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الفصل األول

األطار المنهجي للبحث
ملخص البحث

َّ
(تقنيات اإلظهار في أعمال الفنان سالمم عمالرم مالن أربال
البحث
يتشك ُل
ُّ
ُ
الحالي والموسوم ّ
امول بمشالالكثِ البحالالث التالالي انتهالالت بالتسالالا ل (ماهيالالِ التقنيالالات التالالي ي تمالاللها
فصالالولإ تبتالاللأ الفصالالل ّ

ثم أهميَِّ البحث والحاجِ اليه وهلف البحث فالي ت ُّالرف
الفنيِ ؟م إ َّ
الفنان سمم عمر في تظهاراته ّ
تقنيات اإلظهار في أعمال الفنان سمم عمر .وحلوله وتحليل مصطمحاتهُ .
جالالاا الفص ال ُل الثالالاني فالالي مبحثالالين إ تحال َّالمن المبحالالث امول (مفهالالوم التقنيالالِ فالالي الفالالن وأثالالر
المبحث الثاني تحت عنوان(تقنيات اإلظهالار فالي أعمالال ب ال الفنالانين
التقنيِ عثى الفنم  ،وجاا
ُ

ال راقيينم ،لينتهي الفصثبالم ِّشرات التي انتهى اليها اإلطار النظري .

الالي تجالرااات البحالالث مالالن حيالالث مجتمال البحالالث
تحال َّالمن الفصال ُل الثالالالث مالالن الباحالالث الحال ِّ
الباحث بتحثيثها لثوصول الى النتائج واإلستنتاجات التي
وعينِ البحث التي شمثت (5م نماذج قام
ُ
ّ
تحمنها الفص ُل الراب إ ت ْذ كان من نتائج البحث :
ّ
أعمال الفنان (سمم عمرم بفرالة خصوصيتها التي تميز أعماله عالن ييرهالاإ
 .1تمتاز ب
فقل صمم ب

أعماله المنتجِ الفنيِ عثى أشكال مثثثِ هنلسيِ مجسمِ.

 .2يتك الالون الس الالطو التص الالويري عن الالل الفن الالان م الالن تح الالافِ مال الوال مركب الالِإ و التن الالوي ف الالي اس الالتخلام
الخام الالات ف الالي ال م الالل الواح الالل مال ال التاكي الالل عث الالى خام الالِ الخشال ال

كميال الزة أكس الالبته مرون الالِ ف الالي

الت اطي م م طيات ال مل الفني تقنياً وجمالياً .
ومن أهم استنتاجاته :

 .1ي تبالر الجانال

الر يالالوي والفكالري عنالالل الفنالان لالاله امثالر البالالالص عثالى تشالالكيل وصاليايِ أعمالالاله

بالشكل الفني الظاهر لث يان.

 .2لتقنيات اإلظهار ال الميِ الم اصرة والسائلة عثى السطو التصويري في استخلام الخامات
المت للة كان له صلى كبير وم ثر في أعمال الفنان الم اصرة.

ثم جاات توصيات ومقترحات الباحث وقائمِ المصالر والمراج وثبت امشكال.
َّ

(التقنيِ إ اإلظهارم
المفتاحيِ
الكثمات
ّ
ّ
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 أحمـد عمـاد الطالباني.م. م/ نيران خليف صبر

Research Summary:
The current research and tagged (Techniques of Demonstration in
the achievements of Salam Omar) consists of four chapters. The first
chapter began with the problem of research that ended with questioning
(what techniques does artist Salam Omar adopt in his artistic
presentations?), The importance of research and its need, The works of
artist Salam Omar. Limits and limits.
The second chapter, entitled "Techniques of Demonstration in the
Works of Some Iraqi Artists", came to the conclusion of the chapter on
the indicators that ended the theoretical framework.
The third chapter of the current researcher included the research
procedures in terms of the research community and the research sample
which included (5) models analyzed by the researcher to reach the
conclusions and conclusions contained in the fourth chapter.
1. Some of the works of the artist (Salam Omar) distinguished by the
uniqueness of his work, which distinguished his work from others,
he designed some of his works of art production on the forms of
triangular geometry geometric.
2. The graphic surface of the artist consists of the addition of
composite materials, and the diversity in the use of raw materials in
the work together with the emphasis on the wood material as an
advantage that gave him flexibility in dealing with the data of
technical work technically and aesthetically.
Contemporary.
Then came the recommendations and proposals of the researcher
and the list of sources and references and proven forms.
Among his most important conclusions:
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1. The visionary and intellectual aspect of the artist has a profound
impact on the formation and formulation of his work in the form of
artistic appearance.
2. The contemporary techniques of the contemporary world-wide
representation of the photographic surface in the use of multiple
materials has had a great resonance and influence in the work of the
contemporary artist.
Then came the recommendations and proposals of the researcher
and the list of sources and references and proven forms .

مشكلة البحث

يتمظهر ُّ
الاني إوتتح ّالل ُل أهميتالهُ بكوناله عامالل
الفن كظاهرة أو شكل من أشكال النشالاط اإلنس ِّ
ُ
المكون لمجمالل ثقافالِ اإلنسالان إ ذلالك الكالائن اعجتمالاعي الالذي ي مالل عثالى
أساسي في هذا النشاط
ِّ
تغيير الطبي ِ وتحويثها تثبيِ لحاجاته المتناميالِ و ِّ
المتبللالِ وفقالاً لظروفاله اعجتماعَّيالِ وتطورهالا إ نوا َّن
ّ
ت الاللل قراااتالاله وتباينهالالا عثالالى أسالالاي تثالالك التغي الرات واحالاللة مالالن الش الواهل التالالي ت كالالل َّ
تن اإلنسالالان َّتنمالالا

يس ى -حتالى عناللما يكالون ال مالل الفنالي محاكالاة لث الالم المرئالي -تلالى تخطالي مالا يماثثاله مستخثصالاً

يمكنه من بناا عالم ينتمي تليه ويتوجه من خمله تلى اآلخرين.
منه ب ل ان يسبر مظاهره مما ّ
الي ع يالرتبط بمالا يمثثاله بقاللر مالا يالرتبط بمالا فالي ال مالل مالن قاليم
نوا َّن محمون ال مالل الفن ِّ
وتقنيِ تظهار مالن خالمل المالوال واعلوات المتنوعالِ والمختثفالِ .وقالل ع يكالون لث مالل الفنالي محالمون

أو عمق ما لم يكن مثي اًر لمخيثِ المتثقي.

فمفهالالوم التقنيالالِ عثالالى هالالذا امسالالاي ي الالل مفهالالوم م الجالالِ لخصالالائن ال مالالل الفنالالي فالالي

حوا عمقالِ الفنالان المتحولالِ بالالواق والتالي ت تمالل عثالى الخيالال والالوعي والفكالرإ وي مالل الف ُّالن عثالى

أنظمالالِ اشالالتغال ومجالالاعت مختثفالالِ ولالالذلك ع يمكالالن تثبيالالت صالالورة م ينالالِ لثتقنيالالِ عسالاليما فالالي مجالالال

أن يك الالون لثفن الالان ت ال ُّ
اللخمً واعيال الاً يال الرتبط بغايات الاله ووعي الاله الجم الالالي ف الالي تظه الالار تث الالك الق الاليم
الف الالنإ لون ْ
المهاريِ المرتبطِ بالوجول أو لثت ظيم من شانهاإ واإلحساي بالتقنيِ أو اإلجالة في شيا ّتنما هو
عمثيالالِ م قالاللة ومتلاخثالالِ ع يمكالالن عزلهالالا عالالن مرج ّيالات الفنالالان الفكريالالِ والنفسالاليِ واعجتماعيالالِ إ وع
الافي الالالذي يتواجال ُالل فيالاله إ والالالذي ي ال ثِّر بالاللوره فالالي ثالالورة
يمكالالن عزلهالالا أيحالالا عالالن البيئالالِ أو الوسالالط الثقال ِّ
الفنالان عثالى نمالالط م ّالين مالن الفال ِّالن أو تقثباتاله بالين أنمالالاط مختثفالِ قالل تشالالكل بمجمثهالا المسالاحِ الفنيالالِ
التي تتحرك في تطارها أعمال متنوعِ يخح كل منها لتقنيِ عمل أو تظهار ترتبط بفنان م ين.
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الالي محاول الالِ نظري الالِ نواجرائي الالِ الغاي الالِ منه الالا استش الالفاف ماهّيال الِ التقني الالِ ف الالي
الث الح ال ُّ
وي ال ُّالل البح ال ُ
ُ
أعمال الفنان (سمم عمرم عبر تتب سير تشتغاعته التقنيِ في الفنإ في محاولِ لكشف امسالبا
تقف وراا استخلام الفنان لتقنيِ تظهار ما نواقصاا أخالرى والتالي قالل تكالون مرتبطالِ بمرج يالات
التي ُ
الفنان الفكريِ والمهاريِ إ لذا وم ّما َّ
وتصبو أكثر وحوحاً من خمل
تتبثور مشكثِ البحث
تقلم فقل
ُ
ُ

التسا ل اآلتي :

الفنيِ ؟
 -ماهيِ التقنيات التي ي تملها الفنان سمم عمر في تظهاراته ّ

أهمية البحث والحاجة إليه

 .1تن البحالالث ي الالل تحالالافِ نوعيالالِ لثل ارسالالات الخاصالالِ بالالالت رف عثالالى الفنالالانين الالالذين يميثالالون
تلالى اسالالتخلام تقنيالات تظهالالار متنوعالِ ومالوال وخامالات نالالالرة وييالر شالالائ ِ اعسالت مال فالالي

امعمال الفنيِ.

