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ملخص بحث :
تضمن البحث أربعة فصول ،عني الفصل األول لبيان مشكلة البحث واهميته ،والحاجة إليه ،وهدف
البحث وحدوده وتحديد اهم المصطلحات الواردة فيه ،حيث حددت مشكلة البحث باإلجابة عن التساؤل
اآلتي ما تمثالت االغتراب في الرسوم التعبيرية التجريدية؟ كما ان البحث يهدف إلى :التعرف على
تمثالت االغتراب في الرسوم التعبيرية التجريدية  .وقد عني الفصل الثاني باإلطار النظري ،حيث
تضمن مبحثين ،المبحث األول (مفهوم االغتراب في الفلسفة ) ،اما المبحث الثاني (االغتراب في الفن)،
وقد اشتمل الفصل الثالث على إجراءات البحث وهي :مجتمع البحث ،عينة البحث ،أداة البحث ،منهج
البحث وتحليل عينة البحث .اما الفصل الرابع فيشمل نتائج البحث ،استنتاجات ،التوصيات والمقترحات
ومن اهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة :اغترب الفنان التعبيري التجريدي في توجهاته الالشكلية
لوالدة خطابات غير مبطنة المعاني الغترابها عن العالم المادي والدخول الى عالم التأويل الالمتناهي
عبر االبتعاد عن المفهوم التقليدي لعملية االبداع كما في جميع النماذج.
كما توصلت الباحثة إلى جملة من االستنتاجات منها :فتح االبواب المغلقة امام القراءات المتعددة
لحقائق الوجود الموضوعي ؛ ليتكون خطابا بصريا مفتوحا لتعددية قراءات المتلقي فيضع تعريفاته
الذاتية والمغتربة عن ذاتية الفنان فباغتراب الفنان تولدت اغترابات اخرى .
Abstract
The research included four chapters, on me the first chapter, to explain
the research problem and its importance, the need for it, the aim of the
research and its limits, and determine the most important terms contained in
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it. The research aims to: Identify the representations of alienation in abstract
expressive drawings. The second chapter was concerned with the theoretical
framework, as it included two topics, the first topic (the concept of alienation
in philosophy), while the second topic (alienation in art), and the third chapter
included the research procedures, namely: the research community, the
research sample, the research tool, the research method and analysis the
research sample. As for the fourth chapter, it includes the research results,
conclusions, recommendations and proposals. Among the most important
findings of the researcher: the abstract expressionist artist was alienated in
his non-formal orientations to give birth to non-linear speeches because they
are alienated from the material world and enter the world of endless
interpretation by moving away from the traditional concept of the creative
process as in all forms.
The researcher also reached a set of conclusions, including: Opening
closed doors to multiple readings of the facts of objective existence; To form a
visual discourse open to the plurality of readings of the recipient, setting his
own and estranged definitions of the artist's subjectivity.
 االغتراب – التعبيرية – التجريدية – الالمألوف: كلمات مفتاحية
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الفصل األول
أوالً :مشكلة البحث وأهميته والحاجة إليه:
تعد النتاجات الفنية في فنون ما بعد الحداثة خطابات تعتلي قمة التشظي والتفكيك ومفاهيم فكرية
تغاير المصطلح الكالسيكي في الطروحات التي سبقت ما بعد الحداثة  ،اذ كان المنطق العقلي يشتغل
بكل حيثياته ليتناسق وفق منظومة حداثوية تترسخ بين اسلوبيات الخطاب الفني  ،لذا ان فنون ما بعد
الحداثة سيما التعبيرية التجريدية اخذت في اسلوبياتها تتجه نحو الصدفة والعفوية والضربات التي تجعل
من التعبير الذاتي الباطني والفعل الممارساتي الذي يرتبط بالالوعي من جهة واالغتراب من جهة اخرى
هو الثيمة التي تجعل من الخطاب يرتبط بمنظومة التفكيك والتشظي والحضور والغياب  ،االمر الذي
جعل من الفنان يلجأ الى االغتراب الصوري لبث نتاجات فنية يتضح فيها اسلوبية ما بعد الحداثة
،والتعبيرية التجريدية بداية تأسيس لما بعد الحداثة واالغتراب منظومة واسعة من الصورة المختلفة
والمتنوعة التي يستطيع الفنان استدعائها على السطح التصويري  ،لذا تتحدد مشكلة البحث من خالل
التساؤل االتي  :ما تمثالت االغتراب في الرسوم التعبيرية التجريدية؟ وتتجلى اهمية هذه الدراسة والحاجة
اليها من خالل االتي :
 تفيد المتخصصين في مجال الفن السيما التشكيليين وطلبة الفن . يفيد هذا البحث المختصيين في مجال الفلسفة وعلم الجمال والفن والنقد وعلم النفس على السواء.
ثانيا :هدف البحث  :يهدف البحث الحالي الى  :التعرف على تمثالت االغتراب في الرسوم التعبيرية
التجريدية .
ثالثا:حدود البحث  :يقتصر البحث الحالي على دراسة تمثالت االغتراب في الرسوم التعبيرية التجريدية
من خالل تحليل نماذج مصورة العمال فنية (لوحات) ،للفترة من( 2491م 2491-م) والمتواجدة في
المصادر ذات العالقة ومنظومة االنترنت .
رابعا :تحديد مصطلحات البحث ( :االغتراب)
لغة  :مصدر اغترب
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ِ
ف يم ِكن أن يفَسِّر ْ ِ
اغتِ َراب.
ضى ُج َّل َح َياتِ ِه ِفي ْ
الب ِع َ
يدةَ  -: .قَ َ
اغت َرَابهُ  :- :ه ْج َرتَهُ َ
 َك ْي َ ُ ْ ُ ْ ُ َون ِشطَ(.)i
 و ْاحتَ َّد َ
ب ْ
اغتََر َ
اع واالستِ ِ ِ ِ
ِ ِ
الن ْف ِ
اب َّ
اإلن َسان.
اب ْ
الب ا ْغت َر ُ
ورَها بِالض َ
 ا ْغت َر َُّي ِ َ ْ
سُ :ش ُع ُ
كيانه(. )ii
 فَ ْقد اإلنسان ذاتهمما قد يدفعه إلى الثورة لكي يستعيد َ
ّ
وشخصيته ّ

اصطالحا:

 يعرف (االغتراب) بانه تصدع ذات الفرد او انشقاقها نتيجة عدم تواؤمها في المجتمع والعالمالمحيط بها(.)iii
 يرى هيجل ان االغتراب حالة تظهر على انها امر ضروري  ،يدرك الروح من خاللها ذاتهبالحلول في نقيضها االخر  ،وعلى الرغم من هذا التمازخ يسبب لها المعاناة وااللم  ،اال ان ذلك
يجعلها تعبر عن حريتها بالعودة الى الذات من جديد  ،حيث تنتهي حالة االغتراب هذه بصورة
()iv

مؤقتة

.

