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  الملخص
أتي ذه ت ة ه فية الدراس ة -الوص وع  التحليلي  لموض

وار ون ح ن الفن الل م يقى خ ن الموس كيلي والف ة التش  آعالق
. الفنين لهذين المشترآة االنجازات على التعرف بهدف تفاعلية،

ال  من  آم رصد الدراسة حاولت وقد ة  األعم ة  الفني ي  العالمي  الت
 أي خصوصية ناحية، من يلغي ال الذي الحوار هذا طبيعة تبرز
ون  من ت،  نفس  وفي . العمل  ذلك  في  آةالمشار  الفن رز  الوق  تب

   .بينها فيما المشترآة الصالت
دة  عبر إما تتضح والتي دى  والشعور  اإلحساس  وح  ل

ي  المسميات  عبر أو ،)المشاهد أو المستمع(  المتلقي ا  الت   تحمله
ال  تلك ة  األعم ون  آانت  فسواء . الفني ة  الفن ة،  أم مكاني  إال زماني
ا ا( أنه د) جميعه د تتجس يلهاتو بع ر ص ات عب ائط الخام  والوس

ة ات المختلف ة آتكوين ي جمالي درك ف ذي الم ع ال ه تجتم  في
  .جمالية بروافع محمولة وآأنها والفراغ اإليقاعات
ات ة الكلم يقا :المفتاحي ون - موس كيلية فن ون - تش  - بصرية فن

 لوحة - مشهد

Abstract 
The Study addresses the dialogue of Arts 

through Music and Plastic Art. The study tried 
to monitor a number of the international art 
works that highlight the nature of this dialogue, 
which does not eliminate the privacy of any 
participating works, while at the same time  
highlighting  the interaction among them, 
which can be observed either in the unity of 
feeling and reaction of the receiver (listener or 
viewer) and/or in the names carried by those 
works. Whether temporal or spatial, the arts are 
all embodied, after being delivered through 
materials and through different media, in 
aesthetic forms in perception where rhythms 
and spaces meet together. 
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قدمــــة: م  

ع بالتشابك العميق    أصبح من المعروف بأن  ون تتمت ا   آافة الفن ا بينه يما وأن  ،فيم ق لكل     ال س الشكل المغل

ن   التي قد تحول دون اباألسب من حيث إطاره الذي نشأ من أجله يعتبر واحدا مننوع منها  ام.   تطور الف  بشكل ع

رز              وجود هذه الفنون آل بصورة إال إن ذي يب ا، وال ا بينه ادل فيم أثير المتب ة من الت ر أيضا عن عملي تقلة يعب مس

ط"           ة " خل دة إمكاني ى قاع الم عل نفس البشرية للع تيعاب ال ة اس  المعلومات البصرية  بشكل رئيس من خالل تكاملي

داخل  بشكل أآثر وضوحا ذلك االتجاه نحو هو الزمن الذي يبرز فيه  الوقت الحاضرأن يبدو  و .والذهنية ون   ت الفن

  المسموعة بقوالبها المختلفة خير شاهد على ذلك. -، ولعل الفنون المرئيةبكافة أشكالها

عاتق  ، وذلك انطالقا من المهمة التي تقع علىمشهد الموسيقي في اللوحة التشكيليةتتناول هذه الدراسة ال

آما  .والمشاهد أو المستمع بين الفنان "وسيط"ال نهإذ إللفن،  المفسر ( المترجم) دور اداءالباحث في الفنون في 

، قد يكون )على سبيل المثال الموسيقىآ (من اشكال الفن آخر من خالل فن  لوحة فنية ما نظرة على وإن إلقاء

  الفنية. ةلوحتلك اللأعمق  فهمالشعور نحو  عامال في تعزيز
  

 مشكلة الدراسة

ال.    الفنون تعتبر مسألة العالقة التفاعلية بين م الجم أن     واحدة من القضايا الرئيسة في عل ان ب رى الباحث وي

على مر العصور،    المشهد الموسيقي في الموروث الفني العالمي من اللوحات التشكيلية قد احتل فيها مكانة بارزة

ذا    ى ه ا        المشهد آإطار    مما دعا إلى تسليط الضوء عل زال مفهوم ذي ال ي يقية" اللوحة، وال وم " موس يوضح مفه

  جدليا في األوساط الفنية النقدية. 

