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ABSTRACT (in English) 

 

The research was concerned with the study of (technical and color connotations in drawing 

the body). The study concerned with the technique used in the body drawings and the formal 

connotations of color in these drawings, which included four chapters. 

1. What techniques are used in drawing on the body? 

2. What are the formal color connotations of the art of painting on the body? 

The second chapter (theoretical framework) included three topics: the first is the art in art. 

Second: color and its implications and its relationship to form. Third: Introduction to the arts 

of painting on the body. 

The third chapter includes (research procedures) in which the methodology of the descriptive 

method, the method of content analysis and the research samples were identified within (5 

samples) for body drawings. 

The fourth and final chapter contains the results of the research, which were: The artist tried 

to give a double expressive value of color and form through the formulation of a technique 

that represents his style in the formulation of works. It also contained conclusions, proposals 

and recommendations and ended the research documented sources Arab and foreign. 

Keywords are (technical, semantics, color, shape, body drawing). 

ABSTRACT (in Arabic) 

 

 ملخص البحث

اهتم البحث  درااةث) لالتية ث) الت  ل ال ثلت التيث    ) مثا اةثم ال عثر الدثر ةةثل درااةث) التية ث) المتبلث) مثا اةثل  ال عثر 

المةه ثا التحردثر  اإلطثاادرااةث)  األاللمصلل تحرت الفصل  ألادعالت  ل ال لت الي   ) لهذه الرةل  الالتا ضمها البح  

 : األتامي  ) البح  دالتعاؤل 

 ما ها التية ال المعتخرم) ما الرةم ة ل ال عر . .1

 ما ها ت  ل ال لت الي   ) لفن الرةم ة ل ال عر . .2

ن . الثثانا : ال ثلت الت  تثع الةالدتثع التية ) ما الف األاللالةظري( مضم ثالث مباح  :  داإلطااالفصل الثانا الالمتمثل ل آما

 مةلت الرةم ة ل ال عر .  إللدالي ل . الثال  : مرخل 

تح  ثل المحتثل   الأةث ل البح ( الثذي تحثرتل م ثع المةه  ث) المتمث ث) دثالمةهف الل ثفا  إجراءالالفصل الثال  مضم ل أما

ميثر احتثل  نتثااف البحث  الالتثا تمث ث  دث  :  خ رالاألالفصل الرادع  آماة ةال( لرةل  ة ل ال عر  5الة ةال البح  ضمن ل

. كمثا  األةمثالمثا  ث اغ)  أةث لدعد م) تلب رد) مزتالج) ل لت الالي ل من خالل   اغتها دتية ث) تمثثل  إةطاءحاالل الفةات 

 . الاألجةب )احتل  ة ل ا ةتةتاجال الالميترحال الانتهل البح  دتلث ق المصاتا الملثي) اللرد ) 

 . المفتاح ) ها لالتية ) , ت  ل , ال لت , الي ل , اةم ال عر(ال  مال 
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 الفصل األول

 مشكلة البحث

"مهثثا  الاؤاه   عل لبثثر دهثثا ةثثن تالاخ ثث اإلنعثثات إل هثثاالتثثا تل ثثل  األمضثثلدمثثثل الفثثن الطرديثث) 

مثثا حثثلل ال ثثلت  شثثاءدحثثرثةا ةثثن  إت األةاةثث )الطرديثث) ل تلب ثثر دحثثاالل مثثا جم ثثع نيثثاطاتع 

 ( .89  : 1995غ لا , ل الالفةات نفعع " الاإلنعات

ف الالخا ث تع الالملثر المحثرت  تية تثعالدمثل الفن الرادا ادا اليلل  الل ل مثن مثن الفةثلت  

 الأتالاتثثع الإشثث العت هثثل الثثذي دختثثاا اليثث ل الةهثثااا ل لمثثل الدختثثاا مثثلاته الخاماتثثع االفةثث إت

الف ردث) التثا تحثاكا ثيامث) ةصثره  األنمثاطالالملتمثر ة ثل جم ثع مثن  التية ث) درااتثعالدلظف 

.الالرةم ة ل ال عر هل احر الفةلت الرا ع) التا انتيرل خا ) ما حركال مثا دلثر الحراثث) 

تتلامثل مثع  الإنهثاكمثا  البةاا )التية اتها  أةال بهاالالتا لها  الالياال)  لمم ز االدات  من الفةلت 

 ز غثم األلثلاتالميام) كما الات ل ل من ت ك  اإلةمالالتلرتد) الالضلح داتي ة ل ال لت دتةلع 

 الت لتع الهذا ما جل ةا أما  تعاؤ ل ةر  الها :

 ها التية ال المعتخرم) ما الرةم ة ل ال عر  ما -1

 ها ت  ل ال لت الي   ) لفن الرةم ة ل ال عر  ما -2

 البح  الحالا  أهم )ت من : البحث أهمية

 ة ما ل مهتم ن دهذا ال انب  إثراءدلر هذا البح  مصرا  -1

 التية ال المعتخرم) ما الرةم ة ل ال عر  أهم تع  ط الضلء ة ل -2

 الرةم ة ل ال عر إلةمالالي   )  األللاتتع  ط الضلء ة ل الر  ل  -3

 الترد ) الفة )  الأدعا دف ر البح  الحالا ك  ال الفةلت الالملاهر  -4

 البحث :  أهداف

 إللف البح  الحالا رده

 ما من الرةم ة ل ال عر  المعتخرم)ال يف ةن التية ال -1

 الرةم ة ل ال عر  أةمالما  الي   )ال لت   ل تال يف ةن -2

 حرالت البح  دتحرت البح  الحالا :

 الرةم ة ل ال عر  أةمالالتية ) الت  ل ال لت الي   ) ما : ملضلةاالحر ال

 دلر الحراث) ماالرةم ة ل ال عر ما متر   أةمال: ألزماناالحر 
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 المصطلحات :تحديد 

دحث  ة مثا النحثل  آالمةع ما ان ثا  ةمثل  آال أة ل  "مصرا  ةاةا من تيَن  -التية ) لغتاً :

مثثن " لم مثثع ال غثث)  آالرااثثق التثثا تخثثتي دمهة ثث) الالط األةثثال ب آالجم ثث) اللةثثاال  آالذلثثك 

  ( .1960اللرد ) , 

الذي دتفاةثل دثع م ملةث) مثن اللةا ثر  األتااا األة ل  آالها الطردي)  -التية ) ا طالحا :

لفلثثل ا ن ثثا   الأتاادثثع الاة ثث) دصثثردع آل ثث)ة ثثل ات ت ثثلت هةثثا   اإلظهثثااالتثثا تسةثثل ملثثل 

 ت.ل( ." لال ةانا ,  الاإلظهاا

التثا ديثل  دهثا  األتاا ث) الاألةثال بم ملةث) الطثر   أنهثاة ثل  إجراا االتلرف الباحث) التية ) 

 المق اؤد) مة ع  دسةععالفةات  ن ا  ةم ع الفةا الذي 

لالثرال( المفهثل  الثذهةا لالمثرللل( التلتمثر  ألصثلاهالتا تردط دث ن  اللالم)الر ل) لغتاً : ها 

 مرتبطث)اق مل ةثع حيثا إللت عب الرال الالمرللل  فع تح  ها  ةالم)ة ل الجلت  الرادط) هذه

 ( .297  : 1985دذهن المت يا" لك رال الدل , 

تال  األالل الاليثاء أخثر شثاء: ها كلت الياء دحالع د ز  من الل م دثع الل ثم  إجراا ا الر ل)

 الالثانا هل المرللل .

 ف) دصرد) ل ل اإلش ال الال لت الذي درتبط د ل األش اء مصراه الضلء الدثرالت  -األللات :

 الضلء   تلجر أللات م زداا اً دتح  ل الضلء األد ض إلل ةبلع ألثلات مرا ث) دتحثرت كثل مةهثا

دثثالطلل ألمثثلجا ةةثثر ةثثيلط الضثثلء األدثث ض ة ثثل ةثثطم مثثا مثثات العثثطم دمثثتي جثثزء مثثن 

ا الالثذي دلطثا لثلت األطلال الملج ) الدل ل ال زء األخر الهثل ال ثزء الثذي تتحععثع أة ةةث

 ( .18  : 1995لذلك العطم " لدليل  , 

مثن تثيث ر  لثع لمثاهل ةضل أةاةا من ةةا ر تي  ل من الرةم ة ل ال عثر  ااا :رال لت أج

اللثع  الما دحم ع مثن ملثانا الت  ل مثا نيثل الرةثاال ل مت يثا ايت ة ل مياةر الأحاة ل الم

  اإلنعاتالمزدلللج ) تسثر ة ل  ة  لللج )ت  ل التيث رال 

الال مثع اشث ال الشث لل " لادثن مةظثلا ,  .ل : الي ل دالفتم : اليثبع الالمثثل  -:لغتاً الي ل 

266. ) 

لتةظث م للةا ثر اللةثط المثاتي التثا دةضثمها اللمثل الفةثا الدتحيثق هثل ا -الي ل ا ثطالحا :

 ( .199  : 1974ا " لجبرال  ةتلل ةز , ما اتباط المتباتل د ةه

هل التي  ل الالص اغ) للةا ر الت لدن التثا دصثلغها الفةثات المثق اؤدث) مة ث)  ااا رإجالي ل 

 اةال) ل مت يا . إدصالدغ ) 
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 اةم لغتاً اةم  اةم ت اةم ة ل درةم الدرةم اةما مهل ااةم ، الالمفللل مرةل  