(االغتراب) اجرائيا :

اعتزال الفنان عن واقعه وانعتاقه من العالم الذي يقيده الى عالم من صنع نفسه

فيتحرر مندفعا الى الخلق الفني .
الفصل الثاني /اإلطار النظري
المبحث االول
مفهوم االغتراب في الفلسفة
يعد االغتراب مفهوما مهما تناوله الفالسفة والمفكرون من خالل عالقة الذات اإلنسانية باآلخر،
وعالقة الذات بالموضوع ،والفنان اتخذ من اغتراباته رؤية في تشييد الكثير من االعمال الفنية  ،اذ
اتسمت ردود أفعاله بأشكال تراوحت بين االنسحاب من الواقع إلى هامش الحياة ،أو أو التمرد على
المجتمع والواقع والحياة ،فالفنان يتخلى عن الواقع فهو يؤكد على ما هو غريب وغير مألوف بالنسبة
للعادي من األمور والمشاعر ،فإن هذا العادي قديم االمتداد بحدود حتى يصبح غريباً ،إنه هكذا ينطوي
تحت لواء اآلخر الغريب ،ذلك الذي قد يتحول بدوره من خالل التكرار ،إلى عادي مألوف
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هناك عدة مراحل لالغتراب منها :

 -2التجريد من شخصيته ،أي إحداث فسخ يشق شخصيته إلى شطرين ،فيصبح غريباً عن ذاته وعن
عمله.
 -1استالب اإلنسان لما يملك.
.

 -1التمرد والثورة بعد وعي موقعه في واقعه

 -9التجريد من إنسانيته ،أي يكون وسيلة وليس غاية ،فال تعود حياته وعمله تحقيقاً إلنسانيته ،األمر
()vi

الذي يؤدي إلى تضاؤل حقه االجتماعي وتخليه عن فاعليته بعدم القيام باألدوار

.

واال غتراب في الفكر الفلسفي اليوناني متمثال بالفيثاغوريون نسبة إلى فيثاغورس ،إذ عاشوا على
وفق نظام صارم ،كان من مظاهره حرمان النفس من كثير من مظاهر الحياة حرماناً قاسياً ال يعرف
مأتاه إال بسر من أسرار المذهب الغامضة الغريبة ( .)viiوكان لهذه الجماعة نظرياتها في األعداد والتناغم
والتناسب التي بنيت على أساسها مجمل أفكارها الغريبة المتفردة التي أسبغت عليها بعضاً من التعاليم
التي ألزمت بها من ينتسب إليها ويعتقد بأفكارها ،وقد نادت أن األشكال الطبيعية ال بد وان ترجع إلى
أصولها الهندسية (. )viii
اما سقراط (144-964ق.م) فكانت شخصيته مغتربة حقاً ،اذ قدم الصلة العجيبة النادرة لقلب
متأجج وعقل رزين ،لحساسية مرهفة وفكر منير للتعصب وفكرة تناط بها حياته كلها ،والمهارة التحليلية
بالميل والحس النقدي ،والبحث الحر مع هيام يقارب الوجد الصوفي ،بذلك ليس غريباً أن تالميذه كانوا
()ix
يدلون بأحكام مختلفة في موضوع شخصيته  .لقد شعر بالغربة عندما كان صغي ار  ،اذ كان منبوذاً

بين أقرانه نتيجة شكله البشع ،كان يعيش صراعاً داخلياً مري اًر نتيجة عزلته الجبرية  ،وكان يعيش صراعاً
داخلياً بسبب عزلته االجتماعية (.)x
أما أفالطون (194-914ق.م) فإن فلسفته تقوم على التساؤل واالستغراب أو اقتحام المجهول
أو بشيء من الغموض ،ويهم أفالطون في الخروج من عالم االغتراب والمأساة عن طريق محاكاة عالم
المثل ،ويستطيع المتأمل لنظرية المثل األفالطونية أن يلمح في أثنائها جذور المفهوم االعتقادي
()xi

لالغتراب الذي يعده انفصاالً عن اإلله بفعل السقوط

 .بذلك يتجاوز اغترابه عن طريق معرفة حقيقية

وجوده الذاتي(. )xii
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وقد كشف اغترابه عن ذاته ،من تنازع قوى داخل النفس اإلنسانية فيما بينها مؤدية بالضرورة
إلى الصراع وعدم األلفة بين الجسد وغرائزه ،فالحقيقة عنده تصل عن طريق العقل الخالص ،ألن
المحسوسات ليست سوى تجسيدات ال تمثل بالذات أو المثال ،فانه يزرع بذرة الرفض لواقع ناقص
زائف(.)xiii
اما مفهوم االغتراب في فلسفة أفلوطين (140-109م) يتمثل من خالل بحثه عن النفس
البشرية التي تؤكد على العزلة عن العالم الخارجي ،واإلتجاه نحو دواخل النفس (الذات) ،واالبتعاد عن
كل الظواهر الدنسة في هذا العالم وصوال لالتحاد بالرب ،فهذا االنفصال الذي يؤكد عليه أفلوطين بين
الذات والعالم الذي نعيش فيه ،هو عبارة عن فقدان الشعور بما هو حولنا للوصول بالشعور إلى
الالشعور اإللهي( . )xivلذا يتجلى مفهوم االغتراب عند افلوطين في االعتزال من خالل التأمل والغوص
في أعماق الذات ،وهذا يفسره قوله لنعتزل العالم الخارجي والتوجه بكليتنا نحو الداخل ،ولنجهل كل شيء
حتى كوننا نحن الذين نتأمل ،لنمكث إن أردنا في تلك المنطقة العلوية ،فهذا حال الذي أدمن التأمل

()xv

.
وقد شكل االغتراب في الفلسفة الحديثة رؤية مهمة اذ ارتبط االغتراب عند هيجل (-2440
2312م) بطبيعة الوجود اإلنساني كون اإلنسان ذاتاً فاعلة ،وذاتاً مستقلة يؤثر ويتأثر بما يحيط به،
عليه تكون ابتكاراته الذاتية أشياء غريبة عنه إال أنها تقع خارج وعيه ،فينفصم اإلنسان عن طبيعته،
ويتخلى عنها وهذا ما يسميه بالتخلي .ففلسفته تبحث عن اليقين في موضوع خارجي .فنجده في خاتمة
المطاف في ذاتها ،فالحركة التي تسعى الذات إليها في إثبات ذاتها تعارض أوالً الذوات األخرى وتهدمها
()xvi

أو تستبعدها ،ثم تتصالح واياها في الروح

.

