
2536-9504
2735-5233

٢٠٢١


  مجلة علمية ُمَحكمة ( ُمعتَمدة ) شهرية 
  يصــدرهــا مــركــز بحــوث الشــرق األوســط   



(Issn :2536 - 9504) :

(Online Issn :2735 - 5233) :









٢٠٢١

www.mercj.journals.ekb.eg


ARCI
 Clarivate

 (ARCIf






جملة حبوث الشرق األوسط 



www.mercj.journals.ekb.eg


2010988051292022485413920224662703

  •
11566

Email: middle-east2017@hotmail.com







 
 





























 –






























  •

  •

  •

  •

  •



  •

  •

  •

  •





 –



 –

 –








 •
 •
 •
 •
 •
 •











 

 

 
 

 مية في تشكيل ما بعد الحداثةيمفاهرؤى 
Conceptual Visions in Post-modern 

 Art Creating 

 

 

 
 شيماء وهيب خضيرالباحثة/ 

 فرع الرسم - التشكيميةقسم الفنون 
 جامعة بغداد -كمية الفنون الجميمة

 

 

 

 

 
  



 0202 ديسمبر – السبعون العدد                  واألربعون السابعة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 804 

 

  



 شيماء وهيب خضيرالباحثة/                                              رؤى مفاهيمية في تشكيل ما بعد الحداثة 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 804 

  :ممخصال

ج ساىمت الحرب العالمية الثانية بتغيير شكؿ الحياة االجتماعية بفعؿ النتائ
نساني يعيد مما تطمب وجود موقؼ إ اا وسياسي  قتصادي  السمبية التي أثرت عمى الواقع ا

في خمؽ شكؿ مف أشكاؿ الموازنة  ميـالتوازف لمحياة بشكميا العاـ، كاف لمفف دور 
ثمرت عف أية التي اإلنسانعف الحركات  ثر النفسي اإليجابي فضًل الفكرية ذات األ

 وحقوقو. اإلنسافصياغة األفكار التي ترفع مف قدر 

الحداثة بفعؿ المتغير  إلىؾ المدة والدة فكر جديد الينتمي با في تمو شيدت أمريكا وأور 
غ المرحمة بنوع جديد مف الخطاب البصري الذي يحاوؿ االجتماعي واالقتصادي سب

و وتاريخ اإلنسافالحياة بشكؿ يميؽ ب إعادةإلجابة عمى التساؤالت المطروحة بإمكانية ا
تغير نسانية رفيعة المستوى، وليعد الطويؿ في محاولة إرساء قيـ أخلقية ومفاىيـ إ

ىو المدخؿ الذي والتاريخية المفاىيـ الفنية بحسب التحوالت السياسية واالجتماعية 
ف نقرأه في سياؽ اليزات الفكرية أالفكر)مابعد الحداثوي( و  إلىعبره  ف ننظرأيجب 
 صابت البشرية في مفاصميا عامة والفف خاصة.أيدلوجية التي واأل

مجموعة مف التساؤالت التي بد مف تحديدىا في  شكالية بيذه السعة الإف إ
ىؿ ما بعد الحداثة  :تيجماليا باآلإطارىا العاـ والمتمدد يمكف إجابات تحدد إتتطمب 

ىؿ يحمؿ ىذا التوجو و  حقبة ليا فترة زمنية محددة تدؿ عمى حركة معينة بالفف؟
برز التغييرات التي أما و  شكاؿ الرسـ المعروفة؟أيعة جذرية مع معطيات تاريخ قط

 ؟بأجمعوو العالـ أيا ىذه الظاىرة عمى فنوف التشكيؿ، ستترك

ىو التفكير في المستقبؿ المختمؼ اجس الذي تنطمؽ منو ىذه الدراسة ف اليإ
 إلى ييدؼلذلؾ فالبحث  ،اكثر حضورً كاف األ ةف فف ما بعد الحداثإوبما  ،لمفف

-0951بعد الحداثة لمحقبة مف  الكشؼ عف مرجعيات الشكؿ وتقنياتو في فنوف ما
 فكار وفي طرائؽ العرض.ما تمثمو ىذه الفترة مف نضوج باألل ـ0975
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Abstract: 

World War II changing the form of social life due to the 

negative effects on economic and political reality, which required the 

presence of a humanitarian position to retrieve the balance to life in all 

shapes. Art had an important role in creating a form of intellectual 

positive psychological impact and the human movement`s ideas that 

raise the value of man and his rights. 

America and Europe witnessed the birth of a new line which 

not belong to modernism due to the social economic changes The new 

type of visual dialogue that attempts to establish moral values and 

high-level human concepts, and according to political, social and 

historical transformations, which can be define as follow: Is post-

modernism an era that has a specific time period indicating a specific 

movement of art? Does this carry a fundamental data on the history of 

known forms of painting? What are the changes that this phenomenon 

will leave on the arts of formation, or the whole world? 

This study is based on is to think about the different future of 

art, and since postmodern art was the most present, the research aims 

to reveal the terms of reference of the form and its techniques in the 

postmodern arts of the period from 1950-1975, because this period 

represents ideas and methods of presentation. 
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 :تعريف المصطمحات

المفيوـ بحسب ما ورد في المعجـ الفمسفي ىو:" ، (Conceptionالمفهوم: )
ما يمكف تصوره، وىو عند المنطقييف، ما حصؿ في العقؿ، سواء أحصؿ فيو بالقوة، 

منيما ىو الصورة الحاصمة في  والمعنى متحداف بالذات، فإف كل   أـ بالفعؿ. والمفيوـ
ف الصورة مف حيث القصد والحصوؿ، فمف حيث إ العقؿ أو عنده، وىما مختمفاف

"صودة بالمفظ سميت معنى، ومف حيث إمق  .(0)نيا حاصمة في العقؿ سميت بالمفيـو

بالصورة الصوتية أو  لؾ "يرتبط مصطمح المفيـو ارتباًطا وثيًقاوالمفيـو كذ
ظيفة توسطّية في تفسير سـ يحمؿ معًنى، ويؤدي و المسانّية. فالمفيـو ا وبالعلمة السمعية،

(:" ىو Ernst Cassirer. ولدى الفيمسوؼ أرنست كاسيرر )(2)أو االختبارات"المشاىدات 
 (3) جوىر الموضوعات قيد االىتماـ." الفكرة التي تمثؿ كمية الخواص الجوىرية، أي

األفكار التي مجموعة التصورات و التعريف اإلجرائي لمرؤى المفاهيمية: 
بداعي تتجسد بشكؿ نتاجات فنية ال تحاكي الواقع بقدر تتشكؿ عمى وفؽ وعي إ

يكوف فييا الشكؿ والمغة البصرية محاكاتيا مفاىيـ محددة تطرح نفسيا كتساؤالت 
 لعممية التواصؿ الفكري وفعؿ التمقي الجمالي. اأساس

وميا الخاص والدقيؽ بمفي التشكيلسمة  تطمؽ ،(Formation) :التشكيل
التي )غفؿ  ف الرساـ يفيد مف مرونة وطواعية مادتو المونية،ا ألنظرً  ؛عمى فف الرسـ

