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 ملخص البحث:

 التصوير في البصري االتصال تحقيق في منها واالستفادة السيميولوجيا على الضوء البحث يلقي     

 تناول كما بالحياة، وعالقتهما البصري واالتصال السيميولوجيا من كاًل مفهوم البحث فتناول. المعاصر

 إمكانية مدى في البحث مشكلة ولخصت التصوير، في السيميولوجيا مفهوم فيها حققت لفنانين أعمال

 .المعاصر التصوير في منها اإلفادة يمكن والتي البصري االتصال لتحقيق وسيلة السيميولوجيا اعتبار

 االتصال تحقق ريةيتصو أعمال إنتاج في السيميولوجيا مفهوم من االستفادة إلى البحث ويهدف     

وقد  .المعاصر التصوير إثراء في تسهم السيميولوجيا في والمعنوية الجمالية القيم عن البصري، والكشف

 والمنهج العشرين القرن في الفنانين أعمال وتحليل وصف في التحليلي الوصفي المنهج الباحثة اتبعت

 .الذاتية التجربة في التجريبي

 أعمال إنتاج في يساهم التصوير مجال في السيميولوجيا مفهوم تطبيق أن البحث نتائج أهم ولخصت     

 ومعنوية جمالية تعبيرية قيم ذات جديدة تشكيلية صياغات إيجاد .البصري االتصال تحقق مبتكرة ريةيتصو

  .المعاصر التصوير تثري التصويرية اللوحة في السيميولوجيا لمفهوم

 التصوير مجال في الخاصة االحتياجات ذوي  لسيميولوجيا المتخصصين بدراسة الباحثة أوصت كما     

 في منها واالستفادة الحديثة واألدبية العلمية والنظريات باالتجاهات عامة. االهتمام والفنون خاصة بصفة

 .الفنون مجاالت جميع

 .المعاصر التصوير، البصري االتصال سيميولوجيا،: المفتاحية الكلمات

Research Summary: 

    The research sheds light on the semiology and its use in achieving the visual 

communication in contemporary painting. It discusses the concept of both semiology and 

visual painting and their relation to life. It also deals with artist’s works in which the 

definition of visual painting is achieved. The research problem is summed in the extent to 

which semiology could be considered a mean to achieve visual communication, which could 

be useful in the contemporary painting. 

   The research aims at making advantage of the concept of semiology in producing paintings 

that achieve visual communication and accentuating the aesthetic and moral values in 

semiology which contribute to enriching the contemporary painting. The researcher followed 

the analytical descriptive approach in describing and analyzing artist’s works in the twentieth 

century and the experimental approach in the self-experience. 

   Research most important results are summarized as the application of the concept of 

semiology in the field of painting contributes to the production of innovative paintings that 

achieve visual communication. Moreover, finding new figurative formulations with an 

expressive, aesthetic and moral values related to the concept of semiology enriches the 

contemporary painting. 

  The researcher also recommended that specialists study semiology of people with special 

needs in the field of painting in particular and arts in general, taking into consideration the 

new modern literary and scientific theories and benefit from it in all areas of arts. 

Key words: Semiology, Visual Communication, Contemporary Painting. 
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 قدمة : م

حيث يرتبط ، نسانية في عالقاتها وحواراتها وأشكالها وألوانها علم السيميولوجياتمثل طبيعة الحياة اإل      

ببيئة الفكر المعاصر من خالل تركيزه على دراسة العالمات والصيغ البصرية ومعالجتها شكليًا وفكريًا 

 اجتماعيةداخل المجتمعات عن طريق وضع المعاني ودالالتها في سياق ثقافي يشمل على خبرات 

 هوما تضمنفي الفن التشكيلي  نسانيةطبيعة الحياة اإلوقد عبر الفنان عن  .واقتصادية سياسيةتاريخية وو

والتي تحوي الكثير من المضامين حول مفهوم العمل الفني  وغيرها، وحركات .. وإيحاءاتعالمات  من

فالفن التشكيلي هو رسالة مرئية تحمل فكرة  .البصري بين العمل والمتلقي االتصالوذلك لتحقيق 

يستقبلها المتلقي على شكل عالمة أو إشارة رمزية، والفكرة أو  اتصاليةسيميولوجية ذات داللة معرفية 

الداللة هي مضمون العمل الفني )الرسالة البصرية التشكيلية(، ولهذا فاأللوان واألشكال والخطوط 

والمالمس والظالل تتسرب إلى الصورة محملة بداللتها الفكرية والذهنية ، فاألحمر في العمل الفني 

وجوده المادي كلون ضمن ألوان أخرى، كذلك األمر مع األشكال  باعتباردالالته ال  باعتبارموجودًا 

ولهذا أهتم الفنانون بتأسيس نظام من العالمات والرموز المجردة في شكل  بأنواعهما . ةوالهندسي ةالعضوي

ل فترة صيغ بصرية مستحدثة لتكون لغة التعبير والوصل بين الفنان والمتلقي، ولتتحول لغة الفن خال

تشكل عناصر وعالمات وز تحديد رم لىزمنية قصيرة تعتمد من النقل المباشر للعناصر الطبيعية إ

 العمل الفني.  المتلقي مع واصلتإلى  ةضافاإلب ،بناء العمل وفق مضمون معين ومفردات

 مشكلة البحث: 

من الباحثة ما تحويه  اهتمام، مما أثار والمختلفةالمتنوعة  بالعالقات والحواراتأن حياتنا اليومية مليئة      

وسيلة  اعتبارهامكانية إكسيميولوجيا في  عنهادعوا إلى البحث وغيرها، تحركات وشارات إعالمات و

 فادة منها في التصوير المعاصر.  والتي يمكن اإلالبصري  االتصال لتحقيق

 فروض البحث:

 البصري في التصوير المعاصر . االتصاللسيميولوجيا وسيلة لتحقيق ا اعتبار يمكن .1

 أهداف البحث: 

 البصري. االتصالرية تحقق يمن مفهوم السيميولوجيا في إنتاج أعمال تصو االستفادة .1

 . المعاصر التصوير إثراء في تسهم السيميولوجيا في والمعنوية الجمالية القيم عن الكشف .2

 أهمية البحث:

 منها في إنتاج أعمال تصويرية واالستفادةسيميولوجيا للالقيم الجمالية والمعنوية  التأكيد على أهمية .1

 البصري . االتصالتحقق 
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ا تحمله من قيم جمالية لقاء الضوء على أعمال الفنانين التي تناولت السيميولوجا واإلفادة من مإ .2

 وتعبيرية.

