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ملخ�س البحث
فتح���ت جت���ارب منطق���ة ما بع���د احلداثة  ف�ص���اءات العر����ض والن�صاق وراء 
املو�صوع���ات ال�صيا�صية والجتماعية على وفق تطور مراحل الفكر الب�صري 
ال���ذي اح���دث ذع���را بع���د احل���رب العاملي���ة الثاني���ة ، اذ ن���ادت  مرحل���ة مابعد 
احلداثة اىل الت�صظي املتحفي ، ون�صف الن�صق املتبع يف تثبيت عن�صر الفنون 
الت�صكيلي���ة املعا�ص���رة بفع���ل تخبط الذات عن���د الفنان الت�صكيل���ي، الذي بداأ 

يحاور تلك املرحلة بخطاب املوقف من اجلمايل.
الف���ن والجتاه���ات  بعنوان���ات خمتلف���ة مل�صطلح���ات  الدع���اء  وعلي���ه ج���اء 
والمن���اط ومنه���ا الف���ن املفاهيم���ي يناق����ض ه���ذا البح���ث حت���ولت الظهار 
وتقنياتها لهذا الفن وما رافق من تداخل املواد يف بنائه التكويني واختالف 
�صي���غ العر����ض و�صماتها لتلك املنظومة، حي���ث ناق�ض املبحث الول موؤثرات 
الفك���ر مل���ا بعد احلداثة واملبح���ث الثاين تقنيات الظه���ار ومراحله املختلفة 
كغياب التجني�ض يف فنون الت�صكيل وتفعيل احلقول املجاورة ومنها املنظومة 
الب�صري���ة واملفاهيمية ،ام���ا الف�صل الثاين يناق�ض العين���ات التي بنت عليها 
الفك���رة املفاهيمي���ة واخت���الف تقني���ات العر����ض الب�ص���ري يف الداء وج���اءت 

النتائج كالتي كان ابرزها:-
ان منطق���ة الف���ن املفاهيم���ي جعل���ت م���ن املنجز الفن���ي متحول م���ن الثابت 
اىل املتح���رك يف الداء بح�ص���ب القنوات املفعلة للفكرة التي يقوم بها الفنان 
املفاهيم���ي �ص���واء كان العر����ض بتقني���ات خمتلف���ة م���ن امل���واد  اأم م���ا يقوم به 

متثيل اجل�صد وادخاله �صمن م�صامني تقنية العر�ض الب�صري.
تنوع���ت ف�صاءات العر�ض يف املنظومة الب�صرية املفاهيمية وانفتاح مفاهيم 
ا�صاليب العر�ض الذي اأ�صهم يف التنوع التقني يف اظهار  تقنيات هذا الفن.

هن���اك تفعيل وا�صح لدخ���ول احلقول املجاورة على ار�صي���ة الفن املفاهيمي 
التي تاأتي كحافز تقني يف ابراز الفكرة املفاهيمية.

تقنيات اإلظهار 
في الفن المفاهيمي

عدنان عبد العبا�س عيدان
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The experience of after novelty  to open spaces of display 
and drift behind social and political matters according to hu-
man mind development which caused panic after the stage of  
second world war in the 20th century . The novelty called for 
fragmentize of the museum and destroy the array that was 
followed in fixing the element of contemporary  plastic arts 
due to self-fragmentation with in the plastic artist who tried to 
argue with that stage according to the attitude from aesthetic 
.
Therefore; allegation came with two different idioms of art 
and trends including concept art .This research is discussing 
technical demonstration changes of this kind of art and what 
accompanied with matters in its formation construction  and 
the different of display forms for that system. The first catego-
ry dealt with mentality transition  for period after novelty .
 Second category is dealing with  demonstration techniques 
and its different stages such as the absence of paronomasia  
and activation of the vicinity fields in plastic arts including  
conceptual optical system. Chapter two is dealing with the 
samples that build the conceptual  idea pivots on it and the dif-
ferent optical display techniques in performance , that is why 
the main results were as follow:-
The conceptual arts areas made the artistic  achievement 
changeable from constant to movable in  display according 
to the activator of the idea which the conceptual artist will do 
whether the display was in different techniques of matters  or 
what is he did represented the body and inclusion with in opti-
cal display techniques contents as in the figures 
Variety of display spaces in conceptual optical system and 
openness of display methods which participated in the techni-
cal variety to show the techniques of this art ( figure N0-  .
3-There is  clear activation to inter vicinity fields in earth area 
which is embodied for conceptual art that represents technical 
incentive to present conceptual idea as in the figure                                

The Summary
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م�سكلة البحث:-
    ان للمنظوم���ة الب�صرية املفاهيمية منطلقات فكري���ة تقع �صمن ظاعط هيمنة الفكر املابعد 
احلداث���ي الذي جاء بع���د مهادات احلداث���ة التي فتحت دائ���رة التلقي �صمن حم���اور وامناط 
وتداعي���ات خمتلف���ة اذ اظهرت ابع���اد النظم ال�صكلي���ة يف ت�صكيات املابع���د حداثي على  وفق 
حت���والت العامل الفل�صف���ي والعامل التقني يف تثبي���ت اطر املتناق�صات يف الف���ن التي بني على 
اثرها املوقف النقدي الذي و�صع بذلك تطور الدائرة النقدية يف الفن الت�صكيلي  التي �صبت يف 
عواملها الفكرية  حيث ادت الفنون املعا�صرة التي جاءت بتحوالت وتراكيب خمتلفة دورًا مهمًا 
لف���ن ما بعد احلداثة وت�صليط ال�صوء على قابليات الفنان ) املفاهيمي ( املنفذ للمنجز التقني 
وال���ذي فتح  خ���ال من ذلك �صرورة انتق���ال الفن اىل منطقة مهمة موؤرخ���ة عن طريق توثيق 
حلظة زمني���ة حمددة يغلفها ار�صيف ال�صورة �صمن تراكي���ب و�صياقات خمتلفة .وعليه جاءت 