ذا معنى خاص بو ينبع مف  امعين   ، فيصنع منيا شكًل ي معنىصميا( ليس ليا أأفي 
عو ا، وىو يصننو يصنع شيئً إف،ى حيف يرسـ لوحةطريقة تشكيمو، فالرساـ بيذا المعن

 .(4)و ىو يبدعوأنشاًء، إأي ينشؤه  اا حقيقيً صنعً 

أما العناصر التشكيمية في الفنوف البصرية ىي "الوحدات البنائية والتعبيرية 
 ، والتنظيمات المختمفة ليذه العناصر ىي التي يتميز بيا عمؿ عف آخر.(5)ية"ساساأل

: ىو مجموع المنظومات البصرية الناتجة بفعؿ التعريف اإلجرائي لمتشكيل
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حركة عناصر وأسس البناء في منظومة العرض البصري الما بعد حداثي محكومة 
 ومقصود. ة واالتجاه ويقاد بفعؿ أدائي واع  بنظاـ حر تقترحو شكلني األسموبي

النتاجات الفنية "ىو نشاط يشمؿ ، (Post-Modernism)ما بعد الحداثة: 
، وفي رأي آخر يعرؼ فف ما بعد الحداثة (6)"بعد الحرب العالمية الثانيةالتي جاءت 

بأنو "كؿ ما يبحث عف رموز جديدة ال بيدؼ االستمتاع بو، بؿ بيدؼ إضفاء شعور 
 . (7)تصويره" إلىأقوى بما ال سبيؿ 

 إلىالرؤى واألساليب الفنية التي سعت جرائي لما بعد الحداثة: التعريف اإل
التمرد عمى السياقات الفنية السائدة وأحلؿ لغة خطاب بصري تحاكي المتغير الفكري 

 والحياتي بعد الحرب العالمية الثانية.
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 :المتغير الجمالي فيما بعد الحداثة

باتت النقمة الكبيرة مف المتخيؿ الذىني والمادي في عصر الوسائط 
تناقؿ وتوافر  وأرساؿ إالتي تتكفؿ بتمؾ الوسائط ب امرورً علمية الجماىيرية واإل

ما توحي بالفوضى لتعدد الرؤى الفكرية  غالًبا فكار، كثيرة ومتشعبة،واألالمعمومات 
يجاد موقع بيف الوسائط إعف ىذا التفكير في  كثيًراال يبتعد والتطمعات المعرفية، والفف 

ينحكـ بيا منطؽ "  لمعالـ الخارجي والتي يتعمؽ بالرؤية الموضوعية األمرلكف  األخرى
زاء إالثاني لكؿ ما ىو ذاتي  األمرو  ،واًل أ ،(8)يتضمف العناصر في نظاـ مف العلقات"

ركاف أالذي عاد وبقوة ليفرض وجوده بيف بالتداوؿ  األمرمور الواقع عندما يتعمؽ أ
 المنتج والمنتوج و المتمقي. :العممية الفنية الثلثة

ف أو  ،و صورة مف صور الواقعأسممنا بأف الفنوف ليست سوى تصوير أذا ا  و 
ساليب ف ال معنى لمحديث عف األأمحسوسة فل بد مف القوؿ  أشياءية الدالالت الجمال

ف إما الرسـ غير التصويري فأألف كؿ رسـ ىو حسي بالتأكيد  ؛كالرسـ التجريدي وغيره
صورة  داؿ التصويري ىو بالضرورة، ولكف " السميتو تصح عمى مستوى المدلوؿ فقطت
 .(9)ا"يقونية تمثؿ واقعً أ

يحاءات ا  لوقت ذاتو مضمنة برسائؿ وشفرات و ف الفنوف تمثلت وىي باإ
ال مرئية و أ، مرئية و متخيمةأف تكوف ىذه التمثلت حقيقة ألمطبيعة والمجتمع، ويمكف 

ا في القصر مف كبير الرساميف يومً  الصيفباطرة أحد ألقد طمب " ذاتيةو أموضوعية 
ألف خرير الماء كاف يمنعو مف  ؛ف يمحو الشلؿ الذي رسمو في لوحة جداريةأ

ا مف ف فييا شيئً أالصورة التي نعتقد بصمتيا البد  ىذه الحكاية تنبئنا بأف ،(01)"النوـ
لكنيا ، الصورة تشتغؿ بوصفيا سمطة فعميةفثر المستنسخ، بحقيقة األ الكلـ حيف نؤمف

رواء ربما ال تعبر صورة الماء عف اإل، و التضميفو أرساؿ تتغير في قدرتيا عمى اإل
درجة ال نستطيع  إلىصبحت شبعة أف عيوننا أكيد ومف األ ،وصورة النار عمى التدفئة

حياف الفاتف، بؿ زالت في بعض األو أمعيا التمييز بيف العاري والفاحش والمدىش 
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زاء ممارسة الفعؿ ورد الفعؿ في تقبمنا لمفف، فمع إننا إلي، التمايزات بيف اليدوي واآل
لواقعي. لقد غدا كؿ شيء قابل االحساس بالمدى والمعنى ا اختفى ،المسافاتختفاء ا

تية سريعة والعصر فالفف التشكيمي بطيء والمعموما ،متلؾ وبسرعة وبل جيدلل
 .زمنة عمى الموحةالبصري يقصر األ

تغدو السائؿ والمرتج واالنتقاؿ والمرور، حيف  إلىنيا تحيمنا إف ،ما الشاشةأ
 ما .(00)ا لمحدودف الوسيط التقني يجعؿ مف نفسو عابرً أثيرية، و أالصمبة سائمة و  شياءاأل

المحيط الفكري الذي تل مرحمة الحداثة الفنية بتفاصيميا المعروفة والمألوفة،  إلىيشير 
" في الوقت الذي يكوف معو المشاركوف في :(Petr Bogatyrev) بوغاتريؼبيتر يقوؿ 

ر يجيز المسرح الشؤوف العممية واالجتماعية مدركيف لممعاني التي يعمقونيا عمى الظواى
ومف ىذه  .(02)بقدر ما تعني فقط" شياءتخدـ األ، عف الوظائؼ العممية بأف تترفع المعاني

نما عمى مستوى إتضميف و الأالفف البصري عمى مستوى التعييف  نحدد قدرة ،النظرة
. فالملبس مثل في بحد ذاتو يحمؿ خصائص تتصؿ بالعرضف ىذا الوجود أو  ،الوجود

خلقية، بؿ تعرض أصورة ما ال تعبر عف خصائص اجتماعية واقتصادية ونفسية و 
 ستمرار.امتغير بحالة والي القائـ عمى اإلخرى نتيجة االلتباس الداللأتمثلت 

  :الذاتي والموضوعي

ياـ في ىذه األف"  أوسعكبر و أد تبدؿ الفف وغادر منفاه المتخفي، واكتسب معنى لق
ضافي لجية توثيؽ صمتو إف الفف سيحظى بدفع أتنؽ عدد متناـ مف الفنانيف فكرة يع

ف يقيموف مشاريع ا بالمعنى االجتماعي لمكممة ويتزايد عدد الفنانيف الذيبموضوعو خصوصً 
حرى يؤمنوف بأنيـ بيذه و باألأفيـ يأمموف  ،ذواتيـ إلىو ينسبوف ميمات أفي الحيز العاـ 

