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الثالثاء يوم العبد المنعم عباس كريم عقد السيد رئيس جامعة ديالى األستاذ الدكتور 
مساعديه للشؤون العلمية األستاذ اجتماعا تشاوريا ضم  ٥/٥/٢٠٢٠الموافق 

الدكتور عامر محمد إبراهيم وللشؤون اإلدارية األستاذ الدكتور حيدر شاكر مزهر 
 .إلقرار البرنامج اإللكتروني للترقيات العلمية

تناول االجتماع الذي حضره رئيس لجنة الترقيات العلمية في الجامعة األستاذ  
المعلوماتية علي حسين فاضل مناقشة  الدكتور مهدي صالح دواي ومسؤول شعبة

البرنامج اإللكتروني للترقيات العلمية كبديل للبرنامج الورقي باعتباره خطوة فاعلة 
 .في التعامل اإللكتروني

 

 

 مجلس اجتماع في محمود شاكر عالء الدكتور االستاذ الجميلة الفنون كلية عميد شارك
 . 2020-5-3 الموافق االحد مسأاول  هذا اقيم الذي الموقر ديالى جامعة

 قرارات منها ، اعماله جدول على المطروحة االمور من ا  عدد الجامعة مجلس ناقشو
 بالتعليم تتعلق التي العلمي والبحث العالي التعليم وزارة من الصادرة الرأي هيئة

 واالليات الجداول وفق وعلى الثاني الدراسي الفصل خالل تطبيقه وكيفية االلكتروني
 بهذه االرتقاء وسبل الكليات في االلكتروني التعليم نسب المجلس ناقش كما ، المعلنة
 مناقشة عن فضال ، تطبيقه من المرجوة االهداف يحقق وبما عالية مستويات الى النسب

 المختلفة العلمية والنشاطات العلمية الترقيات منها االخرى االمور من لعدد المجلس
 .الجامعة لكليات

ديالى جامعة مجلس اجتماع في يشارك الكلية عميد  

 التعبير"يقال ان الفن هو 
  ةـاإلبداعي ارةـــالمه نــع

 نــولك". ريـالبش والخيال
 ل ينبغي ان يكون هناكـــه
 داع ــــذا االبـــدود لهــــــح

 ال ؟ما دفعني لتناولــوالخي
 وع ما اثير ـــــذا الموضــــه
 ان ـه الفنـــــقدمول ما ـــــح

 اللـــز جــــري رامــــالمص
في اخر برامجه التلفزيونية والسؤال هل تجاوز  

 هذا الفنان الحدود ؟ وهل هناك اصال حدود للفن ؟
 ديفيد قال وكما العاطفة, إثارة إلى الفن يحتاجان 

يحركك " ويجب على  أن الفن على يجب" هوكني
كذا فعل مارسيل الفن ان يتجاوز الحدود ليحركك ,ه

ليفي  دوشامب في "المبولة " وهكذا فعلت سارة
 دم باستخدام ترامب لدونالد لوحة عندما رسمت 

 لالشمئزاز مثير هذا أن البعض يقول النقي, الحيض
او  اللوحة لهذه كان هل ،ولكن  ضروري وغير

 هذه استخدام يتم لم لو التأثير لعمل دوشامب نفس
لو اتبع رامز جالل قواعد  ال بالطبع الوسيلة؟

البرامج التلفزيونية التقليدية هل كانت ستثار 
 خالل ،الزوبعة التي اثيرت حوله ؟ بالطبع ال 

 فني عمل أي الكنيسة منعت  الوسطى العصور
كاالشكال العارية مثال لكن ذلك لم  ، الئق غير يعتبر

يدم طويال فمع دخول عصر النهضة انتشرت 
 القاعدة بشكل واسع جدا وتغيرتمشاهد العري 

 إلى عليها المنصوص الصارمة والقيود االجتماعية
قبولها  سوى خيار الكنيسة أمام يكن لم أنه حد

 البابا دعا  عشر السادس القرن في لدرجة انه 
مايكل انجيلو لرسم كنيسة السستين  الثاني يوليوس

