر  عدا ثوبها األبيض 
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واالعرد تجدس في حالة  بينما الارررماء عاصرررفة بالغيول ك،اللة عدا االضررر راة ال،اعدي لفري،ا والم،مرل نفاررريا وجاررر،يا.

 (69, ص 18) اكون وه،وء.

 

 ( للفنانة فريدا كاهلو:10التحليل الفني للوحة رقم )

 
 بورترية ذاتي للفنانة بعنوان –ة فريدا كاهلو( الفنان10لوحة رقم )

(Self-Portrait with Thorn Necklace and Humm 

 سم 61×  47 -طاء زيتي 

 م1940-المكسيك-متحف الفن حديث 

بورترية باتي لدفنانا وهي مرت،د قو،ل االشواك التي يش،ها ال ا ر ال نان حول عانةها وفي العدفية ( 28)ت10في الدوحة رقل ل

بالدون االعضر بت،ريجاتا والدون االصفر  وعدي كتفيها من الجانبين ق ة او،اء الكثير من اورا  االشجار والنباتات المدونا 

وقر، بالدون االاو، حيث انها وضعت الكثير من المعدوقات الرمزية في هبل الدوحة  النا كان من المعروف أنها ال تة،ر 

رمز الي الحرية والحيال  عاصة ال ا ر وااتع،مت ال يور في الدوحة النها ت عدي اكمال الحمل باول بابة حا،ث الحافدة.

ال نان البد ،ا ما يحول بحرية فو  الزهور ولكن في هبل الرامة ظهر ال ا ر بالون االاو، يش، عدي قو،ل االشواك ليملمها  

 ق، يكون رمزا عن حيال فري،ه نفاها المدي ة بااللل الجا،د بع، وقوع الحا،ث في الثامنة عشر  واصبحت  ريحة الفراش

هكبا رأينا الاريالية اتجاه فني عد  اا ورل ج،ي،ل يدتةي فيها الواقع  (765ص  -, ع19)بجانة انها اليمكن ان تحمل ا فال .

 بالعرافة  الظاهر بالبا ن والحيال بالموت. 

 

   Practical framework for research : اإلطار العملي للبحث

: 18تصميماتت تصدح ل باعة الة عة الواح،ل لداي،ات في الفترل العمرية من  ٤تل تصميل لع،،  التجارب العملية:

انة  والتي ااتوحت الباحثة عناصرهل من األعمال الفنية لفناني البورترية في العصر الح،يث مع مراعال ااتع،ال 30

مات والتوظيف العا  بها ل الحدول التشكيدية األاس البنا ية والتشكيدية والجمالية لدتصميل. وفيما يدي عرض لدتصمي

 -لد،رااةت :

 .الحلول التشكيلية المستوحاة من أعمال كا من الفنان ادغار ديغا والفنان سلفادور دالي 

 -( وتوظيفاتھا:1الفكرة التصميمية رقم )

أعتم، بناء التصررميل األول عدي الع و  المتةا عة والمنحنية لدوجوه في أشرركال معتدفة كما نرد العنصررر المتاثل في شرركل 

اإلبداعي للبورترية لمعاني المنطق مبني عدي هي ة رأس بشرررررية في المنتصررررف  بات ع و  منكارررررل ومتةا عة لتجري، 

مع وجود السمممممالم المتعرجة التي تنتقل عليھا راقصمممممات البارينا في الذات التي تعبر عن الحزن من الداخل  التعبير عن

أوضاع وحركات مختلفة واتجاهات متنوعة لترجمة اشحاسيس الداخليـمممممممة في عاقات معينه لتحقيق )الوحدة، التوازن، 

 وا يقاع، الخ..(.
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 ال x 35 25 أبعاد التصميم :

 انا لبات الة عة الواح،لت 30: 18من  أقمشة موبس الاي،ات في الفترل العمرية التوظيف:

o :أنواع عناصر التصميم 

o . عناصر أ،مية: تتمثل في راقصات البورينا  وراس اناان 

o .عناصر هن،اية: تتمثل في المربعات التي توج، في االرضية 

       
 ايقاعات فنيا" متميزا في )التصميم اشول(                                          التخطيط اشولي )للتصميم اشول(   

 من الخطوط المنحنية والمتقاطعة للوجوه                                                                            

      
 (1المقترح الوظيفي )                                     ( الجزء اشمامي للباترون               1صورة )
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  الحلول التشكيلية المستوحاة من أعمال الفنان موديلياني 

