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 ص البحث:مخستم
 -تطور فن التصوير القصصي عبر بعض من الحضارات المختمفة )المصري القديم البحثتناول ي     

منذ القرن الثالث عشر حتى واإلسبلمي(، وأيًضا تطوره من خبلل المدارس والحركات الفنية بأوروبا )-والقبطي
وفي النياية . تناول أشكال التعبير عن القصة بالموحات التصويريةيكما ، النصف األول من القرن العشرين(

، وىي استنتاجات البحث ويعرض، نتائج لسمات التصوير القصصيما توصمت إليو الدراسة من البحث  يقدم
ومن دونيا ال تتميز بيا لوحات التصوير القصصي  التي تتوافر بشكل كبير والسمات ىناك بعض من  كالتالي:

 والتعبير القصصي  والتكوين الدرامي، والتشخيص،تعد الموحة التصويرية من ضمن أنواعو، ومنيا "المضمون 
وىناك  التشخيص".والضوء والظل، والمون، و ، وتسمسل أو ترابط األحداثوالرمز،  الوجو والجسد(، والحركة،ب)

في الموحات، وعدم توافرىا ال يؤثر عمى كونيا من ضمن أنواع التصوير  ال تتوفر بشكل كبيرسمات آخري 
 ."والمكان والزمان، الكممات والنصوص"منيا   القصصي

 الكممات المفتاحية:
 فن التصوير القصصي، أنواع التصوير القصصي، تطور فن التصوير القصص عبر الحضارات المختمفة.
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    Abstract 
  The research explores the development of narrative painting in some 

different cultures (Egyptian, Coptic, and Islamic), as well as its development 

through schools and Trends art in Europe (from the 13th century until the first 

half of the 20th century). Altho, it explores expressions of the story with painting. 

Finally, the research presents the results about narrative painting features, then 

it presents the study conculsion. 
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The art of narrative painting, types of narrative painting, the art of narrative 

painting has evolved across different civilizations.  
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 :مقدمةال
التصوير التاريخي امتداد لفن  ىو حديثًا Narrative Painting"تصوير القصصي فن "ال يعتبر     

History Painting".حيث أن كممة التاريخ  " قديًماhistory" تتعمق بمصطمح التاريخ اإليطالي "Italian 

istoria"" السرد أو القص " يقصد بو، والذيnarrative or story"  وليس الوصف الدقيق أو التوثيقي(
((Sherline Pimenta, Ravi Poovaiah, 2010, P26 .لؤلحداث الفعمية(

 

الحديث مصطمح "التصوير القصصي"  لذلك أطمق بالمغة العربية عمى ىذا النوع من الفنون  في العصر     
 Narrative"وأحياًنا أخرى "التصوير السردي أو التصوير السردي القصصي" فكميا مرادفات لنفس المعنى"

Painting،  مع األخذ في االعتبار بأن كممة سرد"Narrative" بوجود صياغة  في بعض األحيان ترتبط
 أو نصوص داخل الموحة التصويرية. لكممات

  مشكمة البحث:
من الضروري وجود دراسة تبحث عن سمات التصوير القصصي ولذلك رأى الباحث أن ىناك أىمية في      

دراجيا في   يمكن تحديد مشكمة البحث في التساؤل ااَلتي :وبالتالي . ىيئة نتائجالبحث عن تمك السمات وا 

  ؟السمات التي تميز لوحات التصوير القصصيما ىي 
 يفترض البحث ما يمي:  فرض البحث:

  القصصيأن ىناك سمات مميزة خاصة بموحات التصوير. 
 تيدف الدراسة إلى ما يمي:  أىداف البحث:

مةن خةبلل المةدارس تطةوره الحضارات المختمفةة وأيًضةا من فن التصوير القصصي عبر بعض  عمى التعرف .ٔ
 والحركات الفنية.

 .أشكال التعبير المختمفة عن القصة بالموحات التصويريةالتوصل إلى  .ٕ
 .لوحات التصوير القصصي بيا ميزتالتي تالسمات استنتاج  .ٖ

 أىمية البحث:
من خبلل مدارس  اطبلعو عمى تاريخ التصوير القصصي ومراحل تطورهتوافر ىذه الدراسة تفيد الفنان في  .ٔ

 الفن الحيث.

في التعبير  والمصور عمى نجاحالتصوير القصصي تساعد الفنان  التي تتميز بيا لوحات سماتالاستنتاج  .ٕ
 قصتو.عن مضمون 
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 يقتصر البحث عمى ما يمي:  حدود البحث:
والحضارة  -ثبلث حضارات ىي )الحضارة المصرية القديمةفن التصوير القصصي في التراث عبر لدراسة  .ٔ

  .والحضارة اإلسبلمية( -القبطية

القرن الثالث  ذمن) األوروبيةالمدارس والحركات الفنية  من خبللدراسة لتطور فن التصوير القصصي  .ٕ
 ( عشر حتى النصف األول من القرن العشرين

 التاريخي والمنيج الوصفي، من حيث:يتبع ىذا البحث كبًل من المنيج   :البحث منيجية
 دراسة تاريخية ألصل ونشأه مصطمح التصوير القصصي وتعريفاتو المختمفو والتصنيفات الخاصة بو.  .ٔ
 التصوير القصصي عبر الحضارات المختمفة. لفندراسة وصفية تاريخية  .ٕ

  .األوروبيةدراسة وصفية تاريخية لتطور التصوير القصصي من خبلل المدارس والحركات الفنية  .ٖ

 عن القصة بالموحات التصويرية. التعبيرألشكال دراسة وصفية  .ٗ

 أدوات البحث:
  التصوير القصصي وتعرض عمى السادة المحكمين في بيا لوحات ميز تسمات التي تالاستمارة الستبيان

 التخصص.

 مصطمحات البحث :
 "سمات "Features:  

والخصائص الصفات  يقصد بيا فييبأنيا "عبلمة")معجم القاموس المحيط(،  لغوًياوتعرف مفردىا سمة      
والتي تظير من السمات الفنية ىي تمك  بياالمميزة لشئ ما وتجعمنا نتعرف عميو، وفي البحث الحالي يقصد 

 .لموحةاالتجاه الشكمي والتعبيري يمكن من خبلليا االستدالل عمى و ، لوحات التصوير القصصيخبلل 
 " القصصيالتصوير Narrative Painting": 

 أنو "مجموعة منبفي التراث "  Narrative paintingالقصصيتصوير لا" عرف "عبد الغني الشالي     
المقطات التصويرية التي تحكي قصة ما مستمدة خصائصيا من التراث القديم بشتى أنواعو ويكون موضوع 

ويقصد ىنا بالتراث القديم والتاريخ  "منيا )القصص التسجيمي(الموحة أقرب إلى التاريخ ويسمى ىذا المون 
القصص المصور بشتى أنواعو سواء ممحمية أو دينية أو اسطورية خيالية أو واقعية وصفية والتي تكون 

 سموب الكبلسيكي.سبلمية وبخاصة باألحداث قصصية كما بالمنمنمات اإلأقرب لمتاريخ التسجيمي المصور أل
 (ٕٗ، صٕٙٓٓالعظيم، ناىد سمير عبد)
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عمل فني يحتوي عمى قصة ما تسرد عن طريق الصور جرائًيا بأنو: إالتصوير القصصي  يعرفبينما      
في الغالب ألما من قصص الدين أو األساطير أو التاريخ أو األدب، حيث يعتمد عمى    المرسومة أو النقوش

اختيار مشيد أو سمسمة من المشاىد تتطمب تسمسل ما بينيا لتعبر عن قصة معينة يصورىا الفنان في 
 لوحتو، مما يجعمو يختمف بشكل ما عن المشيد اليومي العادي.

 ": Narrative Paintingلتصوير القصصي "اأواًل: ماىية 

البد من البحث في أصل المصطمح ونشأتو وتطوره وأيًضا عرض  "التصوير القصصي"لمتعرف عمى ماىية      
ثم عرض ألىم تصنيفاتو تبًعا لمضمون القصة المتناولو داخل الموحة تعريفات التصوير القصصي،  أىم

 التصويرية.
 :Narrative Painting"التصوير القصصي "أصل ونشأة مصطمح  .ٔ

امتداد ىو  حديثًا "Narrative Paintingتصوير القصصي ال"فن أن  مقدمة البحثكما اتضح في      
من  "history painting" ، فقد تم تقديم مصطمح" قديًماHistory Paintingالتصوير التاريخي لفن "
، في البداية كان التصوير التاريخي الميبلدي في القرن السابع عشر " الممكية الفرنسية األكاديمية" قبل

يوصف الموحات التصويرية ذات الموضوعات المستمدة من التاريخ اليوناني والروماني القديم )الكبلسيكي(، 
سيستاين " سقف مثلوما يتضمنو من روايات دينية  والكتاب المقدساألدب العالمي، وواألساطير الكبلسيكية، 

نياية القرن الثامن عشر وفي خبلل النصف األول  معثم بعد ذلك  ،"مايكل أنجمو" بالفنان الخاص "تشابل
مثل مشاىد المعارك  سابقتيامن من القرن التاسع عشر، اشتممت الموحات عمى مواضيع تاريخية أحدث 

ي نيمسون و"ىنر ، "جون سنغتون كوبمي"و ،"بنيامين وست" ينريخية األخرى التي رسميا الفناناواألحداث الت
 "أونيل

 (https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/glossary/history-painting)  

خصوًصا في بداياتو  "التصوير التاريخي"األسموب الذي تميزت بو تمك النوعية من لوحات  فقد اعتبر     
ذروة تدريب كان ُينظر إليو عمى أنو و  "،style grandُعرف باسم "الطراز الكبير حيث  ،كبلسيكًيا ومثالًيا

تصوير فن ، و البورتريو فن تصويرك األخرى التصوير ونأىم نوع من أنواع فن األكاديمي واعتبر المصور
المناظر  تصويرفن "، و painting  genreالنوعي"الرسم  يسم والذيمشاىد الحياة اليومية 

 ،(https://www.tate.org.uk/art/art-terms/h/history-painting) الصامتة والطبيعة الطبيعية
 ات. لؤلحداث التاريخية في تمك الفتر  من أىم مصادر التوثيق "التصوير التاريخي"ف