ال دلاةثط)  الاألشث اء األم ثااتم م ثع التلب ثر ةثن . هثل مثن مراثا دث إجراا ثاالرةم ة ل ال عر 

 .  اإلنعاتة ل جعر  دةفذهاالدتية ع ما  الاألللاتالخطلط 

 الفصل الثاني

 األولبحث مال

 )التقنية في الفن (

الهثا مثن  الفرشثا  التةف ثذ الرةثم ة ثل ال عثر المةهثاالهةا  ةره تية ال أال أتالال ما  ث اغ) 

الةمثل أةمثالهم ات التفاةثل الحا ثل دث ن    اغ) األتالال اليردم) التا اةتخرمها الفةانلت ما

الثيامثث) الفة ثث) ال التية ثث) المعثثتخرم) تثثستي دتفاة هثثا إلثثل ا اتيثثاء داللمثثل الفةثثا إلثثل مرح ثث) 

ح ث   الملا ثر الهذا ما حرث مثا الفةثلت  اإلدراةاالتف  ر  إلل صل داللمل الفةا الت ردب ل

الثذي تخثل  االت ةلللج ثمثن خثالل انفتثاح الفثن ة ثل ةثالم  ألحردثعظهرل اللردر من الت ااال 

التغ غل مثا دة ث) الفثن التيث   ا لتيث ل جثزءا مهمثا مثا اللمثل الفةثا الملا ثر الهثذا مثا دثراه 

 أةثهم ( ح   ذكر دات لاللةاال التية ) الحردثث) 1996كلت ،  اللردر من الةيات مثل لةاملدل

 الآدلتمثر ة ثل دطلثع دمثا  حثر كب ثر م ثم دلثر الفةثات ال ثل   إلثلما تغ  ر مفاه مها حلل الفثن 

 .أخر جلانب  إللتلراه  أنما( دطلع خيب

دمثثثل تح  ثثل الخطثثا  مثثا الفثثن نيطتثثاً مهمثث) مثثا اةثثتيراء اللمثثل الفةثثا الالثثذي ديثثل  ة ثثل كمثثا 

دلضها دبلض كل ذلثك دلتمثر ة ثل ةم  ث) الصث اغ)  الالتيثر الالتيث رتباتل ) ةةا ره الالف ر  

الالطثر  التثا  األةثال بالالبةاء التا ديل  دها الفةثات داةتمثات تية ث) مثا الالتية ث) هثا جم ث) مثن 

 ( .63  : 1986دالفن " لالمة ر ما ال غ) ,  أالتختي دمهم) ما 

 

 اإلنعثثاتر  ال مثثا اللمثثل البيثثري مةثثذ اليثث المعثثتخرم)لاللةثث  )  أنهثثاكمثثا دلرمهثثا الثثبلض ة ثثل 

:  1983انطلت ثل  ,  "لت ةلللج ثااةثم  حقأتالال تعت الها ع تعاةره ما ةمأتالال دعتخر  

7. ) 

ح   اةتمرل التية ثال الحردثث) ة ثل ةم  ث)  الاإلدراعالت ردر الالتا اةتخرمها الفةات لتحيق لع 

جردثر  الالتثا  أشث ا تحمثل  اإلةمثالدلثر الحراثث) مباتث   الت ردب التا حرث  ما حركثال مثا

التلا ثث  ) الالتثثا جل ثث  مثثن هثثذه ال غثث) ال ثثلا   ديد ثثرداتهاح متهثثا لغثث) الليثثل لتمثثثل التية ثث) 

كب) هذا اللصر هذا الزمن الملا ر لت لت ال غ) العاار  م ع ها لغ) الل م اللملا إلللالات ال 

فةانث)  ثل دثرتاء جردثر داةمثا ً ةصثرد) تحمثل ةثم) هثذا اللصثر مةثر  الحكات  دثر مثن ات تت
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لماادةا( التا دام  دا ضط اع تاخل ن م) خيب ) معتي ) انتهل اللمل ال ال دثزالال الحثرث 

  ( .2011" لال ةانا , اللم دبيل أ  التلث ق

اللصثري لف ثر هثذا  األةث ل هثا  ث رالا  تلبثر ةثن  إنمثاما ةصرها كل حرك) ت ردر  آت

. الكثثل اةثثتحراث دالدثثا تفثثاالل مثثا تيب ثثع دثث ن  اإلنعثثاتجردثثر  لهلدثث)  أشثث ا اللصثثر لتلطثثا 

الاؤ  حردثث) الكلم  ث)  ديم ثاا الإدمانعدحيلل جردر  دبلل الذالك  اتباطع الملرم )  آالامض 

لتةف ثثذ  المتبلثث)الالتية ثثال  األةثثال بطب ل ثث)  دثثر مثثن حركثث) الت ردثثر ت ثثك تتبلهثثا ت ردثثر مثثا 

المثع ال ثلت ل صثلن مةهثا  الخامث)مثع  الفةات ما تلام ع أة ل ال  اغ) اللمال ، مالتية ) تمثل 

الملا ثر ات مثا ديثل  دثع الفةثات  البةاا ث)المق لرؤدتثع الخصل ث تع  أة لدهااللمل ممثل دذالك 

اكتياف اللادع الممزالج دالخ ال الالثذي دلبثر ةثن الجهث) نظرهثا  أةات هل  الحردث)ما الفةلت 

الخ ثثال لثثر  المت يثثا ل عثث ط الضثثلء ة ثثل  دثثرثراءالالتعثثاؤل الديثثل   التيمثثلالتثثا تث ثثر  الخا ثث)

اةثتخر   الحراثث)المثا مةثلت مثا دلثر  أغف هثاالتا د لت المت يثا دثر  اللادل )اللردر من ال لانب 

لك البلر اللظ فا ل ةثتف مثن دذ ميت اال دالل م  ا اتباط خالل من )تية الالفةات الةاال تلب ردع ال

لك دثر تم ثن "الل ثم ز الالتفثرت م  ثلت دثذمثن خثالل التم ث اإلدثراعتبحث  ةثن  معثتي )حمل لغث) 

 ( .119  : 2009دصال الل دم) تاجال ا متزاج " لحعةا , ات  أخ راالالفن 

 

مثثا  ال رالدثث) )تاا ثثالمهثثااال األالالتية ثثال الالخامثثال  أةطثثاءرد  مثثا كمثثا ةثثاهم اللصثثر الحثث

ة ثل  ممفثن الرةث ال ةثانا , محاضثر  ل رااةثال الل  ثا( ل الفةلت معثاحع اكبثر ممثا كثات ة  ثع

المحتل   عالةااط ل ا دت عر من خالل إللدحتاج  إدراعتلب ردا خالصا ل ةع  إدراعال عر ل ل 

 األتاءل معثثتل  هثثا تلتمثثر ة ثث أنمثثاميثثط  خامثث) آالملثثرال  آال أتالالالهثثذه ل عثث  التلب ثثري 

 آتالتثثا د ثثب  البةاا ثث) لالاألةثثكمفهثثل  دحثثرت اليلاةثثر  تية ثث)الهثثر تالا ظدصثث اغاتها الهةثثا د

لتةف ذ اللمثل الفةثا مبالتية ث) دثتم" تةظث م اللالدثال دث ن اللةا ثر  اإلدراةادتحيق دها المعتل  

ديثاا  , "ل التةظ م ث)ت ك اللم  ث)  إتياتل لمل الفةا الالتا تلتمر د م) اللمل ة ل مر   المسلف)

ح ث  من خاللهثا ه هثع شث   ع ذال ت  ل تلب ردثع مثن  البةاا )ح   ت تعب اللةا ر ميال)( .

ماه ) اللمثل المضثملنع  مثن خثالل دثراء  اللمثل  أتاا الي ل اال ال لت الالتا من خاللها دتم 

 .الفةا 
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 التقنية

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 اللون دالالته وعالقته بالشكل

التلجثع مثراكال المت يثا  المرا ث) اله هث)تعهم مثا دةثاء " "دلر ال لت الاحرا من اللةا ر التا 

 ( ..24 2017حع ن ,"لالبصرد)

ما نفثل المت يثا التخت ثف  أثرهالل ل مةها  األللاتلما لع من مسثرال ما ة ن الةاظر التلرتد) 

ما اختالف الملتيرال الف رد) الالرؤدث) ا جتماة ث) التثا اةثخ  مثا ذهثن المت يثا  التيث رال

المثا دل عثع  ال لن ث) الر لث) إلثلدلثز   إتالل ل للت الدلع ما نفل الةثاظر لثع الهثذا مثا دم ثن 

 أخثر ال ةثتلاا  تثاا   تاا المةاةبال ةر  م  لت لتيب ع  أماكنما  األللاتالتعتخر  ال لت ، 

الدتحثثرت  ألثثلاتتلجثثر  مهثثل  ثثفع دصثثرد) دثثرتبط دالضثثلء دصثثلاه مباشثثر  التالت الضثثلء  

ثر مثا سالال ثلت دثال لت الدلتع ة ل شثر  الضثلء ، مهثل دثسثر مثا نفثل الةث ن المت يثا ةطلع 

الخبراتةثثا ال مال ثث)  أحاة عثثةا" الدلبثثر ال ثثلت ةثثن   األشثث الالتم ثثز  أتاا دثثرا  المت يثثا ة ثثل 

جلثل  الهثذا مثا ( .41: 2002حم ع من  فال امزد) الةيااردث) " لطثاهر, ما د إلل داإلضام)

" لةبثل األشث الطاء الظاهري ة ل ةطلح ح   دمثل ال لت "الغ األش الل لت تالا كب ر ما 

الدم ثن مثن خاللثع ملال ث) ال ث ثر مثن  شث الاألهل الة  ) لبةاء  أذا مال لت ( .162:   1982, 

