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 (Graffiti Artاالًتقائية في الفــي الكرافيتي  )

 أًووذجا ((روبرت باًسكي  و فيكتور فازاريلي )في فٌوى هابعد الحداثة )

 العتاب م. د. عبد الجبار خسعل حسي . أ

 /كلية التربية االساسية   _ قسن التربية الفٌية الجاهعة الوستٌصرية
   لص ستخمال
ازبذ البحث ؟  يهدؼ ىذا البحث يف االجابة عن التساؤؿ االيت: ما االنتقائية يف فنوف ما بعد اغبداثة، وكيف سبثلت تطبيقاهتا يف الفن 

احث جانبا من جوانب فنوف مابعد اغبداثة اال وىو الفن الكرافيكي   للفنانُت مها )فيكتور فازاريلي و روبرت بانسكي ( امنوذجا وقد حلل الب
( مادهتا )طبعت بالشاشة اغبريرية على زجاج( ، كما حلل لوحة للفناف 1960فيكتور فازاريلي( اظبها)مكعب( اقبازىا) )  حة  للفناف لو 
 ( مادهتا) طالء رذاذ )سربيو(( على جدار، مكاهنا جدار يف وسط لندف .2003روبرت بانسكي( اسم العمل  )موناليزا بازوكا ( اقبازىا) )

 د من النتائج منها :عد وتوصل اىل
و االنتقائية كمفهـو ظهر يف ذبارب الفن اؼبعاصر من خالؿ ارتباطو مع اغبركة اغبسية او اؼبفًتضة، واليت سبثل يف ذاهتا ؿبورًا يسعى الي -1

 عدد من الفنانُت وجيد لو صدى واضحاً يف نتاجاتو.
بانتقائو من ايقونات تلك العصور وتوظيفها يف أعمالو اغبداثية وذلك ؼبا  انتقى الفناف اغبداثي من خزين الًتاث الفٍت االوريب ، وذلك -2

 ربملو من صدى تارخيي وفٍت 
ال تشًتط التجارب االنتقائية يف الفنوف اؼبعاصرة انتهاج الصدفة او التصحيح الواعي لإلظهار، فمن اؼبمكن اعبمع بينهما  يف الفن  -3

ديدة سبنح العمل فرصة التفرد وللفناف امكانية التميز االدائي ؼبا حققو كل منهاج على حده، فيكوف الكرافييت  فكاف لتلك اؼبزاوجة نتائج ج
 اعبمع الوعي والالوعي نتائج جديدة.

 :منها تاالستنتاجاوضع الباحث عدد من 
بالضرورة اىل ىدؼ التمييز عن باقي االنفتاح على االنتقاء لو دور مباشر يف تثبيت التفرد االسلويب فبا ينتج من توليفات شكلية تودي  -1

 األساليب.
مدة تعد الثوابت اؼبعجمية يف تاريخ الفعاليات التشكيلية مادة لالنتقاء ، زبلع على االذباه الفٍت الذي يتبناه الفناف ظبة البقاء الطوؿ  -2

نوف اؼبعاصرة لتؤكد على وجود تلك الرغبة اليت فبكنة، والذي يكشف نزعة االنتقاء اليت استخدمها فناين اغبداثة وانتشرت وتوطنت يف الف
 سبلكت الفناف منذ القدـ.

 منها : عدد من التوصيات الباحث وضعكما 
تأسيس منهج تدريس مواد تاريخ الفن ، يكوف من ضمن مفرداهتا الكشف عن الطابع االنتقائي ، اليت أقبزه مثاالت  واضحو فػي تاريخ  -1

 االداء الفٍت .
 ادر اغبديثة حوؿ تيارات الفن الكرافييت و نتاجاتو و فنانيو.توفَت اؼبص -2
 إقامة ندوات و لقاءات فنية حوؿ األصوؿ الفكرية و اعبمالية للفن الكرافييت و عرض نتاجاتو الفنية . -3
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 اوال :التعريف بالبحث 
مقاربات صبالية وبنائية، تنطوي معطيات الفن عمومًا والتشكيلية منو على وجو اػبصوص على  : مشكلة البحث:1

تظهر قيماً اشتغالية زبتص بصورة العمل الفٍت ومدى ما حيققو من بعد بصري ناجح، وربديداً يف العالقات البنائية التقنية 
 للعمل، وكاف االنساف منذ القدـ يبحث عن لغة للتعبَت متمثلة بالشكل الفٍت إلرضاء نزوعو وتطلعو.

 يسقط مقومات بعض العناصر اليت سبق لو أف انتقاىا وأكتسبها وأستوعبهاو قادر على فهكائن )أنتقائي(   االنساف   
جييد التعبَت عن اؼبعٌت بعينو سباشياً مع تكرار االسلوب الواحد ؼبرات عديدة، و ذبديد لنشاط السامع حىت ال وبذلك فهو 

ال يستمروا يف اسلوب واحد يف كالمهم، إذ  يشعر باؼبلل. وؽبذا نرى من عادات العرب القدماء يف أحاديثهم وخطبهم إذ
ينتقل من اسلوب اىل آخر: لدفع الضجر عن اؼبستمع او لغَته من اؼبقاصد، وقبد اف القرآف الكرمي مع انتقالو من 
موضوع اىل موضوع يتحفظ على كماؿ الربط بينهما... علمًا اف القرآف الكرمي  قد كرر بعض القصص، عدة مرات 

،اف ذبديد التعبَت عن اؼبعٌت بعينو سباشيًا مع تكرار األسلوب الواحد  حسب أقتضاء اؼبناسبات للتكراربعبارات ـبتلفة 
ؼبرات عديدة، فيو ىو ذبديد لنشاط السامع حىت ال يشعر باؼبلل، وؽبذا نرى قصة لبٍت معُت يف اكثر من سورة وباسلوب 

( من قبل اهلل، فيو توضيح حوؿ اختيار الرسوؿ ؿبمد )متغَت وذلك إليصاؿ اؼبعٌت لكل الناس على مقدار وعيهم ، و 
فقد قاؿ: اف اهلل تعاىل اصطفى كنانة من ولد اظباعيل واصطفى قريش من كنانة  -كمفهـو عاـ  –ؼبفهـو األنتقائية 

 .(1)واصطفى من قريش بٍت ىاشم واصطفاين من بٍت ىاشم
وظف يف الفنوف بشكل واسع، ولكن مل يسلط ضوء البحث ومن ىذا اؼبنطلق رأى الباحث أف األنتقائية كمفهـو قد 

عليو، إذ ظهرت بصيغ ـبتلفة وبتوظيف أنتقائي خيتلف حسب مساحة ونوع ىذه الفنوف، فنتجت تساؤالت عديدة، 
(؟ وما ىي اشتغاالهتا يف الفن؟ وىل أقتصرت على ؾباؿ الرسم األنتقائيةدعت اىل البحث عن اسباهبا ومنها ما ىي )

ىي نزعة فنية أصيلة ، واىل أي فًتة زمنية امتدت طويلة او قصَتة؟ وما دورىا يف الفنوف؟ ومن ىنا فقد  فقط؟ وىل
نشأت مشكلة البحث اغبايل من خالؿ االجابة عن التساؤؿ االيت: ما األنتقائية يف فنوف مابعد اغبداثة ويف الفن 

 الكرافييت، وكيف سبثلت تطبيقاهتا يف الفن؟
 تكمن أمهية البحث يف كونو يهتم بػ: : أهمية البحث:2
دراسة صبالية يف توظيف االنتقاء يف الفن الكرافييت لفنوف ما بعد اغبداثة واليت تسمح للدارسُت واؼبختصُت يف ؾباؿ  (1

 الفن، االطالع على العالقات اعبمالية والبنائية اليت سبثل بنية ىذا التوظيف.
حديث اال ىو للفن الكرافييت لفنوف مابعد اغبداثة مل يعرض يف ميداف يهتم البحث بتسليط الضوء على اذباه فٍت   (2

 الدراسة النظرية مسبقاً.
كذلك ديثل موضوع البحث اغبايل توضيح عالقة االنتقائية يف بناء الفنوف التشكيلي القددية واغبديثة، كوهنا حلقة  (3

 وصل تدور ضمن مرجعيات تشكيل العمل الفٍت، وفق صيغة االنتقاء.

