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  قسم الفنون- كمية األدب والمغات – جـامعة تممسـان 
 النقد الفني  :امتحانتصحيح _ فنزن تشكيمية _  السنة الثانية ليسنس 

 
 .ة نقط20....  ؟قدم وتحدث عن خطوات النقد الفني وتطوراتو (1
 :اإلجابة  (2

 وتطوراتوخطوات النقد الفني :  
  الوصف: Description  

يقوم عمى وصف الناقد لمعمل الفني وصفًا دقيقأ، من أجل تأكيد قواعد الفن، وىو أول مواجية 
مع العمل الفني، والوصف يعطي الناقد فرصة الحصول عمى موافقة األشخاص الذين يشاىدون 

العمل الفني، حول ما يقولو الناقد ويكتبو بقممو، بتعريف العمل الفني مشيرًا إلى ىذا العمل 
بكممات تجمب انتباه المشاىدين، ببراعة ورؤية جمالية واضحة، وأحيانًا يكون النقد الفني بغرض 

 .كشف مقاصد الفنان من خالل العمل الفني وكذلك أسموبو
 او المحتوىتحميل المعاني  (Analyse du  Contenu):  

أما المعاني الضمنية فتتعمق بالمقومات الموجود داخل العمل الفني، مثل تقديم رمٍز ما، أو 
الخ، وىنا دور الناقد أن يعبر عما أدركو في تممك األشكال، ....سياق أيديولوجي، أو تاريخي 

من خالل الفكرة الموجودة داخل العمل الفني، لموصول لتفسير الغرض الدي أنتج ىذا العمل 
الفني من أجمو، ألن الشكل والوظيفة ىما محور اىتمام المشاىد ألنيما يشكالن الموضوع 

 .األساسي الذي يركز عميو الفنان
 التفسير : (Explication / Interprétation) 

ىو عممية البحث في المعاني الكامنة ضمن أشكال الفن، وموضوعاتو، والذي قدمو الناقد 
بالوصف والتحميل من ناحية الشكل والمضمون، وحسب رأي بأن التفسير ىو جممة وتعميق 
يدور حول العمل الفني ليجعل من جممة المشاىدات التي توفرت لدى المشاىد كيانًا واحدًا 

".  لتصبح ذات معنى



2 

 

 
 إصدار الحكم   ( Enoncé du Jugement) :  

ويعتبر إصدار الحكم أصعب مرحمة من مراحل النقد الفني، ألنو يترتب عمى الناقد إعطاء قيمة 
تفاوت من ناقد إلى آخر عمى إصدار حكم  ىناك مادية أو معنوية لمعمل الفني، وقد يكون

معين، ألن ذلك يعود لثقافة الناقد وميولو واتجاىاتو الفنية، حيث يتم التركيز عمى ثالثة 
 : (فميدمان)فنية توجو الناقد حسب مايمي  (أنماط)اتجاىات 

  االتجاىات النقدية عند فمدمان     (Feldman) 
 الشكمياالتجاه    (Le Formalisme):  

وىذا يعتمد عمى الطريقة التي يتم فييا تنظيم، وتناسق العناصر الشكمية في التكوين العام لمعمل 
 . الفني، حيث يكون الحكم من منظار جمالي

 التعبيري  االتجاه (L’Expressionisme): 
  يعتمد ىذا اإلتجاه عمى عمق التجربة والخبرة التي يقدميا العمل الفني، وىنا يكمن دور

يصال األفكار والمشاعر لآلخرين  .الناقد في قدرتو عمى نقل وا 
 الوظيفي الغائياالتجاه L’Instrumentation): ) 

ىذا يعتمد عمى مدى وصول العمل الفني وتحقيقو لمغرض الذي وضع أو عمل من أجمو، 
والرسالة التي يجب أن يوصميا العمل الفني لآلخرين، سواء كان اليدف ديني أو سياسي أو 

 .الخ....... جمالي أو تجاري 
 

                         
                                        

 
 ويحسين رح./ د: مسؤول المادة 

 