وتنكسر ال مباالة الجميور العريض بالفف.  .(03)الطريقة يضعوف حدا لعزلة الفف البصري
ف كاف الناس يذىبوف أ، فبعد ستلـ البصريااللقد تحوؿ الفف مف مكانو واختمفت طرائؽ 

لييـ وكانت البداية إعماؿ بنفسيا خرجت تمؾ األ ،عماؿ الفنيةالمتاحؼ ليشاىدوا األ إلى
كثر أحقؿ تكاثر مع الزمف بصيغ  إلىـ تمددت ىي الحضور في الحيز العاـ ث
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ع و ا لوجو مع الموضوجيً  ألتصاؿا إلى، وتحوؿ المفيـو الفني مف البيئة الذاتية علنيةإ
جنب مع  إلىا لذلؾ نحف نعيش جنبً الذي يمثؿ الواقع بكؿ تفاصيمة المادية والروحية، 

، نعيش العصر الذي جعؿ ملبسنا كوكبة جدراف المدف والسيارات والقطاراتالصورة عمى 
بيذا المعنى  ،خبارت والصور وجدراننا مكانا لعرض األمف العلمات والماركات والكتابا

ألف كؿ  ساليبوأتشاكمو مف سياقو الجديد، ومف التنوع الكبير في ف البصري يستمد الف
، وىي بمجموعيا قتو باالقتصاد والتجارة والتسويؽعل أساسعمؿ فني بات يتموضع عمى 

حؼ االفتراضي غير المرتبط بمكاف ا مف المتتؤلؼ خطاب الفف وىذا االئتلؼ يشكؿ نوعً 
دلة الفنية وجدراف المدف لمطبوعة واألوحات المطبوعة وغير احيث تشكؿ الم ،و مبنىأ

ما عمى المستوى الثاني لمفف وطرائؽ أا ليذا المتحؼ االفتراضي. أساسا زءً والشوارع ج
 أساسسـ والتصميـ والفوتوغراؼ ىي عماؿ الفنية في الر األف كؿ إف ،التواصؿ البصري

ذا كاف إف ،لقد اختمطت بعض المفاىيـ الجديدة في تحديد العمؿ الفني ،ومفاىيـدوات أ
ضاءة في المدينة فعمود اإل ،اا عمل فني  يضً أصبح أف الشيء إف ،االعمؿ الفني شيئً 

ف صورة الفوتوغراؼ إالفني كما ، وليا مرجعيات العمؿ فكار محددةأعلف يقعاف عمى واإل
 تتماىى مع تكويف لوحة فنية.

دى التوقعات العالية ل إلىفيو االنتباه  ،في تبدؿ الفف ،المستوى الثالثما أ
ح المعمف بقدرة الفف البصري فضؿ ىذه التوقعات االقتراأالناس مف تطبيقاتو الجديدة، و 

ف يساىـ في نوعية أ نجاز شيء ما وعمى سبيؿ المثاؿ يمكف الفف البصريإعمى 
ويزيد مف وعي  الذات والمحيطؿ بيف ا مف عممية التواصالحيز العاـ ويصبح جزءً 

حياء المدينة ويسيـ في التماسؾ االجتماعي إببيئتيـ، ويحسف نوعية الحياة في الناس 
 ويخمؽ احتماالت لمتكيؼ وتحقيؽ اليوية.
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 :الحداثةسياق ما بعد 

ذا كاف ا  و  ،ا في صياغتوا حتمً ا كبيرً ف لمسياؽ تأثيرً إف ،ذا كاف الفف قد تبدؿإ
ف ليذه الرسالة إا "فكثر وضوحً أمعاصرة في الرسـ والتصميـ رسالة الفنية اللألعماؿ 

و واليمكف فيـ المكونات الجزئية ا وضعت فيا مضبوطً ا معينً ا تحيؿ عميو وسياقً مرجعً 
التي تنجز فييا ىذه الرسالة  الملبساتحالة عمى ال باإلإو تفكيؾ رموزىا السننية أ

 . (04)لخطابياخبارية دراؾ القيمة اإلإقصد 

 ،ف السياقات غير المفظية تمثؿ المحيط الذي تولد فيو الصورة الفنيةإ
  :ويتضمف السياؽ مف ىذه الزاوية العناصر التي تساىـ في صياغة العمؿ الفني

 الموقع: أي موقع العمؿ الفني المكاني والزماني.-0

 عكس.و الأالجمالي" واليدؼ الجزئي الوظيفي اليدؼ الكمي " اليدؼ:-2

 :إلىاليدؼ التواصمي: ويستند -3

 الغاية مف العممية التواصمية.-أ

 المشاركيف فييا.-ب

 نوعية المشاركة.-ج

نما دورة إعماؿ الفنية، نتاج األإىماؿ جوانب السياؽ عند إاليمكف ىنا 
متداده بقوة نتاج نظاـ جديد لمتواصؿ الإعف طريؽ ا لزامً صبح أو  ،المفاىيـ قد تبدلت

جسيمات تدور في دوامة  إلىتفكيؾ العالـ القديـ وتحويمو  إلىدى أرجاء العالـ أفي 
طبيعة تواصمية مختمفة  إلىدى ذلؾ أ. و (05)وحطمت كؿ علقة بيف المنتج والمستيمؾ

كيد أمتيا وىي بالتعف طريؽ الفف مثمما ظيرت اقتصاديات كبرى تتحكـ في العممية بر 
وفي مكاف الرعاية الفف سمعة والفناف منتجا لمسمع  صبحأقوى غير شخصية، لقد 

حؿ السوؽ كسياؽ تواصمي حر، ويتألؼ مف مجموعة ىائمة فقد الشخصية لألعماؿ 
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 مف الزبائف يطمؽ عمييـ لقب )الجميور( وخضع الفف بصورة متزايدة لقوانيف المنافسة. 

ال إما ىي لييا العمؿ الفني إغير المحددة المعالـ التي يشير  ىذه الحقيقة
كثر قدرة عمى تمييز أظواىر االجتماعية مما يجعؿ الفف السياؽ الكمي لما يسمى بال

 Jan) موكارفسكيجاف ، وعمى حد قوؿ ينو وتمثيمو دوف غيره مف الظواىرعصر بع

Mukař ovský): ف أليو ال بد إف العلمة الفنية والشيء المشار ف العلقة بيإ" ف
 .(06)السياؽ الكمي لمظواىر االجتماعية " إلىتحيؿ 

ف أخر و آواصمية تظير في فف وتختفي في فف وبذلؾ يصبح لمعمؿ الفني وظيفة ت
العمؿ نفسو يقـو بقيمة تسجيمية ليا تحوالتيا التي تطرأ عمى العلقة التي تربط بيف العمؿ 

 وتزيينيا.أا تصادي  ا اقو عاطفي  أا سواء كاف الشيء جمالي   ،نفسو والشيء المعبر عنو

 :جماليات ما بعد الحداثة

ا في الرسائؿ ي  أساسا دورً  المحكيا ما يمعب االتصاؿ البصري غير غالبً 
الممصقات ونحصؿ عمى رسائؿ المغوية التي نستمميا، فمثل نقرأ الكممات عمى 

وية وربما تشير الرسالة ف تكمؿ الرسالة المغأضافية، فالرسائؿ البصرية يمكف إ
كنيا قد تناقض ول ،علفي اإلو توضح ما تقولو الكممات فأ ذاتوالشيء  إلىالبصرية 