م�صكلة البحث على الت�صاوؤالت االتية:-
هل حتولت املنظومة الرب�صية املفاهيمية من الثابت اىل املتحرك يف االداء؟

ه���ل هن���اك ف�صاءات عر����س متنوع���ة يف اال�صاليب والتقني���ات انح�صرت يف كونه���ا تتعامل مع 
ف�صاءات العر�س املنوع؟

ه���ل تنوعت ابع���اد ال�صطح الب�صري املفاهيم���ي من م�صتويات الرتكيب وب���ه ادت اىل اختاف 
انظمة الرتكيب.

هل فعلت تقنيات احلقول املجاورة من الفنون املختلفة الن�س ال�صري املفاهيمي؟

هدف البحث:-
- التعرف على تقنيات االظهار يف ال�صطح الب�صري املفاهيمي.

حدود البحث:-
احلدود املو�صوعية:- تقنيات االظهار يف الفن املفاهيمي 

احلدود املكانية:- الواليات املتحدة االمريكية.

الف�سل الثاين –االطار النظري
املبحث االول : موؤثرات الفكر ملرحلة املا بعد حداثي

 اأدت الفنون املعا�صرة دورًا مهمًايف حتوالت  وتراكيب خمتلفة اثرت يف فن ما بعد احلرب والذي 
طرحتة الواليات املتحدة االمريكية ف�صًا عن انفتاح الذائقة الب�صرية الت�صكيلية وتداخلها �صمن 
�صل�صلة املفاهيم االن�صانية التي خلفتها احلرب اذ جاء على اثر ذلك بان يكون الفن و�صيط ال�صلة 
للبيئ���ة واحلدث والت���ي ال ميكن ان يناأى بعيد عنها)1(، مع ا�صرتاك املنجز الفني الذي قدم للدعم 
االن�ص���اين بث اخلطاب التنوري واجلم���ايل واالخذ بروح التعاطف الوج���داين للمجتمع، ويف عام 
1946 انته���ت احلرب العاملية واملجتمع االخذ املجتمع االورب���ي واالمريكي بتغريات وحتوالت عدة 

1( ادوارد لو�صي �صميث- احلركات الفنية ما بعد احلرب العاملية الثانية، �س232.
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ال �صيم���ا يف الت�صكي���ل الب�صري ، وبطبيعة احلال ياأتي الف���ن الت�صكيلي االمريكي واالوربي من�صاقا 
م���ع حتوالالت التفكري بطبيعة امل�صلك النقدي اجلمايل رف���دا للواقع التحويل االبداعي واجلمايل 
والتقن���ي، حي���ث ت�صطرب االراء ومييل الفه���م اىل تداخل التجني�س �صم���ن ت�صفري دالالت املنجز 
الب�ص���ري.اذ ياخ���ذ ذلك يف ان ت�صع �ص���ورة الفن �صرب���ا معرفيا ونقديا ياأخذ �ص���كل املنجز اىل 

الكثري من االفرتا�صات املفعمة  بخطاب الت�صفري 
وي�صبح الفن و�صيلة خطاب ذهني �صمن مكامن جوهرية يروم ورائها الفنان املنجز والذي ي�صكل 
االخ���ري غي���اب الرمز املحدد للفكرة الفنية، ي���رى الكاتب االنكليزي �صميث م���ن انه قد يكون من 
املبالغة يف االدعاء ان فن ما بعد احلرب مقل �صيئا جديدا وغري م�صبق كليا فجذوره متتد اىل تربة 
احلداث���ة اخل�صية التي �صهدت بداياتها عند بزوغ القرن الع�صرين والفن الذي نراه اليوم خملوق 

بايدي الفنانني املعا�صرين يبدو كحداثة متاأخرة.
وم���ن تلك الظروف تنطلق ا�صارات م�صى عليها جتريب اال�صاليب واالداء لدى مترد الفنانني على 
الن����س برمته �صمن �صياقات احلداث���ة القائمة على التقاليد املعا�ص���رة واملتوا�صلة بفعل الرف�س 
املطل���ق ل���كل القيم املثالية التي مر بها القرن الع�صرين و�صيما ما بعد احلرب، ولذلك اال�صطراب 
اهمية الك�صف املطلق يف متويه الفر�صة االبداعية للفنانني عرب تعاقبات التقانات واال�صاليب حيث 
احك���م التداخل يف خ�صائ�س املنج���ز على وفق ما يلزم البحث عن النظ���ام بني االجناز واملنجز 
بق���در م���ا يثبت فتح الظواهر امل�صببة لذلك املوؤثر الفكري ال���ذي يت�صارب مع افكار الدين اوال ثم 
مع افكار الذوق الكا�صيكي ثانيا، ثم مع ت�صي الدائرة اجلمالية واملحكومة ب�صياق جديد ي�صتدعي 

