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 التنوع التقني في الفن الكرافيتي المعاصر وعالقته بالعد الداللي
 ا.م.د. االء عمي عبود           ا.م.د. تسواهن تكميف مجيد

 العراق -جامعة بابل -كمية الفنون الجميمة
  ملخص ال

اإلحاطة النظرية بتقصي جذور ودوافع و  سلط الضوء على تيار فٍت يعد من التيارات اذلامة لفنوف ما بعد احلداثة.بت امهية البحثجاءت    
اما ىدؼ البحث فقد يسهم يف إثراء األطر ادلعرفية لتنوع التقنيات يف الفن الكرافييت كما   نشوء الفن الكرافييت, وأبرز رواده وتقنياتو ادلتنوعة.

.كاف 1-من ابرز النتائج اليت توصلت إليها الباحثتاف:و ذبلى يف التعرؼ على التنوع التقٍت يف الفن الكرافييت ادلعاصر وعالقتو بالبعد الداليل. 
اهتا لتنوع التقنيات يف الفن الكرافييت االثر االكرب يف ربقيق دالالت مكملة للمنظومة الفكرية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية, بتحوال

عماؿ كردة فعل ضد الشر يف العامل وبطالف عقالنية اجلديدة. وبالتعبَت عن معارضة احلروب وتداعيااهتا النفسية واالجتماعية فكانت اإل
لفكرة دبا احلضارة . لذلك اعتمد الفنانُت على الالمألوفية وادلبالغة يف التمثيل الشكلي وادلساحات الفضائية ادلفتوحة وادلعاجلات اللونية يف ا

ضرورة االىتماـ  يع مناذج عينة البحث.  اما اىم التوصيات:باستخداـ تقنيات سلتلفة .ويتجلى ذلك يف صب فيها من تنوع وإثراء البعد الداليل
لى باعتماد تقنيات حديثة تساىم يف ربقيق القيم الفنية واالبعاد الداللية  يف نتاجات طلبة كلية الفنوف اجلميلة جامعة بابل . التأكيد ع

يق االتصاؿ ادلباشر وبكافة أساليبها خاصة التأسيسات اليت ذبعل تفعيل السيادة الشكلية )الصورة( يف النتاجات الفنية دلا ذلا من أمهية يف ربق
 منها فضاءاً أساساً . 
 ( . , التنوع ) الفن الكرافييت , البعد الداليل, فنوف ما بعد احلداثة , التقنيات الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The importance of research are.  Highlighting  on the artistic way which  is considered  one of the 

important trends of postmodern art. Theoretical understanding by   exploring  the roots and motives 

of the graphite art , and the most prominent artists (pioneers) and its  technologies assorted . The 

research contributes to enrich  the  knowledge frameworks for the techniques   diversity  in the 

graphite art also consisted on the objective of the research that is :  To identify the technical diversity 

in modern  graphite  art and its relation to the semantic dimension. . in addition to the 

recommendations and proposals The two researchers reached the following results:    
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     The diversity of techniques in the graphite  art  has had a great impact  in achieving semantics that 

complete the intellectual, social, political and economic schemes, in their new transformations,  and 

it also expresses about  their opposition to the wars and their psychological and social repercussions. 

The works were considered as a reaction against evil in the world and the negation of the rationality 

of civilization. Therefore, the artists relied on non-verbalism, exaggeration in formal representation,  

open  spaces and color treatments in the idea in which what it contains from diversity and enrichment  

the semantic dimension by  using various techniques and this is so clear  in each sample of the  

research  One of the most important recommendations that resulted from the research is the need to 

rely on modern techniques that contribute  achieving  the artistic values and the semantic dimensions 

in  students  output of the Faculty of Fine Arts at the University of Babylon.  As well as the emphasis 

on activating the form design (  image  ) in the artistic productions because they are important in 

achieving direct communication and in all its methods, especially the foundations that make it a 

space.                      

 Keywords: graphite  art, semantic dimension, postmodern art, techniques, diversity.              

 (االطار المنهجي للبحث )لفصل االول ا
 .:مشكلة البحث اوال

اليت ربقق اتصالية ذات مساس بادلتلقي لو الدور االساس يف قراءة العمل, فإف الدخوؿ إىل  الدالليةاف التطور التقٍت الواسع وتعدديتو      
مهاـ عملية من وىو التطبيق النظامي للمعرفة العلمية أو أية معرفة أخرى ألجل ربقيق  احلقل التقٍت وتفصيالتو ما زاؿ حباجة إىل وعي ,

خالؿ التنظيم ادلتكامل الذي يضم  اإلنساف , اآللة , األفكار واآلراء , أساليب العمل , اإلدارة , حبيث تعمل صبيعًا داخل إطار تقٍت 
. ياتوالتقن وتنوع يف األساليب مستمر ربوؿ حالة يف ىي ما بعد احلداثة للمجتمع األساسية الصفة أف احلديث العلم ولقد أثبتواحد . 

 للعمل مادة وأصبح.  اإلنساف ومزاج واألصوات واألفكار ادلشاعر عن للتعبَت شكال كاف  السنُت آالؼ منذ التشكيلي الفن ظهر فعندما
اخلطاب الفٍت  بناء يف خاصة جديدة إمكانيات خلق على الفناف تساعد اليت من تنوع األفكار وتنوع اخلامات واالساليب مستفيداً  الفٍت

 لدى فتتضح مرضية نتائج على للحصوؿ معها التعامل يف سلتلفة وصياغات أساليب سبلي وبنائية وفنية تكوينية على خصائصاعتمادا 
 فنية  بلغة عنها يفصح أف الفناف الكرافييت مدى استفادة الفناف من رلمل تقنياتو ادلتنوعة وسبكن العمل دلفردات قراءتو خالؿ من ادلشاىد

لقد اصبح التطور ىائل وسريع يف التكنولوجيا من حيث  خالذلا من ادلتلقي إىل الفكرة تنقل اذ داللية بأنساؽ كيبهاوتر  متنوعة ودبعاجلات
اجلواالت وتطورت أجهزة احلاسب اآليل بشىت الطرؽ والتقنيات واالساليب كوف التقنية أو التكنولوجيا دبفهـو أوسع ىي األشياء ادلوجودة 

دية, باستخداـ ادلعدات واآلالت اليت ديكن استعماذلا من قبل الفناف إلصلاز اعمالو الفنية فالتقنيات الفنية اليت جاءت بنوعيها, ادلادية والاّلما
ج وإلصاؽ هبا التكعيبية , واجلرأة يف إدخاؿ مواد غريبة إىل بيئة اللوحة , ىي عينها اجلرأة اليت سار عليها فنانو التعبَتية التجريدية من كوال

 دلوجودة. األشياء ا
ادوات وتقنيات خاصة بو تتناسب طريقة تنفيذه وحجم اللوحة . كادلاجل والرمل والزجاج  اذ استخدـ فناف التعبَتية التجريدية ) بولوؾ (   

ىل ادلسحوؽ فضاًل عن التقنية اليت ابتكرىا ) ماكس أرنست ( , واليت تعمل على نشر احلرب بُت ورقتُت مطويتُت على بعضهما لينقلها إ
, أو يطبعها على الزجاج , اليت أذلمت ) جاكسوف بولوؾ ( والكثَت من فناين التعبَتية التجريدية فيما بعد , واليت تطورت إىل  سنفااالك

اما فن البوب)الدادائية اجلديدة( فأنو خيضع ألغراض استهالكية يف الًتويج من السلع والبضائع , من خالؿ التطور  تقنية التقطَت والسكب
لتكنولوجي وإدخاؿ التقنية احلديثة اليت باتت تسيطر على احلركات الفنية ادلا بعد حداثية , مثل إدخاؿ الصور الفوتوغرافية واستخداـ ا
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 Opالتقنيات الطباعية ) السكرين ( يف اإلعالنات التجارية وتسويق البضائع كما يف اعماؿ الفناف ) آندي وارىوؿ ( وفتح الفن البصري ) 
Art) اؿ إلدخاؿ خامات وتقنيات جديدة متمثلة بتقنيات الكومبيوتر اليت ساعدت على تطوير فعل احلركة , نتيجة الستخداـ مفردات اجمل

وقد سعى الفن الكرافييت اىل أف يكوف فن ء.حركية متسلسلة ومتواصلة يف اىتزازااهتا البصرية اليت توحي للمشاىد وكأهنا تتحرؾ يف الفضا
وع يف استخداـ التقنيات واالليات واخلامات , فأزبذ أماكن عديدة بارزة ومكشوفو , فاجلدراف العامة واالبواب اعالف من خالؿ التن

ادلتنوعة والقطارات والباصات والشوارع , كانت اختياراتو لعرض أعمالو االعًتاضية والدعائية واالستهالكية والتزينية , بطرقو وآلياتو اخلاصة و 
 قنن  بيد أهنا شكلت بعدئذ موجة من التقدـ الثقايف احلديث الذي يعكس تطور احلياة التقٍت.ادل الداليلذات البعد 

 والدالالت الكيفيات التقٍت التنوع دينح ىل وهبذا فأف موضوعة تنوع التقنيات يف الفن الكرافييت ذبعلنا أماـ عدة تساؤالت منها :    
 الفن يف والتقنية والعلمية الصناعية التحوالت صبلة اثر وما ؟ األخرى الفنوف من غَتىا دوف تيةالكرافي الفنوف هبا تتفرد مالمح بإسباغ الكفيلة

 .تلك التقنيات؟ تنوع من الكرافييت الفن استفادة و ما مدى ؟  الكرافييت
 .أهمية البحث والحاجة إليهثانياً: 

 ما بعد احلداثة.يسلط البحث احلايل الضوء على تيار فٍت يعد من التيارات اذلامة لفن  -1
 اإلحاطة النظرية بتقصي جذور ودوافع نشوء الفن الكرافييت, وأبرز رواده وتقنياتو ادلتنوعة. -2
 يسهم يف إثراء األطر ادلعرفية لتنوع التقنيات يف الفن الكرافييت . -3

 .هدف البحثثالثاً: 
 وعالقتو بالبعد الداليل . تعرؼ على التنوع التقٍت يف الفن الكرافييت ادلعاصرال  -:يهدؼ البحث إىل   

 حدود البحثرابعاً: 
 -يتحدد البحث احلايل دبا يأٌب :  
 احلدود ادلوضوعية: الرسـو ادلنفذة للفن الكرافييت بفعل التنوع يف التقنيات. .1
 احلدود ادلكانية: أوربا والواليات ادلتحدة األمريكية. .2
 ( .2007 -2004) احلدود الزمنية:  .3

 .البحث مصطلحاتخامسًا: تحديد 
 شيء كل من صنف كل:  أنواع صبع النوع.  أنواعاً  صار:  الشيء تنوَّع  .  أنواعاً  جعلو , الشيء تنويعاً :  نوَّع   :  لغةً  تنوعال  -: التنوع .1
.1 
 .2اجلنس( من اخص وىو شيء كل من صنف كل تصانيف أنواع صبع والنوع التصنيف التنوع )( معروؼ)يعرفو -
   .واألصناؼ األنواع إىل إرجاعو ديكن وال,  زبصو طبيعة مالو على أي,  ذاتو يف الشيء بو دييز ما(  صليبا)  يعرفو -: اصطالحاً  تنوعال-

                                                                    3 
, التناظر االمتداد, بنائية عالقات وتربطو لتصميما يف التنظيم وسائل ربكمو شكلية عناصر من متكوف بصري )بناء بأنو( صفا) وتعرفو -

 .1وفكرية( داللية أسس إىل مستندة الفضاء وىي التناسق, التماثل, ملء التخرمي, التقابل, التجزئة,

                                                           
 .847ىػ, دمشق,ص1429, منشورات ذوي القرىب,4ادلنجد يف اللغة: لويس, معروؼ,ط 1
 .847ادلصدر نفسو, ص 2
 .512ىػ,قم ,ص1385, الناشر ذوي القرىب,1, ط2ادلعجم الفلسفي : صبيل , صليبا, ج 3
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 .2)مصطلح لغوي ُأْشُتق  من الفعل أتْػق ن دبعٌت احكمو والت ِقن دبعٌت الرجل ادلتقن احلاذؽ(  :لغًة التقنية  -: ةالتقني.2
ما خيتص بفن أو بعلم , وىي  صبلة األساليب أو الطرائق اليت زبتص بفن أو  (ؼ( فقد عرؼ التكنيك أو التقنية على إهنارو أما )مع-

 . )3مهنة
 .  4)على أهنا علم الفنوف وادلهن , يقابلها التقنية(يعرفها ) يوسف خياط (  : التقنية اصطالحاً 