فرسم سقف الكنيسة وكانت هناك في السقف  
 تجاوزب يزدهر الفن ان ،الدم شخصية عارية 

 المستحيل من لذلك سيكون، القواعد  وكسر الحدود
 حرية بقمع االدعاء  دون الفن في حدود وضع
للفنانين ولكن هل يجب ان  وحرية الراي  التعبير

ان عدم ،  يكون الفن استفزازيا كي يزدهر وينمو ؟
ويتيح  ، وضع حدود للفن سيحول اي شيء الى فن

ولن يصبح  فنان ا يكون أن شخصالفرصة الي 
 هناك تكن لم فاذا للفن أساسي ا مكون ا الجيد الذوق
 في كما الفن معنى ففي هناك يكون فلن ، حدود

 .فوضى " هو الحدود غياب " السياسة
 

 
 بقلم أ.د.عالء شاكر محمود
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     zoom كلية الفنون الجميلة ورشة دولية افتراضية عبر تطبيقبقام قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية  ا
شارك فيها عدد من المخرجين من مختلف االقطار من الفكرة الى الشاشة (  )الفيلم السينمائيبعنوان 
وتضمنت الورشة التي حاضر فيها المخرج العماني محمد الكندي واالستاذ الدكتور ابراهيم  . العربية

تابة سيناريو من المحاور اهمها ما ناقش كيفية ك  ا  عدد ،  نعمة المتخصص في االخراج السينمائي الحديث  
عالء  وعبر عميد كلية الفنون الجميلة االستاذ الدكتور . االفالم السينمائية وآليات تنفيذه انتاجا  واخراجا  

الذي شارك في الورشة عن سعادته لهذا التواصل العلمي بين الكلية والمتخصصين في   شاكر محمود
الكلية العلمية على الكفاءات  ل انفتاح اقسام  مجال السينما والتلفزيون ، مؤكدا  حرصه على ديمومته في ظ

يذكر ان الكلية قد اقامت في االيام القليلة الماضية سلسلة  . الفنية في مختلف الوطن العربي والعالم
نشاطات دولية وتعتزم القيام بنشاطات اخرى من بينها الورشة التي ستقام يوم الخميس القادم بالتعاون 

 . جامعة السلطان قابوس حول المهنية في تقييم االعمال الفنية مع قسم التربية الفنية في
  

اذا أردت ان تكون جميال البد أن تكون رشيقا ، ولكي 
تكون رشيقا عليك ان تمارس الرياضة ، بهذه 
االسلوب اإلقناعي المترابط منطقيا ، أدخلت 
المجتمعات المتحضرة قيما صحية وجمالية الى 

الثقافية السائدة ، وحققت لها مقبولية منظومتها 
اجتماعية ، وجنبت األفراد حرجا اجتماعيا مازلنا 
نعاني منه في واقعنا الذي ال نريد االعتراف بتخلفه 
. فالتقدم والتحضر ليس كالما يقال ، وال عبارات 
انشائية نوهم أنفسنا بها ، وتجعلنا كثرة تردادها 

وسلوك حضاري ، نصدقها أحيانا ، التقدم أرقام ، 
وذوق رفيع ، وأخالق نبيلة ، وحريات شخصية 

 مكفولة واقعا .
لم نتمكن من بلورة وعي رياضي من أجل الصحة في 
المجتمع ، وغالبا ما تصطدم القناعات بقيم اجتماعية 
بالية تحول من دون ممارسة الرياضة ، ومع ان 
األطباء ينصحون مرضى السكري مثال بممارسة 

ها عالجا ناجعا لهذا المرض الذي الرياضة بوصف
يعاني منه ما يقرب الخمسة ماليين عراقي ، اال ان 
كبار السن من الذين تجاوزوا األربعين عاما يتعذر 
عليهم المشي في الساحات او الهرولة في بعض 
األماكن بمالبس رياضية ، اذ سرعان ما تطولهم 

 األلسن لتنعتهم بشتى النعوت .
الرياضة من غير الشباب  الحقيقة ان ممارسي 

الذكور في بالدنا يقابلون بالسخرية واالستغراب ، 
وغالبا ما يلجأ بعضهم الى ممارستها بعيدا عن 
األنظار ، وبالرغم من ايمانك بان الكلمات التي 
تسمعها واالبتسامات الساخرة التي تراها على شفاه 
البعض هي من مظاهر التراجع الحضاري ، وان 