الهدف اجلمايل  على وفق احكام معا�صرة يعي�صها الفرد وحتيط بحكمها على نوافذ البيئة.
لذلك جاءت اآراء الفنانني ومقاالتهم يف تلك املدة باملوقف امل�صاد من اجلمال حيث دعى مار�صيل 
دو�صام���ب ب�)تثبيط اجلمالي���ة يف ر�صالة ار�صلها لزميل���ه االملاين لييخرت( وبالتاأكي���د ان ما يعنيه 
البحث احلايل لي�س القاء اللوم على هوؤالء الفنانني بل اال�صادة بارائهم كونهم حمدثي تلك املرحلة 
م���ن الفن، فهناك ثورة يف احلداث���ة ال�صكلية قبل املرحلة التي تليها وه���ي املرحلة )املابعدية( اذ 
اعط���ت تلك املرحلة التي �صبقت املا بعد احلداث���ة هي االلتزام بنظريات اجلمال( ومنها ما دعى 
اليه���ا الفا�صفة الفيثاغوري���ني )بالتزام الفن باأن يتماثل واجلمال، وما جاء بعدها قول املنظرين 
املعا�صري���ن حيث ان) ال�صف���ات اجلوهرية التي ت�صكل اجلمال هي النظ���ام، التنا�صق، الو�صوح(

.)2(

وه���ذا التداخل فت���ح ملحورين مهمني وهما احلداث���ة وما بعد احلداثة ل���كا امل�صطلحني جتذيرا 
جوهري���ا زمنيا جمددا اأي هنالك حدث واحدث، ولكنهم يتفقان مع ال�صاغط الفكري الذي ين�صاأ 
م���ن خاله بناء الن�س الب�صري املعا�صر واعطاء نظم �صكلية بدالالت حتولية عن االزمان الفنية 

االخرى والتحديث عموما يتعلق بنوعي اال�صباب واملحاور تلك وماهيتها.
)وت�صري تلك النوازع عن اهمية اأ�صا�صية  وهي ك�صر االيقون يف الفن()3( لت�صبث الفنانني املحدثني 
يف ه���ذا الق���رن  باآرائه���م املنعقدة مع االنفت���اح الزمني واملرك���ب من تقدم احلري���ات وم�صادرة 

2( هربرت ، ريد، حا�صر الفن، تر: �صمري علي، دار ال�صوؤون الثقافية ،بغداد، �س69.
3 ( جنم عبد حيدر، النظر الفني للنظرية والتطبيق،�صل�صلة حما�صرات مطبوعة،�س27.
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املعتقدات، واملحاولة اجلادة يف بث روح ع�صرية  م�صرت�صدًا  بامل�صروع احل�صاري �صمن معطيات 
لها الك�صب املعا�صر متاأتيا �صمن ابتكارات الع�صر اجلديد والذي ن�صاأ فيه تطور به العلم االن�صاين 
وخا�ص���ة ب�صكل ي�صيغ ن���وع  و�صلوك املجتمعات عرب النظم والثوابت االخاقية والدينية من جديد 
وف���ق متطلب���ات الع�صر، ياأخذ ذلك متح���ور دوافع الفنانني الت�صكيليني له���ذا اال�صا�س �صمن بناء 
انظم���ة �صكلي���ة ن�صق تدور فيه الثقافة االوربي���ة واالمريكية ب�صكل له امن���اط خمتلفة ناأخذ نوعني 

منه وهو كاالتي:-
الن���وع االول:- فن االر�س ان فن االر�س مييل اىل ر�صف املنج���ز الت�صكيلي �صمن ف�صاء االر�صية 
وما تختلف من ت�صطيحها حيث �صكل ذلك  اعمام العامل البيئي ب�صيغ جديدة كتغليف امل�صاحات 
واملباين الكب���رية، وهنالك اعمال جتميعية و�صعت على االر�صية لت�صكل ال�صطح االر�صي وف�صائه 

بدال من اجلدار .
والن���وع الث���اين:- الفن لغ���ة، ويف هذا النوع تكتب ال���دالالت الب�صرية لتحال م���ن خال ذلك اىل 
العام���ل الذهن���ي لتكت�صب �صورة تر�صمها االذه���ان من خال الكلمة وهذا م���ا ن�صاهده يف اعمال 
جوزيف كو�صو�س يف الفرتة االخرية، وهنالك ا�صناف خمتلفة بنتها �صياقات النقد وقرائته ل�صور 
الفن���ون املحدث���ة واملختلفة، ويف خ�صم ذلك ج���اءت دافعيات التجارب الفنية ل���دى الفنانني وفق 
من���ط ا�صتخدام التجربة الفنية املحكمة بفن القرن الع�صري���ن اذ تعامل الفنانون مع تلك املرحلة 
بواقع التاأثري احلا�صل وراء تغيري االفكار والتقاليد االوربية الثائرة بعد احلرب حيث كان االقدام 
بنظ���ام ال�ص���كل ياأخذ طابعًا حتوليًا ام���ام جماالت او�صع اأ�صم  ق�صمًا كب���ريًا منه  يف دعم الفل�صفة 
كمقول���ة �صارتر امل�صهورة )انا كتبت الوجودية، وجاكومتي نحتها()4(ول�صل�صة هذا الن�س احكام 
يف تقاب���ل الكتلتني الكاتب والفنان والذي عهد اليهم يف تلك الفرتة تد�صني متحور الثقافة يف تلك 

املرحلة .
ان �صيغ���ة ذل���ك املو�صوع هو عودة لتجديد اخلطاب يف انتق���ال �صمن حمور الاحمدود يف جمال 
الفك���ر حيث ان )االن�صان مدفوعا للتعام���ل مع جماالت وف�صاءات مغايرة ملا كان يحيط به، اذ مت 

االنتقال من املحدود اىل الاحمدود يف جمال الفكر واخليال والت�صوير والفعل والتاأثري()5(.
عقب تلك املحاور تروم فنون احلداثة وما بعد احلداثة كاأمكانات يف اغناء التجربة الفنية �صمن 