                                                           

 .130، ص1969، القاىرة، دار النصر للطباعة 1البهيقي، دالئل النبوة، اعبزء االوؿ، ط (1)
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 فنوف ما بعد اغبداثة. :يهدؼ البحث اىل التعرؼ األنتقائية يف الفن الكرافيكي يفدف البحث: ه3

 : أبعاد حدود البحث:4
 : دراسة االنتقاء يف رسـو ما بعد اغبداثة، )الفن الكرافييت( الحدود الموضوعية (1
 : الواليات اؼبتحدة وأوربا.الحدود المكانية (2
 ـ(.2010 -ـ1950 باؼبدة الزمانية من ): يتحدد البحث اغبايلالحدود الزمانية (3

 خامسا: تحديد المصطلحات:
 Selectivityاألنتقائية  

))ُعرفت االنتقائية بأهنا: نقي يُنقي نقاوة، ونقاء فهو نقي، دبعٌت نقي القمح من اغبصى، او انتقى :تعريف االنتقائية لغة
 .(2)أجود الفواكو، وينتقى يف شعره خَُت األلفاظ((

 االنتقائية اصطالحا:. 
أنتقاء اؼبكتشفات من مصادر ـبتلفة وتنظيمها يف منظومة نظرية، وقد تكوف ىناؾ نزعة للتوفيق بُت اؼبكتشفات  -1

 .(3)اؼبتضاربة او وجهات النظر اؼبختلفة

واالنتقاؿ من عملية اختيار وانتخاب باؼبعٌت العاـ، إذ تعد االنتقائية الفنية التعريف االجرائي االنتقائية  
أسلوب إىل آخر وعدـ الركوف والتوقف عند أسلوب واحد للحداثة أو العمل ضمن رؤية ؿبددة، وصيغة ثابتة ونظرية ال 
تتغَت ىي ظبة اغبداثة ففي الفن اغبديث ال توجد قواعد أو نظريات ثابتة، مهما ارتفعت قيمتها تصلح للتطبيق يف كل 

 .عاـ والرسم بشكل خاص إىل أمناط وقوالب جاىزة فروع الفن، وإال ربولت الفنوف بشكل

مصطلح اىل اجملاؿ الثقايف السيما االدب والفلسفة والفنوف  يشَت : (Poet – modernismمابعد الحداثة )
(  يعٍت فًتة (Poet – modernityاؼبختلفة. وبضمنها العمارة، وىو نوع من الثقافة اؼبعاصرة ، لكن مصطلح 

 .(4)فكر ما بعد ىو اسلوب فكري يشكك يف اؼبفاىيم التقليدية للحقيقة، والعقل واؽبوية اؼبوضوعية تارخيية معينة ، واف
  

                                                           

 .327، ص1989العرب، اؼبعجم العريب االساسي، اؼبنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلـو ، توزيع الروس، بَتوت، صباعة من كبار اللغويُت  (2)
، 1فاضل خليل، معجم العلـو النفسية، ط (3)  .153، ص2003، دمشق، شعاع النور والعلـو
 .2005ؿبمد بيال: اغبداثة وما بعد اغبداثة، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد،  (4)
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 فن مابعد الحداثة:
)النتاجات الفنية اليت جاءت بعد اغبرب العاؼبية الثانية، وىي  : هياصطالحا   –أ 

 Anti of)وفن الصدفة  (Anti –art)خليط من الفن التقليدي وفن الالفن 
chance) (5). 

 (.لبرادبري  وماكفاولنيتفق الباحث مع تعريف فن مابعد اغبداثة )  إجرائيا : -ب
 :خلفية البحث النظرية

االنتقائية يف الفن تعطي للفناف ميزة االختيار : االنتقائية في الفن  القديم  - أ
بينها وذلك من خالؿ انتقاء من بُت والتنقل بُت األساليب الفنية واؼبزاوجة فيما 

اؼبوجودات احمليطة بو ويقـو بالتايل إخراجها بشكل مغاير وفق صيغة مًتاكبة ، إىل اؼبشاىد وىي ليست قوالب جاىزة 
إمنا ىي مبتكرة من خياؿ الفناف ، وفيها كل خربتو الفنية واغبياتية والفكرية. وسبب ىذه االنتقائية ىو خوؼ الفناف من 

ر واؼبلل والرغبة يف ابتكار نتاجات حديثة تطور اغبياة والتقدـ العلمي والثقايف. وإف تراكم اػبربة الفنية يعطي التكرا
الفرصة لالبتكار. وكل ىذه كاف لو دور مهم يف اختيارات الفناف االنتقائي. وقبد ذلك متجسد يف اغبضارة العراقية 

( ،  يف 1. كما يف الشكل  )(1) ى سطحها شكل )العقرب واؼبرأة(القددية ويف أحد منوذج االواين الفخارية مثل عل
عملية انتقائية وذلك يبُت العالقة اعبدلية فيما بينهم، ؼبا سبثل العقرب بكثرة اإلقباب وكذلك النساء ىي مركز اػبصب. 

 إذ مثلت ىيئة النساء بالرقص الطقوسي للمطر والعقارب تسكن اغبفر األرضية .
ويف حاؿ امتالئها باؼبطر فإهنا سوؼ زبرج وىذا ما شكل بدياًل سحرياً، فخروج العقارب مع رقصات النساء  

إشارة إىل ىطوؿ اؼبطر )حيث أعد اإلنساف العراقي القدمي اف األشياء يف الطبيعة ديكن اف تتحوؿ إىل أدوات سحرية 
 َت يف إيقاع ظواىر العامل اػبارجي( ديكن انتقائها وسبثيلها بشكل أعماؿ فنية قادرة على التأث

االنتقاء يتمثل يف األشكاؿ اؼبنحوتة أو اؼبرسومة داخل نطاؽ األفاريز يف الفن العراقي القدمي وىو السرد الروائي 
احململ على اؼبفردات اؼبنفذة، لذلك ديتد عرض اؼبفردات على مسافة زمنية تبدأ 

ؿ على اف الفناف مل يكن يسجل حادثة ببداية األحداث، وتنتهي مع هنايتها، فبا يد
واحدة يف األفريز من حيث الزمن )وإمنا يقـو بنقل تفاصيل قد تستمر أياماً وذلك ما 

اغبياتية احمليطة ذات الصلة. يشَت إىل تنامي دور اؼبخيلة يف انتقاء وترتيب اؼبفردات
    .(6)وما ربملو من معاين على حساب التصوير احملاكي الظاىر لألشكاؿ(

 
 ؽ.ـ3000( اإلناء النذري 2شكل)

                                                           

، وجيمس ماكفارلن: اغبداثة ، ت مؤيد حسن، دار اؼبأموف للًتصبة والنشر، بغداد،  (5)  .35، ص1987برادبري / مالكـو
 .168، ص2004قبم حيدر، الواقع والواقعية بُت الوجود الفيزيائي واؼبتخيل اؼبيتافيزيقي(، دراسة يف بنية الفن، الرائد للنشر، عماف ،  (6)

 (آنية فخاري) (1) شكل 
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(، والذي يعرب عن مهارة يدوية ومقدرة ذىنية يف التالعب باألشكاؿ غبساب اؼبضموف، 2فبا يف اإلناء النذري( شكل ) 
لذلك كانت فكرة األشرطة اؼبصورة سبثيل ألدات  شبيهو بقراءة الكتاب يف تتابعها األفقي من مث العمودي. فالرسم 