 .2يفيل البحث المهتمين والباحثين في الم سسات الفنيِ والثقافيِ ذات اعختصان.

هدف البحث

يهلف البحث الى ت ُّرف تقنيات اإلظهار في أعمال الفنان سمم عمر.

حدود البحث

 .1الحلول الموحوعيِ :أعمال الفنان سمم عمر المنفذة بالوان امكريثك م تحافِ موال
مختثفالالِ مثالالل الرمالالل والحصالالى النالالاعم م الالا لغ الراا والم الوال المصالالقِ والخش ال

واعسالالمنت

وطباعِ السثك سكرين وانواي الكارتون من الورق المقوى.

 .2الحلول المكانيِ :بيروتإوالكويتإ والبحرين.

 .3الحلول الزمانيِ :يتحلل زمنياً من (2014 -2002مم.

تحديد المصطلحات
ِ
التقنية :Technique

لغوياً /تقن – تذا عمثت عمم فاتقنه .ورجل ُمتقن وتقنإ وفمن ت ْقنمن اإلتقالان :موصالوف
باإلتقالالان أي حالالاذق فالالي عمثالاله .نوانالاله مرمالالى مالالن ابالالن تقالالن .والفصالالاحُِ مالالن تقن اله أي مالالن ُسوس الهإ

والتقنيِ هي م الجِ التفاصيل الفنيِ من قبل الكات
طريقِ إلنجاز ير



أو الفنالان الب ارعالِ الفنيالِ – الط ارئالق التقنيالِ –

منشول .

الملة امكثر ي ازرة في اإلنتاج وامهم بالنسبِ لثفنان إ وهذا ما أشارهُ الفنان سمم عمر بمكالمِ
ت ْذ تمثِّل هذه ّ
هاتفيِ م الفنان نفسه .
ّ
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تقالالن :أتق الن اعم الر :أحكمالالهُ .تقالالن امر  :أسالالقاها المالالاا الخالالاثر لتجالالول .الالالتقن :بقيالالِ المالالاا
الكلر في الحو  /الطين الالذي يالذه عناله المالاا فيتشالقق/الطبي ِ .يقالال (الفصالاحِ مالن تقناله أي
طب ه .التقنيِ :التكنيكإ وجاا في مختار الصحاح :تقن (تتقانم اممر أحكامه.

التقنيالالِ اصالالطمحاً /جمثالالِ المبالالال أو الوسالالائل التالالي ت الالين عثالالى تنجالالاز شالاليا أو تحقيالالق

ياي الالِإ وتق الالوم الي الالوم عث الالى أس الالي عثمي الالِ لقيق الالِ .وتختث الالف ع الالن ال ث الالم م الالن حي الالث تن يايته الالا ال م الالل
والتطبيق.

وجالالاا مصالالطثو (التقنيالالِم عنالالل (انالاللريم عنالاللم فالالي م جمالاله الفثسالالفي (كثمالالا يت ثالالق بالالالطرق

(الفنيِإال ثميالِ أو الصالناعيِم وأطثالق اسالم تربيالِ تقنيالِ عثالالى التربيالِ التالي تسالمو لكالل فالرل بالان يقالالوم
بمهنتالاله عثالالى أفحالالل وجالاله ممكالالنإ وهالالي أيحالالا مجموعالالِ الط ارئالالق المحالالللة بلقالالِ وقابثالالِ لثتوصالاليل
محلاث ب

النتائج الم تبرة ناف ِإ تن لكل فنان أساليبه ومها ارتاله اليلويالِ لكالن هالي ت تمالل عثالى

تراث الحرفِإ وهو تراث عام ويشكل التقنيِ بالم نى الحقم.

والتقنيالِ عنالل (جميالل صالثيبام فالي م جماله هالي (مجموعالِ مالن الطالرق المتب الِ فالي اسالت مال

ب ال

اآلعت أو املوات أو المالوالإ كتقنيالالات ال الالزف عثالالى أحالالل اآلعت الموسالاليقيِ أو الالالنق

عثالالى

الجنإ أو هي مجموعِ من الطرق الخاصِ بنوي م الين مالن الفنالون الجميثالِإ تقالول :تقنيالات الفالن
القوطي وتقنيات الفسيفسااإ أو هي مجموعِ الطرق الخاصِ بفنان م ينم.

التعريف اإلجرائي للتقنية:

يتبنى الباحث ت ريف ملكور لمما متهالل أهاللاف وحالرورات البحالث (:جملةة المبةاد أو

الوسائل التي تعين على إنجاز شيء أو تحقيق غايةة ،وتقةو اليةو علةى أسة
إن غايتها العمل والتطبيق).
وتختلف عن العل من حيث َّ

علميةة دقيقةة،

اإلظهار:

لم يجل الباحث ت ريفاً محللاً لكثمِ (تظهالارم فالي الم الاجم الثغويالِ والم الاجم الفثسالفيِإ ومالا

تالالم رصالالله مالالن ت الالاريف تتطالالرق الالالى كثمالالِ (الظالالاهرم كت الريفين لغالالوي واصالالطمحيإ وعثيالاله تمنحالالت

ت ريف اجرائي لكثمِ (اإلظهارم بما يتناس

م منهجيِ واهلاف البحث.

ظهال ال ُر ظه الالو اًرإ فه الالو ظ الالاهر
الظ الالاهر لغويال الاً /ورل ف الالي الثغ الالِ الظ الالاه ُر خمفُال الا لب الالاطن ظهال الر ي ْ
وظهيالالر .ويقالالا ُل :ظهال ُالر عثالالى الحالالائط وعثالالى التسالالطيو :صالالار فوقالاله .وظهالالر عثالالى الشالاليا تذا يثبالاله
وعمه .ويقا ُل :ظهر فمن الجبل تذا عمه .وظهر السطو ظهو اًر :عمهُ.
الظ الالاهر اص الالطمحياً /م الالا يب الاللو م الالن الش الاليا ف الالي مقاب الالل م الالا ه الالو عثي الاله ف الالي ذات الالهإ ويقابث الاله
الحقيقالاليإ والظالالاهر مالالن الشالاليا مالالا انكشالالف لالالك منالاله لون لليالاللإ وحالالله الخفالالي والبالالاطنإ ويرالفالاله

الواحو والبليهي .
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التعريف االجرائي لإلظهار:

هال الالو الكشال الالف عال الالن القال الاليم الجماليال الالِ والشال الالكثيِ وصال الاليايتها وابرازهال الالا عثال الالى سال الالطو الوسال الالائط

والخامات.

الت ريف اعجرائي لتقنيات اإلظهالار إ وهالي القاللرة اعلائيالِ والمهاريالِ فالي تشالكيل المفالرلات

وال ناصر الفنيِ عثى السطو التصويري وبما يحقق عن قصل وريبِ الفنان.

الفصل الثاني
األول
المبحث َّ

ث َّ
مثيات تحثيل نواعالة تركي
يرى الباح ُ
تن الملخمت ال قثيَِّ لإلنسان  /الفنان تخح ُ ل ّ
ألائيِ إ كذلك الحال بالنسالبِ
إ وع
آليالات تشتغال ّ
أن تتحقق كوجول م ثن تعّ عن طريق ّ
يمكن لها ْ
ُ
التقنيِ التي يثجا
فني إ ت ْذ ع
ِّ
مي عمل ٍّ
أن يتحقق وجولاً تعّ عن بواسطِ الطرق املائيَِّ ّ
يمكن له ْ
ُ
التقنيِ بشكثه ال ام .
التطرق الى مفهوم
تليها الفنان إ لذا فكان من الحروري
ُّ
ّ

مفهو التقنية في الفن :
ُينس ال

مفهالالوم التقنيالالِ تلالالى مجموعالالِ مالالن امسالالالي

وبالتالي فهالي مجموعالِ مالن المهالارات تُطثال

الخاصالالِ بشالالكل ثابالالت لفالالن أو لفنالالانإ

عالن طريالق اسالتخلام ع ّاللة ألوات أو ع ّاللة مالوالإ مالثمً:

تقنيالالِ التصالالوير الجالاللاريإ أو هالالي مجموعالالِ مالالن المه الرات الفرليالالِ لفنالالان أو لكات ال إ أي فالالي ب ال

امحيالالان يخثالالق الرسالالام بتقنيتالاله حالالق تبالاللاي عالالو
فثمفهوم التقنيِ حقها في اإلبلاي الفكري.

أن يكالالون مسالالي اًر بافكالالار أو تقنيالالِ أخالالرى إ تذن

فالتقنيِ هي جمثِ المبال أو الوسائل التي ت ين عثى انجاز شيا أو تحقيق يايِ وتقوم

اليالالوم عث الالى أسالالي عثمي الالِ لقيقالالِ نوان ال الالوعي بكيفياتهالالاإ ش الالرط جالالوهري ملراك ق الاليم الجمالالال الفني الالِ
الم اصرةإ بما يستلعيه ف ل التواصل الفنالي إ وهالذه المحايثالِ جالليرة باعهتمالام مالن حيالث تصالورها
ال ام لف ل املاا التقني و اإلظهار الجماليإ فالجالذر اعشالتقاقي لكثمالِ تقنالي لالم ينفصالل عالن الفالن

تع فالالي ال صالالور الحليثالالِ تذ كانالالت كثمالالِ Techneعنالالل اليونالالان ت نالالي الفالالنإ الالالذي تكالالون الصالالن ِ
نشاطه الناف بصفته ال امِ .