غايات خمتلفة اذ ينظر ماقاله دو�صامب رميت رف القناين يف وجوههم (4 
وعقب ذلك توالدت تلك الظاهرة يف الفن عند جميئ فنون لها ا�صاليب خمتلفة مثل فن الده�صة 
وجمم���ل الفنون التي كان لها االثر التحويل يف بناء هرم ملرحلة ما بعد حداثة، والفنون املعا�صرة 
وكان االق���دام وراء ذلك نزوح الفنان اىل جت�صيد ف���ن له فكرة اما املواد التي يرتكب منها املنجز 
ه���ي الو�صائ���ل التي يراها الفنان مائمة والغرم من ذلك حي���ث ازدادت املرحلة تدقيقا اكرث وهو 

عامل اجل�صد بحد ذاته يف ان يدخل متم�صرحا لتج�صيد ابعاد الفكرة.
وللدخ���ول يف حمور ما بعد احلداثة فهو تعقيد ياأخذه البحث احلايل  كتق�صي جزئي عندما نقول 
كلم���ة او م�صطلح حداث���ة )Modern ism( حيث يكون الوقوف هنا امام م�صروع ح�صاري مهم 

4 ( حما�صرات د. جنم ،كلية الفنون اجلميلة.
5 ( ال�صيد يا�صني، �صياغة الهوية وعوملة خيال يف القرن احلادي والع�صرين، �س6.
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ي�صمل النواحي االن�صانية والعلمية على العموم.
فالبح���ث يقف وراء ا�صتدعاء ي�صتقبل املتغ���ريات تلك ليفتح منطقة تخطي حدود العر�س املتخفي 
ومن���ه املفاهيمي، حيث ان تغي���ري البنية االجتماعية وانفتاحها الوا�ص���ع ياأخذ ا�صطرابا يف الفهم 
لبداية تلك املرحلة فيما يتعلق خ�صو�صا باأ�ص�س امل�صروع احل�صاري الغربي حيث ان )هناك اعتقاد 
وا�ص���ح لدى البع�س باأن بداية ما بعد احلداثة ج���اءت او اقرتنت بظهور تكنلولوجيا احلا�صوب يف 

بداية ال�صتينيات كقوة مهيمنة على كل نواحي احلياة االجتماعية(.)6(
ويف خ�صم ذلك تنفتح التجذي���ر املفاهيمي للم�صدر )counseptualart( ان حقيقة امل�صطلح 
تعن���ي النظ���رة الذهنية من خال الفكرة على ح�صاب املنج���ز الذي ين�صاق من مواد قد تكون غري 
مائمة حيث انح�ص���ر هذه الظاهرة �صمن جمموعة الفنانني االمريكيني املعا�صرين مثل جوزيف 
ك���وزوث وولي���ام �صتانتي واوروند ب���ورد   وهوالء الفنانني برزوا يف الوالي���ات املتحدة االمريكية  يف 
اب���راز تلك املنظومة �صمن خارطة فنون مابعد احلداث���ة  اذ )ينبغي علينا ان منعن النظر بعناية 
يف ظواه���ر الفن الغاب���رة املركبة، وذلك لكي نو�صح كيف يتولد فيه���ا االبداع، هناك ترقد ا�صرار 

�صتى ويوجد كثري من مفاتيح امل�صكات املتعلقة بالن�صاط الفني(.)7(
وعن���د االمعان للدخ���ول يف بناء املنظومة الب�صرية املفاهيمية فالبح���ث يقف امام ظاهرة �صببية 
ح���دوث املنج���ز يف ك�ص���ف عوامل يتخطى فيه���ا املنجز الب�ص���ري االبداعي ح���دود ت�صمية املنجز 
وح���دود نهايته والوا�صح ان هذه الظاهرة ُفعلت يف اعمال الكثري من الفنانني االمريكيني ال �صيما 
املفاهيمي���ني منه���م، ويربز وراء تلك اخل�صائ�س �صوؤال مهم  م���ا قيمة املفاهيمي؟ هل هي جمرد 

ا�صتعرا�س تقني اأم غاية فكرية ت�صخي�صية لذات الفنان واآلية ا�صتغاله املنجز املفاهيمي؟
ت�صعن���ا تل���ك اال�صئلة امام �صورة وا�صحة وه���ي املبغى او االملام حيث ان الفك���رة ميكن ان تر�صم 
وينطبق على ذلك عنوان جتني�صي للمنجز وهو الر�صم او النحت وغريها، حيث ان اال�صراع يف نقل 
املفاهيم اجلديدة ولد ا�صقاطات كثرية للفكرة فتنوعت املواد واخلامات و�صودرت املدار�س الفنية 
املتعارف���ة ويف اعمال الفنانني االمريكيني ات�صاع وا�صح للتجربة الب�صرية املفاهيمية التي و�صعت 
حقيقة الك�صف عن اختاط التقنيات الفنية  ، وما ميتاز به الفنان املفاهيمي الذي و�صع الفن يف 
تلك املرحلة بجعله العامل الوحيد يف جميع املتناق�صات على وفق ن�صق �صكلي متفق عليه يف جوانب 
الروؤي���ة اجلمالية وب�ص���كل تطويعي ال ب�صكل �صاذ، ومن اجلدير بالذك���ر توؤدي تلك اخل�صائ�س يف 
جع���ل التفكي���ك يختلف عن املراحل الت���ي نه�س الفن احلديث بها عموما ع���ن تلك املرحلة، حيث 
دعت املنظومة الب�صرية املفاهيمية اىل اغاق املحدود باالخت�صا�س ب�صبب ت�صمني الفكرة حيث 
ان وج���ود الفكرة وب���ث �صورتها يتطلب خمتلف الركائ���ز التي تعتمدها ف���روع الت�صكيل احلرفية، 
وعموم���ا ف���اأن الف���ن املفاهيمي قد ال ينتهي جمم���ا بخطاب اجلمال او امل�صم���ون فهو فن منعزل 
ع���ن الوظيفة والتوثيق وردود الفعل وهو بذل���ك ي�صب يف م�صلحة ارتكازه على الفكرة او ال�صورة 
الذهني���ة الاحم���دودة ومبختلف القراءات اال�صاري���ة والبنيوية فهو حا�ص���ل بفعالتحرر الثقايف 

والذات االن�صانية بدائرتها االبداعية املطلقة.