  

  هدف الدراسة

اذج اللوحات ال   تسليط الضوء على مالمح المشهد الموسيقي في   تهدف هذه الدراسة إلى   تشكيلية بعض نم

 . من عصور مختلفة

 

  أهمية الدراسة

بين الموسيقى و الرسم آإحدى قضايا موضوع      العالقة التفاعليةأن تناول مسألة تكمن أهمية الدراسة في 

ي آإطار جامع      -وحدة الفنون من خالل منظور وصفي تحليلي، سيعزز لدى القاريء إمكانية استيعاب العمل الفن

لموسيقي في   قد تفتح هذه الدراسة احتمال المزيد من البحث عن خصوصية المشهد ا     ، ولعدد من الفنون المختلفة

ذوق    اقات الت األنواع المختلفة من الفنون المرئية آالرسم الجرافيكي و النحت. آما ويمكن استخدام الدراسة في مس

 الفني.
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  منهج الدراسة

 مته أغراضها.ءلمال -تحليل المحتوى -تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي

  

  محددات الدراسة

   مختلفة. فنية ت التشكيلية العالمية لفنانين من مدارسالمشهد الموسيقي في عينة من اللوحا

  الدراسات السابقة

اغورس          د وجد فيث ة. فق ى العصور القديم ا ال  تعود دراسة خصائص "موسيقية" اللوحة التشكيلية تاريخي

Pythagoras )580 - 500 (ة            ق.م لم الموسيقي خاضع لنسب عددي اء الس أن بن ة الكون" ب من خالل "هارموني

ر    صارمة، ا آبل  Johannes  آانت مستخدمة في حينها لتفسير الظواهر المختلفة، بما في ذلك الظواهر الفلكية. أم

Kepler (1571 –1630)     وتن ده ني ى        ) Isaac Newton )1642- 1726 ومن بع تنادا إل د بنيت تجاربهم اس فق

  في " جرسية" الصوت واللون. النتائج التي توصل إليها فيثاغورس، وآانت نتيجة ذلك شيوع مبدأ التكافؤ

ن      د م ات العدي االت ويومي ائل ومق ذآرات ورس ي م ا ف كيلية مكان ة التش يقية اللوح ت قضية موس ا الق آم

ة   االفنانين(ديالآروا، سيرا  و غيرهم ة مقارن )، إال أنهم أثناء عملية تحليل العناصر الفنية في اللوحات قاموا بعملي

  الظاهرة الموسيقية في اللوحة.   مع الموسيقى  دونما تعمق في دراسة

يقية اللوحة من        )Wassily Kandinsky)1866- 1944  قدم آاندينسكي رة في دراسة موس مساهمة آبي

ة       اظر الطبيعي ن المن ن"، و "ع ي الف ة ف ن الروحي ة"، و"ع ى الرقع ة و الخط عل ة: "النقط ه النظري الل أعمال خ

ون،    الخالبة"، حيث قدم الفنان وصفا تفصيليا لكافة ا وين، الل اع، التك لمكونات الرئيسة للوحة (النقطة، الخط، اإليق

ر        ول: " إن إحدى أآب و يق ال، فه ذا األعم الخ)، معطيا لها  تعبيرها الموسيقي. لقد قيم آاندينسكي بنفسه الحاجة له

دة معر      ى قاع ن عل اريخ الف ل المفصل لت ون التحلي ي أن يك ة ينبغ ة اآلني وم الفني ام العل ديات أم ة عناصره  التح ف

دقيق للعناصر آل     وإمكانية بنائها و تشكيلها. فتحليل العناصر الفنية باإلضافة إلى قيمتها العلمية، يرتبط بالتقييم ال

تجدر اإلشارة إلى  .)Кандинский :2001 :198,200( على حدة، مما يبني جسرا  نحو النبض الداخلي للعمل "

آاندينسكي، أشار إلى سعي الفنان نحو فكرة وحدة اللون و الموسيقى   أن جالييف اثناء تسليطه الضوء على أعمال

  .)Галеев  :1998 :145-154(راسما مقارنة مع جهود سكريابين وشوينبيرج في مجال اللون و الصوت

ات الرومانسية"      ,Vanslov V. V احتلت أعمال وانسلوفآما و ة والموسيقى" و "جمالي ون الجميل : "الفن

ذه  المكرسة لقضية ال تفاعل بين الفنون وعالقاتها والتفاعل والمشاآل الناجمة من الممارسة الفنية مكانة هامة في ه

اط المشترآة    الدراسة ،. فقد أوضح وانسلوف مفهوم "الموسيقية"، وظهور هذا المفهوم زمنيا وأسلوبيا ، مبينا النق

ة م      ي أمثل يقية" ف ور "الموس رزا  ظه ون، ومب ن الفن كلين م ال الش ين آ كيلية. إال  أن   ب ات التش ن اللوح ة م ختلف

ة        أن المرحل رف  ب ث اعت انين، حي ات بعض الفن ي لوح اهرة خاصة ف يقية"  آظ ن "الموس دث ع لوف  تح واس

ة،   السوفياتية لتطور الفن التشكيلي ال تتميز بموسيقية اللوحة، وإن دور موسيقية اللوحة لهذه الفترة "غير ذي أهمي

  . )(Vanslov: 1983: 109   غير مقبول"بل والمبالغة فيه يعد أمرا 
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  اإلطار النظري

ا تنتهي مصورة في شاشة             ر، إال أنه اوت في الوسائط والتعبي ا رغم التف تشترك أنواع الفنون في خطابه

د ا تتجس ة، إال أنه ة أو زماني ا مكاني زن األحاسيس. وسواء آانت فنون ي ومخت ر  -االدراك العقل د توصيلها عب بع