الميثاكل اليثث   ) مثن خثثالل التالةثثب دالخصثااي ال لن ثث) التثا تيثثل  دت ب ثث) حاجث) الفةثثات مثثن 

ما دحم ع " ال لت من د م تلب ردث) ذال  إلل إضام)الي  ا الال مالا الالتلب ري  اإلظهااخالل 

الكثثذلك د ثثلت"  ( .162:   1982ها تةثثم الت ثثلدن اةثثال) اتصثثال ) " لةبثثل , ملبثثر  مثثن شثثان

الة  ثع د ثلت ال ثلت حامثل ليثرا  شثملل )  اإلدها ما ةم  )  التيث راتهالفاة  ) اللالدال ال لن ) 

 اليث ل   آتد ةثا ةثاديا  الكمثا ( .27:   2001البثزا  ,  متراخ ث) مثا ةم  ث) البةثاء اليث  ا "ل

دراكثع المتثذال  الة ثل  مثا دبرع ش ل الهذا الي ل المبثرع هثل"لفةات دلجلت ال لت ما آ د تمل 

 تقنية الفرشاة

 تقنية التجريب

 تقنية من خالل االسلوب والتجديد

 تقنيات حديثة المرتبط بالعلم

 تقنية الخامات

 تقنية المهارات االدائية
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المثن خثالل ال ثلت  ( .14:   1956" لح ث م , هذا د لت الي ل مبثرةا مثراكا مثا اللدث  ذاتثع

 الدثل الهثذا مثايدصثرد) الاضثح) تثرتبط دالت تثيث رالكمثا الات لثع  ات  ته لألش الالذي دلطا 

م زداا ثا الةث  لللج )  تيث رالجلل ال لت ذال حضلا دلي ما اللردر من الم ا ل لما لع من 

النفع ) الجمال ) ح ث  ات اللمثل الفةثا هثل م ملةث) ةةا ثر ل ثل ةةصثر مثن ت ثك اللةا ثر 

الالتثلا ت الل ثل مثن  الاإلديثاعلتةاةثب ادلرا جمال ا تتركب التصان من خالل الةاال تةظ م ع ك

 ل  عثبع ةةصر الح لدث) الالمتلث) ة ثل اليث ل الفةثا . إضفاءالخاص ما  أة لدهات ك اللةاال 

ش  ع الةهااا الثذي دضثم الخصل ث ) البةاا ث) الاللظ فث) الال مال ث) الالتلب ردث) مثا ح ثز دمثثل 

ملالث)  األلثلاتالفةثا مت ثلت الفضاء الثذي دحثلي جم ثع ت ثك اللةا ثر التثا دصثان دهثا اللمثل 

التثثا تظهثثر مثثا الثثةفل اللهثثا ا نتيثثاا البصثثري  األلثثلات تتركثثعتباطهثثا دا نطبثثاع الثثذي ا 

البثثاات  تلطثثا شثثللا  األلثثلاتاكبثثر مثثن معثثاحتها الطب ل ثث) الهثثل دلثثلت الثثل طب لثث)  اإلشثث ال

الالحزت الها د   ) ا نتيثاا البصثري  تظهثر المعثاحال  الال آد)دالبرالت  الالهرالء الالع  ة) 

 فثثرح ل داإلضثثام) الاإلشثثرا الالثثرفء الحثثاا  " تيثثلر دثثالحراا   األلثثلاتمثثا آمثثا  د   ثث) نلةثثا

 ( .34:  2001اتي , الالعرالا" لالرااةا الاله

 

اخثتالف م مثا دث ن ةن ت  تها مها ترتبط دثيام) الاؤد) الم تيل ح   ات لثر  ل األلثلات  آما

" تتل ثق دثالخبر  الراةثخ) مثا  ألةبا اليلل  الالثيامال ح   د لت ااتباطها دملانا ت ل ) 

داد  ث) ة ثل تحي ثق ةالدثال  لأللثلات آت آذالف زداا ث) مضثالً ةثن طب لث) الب هث)  اإلنعثاناف ر ال

( 57:   2006اللحر  الالتةلع " لالثراالي , الاله مة) ال كا نع ا  اإلتاا دةاا ) ترتبط دلم  ) 

اليثث ل  إظهثثااد ثثلت لهثثذا العثثطم تالاا مثثا  ةةثثرما ديثثل  الفةثثات دالرةثثم ة ثثل ةثثطحا مثثا .

 أهثرامهاالتثا ت مثل  الت م   ث) األلثلات الدخا ث ) إخفااثعمثن ح ث  أدثرا ه أال الملضلع ة  ثع 

تاللثثف اادعثثةل , الصثثبا الم ثثاالا  لهثثا "ل إتاا "  ثثبغ) الاحثثر  ات تغ ثثر  الدرم ثثات األخثثر 

أنمثثا ت ثثلت الرةثثم ة ثثل ال عثثر  مةثثانلملثثانا الت  ل ةةثثرما ديثثل   لأللثلاتأت  ( .28:  1986

ح ثث  ظهثثرل مةثثلت الرةثثم ة ثثل ال عثثر مةثثذ ا مثثات الذال ملثثانا الت  ل ديصثثردع  األةمثثال

الل تخفثا الدثر  األةثراء إلاهثا  األجعثا من دا  الطيل  الليااردث) الكثذلك درةثم ة ثل  دل ر 

مثا مخت ثف  الفة ث) التثا تصثلا الح ثا  لإلةمثال األةثا مةذ اليثرال  م انث   األللاتاةتخرم  

ماكعثثبها ت  ل مل ةثث) الجل هثثا امثثل اً الد مثثع  م ا تهثثا ح ثث  دثثا  " دثثالتلب ر ةثثن انفلا تثثع

الح ثثا  الالمثثلل ، ا مثثل الالخ بثث) ، الحثثزت الالفثثرح ، الهزدمثث) ) ال ثثالأ أ مثثعمتةلةثثع تةثثلع 

ليثر  ( .10:  2013لةب ثر ,  الالةصر ، الةلا الالظال  ، الرحم) الالفعل  ، الرضا الالغضب "

ال لم ث) المثا دي مثلت دثع مثن  أةمثالهممةذ  من الفراةة) اةتخرمها ما كتاد)  األللاتاةتخرم  

ت ثلدن جمثالا ، المخت ثف  آاللت ة ثل شثاك ) " تلب ثر امثزي كما دلمل ال ث األخر الم ا ل 

ةب ثر , "ل اإلنعثان )الفة ) ذال الرؤد) المخت ف) ، كما دلبثر ةثن اللاطفث)  آالال انب )  األغراض

ة ثثل " الميثثاةر الالعثث ل  البيثثري  تثثيث رالتثثا لهثثا  األشثث اءالدلثثر ال ثثلت مثثن ( . 40:   2013
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 ثفال ال ثلت هثثا اليثملل ) الالتثا تلمثل د مثع معثثتلدال  أاللثل آت ( .42:  2013ةب ثر , "ل

ح ث  هةثا  اللردثر مثن الفرضث ال اليثاال) التثا اختصث   آخردم ات تالت  يال  تختالبير 

ة ثل الثرغم مثن الجثلت مثرال   دال لت ذاكر  ةن ةملمع مرلل ل ال لت دث ن مخت ثف الثيامثال

) الاللملم ث) ل  ث ثر مثن الملثانا نة ثر اليثملل  الل ن   الأخر  دل هةا  تةادض ما د ن ثيام) 

 "مثا الة ثل الثرغم مثن أشثاة ثل  آالالالر  ل ال لن ) الهذا ما نراه ما اخت اا ال ثلت كلالمث) 

تصل داللظ ف) الرالث) ل لثر أنها تحتفظ دي م) خا ) المضملت معتيل د آ ك ف اً اخت اا اللالم) 

 ( .41:  2013لها " لةب ر , 

 

 

 دالالت اللون

 

 

 

 

 الفنانين آومخطط يوضح دالالت اللون للمفكرين 

أت مثثن الصثثلب حصثثر ت  ل ال ثثلت المثثق داامثث) مل ةثث)  ت للجثثلت تلثثااض مثثا دثث ن ت لثث) 

حتثل الثزمن ال دثلتاخثل الم تمثع اللاحثر حتثل  آال الأخثر ل لت اللاحر ما د ن مةطيث)  الأخر 

الل ن ما ةصرنا الحالا دثال ال ثلت مثن  الاألم اا األذالا الاللاحر الذلك الزمن لتلرت الرؤ  

تيرف ة ل التل  م التثرادل ال ثلت  أخذلهةا  مسةعال ةالم ) حتل ات الح ا  دل  أةاة ال

التالا  مثثثا م ثثثا ل الح ثثثا  ما ثثثبم ال ثثثلت اكثثثثر ةالم ثثث) خصل ثثثا دلثثثر التطثثثلا  افثثثعظاال

الةفعث ) التخثلل الل ثم مثا ةثالم الفثن  )لت ةلللج ثال التية ثال ال ب ر التلةثع الةثاا االت ةلللج

ةالم ث) الذلثك مثن  الأكثثرشثملل )  أكثرالالةع م ا ل الفن ما اللصر الحالا جلل من ال لت 

تيادثثل  أكثثثراه م المفثث مي ثثبح اللثثالم كامثث)  أاجثثاءالتلا ثثل الالتثثرادط مثثا دثث ن  أجهثثز خثثالل 

النظردثثال ال ثثلت التااةثث)  أل ثثالمثثا اليثثرت الماضثثا  أجردثث التثثرادط الدثثر ةثثاةرل تااةثثال 

التغ رهثا مثن الرااةثال  التيث راتهثامرتبط دال لت من ح   جمال تها التعم اتها  متلرت جلانب 

( E – Bulbous Zhاللثثالم ا ن   ثثزي اتالاا د  ثثل لتااةثث) المثثن هثثذه الرااةثثال  األخثثر 

 الل :  األللاتالتا  ال لت من ح   تيث رها ة ل المت يا الدر  ةف 

 .  annociativcالترادطا  .أ

 المتلقيترتبط بثقافة والئية 

 الخبرة الراسخة للفكر

 ترتبط بعمليات اإلدراك

 ترتبط من خالل الرموز المتعددة
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 . physiologicalالف زدلللجا  . 