 حدود البحث: 

 منها في التصوير المعاصر. واالستفادةيقتصر البحث على مفهوم السيميولوجيا  .1

 تناولوا السيميولوجيا في القرن العشرين. أجانب وعرب أعمال فنانين  .2 

 يقتصر البحث على إجراء تجربة ذاتية تقوم بها الباحثة لتحقيق األهداف والفروض. .3

 منهجية البحث:

المنهج يتبع الفنانين في القرن العشرين ويتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل أعمال  

 التجربة الذاتية.في  يبيالتجر

 : البحث إجراءات

 السيميولوجيا عالقة البصري، اإلتصال مفهوم السيميولوجيا، مفهوم ويتضمن:  النظري االطار 

 . التطبيقي الجانب التصوير، في السيميولوجيا الحياة، في البصري باإلتصال

 االتصال تحقق ريةيتصو أعمال إلنتاج السيميولوجيا مفهوم تطبيق ويتضمن:  العملي االطار 

نفذت و العمل، تصميم في آرت الديجتال فن فيها استخدمت ذاتية خالل تنفيذ تجربتين من البصري

 .والديكوباج الكوالج تقنيةبو وأكرليك باستل بألوان

 ات البحث:حمصطل

 :Semiologyسيمولوجيا 

بأنها العلم الذي يدرس كل  فبمعنى عالمة ، وتعر Semeionكلمة مشتقة من الكلمة االغريقية هي      

 -212 ،2111والحسيني  أنساق العالمات أو الرموز التي بفضلها يتحقق التواصل بين الناس. )آل وادي

 الالتينية الكلمة من االشتقاقي أصلها في مأخوذة، وهي الفرنسية باللغة  Signe ى العالمةيطلق علو .(212

Signum يسمح إيماء أو حركة هي أو التنبؤ، و التوّقع بالمعرفة، يسمح ما كل أو الرمز أو اإلشارة تعنيو 

 أو فعاًل أو حًدثا تعني كما  (Le petit Larousse Illustré 1990, p940 )والتواصل ما على شيء بالتعرف

 لإلشارة مرادفة هي و المستقبل، في حدوثه إمكانية أو حدوثه أو ما شيء وجود إلى تشير ظاهرًة،

 p1245) ,.(Oxford 2000 

 :visual communication البصري االتصال

من خالل الوسائط البصرية، وهو عملية نقل األفكار والمعلومات من خالل األشكال  االتصالهو      

ويرتبط أساسَا بالصور الثنائية األبعاد وتشمل العالمات، الطباعة، الرسم، التصميم  .المقروءة أو المرئية

الجرافيكي، الرسوم التوضيحية، األلوان والموارد اإللكترونية التي تعتمد على الرؤية. ويتم تقييم الرسالة 

وال توجد معايير  وليس على جمالياتها الفنية أو التفضيل.البصرية من خالل قوتها في إقناع الجمهور، 
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متفق عليها للجمال والقبح، وهناك عدة طرق لعرض المعلومات بصريَا مثال اإليماءات، لغة الجسد، 

 (.Wark 1997, p9) لوحات العرض، الفيديو ... وغيرها

 :Contemporary Art  المعاصر الفن

 كّل من واإلفادة والسلوك بالوجدان الحاضر معايشة بأنه المعاصر العربية اللغة معجم في عرف    

 قاموس في المعاصر الفن تعريف ورد كما .ورقيه اإلنسان لخدمة وتسخيرها والفكرية العلمية منجزاته

 أو اقتصادية أو اجتماعية أكانت سواء يعيشها التي األحداث كل معاصرة على Oxford الفنان قدرة بأنها

 محيطة مع التكيف على والقدرة الخبرة من كثير تحمل ثقافية أبعاد ذات إبداعية تصورات إلخراج سياسية

 (. 11:  م2111 ، شعالن)  المعاصر

 : Contemporary Paintingالتصوير المعاصر 

 أو ور ذات أشكال مشوهه وألوان صاخبةيعرف بأنه طاقات التخطيط والتلوين التي تتمخض عن ص     

متنافرة كي تعطي الشكل الجوهري عن المطلق المشاهد لألشياء أو الحقيقة الكامنة فيها بحسب نظريات  

الفن المعاصر، حيث تزود تلك الطاقات العمل الفني بخطوط خارجية وألوان لألشكال ، تكون مع انحرافها 

ا تخدم تلك الطاقات ألوانها، وبهذ وانسجامات طابع جمالي في إيقاعاتها ذعن أوضاعها الطبيعية 

 (.132 ،1992ال حصر لها من التكوينات ) حسن  بابتكاراتاالتجاهات الفنية المعاصرة والمستحدثة 

 اإلطار النظري للبحث:

 : Semiologyسيميولوجيا الالمحور األول : مفهوم 

 بمعنى الخطاب  logosكلمة و ،بمعنى عالمة  sémeion الكلمة اليونانيةمن مفهوم السيميولوجيا انبثق      

لق عليها طتكما ، أو الداللة وتعني علم العالمات ،السيميائية sémiologieأو العلم ، وبذلك تصبح كلمة 

أو غير  لغويةباللغة العربية السيميائية أو علم اإلشارة . ويهتم هذا العلم بدراسة مختلف أنواع العالمة ال

فة في حياة المجتمع أو دراسة الشفرات أو األنظمة التي تمنح دراسة العالمة بأنماطها المختل أي لغويةال

 قابلية الفهم لألحداث واألدلة بوصفها عالمات دالة تحمل معنى ما . 