فقل اسالتثمر الفنالانين كالل م طيالات التقنيالِ عبالر م ارحالل تالاري الفالن المختثفالِإ نظال اًر لطبي الِ

الفن وارتباطه بالثقافِإ وقل اتحو ذلك بصورة جثيالِ وواحالحِ فالي الفنالون الحليثالِ والم اصالرة لمالا
واكبته تثك الفنون مالن تطالور تكنولالوجي فالي الوسالائط المت الللةإ وجالاات اعسالهامات فالي مسالتويات

مت الالللة ومختثفالالِ إ فمالالاري اإلنسالالان وجالالوله مالالن خالالمل توظيفالاله لثتقنيالالِإ ت ْذ "اسالالتطاي اإلنسالالان منالالذ

مثيونين من السنين أن يجرل فالري الشالجرة مالن زوائالله ليتحالول تلالى عصالا ياللاف بهالا عالن نفساله"...إ

فهالالي شالالكل مالالن أشالالكال التفكيالالر فالالي تيجالالال حثالالول منطقيالالِ لتكالالون فالالي م ناهالالا ال الالام مجموعالالِ مالالن
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عمثيِ تطبيقيِ والتي يسالت ين بهالا اإلنسالان إلكمالال قالواه

ت بافكالار موجهيهالا حتالى َّ
تن كثمالِ (تقناليم
نمت التقنيالِ حالمن الححالارات القليمالِ و تش َّالب ْ
رالفت الممارسات الفنيِ اإلبلاعيِ لما تستلعيه من عمثيِ كشف و تظهارإ فال "عنل اليونان تتحقق

التقنيِ في امليثياإ أي كشف الموجولات و تظهارها عثى ما هي عثيه" .

م ظهور الفكر الحلاثي انتقثالت الم رفالِ التامثيالِ تلالى م رفالِ تقنيالِ يايتهالا تطبيالق أهاللاف

الم رف الالِ تطبيقال الاً عمثيال الاً أي تحقي الالق أعم الالال ال ق الالل تطبيقال الاً حس الالابياً والم رف الالِ التقني الالِ فه الالي نم الالط م الالن
الم رفِ قائم عثى أعمال ال قل بم ناه الحسابي أي م رفِ عمالها الممحظِ والتجري

الرياحيِ والتكميم .

والصاليايِ

أثر التقنية على الفن:

َّ
ان الفرلَّي الِّ لثمالالالة الخالالام هالالي التالالي تمالالنو الشالالكل الخالالارجي صالالفاته إ ففالالي تجربالالِ
تن الخ الو َّ

تنسان الكهوف حين أبلي رسوم كهوفه كانت المالة الخام بتكويناتها الطبي يالِ تث ال لو اًرمه ّمالاً فالي
تحفيز خياله وتشكيل نماذجه الحيوانيِإ فجلران الكهوف في تكويناتها الحجريِ يير المستويِ وما
تحمثالاله م الالن المانتظ الالام والخش الالونِ والتق ال الرات والتفاع الالل بالالين التج الالاويف والب الالروزات تب الاللو ف الالي ب ال ال

أماكنهالالا مشالالابهِ مشالالكال الحيوانالالاتإ في مالالل تنسالالان الكهالالوف بتوجيالاله مالالن تجربتالاله عثالالى تقريال

امشكال بما يشببها.

تثالالك

َّ
التقنيِ أثر فاعل في حركِ فن الرسم انتقاعً من طور تلالى آخالرإ يتصاللر ذلالك
نوان لتطور
تمهياللات الثالالورة الصالالناعيِ ومالالا أفرزتالاله مالالن م طيالالات تقنيالِ ومنجالزات عثميالالِ عمثالالت فالالي الفالالن مثثمالالا

عمثالالت فالالي امنسالالاق الم رفيالالِ المكونالالِ لثححالالارةإ وهكالالذا كالالان لتطالالور ال ثالالوم الطبي الالِ والكيميالالاا ومالالا
تب هالا مالالن مخترعالات وتقنيالالات أثرهالالا الالذي ع بالالل منالاله إ ع ساليما فيمالالا يت ثالالق بتطالور الفهالالم الفيزيالالائي

لثون والحوا وفك شفرة التكامل الثوني وتطور كيمياا الثالون وصالناعته فالي أنابيال  .وكالذلك اممالر
بالنسبِ تلى الموال المستخلمِ في الثوحِ .وعثى حوا ذلك التطور في الفكر ال ثمي تتغير الكثير

مالالن المفالالاهيم امبسالالتيمولوجيِإ من البحالالث فيهالالا يتحالاللل فالالي تطالالار الم رفالالِ ال ثميالالِ وحالاللها .وبالالذلك
يكون التطور التقني حتمياً .

ففالالي مجالالال التجالالار المت الالللة التالالي أج ارهالالا الفنالالان الم اصالالر عثالالى الخامالالِ واختبارهالالاإ نجالالل

انه توصل تلى تقنيات جليلة بفحل التقلم ال ثمي لثصناعات التكنثوجيِ والذي افالته فالي الت بيالر
عالن موحالوعه بشالالتى الطالرقإ كالالان منهالا مالا هالالو مماثالل لتجربالالِ تنسالان الكهالوف فالي توظيفاله لخامالالِ

السطوح الخشنِإ وهو ما اتب ه (جان لوبوفيهم في اسثو الصورة -الحائط وعثى نحو يقربها من
المشهل الطبي ي كما هي عثى الجلران القليمِإ متحكماً في مالة اإلظهالار التالي ان باللت مناقحالِ
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إلاظهار في أعمال الفنان سالم عمر َ
َ
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لثواق اع انه احالها تلى مالة جماليِ وهو في ذلك أرال ال ولة تلى امصول البلائيِ فالي اسالتخلامه

لثخامِ كما في رسوم الكهوف.

اللل تقنيالالات اإلظهالالار يتحايالالث م ال تغيالالر وسالالائل اعتصالالال باسالالتنباط افكالالار ووسالالائط
تن ت ال ّ
جليلة في الفنإ من خالمل اكتشالاف الفنالان مسالالي جلياللة فالي آليالِ اعتصالال البصالري وفالي خثالق
حال الالِ بصال الريِ تص الالبو ب الاللورها موح الالوي م الالالة عس الالتجابِ المش الالاهل إ فت الالللت ب الالذلك أنال الواي التجريال ال

الخاصالالِ بخام الالِ اإلظهالالار بق الاللر التغيالالر الهائ الالل ال الالذي احلثتالاله وس الالائل اعتصالالال المختثف الالِإ ف الاللخثت
وسائل اإلعمن الثوريِ لتذي

انمالاط الت بيالر الفنالي السالابقِ الم تماللة عثالى مالوال ينتقيهالا الفنالان مالن

بيئته المباشرةإ وهو ما ألى تلى تحول الفنانون نحو صنف جليل من الموالإ وجلوا فيها بليمً لمالا
هالالو تقثيالالليإ كالالاملاا والفالاليثم والتثفزي الالون والفيالالليو والتوثيالالق .فهالالذه الوس الالائط التالالي ت الالل م الوال أولي الالِإ

أسهمت وعثى نحو ف ال في الخوان الجماليِ واملااات التقنيِ لثفنون الم اصالرةإ ذلالك ي نالي ان

التقنيات التي اتب ها الفنانون لها ارتبالاط واحالو بهالذا النالوي مالن الوسالائط التالي تسالهم تلالى حالل كبيالر
في تظهار الشكل النهائي متقاربِ م الكيفيِ التي ينتج بها هذا الوسط ..

وك الالذلك تقني الالِ (الهيث الالوكرافم الت الالي أحال الالت الش الالكل ذو الب الاللين باإليه الالام تل الالى ش الالكل ثمث الالي

امب الالال باسالالتخلام تقنيالالِ الثيالالزرإ التالالي أصالالبحت حالالمن التقنيالالات الكرافيكيالالِ الم اصالرةإ بنقالالل الشالالكل
م الالن ص الالورته امثيري الالِ تل الالى ل الالوح م الاللني لي الالتم حف الالره ث الالم طب الاله لون المس الالاي بقيم الالِ تظه الالار ال م الالل
اإلبالاللاعي الجمالالاليإ ممالالا يتشالالكل نالالوي جليالالل مالالن ال مقالالِ بالالين الفنالالان وألواتالاله التالالي يكالالون فيهالالا الفنالالان

منغمي في التكنولوجيالاإ يقثالل مجريالات ال ثالم و يمالاري التجالار أكثالر مالن أن يقالوم بجنجالاز أعمالال
فنيِ إ نوان ال ثم و التقنيِ و ما حققاه لاخل جسل الفن ي ل كشفاً لثحقيقِ الم اصرة و بالتالي ت ثن
التقنيِ عبر وسائثها ال ثميِ والجماليِ من خمل تاثيرها عثى الفن بواسطِ استخلام فنالون مت الللة
ومنهالالا عثالالى سالالبيل الالالذكر فالالن الشاشالالِ التالالي أثالالرت فالالي جميال م ارفالالق الحيالالاة ومنهالالا الفنالالون وال مالالارةإ

فكانت الشاشات اإلعمنيالِ التجاريالِ ال ممقالِ تشالغل حيال اًز مالن شالاري أو واجهالِ مبنالى والتالي باللورها
سالاليطرت عثالالى مشالالاعر النالالاي وتوجهالالاتهم .فكثيال اًر مالالا تلهشالالنا امحالواا الب ارقالالِ المت لئالالِ التالالي ت الزين

أمس الاليات الم الاللن ال ممق الالِإ تذ يال ال لي الح الالوا لغ الالِ بصال الريِ أثيري الالِ جميث الالِ عث الالى ال م الالاراتإ وتش الالكل

الشاشات وح اً جمالياً لثمكان والزمانإ فتتحقق عن طريق ذلك منظومِ تعمنيِ مرتبطِ بالشالكل
والثون والحوا والموحوي.