 . objectiveالملضلةا  .ل

 . characterالطبع  .ث

 لا  لملضلع مل ن مثر دت ردث) مضث   أالالترادطا : هل ال لت المصحل  دف ر   .أ

. 

اليخصثث ) التثثا دث رهثثا  األحاةثث لالف زدللثثلجا : الهثثل الح ثثم ة ثثل ال ثثلت مثثن خثثالل  . 

 ملل .خبرالت  الالكال

الملضثثلةا : م لتمثثر ة ثثل اةثثت اداتع ة ثثل تح  ثثل خصثثااي ال ثثلت مثثن ح ثث  ةامثثل  .ل

 نيااع.

مثثتحفظ  الاأل ا  ثثردم  مثثاألحمرنمثثط الطبثثع : الهثثا الملتمثثر ة ثثل  ثثفال ال ثثلت  .ث

 التيم ا .

 

 

 األللات أ ةاف

 

 

 

 اللون أصنافمخطط يوضح 

 األلثثلاتاةثثتخرا   إلثثليثث ر الرمزدثث) ال لن ثث) تكمثثا دلثثر ال ثثلت امثثزاً مثثا جم ثثع الثيامثثال ح ثث  

كرمثل  مثن ح ث  كلنثع ذا ت  ل المثا ثيامثال كث ثر  دلثر محاكثا  الطب لث) جانبثاً مثن التغةثا 

 .محاك اً ل طب ل) األش اءكات للت كتب ة م ال مال ما الهةر ح    أدر دال مال كما هل 

 ل لثثر  ل م ثثا ً الاةثثلاً ل رااةثث) ح ثث  دمثثثل ةثثالم الثثر االل ثثن تبيثثل الرمزدثث) ال لن ثث) ال

الالرمزدث) ال لن ث) ةالمثاً الاةثلاً مرتبطثثاً دالليااثر الالمثلاالث الالحثا ل اللجران ث) الالملثثرالف 

الثر  ل  أخثذل, المثا الردانث) المعث ح )  الاأل مثاتةن ت ك الحثا ل تةلةهثا دتةثلع الثيامثال 

ادثال كثل , الدر اتخثذل الر اإلةال ال لن ) م ها لغادال تدة ) . الكما اتخذ ال لت دلراً ة اة اً ما 

 در  ل الملانا ما الثيامال الها كاآلتا :  األللاتخالم) للت ااد) كما ااتبط  

: الةياء , اليراة) , المالا  ) , الفرح الهل للت الثع الحثب الال مثال ةةثر الرالمثات كمثا  األد ض

 ( .Kendra , 15-7-2018ل اإللهادل ل ضلء اليمل مهل للت الت  ا  ألنعانع للت داات 

 ترابطي
 بفكرة

 صورة

 األحاسيس الشخصية فيزيولوجي

 موضوعي

 نمط الطبع

 االستجابة للتحليل

 صفات اللون
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الجثل  : هل للت اليل  الللت الحرات الللت اجال الردن الذي دلبر ةثن الخضثلع ع ةثز األةلت

 (.Kendra, 3-6-2018ل , للت الخلف الالظ مال الاللالم العف ا للت اللداا الالثي) دالةفل

 ,Kendraل الدراه البلض للت درمز ل يس  الدردطع البلض دلر  الرضا الالي   ال الالردا 

24-5-2018. ) 

" للت الثرالح الاليثهل  الالي ثب الالحثب". لثلت الثر  الالةثاا لثلت التضثح ) الاليثهات  :  األحمر

 لا  اليبا  الالصح)  لا  الحب ةةر مرالدر هل للت الح ثا  الال مثال الاللاطفث) هثل لثلت 

 الغةل الالصفاء الالعلات  هل للت الفرح .

ت العثماء هثل هثل لثلت البحثر اللثل األلثلات أةمثقالهثل  الاألمثق: "للت الفران الالةياء  األ ا 

ةةثر المصثرد ن  أث ثريدثرالت  هثل لثلت االحثا  الاألكثثر األنيثلهل  األللاتت ردر د ن  األكثر

 2013لةب ثر ,  ةةر المع م ن هل لثلت الةيثاء الالصثفاء" الاإلله )اليرماء للت الحي ي) الالملل 

 :84-87). 

خفثض  مثا اإلنعثاتالالتةظث م الةالمث) اةثتيراا الدثسثر ة ثل  ثم م  الاألمثاتهل للت "العال  

 ( .Kendra , 3-5-2018ملرل الةبض التاج) الحراا " ل

الاليثل  الطثلل  األمثل: هل  لا  الرد ع هل للت الةباتال الالع ط) الةبات ) هثل لثلت  األخضر

ةةثر  األخضثردرتثرالت  األطبثاءالكثات  داألةيثا اللمر الهل للت اليبا  هثل لثلت الملثال  ن 

 امز الح ا  الالخصلد) الالةبل الاليرف".المع م ن هل للت الغةل الماتي الالرالحا هل 

الثذي  اإللهثاال ةث) الهثل درمثز ل خ ثر الهثل ال عثاء  أهلالهل للت ال ة) ةةر المع م ن اللبا  

ةةر المصرد ن هل  األدرد)ال عاء ال مانا , هل للت الطب ل)  ألهلنزلع هللا ة ل آل د   الةبل  

(. الهثل لثلت دعثتخرمع 65:  2013,  اا) اللالم الغادال الخضراء الالطب لث) لةب ثر إللدرمز 

درالت انع دعاةر ما تعردع اليثفاء , الهثل  أألن) ال"ال  ش التهات المعتيف ال الغرف اللم  

كمثثا انثثع دعثثتخر  مثثا طثثالء العثث ااال مثثا ال ادثثات دلبثثر ةثثن العثثالم)  لأل دثثاءلثثلت جثثذا  

 ( .Shades , 2018 : 24الالترف" ل

: هل للت درتبط دالزهل الالت بر الالبلر ةثن هللا الا ةتثرات كمثا دثرتبط ال ثلت دالخ انث)  األ فر

الال راه ) الالغ ر  د ةما دراه البلض هل للت المثرح الالعثرالا الالتفثاؤل الدعثتخر  ل تةب ثع مثا 

الالعثلات  الل ثن  اآلمثلالهثل لثلت دلبثر ةثن " ( .Rebecca , 1-7-2018المةثاطق الخطثر  ل

ض) ممن جه) هثل لثلت دلةثا الةضثاا  الالفثرح الا د اد ث) الالتفثاؤل الالبه ث) لردع ملانا متةاد

تلةا الحذا الالمثرض الالغ ثر  التظهثر  األ فرمالراج) الباهت) من  أخر الالل ء المن جه) 

ديلر دالرفء الدحفز الةياط اللي ا الدزدر طاد) اللضثالل , كمثا  األ فرال لت  آتالرااةال 

تلا ثل الدلثز  الرؤدث) ةثرا انثع دبةثا نلةثاً مثا الثيث) الدحفثز انع دةيط الذاكر  الديث ع ة ثل ال

 ( .Jennifer , 19-10-2018ال ها  اللصبا" ل
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, دثرتبط هثذا  األ ثفرالةلات  ال ثلت  األحمرالبرتيالا : د مع ال لت البرتيالا د ن طاد) ال لت 

 ع الالتحف ثز الالة ثاح الالتيث  اإلدراعانع دمثل  إلل داإلضام)ال لت دالبه ) الالحما  الالعلات  

 ( .The psychology , 1-7-2018ما ل دآمرل ي ا  

ا نتلثا  الالةظامث) الغالبثاً مثا دعثتخر  ةةثر الرغبث) مثا  إلثل األدث ض: "ديلر ال ثلت  األد ض

اليباد ) كما درتبط دالخ ر الاللذاد) الالبراء  الدفعره البلض للت  الاألملااةتحضاا الحراث) 

 ( .115:  2013ال مال الغالباً ما ت لت ت  تع اد اد )" لةب ر , 

دلةا ما الثيام) المع ح ) دل  البل  لالي ام)(  الاألةلت األد ضالرماتي : مزدف متعاالي د ن 

لد ام) الملتل( كما  لا المع م الهل درتري ملطف اماتي ال لت الهل للت الضثبا  اللثلت 

 ( .115:  2013الغ ر  لةب ر , 

البةفعثث ا : للثثلت ا ةتثثرال الالعثثثر( الهثثل امثثز اللضثثلح النفثثثاذ البصثث ر  الاللمثثل اللادثثثل 

 الحلا  الالرالح الاليغف الالذكاء الالحب الالح م) .الالعماء ال األاضالالمتلا ت د ن 

 

 المبحث الثالث

 مدخل الى فنون الرسم على الجسد

مةلت ال عر التلثرتل تية اتهثا التثا دثستي دهثا اللمثل الل ثل مثن مثن ت ثك الفةثلت  أش التلرتل 

دثراجال كب ثر  مثن ا هتمثا  مثن  أنها دات  ما ةصرنا الحثالا تحضثا آ تاادخع المرجل اتع 