واشار هيجل الى معان متعددة لالغتراب منها :
 -2المعنى األول :يتحدث هيغل هنا عن الفرد بوصفه مغترباً عن ذاته ،وهو يعتقد أن اإلنسان هو
أساساً عقل ،وأن الكلية أمر أساسي ألي شيء عقلي في أساسه .والشكل اآلخر من االغتراب
عن الذات؛ فهو الطريقة التي يتعين أن يفهم بها االغتراب عن الذات ،وعد هيغل البنية
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االجتماعية ليست خلق العقل لكنها موضع ذلك العقل ،وهذا يعني أن البنية االجتماعية هي
عقل في شكل متموضع وينبغي حينما تغترب البنية عن الفرد ،فإنها تغدو عقالً مغترباً عنه.
 -1المعنى الثاني لالغتراب (التسليم) :ال يستعمل هيغل اصطالح االغتراب لإلشارة إلى ضروب
االنفصال المختلفة فقط ،ولكن أيضاً إلى نوع من التسليم أو التضحية الذي يعد ضرورياً إذا ما
أريد قهر أنواع معينة من عمليات االنفصال تلك ،وهذا المعنى هو ما يعرف بالتجلي أي تجلي
الفكرة المطلقة ووعيها (.)xvii
ويرى كيركيجارد (2399-2321م) في مفهوم االغتراب انه مرتبط باالنسان والوجود ،اذ أن
الناس يغتربون عن الروح في سلوكهم الغريزي ،ويغتربون عن الجسد في عباداتهم الروحية ،وربط القلق
بحرية اإلنسان ،ووضعه بثالث طرائق األولى ( :االنتقال من البراءة إلى الخطيئة ،فعدم االتزان
واالضطراب تعكس صفوة السعادة ،والثانية ربطها بالحرية أو كما يسميها (دوار الحرية) ؛ ألنها تقع
ضمن منطقة اإلمكان وتحركه ضمن محموالت الحرية ،والثالثة ارتبطت بتكوين الفرد بوصفه نفساً
وجسداً تربطهما الروح ،فهذا التكوين بحد ذاته يولد قلقاً وتوت اًر لإلنسان)

()xviii

()xix

للواقع ،فأصبحت تدل على ما أنا عليه بصوره أساسية في خطر ذاتي

 .والوجود لديه كلمة مرادفة

.

وقد اعطى ماركس (2331-2323م) في فلسفته عدة معان لالغتراب :
 -2اغتراب العامل عن االنتاج  :أي كلما زاد إنتاج العامل قل استهالكه زادت القيمة التي يخلقها.
 -1اغتراب العامل عن العمل  :يتمثل ذلك في كون العمل خارجاً عن العامل ،أي إنه ال يمت إلى
وجوده الماهوي ،وهو في كونه ال يؤكد نفسه في عمله ،بل فيه ،وفي كونه ال يشعر بالرضا؛ بل
يشعر بالتعاسة فيه وفي كونه ال يطور أي طاقة حرة فيزيائية أو ذهنية؛ بل يميت جسده ويدمر
عقله ،لهذا ال يشعر العامل إال بأن نفسه خارج عمله ،على حين أنه يشعر في عمله بأنه
()xx

خارجه ،إن العمل الخارجي العمل الذي يغترب فيه اإلنسان نفسه هو عمل التضحية بالذات

 .وهنا تتمثل نقطتين مهمة االولى (عالقة العامل بنتاج عمله الذي هو بالنسبة له شيء غريب
 .والثانية اغتراب العامل عن نشاطه ومن ثم اغترابه عن حياته الشخصية)

()xxi

.

كما يرى ماركس أن الظروف التي تولد االغتراب في ظروف اقتصادية واجتماعية تدور على
فائض القيمة ،اذ يتخذ من التحليل االقتصادي الفائض القيمة منطلقاً للكشف عن التطور الجدلي
والتاريخي لرأس المال الذي يعد من أخطر صور اغتراب اإلنسان في تأريخه(.)xxii
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إن االغتراب لدى جان بول سارتر (2441-2409م) يتمثل عبر الـ(التشيؤ) الذي يظهر في عدة
نواحي ؛ باعتباره استالباً للعالم ،والحرية من خالل اآلخر ؛ وكونه استالباً ما هو لذاته ،وخضوعه
لألساليب المقننة اليومية ،وبوصفه قابلية الفرد للتبادل ،وحالة التشيؤ تبدو في فلسفة سارتر على
مستويين مختلفين ،األول :على مستوى الوجود الفردي بوصفه موقف رغبة ،والثاني على المستوى
()xxiii

التاريخي االجتماعي بوصفه الموقف الثوري

.

المبحث الثاني
االغتراب في الفن
الفن وسيلة ضمن وسائل االنسان لكي يرى نفسه ،فالجمال الموجود في عقل االنسان اسمى
من الطبيعة ومظاهرها ،فجمال الفن هو انعكاس لجمال العقل الذي يستطيع التمتع بكل االشياء التي
تكون خارج النفس المدركة .للتعبير عن الجوهري لكي يرى االنسان نفسه فيه وال ياتي اال عن طريق
االغتراب والتحرر واالنعتاق من الواقعي..اذن العمل الفني ليس الشئ كما يقول هيجل" نحن النتلقى
فكرة الشئ  ،بل فكرة تصور انساني لذلك الشئ "

()xxiv

يجب على الفن ان يبرز اغتراب االنسان وقهر

العنصر المتشيئ فيه  ،فاالنسان هو مخلوق الحرية  ،وهذا هو الذي يدفعه الى اجادة تشكيل الطبيعة
من خالل عمله..ان االنسان يترك طابعه الخاص في العالم الخارجي ،يقول هيجل " يفعل االنسان ذلك
بوصفه ح ار ليجرد العالم الخارجي من غربته وليتلذذ في شكل االشياء الخارجية بواقع ذاته الخارجي "
وعلى هذا االساس فان االغتراب ليس مرضا .فاالنسان في الفن انما يأخذ من نفسه ويضع امام نفسه
ماهيته ..فهو يفعل هذا النه ذات حرة يسلب العالم الخارجي غربته ويستمتع في كل االشياء الخارجية
()xxv

بتحقق خارجي عن نفسه

.