ك الفًتة قاـ على أنظمة أدائية يتطلب معاعبات خاصة. ردبا تكوف األقرب إدراكًا من قبل اؼبتلقُت كما  والنحت يف تل
كانت عملية انتقاء للرسم والكتابة والنحت.كجزء بنائي يف صميم االظهار الشكلي، يقدـ تصور عن أقدـ مفهـو عن 

دالالت كبَتة أوجد فن مشابو لفنوف )اؼبيديا اؼبعاصرة( القصص اؼبصورة، فانتقاء اؼبفردات األساسية لألحداث اليت ربمل 
مع إبداؿ الكتابة  بالصورة، حيث استفاد من ـبيلة اؼبتلقي ، وليست ـبيلة الفناف فقط إذ تشهد استعراضًا فيو بنية 

 الصورة والكتابة يعيد من خالؽبا الفناف ترتيب أحداث قامت وانتهت.
من خالؿ إبراز ظبات األداء او ما يعرؼ بػ )نظاـ( الصورة للشكل البشري، واليت يتجسد االنتقاء يف الفن الفرعوين   

( يف عملية دمج 4( و)3تقارب إىل حد بعيد ماىو مستخدـ يف إظهار ظبت األداء يف الفن العراقي القدمي، شكل )
اؾ الذىٍت، أكثر من كونو الوضع اؼبواجو مع الوضع اعبانيب للشكل، لينتج عن اربادمها تركيب اصطالحي يتمثل باإلدر 

مقارب للرؤية اغبسية اؼبباشرة. )أذ وظفت االنتقائية ألفضل تكوين صوري للبشر يف الرليلفات اؼبصرية، وىي ارتباط 
 (7) الشكل اعبانيب للوجو مع الصورة األمامية للعُت والوضع األمامي للصورة باؽبيئة اعبانبية  للساقُت(

 
 
 
 
 
 

 
وقبد انتقائية عالية يف صورة )الثور اجملنح اآلشوري( وذلك من خالؿ السعي اؼبعريف يف ربطيم األيقونة كقيم 

الدواؿ الرمزية اؼبايثولوجية والسوسيولوجية والسايكولوجية( ؽبذه *بنائية، لتؤدي فعلها يف تعدد اإلشارات اؼبنتقاة يف بنائية )
من خالؿ صلت التشابو اؼبادي اؼبنظور. الذي مت االستعاضة عنو بصلة روحية غَت مرئية ىي صلة الرمز. وذلك بانتقاء  

 أ( فجعل الفناف لكل قوة رمزاً.-5، كما يف الشكل )(8)كل عنصر من عناصر )اؼبادي، والروحي والطبيعي والرمزي(
 

                                                           

 .192، ص2008سعد علي، وظيفة االبداع يف الرسـو اعبدارية العراقية واؼبصرية القددية، دار الشؤوف الثقافية العامة؟،  البصري، أيالؼ(7)
 سػػاطَتاؼبيثولوجيػػا، وىػػي كلمػػة يونانيػػة مػػن شػػطرين اؼبيثػػو، لوجيػػا وتعٍت)سػػرد القصػػص( ويطلػػق كػػذلك علػػى دراسػػة االسػػاطَت كنػػوع مػػن العلػػـو وتفسػػَت اال *

( ىو دراسة اغبياة االجتماعية للبشر سواء كػانوا يف ؾبموعػات او يف ؾبتمعػات ودراسػة تفاعالهتػا االجتماعيػة . و) السػايكولوجي( ىػو علػم و)سيوسولوجياً 
الػػدار  اغبسػػن،الػػنفس باليونانيػػة )بينمولوغيػػا( وىػػي الدراسػػة االكاددييػػة والتطبيقيػػة للسػػلوؾ االنسػػاين. ينظػػر: موسػػوعة علػػم االجتمػػاع، اعػػداد أحسػػاف ؿبمػػد 

 .213العربية للموسوعات، ص
 .64يوسف ميخائيل، أسس سايكلوجية اإلبداع يف الفن واألدب، مصدر سابق، ص (8)

 الفرعوني القديم( الفن 3شكل)
 (الفن  العراقي القديم4شكل)
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ويف مقدمتها شكل )الثور(، الذي يرمز إىل القوة واػبصب والتكاثر، وظهور الثور )جبناح النسر( كما يف 
أ( وىو يتصل بداللة القوة والسرعة والطَتاف والقدسية قبده منذ اف كاف شعار سومر بداللتو الفكرية كرمز –5الشكل )

و( وأوجد نظاـ من العالقة ما بُت الظاىرة اغبسية الطبيعية وعامل اؼبوجودات الروحية، اؼبتمثل باإللو بداللة لإللو )ننجرس
زوج القروف اليت تتوج الرأس ، وتقرأ ىنا، ماورائية قدسية مطلقة )وأظهر انتقائية يف إبراز ظبات األداء اغبركي يف عدد 

طبيعة أثناء اغبركة ويف دمج وضعية الوقوؼ من األماـ وحركة السَت الذي األرجل اػبمسة كنظاـ الصورة اؼبوجودة يف ال
 .(9)يرى من اعبوانب وديثل ذلك انتقائية لألفكار خبطاب التشكيل(

ب( ، وىو هبيئة )عفريت( ؾبنح لو -5وشكل آخر ديثل الصورة النحتية يف قصور) أشورناصرباؿ( شكل )
جسد إنساف ورأس نسر حيتفل إماـ الشجرة اؼبقدسة، )فكاف سبب ىذا التمثيل الشكلي ىو إهنم كانوا ربت تأثَت ما 

الصورة عن عدة عناصر ترتبط الذي تنتقى دبقتضاه  (completing technique)يسمو باألسلوب التكميلي 
 .( 10) فيما بينها وتركب يف ذىن الفناف، ولكنها ال تكوف متسقة من الناحية البصرية(

أما يف الفن اإلغريقي فكاف األداء قائماً على منهج فردي يف البحث ، فعمل الفناف حسب قدرتو على تقريب 
اف من مسايرة القواعد اؼبرسومة مسبقاً كما يف )الفن الفرعوين( الشكل يف الفن من الواقع احملسوس. فبا أدى إىل ربرر الفن

وأصبح التوجو كبو الوصوؿ إىل أقرب مشاهبة يف الشكل البشري يف طبيعتو اليت يبصر فيها. حيث أصبح الشكل البشري 
 ألداء الفٍت.باؼبالحظات اليت من شأهنا أف تعاضد مسرى ا -كل حسب قدرتو  –ىو )اؼبرجع( الذي يتزود منو الفنانوف 

إذ يقدـ لنا إشارة ىامة يف منهجية األداء، فليس كل شكل بشري مشاىد يستحق النقل واالستفادة منو 
وبالتفاصيل اؼبساعدة للمسعى األدائي، إذ يتوجب أف يتصف الشكل اؼبنتقى خبصائص صبالية سواء كاف )رجاًل أو امرأة( 

فبا أتاح ؽبم االنتقاء من ىذا الشكل أو ذلك، وإعادة الًتكيب حىت ديكن بعد ذلك اعتماده كمرجع للشكل الفٍت، )
ليكوف الشكل البشري يف حقل الفن منتقًا لسمات متقدمة من عدة أشكاؿ واقعية. ارتأى الفناف مزاوجتها يف شكل 

                                                           

 .74، ص2000جلُت وليوف )سايكلوجية فنوف االداء( ت شاكر عبد اغبميد ،الكويت ،عامل اؼبعرفة ، (9)
 .56، ص1981، 2، بَتوت، اؼبوسوعة العربية والنشر، ط ، ت فؤاد زكريا1ارنولد ىاوزر )الفن واجملتمع عرب التاريخ( ج (10)