      

file:///D:/رسالة%20الدكتوراة/بحث%20الترقية/بحث%20الترقية%20الأول/البحث%20النهائي/(https:/www.nationalgallery.org.uk/paintings/glossary/history-painting
file:///D:/رسالة%20الدكتوراة/بحث%20الترقية/بحث%20الترقية%20الأول/البحث%20النهائي/(https:/www.nationalgallery.org.uk/paintings/glossary/history-painting
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/h/history-painting
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( تحواًل في االىتمام نحو المواضيع مٓ٘ٛٔبينما شيدت الخمسينات من القرن التاسع عشر )
  األكثر إنسانية ورومانتيكية بداًل من تقديم مواضيع أدبية أو تاريخية كبيرة

(https://www.tate.org.uk/art/art-terms/n/narrative.)  
في ولم يعد يطمق ىذا المصطمح بشكل عام   "التصوير التاريخي"في القرن العشرين انحدر دور بعد ذلك  ثم

واستبدل  حتى بالنسبة لمعديد من األعمال التي ال تزال تتضمن القصص التاريخيتاريخ الفن الحديث، 
كما يطمق عميو حتى اآلن لتوسيع نطاق " )Narrative Paintingالتصوير القصصي "بمصطمح 

التصوير " اصبحت لوحات فقد .الموضوعات والسمات القصصية التي تتضمنيا الموحات التصويرية(
التي تشير إلى  والرموزالكثير من اإلشارات  فقد تضمنت، بشكل كميواضحة  غير غير مباشرة أو" القصصي
تتضمن يذه األعمال بشكل عام فأو األحداث الشائعة في حياة الفنان  أو االجتماعية، القضايا السياسيةبعض 

. من لكي يستطع تفسيرىا أن يقدم بعض المعمومات عنيامن الفنان تتطمب التي حديثة الرموز ال الكثير من
 .و(  لبابمو بيكاسٖٜٚٔلوحة الغورنيكا )لذلك األمثمة األكثر شيرة 

 :Narrative Painting" التصوير القصصي"تعريف  .ٕ
"ساتشيفيل  فيتعر يذكر منيا ىناك اختبلفات مستمرة حول التعريف الدقيق لمفيوم التصوير القصصي،      

تصوير القصصي بالعصر الفكتوري البريطاني عام عن ال"  في دراستو  Sacheverell Sitwellسيتويل
لحظة يختارىا الفنان من ضمن عدة أحداث ذات صمو ببعضيا  فيي لوحة من حكاية،فقال ىو "(، مٖٜٚٔ)
أو المشيد  قبل وبعد الموقف األحداثمكي نطمق عمييا قصة يجب أن نستنتج فث عن كثب في تفاصيميا، بحوي

-https://eclecticlight.co/2016/02/24/the-story-in-paintings-so)".الذي عبر عنو الفنان

what-is-a-narrative-painting/)  
التصوير ""فصبًل كامبًل في كتابيا عن تعريف  Erika Langmuirبينما كرست "إريكا النجميور      

تتعمق القصص بسمسمة من األحداث تتحقق خبلل فترة زمنية معينة، " ، فكتبت تقولم(ٖٕٓٓ) "القصصي
-https://eclecticlight.co/2016/02/24/the-story-in .)وتشتمل عمى أفراًدا حقيقيين أو خياليين

paintings-so-what-is-a-narrative-painting/) 

 : اآلتي ذكر منيايانيين العرب، ىناك أيًضا تعريفات أخرى لمتصوير القصصي لدى المفكرين والفن
أنو  قالفي التراث حيث "  Narrative paintingالقصصيتصوير "لم تعريف "عبد الغني الشال     

المقطات التصويرية التي تحكي قصة ما مستمدة خصائصيا من التراث القديم بشتى أنواعو  "مجموعة من
ويقصد ىنا بالتراث  "المون منيا )القصص التسجيمي(ويكون موضوع الموحة أقرب إلى التاريخ ويسمى ىذا 

القديم والتاريخ القصص المصور بشتى أنواعو سواء ممحمية أو دينية أو اسطورية خيالية أو واقعية وصفية 

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/n/narrative
https://eclecticlight.co/2016/02/24/the-story-in-paintings-so-what-is-a-narrative-painting/
https://eclecticlight.co/2016/02/24/the-story-in-paintings-so-what-is-a-narrative-painting/
https://eclecticlight.co/2016/02/24/the-story-in-paintings-so-what-is-a-narrative-painting/
https://eclecticlight.co/2016/02/24/the-story-in-paintings-so-what-is-a-narrative-painting/
https://eclecticlight.co/2016/02/24/the-story-in-paintings-so-what-is-a-narrative-painting/


 سًاخ انرظٌير انمظظي
 .أسايح انسيذانؼاطي، أ.و.د.ػهَ أحًذ زيٍ انذيٍ، أ.دأ.د.يحًذ حسيٍ ًطيف إػذاد /

د.طانح يحًذ انشايي، و.و. غادج سؼذ حسنيٍ                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٕٕٓٓ يونيو - عشر الثانىالعدد  –مجمة التربية النوعية 

1- 36 - | 
P a g e 

سموب سبلمية وبخاصة باألحداث قصصية كما بالمنمنمات اإلوالتي تكون أقرب لمتاريخ التسجيمي المصور أل
 .(ٕٗ، صٕٙٓٓ،العظيم ناىد عبد) الكبلسيكي

بينما تشير "عواطف حسن" لمتصوير القصصي في مقدمة بحثيا عن المضمون في مجال التصوير      
( بأنو "أحد أنواع التصوير الذي يحوي أبعاًدا ومضاميًنا أدبية حيث يعتمد عمى اختيار لحظة ٕٚٓٓالقصصي )

عبد عواطف  ).بشكل كبير عن المشيد اليومي"أو مشيد ما ليعبر عن المضمون األدبي مما يجعمو يختمف 
 ، المقدمة(ٕٚٓٓ ،العال

 بأنو: "Narrative Painting القصصيالتصوير "في النياية تعرف الباحثة 
ألما من في الغالب ىو عمل فني يحتوي عمى قصة ما تسرد عن طريق الصور المرسومة  أو النقوش،      

             قصص الدين أو األساطير أو التاريخ أو األدب، قد تكون األعمال عبارة عن لوحة أو عدة لوحات صغيرة 
فيي ليست بأسموب الرسم ولكن بمضمون  قد تكون باستخدام فرش دقيقة أو أدوات كبيرة، أو كبيرة الحجم.

سمسمة من المشاىد تتطمب تسمسل ما بينيا  ومحتوى الموحة القصصي، حيث يعتمد عمى اختيار مشيد أو
 لتعبر عن قصة معينة يصورىا الفنان في لوحتو، مما يجعمو يختمف بشكل ما عن المشيد اليومي العادي.
فالطبيعة الصامتو والمناظر الطبيعية الثابتة ال تحتوي عمى القصص ولكن عند ترتيبيا في تكوينات معينة 

حيوانات كائنات خرافية(، فقد تحتوي عمى معاني ضمنيو غنيو  مقصودة ضمن عناصر آخرى )أشخاص،
باألحداث، سواء نفذت بواقعية أو برمزيو أوبتجريد، ولكن إذا ظمت عناصر الموحة ثابتة وال تحكي أي شئ فيي 

 ليست بقصة.
 تبًعا لممضمون: "التصوير القصصي"تصنيفات  .ٖ

يصنف "التصوير القصصي" لعدة تصنيفات كثيرة ومتشعبو ومتداخمة فيما بينيا )بعض الموحات تتضمن 
 تصنيفين أو أكثر مًعا(، ولكن يمكن توضيج أشير تمك التصنيفات، كالتالي: 

  :"painting" Narrative Mythological األسطوري التصوير القصصي -أ 
. بيم الشعوب لتفسير الظواىر الغير طبيعية في العالم المحيطاألساطير ىي القصص التي وضعتيا      

                        عبارة عن تصوير لمشيد أو عدة مشاىد توضح القصة األسطورية "األسطوري القصصي التصوير"و
 ميريسي أنجمو "مايكللمفنان  ،م(ٜٙ٘ٔ-ٜٗ)بين عامي " نرجسمن األمثمة لوحة " أو الخرافية.

Michelangelo Merisi" ، شكل .عن حب الذات األساطير اليونانيةأسطورة "نرجس" من أشير تعد(ٔ.) 
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 ،"كاَفاط"أنٕاٌ صٚرٛح ػهٗ نٕحح "َشخظ"، ، " Michelangelo Merisi "ياٚكم أَدهٕ يٛشٚغٙ(، 1)شكم

 انًرحف انٕؽُٙ نهفٍ انمذٚى إٚطانٛا.و(، 1921-29 ) ، تٍٛ عى 29× 111
(https://edition.cnn.com/style/article/artists-myth-flying-too-close-to-the-sun/index.html) 

  ":painting" Narrative Religious التصوير القصصي الديني -ب 
يوم "لوحة  ،من األمثمة الجيدة يتضمن ىذا النوع  مشاىد من القصص الديني السماوي، وأيًضا الديانات.     

 "روجير فان درفايدنلمفنان م(ٖٗٗٔعام ) "القيامة
Weyden der van Rogier"شكل(،ٕ.) 

