
رسائل الماجستير والدكتوراه مستخلصات   

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  611 ٦١١  

  
  عبد الحميد عبد اهللا حماد الرباح   اســم الباحـث
االتجاهات الفلسفية للفن العربى المعاصر كمدخل   عـنـوان البحث

  .لإلبداع الفنى فى فن التصوير بدولة الكويت
  حلوان  جـامـعــــة
  التربية الفنية  كـلـيـــــة
  م والتصويرالرس  قـســــــم
  )م٢٠٠٩(الدكتوراه   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  رصد الظواهر الفلسفية والفنية للفن العربى المعاصر، والتى اثرت على
  .فن التصوير بدولة الكويت

  الوقوف على التحوالت الفكرية وما يصاحبها من تغيير فى مالمح الهوية
هم اإلنتاج الفنى المعاصر، وبالتالى وفى طرق التعبير مما يساعد على تف

  .على محاوالت االرتقاء به إلى مزيد من اإلبداع
  منهج الدراسة 

 البحث على المنهج الوصفى القائم على تحليل شريحة من اعتمد
عتمد على ااألعمال الفنية لبعض الفنانين العرب وتوصيفها وتصنيفها، كما 

  .وتأثيرها على األعمال الفنية منهج تاريخى لتأكيد دور القيم التراثية 
  استنتاجات الدراسة

أن ضعف الصلة وقلة المعرفة بتيارات الفن العالمى المعاصر وإنجازاته  -١
جعلت استفادة فنانينا العرب منها ليست بالقوة التى استفادت بها شعوب 
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أخرى، وهذا يعود لطبيعة الثقافة العربية الفنية ولقلة المتابعة والمواكبة 
لتشكيلى العربى مع نظيره العالمى، ومع ذلك يرى الباحث أن للفن ا

ليس ) خاصة األوربية(التماثل والتأثير بين اللوحتين العربية والعالمية 
نقصا أو عيبا فنيا وإنما جزء من البحث عن خصوصية، وتملى اعتبار 
اللوحات تمارين كبيرة تهدف إلى تضمين لوحات الفن التشكيلى العربى 

  .ميزها ونختص بها عن غيرهاخصائص ت
يرجع الباحث العجز والهون فى التعبير الفنى بين طلبة المدارس إلى  -٢

القطيعة المعرفية التى حدثت بين فن الرسم ومناهجه وبين أساليب وطرق 
فقد كان درس التربية الفنية . التعليم فى المدارس فى الوطن العربى

. ا شكليا ونظريا وتطبيقياًمن الدروس التى يهتم به) الرسم واألشغال(
يقضى هذه الدروس إلى غير المختصين والفنانين لتدريسها، إلى جانب 
استبدال حصصها بمواد أخرى لعدم احتساب درجات الرسم بالمجموع 
والتعامل معه كهواية لشغل وقت فراغ، األمر الذى جعل هذا الفن يأتى 

عمول به فى التعليم فى مرتبة متدنية من اهتمام الطلبة على عكس الم
هذه النظرة من القائمين على التعليم جعلت التربية الفنية توضح . ربىغال

 .تطورهما ومدارسهما وفنانيهما

إن الثقافة العربية فى إطارها النقدى وخاصة ثقافة النقد الفنى التشكيلى لم  -٣
تتطور بالقدر الذى يوازى تطور اللوحة الفنية، وذلك راجع إلى القطيعة 

 .معرفية بين الثقافة النقدية األدبية والفنون البصرية التصويريةال

نتيجة لموقف الدين اإلسالمى فى بداية الدعوة اإلسالمية من التصوير  -٤
ثم التوجه إلى أسلمة تلك الفنون من . وتحريمهما) األصنام(والتماثيل 

منطلق أنها ال تقوم على فكرة العبادة المحرمة وفقا للتفسيرات الجاهلية 
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نهما، السابقة الخاطئة، األمر الذى جعل من يمارس الفن والنقد يعزف ع
على الرغم من أن هذه النظرة تجاوزتها األيام والعقول وباتت من 
مخلفات الفكر الماضى الذى فرض تصوراته بالقوة على الثقافة العربية 
بفروعها وليس من خالل اللوحة فقط إذ نجد ذلك واضحا فى األدب 

 .والشعر والفن والعمارة والموسيقى والمسرح والسينما

التجاهات الفنية العربية القديمة كأعمال الواسطى تعرض الباحث لبعض ا -٥
وغيرها، بالرغم مما تركته هذه األعمال من لوحات إبداعية فإنها لم 
تشكل اتجاها فنيا يمكنه أن يؤسس مدرسة عربية للفن التشكيلى بل 
اكتشف بالواقع الفنى وعرضه أمام الناس ولم يحدث تطورا للفن حتى بعد 

يين العرب من بعثاتهم فى إيطاليا وفرنسا وانجلترا عودة الفنانين التشكيل
خالل فترة األربعينيات والخمسينيات بل قاموا بتأسيس جماعات فنية ذات 
طابع غربى أبرزها جماعة االنطباعيين وجماعة بغداد للفن الحديث 

وفى السبعينيات وفى محاولة لبعث التراث العربى اإلسالمى من . وغيرها
 الواسطى مجددا على يد الفنان العراقى شاكر حسن خالل إعادة اكتشاف

) فى البعد الواحد(آل سعيد الذى قام بدراسة أبعاد الوسطى ضمن تصور 
وأوجد تاريخاً جديدا للفن التشكيلى العربى اإلسالمى معتمدا على 
المقامات والحكايات الشعبية وفيها ينقل الفنان لنا ثقافات شعبية بأطرها 

 الشعبية الفاقعة التى أبرز فيها الفنان قيما جمالية مثل البسيطة وألوانها
استخدام الخطوط والحروف واألزياء الملونة والحلى والموروثات 
واألدوات الحياتية والعادات الشعبية التقليدية ومع أن رسوم الواسطى 
يمكن تفسيرها أدبياً إال أنها مهدت للفن التشكيلى كى يصبح فنا شعبيا فى 

نيات الحديثة، ولعل من أكثر الفنانين العرب استفادة من هذا إطار التق
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 .االتجاه العراقى جواد سليم بالرغم من أنه لم يعاصره

إن الفن التشكيلى العربى كان يستمد تصوراته ومادته وأفكاره من الحياة  -٦
الشعبية والبيئية المحيطة قبل أن ينطلق إلى التجربة بعد الحداثة وأن 

ة كان من وراء رسم الفنان للعناصر الطبيعية حوله ثم مظاهر هذه الحيا
تطوره إلى رسم الناس واألماكن الشعبية التى تمثل المظاهر الحياتية 

 .لإلنسان الشعبى

وجد أن الباحث أن هناك جداراً وهمياً سميكاً يفصل الفنان العربى عن  -٧
موقف جمهوره المتلقى وعن التيارات الفنية العالمية المعاصرة مما حجم 

الفنانين العرب وعمالهم منها والتى انعكست بالسلب على طموحات الفنان 
التشكيلى العربى وحالت بينه وبين المزاحمة على موقع قدم على سلم 

  .العالمية
  


