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 يف اخلطاب البصري املعاصر اإلظهارمجاليت تقىياث 

 م. هديل هادي عبد األمير

 جامعة بابل /كلية الفنون الجميلة

 ممخص البحث
لقد وجدت التقنية واالداء فػ  النػف الاصر ػر فػ  الو ػرلط والتلػدؿ التػررين  لمتقنيػة اػف نػبلؿ تػدانبلت 

و التحػوؿ التقنػػ  اػف الا ػنوع الػن الجػرىز التػػ   لػيف تػرريرات ال ػنرعة عمػن تقنيػرت النػػف عمػن اػر الص ػور
تلنت الحركة الاصر رة ف  تحوالت النف اف الا نوع الن الجرىز وكرف ذلؾ انصكر ػر  النتنرةػة فكريػة وتقنيػة 
؛ ت صن ألرررة التشظ  ليف انتمؼ النشرطرت الرقرفية وتقمػيص الحػدود النر ػمة لػيف النػف والنشػرطرت الرقرفيػة 

تشػػكيؿ الػػن االل ػػرؽ والتركيػػً ا ػػتصابل  اػػواد نريلػػة عػػف النػػف لاػػر فييػػر الالتػػذؿو والصػػرد  االنػػر و ولجػػ  ال
والا ػػتيمؾ كػػ  تػػدنؿ تقنيػػة جديػػدة فػػ   ػػيرؽ الصاػػؿ الننػػ  او تجصػػؿ انيػػر لصػػد اف تصزليػػر عػػف وا صيػػر النػػرص 

لػػن االنحػػراؼ عػػف اعاػػرال  فنيػػة  رلاػػة لػػذاتيرا و ػػوال  الػػن فػػف التجايػػم وتقنيػػرت نيػػر الاػػ لوؼ اذ  ػػصن النػػف ا
طرالقػػو التقميديػػة وانػػذ يلحػػث الننػػرف عػػف اليرالليػػة واػػر يريػػر الاتمقػػ  ليػػض النظػػر عػػف القػػيـ الجارليػػة والتقميػػد 

 االكرديا ا
الحرل  الاو وـ ) جارلية تقنيرت االظيرر ف  النطرً الل ر  الاصر ر(  الن التصػرؼ  في مط اللحث

تاربلت االشتيرؿ ف  حركرت النف الاصر ػر ) ر ػار  و وت ػايار  ( عف جارلية التقنية واالداء  و ودورىار ف  
وت ػػميط الةػػوء عمػػن اف الصاػػؿ االن ػػرن  االولػػ  يتةػػاف فكػػرا  يتجػػذر لاصطػػن تقنػػ  وي ػػل  االن ػػرف  وآليرتػػو

فيم ػػوفر  فػػ  عامػػو واػػف ىػػذا الانطمػػؽ تكػػوف الرنرليػػة لػػيف الصقػػؿ والاارر ػػة اكػػرف ء اوةػػوع  لصاميػػة الناػػو 
  واء ف  النف أـ ف  نيرهاوالتصليرو 

وانطبل ر  اف وا م الحركة التشكيمية الننية ف  الصرلـ وفػ  حػدود الصمػـ والاوةػوعية واػف نػبلؿ االنزيػرح 
الاتييػػرات التػػ  أرػػررت  ػػد تةػػاف لليػػرف اشػػكمة اللحػػث اػػف نػػبلؿ  الواةػػ  اػػف الررلػػت الػػن الاتحػػوؿ واف ىػػذه

 عدد اف الت رؤالت أىاير:
 البصري كتقنية في التشكيل المعاصر عاماًل في انبثاؽ االظهارات الغرائبية في بنيػة  هل كان انفتاح العرض

 التشكيل؟
 هل كان تنوع الخامات ووسائط اإلظهار في التشكيل المعاصر سبب وراء التحوالت األسموبية والجمالية؟ 
 هل يحمل الخطاب البصري المعاصر أبعادًاجمالية في فنون مابعد الحداثة ؟ 

النطرً الل ر  ىذه الاصطيرت تحدد ىدؼ اللحث:الكشؼ عمىجارلية تقنيرت االظيرروتاربلتيرف   وف  ةوء
 االاصر ر

فيار كرنت حدود اللحث :الاوةوعيةلدرا ة جارلية تقنيرت االظيرر ف  النطرً الل ر  الاصر ر )فف 
النػف الكرافيتػ و ( فػ  أورلػر  وفف الصاررة و فف الت ايـ الػدانم  )الػديكور(و و op artالشصل  و النف الل ر  

( و وتحديد أىـ الا طمحرت الػواردة فػ  عنػواف 5105-0951وأاريكر و ف  الحقلة الزانية الااتدة اف عرـ )
اللحػػث وتصرينيػػرا تةػػاف الن ػػؿ الرػػرن  لرإلطػػرر النظػػر  حيػػث احتػػو  عمػػن ربلرػػة الرحػػث و فكػػرف الالحػػث 
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ـو النم ػػن  لمتقنيػػة اػػم اللحػػث الصماػػ  عمػػن ةػػوء النترجػػرت ( إذ رلػػط الانيػػالتقنيػػة واالداء فػػي الفػػناألوؿ )
و أاػػر الالحػػث الرػػرن  فػػتـ تنػػروؿ: )جارليػػة الننػػوف الل ػػرية  اجتاػػم والحيػػرة والقػػيـ االعتلرريػػةصال وأنظاػػةالصقميػػة 
 اف داللة ال نرعة الن داللة األنترج(  اإلظيرروتقنيرت 

يػػر: اجتاػػم اللحػػث : حيػػث لػػـ ت ػػتطم اللرحرػػة أاػػر الن ػػؿ الررلػػث فقػػد اشػػتاؿ عمػػن إجػػراءات اللحػػث ان
( عاػبل  فنيػر  وت ػاياير  81اللحث ؛ ألت ػرعو اليرلػؿ فقراػت لجاػم أطػرر لماجتاػم لمػ) عػدده ) ملاجت اإلحرطة

( أناوذجػػر  6لننػػرنيفو وا ػػاايف ةػػاف حػػدود اللحثاوعينػػة اللحػػث : تػػـ انتيػػرر تحميػػؿ عينػػة اللحػػث اللرليػػة )
ؿ الرالم عمن نترلج اللحث و واال تنترجرت و والتو يرتو والاقترحرت و واف لطريقة   ديةاو د تةاف الن 

 أىـ النترلج الت  تو مت إليير اللرحرة ار ي ت : 

 نػػػبلؿ اػػػف الجاػػػرل  لماتمقػػػ  الحػػػس إرػػػررة عمػػػن فػػػ  النطػػػرً الل ػػػر  الاصر ػػػر اإلظيػػػررُتصػػػوؿ تقنيػػػرت  (0
 األشكرؿ اليريلة والادىشة ا ا تحةرر

بلؿ تنػػوع االتجػػره الننػػ  فػػ  اعاػػرؿ الحر ػػًو حيػػث نجػػد لصػػض االعاػػرؿ تايػػزت تحققػػت الجارليػػة اػػف نػػ (5
 (ا4(و )5لرالتجره الوا ص  او التجريد  او ال ريرل  او التصلير  او اللورتريتاكار ف  االناوذج ر ـ)

إف الن ػػػرلص ال ػػػنرعية والتقنيػػػة والتكنولوجيػػػة الصرليػػػة وال ػػػيولة والارونػػػة واأل ػػػرلة فػػػ  التشػػػكيؿ  ىػػػ   (3
 ػػػنرت حػػػددت النراػػػة والاػػػردة األكرػػػر ا ػػػتصارال  فػػػ  ت ػػػايـ جارليػػػة فنػػػوف النطػػػرً الل ػػػر  الاصر ػػػرو اوا

 ووظرلنيتو واال تنردة انير ف  ت ايـ الواجيرت والالرن  وتطوير الادفا
أكػدت جارليػػة النطػرً الل ػػر  الاصر ػر و ووظرلنيتػػو الوحػدة الت ػػاياية اػف نػػبلؿ عبل ػة الجػػزء والكػؿ فػػ   

يـ وأنتػػرج الييلػػة الشػػكمية لمانػػتج الننػػ  فػػ  لنيػػة كميػػة لاػػر يصػػزز فرعميػػة التصدديػػة الوظينيػػة ةػػاف داللػػة وت ػػا
 الييلة الواحدة ا أار اف أىـ اال تنترجرت و فكرنت :

إف التػػدانؿ الصماػػ  )اليند ػػ  والتقنػػ  والر اػػ ( والننػػ  الاصر ػػر أنجػػز أعاػػرال  ىرلمػػة وكليػػرة وادىشػػة لػػـ تكػػف  (0
 صرةد ليف ىذه الصمـو والننوف اتتحقؽ لوال ىذا الت

إف أنمػً النترجػرت الننيػػة الاصر ػرة تاتػرز لجارىيريػػة وأعجػرً كليػر يتػػدانؿ اػم االح ػرس لػػذلؾ تػـ توظينيػػر  (5
 ف  انرح  الحيرة كميرا

أ ػيات  ير ػػرت الػػدوؿ الكليػرة والشػػركرت الصرلايػػة عمػن تطػػوير الننػػوف الاصر ػرة وأاكرنرتيػػر ووظرلنيػػر اانتػػتـ  (3
 .ردر والاراجم  الصرلية واالجنلية و والابلحؽ و وكذلؾ امنص اللحث لرلمية االنجميزيةاللحث لرلا 

 الكممات المفتاحية : تقنيات االظهار ، الجمالية ، الخطاب البصري المعاصر ، التصميم ، التشكيل المعاصر
 

Research Summary 

The technique and performance of contemporary art in the media and the historical 

change of technology have been found through overlaps between the effects of 

industry on art techniques throughout the ages and the technical transformation 

from the manufactured to the ready, which adopted the contemporary movement in 

the transformations of art from ready to ready. This was a reflection of an 
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intellectual and technical uprising; In order to stir up the fragmentation between 

the various cultural activities and reduce the boundaries between art and other 

cultural activities. The formation took the form of adhesion and installation using 

foreign materials, including the vulgar, ordinary and consumer, to introduce new 

technique in the context of the artistic work or to make it after To separate them 

from their own reality as stand-alone artworks. To the art of assembly and 

techniques are unusual as art sought to deviate from its traditional ways and take 

the artist looking for the exotic and what raises the recipient regardless of aesthetic 

values and academic tradition. 

The present research, entitled "The aesthetic of presentation techniques in 

contemporary visual discourse", aims to identify the aesthetics of technology and 

performance, and their role in the representations of the work in the movements of 

contemporary art (drawing, design) and its mechanisms, and highlight that the first 

human action includes thought rooted in a technical point of view. In this sense, 

the dualism between reason and practice is an objective equivalent of the process 

of growth and expression, both in art and in others. 

And based on the reality of the artistic movement in the world and in the limits of 

science and objectivity and through the apparent shift from fixed to mutant and that 

these included a statement of the problem of research through the variables that 

raised a number of questions, the most important of which: 

• Was the openness of the visual presentation as a technique in the contemporary 

composition a factor in the emergence of the exotic images in the composition 

structure? 

• Was the diversity of raw materials and means of representation in contemporary 

composition the cause of stylistic and aesthetic transformations? 

• Does contemporary visual discourse carry aesthetic dimensions in postmodern 

art? 

In light of these data, the objective of the research is to identify the aesthetics of 

presentation techniques and their representations in contemporary visual discourse. 

The limits of research: objectivity in the study of the aesthetics of the techniques of 

showing in contemporary visual discourse (folk art, art, architecture, interior 

design, kraft art) in Europe and America, in the period of 1945 2015) and to 

identify and define the most important terms in the title of the research. The second 

chapter included the theoretical framework, which consisted of three topics. The 

first topic was (Technology and performance in art), linking the philosophical 

concept of technology with scientific research in the light of the mental products 

and systems of society, life and legal values. Of the industry's significance to the 

significance of production) 

The third chapter included the research procedures of the research community: The 

researcher was unable to take part in the research; for his enormous scope, she 

collected a framework for the community of (80) works of art and design for artists 

and designers within the limits of research. The sample of the research: The 

analysis of the research sample of (6) model was chosen in a deliberate manner. 

The fourth chapter contains the results of the research, the conclusions, the 
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recommendations and the suggestions. The most important findings of the 

researcher are the following: 

1) The techniques of presentation in contemporary visual discourse rely on raising 

the aesthetic sense of the recipient by evoking strange and amazing forms. 

2) The aesthetics achieved through the diversity of the artistic trend in the work of 

the computer, where we find some of the works were characterized by the direction 

of realistic or abstract or Surreal or expressive or portret. As in the model number 

(2), (4). 

 3)The high industrial, technical and technological characteristics and the ease, 

flexibility and originality of the formation are the specifications of the raw material 

and the most used material in the design of aesthetics contemporary visual 

discourse, and its functions and use in the design of facades and buildings and the 

development of cities. 

 The aesthetics of contemporary visual discourse, and its functionality and design 

unity through the relationship of the part and all in the significance, design and 

production of the formal body of the artistic product in a total structure to enhance 

the effectiveness of functional diversity within one body. The most important 

conclusions were: 

1) Scientific overlap (engineering, technical and digital) and contemporary art has 

done great works and great and amazing could not have been achieved without the 

synergy between these sciences and the arts. 

2) Most of the contemporary art productions are characterized by a great 

admiration and admiration that interferes with the sense that has been employed in 

all aspects of life. 

3) The policies of large countries and international companies contributed to the 

development of contemporary art, its capabilities and functions. The research was 

completed by Arab and foreign sources and references, as well as a summary of the 

research in English 

  
 الفصل االول

 :اليه واهميته والحاجة مشكمة البحثاواًل: 
 اـ نحتػر   النف ىو تاريؿ الوا م واشيرلو الانتمنة لو رطة ا تصارؿ النظػرلر الل ػرية  ػواء أكرنػت ر ػار  

ولػػيس ت ػػجيؿ ليػػذا الوا ػػم فح ػػًا فيػػذه النظػػرلر الل ػػرية تنتمػػؼ فػػ  شػػدة ااررمتيػػر لموا ػػم لح ػػً نػػوع ىػػذا 
رت التاريػؿ الػوا ص  الانتمنػةو وحكانػر التصلير واف التجريد النرلص ولانتمؼ و رلؿ واواد االظيػرر الػن درجػ

عمن التصلير والت جيؿ يرتلط لاقػدار انػتبلؼ اصػردالت النػف الل ػرية فػ  تاريميػر الحقيقػة فػرلتصلير ىػو تاريػؿ 
 الحقيقة ل ورة ايريرة لينار الت جيؿ ىو تاريمير كار ى  واف دوف أية ايريرةا 

ه النظػرلر اػػف اجػؿ ترجاػة الحقيقػػة لميػة ل ػػرية فػرلننوف وال ػيار الل ػػرية انيػر تصاػػؿ عمػن التكػرر ىػػذ
تاترز ل صتير التصليرية واتجروزا  الت جيؿ الوا ص  لمحقيقة فرالنتبلؼ ليف النف وار يتطملو اػف نراػرت اظيػرر 
اتصددة ف  تج يد نظرلره الل رية وليف ا تصارؿ ىذه النرارت ليريػرت انػر  ىػو الػذ  يحػدد انيػـو النػف فػ  
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وعػػف طريػػؽ اصطيػػرت الصاػػؿ الننػػ  التشػػكيم  )الاوةػػوع الشػػكؿ الاػػردة( يتحػػدد نػػوع ىػػذه  تصليػػره عػػف الحقيقػػة
النظػرلر لو ػرطة نػػوع الاػردة الا ػػتصامة فػ  تاريػػؿ الاوةػوع ويتحػدد الاوةػػوع والشػكؿ لنػػوع الاػردة الا ػػتصامة 