فالفن رسالة ذات سمة خاصة موجهه من الفنان الفرد الى االخرين  ..الدراكه ان لديه رسالة او
ف كرة غير موجودة عند االخرين ..ويرغب ان يضم االخر الى افكاره ..لقد شعر االنسان بين الحربين قد
تحول الى مجرد ترس في آلة انتاج  ،وانه تدريجيا قد انفصل عن عالمه الصناعي الذي صنعه بيده
،واحس بالضياع والغربة والوحدة وعرف الغربة داخل وطنه ،وعلى االنسان المعاصر ان يصارع هذا
الواقع قبل ان يسبقه متحوال الى انسان غريب عنه وعن قيمه المتغيرة يوم بعد يوم (.)xxvi
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هناك رابط قوي بين الفنان وبين ذلك االنقالب الخطير في حياة االنسان ،هذا االنقالب الذي هز
حياة االنسان ه از عنيفا من حيث نظرته للوجود وعقائده وقيمه وموقفه من الكون والطبيعة  ..فنسعى
للتعبير عن واقع هذا االهتزاز وردود الفعل في وجدانه ،وانه في ذلك ال خيار له فهو اما يؤدي هذه
الرسالة ،وما يقضى عليه بالزيف والهزال (.)xxvii
فظهرت التعبيرية التجريدية لتخلق لغة جديدة  ،التكاد تمت بصلة الى اللغات المعهودة التي
يتداولها الناس ( .)xxviiiلقد اسست التعبيرية التجريدية ميتافيزيقيا جديدة للشكل .على هذا االساس ان
تغريب الشكل او فقدان الشكل يؤدي الى تساقط المعاني الى حيث الالمعنى ،اي بما يتيح للشكل
تشضي متناهي الى ماورائه بما يثريه تعددية في المعاني الى عدم حضور معنى محدد في الخطاب
البصري (.)xxix
وان اول مايتبادر الى ذهن المتلقي هو ان " يق أر " هذه اللغة مترجمة الى لغته المعهودة غير
مدرك الفارق المعنوي بين اللغتين ..الن غالبية الناس التستطيع ان تتصور معنى اال اذا تجسم الى
شكل ..فلوحات التعبيرية التجريدية ال تخلو من " المعنى" ولكن المعاني التي تعبر عنها هذه اللغات
ليست هي من نوع المعاني التي تصلح االلفاظ التعبير عنها( .)xxxومن اهم الفنانين (جاكسون بولوك
 )Jackson Pollockالذي انطلق الى االسلوب الذي يعرف به اليوم ( التجريد الحر الغير ملتزم
)القائم على تقنية تقطير االلوان على قماشة الرسم فيقول " انا احاول ان اجعل الحياة تنبثق من خالل
لوحة "( . )xxxiفاغترب عن مواد الرسم التقليدية فاستخدم طريقة الشبه آلية وذلك باعتماد الحركة داخل
فضاء اللوحة ومن اجل تفعيل ظاهرة ( التصوير بالحركة ) فاغترب عن المفهوم الفضائي التشكيلي مما
ادى الى فقدان المشهد اللوني وضياع ما يعرف بالمركزية فتعددت المراكز وتوزعت على مختلف جوانب
اللوحة فتشكل مايسمى بالفضاء المتعدد البؤر المركزية ( ) space figure polyfocalمما يجعل
المتلقي يمعن النظر في كل اجزاء اللوحة(.)xxxii
تميز اسلوبه بااليماءات التعبيرية التلقائية  ،وحاالت التكوين التي تمتد على طول اللوحة
وعرضها حيث تكون كل مناطق اللوحة مهمة ،فهذا االسلوب هو ظاهرة انقالب في المعتقد  ،كما
يصفه (هارولد روزينبرغ ) وبان  " :ماتومئ اليه القماشة انما هو اعادة تحرر القيمة سياسيا وجماليا
واخالقيا " وكذلك ان االيماءة لتبدو كايماءة اغتراب عن المجتمع ومتطلباته (.)xxxiii

مجلة نابو للبحوث والدراسات  /املجلد السادس والعشرون/العدد التاسع والعشرون /نيسان 2021

851

تمثالت االغتراب في الرسوم التعبيرية التجريدية

زينا سالم يوسف

اصبحت اللوحة منطقة الذات المغتربة  ،فالذي يتجسد على اللوحة لم يكن صورة بل حادثة  ،لم
يعد الهدف هو التعبير الذاتي وال حتى االسقاط التلقائي للعناصر ذات االصل االشعوري " ان اللوحة
الجديدة نفس الجوهر الميتافيزيقي نفسه لوجود الفنان فالخطاب البصري اصبح معادال موضوعيا
لالغتراب الذي يعيشه الفنان والمجتمع(.)xxxiv
ومن الفنانين الذين انسبوا الى هذه الحركة الرسام (وليم دي كوننغ )willem de kooningالذي
تميزت اعماله باسلوب يجمع بين العفوية اآللية كما مارسها السرياليون وبين االشكال التعبيرية التي
التنفصل عن عالم المرئيات( .)xxxvفاسلوبه ذات حس سريالي فاعتمد على الالوعي كمحرك فعلي
لالغتراب وتحطيم الشكل االنثوي داخل االطار العام للوحة،فثمة تجريد خطي ولوني يقلب الشكل او
()xxxvi

التكوين الى صورة ايمائية قابلة للتعبيرعن نفسها

 .انه يتعامل مع الصورة الذهنية التي تبدو كانها

تنهض من نسيج الصبغ ،ثم التلبث ان تعود ثانية الى الفوضى واالغتراب لتمنحنا شكال لوهلة ،ان ازالة
الواقع بالفعل واالداء هو تجربة مستفيضة وال تستعمل القول العقلي اال من اجل نفيه واغترابه باتخاذ
عكس القوانين المشكلة له والتنتج ابدا عن نظام في المقوالت والنظام المعرفي االجتماعي(.)xxxvii
ان انجازات (دي كوننغ)الكبيرة تقع في دمج المحتوى الشخصي مع نبذ االسلوب وفي تزاوج الرمز
الى االسلوب االيحائي الشديد -اي بمعنى االاسلوبية االغترابية،ومن خاللحركة فرشاته التي توسم نفسها
بالفوضوية ،وبتاكيده على الالاسلوب واغتراب اشكاله الرسومية انما اليقل اغترابا عن (بولوك) لذا نرى
ان (دي كوننغ) حول لوحاته الى حقول شاملة عن طريق حركة الفرشاة السريعة والمتقاطعة للوصول الى
العفوية والتلقائية واالغتراب(.)xxxviii
ومن الفنانين الذين اقترن اسمهم بالتعبيرية التجريدية الفنان الفرنسي(جان فوتريه )gean fautrier
تفرد الفنان باسلوب تقني جديد فاكتست لوحاته بصبغة الباستيل فانسابت على لوحاته الرطبة وعن طريق
الدعك والتدليك انجز مؤشراته التخطيطية في بناء اللوحة المجزأة( .)xxxixليبرز لنا مواقف الرعب والجمال
بهدوء وبال حدود فاغترب عن التقاليد السابقة فاكتشف الكون الالشكلي الجديد المغترب والرافض بقوة
الي محاولة تكوين فاغترب وابتعد عن متاهات االشارية وااليمائية بل حتى عن تاثيرات الخط
والمحاوالت المشحونة بالشفرات العاصفة الغامضة التي اتسمت بها اعمال (بولوك)و(مارك توبي)
فاغترب فنه واصبح مستقال ذاتيا يرجع الى خلفيات فلسفية وجودية اكثر التصاقا وقربا من (سارتر) و(
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هايدجر) من (برجسون) ،ومادة رسمية الخيال الواسع المحمل بالذكريات العاصفة لاللم والحرب(.)xl
فاتسمت اعماله بتقنية العجينة العالية وبرزت بطريقة غير متساوية وذات نطاق غير واضح وغير
منتظم( .)xliفجاءت اعماله ذات طابع شاعري حلمي متكون من صور سديمية مغتربة غامضة كأنها
تسجيل لرؤى داخلية في شبكة خطوط معقدة في عالم مصبوغ بالغرابة(.)xlii