 تعلن و به تذّكر بحيث آخر، شيء على تدل إشارة بمثابة يكون شيءبأنها كل  Signeتعرف العالمة ف     

 اإلشارة ، التمثيل بغرض يستعمل ما كل هي أو المرض، على عالمة عادة تعتبر التي كالحمى عنه

 ظاهرة أو موضوع كل وهي أيضَا ،ما شيء على عرفبالت ما لشخص تسمح حركة هي أو التحديد،و

 .(Hachette 1993, p1512)  آخر لشيء ترمز

 للعالمة الممثل المادي الشيء و آخر، شيء وجود على باالستدالل يسمح مادي شيء كل بأنها وعرفت    

 أو حًدثا تعني كما . (Le Grand Robert 2001, p1502)وغيرها.. لونَا  أو ، حركة أو ،َاوجه يكون قد

 ل،ــتقبــــالمس في هـدوثـح ةـانيـــــكـإم أو هـدوثـح أو اـم شيء ودـــوج إلى يرـشـت ، رًةـــاهــظ أو اًلـــعــف

تعرف السيمياء بأنها دراسة الشفرات واألوساط، كما (Oxford 2000, p1245).  ارةـلإلش ةـــرادفـم هيو
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بعض الوحدات، بوصفها عالمات تحمل معنى، وهذه  أي األنظمة التي تمكن الكائنات البشرية من فهم

(، فال بد من أن تهتم 11 -13، 1991األنظمة هي نفسها أجزاء من الثقافة اإلنسانية )روبرت

وظف أفالطون وقد التحليل النفسي. واالقتصادية االجتماعيةوفي البنى  باإليديولوجيا،
(1)

 

 وبذلك للتواصل، أداة الكلمة للداللة عن فن اإلقناع، وأكد أن لألشياء جوهرا ثابتا وأن Sémiotique  لفظ

كما أهتم  (.2119،9 ونجيب صبتي) المدلول و الدال بين طبيعي تالءم ومعناها الكلمة بين يكون

أرسطو
(2)

 التي أن الحروف كما النفس، في التي للمعاني رموز أو دالة األلفاظ وذكر " إن بنظرية المعنى 

سينا ابن دكأ وقد .(9 ،2111)مبرك " األلفاظ هذه على دالة هي تكتب
 (3) 

 في العالمات وجود أهمية على

أغسطينأعتبر و التواصل، تحقيق أجل من اإلنسان، حياة
(1)

Augustin 
  

 اللغوية تتمثل العالمة وظيفة أن

نطق  أستطيع الكلمات " بواسطةفمؤسس  بشكل والتواصل تفكيرهم عن بالكشف تسمح لألشخاص في

 الكلمات توضيح أجل ومن اللغوية، غير العالمة بطريقة الكلمات أوضح أن الصعوبة من ولكن العالمات،

. (11، 2111)خليفي  "مفهوم بشكل تجتمع حينما الكلمات إلى ترمز حروف إليجاد ضروريا كان األمر

 كما ذكر الالند
(5)

 André Laland  صنفين على توجد العالمات أن:  

 طبيعية، قوانين طريق عن إال إليه المشار بالشيء عالقتها تنجم ال التي تلك فهي :طبيعية عالمات 

 خاص. نحو على إلى النار يشير المثال سبيل على فالدخان

  وجماعي في إرادي إقرار على إليه، المشار بالشيء عالقتها تقوم التي هي :اصطناعيةعالمات 

 (. 1293 -2111،1292 الالندالموسيقية ) والعالمات الجبرية كالعالمات األغلب

"ويؤكد بيرس
(2)

 Peirce يدرك بصفته عالمة ، ويشتغل كعالمة ، ويدل بوصفه عالمة ،  أن كل شي

(. وللسيميائية ثالثة 1991،5فالتجربة اإلنسانية هي سلسة من العالمات المترابطة والمتراكبة" )بنكراد 

 : اتجاهات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( أفالطون: فيلسوف يوناني، كتب عدد من الحوارات الفلسفية، ويعتبر مؤسس ألكاديمية أثينا التي هي أول معهد للتعليم 1)

 فالطون األسس األولى للفلسفة الغربية والعلوم.العالي في العالم الغربي، معلمه سقراط وتلميذه أرسطو، وضع أ

أرسطو: فيلسوف يوناني، تلميذ أفالطون ومعلم اإلسكندر األكبر، وواحد من عظماء المفكرين، له كتابات في الفيزياء ( 2)

األحياء  والميتافيزيقيا والشعر والمسرح والموسيقى والمنطق والبالغة واللغويات والسياسة والحكومة واألخالقيات وعلم

 وعلم الحيوان.  وهو واحد من أهم مؤسسي الفلسفة الغربية.

 له كانت فالسفتهم أشهر من و العرب أطباء ، أشهر الرئيس بالشيخ الملقب اهلل عبد بن الحسين علي أبو : سينا ابن( 3)

 المناظر، :مؤلفاته أبرز من بالوجود المتعلقة الميتافيزيقية اهتم بالمسائل كما ، روحانيتها و النفس حول قيمة دراسات

 .التنبيهات و اإلشارات النجدة، الشفاء،

 في عمره وأفنى عديدةمراحل فكرية م، مر  111م توفى سنة  351: ولد بالجزائر سنة  Saint Augustin أغسطين( 1)

 . "اهلل مدينة": مؤلفاته أشهر من والحكمة، المسيحية بين التوفيق

فيلسوف فرنسي التزم بالمذهب العقلي فدرس نظرية التطور الذي أكد أنه يقوم على :   Laland Andréالالند، أندري( 5)

، معجم م1919، مؤلفاته: العقل و المعايير. م1999حصل على الدكتوراه في اآلداب واالنتقال من المتجانس إلى المتنافر 

 م.1922لفلسفة االختصاصي النقدي  ا
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: فيلسوف وعالم منطق أمريكي وأحد مؤسسي علم السيميوطيقا، درس في جامعة هارفرد، وقد وضع   Peirce( بيرس2)

قوم على أساس مبدأ الصدفة على النقيض من نظرية المعرفة المثالية الذاتية ، نظرية مثالية موضوعية في التطور، ت

 والحب.

 والمدلول والقصد، وركزوا على  األول: السيمياء التواصلية وفيها أن العالمة هي الدال االتجاه

 في مفهوم العالمة . االتصال

 الثاني: السيمياء الداللية وفيها نظر على العالمة أنها وحدة ثنائية المعنى أي أنها ذات دال  االتجاه

 ومدلول.