 ذا كانت الشفرة المصممة خارج سياقيا.إما تقولو الكممات 

اج والملبس ننا نستطيع تمييز الشخصيات الرئيسة في مسرحية عف طريؽ المكيإ
اني وقد تسيـ المكونات و انتماء الطعاـ في األف نميز أحياف ثـ نستطيع في بعض األ

كلت في تكويف تمؾ المعاني. ىكذا تعطينا ع الخاص باألعداد والترتيب والموقوطريقة اإل
 سموبية لنص لرسالة.د في فؾ شفراتيا عمى الخصوصية األالصور معاني متعددة تعتم

ا في مصموبً فصورة المسيح  ،ينطبؽ ىذا التواصؿ عمى الصورة الفنية البصرية
ر عمى كثر مف صورة رجؿ ثبت بالمساميأوروبا مثؿ يعطينا أعصر النيضة في 

. في حيف (07)عميؽ وجاد عف الشعور الديني " نو " تعبيرأقطعتيف مف الخشب، 
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كثر أالمقدسة  شياءردة لكنيا تنبئنا بالتعبير عف األسلمية مجكثر التعبيرات اإلأتعتبر 
عمى  أوسعتواصل  الفف دنيوية، وبأتباع ىذه الشيفرات يقيـ أشياءمف التعبير عف 

 مستوى البشرية، وعف طريؽ االسترجاع يكوف فؾ شفرات الصورة والدالالت المحيطة
ا لممكاف منو في كثر استتبابً أدراكنا لمصور والواقع إف أبيا وفي الفنوف التشكيمية يظير 

لقد و  ،شياءاألتغيير الذي يطرأ عمى ال عبر الإننا ال نشعر بالزماف إحيث  ،الزماف
لمفاىيـ ف المفاىيـ المكانية تسبؽ اأ إلى( Rudolf Arnheim)شار رودولؼ ارنيياـ أ

 التي تدرؾ علقات التجاور، ف حاسة البصر ىي الوحيدةأالزمانية وتسيطر عمييا و 
ف ندرؾ أننا يمكف إا " وىذا يعني ا صحيحً عماؿ الفنية تدرؾ ككميات لكي تفيـ فيمً واأل

 يصالي.يحدد المعنى اإل األمكنةواختلؼ  صورة ما عف طريؽ حركيتيا المكانية

 :في فنون ما بعد الحداثة رؤى وأساليب جديدة

، سرار الكامنة وراءىاسرار الصورة البصرية واألأمعرفة  إلىكؿ متمؽ يسعى 
علقة بالواقع ليا غيرىا، فالصورة و أفوتوغراؼ  صورةو أتشكيمية لوحة سواء كانت 

وىؿ  ؟المخيمةـ أستحضارىا السؤاؿ ىؿ لداللة الصورة ارتباط بوا شياءالمادي أي باأل
وبذلؾ تستحضر في  ،دراؾ الواعيف تصنع الشيء بماديتو في حقؿ اإلأوظيفتيا 

 ؟وىؿ لمصورة بديؿ لمشيء الذي نسعى لفيمو ؟المخيمة ىذا الشيء

ا ا واحدً ليو شيئً إلوؿ والمشار ـ الذي يجعؿ مف المدف مصطمح الوىإالشؾ 
ف أـ أ ؟صؿتكوف طبؽ األبداع صور إينطوي عمى الكثير مف التعقيد، فيؿ يمكف 

ألنو  ؛د في ىذا الموضوعاوال نريد ىنا االستطر  ؟ف تحؿ محؿ الشيءأالصورة ال يمكف 
 الصورة تقـو عمىو أف قراءة الموحة إ :ف ما يمكف قولوإال إسيبتعد عف مركز دراستنا، 

تعمـ العلمات التصويرية كما تقننيا الثقافة المعينة وليس عمى نوع مف التعرؼ 
  .(08)التمقائي البدائي، والثقافة ىي التي تعطي داللة ليذه العلمات
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 :في فنون ما بعد الحداثة داءاتالوعي البصري وتعدد األ

، نتاجياإبطريقة  اإلنسافة الشيء الوحيد الخارج مف وعي كانت الموحة الفني
و أانطباعي و أ، منيا ما ىو واقعي ت تعبر عف الحياة بأساليب مختمفةفكانت الموحا

تجريدي. الموحة في ىذا الصدد صورة واحدة مف صور الحياة و أرمزي و أتعبيري 
 منكسرة في مرآتيا.و أمنعكسة 

 والمتجمدة )المقطةف تاريخ الرسـ بيذا المعنى ىو تاريخ نمط الموحة الثابتة إ
 ؛حدث مثؿ ذلؾ ويحدث في تاريخ الفف، تداوليةو أيديولوجية أنشطة أالواحدة( عبر 

كثر مف حيزات )لوحات( يرسميا فنانوف أ إلىيتسع  ف مجاؿ الصورة محدود، والأل
وتتسابؽ  ،سموبيا وتفردىا وتقنياتياأف يستطيع التحكـ في نوع المقطة و وىـ وحدىـ م

ؿ ومتفرد في ىذا الجو ظيرت صيأنتاج إنيا أقتنائيا عمى االمتاحؼ وقاعات العرض ب
ذا كاف اختراع إوالسؤاؿ: ما  ،فيـ الصورة لة التصوير، وبدأ عصر جديد فيآفجأة 

 خر.الذائقة بعًدا آ إلىأو أضاؼ  ؟نفسو قد حوؿ طبيعة الفف التصوير

نيا أو أظير وعي حقيقي عند الفنانيف بأف عصر الموحة يوشؾ عمى النياية، 
ية لكي تحتؿ مكانيا في اإلنسانثار ا مف اآلحواؿ سوؼ تكوف جزءً حسف األأفي 

المعطيات الجديدة والتحرؾ  إلىوىكذا حاوؿ الفنانوف االستجابة  المتاحؼ والبيوت،
فمـ تعد الموحة  الحداثة وما بعد الحداثة.عد عصر تجاىات مختمفة، لما سمي فيما باب

عداد والتييؤ وعمؿ ا مف خلؿ اإلمثل ممتزمة بالمراحؿ التي كانت تمر بيا سابقً 
خرى لـ تعد أدائي، وبعبارة ا بالفعؿ األصبح العمؿ الفني مرتبطً أولية، بؿ الدراسات األ

جاه )التعبيري وىذا ما ظير في ما يعرؼ باالت ،النتيجة ىي الميمة بؿ الممارسة
ضافة لمفضاء إؽ المممس بأحجاـ الكانفاس الضخمة، حيث االىتماـ بتحقي ،التجريدي(

ثناء أتي نحدث ا في كؿ جزء مف العمؿ وتسخير الصدؼ الا ميم  الذي يمعب دورً 
( مثل تقنية خاصة Jackson Pollock) ، حيث استعمؿ جاكسوف بولوؾالعمؿ

لقد و ، األرضا تقنية صب وتقطير الطلء الخفيؼ عمى الكانفاس الممتد عمى مستخدمً 
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كثر حرية أنا أ األرضعمى الحامؿ، عمى  يف لوحاتي ال تؤدإعممو قائل: " فسر
سير أف أستطيع أنني بذلؾ إجزء منيا، طالما  ألنني ؛الموحة إلىقرب أحس بأنني أ