المؤشرات التي انتهى اليها االطار النظري
 .2يعد االغتراب إحساساً يظهر للفنان مشاعر االلم واالحباط والحزن .
 .1االغتراب يمثل تمرد على القواعد الكالسيكية واالتجاه نحو تفكيك الشكل الحسي وتشظيه نحو
التجريد .
 .1االغتراب تجاوز لكل حيثيات العالم الخارجي التي ترتبط برغبة االنسان .
 .9لالغتراب القدرة على تشويه الشخصية االنسانية شكال ومضمونا من خالل االسلوب التقني
للفنان .
 .9يتجه االغتراب نحو العزلة والتحول الذاتي من مستوى الى اخر حسب الفعل الداخلي لثنائية
الشر والخير  ،الحضور والغياب .
 .6يمثل التخريب والعبث سمة فاعلة في البناء التكويني لالغتراب  ،وهذا ما يشكل قلقاً للعالقة مع

الواقع .

 .4تحرر الشكل واسقاط المعنى من المنظومة العقلية يجعل االغتراب مهيمناً على سلطة االنسان .
 .3للمنظومة التخيلية والحدسية الدور الفاعل في تشكيل بنية االغتراب بغية الوصول الى رؤية
جديدة في التشكيل الفني .
الفصل الثالث
اجراءات البحث
اوال :مجتمع البحث :يتالف مجتمع البحث الحالي من الرسوم الزيتية للرسوم التعبيرية التجريدية والبالغ
عددها ( )19لوحة فنية حصلت عليها الباحثة من المصادر ذات العالقة وشبكة االنترنت .
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ثانيا  :عينة البحث  :لقد تم اختيار عينة البحث قصديا مما يحقق هدف البحث وبعد االفادة من
المؤشرات التي انتهى اليها االطار النظري  ،تم اختيار العينة البالغة ( )9لوحة وفق المسوغات االتية :
 -2تمنح النتائج المختارة فرصا لالحاطة بموضوعة البحث .
 -1تتمتع نماذج العينة بمقومات فنية النها تنهض باساليب ادائية وتقنية تكشف النضج الفكري
والجمالي الذي يمتلكه الفنان التعبيري التجريدي .
 -1تباين النماذج المختارة في اساليبها الفنية على وفق رؤى مختلفة  ،وبما يتفق مع ما انتهى
اليه االطار النظري من اشتغاالت االغتراب في الرسم التعبيري التجريدي.
ثالثا :منهج البحث  :من اجل تحقيق هدف البحث الحالي ،فقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي باسلوب
تحليل المحتوى .
رابعا :اداة البحث  :اعتمدت الباحثة المؤشرات الفلسفية والجمالية والفنية التي انتهى اليها االطار النظري
باعتبارها مكات رئيسة في تحليل عينة البحث .

خامسا :تحليل عينة البحث:
أنموذج ()2
اسم الفنان  :جون فوتريه
اسم العمل  :الرهينة رقم 4
سنة االنتاج 2499 :
المادة  :وسائط متعددة على كانفاس
القياس  69 × 99 :سم
العائدية  :مقتنيات خاصة
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يمثل هذا المنجز البصري وجها بشريا بيضوي غير محدد مستندا الى قوس اسود كانه قيد مظلم
رسم مصيرها فاعتلى الوجه نظرة بائسة سوداوية لم يتردد الفنان من تجسيدها بفم متالم  ،اذ البد من
الحقيقة ان تنعتق وصرخات الرهائن التي كانت مدوية قريب من مكان الحدث  ،لقد سكنت اصواتهم
وعذاباتهم دواخل الفنان وضلت تنادي بالم للخروج واالغتراب عن ماديتها فجسدها الفنان على سطح
تصويري مغتربا بها عن كل قيود الماضي  ،فتلونت بالوان ترابية النها ستصبح جزءآ من االرض
وتتوارى وتغترب فيها فبرز اللون االصفر واالوكر الترابي واالسود متناغما مع االزرق المخضر
مستخدمآ خامات اخرى البراز السطح الخشن الذي يتخلله تجاعيد واخاديد طولية كأنها دموع سالت على
مساحات لونية كأنها تقشرات في الوجه دليل على الم اررة وهي الحقيقة الداخلية التي ارتسمت على هذا
الوجه قبل مفارقته واالغتراب عن العالم المادي فتكونت تناغمات لونية ذات قوام سميك للداللة على
القلق الذاتي العميق ،كأنه ارتسم على السطح بفعل عامل التقادم الزمني فتحول الوجه كجزء من جدار
قديم يروي عملية اغترابه وانعتاقه فحدد الرأس بخطوط ثنائية كهالة تحيط بعضآ من اجزاءه للتهيئ
لمرحلة االغتراب واالنعتاق الى االعلى والخروج من شرنقتها المادية محطمة القيود واالغتراب عنها .
لذا اظهر العمل عمقا دالليا للمتلقي ففيه من رموز الينم على انه مجرد لوحة تريدايضاح موقف ما
يعيش في م كنونها مغتربا ومختبئا في الوانها وطياتها فهو موقف اليمسك من يد او يعرف له مقصد
ومعنى فهو حالة المتناهية من ذلك الشيئ .فال بد من التأمل واالغتراب في العالقات الداخلية المتشتتة
في توظيف اللون التعبيري والتخلي عن الخط اليجاد القيمة الداخلية للشيء فهو الشيء ذاته ،فاغترب
الفنان عن المدركات الحسية وتمظهرات الواقع واالقتراب من الجوهر الحقيقي الداخلي لمكونات االشياء
عبر انفالت المراكز وتمويه الشكل واتباع اسلوب معقد مقصود في التكنيك اليجاد معالجات اسلوبية
تجريدية  ،لذا تمكن الفنان من دمج السطح التصويري مع الفضاء الخارجي الذي انتشرت البقع السوداء
فيه استعدادا لعملية االغتراب  ،وهنا جاءت الحرية رابطة بين الشكل والفضاء المبهم ،فالفنان امتلك
القدرة العقلية في تخيل المطلق والالمتناهي باالغتراب عن المادي للوصول للجوهري من خالل االبتعاد
عن الصفات التشبيهية للشكل وبذلك تكون سطح تصويري كسرت فيه حدود الحسي والتشبيهي والمطلق
والماورائي والتماهي مع الذات المغتربة بخطاب تعبيري تجريدي.
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أنموذج ()1
اسم الفنان  :جون دوبوفيه
اسم العمل  :شقق باريس
تاريخ اإلنتاج 2496 :
الخامة والمادة