ائ ات والوس ةالخام ا      -ط المختلف ات، وآأنه ات أو الفراغ ه االيقاع ع في ذي تجتم درك ال ي الم ة ف ات جمالي آتكوين

انط            ل آ رر عمانوئي ا يق ة آم ة الجمالي ى المتع ون إل ة الفن  Immanuel Kant محمولة بروافع جمالية. وتهدف آاف

   »إن الفن عمل يهدف الى المتعة الجمالية الخالصة): «1804 -1724(

ين    (Crawford 1965; McCloskey 1987; Hammermeister 2002) 1983:76( زآي،  رق ب ، والف

اغم           طبيعةالجمال في ال ة تن اك ثم و من صنع االنسان. وهن اني فه ا الث والجمال في الفن أن األول هبة من اهللا، أم

ا     بين مشاعر الفنان والطبيعة، حيث يعمد الفنان في تجربته الفنية إلى أن يشكل باأللفاظ أو األ ة يختلط فيه وان بني ل

   ق م) في نظريته القائلة بالمحاآاة 322 -ق م  384العنصر المعرفي بالقيمة الجمالية، ومن هنا انطلق آرسطو(

ماوي  د   ;May  2010; Bambrough 2003 ؛29:  2004؛ رمضان 116( العش ه عن الفن جميع . ف

ع     آرسطو يتألف من المحاآاة، والحقيقة الفنية تشبه نموذجا وتحاآيه، إال أن هذه المحاآاة ال اة واق ى محاآ تقصد إل

ن هو             يس الف ن، ول ي تحاآي الف ة هي الت ول: إن الطبيع يمكن الق ى ل الحياة اليومية، بل تقصد إلى غاية مثالية، حت

عة. و ليست مهمة الفنان أن يدير مرآة في جميع االتجاهات، فالصدق الفني ليس صدق المطابقة الذي يحاآي الطبي

ال         ل، ولكن الجم ال الطبيعي شيء جمي ال: الجم للواقع، وإنما صدق الوجدان واالحساس. وآما يقول علماء الجم

  1الفني تصوير جميل للشيء

ات غامضة، أو صورة     وعادة ما تستفز األلحان أفكارا ومشاعر معينة لدى الم ر ذآري ستمع، ومنها ما يثي

ذه الصورة       ام رسم ه أآثر أو أقل وضوحا على االطالق لمنظر طبيعي أو مشهد من الحياة. وبالطبع، يمكن للرس

م الرسم              ي ت ة الت ك الرقع دو الموسيقى صادرة عن تل يقى، وتب ة بالموس ه مفعم التي ظهرت في الخيال، فتبدو لدي

) بأن "الرسم الجيد ما هو  Michelangelo Buonarroti  )1475–1564اإليطالي مايكل أنجلوعليها. يقول الفنان 

ون   يرى   )Ilia Repin  )1844- 1930ويشير ايليا ريبين فالرسام الروسي الواقعي إال  موسيقى، لحن".  أن الل ب

ت    ات رامبران ي لوح ة ص   Rembrandt van Rijn  )1606- 1669ف يقى رائع ه موس دو وآأن ن ) يب ادرة ع

ابه     Nikolai Rimsky-Korsakov )1844 - 1908األورآسترا. و يرى ريمسكي آورساآوف   ذا التش ل ه ) مث

ر من أوجه              ل ويمكن مالحظة الكثي ه". ب بس في بين األلوان في الرسم والطابع الصوتي في الموسيقى أمر "ال ل

ي يستخد    ا    الشبه بين الموسيقى والرسم حتى من خالل تلك المصطلحات الت يقيون والرسامون. فكالهم مها  الموس

ة               ون الجميل إن الفن ت، ف يقية. وفي نفس الوق ات الموس ة، والمؤلف وين، واللوحات الملون يتحدث عن اللهجة، والتل

ز ليست         ر فران يقيين. يق ا للموس ل     Franz Liszt )1811- 1886دائما ما آانت تشكل إلهام أن لوحات رفائي )  ب

Raffaello Sanzio  )1483 – 1520(         م موسيقى موزارت ى فه د ساعدته عل و ق  Wolfgang ومايكل أنجل

Amadeus Mozart  )1756 –1791وبيتهوفن ( Ludwig van Beethoven  )1712-1773  ويعتقد روبرت .(

                                                            
1. http://www.al-jazirah.com.sa/2001jaz/may/24/cu7.htm 
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ر من    ) (Robert Schumann 1810 –1856شومان  بأن معرفة المؤلف الموسيقي بلوحات رافائيل أمر فيه الكثي

   2تالي فإنه من المفيد أيضا بالنسبة للفنان التشكيلي أن يشعر بسيمفونيات موزارتالفائدة، وبال

م         ين الرس ة، أو ب م والمعماري ين الرس اط ب ك االرتب ل ذل م بمث ال بالرس ة الح يقى بطبيع رتبط الموس ال ت

دا عن   بعض:    واألدب. وقد يبدو للوهلة األولى عدم إمكانية هذا الربط، ففنون الرسم والموسيقى بعيدة ج بعضها ال