نني أكوف بذلؾ داخؿ الموحة و أوبعبارة مجازية  ،ربعةعمؿ عمى جوانبيا األأف أو  ،حوليا
دوات التي يستعمميا المصور ا عف األمضي مبتعدً أ

نني إالحامؿ والباليت والفرش وغيرىا. العادي مثؿ 
فضؿ العصا والمسطار والسكينة وسكب سائؿ الموف أ

وسط عجينة لونية و أالموف  في صفيحةمف ثقب 
و أقطع الزجاج المجروش و أمخموطة بذرات الرمؿ 

تكويف )، كعمؿ (09)غير ذلؾ مف المواد الغريبة "
 .(0صورة )، (21)(06

في الشكؿ تقع عمى مفيوـ مختمؼ  ،خ الرسـلقد بدأت ظاىرة جديدة في تاري
ف ذات قيمة وال جدوى في بعد اآلصؿ ليست " فعلقة الصورة مع األ ،ستعارةواال

 .(20)عصر النسخ السريع "

فة، ومعظـ ستعماؿ مواد مختماغير مسبوقة وب جراء تجاربإلقد بدأ الفنانوف ب
، ففي الموحة مكانات في )الممصقات(استكشاؼ اإل إعادةىذه التجارب تكونت مف 

ضافات الكوالج إفعل، في حيف كاف النسيج الممفت لمنظر يمثؿ شيئا خمقو الفناف 
ففكرة مارسيؿ ، الفناف نفسو إلىجاءت تسعى جاىزة 

( عف الشيء الجاىز Marcel Duchamp) دوشامب
لشيء حدى االبتكارات الرئيسة لمدادا، في فكرة اإكانت 

)التجميع  إلىالجاىز ثـ تطورت صورة الفف 
 .(2 صورة. )(22)والقمامة(

(0صورة )    

(2صورة )  



 شيماء وهيب خضيرالباحثة/                                              رؤى مفاهيمية في تشكيل ما بعد الحداثة 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 882 

ؼ الخلفات بيف ف التكعيبييف كانوا قد وظفوا الكوالج كوسيمة استكشاأورغـ 
يدي أا، وحيف وقع في ، ووسع السرياليوف والدادائيوف مف مداه كثيرً التشبيو والحقيقة

 ،اعماؿ موجودة مسبقً أفف التجميع، وىو وسيمة لخمؽ  إلىجيؿ ما بعد الحرب تطور 
وذلؾ بوضعيا معا،  شياءوصؿ فيما بيف األقامة حمقة إحيث تنحصر ميمة الفناف ب

محو الحدود  إلىميز فف ما بعد الحداثة الذي سعى ، وىذا ما يشياءكثر مف صنع األأ
 . الشعبيةو أالفواصؿ ومحو التمييز بيف الثقافة العميا والثقافة الجماىيرية و أ

ع كاف قد دفع فف ما بعد ف ىذا التحوؿ في بؤرة الموضو إ
يمة حد قريب ذات ق إلىزوايا لـ تكف  إلىالنظر  إلىالحداثة 

كثر تداولية، أطبقات ومواضيع  إلىفنية، وانتقؿ مف فوقية الفف 
علنات وقصص الكارتوف ا مف الثقافة الشعبية اإلمستعيرً 

ا المصورة ومنتجات السوؽ ليصبح الميمؿ معادال موضوعي  
، وىذا ما نجده مثل في عمؿ الفناف ياإلنسانا لموجود وشكمي  

( الذي يحمؿ Robert Rauschenberg) روشينبيرغروبرت 
 (. 3صورة ) ،(23) تسمية )مونوغراـ(

ستعماؿ رأس عنزة اخراجو بييئة فنية با  يؼ كائف حي و تـ توظ ،ففي ىذا العمؿ
ات تقنية مختمفة وبيذا محنطة مع مواد مختمفة كالمطاط والجمد والشعر، ووفؽ معالج

البنيات المجاورة ليحمؿ طروحات العصر ا مع  متجاورً نتج الفناف عمًل أاالختلؼ 
عمؿ فني،  إلىبار كؿ شيء قابؿ لمتحوؿ الجديد المتمثؿ باالختلؼ والتناقض واعت

 .ا مف النفاياتحتى واف كاف مستخرجً 

 (3 )صورة

(3 صورة)  



 0202 ديسمبر – السبعون العدد                  واألربعون السابعة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 880 

داة لتحقيؽ تقنيات أصبح الجسد وسيمة و أىنا 
د توسع الموضوع بعد ذلؾ ليحمؽ لق ،جمالية جديدة

 اإلنسافد عمى المألوؼ في الفف، في التأكيا عف بعيدً 
الفناف  ا نراه في عمؿيضً أوىذا  ،ثاثو والطبيعةأثـ 

 ةوثلث حدأوىو )كرسي و ( Joseph Kosuth)جوزيؼ كوسوث
نطواء وصورة فيو يتألؼ مف كرسي خشب قابؿ لل (.4صورة) 0965عاـ  (24)كراسي(
، وصورة فوتوغرافية مبكرة لما تعنيو كممة كرسي في القاموس..ويطرح الفناف عمى كرسي

ى ىوية يمكف التعرؼ عم ،: في مف ىذه االختيارات الثلثةاآلتىالسؤاؿ مشاىديو 
ف كاف إو أ ؟ـ في الوصؼ المفظي لوأ ؟ـ في ما يمثموأ ؟في الشيء ذاتو ؟الشيء
 (25)ا؟طلقً إمكاف التعرؼ عميو في أي منيما باإل

 :في تشكيل ما بعد الحداثةرؤى مفاهيمية 
وحدة كونية ىي ف كاف الفف عبر تاريخو يقـو بمقتربات موضوعو عمى أبعد 

عتباره اتفعيؿ دور الموضوع ب إلىا، حيث يسعى الفنانوف كثر رقي  بالذات الظواىر األ
ستلـ فالمحيط بشكمو المادي يمثؿ مادة ا ،الصياغة التشكيميةالمحور الذي يكوف 

: ف مف اولنبدأ اآلبصري دائـ وبشكؿ يومي،  ف كممة إلمرتكز النظري ليذا المفيـو
ال ضمف فرع محدود مف مشروع )عمـ إعدىا العممي ال تكتسب المفيومية اليومي في ب
ألف االىتماـ بالحياة اليومية كموضوع  ؛و السسيولوجيا )الحياة اليومية(أاالجتماع( 

ىذا خرى مف الحياة االجتماعية، أجي حديث النشأة مقارنة مع جوانب سوسيولو 
خرى مف أكعمـ حديث تعمؿ مقارنة مع فروع  ف السوسيولوجيا نفسياأ إلىضافة باإل

برز أ( الذي يعتبر مف Erving Goffman) وفمافغية، يقوؿ ارفينغ اإلنسانالمعرفة 
ا يكية الميتمة بالحياة اليومية: "يوجد مجاؿ حيوي لـ يكف بعد موضوعً األمر جوه الو 

وىو المجاؿ الذي توجد فيو التفاعلت وجيا لوجو في  .لمدراسة العممية بالشكؿ الكافي
يتضح عبر  دياف، وعميوالتي تبنييا معايير االجتماع واألالحياة اليومية، ىذه التفاعلت 