 ف  االظيرر اف حيث طليصتير الاردية والجارلية ف  اظيررىر لمصاؿ النن ا
فػػ  عاميػػة االظيػػرر اػػف االىايػػة لحيػػث ال ي ػػتطيم  Formوالشػػكؿ  Materialردة فرلصبل ػػة لػػيف الاػػ

الننرف اف الن ؿ لينيار ف  عامية نمؽ النظير الل ر ا فمكؿ نراة اػف نراػرت االظيػرر الا ػتصامة طليصػة 
ون رلص وااكرنيرت اظيرر تقنية انتمنة عف طليصة نيرىر اف النرارتو لحيث اف نجرح الننرف فػ  انتيػرر 

ولذلؾ ي ل   ونن  لنراة الانر لة يصتاد التحديد الانر ً لنوع الصبل ة ليف الشكؿ الاراد اظيرره ف  الصاؿ الا
 نم الصاؿ النن  دالار  اف لنرء ونحت ور ـ وت ليؼ ا ػرحية او  ػانونية ي ػل  لاررلػة ااػبلء  ػورة اصينػة 

  اعمن اردة اصينة
لنرلػػػو والنراػػػػة وتنوعيػػػػر وطرالػػػؽ وو ػػػػرلؿ عرةػػػػير  الانتمنػػػػة واليػػػػرت ل نظاتػػػووعميػػػو فػػػػرف الشػػػػكؿ    

والتصراؿ اصير فةبل عف الرؤير الننية الت  تحرؾ ىذه الاصطيرت ى  الت  تشكؿ لاجاوعير اؤ  رت الانجز 
عمػػن الننػػوف الاصر ػػرةو  أعػػف الاتييػػر الكليػػر الػػذ  طػػر  الل ػػر و واردتػػو الننيػػةو والتصليريػػة والجارليػػة فةػػبل  

ننية فػ  الصاػؿ الننػ  اػم ذولػرف الحػدود وتػدانمير جصػؿ التحػوالت الصراػة التػ  ادنمػت ودنوؿ الصنر ر نير ال
لتقدـ الصمـ والتقنيرت ف  الدالرة االن رنية وار رافقيػر اػف تلػدؿ فػ  االعػراؼ والانػرىيـ التػ  ايػدت لػدورىر ليػذا 

 التطور الكلير عمن  صيد الننوف التشكيمية ولرعد ليف فف الحدارة وار لصدىرا
تحاؿ التقنية ف  طيرتير فكػرة التػدنؿ االن ػرن  ونصنػ  لػذلؾ اةػرفة شػ ء جديػد الػن حرلػة اػف حػرالت  كار   

الطليصػػة او ادنػػرؿ تصػػديؿ عمػػن عن ػػر اػػف عنر ػػرىر واػػف النتػػرلج اليراػػة التػػ  تو ػػؿ الييػػر النكػػر االن ػػرن  
رت ػػرع الاارر ػػيف ليػػر والنػػرلقيف لاصنػػن التقنيػػة وارررىػػر وتنرعميػػر اػػم اكونػػرت الطليصػػة ذاتيػػرا وتت ػػم التقنيػػة ل

الاجدديف فييرا ولي ت ليػر نيريػة احتواػةو ولػيس فػ  طليصتيػر اػر يقيػد ناوىػر او ير ػـ ليػر حػدا ال تتصػداه واذا 
كرف الترريخ  د وعن اف ذلؾ شيلر فإنار يصػد ذلػؾ ا ػترنرء اػف القرعػدةا ذلػؾ اف التقنيػة ال حػدود ليػر كاػر يلػدو 

ع نػػرص اػػف الرقرفػػة االن ػػرنيةا او عمػػن اال ػػ  شػػكؿ اصقػػد اػػف االشػػكرؿ الرقرفيػػة اػػف تػػرريخ االشػػيرء وانيػػر نػػو 
 اواف رـ ياكف القوؿ اف االن رف ىو الكرلف الوحيد الذ  ياكف اف نزعـ اف لو تقنية اركلة نررج الطليص 

يشػػكؿ كاػػر تظيػػر  ػػدرات االن ػػرفو  ألنيػػرلقػػد وجػػدت التقنيػػة فػػ  و ػػط الحدارػػة الوليػػدة فيػػ  تريػػر الحاػػرس     
ال ػط  الل ػر  التو ػط التقنػ  الػػذ  يحقػؽ النصػؿ الجاػرل  والتصليػر  لماحاػػوالت حرامػة الداللػةا التػ  لػػدورىر 

عف ال موؾ الجاػرل  لمنراػة الدانمػة فػ  تحقيػؽ  تنتظـ وفؽ  ير رت يحددىر اال مًو وتقنيرت االظيرر فةبل  
اػػف نبللػػو تتشػػكؿ الػػرؤ  الننيػػة والتاػػريزات ىػػذا النصػػؿ الننػػ  لػػذلؾ يصػػد ال ػػط  الل ػػر  الو ػػيط النرعػػؿ الػػذ  

اال ػػػمولية لمانػػػتج الننػػػ ا وىػػػذا اػػػر يجصػػػؿ التحػػػوؿ اال ػػػمول  والتصليػػػر  يػػػرتلط لشػػػكؿ كليػػػر لتحػػػوالت ال ػػػط  
الل ػػر  عمػػن وفػػؽ ةػػوانطو الانتمنػػة وارجصيرتػػو الاتنوعػػةا لاصنػػن اف التحػػوؿ اال ػػمول  والتقنػػ  والتصليػػر  

ال ػػط  الل ػػر و وىػػذا التحػػوؿ يقتةػػ  تحميػػؿ اؤ  ػػرت ىػػذا ال ػػط  لتحديػػد لتحػػوالت  حتايػػر   اػػرتلط ارتلرطػػر  
لمانططرت الاصرفية الت  ت ػلؽ  ال موؾ التقن  واليرت اشتيرلو والكينيرت الت  يتارؿ لير ال ط  الل ر  تلصر  

فصؿ تشػكؿ ال ػط  الل ػر  او التاػربلت الشػكمية التػ  تحقػؽ لنصػؿ عاميػرت التحميػؿ والتركيػً علػر تو ػطرت 
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إف ىػػذا الحػػراؾ الػػذ  ي ػػلؽ فصػػؿ االنتػػرج الننػػ  واػػر يتارػػؿ لػػو ال ػػط  لصػػد عاميػػرت  لنراػػة وتقنيػػرت اظيررىػػراا
اػػػف االفتػػػراض الل ػػػر  )ال ػػػورة الذىنيػػػة( أو)النكػػػرة( الػػػن  أواشػػػتيرالت اتنوعػػػة تلػػػد ألليػػػرتاالنجػػػرز ينةػػػم 

والتحقػػػؽ الاػػرد  ا ػػػرس الانجػػػز ذ يشػػػكؿ االفتػػراض الل ػػػر  أالتحقػػؽ الاػػػرد  فػػ  دالرتػػػو الزارنيػػػة والاكرنيػػةا 
الل ر  ولنرءه الذ  يصد النبل ة الجارلية لمصاؿ النن الذلؾ نجد اف ال ط  الل ر  ىو الاحور الذ  تقـو 

عػػف طر تػػو التصليريػػة التػػ  تؤرػػث الاوةػػوع الننػػ  وىػػذا اػػر يجصػػؿ  عميػػو جامػػة االعاػػرؿ الننيػػة الاصر ػػرة فةػػبل  
الاواد الانتمنة النرعمػة اػم تةػانو فػ  الو ػت نن ػو لصاميػة اعػردة ال ط  الل ر  ينطو  عمن تدانؿ ترـ ام 
الانرىيايػػة والتجريليػػة التػػ  تصػػرد  ػػيرنتير دانػػؿ الو ػػط عمػػن  أطػػرهتنظػػيـ الاػػردة القػػرلـ عمػػن تػػراكـ النلػػرة فػػ  

  عمػن ليػة اشػتيرلير اال ػمًو الننػأوفؽ اصردالت لنرلية تقترحيػر الػذاكرة الجارليػة التػداء اػف فكػرة الصاػؿ ويحػد 
اف ىذه الحركية النرعمة لتنظيـ اصطيرت ال ط  الل ر  تؤ س عمن وفؽ ااكنرت تقنية وارجصيرت ةرنطة 
واليػػػرت اشػػػتيرؿ اتنوعػػػة واتيػػػريرة تقنيػػػر وتجريليػػػر عمػػػن وفػػػؽ  ػػػيية تكراميػػػة تتنر ػػػً اػػػم ال ػػػارت الاصر ػػػرة 

 لماتحوؿ الانرىيا  والتقن  لمنف الاصر را
 ؤالت االتية :وتتجمن اشكمة اللحث ف  الت ر

 هل كان انفتاح العرض البصري كتقنية في التشكيل المعاصر عاماًل في انبثاؽ االظهارات الغرائبية في بنية التشكيل؟ 
  ؟والجماليةهل كان تنوع الخامات ووسائط اإلظهار في التشكيل المعاصر سبب وراء التحوالت األسموبية 
 ية في فنون مابعد الحداثة ؟جمال أبعاداً  المعاصر هل يحمل الخطاب البصري  

تتحػدد أىايػة اللحػػث لتصيػيف ا ػررات التجرلػػة األ ػموليةو وشػنرات نطرليػػر  :أهميةةت الب ةةحل وا اخةةت  ليةة أوالً: 
 النن  اف نبلؿ التقنيرت واللنيرت ف  أعارؿ التشكيؿ الاصر ر اف وا م اال تنبل رت الاحتامة اآلتية:

 متشػػكيؿ الاصر ػػر والارجصيػػرت النكريػػة والحةػػررية والتقنيػػة؛ ليكػػوف ا ر ػػر  لمتصريػػؼ ا ػػتنبلص فكػػرة نمنيػػرت التشػػكؿ الاتنػػوع ل
 لرلذىنية الاركلة لمننرف الت  اشترؾ ف  تكوينير الصديد اف األحداث والصوااؿ الليلية والنكريةا

 لننػرنيف والاؤ  ػرت الننيػػة  ػتقدـ الدرا ػة الحرليػة إةػرفة عمايػة تحميميػػة فػ  حقػؿ تقنيػرت التشػكيؿ الاصر ػػر إلفػردة الدار ػيف وا
 األكردياية ذات الصبل ة لرلنف التشكيم ا

  هدف الب حلثاويًا: 
 كشؼ جماليات تقنيات اإلظهار والمكونات الصياغية لبنية السطح البصري لمتشكيل المعاصر.

 : يتحدد اللحث الحرل  :  حدود الب حلثالثًا:  
 رً الل ر  الاصر راالحدود الاوةوعية: جارلية تقنيرت االظيرر ف  النط 
 [ ا5105-0951الحدود الزارنية:  ار لصد الحًر الصرلاية الررنية] 
 ا  الحدود الاكرنية: الصراؽو ا رو الايًر
 : حتديد املصطل اث  رابعًا : 

وردت كماػػة جاػػرؿ فػػ  ل ػػرف الصػػًر لاصنػػن )الحن نػػف وىػػو يكػػوف فػػ  )التعريػػؼ المغػػوي(: اجلمةةاو واجلماليةةت :
امػػُو ا  زينػػو اوا الصقػػؿ والُنمػػؽ( اػػؿن وجن ػػرؿ  ػػنة تمنػػظ فػػ  االشػػيرءو  (0)لجاػػرؿ ا ػػدر الجايػػؿ ووالنصػػؿ ج  ان والجن

 (5)وتلصث ف  الننوس  رورا  أو إح ر ر لرالنتظرـ والتنرنـ ا

                                                           
1
 .133،اٌّؤعغخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍزأ١ٌف ٚإٌشش ،اٌذاس اٌّصش٠خ ٌٍزشجّخ، اٌمب٘شح، د .د،ص13أثٓ ِٕظٛس جّبي اٌذ٠ٓ ِذّذ :ٌغبْ اٌؼشة،ط ( (
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الجارؿ عند )أفبلطوف( ال يقوـ ف  االج رـ فح ً لؿ ف  القوانيف واالفصرؿ والصموـ وويقرر : اصطالحاً  -ب
جارؿ والحؽ والنير ووالجارؿ ىو لذة نرل ة ويصلر عف )التنر ً واالن جرـ( ووعند أف راة ىوية ليف ال

  (3))أفموطيف( عمن تشكؿ الوحدة وأنشرلير ليف االجزاء ا
الجاػػرؿ ل نػػو احرولػػة لنمػػؽ أشػػكرؿ ااتصػػةو وارػػؿ ىػػذه األشػػكرؿ تشػػلم إح ر ػػنر لرلجاػػرؿ : التعريػػؼ االجرائػػي

ح ر ػػػنر لرلجاػػػرؿ يشػػػلم حيناػػػر نكػػػوف  ػػػر دريف عمػػػن اف نتػػػذوؽ الوحػػػدة لرلتنػػػرنـ لػػػيف اجاوعػػػة اػػػف الصبل ػػػرت وا 
 اتقنيرت االظيرر ف  النف الاصر رواتييرات  الشكمية 
وورد فػ   (4) جرء ف  انتػرر ال ػحرح: ]تقػف )اتقػرف( األاػر أحكراػو[ا)التعريؼ المغوي(: Techniqueالتقىيت 

النرلر لتجودا التقنية: التكنيؾ[ والتكنيؾ او التقنية  الانجد]تقف: أتقف االار: حكاوا تقف األرض: أ قرىر الارء
  (5) ار ينتص لنف او عمـو جامة األ رليً او الطرالؽ الت  تنتص لنف او اينةا

التقنيػػة: انيػػر حرفػػة الننػػرف التػػ  تكاػػف فػػ  الاصرلجػػة اللررعػػة والت ػػحي  الاتػػ لؼ لماػػواد الربلرػػة  اصػػطالحًا:
توارس اػونرو  )وعرفيرو (6) راؿو والرالط الذ  يرلط ال ليرت لرلحراؿاالاكونة لمت وير وى  ال ليرتو الح

لرنيػػر تشػػاؿ جايػػم القػػدرات والصاميػػرت الاكت ػػلة الدانمػػة فػػ  النػػفو وتتةػػاف اػػر فػػ  الانػػتج اػػف انترعػػرت ( 
وجػػدت فػػ  اعاػػرؿ النكػػر اليجػػرد ابلاػػ  وظينيػػة او  ونػػواح  جارليػػة وننصيػػة وكػػذلؾ القػػدرة عمػػن االنتػػراع اف

وعرفيػر انػدر  الالنػد  (7) .ة جديدةا وتتةاف اللراعة الننية األ ر ية لكؿ و يط والقدرة عمن  ا تنداايرزنرفي
 النم ػػن : ىػػ  اجاوعػػة اػػف ال ػػموكيرت )الننيػػةو الصمايػػةو وال ػػنرعية( الاحػػددة لرلتػػد يؽ و فػػ  اصجاػػو النقػػد 

ا ػػتصامةا انيػػر اللنيػػة التحتيػػة التػػ  يرتكػػز الانقولػػة وال ػػرلدة كػػذلؾ الػػن تقػػديـ الصديػػد اػػف النتػػرلج الاةػػلوطة وال
 (8) عميير الصمـ النيزيرل  دوار وعمن ار القروفا

: ى  الطريقة الت  ي تنداير الننرف لمتصلير عف النكػر ا ػتندار  النراػرت الانتػررة واألدوات فػ  التقنية :اجرائياً 
ة والتكوينيػػة لم ػػط  الل ػػر  ولقػػػيـ  ػػيرنة حركػػة الصنر ػػر الاكونػػة لمصاػػؿ الننػػ  واصرلجػػػة الصبل ػػرت اللنرليػػ

  جارلية عرلية و وال  الن وحدة الصاؿ التشكيم و والاتارؿ لرأل موليةا
ار يلدو اف الش ء اقرلؿ ار ىو عميو ف  ذاتػو وينتمػؼ عػف النػداع : لغويًا: ظاهر:   Appearance  االظهار