مثا  األةثبا من الفةثلت التثا ةثاةرل اللردثر مثن  أش ا لم تمع الملا ر ح   نيط  دبل ا

الفةثلت المرا ث)  أنثلاعنياطها ما ةاح) الفن المن هثذه الفةثلت مثن ال عثر الثذي دلثر نثلع مثن 

( هل اةتخرا  ال عر البيري لتةف ثذ Performance Artل األتاءالكما دراه البلض جانباً لفن 

لبلض در  ميط الرةم ة ل اللجه) هثل اةثم الدثادا ال عثر دثرةل طثالء اللمل الفةا ة  ع الا

دمثا  اإلنعثاتما اللصر الحالا نر  ات الفةات الملا ثر دثر اظهثر تفا ث ل ة ثل جعثر  آت آ 

 . اآلت ) األش التيلل هل اةم ة ل ال عر الل ل م رت طالء كما هل ما  آت إللدم ةةا 

(. 1074:  2014الدةطثثلي لمثثن ال عثثر تحثث  لثثلاء الفثثن المفثثاه ما اال الف ثثري( لال بثثلاي , 

المثثن ال عثثر الهثثل مثثن لاةتمثثر ال عثثر كمثثات  اةاةثث ) ل لمثثل الفةثثا اذ دتخطثثل جم ثثع الميثثاد ل 

الالمفثثاه م الفة ثث)( ح ثث  دتح ثثل الفةثثات ةثثن لكثثل الميثثاد ل ال مال ثث) الا خالد ثث)( الهثثا تيثثب ع 

البراا ثث) اال مثثا د ثثري مثثا الحفثثالل الردة ثث)( . الدصثثبم دثثذلك لالفثثن هثثل لالممااةثثال الطيعثث ) 

( . 206:  1081المعام) الفا  ) د ن اللادع الترجمتع الفة )( لامهز ,  إلغاءالح ا  ةن طردق 

ةثت ةال اليثرت  أالاخثرنثلاه مثا اللصثر الحثرد  مثا متثر  مثا دلثر الحراثث)  أضثاءالمن ال عر 

فة ث) شث لةاً الجثر ً ح ث  تحظثل الفثن جمال ثال المثلاالث ال األشث ال أكثثرالماضا م ات من 

المرتبط) دف ر  الي ل ل حل مح ها الادع جردر ل لمل الفةا معتمر د متهثا الفة ث) الال مال ث) مثن 

 الم تمع الذي دال ةردع التغ ر متلرتل ات اهاتع داحث) ةن   ا جردر  ل  مال . 
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ل الةثثطلع شثثمل الت ةلللج ثثا ح ثث  كثثات ل ثثثلا  الملرم ثث) التثثا حثثرث  مثثا م ثثال المل لمثثا

 أةثال بما دلر الحراث) الذي اتبع م ع الفةثانلت  إللش    تالااً كب راً ما نيل الف ر من الحراث) 

ةثثثر  تمث ثثث  دالتيثثثر  ال ب ثثثر مثثثا الةثثثاال  أةثثثبا اال  جردثثثر  تةمتهثثثا  إلثثثلجردثثثر  معثثثتفز  

صثثاتد) الظهثثلا نيثثاط جردثثر  ل ح ثثا  ا دت أمثثا الت ةلللج ثثا الالتلا ثثل ال مثثاه ري الثثذي مثثتم 

د تهر  دت اا لغ) جردر  تعهل لع ةم  ) التلا ل مثع  إتاةتهالكا الهذا كات تاملاً ل فةات ما 

الفلثثل  إلثثلتلثثراه  أنمثثادفثثن   دحثثاكل ال مثثال الاللجثثرات محعثثب  اإلت ثثاتالم تمثثع مثثن خثثالل 

 . الاإلنتاج

اةثثتخرا  الةثثاال دلتبثثر دثثع التية ثثال حردثثث) المتةلةثث)  إلثثلمثثا دلثثر الحراثثث)  مةثثانلالهثثذا مثثا تمثثع 

دح ) جردر  دل راً ةن  ا ل الملااض , مير نادض الفةات دلض من جلانثب  إةمالهملتخرج 

, مثن اللةثااط المتلثرت , ألمفثاه ماالحراث) الدر ظهرل حركال كث ر  مةها لمن الترك ثب الفثن 

 أالادثالرةم( الكات لظهلا ما دلر الحراث) ما من الترك ب , الفن الردما , التلب رد) ال ردر  الا

 . 1968-1962مير ظهر ما متر   أمرد اما  إما 1914مير ظهر ما  أمرد امةع ما  أد ر

 تية ال مةلت ال عر :

لطب ل ث) ا داأل ثبان آالتية ) الرةم ة ل ال عر اال طالء ال عر : طثالء ال عثر دثالط ن  .1

 ديالدثاللم د ن ملظمها الكات دلضثع  آتل اللردر من اليباا هل ةمل دردم كان  تيل  دع

 لالد  ب ردا( .  آال الطيل  الردة ) الاللباتدعالمهرجانال  آالخا ) در ت لت لالحتفا ل 

تية ) الرةم ة ل ال عر الالتا تتم من خثالل اةثتخرا  الفرشثا  اال الرديث)  إتااجالكذلك دم ةةا 

 اإلةمثثالمثثا  األجعثثاتة ثثل  األلثثلاتل ثثتم طثثالء ال عثثر دهثثا الالتثثا اةثثتخرمها الفثثن مثثا طثثالء 

كلنثع  إلثل داإلضثام)جمثالا المةثا .  كرنتثاج اإلنعثاناد لل مثن مثن ال عثر  الأح اناالمعرح ) 

 أنمثا اةتباط ث) ل عث  ت ثلت ال عثر دفةلت األللات الضع الةةرةطم لطرح الرؤ  لاللمري(.

 تلط ك المعتمر  ال عم الحرك) الميترك) اللالدال خالل من تلرتد) أكثر ش   ) ت  ل ها

 ( .ل مستمرال ض اء شب )" ل جردراً  ش الً  لحرك)ا
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 ت ثلدن ةم  ث)" التمثثل اإلنعثات اةتخرمها التا اليردم) التية ال احر الها:  دالحةاء الرةم تية )

 ااتبطث  مرجل ثال لهثا الالتثا( . 2011,  اللمثري" لال عثر مثن اةتخرامال احر دالحةاء ال ر

 دثع تحثاكا المرأ  مبات  الحرد  اللصر ما كب راً  انتيااا انتيرل الدر اليلب ) اللاتال دفةلت

 ة ثل اللصثرد) الثيامثال من اللردر ما تخ   أنها كما تراث ) جذالا ذال ل لنها الل ل ال مال

 التمثثل الحثالا اللصثر مثا كب ر مر  أخذل ل لنها الل ن ثياماتهم إلل تةتما   إنها من الرغم

 المثثن . ت  تهثثا التخت ثثف جمال ثث) كلنهثثا الل عثث  الامثثل  ت  ل اليردمثث) الثيامثثال مثثا اءحةثثال

 الثيامث) المثا( . Edgaed , 2018" لألحة ث) شث ر  هثا اللرد ث) الثيامث)" مفثا ألخثر  ثيامث)

 . األخر  الر  ل من الغ رها الطاةتع الزالج حب ةن دفعر الهةرد)
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 آال الثةيش ديمثع المتمث ث) التي  ردث) األتالال مهثا الرةثم ةم  ث) مثا المعتخرم) األتالال ةن آما

 تلمثل الالتثا ال عثر ة ل الحةاء أش ال لرةم الحين دعرن ) المتمث ) األخر  الطر  اةتخرا 

 . الي ل ما كما ال لت  دةفل
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 الرأ  : ة ل الحالد) دماكة) الرةم تية )

 ال عثر ة ثل الرةثم ةثالم مثا  ثراها تيخثذ دثرأل الالتثا الرأ  ة ل ل رةم الطر  احر الها 

 الفةثا لمثلد  ي ثا ل ضثاءفال ل  ثلت اليثلر تلظ ثف خثالل من( الرأ ل ة ل الرةم الالمتضمة)

 إلظهثاا الميثي اال اليثفر  اال الحالدث) دالث) املثع خثالل مثن اليثلر د ثامث) التح م خالل المن

 . الي ل ما كما الرأ  ة ل اةمع المرات الي ل

 

 مثا الإدثراع ت عث م إلةطثاء األلثلات درضثام) دثرأالا إنمثا الحعثب دثذلك الحالد) مةانل د تفا اللم

 مثا ال ثراها الدلهثا التية ث) هثذه أخثذل الدثر الفةا اللمل لبة ) ال لت إتخال خالل من الص اغ)

 األةمثثال م ثثاءل الإ ثثراا اغبثث) اللمثثل دمثثثل ح ثث  اليثثبا  دثث ن الدخا ثث) الحثثالا اللصثثر

 األلثلات اةتخرا   ( الحالد) مةانل ل اخذ الدر . ما  انباد اليخي الإدمات جمالا د ن ما متفاالت)

 ة ثثل الرةثثم تية ثث) آخثثذل الدثثر الادل ثث) الميثثا  ل يثث ل أةطثث  الالتثثا المرةثثلم) األشثث ال ة ثثل



 

202 

 

Volume: 11, Issue: 3, July-September 2021 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

 الثذي الملا ثر ةالمةثا مثا األخثر  التية ثال مثن كغ رهثا الحثالا اللصثر مثا  ثراها الرأ 

 . الالمت رت ااعتعالم اللصر دحاكا

 

 الضثع الدثتم ال عثري التلثردل إشث ال مثن شث ل الهثل:  (اللشثمل ال عثر ة ثل الرةم تية )

