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لتفعيل التجربة الدويل )االنرتنت( شبكات التواصل استثمار 
 يف زمن العوملة للمنجز التشكيلي العراقي املعاصر فنيةال

  م .م علي نوري حممد علي                                 
 الفصل الاول                                          

 الإطار العام للبحث                                     

 مشلكة البحث واحلاجة أ ليه :

تطور شهد الفن التشكييل العريب املعارص بصيغة عامه والعرايق بصفه خاصة تراجع يف ال     

 الساحةالابداعي بفعل تردي الاوضاع الس ياس ية وما خلفهتا الرصاعات الاقلميية عىل 

م وغ النظاسها عىل الواقع الاجامتعي ومهنا الثقايف ابذلات واذلي تزامنه مع بز العربية وانعاك

 العاملي اجلديد الاحادي الاجتاه واملسمى  

عراق  بـ ) العوملة ( ، واصبحت احلركة التشكيلية امام حتدين الاول ماخلفته الس ياسة ابل 

ن ية اتمة ل تعرف أ ين يمكوالثانية بفعل تيار العوملة ،  وأ صبحت مسريته تدخل يف ضباب 

 مصريها وماهو واقعها   ؟

ل أ حدى نتاجات الطبقة الرأ ساملية يف القرن التاسع عرش ، ولكهنا تبلورت  والعلومة مايه اإ

(  51، ص : 11وأ تت بصيغهتا اجلديدة عن طريق التقنيات احلديثة يف عامل التصالت  ) م 

لعاملية الادبية والفنية ، ومن املؤكد أ ن القطب واليت انعكست عىل مجمل النشاطات الثقافية ا

ـُريد أ ن يس يطر عىل لك جمرايت العامل ويكون هو املتصدر  املروج للعلومة ومصدره الغرب ي

وأ لمر النايه للك تكل ادلول ، وتصبح حضية الهتميش وهذا ما ليرغب به الكثري من 

ذا ما  مبدعينا من الفنانني والنقاد سواء اكنوا يف العراق أ و يف املهجر ، لكون أ ن املنجز الفين اإ

اصبح صدى لقطب أ حادي أ خر وختىل من مسة التفرد واذلات اليت غاية لك فنان ، جترد 

من قميته امجلالية و أ لبداعية ، ولنقول أ ننا جيب أ ن ننطوي بثقافتنا حول أ نفس نا للحفاظ 

كبني مبنجزاتنا لرؤى العرص عىل اذلات واملرجعية اليت نمتي لها ، بل جيب أ ن نكون موا

اجلديد، ومنفتحه  حنو الاخر وكام فال محمد أ بو زريق : )ويف هذا اجملال فاإن عىل التشكيل 

العريب أ ن يعي ذاته وخصوصيته والعمل عىل تمنيهتا وعليه أ يضا التواصل والتصال مع 

ماكهنا لو احتدت أ ن تنتج توازان برصاي وثقافيا يس تطيع ختفيف جهمة  الاطراف الثقافية اليت ابإ



 23/3/2016-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 
 

448 

 

، 1املركز أ لوروأ مرييك حتديدا ويعطي الفرصة لثقافة الهوامش يف املشاركة والتصال ..( ) م 

 ( . 169ص :

مضن  ومن منطلق تكل املقوةل اليت تُـثري دلينا مجموعة من التساؤلت ، هو كيف نكـّون من

ن زاتنا الفنية ؟ ولكون أ  العوملة ؟ واي موقع ميكن أ ن نصنع ل نفس نا مركز ل نطالق منج

 الغرب أ ستند عىل تطور ش باكت التصال يف العامل لنرش افاكره ،فأ ن املنطلق س يكون من

نفس منطلق ذكل القطب الاحادي ،ليك نشارك جمرايت الثقافة العاملية ، ونردع مس تغيل 

 وهو تكل الظاهرة الكونية من خالل ش باكت التواصل العاملية ،وهنا يس تجد لنا سؤال أ خر

 كيف ميكن أ ن نستمثر ش باكت التواصل العاملية للحفاظ عىل مسرية منجزاتنا ؟ 

 أ مهية البحث

ثة لكون أ ن العوملة بدأ ت تمنو برسعة وتنترش بفضل تقنيات التصالت الالكرتونية احلدي 

رياك مقابل سكون احلراكت الثقافية اليت اس هتلكت بفعل الرصاعات ادلاخلية ملا بعد حرب ام

جياد طروحات ومقرتحات جيعلنا نستمثر تكل العلومة لعىل  صاحلنا العراق اكن لزامًا علينا اإ

لية  يف واخذ اجلانب الاجيايب فهيا والتجاوز عىل ما هو سليب فهيا ومبا خيدم احلركة التشكي 

العراق والثقافة بصيغهتا العامة منطلقني من نفس املصدر اليت أ عمتدت عليه العوملة 

 ة وذكل بتفعيل مسريهتا من خالل ش باكت التصال ادلويل الانرتنت .الاورأ مريكي

 أ هداف البحث

لفن لكيفية استامثر ش باكت التواصل ادلويل لتفعيل التجربة الفنية ، واملسرية الابداعية 

 التشكييل العرايق املعارص يف زمن العوملة .

 حدود البحث 

  2015- 2013فرتة ما بني  احلدود الزمانية :

 هجر : املواقع الالكرتونية اليت بعضها يف العراق ، والبعض الاخر يف امل  ود املاكنيةاحل

 حتديد املصطلحات 

ق لكُه ، أ و  : اخللمش تقة من العامل ، وعرفها فريوز أ لابدي ) ... الَعُُلِ والعاملُ العوملة لغواي ً : 

 ( . 1051، ص : 16.... ( ) م  ما َحواُه بطن الَفكَلِ ، ول جيمع فاعل ابلواو والنون غريه ُ

عريب ـ عريب : عوملة أ مس ، ومصدره عومل ، ويه حرية  قاموس املعاين اجلامعوجاء يف 

 جملمتعاتالانتقال ابملعلومات وتدفق رؤوس الاموال والافاكروالثقافة وغري ذكل ...بني مجيع ا

 . الإنسانية حيث جتري احلياة يف ماكن واحد ... ) م موقع الكرتوين (
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لعامل اعرفها ادلكتور اكظم حبيب : يه مبثابة سريورة موضوعية بتدويل  العوملة أ صطالحا ً :

، ص 11يف ش ىت جمالت احلياة الس ياس ية والاقتصادية والثقافية والعلمية وغري ذكل ...) م 

 :47 . ) 

لفن جتعل اظاهرة متسارعة بفعل تطور التصالت الالكرتونية تتجه ليك العوملة أ جراءاي : 

 التشكييل نسق مشويل .

ليشء عرفها فريوز الاابدي يف القاموس احمليط : ) ... َوًصًل اليشء ابالتصال لغواي ً : 

ليه  وصال وصةل : ابلكرس والضم ، ووصهُل ل مُه ووصكل هللا ابلكرس لغة ، واليشء واإ

 ( . 986، ص: 16وصوًل ووصهُل وصهل : بلغُه وانهتىى ...( ) م 

أ بسط تعريف تطرق هل ادلكتور محمد عيل : نشاط يف املعلومات ل اصطالحًا :التصا

 املشرتكة ... ( 

 ( . 23-8، ص :3) م  

من  يه معلية أ دخال معلومات عن العمل الفين ونقلها اإىل خنبة تعريف الاجرايئ لالتصال :

 .      العراقاملتلقني بأ ليات املتطورة ابلتصالت ، بغية تفعيل مسرية الفن التشكييل املعارص يف

 الفصل الثاين                                      

 الإطــار النــظـري                                   

 املبحث الاول :أ ثر العوملة عىل الفن التشكييل

د انلت العوملة ظاهرة كونية تسارعت بمنوها وانترشت بفعل التطور التقين ابلتصالت ، وق  

اته ، تكل  الظاهرة ترحيب البعض ، بيامن عارضها البعض الاخر واعتربها هتديد لكينونته وذ

ه ميكن أ ن متتد اإىل عهود قدمية ، والعلومة ليست مفهوم جديد بل أ ن مرجعيات جذور

 يه من خريف فالرسل والانبياء ومن خالل الوصااي الساموية حاولوا توحيد اجملمتعات البرشية مبا 

ل كرديف لها ذ مل تظهر لكمة العوملة اإ أ ن يف القر  ، ومهنا عىل سبيل املثال ادلين الإساليم ، اإ

مة اي أ هيا مرة، ولك 200واليت تكررت أ كرث من الكرمي ممتثةل بفعل املنادات ) اي اهيا الناس ( 

ا ارصة لهذالناس تدل يف اللغة العربية صيغة امجلع للك اجلنس البرشي ويه مماثةل للظاهرة املع

،  اليوم ، واكنت الغاية يه دعوة للشعوب يك تتقارب من خالل التعاون عىل الرب والتقوى

 هو مل الإنساين ل أ س تغالل الإنسان كامفاخلطاب القرأ ين اكن هيدف من العلومة اإىل التاك

 ( . 30احلال اليوم ) م
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ن  اء )واملرادف الثاين للكمة العوملة يف القرأ ن أ يضا جاءت من قوهل تعاىل يف سورة الانبي
ِ
 ا

ُُُّكْ فَاْعُبُدوِن ﴿ ًة َواِحَدًة َوَأاَن َرب ُتُُكْ ُأم  ِذِه ُأم  ـٰ امعة الامة  وفق املفرسين تعين لك ج﴾ ( و٩٢َه

عىن مبتربطهم هجة مشرتكة الإشرتاك يف ادلين واملاكن والزمن والعرص ، بيامن فرسها أ خرون 

البرش ، والامة الواحدة يه وحدة البرش يف لك ماكن ، رمغ ذكل فأ ن الس يد الشريازي 

شارة اإىل ال نبياء كام أ شارت لها ال ايت السابقة من  فس نيرى أ ن التفسري الامثل أ هنا اإ

نبياء ، فأ ن  325، ص : 6م  السورة ) ( ويرى الباحث وأ ن اكنت  لكمة الامة دلةل لالإ

ىل أ مم خمتلفة غايهتم نرش الرساةل الساموية اليت هتدف بتوحيد الإ  نبياء أ رسلوا اإ خلري ابنسانية الإ

 والسالم . 