 الشكل )عفريت(ب( ثور مركب  -15شكل ) أ( الثور المجنح-5شكل)
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ثاؿ اليوناين با . فبا أتاح األشكاؿ الفنية أف نغدو )مثااًل( شكلياً، كما يف سبثاؿ االؽبو )فينوس( حيث قاـ اؼب(11)واحد(
اقباز عملو من خالؿ انتقاء أعلى السمات اعبمالية اؼبتمثلة يف نساء اليوناف أناذاؾ حىت تكوف مثاؿ للجماؿ يف ذلك 

 .(12) العصر(
(. إذ يتشارؾ مع األشكاؿ احملسوسة وال ينطبق على أحد منها 6كما يف الشكل )
الرأي، من خالؿ اؼبظهر الذي قدـ فيو الشكل البشري )وكانوا ال يف ذاتو، وقبد تأكيد ؽبذا 

ديثلوف ىذه األجساـ حسب ما يروهنا يف عصورىم، بل ينزعوف عنها صفة الزماف واؼبكاف، 
 .(13)وذلك بأف جيعلوىا عارية غَت ملتفة بأي نوع من الثياب(

مات اإلخراجية فبا أدى إىل حرية الفناف يف اختيار اغبركة واغبجم وغَتىا من الس 
 اليت زبضع لرؤية الفناف وحده، ألف الذي يقدمو ال ينطبق عليو شكل بشري ؿبدد بعينو.

أما )اغبقبة الرومانية( فنجد الفن يتسم بسمات تالقح االداءات ، إذ مت دمج العديد      
أوجدت قواعد وأساليب متنوعة، من األساليب اؼبتباعدة هبدؼ بعيد عن الصيغة اليت نشأت عنها قبالً، )ففي ىذا العهد 

واالنتقاء من بُت اؼبتوفر. فكاف ذلك نوع من التحوؿ يف انتقاء  مكنت الفناف اف يتحرؾ حبرية أكرب يف االطالع
جمعة(

ُ
، إذ عٍت الفناف بًتحيل األشكاؿ إىل مناطق اشتغاؿ (14)اؼبضامُت، والغاية من ورائها ىو شبو ثبات للقواعد اؼب

لذي سبق أف حققتو، وعليو تكوف األشكاؿ اؼبألوفة عبارة عن )قوالب( شبو ثابتة، تنتقى لغايات ـبتلفة بعيدة عن اؼبعٌت ا
حبسب اؼبضموف الذي ستوظف تبعًا لو )فاالنتقاء جعل التحوؿ يف األسلوب 
ىو ربوؿ مضموف وليس ربوؿ يف الشكل وقد يكوف يف بعض اغباالت 

 (.7)، شكل (15) استنساخ للشكل الفٍت اإلغريقي(
 يف عصر النهضة،  :   كانت اغبالة ـبتلفة االنتقائية في عصر النهضة -ب

إىل حد ما فربزت النزعة اإلنسانية ، وىيمن الطابع التغَتي والتطوري وأصبح 
واضحاً يف اغبياة االجتماعية والدينية والفنية إذ قاـ فنانو عصر النهضة ووظفوا 
االنتقاء يف موضوعات اؼبنجز اغبضاري اإلغريقي. وفق صياغة أسلوبية جديدة 

 اف وطرؽ معاعبتها وإزالة الفوارؽ أتسمت بالواقعية اؼبعربة عن مشكالت اإلنس
االجتماعية يف الفن. ويف ربقيق أساليب فردية )فكانت تسمى االنتقاء للمواضيع اليت كانت خيتارىا الفنانُت مثل رفائيل 

 .(16) اىل ليوناردو دافنشي واىل مايكل أقبلو ىي اليت جعلت كل فناف لو بصمة خاصة يف عملو خيتلف هبا عن اآلخرين(

                                                           

 .101، ص2000سليم عادؿ عبد اغبق، )الفن االغريقي(، دار االنوار، دمشق،  (11)
 .124، ص2000سليم عادؿ عبد اغبق )الفن االغريقي(، دار االنوار، دمشق ، (12)
 .133، ص1992، 2منشورات عويدات، طتياف سوريو )اعبمالية عرب العصور(، ت:ميشاؿ عاصي، بَتوت،  (13)
 .19، ص1999ليونيللو، فنتوري ، )خطوات كبو الفن اغبديث(، ت: أنيس بكر حسن، بَتوت، منشورات دار اغبياة،  (14)
 .141تياف سوويو )اعبمالية عرب العصور(، مصدر سابق، ص (15)
 .68ليونيللو فنتوري، )خطوات كبو الفن اغبديث(، مصدر سابق، ص (16)

 مثال فينوست (6)كل ش

 )رامي القرص( لمنحات  (7)كلش

 ماريوناليوناني 
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أداء الفناف معتمدًا على التميز من خالؿ تقدديو ألوضاع منتقاة للهيئات البشرية، تسبقها مالحظة فكاف 
وتسجيل وانتقاء، ليعود ويؤلف عنها أوضاع مستحدثة )يف ميداف الفن( وبعد أف باتت القواعد اإلنشائية يف متناوؿ 

ك القواعد وجعلها ذات طابع فردي يدؿ على ذاتو اعبميع، أضحى التميز ناجزًا من خالؿ قدرة الفناف يف التالعب بتل
الفاعلة )ففي عصر النهضة كانت اللوحات تعد من عمل العقل اكثر من كوهنا من عمل اليد( ، فبات فناف النهضة 
جيرب الصيغ اليت ينتقيها من ـبيلتو ويعود لتطبيقها على الطبيعة، أي أف احملسوس أصبح مادة أولية تطوع يف اؼبخيلة من 

 تنزؿ على سطح الرسم، واف مل تكن كل صورة تقدمها ـبيلة الفناف صاغبة لالقباز يف ؾباؿ الفن سيكوف منطقيًا )اف مث
يلتـز التجريب وانتقاء اجملرب، كمسلك معاضد، ومن خالؿ ذلك يقدـ الفناف مقولتو اليت يرتئيها األنسب، وذلك ما 

 .(17)د اف الطبيعة تنطلق من التفكَت لتنتهي بالتجربة(يؤكد عليو الفناف )ليوناردو دافينشي(. )من اؼبؤك
فعملية األداء ىي )سلسلة عمليات يقـو هبا الفناف واليت تبدأ من انتقاء اؼبوضوع، بصفتو ضاغطاً او دافعاً من 
خزين اؼباضي او ماىو معاصر، والقابل للتوظيف يف حقل التخصص الفٍت مرورًا باؼبعاعبات الذىنية، ووصواًل اىل 
اؼبعاعبات عرب الوسائط اغبسية الداخلة يف تكوين العمل الفٍت التشكيلي. وكل ذلك يتم ربت مسعى التفرد يف الطرح 

. فكانت النزعة االكادديية يف التصوير والنحت (18)واؼبخالفة عن الفنانُت اآلخرين، حىت ضمن ذات النسق يف االظهار(
انتقائي، أي اؼبوالفة بُت ميزات أساليب معلمي عصر النهضة االيطالية يف أوربا منذ القرف الشادس عشر مبنية على فكر 

ـ 1594-1518السابقُت، تلك اؼبيزات اليت تبارت يف التقارب من اؼبثالية الكالسيكية ، فاؼبصور االيطايل )تنتوريتو( 
انو ومايكل أقبلو( ، ومع أف أربذ أسلوبًا يف الفن من خالؿ انتقاء من أعماؿ الفنانُت الذين سبقوه مثل الرساـ )تيتسي

القرف الثامن عشر يف أوربا قد جاء بفكر واقعي وىو اف كل شكل حيمل صبالية يف مواصفاتو اػباصة بو، فإف السعي اىل 
.ومع هناية القرف الثامن عشر (19) انتقاء العناصر القددية والعمل على جعلها متأنقة يف عمل جديد ضل سارياً أمداً بعيد.