 الثقافية وفيها أن العالمة تتكون من ثالثي الدال والمدلول. )آل وادي  الثالث: السيمياء االتجاه

 (.   232 -232 ،2111والحاتمي

ِسيَماُهْم ِفي السيمولوجيا في القران الكريم من حيث اللفظ والمعنى فقال تعالى : " معنى وقد تم ذكر     

وقال تعالى : "  لى الطاعة والعبادة والخشوع،وتعني إشارة ع ،)29السُُّجوِد" )الفتح: ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر

بمعنى  اآليةوجاءت في هذه  (11الرحمن: ) "  ُيْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِسيَماُهْم َفُيْؤَخُذ ِبالنََّواِصي َواْلَأْقَداِم

أنه تم تقسيم  القرآنيةتضح من خالل دراسات أكما  الوجه وزرقة العين.عليهم فيعرفونهم من سواد عالمة 

.. الصف ،الحشر ،الواقعة، الدخان ،القيامة: القيامة يوم ألسماء ةالدالل أسماء السور حسب الدالالت التالي:

 و األنبياء من العلم ألسماء ةالدالل، األعلى ،الرحمان، غافر ،فاطر: الحسنى اهلل ألسماء ةلدالل، اوغيرها

، اإلسراء ،المائدة ،البقرة : المعجزات ألسماء ةالدالل، .. وغيرها مريم ،لقمان محمد، ،إبراهيم: الصالحين

، الفجر ،الجمعة ،العصر ،الليل ،الضحى : الزمن على الدالة لألسماء ةالدالل، .. وغيرها النمل، الكهف

، .. وغيرهاالجن الرعد، ،القمر ،النجم : الظواهر و الخلق في القدرة دالئل على الدالة لألسماء ةالدالل

 لألسماء ةالدالل، .. وغيرهاالشعراء ،الكافرون  ،المؤمنون : البشر أصناف على الدالة لألسماء ةالدالل

   (.23 -22 ،2119)جالل الطالق، .. وغيرها. ،التوبة، الحج  :واألحكام الطاعة على الدالة

التركيبية لعناصره  خاصيتههو بمثابة نسق عالماتي، ينطبق من  التشكيليالفن  السيميولوجيا فيف     

)آل  بين العناصر، من خالل عالماتها ودالالتها في العمل الفني ما العالقاتحكمها تالتي  وبنايتهاإلنشائية، 

 وهي :  ( فالدال والمدلول أو العالمة ورمزها لها ثالثة أشكال سيميائية 233 ،2111وادي والحاتمي

  العالمة األيقونيةIcon  بين الدال والمدلول. االرتباطية: وهي العالمة 

 شارية العالمة اإلIndex  . ) هي العالمة السببية الدال والموضوع )عالمة منطقية : 

  العالمة الرمزيةSymbox(13 ،1999ال والمدلول )فاخوري : هي العالقة الغير السببية بين الد. 

تسعى للكشف عن أنشطة البنى العالمية داخل العمل الفني ، وتحديد  semioticsميائية فكانت السي     

خصائص البنية العامة للتكوين، إذ يدرس الشكل عبر عالقة الدال والمدلول، وتحقيق معرفة الكشف عن 

 البنيات العميقة والسطحية . وللعالمة في الرسم ثالثة اتجاهات وهي :

 االول : عالقة العالمة فيما بينهما داخل التكوين العام من ناحية التأويل.  االتجاه 

http://www.ansarsunna.com/quran/sora-55.html
http://www.ansarsunna.com/quran/sora-55.html
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 الثاني: التركيب العالماتي بين عالمة وآخرى. االتجاه 

 ( . 232 -235 ،2111الثالث: عالقة العالمة بما تدل علية )آل وادي والحاتمي االتجاه 

بقابليتها للتحول الداللي، حيث تتحول العالمة في ، تركيبيةقابليتها للدخول في عالقات وتمتاز العالمة ب     

، باإلضافة إلى سياق معين، إلى عالمة ذات داللة مركبة، يتحول مدلولها إلى دال، باحثًا عن مدلول أخر

  .دراك قيمة التواصل من خاللهاإ

والتي تهتم بدراسة مختلف أنواع العالمة اللغوية أو حول السيميولوجيا المفاهيم تعدد نجد سبق  ومما     

أراء الفالسفة  اختالفالمجتمع باإلضافة إلى  حياةغير اللغوية أي دراسة العالمة بأنماطها المختلفة في 

فاإللمام بها يساعد أشكال متعددة ليب واتناولها الفن التشكيلي بأسقد في مجاالت مختلفة، و حول مفهومها

 العلم والتطور. تواكب اد فنية جديدةفي ابتكار أبع

 :  visual communication البصري االتصالالمحور الثاني : مفهوم 

والتي تعني الشيء  communisإلى جذور الكلمة الالتينية  communication االتصال يعود أصل كلمة     

بأنه  االتصالويعرف . يشيع ويعني يذيع أو communicareالمشترك، أما الفعل الالتيني لجذور الكلمة 

معينة ، وفي هذا التفاعل  اجتماعيةفي مضامين  عملية يتم بمقتضاها تفاعل بين مرسل ومستقبل ورسالة

عملية  واالتصال .رد أو واقع معينضية، أو معنى مجيتم نقل أفكار ومعلومات ومنبهات بين األفراد عن ق

 استقبالمشاركة في األفكار والمعلومات، عن طريق عمليات إرسال وبث للمعنى، وتوجيه وتسيير له، ثم 

معين. وتكون عملية المشاركة بين المرسل  اجتماعيمعينة في وسط  استجابةمعينة، لخلق بكفاءة 

 واالتصالالجمعي  تصالواالالشخصي  واالتصالالذاتي  االتصالعدة أنواع منها :  ولالتصالوالمستقبل. 

تصل الرسالة من المصدر كعملية مشاركة ال ينتهي بمجرد أن  االتصالأن )االعالمي(.  الجمهوري

، فهناك العديد من العوامل الوسيطة بين الرسالة والمتلقي فنجد أن عملية )المرسل( إلى المتلقي )المستقبل(

فردَا أو مجموعة الرسالة، وقد يكون  منشئوهو  Souree المصدرلها ستة عناصر أساسية وهي:  االتصال

الوسيلة ، الذي ينقله المصدر إلى المستقبلوهي المعني أو الفكرة أو المحتوى    Messageالرسالة، أفراد 

Medium   المستقبل، وقد تكون صحيفة، مجلة وهي األداة التي من خاللها يتم نقل الرسالة من المرسل إلى

، الرسالة ويتفاعل معها ويتأثر بهاوهو الجمهور الذي يتلقى  Receiver المتلقي، وغيرهاإذاعة، لوحة 

التأثير ، ، وتكون من المتلقي إلى المرسلاالتصالهي ردة الفعل من عملية  Feedbackالتغذية الراجعة 