وب أو طريقة معاجلة التفاصيل الفنية من قبل الكاتب أو الفناف . ب. الرباعة الفنية . ج. الطرائق أسل (ورد كلمة التقنية يف قاموس ادلورد  -
 (. التقنية وخباصة يف البحث العلمي . د. طريقة إلصلاز غرض منشود

 . 5خيتص بفن أو بعلم . صبلة األساليب والطرائق اليت زبتص بفن أو مهنة( ما(التقنية -
ذات اآللية واالساليب ادلختلفة  ادلستفيدة من رلمل التطورات العلمية يف كافة النواحي ىي الطرؽ واألساليب :قنيةللتالتعريف اإلجرائي -

   . يف تنفيذ النتاج الكرافييت من أجل ربقيق الدىشة لدى ادلتلقي
تساعد على تدعيم أسلوب الفناف وطبيعة بتنوع ادلواد واخلامات اليت التنوع يف االساليب واالليات ادلختلفة  :تنوع التقني اجرائياً ال -

  .داليللكي يتم توظيفها للوصوؿ إىل ربقيق ناتج كرافييت ذو بعدا ادلعاجلات ادلتبعة فيها من رش أو تلصيق أو تقشيط 
 اصطالحاً. الفن الكرافيتي. 3 -

( وىي اسم مفعوؿ , مشتق من الفعل )  Graffiatoالكرافييت ىو فن من فنوف ما بعد احلداثة , مشتق من الكلمة اإليطالية )      
Graffiare  وتعٍت خدش , أي إزالة طبقة من السطح اخلارجي جلدار ما إلظهار الطبقة الداخلية , وىي مرحلة من الفن ظهرت يف )

فن الكرافييت احلديث حقبة ما قبل التلوين , مثاؿ ذلك اجلداريات يف الكهوؼ أو يف مصر القددية أو مدنية ) بومباي ( اذلندية , ويعرؼ ال
, بأنو األعماؿ اليت ربتوي رسـو أو عالمات أو إشارات أو أمناط من الشخبطة أو الرسائل الكتابية أو بطاقات التعريف الشخصية , 

بفعل  ةوادلصبوغة على قطع من السطوح اخلارجية جلدار ما أو القطارات أو عربات النقل أو السيارات وادلرسومة بشكل متعمد وبدوف موافق
 . 6تنوع ادلعاجلات التقنية وسلتلف التطويرات التكنولوجية 

(بالضم بُعداً فهو ب عيد لغة -البعد :  البعد . 4 -  . 7: البعد ضد القرب وقد )بػ ُعد 
 ..8ىو كل ما يكوف بُت هنايتُت غَت متالقيتُت-البعد اصطالحًا: -

دالً وداللًة . فأندؿَّ : سدده إليو ودللتُو فاند ؿ  , واجلمع أدلو وإدالء واالسم د ل ُو على الشيء ي ُدلُو لغًة :  -.  الداللة :الداللة 5
  2دِؿ  داللًة ودلولًة . دليلي إىل الشيء وعليو : أرش دُه وىداُه , أدؿ بالطريق : ع رفوُ و.1الداللة أو الِداللة 

                                                                                                                                                                                                   
  4ع : ,ي مظهر صاحل و اخروف, رللو الدراسات يف التاريخ واآلثار صبعية ادلؤرخُت و اآلثاريُت يف العراؽالوحدة والتنوع للزخرفة اإلسالمية يف جامع قرطبة: ضار  1
 .185, العراؽ,ص2001,
 .85ص,, القاىرة1980, مطبعة مصر,  1ادلعجم الوسيط , : ادلؤلف رلهوؿ ج 2
 .63ادلنجد يف اللغة: لويس معروؼ , مصدر سابق, ص 3
 .97ية والفنية: خياط, يوسف, دار لساف العرب, د.ت, بَتوت,صمعجم ادلصطلحات العلم 4
 .63ادلنجد يف اللغة: لويس, معروؼ, مصدر سابق,ص 5

2 Graffiti art styles, a classification system and theoretical analysis, McFarland dr Company ,Gottlieb, 
Lisa, Inc., United States of America, 2008,p6-7.                                                                                                                     

 .57سلتار الصحاح :الرازي, زلمد بن أيب بكر, دار القلم, د.ت, بَتوت,ص 7
 .143, القاىرة,ص1971ادلعجم الفلسفي: وىبة , مراد, دار الثقافة اجلديدة,  8
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ارة إىل دراسة ادلعٌت .. وليس ىناؾ اتفاقا عاما حوؿ طبيعة ادلعٌت ) علم الداللة ىو اللفظة التقنية ادلستعملة لإلش: اصطالحاً -الداللة -  
 . 3وجوانبو اليت ديكن أف يشملها علم الداللة أو الطرؽ اليت يوصف هبا ادلعٌت (

 ) ادلعٌت الكامن يف الشكل ) الداؿ( يف الفن الكرافييت . والداللة اجرائياً  -
 الثاني ) االطار النظري (الفصل                                         

 المدلوالت الفكرية لما بعد الحداثة . -المبحث االول:                             
على اف ما دييز العامل ادلعاصر ىو مسة التنوع والتداخل وانفتاح ادلنظومة ادلعرفية على احلياة وتداعيات السياسية واالقتصاد وتأثَتااهتا         

عية والنفسية حىت باتت مفاىيم مثل القلق واالغًتاب والعبث والتمرد وغَتىا, ربتل اولويات الفكر , السيما بعد اف ذاقت احلياة االجتما
اندفع الشعوب ويالت احلروب العادلية , فلم يعد مربراً احلديث عن ثوابت وقيم وما ورائيات الفكر واعالف اهنيار مقوالت احلداثة .وبادلقابل 

العلم اىل اشتهاء صور جديدة تبٌت على فكرة التغيَت والتحوؿ والعدـ والسلب , اذ غَت صورة الطبيعة ومكونااهتا وغ َت عالقة الفكر والفن و 
جلأ الفكر اىل بنية معرفية اىل الالعقالنية واخلياؿ كجزء اساسي يف الوعي حُت التعاطي مع الواقع , لقد  4االنساف بالكوف اىل حد بعيد.

اىل الرجوع اىل اخلياؿ كونو يباعد بُت االنساف وبُت عامل الواقع للكشف عن عامل اخر تتمثل فيو احلرية بأكمل درجااهتا , عمد ) سارتر ( 
.لقد صور االنساف بالغثياف والقلق ازاء مستقبلو فيتحوؿ اىل  5فوظيفة اخلياؿ عند االنساف تتلخص يف اف يقدـ عادلًا بدياًل للعامل الواقعي

 ية والعبثية .حالة من العدم
لقد ارست طروحات فالسفة التشكيك )فرويد ونيتشو وماركس ( الشك ونقد فكر احلداثة وقيمتها . فقد ربوؿ الشك من الشك يف       

االشياء لدى ) ديكارت( اىل الشك يف الوعي ذاتو , وىو يف احلقيقة شك يف االسس اليت قامت عليها احلضارة الغربية بعد اف مرت ىذه 
ارة بتحوالت استدعت تفكيك ومراجعة تلك االسس , ربوالت غَتت قناعات االنساف بنفسو واولويات اىتمامو , اىل انساف يعيش احلض

 . 6يف حياة دوف حقائق ومعايَت ومثل 
و يقع خارج احدث ) فرويد( ربواًل ىائاًل حُت وجو االنظار ضلو عامل الالشعور واف اجلزء االساسي من خربات االنساف وشخصيت      

حدود وعيو , لذا اصبح الالشعور ىو ادلوجو لسلوؾ االفراد . لذلك تعاطى )فرويد( مع شفرة الالوعي بقراءة االحالـ وكلمات الفكر 
ي كما كاف ألليات التداعي احلر واخلياؿ كعملية ال ينفك اخلطاب الفكر 7واالفعاؿ الفاشلة اليت ربقق ادلرجو منها, حل شفرة ادلعٌت الظاىر.

سفي كالثقة ادلعاصر من شلارستها . اما ) نيتشو(  فقد مثلت فلسفتو منعطفاً نوعيًا يف تاريخ الثقافة الغربية وقيمها اليت قاـ عليها الًتاث الفل
باللغة )  يف العقل , فالعقل سلادع كبَت كونو يفلح يف اخفاء مضمراتو , اليت ىي خليط من االحكاـ ادلسبقة واالوىاـ وادلعتقدات بالتالعب

. اف )نيتشو( حياوؿ تعرية وكشف االوىاـ عن طبيعة العقالنية ادلختبئة عن الياتو يف 8الوىم النحوي ( ويعتقد يف االنا بعدىا وجوداً وجوىراً 
صوغ احلجب والكبت واالخفاء واالستبعاد واالقصاء , لينتهي اىل ضرورة تفكيكو إلعادة طرح اشكالو وربديد رلاؿ وشروط استعمالو و 

                                                                                                                                                                                                   
 .1006صدار تصنيف صادرة, د.ت, بَتوت,, لدينا لساف العرب: ابن منظور , أبو الفضل صباؿ 1
 .23, لبناف,ص1986منجد الطالب: البستاين, فؤاد افراـ, دار ادلشرؽ, 2
 .3, بغداد,ص1985علم الداللة: بادلر , ؼ , ت: رليد عبد احلليم ادلاشطة, كلية اآلداب, 3
 .89, بغداد,ص2005ة: سبيال , زلمد, مركز دراسات فلسفة الدين, احلداثة وما بعد احلداث 4
 .251ىرة,صا, الق1974فلسفة اجلماؿ من افالطوف اىل سارتر: مطر, امَتة حلمي, دار الثقافة للطباعة والنشر, 5
 .18,بابل,ص2014 منشورة, رسالة ماجستَت غَت مظاىر العنف يف الفن التشكيلي ادلعاصر: مهدي , نشواف علي ,كلية الفنوف اجلميلة, 6
 .119,اجلزائر,ص2009فلسفات عصرنا: دورييت, جاف فرانسوا, ت: ابراىيم صحراوي, الدار العربية للعلـو منشورات االختالؼ , 7
8

 .88-87, اجلزائر,ص2006نيتشو وسياسة الفلسفة: اندلسي ,زلمد, دار توبقاؿ للنشر,  
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.جلأ ) نيتشو( اىل الفن بوصفو ادليداف البديل  الذي تغيب عنو مفاىيم احلقيقة والعقل والضرورة  1مفاىيمو دوف منحو صفة متعالية او اذلية 
مع , بوصو منتجًا للزيف والوىم . وىذا ما يتمثل بقوة يف فن ما بعد احلداثة .  اما ) ماركس( فقد اطاح بالعقل, رأى اف العقل يتعارض 

االرادة , الف العقل موضوعي . لذا شنت ادلاركسية ىجومًا فكريًا على مذاىب العقالنية واحلتمية ورفضت كل اشكاؿ العبودية معلنة اف 
 .  2العقل ال يعدو كونو اداة لإلرادة 

 . التقني في فن ما بعد الحداثة: التنوع  لثانيالمبحث ا                                   
 إلصلاز متعددة اذباىات خلق ىو للتنوع مصدر أعظم ذىنية, واف بعمليات مسبوقة تكوف تقنيات بابتكار حيصلالتقٍت  التنوع إف  

 تنويعات الفناف عليها يؤسس كفعل بدورىا تكوف متنوعة تقنيات البتكار الضرورات من يعد إذ البنائية والفكرية الطروحات وتنويع األعماؿ
 ديد وربوذلا ادلستمر, الواسع احلياة فغٌت) ينشدىا اليت التطور عملية من كجزء الفن ميادين سلتلف يف والعملية كريةالف اذباىاتو لتحقيق
 ألف...  ضيقة مستقبلية داللة وليس واسعاً  استشرافاً ...  شليز وبشكل ديتلك فالفن...  ادلتنوعة الفنية االبتكارات من ينضب ال دبصدر
 الصفة أف احلديث العلم اذ أثبت( االفكار عن للتعبَت عدة وسائل وشبة , بادلتناقضات وطافحة , األشكاؿ ومتعددة واسعة...  نفسها احلياة

 وتغَت دائم.  مستمر ربوؿ حالة يف  اإلنساين للمجتمع األساسية
 من فينوع ادلستمر التغيَت يف رغباتو سايرةدل التقٍت التنوع إىل الفناف فيحتكم ادلتلقي نفس يف ادللل تبعثاليت  الرتابة على يقضي فالتنوع   