رف التاسع عشر ومنو اغبس القومي يف أوربا آنذاؾ فأصبح اغبديث عن االنتقائية على اهنا اذباه لو مقوماتو ، وبداية الق
فقد بادر الفنانُت اىل تصوير أؾباد اؼباضي وانتصارات اغباضر وفق ظبة انتقائية عالية، ويف الوقت الذي طور فيو 

القددية وانتقاء عناصر منها فبدأ اؼبصوروف والنحاتوف كل على حده اؼبعماريوف )العمارة( األوربية باللجوء اىل األشكاؿ 
 1879-1815على االنتقاء واؼبوالفة جملاراة العامل. ومن أشهر الفنانُت الفرنسيُت االنتقائيُت اؼبصور )توماس كوتور( 

    (.8ولوحتو )روماف عصر االكبدار( كما يف الشكل )
  

                                                           

 .161، ص2007السويدي شهاب اضبد، )مشكلة اؼبرجع من اساليب الرسم االوريب وعصر النهضة(، دار االنوار، بغداد،  (17)
 .161سليم عادؿ عبد اغبق )الفن األغريقي(، مصدر سابق، ص (18)
 .211، ص2001الياس الزياف، االبداعية االنتقائية، دار اؼبنار، بَتوت،  (19)
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 كبدار(توماس كوتور )روماف عصر اال( 8شكل)
 
 
 
 
 
  

اذ اف األشكاؿ دبفهومها العاـ، باتت زبضع ؼبنطق إمالء اؼبعٌت اؼبستجدة، لذلك توسعت مساحة انتقائها يف 
)فن الباروؾ( البعد فبا كاف متخذاً يف السابق، إذا أضيفت صبلة من اؼبرئيات إىل ميداف اىتماـ الفنانُت. كل منهم يفعل 

يرتئيها بعد أف كاف األمر مقتصراً على مهيمنات شكلية سبثل مركز اإلرساؿ اعبمايل. إذ قيمة تلك األشكاؿ اؼبنتقاة اليت 
مل يعد مستغربًا اف تقارب أمهية األشكاؿ الثابتة، قيمة الشكل البشري )اؼبتحرؾ( )اف اغبياة الساكنة أمست حبد ذاهتا 

(موضوعاً مالئماً، للرسم على الرغم من وجود نغمات عالية رمزية النتقا  . (20)ئية واقعية لبعض ىذه الرسـو
وباأنتشار أسلوب الباروؾ بدأت تظهر تطلعات مغايرة يف االجتهاد واالبتكار وفسح اجملاؿ للتعبَت عن ميل 
بعض اؼبعماريُت للتخلص من نظاـ توازف العناصر اؼبتبعة يف الفن وحىت يف العمارة ، وأدت اؼببالغة يف ىذا اؼبنهج إىل 

 ة بشكل واسع يف كل اذباىات الفن.انتشار االنتقائي
 :فنون مابعد الحداثةفي  Graffiti Artاالنتقائية في الفن الكرافيتي  -ج

ديكن اف نرى أصوؿ ىذا الفن من حيث طبيعة العالمات البسيطة من خالؿ اػبطوط ، على اعبدراف    
اغبضارات السابقة القددية اليونانية والرومانية، كما يف سراديب موتى روما أو يف بوميب، ويف العصر اغبديث تعود 

مث انتقلت اىل أوربا، حيث تطورت التسمية اي  اليت ازدىرت يف أمريكا *(التاغمرجعيات الفن الكرافييت اىل ظاىرة )
( أصبح ينفذ بالطالء عن طريق الرذاذ والعالمات االخرى. والفن الكرافييت ىو من الفنوف اليت ظهرت يف تشكيل)

شبانينيات القرف اؼباضي، كأحد فنوف ما بعد اغبداثة، وىو انعكاس مباشر للوضع االجتماعي البائس الذي كاف يعاين منو 
 ناف نتيجة عوامل الكبت واغبرماف رافضاً كل األنظمة والقواعد واالعراؼ االجتماعية.الف
فاؼبنتج الفٍت الكرافييت، يعد نوع من الرسائل اؼبنتقاة ؼبواضيع ذات نفاذ سريع عند اؼبتلقُت، تنم على انتقائية  

تبني خبط قي صياغة اؼبوضوع من خالؿ )بوعي وقدرة على ضبط طريقة التواصل مع اعبمهور، بعيداً عن العشوائية والت
الشكل المفتوح والتكوينات السهلة والمنجزة بسرعة فهو فن انتقائي إذ يتضمن الكثير من الخيال والتخطيط 

 (.9كما يف الشكل ) .(21) (والجهد
                                                           

 .83، ص2000، 1دافنشي اىل سيزاف( ت: فخري خليل، وزارة الثقافة، دار الشؤوف العامة، طمايكل ليفاي )من  (20)
مػات مػن التاغ: كلمة امريكية تعٍت عالمة او اشارة يقـو أحد خبطها على اي سطح كاف بواسطة قلم أو خباخ رذاذ بلوف واحد او عدة الػواف وتكػوف عال *

 . 34، ص2010، دار اؼبؤلف، بَتوت، 1اغبروؼ او اكثر . ينظر: ضبود= =عبد اغبميد، االعالـ الشعيب يف الرسم على اعبدراف، ط
 .191فاضل حسن )العدمية وانعكاسها يف رسـو مابعد اغبداثة(، مصدر سابق، صمنذر  (21)
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اؼبكتمل الشروط ( يف بعض األعماؿ اؼبنفذة على اعبدراف بشكلها الواقعي الفن السوبرياليأذ انتقى جزء من أدوات )
 من ناحية الفكرة والتنفيذ، فينتقي الرساـ الكرافييت أدواتو يف الكتابة والرسم، وعنصر الصورة الفوتغرافية، فمنهم من انتقاء

 مثل الفناف )بانكس( بقولب جاىزة وتطبع على اعبدراف، ،الرسم اؼبطبوع على الورؽ
 فينتقي الفناف يف ذلك االسلوب الواقعي والرمزي ليتضمن مواضيع اجتماعية وسياسية واقتصادية او ثقافية أو صبالية.  

إذ يعتمد الفناف الكرافييت على السرعة والصدفة كمحددات لكيفية سبظهر األشكاؿ، بل يكوف الوعي واػبربة 
للعمل يف ربديد مساره وربديد طبيعة األشكاؿ )فالفناف ديتلك منهجية  واؼبقدرة االبتدائية واالنتقائية للمواضيع واؼبفردات

أداء تقٍت منضبط وفق انتقاء ألفكار متعددة وغَت ؿبدودة األفق، مع العفوية والسرعة وبُت البطيء والقابل للتصليح ، 
متحركة او ثابتة( ذبعل واإلعادة لذلك يعمد اىل استغالؿ مساحات جدارية مباشرة او من خالؿ مساحات رسم منتقاة )

 (.10، شكل )(22)من مهمة التنفيذ التقٍت مسيطراً عليو والنتائج اؼبستحصلة تكوف قدرة زبطيط الفناف لو(
 ( الفنان بانكس11شكل ) 

 
  
 
 

  
 

 
 

اؼبوائمة فاالنتقائية االسلوبية مهمة يف ىذا الفن فبا يتيح لتقدمي األفكار بصورة ناجحة فينتقي اؼبفردات الشكلية 
لسرعة القراءة وانتقاء اؼبواد اغبسية اليت ربقق صورة واضحة عن القصدية، بزمن قصَت قياساً بالوسائط األدائية اؼبتوفرة منذ 

والفن األيقوين فأصبحت اسلوبية االنتقاء تًتجم الظهار اؼبشاعر وـباوؼ  تالقدـ كفن الكهوؼ كاػبطوط والطباعيا

                                                           

 .34، ص2009(، 7منذر فاضل حسن )فن اعبدار اجملسد(، حبث منشور يف ؾبلة الباحث اعبزائرية، اعبزائر، العدد )  (22)

 )سموبر( بال عنوان    (9)كلش
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يعيش يف الكهوؼ فكاف التعبَت على اعبدراف ىو انعكاس ؼبشاعر ومشاىدات االنساف  االنساف منذ القدـ عندما كاف
منذ القدـ وىيو وسيلة حملاولة التعبَت والتغلب على اؼبشاكل واؼبخاوؼ اليت يوجهها كما كاف يوجهها خارج الكهف 

اختالؼ او اشكاؿ تلك فاالنساف اغبديث الزاؿ حباجة لنفس اعبدار لكي يعرب عن مشاكلو وـباوفو بالرغم من 
 اؼبخاوؼ.