Effect  وفهمها  االتصاليةمن شخص ألخر وذلك بعد تلقي الرسالة  ومتفاوتةنسبية  مسألةوهو

البصرية على العين التي ترى والعقول التي تفسر كل  االتصاالتتعتمد و (.19 -2112،12)شحاته

المعلومات الحسية الواردة إليها فجميع الرسائل سواء كانت بصرية أو لفظيه تعتمد في مكوناتها على 

المحتوى الحرفي والرمزي فالفهم والمعرفة مرتبط بالمكون الحرفي المكتوب للرسالة، أما التصور 

أن  Aldous Huxleyويؤكد الدوس هكسلي ا يرتبط بالمكون الرمزي لها. األعمق واالتصال العاطفي ربم
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لرؤية واضحة في الصيفة التالية :  طريقتهنتيجة التفكير بشكل واضح ولخص الرؤية الواضحة هي 

 .ضحة وا = رؤية Seeing+ إدراك Perceiving  االختيار+  Selecting االستشعار

 االستشعار Selecting  :المرحلة األولى من تكوين الرؤية الواضحة وتكون بالسماح للضوء  ووه

أيضَا على كفاءة  االستشعارالكافي بدخول العين بحيث يمكن رؤية األشياء المحيطة بنا، ويعتمد 

في أماكن مظلمة أو إصابة العين بضرر يعوق عملية االستشعار ، أما  التواجدمثاَل وظائف العين ، ف

 . االستشعارحساس بالضوء وبذلك تتم عملية كافي وعين سليمة فسيتم اإلفي حالة وجود ضوء 

 االختيار  Perceiving:  وهو المرحلة الثانية من تكوين الرؤية الواضحة، فهو عبارة عن التركيز

 . لالستشعارالتي تأتي نتيجة  االحتماالت من والنظر إلى جزء محدد من مشهد معين ضمن إطار

  إدراكSeeing  : بالفعل  اختيارهأهمية ، وهو عملية محاولة لفهم ما تم وهو المرحلة األخيرة واألكثر

على المدى الطويل وزيادة  استعادتهاتخزين المعلومات البصرية من أجل لحيث أن هناك فرصه للعقل 

علقيَا  لمعنى ما يتم رؤيته، فعملية إدراك الصورة أن يتم الوعي بإيجابيهقاعدة المعرفة الشخصية فيجب 

يث يجب التركيز على الموضوعات ضمن مجال الرؤية بهدف إجاد ح االستشعارتعد مستوى أعلى من 

 -2112،22)شحاته معنى وليس مجرد عملية مالحظة وتلك العملية تتطلب نشاط عقلي أكثر وضوحَا

23).  

البصري وعناصره وكيفية التوصل لرؤية  االتصالأن التعرف على مفهوم  ما سبقومن خالل      

وبالتالي يؤدي إلى قوة وسهولة  لدى المتلقيومضمونها  رسالة البصريةاليضاح إفي  تساعدواضحة 

 .قناعهإ

 : في الحياة البصري  باالتصالولوجيا وعالقتها يسيمالالمحور الثالث : 

عالمة  ظاهرًة أو لون أو أو فعاًل أو من حًدثا يحويانوما من حولنا والعالم الكوني نسانية أن حياتنا اإل     

ا، وعند انيهلكلمة أو فعل حركة معينه وفهم اآلخر لمعنطق اإلنسان  وتتمثل في .ولوجايسيم هيأو إشارة 

فملعب وغيرها.  دراك إلى ماذا يشيرإالنظر للرسوم في اللوحات اإلرشادية وفهمها، وعند رؤية لون و

العلم الذي ف ،الالعبين والجمهور والحكام وفنيين وغير ذلك يمثل سيميولوجيايحويه من  كرة القدم وكل ما

على بدأ النشيد  كرة القدم ويشاهده الالعبين والفنيين والجمهور هو عالمة فوق ملعب يخفق مرفوعَا

ف نشيد اليد اليمنى الموضوعة على الصدر أثناء عزو لذلك، واالستعدادالالعبين الوقوف الوطني وعلى 

 الملونةوالكروت مالبس الحكام السوداء و،  والتقدير والحب والوالء االحترامعلى دالله السالم الوطني 

 وحركاتواإلشارات التي يقوم بها المدرب بيده ، فهي رمز ألمر معين  صدار أحكامهمالتي يحملونها إل

للفوز والخسارة  تشيرالمضيئة على لوحة النتيجة  واألرقام الالعبين كلها حركات ليقصد بها كلمات معينه،

فعند رفع العلم يصف فكل عالمة أو إشارة أو حركة يدركها اإلنسان يحقق نوع من التواصل البصري،  .

ي حكم ما فيستجب الالعب لذلك ، ومن أل همصدارإلبدأ النشيد، وحركات الحكام عند  استعدادالالعبين 
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يعبر عن  شيءالعالمة ببساطة هي أي و ... وغيرها بالمباراةالمشاهد من الفائز  عرفخالل لوحة النتيجة ي

، كما كل كلمة أو ايماءة أخر سواء كان صورة أو عمل فهو يعني شيئَا لشخص ما في مكان ما شيء

ما  شيء الستخداموبمعنى آخر  ،لمعنى ألي عالمة البد وأن يعرففا .جسدية يمكن اعتبارها عالمة

   على فهم معناها .  فإن المشاهد البد أن يكون قادرَا بصري اتصالكعالمة 

الليل والنهار والشمس والقمر والجبال وغير ذلك  يمثل ك مخلوقات في الكون من ما فجميع     

فقال ه على الراحة أو النوم أو الظالم ، والنهار عالمة للعمل والحركة سيميولوجيا فمثاَل قدوم الليل عالم

معنى كلمة الليل جاءت  السابقة اآليةفي و ،(11" )النبأ: َوَجَعْلَنا النََّهاَر َمَعاًشا  *َوَجَعْلَنا اللَّْيَل ِلَباًسا " :تعالى

وقت وقت المعاش أي بنسان الذي يلفه بظلمته كما يلف اللباس صاحبه، وكلمة نهار باللباس الساتر لإل

في ظلمات البحر وسلوك  لالهتداءعالمة فهي سماء ال تزين التي وموالنج .واالنتشارحركة السعي لل

حقق االتصال يتبها  واالهتداءرؤية هذه النجوم ، فمن خالل  البعيدة والموانئالطريق الصحيح الى اليابسة 