ودىشتو , والتقنية ىي كل ما قاـ  انتباىو وسحب ادلتلقي إلثارة مصدر تكوف اليتواالساليب واخلامات ادلستخدمة  التقنية االستخدامات
ها دلساعدتو يف أعمالو. لكن البعض حيصر اإلنساف بعملو, وكل التغيَتات اليت أدخلها على األشياء ادلوجودة يف الطبيعة, واألدوات اليت صنع

نطاؽ كلمة التقانة باآلالت ادلعقدة كاحلاسوب والسيارة فقط, بل التقانة تشمل األدوات البسيطة كالورؽ واألقالـ واخليط ومفتاح العلب 
مد عليها يف صناعة أدوات (.والتقنية شغلت اإلنساف منذ وجوده على ىذه ادلعمورة, فهي قددية بقدمو, فقد اعت DEL,p182أيضاً. )

 صيده والدفاع عن نفسو وحراثة األرض والزراعة حيث أحاطت بكافة مناحي احلياة ادلختلفة شاردة وواردة فكانت يف الغذاء والطعاـ والدواء
لتقنية ىي )السعي وراء وادللبس والسكن واألدوات وادلواصالت واالتصاالت والًتفيو والرياضة والتعلم والعديد غَتىا , وديكن القوؿ بأنو ا

خرى  احلياة بطرؽ سلتلفة (, فهي )مادة ال عضوية منظمة( تشمل التطبيقات العلمية للعلم و ادلعرفة يف صبيع اجملاالت و العمل , أو بعبارة أ
 DEL,p182الفناف يف اخًتاعاتو واكتشافاتو لتلبية حاجااهتم وإشباع رغباتو. )-وما زاؿ يستخدمها  -كل الطرؽ اليت استخدمها 

من أجل ربقيق ىدؼ فٍت وإيصالو إىل واالبعاد الداللية (.فالتقنية يف فن ما بعد احلداثة تعٍت الوسائل اليت تعمل على إيضاح األفكار 
الثقافة .ولقد استثمر الفنانُت كل معطيات التكنولوجيا عرب مراحل تاريخ الفن ادلختلفة, وذلك نظرا لطبيعة الفن وارتباطو ب 3ادلشاىد دبهارة

ادلعاصرة, وقد اتضح ذلك بصورة جلية وواضحة يف فنوف ما بعد احلداثة دلا واكبتو من تتطور تكنولوجي يف الوسائط ادلتعددة , وجاءت 
 ال يقبل التكرار واالداء احلركي ياالسهامات يف مستويات متعددة وسلتلفة تبدء من التوثيق للفنوف سريعة الزواؿ وادلعتمدة على احلدث الذ

داخل سياؽ الزمن , وانتهاء باستخدامااهتا كأداة ووسيط يف فنوف عدة لذلك فالوسائط ادلتعددة أمدت الفنوف البصرية ببناء لغوى وتشكيلي 
 .4 وزبيلي يف اف واحد يمتجاوز احلدود ادلادية لعنصري ادلكاف والزماف يف واقع تصوري زلاك

                                                           
 .13-12, القَتواف,ص2005دار ادلعرفة للنشر,  نيتشو ونقد احلداثة: الشايب. نور الدين, 1
 .11-10. القاىرة,ص2004الفردانية يف الفكر الفلسفي ادلعاصر: الكحالين , حسن, مكتبة مدبويل, 2
3

 .3, لبناف,ص1986منجد الطالب: البستاين, فؤاد افراـ, دار ادلشرؽ, 
 .3,صالسابق نفسوصدر ادلد افراـ, منجد الطالب: البستاين, فؤا 4
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يا من حيث اجلواالت وتطورت أجهزة احلاسب اآليل بشىت الطرؽ والتقنيات واالساليب  لقد اصبح التطور ىائل وسريع يف التكنولوج      
ة والفيزيائية كوف التقنية أو التكنولوجيا دبفهـو أوسع ىي األشياء ادلوجودة بنوعيها, ادلادية والاّلمادية, اليت ًب زبليقها بتطبيق اجلهود ادلادي

الت اليت ديكن استعماذلا من قبل الفناف إلصلاز اعمالو الفنية. كما ىو احلاؿ بالنسبة للفنانُت  للحصوؿ على قيمة ما. باستخداـ ادلعدات واآل
التقنية  ما بعد احلداثيُت بعد احلرب والذين تأثروا بالتغَت والتسارع يف منط احلياة اجلديدة  فالتطور االقتصادي والثقايف ومستوى االبتكارات

العالقات االنسانية واالجتماعية كاًل او جزءًا تغَتات مستمرة تكوف من نتائج انعكاسااهتا على احلياة ادلرتفع والنمو الصناعي احدث يف 
و) الشك اف البيئة حُت تطرأ عليها تغيَت من الناحيتُت ادلادية والروحية فأهنا  الدالليةالنفسية والروحية اليت طالت التجربة والرؤية الفنية و 

وقد مهد ذلذا التحوؿ يف ادلفهـو الفٍت تبدؿ ادلواد نفسها عندما ادخل اىل الرسم الزييت مواد  .1من التغيَت  تتطلب اساليب وتقنيات جديدة
ة مل تكن مألوفة او مقبولة يف اجملاؿ الفٍت باستخداـ تقنية الكوالج كما حتمت طبيعة ىذه ادلواد والتقنيات احلديثة استخداـ ادوات جديد

حلداثة أساليب وتقنيات جديدة يف ادلعاجلة الفنية , فلم سبارس حبسب ما تقضيو ادلفاىيم الفنية السابقة أخذت فنوف ما بعد اولقد  ,2
وقوانُت احلداثية وما سبق احلرب العادلية الثانية , وابتعدت يف الوقت نفسو عن الوسائل التقليدية ادلرتبطة بو كالدراسات األولية التحضَتية 

ديدة يف التعامل مع ادلادة اليت أتيح ذلا رلاؿ االنفعاالت والتحرر النسيب من قيود ادلراقبة , وقد مهد ذلذا التأليف لتأخذ مكاهنا طرؽ ج
 , اخلنثوية وسبجيد واألنثى الذكر مقولة إسقاط بأسلوبو حاوؿ احلداثي بعد ما الفناف أف. التحوؿ يف ادلفهـو الفٍت تبدؿ اخلامات نفسها

 التجريدية التعبَتية فناين مع حصل ما وىذا , واحد فٍت عمل يف والنحت الرسم مفهومي بُت االقًتاب تتيح وتقنيات أساليب بإتباعو وذلك
 الرسم فٍت بُت ادلسافة تقريب من مكنت اإللصاؽ وحىت ادلوجودة األشياء وتقنية التجميع فتقنية , ذلك على تساعد فنية تقنيات اتباعهم يف

اءت هبا التكعيبية , واجلرأة يف إدخاؿ مواد غريبة إىل بيئة اللوحة , ىي عينها اجلرأة اليت سار عليها فنانو فالتقنيات الفنية اليت ج. والنحت
 التعبَتية التجريدية من كوالج وإلصاؽ األشياء ادلوجودة. 

حة . كادلاجل والرمل والزجاج ادوات وتقنيات خاصة بو تتناسب طريقة تنفيذه وحجم اللو  اذ استخدـ فناف التعبَتية التجريدية )بولوؾ (   
 ادلسحوؽ واعواد اخلشب والسكاكُت واأللواف السائلة . فضاًل عن التقنية اليت ابتكرىا ) ماكس أرنست ( , واليت تعمل على نشر احلرب بُت

لكثَت من فناين التعبَتية , أو يطبعها على الزجاج , اليت أذلمت ) جاكسوف بولوؾ ( وا لكانفاسورقتُت مطويتُت على بعضهما لينقلها إىل ا
( على اف Dripping التقطَتاخلاصة ادلسماة ) وتقـو تقنية )بولوؾ (  التجريدية فيما بعد , واليت تطورت إىل تقنية التقطَت والسكب .

لقد فضل )بولوؾ(  ,3لحيمل الفناف علب االلواف بعد اف يثقبها ٍب ديررىا فوؽ اللوحة ويهزىا شلا يذكرنا دبا فعلو ماسوف يف صورة على الرم
 عدىابىذه ادلواد والتقنيات بسبب رفضو للمفاىيم التقليدية لإلنتاج الفٍت وكذلك ارتباط ىذه ادلواد والتقنيات باذلدؼ من ادلمارسة الفنية و 

العمل الواحد بُت  وبفضل تقنية  )التنقيط والصب( يتوصل ) بولوؾ( اىل اجلمع يف تعبَتاً عن احساسات تصويرية ملموسة مصدرىا الالوعي
الرسم والنحت البارز اللذاف يؤلفاف معا ادلشهد الفٍت خبطوطو وما توحي من أشكاؿ معقدة تبدو قريبة من األعماؿ األخَتة لػ) مونيو ( 

 . 4وبعض الطرؽ البصرية دلا بعد االنطباعية 
 ( وتقنية االستشفاؼ   ) Dripping تقنية التقطَت ) كما استخدـ )بولوؾ ( يف تنفيذ أعمالو الفنية تقنيات أخرى جديدة , اضافة اىل

Decalcomania  إىل اإلفراط يف الالموضوعية والالعقالنية والالمعٌت من خالؿ  1956-1912( , إذ عمد ) جاكسوف بولوؾ )
                                                           

 .510, القاىرة ,ص1963الفن خربة : ديوي, جوف, ـ:زكي صليب زلمود, دار النهضة العربية, 1
 .202-201, بَتوت,ص1981( , أمهز , زلمود: دار ادلثلث للطباعة والنشر,1970-1870فن التصوير التشكيلي ادلعاصر ) 2
 
3

 317, دمشق,ص1988الفن يف القرف العشرين: مولر, جوزيف, اميل, دار طالس,  
 .210فن التصوير التشكيلي ادلعاصر, امهز زلمود ,مصدر سابق,ص 4
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على ثقوب معينة وملئو تقنية رش الصبغ أو رشقو على لوحاتو ادلفروشة على األرض ذات األحجاـ الكبَتة , من خالؿ ضبل وعاء حيتوي 
باللوف ذي الكثافة القليلة ومن حركة السَت ذىابًا وإيابًا داخل فضاء اللوحة , وىذا ما يُعرؼ بػ) رسم الفعل ( , امّا تقنية احلك ) 

Frottage بللة ( فقادت إىل تقنية أخرى مشاهبة من حيث ادلبدأ ولكن معاكسة يف طريقة األداء , تعتمد على وضع قطعة القماش م
باأللواف , ويتم وضعها على  سطح اللوحة ٍب يضغط على القماش , بعدىا يتم نزعها من اللوحة تاركة آثار الصبغة ليحاوؿ الفناف أف 

( اليت مارسها ) ماكس ارنست ( ,  Decalcomaniaيصيغها بالتحوير واإلضافة بالصورة اليت يرغبها , تلك ىي تقنية االستشفاؼ) 
سيولة اللوف ادلستخدـ ووضع القماشة وحجمها ونوعها وعملية الضغط عليها , فقد ضغط القماش ادللوف على جزء معُت واليت تعتمد على 

من اللوحة وترؾ بقية األجزاء , أو يوضع القماش بصورة تغطي مساحة اللوحة بأكملها , وىنا يستطيع أف يعزز أثر الطبيعة بالضغط على 
 كاأللوافاما الفناف التشيكوسلوفاكي )رادا( فقد استخدـ سلتلف انواع التقنيات ,   عطي تأثَتًا سلتلفًا .القماش , وقد تتفاوت ادلناطق لت

الكثيفة اليت توضع على القماش بوساطة السكُت واليت تؤدي اىل مساحات مسطحة من األلواف تصب على اللوحة نقاطًا او سياًل , وما 
تخدـ تقنية الطبع على العجينة اللونية الطرية بوساطة اشياء سلتلفة ٍب ادخاؿ اجساـ غريبة على ينتج عن ذلك من بقع ورلاري لونية , او يس

وىو  ( دوبوفيو وففيما كاف )ج .1اللوحة على طريقة الًتصيع بادلواد الثمينة , حيث اف صبيع ىذه ادلواد تشًتؾ يف التعبَت عن فكرة زلددة 
م ايضاً وتوصلوا اىل تقنيات جديدة , اتبع اسلوب ) الصورة احلائط ( القريبة من ادلشاىد الطبيعية  من الفنانُت الذين عملوا على اختبار ماداهت

 اىل ()فوتريوػػ كما ترى على اجلدراف القددية ادلتآكلة , وكاف )دوبوفيو( قد تأثر يف السنوات األوىل بعد احلرب بتقنية ) العجينة السميكة ( لػ
 التعبَت يف التقنية الوسائل واستخداـ للخامات بارع توظيف خالؿ ومن ارىاؽ دوف من ادلشاركة لذة او دلباشرةا للمتعة دبادة ادلتذوؽ امداد
 او لو حدود ال كل من مقتطع جزء كأهنا تبدو اليت ادلسطحة باللوحات منها تعلق ما سواء وامتداده الشكل بانفتاح كذلك وتتميز , الفٍت