 
أنٕاٌ صٚرٛح ػهٗ  "،ٕٚو انمٛايح"، نٕحح "Weyden  der van Rogier"سٔخٛش فاٌ دسفاٚذٌ، (9)شكم

و(، فُذق "دٕٚ تٌٕ" تفشَغا.1991)،  عى 911× 919 خشة،
 

(https://useum.org/artwork/The-Last-Judgment-Rogier-van-der-Weyden-1443) 

 ": painting NarrativeHistorical"التاريخي التصوير القصصي -ج 

https://edition.cnn.com/style/article/artists-myth-flying-too-close-to-the-sun/index.html
https://useum.org/artwork/The-Last-Judgment-Rogier-van-der-Weyden-1443
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، أو شخصية تاريخية سمسمة من أحداث التاريختضم جميع الموحات التصويرية التي تصور حدث أو ىي      
 . (http://www.visual-arts-cork.com/genres/history-painting.htm) تجسد رسالة واضحة

  .(ٖ،)شكل"Uccello Paolo"باولو أوتشيمولمفنان م(،ٓٗٗٔ-ٖٛ)عام"معركة "سان رومانواألمثمة  من

 
أنٕاٌ "ذًثشا" تضٚد اندٕص ٔتزس  ،" نٕحح "يؼشكح عاٌ سٔيإَ"، Uccello Paolo""تأنٕ أٔذشٛهٕ، (1)شكم

 انًؼشع انٕؽُٙ تهُذٌ.، و(1991-18) ،عى 191× 189، انكراٌ ػهٗ انحٕس
(https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/paolo-uccello-the-battle-of-san-romano) 

  :painting Narrative Literary التصوير القصصي األدبي -د 
لوحة  ،ذلكمثال عمى  .مستوحاه من كتابات األدب القصصي بأنواعو المختمفة قصصيةتتكون من لوحات      

 "أوفيميا"تصور ، " Millais Everett Johnجون ايفرت ميميو"لمفنان  ،م(ٕ٘ٛٔ -ٔ٘ٛٔ" عام )اأوفيمي"
 في تطفو بينما تغني وىييصورىا "ميميو" في لوحتو  ،"وليم شكسبير" "ىاممت"وىي شخصية من مسرحية 

 .(ٗشكل) ،تغرق أن قبل النير

 
                أنٕاٌ صٚرٛح ػهٗ لًاػ "،أٔفٛهٛا"نٕحح "، Millais Everett John "خٌٕ اٚفشخ يٛهّٛ، (9)شكم

"ذٛد" تهُذٌيؼشع، و(1899 -91) ،عى119× 61
 

(https://www.tate.org.uk/art/artworks/millais-ophelia-n01506/story-ophelia) 

http://www.visual-arts-cork.com/genres/history-painting.htm


 سًاخ انرظٌير انمظظي
 .أسايح انسيذانؼاطي، أ.و.د.ػهَ أحًذ زيٍ انذيٍ، أ.دأ.د.يحًذ حسيٍ ًطيف إػذاد /

د.طانح يحًذ انشايي، و.و. غادج سؼذ حسنيٍ                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٕٕٓٓ يونيو - عشر الثانىالعدد  –مجمة التربية النوعية 

1- 39 - | 
P a g e 

   :القصصي الشعبيالتصوير  -ه 
تمك التعبيرات الفنية التمقائية التى نجد ىذه الفئة منتشرة جًدا في تراثنا المصري القديم والمعاصر، فيو      

يعبر بيا الشخص العادى عن الحكايات التى قصيا عميو األجداد والتي شاىدىا بنفسة ومرتبطة بعاداتو 
الشعبي  "التصوير القصصي"الفرق بين فوتقاليده المتوارثة وعن قصص حياتو اليومية والبطوالت األسطورية، 

عمى أشخاص ىواه تمقائيين بينما التصنيفات الثانية يعبر عنيا الفنان وباقي التصنيفات أن األول يعتمد 
المحترف. مثال عمى ذلك إذا ما قام أحد األفراد بالسفر ألداء فريضة الحج أو العمرة فيرسم عمى الجدران 

، وغيرىا من مظاىر السفر )قصص شعبي ديني(وعبارات لمصبلة عمى النبي  والكعبة المشرفةوسيمة السفر 
 .(٘ل ك)ش

 
ح نًكح، يظٕس ػهٗ خذساٌ أحذ ذظٕٚش شؼثٙ دُٚٙ ، ٕٚطف سحهح انحفُاٌ ذهمائٙ )غٛش يؼشٔف(، (، 9)شكم

تًظش. اصلانًُ
 

   (91، ص9111،آٌ تاسكش ،أفٌٕ َثٛم )

 :ثانًيا: نبذه عن فن "التصوير القصصي" من خبلل بعض الحضارات
بدأ منذ  فقدكاتجاه فني باىتمام كثير من المصورين طيمة آالف السنين،  "التصوير القصصي"استأثر      

قصة ما وجود توحي بوالتي النقوش والتصاوير عمى جدران الكيوف  حيث وجدت الكثير منالعصور البدائية 
في  "التصوير القصصي"ثم توالى بعد ذلك فن  ا،قد تكون أسطورية أو حقيقية من الحياة التي يعيشوني

عبر ثبلث حضارات  فن "التصوير القصصي" بعض من نماذجل فيما يمي عرض رات والعصور المختمفة.الحضا
 :(والحضارة اإلسبلمية–والحضارة القبطية –)الحضارة المصرية القديمة  مختمفة

 :القديمة يةمصر الحضارة الفي  "التصوير القصصي" .ٔ
أن الفن و من المؤكةد أن المصريين منذ القدم قصاصون بالفطرة ويقدرون قيمة القص فى حياة المجتمع،      

مختمفة في الشكل واألسموب، فقد ابتكر ال صيةالقصالموضوعات عمى الكثير من  احتوىالمصري القديم 
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قبل اختراعة  سومة()منقوشة أو مر  اإلنسان المصري من قبل مرحمة األسرات طريقة لمقص عن طريق الصور
لمكتابة الحقيقية، كما ذكر "جاردنر" أن "المصريين قد ابتكروا في زمن محيق يسبق مرحمة األسرات طريقة 
لمتعبير بالصورة فقط،، بحيث تنقش أو تصور مجموعة من الصور تحكي قصة بعنايو أو تمثيمية تعبر أو 

األساطيةر و ومن تمك القصص ما ىو ديني يتناول الحياة األخرة، وعقيدة البعث، ويوم الحساب  ،"تحكي معنى ما
التى تتحدث عن خمق الكون والقصص اإلجتماعي الخاص بكل مظاىر الحياة التي يعيشونيا وأيضا القصص 

القصصية التصاوير  معظم  فيمكن القول بأن .المختمفة الموضوعاتالساخر والقصص الشعبي وغيره من 
فإن ىذه  ،من معارك وأنجازات الممك وقصص المغامراتاليومية األرضية الحياة  إلىباإلشارة  كانت تيتم
قوية، مثل صور ال ولمقصص الديني الممون بألوانمنذ آواخر الدولة الحديثة مكانيا بالتدريج  تركت المشاىد

نجده عمى البرديات الجنائزية وعمى جدران  المواكب الدينية والمراسم الجنائزية ووصف العالم اآلخر مما
 (ٖٜ، صٕٛٓٓ) كريستيان زيجمر، جان لوك بوفو ،       ."وادي المموك"مقابر

  رالقصص المصو () الجنائزية:ة في الرسومات اإليضاحي 
إلى كان المصري القديم ميتم بتحقيق التواصل وتمجيد الطقوس المصاحبة لعممية العبور من عالم الدنيا      

الفنان المصري القديم صور قصصية مصاحبة بكتابات توضيحية، يصور بيا  رسمالحياة األخرى بعد الموت، ف
رحمة المتوفي لؤلنتقال لمعالم اآلخر وكل ما يحتاجو ليضمن لو العبور والعيش بسبلم، ىذه الصور والنصوص 

 (و الكتاب المقدس لممصريين القدماء.)كانت مجمعو فيما أطمق عميو كتاب الموتى أو كتاب الخروج نياًرا أ
لى بو ومما يمفت النظر، ىو ثراء الرسوم المصورة  وخاصة تمك التي ترجع إلى عصر األسرة الثامنة عشرة بل وا 

حيث يرى أن كل األلوان المستعممة مازالت بنضارتيا األولى وىي األصفر واألحمر،  الدولة الحديثة عامةً 
يضافة إلى األسود، واألبيض وكانت تغطي أحياًنا برقائق الذىب، وكانت تحدد الصور واألزرق، والبنفسجي، باإل

التي بيا بالمون األسود أو األحمر ويظير النص نفسو بشكل عام باألسود فوق خمفية صفراء مضيئة، وفي 
د بالمون بعض األماكن يظير النص بالحبر األحمر خاصة في العناوين والفقرات وأحياًنا كان يحاط أو يحد

 (ٜ، ٛص، ٕٗٓٓ،بول بارجيو ) األبيض ولكن في حاالت نادرة في األسرة الثامنة عشرة.

                                                           
 ) ٖٚشٛش "َثٛم انحغُٛٙ إنٗ أٌ انمظض انًظٕسج ْٙ "عشد األحذاز تُظاو يحذد" ٔأٌ آخش اًَاؽ انمظح انًظٕسج ْٙ كانرٙ ذش

انمذًٚح انرٙ غانثًا يا ذًثم انحٛاج انٕٛيٛح يٍ خالل انشعٕو اندذاسٚح ٔانُحد انثاسص ٔانغائش، ٔأشاس أًٚؼا  ػهٗ خذساٌ انًؼاتذ انًظشٚح

إنٗ أٌ ْزا انُٕع يٍ انرظٕٚش انمظظٙ لذ اللٗ اْرًاًيا فٙ انفٍ انًظش٘ انمذٚى انز٘ كاَد ذُمغى يٕػٕػاخ سعٕيّ تٍٛ انًشاْذ 

يشخغ عاتك،  (:9111َاْذ عًٛش ػثذ انؼظٛى ) يٍ انًظذس: ُٛح ٔيشاْذ انحٛاج انٕٛيٛح.االعطٕسٚح انمظظٛح ٔيشاْذ انشؼائش انذٚ

 91ص

 ) ٗركشخ انثاحثح انذكرٕسج "صكٛح ؽثٕصادِ" تأَّ يٍ انًؤكذ أٌ انفكش انذُٚٙ فٙ يظش انمذًٚح لذ ذأثش تانذٚاَاخ انغًأٚح فهمذ أذٗ إن

 (6، 1، ص9119،تٕل تاسخّٛ )يظش يًٍ َؼشفٓى يٍ أَثٛاء هللا انزٍٚ ػاشٕا ػهٗ أسػٓا، ٔذضٔج انثؼغ يُٓى يٍ يظشٚاخ. 
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ومع ذلك تظير وكأنيا   ولكن الغريب ىو عدم وجود تتابع متسمسل ليذه الرسوم القصصية المختمفة     
 ينقسم ، حيثالرابط بينيامشاىد أو فقرات من مسمسل مراسم احتفالية، وأنو عمى الناظر نفسو أن ينشئ ىذا 

الكتاب إلى عدة رحبلت أو مراحل عمى المتوفى أن يعبرىا ويتخطى الحواجز والموانع التي يقابميا في طريقة 
فإن المراحل الرئيسية في ىذه الرحمة ىي ، فإذا كان المتوفي يبدأ الرحمة من أمام أوزوريس .في العالم اآلخر

والتعاويذ المنجية من األخطار والتحوالت واإلبحار مع رع وأعمال  الدفن والتضرع لآللية وصحوة الحواس
إال أن المحظة األكثر حرًجا في ىذه الرحمة حين يوزن قمب ، السخرة الزراعية والنطق بالحكم وحماية المومياء

عاونو الذي يعاونو اثنان واربعون قاضًيا وكذلك ي "أوزوريس"إلى اإللو  "ماعت"الذي تقدمو اإللية  المتوفي
إن الوزن المتعادل (، ٙ)شكل ،)ىي التي تمتيم القمب الشرير(" الممتيمة"و "جيحوتي"و "أنوبيس"و "حورس"

 (ٕٜ، صٕٛٓٓ) كريستيان زيجمر، جان لوك بوفو ، يبرئ المتوفي فيستطيع بعد ذلك أن يدخل الجنة.