المبحث الثاني

تقنيات اإلظهار في أعمال بعض الرسامين العراقيين

َّ
تن أقلم اممثثِ عثى ِّ
اقي الحليث أعما ُل علل من الرسامين الهواة الّالذين اشالتهروا
الفن ال ر ِّ
بقلرتهم عثى رسم الطبي ِ المحاكيِ لثبيئِ بصورة مباشرةإ ومالن هال عا الرسالامين عباللالقالر الرسالام
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والحاج محمل سثيم ومحمل صالو زكي وعاصالم حالافظ وييالرهم .وكانالت أعمالالهم ت بالر عالن موقالف

الي واشالباي الالذوق
الفنان المهتم بممارسته ال مالل الفنالي كوساليثِ لثمت الِ الذاتَّيالِ ولمحاكالاة ال الالم المرئ ِّ
السائل الذي ع يرى في الفن سوى الصورة الم الة لثمرئيات لون أن يبحث عن أي محتالوى ثقالافي

ححاري م ين ّتع بصورة يير مقصولة .نوا َّن اكتسا
واححاً بين الحركات الفنيِ المحيطِ انما هي استجابِ واعيِ لطبي الِ المسالتجلات الفنيالِ لثحركالات

الحركِ الفنيِ في ال راق ب لاً مهمالاً ومسالا اًر

ال الميالالِ وبمالالا تحالالمنته تثالالك الحركالالات فالالي أسالالالي
ال راقي بنحج تقني من خمل التجري

الائيالالِ ور يالالِ تقنيالالِ .واقترنالالت الحلاثالالِ فالالي الفالالن

المتواصل عثالى السالطو التصالويري "اذ كانالت التقنيالِ تفهالم

كر يِ متكامثِ تقول الى الحلاثِ" إوهكذا بلأت أولى ال ممات المحيئِ في ارتباط الباللايات الفنيالِ
بالفكر ال المي تلريجياً عن طريالق اهتمالام الفنالان باعتجاهالات وامسالالي

الفنيالِ فالي أوربالا والشال ور

ال ميق باهميِ التقنيِ الشكثيِ التي تنحج من اعسثو باتجاه المحمون .
كان عام  1968بلايِ لمحاوعت البحث عن اعسالي

التقنيِ واإليمان بالمحالمون الالذي

يسالالبق الشالالكل ولكالالن عثالالى هالالذا المحالالمون فالالي المرحثالالِ السالالتينيِ ان يتحقالالق بشالالكل آخالالر وهالالو مهمالالِ
الفنالالان لث مالالل الفنالالي مالالن خالالمل بنيتالاله نفسالالها وهالالذا مالالا ميالالز جيالالل هالالذه المرحثالالِإ "فالالالموقف الفكالالري
بالذات ..بلأ بشكل جليل من الناحيِ الموحوعيِ لثمجلل وهو ما يمكن ان ت كسه حالِ رسام كان

عاكفاً عثى استكمال لوحته من خمل حركِ شبه مسرحيِ تظهره وهو يحمل مش مً يلوياً (يسالخمم
بالاله سالالطو الثوحالالِ وهالالي م ثقالالِ عثالالى جالاللار الم الالر

لقالالل حالاللث هالالذا بالف الالل فالالي م الالر

المجالالللين

ولكنه لالم يكالن يحاللث مالن قبالل وعالن مغالامرة أخالرى فالي اسالت مال أسالثو التثصاليق (كالوعجم بصالورة
واس ِ تخن ال مل الفني مثثما تخن شروطه ايحاًإ وهكذا نرى المجلل عاكفاً عثى التنويال فالي
خامات الاله وأس الالثو تركيبه الالا إكم الالا نال الراه ينتق الالل م الالن الرس الالم تل الالى النح الالت أو ال ك الاليإ فه الالو يحق الالق مب الاللأ

التثصيق في شروط ابلاعه تنسانياًإ والخال عناصر جليلة وحذف أخرى لج ل الفن ال راقي أكثر
صالالثِ بالتقانالالِ وأكثالالر ت بي ال اًر عالالن م نالالى الحريالالِ والخالالمنإ وهكالالذا يالالرى ان عمثيالالِ التجربالالِ نفسالالها

اقتراحاً في الثون و(الكوعجم والحوا والكتل والفنون البصالريِ والميكانيكيالِ والهنلساليِ والشال بيِ أي

كتحصالاليل حاصالالل لفكالالر مخطالالط فالالي اسالالت مال التجربالالِ لثحصالالول عثالالى النتالالائج" إ وفالالي هالالذا الصالاللل
يذكر شاكر آل س يل في كتابه (مقاعت في التنظيرم "كان جوال في محاوعته يثتزم تلالى حالل كبيالر

بمنهج (بيكاسوم في بحثه عن الوسائل الممكنِ عستخلامات الخامات أو (الخامِ  -التقنيِم فكان

ع يج الالل يحاحالالالِ ف الالي ان يصال الالبو ف الالي نفال الالي الوق الالت رسال الالاماً ونحاتال الاً وموسال الاليقياًإ أي ع يثت الالزم فال الالي
اعقتصالالار عثالالى فالالن واحالالل .مالالن ذلالالك كالالان التمهيالالل لظهالالور م نالالى التنافالالذ بالالين عالاللة فنالالون فالالي وقالالت

واحلإ كما حلث لواق التطور الفني في ال الم فيما ب ل" .
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ي تبر الفنان (شاكر حسن آل س يلم مالن أكثالر فّنالاني ال الراق تهتمامالاً بتقنيالِ اإلظهالار من
أعماله الفنيِ كانت تهتم بجحفاا م الايير الرسالم مالا ب الل الحاللاثي وتجالاوز الثوحالِ الم نالى التقثيالليإ
الخمص الالات

فق الالل تح ال ّالول م الالن ممارس الالِ فني الالِ تل الالى أخ الالرى والبح الالث ف الالي تقني الالات تنتم الالي تل الالى ب ال ال
اعركيثوجيالالِ عثالالى سالالطو الثوحالالِإ فكالالان مالالن نتاجالالات آل س ال يل هالالي تحالالفاا الطالالاب التقنالالي لثسالالطو
التصالالويري وتوظيفالاله لثجالاللران وشالالقوقهاإ وآثالالار الت ريالالِ والتالراكم الزمنالاليإ فحالمً عالالن اتخالالاذه الحالالرف
ال ربال الالي ممتزج ال الاً بال ال الاللل الرقمال الاليإ فال الالالوقوف أمال الالام الجال الاللران وامر

بوصال الالفها أث ال ال اًر عثال الالى الوجال الالول

اإلنسال الالانيإ حيال الالث يظهال الالر الشال الالكل اإلنسال الالاني ب ثال الالارهإ وبقايال الالاهإ فكال الالان اهتمامال الاله بال الالالبنى امسال الالطوريِإ
واموفالالاقإ وآثالالار وشالالخبطات الالالزمن عثالالى السالالطوحإ وآثالالار لحالالاا امشالالجار و صالالفحات الالالورق وبقايالالا
تركها اإلنسان عثى الحيطان .وهالذه الر يالِ الفنيالِ متمخحالِ مالن اهتماماله بالبيئالِ والمحاليطإ فينفالتو

(آل سال يلم عثالى مالا يسالميه بالال(الفن المحيطالاليمإ يقالول (آل سال يلم :تن ايكولوجيالا الرسالم عناللي هالالي

التالالي تسالالتخلم فيهالالا خامالالات محيطيالالِ تحفالالل فالالي باطنهالالا بطاقالالات يمكالالن تظهارهالالا عالالن طريالالق املااإ

ول الل فالي مالا يسالمى ال مالل الفنالي الجالاهز (Ready Madeم مالا يوحالو هالذه الفكالرة التالي ع تقنال
بظاهريِ الوجول الفني بل تتجاوزه تلى خفائه أيحاً . ..عحظ شكل (1م

أما الفنان (كريم رسنم فواصل ومنذ زمن ب يل تلوين تاريخه الشخصي في الرسالمإ والالذي
ّ
ي ل بمثابِ تاري ححوره في المكان – الملينِإ عبر كالل مالا تتحالمنه لغالِ الرسالم مالن لوال ورمالوز

نواشارات وعممات وآثار وشفراتإ وب

ما تتيحه من وسائط وموال تشالكثها تقنيالِ اإلظهالار لاللى

الفنانإ فهو يمتثك محالاوعت تجريبيالِ تتصالف بالساليرة الغامحالِإ كمالا لالو اناله الماللون الخفالي لقصالِ

الخ ار المتتاب فالي حياتنالاإ صالحيو اناله ع ي مالل ب ياللاً عالن مغالامرات الفالن ال ارقاليإ وتحلياللاً تثالك
المقترحالالات (النظريالالِ والشالالكثيِم التالالي تصالاللت لهالالا رياليالالِ شالالاكر حسالالن آل سال يل وكشالالوفاتهإ ولكنالاله

(كالريم رسالالنم ظالالل بجصالرار نالالالر يسالالتجي

لقوانيناله الخاصالالِ واسالالئثته الوجوليالالِإ التالالي ع ت نالالي أحالاللاً

سواهإ ففي حفرياته الصبورة عثى جسل مواله أو لفاتره الورقيِ واوركوليانته الكارتونيِإ كالان كالريم

يترك آثار ذاكرته المشوشِ عثى الزمن ويمحي.