 وفييتأ ما ظهور العوملة املعارصة فأ قرتن مع سقوط املعسكر الاشرتايك وتفكك الاحتاد الس  

، وتبلور اكرث يشء مع تقرير جورج بوش يف جلنة حشد القوات ادلولية ضد العراق يف 

 ) م ىل العاملحرب اخلليج ، عندما نصبت أ مرياك نفسها قائدًا لتكل امحلةل ادلولية وأ مينًا عامأ  ع

اسع ( ، وهناك من يرى أ ن العوملة يه نتاج خماض الراس املالية خالل القرن الت 98، ص :3

، وعاد من جديد بشلك أ قوى بسبب أ س تغالل التكنلوجيا الالكرتونية املتطورة عرش 

 (  51، ص :11واملتسارعة بتغيريها ) م 

 بيهتا عىلوالتغيريات اليت أ تت هبا العلومة يه من حتدد أ جيابيهتا وسلبيهتا ، فلو حرصان أ جيا

بقراءة النص البرصي نطاق الفن التشكييل جند ان امللكية الضيقة اليت حددت المتتع 

 أ صبحت أ لن متاحة وفق امللكية املشرتكة اليت افرزهتا نظام العوملة ، وذكل من خالل

أ ن  ش باكت التصالت ادلولية هذا جانب ، أ ما اجلانب الثاين تكثيف للماكن والزمان ، أ ي

ة فنياملسافات بدات تتضأ ل من خالل تكل الش باكت ادلولية وأ صبح احلصول عىل املعلومة ال 

 (. 95 – 90، ص :11سهةل ورسيعة  ) م 

ماكنيت جعلها أ داة أ س تغالل وأ داة همينة لقطب واحد جيعهل هي مش أ ما سلبياهتا فتمتثل ابإ

وروث أ لخر، وبذكل تفقد القمية الإبداعية روح حتقيق اذلات والاصاةل ، ومتحو الهوية وامل

لغربية امي والافاكر واملعارف لدلول احلضاري للشعوب ، وتكون التبعية ثقافية ابملعاين والق

د اليت لتحقق رغبهتا وهدفها ابلس يادة والتفوق ال س تعالهئا علهيا مع وضع عقبات أ مام اجلهو 

(  ومجمل تكل املؤرشات  138، ص :7تبذل لضامن اس تقالل جانهبا الثقايف والفين ) م 

ذجعلت الاسالميون والقوميون يف الوطن العريب يتخذون مسار مناهض  ة لهذا املفهوم ، اإ

 ( . 103- 98، ص :11أ عتربوا أ ن وجودها مبثابة هتديد للهوية العربية والإسالمية  )م 
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ومبا ان العوملة ارتكزت عىل املبدا الاقتصادي من خالل انشاء سوق مشرتكة لدلول 

الاوربية العظمى ، فان استامثر تكل الاسواق املشرتكة وادلخول معها يف صفقات جعلت 

ل أ هنا تركت أ نق  بعض سام  البدلان النامية ترتقي لتكون مبصايف ادلول القوية أ قتصاداي اإ

لعقد اواردات الاقتصاد العاملي فظهر الفقر املتنايم القسم الاخر من العامل ، وخصوصا يف 

ته ( هذا الرتاجع الاقتصادي من املؤكد يرتك بصم  21،ص :14ال خري من القرن العرشين ) م

 عملية الابداعية دلى بدلا ً ما ، كام حدث يف العراق خالل تسعينيات قرنعىل مسري ال 

ذ أ هنك احلصار البىن التحتية لتنعكس سلبيا عىل احلركة التشكيلية ، فأ ص اهبا العرشين ، اإ

 ته . الركود والفتور  وجهرة الفنانني دلول أ خرى يك جيد مناخ فين ومكسب معييش حيفظ كرام 

جامتعي لطبيعته ومنطيته اليت تقاربت مع طموحاهتا  كونه ميثل رصاع أ  لقد أ تت علومة الفنون 

من خالل وسائل التعبري ومبختلف الطرق ، ويوصف بعض الاحيان بأ نه ساحات قتال 

أ كرث رمزية ، تكل السمة أ كتس هبا ملا هل من دور يف توصيل الفكرة أ و الرؤية او املضمون ب

ذكل أ ن غة ابملقارنة مع بقية الوسائل العادية ، وكتركزي وكثافة فهو اكرث وس يةل اتصال بلي

خطابه امجلايل بدا يدخل من مضن السلع املس هتلكة الاقتصادية وتداوةل أ صبح يشمل لك 

طاران اذلهين ونس يجنا ا لوجداين الطبقات الثقافية ، وأ خريا ميكن القول ان خطابه حيدد لنا اإ

 ( . 57- 45، ص:13رين   )موفهمنا للاميض واحلارض وفهم مشاعران جتاه أ لخ

 دور الإتصالت الالكرتونية يف عوملة الفنون 

جاء  ما جيعل مفهوم الفنون عىل أ نه منط من أ مناط التصال احملدد من خالل وسائل التعبري

ثافة ك بفعل ما ميتكل من سامت ممزية عن بقية وسائل التعبري الاخرى لكون أ ن خطاابته أ كرث 

 ابليته يفقللمتلقي بسهوةل ، مع متزيه بطابع التسلية ودعوة للتأ مل مع وتركزي وأ ماكنية وصوهل 

طاران اذلهين ونس يجنا الوجداين وفهمنا للاميض واحلارض وفهم مشاعران جتاه ا ل خرين حتديد اإ

 ص، 13وكذكل دخوهل من مضن الانتاج السلعي اليت تتعامل هبا اليوم ظاهرة العوملة ) م 

:57 . ) 

جون وسار عىل خطاة  تولس تويلعالقته ابلفن قد ورد ُذكره بطروحات  ومفهوم التصال و 

عندما ذكر يف كتابه الفن خربة : )الاعامل الفنية يه الوسائط الوحيده لتحقيق تواصل  دوي

اتم ل يعوقه يشء بني الإنسان وأ خيه الإنسان ، تواصل حقيقي يمت يف نطاق عامل ميلء 

صبغة جامعية مشرتكة قد تتخذها التجربة ( وتمكن ابلهوات وال سوار اليت حتد من لك 

الاشارة هنا عىل ان أ نفتاح الفنون فامي بيهنا تعمل عىل توس يع اخلربة وتعميقها ، ويقلل من 
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طابعها احمليل ، وتفتح أ مامنا السبيل لإدراك املواقف ال ساس ية والتجاهات اجلوهرية املتضمنة 

( وهنا يرى الباحث أ ن أ راء دوي مبا  109، ص :2يف تكل الشاكل الفنية الاخرى )م 

خيص التصال والفن حيث أ بعد الصبغة احمللية للفن وأ عطائه  بعد عاملي واسع مماثل ملا أ تت 

 به العلومة هذا اليوم .

تر ومع التطورات الرسيعة والتحولت املتفامقة لالإتصالت ال ن الكرتونية وظهور المكبيو 

تصالت وطبيعة الفن التواصلية اليت انصهرت مع هذاوتنوع وتعدد الش باكت ادلولية ل  الإ

التطور جعلت الفن بلك أ نواعه يكون بعد رئييس ممكل للبعد الاقتصادي للعوملة ونتجت 

 ملعلوماتامن خالهل منط من الثقافة مسية ابلثقافة التفاعلية ، اليت بدأ ت تزود الإنسان بش ىت 

 ائقة وتؤثر عىل مواقفه وسلوكه ، وقد ذكروالافاكر يف ش ىت امليادين بسهوهل وبرسعة ف

 : مارشال مااكلوهان 

 ) الوس يةل يه الرساةل ( أ ي أ ن أ بلغ وس يةل للتعبري يه التصال لكوهنا أ متداد حلواس

ول  الإنسان ولها دور بتأ ثري والتغيري ابسلوب حياته ، فعهد العوملة مل يعد رصاع س يايس

لثقافية ، وبذكل تندرج الهمينة التصالية ابلهمينة ا رصاع اقتصادي حفسب بل انه رصاع ثقايف

يك  ي وتوظفهولك ذكل بغية استامثر القوى املهمينة يف ميدان العوملة عىل النظام الثقايف العامل

 ( .  132 -127، ص :5يكون مروج لس ياس هتا )م 

بالغة يف  –ها عضها وليس لك ب  -ويأ يت الاهامتم والتأ كيد عىل الثقافة الفنية ملا لتكل الفنون 

رة خطاهبا الصوري مثل التصممي والسيامن واملرسح والفن التشكييل وغري ذكل ... ، فالصو 

ال يه مبثابة رأ س احلربة الفعاةل ل داة التوصيل وأ حس هنا من بني لك انواع وسائل التص

 ه هل، معملوجالرساةل القابليهتا عىل حتفزي املثريات والرغبات دلى املتلقي وتنصهر مع مضمون 

 أ ماكنيهتا من حتديد ذكل املضمون بأ ثر ابلغ يف فكره ونفسيته بسهوةل وبرسعة .

فعوملة الفنون التشكيلية بلورهتا  ش باكت التواصل والانرتنت املعارصة فتجلت من خالل 

الربامج احلديثة للتواصل واليت جند فهيا مجموعة مقرتحات للمسامه خُتريه بُك هائل من الصورة 

ها حبسب رغبته واليت تتعدد وتتنوع مصادرها من لك أ رجاء العامل  ، فهناك خيارات لتوظيف 

حفظ الصورة وتعديلها أ و املشاركة  هبا، علام أ ن تكل الصور تأ يت من صفحات ثقافية ك ن 

تكون تشكيلية أ و متحاف عاملية او عن فنان معني  مقرتحة من الربانمج للمشرتك ليكون 

ه من مجموعة الاصدقاء اذلين أ نظموا لصفحته الشخصية ، وليس هذا متابع لها أ و أ ن تأ تي

حفسب بل أ ن بعض برامج التصالت متتكل تقنيات ملعاجلة الصورة املرغوبه بتقنيات تفوق 
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تثنيات اكمريات الفوتوغراف ، ك ن يكون قطع للصورة ، أ ومعاجلة لنقاوة لون الصورة ،  مع 

ليسار أ و تكبري جزء مرغوب عىل حساب جزء أ خر وغي تدوير الصورة حنو الميني أ و حنو ا

ذكل ... ، تكل التقنيات الرباجمية لالتصالت يف تطور رسيع ومتنايم تؤدي أ ىل حتولت 

وتغريات عىل الصورة املنقوةل ابل رسال يه من أ صبحت وس يةل لعوملة صورة القطب الاوحد 

 وابلتايل عوملة الفن التشكييل .