 
 .انثشٚطاَٙانًرحف ، ق.و(1969يشٓذ يٍ كراب انًٕذٗ،) يهف تشد٘ "حَٕٛفش"،،  (1)شكم

 

(https://www.britishmuseum.org/whats_on/all_current_exhibitions/book_of_the_dead.aspx) 

 في الحضارة القبطية: "التصوير القصصي" .ٕ
في عصور المسيحية المبكرة، تحول الفن بشكل أساسي إلى االتجاه لخدمة الدين فبرع الفنانون في ذلك      

االتجاه وحققوا تقدًما في مجاالت عده من أىميا فن التصوير. فقد وجدوا عمى جدران وأسقف السراديب التي 
عن ت بيا لصموات مصورة تحكي عاش بداخميا المسيحيين األوائل ىرًبا من بطش قياصرة الرومان صوًرا زين

وأنتقل بعد ذلك فن التصوير إلى  (.٘٘، ٗ٘، صٕٚٓٓ،فاضل االسود ) ضراعات وصموات من أجل األموات
من الفنون  أو ما يطمق عميو العصر القبطي، حيث تعتبر الفنون القبطية العصر المسيحي بمنطقة وادي النيل

لجأ فناني من الرومان، اضطياد الفن القبطي والمسيحية بشكل عام  فكان نتيجةالتي ليا شخصيو متميزة، 
إلي الرمز والنظر داخل النفس بحثًا عن القيم الروحية التي تغني عن القيم الفانية من الدنيا امبًل  تمك الفترة

والسيدة السيد المسيح )ک الدينية المتميزةفي الخبلص. وبدأ الفنانون األقباط في ىذا الوقت رسم شخصياتيم 
القصص الديني المأخوذ من الكتاب رسم وكذلك  (العذراء والتبلميذ والرسل والمبلئكة والقديسين والشيداء

المقدس بكل التزام وأمانو في تصوير النص. كما قام ىؤالء الفنانون بالرسم عمى جدران وقباب وأعمدة 

https://www.britishmuseum.org/whats_on/all_current_exhibitions/book_of_the_dead.aspx
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، واستمر الفانون في ممارسة فن الرسم الكنائس واألديرة وتزينيا بصور الجص في القرن السادس الميبلدي
باأللوان المائية عمى طبقة الجص حتى القرن الحادي عشر الميبلدي ثم بعد ذلك قاموا بتغير طريقتيم وبدأوا 

وكانت ىذه بداية فكرة رسم األيقونات عمى  ،في الرسم عمى األلواح الخشبية وذلك لسيولة نقميا وتداوليا
المتحف القبطي ومركز المعمومات ودعم إتخاذ القرار بمجمس الوزراء،  .) فريق عمل مشترك منالخشب
 .، المقدمة(ٕٓٓٓ

 :القصص الديني المصور في أيقونات الفن القبطي 
األيقونة ىى لوحة خشبية مغطاه عادة بطبقة من التيل أو الخيش ممصوقة عمى عجينة من الجص أو      

الشفاف فوق البطانة لتثبيت األلوان. وغالبًا ما تحتوي عمى من مادة غروية، وقد تضاف طبقة من الورنيش 
، وتظير تمك الشخصية المرسومو في وضع ذات خصية ذات أىمية في الدين المسيحيرسم دقيق تمثل ش

بذلك يتجمى دور ف (.ٖٕٔ، صٕ٘ٔٓ،شيرين صادق الجندي  أو قداسة أو عفة وبساطة              ىيبة 
  القصص التاريخي لمكنيسة القبطية منذ دخول المسيحية مصر حتى اآلن.االيقونة فى الحفاظ عمى 

  Victor fils de "Romanos"بقطر بن رومانوس"أيقونة تقص مشيد عن القديس الفارس  مثال     
 متوًجا ويمتطي حصاًنا أحمر ويمبس مبلبس حربية ويرى فى الركن العموى األيمن "بقطر"يظير بيا القديس 

 تابعو يرفع سيفو. ومكتوب بالمغة العربيةلمقديس تطل من شرفة تبكي وفى الركن العموى األيسر  وأخت لمقديس
 .(ٚ)شكل .عمى الشرفةمكتوبو  ،"أخت الشييد تبكي في القصر أخييا" منيا عده نصوص
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 .( تانًرحف انمثطٙ تانماْشج1911و(،  سلى )1666) ،أٚمَٕح "تمطش تٍ سٔيإَط" (، 6شكم)

 (9111ػًم يشرشن يٍ انًرحف انمثطٙ ٔيشكض انًؼهٕياخ ٔدػى إذخار انمشاس تًدهظ انٕصساء، ) فشٚك 

 :في الحضارة اإلسبلمية "التصوير القصصي" .ٖ
عرف "مصطفى الرزاز" التصوير القصصي في العصور اإلسبلمية بأنو "نوعية نادرة من فن الرسوم      

 المنمنمات المصورة في الكتب تخيل موضوعات دينية إسبلميةالتوضيحية الممونة المذىبة التي حاول فنانوا 
 عمى موقوًفا ًرا ما كانيكث بكل أشكالو ولكنو ففن التصوير ازدىر(، ٕٛ، صٕٙٓٓ،ناىد سمير عبد العظيم )

  ."الحريري مقامات" ىذا في" المنمنمات"و المخطوطات أنبومن وتزيينيا،  الكتب بصور المنمنمات توضيح
 اإلسبلمية" المنمنمات" في المصورة القصص: 

تعتبر نوع من الرسم برع فيو الفنانون  .والُمنمنمات ىي "تصاوير دقيقة وزخرفو، نقشو"أي الشئ" َنْمَنمَ "     
ممدوح عبد الجيد شيبة ) .المسممون خصوًصا في توضيح الكتب المصورة وفي الصور الصغيرة الممونة

من أشير أنواع المخطوطات الشعرية التى ف .(ٔٔص ، ٕٙٔٓ،صفا لطفي األلوسي ؛ٕٗ، ٖٕص  ٕٙٔٓ
من  بالعديدحيث تميزت  ،القرن الثالث عشر الميبلديب" "مقامات الحريري ةمخطوط "،المنمنمات"زودت برسوم 

الثرية المصاحبة لممنمنمات التي قام برسميا العديد من الفنانين أشيرىم "يحى الواسطي"، يحكي بتمك  األشعار
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 بالتجمعات البشرية الكثيفة ياتميزت رسوم حيثالمقامات عن شخصية بطل، لو مظيةر شعبى ىو "أبو زيد". 
 القيم الزمنية، والطابع السردى، لكي يربط عالم األدب بفن الرسمب"الواسطي"  أىتمكما واإليماءات الدرامية، 

ينتظرون المشاركة في  مثال عمى ذلك، منمنمة "فرسان(. ٜٙ، ٛٙ، صٕ٘ٓٓ،محسن محمد عطية )
"المقامة السابعة" من المخطوطة، حيث يري (، ٜٚ، ٛٚ، ص،ٕٙٔٓ،صفا لطفي األلوسي ) االستعراض"

 راكبينموسقيين  ومعيم،  فرسان يستعدون الستقبال واحد من اكبر األعياد العربية اإلسبلمية
  (.ٛ)شكل،يارقبالب

 
انًمايح انغاتؼح" يٍ ت"ُٚرظشٌٔ انًشاسكح فٙ االعرؼشاع"، يًًُُح "فشعاٌ  ،سعٕو "ٚحٛٗ انٕاعطٙ"(، 8شكم)

  .يكرثح فشَغا انٕؽُٛح"ت"، و(1916)، اػذخ تثغذاد عى،11.19×19.1يخطٕؽح "يماياخ انحشٚش٘"،

 (91ص ،1916)أتٕ يحًذ تٍ ػهٙ انحشٚش٘ انثظش٘ ،

 ثالثًا: تطور التصوير القصصي من خبلل المدارس والحركات الفنية: 
 الثالث عشر حتى النصف األول من القرن العشرين بأوروبا()من القرن 

بالعصور  وانتشارهنياية فترة الفن المسيحي  بعد تنوعت وكثرت المدارس والمذاىب الفنية بأوروبا     
تميزت أعمال  ،(مٓ٘٘ٔ) ا إلى سنةروبأوامتد وانتشر ب( مٖٓٓٔ) طاليا فييبإفن النيضة فسطع  الوسطى

حيث أدخموا إلى جانب تصوير  ،الفنانين في تمك الفترة بالمحاكاة الدقيقة وبالرؤية المتحررة إلى الطبيعة
الفنان اليولندي من فناني تمك الفترة  تفاصيل البيئة التي يعيشونيا.القصص الديني موضوعات جديدة تقص 

فعمى الرغم من انتماء اعمالو لفترة عصر  ،م(ٙٔ٘ٔ -ٓٙٗٔ)" Hieronymus Bosch "ىيرونيموس بوش
النيضة إال أنو من المبلحظ تطور افكارة واسموبو عن باقي فناني عصره، فتضمنت اعمالو الرموز والمعاني 

لوحة عصره. تعد الكامنة وارتبطت بقصص المعتقدات السحرية والطقوس الدينية الموروثة التي كانت منتشرة ب
حيث و أعجب لوحات، من (ٜٓ، ٜٛ، ٕٗص  ٕٕٓٓمحسن محمد عطية )  م(ٓٔ٘ٔ) "الممزاتحديقة "

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
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تحول اإلنسانية وبداية خمقيا بالجنة وانتيائيا  مقسمة عمى ثبلث لوحات تصور متتاليةمشاىد  سردت عدة
  (.ٜ)شكل ،بالجحيم بسبب الممزات والمتع الدنيوية

 

أنٕاٌ صٚرٛح ػهٗ  نٕحح "حذٚمح انًهضاخ أٔ اندشغ"،"، Hieronymus Bosch"ْٛشًَٕٔٛط تٕػ  (،2)شكم

يرحف "تشادٔ" ،و(1911)عى،  189.2× 919.9، خشة )انثهٕؽ(
. 