عنػػد ال ػػنوية: الظػػرىر ٚ(5) االعيػػرفال ػػد ة الاوةػػوع  او الانطقػػ  ويقرلػػؿ الوا ػػم وىػػو الاتحقػػؽ فصػػبل  فػػ  
 ا (9)يقرلؿ اللرطف وانو عمـ الظرىر وعمـ اللرطف

                                                                                                                                                                                           
(

2
 264،ص :١1:9خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ،رٛص٠غ،السٚط،جّبػخ ِٓ وجبس اٌٍغ١٠ٛٓ: اٌّؼجُ اٌؼشثٟ االعبعٟ،إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزشث (
3
   14،ص6::1، داس اٌضمبفخ اٌجذ٠ذح،اٌمب٘شح،1( ِشاد، ٚ٘جخ: لصخ ػٍُ اٌجّبي،ط (
(4)

 .89اٌشاصٞ، ِذّذ اثٛ ثىش:ِخزبس اٌصذبح، ِصذس عجك روشٖ، ص   
(5)

 .63،ص 1:96، ث١شٚد، ٌجٕبْ، 22إٌّجذ فٟ اٌٍغخ ٚاالػالَ: داس اٌّششق، ط  
(6)

  Bodo, w. jaxtheimer, How to Paint and Draw, Thames and Hadron, London, 1982, p. 249. 
(8)

 .62-61، ص 3، ط1:82ِٛٔشٚ، رِٛبط: اٌزطٛس فٟ اٌفٓ، د ػجذ اٌؼض٠ض رٛف١ك ِٚذّذ اثٛ دسح، د ْ ، اٌمب٘شح،   
(8)

   Andr'e Lalande.Vocabulaire Technique el. Critique de la philpsophie 1962, PuE- pages 1105-1106. 
(5)

 .25، ص2212ادّذ، اثشا١ُ٘، اشىب١ٌخ اٌٛجٛد ٚاٌزم١ٕخ ػٕذ ِبسرٓ ١٘ذجش، اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ، ِٕشٛساد االخزالف، اٌجضائش ،  
(:)

 .114، ص 1:93ِذوٛس، اثشا١ُ٘، اٌّؼجُ اٌفٍغفٟ، ِجّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، جّٙٛس٠خ ِصش اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح،  
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جػػػد اػػػر يقرلػػػؿ انيػػػـو تاػػػف الاصػػػرجـ النم ػػػنية والاصرفيػػػة ولػػػـ  رعمػػػن اػػػر تػػػوافر لػػػديي ةاطمػػػم اللرحرػػػ: اصػػػطالحياً -ب
( التشػكيؿلل ػر  )االظيرر ف  الحقؿ النم ن  او الاصرف  لذلؾ ا تةن الت  يس ليذا اال طبلح ف  الحقػؿ ا

عػػػف آليػػػة اشػػػتيرؿ ىػػػذا  ولاػػػر يتنر ػػػً انيوايػػػر  واصرفيػػػر  اػػػم  ػػػير اللحػػػث وطليصػػػة اىدافػػػو وفرةػػػيرتو فةػػػبل  
 االنف الاصر راال طبلح ف  انطقة 

 شكبل  اصينر  لو رطة ا تصارؿ الاواد النرـ الانتمنةا تشكيم ىو عامية اك رً الصاؿ ال :اجرائياً االظهار  -ج
الص ػر ىػو الػدىر والجاػم ع ػور والص ػراف ىاػر الميػؿ والنيػررو  لغويًا: -أ:   Contemporariesاملعاصرة 

 ا(00)ااار عر ره واصر رة فتصن  ار كرف ف  ع ره وزارنو والص ر  ار ىو اف ذوؽ الص ر(01)
نزعة ف  النػف الحػديث تيػدؼ كار اوردىر )االع ـ( ف  الا طم  النم ن  عند الصًر ل نو: :اصطالحياً -ب
  ا(05) اطم ال بلت لرلارة  واللحث عف اشكرؿ جديدة اف التصلير فيو النف واالدً الن  
ارتلػرط انيػػوـ الاصر ػرة لحػػدود زانيػة حينػػر  ولرلحدارػة حينػػر  انػر والتجديػػد حينػػر  ىػػو  :أجرائيػػاالمعاصػرة  -ج

 ػػرة اػػف  ػػارتير ررلرػػر  ليػػد اف ارػػؿ ىػػذا االرتلػػرط الزانػػ  لص ػػر اصػػيف ارتلػػرط تػػ رين  احػػدد لػػيف تجريػػد الاصر
فرلاصر ػرة زاػف فنػ   واػدة تارميػر لتنػوع تقنيػرت االظيػرر الجارلية والننية ف  اػد  ارتلرطيػر لرلحدارػة والتجريػد

 ا والحدارة اةاوف فن 
 الفصل الثاوي / االطار الىظري

 التقىيت واالداء يف الفه  املب حل االوو:
ذلؾ اةػرفة شػ ء جديػد الػن حرلػة اػف حػرالت تحاؿ التقنية ف  طيرتير فكرة التدنؿ االن رن  ونصن  ل

الطليصػػة او ادنػػرؿ تصػػديؿ عمػػن عن ػػر اػػف عنر ػػرىر واػػف النتػػرلج اليراػػة التػػ  تو ػػؿ الييػػر النكػػر االن ػػرن  
لاصنػػن التقنيػػة وارررىػػر وتنرعميػػر اػػم اكونػػرت الطليصػػة ذاتيػػرا وتت ػػم التقنيػػة لرت ػػرع الاارر ػػيف ليػػر والنػػرلقيف 

ال تتصػداه واذا  نيريػة احتواػةو ولػيس فػ  طليصتيػر اػر يقيػد ناوىػر او ير ػـ ليػر حػدا  الاجدديف فييرا ولي ت ليػر 
يصػد ذلػؾ ا ػترنرء اػف القرعػدةا ذلػؾ اف التقنيػة ال حػدود ليػر كاػر يلػدو  فإناركرف الترريخ  د وعن اف ذلؾ شيلر 

الشػػكرؿ الرقرفيػػة اػػف تػػرريخ االشػػيرء وانيػػر نػػوع نػػرص اػػف الرقرفػػة االن ػػرنيةا او عمػػن اال ػػ  شػػكؿ اصقػػد اػػف ا
  (03)واف رـ ياكف القوؿ اف االن رف ىو الكرلف الوحيد الذ  ياكف اف نزعـ اف لو تقنية اركلة نررج الطليص ا

الػػن ازاػػرف  ػػحيقة فػػ   (لػػرو لػػبلد الرافػػديف وا ػػر واور )لػػذلؾ تصػػود االدوات االولػػن التػػ  اكتشػػنت فػػ  
اللشػػػرية طيمػػػة حيرتيػػػرا فرلتقنيػػػة لػػػـ تنطمػػػؽ ىكػػػذا اال القػػػدـ وىػػػ  تشػػػيد لػػػرنتراع التقنيػػػة التػػػ   ػػػترافؽ الايػػػرارة 

رـ ت ػررع تقػداير ىػذا التقػدـ الػذ   ػيمـ لػو ايةػر لصػض فتػرات اػف التلػرط ء ولكػف الت ػررع الا ػتار و للط ء
 (04)اد  الن تحوالت كلر  ف  اجر  الترريخ االن رن  و وال الن لدايرت الحدارةا

                                                           
(12)

 .436، ص 1:91اٌشاصٞ، ِذّذ ثٓ اثٟ ثىش، ِخزبس اٌصذبح، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ، ث١شٚد،  
(11)

 .:48، ص 1:96اٌجغزبٟٔ، فؤاد، إٌّجذ، اٌّطجؼخ اٌىبص١ٌٛى١خ، ث١شٚد،  
(12)

 .222ـ ص1:96ذاد ، ثغ12، االرذبد اٌؼبَ ٌالدثبء ٚاٌىزبة اٌؼشة، ثذٛس اٌّؤصش/2ػٕبد غضٚاْ، إٌبلذ اٌؼشثٟ اٌّؼبصش ٚاٌّٛسٚس، ط 
(13)

 .223رصذس ػٓ ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاالػالَ، اٌى٠ٛذ، ص  1:82ادّذ ِشعٟ، اٌفٍىٍٛس ِٚشىالد اٌذضبسح اٌّؼبصشح، ػبٌُ اٌفىش، اٌؼذد االٚي، اثش٠ً، ِب٠ٛ  
(14)

 .2، ص:222االػالْ، (، ِؤعغخ ػّبْ ٌٍصذبفخ ٚإٌشش 12ِٚبدٞ د١ٕ١ِٕٚبن، اٌزم١ٕخ ٚاٌذذاصخ، د: ٌطفٟ د٠ت، ِجٍخ صشٜٚ، اٌؼذد ) 
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فيػػػ  تريػػػر الحاػػػرس ألنيػػػر تظيػػػر  ػػػدرات االن ػػػرفو ىػػػذا  لقػػػد وجػػػدت التقنيػػػة فػػػ  و ػػػط الحدارػػػة الوليػػػدة
و ػػػرنصر و فاحيطنػػػر واشػػػرىدنر الطليصيػػػة وحتػػػن كيرننػػػر الج ػػػد   الانمػػػوؽ الػػػذ  يحػػػس انػػػو ا ػػػل  لػػػدوره نرلقػػػر  

التقنيػػة ك ػػمطة اعمػػن إلةػػنرء و واالجتاػػرع  ا ػػلحت اكرػػر فػػركرر لػػيس )الػػن الطليصػػة( لػػؿ لئلن ػػرف ال ػػرنم 
واػػػف اليريػػػً اف تصميػػػؿ ظػػػرىرة  انينػػػر   كونيػػػر   رقرفػػػة حتػػػن اف التقنيػػػة  ػػررت اركػػػزا  الطػػرلم الصػػػرـ عمػػػن النػػػف وال

ع رنر الرلي ية ىذه  د شيمت ا ؿ حيزا اف تنكير فبل نتنر فمـ يكرس لير  ػررتر اال الشػ  الزىيػد اػف اعارلػو 
ر واال ػطورة ف  حيف ير  االلارن  )ارنس ويلر( اف التقنية اعػردت االن ػرف الػن ال ػواً فرنتزعتػو اػف ال ػح

  (05) الن الصمـا
شػػيد تػػرريخ النػػف الحػػديث عػػددا اػػف التحػػوالت واالنقبللػػرت التقنيػػةو حػػيف ننظػػر الػػن ىػػذه االنقبللػػرت و 

و ىػو  التقن  ف  االعارؿ الننية لص ػر الحدارػة لئلنراجلرعتلررىر كنرحر ي صن الن الكشؼ عف شروط جديدة 
 واعػده  ت  ػيسالنترج النن  لمارة  القريػً ويتجػروزه الػن الن تحديد ىويتوو عاؿ ينرىض  عاؿ ي صن واعير  

النر ػػة واكتشػػرؼ شػػروطو الننيػػػة الاتنػػردة التػػ  تؤ ػػػس شػػرعية لانرجرتػػو التقنيػػػة والشػػكميةو وتقػػوـ ارتكػػػزات 
الحدارػػة عمػػن ربلرػػة ا ػػتويرت ىػػ : )الل ػػرطةو اال ت ػػردو الوظينػػة( فػػ  اجػػرالت الننػػوف كرفػػة الر ػػـ والنحػػت 

و فاػػم تطػػور الاجتاػػم الحػػديث وتطػػور الصمػػـ والتقنيػػرت الجديػػدة لػػدا الننػػرف يصػػ  ا ػػتقبلليتو (06)والصاػػررة ونيرىػػر
لرنلرت حارة الننػوف ورجػرؿ الػديف واالاػراءو كاػر انةػم فػ  الاجػرؿ التقنػ   طويبل   فاف  لؿ انةم النف زانر  

ديف والاجتاػػمو لكنػػو لػػـ لماحترفػػرت والاصماػػيف ولػػرت يشػػكؿ و ػػيمة ات ػػرؿ لػػرلاصنن الصػػرـ لمكماػػة فػػ  نداػػة الػػ
االكرػر ابللاػة والنراػرت نيػر  ظيػرريتحرر اف وظينتو االنلررية اال ف  الص ور الحديرة وظيػور تقنيػرت اال

  (07)الاكتشنة اف  لؿ ونةم ىنر الن ت ويرت ال وؽ ف  الصرض والطمً و قط الاوةوع الت جيم ا
رلر اػػف اجػؿ ترجاػة الحقيقػػة لميػة ل ػػرية فػرلننوف وال ػيار الل ػػرية انيػر تصاػػؿ عمػن التكػرر ىػػذه النظػ

تاترز ل صتير التصليرية واتجروزا  الت جيؿ الوا ص  لمحقيقة فرالنتبلؼ ليف النف وار يتطملو اػف نراػرت اظيػرر 
اتصددة ف  تج يد نظرلره الل رية وليف ا تصارؿ ىذه النرارت ليريػرت انػر  ىػو الػذ  يحػدد انيػـو النػف فػ  

ريػػؽ اصطيػػرت الصاػػؿ الننػػ  التشػػكيم  )الاوةػػوع الشػػكؿ الاػػردة( يتحػػدد نػػوع ىػػذه تصليػػره عػػف الحقيقػػة وعػػف ط
النظػرلر لو ػرطة نػػوع الاػردة الا ػػتصامة فػ  تاريػػؿ الاوةػوع ويتحػدد الاوةػػوع والشػكؿ لنػػوع الاػردة الا ػػتصامة 

  ف  االظيرر اف حيث طليصتير الاردية والجارلية ف  اظيررىر لمصاؿ النن ا
ررىػر الكليػر فػ  تحريػؾ اجاػؿ االتجرىػرت الاػر لصػد حداريػة فػ  التشػكيؿ الصػرلا  فكرف لنم ػنة التقنيػة ا

التػ  جػرءت كانػػرىيـ ةػرنطة لشػػكؿ كليػر لت  ػيس لنيػػة جديػدة وانػػرىيـ جارليػة لم ػط  الل ػػر و فكػرف الكػػـ 
اليرلػػؿ اػػف الاتييػػرات والاتحػػوالت الػػذ   ػػرىـ فػػ  تحطػػيـ حػػدود الصاػػؿ الننػػ   ػػد اد  الػػن تيييػػر الاصػػردالت 
اللنرليػة وانػػتبلؼ التجنػيس فػػ  ال ػطوح الل ػػرية فتلرينػػت وانتمنػت الصػػدة واالدوات والاػواد والو ػػرلط لػػرنتبلؼ 
النكر الذ  يحرؾ ىذه الاواد لؿ اف الاصردالت اللنرلية لدأت تتيير تلصر النتبلؼ التجنػيس او البلتجنػيس واف 

انتوجػػػرت ال ػػػنرعية والاػػػواد اال ػػػتيبلكية الننػػػرف لػػػدا يتػػػ  مـ اػػػم احيطػػػو الليلػػػ  الػػػذ  ا ػػػل  تحػػػت طرلمػػػة ال
                                                           

(15)
 .2ٔفظ اٌّصذساٌغبثك، ص 

 .8-( ٔه وبٞ، ِب ثؼذ اٌذذاصخ ٚاٌفْٕٛ االدائ١خ، ِصذس عجك روشٖ، ص ٘ـ16)

 .221-222، ص 6::1(ِذّٛد اِٙض، اٌز١بساد اٌف١ٕخ اٌّؼبصشح، ششوخ اٌّطجٛػبد ٌٍزٛص٠غ ٚإٌشش، ث١شٚد، 18)
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وا ػػلحت تػػتحكـ التقنيػػرت الاتطػػورة اػػف الاجػػرؿ االعبلاػػ  لايولػػو النرديػػة ورنلرتػػوو فمصلػػت فم ػػنة التقنيػػة دورا 
كليػرا فػ  توظيػؼ الجػرىز والا ػتيمؾ ل ػرير واعػردة ترىيمػو عمػن ا ػتو  الصػرض الل ػر و علػر اليػة اشػػتيرؿ 