يات عىل حصول املتلقي عىل صورة ذات نقاوة عالية الوضوح كذكل سهلت تكل الربجم 

ليت  اوالالوان ، تكل الصور ميكن حصول علهيا بسهوةل اكرث وافضل  من  الاكمريات الرمقية 

 قد جتعل حاملها ميتكل يشء من احملدودية ابلترصف ، فأ ذا ما أ س هتلكت بطارية الشحن مل

أ ثناء  ملكرب  املنظار أ و املقرب للصورة أ و الزومنس تطع احلصول عىل الصور ، وأ ذا ما عطل ا

ثناء أ  محلها والتنقل هبا ، أ و منع اجلهات الرمسية  احلكومية أ س تخداهما  يف مواقع معينة 

 التصوير .

كذكل ظهرت ابلتصالت احلديثة تطبيقات ل ماكنية حفظ الصور وأ رشفهتا وفق فايالت  

توضع  ميكن أ ن نضع لها أ سامء معينة والاسهام بتصنيفها وفقعناوين رئيس ية واثنوية ميكن أ ن

من مضن فايل خاص يس توعب مئات الصور بل ابملاليني جتعلنا نس تغين عن املصادر 

يس يف عزوف الناس عن املكتبات العادية والاهامتم بش باكت املكتبية ، وهذا سبب رئي

ة فيه ، التواصل العاملية  وعامل  توجه الفنانني من لك بقاع الارض لعرض نتاجاهتم الابداعي

وعىل  سبيل املثال تس تعرض الرشاكت الاجنبية صفحات فنية عىل برامج التواصل 

ة ئل من الصور ملنجزات تشكيلية عامليالاجامتعي ومهنا الفيس بوك تعرض من خالهل مك ها

ل تروجي مل ؤسساهتا تتخللها دعاية صورية لللكيات واملعاهد الفنية يف اوراب ولك تكل ماهو اإ

ها الثقافية يك تس تقطب اكرب عدد ممكن من الطلبة الاجانب للتقدمي لها وحيققوا من خالل 

م ة املتقدمني لها ، وقبوهلماكسب مادية وبرشية أ ذا ما أ س مترت املغرايت بتجنيس الطلب

الكجئني  ينظر ومثالها صفحة تعين ابلنحت مبختلف أ نواعه وصفحة عن غرائبيات الرمس 

وصفحة تعين ابلفن اخلزيف املعارص  وصفحة عن متحف روما لتعرض منجزات الفن 

ضافة ذلكل هناك خيارا5، 3،  2،  1التشكييل عىل مر التارخي كام يف  )لل شاكل  ت ( ، اإ

أ نشاء صفحات للمبدعني املشرتكني تسهل أ مر عرض منجزاته للك هجات دول العامل  يف 

ه وبدون تلكفة صالت العرض أ و السفر أ م الرسوم المكركية  ، وتفتح أ فق النظر ملنجزات

  ( . 3مجلهور من لك بقاع الارض ) شلك 
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 أ جيابيات وسلبيات الصور التشكيلية يف ش باكت التواصل احلديثة

 ل للحلقةمات النقدية والفكرية احلديثة ابلفن تتجه حنو املتلقي عىل اساس أ نه ممكأ ن الاهامت

ل مع س ياق الاجامتعي ) م   47،ص : 17الابداعية للفنان ، وان العمل ل يكتسب وجوده اإ

( ومن هنا ظهرت جوانب هتمت ابلفن التشكييل عن طريق ش باكت التواصل بغية ماكسب 

ا ة ، أ ما ال قليات واملهمشني فيجب  أ ن نعرف كيف نتعامل معهللقطب املهمين يف العومل

جياز أ جيابيات عوملة الفن من خالل ش باكت التواصل كام ييل   :ونكس هبا لصاحلنا ، وميكن اإ

رض ، . أ صبحت دلينا معرفة عن حراكت الفنون املواكبة الامم املتحرضه ، ومثالها فن الا 1

  4شلك  وغريها ... لحظ ) الفن التفاعيل والفن الرمقيو  الضويئ الفنابلفراغ و وفن التجهزي

 ،6) 

. هناك صفحات عن متاحف عاملية ، جتعلنا حنصل مناذج ملنجزات فنية تأ رخيية  تصلح  2

 لدلراسة .

 . وفرت مناذج دراس ية تفيد الطلبة املس تجدين كامترين معلية .3

صال عروضة يف تكل الش باكت الت. ميكن استامثر التناص والاس تعارة للامنذج الصورية امل4

 الالكرتوين مبا خيدم املنجز التشكييل املعارص  .

جيازها  عىل النحو التايل :   أ ما مساؤها فميكن اإ

ع . ترسب الصورة الاابحية ، واعامل فنية ل تتفق مع عاداتنا ، ميكن ان ختل ابلواق 1

الاجامتعي ، أ و ميكن أ ن تكون أ غواء جنيس للش باب يك تشجعهم عىل الهجرة   كام يف ) 

 ( .  9، شلك  8، شلك  7شلك 

 يه أ برز حمل العامل الواقعي للجيل اجلديد من الش باب وتكل العامل الافرتايضلقد حل  

جع أ هداف العوملة ، فُل تعد خربة الكبار وحمكة الش يوخ رمغ ما حتظي بأ حرتام مل تعد مر 

يد رئييس ، بل اصبحت ترتكز عىل جيل الش باب ملا هلم من دافع متحمس يف الانفتاح املزتا

( ، ومن خالل اطروحات العوملة س يطر الهوس عىل  173، ص :10للمس تقبل ) م 

 ا واصبح الشغل الشاغل يه تكل الش باكت التواصلية ، ومن املؤكد أ نعقليات معظم ش بابن

 تس يطر تكل الصورة وما حتمهل عىل طباعة النفس ية لتنعكس بترصفاته اليومية .

ل منط من الاس تغالل الغري   أ ن تكل الثقافية واملعايري والقمي املتجلية بتكل الصور  ماهو اإ

أ ن مرشوع بناء هوية كونية ) عوملة ( مل تس تطع املبارش ، وهذا ما يؤكده أ نتوين مسيث 

حتقيقها احلروب العاملية واليت تركت أ نشقاقات تأ رخيية ما بني الامم بل ميكن أ ن تتجسد 
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ابلهوية امجلعية املمتثةل مبحتوى الثقافات من جمازات ورموز خملتلف الامم ل هنا تقوم عىل 

 ( .   157، ص : 13ال ) م ذكرايت مشرتكة وشعور ابلس مترارية ما بني الاجي

. ظهر يف عرص العوملة منجزات تشكيلية تناهض مبادئ ادلين الإساليم  مت نرشها يف  2

الصحف الإعالمية ، تكل الصحف لها بريد الكرتوين وموقع عىل ش باكت التواصل 

كل الاجامتعي مما همد أ نتشار مثل تكل املنجزات  يف صفحات ش باكت التواصل العاملية ، ت

 ر ميكن أ ن تزعزع الاميان دلى جيلنا من الش باب وتسبب الانزايح عن املسار الرتبويصو 

الإساليم ، بل ميكن تكون تكل صور مؤثرة حىت عىل البالغني وجعل الشك حيل حمل 

د )ص اليقني ، ومهنا عىل سبيل املثال تكل الصور اليت جتاوزت عىل س يد الاكئنات نبينا محم

صحف ة ) بيالند بوسنت ( خالل مطلع هذا القرن وتكرر نرشها يف ال( يف الصحيفة ادلمناركي

فن ( وكذكل املنجزات النحتية اليت مت عرضها يف املعرض ادلويل لل 37، ص :9فرنس ية ) م 

تشخيص يف العامصة الاس بانية مدريد ، واملنجز اذلي أ اثر اجلدل هو ذكل ال  )اركو (املعارص 

ينيو ن املس يحي واملسُل الساجد للفنان الاس باين ) بوجي الثاليث للحخام اذلي يعلو الرهبا

 ( واذلي جاء حتت أ مس درج اإىل السامء أ و العروج اإىل 11مرينو ( كام مبني يف ) الشلك 

 ليت تبذلالسامء ، ودللته حبسب ما حتدث عنه الفنان أ نه ميثل التعايش مع ال داين الثالثة ا

احث ان طريقة الطرح رضت ابدلين الإساليم ( ويرى الب23هجد للصعود أ ىل سامء   ) م

فضيهل واملس يحي لكون أ ن الفنان فضل ادلين الهيودي علهيام بدلةل الصعوده عىل أ كتافهم وت 

 من بني الك ادلاينتني وجعهل ابملقام الاول .

كام ظهرت صور ساخره لزعامء ادلول الإسالمية ومه بتناحر وقتال دامئ يف اإحدى الصحف 

يامن ب  ودللهتا الرصاع املذهيب ما بني الس نة والش يعة  2015/ 4 /20 بتارخي الامريكية نرش

ون دجند خلف هولء املتقاتلني جيلس الرئيس الامرييك أ وابما يأ لك برفاهية وراحة أ عصاب 

ر أ ن يبايل هبذا الرصاع ، والغريب أ ن التشخيص اذلي يتوسط الك الاجهتادين هو )أ بو بك

داعش الارهايب ، وك ن امللصق يتحدث عن قتال يدور حموره عن  البغدادي ( زعمي تنظمي

( ، مفثل تكل الصور حتفز الانشققات  10الارهاب ، والكهام سببا ً هل لحظ ) الشلك 

و بناء وتثري احلروب الطائفية يف الامة الإسالمية ، ويعطي اخفاق للش باب املسُل املتطلع حن

ره خبيبة أ لمل ملا وصل به احلال يف الامة مس تقبةل لكون أ ن خطاب تكل الصورة تشع

 الاسالمية . 
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. لقد سعت العوملة الامريكية لالإضطالع مبهمة تسويق خطاب الصورة الفنية لقطاعات  3

ولية  واسعة خمتلفة من املتلقني لتفرض ثقافة واحدة معتربة  أ ن التصالت الالكرتونية ادل

فهم  تكل الثقافة الاحادية س تلغي هوية ال خر ،أ حد ابرز الامعدة الرئيس ية لعوملهتا ، وب 

ا مما ينقلون من خالل هذا اخلطاب الصوري القمي اليت يؤمنون هبا وليس القمي اليت نؤمن هب

ن سوف حتقق الاغرتاب يف ثقافة اجملمتع العريب وترخس املشالكت والضياع عىل مدار الزم

 ( 40، ص : 18القادم . ) م 

كزات الاصل ونبذ خصوصية النس يج احلضاري للشعوب بذرائع . أ ماكنيهتا برضب مرت 4

ريب ( وهنا عىل سبيل املثال جند ش بابنا الع 44، ص :18الانفتاح والتعدد والاختالف ) م 

فنية بدأ  يتجه اجتاه مبارشة حنو التحديث والتجريد ابلتشكيل دون أ ن يعي مبدا التجربة ال 

الفن  الااكدميية ،وهناك من جتاوز عىل أ سس روادومعاانهتا اليت جيب أ ن تبدا من الواقعية 

 التشكييل العرايق املعارص اليت اندت بتوظيف املوروث احلضاري مبا يتوافق مع الرؤية

ق مبدا املعارصة ابلفن التشكييل العاملي ، ليحُك عىل معليته الابداعية  ابلفشل وعدم حتقي

 الاصاةل لكونه أ صبح صدى للفن العوملي .