(https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-garden-of-earthly-delights-

triptych/02388242-6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609) 

تغيرت األحداث الدينية والسياسية والفكرية التي  (مٓٓٙٔ) في أعقاب عصر النيضة اإليطالي وبعد عام     
ظيرت في المجتمع فتحرر الفن من سيطرة الكنيسة البروتستانية وظيرت قوة الكاثوليكية الجديدة، ولعبت أيًضا 

أسامة الفقي )خدمة الطبقة الحاكمة وسيطرتيا إلىالفن  تحولدور كبير في ىذا التغير ف البرجوازيةالطبقة 
انحدر الفن إلى االىتمام إلى الرونق والزخرف واستخدام اإلضاءة والظبلل في  ومن ثم (،ٕ٘ص ،ٖٕٓٓ

 "رمبرانتأىم وأشير فناني تمك الفترة الفنان اليولندي ". من طراز الباروك"تكوينات قوية فيما عرف باسم 
Rembrandt" (ٔٙٓٙ- ٜٔٙٙ)م (https://www.nationalgallery.org.uk/artists/rembrandt)، 

ن كانت مضامين اعمالو مستوحى من القصص الحياتيو لمجتمعو واىتم  بتصوير الشخصيات باعمالو وقمت  وا 
اشير  .رمبرانت باستخدام التضاد النوراني في صوره الزيتية الموضوعات الدينية في تصاويره، و تميز اسموب

  ،ٜٜٚٔ ،فاطمة عمي،)  م(ٖٙٙٔاعمالو المأخوذه من القصص القديم "سمل عيني شمشون أمام دليمة" )
 .(ٓٔ)شكل ،(ٖط

https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-garden-of-earthly-delights-triptych/02388242-6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609
https://www.nationalgallery.org.uk/artists/rembrandt
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أنٕاٌ صٚرٛح ػهٗ لًاػ،  "عًم ػُٛٙ شًشٌٕ أياو دنٛهح"،نٕحح ، "Rembrandtسيثشاَد (، 11)شكم

 (delight-delilah/grim-and-https://thevcs.org/samson)يرحف"عرادل تفشاَكفٕسخ"." و(،1111) عى،961×911

وىو يمثل  "الروكوكو"فني جديد بدأ في فرنسا اطمق عميو فن  بينما ساد في القرن الثامن عشر طراز     
نياية تطور الفن الذي ينتمي إلى مفاىيم عصر النيضة، فقد اقتصرت موضوعات االعمال الفنية في تمك 

وأيًضا صوروا الموضوعات أو تصوير الموضوعات الجميمة، الفترة عمى تصوير حياة المموك والنببلء، 
 "Goyaغويا  دي "فرانسيسكوالمستوحاه من التاريخ في وقتيم. من فناني تمك الفترة الفنان األسباني 

أعمالو  ، من( https://www.metmuseum.org/toah/hd/goya/hd_goya.htm) م(ٕٛٛٔ -ٙٗٚٔ)
واحد من أعظم يعد "ىانيبال"  ،م(ٔٚٚٔ)  مرة" ألول األلب جبال من إيطاليا يشاىد  "حنبعل  أو ىانيبال الفاتح

 ،ٔٔ، فقرة ٕٙٔٓ،محمد رجب) القدماء من مدينة قرطاجة والذي استطاع أن يغزو روماالقادة العسكريين 
 (.ٔٔ، )شكل(ٕٔ

 
، عى99×99.9أنٕاٌ صٚرٛح ػهٗ لًاػ، ،"نٕحح "حُثؼم انفاذح ،"Goya "فشاَغٛغكٕ د٘ غٕٚا (،11)شكم 

 ".يرحف "عشلغطح ،و(1661)
(http://www.spainisculture.com/en/obras_de_excelencia/museo_de_zaragoza/anibal_vencedor_contem

plando_italia.html) 

https://thevcs.org/samson-and-delilah/grim-delight
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%88%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%88%D9%83%D9%88
https://www.metmuseum.org/toah/hd/goya/hd_goya.htm
http://www.spainisculture.com/en/obras_de_excelencia/museo_de_zaragoza/anibal_vencedor_contemplando_italia.html
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وظير في  (مٜٛٚٔ)عام الثورة الفرنسية بعد قيام واندالع فرنسا من "الروكوكو"وفي النياية اختفى طراز      
الجزء األخير من القرن الثامن عشر والجزء المبكر من القرن التاسع عشر طراز فني استمد من مقوماتو 

الفترة لوحة "قسم ، من اشير اعمال تمك "الكبلسيكية العائدة أو الجديدة"الفنون اإلغريقية الرومانية بإسم 
أسامة ،)م(ٕ٘ٛٔ -ٛٗٚٔ) J.L. David"جاك لويس دافيد " لمفنان الفرنسي (مٗٛٚٔ)األخوة ىوارس"

موضوع الموحة استمّده "دافيد" من حادثة ورد ذكرىا في التاريخ الروماني  (،٘ٙ  ٖٙ،ص ٖٕٓٓ،الفقي
  .(ٕٔ)شك، القديم

 

ػهٗ لًاػ أنٕاٌ صٚرٛح  "لغى األخٕج ْٕاسط"،نٕحح  ،J.L. David""خان نٕٚظ دافٛذ (،19)شكم

 ."انهٕفش" يرحف ،و(1689) عى 919×191،)كُفا(
 

)https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/oath-horatii( 

تتابعت بعد ذلك الحركات الفنية في الغرب منذ مطمع القرن التاسع عشر فظيرت المدرسة وتوالت و      
 ) "القصة"ومعناىا  ""Romanاصطبلح مستمد من كممة  "الرومانتيكية"و "،Romanticالرومانتيكية "

المبالغة في ، فيي قائمة عمى بقصص المبلحم والبطوالت انًذرسحذهك ًذرًيس  (.69، ص2003، أسامة الفقي
Eugene "أوجين ديبلكروا الفنان الفرنسي  "الرومانتيكية"زعيم المدرسة  .كل شئ واتخاذ من الخيال واقع

Delacroix "(ٜٔٚٛ- ٖٔٛٙ)رسم "ديبلكروا" العديد من الموحات التي تمثل مناظر من روايات شكسبير   م
ببلد الجزائر، من أشير اعمالو المتي تعبر عن ثورة فرنسا  ووالثورة الفرنسية  والعثمانيينوحدوادث الصمبيين 

 .(ٖٔ-)شكل ،(ٔٚ، صٖٕٓٓ،الفقي أسامة) (مٖٓٛٔ)لوحة "الحرية توجو الشعب"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/oath-horatii
https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/oath-horatii
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، أنٕاٌ صٚرٛح ػهٗ لًاػ "انحشٚح ذمٕد انشؼة"نٕحح "، Delacroix Eugene"أٔخٍٛ دٚالكشٔا (، 11)شكم

 ."انهٕفش"يرحف و(، 1811) عى،199× 911)كُفا(، 

(https://www.theartstory.org/artist-delacroix-eugene.htm) 

 ي منتصةةةةةةةةةةةةف القةةةةةةةةةةةةرن التاسةةةةةةةةةةةةعة" فةةةةةةةةةةةةالواقعيةةةةةةةةةةةة" بعةةةةةةةةةةةةد "الرومانيكيةةةةةةةةةةةةة"، المدرسةةةةةةةةةةةةة تظيةةةةةةةةةةةةر      
، تميةةةةةةةزت تصةةةةةةةاوير تمةةةةةةةك الفتةةةةةةةرة  (https://www.tate.org.uk/art/art-terms/r/realism)عشةةةةةةةر

              مجةةةةتمعيم وواقعةةةةو المريةةةةر دون تةةةةدخل مةةةةن مشةةةةاعر  فصةةةةوروابنقةةةةل الطبيعةةةةة كمةةةةا ىةةةةي بكةةةةل دقةةةةة وبراعةةةةة، 
 -ٛٓٛٔ)) "Daumier Honoré أونوريةةةةو دومييةةةةو"مةةةةن فنةةةةاني تمةةةةك الفتةةةةرة الفنةةةةان  أو ميةةةةول الفنةةةةان.