عف انصكر رت الجوانً ال ير ية واالفرؽ االجتارعية لص ر اصيف نرللر ار ارتلطة اف ليلة حةورىرو فةبل 
 (08) ر اتنصكس ف  الننوف اية

اف التطػور التقنػػ  افػػرز الكريػػر اػف الانػػرىيـ الاصرفيػػة والنم ػػنية التػػ  كرنػت اح ػػمتير نتػػرج ىرلػػؿ اػػف 
 ء فػػػ  اجتاصػػػػو الو ػػػرلؿ واالدوات لتجصػػػؿ اػػػف ع ػػػػر اػػػر لصػػػد الحدارػػػة ع ػػػػرا  ػػػنرعير وتقنيػػػر فػػػ  كػػػػؿ شػػػ

اال ػػػتيبلك  وحتػػػن  ػػػموكو االجتاػػػرع و فياػػػر لصػػػد الحدارػػػة )ا ػػػلحت تنتػػػرؽ الاجتاصػػػرت اػػػر لصػػػد ال ػػػنرعية 
الاتقداة وتنت   ػرحرتير الاتصػددة والبلاحػدودة فػ  كػؿ اجػرؿ اػف النػف الػن النكػرة واػف اليند ػة والصاػراف الػن 

اذجيػػػةو واللرحرػػػة عػػػف اتصتيػػػر اليردلػػػة والنر ػػػة اشػػػكرؿ الحيػػػرة الصرلميػػػة والنرديػػػة الييػػػر اناطػػػةو واػػػر لصػػػد الن
والتن يمية الاتييرة ليس فقط لرلن لة ل واىر لؿ عند فرعمير وحرامير لرلذات اف حرؿ الن حرؿ واف ازاج الػن 

فكرف لنم نة التقنية اررىر الكلير ف  تحريؾ اجاؿ االتجرىرت الار لصد حداريػة فػ  التشػكيؿ الصػرلا    (09)انر(
رىيـ ةػرنطة لشػػكؿ كليػر لتر ػيس لنيػػة جديػدة وانػػرىيـ جارليػة لم ػط  الل ػػر و فكػرف الكػػـ التػ  جػرءت كانػػ

اليرلػػؿ اػػف الاتييػػرات والاتحػػوالت الػػذ   ػػرىـ فػػ  تحطػػيـ حػػدود الصاػػؿ الننػػ   ػػد اد  الػػن تيييػػر الاصػػردالت 
لو ػػرلط لػػرنتبلؼ اللنرليػة وانػػتبلؼ التجنػيس فػػ  ال ػطوح الل ػػرية فتلرينػػت وانتمنػت الصػػدة واالدوات والاػواد وا

النكر الذ  يحرؾ ىذه الاواد لؿ اف الاصردالت اللنرلية لدات تتيير تلصر النتبلؼ التجنػيس او البلتجنػيس واف 
الننػػػرف لػػػدا يتػػػر مـ اػػػم احيطػػػو الليلػػػ  الػػػذ  ا ػػػل  تحػػػت طرلمػػػة الانتوجػػػرت ال ػػػنرعية والاػػػواد اال ػػػتيبلكية 

اػػ  لايولػػو النرديػػة ورنلرتػػوو فمصلػػت فم ػػنة التقنيػػة دورا وا ػػلحت تػػتحكـ التقنيػػرت الاتطػػورة اػػف الاجػػرؿ االعبل
كليػرا فػ  توظيػؼ الجػرىز والا ػتيمؾ ل ػرير واعػردة ترىيمػو عمػن ا ػتو  الصػرض الل ػر و علػر اليػة اشػػتيرؿ 
ارتلطة اف ليلة حةورىرو فةبل عف انصكر رت الجوانً ال ير ية واالفرؽ االجتارعية لص ر اصيف نرللر ار 

يةر لكف ىذه كمير ف  الحقيقية ار ى  اال فوالد جرنليةو الف النف ىنر يارؿ واحد اف عدد تنصكس ف  الننوف ا
 (51)اف االدوات والاواد الاتوافرة ف  الدولة الرقرفيةا

التنظيـ الل ر  الاصر ر يصتاد عمن الاصرفة الصماية وتيرير تقنيػرت لنػرء ال ػط  الل ػر  وتنػوع اف 
الحقػػػؿ الل ػػػر و اذ ا ػػػل  الصاػػػؿ الننػػػ   ػػػرلـ عمػػػن فصػػػؿ الاشػػػػرركة  طرالػػػؽ الصػػػرض والنراػػػرت الدانمػػػة فػػػ 

والتشػػررؾ فر ػػل  الصاػػؿ الننػػ  انتجػػر  اؤ  ػػرتير  وىػػذا اػػر جصػػؿ الننػػرف يصتاػػد عمػػن اجاوعػػة اػػف االشػػنرص 
النجػػػرز عامػػػو الننػػػ  ااػػػر اد  الػػػن فػػػت  الاجػػػرؿ ااػػػرـ الصاػػػؿ الجاػػػرع  لػػػيف االنت ر ػػػرت الانتمنػػػة ونتيجػػػة 

و النػػديو( اػػم تقنيػػرت الر ػػـو فػػت  الاجػػرؿ النتػػرج اعاػػرؿ فنيػػة فييػػر اننتػػرح ا ػػتنداـ تقنيػػرت جد يػػدةا )الحر ػػًو
لمصػػرض الل ػػر  وانتػػرج ن ػػخ اتكػػررة كرعاػػرؿ الننػػرف )جوزيػػؼ كو ػػت( وىػػذا اػػر جصػػؿ الصاػػؿ الننػػ  )يتايػػز 

  (50)ة(لتكويف  راءات كمية واتييرة الن الشكؿ النن  لدنوؿ الشكؿ الررلت الن اجرؿ دينرايكية الحرك

                                                           
 .268، ص 2224ً، داس اٌشؤْٚ اٌضمبف١خ، ثغذاد، ِبسن سٚوغً، ِؼٕٝ ربس٠خ اٌفٓ، رشجّخ فخشٞ خ١ٍ( 19)
 .328ِطبع صفذٞ، ٔمذ اٌؼمً اٌغشثٟ، ِصذس عجك روشٖ، ص ( :1)

(22)
 .268، ص 2224ِبسن سٚوغً، ِؼٕٝ ربس٠خ اٌفٓ، رشجّخ فخشٞ خ١ًٍ، داس اٌشؤْٚ اٌضمبف١خ، ثغذاد،  

(21)
 .114، ص 2229خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، شبوش ػجذ اٌذ١ّذ، اٌفْٕٛ اٌجصش٠خ ٚػجمش٠خ االدسان، ا١ٌٙئخ اٌّصش٠ 
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وىذا ار تظيره نترجػرت النػف الاصر ػر لػرنتبلؼ ا ػرليً االشػتيرؿ والكينيػرت التػ  يتارػؿ ليػر ال ػط  
ف  ػػلحت الاوةػػوعرت واألعاػػرؿ الننيػػة ذات  الل ػػر  علػػر و ػػرلط انتقرلػػو ونراػػرت تحقيقػػو وا ػػمًو عرةػػوا

عػػف ال ػػنرعة لتحقيػػؽ نريػػرت التكوينػرت التجريديػػة والاوةػػوعية أكرػػر ةػػرورة لمنػػف وال ػػوؽ و ولػػـ يلُنػػؿ النػػف 
جارلية إلرررة نيرؿ الاشرىد و وىذا النيرؿ واإلح رس لرلنشوة والمذة والتنرد والتنوؽ والرفرىية يصد نوعر  عظياػر  

 ااف التجرلة الجارلية وةاف أىداؼ النف ووظرلنو
 املب حل الثاوي

 اإلوتاجمه داللت الصىاعت اىل داللت  الفىىن البصريت وتقىياث االظهارمجاليت 
     

تصػػد النتػػرة الااتػػدة اػػف اوانػػر القػػرف التر ػػم عشػػر الػػن انت ػػؼ القػػرف الصشػػريف اػػف اكرػػر الاراحػػؿ الزانيػػة     
الت  شيدت الصديد اف التحوالت الننية عمن ا تو  االظيرر التقن  وار رافقتير اف ظيور  يـ ل ػرية جارليػة 

تلمور الصديد اف الاذاىً النم نية واندالع حػرليف عػرلايتيف جديدة وكرف ىذا نتيجة التحوالت النكرية الاتارمة ل
 نيرتر اجر  االحداث ف  الصرلـ اذ ج دت ىذه التحوالت اظرىر الحدارة وار لصد الحدارةا 

الانتمنػة واليػرت لنرلػو والنراػة وتنوعيػر وطرالػؽ وو ػرلؿ عرةػير والتصراػؿ  ل نظاتػووعميو فرف الشكؿ 
التػػػ  تحػػػرؾ ىػػػذه الاصطيػػػرت ىػػػ  التػػػ  تشػػػكؿ لاجاوعيػػػر اؤ  ػػػرت الانجػػػز اصيػػػر فةػػػبل عػػػف الرؤيػػػر الننيػػػة 

الل ػػر و واردتػػو الننيػػةو والتصليريػػة والجارليػػة فةػػبل عػػف الاتييػػر الكليػػر الػػذ  طػػرا عمػػن الننػػوف الاصر ػػرةو 
ودنوؿ الصنر ر نير الننية فػ  الصاػؿ الننػ  اػم ذولػرف الحػدود وتػدانمير جصػؿ التحػوالت الصراػة التػ  ادنمػت 

ـ الصمـ والتقنيرت ف  الدالرة االن رنية وار رافقيػر اػف تلػدؿ فػ  االعػراؼ والانػرىيـ التػ  ايػدت لػدورىر ليػذا لتقد
 (55) التطور الكلير عمن  صيد الننوف التشكيمية ولرعد ليف فف الحدارة وار لصدىرا

الاصػػػػريير انتمنػػػػة ونرلػػػػت عنر ػػػػرو وىيانػػػػت عنر ػػػػر انػػػػر  وانتمنػػػػت انػػػػرىيـ الجاػػػػرل   ف  ػػػػلحت
 ل   ػػرايرلتصليػر  وحػػؿ احميػر ذلػػؾ التصليػػر الػذ  ينطػػو  تحتػو اال ػػمًو النػػرد  ويصلػر عنػػو تقنيػر  وا ػػلحت وا

اعارؿ فنية تحترج لتمقيير الن الرؤية الل ػرية عمػن  لإنترج الننوف التشكيميةو والتصليريةو والتطليقية تيتـ ا ر ر  
واالجػراءات التقنيػة واالداليػة فػ  تشػكيمير فر ػل  انتبلؼ الو رلط الا تنداة ف  انترجير والن فيػـ التحػوالت 

النف التشكيم  عمن ىذا اال رس حقبل رازير ننير لرلتحوالت الشكمية والدالليةو وىذا نتيجة الدنوؿ الاشرع فػ  
حقمػػػو لانتمػػػؼ التقنيػػػرت والو ػػػرلط ااػػػر جصمػػػو لصلػػػة ل ػػػرية تيتنػػػ  لػػػرلتحوؿ اللنػػػرل  اػػػف  ػػػيية الػػػن  ػػػيية 

 (5)انر ا
حػػوؿ جصػػؿ االىتاػػرـ لاشػػكبلت ال ػػط  الل ػػر  وطرالػػؽ الصػػرض اكرػػر اىايػػة اػػف الجرنػػً اف ىػػذا الت

التصلير  والوجدان  والاوةوع  الذ  يرافؽ الصاؿ الننػ  لاصنػن انح ػرر الانيػـو الػذات  والاوةػوع  ل ػرل  
ايػػة أكرػػر كررفػػة فػػ  حةػػوره الاػػرد  ولييػػة التو ػػؿ الػػن انرىي التقنػػ  والجاػػرل  لػػذلؾ أ ػػل  ال ػػط  الل ػػر 

الل ػػر  واليػػرت اشػػتيرلو وطرالػػؽ تارمػػوو  ػػيحدد اللرحػػث اؤ  ػػرت ال ػػط  الل ػػر  وكينيرتيػػر لتحديػػد  ال ػػط 

                                                           
(22)

 .126، ص 5::1ادٚاسد ٌٛعٟ ع١ّش، اٌذشوبد اٌف١ٕخ ثؼذ اٌذشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ، د فخشٞ خ١ًٍ، ثغذاد، داس اٌشؤْٚ اٌضمبف١خ،  

 .126ٔفظ اٌّصذس اٌغبثك، ص ( 2)
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اف اال ػػرليً الننيػػة الاػػر لصػػػد حداريػػة اتنػػذت اػػف الاصطيػػػرت التقنيػػة اجػػرال ليػػػر (53) ىػػذا الانيػػـو علػػر اؤ  ػػػرتوا
رىػػرت اال ػػمولية يصطػػ   ػػنة اداليػػة ف  ػػلحت ذات ا ػػمًو ادالػػ  تقنػػ  )فصنػػدار ييػػياف التقنػػ  فػػ  لصػػض االتج

اال ػػمًو فتصػػد التقنيػػة اػػف االنظاػػة الاصيرريػػة التػػ  تحػػدد انرىيايػػة اال ػػموً حيػػث يتاحػػور فػػ  االنجػػرز الل ػػر  
اننتػرح الصاػؿ الننػ  نحػو التطػور التقنػ  ا ػل  أف و  (54)ا حوؿ نظرـ الشػكؿ او التقنيػة واليػرت االنػراج واالظيػرر(

فػػ  النػػف الشػػصل  اتػػرح نقطػػة انطػػبلؽ نحػػو انيػػوايف ىاػػر الليلػػة  )فػػرلتجايم اػػربل   يزنػػر لصنر ػػر وانػػرىيـ جديػػدة
والحدث( وا ل  لمتقنية انرىياير الاصرفية وااليديولوجية الت  ت صن اف نبللير تةايف كؿ ش ء ف  الوجود الن 

ؿ اىـ اايزاتو التنرؤؿ الػذ   مطرتير )فرلطنرة التقنية تجصمنر نواجو عرلار تصجز انرىيانر التقميدية عف ا تيصرلو ولص
انذت تصرفو اىاية الاكرف لييدو الزاػرف ىػو كػؿ شػ ء وليحػؿ الوجػود االنػ  والزاػرن  فػ  االاكنػة الاتصػددة احػؿ 

رر ف  فيـ انيـو الوجود والزاف اف نبلؿ تقنيػرت ال ػينار والا ػرح واننتػرح أ ل  لمتقنية  ف  (55)االلصرد الاكرنية(
جديػدة تنر ػً التطػور الػذ  ح ػؿ لم ػورة الل ػرية وتاريميػر التكنولػوج   و  ػيير  الصرض الل ر و يارػؿ لاجامػ

تردنػػػر اوال الػػػن  ف نيػػػروالاصمواػػػرت  واال ػػػتيبلك  والانػػػرىيا  )فػػػرف ىػػػذه ال ػػػورة عنػػػدار ت ػػػتند الػػػن عػػػرلـ الاكننػػػة 
لقواعػػد  لػػة( تشػػكيمير  اجاوعػػة اػػف االشػػيرء التكنيكيػػة  ػػواء كرنػػت ىػػذه حقيقيػػة اـ نيرليػػة رػػـ انيػػر تصتلػػر نن ػػير )اصرد

تجايػم وعاػؿ عػرلـ اػف االشػكرؿ والحركػرتو و ػػور ال ػموؾ النرةػصة لمتقنيػرت الاكت ػلة( أ  انيػر لي ػت النزعػػة 
التحررية لرلاصنن الرور و لقدر ار ى  نمؼ الاصردؿ الاوةوع  الاواز  الذ  ا لحت تتيير وتتحوؿ لو التقنية 