6) D.Mary klagen post modern ism.op.cit 
7 ( غيورغي، غات�صف: الوعي والفن، �س55.
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املبحث الثاين: تقنيات االظهار وارتباطها بالفكر
دع���ت دافعي���ات التجربة  على وف���ق انقاب الروؤية الفني���ة وتوافقات احلدث ب���اأن يرتكز خطاب 
املنظوم���ة الب�صري���ة املفاهيمية بفك مراحل النظام ،  وت�صفري املعطي���ات والدالالت مولدة بذلك 
ات�صاع تقني وذهني  ملراحل التجريب،حيث عمد الفن املفاهيمي باأن يكون فنًا ع�صريًا  له امناط 

خمتلفة وي�صتدعي ذلك االلتفات اىل خطوات خمتلفة يف التقنية منها العرو�س االتية:-

اوال:- تقنية اظهار اجل�سد يف الفن املفاهيمي :- 
ان اجل�ص���د بح���د ذاته يدخل و�صيًط���ا مهمًا بني الفن���ان واملنجز او قد يكون ل���ه دور ا�صا�صي كفنا 
ع�صري���ًا  يف اظهار التقنية فقد ج�صد الفنان ايف���ي كاين دخول اجل�صد �صمن خارطه الب�صرية 
املمي���زة يف الف���ن اذ وظف حفلة مو�صيقي���ة مرافقة مع فتيات عاري���ات يلطخن اج�صامهن باحلرب 
البنف�صجي ثم يقومن بطبع احلرب على ار�صية الكانفا�س فيتعني يف ذلك الو�صول اىل �صكل الر�صم 

بدافع املو�صيقى بفاعل الرق�س على الكانفا�س .

ثانيا:- تفعيل احلقول املجاور:-
يف هذا احلقل ا�صتعارة ثانية للعودة بامللحق التابع يف توطيد تنا�صق املواد وجتان�صها العامل الفكري 
او الذهن���ي ، وح���ني تتج�صد تلك املواد بفاعل العاقة الذهنية فه���ي اندماج حا�صل بفعل الت�صور 
الذهن���ي يف ك�صف���ه عن مواقع التحفي���ز حل�صول النتيج���ة الرابطة ،فمثا ه���ذا العر�س جلاوليو 
بادلينو)Jaliggio palino( وهو متجيد هومريو�س حيث اعتمد الفنان يف تقنية العر�س امل�صاند 
املو�صيقية والتي  ي�صعى من ورائها ت�صظيب الداللة اللونية او اللم�صة النحتية على وفق جعل امل�صاند 
عبارة عن كتل ت�صمينية االفق وراء التق�صي يف ال�صورة املعرو�صة على امل�صاند واملكررة يف ف�صاء 
�صال���ة العر�س. كذلك تقنية الفنان اودني�س اونهامي ) و�صع للقراءة( والذي ج�صد فيه باأن يحمل 
كتاب وي�صعه يف او�صاع خمتلفة للقراأءة معر�صا ج�صدة اىل حرقة ال�صم�س عرفت تقنية ا�صتخدام 

اجل�صد يف الفن املفاهيمي مب�صرحة الت�صكيل املعا�صر يف فنون مابعد احلداثة .

ثالثا:- تقنيات ف�ساءات العر�س :-
اعتمدت هذة التقنية على اظهار مفاهيم حمددة للف�صاء من خال عمق الفكرة وحمددات الكتلة 
حي���ث كان ملنج���ز) الطارق ( وتك���راره باأحجام خمتلفة وباأختاف النمط ال���ذي جاء التعبرييون 
التجريديون يف حماكاتهم للف�صاء لكن الفنان املفاهيمي مل ي�صع حدا معينا للف�صاء حيث انفتاح  
ف�ص���اءات العر����س بني املنجز ونظام���ه  التكويني ، وبني حي���ز الف�صاء املتاح ل���ه اذ عر�س بع�س 
الفنان���ون املفاهيميون اعمالهم ب�صاالت عر�س فارغة ولكنهم تعاملوا مع نقاط م�صبوغة مكررة 
تت���وزع عل���ى ارجاء قاعة العر�س مبا يتنا�صب مع ف�صاء املنجز حي���ث هناك ف�صاء مفتوح خارجي 

ي�صتغله الفنان املفاهيمي يف تركيبه للمواد على جدران الواجهات.
رابعا:- ا�ستعمال خمتلف املواد:-