 الفتحثال طردثق ةثن ال  ثر ة ثل الطثالء دلضثع ثثم دثاإلدر  ال  ثر دغر  الذلك دال عم ةالم)

 تاخثل لةفثاذه ال عثر ة ثل الرةثم أ بان ها كما دزالل   ثاد  طالء الهل ال  ر ة ل الميام)

 الم تملثال مثا دردمث) كظثاهر  ل اللشثم الدلثر مخت ف) ت  ل الذال األش ال متلرت الهل ال  ر

 الح  ثري ( ل اليردمث) الالثردانال الاللباتال اللياار من دم ملة) ل اللشم ااتبط الدر(  البيرد)

 . األد ض البحر حلض د رات إلل انتيل الدلرها( .    ل, 

 إ الث) الداإلم ثات ال  م ثااا المةهثا اللضثلي مةهثا أنثلاع ة ثل خضثا الاأل خضثا األ الضع

(  اإلنعثات جعثم ة ثل مخثاطر ل اللشم الدعبب ال  زا تية ) خالل من الحالا اللد  ما اللشم

 ما ال لت إتخال أضفل الدر داألللات ال عر ة ل الرةم مثل ل ل( . Mayo.12-12-2017ل

 الالادل ث) ت عث م ة ثل الحصثلل إلثل داإلضثام) الاإلدثراع ال مال ث)  دات  إلل التلرتها الشا األ

 . األش ال ما كما كب ردن
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" اللصثلا مثر ة ثل اإلنعان ) الم تملال اترااللته الالتا اليردم) اليلب ) الملاالثال من مهل"

 " الالتزدن الالتفاخر اللالج م ال ما..  ح اتهم من دت زأ   جزء" دلتبر الهل

 ة ل األاض دياع من اللردر ما المةيب) البلثال الجرل الدر( . 3 اللرت,  مرات ل

 . الي ل ما كما الفن اذه  در ة ل درل الهذا الشا لأل أثااا ملم اءال

 

 الةثط ااكلكثل هضثب) مثا البا ادثك مثا الجثرل الملم ثاء الفرةلن ث) الملم ثاءال الجرل الدر

ً الأح انث ال  ثر ةثطم ة ل )لمشالمل اةتخرا  خالل من اللشم ةمل الدتم أالادا الشمال  أخثر  ا

 الالمتمث ثث) اللشثثم لتية ثث) اللمثثل مثثثل آل ثثال التعثثتخر  األ ا  ال ثثلت ة ثثل ل حصثثلل الةحثثا 

 , Maryl" لمت ثرا ديث ل ال  ر لتثي ب الشم إدر  " دراا ) دآل) التتم درالد) أحراهما دطرديت ن

 الت ثلت الح لانثال ةظثا  آال الالفثل ذ الخ زاات مات  من مصةلة) الت لت( . 12-12-2017

 ة ثل تحتثلي آلث) خثالل مثن ت ةلللج ث) الثان ث) الطرديث) آال التثي ب ةم  ) تعهل حتل ميحلذ 

 الدضثاف ال  ر ة ل اللشم للمل مت را  الدطردي) التلالا داةتمراا تع ر اإلدر من كب ر ةرت

 مخاطر اللشم ألةمال ت لت الدر ك م اا ) آال ةضلد) ت لت در ملات من المسلف الخضا  أل ع
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 ال عثثر ة ثثل الرةثثم مثثثل لثث ل ل  عثثم دعثثببع دثثر التثثا( . Mato , 12-12-2017ل  ثثح )  

 . داأل بان

 لت ثلل الا دتصثاتد) ا جتماة ث) الحثرالت ةبثرل ةالم ث) لغ) ال عر ة ل الرةم من أ بم الدر

 داليث ل محتفثا تصثلدري كعثطم " ال عثر اةتباا خالل من دالمرجل ال غةا مةا ش ل إلل

 اللمثريل الالطب ل ث)   الت ع م ) التيب ع د ن دتراالح دية ل  المعتخرم) دةااع الةةا ر الآل ال

. ) , 

 اةثثم مثثثل ال عثثم مثثن  ثثغ ر  اءأجثثر ة ثثل تثثستي أخثثر  كتية ثثال الهةثثا:  أخثثر  تية ثثال

 اةثمع خثالل مثن ل طب لثا مطثادق الحاجثب لرةثم تعتخر  تية ) ها الماد رال دتية ) الحاجب ن

 دتةاةثثب دمثثا الرةثثم) د ثثلت الثثتح م الدم ثثن البيثثر  ةثثطم ة ثثل اةثثمال الهثثا شثثلر  شثثلر 

 اللثث ل م عثثم ديثث ل ألنثثع 3D اةثثم ة  ثثع دط ثثق آمثثا المةثثع,  ة  هثثا المرةثثلم) البيثثر  الطب لثث)

 ( .Mayo , 12-12-2017ل ميط الحاجب طالء ةم  )

 

 

 تقنيات

 فنون 

 الجسد

 

 

 مخطط يوضح تقنيات فنون الجسد

 : النظري اإلطار مؤشرات

 ال عثر ة ثل اللمثل تةف ثذ مثا م)رالمعثتخ اللة  ) ال عم ة ل الرةم مةلت ما التية ) تمثل .1

 الدحعثثب الت ةلللج ثث) درالدثث) دثث ن مثثا الفةثثات دهثثا دلمثثل التثثا ااألتالا مثثن د م ثث) الالمتمث ثث)

 . المة ز اللمل طب ل)

 .الفة ) األةمال لتةف ذ المتبل) الالتية ال األةال ب ما ت ردر تتبلها ت ردر حرك) ل ل .2

 دمثثل الثذي ةم ثع ل صثلن ال ثلت المثع الخامثال مثع تلام ثع مثا الفةات أة ل  تمثل التية ) .3

ً  أة لدع  دتةثلع ال عثر ة ثل الرةثم مثن مثا كثات مثا الهثذا اا )بةال الخصل  تع لرؤدتع الميا

 . البةاا ) األش ال التلرت ال عر ة ل التمثل أش ال

 تقنية طالء الجسد

 تقنية الرسم بالحناء

 تقنية الرسم بماكنة الحالقة

 تقنية الرسم على الوشم

 الطين

 االصباغ

 تلوين

 الرسم بازالة الشعر

 الغرز باالبر
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 اللةا ثثر ت عثثب الالتثثا الفةثثا ل لمثثل المسلفثث) اللةا ثثر دثث ن اللالدثثال تةظثث م دثثتم دالتية ثث) .4

 دثثتم الالتثثا الاليثث ل دثثال لت المتمث ثث) تلب ردثث) ت  ل ذال شثث   ) ه هثث) خاللهثثا مثثن البةاا ثث)

 . الفةا اللمل دراء  ةةر المضملنع اللمل ماه ) أتاا 

 تةثم شثينها مثن ملبثر  ت  ل ذال تلب ردث) دث م للت الل ل األش ال لبةاء الة  ) هل ال لت .5

 . اتصال ) اةال) الت لدن

 . التلب رد) ت  تع للت الل ل ت  تها لألش ال دلطل ال لت خالل من .6

 . ال لن ) الر  ل لتلرت محرت جرالل المق ال لت حصر دم ن   .7

 الفصل الثالث

 ة ثثل ل رةثثم األةمثثال م ملةثث) مثثن الحثثالا البحثث  م تمثثع دتثثيلف:  البحثث  مثثةهف:  أال 

 ديصثردع الل ةثال اخت ثاا تم الدر الأمرد ا أالادا ما الحراث) دلر ما متر  ت   التا دالفتر  ال عر

 داخت ثاا الل ةث) دتحردثر الباحث) الدام  البح  لم تمع التمث ال البح  هرف الدحيق دتلامق الدما

 .  أنملذجا ة ةال( 6ل

 .     ة ة) ةت) البح  ة ة) - ثان ا

 ً  .     البح  أتا :  ثالثا

 ً  األةمثال تح  ثل مثا الل ثفا المةهف الحالا البح  ما الباحث) اةتمرل:  البح  مةهف:  اادلا

 .    الالتح  ل دالل ف الفن أةمال تتةاالل التا الفة )

 ً  محاالا التح  ل ::  خامعا

 : م عف) التية ) ما الرةم ة ل ال عر  األاللالمحلا 

 المحلا الثانا : م عف) الر  ل ال لن ) ما الرةم ة ل ال عر 

 سادساً : استمارة التحليل :

 األاللل ل ة)ال
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 الل ف اللا  

 التية ) / اةم الطالء ال عر .

 الي ا  : دالح م الطب لا .