ولقالل اتخالذ (رسالالنم عثالى عاتقالاله مهمالِ الحفالالر فالي منالالاطق ت ياللنا عثالالى الفالور تلالالى مالا ُي الالرف
بالالالفن الجالالاهز .فث ّمالِ اتجالالاه فالالي التراكيال لصالالالو نزعالالِ تميالالل تلالالى امسالالطوريِإ التالالي سالالتاخذه بخفالالِ

لمراج ِ مثحمِ كثكالام نواعالالة تاللوينها تصالوي اًر ب مثالينإ م ياللاً فيهمالا تنتالاج هالذا الالنن المثحمالي
الشالالهير لون أن ياخالالذ بسالالرليتهإ تنمالالا كالالان منجالالذباً تلالالى رمزيالالِ امشالالكال وميثيولوجيتهالالاإ ثالالم بنائهالالا

البال الاللائيإ فال الالي مقابال الالل تعال الالما شال الالكمنيِ الخطال الالا

والسال الالير قال الاللماً تلال الالى الكشال الالف عال الالن مفال الالاتن السال الالطو

التصالويريإ مالالن خالالمل تكسالالاا طبقالالات الالالننإ مسالتفيلاً مالالن الخامالالات الخشالالنِ كامسالالمنت وال جالالائن
المتينِإ ليصن منها روحيِ محافِ تقف بمصاف ما تف ثه امشكال الميثيولوجيالِ مالن شالل بصالري
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أخاذ .فيكشف (رسنم عن امرحيِ الصثبِ التي يتحرك عثيهالاإ حالاممً م اله
وترابط تيقاعي حفري ّ
بذرة تحرير الرسم من اللاخلإ من عالات تقنيِ بلت بحكم التلاول بحاجِ إلعالة نظر.

فربما يكون لممارسته فن الكرافيك سبباً محافاً بهذا السالياق مالن آليالات صالناعِ الخطالا إ

ى جمالاليإ يت الاظم مال التنويال عثالى التقنيالات
ومن جراا هذه التبالليِإ يكون لثسالطوح الخشالنِ مغالز ً
كالقشالالط والتالاللليك والحالالرق والتحزيالالز ...ومالالا تلالالى ذلالالكإ بحيالالث تصالالبو عمثيالالِ تنتالالاج الخطالالا برمتهالالا
نوعاُ من تحياا امثرإ بمقابل طمي حربات الفرشاةإ وهذا ي ني بالحرورة اعست احِ عن الثون

واستمالِ السطو التصويري ثنائي امب ال تلى النحت مست ي اًر منه متانته  .عحظ شكل (2م

وت سي الفنانالِ (هنالاا مالال الم لمنجزهالا الفنالي عثالى نحالو يفالارق كثيالاً مالا ألفنالاه مالن رسالوم

أنثويِ في حركِ الفن ال راقيإ فقل عمثت (مالال الم حالمن تقنياتهالا اإلظهاريالِ عثالى المزاوجالِ بالين
المنجالالز امسالالطوري والرمالالزيإ والتجريالالليإ وامكالالاليميإ وهالالي تغيال

الشالواخن تلالالى ييالالر مالالا رج الالِ

في سثسثِ رسوماتها فيما ب ل حتى بلت أكثر اهتماماً بالمنجز التصويري وفي محاولِ لفك أسرار
ال مقات وسحر تراكيبهاإ فنثحظ أعمالها تميل تلى نزعِ هنلسيِ عقثيِ محمثالِ برمالوز أسالطوريِ إ

كمالالا عمثالالت عثالالى ترميالالز أشالالكالها واختزالهالالا وتحويرهالالا تلالالى أشالالكال هنلسالاليِ أو تلالالى لطخالالِ فرشالالاة أو
حالزوز أو خاللو إ وهالذا ي شالر عثالالى تلراك الرسالامِ تلالى اناله لالاليي هنالاك اسالتقرار شالكثي لثمرئيالالاتإ
لذا فالسطو التصويري للى (مال لم يطفو باشكال تشاريِ سالابحِ فالي فحالاا عمتنالاهإ مالن خالمل

التكرار والتربي وج ثت من فحاا المنجالز البصالري مالالة خالامإ فهالي تالورل :يسالتبطن سالطو الثوحالِ
المحسالالوي (مالتهالالا الخالالامم ر يالالِ الفنالالان مثثمالالا تسالالتبطن ر يالالِ الفنالالان مالالالة الثوحالالِ الخالالام المختالالارة.

الثوحِ في هالذه الحالالِإ مسالاحِ أو فرصالِ عشالتباك المالالة الخالام مال امتاللالاتها المتخيثالِ والم َّولالِإ
وبالذلك فهالالي تبحالالث فالالي منجزهالا الفنالالي عثالالى السالالطو التصالالويري عالن امشالالكال الممرئيالالِإ ممالالا ج الالل
الفنانالالِ ت مالالل عثالالى تقالالوي

امشالالكال التشخيصالاليِ والت ويالالل عثالالى توصالاليفات ازاحيالالِ تتوسالالم مالالا وراا

امشياا مستثهمِ المنظومات اعشاريِ والرمزيِ التي تحاكي كل ما هو مثالي ومت ال ومتسام إتع

أنهالالاإ فالالي أهالالم تحقيقاتهالالاإ تشالالكل فالالي النهايالالِ واق الالِ شالاليئيِ ذات ر يالالِ متحفيالالِ اركولوجيالالِ ارتبطالالت

ب الالالحفر ع الالن ف الالل ال الالزمن ف الالي التّحفي الالات ال راقي الالِ الرافليني الالِ القليم الالِ فك الالان اهتماه الالا وأبن الالاا جيثه الالا
بالسطوحإ والجلران وامرحيات في شالواري بغاللالإ وهالو مالا نباله جيالل الثمانينالات فالي الرسالم ال ارقالي

تلى تقنيات تحاول افتحا

سطو الثوحالِ البكالر :بالالخرقإ والحالرقإ والالثثمإ والتخالريمإ والتخالري إ

والتحزيزإ والشخطبِإ والتخليلإ والتشقيقإ وما تلى ذلك من م ثرات الخ ار الذي بلأت هناا مالال

ال البحث فيه.عحظ شكل (3م

ونجالالل الفنالالان سالالمم عمالالر يصال ّالنف حالالمن موجالالِ الفنالالانين الالالذين اسالالتطاعوا أن يشالالكثوا خطالاً
موازياً لنزعالِ الت بيالر ال اتيالِ .هالذا النالزوي لاليي خاليالاً مالن مبر ارتاله الذاتيالِ والموحالوعيِ قط الاًإ ذلالك
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أن سمم عمر ألرك عثالى الفالور أن ال مالل الفنالي ع ينبغالي لاله أن ينكفالف عثالى نفساله أو ينظالر تلالى

الالالوراا .ثمالالِ وعالالي بامخالالذ باخيثتالاله نحالالو ر يالالِ تالالمزم راهنيتهالالا وتس ال ى مالالا تسالالتطي تلالالى الت ريالالف
بهاجسالالها اإلبالاللاعي الالالذي يس ال ى قالاللماً كسالالر القطي الالِ م ال اآلخالالرإ وامخالالذ بامسالالبا

امبلاي من لون أن يخسر ريبته في تعالة صيايِ الهويِإ لكن ليي بصاليغِ الكمئال

الم قلة.

التالالي ع تقيالالل
امسالثوبيِ

فربما تكون هذه المحاوعت نوعالاً مالن اعرتاللال لمالا يحاللث مالن ارتجاجالات حالخمِ فالي بنيالِ

المجتم ال راقي جراا الحرو التي فككت السياق اعجتماعي وعبثت في هويته ونظامه الثقالافي.

فقالالل شالالغثت موحالالوعِ الحالالر ونتائجهالالاإ ومالالن ثال ّالم اعحالالتمل اممريكالالي وتلاعياتالاله هالالذا الرسالالام ليجالالل
في الرسم المحيطي حالتهإ ووسيثِ مناسبِ لتفريص انف اعتهإ مشكمً م كريم رسن وهناا مال ال
خطاً محيطياً واححاً .كان قل تفجر م ترهاصات شاكر حسن آل س يل الذي أسي لهذه النزعِإ
لينهالالل اآلخالالرون مالالن ر يتالاله السالالخيِ بتحوعتهالالا الليناميالالِإ وليسالالت رسالالوم سالالمم عمالالر اسالالتثناا فالالي

خارط الِ المتالالاثرين بهالالاإ م ال أن عمالالر ع ي ال ّالول كثي ال اًر عثالالى الشالالحنات الت بيريالالِ بمالالا يخفالالف صالالمبِ
سطوحه التصميميِ.

المؤشرات التي اسفر عنها االطار النظري

 .1التقنيِ صن ِ ونشاط تنساني أرتبط بالفن عبر الكشف عن قيم اإلظهار.
 .2ت ل المالة الخام بصفاتها الطبي يِ المحفز لمخيثِ اإلنسان إلبلاي أشكال حيوانيِ.