 ( وتوظيفاتھا باستخدام الحاسب ا لي:2الفكرة التصميمية رقم )

البورترية في العصر الح،يث. وتعتم، ااتدهمت الباحثة الفكرل التصميمية العاماة من لوحات الفنان مو،يدياني لدتعبير عن فن 

ث تجمع بين يح Mixed Mediaالمعالجة هنا عدي نظال الواا   المتع،،ل لدتعبير عن فكرتها التصميمية بااتع،ال تةنيات 

ااتع،ال  امكانات التصوير الفوتوغرافي وااتع،ال برامج معالجة الصور والراول بالكمبيوتر كواا   تكنولوجية والواا   

دي،ية من االلوان البواتر والما ية  وهو ما يتضمن ااتع،ال واا   متع،،ل لدتعبير عن  فن البورترية باشكال معتدفة  التة

حيث يمثل العمل الفني ،مج بعض لوحات فن البورتريا لدفنان مو،يدياني التي تعمل عدي تشكيل معالل الوجوه واظهار 

التي ت،ل عدا ك الوجوه بات الرقاة ال ويدة والعيون النصف مغدةة تعابيرها  مع االعتوف في اوضاع واتجاهات تد

محا ة بالكتابات والحروف  .الشعصية الصامتة المن وية والتي تعاني من العجل في التعبير عن نفاها بشكل مبالغ فيا

 ل،د الفنان.االنجديزية التي التمثل نصو  بات ،اللة لغوية حيث ان اله،ف هنا توضيح فكرل البورترية المميز 

 ( عناصر التصميم التي تم استلھامھا من فناني البورترية في العصر الحديث 1جدول ) 

 التصميم وتجهيز االعداد مرحلة

 من المستلهمة( 6 ،5 ،4 ،3 ،2) باألشكال الموضحة(  المختلفة الوجوه) البورترية لوحات)للطباعة والعناصر المفردات تجميع-

 (موديلياني الفنان اعمال

 (المختلفة التجميعات) االلي بالحاسب التصميم مكتبة ادخال
 

 التصميمية الحلول اعداد

 

 (.الخ......خطية الوان، ملمسية، تأثيرات) المختلفة اشكالها في والموتيفات والعناصر الوحدات اعداد-

 

 التصميم أو التكوين عمل مرحلة

 

 التصميم لعناصر التوزيع اسلوب بجانب ،(ومقاساتها التشكيلية مواصفاتها) للتكوين المكونة االساسية العناصر تحديد-

 التصميمي البرنامج فالتر) وتأثيرات امكانيات باستخدام المختلفة التشكيلية والمعالجات التعديالت عمل يتم ذلك بعد ثم-

Adobe Photoshop SC5 ) الخ.....االيحاءات ، التكوينات الملمس، مثل. 

 

 Adobe Photoshop SC5 البرنامج باستخدام المصمم الفني العمل اخراج مرحلة

 

 النهائي التصميم أو التكوين وشكل طابع

 

المستلھمة من الفنان موديلياني في الفن الحديث والتي تم استخدامھا في عمل تصميم يصل  لطباعة القطعة اللوحات 

 الواحدة للسيدات

             
 1919بورترية "جين هيبوترن     1917بورترية رينيه كيسلينج      1917بورترية ليتشيز وزوجته      م 1914بومبادر بورترية مدام 

 (5(                          لوحة رقم )4(                       لوحة رقم )3(                     لوحة رقم )2لوحة رقم )         
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 فلتر/تاثير)ب(                         فلتر/تاثير )أ(                           عمل تصميم الثاني           التخطيط اشولي     

 
 (2المقترح الوظيفي )          ( الجزء اشمامي للباترون           2صورة )

 
 المقترح الوظيفي )ب(               ( الجزء اشمامي للباترون           3صورة )

 (1ابتكار تصميم القطعة الواحدة المطبوعة للسيدات بمساعدة الحاسب ا لي شكل )
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يوضح التصميل تغير وتنوع أاالية التشكيل الفني التصميمي لمفر،ات وعناصر الفنان مو،يدياني  وكبلك أادوة التوزيع  

لدعناصر  كما يوضح التصميل أاالية التدوين لدعناصر والتوزيع المتناا  لدمفر،ات لعمل تصميل  باعي يصدح لزد الة عة 

 الفوتر.الواح،ل لداي،ات بااتع،ال الحااة االلي و

وهو برنامج ياتع،ل في مجال الرال والتصميل  Adobe Photoshop SC5لبلك ااتع،مت الباحثة البرنامج الحااوبي 

أنتجتا شركة أ،وبي ويعتبر من أشهر البرامج لصنع وتع،يل الصور النة ية وياتع،ل أيضا في تحرير الصور وي،عل في 

يا أ،وات قوية لتصميل الراول  وتةديل ع،، الع وت وتزاي، مع،ل االنتاا ومن الع،ي، من مجاالت الفنون المعتدفة. وتتوافر ف

        عولها الةيال بأعمال تصميمات معتدفة ل باعة الة عة الواح،ل لداي،ات.