يعتمد الرسم على  آما ووعلى سبيل المثال، ال الحصر فإن الرسم من الفنون المكانية، بينما الموسيقى فن زماني، 

ي الوقت    الخطوط واأللوان، بينما الموسيقى على الصوت، الرسم فن مرئي، بينما الموسيقى فن صوتي...إلخ.  وف

  ير نحو أمر واحد، هو: خلق صور فنية تعكس بصدق واقع الحياة.نفسه، فإن هذه الفنون بسبلها المختلفة تس

هناك عملية تفاعل قائمة بين الموسيقى والرسم من حيث تأثير آل منها في اآلخر. من هنا يمكن القول بأن 

ى فالتأثير الموسيقى في اللوحة يتمثل آما يراه علماء النفس في استفزاز حالة "سمعية" لدى المشاهد عند النظر إل 

ي  ة الت راللوح ت تظه دما تس حيح عن س ص يقيين. والعك يقية أو الموس ور اآلالت الموس ة "  ثيرص ة حال اللوح

ان         تصورية" في العمل الموسيقي    ا هو الحال في لوحات هارتم  Viktor Hartmann ( وخاصة البرامجي) آم

كي     )1873 -1834( ي موسورس يقي الروس ام الموس ي ق ال، والت بيل المث ى س  Modest Musorgskiy  ، عل

بتأليف عمله الموسيقي " لوحات من المعرض" على أساسها.  وهكذا، يمكن أن نرى في أي من   )1881 -1839(

ن اآلخر لتتو     بعض عناصر الف تخدام الخالق ل ون الموسيقى أو الرسم االس ن واحد   فن ا من خالل ف ا بينه د فيم ح

  .3الموسيقى أو الرسم) في وحدة التأثير(

  

  ياإلطار التحليل

ازفين               ى لع د وجدت الرسومات األول ة. ولق ى عصور قديم ربط الرسم بالموسيقى إل ي ت ة الت تعود العالق

د،    ومغنين منذ العصور القديمة. ففي مصر على سبيل المثال، هناك مجموعات آاملة لرسومات على جدران معب

   تظهر الفتيان والفتيات العازفين على آالت العود، والقيثارة، والمزمار

)Nigel  and. Taylor: 2003; Robins 1997; Boulonger 1965: 4, 51 .(  

  

                                                            
2. http://revolution.allbest.ru/culture/00105407_0.html . أنظر   
3  .http://nsportal.ru/detskii-sad/risovanie/problemy-vzaimodeistviya-muzyki-i-zhivopisi 
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  .القيثارةو  آالت العودطيبه. فتيات يعزفن على  –مقبرة نخت : )1(الشكل رقم 

  

يقية           ال استعانت بصور اآلالت الموس ى سبيل المث اني عل ة الخزف اليون وفي اليونان القديمة، فإن زخرف

ى األ اهدتها عل ن مش ي يمك ر الت وق" ( ريخت ل: "عازف الب ة مث ات األثري ن المخلف ي م ة 448: 1965وان ، لوح

ي   قبل الميالد،  وأيُّّ 520تعود إلى  )،  التي وجدت على طبق للفنان بسايكس ارخ، والتي450 من الرسومات الت

الربع االخير تصور أورفيوس المغني ال تخلو من قيثارة في يديه. آما وعمل آخر من العصر االغريقي يعود الى 

الذي رسم على آنية خزفية (آريتر حلزوني) "نساء و،  Sisyphusمن القرن الرابع قبل الميالد  للفنان سيسيفوس 

  ).479، لوحة 480: 1965( ريختر   يعزفن الموسيقى"

ة  و اء المالئك  ،زخرت العصور الوسطى وعصر النهضة بالعديد من اللوحات والمنحوتات التي تصور غن

زف الق ماعهم         وع م إلس ين به اس المعجب ن الن د م ام حش والين أم يقيين الج رق الموس ن، و ف ى األرغ ين عل ديس

يقيين       ى الموس الي الرسامين عل األلحان الشعبية الصادرة عن آالت القرب والشبابة والرباب. وعلى الرغم من تع

ى      ن التشكيلي عل واع إبان عصر النهضة بسبب سيطرة الف ون  أن اولوا من خالل بعض      ، إال أاألخرى  الفن م ح نه

ه "          ا يعزف وا المشاهد بم يقية أن يعرف ى اآلالت الموس اتهم شخوص اللوحات التي تصور العزف عل ى  " لوح ، عل

رن السادس عشر     النحو الذي يمكن مشاهدته في لوحة وان    لرسام غير معروف من عصر الق يقيات"   بعن " موس

  .The Hermitage Museum, St. Petersburg محفوظة في 
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  من عصر القرن السادس عشر) لوحة بعنوان: " موسيقيات"  لرسام غير معروف 2الشكل رقم (
  The Hermitage Museum, St. Petersburgموجوده في  

 