أي دالئل من جبال  اآليةفي  يعني بالعالمات (12" )النحل: َوَعَلاَمات َوِبالنَّْجِم ُهْم َيْهَتُدون "فقال تعالى: 

وقد  الطرق، والنجم دالله على ظالم الليل.وا ضلا ذِإ برَا وبحرَا المسافرون بها يستدل كبار وآكام ِصغار

وقد يكون الوطن فيعني اللون األخضر لشخصَا ما الطبيعة  ،يختلف مفهوم العالمة من شخص آلخر

. فعند ربط هذه العالمة أو هذه العالمة ل هبمفهومالشخص  ارتباطتبعَا لمدى  هذا االختالفومن ألخر، واأل

أقوى وأسرع ، فعند سؤال بمكان ما أو حركة أو فعل يكون إدراك الشخص لمفهوم هذه العالمة  ةشاراإل

العبور وال تكون الطبيعة  ةجاب؟ فتكون اإل في الطرقسير الشخص ما ماذا يعني اللون األخضر في حركة 

سرعة إدراك المتلقي لهذه حركة يساعد في إشارة أو فالجمع بين عالمة أو الوطن كما في السابق.  وأ

  .والمتلقي الرسالةالعالمة وبالتالي يتحقق التواصل البصري بين 

 أو ظاهرًة أو لون أو فعاًل أو سبق نجد أن حياتنا تمثل سيميولوجيا بما تحويه من حًدثا ومن خالل ما    

البد من فهم معنى  االتصال، وليتحقق البصري االتصالقق نوع من حعالمة وغيرها، وكل منها ي

شارة أو حركة يساعد في سرعة تحقيق التواصل البصري بين إالعالمة، كما أن الجمع بين عالمة أو 

 والمتلقي.  الرسالة

 المحور الرابع : السيميولوجيا في التصوير:

مكانيتها المتعددة من التغير تعد السيميولوجيا بأوسع معانيها أحد عناصر بناء العمل الفني، وتتميز بإ     

الشكلي وفقًا لرؤية الفنان، باإلضافة لصياغاته المختلفة داخل إطار العمل الفني، وقد عبر الفنان من خالل 

خر، والتي يصيغها داخل السيميولوجا عن أفكاره تبعَا لذاتيته وفلسفته الخاصة التي تختلف من فنان آل

ة حيث يتحدد مضمون كل عالمة أو رمز أو حركة أو لون  وغيرها تبعَا العمل الفني تبعَا لقدراته اإلبداعي

فقد  والمداخل التي أعتمد عليها الفنان لتحقيق القيم التعبيرية والجمالية للعمل الفني. ةلفلسفته وطريقة تشكيل
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هؤالء ه وفلسفته، ومن لفكر تناول الفنان مفهوم السيميولوجيا في أعماله بأساليب وطرق مختلفة تبعًا

 الفنانين :

 .مPaul Klee (2981 – 2892)بول كلي  .2

 تميزوالذي ين السريالية والتعبيرية والتجريدية ، ب Paul Kleeالرسام األلماني بول كلي أفكار  تتراوح      

ولجأ إلى خياله وإلى عالم الشعر والموسيقى فجسد لوحات متحررة من األشكال الواقعية، ب تجريدي وبأسل

ليستخرج منها الرموز واإلشارات كالرسوم الصخرية والصور المجهرية ورسومات األطفال التي عبر 

في الشكل واللون المتمثلة خلو من المضامين الفكرية والتعبيرية الحسّية ت البها عن موضوعات مختلفة 

رموزَا وعالمات، ورؤى خيالية لصور مفككة يعيد تركيبها مارا" فتضمنت لوحة "انسوال دولكاوغيرها . 

على شكل القضبان واألقواس ، وتوجد بعض الحروف الكتابية والتي تخضع لمنظور  في خطوط مجردة

. (  152 -151 ،2111)عطية  اإلنسان والطبيعة في نسيج رمزيغامض، فهو يجمع الجوهر الباطني و

 معنوية ز واإلشارات وبعض الحروف ذات دالالتوللرم هممن خالل استخدا ويحقق الفنان السيميولوجيا

 ( . 1شكل )

 

 

 

 

 

سم، 99×122، زيت على قماش خامات مختلفة،  Paul Klee، بول كلي انسوال دولكامارا(: 1شكل )

 م.1939

(https://www.paulklee.net/insula-dulcamara.jsp) 

 مR. Magritte (2989- 2891. )رينيه ماجريت  .0

بأسلوب سريالي، وأعتبر الفن  R. Magritte ماجريت تميزت لوحات الرسام والمصور البلجيكي رينيه     

وسيلة إلدراك الحقيقة. وفي أعماله ليس هناك تمييز بين الحياة المادية واألفكار، أو بين الخيال والحقيقة. 

وأكد من خالل لوحة "المرأة الزائفة" على تحرر الخيال في ظل أولوية عالم الحلم والالوعي. فظهرت 

العين  خالل من السيميولوجيا مفهوم لتطبيق الفنان صري . وسعىبراعته في اإليهام بواقعية الخداع الب

التي رسمها في سياق غير معتاد وعجيب وهي تفتح أفاق السماء، تمثل مرآة الروح وهي باب العقل، أو 

خيال الواسع، الذي يحول الرؤية إلى فكرة. كذلك ترمز العين للمعرفة الجسدية ، وفي بؤبؤ العين تنعكس 
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 ،1111 عطية)مثلما تعكس الحياة الداخلية التي هي أكثر أهمية بالنسبة للفنان السيريالي  صورة الرائي،

 (. 2شكل ) (115

  

 
 

 م.1929سم، 51× 9105، زيت على قماش ،  R. Magritte( : المرأة الزائفة ، رينيه ماجريت 3شكل )

 (212 ،1111عطية)

 .م( 0229 – 2809)  سمير رافع .3

بشخصية طليعية تتطلع إلى تحدي ضغوط الحياة والمحاولة لتغير أو تميز الفنان المصري سمير رافع      

الجانب على فقدم لوحة " إمراة وسمكة " والتي تعكس العالم الداخلي للفنان، تؤكد . توسيع واقع عصر

ي الكرسي الشعبك مختلفة، الالمرئي الذي يشمل الفكرة والمعنى، وفيها أستخدم رموزَا ذات دالالت

أن وقد حقق الفنان مفهوم السيميولوجيا في العمل، فنجد  .(3شكل) والسمكة للتعبير عن عالم وجداني