 .3التقالاللم فالالي المجالالال ال ثمالالي والصالالناعي لثتكنثوجيالالا لالاله تالالاثيره الواحالالو عثالالى اسالالتخلام الفنالالان
منواي جليلة من الخامات .

 .4تظهار الجوان

التقنيِ الجماليِ التصويريِ يتوقف عثى مهارة وألاا الفنان .

 .5امشكال في اعتجاه التك يبي لم ت ل مرتبطِ ومقيلة باعستثهام من الطبي ِ والواقال إ تذ تن
الفنالالان فالالي حالالوا هالالذا اعتجالالاه يحثالالل ويرك ال

امسثو لليه.

عثالالى وفالالق مالالا تقتحالاليه تمكانيالالِ املاا وحريالالِ

 .6اس الالتخلمت التك يبي الالِ (اإللص الالاق – الك الالوعجم وامح الالرف وامرق الالام والخشال ال

ومال الوال القصال ال

نواطالالار الحبالالال وورق مثصالالق وورق مقالالوى وأسالالمك الحليالالل والرمالالل والجالالن وسالواهماإ تذ قالالل
تجتم في الثوحِ الواحلة موال وخامات مختثفِ .

 .7لجالات اللالائيالالِ تلالالى اسالالتخلام اإللصالالاق والتركيال
مثالالل امسالالمك الحليليالالِ وعثال

مال تلخالالال مالوال يريبالالِ ومبتذلالالِ فالالي الفالالن

الكبريالالت والشال ارات الصالالحفيِ وصالالناليق القنالالاني وفحالالمت

الط ام وييرهاإ فحمً عن استخلام الموال الجاهزة في الصن كالمبولِ وحمالِ القناني.
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 .8قامالالت الس الرياليِ باسالالت مال تقنيالالِ بق ال الصالالمص م ال تغطيتهالالا بطبقالالِ مالالن الرمالالل نواحالالافِ بق ال

لونيالالِ ورسالالوم بالالالفحم أو قثالالم الرصالالان .وكالالذلك اسالالتخلمت أبالالرز وسالالائل الكالالوعجإ وتقنيالالِ

الحكاكال الالِ والتال الالي تقال الالوم عثال الالى الحال الالك بواسال الالطِ الرصال الالان أو الفحال الالم أو امل ال الوان عثال الالى ورقال الالِ
موحوعِ فوق سطو خشن مثل الخش

والحجر والم لن.

 .9اعتمالاللت التجريليالالِ الجليالاللة أو التجريليالالِ مالالا ب الالل الرسالالمويِ – التصالالوريِ بشالالكل كبيالالر عثالالى

الخام الالات المص ال ّالن ِ ي الاللوياً المتمثث الالِ بقطال ال نس الاليجيِ وجثلي الالِ وبقاي الالا خام الالات تالف الالِ ممزوق الالِ
ومحروقالالِ وم الالالن ممزوجالالِ وصالالفائو حليالالل وقط ال بمسالالتكإ نوايالالمج خامالالات متباينالالِ عثالالى
قما

الثوحالِ ف مالل الفنالان حالمن آيالِ التركيال

والمزاوجالِ بالين الرسالم والنحالت فهالذه ال مقالِ

المركبِ ناتجِ عن تطور تقني منظم للى الفنان.

 .10اسالالت مل الفنالالانون فالالي البالالو آرت (الفالالن الشال بيم وسالالائل تقنيالالِ جليالاللة ومالوال جالالاهزة تفالالوق
عن ما جاات به اللالا فاستخلموا الموال والوسائل المحتقرة والمبتذلالِإ فقالل اهالتم فالن البالو

أو بمالا ي الرف فالن التجميال عالن طريالق بنالاا أعمالال

آرت باملاا التجمي الي نواعالالة التركيال
ثمثي الالِ امب الالال باس الالتخلام عناص الالر مركب الالِ وق الالل يح الاللث أحيانال الاً اس الالتخلام ال ناص الالر المطثي الالِ
والمشكثِ بواسطِ الفنان.

 .11قالام فنالالانو البالو آرت باسالالتخلام التوليالف فالالي التصالوير أو اعبتكالالار مالن خالالمل الجمال بالالين

السطو المثون وأشياا مختثفِ عثى السطو ذاته .وأحيانالاً يسالتخلم فالي الثوحالِ أشالياا ثمثيالِ
امب ال من الواق المحسويإ والخال اإلعمنات التجاريِ من خمل استخلام قناني الكوكا

كالوع وعثال

عثى القما

الشالالوربِ والصالابون .وتكالرار الصالالور مالرات علياللة بتكبيالالر فوتالويرافي ثالم طب هالالا
بطريقِ السثك سكرين .م تحافِ لون صناعي لثت ليل عثى الثوحِ.

 .12في الفن المفاهيمي قام الفنانون ب ر

نصون لغويِ م تمثيل حقيقي لثشيا وصورته

الفوتويرافيِإ كما قاموا باست مال نن مكتو عثالى مسالاحِ جلاريالِ واسال ِ بشالكل ائالتمف

حروفي.

 .13استخلام تقنيات السطو التصويري في الفن ال راقي من خمل تمثيل الجلران وامرحاليات
وشالالقوقها وآثالالار الت ريالالِ وآثالالار الشالالخبطات عثالالى السالالطوح وآثالالار لحالالاا امشالالجار وصالالفحات

الورق.

 .14اسال الالت مال تقنيال الالِ الفال الالن الجال الالاهز فال الالي الفال الالن ال ارقال الالي عال الالن طريال الالق اسال الالتخلام خامال الالات خشال الالنِ
كاإلسمنت وال جائن المتينِإ وكذلك استخلام تقنيالات متنوعالِ مثالل القشالط والتاللليك والحالرق

والتحزيالز و الخالالرق والالثثم والتخالريم والتخالري

والتخليالالل والتشالقيق وطمالالي حالربات الفرشالالاة
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واعست احِ عن الثون واستحالِ السطو التصويري ثنائي امب ال تلى النحت مسالت ي اًر مناله

متانته.

الفصل الثالث
إجراءات البحث
أوالً :مجتمع البحث:

يتكالالون مجتم ال البحالالث الحالالالي مالالن (25م عمالالل فنالاليإ تق ال حالالمن الفت الرة الزمنيالالِ التالالي تالالم

تحليلها في حلول البحث الحالي (2014-2002مم والتالي اسالتطاي الباحالث تحصالائها والحصالول
عثيهالالا مالالن خالالمل اعتصالالال بالفنالالان سالالمم عمالالر إ واإلفالالالة منهالالا بمالالا يغطالالي حالاللول البحالالث وتحقيالالق

هلفه.

ثانياً :عينة البحث:

قالالام الباحالالث باختيالالار(5م أعمالالال فنيالالِ مالالن مجتم ال البحالالث بطريقالالِ قصالالليَِّ بغيالالِ الحصالالول

عثى نتالائج متوازنالِ وعثالى قاللر مالن اللقالِ والموحالوعيِ وبمالا يالتمئم وهاللف البحالث الحالالي إوقالل ت َّالم

اختيار ال ينِ وفقاً لثمسويات اآلتيِ:

 .1تغطي حلول البحث الحالي .

 .2التنوي الواحو في آليات اعشتغال لتقنيات اإلظهار بما يلعم تحقيق نتائج متنوعِ.
 .3حمثت نماذج عينِ البحث مممو وسمات تقنيِإ مما يتيو تحقيق هلف اللراسِ .
 .4أخذ الباحث عنل اختيار عينِ بحثه ب راا ب

من ذوي الخبرة واعختصان.

ثالثاً :أداة البحث:

اعتمل الباحث الم شرات التالي انتهالى تليهالا اإلطالار النظالري فالي بنالاا ألاة البحالث مالن أجالل

استخلامها في تحثيل عينِ البحث وفق آليِ-:
 .1وصف عام لث ينِ.

 .2كشف تقنيات اإلظهار.

رابعاً :منهج البحث:

الالي فالالي تحثيالالل نمالالاذج
اعتمالالل الباحالالث المالالنهج الوصالالفي طريقالالِ التحثيالالل كمالالنهج لثبحالالث الحال ِّ
عينِ البحث كمنهج متب في اللراسات الفنيِإ وبما يتمام م تحقيق هلف البحث ونتائجه.
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خامساً :تحليل نماذج العينة
إنموذجعينة ()1

أس العمل :ترمي األثر
اس الفنان :سال عمر

القيا 120×120:

تاريخ االنجاز2002:

مكان االنتاج :بيروت -لبنان

المواد المستخدمة :كانفا

العائدية :مقتنيات خاصة

مع مواد مختلفة

التحثيل:

يمحالالظ فالالي عمالالل (سالالمم عمالالرم هالالذا بوجالالول أشالالكال مجالالرلةإ عمثهالالا الفنالالان بطريقالالِ بنائيالالِ

هنلسالاليِإ فقالالام الفنالالان هنالالا باسالالتخلام الرمالالاليإ الالالذي شالالغل الحيالالز امكبالالر مالالن مسالالاحِ الثوحالالِإ فقالالام
(عمالالرم بتثالالوين الزوايالالا امرب ال لث مالالل بامسالالولإ ف مالالل الفنالالان عثالالى اخت الزال امشالالكال وعثالالى تظهالالار

التب الالاين الحاص الالل ب الالين الف الالاتو والغ الالامقإ مكونال الاً انتق الالاعت ف الالي القيم الالِ الثوني الالِإ تذ يمح الالظ ب الالان ث ّمال الِ
مساحات لونيِ اتخذت مسارات مركزيِ وجانبيِ حققها التلرج المتقن كتحالالات املالوان مالن جهالِإ

وتلرجها في القيمِ الثونيِ من جهِ أخرى .
وقل عمل الفنان تلى استخلام التركي

في هذا ال مل الذي يمتاز بخصوصيِ مميالزة وييالر

مالوفِ عن طريق تناوله تجريلات وبنى هنلسيِإ اذ كان السطو التصالويري هالو المسالاحِ المتاحالِ
لثفنان عن يتصرف حمن منطقته اعبلاعيِ المقصولةإ فالتقنيِ المت الللة الخامالات والمحالافِ تلالى

سطو الثوحِ تكونت من تحافِ الخش

بطريقِ (املصاق -الكوعجم م تحافِ قط مثصقِ من

الورق المقوى-الكارتون عثى سطو الكانفايإ م استخلام ألوان امكريثك.