    

-( وتوظيفاتھا:3الفكرة التصميمية رقم )  

أل،مي  وثانيا العنصر الع ي والكتابات اعتم، بناء التصميل عدي عنصرين اااايين من عناصر التشكيل  اوال العنصر ا

العربية  وق، صيغت هبه العناصر صياغة جي،ل نشأ عنها عوقات متراب ة ومتوا مة. وق، قامت الباحثة بتوزيع وتر،ي، 

العنصر األ،مي بأحجال معتدفة في نفس االتجاه أيضا لبناء عوقة جمالية  ويب،و في هبا العمل تحةي  االاتةرار والوح،ل 

لتكامل بين العناصر األ،مية وباقي عناصر العمل كالكتابات والحروف العربية. وبرمية هبا العمل ياتمتع المشاه، بحاااية وا

واهولة حركة الع و  التي تحة  التناا  والوح،ل العضوية  فة، قامت الباحثة بتوزيع العناصر األ،مية والكتابات والحروف 

نية  عمدت هبه الع و  عدي رب  أجزاء التصميل ببعضها وااع،ت عدي تحةي  العربية عدي هي ة ع و  ما دة ومنح

 االتزان. 

 ال x 35 25 أبعاد التصميم :

 انا لبات الة عة الواح،لت 30: 18أقمشة موبس الاي،ات في الفترل العمرية من  التوظيف:

 :أنواع عناصر التصميم 

o  الرقبة ال ويدةلونيا تشيكواكا بات عناصر أ،مية: تتمثل في وجا 

o عناصر ع ية: تتمثل في الحروف والكتابات العربية 

      
 )التصميم الثالث ( ل لونيا تشيكوسكا ذات الرقبة             لث (                  التخطيط اشولي )للتصميم الثا

 ودمجھا مع الكتابات والحروف العربيةالطويلة                                                                     

 وتمثل عما من التصوير الزيتي للفنان موديلياني                                                                   
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 (3المقترح الوظيفي )                   ( الجزء ا مامي للبنطلون   6( الجزء اشمامي للباترون               صورة)5صورة )   

 )بلوزة حمات (     

 

 لحلول التشكيلية المستوحاة من أعمال الفنانة فريدا كاهلو :ا

 -( وتوظيفاتھا:4الفكرة التصميمية رقم )

العناصر الضرورية التي ال غني عنها  روعي في هبل الفكرل التصميمية الباا ة التي تتحة  عن،ما يحتود التصميل عدي

البراز العمل عدي أكمل وجا. فة، ااتع،مت الباحثة العناصر األ،مية الماتدهمة من الدوحات الباتية لدفنانا فري،ا كاهدو متاثرل 

عوء من بأادوبها الواقعي في تعبيرها عن فن البورترية في العصر الح،يث بأادوة متوازن مما أ،د الي اثراء العمل واال

قيمتا الفنية. وق، اعتم،ت فكرل هبا العمل عدي التكرار والتراكة حيث تل تكرار الوجا بأحجال معتدفة مما أع ي التصميل 

انايابية في الشكل ورشاقة الحركة وبلك بااتع،ال نظال الواا   المتع،،ل البد يجمع بين ااتع،ال الوجوه باالادوة التجري،د 

ر والراول كواا   تكنولوجية ح،يثة  واضافة التاثيرات والبةع الدونيا المعتدفة في االرضية مثل برنامج معالجة الصو

لتع ي حركة لدتصميل مع توزيع باقي عناصر العمللوجا الفنانا فري،ات باتجاهات وزوايا معتدفة أيضا مما جعل العمل في 

 حالة حركة ماتمرل وأكابا مزي،ا من البهجة.