ان الفن���ان املنجز للمفاهيمي���ة يوؤكد �صرورة تفعيل عامل العقل���ي يف التجربة الفنية ال بالتجريب 
فح�صب، بل يف التفكري يف �صهر اخل�صائ�س واعتمادها باأن تكون عرب مايراه الفنانون املفاهيميون 
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يف ا�صتعماله���م  خمتلف املواد املتناق�صة التي التنتم���ي اىل جن�س الفن مما يجعل الفن الت�صكيلي 
يتعام���ل ب�ص���ورة ذهنية خمتلف���ة االبعاد واالجتاه���ات .اذ جعلت فن���ون تلك الف���رتة ذا  اغرتاب 
ماأخ���وذ عن تنامي تاأط���ري الفكرة الفنية  على وف���ق خمتلف اخل�صائ�س وامل���واد منها ا�صتخدام 
�صا�ص���ات العر����س التلفزيوني���ة وال�صع���ر احلرارية الت���ي ا�صتخدمه���ا الفنان رو�صن ب���رغ  والفنان 
جا�ص���رب جونز حيث ا�صتعمع���ل فر�صاة اال�صنان وكب�صها مبعدن حدي���دي واطلق على العمل ا�صنان 
الناقد كذلك اعمال دو�صامب الينبوع اذ يوؤدي  العر�س الب�صري املفاهيمي دورًا مهمًا  يف �صرب 
االيق���ون وت�صجي���ل فنون لها واقع حت���ويل مناه�س للجيل ال�صابق لفنون املراح���ل التي جاءت وراء 
التكعيبية، اذ فعل الفنانون املفاهيميون يف فتح مناطق العر�س كو�صع ال�صيارة احلاملة لاج�صاد 
والت���ي يت�صلم من خاله���ا ب�صط اجلزء الثابت هو اجل�صم الواق���ع يف االر�س واجلزء املتحرك هو 
املركب���ة، كما تختلف منطقة العر�س عند منج���ز اآروندبورد وادوني�س اوبنهامي ، وكما اوردته تلك 
املعرو�ص���ات فاأن منطقة الف���ن املفاهيمي تفتح دواعي االمكنة املختلف���ة للعر�س حيث ت�صتغل فيه 

خمتلف ف�صاءات العر�س املنوع.
الف�سل الثالث :حتليل العينات املقرتحة

جمتمع البحث:-
يتناول جمتمع البحث جميع االعمال الفنية للفن املفاهيمي التي اجنزت يف مرحلة تاريخ جمع 
االعمال من املجات واالنرتنيت والكتب التي �صدرت عن الفن املفاهيمي التي تناولت االعمال 

يف عام 2005-2004-2003-1968-1967
عينة البحث:-

يعتم���د الباحث على اختيار ثاثة عينات عن طريق العملية البحثية واخ�صاعها للتحليل ب�صكل 
ق�صدي مبا يخدم اهداف البحث للو�صول اىل نتائج مرتبطة مب�صكلة البحث 

منهج البحث:-
اعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي منهجا لتحليل البحث . 

حتليل العينات
ا�سم النموذج :- بال عنوان

ا�سم الفنان:- اروندبورد
املتح���دة  الوالي���ات  العر����س:-  م���كان 

االمريكية )نيويورك(
ان ال�صيغ���ة اال�صا�س الت���ي ينطلق منها 
املنج���ز املفاهيم���ي يف ه���ذا العم���ل هو 
تخط���ي مراح���ل االن�ص���ان وا�صتهاك���ه 
�صم���ن �ص���روب البيئة املعا�ص���رة والتي 
تدفع االن�صان احلايل اىل ان يقف امام 
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خيارات غري حمدودة، ومرتاكمة �صمن معطياتها املختلفة حيث اخت�صار الزمن وغياب االثر.
يرج���ع تدقي���ق االثر من خال متابعة مراحل الفعل االن�صاين ال���ذي يوؤكد ح�صور ال�صيغة التي 
بن���ي م���ن خالها االث���ر والتداخل وتباي���ن هذه احلالة  ل���ذا جند نوعني م���ن التاأليف احلركي 
للج�ص���د وهو النوع االول اجل�صد اجلال�س املرتقب والنحيف واملتاأخر عرب انحنائه واملنطوي يف 
تتبع���ه وي�صري ذلك يف تباينه ت�صاوؤالت لفقدان املوؤث���ر، والنوع الثاين هو اجل�صد املوؤثر او املفعل 
وه���و ال���ذي يك�صف عن تنام اختاف ال�ص���ورة عن النوع االول حيث تلتق���ي توالد االختزال يف 
جع���ل امل�صهد ذو اثرا مطبوعا كم���ا �صهدته جدران الكهوف ال�صخري���ة يف ع�صور االن�صان املا 
قبل كتابي حيث بداأ االن�صان بطيع كفه على جدران الكهوف مولدا وراء االثر ، ويف خ�صم تلك 

اال�صكال ت�صاغ ت�صورات  عدة لهذين النوعني يف اختاف و�صائل التقنية واالظهار.
ترجع تقنية او اآلية املنجز احلايل اىل م�صرحة اجل�صد يف فنون ما بعد احلداثة فاجل�صد �صكل 
اهمي���ة اال�صا����س يف ان يدخل كو�صيلة عر�س ويف هذا العمل ف�ص���ل االن�صان عن قيمة احلا�صر 
وجع���ل �صكل اجل�صد عاريا بدائيًا يرجع بحكم بداية االن�صان لطبيعته املطبوع على االر�س وان 
املطل���وب من ذلك لي�س الق���اء التغطية للمو�صوع فح�صب الن اللون ياأت���ي لوظيفة اظهار الطبع 

وهذا تباينا لاثر ان ما يبغيه املنجز احلايل هو اظهار �صمتني االوىل:-
-�صمة اظهار العمل ب�صورة مت�صرح اجل�صد بنظام الروؤية الب�صرية الت�صكيلية.

