
 
 
 

 المعاصرالمتغير التقني في أساليب التشكيل 
 أنموذجاً ) العراق، مصر، المغرب(

 

 

 
 
 

 اطروحة تقدم بها
 ميسر علي احمد القاضلي

 
 

 جامعة بغداد   –إلى مجلس كلية الفنون الجميلة 
 الرسم/ دكتوراه فلسفة في الفنون التشكيلية شهادةوهي جزء من متطلبات نيل 

 

 
 

 باشراف
 األستاذ الدكتور
 هادي نفل 

 
 

  2011                                  بغداد                                                          1432



 أ  



 ب  



 ج  



 د  

 ملخص البحث
االولـــي يتضـــمن فكـــرا يتجـــذر  يســـلط البحـــث الضـــوء علـــى مفهـــوم يؤكـــد ان العمـــل االنســـاني

فـــي عملـــه ومـــن هـــذا المنطلـــق تكـــون الثنائيـــة بـــين العقـــل  اً بمعطـــى تقنـــي ويصـــبح االنســـان فيلســـوف
 .في غيره ة النمو والتعبير، سواء في الفن أموالممارسة مكافيء موضوعي لعملي

موضـوع البحــث وفــي حــدود العلــم العربيــة قــع الحركــة التشـكيلية فــي االقطــار وانطالقـا مــن وا
نقــيض  بــت الــى المتحــول ومــا كــان قاعــدة بــاتوالموضــوعية ومــن خــالل االنزيــاح الواضــح مــن الثا

 :أهمهاعدد من التساؤالت  أثارتالقاعدة وان هذه المتغيرات 
 ؟هل ان الفن المعاصر يعتمد الوسيط كرسالة .1
المعاصــرة ذات البعــد الصــناعي فــي عــالم مــادي دفعــت الفنــان الــى ان  هــل ان الحضــارة .2

 .ينحو منحى العلم التجريبي
 ؟هل اثرت التقنية في تحديد المفاهيم المادية للسطح البصري .3

 :االتيةهذه المعطيات تحدد هدف البحث بالنقاط  وفي ضوء
 .يل المعاصركشف تقنيات االظهار والمكونات الصياغية لبنية السطح البصري للتشك .1
 .كشف المرجعيات والعوامل الضاغطة في تاسيس السطح البصري .2
 .كشف المتغير التقني في اساليب التشكيل المعاصر في كل من العراق، مصر، المغرب .3

تمثلـت بـالمتغير التقنـي وحـدود زمانيـة محـددة مـا  وقد تحـدد البحـث ضـمن حـدود موضـوعية
 ).2008 الى العام -1945من العام(بعد الحرب العالمية الثانية 

فالمبحث االول تناول المفهـوم المعرفـي لالسـلوب ) االطار المعرفي(وتضمن الفصل الثاني 
ال تقف عند حد وانما هي تحـوالت  اذ تناول بعض المفاهيم الفلسفية التي اكدت ان عملية االبداع

ختبـاره وسـائط التعبيـر وا مستمرة تمليها على الفنان العديد من الضـواغط المـؤثرة فـي عمليـة الخلـق
 .عن االفكار بما يتالئم والقيم الجمالية والمعرفية
ربــط المفهــوم الفلســفي للتقنيــة مــع البحــث العلمــي  إذكمــا تعــرض البحــث الــى مفهــوم التقنيــة 

 .على ضوء النتاجات العقلية وانظمة المجتمع والحياة والقيم االعتبارية
التـي تاخـذ طابعـًا ماديـًا  ري والمتمثلـة بـالفكرةالمبحث الثـاني مؤسسـات المنجـز البصـ وتناول

مــن حيــث فعــل التطبيــق وهــذا مــا يــؤدي الــى ان يحمــل كــل عمــل فنــي الطــابع المميــز فــي اثــره مــن 
واقـــع ارادة االختيـــار والتعيـــين، فـــالفكرة للكـــل الفنـــي تكـــون فـــي دائـــرة المنطـــق خـــارج العمـــل الفنـــي 

كمـــا شــكلت الخامــة قيمــة ومرتكـــزات . سوســةوبمجــرد دخولهــا الــدائرة البصـــرية تصــبح مشــيئة ومح
الن  ؛مرتكــزا مهمــًا فــي تاســيس القــيم الجماليــة وقــد تتعــدى ذلــك اساســية للســطح البصــري بوصــفها

 .تكون الخامة هي العمل نفسه



 ه  

يؤكـد الفنـان مـن خـالل  إذكما تعد النظم التشكيلية من المؤسسات المهمة للمنجز التشـكيلي 
وفــق هــذا علــى وعليــه و  جــز، وقدرتــه التاثيريــة والتعبيريــة والجماليــةنظــم التكــوين علــى تكامليــة المن

المفهــوم يـــتم تاســـيس اشـــكالها عالقــات بنائيـــة تحـــتكم الـــى عالقــة الكـــل بـــالجزء او بـــالعكس ضـــمن 
 .انساق تختلف باختالف التراكيب الشكلية

