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 الفنيودور ىذه العبلقة فى إثراء التذوؽ  األنماط األدبية وعبلقتيا بالفنوف التشكيمية
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وكذلؾ العناصر الفنوف التشكيمية، بيف األنماط األدبية و ييدؼ ىذا البحث لمكشؼ عف العبلقة 
المشتركة بينيما، ويمقى الضوء عمى قيـ إثراء الجوانب المشتركة بيف الفنوف األدب والفنوف التشكيمية، كما 
يتناوؿ ىذا البحث الدراسة التاريخية لمعبلقة بيف األدب و الفف التشكيمى حيث تطرؽ ليذه العبلقة فى العصور 

عصر اإلسبلمى و حتى العصر ر القبطى وعصر النيضة والالمختمفة منذ العصر الفرعونى ومرورًا بالعص
المسرح وعبلقتيا بالفف التشكيمى، دب المختمفة مثؿ الشعر والقصة والرواية و وتناوؿ البحث أنماط األ .الحديث
، كما استعرض نماذج مف تأثير الشعر عمى الفف التشكيمى وتأثير الشعر بالفف التشكيمى عبر العصوروعبلقة 

 كيمى عمى الشعر.الفف التش
المستوحاة التشكيمية النظر إلى أىمية تذوؽ األعماؿ الفنية  يمفتوتكمف أىمية ىذا البحث فى أنو 

، وأيضا األعماؿ األدبية المستوحاة مف األعماؿ التشكيمية، واالىتماـ بيذا النوع مف اإلبداع مف أعماؿ أدبية
 التشكيميالوقوؼ عمى القيـ الجمالية لمعبلقة بيف الفف الذى ينمى الحس لدى الفنانيف و متذوقى الفف، وكذلؾ 

 واستنباط مدخبًل مف خبلليا يثرى التذوؽ الفنى. واألدب
 ية:الكممات المفتاح
 الفنوف التشكيمية –التذوؽ الفنى  -األنماط األدبية 
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Abstract :  

       This study seeks to reveal the relationship between pattern of literary and 

fine arts as well as the mutual elements between them; shedding some light on the 

values of enriching the common aspects between literature and fine arts ; it also 

handles the historical  relation between literature and fine arts as such relation  

was discussed in Pharaonic ages art passing by the Coptic age; the renaissance; 

the Islamic era till the modern age 

    The study handled several literary genres as poetry; short story- novel- 

and theatre , their relation to fine arts and the relation between poetry all over 

the ages as well as reviewing some of the influence of poetry on fine arts and the 

influence of fine arts on poetry 

The importance of this study lies in the fact that it points to the 

importance of tasting the fine art samples inspired by literary works as well as 

the  literary tests inspired by fine arts; interest In this kind of creativity that 

enriches aesthetic taste in artists and art lovers;  as well as  seeing the beauty in 

the relation between fine arts and literature to deduce the an entrance through 

which the artistic understanding is enriched 
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 ػػث:ػػالبحػ قدمةم
، تتكوف مف العديد مف التخصصات تشمؿ الفنػوف البصػرية الثقافةالفف أو الفنوف ىي أحد أىـ أنواع 

عصػر مػا إلػى أوائػؿ  تػاريخ الفنػوفود واألدبية والمسرحية )الموسيقي والمسرح والػرقص والسػينماو وريرىػا، ويعػ
 الفنػوف، ومنذ العصر اإلرريقي ومحاوالت الفنانيف ال تنقطع مف أجػؿ خمػؽ عمػؿ فنػي شػامؿ يجمػع قبؿ التاريخ

 والػرقص والموسػيقى والغنػاء الشػعراإلرريقيػة التػي جمعػت بػيف  الػدراماكميػا. وقػد تجسػد ىػذا العمػؿ أواًل فػي 
اإليمػائي أمػػاـ خمفيػة مػػف المنػػاظر التػي رسػػميا الفنػػانوف التشػكيميوف، وقػػد تبلقػت الفنػػوف جميعيػػا فػي كػػؿ مػػف 

 .، رير أنيا لـ تصؿ إلى مرتبة التوازف والتكامؿوالباليو األوبرانموذجي 
إف األشكاؿ األدبية المختمفة مثؿ )الشعر والنثر والقصة والروايػة والمسػرحيةو كميػا ذات عبلقػة وثيقػة 

التشػػكيمية فبػػررـ تبػػايف ىػػذه األشػػكاؿ واألجنػػاس األدبيػػة مػػع الفنػػوف التشػػكيمية إال أف ىنػػاؾ تواصػػؿ أو بػػالفنوف 
ثباتػو، إذ أف كػؿ  تداخؿ بينيا بشكؿ أو بآخر وىذا ما عكؼ األدباء والمفكريف والبػاحثيف عبػر التػاريخ لتأكيػده وات

 .دبيا أو عمبل تشكيمياً ىذه األشكاؿ الفنية تخاطب دائما وجداف المتمقي سواء كانت عمبل أ
وقاؿ بودلير: أسمع موسيقى وأرى تشابيا وارتباطا وثيقا بيف األلواف واألصوات والعطور. ويخيؿ لي أف كؿ ىػذه 

، 0222األشػػياء وليػػدة شػػعاع واحػػد مػػف الضػػياء ينبغػػي أف تجتمػػع فػػي نشػػيد عجيػػب )محمػػد نجيػػب الػػتبلوي ،
 و.95ص

فإنو يسرح بخيالو ألجواء رحبة تذىب بو إلى عػالـ ال نيػائي فاإلنساف عندما يسمع معزوفة موسيقية 
مف األفكار وتخرجو مف نطاؽ تفكير أو خياؿ محدود إلى عالـ ال نيائي وىذا ما يحدث أيضا عندما يقرأ قصػيدة 
شعرية تأخذه إلى عالـ خارج نطاؽ واقعو وىو نفس الشعور الحادث لممتمقي عندما يرى لوحة ويتذوقيا ويشػعر 

إف مقارنػة الفنػوف عمػى أسػاس خمفيتيػا االجتماعيػة  رىا وألوانيا التى تخػرج بػو لعػالـ  خػر مػف الشػعور.بعناص
مكػػاف أف نصػػؼ التربػػة إلوالثقافيػػة أفضػػؿ مػػف تناوليػػا مػػف خػػبلؿ نظريػػات الفنػػاف ونوايػػاه. ومػػف الم كػػد أف بػػا

داب حتػػى نصػػؿ إلػػى نقطػػة جتماعيػػة لمفنػػوف واآإلالمخصػػبة المشػػتركة بػػيف العوامػػؿ الزمنيػػة أو المحميػػة أو ا
 و.231، ص 2550التأثيرات المشتركة التي عممت عمميا فييا )رينيو ويميؾ، 

واف صبلت االدب بالفنوف الجميمة والموسيقى متعددة االشكاؿ شديدة التعقيد، فالشعر يستنزؿ الػوحي 
لمشػػعر، شػػأنيا شػػأف  احيانػػا مػػف الرسػػـ او النحػػت او الموسػػيقى وقػػد تغػػدو االعمػػاؿ الفنيػػة االخػػرى موضػػوعات

 و.232، ص 2550االشخاص وموضوعات الطبيعة )رينيو ويميؾ ،
ف مػػا يميػػز عبقريػػة التصػػوير التشػػكيمي فػػي تجسػػيد لحظػػة معينػػة فػػي مكػػاف مػػا وزمػػاف مػػا ووصػػفيا أ

النشاط الحركي الذي ينسػاب عمػى سمسػمة  براز الفاعمية وإبالموف والخط والظؿ والنور، أما عبقرية الشعر ففي 
 لحظات متعاقبة، الرسـ يمتد عبر المكاف والشعر يمتد عبر الزماف.مف 
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يفسر عمماء االجتماع العبقرية الفنية تفسيرًا موضوعيًا عمميًا فيـ يروف أف عبقرية الفناف ما ىػي إال 
نيػػا تنشػػأ وتتطػػور عنػػد الفنػػاف بشػػكؿ طبيعػػي فػػي ظػػؿ  ظػػاىرة اجتماعيػػة ليػػا أسػػبابيا الطبيعيػػة واالجتماعيػػة، وات

تمػػػع وتخضػػػػع لمنػػػػاىج البحػػػػث التجريبػػػػي ويشػػػػارؾ عممػػػاء الػػػػنفس التجريبيػػػػوف عممػػػػاء االجتمػػػػاع بيػػػػذا المج
ولعمنػػا نتفػػؽ عمػػى أف عنصػػر الخيػػاؿ أو التخيػػؿ ىػػو أحػػد تمػػؾ  و.10، ص0، ج0223التفسػػير)قيس ىػػادى، 

إنتاجػًا تشػكيميًا، المشتركات األساسية والعوامؿ الرئيسة التي تدفع الفناف إلنتاج عممو الفني سواء كاف نصػًا أو 
 مػف البيئػة ألف الخياؿ ىػو خخمػؽ صػورة ذىنيػة حسػية أو فكريػة جديػدة تنشػأ فػي ذىػف االنسػاف مسػتمدة أصػبل

 و.295ص  ،2533المحيطة ) نورى جعفر،
وحيف يكوف الشاعر رسامًا مبدعًا فبلبد لذلؾ أف يعكس أثره البناء عمى نصوص الشاعر الرسػاـ، تمػؾ 

ة التي تظير ازدواجية موىبتيا المتوىجة فى  ثارىا الفنيػة والشػعرية، فالشػاعر يعطػى الشخصية الفنية المزدوج
 و.43، ص 2545تحديدا لفظيًا لذلؾ الشيء الذي يصوره الرساـ بالخط والموف )محمد العاممي ،

 إف التمػػايز بػػيف الفنػػوف ال ينفػػي فقػػداف تواصػػؿ او تػػداخؿ بصػػورة مػػا بينيػػا، فينػػاؾ مػػا يمكػػف اف نسػػميو وحػػدة
الفنػػوف وتراسػػميا بػػيف الشػػعر والرسػػـ والموسػػيقى والروايػػة والمسػػرحية، فػػالفنوف جميعيػػا تيػػدؼ إلػػى المتعػػة 

اف الفف عمؿ ييدؼ الى المتعة الجمالية الخالصة، فالشعر كجنس ادبي يجمػع  Kantالجمالية كما يقوؿ كانط 
لموسػيقي فػي االوزاف والتنغػيـ الػداللي، بيف بعض جوانب تأثير فنية الرسـ في الصػور البيانيػة وتػأثير االيقػاع ا

فيرسـ الشاعر بالكممات مػا تعجػز ريشػة الفنػاف عػف بمػوغ االنتشػاء الػذي تخمقػو الػى جانػب التنػارـ الموسػيقي 
وقد أحدثت بعض الحركات الفنية ثورة في الفف والعقمية الفرنسػية، سػبقتيا ثػورة أدبيػة وىػذا يفسػر أف  لؤلبيات.

 ما اختاروا كػنموذٍج، االبتكارات والتطّور الذي أحرزه الفف التشكيمي. األدباء والشعراء رالبا
 ػػػػث:ػمشكمة البحػ

 ف العديػػد مػػف الشػػعراء والفنػػانيف التشػػكيمييف عمػػى مػػدى مئػػات السػػنيف قػػد تبػػادلوا التػػأثير والتػػأثر،أ
كمػا  ،أبيات شعرية أو قصة أو مسػرحية فيوالمعبد وريرىا وسجؿ اليامو  فاستميـ األديب مف الموحة والتمثاؿ،

فرسػـ  مسػرحيعمػؿ  استوحى الرساـ والمصػور والمثػاؿ قصػيدة لشػاعر مػف الشػعراء أو قصػة مػف القصػص أو
أوقػات  فػيكاف األديب قد تخيمو وصػوره بالكممػة والػوزف وااليقػاع فػأثرى كػبل منيمػا المجػاليف  وصور وجسد ما

 فػػيعمػػى أف ىػػذا التػػأثر واالبػػداع بػػات منحسػػرا بشػػكؿ كبيػػر  ،لتشػػكيمياتاريخيػػة كثيػػرة بروائػػع مػػف األدب والفػػف 
جوانػػب التشػػابو والعناصػػر  فػػيعصػػرنا ىػػذا وذلػػؾ مػػا دفػػع الباحثػػة إلػػى االىتمػػاـ بدراسػػة ىػػذه العبلقػػة والبحػػث 

اثػػراء مجػػاؿ  فػػيمنيػػا  االسػػتفادةبمجاالتػػو المختمفػػة واألشػػكاؿ األدبيػػة، بيػػدؼ  التشػػكيميالمشػػتركة بػػيف الفػػف 
 التسا الت التالية: فيومف ثـ تنحصر مشكمة البحث  . الفنيوؽ التذ

 ؟التشكيميتربط بيف األدب والفف  التيالعناصر المشتركة  ىيما   -



  ودور ىذه العبلقة فى إثراء التذوؽ الفنى األنماط األدبية وعبلقتيا بالفنوف التشكيمية

 انغْٕز٘ يحًذ طًبػ حبيذ سٚبدح، أ/طبرح أػذاد/ أ.د / يٓب سكزٚب ػجذ انزحًٍ، أ.و.د / 
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التذوؽ إيجاد مدخبًل إلثراء ىؿ يمكف مف خبلؿ دراسة العبلقة بيف فنوف األدب والفنوف التشكيمية  -
   ؟الفني

 فروض البحػػػػػػث:
 التالية:تفترض الباحثة الفروض 

 .التشكيميىناؾ عبلقة تأثير متبادلة بيف األدب والفف  -
 .التشكيميتربط بيف األدب والفف  التيىناؾ العديد مف العناصر المشتركة  -

 أىداؼ البحػػػػػػث:
 النقاط التالية: فيتتحدد أىداؼ ىذا البحث 

 بينيما. ة ناصر المشتركالفنوف التشكيمية والع األنماط األدبية و بيف  إلقاء الضوء عمى العبلقة -
 بالمجاالت األخرى. التشكيميربط الفف  -
 لمعبلقة بيف األنماط األدبية والفنوف التشكيمية. ةالتاريخيالكشؼ عف األبعاد  -

 أىميػػة البحػػػػػث: 
 النقػػاط التالػػػية: في الحاليتكمف أىمية البحػػػث   -
 المستوحاة مف أعماؿ أدبية.يمفت البحث النظر إلى أىمية تذوؽ األعماؿ الفنية  -
 واألدب. التشكيميمف خبلؿ الوقوؼ عمى القيـ الجمالية لمعبلقة بيف الفف  الفنيإثراء التذوؽ  -

 حــــذٔد انجحـــــش: 

 البحث عمى:حدود ىذا تقتصر 
واألدب وتأثير كمييما عمى اآخر وأثر ذلؾ عمى اإلنتاج  التشكيميإلقاء الضوء عمى العبلقة بيف الفف  -

 .واألدبي التشكيمي
 يُٓــــــظ انجحـــــش: 

 .الوصفي التاريخييعتمػػػد البحػػػػث عمى المنيػػػػج  
 والفنوف التشكيمية:  العناصر المشتركة بيف األنماط األدبية المختمفة أوال:

لو نظرنا إلى األشكاؿ أو الفنوف األدبية المختمفة والفنوف التشكيمية لوجدنا أف ىناؾ عناصػر مشػتركة 
فالمتػذوؽ عنػد قراءتػو لموحػة يتأمػؿ ىػذا  التشكيميأو العمؿ  األدبيبينيما أوليا الزمف المستغرؽ لقراءة النص 

فيحتػاج إلػى فتػرة زمنيػة  أدبػينػص  أيقػراءة العمؿ ويحممو وىذا األمر يحتاج إلى فترة زمنية، كذلؾ الحػاؿ عنػد 
األشػكاؿ األدبيػة والفنػوف  فػيالمتضمنة داخمو. إذف فعنصر الػزمف لػو دورا ىامػا  لفيـ مفرداتو ومعانيو واألفكار

 التشكيمية.