بالضبط ىو و ، مجاؿ جديد واسع وشاسع إلىنو مفيـو يشير أتحديد مفيـو )اليومي( 
ف أا و ي خصوصً اإلنسانشكاؿ النشاط أف متعدد الجوانب، تتداخؿ فيو كؿ ميدا

(4صورة)  

(5)صورة   

(8 صورة)  
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بؿ يتعدد  ،المباشر )كما ذكرنا(ي والسياسي والثقافي اإلنتاجال يقؼ عند حدود  األمر
فعاؿ بسيطة أنيا مكونة مف إقة بسيطة وواضحة، مجاالت ال تعبر عف نفسيا بطري إلى

 فعاؿ بسيطة غير متعددة مرتجة وليا غموض خاص.أنيا مكونة مف إ ،وواضحة
ف ف الغموض خاصية مأليومية "بمغة واضحة وصريحة الحياة اوقد وصفت 

مجرد شرط .أي انو ال (26)ية "أساسف تكوف خاصية أخاصيات الحياة اليومية، ويمكف 
ذ يزداد اتساع اليومي كمما تجاوزنا إ، ، بؿ غطاء ليذه الحياةو حاجة لمحياة اليوميةأ

مشاريع فكرية/  إلىيفضي ذا كاف النقد والتفكيؾ ا  . و نقمو وتفكيكو إلىالمعطى المباشر 
أي ممارسة في الواقع  ،ف ممارسة التفكيؾ ىنا بصدد مكونات الحياة اليوميةإفمسفية ف

ة والمنفعمة فيو، بؿ مف شأنيا بناء نظرية عممية عف اليومي والجوانب المكونة لو والفاعم
 ىونما ا  فف واقعي، و  إلىألنو سيفضي  ،اليومي كما ىو إعادةعمى  األمرال يقتصر 

ومف شأف ىذه  ،ليو الظاىرة اليومية لمحياةإرساء قواعد التفتيش فيما تحيؿ إ أساسجد و 
نتاج ت التي يمكف بسببيا طرح الشكؿ إلحاالممارسة الكشؼ عف غير المألوؼ واإلال

 . (27)خر يجعؿ السؤاؿ عف ما وراء الظاىرة وليس الظاىرة نفسياآطقس مف نوع 
( )نظرية القمامة وفرضيات Jonathan Culler) لقد حمؿ جوناثاف كولر

نثربولوجية االجتماعية يات األأساسحد أيث يرى في الظواىر اليومية بأنو ح ،القيمة(
بصري أي وضع المادة حيث يثير نقاشيا عف الشذوذ ال ،كما وىي )النقاء والخطر(
، المحرمات االجتماعية عف طريؽ رفض التفسير الطاريء في غير محميا: التموث

: " حيث توجد في االستعماؿ، يقوؿما نسميو القمامة و أالذي يعامؿ المادة العادية 
التي نسمييا قمامة ىي نتاج ثانوي  شياءف األأ ،ويوجد النظاـ ،القذارة يوجد االستعماؿ

 .(28)لترتيب منظـ وينطوي الترتيب عمى رفض العناصر غير المنظمة"
فكار عامة ف ىذه األإ، والحاؿ ففكار ظيرت نتاجات ما بعد الحداثةمف ىذه األ

نو فعؿ التقابؿ واالختلط والتركيب والتزاوج بيف إخر، آا مف نوع فعل فني  عادت تحقؽ 
وىو  ،صياغة التجنيس الفني لـ تعد قائمة إعادةف إما ىو عاـ وما ىو جمالي، وليذا ف

 ا.كثر مف خمسيف عامً أالمدارس والتقسيمات الفنية منذ  سباب ضمورأحد أ
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 الحداثةتحميل مجموعة من أعمال فناني ما بعد 

 
 (Jackson Pollok)سم الفنان: جاكسون بولوك ا

 number 31 )29) اسم العمل:
 2442: اإلنتاجتاريخ 

 الخامة: طالء عمى الكانافاس
 سم 044 – 432: القياس
 : مؤسسة حقوق الفنانين / نيويورك العائدية

و أما المضموف الواقعي أفكرة )الحدث(  إلىا ا وشكمي  يؤشر تقني   الفنافعمؿ 
 الفنافيؤمف  شكاؿ.ماـ حركة األأقؿ ال يمثؿ عمى األو أفميس لو وجود  ،االجتماعي

شكاؿ غير ة وقانوف الصدفة ىي التي تخمؽ األفي المنيج القائؿ بأف الوقائع الحر 
مثل  اإلنساففشكؿ  ،مف الوقائع االجتماعية ىـ تعبيرأالمألوفة، وىي و أالمعروفة 

شكاؿ الواقعية ال تيتـ بالعمؿ الفني نفسو بقدر واأل، تشاىدهو أتجده بقربؾ  فأيمكف 
 ا. ا ووجودي  ما ىو موجود تاريخي   إعادةي أشكاؿ، تاريخية األ إلىاىتماميا بالرجوع 

التقنية  ف مفيـوإجية جديدة في الفف صورية خالصة، لو يو يدأ الفنافلقد حرر 
يديولوجية يعيشيا أ إلىف العمؿ الناتج ىو الذي يؤشر أالقائـ عمى الصدفة يرى 

 داء.نيا تتبايف في المينية وطريقة األالفنانوف في حقبة معينة ػػػػػػػػ ما بعد الحداثةػػػػػػػػ لك

ف نسميو الفعؿ يقؼ عمى مفيومات ثانوية في أما يمكف و أف ىذا العمؿ إ
قوـ عمى عمؿ قصدي وفعؿ ذي طبيعة ألف الرسـ في مفيومو التاريخي ي ؛حقؿ الرسـ

تاج الشكؿ نإ إلىا جعؿ مف تقنية الرش والنثر والصدفة محورً  الفنافلكف  ،نسانيةإ
شارات المرتبطة غير المرغوب والمعيف حيث تغيب اإلي الشكؿ أالػػػػػػػ)ما ورائي(، 

الفعؿ )الرسـ  إلىالمستند و أبالعالـ الموضوعي ثـ تيتـ بالتصوير الشكمي االنفعالي 
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       الحركي( المعتمد عمى المصادفة والحدث العرضي.
 William De)اسم الفنان: وليم دي كوننغ 

Kooning) 

 )31) (2اسم العمل: امرأة رقم )
 2440-2442 :اإلنتاجتاريخ 

 الخامة: زيت عمى الكنفاس
 العائدية: مؤسسة حقوق الفنانين / نيويورك 

عممو ىذا في حقؿ)التعبيرية التجريدية( وىو يحتفظ بأسموب يجمع  الفناف قدـ
شكاؿ التعبيرية التي ال تنفصؿ عف ة كما مارسيا التعبيريوف وبيف األليبيف العفوية اآل
لقد  ،عمى الرغـ مف غموضيا وغموض المدى التشكيمي المرتبط بيا ،عالـ المرئيات

ي ولو مف بعض اإلنسانولـ يمغ الحضور  المتداخمة األلوافاستعمؿ الخطوط المتباينة و 
 .األخرىارات شنؼ واإلجزاء الجسـ كالعيف والفـ واألأ