المرأة ترمز إلى األرض التي تمنح الحياة، والسمكة فتمثل رمزَا مائيَا، وكذلك ترمز للخصوبة، وإذا ما 

 . ( 119 ،1111)عطية الرمزي جزء من الصورة عن الرؤية، أدى ذلك إلى تقوية العنصر أختفى

 

 

 

 

 

 

  

 

 م.1952، زيت على قماش ،سمير رافع إمراة وسمكة، (: 3شكل )

 (211، 1111)عطية
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تنوعت لتحقيق لمفهوم السيميولوجيا  ونالطرق واألساليب التي تناولها الفناننجد أن  ومما سبق      

وغيرها الدالة  العالمات أو إشاراتعض الرموز أو تجسيد مضمون العمل في بوذلك من خالل  وتعددت

 .عليه بشكل يحمل قيم جمالية وتعبيرية 

 الجانب التطبيقي:: المحور الخامس 

ولوجيا في مجاالت مختلفة والجانب يمن خالل ما تم التطرق له من الجانب النظري لمفهوم السيم     

 االتصالولوجيا يبداعي في تناول سيمالتحليلي في تحليل أعمال مجموعة من الفنانين يتضح لنا الجانب اإل

مفهوم تتناول  والتي للباحثةالذاتية  التجربةويتضمن هذا المحور من البحث  في التصوير.البصري 

من  االستفادةمن خالل البصري  االتصاللها كوسيلة لتحقيق صياغات جديدة  يجادإمكانية إو السيمولوجيا

 تعبيرية.  جمالية ومن قيمة  هضيفتباإلضافة إلى ما  في األعمال الفنية اتطبيقه

 واحتياجاتاألصوات واللغات واإلشارات والحروف واألرقام أحد إبداعات إن المضمون الفلسفي: 

أدوات  فهي ،اإلنسان ترابط وصالت أزلية وثيقة ها وبينيوجد بينف ،اإلنسان في أي مجتمع وحضارة 

بين المخلوقات ضرورة من  فاالتصال ،حقق أهداف خاصة وعامةتبين الناس  واتصالوتفاهم  استشعار

في حياتنا ونظام الكون بأكمله،  رقام والتي تلعب دورا كبيرَاتتضمن الحياة عدد من األو ضروريات الحياة.

، والتي ألخرومن شخص  ألخررقام ليست مجر أعداد فحسب بل تعابير ورموز تختلف من مكان فاأل

 انية بشكل كبير سواء كان سلبي أو ايجابي.سنأثرت في حياتنا اإل

 : ( 2)التجربة الذاتية 

 

 

 

 

 

 

 

،                 سم21× 151الورق،  خامات مختلفة من ،أكرليكباستل و ألوانالحياة رقم، (: 1شكل )

 .تقنية الكوالج والديكوباج

لرجالن وثالثة نساء العمل عبارة عن لوحة مستطيلة الشكل مسطحة تتضمن خمس وجوه الوصف : 

فيها خلفية قاتمة ذات لون بني وأعطي لون  استخدمترقام تتداخل وتتراكب فيها مجموعة من األ

كما استخدمت فيها أنواع مختلفة من الوجه درجه أفتح من الخلفية مع تحديد العين باللون األسود 

 الورق.

التسلسل قائم على نظام بشكل متتالي والبناء التكوين العام للعمل  أن يكونالباحثة  عمدتالتحليل : 

العددي ليأخذ كل شخص رقم قد يختلف عند قراءته من اليمين الى اليسار أو العكس، والذي يوحي 

قدمت األرقام الموجودة في العمل بشكل كما بوجود الرقم في حياتنا والذي قد يختلف من حين ألخر. 

مجموعة من األرقام اما داخل مستطيالت أو مربعات أو على سطح العمل  ومفرد أو مزدوج أ
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وغيرها،  أيامتاريخ، رقم هاتف، مبلغ مادي وعدد أشهر،  للداللة على تمثل سيمولوجياوالتي  ،مباشرة

ما في إومتتاليه بشكل متراكب ومتماس األرقام دمت قتدل أيضَا على كثرتها ومدى أهميتها. كما و

 تحقيقلتصميم وذلك من خالل اعلى األسس الباحثة  اعتمدتلتعطي تنوع. عرضي  اتجاه طولي أو

ة لالمساحات المستطي استخدامه وعرضيه ومن خالل طوليمختلفة  باتجاهاترقام األ باستخدامالتوازن 

من التوازن في العمل فثاَل تم توزيع اللون  شيءضَا المساحات اللونية بشكل يخلق أيوالمربعة و

لكي يوحي لوجه واألرقام ايقاع من خالل تكرار إلحققت اكما  .في العمل متوازيخضر بشكل األ

بالحركة، والتي قد تتغير لدى الشخص نظرته للرقم وتختلف أولوياته في الحياة من حين ألخر. كما 

 .وترابط في التصميم انسجامتراكب وتداخل ليكون  بشكلجزاء ببعضها الوحدة وذلك بترابط األحققت 

تكونت المجموعة اللونية من األلوان الحيادية كاألبيض واألسود والرمادي واأللوان المتكاملة في و

لمرتبطة بكنة لون لوان امجموعة من األ استخدمتوقد  ،اللون األحمر ومكمله اللون األخضر استخدام

لوان الباردة والحارة والمتمثلة األ خداماستعمدت الباحثة على ووالبرتقالي واألخضر. واحدة كاألحمر 

القاتم والفاتح  استخدامتباين من خالل ال وأما الباردة كاألخضر والبني، وحققت ،حمر والبرتقاليفي األ

لأللوان البادرة الحارة والتضاد ليوحي بالصراع الباحثة  فاستخدمالبني والبيج، بيض أو سود واألكاأل

تقنية و، فن الديجتال آرت في تصميم العمل واستخدمت الباحثة  .األرقامالذي يتعايش معه األنسان مع 

 .في التنفيذالكوالج والديكوباج 

 ( : 0التجربة الذاتية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقنية، سم21×  21 مقاس،  الورق من مختلفة خامات،  وأكرليك باستل ألوان،  الروح صراع (5) شكل

 .والديكوباج الكوالج
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رغم ما تمثله األرقام من أهمية والتي تعد جزء من الحياة اإل أن حياتنا اإلنسانية  المضمون الفلسفي :