تي تنتهجها صحيحة ، لكن مواجهة ما المسارات ال
هو خاطيء وراسخ ليس باألمر الهين ، وذلك بسبب 
قوة التقاليد واألعراف وهيمنتها على المجتمع ، 
وبمثل هذا الحال ليس أمام المتنورين اال الرضوخ 
العتقادات المتخلفين ، فالتقاليد سلطة تفوق سلطة 
ي القانون في أحيان كثيرة ، وهذا هو السائد ف

 مجتمعنا .
تسهم منظومتنا الثقافية في صناعة شخصيات 
ازدواجية ، ظاهرها يختلف عن باطنها ، فكثيرا ما 
نحتفظ بآرائنا الحقيقية في المواقف السياسة 
واالجتماعية ، ونبدي ما يعاكسها تماما عندما يطلب 
منا ابداء رأي في أمر معين ، انها سطوة التقاليد 

ا هو معاصر من القيم ، التي يتقاطع بعضها مع م
عليك أن تدفع ما ال تتوقع من األثمان عندما تريد 
قول الحقيقة ، او السعي ألن يتطابق الكامن مع 
المعلن لديك ، الواقع بجميع حيثياته يمنعنا من 
التصالح مع الذات ، ولذلك أصيب المجتمع بأمراض 

 اجتماعية مزمنة ، وأولها النفاق .
ن تكون بقوام أهيف ،جميلة كتلك يريد رجالنا للمرأة أ

التي شاهدوها على الشاشة البيضاء ، او تلك التي 
رأوها في سفراتهم السياحية للعواصم المشرقة  ، 
ويعيبون عليها سمنتها ، وكيف لها أن تكون كذلك 
وقد ُحكم عليها بالسجن المؤبد داخل البيت ، 
وأصبحت الوظيفة لبعضهن رحمة  للخالص من 

لو لمدة وجيزة ، ال نريد للمرأة أن تخرج العبودية و
للترويح ، وال نستسيغ فتح ناد رياضي لها ، ونظن 
من غير الالئق اجتماعيا أن نخصص نواد اجتماعية 
لها ، ونتحسس كثيرا من اصطحابها في المناسبات 
، ونفضل بقاءها في البيت تحسبا من المشكالت التي 

ونريد لها  يحتمل ان تعترضنا في الشارع ، كل ذلك
أن تكون متفائلة ونشيطة وجميلة ، والويل كل الويل 
ان لم تكن كذلك ، فقد تكون لنا بحقها قرارات 

 مصيرية .
 

ذات القوام 
 األهيف

 وادي جليل د.أبقلم : 
 

 

 

المسرحي بعد التغيير وذلك تبعا لمعطياته التي لم يعد الحاضر لمسرح ديالى واقعا ال يسعف في تقييم منتجه 

بنية جديدة تنقل المسرح لعالم رحب فيه من الحرية والديمقراطية التي عن تخلق لنا نماذج إبداعية تنبثق 

تنشدها الثقافة عموما و مسرح ما بعد التغيير خصوصا , ولكنهم لم يستطيعوا بناء حاضر جديد لمسرح ما 

ن أن المسرح العراقي وديالى ومنذ بداية السبعينات كان سباقا في التجريب أيضا. والسبب بعد التغيير بالرغم م

هو أنهم كانوا يمشون على كومة من الرمال المتحركة ويعيشون فوضى الدهشة التي سلكها المجتمع في الال 

تؤشر ألفق جديد لما  انتقائية غير الخالقة , إن التجارب القلقة التي قامت بها بعض الفرق المسرحية والتي

فيها من الحرية واالستفزاز الفني والتي اعتمدت على النص المكتوب قبل التغيير بمعالجات جديدة يقين القول 

هو أننا قبل كل شيء إن أردنا بناء مستقبل للمسرح العراقي بشكل عام وديالى بشكل خاص , فإن الحاضر 

مستقر . واقع لم يستطع حاضره أن يؤسس لتقاليد مسرحية قلق في حيثياته المعروضة على واقع مضبب وغير 