 ير اال تيبلك  والصمـ الذ  شاؿ جوانً الحيرة وانير الجرنً النن اوو رلمير اف نبلؿ الاركنة ال نرعية وانتوج

(56) 
ولار كرف جيد الننرف أو ال رنم ف  الننوف ال نرعية   ديار  واركزا  ل نة نر ة عمن الجرنً التزيين    

لاصروؼ أنير  تاّد انيـو الت ايـ ف  الحرنؼ اليدوية اصنرىر التقميد  اأالنررج  ف  الِحرؼ اليدوية و واف ىنر 
حيف كرنت الصنرية لرلت ايـ اقت را  عمن نرحيتو النررجية الل يطة و أار الو ت الاصر ر و  ()تصن  )الزنرف (

فقد حدث تحوال  كليرا  لانيـو الت ايـ الاصر ر)كونو يدنؿ ف  كؿ الننوف والنترجرت االن رنية( اؤداه تركيز 
ره عمن نوع اف التزييف والزنرفة و وعدُه لرلن لة لارىيتو نظرار  إن رنير  اإلنتلره عمن اليرللية فيو لدال  اف ا ت ر

واف اإليجرليرت الت  إتجيت أنار ى  ام الننوف الجايمة  (57)أ ر ر  و يوّحد األ س الننية الجارلية لحةررتنرا
فصة والوظينية و الاصر رة و الننوف التطليقية و )وىذا ار يتارشن ام فكر ار لصد الحدارة (و فرلننوف النر

وال نرعرت اليدوية و وى  فنوف  نصت إل تصارالت الاننصة والوظينة الت  تحّولت الن تحؼ فنية لدّ ة  يرنتير 
واتقرف تننيذىر و وألف ىذه الننوف اوجودة انذ القدنـ و حيث كرف اإلن رف اوجودا  وى  أ دـ ال نرعرت الت  

ت ىذه الننوف ال نرعية ورفصت اف  ياتير حتن ندت فنونر  جارلية ام عرفتير اللشرية و فجرءت التكنولوجير ف رر 
كونير فنونر  ننصية ووظينية و فرلنقطة الايّاة ف  الننوف الجايمة الاصر رة ى  تحويؿ األشيرء واألشكرؿ الن ي ة 

نار اف حيث القدرة االلداعية الت  تحّوؿ الن يس الن  ننيس اف نبلؿ الن أشكرؿ نني ة ال اف حيث النراة ؛ وا 

                                                           
(23)

 .:5بثك ، صػجذٖ ، ِصطفٝ : اإلعالَ ٠ذشس اٌفٓ ِٓ اٌم١ذ اٌٛصٕٟ ٚاألعش اٌىٕٙٛرٟ ، ِصذس ع 
(24)

 .33، ص2225، 5اٌىٕبٟٔ، ِذّذ، رج١ٕظ االعٍٛة فٟ اٌذمً اٌجصشٞ، ِجٍخ االوبد٠ّٟ، اٌؼذد 
(25)

 .62ثالعُ ِذّذ جغبَ، اٌفٓ ٚاٌؼٌّٛخ، ِجٍخ االوبد٠ّٟ، اٌّجٍذ اٌذبدٞ ػشش، ص  
(26)

 .2:3، ص 1:94ِبسن ٌٟ ثٛد، اٌزص٠ٛش ٚاٌّىٕٕخ، د دبفع اٌجّبٌٟ، ِٕشٛساد ٚصاسح اٌضمبفخ، عٛس٠خ،  
( )

أٞ إعزخذاَ اٌضخبسف ثأٔٛاػٙب ٚأشىبٌٙب .
 
 

(28 )
 .141-142سضب ، صبٌخ : ِالِخ ٚلضب٠ب فٟ اٌفٓ اٌزشى١ٍٟ اٌّؼبصش ، ِصذس عبثك ، ص
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الصاؿ النن و وىذا ف  حدِّ ذاتو تكريـ لمصاؿ النن و اّار دعر القيرـ ل عارؿ فنية ذات جارؿ ودّ ة تنوؽ األعارؿ 
  (58)الننية الكليرة ف   ياتير الجارلية ام إلقرء القياة الننصية والوظينية ا

رر الشركرت الصرلرة لمقررات و واالننترح فلظيور التطّور الصما  والتكنولوج  والرفرىية األ ت ردية و وأزدى 
االعبلا  و والتحوؿ النكر  والنم ن  والتحوالت الننية الكلر  ظيرت انتوجرت وأعارؿ فنية كريرة لـ تكف اوجودة 

أكلر كاية ااكنة لرفم القّوة الشرالية لير و وذلؾ  ا تيبلؾاف  لؿو ف نذت الشركرت تتنرفس لك  تدفم النرس الن 
تجرت أكرر جرذلية وجارؿ و فكرنت الزنررؼ والت رايـ والننوف الر اية الت  ا تندات ف  االعبلنرت يجصؿ الان

اف ىنر نر  أف  (59)و كرف لير أكلر دور ف  تطوير النف ال نرع  الاصر را واألررثوت ايـ الكتً والصاررة 
لوا طة النف والصامية اإلنترجية ي تطيم النرد و  (31)الدوؿ الاتقّداة  نرعير  وفنير  تقـو عمن الاصرفة والصمـ والننوفا

التيّمً عمن ندرة األعارؿ وال نرعرت والانتجرت الننية و والصاؿ عمن نمؽ وظرلؼ جديدة اف نبلؿ ازج كرفة 
عنر ر االنترج الت  تصاؿ عمن إشلرع ار يطا  إليو أفراد الاجتام الواحدو إذ أف ار توّ ؿ إليو الننرنوف 

النترج أو األعارؿ الننية علررة عف اجذرير  عار كرف يصتقد النرس ف  ال رلؽ و حيث كرف الاصر روف ينتمؼ 
ف رر الصمـ واة  ف  ( 30)نمؽ الارّدة لاصنن الح وؿ عمن ارّدة جديدة اف الننرف أو ال رنم الاوجودة أ بل  ا

ً و والاولريؿ و النطرً الل ر  الاصر ر لار أحدرو اف ظيور ال نرعرت الاتنّوعة و ك نرعة الحر و 
وال يررات و وأ ل  يدنؿ ف  النترجرت االن رنية كمير وحتن الننوف الجايمة و فرلنف ىو الاصرفة ف  شكؿ تطليق  

  (35)عام ا

فليذا نر  أف الننوف اليرلية  يطرت عمن الصرلـ ام  يطرة التقّدـ ال نرع و فكرف الصراؿ ف  اال رس ف     
د وحتن ال ير ة اليرلية و وكرف عمن األاـ أف ت صن الن التحرر اف اال تصارر ىيانة وتقدـ ال نرعة واال ت ر

الرقرف  وال نرع  أف تمج  الن تصزيز انتارلير الن الصمـ والنف اصر  ارمار تصزز أنتارلير الن جذورىر الحةررية 
جود القوة والييانة الذ  يكوف النف أحد تاظيرات حةررتير و وىويتير  فرلنطرً الل ر  الاصر ر أحد أوجو و 

واال تيبلؿ ا فاف ألرز ن رلص ىذا الص ر ىو دنوؿ النف ف  كؿ انرح  الحيرة ارمار دنوؿ ال نرعة ف  
كؿ انرح  الحيرة فيار ااتزجرف لحكـ الةرورةو فتدانمت أفكرر اليند ة ام النف و فبللد أف تجام الننوف 

لدعر  و فكبلىار يصك رف  ورة الحيرة و فبل ياكف ت ور حيرتنر ال نرعية والننوف الجايمة ايند ر  الدعر  وفنرنر  ا
دونيرو فرلحيرة ف  الو ت الحرل  تصتاد ف  كرير اف شؤونير عمن الا نم والا اـ الننرف وانتجرتيار و و د أرر 

إذا لـ  ذلؾ عمن أنواع اف الننوف ونرّ ة النف الر ا  والصاررة  والننوف الل رية األنر اوياكف ليذا اإلنترج و
يتدّنؿ الصراؿ اإللداع )النن  و الت ايا  و الجارل ( ف  أ  ا تو  اف ا تويرتو و أف يتو ؼ عمن أف يكوف 

فنر  أف الاجتاصرت اللشرية الاصر رة ( 33)ا تيمكر  كونو لـ ُيصند  ردرا  عمن  د الحرجرت الجديدة الاتزايدة ا

                                                           
(29  )

 .:5-59ػجذٖ ، ِصطفٝ : اإلعالَ ٠ذشس اٌفٓ ِٓ اٌم١ذ اٌٛصٕٟ ٚاألعش اٌىٕٙٛرٟ ، ِصذس عبثك ، ص 
(2: )

بْ : صسوبٔخ ، ٘ذ٠ً ثّغبَ : اٌّ ّّ  .112، ص 3::1ذخً فٟ ػٍُ اٌجّبي ، اٌّىزجخ اٌٛط١ٕخ ، ػ
(32 )

 .  8:، ص  :222ِٟٛٔ ، أٔبث١ً ، ث١زغٟ إ٠فبٔض : اٌؼٌّٛخ ؛ اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ ، رش: آع١ب دعٛلٟ ، اٌشجىخ اٌؼشث١خ ٌألثذبس ٚإٌشش ، ث١شٚد : 
(31 )

 .38، ص 2228صٚسٞ اٌؼ١ٍّخ ٌٍٕشش ، األسدْ : اٌٛادٞ ، ِذّٛد ٚآخشْٚ: األعبط فٟ ػٍُ اإللزصبد ، داس ا١ٌب
(32 )

 .111اٌجشاسٞ ، عٙبَ : اٌفٓ ٚاٌؼٍُ ، ِصذس عبثك ، ص
(33 )

  116 ، ص 2224دغ١ٓ ، ِبٌه : اإلثذاع فٟ سدٍخ اٌفبئذح ٚاإلِزبع ، داس ػالء اٌذ٠ٓ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، دِشك : 
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( ل ورة اف ال ور Manierisme()عامية )الت نيم  تنةم جايصر  الن حقيقة عرلاية واحدة و ال تنمو اف
ألف نططير لمتناية و وتطمصرتير الن ا تقلؿ أفةؿ تدفصير الن اعتارد )ال نرعة( اآللية و ت نذ الارتكزات 
األ ر ية لتييير أوةرعير الصراة و فػ)الت نيم( أ ل  راز الادينة والاحؾ الرليس لصامية التحديث والتناية 

ويؤكد )ديو ( عمن دور )ال نصة( أو تحوير الاردة والنكرة اصر  اف نبلؿ عامية النمؽ  (34)لاتطورة ااالجتارعية ا
لذ  يجر  عمن النرارت أو الاواد النررجية كرلرنرـ والقارش  لؿ أف يكاؿ الصاؿ النن  النن و أ  أف التحوير ا

الاراد و فإننر عردة ال نقر لوجود تحّوؿ ااررؿ ف  الاجرؿ اللرطن  و أو ف  اجرؿ الاواد الدانمية و أال وى  
ً اف التنظيـ والتصديؿ الذ  ال ورة الذىنية الت  اللد أف يصرد تكوينير لطريقة تدريجية و وى  لحرجة الن ةر 

فرلنكرة يتـ اظيررىر لو رطة نظير ل ر  علر  (35)ىو لاررلة تكويف ولنرء النصؿ التصلير  )النن ( لاصنن الكماة ا
نرارت اتنوعة اذ تشكؿ ىذه النرارت ةرنط عمن كينية  يرنة الشكؿ تلصر  لنوا ير وتراكيً  طوحير 

ركيً اذ تصرلج ىذه الاواد ولتقنيرت انتمنة اف اجؿ ا تنطر ير جارلير  لو نير اواد جرىزة اركلة او جرىزة لمت
إلك رلير اشكرؿ اكرنة اصلرة عف اةاوف ارو واف )فكرة تشكيمية تطرلؽ تمؾ الت  تـ التصلير عنير ف  الطليصة 

ز ل ر  يرتكز  ي ر  عمن ار تقدـ نجد اف أ  انج وعميو وت ا(36)نتراع اشكرؿ اتلمورة واجنرس نلرتية وحيوانية( ل
الن انظاة تكوينية تحقؽ فصؿ تحققو كوا صة اردية وجارلية ف  الدالرة الل ريةا  و  كرنت ىذه االنظاة 

دراؾ الل ر  وح ً ار يقتة  االتجره )اللصدية( رنرلية االلصرد او ربلريةو اار يجصمو الحقر فصبل  رلبل لؤل
 لحدارة وار لصدىر ولرلترل  اظيرره كن ؽ جارل اواال مًو الذ  يشتيؿ عميو الصاؿ النن و ف  ارحمة ا

و د ارتلط انيـو الربلر  االلصرد تحديدا  لرلنحت والصاررةو اف نبلؿ االعتارد عمن طليصة النراة الاؤ  ة 
لمتكوينرت الاج اة ربلرية االلصرد وانير انتقؿ ام الت ررع الحدار  وار لصد الحدار  الن حقؿ الر ـ حيث تدانمت 

ف والقواعد الانجزة لمنص الل ر  وفقداف التجنيس وتدانؿ الصنر ر اللنرلية والنرارت وتقنيرت االظيررا القواني
وتراجم الاركز الن اليراش وانصكس ذلؾ التلردلية ف  اراكز االىاية لصنر ر اللنرء واةرعنة الوظرلؼ الجارلية 

ار لصد الحدارةو فتدانمت االلصرد والاواد  وااللبلنية )االعبلاية( الت  لرتت تشكؿ ارتكزا ا رس ف  تشكيؿ
والتقنيرت لتظير الصاؿ النن  لاظيرية لصدية تتجروز حدود الاكرف والنةرء الذ  يرتكز الن القواعد اللنرلية ف  

ف  الا رحة او الحجـ او الا تو  او الموف وذلؾ  انطقة الر ـو وىذا ار جصمو أ  الانجز النن  )يتطمً انتبلفر  
ولرلترل  ا ل  اف نير الااكف اف نجنس  (37)متلريف ليف نوعية النرارت الا تنداة ف  الصاؿ النن (تركيدا ل

 الصاؿ النن  اف نبلؿ الصرده و نة تصينو عمن ا تو  ال ط  الل ر ا

 مؤشراث االطار الىظري
ًو او اجنرس اف فكرة  ورة ار واف رـ  يرورتيرو تلدا اف نيج رؤيو  للنية ذىنية تتشكؿ اف نبللير  وال ا0

 اف النف تت ـ لرظيررات تحولية ن ايير اجرزا  لرل ط  الل ر ا
                                                           

()
ٚأجزّبػ١ب  ٠ٚشجغ ٘زا اٌزذٛي ِٓ اٌضساػخ اٌٝ اٌزمبٔخ اٌصٕبػ١خ ، فجزغ١ش اٌّىبْ اٌزٞ ٠ؼ١ش ثٗ االفشاد  ٟ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠زُ ِٓ خالٌٙب رغ١١ش اٌّجزّغ ألزصبد٠ب  

، أٔبث١ً ، ث١زغٟ إ٠فبٔض :  ٚٔٛػ١خ اٌؼًّ اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ ، ٚاٌطش٠مخ اٌزٟ ٠ذ٠شْٚ ثٙب اٌٛلذ وً رٌه لذ رغ١ش ثمذَٚ ا١ٌّىٕخ اٌصٕبػ١خ ٌالٔزبط . )ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: ِٟٛٔ

( .  8:خ ؛ اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ ، ِصذس عبثك ، صاٌؼٌّٛ
  
 

(34)
 . 42، ص 1:83( ، ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاإلػالَ ، اٌى٠ٛذ :4( ، اٌّجٍّذ)1إٌٛسٞ ، ل١ظ : اٌّجزّغ ثؼذ اٌزص١ٕغ ، ِجٍخ ػبٌُ اٌفىش ، اٌؼذد) 