فرنسةةةةةةا، مةةةةةةن اعمالةةةةةةو لوحةةةةةةة  " بتصةةةةةةويره لمحيةةةةةةاة االجتماعيةةةةةةة والسياسةةةةةةية فةةةةةةيدومييواشةةةةةتير"  (مٜٚٛٔ
 محكمةةةةة الجنايةةةةات بفرنسةةةةا"المةةةةدافع"، وىةةةةي تعتبةةةةر لوحةةةةة مةةةةن سمسةةةةمة الموحةةةةات التةةةةي صةةةةورىا لجسةةةةات 

 .(ٗٔ، )شكل.م( ٘ٙٛٔ-ٕٙ)

 
 .، يرحف "أٔسعا٘"و(  1819-19)نٕحح "انًذافغ"، "، Daumier Honoré إَٔٔسّٚ دٔيّٛٛ"(، 19)شكم

 

)https://www.histoire-image.org/fr/etudes/avocats-cour-assises) 

ومع  حتى أواخر القرن التاسع عشر كانت معظم االعمال الفنية مستوحاه من قصو ما.يمكن القول بأن      
بالنظريات العممية وتتطورىا وبعموم العام  ظير تأثرهالثمث األخير من القرن التاسع عشر الفن في  دخول

https://www.theartstory.org/artist-delacroix-eugene.htm
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/avocats-cour-assises
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/avocats-cour-assises
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كرد فعل لنظريات الضوء ثم توالت المدارس  "أو االنطباعية  التأثيرية"النفس واالجتماع، فنشأت المدرسة 
"، ومع بدايات القرن العشرين الوحشية"ا بالحركة ومرورً  "التعبيريةثم " "الرمزية"والحركات الفنية من المدرسة 

 يالتي تيتم بالمضمون القصص التصويرية الموحات ةلوحظ في تمك الفترة قم ".التكعيبية"المدرسة ظيرت 
االىتمام عمى الضوء لدى األنطباعيين والعاطفة عند التعبيريين والمون والشكل لدى الحركة الوحشية  نصبوا

ع استخدام م ياالقصص ببعضوبالتأكيد تحميل الشكل واعادة البناء عند التكعبيين ولكن ىذا ال يمنع وجود 
  (.٘ٔشكل،)"Picassoبيكاسو" لمفنان" الجورنيكا"مثال لوحة خير  التكعبيينعندز باألخص الكثير من الرمو 

 
  (1216، )عى666×192 أنٕاٌ صٚرٛح ػهٗ لًاػ)كُفا(، "،ٕحح "خٕٚشَٛكا، ن"Picasso"تٛكاعٕ(، 19)شكم

يرحف انًهكح طٕفٛا انًشكض٘ انٕؽُٙ نهفٌُٕ
. 

(https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/cubism/a/picasso-

guernica) 

حل لأىم الحركات التي وضعت بعًدا جديًدا أحد ك ،(مٜٜٓٔفي ميبلنو ) "المستقبمية "الحركة  بينما نشأت     
تمك المرحمة الجمع بين اكثر من مشيد متتالي  يحاول فييا فنان ،اشكالية عنصر الزمن بالموحات الفنية

نشأة األحداث المتتالية عمى الرغم من أن بعد الزمن يمعب دور أساسي في فبالموحة التصويرية لتمثيل الحركة، 
عمى قدر ما  أحداث قصصيةيكن الغرض من تمك الحركة ىو تمثيل أو االستميام من فإنو لم  بالعمل الفني،

الحرب العالمية  بدايةمع و  .ل الحركة الديناميكية ورفض اعمال سابقييا التي تتسم بالجمودكان االىتمام بتمثي
كأحد االتجاىات الفنية الحديثة ذات االىمية الكبيرة واالنتشار الواسع م(، ٜٗٔٔ) "تجريديالفن ال" نشأاألولى 

التجاه  "التصوير القصصي"، ومن ثم تحول فن (ٙٔٔ، ٕٔٔ، صٖٕٓٓأسامة الفقي ،) بعد الحرب وباألخص
من الحاجة لخدمة غرض ما  رهتحر باستقبلل الفن و  فقد نادوا  لدى فناني تمك الفترة عن ذي قبلاكثر تيميًشا 

اصبحت الموحات ف ./(https://www.widewalls.ch/what-is-narrative-art )"الفن من أجل الفن" وأن يكون
فمسفة ورؤية الفنان  ىا وفك رموزىا وذلك العتمادىا عمىعمى تفسير اكثر تعقيًدا عن سابقتيا من ناحية القدرة 

https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/
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ما تتضمنو من ، بعيدا عن اكثر االعمال لمتفسير والتحميل الفني من زاوية القيم الجماليةتمك خضعت ف  الذاتية هورموز 
  مواضيع قصصية.

ظيرت حركة  (/https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/dada )م(ٜٙٔٔعام ) فيو      
وبعدىا  -عمى حد تعبيرىم–كأحد النزعات الفنية الرافضة لكل القيم التي تعطل الحرية  "الدادية" جديدة سميت

م(، بالمانيا ودعت لدمج الفنون بكافة ٜٜٔٔ) "الباواىاوس"وكامتداد لمبادئ الفن التجريدي نشأت مدرسة 
 (/ https://www.bauhaus-dessau.de/bauhaus-1919-193331.html)أنواعيا التطبيقية والجميمية. 

االعمال التي تنتمي المواضيع القصصية اختفت تماًما من ن أالقول ب المستحيل منفبالرغم من ذلك،      
لو لفترة الحرب العالمية األولى والفترة التي تمييا، فالدمار الناتج سواء من الحروب العالمية أو األىمية كان 

الحقيقية لفناني تمك نوايا الالصعب معرفو  التأثير بشكل ممحوظ  في تاريخ الحركة الفنية ومبادئيا، فكان من
مثال عمى أحدى الموحات التجريدية لوحة  .المجازيوالحتوائيا عمى الكثير من الرموز  تجاه اعماليم الفترات

، فيي مستوحاه من األساطير "Pollock Jackson"جاكسون بولوك م(، لمفنان ٖٜٗٔعام ) ""باسيفاي
من أنو يغمب عمييا كثير من الغموض والرمزية ولكنيا مستوحاه من قصة أسطورية قديمة عن األغريقية. فعمى الرغم 

  (.ٙٔ)شكل، مونيتورنشأة ال

 
     أنٕاٌ صٚرٛح ػهٗ لًاػ                 تاعٛفا٘،نٕحح  ،"Pollock Jackson"خاكغٌٕ تٕنٕن (، 11)شكم

يؼشع "تٛغٙ غٕغُٓاٚى" تُٕٕٛٚسن،.، و(1291) عى،991.8× 199.1
 

(https://www.jackson-pollock.org/pasiphae.jsp) 

عالم األحبلم  منفنانييا  اتخذ -ىي حركة فنية وأدبية -م(ٕٜٗٔ) "السريالية"مع ظيور المدرسة و      
يمكن قراءة القصص المستميم في الكثير من اعماليم ولكن باستخدام الرموز ف ،ميادين لتحقيق غاياتيم
 "الخريف يأكل نفسو"مثال عمى ذلك لوحة . العقل الباطن دون مراعاه لمنظم الطبيعيةو المستمدة من األحبلم 

https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/dada/
https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/dada/
https://www.bauhaus-dessau.de/bauhaus-1919-193331.html
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 وقتسبانيا الترمز (، تمك الموحة ٜٜٛٔ-ٜٗٓٔ) "Salvador Dalí"سمفادور دالي لمفنان  ،(ٖٜٙٔ)
 (.ٚٔشكل)، (ٓٙ، صٖٕٔٓ)جود ويمتون وأخرون  اندالع الحرب األىمية

 
 ، أنٕاٌ صٚرٛح ػهٗ لًاػ )كُفا(انخشٚف ٚأكم َفغّ"نٕحح "، "Salvador Dalí"عهفادٔس دانٙ (، 16)شكم

" تهُذٌ.DACS، يؤعغح "غاال عهفادٔس دانٙ/ (1211)عى، 19.1× 19.1
 

(https://www.tate.org.uk/art/artworks/dali-autumnal-cannibalism-t01978) 

  كما  ،أوروبابالفن الحديث وحركات مكن قراءة تطور فن التصوير القصصي من خبلل مدارس يمما سبق
 :يمي

حتى أواخر  "الكالسيكية"في الكثير من الموحات بوضوح من السهل قراءة القصص  ووجد أن     
فنون المدراس والحركات التي تنتمي لاغمبية  يتابتداء من القرن العشرين اتجبينما  ،القرن التاسع عشر

ومع إلى التجريد ليس فقط في الشكل والمون ولكن في مضمون العمل ذاتو وما يتضمنو من أفكار، ( )ةالحداث
لتعيد مرة أخرى  "السيريالية"حتى جاءت كسابقو،  وواضح لم يختفي تماًما ولكنو اصبح غير مباشرذلك فيو 

شفرات ورموز عالم الكثير من رة باستخدام ولكن ىذه الم عمال الفنية،األ القصصي داخل مضمونمىميو لاأل
  .حبلم المستمده من العقل الباطناأل

 :التعبير عن القصة في الموحات التصويريةرابًعا: أشكال 
 ، كالتالي:التقسيم الفراغي ، أوضحياة عواملدا لعالقصص التصويرية تبعً أشكال التعبير عن تتنوع      

                                                           
 نًزاْة انفُٛح انرٙ ظٓشخ فٙ انُظف األٔل يٍ انمشٌ انؼششٍٚ تؼذ انحشب انؼانًٛح األٔنٗ اسط ٔاانًذ( ٚمظذ تفٌُٕ انحذاثح

  ، فمذ َشأخ كًظطهح ػهٗ ٚذ يؤعغٙ انًذسعح انرأثٛشٚحٔاعرًشخ حرٗ انحشب انؼانًٛح انثاَٛح

https://www.tate.org.uk/art/artists/salvador-dali-971
https://www.tate.org.uk/art/artists/salvador-dali-971
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 :()دلقصة )اكثر من مشيد( في عمل واحتصوير  .ٔ
تتكون القصص التصويرية ىنا من عدة مشاىد داخل العمل الواحد، فعمى المشاىد أن يتجول ببصره      
 :فيي تنقسم لشكمين فرعيين ىماحتى يتوصل لعامل الزمن ويحدد تتابع مشاىد القصة.  العمل الفنيداخل 

 :مفرد دعمل واحمشاىد القصة التصويرية متداخمة داخل  - أ
أريادن "(، بعنوان ٙٚ٘ٔ -ٙٓ٘ٔ) " Titianتيشان"مثال عمى ذلك لوحة الفنان اإليطالي      

، الموحة مأخوذه عن "عصر النيضة"من الموحات التصويرية الشييرة التي تنتمي لفترة ( ٖ-ٕٓ٘ٔ)"وباخوس
القديمة الستحياء مصادر األسطورة "تيشان" إلى النصوص  لجأ فييا الفنان ،حدى األساطير الرومانيةقصة أل