امهن أوراق       تصور ي. وأم ة تغن ا الثالث ة، بينم اللوحة  ثالث فتيات: اثنتان يعزفن على آالت موسيقية قديم

ة)  يقية ( النوت دونات موس يلم يقي    الت ف الموس ت للمؤل ك الوق ي ذل عبية ف رح،" الش أعطيك الف ة "س ود ألغني تع

  .Claudin de Sermisy )1490- 1562(4   آلودين دي سيرميزو

ذلك ال وآ الي   الح ان اإليط ة للفن ي لوح واقعي ف ادجو     ال و آاراف ل أنجل ة ميكائي ر النهض ن عص  م

Michelangelo da Caravaggio )1573-1610 ("ي       ،" عازف العود يقوم بعزف مادريجال "أنت تعرف أنن

ي      Jacques Arcadelt )1507- 1568 أحبك" للمؤلف الموسيقي أرآاديلت   يقية الت ة الموس ا للمدون ك طبق )، وذل

تظهر أمام العازف في اللوحة. لفترة طويلة آان هناك اعتقاد بأن النوتة في المدونة الموسيقية عبارة عن مجموعة 

أن يتغاضى      مبعثرة من النوتات العشوائية، لكن الرسام  أبدى عناية فائقة بكافة تفاصيل النوتة، ولم يسمح لنفسه ب

  .5ر بسيط جدا في آلة العودحتى عن آس
                                                            
4 . Александр МАЙКАПАР Что "звучит" с картины "Музыкантши" Мастера женских 

полуфигур? http://maykapar.ru/articles/master.shtml 
5 . Алек КИВИ. Как "Лютнистка" Караваджо оказалась "Лютнистом" .Опубликовано в газете 

"Книжное обозрение" №49 10.12.1996  
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  )1610- 1573( "عازف العود" للرسام ميكائيل أنجلو آارافادجوبعنوان: ) لوحة 3( الشكل رقم

 تان  في امريكاموجوده في متحف المتروبولي

دأ الرسامون الرومانسيون       ديا    (Romantics)منذ بداية الثلث األول من القرن التاسع عشر، ب يفكرون ج

ات رسم         واسعف ،بموسيقية فن الرسم دا لتقني ق استخدامهم عم ك عن طري أن تكون لوحاتهم مليئة بالموسيقى، وذل

ة من خالل      خاصة.  وبالتالي آان للموسيقى دور في تكوين اللوحة، إ ى الرقع ذ برزت (الموسيقى) في اللوحة عل

اوت انسجام األلوان، وضمن ايقاعات موسيقية، ومن خالل   وين،      التف ا   في الضوء والظل والتل دى   من هن ظهر ل

  الرومانسيين ما يسمى المشهد، واللوحة التاريخية، والبورتريه.

يقى، ال أستطيع أن    :  ريبين ل الرسام إليايقو    ام    "بدون موس دما ق اة".  عن ل الحي ان برسم      أتخي ذا الفن ه

يقي،  'The Raising of Jairus 'daughter"لوحته الكبيرة األولى  ،  آان شقيقه االصغر الطالب في المعهد الموس

ا     دو األصوات آم يعزف على البيانو سوناتا " ضوء القمر " لبيتهوفن. وجنبا إلى جنب مع األلوان على الرقعة تب

  تلك اللوحة في عملية مساعدة للفنان على تقديم مالمح من الحزن فيها. لو توغلت في
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  )1930 -1844ايليا ريبين ( للرسام“ ”The Raising of Jairus 'daughterبعنوان: ) لوحة 4( الشكل رقم

  The Hermitage Museum, St. Petersburgموجوده في  
  

 

وجين      ام الرومانسي الفرنسي ي روا  وقد أحب الرس ) رسم  Eugène Delacroix  )1798- 1863  ديال آ

م يكن يعرف الشخصية المرسومة الحدس            في لوحاته الموسيقيين ى إن ل ذه اللوحات، وحت اظر له . و سيكون للن

صورة رائعة للمؤلف الموسيقي البولندي الشهير فريدريك  التي تمثلاللوحة التالية  آما في بأنها شخصية موسيقية

ارق في           Frédéric Chopin  )1810- 1849 شوبان د الغ ى الوجه الزاه ة عل ة الناري د في الخلفي اك تأآي ). و هن

ا ال يسع المرء إال أن      فكر مؤلم، آما أن بعض اللمسات اللونية لخطوط الرأس تبدو وآأنها خارجة من لهب. وهن

  .6المتمردة موسيقا شوبان الرومانسية الحنونةليشعر بالموسيقى منطلقة من الرقعة، فهي صوت 
  

                                                            
6 . http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-v-proizvedeniyah-izobrazitelnogo-iskusstva-chto-takoe-

muzykalnost-v-zhivopisi 
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  )1863 - 1798لموسيقي فريدريك شوبان" للرسام يوجين ديال آروا ( للمؤلف ا"صورة : )5( الشكل رقم
  Musée du Louvre, Parisموجوده في 

  

  