 إجراءات البحث   
يتكوف ؾبتمع البحث اؼبتمثل ضمن اغبدود الزمانية للبحث كما ىائاًل من النتاجات الفنية : مجتمع البحث -أ

الفنية  لألعماؿواليت تعذر أمكانية حصرىا بصورة دقيقة وبعد ما أطلع الباحث على منشورات من مصورات 
 بعد اغبداثة (  مع البحث واحملددة دراستها حبدود موضوعية )االنتقائية يف فنوف ما)الرسم( تتعلق دبجت

( وكثرة أعماؿ 2010-1950)نظرًا لكثرت األعماؿ اؼبنتجة ضمن حدود البحث اغبايل  عينة البحث:-ب
بعد اغبداثة واستحالت تغطية صبيع األعماؿ الفنية ؽبذه اؼبرحلة فقد ارتأى الباحث  ما يف الفن الكرافييت الفنانُت

 الفنية وربديدىا بطريقة قصدية بواقع عمل واحد لكل حركة فنية . باألعماؿاختيار عينة البحث فبثلة 
 وقد سبت اختيار عينة البحث وفقاً للمسوغات األتية:

 .هماربقيق اؽبدؼ من حبث للباحثاتسمت مناذج عينة البحث خبصائص  ذات نظم انتقائية، فبا يتيح  -1
 تنوعو اساليب أنظمة االنتقاء الفٍت يف إنتاج الرسـو اػباصة بالفنانُت وذلك للحصوؿ على نتائج متنوعة. -2
ثيلها للرسم اؼبنجز ضمن مع سب يتالءـتغطي أعماؿ عينة البحث )العقد( اليت تقع ضمن حدود البحث ودبا  -3

 تلك الفًتة.
يف فنوف ما بعد اغبداثة وفق فًتات زمنية متعددة يف الفن الكرافييت  اتسمت مناذج عينة البحث عن االنتقاء  -4

 إىل أخرى فبا يدؿ على تنوع باألساليب.
  أخذ الباحث عند اختيار عينة حبثو بأراء بعض من ذوي اػبربة واالختصاص -5

ؿبتويات االطار النظري وما أفرزه من مؤشرات كمكمالت وخطوات أدائية  استثمر الباحث بحث:ثالثا : أدوات ال
 ومنهجية يف التحليل فجاءت طريقة التحليل مناذج عينة البحث وفقاً للخطوات اآلتية:

 . الكرافييتوصف الًتكيبة العامة للوحة والتعرؼ على االنتقائية اليت تشكل العمل الفٍت -1
 الكرافييت كشف اؼبتغَتات اليت حيدثها التنوع يف استخداـ االنتقائية يف الفن   -2

                                                           

 .أ. د. كامل عبد الحسين، اختصاص رسم في كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل 

  علي علوان، اختصاص رسم في كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل.أ. د. محمد 

 .أ. د. صفاء حاتم السعدون، اختصاص رسم في كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل 
 .أ. م. د. أحمد عباس الشطي، اختصاص رسم في كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل 
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ي لكل فناف يف الفن أعتمد الباحث يف ربليل عينة البحث باختيار عمل واحد فني  رابعا : تحليل عينة البحث:
( ووجود 2010-1950ألف ؽبم أثر واضح وكبَت يف تاريخ فنوف ما بعد اغبداثة خصوصًا يف الفًتة ) الكرافييت 

 استخدامات انتقاء يف أعماؽبم بشكل واسع.
 تحليل نماذج العينة 

 ( 1نموذج )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فيكتور فازاريلياسم الفنان : 
 مكعباسم العمل : 

 1691سنة االنجاز : 
  طبعت بالشاشة الحريرية على زجاجالمادة : 
 سم414111×  4111القياس : 

 
مكعباً زجاجياً ارتكز بثبات على أحد أركانو وسط قاعدة زجاجية ، حيث أعتمد فازاريلي ىذا العمل ديثل وصف العمل:

على شكل ىندسي أساسي يف نتاجو وىو اؼبكعب حيث احتوت كل جهة من أوجو اؼبكعب على أشكاؿ وتكوينات 
للمكعب عبارة عن تناظرات ىندسية وجدت ما يناظرىا شكاًل ولونًا غي اعبهة اؼبقابلة ؽبا وبالتايل كانت األوجو الستة 

لونية وىندسية اشتملت على ثالث ألواف وىي االزرؽ واالخضر واالضبر، واليت تعد االلواف االساسية من الناحية 
الفيزيائية مثل كل وجو من وجوه اؼبكعب تدازبل شكلُت مها اؼبربع كمؤسس والدائرة كنتاج وقد مثلت الدوائر ضمن اؼبربع 
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عمل فيما سبظهر تفاوت حجومي بُت مربعات تقاطعات وتداخالت مع أخرى بُت اللونُت االضبر األوجو الزرقاء من ال
 واالخضر .

حاوؿ فازاريلي اف يوقع تأثَت بصري يف ىذا العمل أراد ايصالو وىو خيتلف عن باقي أعمالو السابقة تحليل العمل: 
ليت ميزتو وفق انتقائية ؼبادة اؽبندسة والتناظر اؼبتقابل اؼبؤطرة على اعبدار، بسبب التكوين الثالثي االبعاد والشفافية ا

واؼبتعاكس، فهو أواًل يصنع العابو البصرية اؼبعتادة عن طريق فن ثالثي االبعاد واليت سبكن اؼبشاىد من تلقيها من معضم 
 الزوايا.

ايقاعي تزداد فيو ىيمنة شكل اخر عن طريق تغيَت طفيف ( وتكرارىا بشكل 1أواًل: مفردًة كأهنا دائرة كما يف الشكل )
يف حجم اعبزء االوؿ )الدائرة( اثناء تكراره ليصل عند نقطة معينة اىل انزياح يف الرؤيا عن طريق تصدر البنية اعبديدة اليت  

 كونتها ايقاعات النمط الشكلي،
  والًتاتب اغبجمي ومن مث تشظيها ويغيب اؼبركز ويتم من جديد إعادة

 صياغتو كما يف أعماؿ التكعيبية يف التحليل والًتكيب.
كذلك تلقي اؼبعطيات البصرية وؿبدودية استجابة التحليل اللوين 

 والشكلي لتمازج اػبطوط 
وااللواف وىكذا دواليك، يف حُت حيدث ايهاماً من نوع جديد يف عملو 
ىذا عن طريق التقاطع الذي كونتو الطبعات اؼبوجودة على أوجو 

ؼبكعب والذي بدوره يصطنع أشكااًل اثناء حركة اؼبشاىد للعمل، ا
وحياوؿ فازاريلي التأكيد عن طريق التقابل يف وحدة االجزاء اؼبتكررة واؼبتناظرة خلق التقنية والتفاعل عن طريق اؼبتلقي، 

 مشاهباً ألعماؿ الزخرفية االسالمية.
كيلية اؼبعاعبة بتقنيات حديثة. وىذا يذكرنا بأشكاؿ فعملو من االعماؿ ثالثية االبعاد ومن الوحدات التش 