وفي هذه الر يِ الكثيِ كان عمل (عمرم شمولياً من خمل توظيفه لموال وخامات مختثفالِ

ومتباينِ في طبي تها التي تنصهر جمي اً في كالل واحالل مال الحفالاظ عثالى خصوصاليتها حالمن هالذا

الكل وتحليلاً خصوصيِ المثميإ التي يرينا من خملها التنوي السطحي وتباين المستويات ايقاعاً
م مارياً وبيئياً م اص اًر تلخثت في ايجاله التكنولوجيا و الصناعِ ال ثميِ.
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إنموذج عينة ()2

أس العمل :مثلث

اس الفنان :سال عمر

القيا 100×100×100 :
تاريخ االنجاز2003:
مكان االنتاج :الكويت

المواد المستخدمة :خشب مع كارتون مقوى
العائدية :مقتنيات خاصة

التحليل:

يمث الالل عم الالل الفن الالان (س الالمم عم الالرم ش الالكل مثث الالثإ وه الالو عم الالل م الاللور (مجس الالممإ فالمرب الالات

الصالالغيرة التالالي اتخالالذت شالالكمً مشالالبكاً كانالالت مثونالالِ بثالالون بنالالي يالالامق تفاوتالالت فالالي لرجالالِ قيمتهالالا م ال

الح اللول البنيالالِ الفاتحالالِ التالالي ت ال طر وتحالاللل تثالالك المرب الالات .وأمالالا امشالالكال فالالي وسالالط ال مالالل فثونالالت
بالون امصفر والبرتقالي وامزرق م است مال امسول.

فالفن الالان (عم الالرم يت ام الالل مال ال الس الالطو التص الالويري بجال الرأة كبيال الرة واهتم الالام ب الالالص ف الالي اس الالتثمار

اعمكانالالات التحاريسالاليِ لثتقنيالالِ فالالي بنالالاا ال مالالل الفنالالي .فهالالو يبت الالل كثيال اًر عالالن التقثيليالالِ فالالي اسالالتخلام

المالة الفنيِإ حريصاً عثى تجمي خامات جليلة مت للة تشغل فحااه التصويري بغيِ تقليم ر يِ
فنيِ حلاثويِ م اصرة .

تذ جسالالل الفنالالان اعشالالكال المركبالالِ فالالي هالالذا ال مالالل بصالاليغِ وبتقنيالالِ حلاثيالالِإ وتقالالليمها مالالن

خالمل الخثالالط مالالا بالين (عمالالل الفنالالان والم اصالرةم بافكالاره ومفرلاتالاله التالالي ت بالر عالالن اسالالثوبيته وحلسالاله
الالالذاتيإ امالالا اسالالتخلام تقنيالالِ الثالالون فالالوق الخش ال

فالالان (عمالالرم هنالالا فالالي هالالذا ال مالالل اسالالتخلم الثالالون

لتغطيالالِ السالالطو التصالالويري بصالالبغِ لونيالالِإ وشالالمول القط الالِ الخشالالبيِ بهالالذا الثالالون افقالاللها طبي تهالالا
وصالالفاتها الظاهريالالِ امصالالثيِ مالالن شالالكل ومثمالالي وكالالان الفنالالان ي مالالل تلالالى اسالالتثمار أب الهالالا الثمثالالِ

وخثالق مسالتويات متباينالِ وع يبغالي صالفاتها .واسالت مل الفنالان ايحالاً الكالارتون المقالوى بجحالافِ ألالوان

امكريثالالك لثت بيالالر عالالن الشالالكل المحالالافإ فتجربالالِ التثصالاليق واإلحالالافِ لهالالا تمالالايز وجماليالالِ خاصالالِ
والتي بلت واححِ فوق السطو التصويري بقصل تاكيلها .
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إنموذج عينة ()3

أس العمل :تجريد

اس الفنان :سال عمر
القيا 60×60 :

تاريخ االنجاز2007:

مكان االنتاج :البحرين

المواد المستخدمة :خشب مع مواد مختلفة

العائدية :مقتنيات خاصة

التحليل:

تميز الفنان (سمم عمرم في ت لل تجاربه م السالطو التصالويري للرجالِ يبثالص فيهالا الشالكل

يايِ في اعختزال والتبسيط من خمل اسالتثماره ل ناصالر ال مالل الفنالي .وتكالال تكالون اهالم ال مقالات

التصويريِ هالي بالين الشالكل والفحالاا والمثماليإ وهالذا ي الول تلالى تجربتاله الكرافيكيالِ التالي اخالذت مالن
الفنان اهتماماً اكبر في مجال أعماله حمن مسيرته الفنيِ.

ويمحظ ان الفنان (سمم عمرم في موحوي عمثه هذا يتكون من عمقات شالكثيِ وبنائيالِ

تجريليالالِإ فالفنالالان اسالالتخلم أش الكال هنلسالاليِ تجريليالالِ مثونالالِ مالالن جهالالِ اليمالالين فالالي أعثالالى ال مالالل وفالالي
الجالالزا امسالالفل بالالالثون امحمالالر الغالالامق المائالالل تلالالى البنالالي م ال اسالالت مال الثالالون امخحالالر الالاللاكن فالالي
امجزاا الكبيرة المتبقيِ من مساحِ ال مل.

فقل الخل الفنان تلالى سالطو ال مالل الخشالبي مالوال كالرمالل ونشالارة الخشال إ وكالذلك اسالتخلم

الفنالالان مالالالة اعسالالمنتإ والرمالالل المثصالالق بواسالالطِ الغالراا م ال اسالالتخلام تقنيالالِ الخربشالالِ عثالالى السالالطو
التصويري والتي نتجت عنها خطوط مخربشِ ومحززة .ف ن طريق تقنيالِ (التركيال م التالي تالنم عالن

خب الرة ووعالالي كبي الرين فالالي اعظهالالار لون ان يكالالون هنالالاك رتابالالِ فالالي الم الجالالِ او خطالالا فالالي التنظالاليم

والتوزي إ من خمل (المزج والتركي م نواحافِ المفرلات الكتابيِ لث مالل كالكتابالات التالي اسالتخلمت
فالي التك يبيالِ لمالنو المتثقالي المت الِ التالي تكالون نتيجالِ الجمال بالين سالطو خشالن وسالطو نالاعم وآخالالر
ناشف بجوار سطو يائرإ اذ ان هذا اعختمف بين الموال ي طي لث مل الفني قيمِ جماليِ عاليِ.
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إنموذج عينة ()4

أس العمل :مثلث أزرق
اس الفنان :سال عمر

القيا 100×100×100 :
تاريخ االنجاز2011:

مكان االنتاج :بيروت -لبنان

المواد المستخدمة :خشب مع حصى
العائدية :مقتنيات خاصة

التحليل:

استخلم الفنان (سمم عمرم الثالون امزرق فالي أسالفل القاعاللة أمالا الجالزا امكبالر مالن ال مالل

فيشالكل مال الهالرم مسالاحِ مثونالِ بالالثون امزرق الفالاتوإ مال التثالوين فالي وسالط ال مالل بامسالول عثالى

شالالكل لائ الرة م ال اسالالت مال الثالالون الفحالالي و الشالالكل اآلخالالر بهيئالالِ بيحالالويِ م ال تحالالافِ قثيثالالِ مالالن
امبي

.

ويمحال الالظ فال الالي هال الالذا ال مال الالل الهنلسال الالي المثثال الالث لثفنال الالان (عمال الالرم اسال الالتخلامه لتقني ال الِ اإلظهال الالار

باست مال ألوان امكريثك بجحافته تلى السطو التصويري المتكون من الخشال إ وتثصاليق الحصالى

بمالوال عصالالقِ وفيمالالا يخالالن القطال المثصالالقِ مالالن الحصالالى فقالالل اتخالالذت موق الاً متمركال اًز فالالي السالالطو

التصويري .وحقق الفنان من خمل القط المحافِ تثك توازناً م تكوين ال مالل مالن خالمل التال لف

الثوني والشكثي م ال ناصر اعخرى عثى الالريم مالن ان هنالاك تنالاف اًر بالين مثمالي السالطو الخشالبي
ومثمي القط المثصقِ او بامحرى بين التفصيمت الشكثيِ التالي لهالا الطالاب الم اصالر الحاللاثوي

وبين السطو المتكون من قط ِ الخش .