  ودور ىذه العبلقة فى إثراء التذوؽ الفنى األنماط األدبية وعبلقتيا بالفنوف التشكيمية

 انغْٕز٘ يحًذ طًبػ حبيذ سٚبدح، أ/طبرح أػذاد/ أ.د / يٓب سكزٚب ػجذ انزحًٍ، أ.و.د / 
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 التػيوالمػ ثرات  أفكػاره أنيا تتناوؿ حيػاة اإلنسػاف و فيكما تشترؾ األشكاؿ األدبية والفنوف التشكيمية 
فػإف روايػة  العربػيمجػاالت األدب  فػيداخؿ مجتمعو كٍؿ حسب ر يتػو ومػف زاويتػو الخاصػة فمػو نظرنػا  يتأثر بو

 الحكػيلوحات فنية مف خػبلؿ فػف )السػردو أو  الراوي)ألؼ ليمة وليمةو تصور بيئات متنوعة ومختمفة رسـ فييا 
ية، وتوزع األلػواف بميػارة بارعػة، الحكاية تتداخؿ فييا الصور البديع الرسـ و ففي بسرد وحكى تفاصيؿ الرواية.
 و30ص  ،0220، محسف عطية)وتستخدـ الصور الشاعرية 

تمػؾ الفمسػفات نػادت بحريػة الفنػاف واسػتعانة  الفف الحػديث وظيػور فمسػفات جماليػة متنوعػة، ومع بداية عصر
 واألحاسيس بالكممات.فكاف الشاعر واألديب يصور المشاعر  الفناف بفنوف أخرى فتأثر األدب بفف التصوير،

ونجػػد أف الفنػػوف عمػػى كافػػة أشػػكاليا سػػواء كانػػت أدبيػػة أو تشػػكيمية فإنيػػا تمػػد المتػػذوؽ بمجموعػػة مػػف القػػيـ 
 أف كبلىمػا يعمػؿ عمػى تجسػيد القػيـ وتأصػيميا سػواء كانػت قيمػًا مطمقػة أو الشعر والتصػوير فيالجمالية فنجد 

العميا خفالفف ترجمة لمحقيقة مف خبلؿ واسػطة األشػكاؿ الحسػية  قيما مكتسبة كالعادات واألفكار والمبادئ والمثؿ
 و.39ص  ،2542، ىربرت ريػػد)

مف خبلؿ تعميؽ التجربة التأممية ويمكف تحقيؽ ذلؾ بػإعبلء  الجماليمجمميا تدفع المتذوؽ لمتأمؿ  فيوالفنوف 
 تمؾ القيـ مف خػبلؿ قػدرة الشػاعر ييدؼ لئلثنيف معا، وفى الشعر تتحقؽ الفنيقيمة )األلفةو و)الغرابةو فالعمؿ 

متباعػدة  أشػياءالصػورة الشػعرية تمثػؿ  فػيالصور الشعرية والكممات، ومف خبلؿ خيالو خفالكممة  استخداـعمى 
 و.91ص، 2553، ميا جورج)شعوريا رريبا  ارتباطازمانا ومكانا ويحدث بينيا 

لتشػكيمية وخصػائص متشػابية بينيمػا منيػا بػيف فنػوف األدب والفنػوف ا ولعمنا نجػد أيضػا نجػد ىنػاؾ تشػابيا مػا
يتعامػؿ معيػا التصػوير كػأف ينقػؿ صػفات لونيػة أو ضػوئية أو  التػيالوصؼ والقدرة عمػى نقػؿ الصػفات الحسػية 

مسػػرحية الكوميػػديا االلييػػة )لػػدانتىو ينقػػؿ  فػػياألنشػػودة األولػػى مػػف فصػػؿ )الجحػػيـو  ففػػيسػػمعية أو لمسػػية، 
 حينما يقوؿ: تصويريمشيد  فيمشاعر الخوؼ والفزع 

 المكاف أسد ٌ  فيعندما برز 
  اتجاىي فيمتقدما  ليوبدا 

 شامخ الرأس يغمره جوعٌ  مسعور
 فكأنؾ تبصر اليواء يرتجؼ حولو

 ضمورىا  فيثـ تمتو ذئبٌة كانت تبدو 
 محممةٌ بجميع الشيوات 
 و.293ص ، 0220، دانتى أليجيرى) الب س فيجاعمةٌ الكثيريف يغطوف 

  و م كداً 2251بيف الشعر والرسـ ) التوازيو يكتب عف 2322 -2232درايدف ) اإلنجميزيفالشاعر والناقد 



  ودور ىذه العبلقة فى إثراء التذوؽ الفنى األنماط األدبية وعبلقتيا بالفنوف التشكيمية

 انغْٕز٘ يحًذ طًبػ حبيذ سٚبدح، أ/طبرح أػذاد/ أ.د / يٓب سكزٚب ػجذ انزحًٍ، أ.و.د / 
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ص  ،2534مكػاوي، عبػد الغفػار )الرسـ  فيالشعر تساوى األلواف القوية المتوىجة  فيالجريئة  االستعاراتأف 
ميمة بيف الشعر والرسـ والتي تتمثػؿ فػي الجانػب النفسػي المعنػوي فالشػاعر مصػور  التقاءوىناؾ نقطة  و.92

يقـو بنقؿ األشياء كما ىي عميو أو مف خبلؿ ر يتو الخاصة لذا رالبًا ما تمتزج حالتو النفسية بخمفيػة الصػورة 
نمػا سػبيؿ ويمثؿ عبدالقاىر الجرجاني حسف المعنى المنظـو بحسف الموحة المرسػومة إذ  التي يرسميا. يقػوؿ وات

 و.0225، محمد الصفرانى)ىذه المعاني سبيؿ األصباغ التي تعمؿ منيا الصورة والنقوش 
ولقػػد نشػػأت بػػيف الشػػعر والتشػػكيؿ خصػػائص مشػػتركة لمغتػػيف مختمفتػػيف، ومػػف خػػبلؿ ىػػذه المجػػاورة تظيػػر لغػػة 

عمػى فيػـ  لشػعر والتشػكيؿ قػادرالشعر ال كمغة جمالية فحسب ولكف أيضًا لغػة الكينونػة، مػا يعنػي أف كػبلا مػف ا
ف التماثػػؿ بػػيف الشػػعر والتشػػكيؿ يتجمػػى مػػف خػػبلؿ طبيعػػة العبلقػػة بػػيف كػػؿ  اآخػر أكثػػر مػػف ريػػره مػػف الفنػػوف وات

ننػػا نجػػد مشػػابية بػػيف فػػف الشعػػػر وفػػف التصػػوير مػػف حيػػث التكػػويف فالصػػور الببلريػػة والتشػػبييية  منيمػػا. وات
فػف التصػوير لمػا يثيػره كبلىمػا مػف إيحػاءات  فػيا بالظؿ والنور واالستعارات مف مكونات الشعر، يمكننا تشبييي

تيػتـ بػاأللواف. والفنػاف  التػيأكثػر األعمػاؿ التصػويرية  فػينفس المتأمؿ. فالضوء يمعب دورا ىامػا  فيوتأثيرات 
 و.30ص  ،0220، محسف عطية) تمعبو خصائص أخرى الذييختار خاصية معينة ليجعؿ ليا الدور الميـ 

، ألف  شاعر والرساـ يجمع بينيما أف لػدييما نقطػة انطػبلؽ، فػبل يوجػد شػيء مقػّدر سػمفا أووبررـ أف ال محتػـو
 العممية اإلبداعية عممية ارتجاؿ، وتغير مستمر.

إذًا لكبل الفنيف قواعػد داخميػة وأدوات مخصوصػة فػي النفػاذ إلػى )التمثيػؿو و)المحاكػاةو و)التشػبيوو و)التخييػؿو 
لقاء أساسية بيف الشعر والرسـ، سوى أف العبلقة تظؿ عمى مستوى ما ىػو عميػؽ مػف المطروحات كميا كنقاط 

أجؿ اكتشاؼ العالـ وتشييد معرفة أفضؿ بو لـ يكف الحديث البتة يجري عف محاكاة ساذجة، كما لػو نػتكمـ عػف 
   و.0224، حامد أنو) رسـ واقعي، فوتوررافي أو نتكمـ عف شعر وصفي بارد

  كػاف األولػى العالميػة الحػرب بعػد مػا وجيػؿ  ، الزيتػي بالتصػوير الشػباف الشػعراء تأثر العشريف القرف بداية   وفي
 تاقػبلع او ماقػأ ءار عشػلا ءال  ىػو  ، أكثػر   الفنانيف التشكيمييف، متجييف نحو شعر بصػري عند توجياتو عف يبحث 
 كتابػة   فػي شػرعوا   وسػندرار، وسػالموف   ريفػردي مثػؿ    الشػعراء، بعػض إف بػؿ  ، فار و دو  ؾار بػو  وسػاكيب عمػ ةديػطو 

ولعؿ أقدـ نص نعرفو في تػاريخ األدب والنقػد الغربػي عػف ىػذه العبلقػة السػاحرة                                                                                                                                                                                                                                                                                          التشكيمييف. أعماؿ عف مقاالت
الغامضة بيف الشعر والفنوف التشكيمية ىي العبارة المنسوبة إلى خسيمونيدس الكيوسيخ )مف جزيػرة كيػوس فػي 

ؽ.ـو الذي يقػوؿ فيػو، أف الشػعر صػورة ناطقػة أو رسػـ  924إلى حوالي  112ببلد اليوناف، وقد عاش حوالي 
                     و.21ص ، 2534مكاوي، عبد الغفار ) ناطؽ، وأف الرسـ أو التصوير شعر صامت

القػػػائـ بػػػيف األجنػػػاس وىػػػذه المقولػػػة الشػػػييرة، التػػػي كثػػػرت وتعػػػددت تأويبلتيػػػا عبػػػر العصػػػور، أكػػػدت التماثػػػؿ 
 اإلبداعية، وبصفة خاصة الشعر والتشكيؿ.
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الجاحظ: فإنمػا الشػعر صػناعة وضػرب مػف النسػج، وجػنس مػف التصػوير. واعتبػره البػارودي  ولقد قاؿ
لمعة خيالية يتألؽ وميضيا في سماوات الفكر فتنبعث أشعتيا إلى صحيفة القمػب، فيفػيض بؤلالئيػا نػورا يتصػؿ 

فينبعػػػػػث بػػػػػألواف مػػػػػف الحكمػػػػػة ينػػػػػبمج بيػػػػػا الحالػػػػػؾ، وييتػػػػػدي بػػػػػدليميا السػػػػػالؾ  خيطػػػػػو بأسػػػػػمة المسػػػػػاف،
(http://masreiat.com/communicateو. 
، وىػو تعبيػر 2522عػاـ  صػدر والػذيدواوينػو بػػعنواف )الرسػـ بالكممػاتو  أحػدولقد عنوف نزار قبػاني   

براعة الكممة الشعرية في ركوب الخياؿ، وتشكيؿ المعنى مف خبلؿ الصور الشعرية الم ثرة،  مجازي معنٌي بإبراز
حتى كأف القصيدة لوحػة فنيػة، والشػاعر رسػاـ يتػذرع إلػى التمقػي مػف خػبلؿ الصػورة، فاالعتمػاد عمػى التصػوير 

اني )سيمونيدسو ربما الظاىرة التي طرح الشاعر اليون والتشخيص والتشكيؿ ظاىرة مشتركة بيف الشعر والرسـ،
 السالؼ ذكرىا. أقدـ مقاربة ليا بعبارتو

 فػيالبنػاء  عنصػر وىػو التشكيميولو تناولنا أحد أوجو الشبو أو العناصر المشتركة بيف الشعر والفف 
فإننػا نجػد  الصدر والعجػز لبنػاء البيػت الشػعرى، فينجد فييا تساويا وتوازنا  والتيالشعر  فيالقصيدة العمودية 
يعػد أحػد العناصػر  والػذي التشػكيميالعمػؿ  فػيالبنػاء الشػعرى والتػوازف  فػيوالتػوازف  التسػاويمشابية بيف ىذا 

االساسية لمقيـ الجمالية فى العمؿ. إف الفنوف واالجناس االدبية تيدؼ الػى التػأثير الجمػالي، وقػد حػاوؿ االدب 
يسػػمى رسػػما بالكممػػات، او حػػاوؿ اف يبمػػث الػػى تػػأثيرات  احيانػػا بشػػكؿ محػػدد اف يبمػػث الػػى تػػأثيرات الرسػػـ، اف

 و230ص  ،2543، رينيو ويميؾ)الموسيقى اف ينقمب الى موسيقى 
أديب الرومانتيكية األلمانية أوجست شميجؿ يرى أف األدب الكبلسيكى أقرب بطبيعتو إلػى النحػت ، فػى 

لعالـ والناقد ىربرت ريػد يػذىب إلػى أف أوزاف حيف أف األدب الحديث والرومانتيكى أقرب إلى الرسـ والتصوير، وا
عند األنجموسكسونييف يمكف أف تقارف بزخارفيـ وبعض النقاد اكتشؼ تأثيرات مف عمارة عصر البػاروؾ  الشعر

 و2541ى)محمد عنانى،عمى قصائد شعراء مثؿ طومسوف ويونج وجرا
إذا مػػػا وظفػػػت األدوات  مػػػونيالموازيػػػا لمتصػػػوير  يػػػأتي المفظػػػيولعمنػػػا نجػػػد إف القػػػدرة عمػػػى التصػػػوير 