ناجحة يواظب المتفرج فيها على حضوره المسرح كعادة ثقافية اجتماعية جمالية فنية فيها من المتعة والدهشة 

واإلثارة والتذكر والتفكر, وسببه األول هو غياب منظومة الثقافة والفن التي تعد منهجا تقليديا احترافيا رصينا 

 يتأثر بعوامل التعرية السياسية , لذلك لكي نعيد لمسرحنا في ديالى عافيته ونهضته الجديدة في ظل الحرية ال

والديمقراطية المنضبطة كنظام حياتي واعد فاعل في العراق الجديد علينا جميعا مسؤولية مشتركة في تحقيق 

المعرفة لخدمة مدنية المجتمع عموما وكل نهضة إبداعية في الثقافة والفنون والعلوم وكل عناصر ومنظومات 

من اختصاصه ومن خالل تأسيس بنى تحتية قادرة على التفاعل مع شعبها وجماهيرها وصوال للمجتمع المدني 

الواعد .لذا اقترح بعضا من المقترحات العملية التي تفيد الحاضر لنبني له مستقبال رصينا يحمل جنسيته 

الم في أصدق حوار للحضارات الحقيقي وليس عن طريق المقابالت التلفزيونية الوطنية وينفتح على تجارب الع

أن ترصد الدولة في ميزانيتها بناء مسارح عالية  - -1 .الدعائية التي لم نحصد منها موسما مسرحيا بعد

اقترح تأسيس ورشة عمل ألليات اشتغال العرض المسرحي للشباب المسرحي  -2الجودة والكفاءة في ديالى 

تأسيس برلمان مسرحي أو مجلس أعلى للمسرح يقوم على صياغة مرجعية تؤسس لجنسية المسرح  -3

تفعيل نظام الريبرتوار الجامعي حيث تقدم الجامعة كل عام موسمها المسرحي  -4المميزة في المنجز المسرحي 

الجمهور وتنشيط ذائقته  في كلية للفنون الجميلة وذلك لترغيب الجمهور بارتياد المسرح لتحقيق التفاعل مع

الفنية والمعرفية وفي الختام اتمنى ان يكون مسرح ديالى مسرحا  إبداعيا كبيرا  فيه فضاءات التألق ومناقشة 

الواقع االجتماعي، فهو رسالة إنسانية تحمل معها الكثير من المعاني الروحية، والمسرح في ديالى سابقا  كان 

ف جيال  مسرحيا  أعطوا الكثير لمسرح ديالى، واليوم المسرح في ديالى في يحمل رسالة االبداع والتجدد، وخل

 حالة سبات ويحتاج الكثير الستعادة تلك الروحية التي عمل بها في الستينيات والسبعينيات
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رب ضارة نافعة هكذا هي االمثال تاتي في محلها في اشد االزمات فتكا ، ومن منافع كورونا اننا اتجهنا 
فتراضي في المجاالت التي لم نكن نهتم كثيرا بتسخيرها لصالح حياتنا بقضنا وقضيضنا الى العالم اال

االكاديمية وكما قال الشاعر لكل جديد لذة غير اني وجدت جديد التقنيات غير لذيذ وهذا هو حال الكثير من 
الطلبة الذين وجدوا في شكل الكالسروم والفري كونفرانس كول والميتنك زوم احجار كأداء في وجوهمم 

ما الن ايقونة الكالسروم شبيهة بقاعة الصف التي اليحبها الطالب وربما الن بقية البرامج توحي بانها رب
فخاخ تنصب للطالب وليس مجاالت علمية رحبة ، اذكر مرة قال الدكتور سماح احد تدريسيي كلية الفنون 

ي جامعة وانما حياة اجتماعية في ديالى  انه عندما ذهب الى احدى جامعات تركيا  وجدها ليست مجرد كلية ف
متكاملة من مقاه ونواد ومسابح ودور سينما ومعارض مفتوحة و حياة مستمرة غير متوقفة،والنني فرح 
بالكالسروم وباالمكانات المستقبلية لبقية المنصات التعليمية فاني كنت اعلن تفاؤلي بالخطوة بينما وجدت 