( فأنو خيضع ألغراض استهالكية يف الًتويج من اجلديدةمتغَتة .اما فن البوب)الدادائية  اشكاال سبتلك واليت داالبعا ثالثية باألعماؿ يتعلق ما
خاؿ السلع والبضائع , من خالؿ التطور التكنولوجي وإدخاؿ التقنية احلديثة اليت باتت تسيطر على احلركات الفنية ادلا بعد حداثية , مثل إد

اـ التقنيات الطباعية ) السكرين ( يف اإلعالنات التجارية وتسويق البضائع كما يف اعماؿ الفناف ) آندي وارىوؿ الصور الفوتوغرافية واستخد
( كنموذج غَته من الفنانُت األمريكيُت الذين اىتموا بالتقنية والصناعة وما حيملو عامل اآللة من ربديد احلركة والفعل , وظل ) وارىوؿ (

الفوتوغرافية اليت تعتمد على التكرار مع إضافة بعض التعديالت البسيطة وخاصة فيما يتعلق بالتكوين ,  معتمدا على استخداـ الصور
واستعاف يف عملو بطرح إعادة التقييم البصري الذي ربملو الصورة الفوتوغرافية , فصور شخصيات صلـو السينما البارزين أمثاؿ ) مارلُت 

واصلازه ذلذه األعماؿ ادلبتكرة دبساعدة تقنية )السَتيغرافيا( وىي تقنية آلية متخصصة إلعادة  .وربة ( مونرو ( وقناين )كوكا كوال( و)علب الش
وكاف أوؿ عمل فٍت لو ىو )علبة احلساء( وذلك  انتاج ونسخ الصور بعد طبعها , وىنا ربوؿ الفناف اىل صانع منتجات أو مروجًا ذلا.

ٍب تتالت أعمالو واتسعت شهرتو خصوصا بعد عملو الذي تناوؿ فيو صلمة ذلك الوقت األكثر باستخداـ تقنية طباعة )الشاشة احلريرية(. 
مع عدة احتماالت لونية, كذلك باستخداـ تقنية طباعة )الشاشة  بوتريةبعمل و)مكي ماوس ( يف الرسـو ادلتحركة . (مارلُت مونرو)شعبية 

ا تًتكز على السكرايز وادلقصوصات وادلعادف وذبميعها لتصبح لنا لوحو رباكي فكره اما  تقنية الكوالج فأهن ( .1) احلريرية(.كما يف الشكل 
عن طريق برامج كالفوتوشوب  يزويتم ربويلها لواقع وذلذه التقنية نوعاف النوع االوؿ تقنية الكوالج الرقمي : وىو ذبميع ادلقصوصات والسكرا

وىي صورة من الكوالج بعنواف ) تركيب ( اخذت من رللة فنية بشكل ذبميعي ( لػ)ىاملتوف(  2 او غَتىا من الربامج كما يف الشكل)
 دلفردات يومية ًب معاجلتها بطريقة متداخلة من خالؿ اجلمع بُت العمارة وتقنية اإللصاؽ )الكوالج( باستخداـ اجلاىزية حيث تداخلت البٌت

اما  ا جعل التقنية الرقمية ) احلاسوب ( ذلا دور  يف أعداد اخلطاب الفٍت.الفنية من خالؿ تقنية اللغة الرقمية ) احلاسوب ( يف توليف فٍت شل
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 .223ابق , صس مصدر: امهز , زلمود, (1970-1870)فن التصوير التشكيلي ادلعاصر 
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بنوعيو يعتمد  Scrapونالحظ كلمو  Scrap booking اليدويةالنوع الثاين تقنية الكوالج اليدوي :او كما يقاؿ لو يف عامل االعماؿ 
 والتقدـ احلديثة التقنية فيو امتزجت الذي الوحيد الفن ىو نالف ىذا يكوف وقد(  روشنبَتغ)كما يف اعماؿ الفناف   على تقنية نسخ ولصق

وبأفكار  اخرى فنيو اساليب يبتكر من وظهر!  ادلاضي يف وتقليدي كالسيكي بشكل عرفت اليت تلك غَت اخرى فنوف لتشكل التكنلوجي
( الذي ظهر يف النصف الثاين من op artيف حُت اف الفن البصري, أو ما يعرؼ بػػػ ) , واحد وقت يف لإلعجاب ومثَته وصبيلو جنونيو

القرف العشرين ارتبط كثَتا بفنوف الدعاية واإلعالف والتقنيات السينمائية واإللكًتونية واخلدع البصرية.. وىو اختصار دلصطلح 
(L’optique Art الذي يعٍت الفن البصري للعُت ) .  ( وفتح الفن البصريOp Art اجملاؿ إلدخاؿ خامات وتقنيات )  جديدة

ة متمثلة بتقنيات الكومبيوتر اليت ساعدت على تطوير فعل احلركة , نتيجة الستخداـ مفردات حركية متسلسلة ومتواصلة يف اىتزازااهتا البصري
كة اليت توحي للمشاىد وكأهنا تتحرؾ يف الفضاء, وتقًتف اعماؿ الفن البصري بتوليد اشكاؿ ثالثية االبعاد من خالؿ استخداـ واظهار احلر 
ري ادلتكاملة على سطوح ثنائية االبعاد , وصلد االعماؿ ذبمع بُت الضوء والصوت واحلركة , وىناؾ تقنيات فنية اعتمدت احلركة يف الفن البص

 (Op Art  ) , ( ابتدع تقنية 152, ص  د.ت) لوسي , ( واحلركة ىذه جاء هبا الفنانوف بقصد اإليهاـ البصري , فالفناف ) سوتو
د تركيب لوحُت تصويريُت أو أكثر , إذ يولد ىذا تراكم العناصر التشكيلية على سطوح شفافة ُأصلزت أصاًل على الزجاج أو حركية تعتم

, أي أف تراكم لوحُت من الزجاج أو وضع ألياؼ اصطناعية على خلفية خشبية يولداف حركات بصرية (  Fiber)   ةاأللياؼ االصطناعي
 .ركة اإليهامية , تعطي انطباعاً باحل 1ضمنية 

ترى الباحثتاف اف اذباىات فن ما بعد احلداثة سبتعت باحلرية الكافية يف تقنُت العمل الفٍت الذي ال يؤمن بالفواصل والفوارؽ بُت      
وفقًا لرؤية ما  األجناس الفنية وادلعرفية ألف ىذه األعماؿ الفنية نفسها تتبع نوع وشكل اخلامة ادلستخدمة, أذ اكتسبت ىذه األعماؿ الفنية

اما فن اجلسد فقد اعتمد على أسلوب الفناف وطبيعة  بعد حداثوية مسة االستقالؿ والشخصية يف األسلوب النافع من ابتكارات تقنية.
سد اجملتمعات اليت قد تعدىا طقوسًا أو موروثًا أو تقليدًا متداوؿ وإضافة إىل الرسم فقد استخدمت اساليب متعددة مقننو لتنفيذ فن اجل

 الذي يتضمن ما يأٌب: 
 باإلبرة اجللد(  ىو شكل من أشكاؿ التعديل اجلسدي ويتم بوضع عالمة ثابتة يف اجلسم لكي يغرز  Tattooing اسلوب ) الوشم -1

اف تطور التكنولوجيا جعل الفناف يفكر أف اجلسد يعد دبثابة  .ٍب وضع الصبغ عن طريق ىذه الفتحات واجلروح ليبقى داخل اجللد وال يزوؿ
ملونة على اجلسد,  لوحاتة رسم شيء قابل للتغيَت والتعديل, واصبح اجلسد ماده او خامو  للعمل الفٍت كما تطور اسلوب الوشم إىل درج

بأحجاـ وأشكاؿ  لوحاتدىم حيث ادلغرموف بالوشـو وجدوا ضالتهم يف مراكز الوشم اليت تستخدـ تقنيات عدة لتنفيذه, لتظهر على أجسا
  (.3)كما يف الشكل .زبتلف النظرة إليو بُت رلتمع واخر الفنسلتلفة, ومثل ىذا  وألواف

باالت  واألنف األذف ثقب عرب تطورت اجلسد فن يف تقليدية شلارسة الشعوب ىي ثقافات يف ( الشائعة Piercing الثقبتقنية ) -2 
                                                                       (.4) .كما يف الشكلالرفاىية و التحضر عن لتعرب الغربية الشعوب يف اليـو شائعاً  وأصبح ,معينو 

 . اخلدش بطريقة اجلسد جبرح سبثلت حيث , اجلرح اثر طريقة وىي(  Scratching  تقنية )الندب أو الخدش-3
 أو , حب رسالة أو , حزف عن تعبَتاً  أو ,  العاطفية وللدالالت , ادلراىقة دبرحلة كرمز للمرور يستخدـ( Etching تقنية )النقش-4 

 تعرب روحية خطابات ولو(  بتعمد الوجو جرح( )  بتعمد اجلسد حرؽ)  مثل متعددة طرؽ ولو , احلسد وال يصيب كي اجلديد ادلولود يوسم
 . القبيلة وتقاليد وأفكار بنية عن
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 .246أمهز , زلمود, مصدر سابق, ص :( 1970-1870فن التصوير التشكيلي ادلعاصر ) 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=2217&ifr=1&kwn=%u0644%u0648%u062D%u0627%u062A&exp=1625886
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=2217&ifr=1&kwn=%u0644%u0648%u062D%u0627%u062A&exp=1625886
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=2376&ifr=1&kwn=%u0648%u0623%u0644%u0648%u0627%u0646&exp=1625886
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=2376&ifr=1&kwn=%u0648%u0623%u0644%u0648%u0627%u0646&exp=1625886
http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=2870&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0641%u0646&exp=1625886
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 بإزالة أو اجلرح باستخداـ لكن , الوشم جهاز باستخداـ تنفذ أف ديكن عملية عن تعرب طريقة وىي(  Abrasionتقنية )الحك -5
 . اجللد تزيل كيمياوية دبادة أو مصقوؿ ورؽ باستخداـ , كاؾاالحت طريق عن اجللد

 تسخُت بطريقة تعمل وىي , للماشية تستخدـ قددياً  وكانت اإلنساف, جسم يف كعالمة تستخدـ شلارسة( Banding  تقنية )الوسم-6 
فاشتغاؿ ىذه التقنيات لفن اجلسد كانت   الليزر باستخداـ يتم احلديث العصر ويف , معروفة كعالمة اجللد على وتضغط ادلعدف من قطعة

 . 1نوع من ربضر وتطور ثقافة ما بعد احلداثة دتعد كطقوس تتوارثها األجياؿ , لكن اليـو فتع
 .الفن الكرافيتي االسس والمنطلقات -:  الثالثالمبحث                                

, مارسو اإلنساف القدمي يف العصور القددية على جدراف الكهوؼ , كاف اإلنساف الفن الكرافييت ىو أصل الفنوف يف تاريخ البشرية       
األوؿ يرسم وحيفر االشكاؿ اليت يشاىدىا يف يومياتو ويتأثر هبا , وخصوصا احليوانات واألشخاص الذين يعيش معهم , تطور ىذا الفن 

وحات الفنية وحفر التماثيل وكتابة األجبدية , مدونات ادلاضي وتشعب منو عدد من الفنوف والعلـو , بعدما ربوؿ اإلنساف إىل رسم الل
يد حفظتها اجلدراف لتخرب الناس يف العصر احلديث عن العصور القددية اليت مر هبا اإلنساف , كاف اجلدار مرآة واقع الصياد بعد عودتو من ص

 ثروات نفيسة تبقى عرب امتداد العصور لتسجل تارخيا كانت النهار , مل يكن يعلم رامسوا الكرافييت على اجلدراف أف أعماذلم ستتحوؿ إىل
( ساىم يف البشرية حباجو لالطالع عليو , انتقاؿ الرسـو إىل جدراف ادلعابد يف احلضارات القددية ) احلضارة البابلية والفرعونية وحضارة ادلايا 

ة استطاع الباحثوف يف العصر احلديث االطالع عليها وترصبتها بسبب إبراز حياة ىذه الشعوب القددية ومعتقدااهتا , وحىت أف الكتابات القددي
وفنية ذاع صيتها يف صبيع أضلاء العامل وانطلقت من مدينة نيويورؾ عندما  دالليةمن وجود فن الكرافييت . يشكل الفن الكرافييت ) ظاىرة 