 .:8، ص 2229( ا٢ٌٛعٟ ، دغبَ : اٌفٓ اٌجؼذ اٌضبٌش ٌفُٙ اإلٔغبْ ، ث١ذ اٌذىّخ ، ثغذاد : 35)

 .٠185ٕظش، ثشر١ٍّٟ، جبْ، ثذش فٟ ػٍُ اٌجّبي، ص( 36)
 .2:6، ص 1:83، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 1ػجذ اٌفزبح س٠بض، اٌزى٠ٛٓ فٟ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ، ط( 38)
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اف اىـ ارتكزات النكرة الننية ى  القياة الجارليةا فرلصاؿ النن  الجيد ينلي  اف يةن  الذالقة والجرذليػة عمػن  ا5
ؽ دورىػر عمػن الاوةوعرت الننية واف اصظـ االو ػرؼ التػ  نطمقيػر عمػن اىايػة النكػرة فػ  الصاػؿ الننػ  ينطلػ

اػػؿ النزيػػو الاتصػػرطؼ الػػذ  يوجػػو االنتلػػره الػػن  التقػػدير الجاػػرل و ونرللػػر  اػػر يكػػوف جاػػرؿ النكػػرة اتو نػػر  اػػم الت
 اوةوع الصاؿ النن  ويتـ تقلموا

التقنية ف  النف ى  التوافؽ ليف الو يمة واليريةو ولكينيرت اتصددة عمن اف ال تكوف الو رلؿ نرية النفو الف  ا3
 بلؼ ال نرعةاالنف عمن ن

اف التقنية تصنن لتشكيؿ الاردة ليس كار ى  نراة لػؿ لصػد اف ينػرض تطويػم الشػكؿ عمييػرو واف الشػكؿ يوجػد  ا4
فػػ   ػػورة انطػػط  ػػلؽ ت ػػوره  لػػؿ فرةػػو عمػػن الاػػردةا ولػػرلنظر فػػ  وجػػود االرنػػيف فػػ  الشػػ ء الانػػتج لصػػد 

اكػرف فػرض ألرشػكبل  انتمنػر و وكيػؼ كػرف ل انتيرلو ف ننر ن تطيم أف ندرؾ كيؼ كرف لر تطرعة الاردة اف تقلؿ
 وال تنطلؽ اية حرلة اف ىذه االحواؿ عمن الصاؿ النن ا والشكؿ عمن اردة انتمنة

النكرة الننية  د تكوف اصلرة عف اظير ايترفيزيق و و د تكوف فردو ر  ارةير ا وف  كبل الحرلتيف يترجـ الصاؿ  ا5
 لرلترل  يشكؿ شواىد االن رف عمن التطور الذىن االنن   راعر انتوحر ام لواـز التشيؤ النن  و 

 االتقنية ى  تطليؽ عام  وادال  لماصرفة والصمـ فيريتير الصاؿ والتطليؽ ا6
لقػػد ا ػػتطرع النكػػر االن ػػرن  فػػ  ارنػػرء اراحػػؿ تطػػوره الاتصػػددة اػػف التحػػرر اػػف االداء النظػػر  والتوجػػو نحػػو  ا7

تؤد  الن ترليت اصطيرت فكرية جديدة ف  اطرر النشػرط  ا تيبلؿ التقنيرت الانتمنة ف  اكت رً اصرفة عماية
 النكر  لبلن رف اار  رعد عمن فت  الواً اصرفية جديدة لو رطة ىذه التقنيرتا

الننوف وال يار الل رية انيػر تصاػؿ عمػن التكػرر ىػذه النظػرلر اػف اجػؿ ترجاػة الحقيقػة لميػة ل ػرية تاتػرز أف  ا8
 اوا ص  لمحقيقةل صتير التصليرية واتجروزا  الت جيؿ ال

كػؿ نراػػة اػػف نراػػرت االظيػػرر الا ػػتصامة طليصػػة ون ػرلص وااكرنيػػرت اظيػػرر تقنيػػة انتمنػػة عػػف طليصػػة أف  ا9
 انيرىر اف النرارت

اف اظيرر االشكرؿ ىػ  عاميػة الداعيػة تتجػروز حػدود الايػررة التقنيػة وىػ  ارحمػة الحقػة ليػذه الايػررةو فرلننػرف  ا01
 اددة لمشكؿ الذ   وؼ تتنذه الاردة ف  ارنرء عامية اصرلجتير تقنير  نرللر  ال ي تطيم اف يتنل  ل ورة اح

فػ  ايػداف االنت ػرص والتن  ػرت القريلػة لاصرفػة الدرا ػرت ال ػرلقة التػ   أجػرت اللرحرػة ا ػتطبلعر   : تالدراسةاث السابق
اجنليػػة تنرولػػت اوةػػوع الدرا ػػة  وانػػو فمػػـ تصرػػر عمػػن ايػػة درا ػػة عرليػػة ا لئلفػػردةتنرولػػت اوةػػوع الدرا ػػة الحرليػػة او جرنلػػر انػػو 

 االحرلية فةبل  عف أ  جرنً انو 

 الفصل الثالحل :  خراءاث الب حل
ػر  5111 – 0971أفػرزت الحقلػة الزانيػة التػ  تنروليػر اللحػث الحػرل   لماػدة اػف ):   أوالً : جمتمع الب حل ( كاَّ

إح ػرلير  و فرعتاػدت اللرحرػة عمػن اػر والتػ  تصػذَّر ح ػرىر  لننػوف ارلصػد الحدارػةىرلبل  اف النترجػرت النر ػة 
واإلفػػػردة اػػػف األعاػػػرؿ الننيػػػة فػػػ  الكتػػػً الاصر ػػػرة اوجػػػود وانشػػػور واتي ػػػر اػػػف ا ػػػورات األعاػػػرؿ الننيػػػة 

ويحقػػػؽ ىدفػػػو ويةػػػاف والاجػػػبلت والانشػػػورة عمػػػن شػػػلكة)االنترنت( ا لئلفػػػردة انيػػػر لاػػػر ييطػػػ  حػػػدود اللحػػػث 
لت  تشيؿ اوةوعة اللحث الحرل  و د تـ انتيرر عينة اللحث اف نارذج الصينة ا لملرحرة ر د عدد اكلر  در
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لحػػدود اللحػػث الحػػرل  وك طػػرر  لمنػػف االاريكػػ  الاصر ػػرعاػػبل  فنيػػر   )*((81اػػف ناػػرذج عديػػدة وكريػػرة لميػػت )
 لاجتام اللحثا

لتقنيػرت  ررة لرنظرا  ل صة اجتام اللحث وكرػرة النترجػرت الننيػة لتيػررات ارلصػد الحدارػة الاتػ:  ثاويًا : عيىت الب حل
          نترجير لحد اآلف عمن ا رحة دوؿ أورولر والواليرت الاتحدة األايركية اإالت  ي تار الجديدة 

يشػػػػاؿ اجتاػػػػم اللحػػػػث اجاوعػػػػة لوحػػػػرت فنيػػػػة و وأعاػػػػرؿ ت ػػػػاياية  ػػػػنرعية لننػػػػرنيف و وا ػػػػاايف أورليػػػػيف 
فقػػد اطمصػػت اللرحرػػة عمػػن اػػر انشػػور  ( و ونظػػرا  ل ػػصتو وطػػوؿ الاػػدة الزانيػػة و5105-0951وأايػػركييف اػػف )

واتي ػػر اػػف ا ػػورات لموحػػرت الننيػػة  واالعاػػرؿ الت ػػاياية فػػ  الا ػػردر ذات الصبل ػػة اػػف ) كتػػً واجػػبلت 
عينػػة لحريػػر  لرنتيػػرر راػػت اللرحرػػة و أذ  ودوريػػرت و واوا ػػم لصػػض الر ػػرايف عمػػن شػػلكة الاصمواػػرت الصرلايػػة

) النػػػف الشػػػصل  و ال ػػػولريرلية و النػػػف الانػػػرىيا  و النػػػف صر ػػػرةالننػػػوف الا( لوحػػػرت فنيػػػة اػػػف 6والتػػػ  لميػػػت )
 الاجتاما وفؽ الا ونرت االتية :% اف 01واف رـ انتيرر ن لة  ل ورة   دية الكرافيت  (

فػ   ال ػياوالكرالنارذج الانتررة اف حيث األ مًو النن و اريتي  اجرال  أو م لاصرفػة آليػرت اشػتيرؿ نوع ت ا0
 النف الل ر ا 

 رليً اإلظيرر ا تنردا  إلن آراء اجاوعة اف النلراء اف ذو  االنت رص )*( تصدد أ  ا5
 افنوف ارلصد الحدارةت رير ىذه األعارؿ وأىايتير تررينير  واجتارعير  ف   ا3

عينػة اللحػث ناػرذج  لطريقػة تحميػؿ الاحتػو اللرحرػة الاػنيج الو ػن  التحميمػ   اعتاػدت ثالثًا : مىهح الب حل :
جارلية تقنيرت االظيرر ولمكشؼ عمن  ا اللحث وىدفو  رلص تن جـ ام طليصة اوةوعلار لو اف ن الحرل 

 ف  النطرً الل ر   الاصر ر ا
الاؤشػرات أ ػمولر  لتحميػؿ الاحتػو  فػ  ةػاف رؤيػة عمايػة وفم ػنية فػ  تحميػؿ  اعتاػردتػـ  رابعًا : أداة الب ةحل :

 ت اف أجمو الدرا ة ليذا اللحثانارذج عينة اللحث األار الذ  يتارشن وتحقيؽ اليدؼ الذ  جرء
 حتليل عيىت الب حل                                                                      خامسًا : 

 الواقعية السحرية (1رقم ) أنموذج   
 ا ـ الننرف: جررلس ريف )فنرف أاريك (

 ا ـ الصاؿ:  ورة شن يةا
 (  ـا5ا35× 40القيرس: )
 ا0953ج: ترريخ األنتر

 الاردة: زيت عمن لوح نشًا
نلرا كر الواليرت الاتحدة  -الصرلدية: اتحؼ الننفِّ ف  جراصِة نلرا كر 

 ااألاريكية
 

                                                           
)*(
 ف١ٙب. رم١ٕبد االظٙبس ٚاٌزٟ ٠ّىٓ اْ رٍّظ اٌجبدضخ ِالِخ ( ٠ّضً االػّبي اٌف١ٕخ اٌّٛصٌمخ دصشا ، 92(ػّال  ف١ٕب ، اال اْ اٌؼذد )152ٌمذ رغٕٝ ٌٍجبدضخ اٌذصٛي ػٍٝ ) 

 جبِؼخ ثبثً. –أ.د ػبسف ٚد١ذ إثشا١ُ٘ ، فْٕٛ رشى١ٍ١خ ،  و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌج١ٍّخ   - 1 )*(

 جبِؼخ ثبثً . –أ.د دبِذ ػجبط ِخ١ف ،  فْٕٛ رشى١ٍ١خ ،و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌج١ٍّخ  -2

 جبِؼخ ثبثً . –و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌج١ٍّخ أ.َ.د صفبء دبرُ اٌغؼذْٚ ، فْٕٛ رشى١ٍ١خ  ، -3



 تطوير المدنفي مؤتمر الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية                                                                                    8102نيسان 

 
 

 
144 

 

    تحميؿ الصاؿ: 
ف  ىذا الصاؿ  طم الننرف الاشيد الوا ص  الن اجاوعة اف األجزاء والت  ركلت ف  اجاوعير  
رف عابل جديدا  ووا صر  آنرو وف  الاشيد نر  الننرف يحاؿ  طصر  اف وا م عاؿ  رلؽو ليشكؿ لير الننالاجتزأة 

اف النشً لكمتر يديو وتلدو أحداىار واةحة ف  الاشيد لينار أنتنت األنر  ليلدو اف حركة األنشرً انير 
تحامير لا تو   أدنن اف األنر و لينار ادار الننرف وجيو الن جية الي رر وك نو ينظر الن ش ء ار لشكؿ 

 و ر ـ الننرف الاشيد وك نو  د ر ـ انذ و ت طويؿ عمن ورؽااالىتارـاف  نرؿ  
إلن آنر وىذا ار يطمؽ  زان  لرالنتقرؿ اف احور اف جديد تقطيم الاشيد وتولينو لقد عاد الننرف الن   

زانيف انتمنيفو األوؿ شكمو الننرف ف  ر ـ  ورتو ف   لحدث واحد روايةصرض فيو ي( التزاافعميو لػ )
لشن ية أوؿ ارة ل ورة الننرف نن و ف  زاف ارو لينار شكؿ الاحور الررن  ننس الاشيد األوؿ إال أف ا

الننرف ىنر عاد الن تقطيم الاشيد الاكرن  ل ورتو الشن ية ال رلقةو فررةر  التحوؿ الاكرن  والزارن  
و الت  نظر لير الن الحدث الذ  لمحدث ف  أطرر وا م جديد يتارىن والرؤية النكرية الجديدة الت  تلنرىرو أ

ف   اكرنير   تر  ررل فرلشن ية ارزالت ررلتةالزان :  (الاونترجأ ل  ف  الذاكرة ارة أنر ا وىذا ار شكؿ لنية )
لي تشصر الرؤية القدياة لمحدث والشن ية ف  إطرر  ف  الزارف الاشرىد عمن حيف يتحرؾ وع  حيز الموحة
 ااف زاف اصيف عمن  ور أو أفكرر اف زاف آنر ا  وأفكرر  ا  وةم  ور انو  الحرةر أ 

لمصاؿ  الحد   لماشرىد عند ت اموتيير انرجئ ف  التوتر  إحداثف   وجارليتو تكاف أىاية ىذا الن ؽ   
ويجصمو اركزا  تدور حولو أولوية الاحور النكر  ف  الكشؼ عف الظرىرة الجديدة  والحدثش ف  افاار يصم  

اف الحرية لتحكاو  لرلن لة لمننرف  درا كرفير ىذا التوتر الحد   ويةيؼ اكراتيةو كاروالت  شكمتير الرؤية الذ
التركيز عمن إةرفة الن لمورة و وشدة ت ريرىرو النصؿالاحرفظة عمن توازف اوةوع و األحداثو   يرورةف  

إلن ارده   جارلير  فصبل   إلن أنر  زارنية تؤد  عامية القطم واالنتقرؿ اف حرلة كارنرحية اصينة اف الاوةوعو 
 الن شده كار وتنصؿ فصمير ف  ولرلاشرىد اف ا تو  ف  الوع  الن ا تو  آنر الت  تنتقؿ نصؿال ةرد

 حرلة اف نمؽت الدانمية لصنر ر الصاؿو فةبل عف اف ايزة التنويم ف  ال ور واإليحرء والحركة واألحداث
  ثاالطرح األيقون  لتشكؿ الوع  الحرل  لرلحدجارلية ف  ال
 

 ( pop Artالفن الشعبي )  (2أنموذج رقم )
 ا ـ الننرف : اند  وارىوؿ

 0975ترريخ االنترج :
  Marilyn Diptychا ـ الصاؿ : 

 الصرلدية : الاتحؼ الحديث / ا توكيولـ
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    تحميل العمل:
عمن  ط   يتارؿ أارانر عاؿ لمننرف )اند  وارىوؿ ( لشن ية ااريكية اشيورة كاارمة انراء تتاظير 

(  ورة لورتريت لػ)اررليف اونرو ( ا يت ؼ  55ا تو  ينق ـ الن شطريف أياف واي ر يحاؿ كؿ شطر ) 
الجرنً االي ر ل ورة لورتيرت امونة عمن نمنية لرتقرلية اتدرجة اف النرت  الن اليراؽ يظير فيير الوجو 