ر  ر ويعتب ف تيرني زي جوزي ان الرومانسي اإلنجلي ل Joseph Turner  )1775- 1851 الفن د أوائ ) أح

دأ           دى المشاهد. ب تفزاز الشعور بصوت الموسيقى ل ن التشكيلي اس الفنانين األوروبيين الذين حاولوا من خالل الف

أثير ا   ة نحو الموسيقي. و    برسم المناظر الطبيعية العامة، والتي تعمل على خلق حالة مزاجية تحدث تحت ت لطبيع

واع الرسم األخرى              ل وجاءت مختلف لوحات الصورة وأن يقية، ب ه موس بة ل لم تكن المشاهد الطبيعية فقط بالنس

ي      ا ف ت م ي وق ان ف ذا الفن اش ه يقية. ع مة الموس ك الس زة بتل ورث متمي ورد  Petworth بيت ات الل دى ترآ ، إح

ز        إيجريمونت، حيث أنتج تلك اللوحات التي نالت الش  زي المتمي ي تصور داخل  البيت اإلنجلي ة، والت هرة العالمي

ل         ع،  ب بالثراء. وهذا التصوير ال يبدو نسخا حرفيا للقاعات والمكاتب وغرف الضيافة...إلخ  الموجودة في الواق

ي     يقى ف ة الموس ة " غرف وان المدهش ة ذات األل ك اللوح ال، تل بيل المث ى س ذ عل ال الحر. لنأخ ن الخي وع م و ن ه

  ورث".بيت
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  )1851 - 1775تيرنير ( جوزيف "حفلة موسيقية" للرسام بعنوان: ) لوحة 6( الشكل رقم
  Tate Gallery. Englandموجودة في 

  

ة الكالفيسان، ويستمع         ى آل اتم وهي تعزف عل تجلس في هذا الحيز الدائري ذي األقواس سيدة في ثوب ق

ة         إلى عزفها صديقتان لها. تبدو أشكال النساء والكالف اة وغارق ا مغط و آانت  جميعه ا ل ة آم يسان وخطوط الغرف

الس     ة رقصة الف في غيمة ذهبية، يخترق بعض من شعاع الشمس داخل الغرفة ويحوم بشكل دائري  مماثل لحرآ

  البطيئة. تبرز هذه الحرآة الدائرية خطوط السقف. وهنا يبدو آما لو أنك تستمع إلى نغم تلك الرقصة. 

ة، وه   د سميت "السمفونية      اللوحة التالي ة جو. وق ه االيرلندي م   البيضاء"  ي بورتري  Symphony in 1رق

White, No. 1: The White Girl  جيمس ويستلير الرومانسي للرسام James Whistler )1834- 1903 أحد (

ئر في ثوب أبيض طويل وهي تقف منتصبة على جلد ذئب. وتنسدل ضفا فتاة  فيهايصور  ،الرسامين الرومانسيين

ديها         فتاةمن الشعر البني الداآن المعبر عن الكرامة على وجهها. تحدق ال ام مباشرة، قابضة في إحدى ي ى األم إل

  المنخفضتين جذعا من الياسمين.
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  )1903 - 1834(االيرلندية جو"  للرسام جيمس ويستلير  ) لوحة بعنوان: "بورتريه7الشكل رقم (
  The National Gallery of Art, Washingtonموجودة في 

  

لقد آان لون الرقعة غير متوقع بالنسبة لذلك الوقت. فالصورة ذات اللون األبيض مرسومة على رقعة من  

ون. و س الل ر   نف ه يعتب د ذات ر بح ذا األم ان ه ذا     دحأآ ى ه ان عل ل الفن د عم كيلية الصعبة.  فق افات التش االآتش

ك،       البورتريه  لفترة طويلة، حتى أنه تسمم بأآسيد الزن ع ذل ة. وم ون ببراعة فائق ك. ولكنه استطاع  حل مشكلة الل

ام     يم في ع وا في          1862فإن بعض زوار المعرض الذي أق ة، وطعن ر مكتمل ا غي ه اللوحة اعتبروه وعرضت في

ان       ايمز" الفن د صحيفة "الت ة، إذ وضع ناق ذه اللوح يم ه ي تقي ا ف ان إيجابي ر فك بعض اآلخ ا ال ا. أم ايير قبوله مع

ى   ة        الحاصل عل رف اللوح ن ع ان أول م اريس، وآ رض ب ي مع ا ف رز م ه أب اه بأن فا إي ى، واص ة األول المرتب

ه     ل غوتي  Théophile Gautier 1811-1872( Théophileب"السيمفونية "، وذلك في إشارة إلى قصيدة تيوفي

Gautier     "اجور األبيض ام الم ذا م  Symphony in White Majorالمثيرة للجدل "سمفونية في مق ا أعجب  . وه

ارموني،           ع، ه مفونية، توزي ل س يقية، مث طلحات موس ه بمص ن أعمال ر م ين الكثي ك الح ذ ذل مي من ان، ليس الفن

يقى،            ارات الموس ا لطرق مه ذا األمر نقال ميكانيكي م يكن ه والليليات،  ومصطلحات موسيقية أخرى. وبالطبع، ل

ن اآل   ا يعرف         وإال فإنه سيكون هناك انتهاك لقوانين آل فن على حساب الف ى م ؤدي إل أنه أن ي ذي من ش خر، وال

تفزه              ا تس ة مع م دى المشاهد من مشاعر متقارب ام ل وان الرس تفزه أل ا تس بالتوضيح الخارجي،  فنحن نتحدث عم

  المؤلفات الموسيقية.   