اـ لصالح التفصيلت ومنظومتيا ماـ رسـ لو قابمية تحطيـ الشكؿ العأننا إ
و أيجاد الفعؿ الداللي إيمكف ىنا  ،ا في العرضكثر عمقً أشارية، حيث يبدو التعبير اإل
منطقة الصدر والحركة  ،تية: العيوف المفتوحةفي المناطؽ اآلج المعنى التعبيري نتاإ

نسانية داخمية عميقة تأثرت كمفيـو الحركة إحقائؽ  إلىيا تشير وىي بمجمم ،والفـ
ت والحوافز اللواعية ولتفصيلت الذات، وىنا كاف لمفاىيـ فرويد بتركيزه عمى المكونا

ننا نقع عمى إما مف الناحية التشكيمية فأ عماؿ،نتاج األإىمية في أالجنسانية اللواعية 
ثـ محاولة تداخؿ الييئات بيف ، حركة عنيفة الموف والخطوط وتداخلتيا توفر
سموب اليحدد المعنى عبر التفاصيؿ بؿ عف المحيط ىذا األ والتجريد يف)والشخص(التعي

صبح بعض ىذه التشخيصات أللوال وجود ، طريؽ المراكز التي تعمؿ كمييمنات تعبيرية
ف المفاىيـ المطروحة إ، مجردات المعنى محدد لياو أشكاؿ أكممو عبارة عف أالعمؿ ب

في عدـ الملزمة ، الرؤية لمواقع ىنا التخمو مف بعض االعتباط في اإلنساففي تناوؿ 
 .بؿ تشتغؿ في كمية مف الحاالت عف طريؽ الحركة والخط والموف، التشبيوو أ
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 (Robert Rauschenberg) روشنبيرغروبرت اسم الفنان:
 )30)جاحاسم العمل: 

 0961: اإلنتاجتاريخ 
 خرىومواد أ وكرسي خشبي زيت عمى كانفاس الخامة:
 فالقاعة الوطنية، واشنط العائدية:

، بيف تيارات مختمفة لمخمسينات الفنافيجمع عمؿ 
مف الموحة مساحة لقد جعؿ ، األخرىوىي تشكؿ صمة الوصؿ بيف البوب والحركات 

ما يمكف تسميتو و أ، شكاؿ مف خلؿ تقنية )المصؽ( الكوالجمميئة بمختمؼ األ
مستمدة مف  أشياءا مف الواقعية والرسـ، فتكوف الموحة مركبً  شياء)التشاكؿ( بيف األ

 ا بذاتو.ا موضوعا قائمً حيانً أمنيا  حسوس _كرسي نسر محنط_جاعًل الواقع الم

ما احتوى عمى  ذاإكثر واقعية أف العمؿ الفني يبدو أف لوحاتو تؤمف بإ
ة مف العالـ أىذه العناصر المجز  خذت مف العالـ المحيط بنا وباستعمالو مثؿأعناصر 
كيدىا عمى أف عمى وفؽ مرجعيات ومفاىيـ ترى تكا   ،دخاليا في الموحةا  الواقعي و 

وىو تحوؿ كبير في تاريخ الفنلف  ،الحالة الراىنة والتشبث مف واقع نحف جزء منو
 .توايياما  ف يقع الفف في محيط الواقع و أال ، رمز إلىفاىيـ تقوـ بتحويؿ الشي  الم

التجريدية  األلوافف ىما حقؿ الرسـ الذي تموج بو حقميف متزاوجي فالعمؿ يقدـ
نيا إ ا بالبراعة ذاتيا.يضً أثـ الكرسي العادي الذي لوف  ،في مساحة الموحة المعمقة

ذلؾ التكرار في الرسـ )الشكؿ( ووضعو في  ،الفنيجمالية جديدة ومفيوـ جديد لمعمؿ 
في المفيوـ ىو التثبت مف  ساسظامو.اليدؼ األمناطؽ خارج سياؽ تاريخو ونسقو ون

 .الواقع في مختمؼ مظاىره بما في ذلؾ الشكؿ الشائع والمبتذؿ
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 :نتائجال

 :تقوم فنون مابعد الحداثة عمى
بعد الحداثة ىي نفي لواقع الحداثة ونظاميا وقوانينيا الفنية  ف ماإ إذ ؛رفض الواقع -0

مطمقة في حقوؿ السياسة واالقتصاد الكممة ال تمثؿي اإلنسانالتي ارتبطت بالمعرفي 
 خر.آنجاز واقع إلجماؿ لصالح مفاىيـ جديدة تعنى بتحطيـ القيـ المعيودة في او 

ذا كانت المفاىيـ إف ،سموبيةحداثة عمى مجموعة مف المعطيات األما بعد القامت  -2
ساليب تعددت في ف األإلصالح السياؽ المفيومي الجديد، فثابتة في نفي الذات 

 التعبير عف ىذه المفاىيـ.
ي تحررت مف الخامات تغير المخرجات الشكمية عف طريؽ الخامات المستعممة الت-3

يمكات يمكف مف نفايات ومست ،واالستجابة لخامات جديدة ،كاديميةالتقميدية األ
 ا مف الفف اليومي والعادي.لتشكؿ بالتالي نمطً  ،صياغتيا في قوالب فنية إعادة
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 :االستنتاجات

ىـ االستنتاجات منو، حيث المقارنة بيف التحوالت ألقد توفر البحث عمى 
الحداثة ىي حقبة حوار  بعد ف حقبة ماإ في حقبة مابعد الحداثة وكما يأتي:الشكمية 

 خلؿ:مع الواقع مف 
ترميزىا بؿ نفي و أعادتيا إنية ليس الميـ آالتمرد عمى الوقائع لصالح واقعة -0

 ىـ ىو فف بل تاريخ.ف التحوؿ األإلؾ فلذ وقوعيا التاريخي،
 ،انتاجو فني  إ إعادةداثة استدعاء الواقع ليس بمنظور عماؿ ما بعد الحأيتـ في  -2

 نما حضوره المبتذؿ والعادي وغير الرمزي.ا  و 
و أىمية لألشكاؿ القصدية أعؿ في الشيء ال الشيء نفسو، فل الف إلىالنظر  -3

  .شكاؿ تتحكـ بيا قوانيف الصدفةأالموجودة بؿ اجتراح 
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 الهوامش

  .413، ص 0970بيروت، دار الكتاب المبناني، ،0جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، ط (0)
، 0خميؿ أحمد خميؿ، معجـ المصطمحات المغوية، دار الفكر المبناني لمطباعة والنشر، ط (2)

 . 030، ص 2115بيروت، لبناف، 
أرنست كاسيرر، المغة واألسطورة تر، سعيد الغانمي، أبو ظبي لمثقافة والتراث اإلمارات،  (3)

 .56، ص2119
 .51، ص0978عمـ الجماؿ األدبي، دار الثقافة، القاىرة،  إلىعبد المنعـ، تميمة: مدخؿ  (4)
 .77، ص0987نوبمر، ناثاف: حوار الرؤية، ت: فخري خميؿ، دار المأموف لمترجمة والنشر،  (5)
برادبري، مالكولـ، وجيمس ماكفارلف، تر: مؤيد حسف فوزي، دار الشؤوف الثقافية، بغداد،  (6)