أصبحت حياة رقمية تعتمد على الكم ؟ وأصبح الرقم عند أغلب البشر ليس تاريخ أو وقت أو عمر فقط بل 

رقام في صراع رقمي نسان يعيش مع هذه األصبح اإلأو. .. وغيرها والسلعةأصبح يشكل المادة والمركز 

 نها تظل موجودة في حياتنا .أ الإ ألخرداخلي قد يختلف من شخص 

على خلفية  وامرأتانالعمل عبارة لوحة مربعة الشكل مسطحة تتضمن ثالثة وجوه لرجل  : الوصف

 ،األزرق واألبيض واالخضر والرماديلوان كالبرتقالي وونفذت الثالثة وجوه بمجموعة من األ ،سوداء

   حجام وألوان مختلفة . رقام بأوجد مجموعة من األكما ت

( Constructivist artقدمت الباحثة العمل بأسلوب تجريدي معتمده في التصميم على الفن البنائي ) التحليل:

والذي يقوم على بناء العمل الفني على النظام لفكرة أو عدة أفكار وما تضمنه من عالقات تعطي للعناصر 

مجموع منتظم قيمة . وهي مشتقته من كلمة البنية من البناء وتعني بناء الشيء بضم بعضه المتحدة في 

على  الباحثة عمدت فوق بعض، وهو مصطلح يستخدم للداللة على أي عمل فني مضمونة بناء تركيبي.

من فيها لتظهر الصراع الداخلي لدى األشخاص والذي يختلف  ةرقم المختلفاأل عوجوه وتوزي ثالثتجسيد 

شخص ألخر. كما تكونت األرقام من سنين ومبالغ ماليه وأعداد أيام وأشهر وسنين وأرقام هواتف لتدل 

من يبدأ بناء التكوين العام للعمل على شكل مثلث بقامت و على كثرتها ومدى الصراع الرقمي للشخص.

ليمنى للرجل ورأس يسر من اللوحة إلى العين االعين اليسرى من وجهه المرأة في الطرف السفلي األ

من الرسوخ . كما قام على تدخل  شيءالمثلث هو عين المرأة في أعلى اللوحة وذلك ليعطي العمل 

الباحثة على األسس البنائية للتصميم  اعتمدتو العناصر بشكل متراكب ومتماس ليخلق التنوع في العمل .

. وذلك من خالل حققت التوازن من خالل الخطوط الطولية والعرضية واألرقام والعيون وتوزيع اللون

يقاع من خالل تكرار بعض العناصر كالوجه واألرقام والمساحات اللونية لكي يوحي بالحركة حققت اإلو

تحقق مبدأ الوحدة في و خص وفكره أو أولوياته من حين ألخر.شال التغير الذي يحدث لرؤيةوالتي قد تمثل 

في التصميم وذلك من خالل ترابط  انسجاماللوحة وذلك بترابط األجزاء ببعضها من تراكب وتداخل ليكون 

د اعدخمسه وكالهما أوجوه وجعل عدد العيون  ثالثالوجوه الثالثة . كما حقق التناسب من خالل استخدام 

الباحثة في المجموعة اللونية المختارة في العمل األلوان األساسية وهي األزرق واألحمر  استخدمت .ةفردي

يوجد كما  واألصفر وأيضَا األلوان الثانوية وهي البرتقالي والبنفسجي واألخضر ، واأللوان المحايدة .

اللون  استخدامل القاتم والفاتح كاألسود واألبيض . ويوجد تكامل لوني من خال استخدامتباين من خالل 

 فن  الباحثة واستخدمت االحمر والمكمل له اللون االخضر، واللون االزرق والمكمل له اللون البرتقالي .

 .التنفيذ في والديكوباج الكوالج وتقنية العمل، تصميم في آرت الديجتال

 االتصالكوسيلة لتحقيق  جاد صياغات جديدة لمفهوم السيمولوجياإيوخالصة ما سبق نجد أن يمكن      

 باإلضافة إلى ما تضيفه من قيمة تعبيرية وجمالية.  التصويريةمن تطبيقها في األعمال  واالستفادةالبصري 
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 :توصياتالنتائج وال

 النتائج :

 النتائج إلى التوصل تم والتطبيقي النظري اإلطار في الباحثة أجرتها التي الدراسة خالل من    

 : التالية والتوصيات

 تحقق مبتكرة ريةيتصو أعمال إنتاج في يساهم التصوير مجال في السيميولوجيا مفهوم أن تطبيق 

 .      البصري االتصال

 في اللوحة ولوجيايالسيم ومعنوية لمفهوم جمالية تعبيرية قيم ذات جديدة تشكيلية صياغات إيجاد 

 .التصويرية تثري التصوير المعاصر

 تواكب جديدة فنية أبعاد ابتكار في ساعدي ومجاالتها المختلفة بأنماطها ولوجيايالسيم مفهوم دراسة 

 .والتطور العلم

 رية يلألعمال التصو البصرية الرسالة إيضاح في وعناصره البصري االتصال مفهوم يساهم

 . المتلقي لدى ومضمونها

 التوصيات:

 التصوير مجال في الخاصة االحتياجات ذوي  لسيميولوجيا المتخصصين بدراسة الباحثة توصي 

 .عامة والفنون خاصة بصفة

  ى نتائج جديد كمصدر إلللتوصل ضرورة إقبال الباحثين والباحثات على تقديم أبحاث بينية

 في الفن التشكيلي. لالبتكار

 منها في جميع مجاالت الفنون واالستفادة الحديثة واألدبية النظريات العلميةو باالتجاهات االهتمام. 
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 المراجع

 المراجع العربية :

، 1، ط التعبير البيئي في ما بعد الحداثةم( 2111آل وادي، علي شناوي والحسيني، عامر عبد الرضا )

 األردن : دار صفاء للنشر والتوزيع. 

للدادائية األبعاد المفاهيمية والجمالية م( 2111ـــــــــــــــــــــــــــــــــ والحاتمي، االء علي عبود )

 ، األردن : دار صفاء للنشر والتوزيع.1، طوانعكاساتها في فن ما بعد الحداثة 

، كلية التربية الفنية،  جمالية الرمز في فنون الحداثة وما بعد الحداثةم( 2111المصري، أمينة محمد على)

 جامعة حلوان، القاهرة.

 : دار المريخ.والتطور-ودية النشأةمسيرة الحركة الفنية التشكيلية السعم( 2111النّصار،سمر)
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