المبلئمة لكؿ مف التشكيؿ والشػعر، ونتفػؽ أف مػا يحكػـ كػؿ أشػكاؿ الفنػوف أنيػا عمميػة إبداعيػة، وىػذه العمميػة 
تعتمػد عمػى اإلدراؾ والتفكيػر والتػذكر والتحميػؿ وريرىػا. إف  التػيتمخػيص لمجموعػة مػف العمميػات  ىياالبداعية 

األشػكاؿ المختمفػة مػف األعمػاؿ االبداعيػة، ىػذا ررػـ  فػيؼ بطريقػة واضػحة العممية اإلبداعية تميؿ إلى االخػتبل
   Berkeley،1961 ،(ch. 6)أيضا  النواحيبعض  فيميميا إلى التشابو 

واألدب منطقة مشتركة، حسية ومظممة فػي  ف واحػد، فيمػا لغتػاف مختمفتػاف  التشكيميونجد بيف الفف 
بػػيف المغػػوي  الجػػوىريالطريقػػة التػػي تحػػدث فييػػا عمميػػة االقتنػػاص  فػػيالقواعػػد واألدوات لكنيمػػا يشػػتركاف  فػػي

 والبصري.

http://masreiat.com/communicate
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 ليا أيا كانت  المتمقيأنيا تستطيع أف تأسر  وىييجمع بينيا تمؾ السمة  اختبلفياولربما نرى أف الفنوف عمى 
ـ بعيدة فربمػا نػرى أدواتيا لونًا أو كممًة، فالموحة مثميا مثؿ القصيدة مثؿ القصة مثؿ المسرحية تأخذنا إلى عوال

وىػذا األسػر  مػا. إف أسػر الفػف مختمػؼ عػف أسػر الواقػع، مسػرحيأو أحػد شػخوص عمػٍؿ  لوحة مػا، فيأنفسنا 
)أرنيسػت مأسػاويًا نشعر بيا حتى ونحف نشيد عمبل  التيىو مصدر الغبطة  الم قت الرقيؽ ىو مصدر المتعة،

 و.22ص ، 2554، فيشر
فالشػاعر يسػتخدـ الرمػز  التشػكيميولعمنا نرى أف الرمز ىو أحد تمؾ المشتركات بيف الشعر بشكؿ خاص والفف  

وربمػا لمػدى اىتمامػو بػو فعمػى سػػبيؿ  أو لشػخص ربمػا يكػوف ال يػود االفصػاح عنػو، ءلشػيكتاباتػو ليرمػز  فػي
 -قصيدة)أفروديتو لمشاعر )ىربرت بوديؾو يقوؿ : فيالمثاؿ 

 أنا  تية ..
 نا األرض، األنثى ..أ

 الفتنة واإلرراء ترفرفاف .
وىو حاؿ كثير مػف الشػعراء ألف  فيو يرمز ألفروديت بأنيا األرض رمز الخصب وكذا الفتنة واإلرراء المتجسدة،

 حيث الرمز لديو عنصرا أساسيا. التشكيميالرمز أحد أدوات الشاعر كما ىو الحاؿ مع الفناف 
لفناف محمود مختار وىو تمثاؿ نيضة مصر فنػراه يرمػز لمصػر بتمػؾ المػرأة القويػة فمو نظرنا مثبل ألحد أعماؿ ا

 تمثاؿ أبو اليوؿ.  فيتشبو بشموخيا ىذا األسد الرابض بجوارىا متمثبل  التيالشامخة 
والرمػز ىػو أفضػؿ  رمػوز، فػيبالحػدس وال يمبػث أف يسػقطيا  الجمعػي رالبلشػعو الفناف األصيؿ يطمع عمى مادة 

مصػطفى )وسػيمة أخػرى  بػأيلمتعبير عف حقيقة مجيولة نسبيا وال يمكف أف توضح أكثر مف ذلؾ صيغة ممكنة 
     و.022ص  ،2532، سويؼ

او االلػواف  باأللفػاظوثمة تنػارـ بػيف مشػاعر الفنػاف والطبيعػة يعمػد فػي تجربتػو الفنيػة الػى اف يشػكؿ 
يمتمػؾ حسػًا تشػكيميًا  الذياألديب  بنية يختمط فييا العنصر المعرفي بالقيمة الجمالية، ولعمنا نجد أف الشاعر أو

وذلؾ ألنو خببل شؾ كمما تكاممت الفنوف عند الكاتب كاف  التعبير وأصدؽ إحساسًا وشعورًا  يكوف أكثر قدرة عمى
 و.22ص ، 2554،سمير رريب) ت مداركو ورؽ إحساسو وشعورهأصدؽ وأعمؽ تعبيرا واتسعت ممكاتو وتعدد

يقػػـو عمػػى مخاطبػػة الحػػس والعقػػؿ والبصػػر  إنسػػانيكونيمػػا نشػػاط  فػػييتبلقػػى مػػع األدب  التشػػكيميإف الفػػف 
التعامػؿ مػع مػا يػراه مػف رسػالة  في المنطقيوالبصيرة كما أف اإلنساف يستخدـ اإلدراؾ والتذكر والتخيؿ والتفكير 

 خبرة جمالية.  وما ينتجو مف
 ىػذا الشػعور نقػؿ إلػى يعمػد ثػـ نفسػو فػي يثيػره إذ جربػو، أف سػبؽ شػعوًرا المػرء فػي يثيػر إف الفػف

  ىذا بحيث يصبح وريرىا، بالكممات عنيا المعبر األشكاؿ أو واألصوات، الحركات أو واأللواف الخطوط بوساطة
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 و.39-33ص ،ناثاف نوبمر (اآخريف تجربة مف جزًءا الشعور
ىنػػاؾ تفاوتػػًا فػػي تنػػاوؿ عناصػػر الوحػػدة الجماليػػة مػػف حيػػث الظػػاىر بالنسػػبة ألنػػواع الفنػػوف واآداب، 
فالتكرار مثبًل وىو نػوع مػف الوحػدة الجماليػة يحضػر بصػورة ظػاىرة فػي الفػف التشػكيمي، وأقصػد الرسػـ والنحػت، 

يقاعػو البصػر  ي، ممػا يحقػؽ قيمػة جماليػة، وذلؾ ألف التكرار يدؿ عمى النسػيج المنظػور فػي موجػودات الكػوف وات
نغميػة بإيقاعيػػا السػمعي، ولكػػف  والتكػرار فػي قػػوافي الشػعر العربػػي المػوزوف وحػروؼ روييػػا ىػو وحػػدة جماليػة

 المتمقػيتكرار األلفاظ والمعاني في القصػيدة الواحػدة مػف جيػة أخػرى ريػر مستحسػف ألنػو ال يفيػد المسػتمع أو 
شيئًا جديدًا إال إذا اقتضتو الضرورة األدبية. وىناؾ نوع  خر مف الوحدة الجمالية، وىو مػا يسػمى بالتقابػؿ بػيف 
الشيء وضده أو نقيضو، وىذا يظير بوضوح في فػف النحػت، حيػث يتعامػؿ النحػات مػع الحجػـ والفػراغ بصػورة 

جزئيًا، أو متبػاداًل بحسػب التكػويف المقتػرح مػف قبػؿ  ت دي إلى تأثير أحدىما في اآخر، إما تأثيرًا كميًا، أو تأثيراً 
الفناف، وىو يشبو مف ىذه الناحية الرواية التي توازف بيف السرد والوصؼ بحيث ال يطغى أحػدىما عمػى اآخػر 

 .إال لسبب إبداعي يقتضي ذلؾ
دبيػة تظيػر إف الصمة التصويرية والتصورية بيف الفنوف التشكيمية وتحديدا فف الرسـ وبيف الفنػوف األ

فػالروائي مػثبًل يرسػـ تخطيطػا اوليػًا لعممػو كمػا .  الفنػوفعمى نحو مباشر جدًا في المفػردات المشػتركة بػيف تمػؾ 
وىكذا تمتقي الصورة بالمنجزيف اإلبداعييف التشكيمي واألدبي الشعري أو القصصي عمى حد سػواء  يفعؿ الرساـ.

دب االخػػػرى مػػػف حيػػػث العنصػػػر الصػػػوري التخيمػػػي، فمػػػا ينطبػػػؽ عمػػػى الرسػػػـ ينطبػػػؽ عمػػػى الشػػػعر وفنػػػوف األ
 .فالمبلحظات المتعمقة بفف الرسـ إنما ىي عمى األرمب مبلحظات الشعراء بقدر ما لو أىمية لدى اإلثنيف

ولعمنا نجد أف الصمة التي تجمع بيف األدب والرسـ ىي ر ية واحػدة قائمػة عمػى العنصػر الصػوري التخيمػي واف 
الكثيػػر مػػف الكتػػاب عمػػى انجػػاز مشػػاريعيـ الكتابيػػة. فقػػد قػػاؿ الكاتػػب المعػػروؼ  ممارسػػة فػػف الرسػػـ قػػد سػػاعدت

باألشػياء بصػيغة التشػكيؿ والتصػوير البػد اف يكػوف ليػا تأثيرىػا عمػى فػف الكاتػب  اف التفكير: «ويندىاـ لويس»
 معا كما افعؿ انا. االثنيفحيف يقـو بممارسة 

ذا انتقمنػػا إلػػى السػػرد  شػػارات لونيػػة تعكػػس ر ى تشػػكيمية، أو إيجػػاد ال يكػػاد يخمػػو أي العربػػيوات ضػػا مػػف رمػػوز وات
حاالت لمشػاىير الفػف  العػالـ داخػؿ العمػؿ، مػع التأكيػد المسػتمر عمػى العبلقػة  فػي التشػكيميعبلقات متشابكة وات

المتأصػػػمة بػػػيف الفنػػػوف بأشػػػكاليا. إف اسػػػتغبلؿ الصػػػفات المونيػػػة فػػػي تشػػػكيؿ القصػػػيدة العربيػػػة تتجمػػػى قيمتػػػو 
جعػػؿ المغػػة الشػػعرية لغػػة رامػػزة موحيػػة، ويتأكػػد ذلػػؾ إذا مػػا وضػػعت الصػػفة المونيػػة مػػع اسػػـ فػػي  فػػياألسػػموبية 

 مزاوجة واحدة
 فػيكما حممت رسـو ناجى العمى العديد مف الر ى تتماس مع األعماؿ اإلبداعيػة والمواقػؼ السياسػية 
 وقتيا، وىذا ما ي كد أف خاألديب والفناف يمكنيما االنطبلؽ مف أرضية واحدة ىي البحث عف الجديد داخؿ 



  ودور ىذه العبلقة فى إثراء التذوؽ الفنى األنماط األدبية وعبلقتيا بالفنوف التشكيمية
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 و.322، العدد 0222، )محمد الشربينيالفنية النفس، ويبقي االختبلؼ في الوسيط المستخدـ في العممية 
مػف الفنػوف يػدفع المبػدعيف فػى فػف  فػييػوحى بػأكثر مػف عمػؿ فنػى ألف اإلبػداع  الػذيالحؽ ىػو  الفنيوالعمؿ 

 .الحديث األدبيالفنوف األخرى إلى مزيد مف اإلبداع، وكؿ ىذه األمور ت كدىا فمسفة الفف والنقد 
 قيػػـ إثراء الجوانػػػب المشتركة بيف األشكاؿ األدبية والفنوف التشكيمية: ثانيا:

تثػرى العبلقػة بػػيف األشػكاؿ األدبيػة والفنػػوف التشػكيمية منيػا التخيػػؿ  التػػيىنػاؾ مجموعػة مػػف القػيـ والمفػردات  
 والمغة والجذب والتشويؽ والوسائط.

 التخـيــل: -2
الخياؿ ىو القدرة العقميػة النشػيطة عمػى تكػويف الصػور والتصػورات الجديػدة ويشػير المصػطمح إلػى عمميػات 

عادة التركيػب بػيف مكونػات الػذاكرة الخاصػة   ،0221، عبػد الحميػد شػاكر) بػالخبرات الماضػيةالدمج والتركيب وات
 فػػينوعػػًا مػػف التػػرابط بػػيف الفنػػوف التشػػكيمية واألشػػكاؿ األدبيػػة وخاصػػة  الخيػػاليولقػػد أوجػػد الحػػس  و.32ص 

 الخػارجيبالشػكؿ  واالىتمػاـ الفنوف الحديثة فارتبطت الفنػوف بمخاطبػة الحػواس والسػخرية مػف العصػر اتجاىات
بتمػؾ المبػادئ، فظيػر محػاوال إبيػار المتػذوؽ مػف خػبلؿ التعامػؿ مػع  وخاصػة الشػعر، وتػأثر األدب الفنيلمعمؿ 

 الكتابة كجماليات شكمية.
 الفنػيحمػـ، فالفنػاف ال ييػتـ بنقػؿ الواقػع إلػى عممػو  فػيينطمؽ خياؿ الفناف وكأنو  الفنيومف خبلؿ اإلبداع 

 الجماؿ.الفناف إحساسو ب فييبعث  الذيألف الخياؿ عنده أىـ مف الواقع، وىو 
يحاوؿ االنساف مف خبلليا استنساخ الطبيعة نجده ينقؿ ما يراه ولكػف  التيالمذاىب الواقعية  فيونرى حتى 

ولػػو استنسػػخ موضػػوعاتو مػػف  وقػػدرة خاصػػة لديػػو عمػػى إييػػاـ المشػػاىد بأنػػو نقػػؿ الطبيعػػة، بر يتػػو الخاصػػة،
بقولػو خأومػف أف « ولػيـ بيميػؾ»الواقع وي كد ذلػؾ الشػاعر والفنػاف  في ىياألحداث التاريخية فيو ال ينقميا كما 

األنػػا  فػػيلمخمػػؽ  األبػػديلمعقػػؿ  وأنػػو تكػػرار ،إنسػػانيالخيػػاؿ األوؿ ىػػو القػػوة الحيػػة والمحػػرؾ األوؿ لكػػؿ إدراؾ 
 و.12ص ، 0223، نبػػيؿ رارػػب)البلنيائية 

مػا ويتمتػع بتنػوع،  ءبشػيتػوحى  التػيمػوز وفى وسع الفناف أف يحمـ بصورة مفعمػة بالحيويػة باسػتخداـ الر 
 و.00ص  ،0223، محػػسف عطية)وذلؾ كمو يوحى بأجواء سحرية 

يػتـ تخيمػو بػدءا مػف خيػاؿ الفنػاف حتػى  ءشػييمكػف ادراكػو بػالحواس ولكنػو  ءشيليس مجرد  الفنيوالعمؿ 
 تقػـو عمػى فػروض ذىنيػة، فالتجربػة الخياليػة فعممية التخيؿ تبدأ بتجربة حسػية ثػـ تجربػة تخيػؿ. المتمقيخياؿ 

وتعبػػر عػػف أمػػؿ أو رربػػة بشػػرية عامػػة أو  مسػػتحيمة، ممكنػػة الحػػدوث أو ،اجتماعيػػةوتتنػػاوؿ قضػػايا فكريػػة أو 
 و.33- 34ص ، 2520، محمد كماؿ الديف عمى يوسؼ) ية اإلبداعمعم فيفالخياؿ أساسا ىاما  خاصة،

 ة تجربتو الفنية وثقافتو، ومف خبلؿ تمؾ وتجربة التخيؿ لدى المتذوؽ تعتمد عمى عدة عوامؿ منيا حصيم



  ودور ىذه العبلقة فى إثراء التذوؽ الفنى األنماط األدبية وعبلقتيا بالفنوف التشكيمية
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مجػػاؿ األدب تكػػوف  ففػػي .يإلػػى الجانػػب التػػذوق الحسػيالعوامػؿ يسػػتطيع المتػػذوؽ العبػػور بتجربتػػو مػػف الجانػػب 
الكممػػات واألبيػػات الشػػعرية والجمػػؿ التصػػويرية المشػػحونة بالصػػور أكثػػر قػػدرة عمػػى إثػػارة خيػػاؿ القػػارئ ومػػف ثػػـ 

 و.219ص ، 0221، شاكر عبد الحميد)قيامو بالمشاركة الوجدانية 
أعمػاؿ مبتكػرة ذات  ألبػداعالقوة المبدعة ألعماؿ الفنانيف ألنو دافع دائمػا  الزماف ىو والخياؿ عمى مر

لػػذلؾ يتعامػػؿ الخيػػاؿ مػػع الحػػس  متميػػز. خالخيػػاؿ يخمػػؽ الرمػػوز ذات الػػدالالت والمفػػاىيـ الجػػردة، جمػػاليحػػس 
 و.32، ص 0223، نبيؿ رارػب) خبلؽ عضويبناء  في امتزجافة وقد أنو الفكر والعاط  ف واحد، فيوالعقؿ 

أو المتخيػؿ وال يػدرؾ إال  خيػاؿ وفكػر المتصػور فػيموضوع )ُمتَخَيؿو فيو دائمػا  الجماليإف الموضوع 
 الجمعػيبػؿ يػرتبط بػالفكر  المتصور، والقدرة التخيمية عند الفناف ليست سموكا معزوال عػف التفكيػر، الوعيبفعؿ 
. فالمعيػػار األكبػػر لمقصػػيدة ليسػػت اإلنسػػانياتػػو إذ نجػػد لػػو متغيػػرات تػػتبلئـ مػػع رايػػات وتصػػورات الوجػػود وتأثير 

نشػػاء الصػػور الفنيػػة  العاطفػػة أو الشػػحنة الوجدانيػػة، بػػوؿ )بػػؿ ىػػو الخيػػاؿ وقدرتػػو االختراقيػػة عمػػى التشػػكيؿ وات
 و.33، ص2535، شا وؿ

إنػػو الحريػػة  ال ينضػػب مػف فكػػر متخيػػؿ يجمػػب السػمب واإليجػػاب لممجتمػػع، والجمػػالي الفنػػيإف اإلبػداع 
الخيػاؿ المحػض فإمػا  فػيفعندما تصبح الم ثرات حسية خيالية تبنػى صػورًا  والفعؿ األكثر قربًا لمذات اإلنسانية،

مميػة رسػـ زوايا العقؿ لصنع خياالت مبتكرة خفالخيػاؿ ع فيلر ية مدركة سابقا أو إيجاد معرفة  استعادةتصنعيا 
حيػدر ) تطبع مادة الخياؿ وأساسو والتيالنفس أشباه األشياء المدركة فيأخذ مف الخياؿ موضوعات الحدس  في

 و.222ص  ،2535، عبد النور
يتميػز كونػو نػاتج  الصػوري فيػو ف العنصػرأي إيمتمػؾ خاصػية )التعبيػرو  باعتبػارهاف مصػطمح الرسػـ 

المغػة تمتمػؾ  تمد عميو مػف تخطػيط والػواف ومػواد اخػرى فيػو كمػا فػيباليد حسب ميارة الرساـ والتكنيؾ الذي يع
فعندما يشرع الرساـ بتنفيذ لوحتو فأنو يتخيؿ موضوعا مػا  عنصر الصورة والخياؿ. باستخداـمادة التعبير ايضا 

 وكذلؾ عندما يشرع الكاتب بأنجاز قصة او قصيدة فأنو يتخيؿ ايضا وىنا تشترؾ الصورة مع الكاتب والرساـ.
والخيػاؿ  ذاتو ىػو خيػاؿ، والفنػاف لػيس دوره نقػؿ الواقػع ولكػف دوره تمثيػؿ الواقػع بػاألحبلـ، فيويتضح أف الفف 

 اإلبداع.شتى مجاالت  فيكاف وال يزاؿ عمى مر الزمف ىو تمؾ القوة المبدعة ألعماؿ الفنانيف 
 الجذب والتشػويػؽ: -0

عف البدائؿ لدفع اىتمػاـ  فالفناف يبحث إلى خمؽ تعبيرات تميز أعمالو، الفنيييػػدؼ الفناف مف خبلؿ عممو 
تنػادى بالتواصػؿ بػيف الفنػوف فظيػرت أعمػاؿ  التػيولػذلؾ ظيػر عػددا مػف األفكػار  ،الفنيالمشاىد لتذوؽ العمؿ 

وف فالفنػانوف يحػاول والمشػاىد مػف خػبلؿ لغػة خاصػة، الفنيمحاولة إيجاد نوع مف التواصؿ المباشر بيف العمؿ 
 رسالػػة يبعث بيا الفناف إلى العالـ لنقؿ  الفنيفالعمؿ أعماليـ،  تعبيرات تميز ألبداعخمؽ نوع مف روح النقاء 



  ودور ىذه العبلقة فى إثراء التذوؽ الفنى األنماط األدبية وعبلقتيا بالفنوف التشكيمية
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تعػػددت  مواقػػؼ متعػػددة، فػػيقػػادرا عمػػى النشػػاط والتػػأثير  الفنػػيكممػػا كػػاف العمػػؿ  مشػػاعره وأحاسيسػػو وأفكػػاره.
 و01، ص0222، شاكر عبد الحميد)وكاف ىذا العمؿ أكثر خصوبة وثراء  ومستوياتوتفسيراتو وتأويبلتو 

 الفنػيالمشػاىد نفػس مشػاعر أثنػاء قيامػو بعممػو  فػييحػاوؿ أف يثيػر  الفنػيفالفناف مػف خػبلؿ عممػو 
وذلػؾ مػف خػبلؿ  ،الفنػيعمميػة إبػداع العمػؿ  فػيتشرؾ المتذوؽ  التيفنوف الحداثة وما بعدىا  فيونشاىد ذلؾ 

مجمميػػا تيػػدؼ إلػػى التشػػويؽ وجػػذب انتبػػاه ووعػػى  فػػيفػػالفنوف  .التمقػػياسػػتثارة ذىنػػو وشػػعوره أثنػػاء عمميػػة 
نفػػس  فػػيمحدثػػة بػػذلؾ صػػدمة  ، وذلػػؾ بعػػرض صػػيث جماليػػة تقػػـو عمػػى التنػػاقض بػػيف أجػػزاء العمػػؿ،المتمقػػي
مجػاؿ لمجموعػة  إلػى ذلػؾ فيػو اإلضػافةبمجاؿ لتػأمبلت العقػؿ وامعػاف الفكػر،  ىو الفنيفيكوف العمؿ  ،المتمقي

فالفناف الحديث حػريص عمػى أال يمقػى المشػاىد نظػرة عمػى العمػؿ  تنمى ذوؽ المشاىد. التيمف القيـ الجمالية 
كػؿ مػرة شػيئا  فػيأنو يريد منو أف ينظػر إليػو مػرات عديػدة بحيػث يػرى  سبيمو، في يمضيما أجممو ثـ  ويقوؿ:

 و.023، ص 0229، أمؿ أحمد محمود) يراىا التي المعانيجديدا بحيث يتولى ىو 
 المغػػة: -3

أداة تعبػػير فالمغػػة األصميػػة ىػى خ مػزيج مػف الكممػات والتنغػيـ  ىيفحسػػب بؿ  اتصاؿالمغػػة ليسػػت وسيػػمة 
الوسػػيمة لنقػػؿ  ىػػيوالمغػػة  و.34ص  ،2554، أرنيسػػت فيشػػرالمحاكػػاة )والموسػػيقى واإليمػػاءات الراميػػة إلػػى 

ومػرت المغػة بمراحػؿ تطػور بدايػة مػف الصػوت المنطػوؽ حتػى أصػبحت  لآلخريف، واالنفعاالت المشاعراألفكار و 
 ىػيبػؿ  عمػى المفاىيػػـ، فالكممػة ال تقتصػر المكتوب ولكف بالررـ مف ذلؾ احتفظت برمزيتيا. المرئيشكميا  في

، محسػف عطيػة) الحسػيتسػمييا جانبػا مػف طابعيػا  التػيأو تقتػبس مػف األشػياء  قادرة عمى اإليجاد بالصػفات،
 و32ص  ،0223

نيا مدرؾ حسػػى معبػر اتصاؿمف حيػث أنيا وسيمة  االزدواجيةفالمغة تحمػػؿ صفة  صػورة  فػيعػف الواقػػع  وات
أمػاكف مختمفػة وذلػؾ ألف الفنػوف تسػتخدـ  فػيولغة الفف مف السيولة أف يتعامػؿ معيػا الجميػور كافػة  مجردة،

 التػيلغػػػة رمزيػة محممػة بالعديػد مػف اإليحػاءات واألفكػار  ىػيف التعبيرات المألوفة، فمغػة الفنوف لغة مختمفة ع
ولكف لكػؿ  خاصة بالفناف، انفعاليةوتعتمد لغة الفف عمى عناصر شكمية ومعبرة عف حالة  يريد الفناف توصيميا.
الخطػػػوط واأللػػػواف  ىػػػيشػػػكيمية ولغػػػة الفنػػػوف الت يصػػػعب نقميػػػا إلػػػى لغػػػة فػػػف  خػػػػر. التػػػيفػػػف لغتػػػػو الخاصػػػػة 

 مفردات تشكيمية. فيلغة أيضا تجمع بيف الواقع المجرد والخياؿ المطمؽ  وىيوالمساحات والعبلقات الشكمية، 
بػوفرة مدلوالتػو كمػا  الفنػيوتقاس قيمػة األثػر  أف يكوف وحدة متسقة ومتعددة الجوانب، الفنيالعمؿ  فياألصؿ 

 و.002ص  ،0220، يوناف رمسيس)تقاس بمتانة وحدتو واتساقو 
فػػالفف تعبيػػر عػػف الوجػػداف ويحيػػؿ المػػادة إلػػى طاقػػة أو شػػفافية دوف أف ُيفقػػد ىػػذه المػػادة كثافتيػػا 

 و.020ص ، 0220، رمسيس يوناف)الظاىرية 
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عمػى سػبيؿ  القصصػيونجد إف تطور مفيـو المغة سػاعد عمػى وجػود العبلقػة بػيف فػف التصػوير والفػف 
 ،اتصػاؿووظفت المغػة ألف تكػوف وسػيمة  ى تصورات رمزية لبلنفعاالت والحوارات،فأصبح فف القصة يعن المثاؿ،

 الشعر كأحد الفنوف األدبية ويمكننا تعريؼ لدى القارئ. االنفعاليةوتـ تحميميا معاٍف شعرية بيدؼ إثارة الطاقة 
فة إال أف الشعر يتميز لكف القصة القصيرة قد تحتوى أيضا لغة خيالية )بؿ شعريةو مكث مكثفة، خيالية لغة بأنو

وأيضػا مػف  بشكؿ عاـ عف األشكاؿ األدبيػة األخػرى مػف خػبلؿ ذلػؾ الشػكؿ الػذى يكتػب بػو أو يمقػى مػف خبللػو،
 خبلؿ الصور والموسيقى والتضمينات الشعرية رير المباشرة. 

 -:الوسائػػط -9
تتواصػػؿ مػػع أشػػكاؿ  والتػػيعمػػؿ فنػػى ،فمكػػؿ وسػػيط طبيعتػػو الخاصػػة  أيأسػػاس تكػػويف  ىػػيالوسػػائط 

وسيط ال يكتسػب الصػفة الجماليػة  أي،كأف تكوف حركة أو لوف أو صوت أو إضاءة ،كما أف  بالمتمقيالتواصؿ 
ذلؾ يتعامؿ مع مجموعػة  فيوالفناف  ،الفنيتكويف العمؿ  فيتشكيميا وتوظيفيا  فيالفناف  إال بعد أف تتدخؿ يد
ابو الفنػػوف مػػف حيػػث اسػػتخداـ وسػػائط متعػػددة تسػػاعد عمػػى تحقيقيػػا، تتشػػ فػػييررػػب  التػػيمػػف القػػيـ الجماليػػة 

 ابتكػارتسػاعد عمػى  التػي،فاختبلؼ الوسائط يساعد الفنػاف عمػى إظيػار التػأثيرات المختمفػة  الفنيتطوير العمؿ 
الفنوف التعبيرية باختبلؼ أنواعيا ضرب مف التسمسؿ  ففي أعماؿ فنية مبتكرة . ألبداعصيث وتشكيبلت متعددة 

أمػػؿ ) لغػػة أدبيػػة فػػيلوحػػات تصػػويرية أـ  فػػيأنغػػاـ موسػػيقية، أـ  فػػيسػػواء كػػاف ذلػػؾ  الجمػػاليوالتنظػػيـ  الفنػػي
 و.224ص  ،0229، مصطفى

مجػػاؿ الموسػػيقى فبػػالررـ مػػف أف النوتػػة واآالت الموسػػيقية المتنوعػػة تعتبػػر وسػػائط إال أف  فػػيوأيضػػا 
فعمػى  الوسػيط بػيف الفنػاف وفكرتػو والجميػور، يىػوالوسػائط  وراءىا وسائط أخرى حية وىـ العازفيف المبدعيف.

ولممػزج بػيف  ،التشػكيميىو مػزيج مػف عػدة فنػوف ككتابػة القصػة والتمثيػؿ والفػف  المسرحيسبيؿ المثاؿ: العمؿ 
يعتبػر وسػيطًا بػيف الكاتػب  الػذيعمػبًل مكػتمبًل البػد مػف وسػيط وىػو المخػرج  ىذه األلواف األدبية جميعػا إلظيػار

 تخيميا  التيالصورة  فيقائد لمعمؿ والممثميف حتى ينقؿ عمؿ الكاتب والمشاىديف، فيو ال
 التفاعػؿ بػيف مجػاالت الفػف المختمفػة، فػيىػذا االتجػاه تبحػث  فيوعمى ىذا أصبحت الحدود التشكيمية 

 و212ص ،0229، أمؿ مصطفى) والسياقات ووسائط التعبير المتعددة حتى شممت واقع الحياة ذاتيا
اسػػتخدامو لموسػػائط  فػػيوفػى العصػػر الحػػديث ومػػع تطػور المعرفػػة بمكونػػات المػػادة تغيػػرت فكػرة الفنػػاف 

مجموعػة مػف  إلظيػاروذلػؾ  التقميدية فأصبح لديو الحرية فػى اسػتخداـ الحركػات واألشػكاؿ والكممػات والنغمػات،
 الفف المفاىيمى.الفراغ و  فيفظير ذلؾ مف خبلؿ أعماؿ فف البيئة وفف التجييز  القيـ الجمالية،

أنػو خ تنظػيـ عناصػر الوسػيط  الفنػيعمػؿ  أيأحد تعريفاتو لمشػكؿ الػذى يميػز  فيوقد ذكر )ستولنيتزو 
األنغػاـ والخطػوط واأللػواف  ىػيالمتبػادؿ بينيػا، فعناصػر الوسػيط  االرتباطوتحقيؽ  يتضمنيا العمؿ، التي المادي
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العمػؿ كػٌؿ بالنسػبة  فػيتتخػذ بيػا ىػذه العناصػر موضػعيا  التػيوالكممات ..الخ ،والشكؿ لفظ يػدؿ عمػى الطريقػة 
    و 392ص ،0ط ،2542، جيرـو ستولنيتز)ي ثر بيا كٌؿ بالنسبة لآلخر التيلآلخر ، والطريقة 

يتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ عػػدة وسػػائط تتػػرابط لخمػػؽ ىػػذا اإلبػػداع، بمػػا يتناسػػب مػػع  إبػػداعيإف كػػؿ عمػػؿ فنػػى 
شاعر والنحػات وريػرىـ مػف المبػدعيف لػو منيػاج واضػح العناصػر يعػد طبيعة أو مجاؿ ىذا اإلبداع فالمصور وال

لػػى  ، مػػنيج الفنػػاف االبػػداعي الػػذي ىػػو المتمقػػيىػػو الوسػػيط الػػذى يسػػتطيع مػػف خبللػػو أف يصػػؿ إلػػى إبداعػػو وات
، وعناصػر المػنيج االبػداعي األربػع: المعرفػي، التقييمػي، البنػائي، الحياتيػةالجسر بيف موىبػة الفنػاف وتأمبلتػو 

، موسػيو كارػاف) اري، ليا دورىا في العمؿ الفني الذي يتكوف بواسطة الصمة المتبادلة بػيف ىػذه العناصػرواالش
 و23ص ، 0224

 ثالثًا: العػػبلقة بيف فنوف األدب والفنوف التشكيمية:
بظيػور االتجاىػات  الفنػييسػتمد منيػا الفنػاف أفكػاره وأشػكالو لخمػؽ العمػؿ  التػيلقد تعػددت المصػادر 

الطبيعػػة وخويقصػػد بػػاألدب تمػػؾ الكتابػػػة  -األدب  -الفػػف الحػػديث ومػػف ىػػذه المصػػػادر )التػػراث  فػػيالمختمفػػة 
والقصة القصػيرة والروايػة خاصػة  والنثر تشتمؿ عمى الشعر والتي األدبيمف نتاجات الخياؿ  ىي التياالبداعية 

 (.Frye, N. etial،1985، P.45)والدراما أو المسرح
ثػػارة إبداعػػو فيظيػػر بػػذلؾ أىميػػة األدب لمجػػاالت فأصػػبح األدب بمجاالتػػو مػػف م صػػادر تخيػػؿ الفنػػاف وات

يٓاب )الفنػي ومػف ثػـ إيجػاد فكػرة العمػؿ  حيػث خييسػر عمميػة اسػتدعاء وتػداعى الصػور الذىنيػة، التشكيميالفف 

 و.54ص، 7991، عٕرط
 العبلقة بيف فنوف األدب والفنوف التشكيمية عمى مر العصور: 

عػالـ  فػيباألدب منذ بدء تاريخ الحياة اإلنسانية عندما كاف الفف يواجو الطبيعػة  التشكيميارتبط الفف 
وكػاف  يمثميػا لمػدفاع عػف نفسػو واشػباع حاجاتػو، التػيممئ بالمخاطر والشكوؾ فكاف الفف أحد الوسائؿ اليامػة 
، وكػذلؾ االجتماعيػةوتنظيـ العبلقات  ءالشيتممؾ  فيالستخداـ الكممة عف طريؽ تكرارىا وتنغيميا إيقاعيا دور 

وذلػؾ  السػيطرة عمػى مظػاىر الكػوف، فػيتحؿ المدركات مف حولو إلى رسـو عمػى جػدراف الكيػوؼ كػاف لػو دور 
 عمى اعتبار أف الفف وسيمة لمتواصؿ مع قوى الطبيعة.

 :فى العصر الفرعونىعبلقة فنوف األدب بالفنوف التشكيمية 
أسس المدنية والحرية والنظػاـ ومبػادئ األخػبلؽ  وبعد إرساء دعائـ الحضارة ووضع المصريالفف  في
كانت المعبر األوؿ عف العقيدة ،وظيرت بدايات  والتي ىو األساس الذى تقـو عميو الفنوف، الدينيكاف التفكير 

فكانػػت النقػػوش  التشػػكيميالفػػف  فػػيالعبلقػػة بػػيف فنػػوف األدب والفنػػوف التشػػكيمية وانبعثػػت شػػرارة النزعػػة األدبيػػة 
ى جدراف اآثار الفرعونية تحكى عف عروض درامية ليا بدايػة ونيايػة مثػؿ مػا اكتشػؼ عمػى حجػر الموجودة عم
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)رواية التتويجو وىى تصور االحتفاؿ بتتويج الممؾ )سنوسػرتو والمشػاىد األولػى  فيمنقوش عميو رواية كاممة 
 و223ص ،2525، صادؽ )شكريدفف والدة الممؾ مف العرض تصور

 قصصػيوكانت األعماؿ عمى جػدراف المعابػد تحمػؿ طػابع وصػفى وتػرتبط أيضػا بأعمػاؿ أدبيػة بعضػيا 
 مثؿ مشاىد رعاة الغنـ وصيد السمؾ والزراعة ودرس القمح وريرىا. شعريوالبعض 

 :القبطيالعصر  فيعبلقة فنوف األدب بالفنوف التشكيمية 
األشػػػكاؿ اليندسػػػية واألوراؽ النباتيػػػة  فنجػػػد مػػػثبًل أف مػػػف سػػػماتو اسػػػتخداـ القبطػػػيالفػػػف  فػػػيأمػػػا 

كتب بيا  يات الكتاب المقدس ، ونجد أف العبلقة بيف الػنص والتشػكيؿ وجػدت  والتيوالمقرنصات وزىرة القرنفؿ 
نحتػت عمػى األحجػار الجيريػة ورسػمت  التػي الرومػانيالفف  فيجمية فى خ انتشار األساطير اليونانية الرومانية 

قشت عمى األخشاب وريرىا مثؿ أسطورة ليدا والبجعة و أفروديت و ىرقػؿ وأسػد نيميػا بالنسيج عمى األقمشة ون
وردت مرسػومة أو منقوشػة  التػيوريرىا ، ونجد مممحًا  خرًا يرتبط فيو الػنص بالرسػـ وىػو القصػص المسػيحية 

مت حشػػ)وريرىػػا  النبػػيأو منسػػوجة عمػػى اآثػػار القبطيػػة ونيػػا قصػػة  دـ وحػػواء وذبيحػػة إسػػحؽ وقصػػص داود 
 و3،ص 3، ج0229، مسيحة جرجس

 :اإلسبلميالعصر  فيعبلقة فنوف األدب بالفنوف التشكيمية 
إثػراء صػور  فػيوكػذلؾ سػاىـ الشػعر  كاف يعيشيا العػرب، التيومف خبلؿ الشعر ُعرفت صورة الحياة 

وكػذلؾ القػيـ مثػؿ  الرواية عف طريؽ النثر المسجوع لسػرد الحكايػات، كمشػاىد الحػرب ورحػبلت الصػيد والطػرب،
منػػذ الجاىميػػة أدرؾ أف الصػػورة جػػزء مػػف المعبػػة الشػػعرية  العربػػيالكػػـر والوفػػاء والشػػجاعة وريرىػػا خ فالشػػاعر 

                                        و14ص  ،2554التبلوي، محمد نجيب )
تمػؾ الفتػرة إلػى الحيػاة الغيػر مسػتقرة لمعػرب العتمػادىـ عمػى  فػيفف الشػعر  ازدىار فيويرجع السبب 

الزمػاف والمكػاف، والػزمف يحػدد بػدايتيا  فػي انتقػاؿأساسػيا  فػيالحركػة والحركػة  دائميفكاف العرب  الرعيحرفة 
ف الشعور بالزمف كاف أكثر تسمطًا عمى وجداف  ونيايتيا،  و43ص  ،0223، عز الديف اسماعيؿ) العربيوات

وفنػوف التشػكيؿ )الرسػـ  والموسػيقىو )الغنػاءاإلسبلـ سواء كانت فنوف السػماع  فيلمفنوف  ولو نظرنا
اختصػر نتيجتػو الػدكتور  تحريميػا جػداًل كبيػرًا وطػويبًل ربمػا ِحميػا أو أثػار التػيوالتصوير والنحػتو، تمػؾ الفنػوف 

ظػرة اإلسػبلـ لمفنػوف الجميمػة ألقػى فيػو الضػوء عمػى ن والػذيكتابو )اإلسبلـ والفنػوف الجميمػةو  فيمحمد عمارة 
عبلقتيا ببعضيا دعوة لر ية الجماؿ والسمو بػو وىػذا مػا يػدعو لػو اإلسػبلـ،  في مجمميا فيككؿ وأنيا جميعيا 

 وجؿ جميٌؿ يحب الجماؿ. فالخالؽ عز
تجمػع بػيف األدب والتشػكيؿ وتحديػدًا  التػيولعؿ نماذج )المنمنمػاتو تعػد مػف أكثػر النمػاذج اإلسػبلمية 

 أمتو وفى اإلنسانية، فييحقؽ مقاصده  الذيىو ذلؾ  ويقوؿ عمارة خ الفف المتسؽ مع اإلسبلـ، صويرو)فف الت
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إنيػا خيػوط  صبغت بيا عقيدتو وميػزت بيػا أيديولوجيتػو إبػداع اإلنسػاف الفنػاف.. التيعندما تشيع فيو الصبغة 
 و.22ص ،2ط، 2552، محمد عمارة)الجميؿ  اإلنسانيباإلبداع  اإللييتربط الوضع  التيتمؾ  رير مرئية،

 النيضة: عصر فيعبلقة فنوف األدب بالفنوف التشكيمية 
أوروبا نزعة جديدة، ريرت مسار الفف والحيػاة، تميػزت تمػؾ النزعػة  فيفترة عصر النيضة  فيظيرت 

عقيػدة تنبػع مػف ال والتػي، الفنػيفف التصوير بظاىرة استخداـ الموضوعات والشخصيات الدينية داخؿ العمػؿ  في
كانػػت بفصػػوليا  والتػػيالدينيػػة فاسػػتميمت أعمػػاؿ تشػػكيمية مػػف أعمػػاؿ أدبيػػة مثػػؿ )الكوميػػديا االلييػػة لػػدانتىو، 

 ىذه الحركة لعقيػدة بعينيػا أو لفكػر بعينػو، فيالكثير مف التشكيمييف خولـ يكف ىناؾ تحيز  إللياـالثبلث مصدرًا 
 و222ص، 0223، عز الديف اسماعيؿ) بؿ استقبمت كؿ المعتقدات وكؿ األفكار بروح متفتحة

تمؾ الفترة ىو التعبير عف النص بكؿ دقة، وكانت الصورة تكمػؿ الكتابػة وكانػت  فيوكاف ىدؼ الفناف 
عمػػى أنػػو نمػػوذج واضػػح  البيزنطػػيالكتػػب المقدسػػة مصػػدرًا ألعمػػاؿ النحػػاتيف والمصػػوريف، ويمكػػف تنػػاوؿ الفػػف 

  و42ص ،2543، ربلاير وىبة) لخضوع الرسـ لؤلدب
تمػؾ  فػيكمػا ظيػر  وفى فنوف عصر النيضة ىناؾ جذور تاريخية لعبلقة التػأثير والتػأثر بػيف الفنػوف،

تمػزج بػيف فػف الشػعر وفػف التصػوير وتطػابؽ كػٍؿ منيمػا لمقيمػة الجماليػة  التػيالفترة العديد مف اآراء الفمسفية 
أف  فػيو بػيف الشػاعر والمصػور دافنشػي)المحاكػاةو، ولقػػد قػارف الفنػاف )ليونػاردو وىػي تمؾ الفتػرة  فيالسائدة 

خكًؿ منيما يصؼ جماؿ األجساـ أو قبحيا، ولعؿ لمقبح فائدة كبرى ألف التبايف بيف الجماؿ والقػبح يسػاعد عمػى 
 و24ص ،2553، محمود حمديأحمد ) تأكيد معنييما

فظيػػرت  وبجانػػب تمػػؾ اآراء الفمسػػفية ظيػػر مػػ ثر  خػػر عمػػى الفنػػوف، وىػػو خضػػوع الفنػػوف الكنيسػػة،
 معبرة عف مضاميف روحية متجانسة، وفى صور بسيطة وم كدة عمى العقبلنية.

بيف المغة أو الكممة والتشكيؿ، فقد  لبلرتباطويعد نموذج األيقونة الشعرية مف أحد األشكاؿ اليامة 
 عربيالالشعر المجسد في اآداب الغربية في عصر النيضة، واألقرب أنيـ تأثروا بالظاىرة في الشعر  ظير

يعتبرىا الشاعر عبد اهلل راجح خبمثابة زواج شعري  الميبلدي، والتيالذي وجدت فيو الظاىرة في القرف الخامس 
 و032،ص  0222التبلوي، محمد نجيب ) بيف النص الشعري والفنوف التشكيمية
 الحديث: العصر فيعبلقة فنوف األدب بالفنوف التشكيمية 

ارتبطػت  السرياليةوخبلؿ القرف العشريف ومع ظيور المدارس الحديثة زادت الصمة بيف الفنوف، فنجد 
بمػػا تسػػتخدمو مػػف تكوينػػات وخطػػوط  التشػػكيميوكثيػػرا مػػف األدبػػاء حػػاولوا اسػػتخداـ لغػػة الفػػف  )بريتػػوفو بشػػعر
  .وألواف
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ولكػؿ رسػاـ  كػؿ رسػاـ ألوانػو،الرسػاميف، فم أيػدي فػيالقصاصػيف بػاأللواف  أيػدي فػيفما أشبو األلفػاظ 
إلى تأليؼ رسمو داخؿ لوحتػو بشػكمو  تنتييطريقتو فيما يقيـ مف توافؽ أو صراع بيف الظبلؿ واألضواء ولكنيا 

عندىـ إلى لوحات قصصػية  تنتييفإنيا  يستخدميا القصاصوف، التيالمادة المغوية  فيوكذلؾ الشأف  الخاص،
 و032ص  ،4ط  ،0224، ضيؼ )شوقي ليا أصالتيا الواضحة

ولمسػػية وحركيػػة يوضػػح أف ىنػػاؾ تػػداخبًل بػػيف جميػػع  وتذوقيػػووتقسػػيـ الفنػػوف إلػػى سػػمعية وبصػػرية 
ومػف ىنػا تػأتى العبلقػة والتبػادؿ  فيمكف لميد أف ترى ولمعيف أف تممس واألنؼ أف تتذوؽ والفـ أف يشـ، الفنوف،

وكبلىمػا  بػالواقع والخيػاؿ، المتمقػييػربط  يمػااالتجػاىيف، فكميومػف ذلػؾ فينػاؾ تػرابط بػيف كػبًل مػف  بيف الفنوف،
يجسػدىا حتػى تصػبح أشػياءًا  والتػييعبر الفناف مف خبللو عف ومفاىيمو ومشػاعره  الذي اإلبداعيىدفو العمؿ 

تجتمػػع تحػػت جػػوىر واحػػد وتػػ دى وظيفػػة  اختبلفيػػاإف الفنػػوف عمػػى وتجػػد  المجتمػػع.وأفكػػارًا وتصػػبح بػػذلؾ لغػػة 
 .إال فروؽ ثانوية ال تيـ سوى الناقد وحده ىىإف  و ما بينيا مف فروؽ واحدة،

زالػػةوكػػاف مػػف مبػػادئ الفػػف الحػػديث تحػػرر الفػػرد  العوائػػؽ والحػػواجز، وأصػػبح الفػػف نشػػاطًا يخمػػؽ معػػاييره مػػف  وات
الفنيػة  االتجاىػاتوكػاف ظيػور  ،الفنيمقابؿ الشكؿ  فيكما أكدت الفنوف الحديثة عمى المفيوـ الذاتي، التعبير 

أدت إلػى  والتيوالصناعية  واالجتماعيةلمجموعة مف التغيرات السياسية  سابقة، ونتيجةلتراكمات  الحديثة نتاج
 الفنوف.التأثير عمى شكؿ الفف بؿ إلى تداخؿ 

 :التشكيميالعبلقػػػة بيف الشعػػػػر والفف  رابعًا:
 فػػيكبلىمػػا يقتػرب مػػف اآخػر  والشػػعر إلػى صػػورة تشػكيمية، قػػد يتحػوؿ إلػػى شػعر، التشػكيميإف الفػف 

 ،والمعنػػوي البصػػرييػػ ثر بيػػا عمػػى مشػػاعر النػػاس، ويثيػػر وجػػدانيـ عػػف طريػػؽ المواءمػػة بػػيف  التػػيرسػػالتو 
 و231، ص2542، البسيونيمحمود ) والبصري والمعنوي

ظير العديد مف اآراء حوؿ العبلقة بيف فنوف األدب والفنوف التشػكيمية وعمػى رأسػيـ فػف الشػعر وفػف 
رأى أف الشعر صػناعة  الذيبداية مف شعراء العرب أمثاؿ الجاحظ  واالختبلؼولكف مف حيث التشابو  ير،التصو 

 وضرب مف النسج وجنس مف التصوير.
 فػيثـ جاء )أفبلطػوف وأرسػطوو فجسػدوا تمػؾ العبلقػة مػف خػبلؿ مبػدأ الخيػر والحػؽ والجمػاؿ المتمثػؿ 

تدفعو إلى إبداع أعمالو  التيبيف فف الشعر والتصوير مف خبلؿ ممكة الفناف  المحاكاةوربطت نظرية  ،المحاكاة
كمػا  بعػض التماثيػؿ وبعػض الصػور الرمزيػة، فػيالفنية خألف عمميـ قد يتحولوا قد يتحوؿ إلى خمؽ خالص كما 

 ،0224، ضػػيؼ شػػوقي)خمقػػًا فالفنػػانوف قػػد يخمقػػوف أعمػػاليـ الفنيػػة  الموسػػيقى وبعػػض نمػػاذج الشػػعر، فػػي
 و45ص

 )ليسنجو إلى الفنيف مف حيث عبلقتيما بالزماف والمكاف ،فوجد  األلمانيومف ناحية أخرى نظر الناقد 
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أف المصػػور يجسػػد الػػزمف بصػػورة محػػدودة بإطػػار الموحػػة ومػػف حيػػث لقطػػة معينػػة وزمػػف معػػيف ،بينمػػا الشػػاعر 
بػيف الشػعر  واالخػتبلؼتشػابو و عػف الدافنشػيوكتػب )ليونػاردو  ،رة بأوضاع مختمفػة وأزمنػة متتابعػةيحرؾ الصو 

والتصػوير قػائبًل خإف فػف الشػعر يقػػدـ الصػور مػف خػبلؿ الكممػات والحػػروؼ بينمػا التصػوير يجسػدىا أمػاـ العػػيف 
مخاطبػة الحػواس ،فالشػعر  فػيو أف الفػرؽ بينيمػا دافنشػي،وقد فسر )ليونػاردو  و01ص ،2553، ميا جورج)

بينمػػا فػػف التصػػوير يخاطػػب حاسػػة  ،المتمقػػيخيػػاؿ  فػػييخاطػػب الخيػػاؿ ،فقػػد يحػػاوؿ الشػػاعر تجسػػيد الصػػورة 
 .  الفنيتساعد عمى نقؿ المضموف العاـ لمعمؿ  التياإلبصار 

إف الشعر ىو أوفى الفنوف تعبيػرا عػف العنصػر الكػوني الموجػود فػي الحيػاة كتابو فف الشعر خ فيويقوؿ أرسطو 
 و33، ص 2543، أرسػػطو)واإلنساف 

التشػابو بينيمػا يرجػع إلػى قػدرة الفنػاف  خاصػة، ولكػفة بو ولمشعر لغة لغتو الخاص التشكيميإف لمفف 
أو بػاألحرى  التشػكيميإف ىنػاؾ مػا يجمػع بػيف الشعػػر والفػف  جديػد. فنػيفى إعادة صػيارة المغػة البتكػار شػكؿ 

 مقدس ذو جناحيف ال يمكػف أف أثيريالشاعر أو الفناف كائف  يرى أف الذيرأى أفبلطوف  في والتشكيميالشاعر 
يستطيع أف يػنظـ  بعقمو فمفإذا احتفظ اإلنساف  وعقمو، أمافيفقد صوابو  اإللياـ،أو  الوحييبتكر قبؿ أف يتمقى 

أدبيػًا  الفنػييبػدع عممػو  كػيإذف فكبلىمػا يتمقػى وحيػًا أو إليامػًا  (83 ص، 7ط ،1007ػكبشاخ، أحًذ )الشعر 
 تشكيميًا.كاف أـ 

 التػيالمتعػة  فػيالحقيقػة تتجسػد  وحػدىا، وتمػؾالحقيقػة الجماليػة  فيلمفناف يكمف  النيائيإف اليدؼ 
 فػػيوالشػػفافية الصػػوفية فيضػػعيا  الحسػػيلحظػػة معينػػة مػػف لحظػػات الر يػػة ذات الصػػفاء  فػػييشػػعر بيػػا الفنػػاف 

روايػة خوىػذه الحقيقػة تنطبػؽ عمػى الفنػوف  فػييسػردىا  قصػيدة، أوحجر أو ينظميػا فػى  فيأو يجسدىا  لوحة،
 و25ص  ،2552رارب، نبيؿ ) الحياةواقع  عف ومختمؼ تماماً كميا ألف الفف لو واقع خاص بو مستقؿ 

 العصور: عبر  التشكيميبيف الشعر والفف  العبلقة-2
التشػكيمي منػذ اقػدـ العصػور ، نجػد مػف نتػائج ىػذه العبلقػة لػػوحات  فالشعر والفإف ىناؾ عبلقة بيف 

، منػػذ خ امػػر  القػػيسخ حتػػى يومنػػا ىػػذا، ىػػذه انيػػا قصػػائد شػػعرية مصػػورة أو مجسػمةفػنػيػػة كثيػػرة تصػػنؼ عمػػى 
ىو فني وما ىو شػعري ، اذ انيػا تػأتي فػي حالػة تبػادؿ  بيف ما حالتناص ، حالتناصالعبلقة محكومة بما يسمى 

، وفػي ؽ عند ذاؾ تناص نػوعي وكمػي بينيمػاوتتصؼ بتأثر كبير بيف االثنيف ، فتخم لوحة و  / قصيدةنصي ) 
، اذ يمكػف لمقصػيدة اف تسػبؽ الموحػة زمنيػا ، ويمكػف لمفػف التشػكيمي حاؿ يكوف تبادؿ االدوار مسموح بوىذه ال

 وhttp://www.alnoor.se (و اف يسبؽ القصيدة  الموحة)
ذا كانت القصيدة تولد خبلؿ ومضة واحدة، فإف الموحة ىػي عبػارة عػف سمسػمة مػف الومضػات، تكػاد  وات

لمعػة خياليػة يتػػألؽ وميضػيا فػي سػماوات الفكػػر  البػػارودي الشػعر سػاميمحمػود  ولقػد اعتبػر تنتيػي أحيانػاً  ال

http://www.alnoor.se/


  ودور ىذه العبلقة فى إثراء التذوؽ الفنى األنماط األدبية وعبلقتيا بالفنوف التشكيمية

 انغْٕز٘ يحًذ طًبػ حبيذ سٚبدح، أ/طبرح أػذاد/ أ.د / يٓب سكزٚب ػجذ انزحًٍ، أ.و.د / 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 0202يناير   –العدد الثالث عشر  –مجمة التربية النوعية 

 67 

خيطو بأسمة المساف، فينبعث بألواف مػف الحكمػة فتنبعث أشعتيا إلى صحيفة القمب، فيفيض بآللئيا نورًا يتصؿ 
 ينبمج بيا الحالؾ، وييتدي بدليميا السالؾ.

حروفيػػا وكتابتيػػا نجػػد اسػػتخداـ  فػػياعتمػػدت عمػػى الصػػور  والتػػيفبدايػػة مػػف المغػػة المصػػرية القديمػػة 
اب المقػدس لموضوعات دينيػة مػف الكتػ عمييا، ومشاىداالشارات والرموز كتشبييات وكنايات لمدلوالت متعارؼ 

صػورت النقػوش  مسػرحية، كمػافنانيف كانػت لوحػاتيـ تمثػؿ قصػص أو مشػاىد  المعابد، ومفمثمت عمى جدراف 
اليوميػة، كحياة اآخرة أو األسػاطير أو موضػوعات مػف الحيػاة  الدينيعمى جدراف المعابد موضوعات مف األدب 

 لكمييما.خصبة استمياـ الشاعر والمصور مف التصوير والشعر مف المصادر ال ويعد
تظيػر فييػػا  والتػي «المنمنمػات» ىػيومػف أقػدـ مػا يثبػت وجػود عبلقػة تاريخيػػة بػيف األدب والتصػوير 

  حياتي.أو  اجتماعيأو  عمميأو  أدبيرسومًا ممونة صغيرة ودقيقة لمغاية يصاحبيا مضموف 
ا لمػا يشػكميما مػف إف التماثؿ بيف الشعر والتشكيؿ يتجمى مف خبلؿ طبيعة العبلقة بيف كؿ منيما نظػر 

خطابات إبداعية متماثمة ومتناظرة وتاريخ ىذه العبلقة يرجع إلى ما قبؿ العصػريف اإلرريقػي والرومػاني، عنػدما 
ساد التأثر بيف األجناس الفنية خصوصا بيف )الرسـ والشعرو لدرجة أصبح فييا الحديث عف قصيدة لموحة أمرا 

حنا نقػػرأ عبػػارات مثػػؿ، فضػػاء األشػػكاؿ، بحػػر الرمػػوز، موسػػيقى بػػديييا ال وجػػود ألثػػر الشػػؾ فيػػو.. وىكػػذا أصػػب
 و0321 العدد ،0224، حامد أنور)األلواف، إيقاع الزخارؼ، أصوات الموحة 

وحيػػث أصػػبحت تُتػػداوؿ صػػيغة  األدبيػػةوالنيضػػة ببدايػػة فتػػرة امتػػدت طػػويبًل مػػف )الموحػػة  عصػػر تميػػز
  و0229، حذاـ الودريري)ة لوحة ناطقة باعتبارىا قصيدة صامتة، والقصيد لتعريؼ الموحةجديدة 

وعػف طريػؽ المػدارس الفنيػة  وخبلؿ القرف الثامف عشػر نمػت العبلقػة بػيف فػف الشػعر وفػف التصػوير،
وىػو واحػد « جوزيػؼ ترنػر»أعمػاليـ ومػنيـ الفنػاف  فػيالمختمفة استميـ العديد مف الفنانيف التشػكيمييف الشػعر 

 ًا.الرومانسية وكاف شاعرًا ومصور  مصوريمف 
ونستطيع أف نعتبر أف المرحمة الممتدة منذ منتصؼ القرف التاسع عشر وحتى اليـو مف أرنى 
الفترات التاريخية فى المقاءات بيف الشعراء والفنانيف ومف أكثرىا تعبيرًا عف تبادؿ الصيث التعبيرية بيف الفنوف 

مف القرف  الثانيأف تقسـ ىذه المرحمة الطويمة إلى قسميف أساسييف أوليما يتفؽ والنصؼ  المختمفة، ويمكف
تبدأ مع  التيالمرحمة المعاصرة  الحديثة، وثانييماالتاسع عشر حيف تمت عممية تجديد الشعر ودخولو المرحمة 

 (71انؼذد  ،7938، طبرق انشزٚف)القرف بداية ىذا 

 «فرليف بوؿ» ضمت عددًا مف األدباء الرمزييف أمثاؿ والتيردده عمى األوساط األدبية أما الفناف )جوجافو فنتيجة لت
التشكيمي،  اتجاىويقـو عمى الكممات، إلى  الذي الرمزي األدبي االتجاهفإنو خاستطاع أف ينقؿ ذلؾ « أوييو ألبرت»و 

، 7991، يٓب عٕرط)السطحي عميو األشكاؿ دوف ذلؾ الظاىر  تنطوي الذييعنى الرمز ىنا ذلؾ الجوىػر  حيث

  (3ص
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)كمػػا يكػػوف الرسػػـ يكػػوف الشػػعرو ويقػػوؿ الشػػاعر « ؽ.ـ 4 - 21ىػػوراس » الرومػػانييقػػوؿ الشػػاعر 
)أريػػد المزيػػد مػػف فرشػػاة الرسػػـ وحريتيػػاو، ىاتػػاف العبارتػػاف عمػػى لسػػاف شػػاعر « ولػػيـ وردزورت» البريطػػاني
يرجػػع  والتػػيتباعػػد بينيمػػا القػػروف تعبػػراف عػػف العبلقػػة المتبلزمػػة بػػيف الشػػعر والتصػػوير  ألمػػانيو خػػر  رومػػاني

 والغرب.تاريخ الشرؽ  فيالم رخوف تأثيرىما المتبادؿ إلى ثبلثة  الؼ سنة 
مف اإلشارات مف الرسـ أو التصوير كأدوات فف الرسـ )المساحة، الحػائط،  إف استحضار الشعػر لكثير

أورؿ فيو الرسـ في الشعر بعد أف طوع الشاعر المغة  الذيفرشاة، األلوافو لتدؿ عمى المدى الجدار، الريشة، ال
تطويعػػًا شػػعريًا لتتحػػوؿ إلػػى فرشػػاة معبػػأة بػػاأللواف تعمػػؿ عمػػى سػػطح الورقػػة لتفعيػػؿ مسػػاحات القصػػيدة الموحػػة 

 بخطوطيا الداللية.  
 :التشكيميوعبلقتيا بالفف الفنوف النثػػرية أو السردية )القصػة أو الروايةو  خامسًا:

شكؿ نثرى ، وبشكؿ خاص تعػد القصػة القصػيرة  فييمكف تعريؼ القصة القصيرة بأنيا خقص مختصر 
، فػيمكف أف تكػوف (873ص ،1007، ػجاذ انحًٛاذ شبكز)وثيقة الصمة بالشعر والمسرح ، ولكنيا متميزة عنيما

بنائػػو عمػػى فنػػى  فػػينػػص واحػػد وبر يػػة محػػددة ، وفػػف القصػػة يعتمػػد  فػػيخياليػػة أو عاطفيػػة  سػػيكولوجية أو
، خفػأوؿ تػأثير مػنظـ لفػف المكػانيفيو يعتمد عمى فػف التصػوير لبنػاء البعػد  زمانيالتصوير والسرد ، وألنيا فف 

تفصػيبلتو الدقيقػة ،  فػياىتمػت بعػرض صػور الحيػاه والواقػع  التػيالتصوير عمى فف القصة ظير مػع الواقعيػة 
، 74ص، انؼاذد  ،1001، يحظٍ ػطٛاخ)ىتمت بتحديد المبلمح التشريحية لمشخصية وتفاصيميا الخارجيػةكما ا

                  (.11ص
 ، احتفظػػت القصػػة بتوظيػػؼ خصػػائص فػػف التصػػوير ، مػػف حيػػثومػػع تعػػدد المػػدارس الفنيػػة الحديثػػة
ظيػػػار عنصػػر الحركػػػة بنػػػاء  فػػيإال بتكوينػػػو  ، فتػػرى مػػػثبل أسػػموب السػػرد ال تظيػػػر قيمتػػوعػػرض الشخصػػية وات

، ومف ناحية السرد خفإف الموحة لعبت دورًا ميمًا ومحوريا، فبالنظر إلى مػا اسػتندت إليػو روايػة خشػيفرة تصويري
والوحيػد إلػى )لغػز الكػأس المقػدسو المحػور العػاـ  الرئيسػيدافنشيخ لمكاتب داف براوف، إذ ُتعد الموحػة المفتػاح 

تدور حولو األحداث، حيث يقوؿ السيد ختيبينجخ إحدى الشخصيات الرئيسية في الرواية أف ليوناردو كشػؼ  التي
، وفػػوؽ دافنػػياألمػػر تمامػػًا فػػي ىػػذه الموحػػة، كمػػا تتعػػرض الروايػػة لمكثيػػر مػػف األعمػػاؿ الفنيػػة لمرسػػاـ الشػػيير 

طورية خالعشػاء األخيػرخ التػي ضػمنيا جدارية كنيسة سانتا ماريػا فػي ميبلنػو بإيطاليػا رسػـ دافنشػي لوحتػو األسػ
 و.0224، حامد أنور)الكثير مف األسرار والرموز حوؿ عقائده 

 التشكيمي:المسػػػػرح والفػػف  سادسًا:
وىػي  المباشرة،يمكف رصد العبلقة بيف التشكيؿ والمسرح مف خبلؿ الكثير مف الدالالت المباشرة ورير 

 بمجمميا تشكؿ تعبيرًا عف الحس الفني والقضايا اإلنسانية والفكرية ومف خبلؿ مبلمح بصرية وحركية ومفردات 
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  الكتمة والفراغ والظؿ والنور.
بػػيف جوانبػػو المتعػػددة ألوانػػًا شػػتى مػػف الفنػػوف والميػػارات الفنيػػة المينيػػة  يحػػويوالمسػػرح فػػف شػػامؿ 

ىػو أحػد مجػاالت  المسػرحيومف ناحية أخرى يعتبػر الػديكور  و2555، سميماف)كماؿ محمود األدبية والمواىب 
وىػذا التكامػؿ يػ دى إلػى  المسػرح،وبذلؾ تكوف ىنػاؾ عبلقػة تكامميػة بػيف الفنػوف مػف خػبلؿ  التشكيمية،الفنوف 

وعػػف طريػػؽ المسػػرح يحػػدث توحيػػد لممشػػاعر،  المشػػاىد.لػػدى  الجمػػالي الػػوعيوتنميػػة  لآلخػػر،إظيػػار كػػؿ فػػف 
مكػاف وزمػاف  فػيويجمعيػـ  واألسػىو،فالمسػرح يجمػع النػاس عمػى شػعور واحػد )المتعػة  الذاتيػة،عف  تعادواالب

بػيف الفنػوف  المسػرحي، والتوافػؽالعػرض  فػياالنسػجاـ  وىػييوحد الفنوف لتحقيػؽ قػيـ جماليػة  واحد، والمسرح
تج عػف عػرض الػدراما عنصػر التخيػؿ والتوحػد النػا الواقػع، وتحقيػؽصػورة مختمفػة عػف  فػي درامػيلعرض عمػؿ 

والىتمػػاـ  واحػػد،ىػػدؼ  ؿالجميػػور حػػووكػػذلؾ يجمػػع المسػػرح  المشػػاىد،نفػػس  فػػياليادفػػة إلػػى رػػرس الجمػػاؿ 
     التشكيمية.المسرح بالعناصر المرئية فيو مرتبط بالتطور السريع لمفنوف 

 نماذج مف تأثير الفف التشكيمي في الشعر عبر العصور:
ما تنتمي إليو مف مجاالت الفف التشكيمي أليمػت الكثيػر مػف الشػعراء إف األعماؿ الفنية عمى اختبلؼ 

 إلنتاج قصائد ذات طابع خاص، تميزت بحالة مف التوحد مع العمؿ الفني واالنتماء إليو واإلحساس المتفرد.
ف وات  والتمقػػيطريقػػة التشػػكيؿ والصػػيارة والتػػأثير  فػػييجعمػػو قرينػػًا لمرسػػـ ومشػػابيًا لػػو  فالتقػػديـ الحسػػي لمشػػعر

 و.042، ص2533جابر عصفور، )بواسطتيا. يصوغ بيا ويصور  التيالمادة  فياختمؼ عنو 
 وفػػؾ طبلسػػمو، الفنػػيأرػػوار العمػػؿ  فػػيبعػػض تجػػارب الشػػعراء لمغػػوص  ىنػػا ىػػيسػػتطالعنا  التػػيإف الصػػور  

 .سواء بالوصؼ المباشر أو السخرية الفجة إلى التأمؿ اليادئ التعبير، فيوتنوعت أساليبيـ 
 عداـ الثوار:لوحة إ

مػػايو  0ويػػاو وتوصػػؼ الموحػػة أيضػػا باسػػـ )چلوحػػة إعػػداـ الثػػوار لممصػػور األسػػباني )فرانشيسػػكو دى 
و كػوارث الحػرب وفظػائع جنػود نػابميوف الػذي اجتػاح أسػبانيا 2424مػايو  3و والتي تصور مػع توأميػا )2424
 وىي محفوظة بمتحؼ ألبرادو فى مدريد. 2429، وقد رسميا عاـ 2424سنة 
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 (،7شكم )

 ػذاو انضٕار، يزحف أنجزادٔ، يذر٘ئ فزاَشٛظكٕ عٕٚب، 

 القصائد المستوحاة مف الموحة:
 قصيدة بعنواف )نظاـ العالـو لمشاعر الدنماركي إيريؾ كنودسف: -

     العيوف األفواه.. أرمضوا فيضعوا األصابع 
    لف يجديكـ ىذا شيئاً 

         الميؿالموت يصيب، الموت تحالؼ مع 
    األعمى، الثمجيىذا الميؿ 

 ، وال يمد رير اعتقاالت جديدةبشيء يشيال  الذي
 سباسـ النظاـ المقد

 و  23، ص 2531ا )كرانس جسبرت، البعض عمييـ أف يقتموا والبعض عمييـ أف يموتو 
 :والتر باوراأللماني  لمشاعر بعنواف )الثاني مف مايوو قصيدة -
 مف مايو: الرجؿ ذو القميص األبيض  الثاني

 المتصمب،مثؿ المشعؿ المحترؽ 
 الميؿ  فيقبؿ أف ييوى 

 ىكذا تموت الثورة وىكذا يموت الشعب 
 شيء؟ أيألجؿ 

 أنو يموت ألجؿ أربلؿ جديدة.. انظر إلى الصورة 
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 عيف  والرائي.. الرساـجويا المبصر 
 القادرة مع ذلؾ دائما  المفتوحة، الباردة،والنظرة 

  ءشيعمى امتصاص كؿ 
 .و11، ص2531)عبد الغفار مكاوى، توزع الضوء والميؿ التيتتبعيا اليد 

 لوحة العمياف:
المناظر الطبيعية، وىذه الموحة  مصوري)بروجيؿ األكبرو وكاف مف أشير  اليولنديمف أعماؿ الرساـ 

 خر ما رسمو بروجيؿ وبيا مجموعة مكونة مف ستة عمياف يستندوف عمى بعضيـ البعض معتمديف عمػى  ىي
عصاه مما يسبب ربكة ليـ وتحمؿ ىػذه  الثانيحفرة وتسقط عصاه وكذلؾ يفقد  فييقع  والذيأوليـ ويثقوف بو 

  كثيرة يفسرىا كؿ مشاىد ليا تفسيراً  معانيالموحة 
 

   

   
   
   
       
    

 

 (، ثزٔعٛم األكجز، انؼًٛبٌ، انًزحف انٕطُٙ، نُذ1ٌشكم )

 القصائد المستوحاة من الموحة:
 قصيدة بعنواف )أمثولة العميافو لمشاعر الدنماركي إيريش لوتس: -

 الجرس يجمجؿ في أرجاء البيت
 والرعب يرج ف اد الميؿ الساكف  

 وعمى مضض يجفو النـو جفوني 
 في الحمـ رأيت الصورة 

 نحو الموت الداىـ تتعثر أقداـ رجاؿ ستة 
 الكريات بتجويؼ األعيف جوفاء بغير بريؽ



  ودور ىذه العبلقة فى إثراء التذوؽ الفنى األنماط األدبية وعبلقتيا بالفنوف التشكيمية

 انغْٕز٘ يحًذ طًبػ حبيذ سٚبدح، أ/طبرح أػذاد/ أ.د / يٓب سكزٚب ػجذ انزحًٍ، أ.و.د / 
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 وشعاع الحب كذلؾ منطفأ 
 والكؿ تشبث بقضيب وتحسس وجية دربو 

 سقطوا في قبضة قدر أعمى 
 و 2513إيريش لوتس، )واندفعوا في الميؿ األعمى 

 قصيدة بعنواف )العميافو لمشاعر األلماني والتر باور: -
 كب ستة عمياف يخترؽ الصورة مو 

 ينحدر إلى أسفؿ، السقوط حتمي 
 فاألعمى يتبع أعمى البد مف أف يسقط 

 طاليـو بديع، لكف ما نراه ىو السقو 
 وصية، فالكممات األخيرة  وىيالصورة،  ىيتمؾ 

 البداية فيالنياية ال  فيُتكتب وُتوقع 
 سقط إيكاروس دوف أف ينتبو إليو أحد 

 والنيار الساطع لـ تعكر صفوه بقعة واحدة 
 برج بابؿ يرتفع كما ترتفع األشجار إلى السماء 

 لكف مف يدركو الموت ال يشعر بو أحد
 نماذج مف تأثير الشعر فى الفف التشكيمى عبر العصور:

، وظير ىذا مف تعد األعماؿ األدبية مف أكثر المجاالت خصوبة فى إثراء موضوعات الفف التشكيمى
خبلؿ نماذج مف االنتاج التشكيمى التى تأثر فييا الفنانوف بأعماؿ أدبية بعضيا كاف لو شيرة تاريخية كبيرة 
 مثؿ الكوميديا اإلليية لؤلديب )دانتىو، واإللياذة لؤلديب )ىيموروسو التى أليمت الفنانيف أعمااًل فنية متميزة.

 لوحة يوـ الحساب:
العمؿ الذى أبدعو الفناف )مايكؿ أنجموو متأثرًا بالكوميديا تعددت األسماء التى أطمقت عمى ىذا 

 .اإلليية لؤلديب اإليطالى دانتى أليجيرى، فسميت بموحة )الدينونة األخيرةو، كما سميت )يوـ القيامةو
 

 

 

 (8شكم)                     

  انذَُٕٚخ األخٛزح، يبٚكم أَغهٕ،         

 ،انفبرٛكبٌكُٛظخ كبثٛال طٛظزٍٛ فزٚظكٕ،طقف
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 انغْٕز٘ يحًذ طًبػ حبيذ سٚبدح، أ/طبرح أػذاد/ أ.د / يٓب سكزٚب ػجذ انزحًٍ، أ.و.د / 
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تعد لوحة )الدينونة األخيرةو أشير الصور الجصية الجدارية فى روما وأكبرىا حجمًا والشخصية  
المسيح الذى ُيرى متوسطًا فوؽ السحب وىو يشير بيده فى إيماءة راضبة معمنًا  السائدة فييا ىى شخصية

القسـ األسفؿ مف الموحة الجصية  لعنتو عمى اآثميف وتقؼ العذراء بجواره منحنية فى اشفاؽ وخوؼ، وفى
الجدارية تنفخ المبلئكة فى األبواؽ التى يوقظ صوتيا الموتى مف قبورىـ، وعمى اليسار)عمى يميف المسيحو 
ُيرى المختاروف وىـ يصعدوف إلى السماء وعمى الجانب اآخر ُيرى المدانوف يسحبوف إلى أسفؿ إلى ىاوية 

 و 44، ص2543بلاير وىبة، متقدة و يقؼ حوؿ المسيح القديسوف)ر

 لوحة حصاف طروادة:
و والتى استميميا الفناف مف الممحمة جيوفاني باتيستا تيبولووىى لوحة مف أعماؿ الفناف اإليطالى )

الشعرية )اإللياذةو لؤلديب ىيموروس وتعبر الموحة عف خدعة الحصاف التى وردت فى ممحمة )اإللياذةو والتى 
كانت تروى الخدعة التى لجأ أييا األرريقيوف فى حصار مدينة طروادة بعدما أظيروا الخداع بانسحابيـ وتركوا 

ففرح اىؿ طروادة وأخذوه، وأثناء الميؿ خرج مف ىذا الحصاف األرريقيوف وفتحوا  خمفيـ حصانًا خشبيًا ضخـ
 أبواب المدينة ليبًل لدخوؿ باقى جيشيـ 

 
 

 (5شكم)                  

 عٕٛفبَٙ ثبرٛظزب رٛجٕنٕحصبٌ طزٔادح،  
 
 

 

 مستمدة مف ديواف )الرسـ بالكمماتو لنزار قبانى: لوحة
، وقد 2522الرسـ بالكممات ىو اسـ الديواف الشعرى لمشاعر السورى نزار قبانى الذى صدر عاـ 

استوحى الفناف التشكيمى السورى )أيمف الدقرو عدة لوحات مف ىذا الديواف منيا لوحة عنوانيا بيت مف أبيات 
 قصائد ىذا الديواف وىو: 

 
لمياسميف حقوؽ في منازلنا... وقطة البيت تغفو 

 .ترتاح حيث
 
 



  ودور ىذه العبلقة فى إثراء التذوؽ الفنى األنماط األدبية وعبلقتيا بالفنوف التشكيمية

 انغْٕز٘ يحًذ طًبػ حبيذ سٚبدح، أ/طبرح أػذاد/ أ.د / يٓب سكزٚب ػجذ انزحًٍ، أ.و.د / 
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 البحػػػػػػث: نتائج
 كالتالي:لما كانت فروض البحث 

  التشكيميأف ىناؾ عبلقة تأثير متبادلة بيف األدب والفف  -

 .التشكيميتربط بيف األدب والفف  التيىناؾ العديد مف العناصر المشتركة  -

 : التاليفقد جاءت نتائج البحث عمى النحو 
عبلقػػة تاريخيػػة اتضػػحت مػػف خػػبلؿ الدراسػػة التاريخيػػة ليػػا عبػػر  التشػػكيميالتػػأثير بػػيف األدب والفػػف  عبلقػػة-2

 بدأت منذ بداية تاريخ االنسانية وحتى عصرنا الحديث. التيالعصور المختمفة 
مػف  الفنػيمف شأنيا أف تثػرى التػذوؽ  والتي التشكيميالكثير مف العوامؿ المشتركة بيف األدب والفف  وجدت-0

مختمؼ المجاالت مثؿ النحت والتصوير وريرىا مستوحاة مف أعماؿ أدبية سواء  في خبلؿ تقديـ أعماؿ تشكيمية
 كانت قصة أو مسرحية أو شعر وريرىا.  

بالمجػػاالت  التشػػكيمينجػػد ىنػػاؾ سػػبيبًل لػػربط الفػػف  التشػػكيميخػػبلؿ دراسػػة العبلقػػة بػػيف األدب والفػػف  مػػف-3
مػف شػأنو إثػراء  والػذي التشػكيميحػدث إثػراًء لئلنتػاج المختمفة أسوة بيذه العبلقة، مثؿ الموسيقى وريرىا ممػا ي

 . المتمقيواالرتقاء بالر ية الجمالية لدى  الفنيجوانب التذوؽ 
  



  ودور ىذه العبلقة فى إثراء التذوؽ الفنى األنماط األدبية وعبلقتيا بالفنوف التشكيمية

 انغْٕز٘ يحًذ طًبػ حبيذ سٚبدح، أ/طبرح أػذاد/ أ.د / يٓب سكزٚب ػجذ انزحًٍ، أ.و.د / 
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 البحػػػػػػث: مراجع
 انًزاعغ انؼزثٛخ: - أ

 (.  يب ٔراء انفٍ. انقبْزح: انٓٛئخ انًصزٚخ انؼبيخ نهكزبة. 7998أحًذ حًذ٘ يحًٕد) 

 اإلثذاع انفُٙ. انقبْزح: دار انشزٔق.(. آفـبق فٙ 1007أحًذ ػكبشخ)

 (. فـٍ انشؼــز. رزعًخ ٔرقذٚى ئثزاْٛى حًبدح. انقبْزح: يطجؼخ األَغهـٕ.7938أرطــطٕ)

 (. ضزٔرح انفٍ. رزعًخ أطؼذ حهٛى. انقبْزح: انٓٛئخ انًصزٚخ انؼبيخ نهكزبة.7939أرَٛظذ فٛشز)

يفبْٛى انزهقٙ نذٖ انغًٕٓر. يغهخ ثحٕس (. دٔر انُبقذ انزشكٛهٙ فٙ رغٛٛز 1005 أيم أحًذ يحًٕد)

 كهٛخ انززثٛخ انفُٛخ، عبيؼخ حهٕاٌ. 

 (. انفٌُٕ انزؼجٛزٚخ فٙ انؼصز انحذٚش. انقبْزح: حٕرص نهطجبػخ ٔانُشز.1005أيم يصطفٗ)

 (. ػاليبد يٍ انضقبفخ انًغزثٛخ انحذٚضخ. انًغزة: انًإطظخ انؼزثٛخ نهذراطبد ٔانُشز. 7919ثٕل شبؤٔل)

 (. انصٕرح انفُٛخ فٙ انززاس انُقذ٘ ٔانجالغٗ. انقبْزح: دار انًؼبرف.7918ػصفٕر)عبثز 

(. انُقذ انفُٙ. دراطخ عًبنٛخ ٔفهظفٛخ. رزعًخ فإاد سكزٚب. انقبْزح: انٓٛئخ انًصزٚخ 7930عٛزٔو طزٕنُٛزش)

 نهكزبة.

 .1840زًذٌ، انؼذد (. ثٍٛ انزشكٛم ٔاألدة )انزأصٛز ٔانزأصٛز انًضبد(. انحٕار ان1003ًحبيذ إَٔر)

(. يحبضزح حٕل انؼالقخ ثٍٛ انشؼز ٔانفٍ انزشكٛهٙ.انًغزة: انًهزقٗ انؼزثٗ انضبنش 1075حذاو انٕدغٛز٘)

 نهفٌُٕ انزشكٛهٛخ.

 . انقبْزح: يكزجخ انزعبء. 8(. يٕطٕػخ يٍ رزاس انقجظ،ط1005حشًذ يظٛحخ عزعض)

 نهًالٍٚٛ.  (. انًؼغى األدثٙ. ثٛزٔد: دار انؼهى7919حٛذر ػجذ انُٕر)

 (. انكٕيٛذٚب اإلنٓٛخ. رزعًخ كبظى عٓبد.ثٛزٔد: انًإطظخ انؼزثٛخ نهذراطبد ٔانُشز.1001داَزٙ أنٛغٛزٖ)

 (. دراطبد فٙ انفٍ. انقبْزح: دار انكزبة انؼزثٗ.1071ريظٛض َٕٚبٌ)

 (. َظزٚخ األدة. رزعًخ ػبدل طاليخ. انزٚبض: دار انًزٚخ7991رُّٚٛ ٔٚهٛك)

 (. َظزٚخ األدة. رزعًخ يحٛٙ انذٍٚ صجحٙ. نجُبٌ: انًإطظخ انؼزثٛخ نهذراطبد ٔانُشز.7931ٔٚهٛك)رُّٚٛ 

 (. فٙ رأرٚخ انفٌُٕ انغًٛهخ. انقبْزح: دار انشزٔق.7993طًٛز غزٚت)

 ػصز انصٕرح. انكٕٚذ: ػبنى انًؼزفخ. (.1004شبكز ػجذ انحًٛذ)

 ػبنى انًؼزفخ. انزفضٛم انغًبنٗ. انكٕٚذ: (.1007شبكز ػجذ انحًٛذ)

 (. ربرٚخ انفٌُٕ انغًٛهخ ػُذ قذيبء انًصزٍٚٛ. انقبْزح: دار انًؼبرف.7909شكز٘ صبدق)

 . انقبْزح: دار انًؼبرف. 3(. فٗ انُقذ األدثٙ. ط1003شٕقٙ ضٛف)

 . 71(. انشؼز ٔانفٍ انزشكٛهٙ. يغهخ انحٛبح انزشكٛهٛخ، طٕرٚب، انؼذد 7938طبرق انشزٚف)

 (. قصٛذح ٔصٕرح.انكٕٚذ: انًغهض انٕطُٙ نهضقبفخ ٔانفٌُٕ ٔاٜداة. 7913ػجذ انغفبر يكبٖٔ)

انشؼز األنًبَٙ ثؼذ انحزة انؼبنًٛخ انضبَٛخ.  -نحٍ انحزٚخ ٔانصًذ (.7914ػجذ انغفبر يكبٖٔ)

 انقبْزح: انًكزجخ انضقبفٛخ. 

  (. انفٍ ٔاإلَظبٌ. انقبْزح: انٓٛئخ انًصزٚخ انؼبيخ نهكزبة.1008ػش انذٍٚ اطًبػٛم)

(. انكٕيٛذٚب االنٓٛخ نذاَزٙ ٔأصزْب فٙ انفٍ انزشكٛهٙ. انقبْزح: انٓٛئخ انًصزٚخ انؼبيخ 7931غجزٚبل ْٔجخ)

 نهكزبة. 

 ،ثغذاد: دار انشئٌٕ انضقبفٛخ انؼبيخ.7،ط1(. دراطبد فٙ انفهظفخ انؼهًٛخ ٔاالَظبَٛخ،ط1001قٛض ْبد٘)

 انغٛت نهُشز.  (. قصبئذ ػهٗ صٕر. انقبْزح: دار كزبة7914كزاَض عظجزد)

(. أصز فٍ انزصٕٚز فٙ رطٕٚز خهفٛبد انًظزحٛخ فٙ انفٍ انحذٚش. رطبنخ 7999كًبل يحًٕد طهًٛبٌ)

 يبعظزٛز، كهٛخ انفٌُٕ انغًٛهخ، عبيؼخ حهٕاٌ، انقبْزح.

 . انقبْزح: انًغهض األػهٗ نهضقبفخ. 74(. انزقبء انفٍ ٔاألدة.انًحٛظ انضقبفٙ. انؼذد1001يحظٍ ػطٛخ)



  ودور ىذه العبلقة فى إثراء التذوؽ الفنى األنماط األدبية وعبلقتيا بالفنوف التشكيمية

 انغْٕز٘ يحًذ طًبػ حبيذ سٚبدح، أ/طبرح أػذاد/ أ.د / يٓب سكزٚب ػجذ انزحًٍ، أ.و.د / 
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 (. انزقبء انفُـٌٕ.انقبْزح: ػبنى انكزـت.1008خ)يحظٍ ػطٛ

 .100(. أحالو األدٚت_أحالو انزطبو. يغهخ أخجبر األدة، انؼذد 1003يحًذ انشزثُٛٙ)

 . 74015(. انشؼز ٔانزطى. عزٚذح انزٚبض انٕٛيٛخ، انؼذد1009يحًذ انصفزاَٗ)

 (. يزٍ األعـزٔيٛخ. ثٛزٔد: دار انٓالل.7939يحًذ انؼبيهٗ)

 . انقبْزح: دار انشزٔق.7(. اإلطالو ٔانفٌُٕ انغًٛهخ، ط7997ػًبرح)يحًذ 

 (. األدة ٔانًغزًغ. انقبْزح: انذار انقٕيٛخ نهطجبػخ ٔانُشز. 7931يحًذ كًبل انذٍٚ ػهٗ ٕٚطف)

 (. انقصٛذح انزشكٛهٛخ.انقبْزح: انٓٛئخ انًصزٚخ انؼبيخ نهكزبة. 1003يحًذ َغٛت انزالٖٔ)

 (. انقصٛذح انزشكٛهٛخ فٙ انشؼز انؼزثٙ.انقبْزح: انٓٛئخ انًصزٚخ انؼبيخ نهكزبة.7993يحًذ َغٛت انزالٖٔ)

 (. أطزار انفٍ انزشكٛهٗ. انقبْزح: ػبنى انكزت. 7930يحًٕد انجظَٕٛٗ)

 (. األطض انُفظٛخ نإلثذاع انفُٙ فٙ انشؼز خبصخ.انقبْزح: دار انًؼبرف. 7910يصطفٗ طٕٚف)

.انقبْزح:انٓٛئخ انًصزٚخ 4يغهخ فصٕل ،انًغهذ اإلَغهٛشٖ انحذٚش. (. انزصٕٚز ٔانشؼز7934يحًذ ػُبَٗ)

 انؼبيخ نهكزبة.

(. انصٕر انشؼزٚخ كًصذر نالطزهٓبو فٙ انزصٕٚز انحذٚش، رطبنخ يبعظزٛز، كهٛخ انززثٛخ 7991يٓب عٕرط)

 انفُٛخ، عبيؼخ حهٕاٌ، انقبْزح. 

 َبد. ثٛزٔد: دار انجٛزَٔٙ نهُشز. (. طٛزٔرح اإلثذاع انفُٗ. رزعًخ ػذَبٌ يذا1003يٕطّٛ كبغبٌ)

يذخم ئنٗ رذٔق انفٍ ٔانزغزثخ انغًبنٛخ. رزعًخ فخز٘ خهٛم. ثغذاد: دار -(. حٕار انزؤٚخ7991َبصبٌ َٕثهز)

 انًأيٌٕ.

 (. ػُبصز انجالغخ األدثٛخ. انقبْزح:دار انًؼبرف. 1008َجــٛم راغــت)

 (. انُقذ انفُٙ. انقبْزح: يكزجخ يصز. 7993َجٛم راغت)

 . ثغذاد: يكزجخ انزحـزٚز.7(. انفكـز طجٛؼزّ ٔرطٕرِ،ط7991َٕر٘ عؼفز)

 (. انفٍ انٕٛو. رزعًخ يحًذ فزحٗ ٔعزعض ػجذِ. انقبْزح: دار انًؼبرف.7937ْزثزد رٚــذ)
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