الفنوف العراقية واؼبصرية القددية يف التمظهر الشكلي للجسم، فعمل فازاريلي ذلك يف منوذج اؼبكعب حيث سبظهر شكل 
ا اؽبندسة اؼبكعب يف عدة أوجو. فيعيد فازاريلي بعملو ىذا اىل االذىاف مقولة )افالطوف( االشكاؿ اؽبندسية وصباؽبا كوهن

أصبل ما موجود يف الطبيعة. وما يوليو التكرار ضمن مفردات البناء اؽبندسي يف تنميطها واليت زبلق برأي فازاريلي 
( وتتنافذ االشكاؿ 2اصطناعًا او ومهًا ومن خالؿ التضايف بُت مفردات العمل اليت خلقها التكرار النمطي شكل )

 سبثل غاية العمل الرئيسية ؾبسدة ألعماؿ اؼبدرسة اؼبستقبلية. واؼبفردات مع بعضها بوىم اغبركة، واليت
وتعد منط الطباعة واػبامات اؼبستعملة يف أعماؿ فازاريلي تعبَت عن روح العصر اؼبستمد من التطور التكنولوجي  

احية الشكلية فأعمالو ىي انتقاء للرياضيات الرقمية يف اؼبستوى االوؿ فتحيل اىل لغة الفن الرقمي إذ ترتبط من الن
 دبخرجات 

 اغباسوب وتقنياتو الصورية القائمة على الدقة.

 فازاريمي (1شكل ) 
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 (2نموذج )

 
 

 
 

 

 تخطيط اولي الحد أعمال (2)شكل 

 فازاريمي الفنان 
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 اسم الفنان : روبرت بانسكي
 اسم العمل : موناليزا بازوكا

 2113سنة االنجاز : 
 المادة : طالء رذاذ )سبريه( على جدار 

 جدار في وسط لندنالمكان : 
ديثل ىذا العمل الكرافييت صورة للموناليزا هبيئة جديدة رظبت باللوف األسود على جدار رمادي وتبدو  وصف العمل :

هبيئة الوقوؼ ليظهر ثلثا جسدىا يف العمػػػل مرتديػو رداء ابيض يف اعبزء العلوي بينما يغلب اللوف االسود على نصفها 
( باإلضافة اىل ساعة يف headphone( وترتدي ظباعة أذف)  RBGا سالحًا )بازوكا السفلي وىػػي ربمػػل بيدى

يدىا اليسرى وقد وقع الفناف أظبو ديُت اؼبنظر بػاذباه عمػودي باإلضافة اىل وجود حػػروؼ وخطوط أسفػػل العمػػل ديينػػاً 
 ويسػػاراً.

وىي طريقػة القوالب اعباىزة ) االستينسل ( الذي يتم يشتغل الفناف ) بانسكي( بأساليب تقنية معاصرة  :تحليل العمل 
رسم الصورة الفتوغرافية باليد أو نسخها عن طريق قطعػػة ورؽ ظبيك ، رباكػػي عمليػػة الكوالج دبنظور أخر حيػث سبثلت 

و ال يضيع أشكاالً آلية انتقاء عنصر الصورة الفوتوغرافية يف أغلب أعمالو على اعتبار أف مستنبطو من اسلوبػػو ما يعٍت أن
 ( ،2,1عشوائية من دوف قصػد أو ال تػػحوي فكره بػػدليل ديكن مالحظة ىذا يف بعض اعمالو كما يف الشكل )
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 (2، 1شكل )

اذ تشكلت اػبصوصية البنائية ألعمالو من أختزاالت شكلو لألثر اؼبطبػػوع علػػى اعبدراف التػػي اختيػػرت مساحتػػو وفقػػػاً  
للمؤثرات اؼبلمسيػة التػي تركتها عوامل الزمن وظروؼ البيئة على الػجدراف فأثارت ـبيلة الفناف وحفزتو للعمل داخل نص 

انتقػػػػا اللػػػوف اغبيادي الذي يصور الشكل البػػػشري ، حيػػث كػػػػوف ذلك ؼبفاىيػػم صػورة  منتقا وفق قيمو مكانيو ، وحيث
خطابو  السطح اعبغرافػػػي واالركيولوجي )اآلثاري( الذي تتبػػع أوصافو وقيم أجزائو وهبذا التحوير يصوغ )بانسكي(

 طريفػػػة. الكرافييت التصويري بشكل ساخر أو حكمػػو منتقػاة أو حىت مزحػػو
وفق انتقاء لرمػوز أو أيقونات ، فعنػػػػد انتقائو أشهر أعماؿ  على ديثل ىذا النص البصري الواقع مع السخرية

عصر النهضة كاؼبوناليزا يفتح عدة أبواب لتػلقي العمػػل ، فبنيػة العمل الداللية أنتقيو لتكوف مفتػػوحو لتػػعدد القراءات 
نوع من الرسالة اؼبنتقاة ؼبواضيع ذات نفاذ سريػع أضافة د ػيز واالستعارة الالفتة فحسب بل تعتبشكل كبيػػر لألسػػػلوب اؼبم

اىل قيمة ىذا اعبدار كمعطى متداوؿ فػػػي سباس مػػع اؼبتلقي ويف رسالو يبثها اؼبنجز اعبداري للثقافة الربيطانيػػة بشكل 
احدى ساحات لندف اذ اكبسو مستوى اجتماعي يف كونو خاص والعاؼبية بشكل عاـ حيث أنتقا مكاف تنفيذ العمل يف 

خطاباً متخياًل ملياً باالنتقائية والتداخل ، اذ يسخر من اغبياة السياسية التػي تنتجها الدوؿ العظمػػى ، فانتقى الفناف بُت 
ولوجية مػػن قبػػل االستعمػػار ) عناصر الصرح اعبمايل وقبح اغبروب ( واإللو اغبربيػػة الناذبة عن التسخَت اعبلي للبنية التكن

فكاف ىذا االسلوب الفٍت اؼبعرب لو جذوره القددية اليت كانت على جدراف اغبضارات السابقة اليونػػانية والرومانيػػػة كمػػا  .
قة فػػي أزمنػة القمع والكبػػت يف سراديػػػب موتى روما اؼبسيحية اؼبسمى )الدياميس( أف انتقاء صورة كانت سبثػػػل طري

جديػدة يف الرسم الزييت اؼبنظور والظل والضوء وحىت يف اختفاء الطابع التخطيطي خصوصًا بالبورتريت قياسًا بأعماؿ 
معاصريو كما مثلػت ربواًل فػي اعبانػػب الديٍت اىل النزعة االنسانية الدنيوية . أضافػػة الػػى أف الفناف )بانسكي ( حطم 

ثنائية االبعاد أحادية اللوف بواسطة رذاذ الطالء والقوالب اعباىػػزة ودبعنػػى أف الفناف قاـ  األيقونػة اعبمالية وجعلها مسطحو
بتفكيك البنية اعبمالية وفق أسلوب التكعيبية يف تفكيك االعمػػػػػاؿ شكاًل ومعٌت ، اذا أستمرت ىذه األيقونة ما يقارب 
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اغبفاظ على ىويتها مػن خالؿ الوجو فقط فعػػػند انتقاء البورتريت طبسػػة قروف ويعيد بناءىػػا باسػػػتخداـ شفرة معاصرة مع 
زبتفي سباماً بصلتػػو مػػع مرجعو أو مع النص االصلي ، فانتقاء الفنػػػاف وضعيػػػة الوقوؼ جعػػلها تتكيف والبيئة اؼبعاصرة فقد 

  ة واليت ستعيد دبسئلة القيػػم التػػي شكلتهاضبلت ىذه اؼبراءة اعبميلة سالح فتاؾ ومازالت ؿبافظو على ذات النظرة الربيئػػ
عن طريق الفن ووفق اػبطاب البصري  السلطة بتجلياهتا وخصوصاً السياسية ، فهو يذىب بقراءة جديػدة لتعبيػػر) الوجو (

سهػػػػل من وما حيققو فػي ىذا الزمػػاف أوسػػػع من أي فاؼبراد من ىذا االسلوب االنتقائي ىو توظيف مفاىيم متناقضة وال أ
 ذلك اال خطػػاب أخػػػر . 