وفاز توقيع ) تاكي  1971ا صحيفة تاديز األمريكية عاـ تنافس بعض الشباب من خالؿ رسم تواقيعهم وكتابة أمسائهم ضمن مسابقة أجراهت
 ( وكاف االسم احلقيقي لو ) دديَتيوس ( الذي اشتهر بكثرة الرسم على جدراف انفاؽ القطارات مع رلموعة من الشباب اآلخرين: 183

 . 2(62,وايفا135,يانك159, ابيل61جو برباره )
مع بصورة بسيطة وبال تعقيد, ألنو فن واقعي ينبض بالشفرات والعالمات االجتماعية ذات ومن ادلدىش أف الفن الكرافييت دخل اىل اجملت 

زية, مثلت الطابع الشعيب اليت ربمل وبصورة مباشرة تاريخ اجملتمع, أحالمو, وآالمو أيضاً, ومل ربمل أعماؿ فناين الفن الكرافييت  إال أمساًء رم
, فتلك األمساء كانت دالالت تشَت اىل ما يعرؼ بو صاحبها يف الشارع, أو ما يرغب أف ىي األخرى اجلزء األروع من العمل الكرافييت

يف ادلعهد االسكندنايف للصعلكة ادلقارنة حيث (  1961 )استخداـ الفن الكرافييت اىل الفنانُت الطليعيُت وتبدأ يف عاـ ودعيو   3يكوف عليو
ييت آلف الفرؽ بُت حركيت الكرافييت سلتلفة فاالذباه األوؿ يتجو ضلو فن كرافييت حقيقي أهنم أرادوا أبعاد أنفسهم من عصابات صعاليك الكراف

والبنايات وتسعى ىذه احلركة إىل تطوير أساليبها دائما لتسر عيوف زليب ىذا الفن  درافمعرب خالؽ بأسلوب عايل وباأللواف جذابة على اجل
, ويرى آخروف من  ذو دالالت متعددة  رافييت ديثل فناً كاحملللُت فَتوف أف بعض المع اذباىات صعاليك احلارات , أما النقاد  يوائم ال

قاؿ ) لودوفيكو مينيللي ( الباحث  ( 2002 ) الباحثُت اف الكرافييت أداة فعالو ومؤثره يف األىداؼ االجتماعية والسياسية , ويف عاـ
رافييت بدأت بعبث األطفاؿ وكانت موسومة بالرباءة كأف ظاىرة ال(ع إىل ادلتاحف ( ) من الشوار  ػػػػػاالجتماعي االيطايل يف دراستو ادلوسومة بػ

                                                           
1

 .4, الكويت,ص2008ىيم, جريدة الفنوف , اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب, استخداـ اجلسد يف تشكيل الصورة : زلمد ابرا 
2 .Graffiti art styles, a classification system and theoretical analysis, McFarland dr Company ,Gottlieb, 
Lisa, Inc., United States of America, 2008p6-7 
3 .Graffiti art styles, a classification system and theoretical analysis, McFarland dr Company ,Gottlieb, 
Lisa, Inc .the seam book.p7. 
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ثقافة أثرت يف اللغة وغدى الكرافييت فنا  اىلمن الذين أرادوا التأكيد على أنفسهم بطرقهم اخلاصة يف أحياء ادلدف , وبعد سنوات تطورت 
 . 1)عاـ 30واضحا ادلعامل بلغ من العمر 

( إذ أصبحت تدور يف احمليط األنثوي الفعاؿ , إذ خرجت الشخبطة من احمليطات  61رأة مارست الشخبطة فهي ) برباره أما أوؿ ام      
وتوسعت يف النوعية واخللق  وشكالً  األرضية وجاءت حركة ) اخلروج إىل أعلى ( أي أصبحت الشخبطة فعالو يف الشوارع وهبذا ازدادت كماً 

باستخداـ األصباغ  الرذاذة  فبدوءا يوسعوف حجـو احلروؼ إذ أصحبت الشخبطة تبدأ  كما ازدادت مظهراً   الفٍت وغدت أكثر دراماتيكية ,
من أعلى اجلدار حىت القعر دوف انقطاع ومل تقف عند حدىا اذ خلقت مناذجا جديدة من أساليب الرسم مع االبتكارات حىت أصبحت 

عندما حدث الركود االقتصادي يف نيويورؾ دوف قدره على إيقافها , ويف  واهتاذر , بلغت أيضا (  1974 )حركة الشخبطة يف قمتها عاـ
ويعد بعض النقاد الفن الكرافييت )الشكل البصري األوؿ . الفنية(الثمانينيات بدأ فنانو الشخبطة يوسعوف أعماذلم وتبديل أشكاؿ الشخبطة 

و يعد كجزء من احلركات الشعبية الرئيسية اليت ظهرت كجزء من اجلسد الذي أرتبط وتطور عن طريق الثقافة الشبابية ادلعاصرة(, لذا فأن
ضبلتها الثقايف ادلعاصر, ومثل بسبب سباسو باألقليات ادلغمورة أسلوبًا للمقاومة الثقافية وتأكيد الذات واليت رمست ادلعتقدات الشعبية اليت 

دنية حيث يعيش تعاسة التفرقة الطبقية وادلادية ... فعمدوا اىل رسم تلك األقليات, كما عكست رسومااهتم احلقائق الصارخة من احلياة ادل
 2أحالمهم وإدخاؿ البهجة اىل مدف األكواخ الفقَتة.

وقد ظهر متأثراً بظاىرة اخلربشة والكتابة على اجلدراف, واليت ولداهتا حضارة )البوب أرت(,... ونشأ ىذا الفن يف نيويورؾ وباخلصوص يف     
راف األحياء الفقَتة اليت يسكنها األفارؽ األمريكيوف واجلاليات الالتينية, وأرتبط كأسلوب يتسم بسرعة القراءة, وسهولة )برونكس( على جد

( ورقصة الربيك Hip Hopالتعريف بالفناف مهما تنوعت التقنيات وادلعاجلات والتطويرات,... أرتبط بظاىرة موسيقى اذلب ىوب )
(Break Dance( والراب )Rap...) .)وأستخدـ الفناف الكرافييت أصباغ قناين الرذاذ يف رسومهم وكتابااهتم وذلذا مسي بػ)فن الرذاذ 

يف الستينيات كفعالية سياسية وكانت تعد سهلة ورخيصة يف النشر زمن ) اذليبز ( وكانوا يسموهنم بػػػ )  (بدأت حركة ) الكرافييت     
ت تتنافس على مقاطع الطرؽ , خاصة يف أحياء ) ىارليم ( السوداء يف نيويورؾ . ٍب عصابات الكرافييت ( وخاصة العصابات اليت كان

..وبعد )نييزرؾ( (أصبحت حركة اجتماعية سياسية و بدأت جبماعات تسمي نفسها ) البحارة الرعاع ( يف األزقة يوقعوف بإمضاء ) تاؾ 
كما يف .3 ( والرقم يشَت اىل اسم شارعهم183يوقعوف بػػػ) تاكي وأخذ أطفاؿ ادلدينة كما يروف أنفسهم  (واشنطن)امتدت احلركة اىل 

(  Webseter( االيطالية وقد وردت يف قاموس )ويبسًت   (Graffito( اىل كلمة  (Graffitiيعود أصل كلمة كرافييت  .(5الشكل) 
ر القددية , وجدراف االبنية  العامة واخلاصة دبعٌت اخلربشة أو الكتابة أو الرسم بعجلو وإمهاؿ , او نقوش ورسـو وجدت على حجارة اآلثا

يتألف من شعارات  اً وقطارات االنفاؽ , ويعرؼ الفن الكرافييت بأنو عمل ينجز بسرعة ويقرأ بسرعة وينتشر ويتالشى بسرعة او انو تعبَتا لغوي
)  ستينيات القرف ادلاضي وخالؿ ثورة بصيغة رسائل وكتابات موجهو اىل رلموعو كبَته من ادلشاىدين .ويفتظهر بشكل مشخبط و وإشارات 

الشبابية ظهر الكرافييت على جدراف الشوارع واجلامعات يف باريس للتعبَت عن رأي الشباف الثائرين على النظاـ االجتماعي (  1968
ؿ البلديات إجياد مساحو خاصة هبا الكرافييت جزء من الزينة والفنوف اليت رباو الفن يعد ( روما وبرلُت )والسياسي , أما يف ادلدف الكبَتة مثل 

, فخوؼ البلديات من تغطية جدراف ادلدف يعادؿ سرعة الشباف يف اخًتاؽ األماكن والوصوؿ بسرعة إىل جدراف حياوؿ أصحاهبا احملافظة 
                                                           

 .4,ص2008/ 19/4/يف  62توما الشماين ,جريدة االرباد: تورنتو , , العدد/  :الرسم أو الشخبطة على احلائط كائن تارخيي  1
2 Pop culture, the culture of everyday life, Shirley A. Fedorak University of Toronto Press 
Incorporated, New York, use, 2009,p67-68. 
 

 .4,صسابق مصدر توما الشماين ,  :الرسم او الشخبطة على احلائط كائن تارخيي 3
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العودة األوىل يف العصر احلديث للكرافييت كانت عرب الشعارات والرسـو اليت كانت تقـو هبا .1عادلي على خلوىا من الرسـو واأللواف 
ا ادلؤسسات التابعة للدوؿ بعد عشرينيات القرف ادلاضي , ومن ىذه الرسـو رسـو العماؿ يف روسيا الشيوعية , والرسـو الكبَتة اليت فرغت ذل

الرسائل مباشرة عرب ىذه الرسـو , وكانت حاجة احلكومات  ا مػن ادلػدف األمػريكية , كانػػػػػػػػتالشركات رسػامُت مشػهورين يف نػيويورؾ وغَتىػ
 والشركات يف تلك الفًتة اقناع الناس بادلشاريع اليت يقوموف هبا.

ا ضمنيو ربمل مواقف أو مصادفة إذ انو لو جذورا شكلية تتضمن عناصر وتقنيات ومعاجلات وجذور  مل ينشأ الفن الكرافييت اعتباطاً      
وغايات وطموحات كبَته , وكغَته من احلركات الفنية أيضا فأنو لو عالقات ديكن الكشف عن ارتباطااهتا بالسلوؾ اإلنساين من جهة 

 وبتارخييو الفٍت من جهة أخرى فقد تلتقي جذور ىذا الفن يف :
َت اإلنساف القدمي على جدراف الكهوؼ وادلعابد ترسم عادااهتم وتقاليدىم ن طريق تعبع: االمتداد التارخيي للكتابة على اجلدراف ابتداء  أوال

وصور أموااهتم , تسجل حياة عمرىا آالؼ السنُت , كذلك األمر زبطيطات األطفاؿ ورسـو الشباف اليت سبتلئ هبا السجوف وجدراف 
بَت جديدة وحب جديد للحياة تعرب غالبا عن روح ادلصاعد الكهربائية واحلمامات وأرصفة الشوارع وجدراف االبنية فلكل زماف طرؽ تع

 (1979)الفكاىة والسخرية , حيتاج إىل أماكن وأدوات زبتلف عن الزمن السابق , وكما فعل احدىم حُت كتب على جدراف بومباي عاـ 
 . 2()كل الناس يكتبوف على احليطاف إال إنا 

عارؼ والتفاىم بُت الشعوب , وىكذا صلد أف الكتابة على اجلدراف غريزة عند  اكتشاؼ وتطور فن الكتابة كلغة صوتية وصورية للت ثانيا :
 كثَت من ادلتعلمُت على الكتابة .