 ال x 35 25 أبعاد التصميم :

 انا لبات الة عة الواح،لت 30: 18أقمشة موبس الاي،ات في الفترل العمرية من  التوظيف:

 :أنواع عناصر التصميم 

o عناصر أ،مية: تتمثل في الوجوه الباتية  لدفنانة فري،ا كاهولو 

o  عناصر نباتية : تتمثل في الزهور وأورا  الشجر 



  2022ونيوي                                                            تاسعالعدد ال -المجلد الثاني  -مجلة التراث والتصميم 

333 

            
 الرابع(                                     ايقاعات فنيا" متميزا في )التصميم الرابع( منالتخطيط اشولي )للتصميم 

 الخطوط المنحنية والمتقاطعة للوجوه المستلھمة                                                                          

 من البورتريھات الذاتيه للفنانة فريدا كاهلو                                                                        

        
 (4المقترح الوظيفي )                                        ( الجزء اشمامي للباترون       7صورة )
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 النتا)ج:

 ترى الباحثة انھا قد حققت الفروض التي وضعتھا في خطة البحث حيث توصلت اليفي نھاية تلك الدراسة 

فن البورترية في العصر الح،يث يعتبر مص،ر اثراء الةيل الفنية والجمالية ألبتكار تصميميات ج،ي،ل تصدح ألقمشة الة عة -1

 انة.30:  18الواح،ل لداي،ات في الفترل العمرية من 

 اظهرت ال،رااات التحديدية لنمابا معتارل من اعمال كو من " ا،غار ،يغا ومو،يدياني وادفا،ور ،الي و فري،ا كاهدو "-2

تميز األادوة الفني لكو منهما وتفر،ه وتنوع  ر  الصياغة التشكيدية لدفن البورترية وايضا تنوع الةيل التعبيرية  بما حة  

 تصميمات.التنوع واالعتوف في ابتكار ال

إاتع،ال التكنولوجيا الح،يثة والبرامج ياهل ب،ور كبير في ابتكار تصميمات تحتود عدي الع،ي، من الظول الدونية -3

 والتاثيرات والمومس المعتدفة والمتنوعة التي تزي، من الةيمة الفنية لدتصميل  .

 

 التوصيات:

البورترية في العصر الح،يث والمعاصر في مجال تصميل الة عة توصي الباحثة باجراء المزي، من ال،رااات حول فن -1

 الواح،ل لداي،ات.

 توصي الباحثة ب،رااة الحااة األلي الاتع،اما في مجال التصميل باعتبار من الواا   التكنولوجية الح،يثة والمعاصرل.-2

ة النا مص،ر غني يمكن أن يااهل ضرورل تشجيع ال،رااات والبحوث التي تاته،ف تناول ،رااات حرل لفن البورتري-3

 في اثراء األعمال الفنية في العصر الحالي.

توصي الباحثة بااتع،ال شبكة االنترنت كوايدة معرفية غنية بالكثير من المعدومات العاصة في مجال  باعة المناوجات  -٤

دة الح،يثة والمتة،مة بشكل اريع وضرورل ا،عالها الي جميع الكديات والمعاه، وتعصي  ااعات عاصة لدبحث بهبل الواي

 وها ل.

 ت بي  االبحاث العدمية وااتغولها لدرب  األمثل بين مجال التصميل الفني ومجال الت بي  الصناعي ال باعي. -5

 

  المراجع:

، القاهرة، ٦، ط1، صــبحي: مــدارس ومــذاهب الفــن الحــديث، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب، ج ( الــشاروني1)

م.1994مصر،   

Alsharuni, sabhi: mudaris wamudhahib alfan alhadithi, alhayyit almusiriat aleamit lilkatiab, j1, 

ta6, alqahirata, misr, 1994. 

( خضير، علي: اليات التشكيل الهندسي في التصوير االوربي الحديث )دراسة تاريخية تحليلية فنية(، قسم التربية الفنية، 2) 

م.2018، ٦، العدد 2٦كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل، مجلة جامعة بابل، العلوم االنسانية، المجلد  

Khudayr, ealay: aliaat altashkil alhandasii fi altaswir alawirbiyi alhadith (dirasat tarikhiat 

tahliliat faniyatun), qism altarbiat alfaniyati, kuliyat alfunun aljamilati, jamieat babli, majalat 

jamieat babli, aleulum alansaniat, almujaladi26, aleadad 6, 2018. 

شورة،  صديق، فتح الرحمن الزبير: انعكاس االتجاهات (3)  سودان، رسالة دكتوراه غير من   الفنية الحديثة علي فن النحت ال

 م.2017جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، 

Sadiqu, fath alrahman alzubayr: aineikas alaitijahat alfaniyat alhadithat eali fani alnaht 

manshuratin, jamieat alsuwdan lileulum waltiknulujya, alsuwdan, risalat dukturah ghayr 
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