 النتائج:   
االنتقائية كمفهـو ظهر يف ذبارب الفن اؼبعاصر من خالؿ ارتباطو مع اغبركة اغبسية او اؼبفًتضة، واليت سبثل يف ذاهتا  -1

 ؿبوراً يسعى اليو عدد من الفنانُت وجيد لو صدى واضحاً يف نتاجاتو
انتقى الفناف اغبداثي من خزين الًتاث الفٍت االوريب ، وذلك بانتقائو من ايقونات تلك العصور وتوظيفها يف أعمالو  -2

 اغبداثية وذلك ؼبا ربملو من صدى تارخيي وفٍت 
، فمػن اؼبمكػن اعبمػع لإلظهػارال تشًتط التجارب االنتقائية يف الفنوف اؼبعاصرة انتهاج الصدفة او التصحيح الػواعي  -3

( فكػػاف لتلػػك اؼبزاوجػػة نتػػائج جديػػدة سبػػنح العمػػل فرصػػة التفػػرد وللفنػػاف امكانيػػة التميػػز 1بينهمػػا كمػػا يف الفػػن الكػػرافييت )
 االدائي ؼبا حققو كل منهاج على حده، فيكوف اعبمع الوعي والالوعي نتائج جديدة.

ؤثرة يف تأسيس تشكيل ىػذه الفنػوف ، اصبحت االنتقائية يف فنوف ما بعد اغبداثة بشكل عاـ أحد العناصر الفنية اؼب -4
 .وهبذا تكوف االنتقائية إحدى مكمالت وسائل التعبَت اعبمايل واليت ال ديكن االستغناء عنو 

اف صباليػة توظيػػف االنتقػػاء يف الفنػػوف التشػػكيلية ذبعػػل اؼبتلقػػي يغػَت مسػػالك قراءتػػو البصػػرية فيصػػبح خاضػػعاً لتعدديػػة  -5
 .داثة وما بعد اغبداثةاؼبنظور الفٍت بُت ـبتلف فنوف اغب

 االنتقائية مسَتة مستمرة يف كل مراحل الفنوف وقبد ظباهتا واضحة اؼبعامل بالرغم من تعدد اشكاؽبا االنتقائية. داع -6
 .مل ربد التكنولوجيا من دور االنتقائية بل ىي مستمرة ومؤثرة يف الفنوف بدأً من فنوف اغبداثة اىل ما بعد اغبداثة  -7
داثػة أساسػاً فنػوف انتقائيػة فػَتى الفنػاف اغبػداثي )االنتقػائيُت( أداة مػن أدواتػو وال ديكػن االسػتغناء اف فنوف ما بعد اغب -8

 عنو.
 .أضفت االنتقائية على الفنوف الرقمية طابع التنوع والتوالد ألشكاؿ جديدة من خالؿ تالقح االنتقاء والتقنية -9

 االستنتاجات:
يػػت التفػػرد االسػػلويب فبػػا ينػػتج مػػن توليفػػات شػػكلية تػػودي بالضػػرورة اىل االنفتػػاح علػػى االنتقػػاء لػػو دور مباشػػر يف تثب -1

 ىدؼ التمييز عن باقي األساليب.
الثوابت اؼبعجمية يف تاريخ الفعاليات التشكيلية مادة لالنتقاء ، زبلع على االذباه الفٍت الذي يتبناه الفناف ظبػة  دتع -2

يت اسػػػتخدمها فنػػػاين اغبداثػػػة وانتشػػػرت وتوطنػػػت يف الفنػػػوف البقػػػاء الطػػػوؿ مػػػدة فبكنػػػة، والػػػذي يكشػػػف نزعػػػة االنتقػػػاء الػػػ
 اؼبعاصرة لتؤكد على وجود تلك الرغبة اليت سبلكت الفناف منذ القدـ.
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الفنػػاف اؼبعاصػػر عليػػو أف يكػػوف باحثػػاً وقػػارءاً حػػىت يػػػتمكن مػػن اف يضػػع نصػػب عينيػػو اؼببػػادئ واؼبتطلبػػات الشػػػائعة  -3
سَت على سبيلها أو أنو حياوؿ كسػرىا وتغيػَت الثوابػت السػابقة مػن خػالؿ وطبيعة ماىو متاح، وما ىو مطلوب، فأما أف ي

 االنتقاء واالتبياف بشيء جديد.
اعتماد النهج االكادديي واالنغالؽ يف نشر االسلوبية ، قػاد كبػو ثبػات اغبركػات الفنيػة القدديػة لفػًتات زمنيػة طويلػة،  -4

والت متسارعة يف األسلوب والتفكَت فبا جعل األداء الفٍت إال أف توظيف االنتقاء وفق فكر فلسفي وحداثي حر، أفرز رب
 يف جوىر العملية الفنية يعيش التجريب واالنتقاء لالفكار والصياغات التقنية.

كاف لالنتقائية وارتباطهػا بفرديػة الفنػاف سػبب مػن أسػباب التحػوؿ يف األداء، ومػن مث فػإف كػل قػراءة وربليػل للعمػل  -5
ضاً لزمن التحوالت األدائية، بغية التعرؼ على خصائصو ومقًتحاتو، ذلك فإف ربوالت الفكر الفٍت ستمثل استيقافاً مفًت 

 تكشف عن ربوالت األداء وثبات الفكر أو القناعة دبنهجية معينة تفهم من خالؿ ثبات ظبة أدائية االنتقاء.
دة الػيت تنػزؿ عليهػا االفكػار ليست بالضرورة كاألداءات االنتقائية حرة وإف أوحت للمتلقي بذلك فقد ضػغطت اؼبػا -6

االنتقائية كبػو حلػوؿ دوف سػواىا ليجػرب الفنػاف علػى الركػوف اليهػا ، وبعػد أف فقػد القػدرة علػى جعلهػا أقػرب كبػو تصػوراتو 
 االبتدائية .

كاف دور االنتقاء وتنوعو ، ريادة عبملة من حركات فنية تعتمد التصليح واؼبعاعبة اؼبسػتمرة بقصػد تقػدمي صػورة أداء  -7
اير للمجموعة األوىل ، يف الغالب اما تستفيد من انتقاء معطى وتوظيفو أو رباوؿ انتقاء عدة معطيات انتقائية وصبعها مغ

 يف اسلوب واحد.
 : يوصي الباحث بعدد من التوصيات االتية :التوصيات         

  مثػػػاالتتأسػػيس مػػػنهج تػػػدريس مػػػواد تػػاريخ الفػػػن ، يكػػػوف مػػػن ضػػمن مفرداهتػػػا الكشػػػف عػػػن الطػػابع االنتقػػػائي ، الػػػيت أقبػػػزه  -1
 واضحو فػي تاريخ االداء الفٍت .

  و نتاجاتو و فنانيو.يتتوفَت اؼبصادر اغبديثة حوؿ تيارات الفن الكرافي -2
 و عرض نتاجاتو الفنية . لكرافييت ة للفن اإقامة ندوات و لقاءات فنية حوؿ األصوؿ الفكرية و اعبمالي -3
ترتبط بالواقع اؼبعاصر بكل الكرافييت ، يتخللها ندوات و إقباز أعماؿ  لكرافييت إقامة ورش عمل فنية ، أو ظببوزيـو ، بالفن ا -4

 .  تداعياتو
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