قنية في وجدت الت وقدكما تضمن المبحث الثالث من الفصل الثاني التقنية واالداء في الفن 
 .تطرق المبحث الى الوسائط والتبدل التاريخي للتقنيةو  وسط الحداثة

تنــاول  وقــدنــرى تــداخالت بــين تــاثيرات الصــناعة علــى تقنيــات الفــن علــى مــر العصــور  كمــا
تحوالت الفن من في تبنت الحركة الدادائية  التيالمبحث التحول التقني من المصنوع الى الجاهز 

تســـعى الثـــارة الفوضـــى بـــين  ؛اســـًا النتفاضـــة فكريـــة وتقنيـــةكالمصـــنوع الـــى الجـــاهز وكـــان ذلـــك انع
افيـة وتقلــيص الحـدود الفاصــلة بــين الفـن والنشــاطات الثقافيـة االخــرى، ولجــأ قمختلـف النشــاطات الث

والعــــادي  ،ذلالمبتـــ مــــا فيهـــابمـــواد غريبــــة عـــن الفـــن  عمالً التشـــكيل الـــى االلصـــاق والتركيــــب مســـت
والمستهلك وفضالت الطعام كي تدخل تقنية جديدة في سياق العمـل الفنـي او تجعـل منهـا بعـد ان 

كمـا تطـرق البحـث الـى فـن التجميـع وتقنيـات . اعماال فنيـة قائمـة بـذاتها تعزلها عن واقعها الخاص
عـن الغرائبيــة  غيـر المـالوف اذ سـعى الفـن الـى االنحـراف عـن طرائقـه التقليديـة واخـذ يبحـث الفنـان

 .وما يثير المتلقي بغض النظر عن القيم الجمالية والتقليد االكاديمي
الجـذر التـاريخي للفـن التشـكيلي فـي كـل مـن العـراق ومصـر والمغـرب  الفصل الثالث وتناول

وفــق مفــاهيم فكريــة ادت علــى وقــد تنــاول مرحلــة التاســيس والــرواد والجماعــات الفنيــة التــي تاسســت 
نيــة واســلوبية كمــا تنــاول الفصــل اهــم المرجعيــات الضــاغطة خــالل مســيرة الحركــة الــى متغيــرات تق

الفنيــة التشــكيلية لكــل قطــر التــي تركــت بصــمات واضــحة فــي المنجــزات التشــكيلية مــن مرجعيــات 
 .اجتماعية وثقافية وتاريخية وتاثيرات الفنون الغربية وتقليعاتها التقنية

بحـــث واختيـــار مجتمـــع البحـــث وعينتـــه اذ اعتمـــد امـــا الفصـــل الرابـــع فقـــد تنـــاول اجـــراءات ال
والمبني على التجارب الفنية والمتغيرات التقنية واالسلوبية التي اعتمدها  الباحث االختيار القصدي

 .كل فنان
ــــار الباحــــ ــــل الوصــــفي ثوقــــد اخت ــــي  مــــنهج التحلي ــــات واعتمــــاد المؤشــــرات الت ــــل العين لتحلي

محـــاور الوصـــف البصـــري للمنجـــز التشـــكيلي استخلصـــها مـــن االطـــار المعرفـــي الـــذي جـــاء ضـــمن 
والنظم التكوينية التي اعتمدها الفنان وتقنيات االظهار والمرجعيات الضـاغطة واالسـلوب واالتجـاه 

واالســـتنتاجات والتوصـــيات والمقترحـــات وقـــد خلـــص  وقـــد تضـــمن الفصـــل الخـــامس نتـــائج البحـــث
 :البحث الى اهم النتائج المتمثلة

 .السطح البصري وبمضامين محلية تأسيسغربية في اعتماد الفنانين تقنيات  .1



 و  

لـى الفنـون المفاهيميـة اال اننـي ظهرت بعض التقنيات المتواضـعة التـي يمكـن ان ننسـبها ا .2
تقنيــات اتجاهــات مــا يشــير الــى ممارســة  فــي االقطــار الثالثــة ينجــد فــي تجــارب الفنــانلــم أ

 .الخ..و االداءفن الجسد او فن االرض او الكرافيك اكفنون ما بعد الحداثة 
خرج بعض الفنانين في تجاربهم التقنية عـن التقنيـات التقليديـة فـي مفهـوم العمـل المجـنس  .3

 .من خالل تداخل االجناس ليتعداه الى الالمجنس
كمــا عمــل اخــرون  وظــف بعــض الفنــانين اعمــاال فنيــة بيئيــا والعمــل علــى مشــاركة المتلقــي .4

سطحات االرضـية والمائيـة والفضـاءات لت المغلعمل الفني واستلعلى توظيف استخدامي 
 .البيئية كواسطة عرض

 
البحـــث فـــي تشـــخيص بعـــض التوصـــيات والمقترحـــات التـــي تـــدعم موضـــوع البحـــث  نتهـــىاو 

 .وتوسيع القاعدة المعرفية
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Abstract 
The research sheds light on a concept asserts that the primary 

human action in clouding thinking that deep rooted with technical fact 
and man becomes philosophical in his work and from this starting point 
the wedding between mind and the practice is as objective  coefficient 
for growth and expression process. whether  in art or in others. 