الفئات  أ ن تسهم الصورة العوملية بتمنية ثقافة العنف وترسيهبا جملمتعاتنا مبختلف. ميكن  5

حلربة االعمرية العمرية وخمتلف الطوائف ادلينية والاجهتادات العقائدية ، فالصورة يه رأ س 

ية اليت أ خرتقت جمالنا الشخيص وتس يدت يف بيوتنا وأ ثرت يف يف أ جتاهاتنا الفكرية والقمي 

 (  46، ص : 18اهقني والاطفال عرب الثقافة الرخيصة ) م وابذلات املر 

 املبحث الثاين : س بل التعامل مع ظاهرة العوملة

ديدة شلقد فرضت الثورة التصالية الإلكرتونية ظاهرة كونية ذات أ بعاد عديدة املواصفات   

منا يريد أ   ض ن يرفالتعقيد واخلصوصية ، فلك من يرفض تكل الظاهرة وقميها الإس هتالكية اإ

ارج لتقوقع خالعامل احلديث والعُل اجلديد بتقنيته الإلكرتونية ، وأ ن أ ي حماوةل ملقاومهتا أ و ا

  ( . 395، ص :4حدودها جتعلنا بعزةل اتمة وأ نسالخ عهنا وتأ خران ابللحاق بركهبا ) م 

لسة ب ومن بني ادلول العربية اليت حاولت التصدي لتكل الظاهرة املؤمتر اذلي أ قمي يف مرص 

وملة ثهتا العوزارية تقرتح حتديث اسرتاتيجية عربية للمعلومات مبا يتوافق مع املتغريات اليت أ حد

 ، وقد صدرت وثيقة أ هداف اسرتاتيجية مفادها بصورة خمترصة اكليت : 

ن . احلفاظ عىل تدفق املعلومات للمجمتع واملسانده يف حتسيهنا ، لتحقيق أ كرب قدر م 1

 املعرفة .



 23/3/2016-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 
 

457 

 

ر  الثقافة العربية من خالل تكل الش باكت التواصلية احلديثة ، ليك تمني الشعو . نرش 2

 ابلنامتء

 . حتقيق أ كرب قدر من املنافع اليت تتيحها تكل التصالت . 3

ة اد قاعد.ربط الاقطار العربية  العربية ابلعامل من خالل حتسني تدفق املعلومات لها ، لإجي 4

 ( . 129- 111، ص :3ومعتقدات الشعب العريب ) م مشرتكة جتمع ما بني أ راء 

ىل بيامن حيدد جووست ساميرز مجموعة مقرتحات تقلل من مناهيض العوملة أ قرتهحا حرصا ً ع

 الفنون وال داب ليك تأ من أ س مترارية الثقافة الفنية يف العامل ، ويه اكل يت :

 الوسائل . . هتيئة ظروف ميكن للفرد أ ن يتواصل من خاللها حبرية وبلك 1

 . وجود أ ليات تدمع الفنون من خالل التنوع الثقايف . 2

 . وجود حوار ثقايف مفتوح ليكون مبثابة الارضية املناس بة جملمتعات املدين . 3

. وضع بىن حتتية ومشاريع للفنون والادب ، مع هجاز متابعة مس تقل يرصد التغريات  4

 الفنية .

جياد وسائل جديدة وختلفة للرت  5 ع ل حصيح مبية الفنية والثقافية مبا جيعل الفنون عىل تواص. اإ

 امجلهور

تقبل . أ ن تكون املعوملات جمانية ومتاحة لللك ، ووضع برامج لش باكت متثل املايض واملس   6

. 

 (.  333- 329، ص :3.دمع ثقافة وفنون ال قليات ومساعدهتا ) م  7

ا كييل يف زمن العلومة ليك يستمثرهأ ما محمد أ بو زريق فيضع هو الاخر رشوط  للفن التش 

جيازها عىل النحو التايل :  كنعمة ل كنقمة ، وميكن اإ

جياد مؤسسات قادرة عىل وضع الربامج والاهداف يف صيغة مشاريع جاملية ، والتعا 1 مل . اإ

 مع الفنان مكبدع وليس ك داة من أ دوات املؤسسة .

ل والتصال ما بني اطراف العملية . ل بد من التعرف عىل حدود املشلكة يف التواص 2

 ( . الابداعية ) الفنان والعمل الفين واملتلقي والوس يط الناقل خلطاب صورة العمل الفين

 . تفعيل اجلدل واحلوار مبا يعزز القمي الإنسانية والتعددية وحقوق الإنسان . 3

 . جيب  أ ن يعي التشكييل العريب ذاته وخصوصيته والعمل عىل تمنيهتا . 4

، ص 1م  ). الاس مترار ابملشاركة ابلتصال ليك يغين تالحق الافاكر والإبداعات الإنسانية   5

:163 -169  ) 
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 املؤرشات اليت اسفر عهنا الإطار النظري :

وين .العوملة ثورة معارصة شهدها الإنسان أ تت أ سبباها من تطور وسائل التصال الالكرت  1

 والفنون وغري ذكل ... ومشلت الس ياس ية والاقتصاد والثقافة

تتجاوز  . للعوملة وهجني أ هحام أ جيايب ممتثل ابلنفتاح والتخلص من القيود ، وسليب كوهنا 2

 عىل اذلاتية والهوية وتراث الامم .

.اكن للخطاب الصوري دوره املهم يف علومة الفن التشكييل وذكل من خالل ش باكت  3

 التواصل العاملية ) الانرتنت ( .

رامج برة التشكيلية العومليه أ اثرات برصية تؤثر بنفس املتلقي أ كتسبهتا من تطور . للصو  4

 التواصل الاجامتعي .

جيابيات ومضار يف علومة الفن ، متثلت الاجيابيات كوهنا فتحت أ فق التطلع 5 عىل  . هناك اإ

مكنيهتا حسق اذلاتية والهو  لدلول  يةالتجارب احلديثة ابلفن التشكييل ، أ ما مضارها فمتثل ابإ

 النامية ، وهتميش أ بداعاهتا .

ع ا يتفق م. اتفق اغلب الباحثني عىل أ ن يقوم الفنان التشكييل برتويض العوملة ومواكبهتا مب 6

 رؤايه واصوةل الرتاثية . 

 اإجراءات البحث                                

 . مهنجية البحث : 1

 رص، واليتيف تناول املنجز التشكييل العرايق املعاأ عمتد الباحث عىل املهنج الوصفي التحلييل 

 مت عرضها من خالل ش باكت التواصل الاجامتعي وبيان حمتوى العمل وموقف الفنان يف عهد

 العوملة  .

  . جممتع البحث : 2

فنية مض جممتع البحث مخسة وعرشون منوذجا ً تشكيليًا من بني مك هائل من املنجزات ال     

ت مع واليت تناولهتا ش باكت التواصل الاجامتعي تنوعت ما بني النحت والرمس ، واليت تطابق

عنوان البحث عىل أ ساس أ جنزت يف عهد ظاهرة العوملة  . وأ ختار الباحث مخسة مناذج 

 متع البحث بعد أ ن مت فرزها  .كعينات ممثةل جمل 
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 .عينة البحث :3

يت مت حتددت عينة البحث خبمسة مناذج خمتلفة بأ نواعها التشكيلية ما بني الرمس والنحت وال

ظاهرة  . اجنزت يف الفرتة الزمنية اليت أ س تفحلت فهيا1اختيارها قصداي ً ل س باب التالية : 

 العوملة .

 خمتلف ش باكت التصال ادلويل. أ نتشارها وتناقلها يف  2

 .   لإنسانيةا. مؤهةل ل ن تكون كامنذج مناهضة للعوملة الغربية الامريكية ومامتيش مع العوملة  3

 . أ داة البحث : 4

ليت . املالحظة :املمتثةل بتفحص ادلقيق للعمل التشكييل عىل وفق ال ساليب البحثية ا 1 

 توافق طبيعهتا.

،   Google ,  Instagram ,  Facebook ونية املمتثةل . ش باكت التواصل الاكرت  2

 واملصادر املكتبية الفنية .

 

 

 

 

 

 

  1منوذج 

 امس الفنان : دارا محه / فنان يف املهجر

 نوع العمل : حنيت ابرز ) بعدين (

 املاده : برونز 

 الوصف البرصي

يف  البرصية لالشاكل جيد أ نتتوزع مفردات المنوذج وفق أ نشاء منترش ، واملتتبع للقراءة 

 املنجز حمتوى رسداي لرتابط الاشاكل تتابعيًا فامي بيهنا

 تـحـليـل المنوذج

من خالل المنوذج جند أ ن املرجعيات املؤسسة للشلك تعود أ صولها للموروث العرايق القدمي 

ذ يس تحرض الفنان من فنون تكل احلضارات اجلدارية شعار ادلوةل الاشورية ) أ شور (  اإ
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وهو القرص اجملنح اليت تكرر شلكة يف أ غلب منجزاهتم الصورية ، كذكل جند أ ن صورة 

البقرة والاسد اشاكل تكررت يف معظم الفن العرايق القدمي ودللهتام اخلصب والقوة ، واليت 

دخلت بتناص من بقية مفرداته املعارصة ، وهنا حيدد الفنان متسكة هبويته ومرجعيته البيئية 

 أ ثناء أ قامتة يف البدلان الغربية . اليت جهرها

ذ  وبدأ  يستمثر الفنان منجزاته الفنية من خالل ش باكت التواصل الاجامتعي الفيس بوك    ، اإ

و فنية تتعدد اخليارات يف هذا الربانمج ما بني أ نشاء مجموعات ك ن تكون لغاايت أ جامتعية أ  

لك دول لموعات واذلي ينفتح جمالها أ و تأ رخيية أ و غري ذكل ... أ و املشاركة من مضن تكل اجمل

ترصة ، العامل ، أ و أ نشاء صفحة خشصية غايهتا اس تعراض منجزاته الفنية ويتلكم عهنا بنبذه خم 

ليل وحتدد تكل الصفحة املشاركة بتعليق والاجعاب واملتابعة ، ولك تكل الامور أ سهمت بتذ

لنصف افنانني واذلين يسكنون يف صعوابت املاكن والزمان ، لكوهنا قربت دلينا العديد من ال 

 الاخر من الكرة الارضية .