 تناعة بها ولقد لخصت وجهات نظري بفوائد المنصاصدودا من كل الطالب وليس من اغلبهم وعدم ق
ان اغلب طالب الكليات ياتون اليها باستئجار سيارات لقاء مبالغ معينة سواء بشكل  -1 التعليمية باالتي: 

الذهاب واالياب الى الكلية يستغرق وقتا   -2يومي او خط  نقل واي خط اليقل عن ثالثين الف دينار شهريا 
اجراءات اللبس والتانق الخاصة بالذهاب الى  -3ساعة للمناطق القريبة وساعات للمناطق البعيدة اليقل عن 

مع وجود المحاضرة االلكترونية  -5الكلية تستغرق في اقل تقدير ساعة للطالب وربما اكثر للطالبات  
 -6ة بدون ضغط وني سيكون متاحا امام الطالب اعادتها الكثر من مرمسجلة ومحفوظة في الصف االلكتر

شعور المدرس بالمسؤولية من خالل االهتمام بنوعية المحاضرة النها ستكون معرضة للتقييم من قبل كل 
يتمكن الطالب من العمل الخارجي لكسب قوته وبنفس -7الجهات المعنية واوجه المقارنة مع بقية الزمالء 

تقليل المخاطر التي يتعرض لها الطالب  -8الوقت االستمرار بالدراسة في اي وقت من اليوم او االسبوع 

يحاول  10تقليل الزخم المروري الن شريحة الطالب كبيرة جدا  9والطالبة في طريق الذهاب واالياب 

 علىالمدرس تطوير تقنيات التعليم مثل استخدام االفالم والصور والموسيقى والرسومات وربما يساعد هذا 
مثل ان يطلب مدرس تحويل محاضرته الى برنامج بور يوينت او  رواج مكاتب تقنيات الدروس التعليمية

وكان رد الدكتور منتظر خميس من  .فيديو او صور او كرافيك وبالتالي عبور مرحلة الكتابة والسبورة فقط

الى جانب هذه المزايا توجد بعض التحديات كلية العلوم واالختصاص ببرامج التعلم والتعليم عن بعد بانه 
 : م االلكتروني يختصرها  كاالتيفي التعلي

ة ، عدم امكانية تقييم القدرات العاليه للطلب - 3، عدم امكانية اجراء االمتحانات -2 ،  ضعف البنية التحتيه
التعليم الجامعي يكسب الطالب امكانيات ومهارات للقياده والتدريس ومهارات البحث العلمي من خالل  -4

لتعليم االلكتروني قاصر عن تقديم قسم كبير من المراد -5.ر ، كل مباشاالختالط بالكادر االكاديمي بش
التعليم االلكتروني قاصر عن تقديم المواد المختبريه ) االجهزه المختبريه -6 ،  العلميه النظريه والهندسية

 والمواد وخبرات استخدامها (
ل العالم من خالل تجاربهم اثبت انه دوويضيف الدكتور منتظر خميس بان التعليم االلكتروني في كثير من 

من جانبه يرى الدكتور حسين العزاوي من كلية االعالم بجامعة بغداد ان اسابيع  .تعليم مرادف وليس بديل
قليلة اليمكن ان تكون كافية النجاح التجربة مشيرا الى ان واحدة من اهم مشاكل المنصات التعليمية هو 

الى  مزود الشبكة لتغيير نوعية االشتراك بهدف رفع المحاضرة  ضعف االنترنيت ويضيف الى انه لجأ
ويكمل( كما ان هناك مشكلة اخرى وهي ان تكون المحاضرة االلكترونية شبيهة  الفيديوية الى الطالب،

بالمحاضرة الواقعية اي ان يكون التدريسي مجرد متحدث امام الطالب عبر المنصة االلكترونية وانما ان 
االبداعية ويضيف العزاوي ان المؤشرات األولية توحي بنجاح التجربة مع تبلور فكرة  تتطور القدرات

مقترح ان يصار إلى مهرجان للفيلم التعليمي بصيغة مسابقة يشارك فيها كتاب سيناريو يعملون على تحويل 
ر بوينت على مستوى المادة الدراسية المكتوبة إلى فيلم باستخدام الملتي ميديا من الكرافيك والمونتاج والبو