ذي   M.K.Ciurlionis )1875-1911 تلفت االنتباه شخصية ميكاليوس تشورليونيس ) الهادئة المتأملة. وال

ة،         آان يبد ة، ملون ة، غنائي ا خفيف يقاه بأنه ز موس انو. تتمي ى البي و عليه االنزعاج والخوف عندما يجلس للعزف عل

ف،         ل هواء الخري ة مث ة األم، مرتجف ا، أي من الطبيع درامية متزنة.  لقد ولدت من األلحان الشعبية لوطنه ليتواني
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اب ما يحاآي ضباب الفجر في ليتوانيا. واألهم من  بطيئة ومنسابة  مثل األنهار في سهول ليتوانيا، وفيها من الضب

ذلك الوضوح     ه ب ذلك أنها خالبة. عندما يجلس لكتابة الموسيقى، فهو شاهد لهذه الصور التي آانت تعيش في خيال

يقيا.      ا موس اما وفنان ل رس الذي دعاه إلى محاولة رسمها. وهكذا يصبح هذا الموسيقي رساما، ليس رساما عاديا، ب

ى نحو            لم يتخل ع  ا رسمه إل و األخرى ليصل م ه رسم اللوحة تل يقى، ولكن ا      300ن الموس ل آل منه لوحة، تمث

  قصيدة فلسفية من األلوان، وسيمفونية من إيقاعات الرسم لتلك الرؤية الموسيقية.

  

السوناتا في قالب ، طبقا لقوانين بناء Sonata"سوناتا"  تحت مسمى قرر تشورليونيس أن يخلق لوحاتقد 

ا   و، تعزفها اآللة( اآلالت) مؤلفة موسيقيةوسيقى. إذ يعرف الموسيقيون "السوناتا" على أنها الم ا بينه تتصارع فيم

ى      ة) إل ة ( الخاتم ي النهاي تم الوصول ف ي ي ة  لك ان المتناقض زاء واأللح ن ااألج كل نتصار اللح رئيس، وتتش ال

ع  ى سريعة، وهي  السوناتا من أرب ان: األول ي أغلب األحي ات ف ا   حرآ اال وسرعة ونشاطا. ولعل م ر إنفع األآث

تتضمنه من تلك المشاعر المتضاربة تكشف تماما عن العالم الداخلي لإلنسان، وقد يكون من الصعب التعبير عن  

ك           ي تفعل ذل ات، فالموسيقى فقط هي الت رر تشيرليونيس طلب        .هذا الصراع من خالل الكلم ذا اإلطار ق في ه

ى "سوناتا البحر      .فهذا الفن يخلو من الكالم أيضا آالموسيقى  المساعدة من الفن التشكيلي،  Sonata of لننظر إل

the Sea 1908"، األآثر شهرة من اعماله والتي رسمها سنة.  
  

  ) 1911-1875" للرسام تشورليونيس(Allegro): لوحة "سوناتا البحر 8الشكل رقم (
  M.K.Ciurlionis Painting Gallery. Vilniusموجودة في 

  

  



  الدراس و نصار 

118 
 

د أصاب        Allegro بدءا من الحرآة األولى صورة البحر رتسيط ام. فق ذا الموسيقي والرس ى ه وبقوة عل

ا   البحر انفعاالته من خالل آثرة األلوان االحتفالية. فجاءت حياة األمواج بالنسبة له منصهرة مع حياة االنسان. إنه

ور الشمس مع عدد ال يحصى       واسعة وشاملة، إنها (األمواج)  تسير واحدة تلو األخرى نحو ا ألق  بن لشاطئ، فتت

ام          واج ويصمد أم تالل صورة األم من الفقاعات الشفافة المتوهجة بقطع العنبر والصدف. و يكرر الشاطئ ذو ال

عنجهيتها. يسقط ظل النوارس البيضاء على الماء. تبدو حالة من المرح، آما لو آانت تعزف آالت النفخ النحاسية 

  الشمس المشرقة.  على أشعة "مارش" 

ا         Andant البطيئة الثانية الحرآة لوحة في  ة م ام مملك ق، وتن واج في سبات عمي ام األم ، يهدأ البحر، وتن

ق، تضيء بأشعتها الواسعة السماء.            تيقظة في األف اك أضواء مس تحت الماء بما فيها من السفن الغارقة. لكن هن

د شخص       ومن بينها، يخرج صفان من الفقاعات المتوهجة الت اك تظهر ي ي تؤدي إلى هاوية البحر الغامض. وهن