:

زيت بالرمل والفحم على

الكانفاس
القياس  29944 × 229 :سم
العائدية  :مقتنيات خاصة
يمثل هذا المنجز البصري مقطعا لنسيج من البناء العامودي والذي احتل معظم اجزاء اللوحة مع
وجود العديد من االشخاص تم توزيعهم في مستويات مختلفة داخل وخارج هذا الصرح العالي كانه جدار
مغترب كونته مجموعة من الخطوط العامودية واالفقية تقاطعت لتكون عدة بؤر مقفرة في كل منها حكاية
مختبئة كأنها الذات التي فصلت عن العالم الخارجي واغتربت بستائر بيضاء موهت المعاني الى لغز
عميق واغتربت عن بعضها البعض بالرغم من تقاربها فسكنت داخل البناء المظلم الذي توشح بالوان
الحرب ودمارها فتحول الى اللون الرمادي مع تداخالت اللون االبيض والبني المخضر لون الطحالب ،
اذ جعل الفنان اغترابا يتمحور ضمن مفصليات الشكل المعماري من خالل ضربات عنيفة توحي بدواخل
االنسان المفعمة بالتألم .
كما أن هذا المشهد البصري المعماري يحمل رؤية تقنية جديدة عبر إظهار الفنان للملمس الذي
اصبح مغاي ار من خالل استخدام الرمل والفحم ،اذ تحمل هذه المواد طاقة مختبئة فكان البد من اعادة
الفنان للمسكوت عنه عبر تأهيل الخامات التي تعد جديدة في توظيفها وطاقاتها الشكلية والبصرية .
ان سيطرة اللون الغامق على ارجاء اللوحة يعطي انطباعا للمشاهد بوجود منطقا غريبا تكمن فيها
محاولة الفنان تحطيم زمكانية هذا الوجود واستبداله بوجود آخر مغترب من خالل حركة الخطوط
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وفوضويتها  ،فما يزول ماديا له ان يزول بصريا عبر تداخل االشكال واغترابها وتماهيها مع الفضاء
والعناصر المشكلة لها  ،ان الوجود هنا يقوم على اساس الحرية في قدرة انعتاق الذات  ،فالمشهد
البصري يحمل صفة التحرر واالنفالت واالغتراب عبر خروجه عن المألوف والمدرك الحسي والعقلي ،
وهنا يشارك المتلقي في قراءة المشهد ليرتبط بمفهوم موت المؤلف واغترابه عن العمل وهذا ماسعى اليه
الفنان فتعددت الحقيقة بتعدد المراكز فتاهت شخوصه وتحررت من كل معاني الحياة فبدت كاشكال
فطرية حديثة الوالدة برؤوس طفولية كبيرة جمعهم القلق والحزن والوحدة في هذه االجواء الغرائبية التي
تشظت عن كل ضوء يبعد دالالت الغموض الذي توالدت واغتربت فيه االشكال لضرورة داخلية
بامتالكه مقومات وجوده واكتفاءه بذاته  .ان الغاية من المشهد البصري تعد غاية بذاتها ولذاتها فجاء
التغريب يحتضن كل ماهو سائد باسلوب تعبيري تجريدي للبحث عن قيم جمالية جديدة بغية الوصول
الى الذات الباطنية فيتغيب مفهوم الضرورة فال قيمة تحكم المشهد الفني ونموه سوى عالقته بالذات
المغتربة.
أنموذج ()1
اسم الفنان  :جاكسون بولوك
اسم العمل  :رقم 9
المادة  :زيت على كانفاس
القياس 100×291 :
تاريخ االنتاج 2493 :
العائدية  :ديفيد مارتينيز
يمثل هذا الخطاب البصري شبكة من الخطوط التعبيرية ذات الحركة المتسارعة والتي تهيمن
ضمن فضاء ال متناهي ،اذ ال وجود لمركز معين تقصده أنها تبث معنى روحي عبر تحررها من قيود
تمظهرات العالم الخارجي واسره ،فهي اغتربت عن الواقع والمدرك الحسي لتسير باتجاه انفعالي يبغي
العبثية .
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ان هذا النص اغتربت مفاصله الشكالنية والمضامينية عبر رؤية تخيلية فتحت المجال امام
المتلقي لملئ الفراغات ؛ باعتباره جزء ال ينفصل من منظومة الرؤية والحكم الجمالي ،وهنا فتح الفنان
كل القيود التي تحتكم النص وعناصره فتسارعت االلوان هي األخرى اثناء عملية التقطير تاركة خلفها
آثا ار كانها شهب في فضاء مظلم مغتربة تائهة حولت الفضاء بحركتها اللولبية العشوائية التي امتزجت
مع الخطوط الى فعل حركي تخيلي يشترك مع الرؤية الحدسية للفنان .
ان الطاقة الكامنة ضمن هذا النص اشتغلت باغترابية كي تحرك ما روائية الشكل الى ومضات
مضيئة بال حدود  ،اذ تداخلت آثار العناصر الشكالنية مع تلك الماورائية عبر تشظي المحسوس في
تلقائية مستمرة مشكلة محطات مختلفة لكل منها دالالت مختبئة  ،األمر الذي يجعل المعنى يذوب تحت
شبكات معقدة متشابكة متصارعة من الخطوط والبقع اللونية وهذه االثار جعلت عين المتلقي تقتفي اثرها
لعله يستدل فيها عن معنى المحطات المفككة المغتربة.
لذا أن كل مايتولد قي اللوحة من اشارات ودالالت التشكل انعكاسا للواقع وانما انعكاسا جماليا
لدوافع نفسية لذات مغتربة..فالفنان خلق صورة اليوجد لها شبيه وجعلها حقيقة ماثلة امامه على انها
شيء واقعي  ،وبهذا يرى مايراه ويستحضر اغترابا ويجعله شاخصا امامه فافترش ذاته على ارضية
لوحته ،لذا انه يستخلص سمات لنفسه ويجعلها واضحة للعيان فهو يحاول ان يحقق جماال باغترابه
واالتجاه نحو دواخل النفس  ،االمر الذي جعل الفنان يقترب من طروحات افلوطين من خالل اعتزاله
للعالم الخارجي والتوجه نحو الداخل .
أنموذج()9
اسم الفنان  :وليم دي كوننغ
اسم العمل  :امراة
سنة االنتاج 2491 :
المادة  :زيت على كانفاس
القياس  204.1×294.4 :سم
مجلة نابو للبحوث والدراسات  /املجلد السادس والعشرون/العدد التاسع والعشرون /نيسان 2021