تن الفنان (عمرم في عمثاله هالذا يسالتثمر تقنيالِ التجميال إليجالال ر يالِ تجريبيالِ تتمالازج فيهالا

الم ثرات الححاريِ التاريخيِ كمفهوم ي ني الماحي م الم ثرات البيئيِ الم اصرةإ كمفهوم ي ني
الحاحر وما بينهما الر يِ الفنيِ التي تلرك اعثنين وتقلم طرحاً تشكيثياً وفق هذا الفهم واعلراك.

مجلة نابو للبحوث والدراسات  /املجلد الثالث والعشرون/العدد السادس والعشرين /حزيران2019 /

217

نيران خليف صبر  /م.م .أحمـد عمـاد الطالباني

إلاظهار في أعمال الفنان سالم عمر َ
َ
تَقَنَيَاتَ

إنموذج عينة ()5

اس العمل :مبنى

اس الفنان :سال عمر
القيا 100×120 :

تاريخ االنجاز2014:

مكان االنتاج :بيروت -لبنان

المواد المستخدمة :سلك سكرين
مع صورة فوتوغرافية

العائدية :مقتنيات خاصة

التحليل:

يمثالل عمالل الفنالالان (سالمم عمالالرم صالورة فوتويرافيالِ لمبنالالى ماللمر ومحالالروقإ حيالث اسالالتخلم

الفنالالان فالالي هالالذا ال مالالل مالالالة البمسالالتك المثونالالِ بالرمالالالي الفالالاتو بشالالكل عمالالولي وسالالط ال مالالل م ال

است مال الرمالي الغامق ليغطي جانبي ال مل من البنايِإ أما الغائرة منها فقل است مل فيها الثون

البني.

استخلم (عمرم في هذا ال مل تقنيِ السثك سالكرين وهالي تقنيالِ مغالايرة ومختثفالِ عمالا ألفنالاه

في أعمال الفنالانين الم اصالرين والحاللاثويينإ فقالل قالام الفنالان هنالا فالي هالذا ال مالل بالمزاوجالِ مالا بالين

الصالالورة الفوتويرافيالالِ والمالالالة المصالالن ِ مالالن مالالالة (البمسالالكي كالالميم والتالالي هالالي عبالالارة عالالن طبقالالات

بمستك مت للة املوان والتونات .وان التطور التكنولوجي والتقلم الصناعي لف الفنان لثبحث عن
المخرجالالات الصالالناعيِ الجليالاللة والقيالالام باعختبالالارات عثيهالالا وتوظيفهالالا والتخثالالي تالاللريجياً عالالن مظالالاهر

التص الالوير الخاص الالِ والتقثيلي الالِ لص الالالو اعمكان الالات المتاح الالِ لثمال الوال الجلي الاللةإ حي الالث تتح الالول الوس الاليثِ
الت بيريِ والتقنيات اعنتاجيِ في حل ذاتها الى شكل جمالي يثير ذهنيِ المتثقي ويستفز روحها من
خمل قيمتها الجماليِ  .وقل قام الفنان بتجار عليلة عثالى توظيالف هالذه المالالة فالي أعمالاله وعثالى

نطاق واس .

أوالً :النتائج

 .1تمتاز ب
فقل صمم ب

الفص ُل الرابعُ
أعمال الفنان (سمم عمرم بفرالة خصوصيتها التي تميز أعماله عالن ييرهالاإ

رقم (2م و(4م.

أعماله المنتجِ الفنيالِ عثالى أشالكال مثثثالِ هنلساليِ مجسالمِ كمالا فالي ال ينالِ
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 .2يتك الالون الس الالطو التص الالويري عن الالل الفن الالان م الالن تح الالافِ مال الوال مركب الالِإ و التن الالوي ف الالي اس الالتخلام
الخام الالات ف الالي ال م الالل الواح الالل مال ال التاكي الالل عث الالى خام الالِ الخشال ال

كميال الزة أكس الالبته مرون الالِ ف الالي

الت اطي م م طيات ال مل الفني تقنياً وجمالياً كما في ال ينِ رقم (1مو (2مو(3م.

 .3عثالالى الالالريم مالالن أن الفنالالان اسالالتخلم مالوال وخامالالات مت الالللة ك مالالل كثالالي واحالالل تع أنالاله حالالافظ
عثى خاصيتها لون أن تفقل شيئاً من طبي تها كما في ال ينِ رقم (1مو(3م.

 .4استخلام الفنان مسثو الخطوط المخربشِ والمحززة م تحافِ مفرلات كتابيِ تلالى سالطو
عمثه التصويري كما في ال ينِ رقم (3م.

 .5عم الالل الفن الالان س الالمم عب الالر أعمال الاله التقني الالِ اإلظهاري الالِ تل الالى اختال الزال أعمال الاله وف الالق بن الالى بنائي الالِ
تجريليِ هنلسيِ كما في ال ينِ رقم(1مو(3م.

 .6بسب

تجربِ الفنان الكرافيكيِ في بلايِ مسيرته الفنيِ أصبحت لليه تجار تقنيالِ تظهاريالِ

ينيِ وناجحِ تم تنفيذها عثى السطو التصويري كما في ال ينِ رقم(3مو(5م.

 .7يمتثالالك الفنالالان وعالالي خيالالالي وتجربالالِ جماليالالِ فالالي الجوان ال

اإلظهاريالالِ مالالن خالالمل مزاوجالالِ

أعماله المختثفِ كما في ال ينِ رقم (1مو(2مو(3مو(4مو(5م.

 .8لقل كان لث ثوم والتكنثوجيا الصناعيِ الحليثِ أثرها عثى الفنان فالي اسالتخلام خامالات ومالوال
صناعيِ جاهزة وظفها الفنان حمن أعماله الفنيِ كما في ال ينِ رقم (5م.

ثانياً :االستنتاجات
 .1ي تبر الجان

الر يوي والفكري عنالل الفنالان لاله امثالر البالالص عثالى تشالكيل وصاليايِ أعمالاله

بالشكل الفني الظاهر لث يان.

 .2لتقنيات اإلظهار ال الميِ الم اصرة والسائلة عثى السطو التصويري في استخلام الخامات
المت للة كان له صلى كبير وم ثر في أعمال الفنان الم اصرة.

 .3لتجربالالِ الفالالن ال ارقالالي الم اصالالر بجيجالالال تقنيالالات تظهالالار مت الالللة كالالان لهالالا تالالاثير واحالالو عثالالى
تجربِ الفنان سمم.

 .4تت الاثر طبي الالِ المنجالالز الشالالكثي لثبنالالاا الهنلسالالي فالالي أعمالالال الفنالالان سالالممإ بحالالرورة الر يالالِ
امسثوبيِ اللعليِ لثفنان.

 .5تن التقاللم والتطالور فالي اسالت مال الخامالالات المصالن ِ كالان لاله تحالالول مهالم فالي مجالرى الفنالالون
من خمل التنوي والتحول في اعلاا وامسثو والجوان

الجماليِ عنل الفنان سمم.

ثالثاً :التوصيات

في حوا النتائج التي توصل اليها الباحث يوصي بما ياتي:
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 .1اعهتمام بلعوة الفنالان سالمم عمالر تلالى تقامالِ م الار

لاخالل القطالر بغيالِ ت ريالف الجمهالور

المهتم بالفن التشكيثي لتقنيات اإلظهار الجليلة والمتنوعِ للى الفنان.

 .2حرورة رفل المكات

بوثائق عن الفنانين ال الراقيين مالن خالمل اصاللار مجثاللات فنيالِ وكتال

ولراسات ت ريفيِ من قبل الباحثين.

 .3تخصالالين م الوال ل ارسالاليِ عمثيالالِ فالالي كثيالالات الفنالالون الجميثالالِ تهالالتم بتجري ال
جليلة لثموال والخامات المتنوعِ.

تقنيالالات تظهالالار

رابعاً :المقترحات

استكماعً لثبحث الحالي ولتحقيق الفائلة يقترح الباحث اجراا ما ياتي من لراسات-:

 .1تقنيات اإلظهار في الفن ال راقي الم اصر.

 .2تقنيات اإلظهار في أعمال الفنانين ال ر الم اصرين.
 .3تقنيِ اإلظهار في أعمال فنانين عصر النهحِ.

 .4تقنيِ اإلظهار المستخلمِ في الفن ال المي الم اصر.

المصادر والمراجع
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ال راقإ 2004

 .14عث ال الالي الحبيال ال ال

الفري ال الالوي :م ال الالارتن هاي ال الاللير( الف ال الالن والحقيق ال الالِم او اعنه ال الالاا الفينومينول ال الالوجي

لثميتافيزيقاإ ط1إ لار الفارابيإ بيروت -لبنان إ . 2008
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 .16ف ال زكريا :التفكير ال ثميإ عالم الم رفِإ الكويتإ . 1978
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الم اصرإ رسالِ ماجستير يير منشورة كثيِ الفنون الجميثِإ جام ِ بابلإ . 2011

 .19ناثالالان نالالوبثر :ح الوار الر يالالِإ تفخالالري خثيالاللإ ترجمالالِإ مراج الالِ :جب ال ار اب الراهيمإ لار الم الامون
لثترجمِ والنشرإ ط1إ بغلال -ال راقإ . 1987

 .20ينظالالرإ مهالالليإ قاسالالم جثيالالل :اعب الالال المفاهيميالالِ والجماليالالِ لثتصالالوف وتجثياتالاله فالالي الرسالالم
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شكل (1م

عمل لثفنان شاكر حسن آل س يل

شكل (2م

عمل لثفنان كريم رسن

شكل (3م
عمل لثفنانِ هناا مال ال
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