 م عف) تية ) الرةم ة ل ال عر :: األاللالمحلا 

 لا  لرةثم طثاار الطثاالال  ة ثل جعثر متثا  ةاادث) ل زاهثا الل ثلي ميثط ح ث   دمثل اللمل

طثثالء ال عثثر دطثثالء ذهبثثا مثثثل الياةثثر   دتية ثث)جعثثر شثث ل الطثثاالال  ة ثثل ال ثثزء اللةثثطا 

داةثثتخرا   الفضثثاء المحثث ط داليثث ل الالثثذي دلطثثا تلج ثثع ليثث ل الطثثاار الثثذي جعثثر آالالبةاا ثث) 

تمثثا   التفا ثث ل أت  أظهثثاامثثن الفةثثات  هثثامثثن خاللالرةثثم الالتثثا تم ثثن  متمث ثث) دفرشثثا  أتالال

 .اللادل ) 

 : م عف) الر  ل ال لن ) ل رةم ة ل ال عر : المحور الثاني

 الاألدثث ضالكثثر الاأل األ ا  دثثاألللاتاللمثل  الادل ثث)ترادط ثث) ة عثث   دثيللاتكمثا جعثثر اللمثثل 

اللادل ثث) ل طثثاار  األلثلاتالميامث) دترادطهثثا مثع دلضثثها شثث الً الادل ثاً داةثثتخرا   األلثثلاتلت ثلت 

اؤدث)  إلدصثال لتفا ث لا أت الالتا حاك  الطب ل) ل صلن الفةثات جعثر الطثاار دردث) مظهثراً 

هذه ال ااةال مها جزء من ةالمةا لها ما لةا مسكراً ة ثل شث ل  إدصاءالاةال) مفاتها الحر من 

 ثثغاا  ظهثااإمثثا تية ث) الصث اغ) التثثا حثاالل مثن خاللهثثا  اإلدثراعالجمثال الطثاار مثثن خثالل 

الالثذي دثر  أماماتيك راً للادل ) الي ل المصان الالمةظلا من جانب  أةط التفص الل الالتا 

ل ت ةلللج ا  اإلدراةاالهةا دظهر ال انب  أخر ما نظر من  االد)  إذا أخر د لت لع   اغ) 

التخللها ما الص اغال الحردث) الالملتمر ة ثل ةم  ث) التلث ثق ل لمثل المصثان الهثل دثر د ثلت 

فل الغاد) المتمث ث) التيك ثر ة ثل جانثب ضثرالا  الحفثاظ ة ثل الب هث) المثا دضثمها مثن خثالل لة

 الد هاتها دفن الرةم ة ل ال عر . أش الهات ع ر الح لانال ة ل اختالف 

 الثان )ل ة) ال
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 الل ف اللا 

 اةم الل ة) : ش ل الضفرع .

 التية ) : اةم طالء ال عر .

 الملتدالل . ألجعاتالي ا  : دالح م اللادلا 

 : م عف) التية ) ما الرةم ة ل ال عر : األاللالمحلا 

الت م ثثع ح ثث  جعثثر اللمثثل  ديةثث ل مثثلتدالل شثث الً لضثثفرع  خمعثث)مثثثل اللمثثل المسلثثف مثثن 

ال زء الل لي ل ضثفرع د عثر امثرأ  مث ث   ألفمن ملتدل تفص الل جعر الضفرع الدر  ديكثر

الل لدث) ل  مثل شث ل  أطرامثعاأ  الظهر الضفرع د ةما مثل الملتد  ن ال ثانب  ن ل ضثفرع مثع 

اخذالا الضثع العث لت لمثثال شث ل  آتدلر  األاجلل مثالت ش ل  مةحة ت نالضفرع دالملتد  ن ال

 . األةا دلامها  الفةات ما   اغتع الي   ) التا دمثل أدرعةا  الضفرع الالذي 

 ال عر : م عف) الر  ل ال لن ) ما الرةم ة لالمحلا الثانا : 

 الاألدث ض الاألةثلت األخضثردثال لت  األجعثاتدطثالء الثثانا ميثر جعثر اللمثل  ما محلاهثا آما

ترادط ث) دصثر  دثيللاتلي ل الضفرع تلث  ة ثل الادل ث) اليث ل المةفثذ  الادل ) أللاتها الالتا 

الفةثثات  أدثثرعال ثثلت الت  تثثع التثثا حاكثث  اللادثثع الدثثر كمثثا مثثثل  الطب لثث)م ثثر  ةثثن مةهثثا نيثثل 

 ألةطثل أخثر ما نظر من  االد)  إذاالالذي  األمامادال انب الت ةلللجا ل لثق اللمل د انبع 

شثث الً  ثث اغ اً مخت فثثاً مثثن خثثالل ال ثثلت لتسلثثف دم ملةهثثا الدثثر حمثثل كثثل ملتدثثل  آخثثرشثث الً 

الفةثثات ةامثثل الثثزمن الالحركثث)  كمثثا ملثثل لألخثثر  أحثثراهااليثث ل اللثثا  ل ضثثفرع الالتثثا كم ثث  

اةثال) مرا ث)  إدصثال أااتالالتم  ثز ل يث ل اللثا  ل لحث) الالتثا دهثا  اإلدثراعالالي ل ل زدر مثن 

مفاتها الحفاظ ة ل ال ااةال الح ) التا ها جزء من ةالمةا اللها مثا لةثا مثن الحثق مثا اللث ش 

هث) تالنهثا دختثل تلا نهثا الهثذا مثا اةتمثره مثن هثم الالحفاظ ة  ها مها جثزء مثن د هتةثا الات الب 

االةثث) الجمثثال هثثذا  أظهثثرلاةثثالتهم المرا ثث) التثثا  إلدصثثالمثثرامل ن ةثثن الب هثث) الم لناتهثثا 
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تغردب ثث) دثثر تخثثرج ةثثن  ديةثثال بالبثثاحث ن ةثثن جمثثال الطب لثث) الحثثب ت عثث رها  آالالبرمثثااا 

 الالتم ز .   دال راءدر تتح ل  آالح اناً أالميللف 

 الثالث)ل ة) ال

 

 الل ف اللا  

 . أمللاللمل : 

 التية ) : الشم .

 م عف) التية ) ما الرةم ة ل ال عر ::  األاللالمحلا 

م تف) ة ل نفعها ظهر مةها الرأ  الجزء من ال عثر الم تثف دطرديث) جم  ث)  أمللدمثل اللمل 

الالمةفذ دتية ) اللشم ة ل ال  ر الذي نفذ ة ل ال زء الل ثلي  الاإلدراة )اليرا  التية )  أظهرل

ديثك مثا كلنهثا تية ث) التلشث م الهثذا مثا دظهثر  آتلعا  ل مثل اللمل دلادل ) تام) د ات الةثاظر 

ة ل الص اغ) الالتةف ذ الحتل لتةلع ا خضا  المعتخرم) الالتا داتث  تلطثا  اإلدراة )اليرا  

ة ثل  األلثلاتكان  تمثل دخضا  ل لت الاحر الدثر تلث   آتر دل المصاغ) لألش الالادل ) تام) 

الذي نفذ ة ل ةض ) العا  الل لد) الالتا ةاةر ش  ها  لألمللالادل ) المطادي) ل ي ل المتمثل 

 إلثلالتفث  مثا دث ن غصثة ن مثرتفل ن  األملثلالمغزلا ما ت امل الي ل المصان ة  هثا الكثيت 

 الالذي  ات من الادل ) الميهر . األة ل

 : م عف) الر  ل ال لن ) ل رةم ة ل ال عر :ا الثانا المحل

ترادط ث) ني ث  الادل ث) اليث ل الم عثر التثا    دثيللاتجعر الي ل مثن ح ث  الثر  ل ال لن ث) 

العثطم المصثاغ) خثرم  مثا ذلثك طب لث) الشث ل  اليث ل ةمثق الت لثع أةطثلجرال م ها كمثا 

 الي ل التم زه . أدراعة  ع الالذي اظهر الل ة) دت ع م تد ق د ات دةطق الهذا ما  ات من 
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 (الرادل)ل ة) لال

 

 الوصف العام:

 : م عف) التية ) ل رةم ة ل ال عر : األولالمحور 

الل ةثث)  أظهثثرلالتمثثثل هثثذه الل ةثث) الرةثثم ة ثثل شثثلر الثثرأ  دماكةثث) الحالدثث) الاليثثفرال الدثثر 

ل مت يثا التلا ثل مثع مراحثل دةثاء اليث ل الميثا  الالمتمثثل  أةطث مراحل دةاء اليث ل الالتثا 

اليثلر اليخص ال الرالاا ) لجلكر( الدر اةتخر  الفةثات لبةثاء اليث ل دتية ث) امثع  أحر لي ل 

 متفاالت) ل ظهر ل ي ل الةهااا . دراجال

 :ل رةم ة ل ال عر : م عف) الر  ل ال لن )  المحور الثاني

الملضثثلة ) مثثن ح ثث  ةامثثل  األلثثلاتح ثث  الظثثف الالترادط ثث) الملضثثلة )  الفةثثاتاةثثتخر   

 األلثلاتمثن ح ث   آمثاال ثلت الت  تثع   ردح) الالاضح) ملتمراً ة ل الضثلح ) نيااها م ان 

الادل ثث) ليثث ل  أةطثث التثثا  األلثثلات الترادط ثث) ميثثر ةةثثل دهثثا التطثثادق مثثع اليخصثث ) المةفثثذ 

الدثر ن ثم  الاألةثلت الاألحمر األد ضاليخص ) المصاغ) الالممثل د لت اللجع الم عر دال لت 

الفةات ما ت ع ر اليخص ) التم هثا مثع شثلر اأ  الملتدثل ل مثثل شثلر اليخصث ) الم عثر  

الل ةث) مراحثل دةثاء الت عث ر اللمثل لتظهثر  أظهثرلل لمثل الدثر  الإدثراعالالذي  ات من الادل ث) 

التا اةتخرمها الفةات ل  لت دها الالتا ها مطاديث)  األللاتالةهااا الذي  ات من الادل ) دي  ها 

 ل لت اليخص ) ما الف م الرالااا .
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 (الخامع)ل ة) لال

 

 اللا  الل ف 

 اةم  خرما نلع اللمل : 

 الرةم دالخضا  لالحةاء( التية ) : 

 : م عف) التية ) ل رةم ة ل ال عر : األاللالمحلا 

دراا ثث) تتمثثثل دثثاليمع دثثر ت ثثلت  أتا جعثثر اللمثثل دتية ثث) الرةثثم دالخضثثا  ح ثث  اةثثتخر  الفةثثات 

التزدة ث) الالمتمث ث) دزخثااف  األشث الالم عثر ة ثل ال ثر الهثل احثر دعثرن ) الحيثن  أالاللاتي 

اظهثثر جمال تثع ا نحةثثاءال الالتثثراخالل ل خطثلط المثثستا  المثثثل  إدثثراةانبات ث) جعثثرل ديث ل 

 .حر الي ل دخضا  الا

 المحلا الثانا : م عف) الر  ل ال لن ) ل رةم ة ل ال عر :

التفثثاالل ال ثثلنا مثثن ح ثث  كثامثث) الخضثثا   آت آ دمثثثل هثثذا اللمثثل دخضثثا  ذال لثثلت الاحثثر 

التةلع ال لنا الذي ة ثل كثلت ال ثلت مزدللثلجا مثن ل ي ل تفاالتاً للن اً دظهر  أةط الخفتع 

دلمثق ل لطثا ثيثالً للن ثاً ل يث ل  األشث ال إظهثااا ح   طب لتثع الثذي تم ثن الفةثات مثن خاللهث

 المصان .