Stating from the realty of the plastic movement in said countries 
and with in the limitation of science and objectively and through 
transforming from the stationary to changeable and what was abase has 
become contrast, and these changes has risen a number of  inquires 
most important of which : 

1- Does the modern art depending the median as a message . 
2- Dose the modern  civilization of artificial dimension in a physical 

world pushed the artist to take the path of empirical science . 
3- Dose technology intervened in specifying the physical concept 

for the optical surface.  
In light of these facts the objective of the research specified by the 

following :- 
1-Detecting the manifestation technology and the formulation 

components for the optical surface structure of the modern plastic. 
2- Detecting the technical variable in modern plastic styles in Iraq, 

Egypt and morocco . 
And the research has eliminated with the limitation of objectivity 

represented by technical variable and time limitation after the second 
world war (from 1945   to  2008) 

And then the second chapter ( the knowledge from work)  
The first category displayed the recognition concept of the style 

where it deals with some philosophical concepts which confirmed that 
the creativity progress doesn’t at some extent, but they are continuous 
trams formation imposed numerous pressures on the artist.  

Influenced in creative process and examining it and expressional 
means of thoughts in away suitable with esthetic and knowledge values. 

Also the research also displayed the technical concept where it 
links the philosophical concept of the technology with the scientific 
research in light with the intellectual products and the society and life 
systems and the consideration values. 

As for the second category, which discussed the optical product, 
represented by thought which proceeds physical nature of the 
application action, and this leads that each artistic work its distinguished 
nature of its impact, from the reality of optional will and specifying, the 
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for the whole art to be in the logic circle out the artistic work and just 
entering the optical circle , becomes a will and sensitive, and the raw 
material has formed a value and underlying bases of the optical  surface 
as an essential base in foundation of the esthetic values and it may 
exceed this, that the raw material to be the work itself. 

And the plastic schools are considered of important for the plastic 
products, where the artist asset, through the construction systems upon 
the integrity of the product, and its influential, expressional and esthetic, 
thus and due to this concept, their figures are established , constructive 
relation figures ,the relation of the whole to the part is judged or vice 
versa with mode differs with the plastic components. 

Also the third category of the second chapter included the 
technology and the performance in art, where the technology is found in 
the middle of modernization, and the category has displayed the means 
and the historical changing of technology, we could find the 
interventions between the industry impacts upon the art technologies, 
over ages, also the category illustrated the technical transformation 
from the made to the ready made, the Dadaea'a movement has adopted 
the art transformations from the made to the ready made and that was 
a reflection to intellectual and technical uprising seeking for arouse the 
chaos among various cultural activities and to reduce the interval 
borders between the art and the other cultural activities, and recourse 
to construct to the adherence and assembling through using a strange 
material from art including the valueless ,common and the consumed 
and food waste to enter new technology in the context of the artistically 
work or made it afterward isolating it from it's special reality to an 
artistically works stand upon  by itself. Also the research illustrated the 
assembling art and the unusual technology, the art is striving to 
deviation of its traditional methods, and the artist seeking the 
strangeness in away that provoke the recipient regardless from the 
esthetic values and the academic mimics. 

 As for the third chapter which illustrated the historical root of the 
plastic art in Iraq. Egypt and Morocco and it deals with the foundation 
stage, forerunners and the artistic groups which are established due to 
intellectual concepts leads to technical and stylistic changes, also the 
chapter has illustrated the most important references through the 
proceed of the plastic artistic movement of social, cultural and historical 
references and the effect of the western arts and modern technologies. 

As for the fourth chapter which illustrated the procedures of the 
research and choosing the research society and its sample, in which the 
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researcher has depended on the intentional option based on the artistic 
experiences and the technical changes and the stylistic one each artist 
depended. 

The researcher has depended the descriptive analysis procedure 
to analyze the samples and depending the indications extracted from 
the knowledge framework that comes within the axes of the optical 
research of the plastic products and the constructive systems on which 
the artist depended, and the demonstration technologies and the 
pressure references, the style and the trend, as for the fifth chapter 
which included the research results ,and the conclusion, 
recommendations and the suggestions, and the research has concluded 
to the following out comes:- 

1- The artists depending a strange technologies in constructing the 
optical surface and with local implications.  

2- Some humble technologies have appeared, that we could related 
to the conceptual arts, but I could not find in artists 
experiences in the three countries that refers to practicing 
artistic technologies trends after modernization such as the 
body art, the earth art or the graphic art and the 
performance….. etc. 

3- Some artists trans pass their experiments technology to traditional 
technology in the concepts of type to non-type through the 
interrelation of types. 

4- Some of artists have mobilized environmental artistic works, act 
upon the recipient participation, also others act upon to 
mobilize using of the artistic work ,and water , earth surfaces 
and environmental spaces were used as a display media. 

The research was ended to diagnosis some recommendation and 
suggestions that support the research and expanding the 
knowledge base. 
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