ؿ اف جية واحدة لجايم ال ور لموف ورد  والشصر لموف أ نر ورلطة الشصر لموف أزرؽ ام تارؿ الظ
الامونة  ا واف الجية الي ر  تتارؿ لرلموف الحيرد  لننس ال ورة لرلموف اال ود واالليض ام تارؿ الظؿ اف 

 جية واحدة لجايم ال ور الحيردية  ا 
إف الازاج الذ  افرزتو  راعرت اليًر عمن اركزية النف الذ  عرش فيو الننرف )اند  وارىوؿ (         

صدِّه اتحركر  عمن نمنية لدأت ُت صد ف  حقيقتير أ ارء وت قط أ ارء و إذ ترافؽ ىذا النوع اف الازاج لن 
لرلاوا ؼ اال تصراةية واال تنزازية لمارقؼ األاريك  وىو يصيد لنرء تن يراتو وفؽ فنوف الطلرعة والتيميؼ 

 مة حقيقية ارليف الحرجة الن فف واصرفة عرلـ الت ويؽ واال تيبلؾ حيث تاكف )وارىوؿ ( اف أف يحقؽ 
اصلر عف الارحمة والنكر النظر  الجديد الذ  كرف احط اىتارـ النقد والذ  ال يلتصد عف اجرالت الذكرء 

عردة  يرنتير علر انتجرت تج يد أزاة لئلن رف لتشكؿ ىذه ال اة احد   ارت جارلية  الت ويق  لؤلفكرر وا 
لحدارة و فةبل  عف ازاة النف الايدد لرلتنكيؾ وايقرؼ حيويتو التقميدية ف  النف الاصر ر ار لصد ا ال ياوالكر

ف  النروج اف اإلطرر اللنيو ا كرنت فكرة ال تينيرت فكرة حر اة ف  تجرلة )وارىوؿ (إذ ا تطرع فيير أف 
 (ت وانير شن ية) اررليف اونرو ( )النيس لر م ( ليحطـ ) وارىوؿيحقؽ اكرنة لتوجيرتو فير ـ الشن ير

ينرت ال ت عمن راوز اف ناط جارىير  جديد ف لذلؾ االشكرؿ والراوز واال رليً الننية ال رلدة لمت كيد 
 األعبلـازجوا ليف  ور  داوا  ورة ال ياوالكر ل نيـ (  د  POPلصض فنرن  اللًو )  ااتارمة لرلاشرىير

 ر رجم الن ا تنداـ  ورالجارىير  ام ال ور الحركية ف  ايجرد اواةيصيـ الننية و واللصض اآلن
ام تقنيرت النف التجرر  و اللصض ا تندـ الابلا  اللررزة او النكرة الرلي ية ك  يةصوا  ؤاال  االعبلنرت 

الذ  يشكؿ انترا و لناطيرت الذالقية وىكذا فرف عاؿ )اند  وارىوؿ(حوؿ طليصة الراوز ال وتية والل رية ا
ف  الننوف ال رلقة والاايِّدة لنف اللًو   ورة الا تن نة )ال ياوالكر(الوالرؤية الل رية التقميدية لنارذج اف 

ػ األيقونة لإ  رء  لآلنر لينار تقوـ ال ورة الننية اةيرفر   ل ياوالكر يتنذ اف ال ورة الننية ا كنر  فر. آرت
   الاصر راوىو يارؿ جارلية تقنيرت االظيرر ف  النطرً الل ر لواحدااىذا اآلنر ألنير تنتزلو ف  الاصنن 

 
 فه التدهيز يف الفراغ (3رقم ) أمنىذج

 الير كرلركوؼا ـ الننرف : 
 0988 : اإلنترجترريخ 

 رجؿ الذ  طرر ف  النةرءا ـ الصاؿ : 
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 :تحميل العمل
ت ػػػان )رجػػػؿ الػػػذ  طػػػرر فػػػ  النةػػػرء( ننػػػذىر الننػػػرف الشػػػيير )اليػػػر كرلػػػركوؼ( فػػػ  عػػػرـ  ىػػػذه ال ػػػورة

 نتا  الن اتجره فف التجييز ف  النةرء )النراغ(االذ  يلننية وى  تارؿ احد االعارؿ ا 0988
يتةاف فف التجييز وجود النة لػيف اجاوعػة اػف الصنر ػر ذات الصبل ػة ارػؿ الاكػرفو  رعػة الصػرضو 
الجايػػػورو النػػػراغو الو ػػػتو الاػػػدة ولرلتػػػرل  فرنػػػو اػػػف الةػػػرور  اف يمقػػػن ا ػػػطم  التجييػػػزات عمػػػن الايػػػز  

 انً الاحيطةاالص ر  لاقوارت ىذه الجو 
واليػرت الاتحػدة االايركيػة ويق ػد لػو ىػو كػؿ تن ػيؽ او ترتيػً الفػ   0971ظير ىذا النف ف  لدايػة 

 ف  فراغ الحجرةا ا طحر أو اج ارلبلشيرء ف  النراغ احدد تارار  وررلت و د يكوف ىذا النراغ 
النةػػػرء الاحػػػػدد يػػػتـ التصليػػػر عػػػػف الصاػػػؿ الننػػػػ  ربلرػػػ  االلصػػػػرد اػػػف نػػػػبلؿ الشػػػكؿ لطريػػػػؽ اػػػنظـ فػػػػ  

 واجز الا نصة ليف الننوف والحيػرةلمصاؿااشتراؾ الاشرىد ف  الصاؿ واندارجو ف  فةرء الصاؿاالتحرر اف الح
يػػرفض التركيػػز عمػػن احػػد الاوةػػوعرت فػػ   ػػليؿ التنكيػػر فػػ  الصبل ػػرت القرلاػػة لػػيف عػػدد اػػف الصنر ػػر او و 

نجػػرز الصاػػؿ الننػػ  والاق ػػود لػػو ىنػػر النةػػرء اجاوعػػة اػػف التنػػرعبلت لػػيف االشيرءالمنةػػرء دور ا ر ػػ  فػػ  ا
الحقيقػػ  الػػذ  يتنمػػؿ اكونػػرت الصاػػؿو اذا كػػرف دانػػؿ  رعػػة الر ػػـ او الصػػرض او أ  اكػػرف انتػػوحو فيػػو يصػػد 

 الحيز الذ  يننذ نبلؿ الصاؿا
 تتميز التقنيات الفنية لفن التجهيز في الفراغ من خالل و 
 رر عميير الن ا تصررات اصلرة عف الذاكرةاتحويؿ االشيرء والاواد الا تيمكة الت  يص -0
 ازج ليف نرارت وو رلط انتمنة او التقرء االشيرء الاتنرفرة اصر ا-5
ا تنداـ اػؤررات ةػولية عمػن ا ػرحة الصاػؿ كصن ػر ا ر ػ  احققػر   ػيـ ةػولية عرليػة حيػث الػدع -3

ؿ اليرفػة الا ػاـ ليػر الصاػؿو فيير وعلر عف االليػرر اػف نػبلؿ لصػض االشػصة الةػولية الاوزعػة والامقػرة دانػ
لصض االعادة والشلرليؾ الاصدنية ولصض الكترلرت عمن الجدراف حيث وة  اد  القدرة عمن التصليػر  ةاةرف

 عف فف التجييزا
  فه اهلىلىكراف(( 4رقم ) أمنىذج

 ا ـ الننرف : ايكو نركراورا
 0991ترريخ االنترج :
 ا ـ الصاؿ : ريرا

 
 
 

 تحميل العمل
تارػؿ احػد االعاػرؿ الننيػة التػ  تنتاػ  الػن )فػف  والتػ   ػورة ننػذىر الننػرف )ايكػو نركػراورا(الصاػؿ ا ىذيارؿ    

اليولػػوكراؼ(ااف الالػػدأ التقنػػ  فػػ  ىػػذا النػػف يتارػػؿ لتػػوفر ا ػػدر ةػػول  )حزاػػة ليزريػػة( ولوحػػة فوتونرافيػػة 
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لج ػػـ اػػف نػػبلؿ تػػوفر طلقػػة  ػػايكة ح ر ػػة لمةػػوء توةػػم عمػػن  ػػط  الموحػػةو اذ يةػػرء ا ووج ػػـ اصػػيفو 
حزاػػػة ةػػػولية ليزريػػػة تػػػنصكس عمػػػن  ػػػط  الموحػػػة التػػػ  تمتقػػػ  ىػػػ  ايةػػػر  حزاػػػة ةػػػولية عرةػػػية تػػػ ت  اػػػف 
الا در نن وو اذ تتقرلبلف ىرترف الحزاترف الةوليترف فت وراف شكبل  اصينر  عمن الموحػة وىػذا اػر ي ػان لنػف 

الةػػػػولية ولػػػػيف الشػػػػكؿ اال ػػػػم  كراؼ( الػػػػذ  ينػػػػتج اػػػػف نػػػػبلؿ التنرعػػػػؿ الػػػػذ  يحػػػػدث لػػػػيف االشػػػػصة لػػػػو )اليو 
راؼ ن ػػنة لػػررزة اػػف الج ػػـ وىػػذا الو ػػؼ لصاميػػة تكػػويف لػػون)الج ػػـ(اوىنر يػػر  الاشػػرىد الاوجػػود نمػػؼ اليو 

لػوكراؼ( وىػو طريقػة لمت ػجيؿ الكراػؿ لماصمواػرت النر ػة و ال ورة واظيررىر يتي  لنػر فيػـ جيػد لا ػطم  )الي
ت ػتاد االعاػرؿ الننيػة ليػذا النػوع اػف  اعبلها  ف  الشكؿ لاجرؿ االشصرع الذ  ير ؿ حقيقة الشكؿ كار اوة

التجريػػػد  والتصليػػػر   فانيػػػرتتنػػػوع االعاػػػرؿ الننيػػػة لانتمػػػؼ االتجرىػػػرت و الننػػػوف اكونرتيػػػر اػػػف عنر ػػػر الليلػػػة 
ياكػػػػف اف نطمػػػػؽ عمػػػػن الصاػػػػؿ الننػػػػ  ت ػػػػاية )االييػػػػرـ الػػػػوا ص  او التنيػػػػؿ و  وال ػػػػريرل  واللورتريػػػػت والػػػػوا ص ا

مؼ الشكؿ الذ  يظير ف  الصاؿ النن  لرنتبلؼ زواير الرؤير وىذا يصن  انتبلؼ درجػرت المػوف ينتو الحقيق (ا
لػيف الحركػة والرلػرت ل ػورة اننػردة  روتدانمير وانصكر رت الظؿ والةوء فيير فيشصر الاشرىد لرف ىنرؾ  ػراع

الصاػػؿ الننػػ  وكرنػػو  ىػػذايظير  واتايػػزة اذ يلػػدو الصاػػؿ ررلتػػر  ولكػػف انصكػػرس الحركػػة اػػرتلط لنػػط  ػػير الاتػػذوؽا
 ػػدرة وتشػػكؿ  الموحػػة وتلػػدو ل ػػورة وا صيػػةااػػف ن  ػػنة الت ػػطي  شػػاج ػػـ حقيقػػ  ) ػػورة اج ػػاة( حيػػث تتبل

يصتاد ىػذا النػوع اػف  اليولوكراؼ عمن الداع  ورة ارلية ازدوجة لج ـ ار ف  ا تنداارت اتصددة االنراضا
لرورة الصماية التكنولوجيةااار اىـ التقنيرت الننية الت  تـ الننوف عمن التطور الصما  والتكنولوجية الذ  انجلتو ا

ت ػػػجيؿ  فلإاكػػػرفا ػػتنداـ اشػػػصة الميػػزر ا ػػػدرا  لمةػػوء  يػػػ فا ػػتندااير فػػػ  تننيػػذ االعاػػػرؿ الننيػػة ليػػػذا النػػف 
وت ػػػػويً  ػػػػورة عمػػػػن الصػػػػرد ربلرػػػػة لج ػػػػـ يصكػػػػس الةػػػػوء الػػػػذ  تمقرهاا ػػػػتنداـ لصػػػػض الاكونػػػػرت الل ػػػػرية 

اللنيػػػرف الكمػػػ   إلظيػػػررا ػػػتنداـ ىولوكرافػػرت دالريػػػة عرك ػػػة واف  كػػػذلؾ اال ػػػط  الررلتػػػةاكرلصد ػػرت والارايػػػر و 
حيػػث ت ػػتندـ لوحػػة ي ػػجؿ عمييػػر ىولوكرافػػرف ياػػربلف وجػػو الشػػ ء وظيػػرهايتـ التقػػرط الانظػػر لحزاػػة  ألشػػيرء

  ورتيفاةولية تقم عمن كؿ اف الش ء  والموحة ف  و ت واحد لزاوية اننرجة لتجنً حدوث التدانؿ ليف ال
الشػيرءا لحيػث اف االشػصرعرت ايتي  اليولوكراؼ اجراء التكليرات او ت ييرات او عرض التنر يؿ ال ػييرة و 

 الت  تحدث تصط  انطلرعر  لج ـ وا ص ا
  فه العمارة( 5رقم ) أمنىذج

 ا ـ الننرف : 
 5114ترريخ االنترج :
 : اكتلة كرن رس  يت        ا ـ الصاؿ : 

 منةالاردة: اواد انت
 الواليرت الاتحدة االاريكية الصرلدية:
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 تحليل العمل:

انطؽ ل يط ىو أفو ىذه الاكتلة  (Kansas City Library ف  ىذا الناوذج )اكتلة كرن رس  يت  
نميط نير عرد  اف النطرلرت ليف الاكتلة الصراة و ورؼ لاجاوعة الكتً الاتنوعة و حروؿ الا اـ أنجرز 

ريرة ونير اتو صة و ف نجز شكؿ اصارر  لاكتلة رالصة اف حيث اظيرىر الل ر  و فكرة الاكتلة ل ورة ا
الكرير اف الاتمقيفو فصند النظر لموىمة االولن الن تمؾ اللنرية جذب واةاونير الدانم  و ودورىر النشط ف  

)روايو وجولييت( لاجاوعة اف الكتً الشييرة انير: ) يد النواتـ( و  دعايةيتلردر الن الذىف أنير إعبلف أو 
اا )ارتلة عمن رؼ نشل (الج  الا اـ ف  اصرلجتو الينرلية ليذا الاوةوع إلن االعتارد عمن تكنيؾ 
التبل   ليف النيرؿو والاصرفة و والصمـ دوف االلتصرد عف الوا م و وىو ار أاكنو اف ح ف انتيرر تقديـ وطرح 

يـ عف طريقير ف  إي رؿ أفكرره لار تحامو اف اصرف  فكرتو اعتاردا  عمن لنية وا صية نيرلية أو  حرية أ 
واف ال ارت الجارلية اللررزة ف  ىذه  ت يـ ف  تطوير رقرفة األن رف الصماية والاصرفيةا أنبل ية وترلوية

 اف نبلؿ فكرة وحوار الكتً الت  ات ات لوظينتير وجارليتيراالتنوع اللنرية  اة 

قداة وال رعة النرلقة وأف كؿ ش ء يدور حوؿ أجيزة الكواليوترو إننر نصيش ف  اجتام التكنولوجير الات
واليواتؼ الاحاولة والشلكة الصرلاية و ولكنار زالت الكتً لير دور ايـ جدا  ف  تشكيؿ حيرة وأفكرر وعقوؿ 

ر  و الكلرر وال يررو ألنير ترقيؼ لنرو ولنيرلنر وتطويرو وتح يف انرداتنر ورقرفتنر والصديد اف الايزات األن
فرلت ايـ الاصارر  ف  ىذا النطرً الل ر  ىو رارة لقرء ليف نيرؿ الننرف وفكر الصرلـ واصطيرت التقنية 
والتكنولوجير الاصر رة تظرفرت واجتاصت جايصر  اف أجؿ إلداع والتكرر لاتطملرت وحرجرت االن رف والص رو 