 استمارة التحليل

 تقنيات الفنون

 مرشا  تية ) طالء ال عر

 تية ) الرةم دالحةاء
 دمع

 ةرن ) حين

 تية ) ماكة) الحالد)
 شفر  حالد)

 ماكة) حالد)
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 تية ) اللشم
 داإلدرغر  

 الرةم دال  زا

 التقنية أدوات

 مرشا 

 

 ةرن ) حالد) / ماكة) حالد)

 األلوان أصناف

 ترادطا

 م زدلللجا

 ملضلةا

 نمط الطبع

 دالالت

 من خالل الثيام)

 من خالل الف ر  الراةخ)

 اإلتاا من خالل ةم  ال 

 من خالل الرمل  المتلرت 

 

 الفصل الرابع

 نتائج البحث

البحثث  الهثثا  أهثثرافة ثثل  أجادثث نتثثااف البحثث  التثثا  إلثثلالبحثث  تل ثثل الباحثث   أكمثثالدلثثر 

 كاآلتا : 

تةلةثاً مثا التية ثال الظفث  اللةا ثر البةاا ث) المتمث ث) دثال لت الاليث ل  األةمثالضم   .1

 ( .3-2-1ما الل ةال ل م ر  ما تمثل اؤد) الفةات التحاكا ثيام) الم تمع . إلدصال

التية ثثال الحردثثث)  أضثثف التية ثثال الرةثثم مثثا دثث ن دثثرااا الحثثرد  الدثثر  أةثثال بتلثثرتل  .2

ال لت مثا دة ث)  الإضفاءالةرة) ان ا ها  األش الجلانب اد اد ) ةردر  تمث   د مال ) 

 ( .5-4ما الل ة) ل المة ز  . األةمال

دتةثثثلع لثثثلنا لثثثر  ل تراالحثثث  مثثثا دثثث ن ترادطثثثا المزدللثثثلجا  األةمثثثالجعثثثرل  .3

-1مثا الل ةث) ل ؤد) الفةات المصثاغ) ة ثل ةثطم ال عثم .الملضلةا الالتا ة ع  ا

5. ) 
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خثالل  د مث) تلب ردث) مزتالجث) ل ثلت الاليث ل مثن أةطاء الرةم ة ل ال عر مةاتحاالل  .4

 ما جم ع الل ةال . . األةمالما   اغ)  الفةات أة ل   اغتها دتية ) تمثل 

ديالثب دةثااا  ل ضثللهن مثن دالبثع البةثااا المثيللف الفث ل الرةثم ة ثل ال عثرمةاناخرج  .5

 ( .5-4الكات الاضحاً ما الل ة) ل مت رت .

تةظثر مثن  الأنهثاتلرتدث)  أكثثرها ت  ل للن ) الشث   )  أنمااةتباط اً  األةماللم تمثل  .6

( الالتثثا الظثثف دثثع ةامثثل 2مثثن  االدثث) ل ثثل مةهثثا شثث  ع الت لتثثع كمثثا هثثا الل ةثث) ل أكثثثر

 الزمن الالحرك) ما دةاء ش  ع .

ةثا ل لمل الفةا المحاالل) الفةان ن التغما اغ ب الل ةال الادل )  األللاتت  ل  أضام  .7

-1مثا الل ةث) ل د مال الب ه) الضرالا  الحفاظ ة ل م لناتها الة انها من غ ر البير .

4. ) 

ل الثذي دفلثل م ثع ةامثل الثزمن الالتثا تصثان داةتخرا  الفثردلا األةمالرل دلض جع .8

الهثثذا كثثات الاضثثحاً مثثا  رالا  اللمثثل .دتية ثث)  ثثلا  متالحيثث) تيثث ل مثثا م م هثثا  ثث 

 ( . 5-1الل ة) ل

 االستنتاجات :

 اةتةت   الباحث) ما د ا :

ال مثال الذلثك  أدثرا مثا  األةثا الفة ) لهثا الثرالا  األةمالالتية ال المعتخرم) ما  آت .1

 . الاإلدراةاال انب الرالحا  إضفاءمن خالل 

الرةثثم ة ثثل ال عثثر الملا ثثردن مثثا دثث  خطادثثال دتية ثثال حردثثث) اةطثث   مةثثانلن ثثم  .2

 الفةات من مطب الت راا الالرتاد) . الأخرج االحاً جردر   لألةمال

الت  تهثثا  الاأللثثلات األشثث الم ثثر  دعثثاط)  إدصثثالالرةثثم ة ثثل ال عثثر مثثن  مةثثانلن ثثم  .3

 لتصان ة ل ال عر اللااي الدتةلع تيةا .

 المقترحات : 

ال عثثر لاللشثثم  تااةثث) مياانثث) مثثا دثث ن التية ثثال المخت فثث) لرةثثل  ة ثثل أجثثراءتيتثثرح الباحثثث) 

 الالرةم دالحةاء( .

 

 

 

 

 



 

213 

 

Volume: 11, Issue: 3, July-September 2021 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

 المصادر : 

 .ل .  ,الالةير  ل تيل فصرد) اللام) ادن مةظلا ، لعات اللر  ، المسةع) الم .1

 ل تصثم م المث ث  تاا التصثلدر، ١٩٧٠_١٨٧٠ الملا ثر، التي   ا محملت،الفن امهز .2

 .  ١٩٨١ د رالل، الالةير، الالطباة)

 . 1983انطلت ل  ، كر  ،  .3

 www.youm7.com، الهلدثثثث) لثثثثرالح مةاجثثثثا ( ال عثثثثر ةثثثث لتل غثثثثالا، ادمثثثثن .4

22_12_2018 . 

الملرم ثث)  المسةعثث)،  1البثثزا  ، ةثثزا  ةبثثر العثثال  ، التصثثم م حيثثااق المرضثث ال ، ج .5

 .2001،  األاتتالالتل دع ، ةمات ، لرااةال الالةير ،تاا الفاا  ل ةير 

ديثثاا  ، م يثث ل ةثثم ر جثثلاجا ، ميالثث) مثثا م خصثثال جامل ثث) ، التية ثثال الملا ثثر   .6

الأةال ب التلب ر ل خامال الملال ث) حراادثا التالاهثا مثا تثرادل الةحث  ، مركثز الثةظم 

 alnodom.comل رااةال 

، 366لثثثرتحعثثثةا نبثثثا  ، الثثثتالمل الحضثثثااي األالادثثثا ، ة عثثث ) ةثثثالم الملرمثثث) ، ال .7

 . 2009ال لد  ، أغعطل 

حع ن ، ماتن ة ا ، الر  ل ال لن ) ما تصام م أدميث) المفرالشثال الةالدتهثا الم ان ث)  .8

 2017، دح  مةيلا م  ) ك  ) الترد ) األةاة ) ،

 اليثسالتح  م ، ااضثا ، م عثف) الفثن ةةثر ةثل ات  ن ثر ، ة عث ) كتثب شثهرد) ، تاا  .9

 . 1956الثيام ) دغرات ، اللرا  

ل ةيثر المبثات  التصثم م ، م تبث) الم تمثع اللردثا  لثلاتاألالرااةا الالهاتي ، نظرد)  .10

 .ح 155،  1الالتل دع ، ط

، د ن الفن الالل م ، ل ة مات اللاةطا ، تاا المثيملت ل طباةث) الالةيثر اادعةل تاللف  .11

 . 1986، دغرات ، اللرا  ، 

، اةثثال) ماجعثثت ر ،  ألطبثثاةامثثا مة ثث) التصثثم م  اإلتاا الثثراالي ، نثثزاا ، متغ ثثرال  .12

 . 2006ال م  ) ، جامل) دغرات ، لا  ، ك  ) الفةلت غ ر مةي

) ةثث ن شثثمل ، ، مطبلثث) جاملثث إدثثراه مةثثتلل ةز ، ج ثثرال  ، الةيثثر الفةثثا ، ل . كردثثا  .13

 . 1974،  الياهر 

لتل دثثع ،ةمثثات ، طاهر،ةبثثر معثث م،ةبيرد) الصثثلا الالم ثثات،تاا اليثثرال  ل ةيثثر الا .14

 . 2002،  األاتت

دثع ، ادطال ثا ، م النثل، ، تاا تلف ن ل ةيثر الالتل ة م ةةا ر الفن  ، مرج نلمات ةبل، .15

1982 . 

تالاهثثا ، تصثثة فها مصثثاتاها ، امزدتهثثا الت لتهثثا ،  . محمثثر  األلثثلاتةب ثثر ، ك ثثلت ،  .16
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