ذا ال       اة. يصدر ه ى الحي ده إل اق لتعي ذه        لترفع بعناية قاربا من األعم ة من ه ادئ والفخم ذو السرعة البطيئ حن اله

  اللوحة.
 "Andante   لوحة "سوناتا البحر :)9( الشكل رقم

 

  

را،  ةوأخي ة الثالث ة -الحرآ مالخاتم كل رق وناتا البحر لو: )9(( الش ة  "س ث  )Finaleح ة ت، حي ل آاف تكام

فينة. للحظة، وآل      تالع الس العناصر. فالبحر في حالة غليان واحتدام،  والموجة الضخمة على استعداد لتدمير واب
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ي     MKCشيء يختفي. بدأت تنمسح األحرف  ل) الت (األحرف االولى من اسم الفنان آتوقيع على هذا العمل الجمي

ذه      تظهر بأعجوبة ع ان في  ه و آ ا ل لى الموجة، والتي شكلتها الرغوة. يبدو المؤلف وآأنه يحادث إرادة القدر فيم

ذه            تيعاب ه ى اس ادرة عل ن تكون ق ه أن يموت ... ولكن الموجة ل الدوامة المائية الرهيبة من الحياة، حيث مقدر ل

  السفن التي تبدو عاجزة حتى عن تدمير اسمه....
  "Finaleوناتا البحر لوحة  "س: )10(الشكل رقم

 

 الخالصة

ا           في  موسيقي" المشهد اليأتي الحديث عن " تم الرسم عليه ي ي ة الت وم النسبي. فالرقع اللوحة ضمن المفه

يقية   ة (آالت) موس ى آل و آانت تصور شخصيات تعزف عل ى ل د ال تصدر أصواتا، حت إن  ،بالتأآي ك، ف ع ذل وم

د المشاهد  ذلك الشعور الذي آان يمتلكه الفنان، ويخلق  تثيرلجيدة، اللوحة الفنية الجيدة، مثلها آمثل الموسيقى ا  عن

اغم الخط   آ ،من خالل التقنيات التعبيرية الخاصة التي يتميز بها الفن التشكيلي هذاحالة مزاجية معينة. ويتحقق  تن

ا في   تخلق واللون وانسجامهما ما يشكل تآلفا منسجما. و ل الموسيقى.    الخطوط واأللوان إيقاعا معينا، مثله ك مث ذل

ات             ازفي المؤلف ؤلفي وع دى م ال ل و الح ا ه وان، آم الل األل ع ظ ل م ة للعم ية خاص ى حساس ة إل اك حاج فهن

امال        ا آ كل لحن ة، لتش ل العناصر التعبيري ين آ ع ب ة تجم ك الرقع ى تل ة عل ك المؤلف إن تل را، ف يقية. وأخي الموس

  ومتناغما. 

ارة        )Léon Bakst)1866 – 1924لقد شبه ليون باآست  ذي باستطاعتة وبإش ترا ال د األورآس ام بقائ الرس

أن الموسيقى تصدر عن     7واحدة بعصاه أن يستفز إلى الحياة آالف النغم . وبالطبع، سيكون من السذاجة االعتقاد ب

ك     اللوحة التي تصور عازفين على آالت موسيقية أو مغنين. ال بل إن الكثير من الرسامين حتى ال يفكرون في ذل

  لرغم من أنهم آثيرا ما يلجؤون إلى المواضيع أو المضامين "الموسيقية" في لوحاتهم.على  ا
                                                            

7 . http://allbest.ru/k-3c0b65635a2ac68b4d43b88421216c37.html 

 



  الدراس و نصار 

120 
 

  النتائج:
يقية   .1 ى اآلالت الموس زف عل ور الع ي تص ات الت ض اللوح رفبع ه "  تع ا يعزف اهد بم خوصالمش " ش

  .  اللوحة

ة، إذ  .2 وين اللوح ي تك يقى دور ف رزللموس من   تب وان، وض جام األل الل انس ن خ يقى) م (الموس

 .يقاعات موسيقية، ومن خالل اللعب في الضوء والظل والتلوينا

 .استفزاز الشعور بصوت الموسيقى لدى المشاهد .3

مية .4 ن  تس ر م الاألالكثي ة عم ارموني،   الفني ع، ه مفونية، توزي ل س يقية، مث طلحات موس بمص

رق            ا لط ال ميكانيكي ر نق ذا األم ن ه م يك الطبع، ل رى. وب يقية أخ طلحات موس ات، ومص والليلي

 .مهارات الموسيقى

 .في الموسيقى تلك القوالب، طبقا لقوانين بناء ذات تسميات لقوالب موسيقيةخلق لوحات  .5

  

  التوصيات:

 إجراء المزيد من البحوث التي تناقش العالقة التفاعلية بين آافة أنواع الفنون. .1

ية، ت         .2 ل الدراس ة المراح ي آاف ين ف ية للمتعلم اقات دراس تحداث مس ع أو اس ي أوض ذ بع ار خ ن االعتب

 موضوع " العالقة بين الفنون".
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