الكليات واألقسام وان تتولى لجنة التعليم في مجلس النواب الدعوة إلى تشريع قانون دعم التعليم اإللكتروني، 
ودعوة  الكتاب المهتمين بتيسير العلوم اإلنسانية والعلوم الصرفة، لتشجيع الشباب على تقبل المادة العلمية 

 رفيه فقط والثقافة الشعبية سريعة االندثار.الت علىإزاء تحديات التشتيت المعتمدة 
 

د. نبيل وداي م.   
ديالى -ةتدريسي في كلية الفنون الجميل  

 

 أ.م.د. سماح حسن فليح 
ديالى - ةكلية الفنون الجميلفي تدريسي   

 

الدراسات الحديثة الى ان سماع  اشارت

الموسيقى يحث الدماغ لكي يفرز مادة تسمى 
والتي   Endorphins)اندرو فينز ( 

تفرزها الغدة النخامية . واالندروفينز هي 
مجموعة من المواد الطبيعية التي تنتمي الى 

والتي تشبه في تركيبها  Peptid)البيبتيد( 
اليها المورفين .ان هذه النتيجة التي اشار 

مركز الدراسات واالبحاث في جامعة اوهايو 
االمريكية من المؤمل ان تحدث تغيرا جذريا 
في اآلراء المعروفة عن كيمياء االلم ، وذلك 
لكون عمل االندروفينز له عالقة في االلم 
والمتعة والسرور واالنفعال , وبما ان سماع 
الموسيقى يعمل على تنشيط افراز االندروفينز 

موسيقى لها عالقة بعالج الجسم اذن فال
وراحته وشفائه من االمراض.وقد اشارت 
دراسة اخرى اجراها مركز الدراسات 
واألبحاث في جامعة اوهايواالمريكية ان 
العدائين الذين يمارسون الرياضة بذلوا جهدا 
اقل اثناء العدو عندما مارسوا تلك الرياضة 
على انغام الموسيقى  حيث تمت مقارنة 

ة عدائين يستمعون الى الموسيقى مجموع
سماعات االذن بمجموعة ثانية ال تستمع الى 
الموسيقى  اثناء ممارسة الرياضة , تبين ان 
العدائين الذين استمعوا الى الموسيقى بذلوا 
جهدا اقل وتم تفسير ذلك بان مادة االندروفينر  
تعمل على التقليل من الشعور بالتعب اثناء 

ات اخرى أجريت لمعرفة الجري . وبينت دراس
تأثير الموسيقى على وظائف اجزاء الجسم 

تبين اذ وبالتحديد وظائف العضالت وكفايتها ،
ان تخطيط رسم العضالت عند سماع االنسان 
للموسيقى يزيد من نشاط العضالت ويرفع من 
كفايتها مما يرفع بالتالي كفاية نشاط االنسان 

من بشكل عام .ان العالج بالموسيقى شكل 
اشكال العالج الذي يستخدم الموسيقى كوسيلة 
للشفاء او االستجابة إلشكالية معينة ووسيلة 
مميزة للتعبير نظرا ألنها تسمح للفرد 
بالتخلص من الطاقة السلبية هذا باإلضافة الى 

نفسيته ، وتشير العديد  تأثيرها االيجابي على
من الدراسات الى ان العالج بالموسيقى من 

ساعد على تحسين الحالة المزاجية شانه ان ي
للشخص وهو ما اكده المتخصصون ،مما 
يكون لهذا االمر اثارا ايجابية على المرضى 
في المستشفى من خالل جعل االقامة في 

 المستشفى اكثر رفاهية لهم ولعائالتهم.
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 (  الثالثةسلسلة مقاالت ) الحلقة 
 أ.م.د. يسرى عبد الوهاب محمود :بقلم   

 جامعة ديالى -كلية الفنون الجميلة 

 العربية بعيون غربية

انتشار االزياء الشرقية في بالد الغرب بعد  ساعد

انتشار  علىسقوط القسطنطينية في ايدي العثمانيين 
المظاهر الشرقية في اوربا, بعدما شرع الفنانون 
األوربيون برسم أزياء االتراك بقفاطينهم وعمائمهم 