, كاف ينظر للفناف من  ةالتباين يف التعامل مع ادلادة يفسره تباين يف تقييم العمل الفٍت نفسو , حيث مل تكن احلرفة ماده تقييم أساسي ثالثا :
فن موضع الدين , كما ُعد الفناف نبيا او نصف الو , وحده ديلك إمكانيو اخللق وتصور الرؤى الكربى وذبسيدىا , ىذه ,تضع ال ةزاوية مثالي

بعد ظهور الفنوف الالموضوعية والفنوف ادلفاىيمية وخاصة الفنوف اليت تغيب عنها ادلهارة احلرفية للفناف , وبعد ظهور  النظرة تبدلت كلياً 
وإنكاره للحد واحلدود , شلا جيعلو قابال للتأويل ادلستمر والتنظَت ادلتحوؿ أبدا وينجم عن ىذه النصوصية الهنائية  ( حفلسفات ) النص ادلفتو 

 تكن بنية الفن وسيلة لإلعالف عن متطلبات واقع الثقافة الشعبية اليت مل,النص والزلدودية ادلعٌت وتعدد احلقائق والعوامل بتعدد القراءات ( 
حلة ما بعد احلداثة حسب , و أمنا جاءت ىذه األعماؿ الفنية وفق استجابة ملموسة للتحوالت اليت ظهرت يف التكنولوجيا و صبغت فنوف مر 

ىذا الصناعة وثورة االتصاالت و ادلعلوماتية , إذ ظهرت من خالذلا سياقات جديدة للتعامل مع طبيعة الفن و أمكانية صناعتِو وسعة تداولو , 
نب آخر فإف فلسفة ىذِه ادلرحلة تشّدد على ضرورة أف يتم إعادة قراءة مفهـو الفن , وفق آليات تنموية و شعبية من جانب , ومن جا

( اليت توصف بأهنا  Hip-Hopللمجتمع الثقايف , الذي يعد الثقافة دبثابة شلارسات شعبية , تنّفذ مباشرًة مع اجلمهور , كشيوع ثقايف الػ )
دللوؾ , وادلعركة , والشباب , وىي تطرح أنواع من ادلوسيقى ونظم الشعر , وكذلك الرقص و تنظيم حواجزِه اليت ) ثقافة الشارع , وثقافة ا

الك رافيت كفن و تستخدـ مع أعماؿ الك رافيت , للتعبَت عن ثقافة تتشكل إجيابيًا من خالؿ األفكار و ادلشاعر و ادلمارسات الفنية (. )

                                                           
1.) Preventing graffiti and Vandalism  ,(Susan Carson and Paul Wilson ,  Australian Institute of 
criminology , 1990 / in ( Graffiti , Regulation , Freedom by : Elisa Arcing,p85.      
 

2
 .http://www.Maxforums.net/showthread.phpموقع االنًتنت 
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و النّيات ادلباشرة إلنتاجِو يف اجملاؿ العاـ أو اخلالص فهو : خلق فٍت , سبثيل صوري للتقليد أو احملاكاة ,  تصميمي )ديلك من عدد من ادلقاصد
أغراض ضد السياسة أو نظاـ سياسي معُت , تعبَت عن الفراغ , ادللل أو عدـ الرضا مع احلياة و اجملتمع , ربطيم ملك اآلخرين , مالحظة 

وعة زلالت ذبارية أو مؤسسات أىلية وحكومية , حبيث زبتلف نظرة اجملتمع ذلذا الفن الذي يتم استقبالُو دلنطقة أو مساحة , عالمة جملم
ادلرجعيات االجتماعية واالقتصادية و التعليمية و الذوقية للمتلقُت , سيما وأف العديد من الدراسات بيّنت بأف  الختالؼوأدراكِو وفقًا 

 .يم ىم من الشباب ( الك رافيتيُت الذين ينفّذوف التصام

 ومن اهم انواع التقنيات واالساليب المتنوعة في الفن الكرافيتي: -
أستخدـ فنانوا الكرافييت الرذاذ يف رسومهم أو كتابااهتم عبارات يف سوؽ )سبتفيلد ( يف لندف , ليغدو الفن الكرافييت جزء   -: اواًل: الرذاذ

ألحياف فنًا غَت مفهـو وكاف يف أغلب األحياف يعد موازيًا حلركة رقصة ) البنك يف الكرافييت يف أغلب االفن كاف   (من ) اذليبهوب 
مع ) اذليبهوب ( الذي أنبثق يف  (ؾ)نيويور السبعينيات ادلعادية للمجتمع , وىي قريبة من رقص الروؾ ( . يف ىذا العصر بدأت من 

ويف قطارات ربت األرض يف  (ؾ)نيويور ربت األرض للنقل يف  , كانت احلركة فعالة يف زلطات( 1989 – 1966)السبعينيات ( . ويف 
شعارات ذات كلمات متالعب بأشكاذلا وظالذلا وحجومها وأطواقها وعرضها , ويف كثَت من األحواؿ تبدو الكلمات سائلة والكثَت منها 

الكرافييت بػ )فن الرذاذ( آلف أداتو الفن م ومسي كاتبو الكرافييت يستخدموف اسلوب الرذاذ يف رسومهم أو كتابااهت 1ىزيل الشكل أو كاريكاتوري
ىا ادلقننة يف الرسم علبة الصبغ الرذاذة , ) الفن الرذاذ وىو تعبَت فٍت ألنو أسهل استخداما من الفرشاة كما أف ىذه الطريقة اليت اعتمد

حركة ) اخلروج اىل أعلى ( . أي أصبحت  وبعد خروج الشخبطة من احملطات االرضية جاءت,  2رسامو الكرافييت عدوىا فرشاة رذاذه (
الشخبطة فعالة يف الشوارع وهبذا ازدادت كمًا وشكاًل وتوسعت يف التنوع واخللق الفٍت وغدت أكثر دراماتيكية , كما ازدادت مظهراً 

قعر دوف انقطاع , ومل باستخداـ األصباغ الرذاذة , فبدوءا يوسعوف حجـو احلروؼ , أذ أصبحت الشخبطة تبدأ من أعلى اجلدار حىت ال
 (1974) 3تقف عند حد أذ خلقت مناذج جديدة من أساليب الرسم ادلقننة مع االبتكارات حىت أصبحت حركة الشخبطة يف قمتها يف

 دالليةلقد بدأت حركات الفناف الكرافييت تثَت اىتماـ الصحافة واجملتمع حيث ابتدعت ابتكارات وابداعات  - ثانيا: اصباغ االحذية:
يدة , باستخداـ أصباغ األحذية  يف مهامهم وىي تقنية جديدة  بدأوا يستخدموف ) الستينسل ( الذي حيمل نقوشاً وكتابة مثقيب على جد

 رفيةلوحة من ادلعدف وديكن بو أعادة الرسم على السطوح اىل ما الهناية . وانتشرت ىذه الطريقة يف أمريكا يف رسـو ادلعارضات السياسية والع
      ( .         6)  شكليف الكما  4.

يتكيف مع النص من خالؿ بناء صورة اختزالية ,  ذىنياً  اف الفناف الكرافييت يوظف ) احلرؼ ( لينشئ اثراً  -:ثالثا : توظيف الحرف
التفسَت الداليل من تداخل السطح / اجلدار كحامل دلستوى  تتمظهر فيها بنية زلركة لألشكل , واليت سبنح النص احلرويف خصوصيو تقربوُ 

للشكل مع صورة الالمرئي كبنيو زلمولة يف العمل ضمن مديات اإلخراج والتنفيذ التقٍت لتلك األشكاؿ وطبيعة إنتاجها , اليت تأخذ 

                                                           
1

 4, مصدر سابق,ص 62, توما مشاين ,جريدة االرباد: تورنتو , , العدد/ الرسم أو الشخبطة على احلائط كائن تارخيي  
2 Graffiti - Expression of creativity in a legal way ( , youth Centre Wollongong in this ) Graffiti Art ( 
session. Jones , Mick , as well as sources such as Jeff Ferrell ) crimes of style ( 1993 , Garland polishing, 
New York ,p3. 

 5, صنفسو ادلصدر السابقجريدة االرباد: , توما مشاين :الرسم أو الشخبطة على احلائط كائن تارخيي  3
4

 ق., مصدر ساب www.Maxforums.net/showthread.php /httpموقع انًتنت 
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كرافييت  من ) احلرؼ ( واحد من اجملاالت اليت زبدـ الرسالة االتصالية للفن ال ػػتارة وأشكاال ذبريدية مع كتابات تارة أخرى فػ ةمساحات لوني
خالؿ انو يتعامل معو كوحدة من الوحدات الداخلة يف تشكيل العمل الفٍت من قبيل الصور أو الرسـو وااللواف والعالمات والشعارات 

دلساعدة عػن العناويػن الفرعػية أو العػبارات ا للمادة ادلكتوب وىػو العػنواف الرئيػػسي فضػالً  واألرقاـ ) يعد احلرؼ يف ىذه احلالة رلسداً 
كما يف الشكل , 1والنصوص أو الكتابات ادلكملة وخيضع األداء الوظيفي للحرؼ ادلعتمد يف الفضاء إىل ادلتلقي بشكل مباشر الشباب (

يف تقنيااهتم وضمت حروفا مثلت اسم ادلنتج ادلطلوب زلققا ايقاعا متناغما من خالؿ التكرار  افقياً  اعتمدت نتاجااهتم الفنية اسلوباً , (7)
فتصبح اعماذلم عبارة عن سطح مستوي حيتوي على رلموعة من احلروؼ ادلرسومة برشاقة يف االداء التقٍت التنوع يف شكل احلروؼ وااللواف و 

بادللمس من خالؿ التقنية االدائية ادلستخدمة)  الداليل, حيث تظهر احلروؼ وىي اكثر ذبردا واعظم صفاء , زلاوال اثراء احساسنا البصري و 
يف ىذه احلركة الواسعة ظهرت تعابَت كثَتة ربدد احلركة كػ) فن الشوارع ( و ) فنانوا  -: رابعا: تقنية الخربشة او الشخبطة غ الرذاذةاالصبا 

الشارع ( و) مضاد الكرافييت ( و ) ونظرية الشباؾ ادلكسور ( و ) احلروؼ البالونية ( . أهنا تكتيك ىجومي سبثلت بو اجملتمعات احلرة 
ـ ويف  25اجتاحت الشخبطة ادلدينة فظهرت على احد اجلدراف شخبطة بلغ طوذلا  (ليدز االنكليزية)ويف مدينة  2ة اىل أماـ.ادلتحرك

الكرافييت اجتذب ذبار البضائع االستهالكية وشبكات االنًتنت وظهرت الفن الثمانينيات كانت احلركة يف اضلدار إىل حد ادلوت , لكن 
طية الرأس و ) قمصاف ٌب ( واجملالت , أما شخبطة ادلخربُت فقد غدت علو أصابت الشوارع يف اغلب أضلاء دكاكُت الكرافييت فغزت أغ

بعض ادلشخبطوف  العامل وصرؼ ادلاليُت إليقاؼ الشخبطة دوف جدوى , يف منتصف الثمانينيات ظهرت حركة )احلرب على الكرافييت ( 
 ( .8يف الشكل ) امسو انفسهم )اجلماجم او القبائل ادلتوحشة( كما

اف أساليب الفن الكرافييت وتقنياتو تنوعت وأخذت نتاجاتو أشكاال حيوانية , أعماؿ تنفذ بأسلوب ذبريدي ,  -:تقنيات متنوعة خامسا:
ت وأخرى ذات دالالت سيميائية ورمزية , وأعماال منفذه على وسائل النقل كنص قائم بذاتو ,وتتجزأ وتًتاكب البٌت التصويري للتكوينا

اللوين  الشكلية وفقا لتناقضات التنظيم أو التنفيذ أو التعبَت ادلتعددة بأساليب تعتمد تقنيات متعددة , منها الرش أو التقطَت بواسطة الطالء
 أو استخداـ أجهزة يدوية مقننو مثل الروالت أو ادلسدس البخاخ , وميكانيكية مثل اآلالت ادلستخدمة للحفر وأحداث اخلدوش الغائرة يف

بكثرة الرسم على جدراف انفاؽ ( 183)تاكي اشتهر  -:سادسا: الرسم على جدران القطاراتاجلدار والرش والدىاف والسكب .
ليمثل انعكاسا للتطور الصناعي  القطارات  وعلى وسائط النقل برسومات كاريكاتَتية او رسائل مكتوبة مع رلموعة من الشباب اآلخرين

لتعرب عن بيئة معاصرة رباكي الواقع بصيحة اعًتاضية جديدة , قاصدة شد ادلتلقي عن طريق سلالفتها التقليدي ووسائل االتصاؿ ادلتعددة , 
 بأساليب سلتلفة. لتحقق كل منها غايتو النهائية…( بكل ما ىو غريب جلميع اجلوانب , الفنية منها وغَت الفنية ) السياسية , االستهالكية 

انتقلت تقنية الرسم ثالثي األبعاد من الرسم على الورؽ إىل فن الكرافييت ومع كرب حجم تلك  -:بعاد قنية الرسم ثالثي االت-سابعا :
اجلدارية الرائعة اليت سبيزت بالتلقائية واليت  ونشر فناف الشارع )سرجيو أوديس( رلموعة من رسوماذ  ءاذلوازللقة يف أهنا  تبدو للناظرالرسومات 

( وعرضت لوحاتو دبعرض لوزيانا للفنوف الشعبية, وبادلتحف الربازيلي لفن النحت وصمم أيضا 9 الشكل )كما يف( 3d) جاءت بتقنية الػ
تطور الرسم فاصبح اقرب اىل احلقيقة . تعطي احساس انك تشاىد مناظر .بعض اجلداريات لكربى الشركات كسامسونج وكوكاكوال وغَتمها

                 (10حقيقية . كما يف الشكل)

                                                           
1  Preventing graffiti and Vandalism  ,(Susan Carson and Paul Wilson ,  Australian Institute of 
criminology , 1990 / in  Graffiti , Regulation , Freedom by : Elisa Arcing.p165.      
 