  و درة الصمـ والتكنولوجير عمن تحقيؽ الرؤية فن  الصاررة الاصر رة نجد ازدواجية ار ليف ننرلية الصاؿ النن
الننية والترلوية واالنبل ية و و د تجمن ذلؾ ف  ىذا الناوذج االلداع  ا الذ  لنن ناوذجر  نيرلير  لصرلـ اصرف  
و أراد فيو الننرف الاصارر  أف ندنؿ فيو و فرلدانؿ الن الاكتلة كرلدانؿ الن أعاؽ ىذه الصوالـ و فكؿ كترً 

لـ نيرل  وا تقؿ و وىو فكر ونبل ة تجرلة إن رنية عايقة و ى  دعوة لماصرفة اف ىذه الصوالـ و ىو عر
فرلاكتلة والكترً ف  الص ر الحديث اف أىـ و رلؿ الاصرفة والتصميـ و ن و ر  ف  تقريً وليرف لصض 

 الصمـو  والننوف الت  يحترج االن رف الن اصرفتيرا  
 (op art)( الفه البصري6رقم ) أمنىذج

   اوالفورالير وفا ـ الننرف : 

 5101ترريخ االنترج :

 ا ـ الصاؿ: تاوج الربلر 

 الاردة: نيوف أةرءة و زجرج

 نيويورؾ-اصرض الننوف الصرلدية:
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 :تحميل العمل

أّدت التقنية والتكنولوجية دورا  ف  تييير أشكرؿ النف و فنبلحظ تحوالت اماو ة عمن تمؾ الننوف نن ػير و فصنػد 
لمشػػكؿ الجديػػد وىو)نيػػوف االةػػرءة( و أ  الت ػػايـ  واالنتلػػرهلنظػػر الػػن ىػػذا الناػػوذج يكػػوف التركيػػز والجػػذً ا

تػػػـ ت ػػػايـ وت ػػػنيم الييكػػػؿ اال ػػػرس لؤلناػػػوذج اػػػف نراػػػة الزجػػػرج الشػػػنرؼ الئلةػػػرءةاال ػػػتصارل  والجاػػػرل  
صػػرـ تلصػػر  لوظينتػػو ونػػوع (و واػػف نػػبلؿ توظيػػؼ تقنيػػرت رلػػط انتمنػػة لػػرلط الييكػػؿ اللػػرألليضو)نيػػوف االةػػرءة 

نراتػػواا إف إرػػررة الاصرلجػػرت الت ػػاياية ليػػذا الناػػوذج و نمػػؽ حرلػػة شػػد ل ػػر  لماتمقػػ  ذات اػػدلوؿ وظينػػ و 
فةبل  عار تةينُو االشػكرؿ الاتاررمػة )الػدالرة( لمييكػؿ الصػرـ الا ػاـ وفػؽ عبل ػرت التكػرار الانظاػة والاتلرينػة 

ايـ لرالن ػجرـ الشػكم  والمػون  والا ػرح  ةػاف النةػرء الاتواجػد لرلحجـ الت  تكوف ا ؤولة عف تصزز الت ػ
 رونػػة ورشػػر ة ت ػػايـ الناػػوذج نن ػػوافيػػو و واالليػػرر الػػذو   والح ػػ  واليرالػػة والدىشػػة كػػؿ ىػػذا يػػؤد  الػػن ا

حيػػث نبلحػػظ لػػ ف الننػػرف ألػػدع شػػكبل  نحتيػػر  يكت ػػً  ػػاة اال ػػرلة انرلنػػر  أل ػػمًو الننػػرنيف والا ػػاايف فػػ  
وأيةػػر  تجػػروز فكػػرة ال ػػط  ذ  اللصػػديف الار ػػوـ عمػػن لوحػػة الكرننػػرس أو األشػػكرؿ النحتيػػة ل ػػرلقة ا النتػػرات ا

فحروؿ الداج ليف فكرة الصاؿ الزجرج  الاصّمؽ والةوء كتصلير عف فكػرة التجديػد واإلرػررة والاصر ػر و فرلشػكؿ 
إف الا ػػاـ اإلن ػػرف الاصر ػػر ا ي ػػتدع  اػػف الاتمقػػ  إ ػػتذكرر اإلاكرنػػرت التقنيػػة والصمايػػة التػػ  و ػػؿ إلييػػر

ااتمؾ القدرة عمن نمؽ وداج الصبل رت التشكيمية الالنية عمن تدانؿ الاصطيرت النكريةو والجارلية و والتقنيػة و 
( و op art)فػػف ل ػػر  )والوظينيػػة والتػػ  تظيػػر واةػػحة عمػػن ىيلػػة تشػػكيؿ أكرػػر اػػف فػػف فػػ  ىػػذا الناػػوذج 

فصػػػززت الصبل ػػػرت اللنرليػػػة الت ػػػاياية فػػػ  إظيػػػرر الشػػػد  ل (اوت ػػػايـ وظينػػػ  ا ػػػتصارل  و فػػػف  ػػػنرع  جاػػػر
الل ر  نتيجة لصبل رت التشرلو ار ليف الانردة اليند ية الدالرية ذات الموف )االليض( الاوظنة ليػدؼ إحػداث 
تػػرالط و ػػمة ا ػػتارة فياػػر لينيػػر إلظيػػرر تكػػويف اتصػػدد األجػػزاء التػػ  انحػػت الت ػػايـ اال ػػتارارية فػػ  الاجػػرؿ 

عف طريػؽ والحركػةةاف الييكؿ الصػرـ و و ػد جػرء لقياػة ةػولية جارليػة ااػر انػتج ادراكػر  لونيػر  وشػكمير  الارل  
الشػػػكؿ الػػػدالر  الاتكػػػرراا فصنػػػد النظػػػر والتركيػػػز فييػػػر يتػػػرلم الاشػػػرىد األشػػػكرؿ وينػػػداج اصيػػػر فػػػيبلحظ ىنرلػػػؾ 

طػور الصماػ  والتكنولػوج  والتقنػ  اىتزازية لمشكؿ وك نػو فػ  حرلػة دوراف ا ػتارا اػف ىػذا ننيػـ النجػرح فػ  الت
اف فترة ال تينرت والن الو ت الحرةر و وار رافقو اف تحوؿ ف  انيػـو فكػر األن ػرف لصبل تػو لرلصػرلـ الػوا ص  
و وف  انيواو لمكوف وال رعة والزاف ا وظيور فنوف جديدة وتطػور و ػرلؿ الدعريػة واالعػبلف و والنةػرليرتو 

و أد  إلػن حػدوث تييػرات كليػرة و فقػد ايػدت ىػذه التطػورات كميػر فػ  رفػض  الالرشر ليف الحةػررات والت رير
 التقنية الكبل يكية لمنف واللحث عف  يرنرت جديد لمنف لو طرلصو اليند   التجريد ا 

 الفصل الرابع
النظر  وف  ةػوء  اإلطررار جرء لو عوفةبل   وعمن ار تقدـ اف تحميؿ عينة اللحث  اعتارداوتائح الب حل : 

 رآلت  :ل توجزىرجامة اف النترلج  إلن ةاللرحر تتو م واللحث  ىدؼ
فنية  دياة وتنرولير الننرف ل يرنة جديدةا كار  ألعارؿاعردة الرؤية تحققت الجارلية لتقنيرت االظيرر ف   ا0

 (0ف  االناوذج ) 
 ا (6)( و5) (و4)( و5) األناوذجكار ف   اظيرر ابلاس ال ط  الانتمنة وكذلؾ اظيرر ال طوح الاصدنيةا ا5
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 وىو الييانة لمو رلط الل رية وكؿ ارىو ارل  وارير لم ورة الذىنية تقنيرت االظيررالجارلية ف  اف  ا3
 ا(4)(3)كار ف  االناوذج 

جنػرس ال ػور اال ػمية واألتدانؿ لػيف اف الجارلية لتقنيرت االظيرر اف النف االاريك  الاصر ر تحقؽ فيو  ا4
حيػػث الصبل ػػة الترالطيػػة لػػيف الزاػػرف الوا ػػم اػػف  ا تن ػػنر   ت ػػوير طرلصػػر  فنيػػة اتلرينػػة فػػ  احرولػػة أف يتنػػذ ال

 (ا5والاكرف كار ف  االناوذج ) 
كرلتنطيط الا لؽ والدرا ة االولية لنكرة الصاؿ النن و واناػر تولػد  يةتنم  الننرف عف لصض الانرىيـ التقميد ا5

( 0كاػر فػ  الناػوذج) التننيػذ إرنػرءجديػدة  فكررأعمن وفؽ ار تتوالد اف  بلالنكرة ارنرء الصاؿ ويجر  عميير تصدي
 ا(6)( و5و )
تنػػوع االتجػػره الننػػ  فػػ  اعاػػرؿ الحر ػػًو حيػػث نجػػد لصػػض االعاػػرؿ تايػػزت تحققػػت الجارليػػة اػػف نػػبلؿ  ا6

 ا(4) (و5)كار ف  االناوذج ر ـلرالتجره الوا ص  او التجريد  او ال ريرل  او التصلير  او اللورتريتا
 :االستىتاخاث  
  -دا  إلن ار تو ؿ إليو اللحث اف نترلج و أ تنتجت اللرحرة اري ت  :ا تنر 
لرندارجير وحوارىر ام الصمـ والتكنولوجيػر نوعػر  اػف النجػرح و والر ػّ  لػـ يكػف لػو اػف جارليتير لقد حققت الننوف  ا0

 ا لؿ و ولدأت الصمـو تندـ كؿ اجرالت الننوف التطليقية وال نرعية
ر لصد الحدارة و فرلننرف أ ل  ا تن نر  لصبلارت أكرر اف إنترج أشيرء فنية و تدانؿ األجنرس ف  أ مًو ا 

 فرلاتمق  أ ل  ا تيمكر  فصرال  لانتجرت الننية أكرر اف ات اؿ فّصرؿ ا
 :  ي ت لار  ةو   اللرحرت -:التىصياث 

ف التشػكيمية تو   اللرحرػة ا ػتيداؼ اشػيؿ حػر ي ػل  لاررلػة اكػرف تطليقػ  لئليقػرع المػون  لطرلػً الننػو  (0
 ف  ةوء تطليؽ ارؿ ىذه الانرىيـ عمن األعارؿ الننية اار تك لو ذىنية نبل ة ف  لنرء ال ط  الت وير  ا 

اػػػف الةػػػرور  اطػػػبلع طملػػػة النػػػف عاواػػػر عمػػػن ارػػػؿ ىػػػذه الدرا ػػػرت ليت ػػػنن ليػػػـ كينيػػػة اشػػػتيرؿ الانػػػرىيـ  (5
 ف  النف ا اإلظيرر تقنيرت  النم نية وانير انيوـ

 : تيةإجراء اللحوث اال ةقترح اللرحرتاتطملرت اللحث ولتحقيؽ النرلدة اف أجؿ ا تكارؿ   -: املقرتحاث   
 ف  النف الصرا   الاصر ر ا  جارلية تقنيرت االظيرر وتاربلتير (0
 ا اصر رالالصرل  ف  النف  وتاربلتير جارلية تقنيرت االظيرر (5
 

 املصادر
 

وج ا0   ة الا رية الصراة لمت ليؼ والنشر والدار الا رية والاؤ 03ألف انظور جارؿ الديف احاد :ل رف الصًر
 لمترجاةو القرىرةو د اتا

ت در عف  0975احاد ار  و النمكمور واشكبلت الحةررة الاصر رةو عرلـ النكرو الصدد االوؿو الريؿو اريو  ا5
 وزارة الرقرفة واالعبلـو الكويتا
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و انشورات االنتبلؼو الجزالر و  احادو الراىيـو اشكرلية الوجود والتقنية عند اررتف ىيدجرو ا3 الدار الصرلية لمصمـو
 و 5101

ادوارد لو ػػ   ػػايثو الحركػػرت الننيػػة لصػػد الحػػًر الصرلايػػة الررنيػػةو ت فنػػر  نميػػؿو ليػػدادو دار الشػػؤوف الرقرفيػػةو  ا4
 ا0995

 ا 5118اآللو   و ح رـ : النف اللصد الررلث لنيـ اإلن رف و ليت الحكاة و ليداد :  ا5
 ا479و ص 0986ادو الانجدو الاطلصة الكرروليكيةو ليروتو الل ترن و فؤ  ا6
لبل ـ احاد ج رـو النف والصولاةو اجمة االكرديا و الاجمد الحرد  عشرو ص اررؾ ل  لوتو الت وير  ا7

 ا0984والاكننةو ت حرفظ الجارل و انشورات وزارة الرقرفةو  وريةو
وتوزيموالروسوجارعة اف كلرر الميوييف: الاصجـ الصرل  اال ر  والانظا ا8    0989ة الصرلية لمترلية والرقرفة والصمـو
 و ص 5114ح يف و ارلؾ : اإللداع ف  رحمة النرلدة واإلاترع و دار عبلء الديف لمطلرعة والنشرو داشؽ :  ا9

   ا   006
 وا 0993زركرنة و ىديؿ لّ رـ : الادنؿ ف  عمـ الجارؿ و الاكتلة الوطنية و عّارف :  ا01
 5118لننوف الل رية وعلقرية االدراؾو الييلة الا رية الصراة لمكترًو شركر علد الحايدو ا ا00
 ا0973و دار النيةة الصرليةو القرىرةو 0علد النترح ريرضو التكويف ف  الننوف التشكيميةو ط ا05
و لحػوث الاػؤرر/5عنرد نزوافو النر د الصرل  الاصر ر والاوروثو ج ا03 و 05و االتحػرد الصػرـ لبلدلػرء والكتػرً الصػًر
 0986د ليدا
 وا5115و 5الكنرن و احادو تجنيس اال مًو ف  الحقؿ الل ر و اجمة االكرديا و الصدد ا04
(و اؤ  ػػة عاػػرف لم ػػحرفة والنشػػر 05اػػرد  دواينينػػرؾو التقنيػػة والحدارػػةو ت: لطنػػ  ديػػًو اجمػػة رػػرو و الصػػدد ) ا05

 و 5119واالعبلفو 
 و 5114رقرفيةو ليدادو اررؾ روك ؿو اصنن ترريخ النفو ترجاة فنر  نميؿو دار الشؤوف ال ا06
 5114اررؾ روك ؿو اصنن ترريخ النفو ترجاة فنر  نميؿو دار الشؤوف الرقرفيةو ليدادو  ا07
 0996احاود اايزو التيررات الننية الاصر رةو شركة الاطلوعرت لمتوزيم والنشرو ليروتو  ا08
 0983لقرىرةو ادكورو الراىيـو الاصجـ النم ن و اجام المية الصرليةو جايورية ا ر الصرليةو ا ا09
 ا0988و دار الرقرفة الجديدةوالقرىرةو0ارادو وىلة:   ة عمـ الجارؿوط ا51
 و ليروتو للنرفو ا51الانجد ف  المية واالعبلـ: دار الاشرؽو ط ا50
-60و ص 3و ج0975اونروو توارس: التطور ف  النفو ت علد الصزيز توفيؽ واحاد الػو درةو د ف و القػرىرةو  ا55
 ا65
إينرنز : الصولاة ؛ الانرىيـ األ ر ية و تر: آ ير د و   و الشلكة الصرلية لؤللحرث  اون  و أنرليؿ و ليت   ا53

 و  5119والنشر و ليروت : 
( و وزارة الرقرفة واإلعبلـ و 4( و الاجّمد)0النور  و  يس : الاجتام لصد الت نيم و اجمة عرلـ النكر و الصدد) ا54

 الكويت : 
 ا5119و اإل ت رد و دار اليرزور  الصماية لمنشر و األردف الواد  و احاود وآنروف: األ رس ف  عمـ  ا55
 