ايضا حضور السفراء  اسهمالمرصعة بالجواهر, كما 
الغرب مع جواريهم بثيابهن العثمانيين الموفدين الى بالد 

المزركشة التي كانت محط انظار الجميع, حتى تحولت 
الفكرة العامة لتلك االزياء الى تصميمات الموضة 
االنكليزية والقت رواجا كبيرا داخل المجتمع الغربي 

ترسيخ على .فساعدت هذه العوامل مجتمعة او متفرقة 
نظرة الغرب الى جميالت الشرق كما يطلقون على 
المرأة العربية في احاديثهم اليومية وافكارهم المشيرة الى 

وهذا ما انها الجارية والمحظية ,وليس اكثر من ذلك .
 اذتكشفه لنا العناصر واالفكار المتضمنة في لوحاتهم، 

نجد أن الفنان قد اسقط عاطفته المشوهة نحو المرأة 
ة  العربية من خالل ايقاع تعبيري لأللوان والخطوط الدقيق

وتتناقض هذه في اشارة واضحة الى االستمتاع والنشوة.
الصورة تناقضا شديدا مع تاريخ المرأة العربية قديما 
وحديثا والذي ال تكفيه سطورنا هذه, ويكفينا فخرا عرض 
حركة النهضة النسوية العربية التي بدأت في نهاية القرن 
ية التاسع عشر والتي عكست الطبيعة الفكرية للمرأة العرب

بشكل عام واهتماماتها وتطلعاتها في تلك الفترة، 
وطموحها للحرية والمساواة والعمل, بصورة ال تتطابق 
مع الصورة التي قدمها المستشرقون عنها, والتي لم تكن 
ولن تكون يوما عليها, فال يمكن للجارية والمحظية 

وان حقيقة تصوير النساء التفكير في االدب والفن والعلم .
ات المستشرقين بهيئات  جنسية بحتة استندت الى في لوح

ة تخدم الفكر الغربي االستعماري الهادف مرجعيات فكري
الى تشويه شخصية المرأة العربية وإظهارها على انها 
رمز للجنس والجمال دون التركيز على دورها البارز 
في المجتمع ومهمتها في التربية والتنشئة ,ولو كانت كما 

رية او محظية لما ظهر من ابناءها من تم تصويرها جا
حمل لواء التحرر من قيود العبودية , فال يمكن لعبد تقديم 

وهل يعقل ان يكون جمال الدين االفغاني  الحرية الحد.
رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده  واحمد فارس الشدياق او

لذا يعد الفن ،  لجواري ومحظيات؟  و غيرهم الكثير ابناء
للتغيير وال يجب ان يحمله اولئك المشوهون سالحا مهما 
 في ارواحهم.

  

  ابراهيم نعمة محمود: االسم
 دكتور استاذ: العلمية المرتبة

 Dr.ibraheem58@gmail.com: البريد االلكتروني 
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شارك كل من د.وعد عبد االمير خلف و م.م. رؤى خالد شهاب 

 العلمي  في المؤتمرديالى  –التدريسان في كلية الفنون الجميلة 
الدولي االفتراضي لجامعة القادسية الذي عقد تحت شعار جائحة 

.وجاءت مشاركة الدكتور وعد عبد كورونا وتداعياتها على الفرد
االمير بورقة بحثية بعنوان : قراءات مسرحية في زمن الكورونا 
ومشاركة التدريسية رؤى خالد شهاب بعمل فني بعنوان الصرخة 

الذي افتتحت جلساته في العلمي تمر المؤهذا ان ، والجدير بالذكر 
الثاني والعشرين من نيسان قد عقد بالتعاون مع منظمة الصحة 

 وبمشاركة دولية وعربية ومحلية . العالمية
 

 

شاركت التدريسية في قسم الفنون التشكيلية م.م. شيماء مقداد 
حميد في الورشة العلمية التي اقامها مركز التعليم المستمر 
في جامعة تكريت تحت عنوان اساليب البحث على محركات 
البحث في االنترنيت ، فضال عن مشاركتها في الورشة 

يض حول كلية التمر –العلمية التي اقامتها جامعة الموصل 
قواعد االسعافات االولية.وتأتي هذه المشاركات التي اقيمت 
عن طريق برامج ومنصات التواصل االلكترونية ضمن 
فعاليات وانشطة اساتذة كلية الفنون الجميلة المستمرة ضمن 
المحافل العلمية المحلية والعربية والدولية ، وتسجيل 

جائحة الحضور الفاعل والمتنوع فيها في فترة الحظر ل
 كورونا .