 , مصدر سابق. www.Maxforums.net/showthread.php http//: موقع انًتنت 2
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 ػػأو ادلشهور  بػػػ ) )مانويل دي ريتا ( يف البندقية يف ايطاليا تطورت تقنية الظل والضوء على يد الفناف -:تقنية الظل والنور-منًا :ثا
كما يف  .رسومات اليت يصنعها بفعل تقنية تستخدـ الظل والنوراىل الشهرة العادلية عرب ىذه ال (بيتا)وصل  (2000)يف عاـ  ) pieta)ػ

 (.11الشكل )
 اسلوب اإلعالف عن البطاقة الشخصية واليت تكوف الكتابة األكثر -:مشل الفن الكرافييت عّدة أساليب , منها -:اساليب اخرى -تاسعا:

( , والشكل اآلخر ىو  Spray Paintاستعماؿ ألواف الرذاذ ) , كالطالء بالفرشاة أو  استخدامًا يف ىذا االسلوب مع استعماؿ االلواف
( , وتعرض كقطعة بسيطة جداً , وتنجز عادة بسرعة عالية , وتستعمل فيها بضعة األلواف , ويضحى فيها  Throw – upsاسلوب ) 

أغلب األحياف . االسلوب  ( للسرعة , وتتضمن رسالتاف وحيدتاف وعالمات تعجب متحدة يف Aestheticsبكل ما ىو غَت ضروري ) 
( , أو تعكس ثقافة اجلالية  Wild Styleاآلخر ىو الرسائل الفقاعية , وىو اسلوب أكثر تعقيداً , وقد يأخذ شكل الرسـو ادلتوحشة ) 

يعد أشهر  شركة أدويبأنتجتو  الصور النقطيةإلنشاء وتعديل  برنامج رسوميات  -: الفوتوشوب -عاشراً: 1.أو البلد الذي ينتمي لو الفناف 
وىي خامات   ( استخدموا1987عاـ  وجوف نوؿ توماس نوؿ)قاـ بتطويره الشقيقاف  .التصوير الرقميوتعديل الربامج لتحرير الرسوميات 

كما يف مقننو   عباره عن باترف الفوتوشوب ادلستخدـ يف برنامج الفوتوشوب إلضافة احلشوات واخلامات لعمل تصاميم جرافيك احًتافيو
              .( اضافة اىل الرسم والكتابة على اجلدراف باستخداـ الفوتوشوب 12الشكل )

 مؤشرات االطار النظري .                                                 

شهد الفكر ادلعاصر ربوالت واحداث غَتت من طبيعة العالقة بُت االنساف وعادلو , وانزواء الذات جراء االحساس ببطالف  .1
 ًتاب .واالغ قاحلقيقة والعقالنية الزائفة شلا احدث قطيعة مع ادلاضي والتصعيد من مفاىيم العبث والتمرد واالحساس بالقل

تعد طروحات فالسفة التشكيك ) فرويد و نيتشو وماركس(مدخاًل لفكر ما بعد احلداثة , عرب تسقيط الوعي ألنو متعُت بالعمق  .2
الالشعوري قاـ )نيتشو( بإعالف زيف العقل ونسبية القيم واحالؿ العدـ والفوضى والتمرد واالنتفاضة , فيما اعلن ) ماركس( 

 بالتوجو ضلو ادلاديات .
 . ةف مفكري ما بعد احلداثة توجهوا بأفكارىم وآرائهم اىل اعالف النهايات دبا يؤكد مفاىيم العدـ والتفكيك والالعقالنيا .3
اسفرت ذبارب تيارات ما بعد احلداثة عن تقنيات واساليب اتسمت بالغرابة والدىشة واالستفزاز ...مثل التقطَت والرش والتشويو  .4

 ا يؤشر ويعلن حالة الفوضى والرفض للحياة ادلعاصرة او التعاطي هبامشية معها .والتدمَت واحلرؽ ...وغَتىا دب
( إىل اإلفراط يف الالموضوعية والالعقالنية والالمعٌت من خالؿ تقنية رش الصبغ أو  1956-1912عمد ) جاكسوف بولوؾ  .5

توي على ثقوب معينة وملئو باللوف ذي رشقو على لوحاتو ادلفروشة على األرض ذات األحجاـ الكبَتة , من خالؿ ضبل وعاء حي
 .الكثافة القليلة ومن حركة السَت ذىاباً وإياباً داخل فضاء اللوحة , وىذا ما يُعرؼ بػ) رسم الفعل (

عد احلداثة سعت اىل شلازجة بُت صور الفن وصور االعالف التجاري , واثارة انتباه ادلتلقي بعادية الصور وبساطتها اف فنوف ما ب .6
 ها مثل اعتماد الصور الفتوغرافية للمشاىَت ومعاجلتها ميكانيكياً .وسطحيت

                                                           
1
 Graffiti art styles, a classification system and theoretical analysis, McFarland dr Company ,Gottlieb, 

Lisa, Inc., United States of America, 2008.p5. 

http://vanoos.com/art/www.peeta.com
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
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وسيلة لإلعالف عن متطلبات واقع الثقافة الشعبية اليت صبغت فنوف مرحلة ما بعد احلداثة حسب , و الكرافييت مل تكن بنية الفن  .7
ولوجيا و الصناعة وثورة االتصاالت و أمنا جاءت ىذه األعماؿ الفنية وفق استجابة ملموسة للتحوالت اليت ظهرت يف التكن

 .ادلعلوماتية

 : اجراءات البحث. الفصل الثالث
 مجتمع البحث وعينة البحث . -اواًل:
( عماًل فنياً .عمدت الباحثتاف اىل 150بعد االطالع على ادلصادر الفنية وادلواقع االلكًتونية االنًتنت ًب حصر اطار رلتمع البحث بػػػ)     

 ( مناذج إلعماؿ وفنانُت مشهورين , زبدـ موضوع وىدؼ البحث . 4البحث بطريقة قصدية واساليب ورؤى سلتلفة , فبلغت )اختيار عينة 
 اعتمدت الباحثتاف ادلنهج الوصفي بأسلوب ربليل  احملتوى , عند ربليل مناذج عينة البحث.منهج البحث . -ثانياً: 
شرات اليت انتهى اليو االطار النظري كمحكات لتحليل مناذج عينة البحث ,كوهنا شاملة اعتمدت الباحثتاف ادلؤ  اداة البحث . -ثالثاً: 

 وملمة للجوانب ادلعرفية والفلسفية والداللية والفنية .
 تحليل نماذج عينة البحث. -رابعاً:

 
 
 ( 1عينة : )انموذج  -

 اسم العمل : بال عنواف
 اسم الفناف : كيفن سوالو  

 باغ رذاذه اخلامة أو ادلادة : أص
 ـ X 10 8:  القياس 

 2004تاريخ اإلنتاج : 
 Acrylicpixelالعائدية : رلموعة 

رمست  باللوف االبيض  كبَتة احلجم كتب يف اجلهة العليا للعمل وباللغة االنكليزية,حروؼ  من العمل الفٍت رلموعة  يصور ىذا         
لواف ضبراء وسوداء وزرقاء وتشكيالت اخرى متداخلة من االحرؼ باستخداـ تقنية وربددت هنايااهتا خبطوط رفيعة  زرقاء اللوف وضم ايضا ا

 الرذاذ على اجلدراف العامة اىل جانب توظيف احلرؼ بشكل يشد انتباه ادلتلقي.
الكرافييت يف ىذه ويتعالق النتاج  )تعبَت فٍت ألنو أسهل استخداما من الفرشاة( وىوآف أداة الفناف  يف الرسم ىي علبة الصبغ الرذاذة ,   

ف العمل مع األسلوب العاـ للفن الكرافييت واألشكاؿ ادلستخدمة فيو وطريقة التلوين والتقنية البنائية , فاألشكاؿ الكاريكاتَتية  وتوظي
لبناء ادلًتاكب, االحرؼ واستخداـ اجلدراف ادلفتوحة تعكس روح الدعابة والسخرية اليت ديارسها فنانو الكرافيت يف نزعتهم الفنية لطبيعة ا

فالفوضى والالعقالنية يف توزيع األشكاؿ والوحدات البصرية تسهم يف تفتيت بنية النظاـ العقالين يف الرسم. فيصبح ملئ  بادلساحات 
راف  األشكاؿ احلروفية على اجلد فا وااللواف واألشكاؿ, بصورة افًتاضية تتواشج مع التجريب التقٍت والبحثي يف طبيعة التكوين العاـ.

, والفن الكرافييت يتمثل حبمل وسيلة لإلعالف حياوؿ خلق  البعد الداليل ادلتمردتتأسس يف مساحة العمل الفٍت ضمن مبدأ توسيع مفهـو 
فنية ال حالة من اإلعجاب بالتعبَت التلقائي النفسي عن واقع اجملتمع االمريكي ادلتمثل بثقافة االستهالؾ إذ أف فن ما بعد احلداثة و التحوالت

, واف )الالعقالنية( و)اللعب  ودالليا اليت حدثت قبل وبعد احلرب العادلية الثانية أحدثت ربواًل يف ادلفاىيم واألساليب  والتقنيات فكريًا 
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ظهور اليت يقـو عليها الفن الكرافييت يف تأسيس بنيتو وتكوين وحداتو البصرية ب االسس ىيباإلضافة اىل االنتفاضة على اجملتمع احلر( 
 لكل ما ىو تقليدي. طروحات مغايرة

  (2عينة )امنوذج  
 love my cityاسم العمل : 

 اسم الفناف : كيث ىارينج
 ادلادة : اكريلك على اجلدراف

 سم x 150سم  100 القياسات :
 .2006تاريخ االنتاج: 

 العائدية : جدراف احد شوارع نيويورؾ
الكرافييت يف مدينة نيويورؾ وىو عبارة عن جدارية رمست يف احد شوارع ادلدينة ,  لتمثل عمال ديثل عمل )ىارينج( احد اعماؿ  الفن      

واف اعالنيا ضد العنف والعدوانية القائمة يف اجملتمع الرأمسايل احلايل من خالؿ عبارة) احب مدينيت( يف وسط العمل , كما اهنا مرسومة بال
بٍت واالسود واالزرؽ الفاتح  اذ اتبع الفناف اسلوبا جديد مستفيدا من تنوع التقنيات  بالرسم على )االكريلك( الطباعية مثل اللوف الوردي وال

ظهر متأثراً بظاىرة اخلربشة والكتابة على  الفنافاف اجلدراف  بتخطيطات بسيطة ساذجة قريبة من رسـو االطفاؿ بعفويتها وادائها التلقائي. 
أرت(,... وأرتبط كأسلوب يتسم بسرعة القراءة, وسهولة التعريف بالفناف مهما تنوعت ادلعاجلات اجلدراف, واليت ولداهتا حضارة )البوب 

  ,و, وسيلة لإلعالف عن ثقافة االحتفاء بالذات كشخصية متفردة رباوؿ خلق حالة من اإلعجاب ىنا فالعمل  والتطويرات التقنية,...
النفسية , سببًا يف ذباىل ادلشكالت االجتماعية , وزلاولة تسيَت ثقافة  فنافال كوسيلة للتعبَت عن النفس , وذلذا أيضًا كانت دوافع

االستهالؾ , أثّر بشكل مباشر على نوع العالقة الطبيعية بُت الذات واجملتمع. إف التقنيات واألشكاؿ ادلستخدمة , ال تبغي الوصوؿ إىل 
ة والذاتية , واالختالؼ مع اجملتمع إف الفناف , يف لعبو الفٍت , ديتلك معٌت وخطاب زلدد , فما يهمها ىو االفصاح او اإلشهار عن الفردي

بُت  من العفوية ليبتعد عن التكّلف والقصدية , إاّل يف بعض األجزاء من البنية العامة , ويتجّلى ىذا يف ِبٌت ربمل مسة التفكيك وادلزاوجة
رسـو ذات طابع سريايل , أشكاؿ ذات طابع تكعييب ( , وبالوقت نفسو , األجناس : ) كتابة , مؤثرات لرسـو كارتونية , رسـو واقعية , 