�صم���ة اظهاره كاداة نابعة من تنظيم تن�صيقه يف ار�صي���ة الت�صكيل املعا�صر، وي�صعنا ذلك امام 
متغ���ري وا�صح يف االجتاه���ات واال�صاليب التي ت�صهدها �صاالت العر����س من حيث ال�صفرات يف 

تخطي ذلك االثر املغيب بفاعله الزمني

النموذج الثاين                                                        
اأ�سم العمل : انعكا�س 

اأ�سم الفنان : جوزيف كو�سوث
مكان العر�س: اأحدى كالرييات نيويورك

 توؤكد املنظومة الب�صرية املفاهيمية عن خا�صيتها 
يف ان تطل���ق فعله���ا الفكري واجلم���ايل على املواد 
املختلفة من الكر�صي واملراأة . والكتل وغريها ومن 
هنا ن�صت�صف مبدى تخطي الفنان املفاهيمي حدود 
االبعاد يف تل���ك املنظومة بتعامله مع خمتلف املواد 
الأط���اق �صلط���ة الفك���ري على اجلم���ايل . يرتكب 
العم���ل م���ن عاق���ات بنائي���ة لنقي�س م���ن مواد ال 

تن�صج���م من حي���ث االنتقاء الوظيفي �صمن عاق���ة موحدة متجمعة فيما بينه���م . حيث اأمكن 
الق���ول ان لتلك امل���واد خا�صية يف اأدائها �صمن معطياتها التوظيفي���ة . واأوعز الفنان الت�صكيلي 
اأ�صتعم���ال  الكرا�ص���ي واملراأة والكتلة املرتا�صة على الكر�صي واملراأة الأنه اأراد الو�صول اىل غايته 
يف جم���ع تل���ك النقائ�س واملختلفات من املواد للو�صول اىل اطاق فكرة  يروم يف غاية الو�صول 
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اىل جم���ع تلك النقائ�س واملختلفات من املواد تلك الو�صول اىل اأطاق فكرة موحدة تنتقي مع 
املفه���وم الفكري واجلمايل حيث يفتح الفنان املفاهيمي ال�صات احلا�صلة من اأ�صتخدامه من 
امل���واد تلك عر�ص���ًا ب�صريًا يبتعد عن منطقة العمل الفني للوح���ة الفنية او النحت وغريها من 
فروع الت�صكيل املتعارفة .يظهر لدينا العر�س من خال هذا ال�صكل من تكوين بنائي يت�صكل من 
كر�صي تقع يف اأعلى مقعده كتلة جب�صية بي�صاء واأن األية التنفيذ جعلت من الفنان اأن ي�صع املراأة 
اأم���ام هذه الكتلة ليظهر مفهوم االنعكا�س وتت�صح �صيغ���ة احلامل واملحمول فعاليتها الوا�صحة 
على املنجز.وتتائم هذه التقنية مع مكوناتها التي اأدت اىل طرح مفهوم الفكرة فقط ال للمواد 
الت���ي يتكون العمل منها حيث ن�صهد تائمًا وا�صحًا لهذا العمل مع باقي اعمال الفن املفاهيمي 
ال���ذي ن�صاأ يف ظهوره تركيبًا بنائيًا يت�صمن عر�س امل���واد املختلفة كامل�صاند املو�صيقية واأ�صرطة 
الفيدي���و وم���واد حديدية تع���ود اىل مكائن معينة كما م���ر ذكره �صابقًا .والت���ي تظهر لنا �صيغة 
العر�س اأو االظهار ب�صكل حديث وموجز للفكرة وجند ان تلك ال�صيغة تتوافق واأ�صاليب العر�س 
املنوع���ة لت�صفي لنا عامًا حتوليًا من عوامل امل�صاه���دات التي �صلكتها تلك العرو�س الب�صرية 
�صم���ن منحاه���ا التجريبي .تتولد لدى العمل �صمات فنية مهم���ة منها على وجه التحديد ان يف 
ه���ذا العمل �صمة الهيمنة الفكرية على ال�صطح الب�صري  على الرغم من تناق�س املواد تناق�س 
املواد تلك وخا�صة ناحظ عدم وجود العامل اللوين على املنجز اللوين .وكذلك هيمنة املظهر 
اخلارجي حيث يعطي ك�صبًا وا�صحًا يف اأن يكت�صب الفن املفاهيمي خا�صيته عن باقي العرو�س 
الت���ي �صهدته���ا مراحل الفنون التي �صبقته وهناك معادل���ة من�صجمة فيما بني الفكرة احلا�صلة 
وب���ني مكون���ات اال�صكال الت���ي تنطلق يف تكوينها فال�صم���ة الغالبة هي اظه���ار العمل هي هيمنة 

الفكري عن الب�صري وهذه هي ال�صمة احلقيقية لتمايز الفن املفاهيمي وان�صاقه اخلا�صة .

النموذج الثالث
ا�سم النموذج : اأكرث من لقطة 

اأ�سم الفنان: وليم وليم �ستانتي
مكان العر�س : الواليات املتحدة االمريكية 
بنيت فكرة امل�صم���ون ال�صكلي يف املنظومة 
دالل���ة  اأنه���ا  عل���ى  املعا�ص���رة  الب�صري���ة 
ت�صويرية منوطة بالتقنيات املتمثلة بفكرة 
ت�صلي���ط ال�ص���وء ك�صورة حتليلي���ة تركيبية 
وتنوع �صبل التفك���ري يف بناء هذه املنظومة 