811

زينا سالم يوسف

تمثالت االغتراب في الرسوم التعبيرية التجريدية

العائدية  :متحف الفن الحديث
يمثل هذا المنجز البصري امرأة مغتربة عن جنسها رسمت بتعبيرية تجريدية لها السيادة باعتبارها
العنصر المهيمن  ،اذ البد من كسر القيود الكالسيكية في عملية الخلق الفني وخلق رؤية جديدة من
خالل جسد مغترب ضعيف فقام الفنان بتجميع اجزاء مبعثرة من بقايا حياة وقام بتجاورها بتلقائية
لالحاطة بالعمل بصورة كلية دون االهتمام بملئ الفراغات والشقوق التى اخترقت الجسم بانفعال غير
واعي فهناك طاقة كامنة حرة مغتربة عن كل التقاليد الموروثة .
فارتسم الجسد مبتعدا ومغتربا عن كل النسب التشريحية للجسم االنثوي مرك از بطريقة غرائزية على
اجزاء الخصوبة والقوة مغتربا فيه عن كل نساء عصره للرجوع الى االم البدائية المولدة للحياة الجديدة،
إنها المنظومة التخيلية التي يمتلكها الفنان ليستعيد من خاللها البعد الحقيقي للشكل اإلنساني  ،اذ يطفو
الجسد مهشما ليمثل الحياة ومآسيها فمزق بدخول الفضاء اليه وفي اماكن اخرى يخرج هو الى الفضاء
مغتربا تاركا فجوات في الجسد ولدتها االزمات ففتح شق في اليد اليمنى كأنها بترت وركبت من جديد
واصابع شوهت كأنها القدر ولعبة الحياة وقساوتها فتقلمت واصبحت حادة كأسنان مكشرة وارجل ضعيفة
التناسب هذا الجسد المغترب الذي يعتليه وجهه قاسي المالمح ذو عينين ثاقبتين كبيرتين كل عين
مغتربة عن االخرى دليل على النفس البشرية بشقيها الظاهري والباطني مع ثغر رسمت عليه ابتسامة
ساخرة دللت على اللعب الحر للقدر فتداخل الجسد مع الحياة فاستمتعت بتهشيمه .
تمكن الفنان من تحول فضاء السطح التصويري الى مساحات ملطخة جائحة وخطوط قاسية
كسكاكين فككت الجسد واعاد الفنان تركيبه بفرشاة سريعة عريضة وقوية فتداخلت االلوان مع بعضها
محولة االرضية الى الوان مفككة فيحاول الجسد النهوض من بحيرة االلوان هذه بواسطة الخطوط
السوداء المتكسرة التي تظهر الجسد مموهآ لبرهة ويعود مرة اخرى الغترابه في ضبابية االلوان التي
انزلقت في اماكن مختلفة من الجسد الى االسفل ليغترب عن الشكل بشكل آخر.
ان خلخلة المعايير البنائية واغترابها هي تجلي حالة الهدم واستم اررية توالد المقاربات الجمالية من
خالل تعدد المراكز ،فهو يحاول ان يعبر بتلقائية وعفوية مباشرة عن اشكال تنبثق من الفن الالموضوعي
.
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أنموذج ()9
اسم الفنان  :فرانز كالين
اسم العمل  :بال عنوان
سنة االنتاج 2491 :
المادة  :زيت على كانفاس
القياس 100×213 :سم
العائدية  :متحف الفن  /نيويورك
يتكون هذا المنجز البصري من بنائية تكوينية انتشرت في
في فضاء سطحه التصويري بين االبيض واالسود  ،إذ تشكلت خطوطا قوية ذات تجريدات بلون اسود
تفجرت على ارضية بيضاء ليرتسم لنا خطابا انغمس في جو عصره ،فان البيئة التي يط أر عليها تغيير
من الناحيتين المادية والروحية تتوسل وتطلب اساليب جديدة في التعبير  ،لذا اتخذ الفنان التمظهرات
الشكلية في هياكل معدنية واعمدة وسكك حديدية طبعت في ذهن الفنان ومنظومته التخيلية  ،االمر
الذي سيطر على عوالمه حتى قام بتوظيفها للتعبير عن اغتراب النفس المضطربة في العالم الصناعي
المتسارع والذي تجسدت واقفة متمثلة بسكة حديدية تسارع عليها الزمن والحياة شامخة امامها ومغتربة
الى الوراء ال يظهر منها سوى ماتريد  ،لقد قسمت الفضاء واحتوت النفس المغتربة لتقاوم اقدار الزمن
الذي تهاوى من االعلى واسند من االسفل فتعانقت الخطوط السوداء في جدل صاعد ونازل اشبه برؤية
مثالية افالطونية للوصول الى الحقيقة التي تختبيء وراء التشيئ في لوحة تباينت فيها االلوان بشده لخلق
تناغمات ايقاعية مقتربا من الفكر الفيثاغوري فضال عن الرجوع الى االشكال الطبيعية واصولها الهندسية
التي تحولت الى اشكال مموهة مغتربة جسدت الصراع النفسي بضربات عنيفة ذات لون اسود سحب
فتبعثر وتماهى من هنا وركز هناك للتاكيد عن والدة فن ايمائى مثير.
ان استمرار العالقات التلقائية المجددة لشعور متناهي مغترب لتلخيص مفرات مادية إلحداث كلية
ال تحاكي اال نفسها محولة العمل الى مفردات ذات خصوبة مطلقة اغتربت بحرية من خالل التعاقب
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الوظيفي والشكلي عبر ارادة ذاتية فيضمحل اللون ويتبعثر وفجأة يصحو فيندفع بسرعة بارادة ذاتية الفنان
ونشوته فتباينت الخطوط في حضورها واغترابها فهناك صيرورة مستمرة بدوافع نفسية وارادة حرة وخبرة
في التعامل والتحكم في االغتراب عن الواقع المادي ،لذا تغيب سلطة العقل لالمتداد في عمق الالوعي
وعوالمه .
ان اإلبداع في هذا المنجز يعد لحظة اغتراب عن زمكانية العالم والتي اليمكن تكرارها فمن غير
الممكن رسم لوحة طبقا للخطاب البصري المتجسد وفق مدركات حسية فالفنان يحيل عمله الى رؤية
تغريبية تستند الى معرفة وتحديد ما سيكون عليه الخطاب التجريدي ؛ باعتباره انفعال لحظوي مرسوم
وصورته المغتربة تمتلك مقومات وجودها واكتفاءها بذاتها ولذاتها .
الفصل الرابع
اوال  :النتائج
 .2قدرة اغتراب الفنان التعبيري التجريدي عن المواد التقليدية باستعمال خامات غير مألوفة للسعي الى
االنعتاق والتجدد الستحضار لوحات مغتربة تقود ذهن المتلقي الى تداعيات ذهنية غير متناهية كما