, أو عقائدي , أو تقٍت , فمن حيث التقنية فإف  داليلفإف الفناف حياوؿ أف تكوف أشكالو مسًتسلة , دوف شلانعة أو عائق على أساس 
دات بصرية , تصب يف تفتيت النظاـ العقالين ادلألوؼ يف يقـو على نزعة فوضوية العقالنية يف تأسيس بنائية الشكل وتكوين وح عمل ىناال

سلزوننا الرؤيوي الفٍت , فيصبح ملء ادلساحات باأللواف واألشكاؿ بصورة افًتاضية , اهتدؼ بشكٍل أساس إىل خلق حقل تواصلي بصري مع 
 . ادلتلقي

 (3عينة )انموذج 
 اسم العمل: بال عنواف

 اسم الفناف : رلموعة فنانُت
 دلادة : مواد متعددة على اجلداراخلامة وا

 سم 252×285القياس : 
 .2006تاريخ االنتاج: 

 .الواليات ادلتحدة االمريكية  Mesaالعائدية :
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يصّور الفنانوف يف مسطحهم التصويري ىذا حقاًل بصرياً تزدحم فيو أشكاؿ كاريكاتَتية بأسلوب تصميمي كارتوين يف فضاء حر وبالواف     
احلايل شخصية كارتونية اىل اليمُت ومسكة يف الوسط  مللبنفسجي واالزرؽ ...( , لغاية بصرية وإعالنية كما صلد يف العمتنوعة)االصفر وا

, فاألشكاؿ الكاريكاتَتية يف العمل احلايل تعكس روح ووجو فتاة اىل اليسار واشكاؿ متداخلة ذبعل ادلتلقي يدخل يف تأويالت عدة.
يف نزعتهم الفنية )كمًا ونوعاً( لطبيعة البناء ادلًتاكب, فالفوضى والالعقالنية يف توزيع األشكاؿ  الفنانُتا الدعابة والسخرية اليت ديارسه

ع والوحدات البصرية تسهم يف تفتيت بنية النظاـ العقالين يف الرسم. فيصبح ملئ  بادلساحات وااللواف واألشكاؿ, بصورة افًتاضية تتواشج م
وتكوف الصدفة يف أغلب األحياف دافعًا لتمثيل وزلاكاة ادلشهد الواقعي بأسلوب ساخر,  طبيعة التكوين العاـ. التجريب التقٍت والبحثي يف

يعج بالتناقضات والرؤى اليت تؤطر احلدث أو الفكرة, اف العمل ينبض بإحساس احلياة من حولو فهو ينفتح على متلقيو مباشرة بدوف قيود 
إحدى الروافد ادلميزة للفن ادلعاصر يف فن ما بعد احلداثة برفضو او خروجو من تعقيدات العرض يف او معايَت او وسطاء وىذه الناحية 

او ادلتاحف ويف تفضيلو ادلساحات الكبَتة وما تفرضو يف استخداـ تقنيات خاصة ذلذا النوع من األعماؿ فضال عن خصوصية  ادلعارض
ينوي توصيلها وسرعة وبعدا دالليا يزاتو سرعة التنفيذ وتنوع اللوف انو يتضمن رسالة التنفيذ . فالعمل يقًتب كثَتا من أسلوب اإلعالنات شل

 .يف االنتشار والتالشي لتمثل إيقاع احلياة اليت ينتسب اليها احلياة
 ( 4عينة : )انموذج 

 اسم العمل: بال عنواف
 ( Ka( وكا) Suchسوج ) اسم الفناف: 

 لقطاراتاخلامة أو ادلادة : الرسم على جدراف ا
 سم 152×  286 : القياس 

 2007تاريخ اإلنتاج : 
الواليػػػػػػػات ادلتحػػػػػػػدة  ( / Mesaميسػػػػػػػا )  –ملكيػػػػػػػة عامػػػػػػػة العائديػػػػػػػة : 

 .األمريكية
اف عمػل ) سػػوج ( و)كػا( مػػا ىػو اال رسػػومات كاريكاتَتيػػة بػألواف جذابػػة علػى جػػدراف القطػػارات ربمػل مواضػػيع سلتلفػة وأشػػكااًل مغػػايرة    

والصورة وىي تنشر على جػدراف القطػار كرسػائل صػورية او كتابػات مشػخبطة بػالواف متعػددة ,موجهػة اىل رلموعػة كبػَتة مػن  لبعضها يف اذليأة
ل ادلشػػاىدين فتتجػػاوز كػػل االعػػراؼ والتقاليػػد الفنيػػة السػػائدة الػػيت تػػدعو أصػػحاب العقػػوؿ وادلفكػػرين اىل الغػػاء العقػػل ليعػػرب الفنػػاف عػػن الالعقػػ

 الفقراء واالبرياء دبا ديتلكو العمل من رؤيا واضحة يف التعبَت عن الرؤى ادلعاصرة والتطور يف طبيعة التقنيات.ألبعاد ويالت احلروب عن 
تعػػددت الطروحػػات الفنيػػة بعػػد احلػػرب العادليػػة الثانيػػة لػػتعلن عػػن اذبػػاه جديػػد يفػػرط يف ابتعػػاد العمػػل عػػن التقليػػدي والتػػارخيي ليمثػػل اذ    

بكل اساليبها  الدالليةعلى عاتقها التمظهرات التقنية و  ذاتية الفناف الواقعي لتأخذضد العقل والتجريد يف إسقاط  اشتغاالتو بدقة عالية بثورتو
ويف كثَت مػن االحػواؿ تبػدو الكلمػات يف العمػل  متداخلػة بشػكل زخػريف لتػوازي بشػكلها الكاريكػاتوري صػورة العصػر الػذي يػرتبط بالتقػدـ  .

اسػػتعماؿ للمػواد الرخيصػة واجلػػاىزة ليظهػرا العمػل بديناميكيػػة عاليػة تعػرب عػػن ادلكبػوت الػػداخلي علػى كػا(  عمػل ) سػػوج ( و) التكنولػوجي اذ
هػر ذلما ذباه اجملتمع وبآلية صناعية سريعة التنفيذ وسهلة الزواؿ ذبسدىا تقنيات جديدة كتقنية الرسػم علػى جػدراف القطػارات يف عمليػة التمظ

 متنوع.داليل   اىل ادلتلقي باذباىات متعددة وخبطابواالبعاد الداللية االفكار الدعائي والشعيب إليصاؿ ادلفاىيم و 
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 الفصل الرابع
 -:نتائج البحث

يف العمل الكرافييت اليت تُعد من الضرورات اليت البد من االىتماـ هبا ابعاد داللية يؤكد التنوع يف استخداـ التقنيات على ربقيق  .1
اة الفناف  يف الرسم ىي علبة الرذاذة , اضافة اىل األشكاؿ الكاريكاتَتية  وتوظيف االحرؼ دلباشراهتا مع ادلتلقي واصبحت أد

يف نزعتهم  الفنانُت الكرافيتُتواستخداـ اجلدراف ادلفتوحة فكلها تقنيات واساليب تعكس روح الدعابة والسخرية اليت ديارسها 
 .ويتجلى ذلك يف صبيع مناذج عينة البحث الفنية

دالالت مكملة للمنظومة الفكرية واالجتماعية والسياسية يف ربقيق  االثر االكربلتقنيات يف الفن الكرافييت كاف لتنوع ا .2
بالتعبَت عن معارضة احلروب وتداعيااهتا النفسية واالجتماعية فكانت اإلعماؿ كردة فعل ضد و  واالقتصادية, بتحوالاهتا اجلديدة.

الالمألوفية وادلبالغة يف التمثيل الشكلي وادلساحات الفضائية  على د الفنانُتاعتملذلك .  الشر يف العامل وبطالف عقالنية احلضارة
سلتلفة .ويتجلى ذلك يف صبيع مناذج  اتباستخداـ تقني الداليل البعد ادلفتوحة وادلعاجلات اللونية يف الفكرة دبا فيها من تنوع وإثراء

 عينة البحث.
متعاطيًا مع توجهات وثقافة اجملتمع االمريكي واالوريب, وتوافق حالة العمل الكرافييت  التقٍت يف كاف اثر استخداـ التنوعلقد   .3

أصبحت ثقافة شعبية تعاطى معها التالقي واالنسجاـ بُت الثقافة االستهالكية وتأثَتات السوؽ وربوالت الذائقة اجلماىَتية حىت 
, وغَتىا من  تقنية الرسم على اجلدرافاستخداـ لتحوالت ف. فلذلك اصبحت التقنيات تعرب عن تلك االفن التشكيلي ادلعاصر

. وقد ذبلى ذلك يف سبتاز بسهولة القراءةاليت ية لونية ترتبط بعجلة احلياة ادلتطورة دتعدبالتقنيات اليت تعد مضامُت تقنية متنوعة و 
  صبيع مناذج عينة البحث.

يت , من حيث عالقة الشكل بالفضاء , وعالقة الشكل باحلركة وعالقة , يف الفن الكرافي الفٍتتنّوعت العالقات التكوينية للشكل  .4
على إضفاء رؤية الفناف اذ عمل الشكل بالتعبَت وتنوع استخدامات النقطة واخلط والشكل....وفقاً لتنوّع أساليب النتاجات الفنية 

عّددة للمعٌت و تفكيك العالمات و الرموز يف البنية للبناء العاـ , من خالؿ تنافذ وحداتِو البصرية مع القراءات ادلت ذات بعد داليل
 وذبلى ذلك يف صبيع مناذج عينة البحث. العامة لنتاج الكرافييت .

ذات السمة البدائية والفطرية  الدالليةادلعاصر, بالنزوع ضلو ادلعاجلات الشكلية و  الكرافييت وسبظهراتو يف الفناستأثر التنوع التقٍت  .5
منوذج عينة ياة ادلدنية واحلضارة الزائفة, وتداعيات ذلك بادليل ضلو التشويو وخرؽ النظاـ والتناسق.. كما يف والوحشية يف مقابل احل

(1) 
 عػػرب يتجسػػد الػػذي, وادلقػػرؼ والفوضػػوي والسػػاخر ادلشػػّوه واستسػػاغو القبػػوؿ إىل ادلمتػػع اجلميػػل تػػذوؽ مػػن التلقػػي أسػػس اسػػتبدؿ .6

 .العينة مناذج صبيع يف تضحي وكما واخلامات واألسلوب والتقنية الشكل
 -استنتاجات البحث :

اف فكر ما بعد احلداثة اسفر عن تسقيط ادلعٌت وانفتاح النصوص بعد فض الصلة بُت الداؿ وادلدلوؿ والدعوة اىل اللعب بالدواؿ  .1
 عرب اشكاؿ واساليب ومضامُت فاقدة للثوابت واحملددات .

ة الشعبية , وبذلك اعطى الفن الكرافييت فرصة إللقاء الضوء على معاناة طبقة استمدت صور الفن الكرافييت من االحياء الفقَت  .2
رلتمعية مهمشة , وادلطالبة حبقوقهم ولذلك اصبح الفن الكرافييت صرخة احتجاج ورفض للنظاـ والسلطة ادلضطهدة لإلنساف يف 

 لتمرد والعبث على اجملتمع .اجملتمع االمريكي واالوريب اذا اصبح ىذا الفن نوع من االنتفاضة والسخرية وا
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 بعد االنتهاء من إظهار نتائج البحث توصي الباحثتاف دبا يأٌب :  -:التوصيات
 .  طلبة كلية الفنوف اجلميلة جامعة بابل يف نتاجات االبعاد الدالليةضرورة االىتماـ باعتماد تقنيات حديثة تساىم يف ربقيق  -1
ة( يف النتاجات الفنية دلا ذلا من أمهية يف ربقيق االتصاؿ ادلباشر وبكافة أساليبها التأكيد على تفعيل السيادة الشكلية )الصور  -2

 خاصة التأسيسات اليت ذبعل منها فضاءاً أساساً . 
مثل اإلثارة والشد وجذب انتباه ادلتلقي  بعدا دالليادلا لو من أثر يف ربقيق … تفعيل التنوع التقٍت بكل ابداعاتو واساليبو   -3

 افة التقنيات.لرسوماتو بك
يثَت الدىشة واالنبهار لدى  دالليااالىتماـ بتحقق عالقات فنية متماسكة بُت تقنياتو ادلتنوعة دلا ذلا من أثر يف تأسيس بعدا  -4

 ادلتلقي .
 . التنوع التقٍت يف تشكيل ما بعد احلداثة مظاىر  -:المقترحات
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