 .35، ص0986
، إعداد: 0فرانسوا: ما معنى ما بعد الحداثة، نقل عف كتاب الحداثة وما بعد الحداثة، طليوتار، جاف  (7)

 .236، ص0995بيتر بروكر، ت: عبد الوىاب عموب، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، 
ويؿ، تر: سعيد الغانمي، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، أسيمياء والتروبرت شولتز، ال (8)

 .89، ص0994بيروت، 
 .93المصدر السابؽ، ص (9)
ريجيس دوبري، حياة الصورة وموتيا، ترجمة فريد الزاىي، الدار البيضاء، إفريقيا الشرؽ،  (01)

 .01. ص 2112
 .060المصدر السابؽ، ص (00)
ـ كير، سيمياء المسرح والدراما، تر: رئيؼ كرـ، المركز الثقافي العربي، بيروت،  (02)  .20، ص0992أيل
، دار الساقي، بيروت، 33الفف والمتحؼ، أعراؼ في الفف المعاصر، مجمة أبواب، العدد  (03)

 .205، ص2113
مقاربة تحميمة لنظرية روماف جاكوبسوف،  :الطاىر بو مزبر، التواصؿ المساني والشعرية، (04)

، ط  .31، ص2117، 0منشورات االختلؼ والدار العربية لمعمـو
 .65، بيروت، صاإلشتراكيةأرنسيت فيشر، ضرورة الفف، تر: ميشاؿ سميماف، المكتبة  (05)
 .027المصدر السابؽ، ص  (06)
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 .52المصدر نفسو، ص (07)
ـ، القارئ ال (08)  .202، ص0، ط2112عمى لمثقافة، القاىرة، نص والعلمة والداللة، المجمس األسيزا قاس
 .207، ص0979المصرية لمكتاب،  ، الييئةاأللوافنعيـ عطية، حصاد  (09)

(20) https://www.huffpost.com/entry/jackson-pollock_b_4709529 

د نبيؿ أبو دية، مف فكر فالتر بنياميف في السينما والعمارة، المجمة الفمسفية العربية، األعدا (20)
 .34-33، ص0997، 5األردف، مجمد –(، عماف 0-2)

(22) https://www.artsy.net/artwork/marcel-duchamp-bicycle-wheel 

(23) https://fineartmultiple.com/blog/robert-rauschenberg-art-life/ 

(24) https://www.dailyartmagazine.com/conceptual-art-of-joseph-kosuth/ 

ما بعد الحداثة فف الفكرة، تر:فخري خميؿ، مجمة أفاؽ عربية، دار الشؤوف الثقافية العامة، ع  (25)
 .46، ص0995، بغداد، 5-6

، 0، ط0983ىنري لو فيغر، مالحداثة، تر: كاظـ جياد، دار ابف رشد لمطياعة والنشر،  (26)
 .026ص

 .028السابؽ، صالمصدر  (27)
جوناثاف كوبمر، نظرية القمامة وفرضيات القيمة، تر: رمضاف ميميؿ سدخاف، مجمة الثقافة،  (28)

 .87، دار الشؤوف الثقافية، بغداد، ص2111العدد الرابع، 
(29)https://www.tallengestore.com/collections/jackson-

pollock/products/one-number-31. 

(30) https://www.moma.org/audio/playlist/297/36. 

(31) http://en.buypopart.com/BuyPopArt.nsf/A?Open&A=8XYUUH. 
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المراجعالمصادر و   

 .0972، بيروت ،اإلشتراكيةميشياؿ سمماف، المكتبة  :ترجمة ،رنست فيشر، ضرورة الففأ -0
 .2119مارات، بو ظبي لمثقافة والتراث اإلأنمي، سعيد الغا أرنست كاسيرر، المغة واألسطورة تر، -2
 ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،: رئيؼ كـرترجمة ،سيمياء المسرح والدراما ،يلـ كيرإ  -3

0992. 
 .0986دار الشؤوف الثقافية، بغداد،  ،الحداثةبرادبري، مالكولـ، وجيمس ماكفارلف:  -4
 .0970دار الكتاب المبناني، بيروت،  ،0طجميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، -5
رمضاف ميميؿ سدخاف، مجمة  :جوناثاف كوبمر، نظرية القمامة وفرضيات القيمة، ترجمة  -6

 .، دار الشؤوف الثقافية، بغداد2111 ،العدد الرابع ،الثقافة
، 0حمد خميؿ، معجـ المصطمحات المغوية، دار الفكر المبناني لمطباعة والنشر، طأخميؿ  -7

 .2115 ،لبنافبيروت، 
 ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،سعيد الغانمي :ترجمة ،السيمياء والتأويؿ ،روبرت شولتز -8

 .0994بيروت، 
ريجيس دوبري، حياة الصورة وموتيا، ترجمة فريد الزاىي، الدار البيضاء، إفريقيا الشرؽ،  -9

2112. 
 .2112لمثقافة، القاىرة،  األعمىالمجمس  -العلمة والداللة –سيزا قاسـ، القاريء النص   -01
مقاربة تحميمية لنظرية روماف جاكبسوف، منشورات  :والشعريةالتواصؿ المساني الطاىر بومزبر،  -00

، ط  .2117، 0االختلؼ والدار العربية لمعمـو
 .0978عمـ الجماؿ األدبي، دار الثقافة، القاىرة،  إلىعبد المنعـ، تميمة: مدخؿ  -02
 .2113 ،بيروت ،، دار الساقي33العدد ،بوابأمجمة  ،في الفف المعاصرعراؼ أ ،الفف والمتحؼ  -03
، 0ب الحداثة وما بعد الحداثة، طليوتار، جاف فرانسوا: ما معنى ما بعد الحداثة، نقل عف كتا -04

 .0995بو ظبي، أعموب، منشورات المجمع الثقافي،  بيتر بروكر، ت: عبد الوىاب عداد:إ
دار الشؤوف الثقافية  ،فاؽ عربيةآفخري خميؿ، مجمة  :ترجمةالفكرة، ما بعد الحداثة فف   -05

 .0995، بغداد،6-5العامة، ع
لعربية، العدداف بو دية، مف فكر فالتر بنياميف في السينما والعمارة، المجمة الفمسفية اأنبيؿ   -06

 .0997، 5ردف، مجمد األ –(، عماف 0-2)
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 .0979الييئة المصرية العامة لمكتاب،  ،األلوافحصاد  ،نعيـ عطية  -07
 .0987نوبمر، ناثاف: حوار الرؤية، ت: فخري خميؿ، دار المأموف لمترجمة والنشر،  -08
 .0983كاظـ جياد، دار ابف رشد لمطبعة والنشر، :ترجمة،ىنري لوفيغر، ما الحداثة -09
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20- https://www.huffpost.com/entry/jackson-pollock_b_4709529 

21- https://www.artsy.net/artwork/marcel-duchamp-bicycle-wheel 

22- https://fineartmultiple.com/blog/robert-rauschenberg-art-life/ 

23-  https://www.dailyartmagazine.com/conceptual-art-of-joseph-kosuth/ 

24- https://www.tallengestore.com/collections/jackson-    

pollock/products/one-number-31 

25- https://www.moma.org/audio/playlist/297/36 

26- http://en.buypopart.com/BuyPopArt.nsf/A?Open&A=8XYUUH 
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