في انموذج ( جاكسون بولوك  ،جين دوبوفيه ،جاكسون بولوك ).

 .1اغترب الفنان بحركة فرشاته السريعة للتعبير عن االنفعاالت التلقائية المباشرة النتاج خطابات بصرية
تتالحق خطوطها الفوضوية وتتداخل بحرية بغية الوصول الى منجز متحرك نهائي خالي من
التشخيص الشكال خلقتها الصدفة كما في انموذج (جاكسون بولوك  ،فرانز كالين  ،وليم دي كوننغ

).

 .1فقدان مركزية اللوحة ادى الى ظهور عدة بؤر تحررت واغتربت على ارضية الخطابات البصرية
معلنة عن اغترابها العادة قراءتها من جديد في عين المتلقي كما في جميع النماذج) .

 .9اغترب الفنان التعبيري التجريدي في توجهاته الالشكلية لوالدة خطابات غير مبطنة المعاني الغترابها
عن العالم المادي والدخول الى عالم التأويل الالمتناهي عبر االبتعاد عن المفهوم التقليدي لعملية

االبداع كما في جميع النماذج.

 .9اكد الفنان على عملية اغتراب عبر اللون بتحرره من قيوده المادية فانطلق محلقا للتعبير عن
االنفعاالت اللحظوية المباشرة فاكتسبت الخطابات البصرية سمة جمالية واضحة فتحول الخطاب الى

تداخل بنى باسلوب فلسفي شعري كما في جميع النماذج .
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 .6اغترب الفنان عن االساليب التقليدية فجاءت خطاباته طبقا للتقنيات التي خلفتها الثورة الصناعية
الحديثة فاتسمت باالستقالل والذاتية والتجريب لخلق ابتكارات جديدة تنوعت حسب طاقة الفنان الذاتية
واحساسه وكيفية انعتاقه باغترابه عن السياقات السائدة كما في انموذج (جاكسون بولوك ،جون فوتريه

).

 .4استطاع الفنان التعبيري التجريدي االغتراب عن الواقع المادي الجزيئي للوصول الى الحقيقة الجوهرية
المطلقة فاعتلت خطاباته البصرية الماهيات الكلية بابتعادها عن الواقع المرئي فتوسمت بمسحة
حزينة قلقة للتعبير عن الماهوي عن طريق الفصل واالتصال بين الذات والموضوع كما في انموذج (
وليم دي كوننغ  ،جين دوبوفيه  ،جون فورتريه  ،فرانز كالين ).

ثانيا  :االستنتاجات
 .2اغتراب الفنان عن كل التقاليد الموروثة للتاكيد على مفاهيم فكرية وجمالية وذلك باالهتمام بالذات
المعبرة عن البواطن النفسية الذاتية للتعبير بتلقائية وعفوية مما ادى الى انعتاق النفس واغترابها عن

القيم المترسخة في الوعي الجمالي والفكري السائد .

 .1فتح االبواب المغلقة امام القراءات المتعددة لحقائق الوجود الموضوعي ؛ ليتكون خطابا بصريا
مفتوحا لتعددية قراءات المتلقي فيضع تعريفاته الذاتية والمغتربة عن ذاتية الفنان فباغتراب الفنان

تولدت اغترابات اخرى .

 .1اتسم الفنان التعبيري التجريدي بقوة نفسية داخلية للتعبير عن بواطنه بشكل مباشر وعفوي ،فاعتلت
الخطابات البصرية خطوطا هائجة مع الوان حرة للتعبير عن النفس االلية المتحركة التي احتوت

اغتراب الفنان.

 .9اغتراب الفنان عن القواعد واالنظمة ادى الى فقدان البؤر المركزية فتولدت عدة بؤر اعتلت

وانتشرت على سطح الخطابات البصرية لتوحي باللعب الحر فتفككت بنية اللوحة واغترب الشكل

وتموه المعنى .

 .9االغتراب عن كل القيم المترسخة لمفاهيم الجمال بواسطة المنظومة التخيلية والحدسية للفنان
التعبيري التجريدي فتقدمت فلسفة الذات على الموضوع فتولدت ارضية خصبة لنمو انموذج جمالي

مستقل تتولد مسوغات جماله في داخله .

 .6تولدت قدرة التطرف وتجاوز التصورات العقلية من خالل اغتراب الفنان التعبيري التجريدي  ،اذ
تتحقق اثناء العمل ممارسات الصدفة وذلك الستخدامات تقنيات مختلفة منطلقا من منطقة ذاتية

مصدرها الالوعي لتكون الممارسة واللذة هي المعنى للوصول الى رؤية جديدة نحو التجريد .

ثالثا  :التوصيات
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استكماال للفائدة المرجوة من البحث توصي الباحثة بما ياتي :
تشجيع طلبة الفنون على الرسم بحرية وتلقائية لفتح افاق جديدة تنمي انعتاق الذات معرفيا

-

وجماليا وفنيا .
-

دراسة اثر التقدم العلمي والتكنلوجي على نتاجات ما بعد الحداثة.

-

تعليم الطلبة على كيفية تمظهر المفاهيم الفكرية المعاصرة في النتاجات الفنية .

-

دراسة مقاربات تعدد المراكز وموت االنسان على نتاجات فنون ما بعد الحداثة .

-

العمل على اقامة معارض فنية لدراسة عالقة الفكر واالسلوب والتقنية في فنون ما بعد الحداثة .

رابعا  :المقترحات
-

االغتراب في الفن المفاهيمي.

-

تعدد المراكز وعالقته بالفن المعاصر.
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