ح�صب البيانات واالحداث .
ان احلاجة اىل التكرار املتناه يف هذا العمل 
يف الفئة االوىل . ويف ك���ون االتواع االخرى 
املن�صوي���ة حت���ت الفئت���ني الثاني���ة والثالثة 
حيث تعط���ى م�صح���ة ميكانيكي���ة طاغية . 
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اأن���ه كما يبدو يقف يف حلظ���ة التقاط �صورة وهو يف الواقع نتاج ماكن���ة الت�صوير بني االلتقاط 
واأظهار ال�ص���ورة امللتقطة ان اال�صكال املنظمة ح�صب الوحدات وعاقتها بالواحد وهو امل�صور 
فاأنها تعطي تطابقًا مت�صل�صًا ريا�صيًا حم�صوبًاً. غري ان نظام التوايل يبلغ كظاهرة ق�صدية ذو 
�صمة ت�صائلية متحور ما بني �صورتها كلقطة م�صتقلة ونزوحها اىل  فروع عدة متكررة تتباين يف 
مقايي�صه���ا يف احلج���وم .يف العمل �صمة الوحدات املتك���ررة يف ثاثة اأطر اأفقية مرتا�صة ف�صا 
ع���ن  اىل جنوح���ه كت�صنيف �صوري م�صطح خايل م���ن نتوؤات ومبعرثاته���ا يف منظومة ال�صطح 

الب�صري املفاهيمي.
اأن �صم���ة اأظه���ار العم���ل متكونة م���ن �صيغة التك���رار املتنوع يف ال�ص���ورة . فه���ذا يعطي �صورة 
مفاهيمي���ة تبدو ك�صيغة يف متناول ال�ص���ورة كوظيفة وما بني مدى مفهومها الرتكيبي كوظيفة 
اأخرى .وهنا نتدرج ال�صور املتباينة اىل ان ت�صل اىل نهاية املقطع الذي بداأ منه العمل لينتهي 

نف�صها بنقطة البداية ولكن تتعاقب عليه ال�صور لتكون �صورة االفرتا�س .
ان �صف���ة اأظهار الفكرة اأخذت منحاها بن�صب���ة متعادلة مع منظومة ال�صكل اأو منظومة ال�صطح 
الب�ص���ري يف ه���ذا العمل .اأن هذا العمل وا�ص���ح يف نقل منظومة ال�صط���ح الب�صري املفاهيمي 
مب�صل���ك عر����س له ابعاده الكا�صيكي���ة يف تقنية العر����س . اأما تعاقب االأف���كار وتزايد الفكرة 

وامل�صمون ح�صب تنوع اال�صاليب والتقنيات التي اأ�صتغل عليها الفنانون املفاهيميون . 
ان �صف���ة اأظهار العمل متثل عامل اليوم علة ال�صرعة والتغري الكثري من �صلوكيات االفراد وهذه 
عملي���ة جتري ب�صرعة مذهلة فاأنه���ا تقوم على حد ي�صبه ظهور اال�صطرابات الفكرية وتدوالتها 

املركبة ولكنها متحوت يف ايقونة واحدة وهي امل�صور وال�صورة . 

الف�سل الرابع :نتائج البحث
اأوالأ-  ان منطق���ة الف���ن املفاهيمي جعلت من املنجز الفني متحواًل م���ن الثابت يف العر�س اىل 
املتح���رك بح�ص���ب اداة   التفعيل التي يقوم به���ا الفنان الت�صكيلي �ص���واء كان العر�س املتحرك 
بوا�صط���ة املواد اأم بوا�صطة اجل�صد الذي يقوم به الفن���ان �صمن فعالية معينة كما يف االإمنوذج 

رقم )1( حيث يعتمد ا�صلوب تقنية املتحرك لبث خطاب فكرة معينة
ثاني���ا- تنوعت ف�ص���اءات العر�س يف املنظوم���ة الب�صرية املفاهيمية وفتح���ت ا�صاليب العر�س 
لتول���د ات�صاع���ا يف تقنية اظهار خمتلف الف�ص���اءات التي تعامل معها الفن���ان املفاهيمي ب�صكل 

يتيح له تكرار املنجز او اجزاء العمل مثل اإمنوذج رقم )3(
ثالث���ا- تاأخ���ذ �صبل العر�س الب�ص���ري اىل تنوع ابعاد ال�صطح الب�ص���ري، وذلك باأختاف واقع 
امل���واد فه���ي بذلك تختل���ف بح�صب انظمة الرتكي���ب وت�صتمل تل���ك االبعاد بح�ص���ب طبيعة الية 
الرتكي���ب حيث ت�صهد جميع االعم���ال التي يدخل بها الرتاكيب املختلف���ة وحدوثها �صمن مناخ 

املكان لي�صكل بيئة معينة .
رابعا- هناك تفعيل وا�صح للحقول املجاورة التي ت�صهم يف ا�صفاء املنظومة الب�صرية املفاهيمية 
باغناء ذهنوي وجتريبي و�صوال اىل غاية فكرية جمالية يروم اليها الفنان يف تعزيز فن يج�صد 

فكرة من خال ا�صتعارته لتقنيات تلك الفنون .
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خام�صا- ان منطقة الفن املفاهيمي ال تعتمد جتني�س حمدد من االخت�صا�صات الدقيقة وذلك 
بحك���م �صاغ���ط الفك���رة حيث يجد الفن���ان ا�صهار فكرت���ه اي غايته اال�صا�س من م���واد يراها 

مائمة كما يف اإمنوذج رقم )2(
�صاد�ص���ا- متتاز منطقة العرو�س املفاهيمية كونها عرو�صًا تعزى اىل انها تقنيات ا�صهار فكرة 
تتفعل ح�صب دوافع الفنان فالفكرة هي الغاية اال�صا�س التي حتدد من خالها اظهار التقنية .
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