فالفنان دارا عرف عن نفسه وابداعته من خالل تكل الش باكت التواصلية من خالل 

يصبح الصفحات املقرتحة للمشرتك من قبل الفيس بوك ، بغية تغلبه عىل أ غرتابه يف املهجر و 

 ( 1الشلك ) حارضًا مع أ بناء بدله من خالل هذا الربانمج لحظ

عراقية لقد توالت عىل العراق حروب رشسة متتالية مهنا أ س تزنافية لطول فرتهتا مثل احلرب ال

يف حرب  الايرانية ومهنا مااكن مدمرًا دمارًا شاماًل لعدم وجود توازن ابلقوى العسكرية كام

غ عىل سليب  ابلاخلليج مابني ثالثة وثالثني دوةل مقابل العراق ... لتكل احلروب تركت أ ثر 

ت ية ، جعلمجمل البىن التحتية وردود عكس ية يف مسار احلركة العلمية الرتبوية والثقافية والفن 

رغيد العديد من فناين العراق وأ دابهئا ومفكرهيا يتوهجون للمهجر ابحثني عن س بل العيش ال

 وجممتع يتفاعل مع منجزاهتم الابداعية .

الفنانني ومل يعد يعرف عهنم أ ي خشص بل حىت اي ذلكل أ نطوت صفحة معرفية عن هولء 

ية ابحث أ و طالب من معهد الفنون ولكية الفنون مبا خيص سريهتم الفنية وبصمهتم الابداع 

ة ملي لبقييف مسار احلركة التشكيلية العراقية املعارصة ، ولول دخولنا يف عامل التواصل العا

بفعل  أ حد من دول الغرب نتاهجم الابداعي ، هولء الفنانني يف صفحة النس يان ول يوثق هلم

 طبيعة اذلات الإنسانية اليت متيل وتتحزي جلنس من بيئهتا ومقويهتا .

وأ ذا ما عدان للمنوذج فأ ن الفنان دارا ومن خالل أ س تحضارة لل شاكل الاشورية يف منجزه 

اليت تتحزي للقطب النحيت أ منا خياطب  املتلقي ليؤكد ثبات الفن العراق أ مام ظاهرة العوملة 
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الواحد وهتمش ال خر وتكل نقطة أ جيابية استمثرها الفنان من خالل تكل الش ياكت التواصلية 

 ليثبيت بدارة ذاته اليت حتدت تيار العوملة .

ية لهذا واليشءاملؤسف هبذا ال مر هو لو أ ن الفنان أ س تخدم اللغة الانلكزيية كوهنا لغة عامل 

زه من دية ليك يتس ىن املتطلعني ملنجزاته معرفة بس يطة عن ماأ جنالعرص مع لغته القومية الكر 

 منحواتت كام فعل قرينه الفنان الرسام سريوان ابران يف صفحته الشخصية ، كام يف شلك

(2 ) 

 2شلك                                                  1شلك   
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 2منوذج 

                                                                                                              ب        الفنان : أ محد البحراين                           أ مس العمل : مرشوع ضد احلر أ مس 

ايت / الول عمل : لس فيغاساملادة : برونز                                          ماكن ال

 املتحده

   2014نوع العمل : حنت جمسم ) ثاليث الابعاد (           س نة الاجناز : 

 الوصف البرصي

و يس تحرض الفنان من عرص الهنضة متثال ميثل تشخيص للنيب داود واذلي أ جنزه مايلك أ جنل

ل أ نه يعيد صياغته الشلكية وفق مافرضته قمي الغرب من  ذ يرتدي، اإ متثال  خالل العوملة ، اإ

 ه.داود لباس عسكري ولثام يس تخدمه غالبًا عصبات اخملدرات والعصاابت املتطرفه واملافي

 التحليل

روب ، يُعد هذا املنجز ممكل جملموعة كبرية من املنحواتت أ جنزها الفنان مكرشوع مناهض للح

ذ يس تحرض الفنان أ برز الشخصيات اليت دخلت صفحات التارخي نساين يف اإ   من ابب اإ

الفكر والابداع والرايضه ، فاكن لك من أ م لكثوم وبياكسو وشاريل شابلن ومايلك 

جاكسون ومايلك اجنلو من خالل حضور متثاهل نيب داود ، ومن الفكرين غاندي ومنديال 

 والام تريزا ومن الرايضه حصة من الفنان ومن مث أ حقم نفسه بتشخيص جمسم  معهم .
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 رشاكت العمالقة  ويه القطب املس يطر يف العوملة اإىل الاعامتد عىل الصورهلقد سعت ال 

قدمية البرصية والصورة السمعية البرصية كوس يةل س يطرة عىل الادراك متغلبه عىل الامناط ال

لبناء الوعي من خالل نشاطات احلراكت الايدولوجية ، لكون أ ن الصورة حتمل طابع 

عاليم أ عالين توجه فيه اخليال حبسب ما ترغب وتعطي لذلوق منطية حمدده وتقولب  اإ

 السلوك

 ( 146، ص :10فتأ خذ  منحى عوملة التوهجات من خالل ربط الفرد ابلفضاء الاعاليم ) م 

ذ تظهر بعض املنجزات التشكيلية مكحرضه  وتعد ش باكت التواصل جزء من هذا الفضاء ، اإ

ومهنا عىل سبيل املثال ) شلك  للعنف من خالل اس تعراض وحركة شلك الصورة يف املنجز

ن القوة ( فالعمل اذلي َجَسَد امجلالية املثالية للجسد البرشي أ صبح ميثل حمتوى أ عالين ع 3

هترت املس يطرة ،وذكل للامتثل الصوري ما بني المتثال وأ حدى الشخصيات السيامنئية اليت اش 

 ي . المتثال ابلفن الرمق يف مثانينات قرن العرشين واملسمى رامبو  من خالل معاجلة صورة

راهق لجيل املل وهنا تعمتد الصورة العوملية عىل مبدأ   )الس يطرة / الذلة / املنفعة ( اليت تبهثا  

ل لنخبه قليةل ، وعدم حتقيق هذا املبدأ    ميكن أ ن ، ويه تعرف أ ن هذا املبدأ  لميكن حتقيقه اإ

ويزداد ليحمل النفس ضغوط  يعكس عىل النفس تداعيات سلبية مثل الاحباط اذلي يتفامق

 ( . 205، ص: 10غري مس بوقه تؤدي اإىل الاكتئاب أ و العمل بسلوك منحرف ) م 

وابملقارنة مع منجز الفنان البحراين فنجد  أ ن خطاب صورته عكست لنا رفضه وخسطة 

ذ بدى واحضا ً م ن ملعاانة الشعب العريب وابخلصوص الشعب العرايق  يف زمن العلومة ، اإ

 بية ، بللهتميش اذلي بدا يطول ادلول املعارضة ملفهوم العوملة ومهنا بعض ادلول العر مبدأ   ا

ع بدأ ت حتارهبا بصيغة غري مبارشة من خالل أ طالق العنان للتنظاميت املتطرفة وحتت قنا

مزيف بأ مس الإسالم ، لترضب عصفورين حبجر واحد ، فالول هو املناهض لفكرة عوملهتا 

نساين والثاين فرصهتا لفرض ه ممتثةل ابلفكر الإس  مينهتا .اليم اذلي ينشد العوملة من منظار اإ

ية فالبحريين أ ستمثر ش باكت التواصل ليبث فهيا خطاب منجزاته الابداعية وجتربته امجلال 

لبحراين التكون مبثابة مصدات فكرية للهواء املغرب بسلبيات العوملة ، واليشء امجليل للفنان 

يوفر  جموعة من الفنانني العراقيني من خالل صفحته الشخصية   ، وبذكلأ نه دامئًا حيتفي مب

 العرايق املعارص ، ويعطي زايدة يف فرص التشارك دلينا فيض من املعلومات عن التشكيل

ما بني ذوات الاختصاص لُيمني التجربة امجلالية من خالل صفحات التواصل  والاقتسام

 الالكرتونية .
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د مت ) عليه السالم ( وق  نرشها البحراين يه صورة الامام احلسنيومن أ مجل املنجزات اليت

و أ  ( ، وبذكل املنشور  4معاجلاهتا بصورة تشكيلية معارصة لفنان عرايق أ مسه معر ) شلك 

 وملهتاعالصورة يستمثر البحراين خطابأ  مناهضًا لتقس مي العراق واذلي تطمح هل امرياك خلاطر 

 ئع الاحتقان الطائفي  .من خالل ش باكت التواصل  بذرا

 
 4شلك 

ات فاملعروف عن تكوينية الشعب العرايق أ هنا تضم قوميات عديدة ودايانت خمتلفة واجهتاد

اإسالمية متنوعة ، هذا الطيف املتلون ميكن أ ن خيرتق من خالل الصورة العوملية بلك 

 راقية ، وبذكلسهوةل لتبث من خالل ش باكت التواصل خطاهبا الهادف اإىل تقس مي ادلوةل الع

ن متكون هناك حاجة للمنقذ الاقوى يف العامل ،واعتيادي أ ن الانقاذ فيه تبعات لتزنلت 

املس تغيث ، تكل الس ياس ية جندها قد ارتسمت يف قصص خشصيات اخلوارق اذلين مه 

ية ، أ غلهبم أ مرييك اجلنس ية ، فالفكرة العوملية مطروحه بلك أ نواع النشاطات الفنية البرص 

 ا صورة الباثة من الافالم السيامنئية والالعاب وحىت فنون التشكيل . وأ خطره

لقد تشلكت خالل فرتات الاحتالل الكثري من  مؤسسات اجملمتع املدين واليت اكنت تلقى 

دمع مادي من الاحتالل ، وترمس لها خططها التمنوية حتت عناوين مثالية ول نقول أ ن من 

فينه بل حلاجته ُ املادية ويه اليت حمتت الاشرتاك فهيا ، خنرط فهيا اكن جيهل غاايهتا ادل

كذكل ظهرت دلينا الكثري من الصحف ادلاخلية اليت اكنت توزع جماان ً عىل العامة من 

الناس ، الكهام طرحت عناوين من ابتاكر احملتل أ برزها متثل : ابلطائفية ، نبذ السالح ، 

واكنت تستمثر الفنانني املس تجدين وال دابء التعايش السلمي ، نبذ العنف وغري ذكل ... 

وبعض الطلبة اذلين ميتلكون مواهب  ابلكتابة النقدية واملقالت التارخيية والس ياس ية من 
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مضن نشاطات حللقات نقاش فكري ومعارض فنية مجملها فشلت لمتحورها عىل طابع الااننية 

ميش للمشاركني واملسامهني من وحب التفرد اذلايت السلطوي لذلين تبنوها ..كذكل جاء الهت 

الفنانني والادابء املسامهني بدمع تكل املنظامت مبنجزاهتم وعدم ذكر أ مسهم ودفع املس تحقات 

املالية هلم لتؤدي اإىل فشل اخلطة العوملية اليت رمسهتا يك تظهر ابلصورة احلس نة واملنقذه 

 للوضع املرتدي يف العراق .

ل أ ننا جند أ ن البحراين ومن خالل منجزه جنح يف بث رساةل مناهضة لتجار احلروب ومه  اإ

ورة وتد رئييس ل جناح عوملهتم ، وبث رسالته الإنسانية  من داخل عقر دارمه ، وجنحت الص

احله بعد أ نترشاها بفضل ش باكت التواصل ادلولية ، وحقق الفنان هدفه بأ ستامثر العوملة لص

 .  وهو يناهضها

    
 3منوذج 

مواضيع من :أ مس الفنان : عيل املندلوي                                        أ مس العمل   

 املوروث القدمي

  2014ملنجز : املادة : مائية واقالم ملونة واحبار                                 اترخي نرش ا
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 الوصف البرصي

الالوان  غايته كسب ذوق الاطفال ، أ ستمثر املوروث أ نشاء صوري ذو تصممي  زايه 

بتكوينات أ شاكهل مس توحاة من بصمة خمت أ كدي  ، ورسومات ل حياء بغدادية رمست 

بنفس طريقة رمس ممنامنت الواسطي ، أ ما الصياغة الصورية فاكنت بتأ ثريات املدارس 

 التشكيلية املعارصة .

 التحليل

 تعلميية الاهامتم ابلطفال والفتيه والش باب كوهنمحرصت معظم املؤسسات الثقافية وال 

 الاساس والقاعده اذلي يستند عليه الهرم احلضاري والاجامتعي للبالد ، ولكون أ ن تكل

شخصيات الرشحيه تبدأ  أ وىل أ هامتماهتا احلياتية ابلفن ) الرمس ، اللعب ابلطني ، حمااكة ال 

أ ن  يه ، بل حىت الغناء والرقص ..( فنجدالتلفزيونية وك نه ميارس الفنون املرسحية بعفو 

ارس هتم املؤسسات تريد أ ن تستمثر تكل الاهامتمات لتمني مواههبا الشخصية اليت تظهر أ ثناء مم

ة لتكل الفنون عفواًي وبدون أ رادهتم بعضها يظهر من خالل اللعب مبا خيدم مصاحل الهوي

 واذلات اليت ينمتي لها . 

ايف ما ديد ما بني الامم ليس رصاعا ً حربيا ً بل أ نه رصاع ثقومع ظهور العوملة برز رصاع ج

ق من بني القوى ، واملس هتدف هذه املره الاساس اذلي يقوم عليه اجملمتع ومه الاجيال لتحق

ور خالهلم مسأ ةل الانامتء ، وعن طريق مغرايت الصور الرمقية يف الالعاب والافالم والص

دوات واحلجيات اخلاصة ابلطفل و املراهقني الاس تعراضية ، واليت دخلت من مضن الا

ذ تسهم مسأ ةل الانامتء اإىل القضاء عىل الهوية الوطنية وتسلخ املنخرطني  فهيا من والش باب ، اإ

اليت  رجعية (ذاكرته واترخيه وتراثه أ ي ثقافته اخلاصة ، وأ ذا ما فقد هذا اجليل تكل النواة ) امل

يبه ايت ويص اح عىل العاملية ويفقد جذوره و يبدد كيانه اذلينمتي لها فأ هنا س تجعهل مفرط ابلنفت

 ( . 198، ص :10الاغرتاب  ) م 

فالعوملة بدأ ت تس تغل الصورة الفنية  خلطاهبا املؤثر بنفس ية الطفل ومن خالل ش باكت 

التواصل الالكرتونية ، ملا متكل تكل صور أ حدث مقومات الااثرة من غرابة ابخليال ووضوح 

رة اجملسمة واللون لترضب تكل املؤسسات اليت تسهم ابحملافظة عىل اذلات ونقاوة ابلصو 

هيجر أ شهر جمالت  2004الوطنية من خالل أ جيالها ، فعىل سبيل بدأ  جيل ما بعد 

مؤسسة ثقافة الطفل يف العراق واملمتثةل ابجملليت واملزمار واليت معل فهيا خنبة من رواد رسوم 

س تاذ ضياء احلجار ومنصور البكري والاس تاذ حسام عبد السيناريو القصيص نذكر مهنم الا
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ذ حلت حمل  احملسن وفيصل لعييب وهناء مال هللا وعيل املندلوي وفنانني من الغرب ... اإ

تكل الرسومات الثنائية الابعاد صورة ثالثية الابعاد ، بدأ  املتلقي يدخل يف عاملها اخليايل 

طرت عىل عقليته  وجردته من اهامتماته الاخرى يف وهذا ما يسمى ابلعامل الافرتايض .. فس ي

املدرسة او اجلامعة وبدأ  يعيش مبعزل عن كيان أ رسته ... ومن هذا املنطلق اكن علينا  لزامًا  

 أ جياد مرشوع يتصدي لتكل اخلطط العوملية لتجنب تبعاهتا املأ ساوية يف املس تقبل .

ت ؤولية بتحفزي الاطفال متابعة صفحاوهنا تأ خذ املؤسسة الرتبية احلصة الاكرب من املس

ل أ ن تكل ت املؤسسا الفنانني اذلين أ سهموا ببناء ثقافة مساملة للطفل وبصغبة وطنية حملية ، اإ

مية مت رضهبا مع احلصار الاقتصادي اذلي فرضته أ مرياك ، ومات فهيا الصدق والامانة العل 

ت هناك خطط أ ستامثر درس اكن 2003وأ ول حضاهيا أ لغاء مادة الرتبية الفنية ، ومع 

ل أ نه هو الاخر مت أ طالق رصاصة الرمحة عليه ، فلو اك ن احلاسوب يف اجملال املدريس اإ

درس احلاسوب مرافق لبقية ادلروس ال خرى لاكن ابلماكن حتفزي الطلبة لدلخول يف 

خالص يف ترس يخ أ سس الثقافة  صفحات الفنانني اذلين قضوا مجمل معرمه جاهدين وابإ

ل أ ن غبار العلومة غطت صفحاهتم وحمت أ اثرمه . السلمي  ة وبروح الانامتء للوطن ..اإ

 اذلي ظهرومن الفنانني اذلين حياولون أ زاةل غبار ما خلفته الصورة العوملية عيل املندلوي و 

من مضن ش باكت التواصل الفيس بوك يف صفحة هو أ نش هئا للتعريف عن نفسه وعن 

ها مرجعيات من املوروث القدمي والرتاث الشعيب واذلي صاغ  منجزاته ، مفعظم منجزاته ذات

اث وفق أ سلوب معارص ، واملتطلع لها جيد أ ن املندلوي يريد أ ن حيي الهوية من خالل الرت 

 يكوبرؤية تواكب العوملة ليرتك من خالل تكل الصفحة رساةل ملؤسسات التنش ئة يف العراق 

 ة .رتتب عواقهبا السلبيه عىل الاجيال القادمتلتف للخطر احملدق بثقافة الطفل واذلي س ت

رة وهنا يتحمت عىل مؤسسات التنش ئة أ عداد خطط تمنوية مرنة حتدد أ نفتاح الطفل عىل الصو 

 العوملية ليك ل تس يطر عليه وتقوده حنو الانامتء اخلاص هبا . 
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  4منوذج 

 أ مس الفنان : صاحل كرمي

 عنوان : خشوص خمزتةل

 عىل ورقاخلامة : حرب 

  2013س نة الاجناز : 

 الوصف البرصي 

يتكون المنوذج من مجموعة تشخيصات خمزتةل بتكويناهتا 

ذ مت نرش هذا العمل يف  مرتاصة يف بناهئا الانشايئ ، اإ

الصفحة الشخصية للفنان يف ش بكة التواصل الفيس 

 بوك .

 حتليل المنوذج

ذلي املنتصبه والواقفه أ مام شلك مس تدير وايس تذكران المنوذج بأ شاكل النحات احتاد كرمي 

ل ان املعاجلات ابلتكوين الإنشايئ خمتلف يف تكل  أ جنز يف س تينيات القرن عرشين ، اإ

اليت  الصورة ، واملنجز املاثل أ مامنا يكشف لنا أ شاكليات املؤسسات التشكيلية  يف العراق

بداعات الفنانني احملل  نت يني ، تكل الثغرات وأ ن اكمل تعرف كيف تسهم بأ رشفة نتاجات واإ

بس يطة سوف تسهم بتصدع الهوية واذلاتية للحركة التشكيلية العراقية فتكون سهةل 

 الاخرتاق من قبل اجلانب السليب للعوملة .

ه املنجز بلونه املائل لل صفرار وك نه قد أ كتىس ببعد زمين من املايض ، ليفصح عن نفس

به عن امجلالية معه ، وحضوره عىل ش باكت التواصل ين  لهجرة أ قرانه وعدم املشاركة ابجلدلية

ن مع القطيعة اليت تصيب فناين احلركة التشكيلية لهذا اليوم وعن التقيمي اذلي أ صبح مرهو

يل مفهوم العوملة فاملنجز أ صيل وأ ن اكن نسخ أ معى حلركة تشكيلية أ وربيىة ، وهو غري أ ص 

ن اكن ميتكل جتربة مبتكرة وانجضه ، أ ذا مامت عرضه يف املعارض العراقية احمللية و  ذكل كاإ

ن هجر اذلييشري لنا العمل للجفاء اذلي حيل ما بني أ قران فناين البدل الواحد خبالف فناين امل 

  حيتفي أ حدهام ابلخر كام فعل الفنان فيصل لعييب وجالل علوان عندما احتفوا من خالل

 يق أ ذار يف أ حدى معارض لندن كاممنشور عىل الفيس بأ فتتاح معرض للفنان النحات العرا

 (. 6، شلك 5يف )شلك  
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 ذلكل يسهم مثل هذا التالمح مابني التشكيلوين العراقيون من خالل املنجزات الفنية يف

نوات ق املهجر بصاينة الهوية التشكيلية العراقية وسالمة مسريهتا ، واحلفاظ علهيا بواسطة 

ة القوي والفعال للفن العرايق يف زمن عوملالتصال ادلولية ، وتعطي دور حيوي للحضور 

 الفن .  

شكيلية ومن املؤسف أ ن دلينا مك من الفنانني العراقيني هلم بصمهتم الكبريه يف املسرية الت 

ل أ نطوت صفحهتا بفعل النس يان لعدم ترخس روح املواطنة والاخاء اليت أ صاهبا اخللل بفع

رسائل م فنان رائد اذلي مل يذكر أ مسه  يف الالتيار الفكري العاصف للعوملة ، ونس تذكر مهن

ل  الاكتب عادل اكمل )احلركة التشكيلية  نات ( ينظر اإىل مرحةل الس تي  -والاطارحي الفنية  اإ

( وصوره واحده من خالل الفيس بوك ، أ نه الفنان الراحل محمد رايض ) 424، ص : 15)م 

 ( 7شلك 
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  5منوذج  

 الفنان : عيل شاكرأ مس 

 أ مس العمل : تكوين حرويف

 اخلامة : أ كركل عىل كنفاس

  2013س نة الاجناز : 

 الوصف البرصي

يش تغل الانزايح يف فضاء اللوحة 

 دلرجة أ نه

هيمش لك ماهو موضوعي ، كام تأ خذ رضابت الفرشاة عنرصها الس يادي واملهمين يف وسط  

والاسود  بأ لواهنا مابني الازرق الفاحت املائل للرصايصاملساحات اجملردة اليت اقتصد الفنان 

فنان واليت حركها برضبة فرشاه أ محر تسهم بذب عني املتلقي عند مركز العمل ، كام طعم ال 

 تكل التجريدات اللونية حبروف أ نلكزيية مأ خوذه من مصادر ورقية .

 حتليل المنوذج  

فأ ن  مبرجعياته الشلكية من مصادر متعددة لكون ان الفنان التشكييل العرايق املعارص يهنل

لتحرر افعل التأ ثر يأ خذ س يطرته عىل الفنان يف بداية مسريته الفنية ، والبعض مهنم يس تطيع 

 قى ال خرمن تكل املرجعيات بعد ما أ ن يكتشف ذاته وترتخس رؤيته مع جترتبة الفنية ، بيامن يب

 نه .يدور يف فكل من تأ ثر به ، وجيد صعوبه ابلتحرر م 

روف فتجربة عيل شاكر يتقامس فهيا تأ ثريات التكعيبية يف مرحةل الرتكيبية عندما دخلت احل

ات الطباعية يف اللوحة وبأ سلوب الكولج   ) التلصيق ( وما بني جتريدات مماثةل لتكوين

فواًي الفنان العرايق محمد همر ادلين ، هذا التوظيف اذلي جاء من قبل الفنان قصداًي أ و ع

ين اليت من مع مظاهر الصورة العوملية شالًك ومضمواًن ، فأ ذا اكنت جتريدات محمد همر ادلتضا

ةل تقشفت ابللون وطغى اللون الاسود يف مساحاهتا بيامن أ ختذت الالوان الاخرى عمتة كدل

، ص 12يف العراق ) م   2003تعبريية عن احلاةل املأ ساويه اليت مر هبا بالده  بعد أ حداث 

ا عوملة ن جتريدات عيل شاكر اليت متاثلها ابلتكوين أ عطت حاةل الضبابية اليت رسبهت( فأ   64:

 امرياك يف عاملنا .

فاملساحات اللونية ما بني الازرق اخلافت والرمادي اذلي حيسس نا ابلربوده لتويح لنا دلةل 

يقابلها املوت ، واملوت هنا يه موت اذلات وتشتهتا ودخولها يف عامل متاهات العوملة ،  
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حراكت الفرشاة القوية اليت تويح ابلرفض لهذا الواقع املعاش ،ويمكلها اللون الامحر ودللته 

الثورة  اليت تأ يت مامتش ية  مع المترد ضد هذا الواقع املرفوض لتتاكمل مضامني خطاهبا 

الصوري  ، فاللوحة ليست جمرد صدى لتجارب أ وربية ، ومترد عىل املوضوعية والانزايح 

نسان هذا اليوم من العومله عهن ا ، أ منا يه حماوةل نفض ترسابت اخلوف والقلق اذلي ينتاب اإ

. 

ذلكل ومن خالل هذا المنوذج حيدد الفنان موقفة من العوملة ، فالتأ ويل وفك شفريات اللون 

والغوص يف ما حتت النص البرصي مل يكن أ جهتاد الباحث وأ سقاطات فكرية أ مالها عىل 

بل أ ن الكتاابت الانلكزيية واليت وظفها الفنان بتقنية الكولج ومن مضن سطح هذا املنجز ، 

 The most powerful-اللوحة حددت معامل املضمون ، فاللكامت اليت أ عىل صورة

brocluc –  بيامن تعين اللكامت اليت × وتعين املنتج الاقوى واذلي وضع علهيا عالمة ،

   to your ,  tape , أ سفل اللوحة 

microcomputer   صنبور احلواسب اخلاصة بك ، واليت اس تقطعها الفنان من عنوان ،

نت رئييس لنص مكتوب ليبقي مهنا  ما يتفق مع حمتوى منجزه ، وجيردها من املعىن اذلي اك

حتمهل يف النص الاس بق قبل أ س تقطاعها ، ليكتسب معىن جديد أ ثر أ نفتاح النص املكتوب 

 مع النص التشكييل .  

ت تكل فالثورة اليت أ حدثهتا التطور التكنولويج الالكرتوين يف جمال التصالت يه  من خلق

ذلكل  الظاهرة الكونية الشديدة التعقيد العومله واكنت وس يلهتا للهمينه عىل الاخر، أ ضافه

 خلقت يشء من اخملاوف للتطور الطردي  اذلي س يطر عىل سلوك الإنسان.

سده يف منجز الفنان مل تكن معروفة لو ل أ حد زمالئه اذلي تكل الطروحات والرؤى املتج 

نرشها من مضن صفحته الشخصية وأ عطى تعريف للفنان واعامهل الفنية للعامة  مستمثر بذكل 

ش باكت التواصل وهذا ما جيعلنا نتنبه ل ماكنية الاس تفادة من تكل الربامج وأ ماكنيت 

العرايق املعارص عىل أ ن تكون املؤسسات أ س تغاللها للحفاظ عىل سامت اذلاتية للتشكيل 

الثقافية يه الس باقة يف تبنهيا ملثل هذا املرشوع بيشء من العلمية وبعيدا من التحزي العاطفي 

اذلي ينتاب مجموعة الاصدقاء عىل صفحات وبرامج التواصل العاملي احلديث ، بغية حفظ 

الالكرتون وغري اساليب أ رث هولء الفنانني من تبعات الاس تغالل اذلي دخل ميدان 

وتقنيات الرسقة والتجاوز عىل الغري من خالل القرصنة الالكرتونية واخرتاق الصفحات أ و ما 
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يسمى ) الهكر ( ، أ و برضب الربانمج ابلفايروس  اذلي ميكن أ ن ميحي لك املعلومات الفنية 

 اخملزنة وغري ذكل ... 

 لفصل الرابعا                                            

 الـنتاجئ والإسـنتاجات                                       

 نتاجئ البحث

تواصل . أ ستمثر معظم الفنانني التشكيليني العراقيني بداخل العراق ويف املهجر ش باكت ال  1

 4 ، 3،  2،  1الاجامتعي لعرض منجزاهتم الفنية والتعريف هبا كام يف مجمل عينات البحث 

 ومهنم من أ حتفى بأ قرانه ممن الفنانني ، 5، 

ىل . ظهرت يف بعض املنجزات التشكيلية ردت فعل ضد ظاهرة العوملة والتأ كيد ابحلفاظ ع 2

ليك  ،الهوية واذلات ابلتشكيل العرايق ، بدون أ ن يكونون مبعزل عن تكل الظاهرة العاملية 

 2،  1ذج ء الالواعي ن كام يف الامنيثبتوا حضورمه الفاعل بتغلهبم عىل مبدأ  الهتميش والانامت

،3 . 

 . جاءت بعض الاعامل التشكيلية مامتش ية مع ظاهرة العوملة مبعارصة التطور الثقايف 3

ومناهضة من خالل مضاميهنا و مبادهئا اليت بدأ ت هتمش اذلات وتسلخ الفرد من جذوره 

 . 5الرتاثية كام منوذج 

 يف املؤسسات البنائية لثقافة الطفل عرض . بعض التشكيليني العراقيني واملسامهني 4

يل منجزاته يك تكون مناهضة لل عالم الصوري العوملي ذات الااثرة املغرية اليت ترضب اجل 

الصاعد من خالل ش باكت التواصل لتحقيق مبدأ  الانامتء وفصل هذا اجليل عن جذوره 

 . 3فيحس ابلغرتاب  كام يف منوذج 

يةل ط ابداعاهتم ابلنس يان رمغ أ سهاماهتم ادلؤوبه واخمللصة  . بعض الفنانني أ نطوت صفحة 5

 فرتة حياهتم يف تركزي أ سس ودعامئ متينة لفن تشكييل انحج واصيل ، لكون أ ن املؤسسات

وملة اليت تعين هبذا الامر مل تسهم بأ رشفة أ عامهلم وسريهتم اذلاتية يف زمن اس تفحال الع

 . 4وبداايت انتشارها كام يف منوذج 
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 الاس تنتاجات 

ة اليت .  علينا وعي ظاهرة العوملة ، والسري خبطاها دون أ ن متس وترض ابذلاتية واملرجعي 1

 نمتي لها .   

رته . ميكن أ ستامثر ش باكت التواصل لتفعيل اخلطاب التشكييل العرايق املعارص كام أ ستمث2

 العوملة لصاحلها ملا يمتتع بأ متيازات متطورة متثلت ابليت :

 يفتفوق بأ ماكنيت عرض الصورة يف فضاء التصال املفتوح للك العامل عن ماهو معهود أ  . 

 صالت العرض ذات الفضاء احملدود .

 ب . سهوةل يف عرض الصورة ونقلها خملتلف الفئات العمرية و للك أ رجاء العامل

اء  أ غر ج . أ ماكنيات فائقة يف معاجلة الصورة مثل الوضوح ونقاوة يف اللون ، لتكون أ كرث

 وااثرة للمتلقي مما يه عليه يف الواقع .

 د . متتاز ش باكت التواصل  احلديثة عىل احتواهئا ملفات خزن تس توعب ماليني الصور مع

 صغر جحمها ،  ميكن من خاللها أ ن تشلك لنا موسوعة عن الفنانني العراقيني يف املهجر

 الل طيةل مسرية حياته .وبداخل العراق ، وتطرح الكثري من املنجزات للك فنان خ

حسني هـ . تفتح ش باكت التواصل أ فق احلوار مابني الفنانني يف لك بقاع الارض مبا خيدم بت 

 جتربهتم امجلالية وصقل رؤيهتم الفكرية .

لفين ) و .ميكن أ ن نس توعب قمية العمل الفين دلليا وجامليا من خالل ثالثية ابداع العمل ا

 متيرصح به أ ثناء عرض منجزه ، والنص أ و العمل الفين اذلي ابث اخلطاب وهو الفنان وما 

 عرضه ، واملتلقي من خالل النظر اإىل مشاراكت التعليقات (

 :. ميكن مناهضة سلبيات العوملة وترويضها من خالل ش باكت التواصل الاجامتعي ابل يت 3

 اجملموعات أ  . احلفاظ عىل ذاتية التشكيل وهويته من خالل طرح جتارب فنانني رواد يف

 الفنية عىل الفيس بوك أ و الصفحات الشخصية عىل الاس تكرام أ و يف صفحات الكولك .

 ب . الاحتفاء ابلفنانني الرواد ومابعدمه والفنانني الش باب .

ايق ج . طرح مواضيع من خالل منجزاهتم تؤكد عىل أ ستامثر املوروث احلضاري والرتايث العر 

 وبأ سلوب معارص .

 ث ابحلفاظ عىل جيل املس تقبل وحماربة أ فات الاغراء العوملي املمتثةلد . نرش صور حت

 ابلفنون البرصية احلديثة يف الالعاب والافالم .
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مني تُ هـ . حث طلبة لكية الفنون واملعاهد عىل مواكبة صفحات كبار الفنانني لكوهنا مناهل 

 ذوقهم وحتسن أ دامه الفين .

ق ش باكت تعاضد فامي بيهنم ابلحتفاء مع اقراهنم عن طري. مالحظة أ ن فناين املهجر مه أ كرث 4

 التواصل خبالف الفنانني التشكيليني داخل العراق .

. عدم وجود أ ستامثر سلمي لش باكت التواصل من قبل املؤسسات ذات الصةل ملسامهة 5

 ي .ابحلفاظ عىل مسار الفن التشكييل العرايق ، يك ل يكون سهل الاخرتاق من الفن العومل

 . ليعين أ ن استامثر ش باكت التواصل املتطورة يه مبثابة جهر لصالت العرض والتوقف 6

بل  ،من أ قامة املعارض واملهرجاانت التشكيلية يف العراق أ و املسامهة فهيا خارج العراق 

لعراق ، اميكن القول أ ن أ ستامثرها يأ يت كوس يةل أ عالنية للتعريف بنشاط احلركة التشكيلية يف 

 توثيق لها .وأ داة 

 التوصيات

حل مجمل ما أ شار هل الباحثون واملنظرون من حلول ملواهجة  العوملة ميكن أ ستامثرها لصا

 ة ، لكيةاملؤسسات املعنية ابحلركة التشكيلية ك ن تكون نقابة الفنانيني ، امجلعية التشكيلي

 وسائل أ رشفه الفنون ، معهد الفنون ، دائرة ثقافة الطفل وغري ذكل ... وأ ن تكون هناك

ل به من قبرمسية تمتتع بصيانة دامئة وجتديد حملتوى معلوماهتا ...لكون أ ن مجمل ما ميكن أ كتسا

الشخص العادي يف ش باكت التواصل يتعرض للتلف بسبب القرنصة الالكرتونية ومعلية 

ة التجاوز عىل صفحات الغري أ و ما يسمى ) الهكر ( أ و الاخرتاق ، ورضب الاهجزة احلديث

 فريسوات تنتجها الرشاكت املتنافسه لرتوجي بضاعهتا عىل حساب الاخرى للمس هتكل .ب

 تعريف ابملصطلحات والاعالم                                    

 الفصل الثاين : املبحث الاول

روايئ ومفكر ومصلح أ جامتعي رويس ، كتب يف ( أ ديب و 1910- 1828) . تولس توي :  1

 (.20يف العرص الرومانيس )م   ال دب الواقعي ظهر

ف أ مرييك صاحب الزنعة التجريبية أ و الربجامتية ( فيلسو  1952- 1859). جون دوي :  2

 ( . 84، ص: 2، واليت تتخذ نقطة أ نطالقها من اخلربة العامة ) م 

( اكتب كندي هُل نظرايت يف وسائل التصال  1980 – 1911)  . مارشال مااكلوهان : 3

امجلاهريي وهو اذلي يرى ان أ هجزة التصال الالكرتونية تس يطر عىل حياة الشعوب ومؤثره 
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بأ فاكرها ومؤسساهتا  ، وهو اذلي أ قرتنت مقولته أ ن العامل اليوم أ ش به بقرية صغرية مع مفهوم 

 (20العوملة ) م

رساةل ، .املصدر الباث لل 1 من عنارص العملية التصالية امخلسة ويه : عنرص  . الرساةل : 4

لباث يف ا. الرساةل أ و احملتوى واليت يه احملفزات اليت يضعها  3. املس تقبل او املتلقي ،  2

. الاثر  6 . املتلقي ، 5. الوس يةل اليت تكومنقروئة يف الغالب من قبل املتلقي ،  4الوس يةل ، 

 ( . 19- 17، ص : 3لرساةل ابملتلقي ) م اذلي ترتكة ا

حلديثة يه بيئة أ فرتاضية ثالثية الابعاد موجودة من مضن الاهجزة ا. العامل الافرتايض :  5

ومهنا احلاسوب ، حيث تتفاعل  الصورة املتحركة والصوت مع مس تخدميها ، وأ ول من 

يف  يدان ش باكت الإنرتنتأ ستمثر هذا مكرشوع واكةل ادلفاع الامريكية، ومن مث  دخلت يف م 

 ( . 258، ص : 19تسعينيات القرن املايض ) م 

 ومبشاركة همرجان فين هيمت ابلنتاجات التشكيلية املعارصة يقام يف أ س بانيا س نوايً . أ ركو :  6

 ( . 32دوةل ) م 41بـ  2015بعض دول العامل، وقد بلغ همرجان عام 

ين اد وخامات خمتلفة ومتعددة وجاهزه لتكو هو الفن اذلي يعمتد عىل مو  . فن التجهزي : 7

 ( . 70، ص :17منجزه ) م 

 ) م وهو الفن اذلي يستمثر التقنيات الفزيايئية للضوء بتشلك منجز فين . الفن الضويئ : 8

17،79 . ) 

يف  وهو الفن اذلي يستند عىل صورة متودلة يف احلاسوب ، واذلي أ نترش . الفن الرمقي : 9

ن مرشين ، واكن أ ول فنان أ قام معرض للفن الرمقي هو بينال ساوابولو تسعينات القرن الع 

)   1982تبعها معرض للفنان الكوري انم جون ابك خالل عام   1975الربازيل خالل عام 

 (. 150، ص : 8م 

توليفة جملموعة اتصال أ و هو شلك من . ش باكت التصال ادلويل ) الانرتنت ( :  10 

 ( . 130، ص: 3.) م أ شاكل التصال املتعدد 
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 املـــصــادر

 القرأ ن الكرمي

ار ، د من التأ سيس اإىل احلداثة يف الفن التشكييل العريب املعارص. أ بو زريق ، محمد ، 1

 .  2000الفارس للنرش ، الاردن ، الطبعة الاوىل 

 . 1988 ،،مكتبة مرص ،الفجاةل  الفن يف الفكر املعارصفلسفة . أ براهمي ، زكراي ابراهمي ،  2

،  وملهنظرايت التصال املعارصة يف ضوء تكنولوجيا التصال والع. أ بو العال ، محمد عيل ،3

 . 3013العُل والاميان للنرش ، دسوق ، 

براهمي ،4 ،  1ط،دار السايق ،بريوت ،  النقد بني احلداثة وما بعد احلداثة . احليدري ، اإ

2012 . 

  ، دسوق،دار العُل والاميان للنرش ال عالم والتمنية يف عرص العوملة . احلفناوي ، محمد ، 5

،2014 . 

عىل ،مؤسسة الا 8،اجلزء  ال مثل يف تفسري كتاب هللا املزنل .الشريازي ، انرص ماكرم ، 6

 .  2007، بريوت ،

 0092،دار احلمكة ، بغداد  حقوق الإنسان بني العوملة والإسالم .املوسوي ، جواد مطر ،7

. 

 2003 ، اجملدلوي ، عامن  ، طبعة أ وىل ، لغات الفنون التشكيلية.املنارصة ، عز ادلين ،8

. 

وىل ، ،دار الهالل ، بريوت ، طبعة الا أ زمة الرسوم املسيئة للرسول.محود ، عبد احللمي ،9

2006 . 

ثقايف ،املكز ال  عُل النفس والعوملة رؤى مس تقبلية يف الرتبية والتمنية،.جحازي ، مصطفى 10

 . 2010العريب ، بريوت  ، 

،دار الشؤون الثقافية ،  2، ج 1، ج العوملة من منظور خمتلف . حيدر ، اكظم حبيب،11

 . 2005بغداد ، 

  ،عامن ،،اخلط العريب للنرش اراء حول جتربة الفنان محمد همر ادلين.زهران ،جامل ،12

2011  . 

ترمجة : طلعت شايب ، الفنون والادب حتت ضغط العوملة.مسيارز ، جووست ،13

 . 2009،مكتبة الارسة ، القاهرة ، 
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،  ترمجة : فاحل عبد القادر حلمي ، بيت احلمكة ، العوملة ومساؤها.س تلكزت ، جوزيف ،14

  2003بغداد ، 

ية ، ،دار الشؤون الثقاف راق مرحةل الس تيناتالفن التشكييل املعارص يف الع.عادل اكمل ،15

 . 1986بغداد 

العريب  ،دار أ حياء الرتاث قاموس احمليطال. فريوز ال ابدي ، جمد ادلين محمد بن يعقوب ، 16

 .2004، جمدلوي للنرش ، الاردن ، 2،ط

 يلمعطيات التقنية لبناء املنجز الإبداعي يف الفن التشكي . عبد هللا ، عامر صباح ،17

 . 2013، رساةل غري منشورة ، جامعة البرصة ،  املعارص

،عامل كتب حديث ، عامن ،  خطاب الصورة الإتصايل وهذاين العوملة. مؤنس ، اكظم ، 18

2008 . 
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