 .(ٛٔ)شكل .لتصوير كافة أجزائيا في لوحة واحدة
 

 
  عى112×169  ،أنٕاٌ صٚرٛح ػهٗ لًاػ )كُفا( "،أسٚادٌ ٔتاخٕطنٕحح "، "Titian "ذٛشاٌ(، 18)شكم

.تهُذٌ انًؼشع انٕؽُٙ .و(1991-1)
 

(https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/titian-bacchus-and-ariadne) 

 مشاىد القصة التصويرية متسمسمة داخل عمل واحد: -ب
متراصة بجانب بعضيا البعض في و د التصويرية متسمسمة رى المشاىت، حيث ما شاىد قصةلمتتابع يكون بيا      

ن صاحبت تمك المشاىد الكتابات لشرح أو تفسير كل مشيد  حدود أو اطارات منفصمة.أو داخل شكل شرائط  وا 
ه النوعية من أنواع ق عمييا فن )رسوم الشرائط المسمسمة( وىو المصطمح الذي اطمق الحًقا عمى ىذمبمفرده فيط

 ..السرد القصصي
                                                           

 )ٚكٌٕ انؼًم انٕاحذ ػثاسج ػٍ نٕحح ذظٕٚشٚح داخم أؽاس أٔحذٔد ٔاحذج يفشدج ، ٔلذ ٚكٌٕ يمغى ػهٗ أكثش يٍ أؽاس أٔحذٔد  لذ

 يُفظهح ٔنكُٓا ذرثغ َفظ انؼًم انٕاحذ.

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/titian-bacchus-and-ariadne


 سًاخ انرظٌير انمظظي
 .أسايح انسيذانؼاطي، أ.و.د.ػهَ أحًذ زيٍ انذيٍ، أ.دأ.د.يحًذ حسيٍ ًطيف إػذاد /

د.طانح يحًذ انشايي، و.و. غادج سؼذ حسنيٍ                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٕٕٓٓ يونيو - عشر الثانىالعدد  –مجمة التربية النوعية 

1- 53 - | 
P a g e 

  متسمسمة )عمى ىيئة شرائط(:الالمشاىد التصويرية 
بيا مراحل الحصاد عمى ىيئة مشاىد من قصة  تصور فقد  ،مثال عمى ذلك لوحة الحصاد من مقبرة "منو"     

أن بداية مشيد عممية  حيث وجدشكل "زيج زاج" من أسفل إلى أعمى داخل شرائط،  فيمتسمسمة األحداث 
ثبلثة عمال يحصدون القمح ثم عمال آخرون يحممونو وفي  فيبلحظالحصاد يبدأ من يسار الشريط السفمي 

عمى  فتاتان تتشاجران وفي اثنان من العمال يجمسان تحت شجرة أحدىما ينام واآلخر يعزفتوجد الخمفية 
ن لتدوس فوقيا ثم يقوم الفبلحون بفصل الحبوب عن في شكل سجادة كبيرة، لتأتي الثيراوضع القمح و  المزمار

توجد القشور بينما يراقب "منو" بنفسو ىذه العممية ويقوم الكاتب بتدوين كميات القمح المحصور، ثم بعد ذلك 
 ،)لنياية صورة توضح عقاب المتأخرينفي او  ،صورة مسئول قياس الحقل يحدد مدى الضرائب الواجب دفعيا

 (ٜٔ)شكل، (ٖٕص، ٖٕٓٓيوسف نبيل راغب 

 
 .تانثش انغشتٙ  يماتش انُثالءفٙ  يُّ""يمثشج  ،ق.و ( 11(، نٕحح انحظاد )َغخح ؽثك األطم(، انمشٌ )12)شكم

(http://yallabook.com/guide/show.php?nid=925&menna-tomb) 

  داخل حدود أو أطارات منفصمة(: متسمسمةالالمشاىد التصويرية( 
عمى عدة مشاىد متسمسمة وكل مشيد منفصل داخل حدود خاصة بو،  يحتويالقرن الرابع عشر  منمثال      

" بعنوان  "الكوميديا "دانتي اليغييري الشاعرالمشاىد خصيًصا لتمثيل أبيات من قصيدة تمك حيث صورت 
في  .(الجنةو  المطيرو  الجحيم) ، ىيالقصيدة تفاصيل ما بعد الحياة موزعة عمى ثبلثة أقسام اإلليية"، تصف

برسم تفاصيل متخيمة  " Doré  Gustaveغوستاف دوريو"القرن التاسع عشر قام الرسام والنحات الفرنسي 
 .(ٕٓ)شكلاألقسام الثبلثة،من 

http://yallabook.com/guide/show.php?nid=925&menna-tomb


 سًاخ انرظٌير انمظظي
 .أسايح انسيذانؼاطي، أ.و.د.ػهَ أحًذ زيٍ انذيٍ، أ.دأ.د.يحًذ حسيٍ ًطيف إػذاد /

د.طانح يحًذ انشايي، و.و. غادج سؼذ حسنيٍ                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٕٕٓٓ يونيو - عشر الثانىالعدد  –مجمة التربية النوعية 

1- 54 - | 
P a g e 

 
يشٓذ يظٕس يٍ لظٛذج "انكٕيٛذٚا اٜنٓٛح"، لغى "،  Doré  Gustaveسعٕو "غٕعراف دٔسّٚ (، 91)شكم

 (http://www.worldofdante.org/gallery_dore.html) "كاعٛم" نهُشش تُٕٕٛٚسن.و(، 1818، )اندُح 

 :مفرد من قصة في عمل واحدواحد تصوير مشيد  .ٕ
واحدة مفردة ابدع لوحة فقد القرن التاسع عشر،  من "أوجين ديبلكروا"لوحة الفنان  عمى ذلك مثال     

 ،(ٖٕٗ، صٖٕٔٓثروت عكاشة ،) ،م(ٕٗٓٔتمثل انتياب الحممة الصميبية لمقسطنطينية )مشيد واحد تصور "
 (.ٕٔ)شكل

 
أنٕاٌ   نهمغطُطُٛٛح"نٕحح "اَرٓاب انحًهح انظهٛثٛح  "،Eugène Delacroix أٔخٍٛ دٚالكشٔا"(، 91)شكم

يرحف انهٕفش.، و(1891)عى، 928 ×911صٚرٛح، 
 

(https://useum.org/artwork/Entry-of-the-Crusaders-in-Constantinople-Eugene-Delacroix-1840) 

http://www.worldofdante.org/gallery_dore.html
https://useum.org/artwork/Entry-of-the-Crusaders-in-Constantinople-Eugene-Delacroix-1840
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  ()السمات التي تتميز بيا لوحات التصوير القصصي خامًسا: نتائج البحث:
 الجدول اآلتي يبين نتائج استمارة االستبيان المعدة لمتحكيم

 % وفًقا الستمارة التحكيمٓ٘سمات حصمت عمى نسبة أكثر من 
 توصيفيا السمة م

المضمون  ٔ
 القصصي

من سواء  قصصية مختمفة،من أىم السمات ىو احتواء مضمونو عمى مواضيع 
الحكايات  وأ الديني وأالتراث الممحمي  وأحداث التاريخية األ أو األدب القصصي

 وأيًضا من خبرات الفنان الشخصية.والمعتقدات الشعبية 

 التكوين الدرامي ٕ
ىناك عدة عوامل تتحكم في شكل وترابط التكوين ليتناسب مع البناء الدرامي 

  حجم العناصر وقربيا من خبلل التكوين وترابطو منيا شكللمقصة التصويرية،  
 .توزيع اإلضاءة والظبلل واأللوانو  أو بعدىا وترتيبيا

 التشخيص  ٖ
ن لم توجد  تحتوي موضوعات معظم لوحات التصوير القصص عمى األشخاص وا 
بيا فتستبدل بالحيوانات أو بكائنات خرافية ولكنيا تكتسبت بعض من الصفات 

 لتمثيل القصة.اآلدمية 

ٗ 
الوجو ب)التعبير 

 والجسد(
ال تخمو لوحة تصويرية قصصية من التعبير سواء في وجوه أبطاليا أو في 

 .إيماءات الوجو والجسد طبًقا لمسياق الدرامي لمقصة التصويرية

٘ 
معظم لوحات التصوير القصصي تتسم بالحركة في شخوصيا لتمثيل المشيد فإن  الحركة

 فيو ليس بقصة. الثابتةعة الصامتة أو المشاىد الطبيعة ظل ساكن كالطبي

ٙ 
 الرمز

تنوعت الرموز في لوحات التصوير القصصي طبًقا لمضمون القصة المراد التعبير 
 عنيا.

ٚ 
تسمسل أوترابط 

 األحداث

بسمسمة من األحداث تتحقق خبلل فترة زمنية  تتعمق مشاىد التصوير القصصي
مع األخذ في االعتبار بأنو قد ال نشاىد تسمسل منطقي بين األحداث  .معينة

 .يوجد رابط ما بينيا ولكنالمصورة 
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 % وفًقا الستمارة التحكيمٓ٘سمات حصمت عمى نسبة أكثر من 
 توصيفيا السمة م

 الضوء والظل  ٛ

 

الضوء ارتبط إدراك اإلنسان لمصراع بين الخير والشر بدرجة التباين بين لقد 
فتوزيعيما داخل الموحة التصويرية القصصية لو  والظبلل أو األبيض واألسود

عبلقة وطيدة بالجوانب التشكيمية عن طريق تحديد مصدر وزاوية سقوط الضوء 
 وأيًضا لو عبلقة بالجوانب التعبيرية من حيث التعبير عن الحاالت النفسية المختمفة.