 

المعاني من اإلشارة إلى ما يتميز به جسد الممثل على المسرح من قدرات عالية تقدم كل ما هو معقد من بد  ال

والرموز ، إذ إن كل حركة من حركات الممثل تقدم داللة ومعنى , فيمكن لحركة الممثل أن تدل على الزمان أو المكان 

( بقوله " إن الجسد هو السطح الذي تنقش عليه األحداث أو محتوى النص القصصي . وهذا ما يؤكده  ) ميشيل فوكو

تم التعامل معه باعتباره متحركا  وهذه الحركة تتدفق باستمرار لبث الدالالت نفسها ".  ويزاد على ذلك أن جسد الممثل ي

جسد الممثل بكل حركاته وسكناته واستقامته  نإ . من خالل أفعال وسلوكيات وتصرفات الممثل على خشبة المسرح

سرح الكثير من في الم وانحنائه ، يمكن أن يصبح لغة في التمثيل فالحركات الجسدية التمثيلية توصل للجمهور

ه يقوم بها الممثل يمكن لها أن تعبر عن ءإيماو فكل حركة أو أشارة . المعلومات واالنطباعات دون اللجوء إلى الحوار

حقيقة ما, ويمكن اإلشارة إلى المسرح اإلغريقي في بدايات التمثيل والذي كانت تمارس فيه الحركات الجسدية للتعبير 

بحركات الجسد  يضا  بصرية ذات طابع مؤثر بالجمهور ، وكذلك نجد أن الرومان قد اعتنوا أعن دالالت وإشارات 

ومدلوالته في العرض المسرحي ، فالحركة الجسدية في المسرح الروماني كانت تخلق تأثيرا  بالمتلقي من خالل تفاعل 

ية للممثل مبنية على دقة الحركة التي التفسير أو القراءة لمدلوالت الحركة الجسد نإ . الممثل والكورس والموسيقى

يؤديها , وكذلك على التعبيرات التي ترافقها من وجه الممثل ، خاصة  تلك العضالت المحيطة بالعين والفم ، فالجمهور 

و نجد ان الفنان القدير ) سامي  . تحت سطح هذه الحركات نيقرأ هذه الحركات ويتمكن من خاللها تفسير النص الكام

يد ( يشير إلى أن الحركات واإليماءات الجسدية للممثل تعد نظاما  رمزيا  يمكن أن يفهمه العديد من البشر ، عبد الحم

وقد أطلق على هذا النظام حديثا  تسمية ) لغة الجسد ( وهي اللغة البديلة عن الكلمات .وهذه الحركات واإليماءات  

ويظل جسد الممثل هو العنصر . ر بدون استخدام الحوارفكرة أو شعور معين يوصله الممثل إلى الجمهو نتعبر ع

وفي النهاية فان التمثيل .كل المعاني والدالالت للجمهور  إبرازالمميز الذي غالبا  ما يعتمد عليه العرض المسرحي في 

 من تنمية كل طاقاته وأدواته مستفيدا   لىهو نوع من أنواع تقديم صورة لشخصية يوجدها المؤلف ، يسعى الممثل إ

ففي دراسة قامت بها جامعة  . كل التمرينات والتدريبات التي تجعله قادرا  على تجسيد هذه الشخصية على أحسن وجه

اكسفورد , تناولت طرق توصيل المعنى أثناء التخاطب ، أظهرت الدراسة أن هناك ثالث وسائل يستخدمها اإلنسان 

برة الصوت , لغة الجسد . وكانت النسبة العليا هي إلى لغة الجسد لتوصيل المعنى أثناء التخاطب الشخصي , الكالم , ن

 % .7% , والكلمات 38والصوت  ،% 55إذ بلغت نسبتها 
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