 المون ٜ

 

المون من أىم العناصر المعبرة عن الدراما في لوحات التصوير القصصي من 
أن تترك دالالت  عمىحيث التأثير النفسي الناتج عنو، فاأللوان ليا القدرة 
 .واضحة عمى االحاسيس واالنفعاالت

 % وفًقا الستمارة التحكيمٓ٘سمات حصمت عمى نسبة أقل من 
 توصيفيا السمة م

 والنصوصالكممات  ٔ

استخدمت الكممات والنصوص بكثرة داخل لوحات التصوير القصصي التراثية 
  ىدافو،امن أىم العناصر التي لعبت دور ميم في التعبير عن حيث اعتبرت 

في  يااالستغناء عنأيًضا تم  وقد فنون الحضاراتلم تكن قاعدة لكل  ولكنيا
 .لوحات المدارس الفنية الحديثة

 المكان والزمان ٕ

المكان  يحدد من الزمن.معين قصة تجرى داخل مكان ما وعبر إطار أي فأحداث 
م داخل مكان مغمق أاألحداث  من حيث إن كانت تجرىفي التصاوير القصصية 

لنوعين الزمان  يقسمبينما محور الزمان   ،في البيئة الخارجيةمكان مفتوح 
 ، والنوع الثانيقصةال الخارجي المرتبط بالتقويم الشمسي الذي تدور فيو أحداث

 .عن ما يناسب الحدث لمتعبيرعام الجو الىو لو عبلقة بخمق و الزمان 
 سمات تمت إضافتيا من قبل أحد المحكمين

 ال يوجد 
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 :)االستنتاجات: )السمات التي تميز التصوير القصصي 
تتميز بيا  بشكل كبير والتي تتوافر السمات يستنتج من الجدول السابق ما يمي: أن ىناك بعض من      

ومن دونيا ال تعد الموحة التصويرية من ضمن أنواعو، ومنيا "المضمون القصصي  لوحات التصوير القصصي 
 وتسمسل أو ترابط األحداث،والرمز،  الوجو والجسد(، والحركة،ب)التعبير ووالتكوين الدرامي، والتشخيص، 

 التشخيص".والمون، و   والضوء والظل
في الموحات، وعدم توافرىا ال يؤثر عمى كونيا من ضمن أنواع  ال تتوفر بشكل كبيروىناك سمات آخري      

 ."والمكان والزمان، الكممات والنصوص"التصوير القصصي، منيا 
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 المراجع:
  :المعاجم 

 .القاموس المحيط
 والمترجمة المراجع العربية: 

  .العراق -اعدت ببغداد: مخطوطة المقامات الحريرية، (ٖٕٚٔأبو محمد بن عمي الحريري البصري )
 .(: جولة فن وتاريخ التصوير الزيتي، مكتبة األنجمو المصريةٖٕٓٓأسامة الفقي )
فن التعبير  -(: تصوير آن باركر، ترجمة حسن عبد ربو المصري،  رسومات الحجٕٓٔٓأفون نبيل )

 (.ٜ٘ٗٔ)الشعبي المصري عن الرحمة المقدسة، المركز القومي لمترجمة، مصر، العدد 
( الييئة ٔٔ(: الفن البزنطي، موسوعة تاريخ الفن/ العين تسمع واألذن ترى، الجزء )ٖٕٔٓثروت عكاشة )

 .صرية العامة لمكتابالم
 -بابل بيكاسو -(: ترجمة حازم طو حسين، فنانون عالميون )ىنري ماتيسٖٕٔٓجود ويمتون وأخرون )

 .سمفادور دالي(، مكتبة األسرة الييئة المصرية العامة لمكتاب
الجمال  مرجعياتيا التاريخية ودالالتيا وأسرار -(: المنمنمات العربية واإلسبلميةٕٙٔٓصفا لطفي األلوسي )

 .فييا، الدار المنيجية
مرادفات الزمن(، الييئة  -تشكيبلت المكان-(: السرد السينمائي )خطابات الحكيٕٚٓٓفاضل االسود )

 ب.المصرية العامة لمكتا
 ٖ(:  رمبرانت، سمسمة الفن العالمي، قطاع الثقافة، دار أخبار اليوم، طٜٜٚٔفاطمة عمي )

(: ٕٓٓٓومركز المعمومات ودعم إتخاذ القرار بمجمس الوزراء، )فريق عمل مشترك من المتحف القبطي 
 مختارات من التراث المصري أيقونات المتحف القبطي، صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، المقدمة

(: ترجمة عادل أسعد الميري، الفن المصري، الييئة العامة لمكتاب، ٕٛٓٓكريستيان زيجمر، جان لوك بوفو )
 .(ٙمصريات )سمسمة 

 .(: الفن والجمال في عصر النيضة، عالم الكتبٕٕٓٓمحسن محمد عطية )
 .(: التقاء الفنون، عالم الكتبٕ٘ٓٓمحسن محمد عطية )

(: القيم الجمالية والتعبيرية في منمنات المنظومات الخمسة، المجمس ٕٙٔٓممدوح عبد الجيد شيبة )
 .فةامى لمثقاألع
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 :الرسائل العممية 
(: المضمون كمصدر لئلبداع التشكيمي في مجال التصوير القصصي، رسالة ٕٚٓٓصبلح عبد العال حسن )عواطف 

 .ماجستير، قسم الزخرفة، كمية الفنون التطبيقية، جامعة حموان
(: التصوير القصصي في التراث القديم كمدخل لتدريس التصوير لتبلميذ المرحمة ٕٙٓٓناىد سمير عبد العظيم )

 .خبلل المتحف، رسالة ماجستير، قسم الرسم والتصوير، كمية التربية الفنية، جامعة حموانالثانوية من 
رسالة ماجستير،  (: إمكانات رسوم الشرائط المسمسمة كمدخل إلثراء التعبير في التصويرٖٕٓٓيوسف نبيل راغب )

 .قسم الرسم والتصوير، كمية التربية الفنية، جامعة حموان
 منشوره: وأجنبيةعربية بحاث أو  مقاالت 

العام لآلثاريين العرب ، مجمة االتحاد (: األيقونة القبطية حةةوار عمى مر العصورٕ٘ٔٓشيرين صادق الجندي )فبراير 
 .(ٙٔ)العدد 

(: أسطورة ىانيبال.. من غزو اإلمبراطورية الرومانية إلى تدمير قرطاجة، ٕٙٔٓ/ ٘/ ٛٔ -محمد رجب )األربعاء
 خبار الخميج. رسائل، جريدة أ -مقاالت

Sherline Pimenta, Ravi Poovaiah (August-2010): On Defining Visual Narratives, 

Design Thoughts, from National Gallery of Art, Washington DC.  

 :)مواقع شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 
http://www.spainisculture.com/en/obras_de_excelencia/museo_de_zaragoza/anibal_vencedor_

contemplando_italia.html  

http://www.visual-arts-cork.com/genres/history-painting.htm 

http://www.worldofdante.org/gallery_dore.html 

https://eclecticlight.co/2016/02/24/the-story-in-paintings-so-what-is-a-narrative-painting/ 

https://thevcs.org/samson-and-delilah/grim-delight 

https://useum.org/   

https://www.bauhaus-dessau.de/bauhaus-1919-193331.html  /  

https://www.britishmuseum.org/whats_on/all_current_exhibitions/book_of_the_dead.aspx 

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/avocats-cour-assises 

https://www.jackson-pollock.org/pasiphae.jsp 

https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/cubism/a/picasso-
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 سًاخ انرظٌير انمظظي
 .أسايح انسيذانؼاطي، أ.و.د.ػهَ أحًذ زيٍ انذيٍ، أ.دأ.د.يحًذ حسيٍ ًطيف إػذاد /

د.طانح يحًذ انشايي، و.و. غادج سؼذ حسنيٍ                
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 مبلحق 
 ستمارة المعدة لمتحكيملبلنموذج 

استمارة استبيان لمتعرف عمى أىم السمات المميزة لموحات التصوير القصصي/ يقوم المحكم بتحديد      
التي تتوفر بشكل كبير السمات ( أمام ✓السمات التي تتميز بيا لوحات التصوير القصصي بوضع عبلمة )

( أمام ×وعبلمة )، التصوير القصصي من دونيا ال تعد الموحة التصويرية من ضمن أنواعوالتي وحات ملاب
، ويمكن لممحكم إضافة السمات التي يراىا مميزة لموحات التصوير بالموحات السمات التي ال تتوفر بشكل كبير

 القصصي. 

( أً ✓) انسًاخ و

)×( 
  ىٌ احرٌاء يضًٌٌ انهٌحح انرظٌيريح ػهَ يٌضٌع لظظي. انًضًٌٌ انمظظي: 1
  انركٌيٍ انذرايي: شكم ًذراتظ انركٌيٍ نيرناسة يغ انثناء انذرايي نهمظح انرظٌيريح.  2
  انكهًاخ ًاننظٌص: ًظفد في تؼض يٍ انهٌحاخ انرظٌيريح طثمًا نهسياق انذرايي. 3
انرشخيض: ًجٌد أشخاص أً كائناخ آخرٍ )ذكرسثد يٍ انظفاخ اآلدييح نرًثيم  4

 انمظح(.

 

انٌجو ًانجسذ(: انرؼثير سٌاء في ًجٌه األتطال أً في إيًاءاخ انٌجو ت)انرؼثير  5

 ًانجسذ. 

 

  انحركح: حركح انشخٌص أً انكائناخ نرًثيم انًشيذ.  6
  انريس: يثم )انيانح انًمذسح( ًغيرىا طثمًا نًضًٌٌ انمظح انًراد انرؼثير ػنيا. 7
  األحذاز ذرحمك خالل فررج زينيح يؼينح.ذسهسم أً ذراتظ األحذاز: سهسهح يٍ  8
ًذٌزيؼيًا داخم  انرثايٍ تيٍ انضٌء ًانظالل أً األتيض ًاألسٌدانضٌء ًانظم: 9

 انهٌحح. 

 

  انهٌٌ: ًجٌد انهٌٌ تًا يرناسة يغ انمظح انرظٌيريح ًدالنح انهٌٌ اننفسيح. 10
  انسيٍ. انًكاٌ ًانسياٌ: حذز يجرٍ داخم يكاٌ يا ًػثر إطار يؼيٍ يٍ 11

 سًاخ يرٍ انًحكى إضافريا ذرًيس تيا نٌحاخ انرظٌير انمظظي
  أ
  ب
  ج

 توقيع المحكم:


