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 قائمة باسماء بحوث التخرج الدراسة الصباحية -قسم الفنون التشكيلية 

2022-2021العام الدراسي    

نمير قاسم خلفطلبة تحت اشراف أ.د. اسماء ال  

 ت اسم الطالب  التخصص  عنوان البحث 

 1 اسالم رعد محمد فاضل رسم االسلوب التجريدي في اعمال الفنان مؤيد عباس

ي انموذجا(الخطاب البصري في فن الشارع )الفنان بانسك  2 افراح فاضل خماس رسم 

 3 حارث خالد عبد خلف رسم المدرسة التجريدية الهندسية)بيت موندريان انموذجا(

 4 حيدر انور محمد رسم السمات التعبيرية في الرسوم التوضيحية)جان كارزو انموذجا(
 5 شيرين نصيف جاسم رسم الالتصويرية في اعمال الفنان كاندنسكي

كنلوجي وانعكاساته على فن الكرافيكالتطور الت  6 عال ثائر حميد رشيد رسم 

 االعتبارات الواجب توفرها في تصميم قوالب الكرافيك التقليدي
 )قوالب الخشب واللينو والمعدن(

 7 ناصر حسين منصور رسم

 8 نور الهدى عبد علي مجيد رسم رؤية فنية لتنفيذ اعمال المكساميديا
 

أ.م.د جوالن حسين علوانراف تحت اش طلبةاسماء ال  
 ت اسم الطالب  التخصص  عنوان البحث 

 9 استبرق مجيد حكيم رسم جماليات التعبيرية االلمانية في الفن االوربي الحديث
 10 اسراء كريم مجيد حميد رسم االسلوب الواقعي في اعمال الفنان عماد الجيال
غاتوظيف صورة المراة في اعمال الفنانة وسماء اال  11 خمائل عمار جليل رسم 

تكامل بنائية اللوحة التشكيلية المعاصرة من خالل توظيف الرموز التراثية 
 البغدادية

 12 دانية غانم رشيد رسم

 13 غفران مهدي عنوان رسم التجريدية الغنائية في اعمال الفنان ارشلي غوركي
سمر  تقنيات انشاء اللوحة الجدارية)فسيفساء الزجاج انموذجا(  14 غيث عبد السالم داود 

 15 نور خضر سلمان نجم رسم استلهام عناصر فنية من بيئة االهوار في انتاج اللوحة التعبيرية
 16 نور محمد سامي حسن رسم التاثير الجمالي لتقنية الكثافة اللونية في اللوحة الزيتية

 

تحت اشراف أ.م عماد خضير عباس طلبةاسماء ال  
لتخصص ا عنوان البحث   ت اسم الطالب  

 17 آيات خليل ابراهيم رسم صياغات تشكيلية حديثة في الرسم بالوان االكرليك
 18 ايمان كامل علي رسم تضمين مشاهد الرقص في الفن العربي المعاصر
 19 رفل مؤيد احمد ذياب رسم انماط بورتريه المراة في الفن العراقي المعاصر



لفنان نمير قاسمالتنوع االسلوبي في اعمال ا  20 رواء احمد علي حسين رسم 
 21 فاطمة اسماعيل علوان رسم توظيف الحرف العربي في التشكيل العراقي المعاصر

 22 فائزة عمر جواد عويد رسم الخامات المستخدمة في فن الكوالج
رهاجر حسين ناص رسم االنماط المتداولة في اعمال الفنانين التشكيلين في محافظة ديالى  23 

 

م.مؤيد عباس كريمتحت اشراف  طلبةاسماء ال  

 ت اسم الطالب التخصص عنوان البحث
 24 براء اياد جبار رسم دراسة تحليلية العمال الفنانين التشكيليين في مدينة خانقين)نماذج مختارة(

 25 براء اياد فاضل رسم توظيف تقنيات الكرافك في االعمال العراقية المعاصرة
الشكل في رسوم الفنانة عفيفة لعيبي جماليات   26 ريام عبد الجبار خضير رسم 

 27 زهراء عباس عبد االمير رسم طرز الفن االوربي الحديث)دراسة مقارنة(
 28 محمد عبد هللا علي رسم الواقعية التعبيرية في اعمال الفنان سيروان باران

عباس مروة طه احمد رسم جماليات اللون عند الفنان فائق حسن  29 

هديل عبد الجليل  رسم السمات الجمالية لفن البوستر المعاصر
 30 اسماعيل

 

م.م شيماء مقداد حميدتحت اشراف  طلبةاسماء ال  
 ت اسم الطالب  التخصص  عنوان البحث 

بنين قاسم سلطان  رسم تطويع تقنيات الرسم المائي في اعمال الفنان عادل اصغر
 محمد

31 

 32 تبارك كاظم ثابت كاظم رسم ة للفن العراقي المعاصر السمات الجمالي
 33 زينب محمد عبد االمير رسم الظل والضوء في اعمال الفنان رامبرنت

 34 زينب محمد كاظم رسم استلهام الفن الرافديني في الرسم الجداري المعاصر
 35 مروة فاضل عناد صالح رسم عالقات التكوين في اعمال الفنان بالسم محمد
مريم لطيف عبد االمير  رسم الخيول العربية في اعمال الفنان كاظم حيدر

 مهدي
36 

 تغاير المراحل اللونية في رسوم الفنان بابلو بيكاسو 
 )المرحلة الزرقاء والوردية انموذجا(

 37 هند حاتم احمد خليل رسم

 

رؤى خالد عبد اللطيفتحت اشراف  طلبةاسماء ال  

 ت اسم الطالب   التخصص عنوان البحث 
 38 تبارك نعمان جمعة رسم دالالت الصورة في لوحات حافظ الدروبي

 39 تقى احمد عباس احمد رسم المضمون البيئي في الرسم العراقي المعاصر



 40 سجى طارق علوان رسم تاثير بيئة الشرق في الرسم االوربي المعاصر
 41 سرور معن رحيم رسم الخطاب المفاهيمي في الرسم العراقي المعاصر

 42 مصطفى محمد سليم رسم جماليات اللون في الرسم العراقي المعاصر
 43 منى منذر عزيز محمد رسم السمات الرمزية في الرسم العراقي المعاصر

 44 ياسمين فليح مجيد رسم المعالجات التجريدية للشكل في رسوم ضياء العزاوي 
 

 بحوث التخرج الدراسة المسائية قائمة باسماء -قسم الفنون التشكيلية 

2022-2021العام الدراسي    

نمير قاسم خلفطلبة تحت اشراف أ.د. اسماء ال  
 ت اسم الطالب  التخصص  عنوان البحث 

 1 اسامة علي كاظم رسم بدائل مستحدثة للتطبيقات الحرة في فن الرسم االكاديمي

رسم العراقي المعاصرالفن التعبيري التجريدي وجماليات الالشكل في فن ال  2 اسيل خلدون مصطفى رسم 

 3 سمير رياض بكر رسم تجارب فن الكوالج في الرسم العراقي المعاصر

 4 سناء احمد طه رسم دور الفكرة الفنية في استنباط اساليب وتقنيات مستحدثة في فن الرسم الزيتي
 

أ.م.د جوالن حسين علوانتحت اشراف  طلبةاسماء ال  
حث عنوان الب  ت اسم الطالب  التخصص  

 5 ايمان فاضل حسين رسم توظيف فن الزخرفة في الرسم العراقي المعاصر
 6 بشرى هاشم حميد رسم جماليات الفن المعاصر)الفن الشعبي انموذجا(

 جماليات التكوين في المدرسة السريالية 
 )سلفادور دالي انموذجا(

 7 صالح احمد مهدي رسم

ارت وسماته الفنيةتطبيقات فن البوب   
 )آندي راهول انموذجا(

 8 ضحى عبد المجيد حسن رسم

 

تحت اشراف أ.م.عماد خضير عباس طلبةاسماء ال  
 ت اسم الطالب  التخصص  عنوان البحث 

 9 تحرير طالب احمد رسم تعبيرية اللوحة المرسومة اثناء جائحة كورونا
ية للفن التشكيلي العراقي التكامل االبداعي لتقنيات الرسم والقيم الجمال

 المعاصر
 10 دنيا عيسى عبد جابر رسم

استلهام الرموز التعبيرية والبيئية في اعمال الفنانين التشكيليين  
 العراقيين

 11 ضحى فؤاد عبود رسم



 12 عبد الستار جبار مهدي رسم العالقة بين الموروث الثقافي العراقي القديم وفن الرسم العراقي المعاصر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 السمات التعبيرية في الرسوم التوضيحية ) جان كارزو انموذجاً (

Expressive features in illustrations (Jean Carzo as a model) 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

َذر   اْلآِخَرةَ   آََنءَ  اللَّْيلِ  َساِجًدا َوقَائًِما ََيْ وَ  قَاِنت   آ نْ  ه   )َآمَّ

ونَ   ينَ  يَْعلَم  ِ َتِوي اَّلَّ ۗ  ق لْ  َهلْ  يَس ْ و َرْْحَةَ  َرب ِهِ   َويَْرج 

ََّما يََتَذكَّر   ُآول و اْلَلَْباِب ( ن
ِ
ۗ  ا ونَ   ينَ  َل  يَْعلَم  ِ  َواَّلَّ

صدق هللا العلي العظيم   

 

 9سورة الزمر: اآلية 

 

 

 



 

 

 اإلهداء

 

 

أهدي هذا البحث الى كل من ساندني في 

 مسيرتي الدراسية وتكفل بنجاحي ودعمني

لكي أصل الى هذه  خالل مسيرتي العلمية

 تفوق.المرحلة من النجاح وال

 

 

 

 

 

 

 



 

 الطالب  

 حيدر أنور 



 

 الشكر والتقدير

 

 بالعقل وزوده ميبالتكر وخّصه واصطفاه اإلنسان خلق الذي الحمدهلل  

 خاتم محمد دنايس على والسالم والصالة ، خلقه من ريكث على وفضله

 القدوة ةيللبشر وقدم بفضله وأشاد العلم على حث الذي نيوالمرسل اءياألنب

 . اآلخر وميوال هللا رجوي كان نلم الحسنة األسوة فكان والمثل

 والديّ  سندي هللا بعد ريالكب الفضل له من العلمي المقام هذا في أشكر 

 .وإلخوتي لي ا  يباق ذخرا   وجعلهما ورعاهما هللا حفظهما نيزيالعز

 أحاطتني التي الىيد جامعة لجامعتي والشكر اإلمتنان ميبعظ أتقدم كما

 أن المتواضع الجهد هذا أنهي وأنا امالمق هذا في لي بيطيو ، ةيبالرعا

 التشكيلية الفنون قسم في االفاضل ألساتذتي ريوالتقد الشكر بوافر أتوجه

 جهود من معي بذلوه لما ، الصباحية الدراسة – لةيالجم الفنون ةيكل في

 .  الدراسة فترة لةيط

 مقاس رينم الدكتور الفاضل استاذي الى والعرفان الشكر بوافر أتقدم كما 

 مخلصة ةيعلم جهود من معيبذله  لما البحث هذا على المشرف خلف

 . حسناته نيمواز في هللا جعلها دةيسد هاتيوتوج ونصائح

 ديعم محمود شاكر عالء الدكتور األستاذ إلى ليالجز بالشكر أتقدم وكذلك 

 الدراسة في خصوصا للطالب عهيوتشج لمؤازرته ، لةيالجم الفنون ةيكل

 .  الصباحية

 التشكيلية الفنون قسم سةيرئ دةيالس الى ليالجز بالشكر ضايأ واتقدم 

 أنسى ال انني كما. الجزاء ريخ هللا فجزاها نيالمستمر واهتمامها لمتابعتها

 نيالذ القسم في التييوزم زمالئي عيجم إلى الشكر ليبجز أتقدم ان

 اتهميح في هللا وفقهم ةيالكل في دراستي فترة في اعزاء اخوة رافقوني

 .القادمة ةيالمستقبل



 

 

 

البحث ملخص  

 

 األعمال بدراسة يتحدد فنية ابعادا المجال هذا في البحث تناول

 اعمال في ظهرت وقد التعبيري الفن لمدرسة التعبيرية الفنان

كارزو(. الفنان)جان ومنهم العالميين الفنانين  

 التعريف االول الفصل تضمن فصول اربع الى البحث قسم وقد

 لتحقيقها يسعى التي واالهداف واهميته البحث ومشكلة بحثبال

.البحث في وردت التي المصطلحات تحديد عن فضال  

 وقد السابقة والدراسات النظري االطار الثاني الفصل تناول كما

 والتعبيرية( كتوضيح )التعبير األول: وهما مبحثين تضمن

 وتاريخها معها فنية كمدرسة التعبيرية وماهي التعبير لمصطلح

 على والتعرف المعاصر الرسم في التعبيرية االساليب عن فضال

 المبحث اما.االسلوب هذا سياق في اشتغلوا ممن الذين الفنانين

األوروبي  الرسم في التعبيرية السمات تضمن فقد الثاني

 تمثلت والتي البحث اجراءات الثالث الفصل تضمن كما.الحديث

 وتحليل للدراسة الخاضعة يناتوالع البحث مجتمع جمع بكيفية

 تضمنها التي النتائج عرض الى الدراسة هذه وانتهت العينات

عن  فضال استنتاجات من طرح ما بأهم والخروج الرابع الفصل

  التوصيات والمقترحات.

 الطالب

  حيدر أنور



 الفهرست

 الصفحة المحتوى تسلسل

 ١ اآلية القرآنية ١

 ٢ اإلهداء ٢

 ٣ الشكر والتقدير ٣

 ٤ ملخص البحث ٤

 ٥ الفهرست ٥

 الفصل االول

 ٦ مشكلة البحث ١

 ٦ اهمية البحث ٢

 ٦ اهداف البحث ٣

 ٦ حدود البحث ٤

 ٧ تحديد المصطلحات ٥

 الفصل الثاني

 ٨ االطار النظري ١

 ١٤ مؤشرات االطار النظري ٢

 ١٥ الدراسات السابقة ٣

 الفصل الثالث

 ١٧ منهج البحث ١

 ١٧ مجتمع البحث ٢

 ١٧ لبحثعينة ا ٣

 ١٧ ادوات البحث ٤

 ١٨ تحليل العينات ٥

 الفصل الرابع

 ٢٧ نتائج البحث ١

 ٢٧ االستنتاجات ٢

 الفصل الخامس

 ٢٨ توصيات البحث ١

 ٢٨ مقترحات البحث ٢



 ٢٩ المصادر ٣

 )الفصل األول )اإلطار المنهجي للبحث

 

 :-أوال:مشكلة البحث

في الحركة  ممن كان له الدور الكبير،ميينإن الفنان جان كارزو من الفنانين العال

التعبيرية في أوروبا والعالم حيث لم يكتب عنه اال دراسات علمية بينما انعدمت اي 

وهنا يأتي التساؤل: ما هي السمات ، وسيلة او بحث في هذا المجال في العراق

 التعبيرية في الرسوم التوضيحية للفنان جان كارزو؟

 

 -ثانيا:أهمية البحث:

سلط البحث ضوءا معرفيا على االتجاه التعبيري وسماته عموما وتبيان أثره في ي

أعمال الفنان جان كارزو،خصوصا إبراز دوره الكبير في تطوير المسيرة الحركية 

 الفنية ومساهمته القيمة في إثراء وإغناء الفن التعبيري.

 

 :-ثالثا:هدف البحث

 الفن التشكيلي. التعرف على الحركة التعبيرية وسماتها في-1

الكشف عن أهم السمات التعبيرية في الرسوم التوضيحية في أعمال الفنان جان -2

 .كارزو

 

 :-رابعا:حدود البحث

 الحدود الموضوعية:السمات التعبيرية في الرسوم التوضيحية للفنان جان كارزو.-1

رزو الحدود الزمانية والمكانية:دراسة عينات من اللوحات التعبيرية)جان كا-2

 م(2000-م1929خالل فترة حياته الفنية))إنموذجا

 



 

 

 -خامسا:تحديد المصطلحات:

السمة:عرف مورنو السمة على انها"كل خاصية يمكن مالحظتها في عمل فني، أو 

اي معنى من معانيه الراسخة المستقرة، والسمة صفة مجردة ال وجود لها بمعزل 

 عن الشيء الملموس".

دوافع واحاسيس  عاني للوجدان الذاتي والجماعي منالتعبيرية:هي إظهار الم

اي بعبارة موجزة تعبير عن األشياء ،ومشاعر وافكار بوسائل فنية وبوسائط مادية

 بوسائل فنية.

 تستعمل توضيحي تمثيل أنها على التوضيحية الرسوم ويعرف الرسوم التوضيحية:

 قدرا   تبوب لكي يةالتوضيح والمصورات واالرقام والخطوط والكلمات الرسوم فيه

 لألشياء بصري تمثيل بأنهامعينة،ويعرفها )خميس(  عالقات تظهر أو البيانات من

 والرموز الخطوط على اساسا تعتمد والمجردة، الملموسة والعمليات واألفكار

 في الموجودة والنسب التفاصيل بكل التقيد دون من والمكتوبة المرسومة البصرية

 .تمثله الذي الشيء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة()

 

 أوالً:المدارس الفنية في أوروبا:

 أوروبا في والتشكيلية الفنية واألشكال المذاهب وكثرت وتنوعت تعددت

 القرون في وتعدد انتشر الذي المسيحي الفن فترة ونهاية انقضاء بعد

 القرن أوائل في النهضة فن وظهر فسطع الوسطى واألزمنة والعصور

 بدال وموهبته بفرديته الفنان وتفاخر اعتزاز ذلك وصاحب عشر الخامس

 الدينية واألحداث التغيرات إن إال كبير، مجتمع في ذائبا يكون إن من

 م1600 عام الطبقة خدمة المجتمع في ظهرت التي والفكرية والسياسية

 البرجوازية الطبقة خدمة في كان الذي الباروك فن ظهور في دور لها كان

 طراز أن على الحاكمة، واألسر بالعائالت ارتبط الذي الروكوكو وطراز

 م1789 عام الفرنسية الثورة واندالع قيام بعد فرنسا من اختفي الروكوكو

 بإسم الرومانية اإلغريقية الفنون مقوماته من استمد فني طراز بها وظهر

 الغرب في والتشكيلية الفنية الحركات وتتابعت وتوالت. العائدة الكالسيكية

، والواقعية والطبيعية الرومانتية فظهرت عشر التاسع القرن مطلع منذ

 يخضع للفن التشكيلي الهجوم إن ونجد نرى الفنون تاريخ في مرة وألول

 في يبحثون العلماء بدأ حيث والحديثة الجديدة واالكتشافات العلم لتأثير

 هذه وساهمت الشمسي التصوير آلة اخترعت كما باأللوان الضوء عالقة

 القرن إلى نصل إن وما..... التأثيري المذهب وابراز ازدهار في األحداث

 وأهمها أبرزها من جديدة مذاهب ونجد ونشاهد نقابل حتى العشرين



 الحرب اندلعت وعندما.....والمستقبلية والوحشية التكعيبية المذاهب

 المجتمعات في والبالد الدول عمت تيال الفوضى أثرت األولى العالمية

 الشهرة عن تبحث التشكيلين والفنانين الفنانين من طائفة وانفعلت اإلنسانية

 أجدادهم عن الفنانون ورثها التي الجمالية بالقيم فضربوا والمآسي باألهوال

 - بإسم عرفت الفن تحارب وغريبة شاذة أعماال وأخرجوا الحائط عرض

 والتجريدية السريالية بحركتي المتعددة الحركات ههذ واختتمت - الدادا

 في والبحث والتعمق الغوص إلى األولى وتنشد وتسعى وتهدف والتشكيلية

 وتنشد وتهدف تسعى حين على والالشعور اإلحساس عدم وفن أعمال

 الالمعقولة األشكال وجمال فن في والبحث والتعمق الغوص إلى الثانية

 .والهندسية والالموضوعية

 

المدرسة الكالسيكية:-1  

 أو الممتاز أو( األول الطراز) وتعني يونانية مفردة هو كالسيكية لفظ أن

 المثالية، الجمالية األصول فنهم في اليونان أعتمد حيث النموذجي، المثل

 النساء أو للرجال وأشكاال رسوما ومنحوتاتهم رسوماتهم في ونرى فنشاهد

 فقد النساء، في المثالي والجمالي جالللر الجسماني الكمال اختاروا وقد

 ظهر لقد مثالية، ونسب مثالي وضع في األنسان يرسمون أو ينحتون كانوا

 وظهرت جسماني، كمال بطل أو عمالق وكانه الفنية أعمالهم في الرجل

 األفضل، هو عندهم كان الكالسيكي فالمفهوم جمال، ملكات وكأنهن النساء

 المعروف الفنان المدرسة هذه فناني أشهر ومن..والجودة المثال بل

 فن في( أنجلوا مايكل)و والرسم التصوير فن في( فينشي دا ليوناردو)

 الذهبي، العصر بفترة هؤالء فترة سميت وقد وغيرهم، والعمارة النحت

 .النهضة عصر في الفنية المراحل أعلى واعتبرت

 :الواقعية المدرسة-2

 أصحاب أعتقد فقد الرومانسية، درسةالم على ردا الواقعية المدرسة جاءت

 وتسليط هي، كما الواقع أشكال برسم الواقع معالجة بضرورة المدرسة هذه

 يسجل بأسلوب للجمهور إيصالها الفنان يريد هامة جوانب على األضواء



 االتجاه على ركزت الواقعية فالمدرسة. نفور أو غرابة دون بدقائقه الواقع

 فصور الذات من أهمية أكثر موضوعيال المنطق وجعلت الموضوعي،

 في ذاته يدخل أن دون وأمانة، بصدق اليومية الحياة الرسام

 صور فقد الواقعية المدرسة أعالم أهم من كوربيه يعتبرالفنان..الموضوع

 اشهر ومن عصره، في االجتماعي الواقع تعكس التي اللوحات من العديد

 واقعيا، فنانا( كارفاجيو) نالفنا يعد وكذلك ،(الجناز)و(المرسم)لوحاته

 القرن في ظهر الجنسية، إيطالي( كارفاجيو) الفنان أن بالذكر والجدير

 لوحاته أشهر ومن كوربيه، لعصر سابقة فترة في عشر، السادس

 (.العشاء)

 :الرومانسية المدرسة-3

 الثامن القرن أواخر في الفنية الرومانسية المدرسة ظهرت سيليا مدرسة

 التطور ذلك بعيد حد إلى وفسرت عشر، التاسع لقرنا وأوائل عشر

. المعرفة وتوسع العلم تقدم مع ابتدأ الذي الوقت، ذلك في الحضاري

 وتميل المنطق، من أكثر واإللهام والخيال العاطفة على الرومانسية وتعتمد

 والتصرفات واألحاسيس العواطف عن التعبير إلى الفنية المدرسة هذه

 العقل في والجمال الحقيقة بأن الرومانسية فنان يؤمنالحرة،و التلقائية

 دي يوجيه) من كل الرومانسية فناني وأشهر أهم العين،من في وليس

 ومن الفنية، اللوحات من العديد الكوروا صور فقد( جاريكو)و( الكرواه

 الثورة عن الفنان عبر اللوحة هذه وفي الشعب، تقود الحرية لوحة أشهرها

 فقد( جريكو) الفنان الكادح،اما الشعب نفوس مألت لتيا التي العارمة

 تعريفه في سببا كانت لوحة بينها من الفنية، الموضوعات من الكثير صور

 .الميدوزا غرق لوحة وهي بالجمهور،

 

 :التجريدية المدرسة-4

 زاوية من ورؤيته الطبيعي، باألصل الفنية التجريدية المدرسة اهتمت

 ودوائر، ومربعات مثلثات مجرد إلى اظرالمن تتحول حيث هندسية،

 أو المتراكمة الورق بقصاصات تكون ما أشبه التجريدية اللوحة وتظهر



 مترابطة إيقاعية قطع مجرد أي السحب، أشكال أو الصخور من بقطاعات

 من شيئا   طياتها في تحمل كانت وإن مباشرة، بصرية دالئل لها ليست

 المذهب فإن وعموما  . الفنان هاب مر التي التشكيلية التجربة خالصة

 عنها والتعبير األشياء جوهر عن البحث إلى يسعى الرسم، في التجريدي

 وجدان أثارت التي الفنية، الخبرات داخلها في تحمل موجزة أشكال في

 مؤسس هو عدس رأفت/  العالمي التشكيلي الفنان ويعتبر.التجريدي الفنان

 هو رئيسيين بإتجاهين لوحاته يزتتم حيث الزخرفي، التجريد فن ورائد

– كاندسكي الفنان نجح واأللوان،وقد الخطوط وزخرفة األشكال تجريد

 مربعاته في الروح بث في -العالميين التجريدية فناني أحد وهو

 .أوالمنحنية المستقيمة وخطوطه ودوائره ومستطيالته

 -ثانياً: المدرسة التعبيرية في الفن االوربي الحديث:

على الرغم من أن مصطلح التعبيرية يمكن إطالقه على األعمال الفنية من 
أي عصر، إال أنه مرتبط بشكل محدد بالفن األلماني الذي ظهر في القرن 

العشرين. وقد ظهرت التعبيرية كرد فعل على االنطباعية والفن األكاديمي. 
وظهرت بشكٍل أساسي من فن فان جوخ ضامة العديد من الفنانين: إدوارد 
مونش وجيمس إنسور وهودلر وهنري ماتيس – رائد المدرسة الوحشية- 

 وإيجون شيلي وماكس بيكمان وبابلو بيكاسو وبول كليي وغيرهم.
وقد طور كل منهم أسلوب ا شخصي ا للغاية مستغلين التعبيرات التي تنتجها 
األلوان والخطوط لعرض الموضوعات الدرامية المليئة بالعاطفة، أو لنقل 
تعبيرات الخوف والرعب والبشاعة، أو ببساطة لعرض قوة الهلوسات 

 والحاالت الذهنية وما تفعله الطبيعة بالشخصية والذات الداخلية.

 مفهوم انها اسلوب مجرد تكون أن من أكثر هي الواقع في التعبيرية -1

 على اإلنسان اسقاط انها للعالم وجديدة عميقة ونظرة للحياة واسع

 لالتجاهات خالفا   فهي نفسه اإلنسان وعلى األحداث وعلى الطبيعة

 التعبير في طريقة أو فني كتيار العام مفهومها في تبدو االخرى الفنية

 الحجري العصر بكهوف بدءا   الفني التطور مراحل مختلف في نجدها

 أنها اال العشرين القرن من الخمسينيات في التجريدية التعبيريى وحتى

 تتوضح ولم مفهومها تعكس ورؤية محدد مدلول ذات فنية كحركة

 من فنانون لها مهد أن بعد العشرين القرن في اال وتتحدد العامة اطرها



 التعبيرية مالمح ببعض اعمالهم اصطبغت المدينة من السابق القرن من

 انساق لقد( كوكان بول( )سيزان بول( )كوخ فان فنسنت) أمثال

 مشاكل اعمال في اصةوخ القوية الغريزة اندفاعاتهم مع التعبيريون

 لقوة تخضع ظواهر انها على والحياة الطبيعة وفهم واسرارها النفس

 الى يحتاج الفني العمل ان لهم وتبين األحيان اغلب في ناضجة طائشة

 عفوي مباشر فن التعبيري فالفن نفسه الفنان بمشاعر يتحرك وسط

 في بيريةفالتع الوجدانية عن يعبر النه وعنيف متأزم احيانا   وعاطفي

 هذه صياغة اعادة هو بل مرتبة االشياء من العالم في ما نقل ليس الفن

 اذن. ايضا   دالالت وله معاني عن يعبر معين منظور وفق على االشياء

( والمكانية الزمانية) البيئة عنصر مع( ثالوثال  ) مثل التعبيرية ان

 كانت يةالتعبير قبل ما الفنية المدارس وان( التعبير)و( الموضوع)و

 الطبيعي المظهر ترسم ال هنا التعبيرية بينما المرئي الواقع تسجل

 المصدر واعتبرتها( الذات) على التعبيرية اكدت.  وراءه ما بل المرئي

 اقل وال اكثر ال مناسبة فهو الموضوع أما باالفكار يبث الذي االساسي

 وطيالق الفن منذ ومقيدة مهمشة كانت سابقا   الذات ان نعرف فكما

 الفن بدأ واالنطباعية( سيزان) مع لكن الرومانتيكية اواسط الى وصوال  

 فالفن باعث، مركز الى الذات وتحولت عقب على رأسا   ينقلب االوربي

 والمثالية العقلية التيارات بين ما طويل صراع حصيلة هو االوربي

 في وحتى بل والموضوع الذات بين ما الصراع اي الرومانسية

 ما الصراع وخاصة الفكرية الصراعات ان نجد الفلسفية الطروحات

 افالطون همش اذ( ارسطو – افالطون) االغريقيان الفيلسوفان بين

 جعل بينما المرئي العالم في موجود غير معلق مثال لصالح الذات

 ان نجد فني كسياق ان اال.  الجمالي المثال ضد االنسانية الذات ارسطو

 بعد ما اي عشر التاسع القرن نهاية حدود في اوربا في نشأت التعبيرية

 (.المحدثة) العلمية االنطباعية

 

 

 وقد تميزت اللوحات التعبيرية بالصفات التالية: -2



المدرسة التعبيرية من التيارات الحديثة السابقة، وسرعان ما استيحاء تم 
طور التعبيريون أسلوب ا ملحوظ ا لقسوته وجرأته وكثافته البصرية؛ 

وا خطوط ا خشنة ومشوهة بفرشاة سريعة وخشنة وتضارب فاستخدم
األلوان لتصوير مشاهد موضوعات عصرية مختلفة في تركيبات مزدحمة 

 تتميز بعدم االستقرار وباألجواء المشحونة بالعاطفة.

 ثالثاً:الرسوم التوضيحية:

هي فن صناعة الصور التي تتماشى مع عمل ما وتعمل على إثراءه بدون 
االستدعاء إلى االنتباه المباشر وبدون تشتيت لما يتم توضيحه. والشيء 
اآلخر هو محور االهتمام، حيث أن دور الرسوم التوضيحية هو إضافة 

 الشخصية واألسلوب دون التنافس مع األشياء األخرى.

واستخدمت الرسوم اإليضاحية في االعالنات ، التجسيد 
روايات  ،الكتب، الملصقات المعماري، بطاقات التهنئة

األعمال التجارية، المجالت  قصصية ، دليل المستخدم، مصورة، لوحات 
ويمكن أن يضيف رسام  البرامج التعليمية،الصحف، العاب الفيديو ،

 الكارتون التوضيحي حس الفكاهة إلى القصص أو المقاالت.

 في للطالب أو للجمهور طريقة البيانية والرسوم ، التوضيحي الرسم يوفر

 ممكنة غير بطريقة معها والمشاركة بصري ا المادة لتصور راسيالد الفصل

 التوضيحي الرسم من معينة أنواع وتُظهر ، وحدها المحاضرة مع

 مترابطة كلمات بوضع المفاهيم بين العالقة توضح والتي ، والمخططات

 الدروس فهم على الطالب ذلك يساعد أن ويمكن ، متداخلة فقاعات في

 على قائم تعليمي موقف في التواصل عند للغاية معقدة تبدو قد التي

 المحاضرة.

 -:التوضيحية الرسوم أنواع

 ، للمعلومات مرئي تمثيل هي البيانية والرسوم التوضيحي الرسم

 وتعزيز األفكار والتقاط الخطط ورسم الحقائق لتوثيق مفيدة وإنها

 حيةالتوضي للرسوم أنواع عدة وتوجد ، واإلنتاجية والتعلم التواصل

. 



 :المخطط إلى المستندة التوضيحي الرسم-أ

 ، الكيانات بين االتصاالت أو العالقات المرئيات هذه تعرض

 في نرى كما ، المعلومات أو للخطوات تدفق ا البعض ويعرض

 آخرون ويعرض ، الشبكة ومخططات االنسيابية المخططات

 يانيةالب والرسوم التنظيمية المخططات في كما الهرمية التسلسالت

 وتوضح البياني الرسم قائمة على مخططات وهي ، والنتيجة للسبب

 . البيانات مجموعات بين التداخل

 

 

 -:البياني الرسم إلى المستندة التوضيحية الرسوم-ب

 هذه وأكثر ، بيانيا   اإلحصائية البيانات التوضيحية الرسوم هذه تقدم

 الخطي البياني مالرس ، الشريطي البياني الرسم هو شيوع ا العوامل

 استخدام ميزة وتتمثل ، الدائري البياني والرسم البياني الرسم ،

 أو الوقت بمرور التغييرات إظهار يمكنهم أنه في البيانية الرسوم

ا أكثر بشكل األرقام مقارنة  القيام البيانات لجدول يمكن مما وضوح 

 . به

 -:التخطيطية الرسوم-ج

 في الموجودة العناصر توضيحيةال الرسوم من األنواع هذه توضح

 مجموعات التخطيطية المخططات من العديد وتستخدم ، النظام

 ، واسع نطاق على رسمها ويتم تمثيلية تكون وقد ، القياسية الرموز

 قياسات تنقل أن يجب حيث األرضية مخطط في الحال هو كما

 تجريد ا أكثر المخططات بعض وتكون ، العناصر ووضع دقيقة



 ليس ولكن النظام تخطيط الرسم يعرض حيث الدائرة طمخط مثل

 المادية. الدائرة في فعلي ا ظهوره كيفية

 

 

 

 

 

 -المؤشرات التي اسفر عنا اإلطار النظري:

 1-ظهرت التعبيرية كرد فعل على االنطباعية والفن األكاديمي.

 مفهوم انها اسلوب مجرد تكون أن من أكثر هي الواقع في التعبيرية -2

 .للعالم وجديدة عميقة ونظرة للحياة واسع

 ولم مفهومها تعكس ورؤية محدد مدلول ذات فنية إن التعبيرية كحركة -3

 .العشرين القرن في اال وتتحدد العامة اطرها تتوضح

 الفنان بمشاعر يتحرك وسط الى يحتاج الفني إن العمليبين الفن التعبيري  -4

 .نفسه

 يعبر النه وعنيف متأزم احيانا   عاطفيو عفوي مباشر فن التعبيري لفنا -5

 .الوجدانية عن

 يبث الذي االساسي المصدر واعتبرتها( الذات) على التعبيرية اكدت -6

 .باالفكار

أن دور الرسوم التوضيحية هو إضافة الشخصية واألسلوب دون  -7

  .التنافس مع األشياء األخرى



 وتعزيز األفكار والتقاط لخططا ورسم الحقائق لتوثيق الرسوم التوضيحية مفيدة -8

 واإلنتاجية. والتعلم التواصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسات السابقة

م( السمات التعبيرية في رسوم الفنان عبد 2019دراسة محمد فهمي عباس) أوال:

م وقد هدفت 2019سنة  – 91الرزاق ياسر والمنشورة في مجلة االكاديمي، العدد 

 من ، خاصة بصورة التشكيلية والفنون ، ةعام بصورة الفنون تؤديه ما فهم الى

 أبعادا المجال هذا في البحث يتناول ،أدائها أساليب معرفة من البد ، أغراض

 ظهرت وقد فنية كمدرسة بالتعبيرية الخاصة األعمال بدراسة تتحدد وفنية تاريخية

 سةالدرا اشتملت.  ياسر الرزاق عبد عند العراق وفي العالميين الفنانين اعمال في

 الفصل تضمن ، الدراسة لهذه المحددة األهداف بتغطية عنيت فصول، أربعة على

 تحديد في البحث مشكلة على احتوى والذي ، للبحث العام اإلطار على األول

 اعمال في سماتها ظهرت وكيف أوروبا في بداية ظهرت فنية كمدرسة التعبيرية

 جمع يكيفية تمثلت والتي البحث إجراءات شمل فقد ، الثالث الفصل أما ؟ الفنانين

 هذه وانتهت ، العينات وتحليل للدراسة الخاضعة العينات واختيار ، البحث مجتمع

 ما بأهم والخروج ، الرابع الفصل تضمنها التي النتائج ألهم عرض إلى الدراسة

 .والمقترحات التوصيات وأخيرا ، استنتاجات من طرح



( السمات التعبيرية في أعمال طلبة قسم م2019دراسة حسام حسين عباس) ثانياً:

م وقد 2019سنة  – 4التربية الفنية والمنشورة في مجلة كلية اإلمام الكاظم، العدد 

 المختلفة ومدارسها وأساليبها باتجاهاتها الفنون ممارسةهدفت الدراسة الى فهم إن 

 التربية قسم طلبة أمام الممهد الطريق ،وهي واإلبداعي الفني التعبير وسائل من

 هدف لذلك ؛ المعرفية ومداركهم الفنية مهاراتهم وتطوير الذات عن التعبير في الفنية

 الفنية التربية قسم طلبة أعمال أعمال في التعبيرية اسمات عن الكلف الحالي البحث

 قسم طلبة أعمال في التعبيرية السمات دراسة على اقصرت فقد البحث حدود اما ؛

 2017-2016 الدراسي للعام بغداد جامعة- الجميلة الفنون كلية الفنية التربية

 السمات إن -١: هي البحث إليها توصل التي النتائج أبرز ومن ؛ الصباحية الدراسة

 والوانه بالعاطفة المفعم الرسام أداء خالل من الدرامي الصعيد على تعتمد التعبيرية

 وما الفنان انفعاالت عن فتك التي واتجاهاتها الخطوط وتنوع ، الصريحة والوانه

.تعبيرية طاقة من يحملها  

 التي الوجدانية الفنان تجربة عن الذاتي التعبير إلى ينتمي الحثيث الفني العمل إن -٢

 أسلوب مجرد ليست والتعبيرية مغايرة عوالم وتقديم االنفعالي المضمون على تؤكد

 .السيكولوجية الفنان إلسقاطات ؛ مالذ بل الفن في وطريقة

 

 

 

م( تقويم الرسوم التوضيحية في مادة اإلنشاء 2018دراسة دالل محمد حمزة)ثالثاً: 

جامعة بابل والمنشورة في  –التصويري في قسم التربية الفنية بكلية الفنون الجميلة 

دراسة الم وقد تناولت 2019سنة  – 6العلوم اإلنسانية، العدد -مجلة جامعة بابل

 حاجة وجود في تمثلت التي البحث مشكلة منها االول تضمن: فصول أربعةالحالية 

 الى والتعرف محددة، معايير ضوء في التوضيحية والرسوم الصور تقويم الى

 في الفنية التربية  بقسم الثالثة للمرحلة التصويري االنشاء مادة في قراءتها مستويات

 مادة تحسينو تطوير في يسهم قد أنه في الحالي البحث اهمية جاءت بابل، جامعة

 قراءتها ومستويات التوضيحية الرسوم تقويم مراعاة خالل من التصويري االنشاء

 :البحث اهداف وكانت

 .التصويري االنشاء بمادة الخاصة التوضيحية الرسوم تقويم معايير تحديد -١



 مادة في الواردة التوضيحية الرسوم في المعايير هذه توافر مدى على التعرف -٢

 .صويريالت االنشاء

 .التوضيحية الرسوم قراءة مستويات تحديد -٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 )إجراءات البحث(

 -أوال :منهج البحث:

 إعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل عينات البحث.

 



 -مجتمع البحث::ثانيا  

ان جان شمل مجتمع البحث مجموعة اللوحات الفنية المنتخبة من أعمال الفن

كارزو من )اللوحات الزيتية( وحسب حدود البحث التي انتجها الفنان 

 خالل مسيرته الفنية.

 

 -ثالثا :عينة البحث:

اختار الباحث من مجتمع البحث عينة منتخبة تمثل بخمس أعمال فنية 

بشكل قصدي، ألنها تمثل أهم المحطات الفنية واألسلوبية التي وقف عندها 

 جسدها في هذه األعمال.الفنان جان كارزو و

 

 -رابعا :أدوات البحث:

إعتمد الباحث على ما توصل إليه من مؤشرات اإلطار النظري لتحليل -1

 عينة البحث بطريقة عشوائية مع مراعاة تمثيلها لمجتمع البحث.

حدد الباحث مجموعة من السمات التعبيرية ألغراض تحليل اللوحات -2

 من عينات البحث.

 

 

 

 -ل العينات:تحلي:خامسا  



 (١العينة رقم )

 

 اسم اللوحة:نهاية العالم -1

 الرسام:جان كارزو -2

 بوصة  27.5×20.60القياسات: -3

 م1957سنة اإلنتاج:  -4

  طباعة حجرية ملونة أصلية على ورق آركيس الخامات: -5

 

 

 

 

 -الوصف:



هو طباعة حجرية ملونة  1957هذا العمل الفني بعنوان "نهاية العالم" 

-1907يس للفنان الفرنسي الشهير جان كارزو ، أصلية على ورق آرك

 Epreuve d 'Essai. وهي موقعة باليد ومؤرخة ومنقوشة "2000

 25.25)إثبات تجريبي(" بالقلم الرصاص من قبل الفنان. حجم الصورة 

بوصة. إنه في حالة  20.60×  27.5بوصة ، وحجم الورقة  18.75× 

ه من اإلطار السابق ، وبعض ممتازة ، وال يزال الشريط المعلق على ظهر

 البقع الصغيرة ذات اللون البني الفاتح على الظهر ، غير مرئية من األمام.

 

 -التحليل:

في هذه اللوحة التعبيرية نشاهد تعبير الفنان عن فكرته عن نهاية 

العالم بإهتزاز ودمار االبنية وتجريد األشجار من أوراقه، والسماء 

في الزاوية ونالحظ انبهات لونها  ذات الفيروزي اللون والشمس

 وضعف اشعتها وضوئها.

الخطوط السوداء والتشابك في اللوحة تمثل خراب ودمار العالم بعد 

 نهايته.

الخطوط واألشكال الصفراء في الوسط تمثل األبنية والعالم بشكل 

عام أما اسفل هذه األشكال يمثل البحر على ما يبدو وعليه 

وط الصفراء والسوداء، وفي اعلى انعكاسات األشكال والخط

االشكال تمثل السماء حيث الغيوم السوداء والغيوم البيضاء التي 

تحول لونها الى األصفر بفعل ضوء الشمس التي توشك على 

  الغروب.



 (٢العينة رقم )

 اسم اللوحة:البركان البرتقالي الملتهب -1

 الرسام:جان كارزو -2

 بوصة 22.25×15 القياسات: -3

 م1968 :سنة اإلنتاج  -4

 الخامات:طباعة حجرية مع اقالم الرصاص -5

 

 -الوصف:

هذه يد موقعة بقلم رصاص ، عتيقة ، طبعة محدودة للطباعة الحجرية 

في  Rivesالفنية الحديثة ، ُطبعت في سويسرا على ورق الفن الفرنسي 

 . بدرجات األحمر والبرتقالي واألخضر واألصفر.1968عام 

 

 -التحليل:



ونالحظ ايضا  الجبال ض يمثل لون لهب النار والبركان لون السماء واألر

وايضا  التخطيطات التي تمثل معلم مدينة حدث فيها بركان ملتهب وهذه 

 تعتبر فكرة و رؤية الفنان عن المشهد وعبرها بهذه اللوحة الفنية.

في اعلى اللوحة توجد السماء بلون برتقالي محمر وفيها غيوم خفيفة، في 

بنية والمعالم التي تتمثل بالخطوط السوداء وفي وسط األسفل توجد األ

 اللوحة توجد الجبال والتالل.

اللون السائد في هذه اللوحة هو البرتقالي المحمر الذي يرمز للون لهب 

 النار والبركان.

 

 

(٣العينة رقم )  

 

 اسم اللوحة:مجموعة المشهد الممثلة-1



 الرسام:جان كارزو-2

 ةبوص 22.25×15القياسات:-3

 م 1968سنة اإلنتاج: -4

 الخامات:طباعة حجرية مع اقالم الرصاص-5

-الوصف:  

هذه يد موقعة بقلم رصاص ، عتيقة ، طبعة محدودة للطباعة الحجرية للفن 

في عام  Rivesالحديث ، ُطبعت في سويسرا على ورق الفن الفرنسي 

 1968. بدرجات اللون الوردي والبرتقالي واألخضر واألصفر.

 التحليل:-

نالحظ مشهد الرقص لفتاة في منتصف اللوحة الفنية وراقصتان الى الخلف 

الى جانب بعضهن البعض ونالحظ ايضا  الزينة وأجواء الحفل في هذا 

 المكان.

نالحظ في القاعدة توجد خطوط هذه الخطوط تمثل خطوط المنظور التي 

تعطي عمق للمشهد. تغلب على اللوحة األلوان الصارخة )األحمر 

واالصفر( حيث هذه األلوان تمثل أجواء حفل وفرح وسعادة وهذه األلوان 

تشد انتباه المشاهد، والخطوط السوداء تمثل الزينة واالشكال الموجودة 

على المسرح. في الخلفية تترآى ناس جالسين ويمثلون الحضور في 

 الحفل.

 



 

(٤العينة رقم )  

 

اسم اللوحة:البيت واألشجار-1  

ارزوالرسام:جان ك-2  

بوصة 22.25×15القياسات:-3  

م 1968سنة اإلنتاج: -4  

الخامات:طباعة حجرية مع اقالم الرصاص-5  

 

 



 

-الوصف:  

 

 Livreمن مجموعة المطبوعات الحجرية األصلية الموقعة من 

d'artiste  ،Regards sur Paris  التي نشرها ،Andre Sauret 

هي واحدة من  La Maison et les arbresفي باريس عام 1962. 

10 مطبوعات حجرية أصلية موجودة في الحقيبة. وهي مكتوبة بأحرف 

 يدوية ومرقمة ومطبوعة على ورق آركش.

 

 التحليل:-

تمثل هذه اللوحة منطقة سكنية حيث األشجار والبناية السكنية ولكنها 

مهجورة حيث نالحظ تكاثف األشجار وانجرادها من اوراقها وايضا  عدم 

وجود أي انسان في اللوحة ويمكن هنا الفنان عبر عن وحدته وغربته بهذه 

 اللوحة الكئيبة.

الخلفية بهذا اللون تمثل لحظة غروب الشمس واللون البرتقالي المائل الى 

األصفر منعكس على البيت واألشجار. األلوان المستخدمة في هذه اللوحة 

 تشد المشاهد الى اللوحة وتشده ايضا  للنظر الى تعبير الفنان.

 



 

 العينة رقم )٥(

 

 1-اسم اللوحة:محطة قطار باريس

 2-الرسام:جان كارزو

 3-القياسات:15×22.25 بوصة

 4-سنة اإلنتاج:1968 م

 5-الخامات:الطباعة الحجرية مع اقالم الرصاص

 

 الوصف:-

هذه يد موقعة بقلم رصاص ، عتيقة ، طبعة محدودة للطباعة الحجرية 

الفنية الحديثة ، ُطبعت في سويسرا على ورق الفن الفرنسي بدرجات من 

 اللون الوردي واالسود واالبيض في عام 1968 م.



 

 

 -التحليل:

جسد الفنان في هذه اللوحة محطة قطار باريس حيث وجود السكك 

الحديدية واألسالك الكهربائية و وجود قطار ايضا . األلوان في هذه اللوحة 

لى وقت الغروب او وقت تكاد تكون باهتة وغير صارخة وهذه تدل ع

في وسط اللوحة يوجد اللون الوردي ويتدرج الى األطراف  طلوع الشمس.

والغالب في اللوحة هو اللون السمائي، وفي اسفل هذه اللوحة توجد سكك 

حديدية وفي الوسط أعمدة تخص القطارات والمحطات وفي األعلى اسالك 

 كهربائية للقطارات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الرابع

 -أوالً:نتائج البحث:

 (.٤كما في العينة رقم ) اإلنطفاء والبؤس عند الفنان وإنعكاسها في لوحاته. -3

استخدام األلوان الصارخة والبارزة وكأنه يريد أن يجذب األنظار لمشاعره  -4

 (.٤( والعينة رقم )٢كما في العينة رقم ) وأحاسيسه.

كما في  ذه الطريقة.رسم المدن المهجورة حيث يمكن أنه عبر عن غربته به -5

 (.٥( العينة رقم )٢العينة رقم )

خلو األشجار من أوراقها وهذا ايضا  يدل على الكآبة والبؤس التي يشعر بها  -6

 (.٤كما في العينة رقم ) الفنان.

في لوحة محطة قطار باريس كأن الفنان يرغب بالعودة الى الوطن أو يتذكر  -7

 (.٥عينة رقم )كما في ال مجيئه األول الى ديار الغربة.

 -ثانياً:االستنتاجات:

 المفعم الرسام أداء خالل من الدرامي الصعيد على تعتمد التعبيرية السمات إن -1

 الفنان انفعاالت عن تكلف التي واتجاهاتها الخطوط وتنوع الصريحة والوانه بالعطفة

 .تعبيرية طاقة من يحملها وما

 عن تعبيرها من أكثر الذاتية اعرالمش عن تعبر واتجاه كحركة التعبيرية إن -2

 حساب على المشاعر هذه بإعالء تقوم كونها عن فضال ، الموضوعية الحقائق

 .لطبيعيةا المظاهر وتشويه المبالغة إلى ذلك أدى وإن الخارجية الحياة

 االنفعاالت على التعبير قام األولى فعن والجسد الفن ثنائية على التعبيرية تعتمد -3

 .وأزمات وصراع قلق من اإلنسانية الفس ينتاب وما السيكولوجية االتوالح النفسية

 ذاته الوقت وفي تشكيليا ينظم أنه غير ، فيزيائيا أو ماديا   ليس الفني العمل إن-4

 تعبيرا يكون وهنا المبدع اتجاه ، بطريقتين يواجه ان يمكن وبهذا مضمونا يحوي

.آخر متلقي عن تذوقه في يختلف تيال ، المتلقي اتجاه ثم ، قصده الفنان وعي عن  

 باختالف سماتها الختالف وذلك آلخر بلد من الفنية التعبيرية األساليب تختلف -5

 .االتجاه لذلك واحد مسمى تحت تبقى ولكنها والدوافع والمؤثرات المصادر



 

 

 

 

 الفصل الخامس

 -أوالً: توصيات البحث:

لفنان جان كارزو والفنانين اإلهتمام باالسلوب التعبيري وأثره في أعمال ا

 .لما فيه من أهمية لطالب الفن التعبيرين

 

 -ثانياً: مقترحات البحث:

 -اقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية:

 تأثير الغربة على أعمال الفنان جان كارزو.-١

 تأثير الحياة على الفنانين التعبيريين في أعمالهم. -٢

  



 -المصادر:

 م.٢٠١٩التوضيحي، سنة  الكاتبة آالء، الرسم -١

دالل حمزة محمد، الرسوم التوضيحية في مادة اإلنشاء التصويري في قسم  -٢

، ٢٦التربية الفنية بكلية الفنون الجميلة_جامعة بابل، مجلة جامعة بابل، المجلد

 م.٢٠١٨، العراق_بابل، سنة ٦العدد
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 عنوان البحث

 

جماليات التعبيرية األلمانية في الفن األوربي  )

 ( الحديث
 

دم كجزء من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الفنون مقبحث تخرج 
  التشكيلية ، تخصص الرسم 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

ٍة َخْيًرا يََره   ٍة  ﴿ فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ * َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ

ا يََره  ﴾   َشرًّ

    

 صدق هللا العظيم

 

 

 

 [.8، 7]الزلزلة: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداء

 

  للوالدي اهدي مثرة تعيب

 

إىل من سعيت دوًما لنيل رضاهم، دوًنا عن الناس، أهدي هذا البحث، إليكما: 

هد، وهذا البحث، ففد كنتما أمي وأبي األعّز على قليب، إليكما أهدي هذا اجل

على الّدوام ملهميًّ، فعلى خطاكما أسري، وبعلمكما أقتدي، أّمي وأبي، أشكركما 

 . الشكر اجلزيل على ما قّدمتماه لي طوال فرتة دراسيت، وإجنازي هلذا البحث

 

الشككككر والتركككدير بعكككد توميهنكككا با مكككد والشككككر   ا كككنعم الككككريم   

                                                 ةخكككاىل اىل ااسكككتاف ا شكككر  الكككدكتور  نتركككدم فا ركككام الشكككاني بشككككر 

(.... واىل كككككل مككككن ناككككحنا فافادتنككككا   مككككواني علكككك  علككككواني) 

 .نايحته



 

 

 الباعشة                                            

 استربق جميد عكيم                                                               

 

 

 

 

 

 ملخص البحث

أن البحثثث الحثثالي هثثو دراسثثة فثثي )) جماليثثات التعبيريثثة األلمانيثثة فثثي الفثثن 

األوربي الحديث (( ، يعد الفن التشكيلي إحدى وسثائل التعبيريثة مثن خثالل 

لغة االلثوان و الخطثوط حيثث يقثوم الفنثان بتنظيمهثا و توجيههثا نحثو هثدف 

باط أساليب و نمتزايد بوسائله التعبيرية أدى إلى استمعين ، فاهتمام الفنان ال

اشكال فنيه جديده ، فوسثائل التعبيثر فثي النتيجثة هثي التثي تحثدد المعثاني و 

المضامين التعبيرية للعمل الفني عبر خبرة و تجربة طويلة للفنان لترويض 

، وتعد التعبيرية األلمانية إحثدى  جماليةخواطره وتحويلها إلى معان جديده 

التيارات الرئيسة في الفن التثي تقثاوم التصثنيف التثاريخي وذلثك الرتباطهثا 

بوجدان اإلنسان و عواطفثه و خيالثه ، وعليثه اشثتمل البحثث أربعثة فصثول 

( أهميثة البحثث والحاجثة ٢( مشكلة البحثث ،)١احتوى الفصل االول على )

 /( تعريثف المصثطلحات ،أمثا الفصثل الثثاني ٤( هثدف البحثث ، )٣إليه ، )

فقد تضمن مبحثين مباحث احتوى المبحث األول على مفهوم الجمثال الفنثي 

عند )بعض الفالسفة( ، أما المبحث الثاني فقد تضمن التعبيرية األلمانية،أما 

الفصل الثالث فقد تضمن على إجثراءات البحثث .ثثم الفصثل الرابثع تضثمن 



لمصثادر نتائج البحث و المقترحات والتوصيات ، كما اشتمل البحثث علثى ا

 والهوامش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )الفصل االول(

 

 مشكلة البحث:

تميز نهاية القرن التاسع عشر و بدايثة القثرن العشثرين بثالتحوالت الجذريثة 

فثثثي جميثثثع مجثثثاالت الحيثثثاة، نتجثثثت عثثثن مثثثا شثثثهده مثثثن كشثثثوفات علميثثثة 

وتطورات الصناعية ، رافقتها الثورات األدبية والفكريثة ، و تمخثض عنهثا 

مثثثن الحركثثثات الفنيثثثة التثثثي اسثثثتلهمت مثثثن التطثثثور التكنولثثثوجي و العديثثثد 

األيديولوجي مقوماتها ، إلى آخره ، وتبرز مشكلة البحث في محاولة تحليل 

األعمال الفنية والوقوف على أهم إشكاليات سماتها واسسها التكوينية ضمن 



ؤال عنوان )) جماليات التعبيرية األلمانية في الفن األوربثي الحثديث (( السث

 هو :

مثثثا مثثثدى تضثثثمين األعمثثثال الفنيثثثة التعبيريثثثة األلمانيثثثة للسثثثمات الجماليثثثه 

 المتضمنه لها ؟ 

 

 تتجلى أهمية البحث من خالل : أهمية البحث

تسليط الضوء على التعبيرية األلمانية وتأثيرها في الفن االوربي  -١

.الحديث  

ن ممكن اعتباره مصدر مهم لذوي االختصاص وضمن مجال الفنو -٢

 التشكيلية.

 

  يهدف البحث :هدف البحث

 الكشف عن جماليات التعبيرية األلمانية في الفن األوربي الحديث.

 

 :حدود البحث 

يدرس جماليات التعبيرية األلمانية في الفن األوربي  /( الحدود الزمانية ١)

 الحديث

-١٩٠٥) دراسة التعبيرية األلمانية /( الحدود الزمانية و المكانية ٢)

 ( الممثلة في األعمال الفنية في الرسم االوربي الحديث.١٩١٣

 

 

 

 :تحديد المصطلحات

ورد لفظ الجمال في القران الكريم بقوله تعالى  -الجمال لغويا : الجمالية:- ١

()ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون
1
. 

(:الجمالية ) اصطالحا   

                                                           
1
 ٦سورةالنحل،اية  



بثين األشثياء التثي تثدركها عرفه ) ريثد ( علثى أنثه وحثدة العالقثات الشثكلية 

حواسنا
1

  

والتثي كانثت فكرتهثا االساسثية هثي )ان  1910في عام  األلمانية:التعبيرية 

الفن ينبغي ان ال يتقيد بتسجيالت االنطباعات المرئية بل عليه ان يعبر عن 

التجارب العاطفية والقيم الروحية والكشف عما وراء االقنعة(. ولعل افضل 

 في بدايته . ما يجسد هذا التوجه

هو التقدم التكنولثوجي وعلثب االلثوان والكشثوفات وعلثوم الضثوء  :الحديث

وااللثثثوان التثثثي ظهثثثرت بثثثواكير هثثثا فثثثي منتصثثثف القثثثرن التاسثثثع عشثثثر، 

مصطحبا معه بدايات نشأة الحركة االنطباعية. فاستخدم )مونيه( الموضوع 

ر الضوء او الحادث الذي يعرضه التصوير له أهمية، نظرا الهتمامه بمظه

، لألشثثياءوالكثثون والعثثالم )فقثثد ركثثزت انتباههثثا علثثى السثثطوح الخارجيثثة 

 .وبذلك اتجهت 

 

 )الفصل الثاني(
 الفصل الثاني / اإلطار النظري

 
 المبحث األول

 

 : مفهوم جمال والجماليات في الفن 

الفثثن هثثو الحثثدس ، وكثثل حثثدس البثثد أن يكثثون تعبيثثرا ، وال يمكثثن فصثثل 

نه لكل منهما نفس طبيعة اآلخر ، فاي معرفة حدسثية عن الحدس ال التعبير

دون شثثك معرفثثة تعبيريثثه فثثي إطارهثثا الفنثثي و الجمثثالي ، فثثإذا كثثان الفثثن 

معرفة حدسية جماليه فإن الفلسفة معرفة حدسية ذهنية ، ولقد كانت الفلسثفة 

تحتاج إلى جماليثه الفثن و الفثن كثان يسثتمد احيانثا مثن ذهنيثة الفلسثفة وكثان 

كر و الفن تسجيال لهذا التبادل وااللتقاء واالفتراق .أن دراسة الفن الف تاريخ

و القضايا الجمالية تقوم عموما على أساسثيات ال غنثى عنهثا و علثى خلفيثة 

تاريخية عريضة تبدأ بالحقبة اليونانية انتهاء بالحديثثة و المعاصثرة و عليثه 

                                                           
٨هربت ريد، الفن الحديث ص

1
  



قثثب فيمثثا يثثأتي مفثثاهيم جماليثثه طرحثثت مثثن قبثثل بعثثض الفالسثثفة ومثثن ح

 مختلفة .

)سقراط ( لقد اوجد العالقة بين الفن و الجمال فثي ذاتثه ، إذ يضثع الجمثال  

بمرتبثثة أعلثثى مثثن الفثثن . والجمثثال عنثثده يتصثثف بالكليثثة بينمثثا الفثثن يتصثثف 

بالجزئية ، فهو من أوائل الذين اشتغلو بمشكلة الفن و الجمال ، فالفن بثرأي 

سثانية سثواء أكثان صثناعيا ام ) سقراط ( له هدف ووظيفة حياتية تخثدم اإلن

عمال جماليا ، أما الجميل بنظره فهو الذي يكثون ذا نفثع ، أو فائثدة أخالقيثة 

عاليثثه و فائثثدة ماديثثة .ويثثرى ) ارسثثطو ( أن صثثلة البشثثر الجماليثثة تبثثدو 

بعالمهم في كل وجه من وجوه النشاط اإلنساني لكن هثذه الصثلة تبلثر ارفثع 

قافة و الوعي االجتماعي ،حيث يؤكثد صورها في شكل محدد من أشكال الث

)ارسثثطو( علثثى عامثثثل التناسثثق لكونثثه مفهثثثوم الجماليثثة و كثثان المقصثثثود 

والقيثثاس فثثي المنطثثوق االفالطثثوني يعنثثي االنسثثجام مثثع مثثثال  باالنسثثجام

الجمثثال بداتثثه كمبثثدأ مفثثارق ، فثثي حثثين أن موضثثوعية ) ارسثثطو (
1
جعلتثثه  

ي ، ورويته للفن لكونه إبداعا يرى الجمال نموذجا مالزما للموضوع الجمال

ال اكتشافا هي التي جعلته يركز على أهمية التنثاظر و الوحثدة فثي منظثوره 

الجمثثالي ، وعلثثى هثثذا األسثثاس يكثثون الفنثثان فثثاعال فثثي ربثثط الصثثلة بثثين 

المطلثثق أو المثثثال المحسثثوس أو االرضثثي حتثثى يكتسثثب بفضثثله الجزئثثي و 

) الفثثارابي ( فقثثد أظهثثر  المحثثدود بعثثض صثثفات الكلثثي و المطلثثق .اال ان

أهميثثثة العقثثثل واإلرادة و الحريثثثة ) حريثثثة االختيثثثار( ، وان الصثثثورة إنمثثثا 

قوامها المادة ، وبغية أن يكون لها وجود ، فال بد من مادة تقوم  من خاللها 

و المادة لها قوام و الصورة ال يمكن أن يكون لها قوام بغير المثادة و يعتقثد 

ورة و هنثثثثا يخثثثثالف ) الفثثثثارابي ( الفكثثثثر بثثثثأن سثثثثبقية المثثثثادة علثثثثى الصثثثث

) االفالطوني( ، الذي يمنح الصورة و المعاني األسبقية ، و الفكثر الفلسثفي 

و النقثثدي المعاصثثر ، يؤكثثد أن الصثثورة ال تتحقثثق إال بفعثثل إرادة الفنثثان و 

دورهثثا فثثي إعثثادة تشثثكيل ألمثثادة وتنظيمهثثا لتتحثثول الجمثثال الطبيعثثي إلثثى 

مال عند ) الغزالي فيكون بمسثتويين : ظثاهر و بثاطن الجمال الفني .أما الج

، فالظاهر يدرك بالحواس و الباطن يدرك بالصبر ، واالقتصار على تذوق 

مسثثتوى هثثو تصثثور مثثن قبثثل المثثدرك و عثثدم بلوغثثه للتجربثثة الجماليثثة فثثي 

                                                           
٨ن الحديث صهربت ريد، الف

1
  



تمامها الن التجربة الجمالية هي استيعاب كل انواع المحسوسات الجميلة و 

بصثثيرة والقلثثب للوصثثول إلثثى المناسثثبة الخفيثثة بينهثثا وبثثين النفثثاذ إليهثثا بال

مبدعها ، وهي الحب الذي يميل بالمتلقي إلى الرغبة وهثي ابثداع الجمثال و 

تذوقثثه فثثي اكمثثل تحقثثق لثثه ، بعثثد معرفتثثه للخثثالق الواحثثد الن المعرفثثة هثثي 

شثثرط المحبثثة و الجمثثال و بالتثثالي يمكثثن القثثول / بثثأن الخبثثرة الجماليثثة عنثثد 

لي ( لون من ألوان المعرفة اإلنسانية لذاتها و لخالقها ثم بواسطه مثا ) الغزا

يسثثميه ) بثثالنور أو الحثثدس (
1
باإلضثثافة إلثثى الخبثثرة الجماليثثة عنثثده فهثثي  

 تجاوز الواقع األليم .

أما الجمال عند ) هيجل ( هي في الواقع علم الفن المندمج فثي سثياق جثدلي 

عة ، فليس ثمة جميثل فثوق مصثاف و ميتافيزيقي ويستبعد الجميل عن الطبي

الروح المطلق ، فهثو الثروح وحثده مقابثل ذاتثه ، أن جميثل الفثن هثو جمثال 

النثاجم عثثن الثثروح ، حتثثى خطثثأ الثثروح البشثثري يبقثثى أسثثمى مثثن كثثل خلثثق 

طبيعي ، ذلك ألنه يمثل الصفة الروحية ، وان وجثودا ممثاثال للشثمس مثثال 

في ذاتثه لذاتثه ، فالجميثل يتطلثب ليس وجودا حرا ، واعيا ، فنحن ال نتامله 

الحرية ، وهي صفة أساسية للروح ، و جمال الطبيعة ال يمثل أكثر من أنثه 

يعكس ما هو الروح و منتوجات الطبيعة عنده قضثايا ممكنثه ، فهثي قضثايا 

دنيا ، ال يمكنها أن تحتفظ بذات القيمة و ال الجثدارة كثالروح ، ألنهثا ليسثت 

بنهاور ( فقد صنف الفنون هرميثا ففثي الدرجثة سوى نتاج الروح .أما ) شو

السفلى نجد فن العمارة وهو مجال افكثار و المقاومثة ، ثثم يلثي ذلثك الفنثون 

التشثثكيلية وهثثي النحثثثت و الرسثثم ، فالنحثثت يكتشثثثف عثثن البنيثثة الحركيثثثة 

لكن جمالية الفثن عنثد ) نيتشثه ( لثه عالقثة بثاردة القثوة ،  للصورة اإلنسانية

، وهو محرض لالحسثاس بالحيثاة ، الجميثل هثو مثا يزيثد  فهو تأكيد للوجود

في الحياة ، وهو يقوم بجمع اإلرادة المبعثرة في سائر الوجود و ثمة امتياز 

للفن في فلسفة الوهم هذه ، هو أن الفن يعترف بوهمه ، بعيدا عثن األخثالق 

و المعرفة ، كل شيء وهم لكن الفن وحده يعرف أنه ليس سوى وهثم وهثو 

اذا في األشثياء مثن أيثة ظثاهرة بشثرية أخثرى ، مثن هنثا يشثق جثذر أكثر نف

التشاؤم.التفاول و 
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 المبحث الثاني 

 التعبيرية األلمانية 

أن التعبيريثثثثة حركثثثثة ظهثثثثرت فثثثثي المانيثثثثا بدايثثثثة القثثثثرن العشثثثثرين ، وان 

فكرتهثثثا فثثثي األسثثثاس تقثثثوم علثثثى أن الفثثثن ينبغثثثي أن ال يتقيثثثد بالتسثثثجيل 

بثثثل عليثثثه أن يعبثثثر عثثثن التجثثثارب العاطفيثثثة و الثثثواقعي بصثثثورة مرئيثثثه ، 

( : نحثثثثثن ١٩١٦_١٨٨٠القثثثثثيم الروحيثثثثثة ، يقثثثثثول ) فرانثثثثثز مثثثثثارك ( ) 

اليثثثثوم نسثثثثعى إلثثثثى مثثثثا وراء قنثثثثاع المظثثثثاهر التثثثثي تبثثثثدو أنهثثثثا اهثثثثم مثثثثن 

اكتشثثثافات االنطبثثثاعيين ، وجثثثذور المدرسثثثة التعبيريثثثة بثثثدأت مثثثع اعمثثثال 

( و  ) فثثثثثثثثثثإن كثثثثثثثثثثوخ ( و ) ادورد مثثثثثثثثثثونخ ( و ) جثثثثثثثثثثيمس اينسثثثثثثثثثثور

) كوكوشثثثثثثثثثثثكا ( ، إذ طثثثثثثثثثثثوروا فثثثثثثثثثثثي السثثثثثثثثثثثنوات الممتثثثثثثثثثثثدة مثثثثثثثثثثثن 

( أسثثثثثثلوبا خاصثثثثثثا فثثثثثثي الرسثثثثثثم فاسثثثثثثتغلوا اإلمكانيثثثثثثات ١٩٠٠_١٨٨٥)

المعبثثثثرة للثثثثون و الخثثثثط إلنتثثثثاج مواضثثثثيع مثيثثثثرة و محملثثثثة بثثثثالعواطف 

ألنهثثثم فثثثثارقوا التصثثثوير الحرفثثثثي للطبيعثثثة فثثثثي محاولثثثة إليجثثثثاد معثثثثادل 

إن كثثثوخ( لثثثه دور كبيثثثر صثثثوري يمثثثثل التجربثثثة الشخصثثثية ، و يعثثثد ) فثثث

فثثي إرسثثاء التعبيريثثة و تثثاثيره المباشثثر فثثي الفثثن األلمثثاني ، وهثثو الفنثثان 

االكثثثثر اعتثثثزاالو مثثثيال الثثثى التأمثثثل البثثثاطني و أعمالثثثه تعبثثثر فثثثي تقنياتهثثثا 

و موضثثثوعاتها ، الجثثثنس ، و الثثثدين ، والمثثثوت ، عثثثن الثثثم نفسثثثي عميثثثق 

ؤى أو و شثثثعور بثثثالهواجس ، وعثثثن تمسثثثك بحثثثس بثثثاطني غريثثثب و بثثثر

تخثثثيالت تثيثثثر القلثثثق و االنقبثثثاض.وللتعبيريين تيثثثاريين رئيسثثثيين همثثثثا / 

جماعثثثثة الجسثثثثثر و الفثثثثثارس االزرق: بثثثثرزت ) جماعثثثثثة الجسثثثثثر ( فثثثثثي 

، والتثثثي  ١٩١٣وانحلثثثت عثثثام  ١٩٠٥مدينثثثة ) دريسثثثدن( األلمانيثثثة عثثثام 

رفعثثثثثت لثثثثثواء التعبيريثثثثثة للمثثثثثرة األولثثثثثى فعرفثثثثثت باسثثثثثم ) الجسثثثثثر _ 

إليهثثثا فثثثي بثثثادم األمثثثر مجموعثثثة مثثثن الفنثثثانين ، القنطثثثرة ( ، وقثثثد انظثثثم 

مثثثثنهم ) كريشثثثثز ، نولثثثثدة ، هيكثثثثل ، كثثثثارل ، روتلثثثثوف ( التحثثثثق بهثثثثم 

بعدئثثثثذ ) بكشثثثثتاين ، واتثثثثو مثثثثولر اميثثثثل نولثثثثدة ( و كلمثثثثة الجسثثثثر يحمثثثثل 

معنثثى فهثثو يشثثير إلثثى التطلثثع إلثثى فثثن جديثثد يسثثمح بثثالتعبير عثثن اإلنسثثان 

ا مثثثثثن فثثثثثن مثثثثثا بعثثثثثد و العثثثثثالم ، استسثثثثثقت هثثثثثذه المجموعثثثثثة توجهاتهثثثثث

االنطباعيثثثثثثة  وخاصثثثثثثة فثثثثثثن ) فثثثثثثان كثثثثثثوخ ( و ) ادور مثثثثثثونش( وفثثثثثثن 



الشثثثعوب البدائيثثثة ، وايضثثثا فثثثثن المحفثثثورات األلمانيثثثة القديمثثثة و هنثثثثاك 

مثثثثؤثرات سثثثثاهمت علثثثثى تكوينهثثثثا وأثثثثثرت علثثثثى أسثثثثاليبها الفنيثثثثة منهثثثثا 

جثثثثثرأة الفرشثثثثثاة ، كمثثثثثا هثثثثثو عنثثثثثد ) كثثثثثوخ و مثثثثثونش ( ، االسثثثثثتعمال 

ا فثثثثي الفثثثثن الوحشثثثثي و البثثثثدائي ، المبالغثثثثة فثثثثي البربثثثثري لأللثثثثوان كمثثثث

تحريثثثثثف االشثثثثثكال ، الصثثثثثرامة األلمانيثثثثثة و تعثثثثثد االنفعاليثثثثثة المنطويثثثثثة 

علثثثى ذاتهثثثا نزعثثثة جوهريثثثة فثثثي التعبيريثثثة ، إنمثثثا قثثثد تبثثثع مثثثن تثثثراثهم 

القثثثوطي الثثثذي كثثثان قثثثد سثثثبقهم إلثثثى التثثثأثر بهثثثم ) مثثثونش ( و ) كثثثوخ( ، 

اس مثثثثن الوقثثثثوف عنثثثثد أن هثثثثذه الجماعثثثثة قثثثثد بنثثثثت فلسثثثثفتها علثثثثى أسثثثث

المنطثثثثثق واألصثثثثثول البنائيثثثثثة التثثثثثي تحكثثثثثم المرئيثثثثثات و االنسثثثثثياق إلثثثثثى 

الحقيقثثثة الداخليثثثة أثنثثثاء الرسثثثم و إهتمثثثام باإلنسثثثان وعثثثده فثثثردا فعثثثاال فثثثي 

المجتمثثثثع .أمثثثثا جماعثثثثة ) الفثثثثارس االزرق ( التثثثثي تأسسثثثثت فثثثثي مدينثثثثة 

، كانثثثثثت عقيثثثثثدتهم فلسثثثثثفية بالدرجثثثثثة األسثثثثثاس  ١٩١١) ميثثثثثونخ ( عثثثثثام 

دار البحثثثث عنثثثدها لثثثيس الفثثثرد بوصثثثفه عضثثثوا فثثثي المجتمثثثع ، بثثثل فمثثث

عالقتثثثه بثثثادق اسثثثرار الطبيعثثثه ، وقثثثد قثثثدمت هثثثذه الجماعثثثة العديثثثد مثثثن 

المعثثارض التثثي ال تتوقثثف عنثثد اتجثثاه فنثثي او أسثثلوب معثثين ، بثثل تلتقثثي 

فيهثثثثا مختلثثثثف التيثثثثارات الفنيثثثثة علثثثثى تناقضثثثثتها وهثثثثي تثثثثرى بثثثثأن لثثثثيس 

التجريثثثد يجثثثب أن يكثثثون شثثثكليا ،  هنثثثاك شثثثكل ، بثثثل مضثثثمون فنثثثي وان

بثثثل نهضثثثة فثثثي طريقثثثه التفكيثثثر وعلثثثى الثثثرغم مثثثن تعدديثثثة االتجاهثثثات 

أفرادهثثثثا إال أنهثثثثا التفثثثثوا جميعثثثثا حثثثثول مسثثثثألة ) الفكثثثثر _ الفثثثثن ( تلثثثثك 

األفكثثثار التثثثي عبثثثر عنهثثثا ) مثثثارك ( و صثثثاغها ) كاندنسثثثكي( فثثثي كتابثثثه 

دنسثثثثكي ، ) الروحثثثثاني فثثثثي الفثثثثن ( أن مثثثثن أبثثثثرز هثثثثذه المجموعثثثثة ) كان

جاليسثثثثثثكي ، فرانزمثثثثثثارك ( أن مثثثثثثا يميثثثثثثز جماعثثثثثثة الفثثثثثثارس االزرق 

تعبيرهثثثثا المتعثثثثارض نسثثثثبيا  مثثثثع التعبيريثثثثة ) جماعثثثثة الجسثثثثر ( ، كمثثثثا 

يقثثثول ) هربثثثرت ريثثثد ( بقولثثثه " إعثثثادة بنثثثاء العثثثالم فثثثي حالتثثثه الباطنيثثثة 

الداخليثثثثة بحيثثثثث ال يكثثثثون للطبيعثثثثة الممثلثثثثة فثثثثي األعمثثثثال التصثثثثويرية 

اللثثثة اال بقثثثدر مثثثا تتحثثثول لثثثتعكس وصثثثفا إنسثثثانيا فتحثثثرر التعبيريثثثة مثثثن د

الفنثثثثثان إزاء هثثثثثذه الطبيعثثثثثة ال يكثثثثثون إال باضثثثثثفاء قثثثثثيم تعبيريثثثثثة علثثثثثى 

االشثثثكال و االلثثثوان الصثثثافية وفقثثثا لمثثثا يمليثثثه إحساسثثثه الداخلي.ونجثثثد فثثثي 

)التعبيريثثثثة األلمانيثثثثة( بثثثثدورها  تقنيثثثثة تقثثثثوم علثثثثى تشثثثثويه االشثثثثكال و 



الواقعثثثي ، و عملثثثت علثثثى اسثثثتثمار هثثثذه عنثثثف اللثثثون االصثثثطالحي و ال

المعطيثثثثات فثثثثي محاولثثثثة للوقثثثثوف فثثثثي وجثثثثه مجتمثثثثع بثثثثات يعثثثثاني مثثثثن 

مشثثثاكل معقثثثدة ، وفثثثي هثثثذا الوقثثثت كانثثثت اوربثثثا كلهثثثا تطمثثثح هربثثثا مثثثن 

واقثثثع تعيشثثثه و تبحثثثث عثثثن قثثثيم أوليثثثة ، للتعبيثثثر عثثثن مثثثوقفهم مثثثن هثثثذا 

فثثثي الواقثثثع ، وقثثثد لجثثثأ جماعثثثة ) الجسثثثر ( إلثثثى الفثثثن الخطثثثي معتمثثثدين 

ذلثثثك علثثثى مثثثا تقدمثثثه لهثثثم مثثثن قثثثيم تشثثثكيليه فنثثثون القثثثرون الوسثثثطى و 

البثثثدائيين ، وان هثثثذا الشثثثعور العثثثاطفي القلثثثق قثثثاد إلثثثى الفثثثن الالصثثثوري 

و التجريثثثثثد الغنثثثثثائي العثثثثثاطفي ، مثثثثثع ) كاندنسثثثثثكي ( أو عثثثثثرف باسثثثثثم 

التعبيريثثثثة التجريديثثثثة فيمثثثثا بعثثثثد .لثثثثذا فثثثثإن جماليثثثثة ايصثثثثال  المعنثثثثى و 

ع لثثثدى  ) التعبيثثثريين ( تمكثثثن فثثثي اسثثثتثمارهم التجربثثثة التعبيثثثر عثثثن الواقثثث

الذاتيثثثة الفرديثثثة ذات األبعثثثاد الروحيثثثة للتعبيثثثر عثثثن الخيثثثال و الحثثثدس ، 

بطثثثثثابع انفعثثثثثالي فثثثثثي اسثثثثثتخدامه للخطثثثثثوط و االلثثثثثوان ، فيعبثثثثثر الفنثثثثثان 

التعبيثثثثثري عثثثثثن واقعثثثثثه المرئثثثثثي ، بطريقثثثثثة مثاليثثثثثة فيتجثثثثثاوز المظثثثثثاهر 

ة ال يشثثثثوبه التحريثثثثف ، و ايجثثثثاد للوصثثثثول إلثثثثى عثثثثالم شثثثثديد المصثثثثداقي

 عالقة بين ذاته و بين عالمه األزلي.

 

 المبحث الثالث 

 الرسم العربي الحديث:  

يعد الرسم الحديث احد األساليب الفنية المتفردة مثن بثين األسثاليب األخثرى 

السيما على الصعيد الموضعي والفكري والتقنثي أذكثان اول بثوادر ظهثوره 

القثرن التاسثثع عشثر الثذي شثهدته أوربثا مثن حيثثث فثي النصثف الثثاني مثن  

التحثثول والتعبيثثر فثثي التجثثارب والتنثثوع  فثثي المواضثثيع التثثي اعتمثثد عليهثثا 

الفنثثثان الحثثثديث فثثثي تشثثثكيل وطثثثرح أهثثثم تجاربثثثه الفنيثثثة فثثثي  تلثثثك الفتثثثرة 

بانطباعيثه بثثدا والمرحلثة التثثي سثبقتها والتثثي تعثد مرحلثثه مهمثه فثثي نضثثوج  

رد على القوانين. السابقة واالنفتثاح نحثو تنثاول الرسم الحديث من حيث التم

األفكثثثار  المختلفثثثة المتعلقثثثة بالبيئثثثة وثقافتثثثه المجتمعثثثات بمختلثثثف طبقاتثثثه 

ومؤثرات الجانب  االقتصادي والسياسي..... وغيرها  والتحرر من القيثود 

السثثابقة التثثي نشثثأت عليهثثا الفنثثون السثثابقة بحكثثم خدمثثه الكنيسثثة  والطبقثثات 

جتمعثات الراقيثة وغيرهثا . وهثذا مثا التمسثناه فثي أهثم المثدارس  الثرية والم



 كثثو الحديثثثة والتثثي بثثرز منهثثا العديثثد مثثن الفنثثانين مثثنهم (سثثيزان _فثثإن 

_مثثاتيس_تولوز)  إذ شثثكلت مرحلثثه االنطباعيثثة أولثثا المراحثثل المتقدمثثة 

والبثثارزة فثثي الرسثثم الحثثديث مثثن  حيثثث التحوالثثت والمتغيثثرات فثثي طثثرح 

لف أساليبها مع التنوع في  األساليب والطرح الفكري وهذا المواضيع واختا

ما جعلها عتبه رئيسيه اعترف بها العثالم وانفثرد بهثا  الفنثانون اعتثرف بهثا 

العالم وانفرد بها الفنانون بنظثرتهم الخاصثة والمختلفثة عثن السثابق  فضثال 

عثثثن تثثثوازي مثثثا بثثثين أسثثثاليب الفنثثثانين وطثثثرق التعبيثثثر عثثثن المشثثثاعر 

(الجثثثوهر) ال سثثثيما التركيثثثز علثثثى المضثثثمون الثثثداخلي لثثثذات  والوجثثثدان 

عثل التجربثة الفنيثة قثادره علثى إظهثاراهم األفكثار ٨ ٨النسان.  وهذا ما ج 

وألهثثثداف التثثثي يصثثثبو  إليهثثثا الفنثثثان الحثثثديث باعتمثثثاده علثثثى أهثثثم الطثثثرق 

والتقنيات في إنجاز أعمالهم الفنية فظال  عثن إسثناده بصثوره فكريثه ذهنيثه 

ا الخيال والمخيلة مثن أجثل إظهثار تنوعثا فثي  صثياغه مواضثيعه قائمه عل

وكيفيثثه اعثثاده تركيثثب تكويناتثثه الشثثكلية وفثثق لطثثرق جديثثده غيثثر مألوفثثة  

والتثي  ةموازينه لعالم الواقثع.  بثدأ بالسثمات ت التثي تفثردت بهثا االنطباعيث

علثثا أسثثس األكاديميثثة  ةعثثدت العقبثثة ألثثولى فثثي تمثثرد الفنثثان  االنطباعيثث

ضثثيع الفكريثثة المتعلقثثة بثثالقيم والتقاليثثد السثثابقة، وال  سثثيما االنطثثالق والموا

نحو الطبيعة وكسر القيود الرسم المغلق الخاص بالستوديو هثا ت مثن أجثل 

توثيق اللحظة المتعلقة بالظروف الطبيعية كشروق الشمس وغربها وهذا ما 

عثثظ جعثثل تسثثميه  هثثذا المدرسثثة يقتثثرن بالطبيعثثة واحساسثثنا بالضثثوء. أن ب

الفنانين رادو أن يصلو الا رسومات وأشكال غير مألوفة فقررو أن ينفثذوا  

أويرسمون لوحاتهم في العالم الخارجي علا الهواء الطلثق حتثا تكثون لهثم 

القدرة علا  توثيق وتسثجيل الظثواهر التثي توجثد فثي العثالم الخثارجي كمثا 

ا فثي (وهي انطباع شروق الشمس كم ١٨٧٢نرم في لوحه (كلود موني) (

(وهي تمثل تمرد وعصثيان علثا الفثن األكثاديمي لوحثه كلثود 1شكل  رقم )

( اظهر الشمس منعكسه علا صطح المياه الملثيء ١موني (شروق الشمس)

بالضثثباب واختثثار عثثدد مثثن المراكثثب  الشثثراعية الصثثغيرة. وعلثثا ذألثثك 

سميت باالنطباع (
1
ومن هنا بداء تمرد الفنانون علا قانون كإنو يرفضثون  

رسه العمال الفنية العقلية اال  انهثا التمتثزج مثع الهثواء الطلثق والشثمس مما

                                                           
٣٥ص١٩٨١اهمز محمود الفن التشكيلي المعاصر دار المثلث للطباعة، بيروت (  ) 

1
  



وأيضثثا رفظثثو مثثزج خيثثالهم واحساسثثهم ألفكثثارهم  ألثثنهم يثثرون هثثذا سثثوف 

يتعمثثق فثثي الواقثثع وهثثم ضثثد األشثثياء الواقعيثثة لثثذا أصثثبح كلثثود مثثوني رائثثد 

المدرسة النطباعية والتي تعتبر أبرز حركه في الفن  التشكيلي (
1
  

 

 مبحث الرابعال

 (1913_1905جماعة الجسر)

 

-1905وهثثم عثثدد مثثن فنثثانين مدينثثة )درسثثدن( اسسثثت فثثي المانيثثا عثثام ) 

( ومن اشهر مؤسسيها )كيرشنر( وقد قامت هذه الجماعثة بنشثاطات 1913

فنيثة شثثارك فيهثثا فثي السثثنوات التاليثثة عثدد اخثثر مثثن الفنثانين امثثثال )نولثثدا( 

شكال مدرسيا بعثد ظهثور هثذه الجماعثة  )فان دونغنن( ولقد اخذت التعبيرية

التثثي تميثثزت باسثثلوب يقثثوم علثثى االلثثوان الصثثارخة والتخطثثيط المحثثور 

والموضثثوعات الدراميثثة مثثع بعثثض االنعطثثاف فثثي نحثثو االبداعيثثة واولثثت 

الرسثم حريثة تتناسثثب مثع النثثوازع االنسثانية وعنثدما كانثثت مدرسثة الجسثثر 

االزرق( فثي )ميثونخ( ( ظهرت جماعثة )الفثارس 1913تاخذ بزوال عام )

وهو شعار فثي لوحثة صثغيرة ومؤسثس الجماعثة )كاندنسثكي( وكثان هثدف 

هذه الجماعة التعريف بالحركثة التعبيريثة حتثى اسثتطاعو جعلهثا مثن اقثوى 

الحركات الفنية في المانيثا اذ لثم تهتثدي هثذه الجماعثة الثى طثراز شثكلي ذو 

باينثات بثل كانثت سمة واسعة وكانت تؤكد علثى الثدور الناشثط فثي اطثار الت

تجهثثر بثثه )عالنيثثة( )اننثثا ال نسثثعى لنشثثر اشثثكال محثثددة وخاصثثية هثثدفنا ان 

 نميز انه في تنويع االشكال الممثلة تتحقق الرغبة الداخلية باشكال مختلفة(.

 

 

 

 مؤشرات االطار النظري

                                                           
٧٧ص١٩٨٢بهنسي عقيق :الفن في أوربا من عصر النهضة حتا اليوم دار الرائد اللبناني بيروت (

1
  



( الفن هثو الحثدس، وكثل حثدس البثد أن يكثون تعبيثرا، وال يمكثن فصثل ١)

ه لكل منهما نفثس طبيعثة اآلخثر فثاي معرفثة حدسثية التعبير عن الحدس الن

 دون شك معرفة تعبيريه في إطارها الفني و الجمالي.

( مفهثثوم الفثثن يتجثثاوز حثثدود االنفعثثال بتصثثويره للعاطفثثة و الجمثثال فهثثو ٢)

قناة للنشاط الفكري الذي يحاول أن يتفهم العالم تداعياته المختلفة وان يعثين 

 ه .الغير في فهمه و التجانس مع

( أن الفن يشكل عودة الفرد نحو الجماعة فهو يسثاعد اإلنسثان علثى فهثم ٣)

واقعه و يجعله أكثر إنسثانية و تطثورا لخدمتثه و هثذا لثن يثتم إال مثن خثالل 

العملية االتصالية باعتبار الفن أداة لنقل التجربثة الفرديثة و االجتماعيثة الثى 

 اخر .

إلى استحداث اسثاليب غيثر مألوفثة ( انطلق التعبيريين في أعمالهم الفنية ٤)

و اسثثتعارة االشثثكال المبهمثثة و المختلفثثة و المتخيلثثة و إلتثثي أصثثبحت لثثديهم 

وسيلة لتحقيق الصدق الفني و ال يقصد هنا بعدم المالوفية مثن أجثل الغرابثة 

بقثثدر مثثا هثثو تعبيثثر عثثن تغريثثب الواقثثع و المبالغثثة فثثي تصثثوير العيثثوب و 

 ن الجمال بمفهومه التقليدي .اعطاء رؤية خاصه و االبتعاد ع

(أن الجمال بالنسبة التعبيريين هو صدق التعبيثر مهمثا كثان قبيحثا ، وقثد ٥)

اتخذ التعبيريين من اللون كامكانية تعبيريه يحمل شثحنات وجدانيثة نفسثية ، 

كما أنهثم يحرفثون االشثكال البشثعة لتأديثة الحالثة التعبيريثة بشثكل فثوري و 

 .مباشر

ن الكشثف الثذاتي فثي الحيثاة ، فالفنثان عنثدما ينثدمج تمثام ( أن مهمة الفنا٦)

االنثثدماج بتحويلثثه ) تغييثثره ( الجمثثالي للحقيقثثة ، الصثثدق بصثثورة ال واعيثثة 

في الفن ، ذلثك يعنثي أنثه عمليثة اقتطثاع مثن غثوائر ) الثذات (بمثا فيهثا مثن 

مثثأزق ، فيعبثثثر عنهثثا و يحثثثاول إيصثثثالها إلثثى المتلقثثثي مثثن خثثثالل تالعبثثثه 

 لمتضادة و ضربات الفرشاة الحادة.بااللوان ا

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 إجراءات البحث

 مجتمع البحث:

يشمل مجتمع البحث مجموعة من اللوحات الفنية المنتخبة للفنانين 

 المدرسة التعبيرية األلمانية, التي انتجت خالل مسيرتهم الفنية .

 

منتخبة  لقد اختارت الباحثة من مجتمع البحث عينة عينة البحث :

 ( رسومات ألكثر من فنان من فناني التعبيرية األلمانية.٥تمثل )

 

 منهج البحث

 .اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل العينات البحث

 

 أداة البحث

جماليات التعبيرية األلمانية وجمالية اللون وجمالية الشكل وجمالية 

 التكوين.

 

 تحليل مجموعة من العينات

 (١) ةعين

 Theلوحة ) البيت االخضر (  /موضوع 

green house 

 للفنان إرنست كيرشنر



 زيت على قماش كانفاس /الماده 

 سم 80× سم 100/ القياس 

 / لمتحف اللوفرالعائدية 

 ١٩٠٧ /السنة 

فثثثي لوحثثثة نثثثرى أنهثثثا أكثثثثر عنفوانثثثا و جرانثثثرى أن الخطثثثوط و ضثثثربات 

مثا يميثز اعمثال التعبيثريين فكمثا  وهذه االلثوان المتطرفثة هثي الفرشاة ثقيلة

 عاصفه ف إرنست كيرشنر إعصار .. يقال إن كان فإن كوخ

 

 

 ( 2عينة ) 

 اسم العمل / العشاء األخير. 

 اسم الفنان / أميل نولدة .  

 المادة / زيت على كنفاس . 

 سم. 197×86القياس /  

 .  1909التاريخ / 

–العائدية / المتحف الوطني 

 كوبنهاكن. 

 

تمثثي أميثثل نولثثده  إلثثى تيثثار التعبيريثثة األلمانيثثة التثثي وجثثدت فثثي الفثثثن ين

التشثثثثكيلي حيثثثثزا  وسثثثثيطا  لترحيثثثثل مكنونثثثثات الثثثثذات والعاطفثثثثة اإلنسثثثثانية 

مثثثن خثثثالل الرسثثثم وإيجثثثاد نثثثوع مثثثن النثثثزوع الالمتنثثثاهي واالنفتثثثاح علثثثى 

نمثثثط مثثثن األشثثثكال التصثثثويرية تقثثثيم االعتبثثثار لمثثثا هثثثو متخيثثثل حتثثثى لثثثو 

تعانة بثثثذاكرة الطفولثثثة التثثثي تعمثثثل علثثثى نسثثثف المعياريثثثة قثثثاد ذلثثثك االسثثث

الموضثثثوعية وإحثثثالل الخيثثثال بثثثديال  عنهثثثا وال يخضثثثع لمنطثثثق أو معيثثثار 

الواقثثثع الشثثثيئي، ممثثثا يسثثثمح للوحثثثة بثثثأن تتعثثثايش مثثثع مثثثثال جمثثثالي غيثثثر 

متعثثين يصثثور العمثثل لجانثثب دينثثي سثثعى الفنثثان الثثى اظهثثاره فثثي عملثثه 

وهثثثثثم  12مثثثثثع حواريثثثثثه الثثثثثـ هثثثثثذا، فاللوحثثثثثة تصثثثثثور المسثثثثثيح جالسثثثثثا

يتصثثثثرفون حولثثثثه كأنثثثثاس عثثثثاديين بانفعثثثثاالتهم فثثثثي الليلثثثثة التثثثثي سثثثثبقت 

خيانثثثة المسثثثيح مثثثن احثثثد أتباعثثثثه جمثثثع حواريثثثه للعشثثثاء واخبثثثرهم بمثثثثا 



سيحصثثثل واللوحثثثة تحكثثثي عثثثن اللحظثثثات األخيثثثرة بعثثثد أن اخبثثثرهم أن 

احثثثثثدهم سثثثثثينكره  قبثثثثثل شثثثثثروق الشثثثثثمس والشخصثثثثثية المحوريثثثثثة فثثثثثي 

المسثثثيح )ع( وأن العمثثثل قثثثد جثثثاء بشثثثكل مغثثثاير أي  اللوحثثثة هثثثو السثثثيد

انثثثثه أخثثثثذ شثثثثكل حثثثثداثي لكثثثثن بطثثثثابع دينثثثثي للقصثثثثة . تلعثثثثب العالقثثثثات 

االنسثثثثانية البسثثثثيطة والمباشثثثثرة دورا  فثثثثي حيثثثثاة االنسثثثثان وقدرتثثثثه علثثثثى 

معرفثثثة نفسثثثه وتحقيثثثق ذاتثثثه وهثثثذه العالقثثثات يصثثثورها الفنثثثان مثثثن خثثثالل 

ل ذوي المالمثثثثح الثثثثربط الواضثثثثح بثثثثين كتثثثثل وعناصثثثثر وشثثثثخوص العمثثثث

الفقيثثثرة والخشثثثنة وهثثثو يجعثثثل المعلثثثم الكبيثثثر السثثثيد المسثثثيح )ع( بهيئثثثة 

واحثثد مثثثن الفالحثثثين الفقثثثراء للتاكيثثثد علثثى الرسثثثالة التربويثثثة التثثثي تثثثرتبط 

بالمسثثثثثيح )ع( وديانتثثثثثه ومفادهثثثثثا ان االنسثثثثثان هثثثثثو القيمثثثثثة العاليثثثثثا .إن  

تهمثثثيش زمثثثن الموضثثثوعات جعثثثل مثثثن الماضثثثي والحاضثثثر والمسثثثتقبل 

فثثثثي خثثثثط شثثثثروع واحثثثثد فثثثثي العمليثثثثة اإلبداعيثثثثة. وبهثثثثذه الحالثثثثة يصثثثثبح 

 العمل الفني حامال  لصفات المطلق في ديمومته المستمرة. 

وقثثثثد رسثثثثم نولثثثثده لوحثثثثات بمواضثثثثيع دينيثثثثة مثثثثزج فيهثثثثا بثثثثين الحمثثثثاس 

الثثثثديني والحسثثثثية التعبيريثثثثة والحريثثثثة الذاتيثثثثة وإن الصثثثثورة تمثثثثثل البعثثثثد 

حسثثية الظثثاهرة فثثي اللوحثثة تلثثك التثثي الثثديني علثثى الثثرغم مثثن السثثمات ال

تثثثذكرنا بثثثالواقع المثثثدرك بصثثثريا ، إال أن الفنثثثان يبثثثدو وقثثثد اتخثثثذها ذريعثثثة 

أو حجثثثة لتصثثثعيد إحسثثثاس داخلثثثي إذ يبثثثدو أن الفنثثثان سثثثعى إلثثثى رسثثثم 

حقيقثثثثة أخثثثثرى غائيثثثثة مثثثثن خثثثثالل إبثثثثدال مثثثثاهو سثثثثاكن ومتعثثثثين مكانيثثثثا  

بذاتيثثثثثة منفتحثثثثثة، وزمانيثثثثثا  بأشثثثثثكال لهثثثثثا ديمومتهثثثثثا الجماليثثثثثة المحفثثثثثزة 

فثثثثالتطلع إلثثثثى مثثثثثال تسثثثثعى إليثثثثه ذات الفنثثثثان، يغثثثثدو اسثثثثتحداث أشثثثثكال 

مغثثثايرة أمثثثثرا  البثثثثد منثثثثه، فباسثثثثتعمال الفنثثثان للثثثثون المشثثثثدد القثثثثائم علثثثثى 

التضثثثادات أضثثثثفى علثثثثى الفضثثثاء الروحثثثثي جمثثثثاال  محفثثثزا  بقثثثثوى خفيثثثثة 

كونيثثثثة، فالتضثثثثادات اللونيثثثثة المسثثثثتخدمة كاألخضثثثثر المجثثثثاور لألصثثثثفر، 

حمثثثثر المجثثثثاور لألصثثثثفر الفثثثثاتح، والتركيثثثثز علثثثثى حيويثثثثة اللثثثثون. أو األ

واالسثثثتغناء عثثثن الدقثثثة والتشثثثبيه، إنمثثثا هثثثو تأكيثثثد لمثثثا أعلنثثثه التعبيريثثثون 

فثثثي إحثثثالل حقيقثثثة جماليثثثة مطلقثثثة أساسثثثها االنفعثثثال والتعبيثثثر عثثثن القثثثوى 

 الخفية للنفس .

 



 

 

 (3) عينة

 بورتريه الزوجان /موضوع 

) أوسكار /للفنان   اسم

 وكوشكا (ك

زيت على قماش  /المادة 

 كانفاس

 سم 73×سم 77,5 /القياس 

 متحف الفن الحديث نيويورك /العائدية 

 1909 /السنة 

بورتريثثه لرجثثل و امثثرأة وهمثثا زوجثثان توسثثطا اللوحثثة ويثثدهما مرفوعتثثان 

ليتبادال الخواتم و عدم االرتياح بأن على وجه المرأة ووجثه الرجثل بثه قلثق 

عبارة عن اللوان حارة مع خدوش محدثا بذلك تعبير ملي  و توثر و الخلفية

بثثالعنفوان وقثثد تثثدرجت االلثثوان مثثا بثثين البرتقثثالي و األصثثفر و البنثثي وقثثد 

اعطى لون األسود مثع ضثربات مثن البنثي ليتمثاهى مثع األسثود ، و الفنثان 

كان يركز علثى المشثاعر الداخليثة التثي تنتثاب الثزوجين و بطريقثة رمزيثة 

 لوان مجردةتعبيرية و با

 

 (4) عينة

 حياة جامدة مع اقنعة /موضوع 

  ) إميل نولدة (اسم الفنان/ 

 زيت على قماش كانفاس /المادة 

 سم 73×77,5 /القياس 

 متحف الفن مدينة كانساس /العائدية 

 1911 /السنة 

في أعلى اللوحة توجد أربعة اقنعة احدها بشكل امثامي و لثون باالخضثر و 

خر قناع بهيئة ثالثة ارباع بلون أصفر و شكله كالمهرج لحية بيضاء ، واآل



، اما الثالث لونه احمر متجهه ليمين اللوحة ذا شثكل قبثيح ويتوسثطهم قنثاع 

رابع يميل الى اللون الوردي وبشثكل مقلثوب و اسثفل لوحثة باليسثار القنثاع 

الخامس ذو اذنين كبيرتين ، و لونه برتقالي بهيئثة جمجمثة و الخلفيثة ازرق 

رج إلثى األخضثر و كشثف الفنثان عثن الحقيقثة الداخليثة ، حيثث وجثدان متد

التعبيري كان واضح خالل معالجه االلوان الداء سطوحه التصويرية وهي 

 .تجسد الكوامن الداخلية الحقيقية لما تخفيه الوجوه نفسها 

 

 

 (5) عينة

 إلى جوار البحيرة الزرقاء/ موضوع 

  مائية على ورق /المادة 

 ان ) اوغست ماك (لفناسم ا

 سم 56×44,5 /القياس 

 متحف دوتماند _ ألمانيا /العائدية 

 1913 /السنة 

في لوحة ) ماك ( نجد أن هناك ثالثة شخوص يمثلون عائلة وهم في نزهثة 

، و تتكون من األب و األم و ابنتيهما ، ويوجد على يسار اللوحة جثزء مثن 

ثثثة بثثدت غيثثر واضثثحة ، الشثثجرة ذات لثثون اسثثود كمثثا معثثالم الوجثثوه الثال

وعلى يمين اللوحة توجد بحيرة زرقاء صغيرة امتزجت الوان الطبيعة فيهثا 

بتدرج لوني يميثل الثى اللثون االخضثرأراد الفنثان التعبيثر عثن حيثاة العائلثة 

البرجوازيثثة وهثثي فثثي نزهثثة مبتعثثدة عثثن صثثخب الحيثثاة ، واسثثتخدم مشثثهد 

لمتلقثثي جماليثثة تالقثثي عالقثثات اللونيثثة فثثي تضثثادها و انسثثجامها ليوصثثل ل

األلثثوان فثثي وحثثدة واحثثدة لمعالجثثة المكثثان و االفصثثاح عثثن ماهيتثثه و عثثن 

عالقثثة االنسثثان باالمثثاكن التثثي تعثثد متنفسثثا و مثثالذا يهثثرب إليثثه الفثثرد و 

 خصوصا أن هذا المجتمع مقبل على الحرب

 

 

 



 

 الفصل الرابع

 :نتائج البحث

يمكثن إجثراء خالصثة  من خالل تحليل العينات وفي ضثوء المهثاد النظثري

 وكاالتي من نتائج البحث

( أنتج تكوينا فنيا استعار مفرداته من الطبيعة و المجتمع و اضيف لها و 1)

 قدم كخالصة لمعاني و قيم هادفة تستحق أن توثق

( اعطى الفنان التعبيري جمالية للوحة من خالل استخدام خطثوط ممتثدة 2)

قثثة ملفتثثه مثثن خثثالل التنثثاغم بثثين الثثى مثثا ال نهايثثة وتوظيفثثه لاللثثوان بطري

الدرجات اللونية و منطلقا بذلك نحثو تعزيثز فكثرة التقثاط الداللثة الجوهريثة 

للمعنى الحقيقي في بعض اعماله من اجل تحقيق انسجام في العناصر الفنية 

الشثثكلية لبنيثثة العمثثل الفنثثي و بالتثثالي انعكثثاس ذلثثك علثثى المتلقثثي مثثن خثثالل 

 ةالتاثير على ذائقته الفني

( اقتطع الفنان التعبيري من غوائر ) الذات ( بما فيها من مثازق ، فعبثر 3)

عنها و حاول ايصالها إلى المتلقي مثن خثالل تالعبثه بثااللوان المتضثادة أو 

 ضربات الفرشاة الحادة

( ميز الفنان التعبيري مواطن الجمال من خالل تامله للطبيعة حيثث أنهثا 4)

كبثثار الفنثثانين التعبيثثريين أعمثثاال عظيمثثة  منبثثع اساسثثي للفنثثان ، فقثثد ابثثدع

مستوحين عناصرها من الطبيعثة كثالطيور و الميثاه الصثافية أو االزهثار و 

 النباتات

( تتصثثف األعمثثال الفنيثثة للتعبيريثثون بسثثمات مثثثل الجثثراة و البقعيثثة و 5)

السثثثوداوية ، و الغمثثثوض و البدائيثثثة و الطفوليثثثة و الذاتيثثثة و الرمزيثثثة فثثثي 

 اليحائية و الحرية و العاطفيةبعض األعمال ا

( ينثثدفع الفنثثان التعبيثثري للفعثثل بقثثوة نفسثثية منبعثثثة مثثن الثثداخل ، وهنثثا 6)

اللوحة تعبر عن الحياة الداخليثة للفنثان بشثكل مباشثر ، لثذلك تبثدو الخطثوط 

متحركة و متداخلة و تبدو ذات نفس متحرك و لعل رسم الفعل هذا فيه مثن 

 اآللية و التلقائية.

 



 :تاجاتاالستن

تسثثتنتج الباحثثثة علثثثى ضثثوء مثثا تقثثثدم فقثثد كثثان التعبيريثثثون صثثادقين فثثثي 

عثثواطفهم مرهفثثو الحثثس ، وفثثنهم ال يعثثرف الثثوهم و القواعثثد ، وال يبغثثون 

الدقة بالمعنى األكاديمي ، فهم ال ينمقون االشياء مثلما هي في األصل ، بل 

بثثين  يظهروهثثا كمثثا يشثثعرون بهثثا فثثالوانهم صثثريحة ناطقثثة ، وقثثد زاوجثثو

االلثثوان المكملثثة ووضثثعوا اللثثون بغثثزارة فثثي المسثثاحات الكبيثثرة فثثي اللثثون 

الخثثاص و للتعبيثثر عثثن وجثثدانهم الفثثردي و االنسثثاني فقثثد اختثثارو األلثثوان 

االصثثثطالحية المالئمثثثة دون تقيثثثد بمثثثا تمثلثثثه بالعثثثالم الخثثثارجي أي انهثثثم 

كل مفهوم  يستخدمون اللون ليصفوا االنفعاالت االنسانية المخيفة ، متخطين

 المرئي. وصفي أو صوري للشيء

 

 :لتوصياتا

ة بدراسثة جماليثات التعبيريثة األلمانيثة فثي اعمثال الثرواد مثن ثتوصي الباح

الفنانين التعبيريين االلمان و توضيح دورهم المهم في تقثدم عجلثة الفثن فثي 

 اوربا و العالم.

 

 

 :المصادر
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 االية القرانية
 

 

 }وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون{
 صدق هللا العظيم

 (105ةية  اآل ةالتوب ةسور

  



 

 

 االهداء
 

ي مواجهة الصعاب ألرتوي من 
 
ي النجاح والصبر ...إىل من تعب ألجلي وسىع ف

إىل من علمن 

 حنانه..... 

ي العزيز ام ... أبر
ي الحياة لك كل التحية واالحبر

 
 إىل سبب وجودي ف

ي و عانت  ال
ة عن مكنون ذاتها من علمتن  صعاب ألصل واىل من تتسابق الكلمات لتخرج معبر

 إىل ما أنا فيه

ي بحر حنانها لتخفف من االمي .... أمي الغالية . 
 
ي الهموم أسبح ف

ين   و عندما تعبر

هما  ي ببر
 ... وأطال هللا بقاءهما وألبسهما ثوب الصحة والعافية ،  متعن 

ً
ا جزاهما هللا خبر

 ورد جميلهما

ي العزيز
ي الحياة ... أخ 

 
ي وسندي ف

ر
 إىل عببر حياب

ي الغالياتإىل من حبهن 
ر
.... أخواب ي

ر
ي  إىل رياحير  حياب

ر
ي عروف

 
 يجري ف

ي عرجت اىل جنان الخلد... شهداء بلدي 
أىل من افتدوا الوطن بدمائهم الزكية اىل األرواح النر

 العراق

ي أضاءت ىلي طريق العلم ..... 
ي إىل  التمبر  والنجاح اىل الشموع النر

ي رحلنر
 
ي ف

اىل كل من شجعن 

ي الكرام
ر
 أساتذب

 

 

 

 

 الباحثة                                                                                                                                      

 

 



 

 

 

 

 شكر وتقدير

 بسم هللا الرحمن  الرحيم

م بعد الحمد والشكر هلل رب العالمير  الذي من عل الباحثة بفضله وكرمه والصالة والسال 

 من 
ً
عل الصادق األمير  محمد صل هللا عليه وسلم وآل بيته الطيبير  الطاهرين وانطالقا

ي مستهل هذا البحث 
 
قوله صل هللا عليه وسلم ) إمن ال يشكر الناس ال يشكر هللا( . وف

ي بالجميل أتقدم بجزيل شكري وفائق تقديري إىل من لهم الفضل الكببر بعد هللا 
وعرفانا من 

ي سندي والد
ر
 ىلي وألخوب

ً
 ّي العزیزین حفظھما هللا ورعاھما وجعلھما ذخرا

ي بالرعایة ، ومن  ھذا المقام 
ي أحاطتن 

ي جامعة دیاىل النر
كما أتوجه باإلمتنان والشكر لجامعنر

ي 
 
ي االفاضل ف

ر
وأنا أنهي ھذا الجهد المتواضع أن أتقدم بأحر عبارات الشكر والتقدیر ألساتذب

ي كلی
 
الدراسة الصباحية ، لما بذلوه مىعي من  –ةالفنون الجمیلة قسم الفنون التشكيلية ف

 جهود طيلة سنوات الدراسة

ي الفاضلة الدكتورة) جوالن  حسير  علوان( 
ر
كما أتوجه بعظيم االمتنان والشكر اىل استاذب

فة عل ھذا البحث لما بذلته مىعي من جھود علمیة مخلصة ونصائح وتوجیھات   المشر

ان حسنا ي مبر 
 
 تها. جعلھا هللا ف

وكذلك أتقدم بالشكر والتقدير إىل األستاذ الدكتور عالء شاكر محمود عمید كلیة الفنون 

 الجمیلة ، لمؤازرته وتشجیعه للطالب

وبأطيب كلمات الشكر واألمتنان اتقدم بها إىل استاذي الفاضل )مشتاق عباس فاضل( عل  

 لبحثكل جهوده المبذوله ومساعدته وتوجيهاته السديدة ألكمال هذا ا

ي 
 
ي القسم الذین رافقوب

 
ي ف

ر
ي وزمیالب

 
ي ال أنىس ان أتقدم بجزیل الشكر إىل جمیع زمالب

كما انن 

ي حياتهم المستقبلية القادمة. 
 
ي الكلیة وفقهم هللا ف

 
ي ف

ة دراسنر ي فبر
 
 اخوة اعزاء ف

 

 

 

  الباحثة



 قائمة المحتويات 

 رقم الصفحة الموضوع

 2 االية القرانية

 3 االهداء

رشكر وتقدي  4 

  8 - 6 ملخص البحث

ي للبحث  الفصل األول:  10 – 9 االطار المنهجر  

 : ي
 
االطار النظري والدراسات السابقة -الفصل الثاب  11 

ي الفن القديم -المبحث االول :    
 
12 – 11  صور المرأة ف  

    : ي
 
ي الفن الحديث -المبحث الثاب

 
14 – 13  صورة  المرأة ف  

ي المعارصصورة ال  -المبحث الثالث:   
ر
ي الرسم العراف

 
18  - 15  مرأة ف  

:الفصل الثالث  19 

منهج البحث                       19 

 19          مجتمع البحث                     

عينات البحث                      19 

ادوات البحث                       19 – 24  

 25 الفصل الرابع

نتائج البحث                         25 

التوصيات                          25 

حات                          25     المقبر

 26 المصادر االجنبية

 27 المصادر العربية 

 

 

 

 



 

 ملخص البحث

تشكل المرأة ثنائية وجودية مع الرجل عل مر التاري    خ، وقد تمظهر هذا الوجود عبر تاري    خ 

الحداثة.والبد من القول ان تاري    خ الفن  ن الحضارات القديمة وصوال اىلالفن ابتداء من فنو 

قية، والبالد  العربية ومنها العراق  ي الفنون الشر
 
يشبر اىل  حضورها كامتداد لهذا التاري    خ ف

ي 
 
لقد كان للمرأة مخرجات متباينة من حيث محتوى حضورها واسلوب العرض ... ف

ها ، وقد تبن  الفنانون العراقيون هذه توصيفاتها ... األمومة ، الخصب ، ا ألنوثة ... وغبر

 عل 
ً
ي صاغ أسلوب عرضها ووحداتها أعتمادا

الحقول ومنهم الفنانة وسماء اآلغا  ،النر

ي هذا البحث تطرقت الباحثة 
 
. وف ي ي حقلها الشكلي واألسلوبر

 
الحضور األنثوي وتجربتها ف

ي أعمال الفنانة وس
 
ماء اآلغا( وعليه اشتمل البحث عل للبحث عن )توظيف صورة المرأة ف

 اربعة فصول 

ي للبحث، مشكلة البحث ، اهمية البحث والحاجة  الفصل األول ويشمل االطار المنهجر

اليه، اهداف البحث، حدود البحث، تحديد المصطلحات حيث انطلقت مشكلة البحث 

ي تجر 
 
ي شغلتها  صورة المرأة ف

بة الفنانة وسماء من التساؤالت التالية ):ماهي المساحة النر

ي اعمالها الفنية ؟( واهمية 
 
اآلغا؟ وهل هناك خصوصية اسلوبية اتسمت بها صورة المرأة ف

ي هذا المجال ويرفد مكتبة 
 
البحث او الحاجه اليه تتمثل عتباره مصدر مهم للمختصير  ف

الكلية بهكذا مواضيع مهمة والهدف من البحث الكشف عن طبيعة وتمثالت صورة المرأة 

ي أ
 
دارسة جميع أعمال -عمال الفنانة وسماء اآلغا اما حدوده فهي الحدود الموضوعيةف

ي تناولت فيها ثيمة المرأة الحدود الزمانية
تمتد للمدة من -الفنانة وسماء اآلغا النر

ي العراق وتحديد  -( الحدود المكانية٢٠١٢_٢٠٠٠)
 
وتشمل أعمال الفنانة المنجزة ف

 ات المصطلحات فقد تم تحديد المصطلح

 )توظيف(

 

 

ي 
 
 الفصل الثاب



ي المبحث األول وهو صورة  ي، الدراسات السابقة شمل االطار النض  ويشمل االطار النض 

ي الفن الحديث والمبحث الثالث 
 
ي وهو صورة المرأة ف

 
ي الفن القديم والمبحث الثاب

 
المرأة ف

ي المعاص
ر
ي الرسم العراف

 
 هو صورة المرأة ف

 اما الفصل الثالث 

ي الدراسة الحالية المنهج  ويشمل منهج
 
البحث  وأجراءاته حيث  استخدمت الباحثة ف

ي التحليلي 
 الوصف 

ي حدود 
 
ومجتمع البحث شمل مجتمع البحث األعمال المرسومة للفنانة والمحصورة ف

ي فقد حددت الباحثة ٢٠١٢-٢٠٠٠زمنية منذ)
ة نتاجها الفن  ( ولسعة هذه المدة وكبر

قدرة والفعالية للتعببر عن مجتمع البحث عامة،لقد شمل مجموعة من األعمال تكون لها ال

ي الكشف عن طبيعة وتمثالت صورة 3مجتمع البحث )
 
ي واهداف البحث ف

( عينات بما يف 

ي اعمال الفنانة وسماء اآلغا، 
 
 المرأة ف

 وبما يتناسب وطبيعة مجتمع البحث فقد  
ً
اما عينة البحث تم اختيار عينة البحث قصديا

 ( عينات تمت دراستها 3حددت الباحثة)

ي   ات االطار النض  نت، مؤشر  وادوات البحث وهي الموبايل، اإلنبر

 الفصل الرابع وشمل نتائج البحث حيث تم التوصل إىل النتائج التالية

ي عمله )الراديو( -1
 
ي أعمال الفنانة وسماء اآلغا كما ف

 
اتخذت "صورة المرأة " مركز السيادة ف

 (2لياس( شكل رقم )( وعملها )خض  ا٣شكل رقم)

 ومحتوى  -2
ً
جاءت معظم اعمال الفنانة وسماء اآلغا التصويرية بحضور صورة المرأة شكال

ي جميع نماذج العينة 
 
 كما جاء ذلك ف

 للمقاييس -3
ً
أتسمت معظم أعمال وسماء اآلغا برؤية جمالية متعالية نحو أالننر وفقا

قية كأمتالء الجسد واستدارة الوجه  الشر

ة الفنانة األستنتاج  ي مسبر
ات، و التوصيات حيث توصي الباحثة بعمل دراسات اخرى تغن 

حات، المصادر  ، المقبر ي
تها واسلوب  ها وتوثق اعمالها ومنجزها الفن  وسماء االغا تتناول سبر

حات   والمقبر

ي للفنانات العراقيات-١
ح الباحثة العمل عل توثيق المنجز  الفن   تقبر

ح الباحثة عمل حلقات در -٢ ت اسلوب وهوية تقبر ي مبر 
اسية حول االساليب الفنية النر

 الفنانات العراقيا

 الفصل األول: 



ي للبحث  االطار المنهجر

 :
ً
 مشكلة البحثاوال

ي شغلتها
صورة المرأة  مشكلة البحث  هي التساؤالت  التالية :ماهي المساحة النر

ي تجربة الفنانة وسماء اآلغا؟ وهل هناك خصوصية اسلوبية اتسمت بها 
 
ف

ي اعمالهاص
 
الفنية ؟ وهل كان للمرأة مركز السيادة من حيث  ورة المرأة ف

الفنانة  مع  المحتوى والشكل ؟ وهل كان موضوع المرأة يستدىع عند

ي 
 
ية لصورة المرأة ف مرجعياتها األجتماعية أم الشكلية فقط وماهي األبعاد التعببر

ي  اعمالها الفنية؟
 
  أعمالها ؟وأي امرأة تحاول وسماء اآلغا تمثيلها ف

 

 :
ً
  أهمية البحثثانيا

ي هذا المجال -١
 
 اعتباره مصدر مهم للمختصير  ف

 يرفد مكتبة الكلية بهكذا مواضيع مهمة-٢

 

 
ً
 : هدف البحثثالثا

ي أعمال الفنانة 
 
يهدف البحث اىل الكشف عن طبيعة وتمثالت صورة المرأة ف

 وسماء اآلغا

 

 
ً
 : حدود البحث رابعا

 : ي
ر
 يتحدد البحث بما يأب

ي تناولت فيها  -الحدود الموضوعية
دارسة جميع أعمال الفنانة وسماء اآلغا النر

  ثيمة المرأة

 (٢٠١٢_٢٠٠٠تمتد للمدة من )-الحدود الزمانية

ي العراق -الحدود المكانية 
 
 وتشمل أعمال الفنانة المنجزة ف

 تحديد المصطلحات



   توظيف: التوظيف

 : ال
ً
ي  عرف ) ابن مظور ( "مصطلح وظف لغويا

 
وظيفة من كل شر  ، ما يقدر له ف

ء عل … كل يوم من رزق أو طعام  ي
وجمعها الوظائف والوظف، ووظف الىسر

 إذا تبعه مأخوذ 
ً
 : الزمها إياه، ووظف فالن يظف وظفا

ً
نفسه ووظفيه توظيفا

 (1من الوظيف، ويقال استوظف ، استوعب ذلك كله".)

الوظيفة والموافقة  والوظيفة هي : " جمع وظائف ووظف والتوظيف تعيير  -ب

 (٢والمالزمة، واستوظفه استوعبه".)

 ( ، والوظيفة جمعها  -ج
ً
 ، عير  له كل يوم وظيفة ) رزقا

ً
"وظف يوظف توظيفا

 (  3…)وظائف : أي العمل المسند إىل عامل يؤديه 

ي  -د
 
ء او الفرد ف ي

ويعرفه) صليبا ( بانه: "هو العمل الخاص الذي يقوم به الىسر

ابطة ا ي فن البناءمجموعة مبر
 
ووظيفة …ألجزاء ومتضامنة، كوظيفة الزاخرة ف

ي الدولة،
 
ي علم النفس عل جمله من األسباب والعمليات … المعلم ف

 
وتطلق ف

ي علم … الموجهة إىل هدف واحد، كوظائف اإلدراك واالنفعال والتخيل
 
وتطلق ف

ورية لحفظ بقاع  االجتماع عل األعمال والمهن أو الخدمات الض 

 ( ١)المجتمع". 

ي  -ـه 
ويعرفه )سكوت (: بان "التوظيف من الوظيفة وهي الفائدة المعينة النر

ء") ي
 (٢يحققها الىسر

ء والسىعي بدراسة آثاره ومدى  ي
 ) هو عمليه استثمار الىسر

ً
وتعرفه الباحثة إجرائيا

 (اإلفادة منه من اجل تحقيق التكيف المطلوب ألداء هدف معير  

 

 

 

 

 

ي 
 
 الفصل الثاب



 لدراسات السابقةاالطار النظري وا

ي الفن القديم  -المبحث األول  : 
 
 صورة المرأة ف

ي اعمالهم 
 
ي العالم شكل المرأة ف

 
لقد تناول معظم الرسامير  والنحاتير  ف

ي لها 
 
ية الكامنة خلف الشكل المرب  للطاقة التعببر

ً
وموضوعاتهم الفنية ،نظرا

ي يتمتع بها القوام األنثوي والذي يؤهل
ه ليكون مفردة الغن  ،وللقيم الجمالية النر

ي إذ 
ي الموضوع الفن 

 
عنها بأضفاء مناخ ملؤه الهدوء والصفاء والمرونة والتعببر ف

ال تخلو نتاجات حضارات كل من العراق ومض واالغريق وعض النهضة من 

 اىل الفن الحديث .لقد 
ً
ة ،وصوال ي اعمالهم الفنية الممبر 

 
أشكال وصور للمرأة ف

ي  استخدمت صورة المرأة ومنذ 
 
ي المجتمعات القديمة" فوجد المبدع ف

 
 القدم ف

ة عن مدركات  ي للمراة  )الجسد(  وخاصياته المعبر
 
مجمل الظاهر الجسماب

ي لهذه 
 
 ترتبط بما بعد الظاهر المرب

ً
( صار ينشد فيه افكارا

ً
االنسان الفكرية)رمزا

 خطابه الفكري بآليات تقوم عل  تجاوز قوانير  
ً
 ومكثفا

ً
ال التماثيل مخبر 

 تماثيله من مشابهاتها الطبيعية ال
ً
ي حاجاته وتأويالته، محررا

مشابهة.وبما يرص 

ي وسطها الحظاري كرموز فهي تشبه نفسها 
 
ي ف

 
المألوفة لتؤدي خطابها األبالىع

 ( (p39,2007 , sahibالقصدية الطبيعية 

ي العض الحجري القديم وجدت عل جدران كهف 
 
ي فنون االنسان ف

فف 

ي فرنسا 
 
ي و ضعية االضطجاع ،ومع ان الشكل المجدولير  ف

 
،نحت امراة عارية ف

قد نفذ باسلوب بسيط يعتمد عل تحديد الخطوط الخارجية وحفرها فقط ، 

ي التخطيط والنقل الواقىعي 
 
اال ان فيها جمالية بديعة تشبه تلك المرونة والدقة ف

. رسوم الكهوف ي
 
ي نشاهدها ف

 الصادق وقوة التعببر النر

p1,2007 , sahib") ، ولعل اول معبود تصورته المجتمعات الفالحيةكان ذا)

صلة بقوى االرض المنتجة والمولدة وخصبها  ،كما يرجح ان يكون اول معبود 

ي يطلق 
تصوره االنسان كان عل هيئة الهة تمثل االرض خصبها ،وهي اآللهة النر

ان دم الطير  المصنوعة بهيئة ( goddess –Motherعليها اسم اآللهة األم )

ي كبر اثدائهن" )
 
وكان لصورة المرأة ،( p201,1986,baqirنسوة بدينات مبالغ ف

 
ً
ي حظورا

 
ي الفن اليوناب

 
 ف

 

 



ة روفو  وجد افريز يبلغ طوله اكبر من ست امتار اىل ست لوحات  ي مقبر
"فف 

ة ينظمها موكب للنساء يتحركن من اليسار اىل اليمير   ممتدة حول جدران المقبر

ي تنسيق  وقد امسك بعضهن بايدي
 
البعض وبدتوجهوهن المجانبة متعاقبة ف

بارع وكانهن بوضعاتهن  وايماءتهن افراد جوقة الكوروس المشخي يؤدين 

ي اثناء عرضها قبل دفنها 
 
 ,p421,1993طقوس الرثاء حول جثة المتوف

eakashat.)  ) 

ع  ي من مب   ووجدت رسوم جدارية لصور نسوة عاريات عل الجانب الجنوبر

ي االردن امراة تستحم "فوضوح صفة  حمام )قيض 
 
تجسيم وتأثبر التعمرة( ف

ي هذه الرسوم يكشف عن مدى اعتمادها 
 
الضوء والظل والحركة الطبيعية ف

ي 
 
ي تصور النساء تعكس ف

ي ومع لك فان االشكال المهمة النر
 
التقليد الروماب

ي 
 
 مظهرها الجسماب

, ("atnighhawzin ) 

P32,1974 ) )    

ي الفن اإلسالمي فقد كان رسم الكائنات الحية اما فيما يخص رسو 
 
م المرأة ف

ي الجزيرة العربية قبل اإلسالم ،اما بعد إلسالم فقد ابتعد الفنان عن 
 
شائعا ف

تصوير األنسان والحيوان وانضف اىل الزخرفة  النباتية والهندسية اال ان الفن 

ي مخطوطة قصص ا
 
 ءالنبيا اإلسالمي ال يخلو من تصوير المرأة كما جاء ف

 

 

  



 : ي
 
 المبحث الثاب

ي الفن الحديث 
 
 صورة  المرأة ف

ي الحديقة( ، اما الفنان أوغست 
 
صور الفنان كلود مونيه النساء بعمله )نساء ف

 ) ( بمظلتها الشمسية مدام شانبنتبر ي لوحة )لبر 
 
رينوار فقد وظف صورة للمرأة ف

(  1874"  ولوحة )راقصة( عام  1877عام فنساء رينوار ولوحة )مدام شانبنتبر

ي تسكن 
ي معظم االحيان ،والمرأة عنده هي حواء النر

 
ات  ف ي الواقع شابات نض 

 
ف

 
ً
جنة الوجود فيها  لشجرة المعرفة او االفىع ، شنر  من الفردوس يبفر مكتنفا

أمرأة رينوار حنر حير  تضع عليها ثياب شابة  باريسية او حير  ترقص تحت 

ي اىل 
الموسيفر او تضع القبعة عل راسها اشجار طاحونة غاليت او حير  تصىع 

ي رسمت فيها  
ة النر  اىل الفبر

ً
 لدى الخياط هي باوضاعها  المختلفة تنتمي تماما

Mulir, aylghr, 1988,p33-)  ) 

، (وقد انجز الفنان كلود مونيه عدة اعمال وظف فيها صورة المرأة مثل)  34

( و)امرأة تقرأ بير   الحشائش( ولوحة) الشقا ية( .اما ديغا ضفاف السير  ئق البر

ي لوحته)ثالث رقصات( 
 
و لوحة )مغنية  املقه( عام  1873فقد صور المرأة ف

ي عمله)نداء( عام  1878
 
،اما  1902،وكذلك الفنان غوغان قد صور النساء ف

ان " حير   رسم عاريات لم يكن بدافع االشتهاء او ليثبر فينا المداعبة  سبر 

 الحسية بل استعمل اجسادهن ليقيم 
ً
 حيا

ً
 عماريا

ً
 تشكيال

  (p40,1988, aylghr, mulir ،)  

 

ي اعمالهم  منها اعمال 
 
ومن فنانيير  الوحشية الذين قامو بتوظيف صور المرأة ف

ي ماتيس ،)الخوات  الثالث(  (وعمله  1917وعمله)الفنان والموديل  1915هب 



( عام  ي
 
 اىل  النمذجة، وحير  رس 1940)القميص الروماب

ً
م الدواخل إذ لجأ احيانا

، حيث النساء اليافعات  الكسوالت والجواري   المرأة هو الفنان بيكاسو  من 

ع يرسم سلسلة من النساء  الحرب العالمية الثانية "فمنذ ذلك الوقت شر

ي مالمحها اقىس صنوف العذاب 
 
الجالسات بوجوه مشوهة بوحشية، تحمل ف

ي تلك السنوات المروعة" 
 
ية ف ي حلت بالبشر

 والحزن النر

(p83,1988, aylghr, mulir) ،   

ي عمله)الرماد 
 
( ، اما 1894اما الفنان مونك فقد قام بتوظيف صورة المرأة ف

ي المتعب  ي " تكاد كل موضوعاته تتناول الجنس البشر
 
الفنان اميديو مودلياب

القلق الحساس التوتر اشخاصه امامنا جالسون بثبات، يدعوننا اىل ان نعيش 

ي الحياة حنر عارياته وهن يعرضن عري  هن بزهو داعر  ال احزانهم  ومعانتهم 
 
ف

ي احاطهن الفنان بها 
يبدو انهن عرفن الدعابة خال دعابة الزخارف المشدودة النر

ياء  اناقة وكبر

 ("p106,1988,aylghr ,mulir ،    ) 

،واهتم 1918و)البوهمية(  1918 – 1917ونرى ذلك من خالل لوحاته )امراة( 

و بصورة  ي رسم لوحة)امراة بدائية( خوان مبر
 
 1934المرأة ، فوظف المرأة ف

 (ولوحته )امراة و طيور الليل( 1932ولوحته )فتاة تمارس ثقافة بدنية( 

  



 المبحث الثالث: 

ي المعارص
ر
ي الرسم العراف

 
  صورة المرأة ف

ي فكان لصورة المرأة  مكانة مهمة فقد وظف صورها العديد من 
ر
ي الفن العراف

 
اما ف

ي هي موضوع بحثنا حيث مّرت اآلغا الفنانير  
ومنهم الفنانة وسماء اآلغا والنر

تها الفنية بمراحل عديدة اطلعت من خاللها عل كافة المدارس  خالل مسبر

قية، يوصفها النقاد  الفنية وتبنت أساليب جديدة مبدعة صبغتها بروحها الشر

ي 
ر
وكتب عن بأنها عاشقة اللون ويوصفها البعض اآلخر بعاشقة الفرح العراف

، شكلت المرأة الموضوع  ي ي والعربر
ر
تجربتها كبار نقاد الفن التشكيلي العراف

ي معظم لوحات الدكتورة أسماء األغا فالمرأة من وجهة نظرها أساس 
 
الرئيىسي ف

 وجمالية الحياة وهي أفضل ما يعبر عن الجمال بمفهومه العام. 

 الشخصية األنثوية لهذه الفنانة ستبفر واضحة 
ّ
ي اختيار نالحظ أن

 
ال ف

له من إتقان ومهارة إبداعية، وإن كان 
ّ
ي أسلوب  ها بما يمث

 
الموضوعات، بل ف

ية، فقد جّرها ذلك إىل 
ّ
تها الفن موضوع المرأة قد شغل وسماء اآلغا، طيلة مسبر

تناول موضوع النساء بصفة عامة، انطالقا من الحياة اليومية، ومرورا بالخرافات 

ىلي حكايات ألف ليلة وليلة، كمخزون حضاري واألساطبر الشعبية، ووصوال إ

 ، ها جدير أن يكون مرجعية لمواضيع أعمالها، والفن اإلسالمي
ّ
رحب، مؤمنة بأن

 انطالق 
ّ
.. إن ي

وعها الفن ّ ، أن يكون مرجعية إلنجاز مشر وخاّصة أعمال الواسطي

، ما هو إال دليل عل وعيها الدقيق  ي تصويرها لكال العملير 
 
وسماء اآلغا ف

ية بالمو 
ّ
ية بالمثل، واألشكال الفن

ّ
ي واألساطبر والحكايات الغن روث األدبر

كيبة االجتماعية والثقافية لبلد أصيل كالعراق. فقد  افقة مع البر والمفاهيم المبر

ي تناظر ديناميكي كطريقة بناء 
 
ية واسطية، ف

ّ
أتت خطوط تلك اللوحتير  نق

ي تكافؤ بير  الشكل 
 
، كّل ذلك ف ي

 
والمضمون وبخطوط وجدانية وتأليف إنشاب

ي تحوير 
 
منسابة وحركية وحيوية ومنتظمة بير  مستقيمات ومنحنيات، ف



للرموز، تماشيا مع الموضوع، مع الحفاظ عل التوازن والتناسق بير  كّل ذلك، 

 سواء بير  الثبات )الخزانة( والحركة )الشخوص(، أو بير  المساحات اللونية

أو بير  بساطة المساحات )الستائر )الشفافة( وبير  الخطوط )العاتمة الداكنة( 

ة التفاصيل )الوجوه والزخارف وبعض المالبس(، أو بير  األلوان 
ّ
والخزانة( ودق

اجة والنقية( وبير  درجاتها اللونية )الهادئة(، كّل ذلك عملت من أجله 
ّ
)الوه

.. وعملت وسماء اآلغا عل ابتداع  الفنانة لتتجاوز فيهما أسلوب الواسطي

من خالل اعتمادها عل صياغة متفّردة لموضوعها الشعري  أسلوب  ها الشخصي 

ي الرسم، 
 
، فضال عن تحويراتها لألبعاد المعارصة ف بطابعه القصصي والجماىلي

ي من األشكال واألساليب من مصادر متنّوعة ومتباعدة شكال 
حيث راحت تستفر

 وزمانا ومكانا وأهدافا

ي عملها بير  عدة وقا
 
ئع لحياة المرأة العراقية، تظهر الفنانة وسماء األغا تزاوج ف

المرأة البغدادية بكل عنفوان ترفها وبذخها و جمال شكلها، وبير  المرأة من 

ي السواد الذي يلفها، وبير  المرأة الغجرية ) أو ما 
 
المجتمعات العراقية الشعبية ف

ي 
 
ي تزركش مالبسها، ولهذا تختلط الرؤى ف

ي العراق بالكاولية (، النر
 
يسم ف

ي المناطق الشعبية، وهذا الفرق يعطي لوحاتها ب
 
ير  المرأة البغدادية والمرأة ف

ابط فيها الحياة  ي تبر
ي تصوير الحياة الشعبية بكل أشكال العالقات النر

 
أبعاده ف

ي حمامات 
 
ي األفراح أو ف

 
ي مجتمعها األنثوي، ف

 
األنثوية وحياة المرأة الخاصة ف

ي غرفة النوم، فهي تنقل خصوصية مجتم
 
، وما تراه عير  النساء أو ف عات األننر

ي تعايشت مع هذه الرؤية البضية ونقلتها ضمن مفهومها 
الفنانة وسماء النر

ورؤيتها الخاصة، أو نقلتها عبر ما سمعته وعرفته، وليس هناك مجاال لرؤية 

ي نظرها منتكسة، أو ضامرة أو عجفاء، فهي اعتادت أن ترى ارستقراطية 
 
المرأة ف

ي مواضع الرؤية الخاصة مثل المرأة العراقية والنخب
 
ة من النساء، حنر وهن ف

ي االنتظار، إنها تنقل واقعا 
 
ي غرفة النوم مضطجعة ف

 
ي الحمام، أو ف

 
وجودهن ف



ي خيالها
 
ي الالوىعي العام، وهو ما يمكن أن  تعايشت معه أو سمعته ونبت ف

 
وف

ل نطلق عليه المضمر أو الخيال العام لمجتمع األنوثة المحجوب عن رؤية الرج

لمجتمع المرأة، والمجتمعات المنغلقة الخاصة بها، وهي وإن تملكتها هذه 

ي الريف والمرأة 
 
الرؤية الجميلة للمرأة، وصورة وجه المرأة البغدادية والمرأة ف

الغجرية، وتصوير وجهها بشكل البدر المكتمل التدوير، إال أنها أعطت 

ي اء واألرستقراطية، وإن خصوصية لوجه المرأة البغدادية، أعطتها سمات الكبر

قامت بالكشف عن هذا االنحياز بالشكل العام للتشخيص إال أنها جعلت الفرق 

ي تمتلك 
ي النظرة والمالبس، وعل الرغم من نقلها هذه الفرحة والنشوة النر

 
ف

ي تعيشها المرأة، 
ز الدوامة النر وجوه وأجساد نسائها، إال أنها من ناحية أخرى تبر

ي أعماق ش
 
ي حركة اللوحة فهي تغوص ف

 
ي ف

خوصها من خالل إيجاد بعد رياص 

ي رفض الواقع أو 
 
للكشف عن أعماق المرأة وليس بإظهار االنطباع عل وجهها ف

ي تلف وجوه نسائها
  التعايش معه عل مضض، أو لحظات الحزن النر

 الدراسات السابقة: 

ي الحديث -١ ي الرسم األوربر
 
(أ –بابلو بيكاسو  –)تحوالت صورة المرأة ف

ً
 نموذجا

ب من  ي اعمال بيكاسو وهو مايقبر
 
تناولت  هذه الدراسة  موضوع المرأة ف

ي صورة المرأة وقد يبتعد عنه كون موضوع 
 
ي بجزئية التحوالت ف

موضوع بحنر

ي بيئة بعيدة عن البيئة العراقية . 
 
 البحث يبحث ف

ي اعمال الفنانة وسماء االغا -٢
 
ي  الخطاب النسوي ف

 
  أسماء سمبر حليم الحساب

و تناولت هذه الدراسة  موضوع الخطاب النسوي بصورة عامة بكل تمثالته 

ي عدة مناطق كون 
 
ي  ف

قت مع بحنر ي وب  هذا افبر
ي تاريج  ..اجتماىعي سيكولوخر

ي  
الفنانة موضوع البحث قد تناولت التحوالت بصيغها الفنية واتفقت مع بحنر

 كون البحث يتطرق اىل ذات الفنانة وذات الموضوع 



 

 لث: الفصل الثا

 
ً
 منهج البحث -أوال

ي التحليلي وقد تم 
ي الدراسة الحالية المنهج الوصف 

 
استخدمت الباحثة ف

االستناد اىل هذا المنهج لمالئمته للبحث فقد تم اخضاع العينة للوصف 

 وللتحيل

 ث
ً
 مجتمع البحث-انيا

ي حدود زمنية 
 
شمل مجتمع البحث األعمال المرسومة للفنانة والمحصورة ف

ي فقد حددت الباحثة ٢٠١٢-٢٠٠٠منذ)
ة نتاجها الفن  ( ولسعة هذه المدة وكبر

مجموعة من األعمال تكون لها القدرة والفعالية للتعببر عن مجتمع البحث 

ي واهداف ١٠عامة،لقد حددت الباحثة )
( عينات تمثل مجتمع البحث بما يف 

ي اعمال الفنانة وسماء 
 
ي الكشف عن طبيعة وتمثالت صورة المرأة ف

 
البحث ف

 غا  اآل 

 
ً
 عينات البحث-ثالثا

 وبما يتناسب وطبيعة مجتمع البحث 
ً
 تم اختيار عينة البحث قصديا

 
ً
 ادوات البحث   -رابعا

ي اساسا لتحليل عينة البحث  ات االطار النض  اعتمدت الباحثة عل مؤشر

 .بوصفها مرتكزات بانية ومؤسسة لعملية البحث



 (١عينة رقم )

 

 اسم الفنان: وسماء اآلغا 
العمل: عاشقان عل جش  اسم

 الضافية 
 الخامة: الوان زيت عل كانفاس

 ٢٠٠٠تاري    خ االنجاز: 

 تحليل العمل: 

من خالل االحصاء البضي نجد ان العمل 

قائم عل مشهد من الطبيعة وقت 

الغروب+ شخصيتان )رجل / امرأة( توسطا المشهد وهم بوضعية الجلوس عل اريكة اىل 

ت نهر يعلوه جش استمدت منه اللوحة  عنوانها وهنا نكون امام الخلف من هذه الشخصيا

حزمة عالمات وهي ثنائية الذكورة واالنوثة رمز محلي وهو جش الضافية المشيد عل نهر 

دجلة بما يجعل الخطاب متعلقا بجانبان االول يتحرك ضمن ثنائية الذكورة واالنوثة وهي 

ي طالبت بالمساواة  احد انبعاثات النظرية النسوية وعل نحو 
الية النر خاص النسوية الليبر

ي عالقة حميمية تتحرك دالليا ضمن 
 
بير  الجنسير  فظهور المرأة هنا اىل جانب الرجل ف

فكرة الغاء التمايزات وبالتاىلي صعود المرأة كذات فاعلة لتنتقل من الهامش اىل المركز وهي  

ي الغت حضور 
االننر ووصفتها بالشر والنقص ومن  نوع من المقاومة للهيمنة اللذكورية النر

جهة اخرى نجد انه رغم ان المشهد يبث ايحاءات تتعلق بالعاطفة والحب  اال انه ترفع عن 

االبتذال واالغواء والعري فالرغبة هنا تشي بنوع المثالية لتنقلنا اىل قدسية العالقة 

ي .  
ر
 وعادات وتقاليد المجتمع العراف

ي فيتمثل 
 
ت عنها الفنانة من خالل زي أما الجانب الثاب ي عبر

بقضية الهوية المحلية والنر

ي تضعنا امام شخصية االفندي كما معروف بالثقافة الشعبية 
الرجل ) البدلة + السدارة ( النر

علي الفنانة من 
ُ
العراقية كذلك زي المرأة الممثل ب  ) الثوب والعباءة ( ومن جهة اخرى ت

لعراقية من خالل الجسد المكثب   وسعة العيون المقاييس الجمالية لشخصية االننر ا

والشعر الطويل . فضال عن ذلك جش الضافية الذي يحيلنا اىل نهر دجلة فثمة 

استدعاءات للرموز الشعبية العراقية جاءت من خالل المالمح واالزياء واالماكن ورغم أن 

ي االلفينات من القرن الحاىلي اال انه ثمة انس
 
تولوجيا تسكن خطابها الفنانة نفذت لعمل ف

ي وبساطة الحياة . وهو ما يؤكد مرتكزات النظرية 
تضع المشاهد امام جماليات الماص 

ي قراءة الخطايات 
 
ي طالبت بااللتفات اىل الثقافات المختلفه ف

النسوية المتعددة االعراق النر

 حول موضوع
ً
 . مما تقدم يتضح ان الخطاب النسوي للوحة جش الضافية يدور ظاهريا

ي بنيته العميقة 
 
اث المحلي ( أما الخطب ف

الحكايات العاطفية )ثنائية  المرأة والرجل + البر



ي نسجت حول ألمرأة  وعل نحو خاص فيما يتعلق 
 للصورة النمطية النر

ً
يتضمن كشا

ي المجتمعات الغربية فالفنانة تحاول تقديم االننر   
 
باستخدامها كأداة للعب عل الغرائز ف

 كذات مكملة

اث   ي العالقات االنسانية بما يمكن توصيف خطابها هنا بااليروتيكي الممزوج بالبر
 
واساسية ف

. 

ي أعمال الفنانة وسماء اآلغا(
 
 المصدر: بحث عن )الخطاب النسوي ف

 (2عينة رقم )            

 اسم العمل : خضر الياس     
 اسم الفنان :وسماء االغا     
 الخامة : زيت على كانفاص     

 2006تاريخ العمل :     

 تحليل العمل:  

من خالل االحصاء البضي للعمل 

 اليقونه انثوية فثمة نساء 
ً
نجد تكرارا

ي مالمحها توزعت عل فضاء 
 
تتقارب ف

العمل  مع اختالف زاوايا الرؤية ، 

 
ً
ي الشعبية فضال عن تكوينا

 
تساند مفردة االننر مفردات اخرى كالشموع والرايات واالواب

ي وهو ما معما
ريا اسالمي الطراز مما يوخي للمشاهد بأن النساء منشغلة بأداء طقس دين 

ي العرف 
 
نا به عنوان العمل الموسوم  ب  )خض  الياس( بوصفه مناسبة دينية متداولة ف يخبر

ي تمارس خاللها طقوس كأحضار الحناء والحلويات و أيقاد الشموع المثبتة عل قطع 
ر
العراف

 للدعاء  من الخشب او كرب ال
ً
ي نهر دجلة مع غروب الشمس طلبا

 
ي ترم لتطفوا ف

نخيل والنر

ي اال ان الذات االنثوية للفنانة 
ي وعل الرغم من ان المشهد يتعلق بجانب دين 

 
وتحقيق األماب

ة فاتحة  قية فثمة بشر ظهار االننر ضمن اعل المقاييس الجمالية الشر
ٔ
 ال
ً
تتحرك جماليا

اسعة وجدائل نفذت بروح انثوية وهنا تطفوا تطبيقات واجساد وشفاه ممتلئة وعيون و 

النظرية النسوية من حيث المقاومة لتسلط الذكورة وجذب المهمش واالحتفاء به .  أما 

ي فيتمثل ببعث المناسبات والحكايات الشعبية ولكن برؤية معارصة فثمة 
 
الجانب الثاب

 يخلق نوع من المتعة ال
ً
 لونيا

ً
 وكرنفاال

ً
 زخرفيا

ً
ي من طابعا بضية ويظهر الموروث الشعنر

ي للمرأة العراقية ) االثواب وااليشاربات  ( المزخرفة فضأل عن الزينة  خالل الزي الشعنر



ي 
 
ي تعد عشبة مباركة ف

ي الثقافة الشعبية وهناك الحناء النر
 
واالكسسوارات المتداولة ف

 والعراقية عل نحو خاص فالفنانة هنا تعي
ً
ي وما المجتمعات االسالمية عموما

دنا اىل الماص 

ي من موروثات شعبية مع تسارع الحياة المعارصة وهو ما يضع  اآلغا أمام ابعاد 
تالشر

ي يحرك خطاب  الفنانه ويدعوها النتاج افكارها 
انستولوجية فثمة حنير  واستدعاء للماص 

ي مشهدية الحياة اليومية انما هو اشارة اىل 
 
دور .أن تقديم اآلغا االننر كأيقونة اساسية ف

ي اللوحة 
 
 لحضور المرأة والممارسة النسوية ف

ً
ي وتأكيدا

ر
ي المجتمع  العراف

 
المرأة ومكانتها ف

ة نسبيا لبقية المفردات +اقتصار اغلب المشاهد  نجد ان الفنانة تنفذ النساء بأحجام كببر

 عل مفردة االننر 

ي أعمال الفنانة وسماء 
 
 األغاالمصدر: بحث عن )الخطاب النسوي ف

 

 (  3قم )عينة ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي وضع الجلوس 
 
 يتألف العمل من مجموعة مفردات تمثلت بشخصية  انثوية ف

ً
بضيا

ي بنيه العمل. من 
 
+جهاز الراديو+ استكان شاي  حيث تشاركت هذه المفردات األهمية ف

 حول المشهد اليومي لحياة 
ً
خالل االحصاء البضي لمفردات العمل نجد  يتحرك دالليا

خاء والراحة ما يؤكد ذلك هو جهاز المرأة العراقي ة تحديدا فيما يتعلق بجلسات االسبر

الراديو واستكان الشاي اذ تظهر المرأة بحالة تأمل واستمتاع لمقطوعة موسيقية اىل جانب 

ي تفاصيل حياة المرأة العراقية 
 
ي ( فالفنانة تتجه لاليغال ف

ر
وب  ها المفضل )  الشاي العراف مشر



ي 
 
ي غالبا ما جاءت ف

اعمال الفنانير  العراقيير   تحت صورة االمومة أو المرأة العاملة و النر

كبر  عل االحداث المغيبة كجلسات 
حرصت عل اظهار الجانب االخر لالننر العراقية بالبر

الطرب والرقص وكذلك التأمل والتذوق كما تحرص علىاظهارها بقمة اناقتها وزينتها وهو 

ات  هاجس عالم النساء فغريزة االننر للت جمل تجعلها عل عالقة وثيقة بمستحض 

التجميل واالكسسوارات ، واالغا كأننر عل دراية بعالم النساء لذا تحاول تصوير اهتمامات 

المرأة بما يمبر  خطابها  بكونه خطاب موجه من اننر اىل اننر يزيد ذلك الروح االنثوية 

ي واظهار مقاييس الجمال للفنانة من حيث حساسيتها اللونية والتعامل الجسد االنثو 

قية اذ نالحظ هنا امتالء الساق والذراعان وسعة العيون فضال عن استدارة الوجه فما  الشر

ر  قية المفعمة بالجمال والعاطفة وهو ما يبر تحاول الفنانة ايصاله هو الذات االنثوية الشر

ي العمل اىل جانب تنفيذها بحجم كببر .  ول
 
تأكيد الهوية اتخاذ المرأة موقع الهيمنة ف

ي المشاهد اليومية وعل نحو 
 
 ف
ً
العراقية للمرأة توظف الفنانة اكبر الرموز الشعبية تداوال

ة  الخمسينيات وما بعدها وهي استكان الشاي والراديو  خاص فبر

ي أعمال الفنانة وسماء اآلغا(
 
 المصدر: بحث عن )الخطاب النسوي ف

 

 

 

 الفصل الرابع

 
ً
 نتائج البحث -اوال

ي اتخذ-1
 
ي أعمال الفنانة وسماء اآلغا كما ف

 
ت "صورة المرأة " مركز السيادة ف

 ( 2( وعملها )خض  الياس( انموذج رقم)1عمله )الراديو( انموذج  رقم)

جاءت معظم اعمال الفنانة وسماء اآلغا التصويرية بحضور صورة المرأة -2

ي جميع نماذج العينة ، انموذج رقم )
 
 ومحتوى كما جاء ذلك ف

ً
(انموذج 1 شكال

 (  3(وانمو ج رقم )2رقم )

3- 
ً
أتسمت معظم أعمال وسماء اآلغا برؤية جمالية متعالية نحو أالننر وفقا

قية كأمتالء الجسد واستدارة الوجه  للمقاييس الشر

ي معظم -4
 
جائت أعمال وسماء اآلغا بتدفق حيوي للون وتضاداته كما جاء ف

 نماذج العينة



ية اللونية وبث مشاهد الفرح والمتعة واالنوثة اتسمت لوحات اآلغا بالغنائ-5

 المطمئنة

 
ً
 التوصيات -ثانيا

ة الفنانة وسماء االغا تتناول  ي مسبر
توصي الباحثة بعمل دراسات اخرى تغن 

ي 
تها واسلوب  ها وتوثق اعمالها ومنجزها الفن   سبر

 
ً
حات: -ثالثا  المقبر

ي لل-١
ح الباحثة باجراء دراسات تشتمل عل المنجز الفن  فنانات العراقيات تقبر

 الرائدات. 

ي للفنانات العراقيات. -٢
ح الباحثة العمل عل توثيق المنجز  الفن   تقبر

ت اسلوب -3 ي مبر 
ح الباحثة عمل حلقات دراسية حول االساليب الفنية النر تقبر

 وهوية الفنانات العراقيات
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

ع  ))      ْرفَ ن َدَرَجات   نَ اء مِّ شَ  نَّ
ْوَق  فَ لِّ  وَ م   ذِي ك 

 ((  َعلِيم   عِلْ
 
 

 صدق هللا العظيم
 
 
 

 [76 يوسف: اآلية:] 



 

 

 االهداء
 اهدي هذا اجلهد املتواضع اىل ....

 

اللذاِن استقر حبهما يف فؤادي وأينَع حىت أمثَر 
 .والداي.. أمال ... وسرورا...

 اخويت واخوايت...اىل 
اللذين انعم هللا عليَّ هبم سائلًة املوىل أن  

 حيفظهم ويبارك فيهم
 زمالئي واساتذيت...اىل 

وكل من أعانين ولو حبرف يف اعداد هذا  
البحث داعية املوىل أن يكرمهم برضاه وعافيته 

 واحلمد هلل رب العاملني
 



 

 

 شكر وتقدير
 

مفردات  أتوجه بشكري وتقديري بعد إمتامي
 هذا البحث اىل
 االستاذ الفاضل

 البيايت خلف قاسم د. منري 
على ما بذلته من جهد وعون ومساعدة يف 

 إمتام مسرييت البحثية 
 فجزاها هللا عين وعن املسلمني كل خري
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 الفصل االول
 االطار املنهجي للبحث

 اوال : مشكلة البحث:
املعرب عن من  بدا االاجلمال والفن املشتق منه فن  الرسم ايقونًة اتمة من مل ايعد ع  

مهمة يف جه حااحاسيس الفنان مهما كانت مدرسته او ميوله، فالفن عند الفنان 
قد ظهرت الكثري من االعمال الفنية يف جمال الرسم من لوحات جمال النشاط الفين وف

فنية متعددة االساليب يف فن الرسم العراقي املعاصر ذات مفهوم مجايل وابداعي هلا 
من االمهية احلركة الفنية العراقية هلا االثر الكبري يف اخلوض مبعامل تلك االعمال 

 .االبداعية
الباحث اىل التوقف عن  توالتحليل اليت قادتكون مدعاة التعريف وتلك االعمال  

تلك االعمال مبا هلا من امهية مجالية وهذه االمهية قادت الباحث اىل املشكلة البحث 
 الفن التعبريي التجريد لألشكال يف الرسم العراقي املعاصر بتسليط الضوء على

هلا من قوة يف  مبارؤاي املشكلة البحثية اسهمت يف  واالجنازات اليتاالعمال املتضمن 
التوصيف والتحليل واالستفادة من امهية هذه االعمال وصاغتها على شكل التساؤل 

 ما الفن التعبريي التجريدي لألشكال يف الرسم العراقي املعاصر؟التايل: 
 اثنياً :أمهية البحث واحلاجة اليه:

 تكمن امهية يف البحث يف 
ي ومجاليات االشكال يف الرسم العراقي الفن التعبريي التجريدتسليط الضوء على  (  1

 املعاصر.
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 يف العراق. العليا ودارسي الفنو  االولية ( يفيد الباحثني وطالب الدراسات2
 اثلثاً :هدف البحث:

مجاليات االشكال يف الرسم العراقي املعاصر واملتضمنة الفن التعبريي الكشف عن  
 التجريدي.

 رابعاً :حدود البحث:
 .(2017-1981اعمال الفنانني العراقيني يف الفرتة ) احلدود الزمانية:

مجاليات االشكال يف الفن التعبري التجريدي يف الرسم دراسة  -احلدود املوضوعية:
 العراقي املعاصر.

 احلدود املكانية : العراق
 خامسا: حتديد املصطلحات:

 ( التجريد1 
 -التجريد لغة:

 التجريد لُغًة من املادةة الةلغويةة: جرةد، مفهوم التجريد لغًة واصطالحًا يُؤخذ معىن  
 [1].ُُيرِةد، جتريداً، وجتريد الشيء أية إزالة ما عليه وتقشريه

 :اصطالحا لتجريدا
أمةا التجريد اصطالحًا فله العديد من التعريفات، ومنها ما أييت التجريد عند فاروق 

يص الشكل الطبيعي من علوان يف كتابه "التجريد يف فنون العرب قبل اإلسالم": ختل
راد رمسه. 

ُ
ة عن الفكرة اجلوهريةة للشيء امل عربة

ُ
تفاصيله اجلزئيةة، واالكتفاء ابألشكال امل

التجريد عند عفيف هبنسي يف كتابه "الفن يف أورواب من عصر النهضة حىتة اليوم": 

                                                           
1

.69،  ص1958رضاء احمد،  معجم متن اللغة بيروت، دار مكتبة الحياة،    
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. التجريد عند ابن سينا: انتزا  النةفس الكلة  يات استخالص اجلوهر من الشكل احلقيقية
فردة عن اجلزئيات على سبيل جتريد معانيها عن املادةة وعالئق املادةة وَلواحقها

ُ
  . [1]امل
 ( مجاليات2
 اجلمال يف اللغة : 

وردت كلمة ) اجلمال ( يف لسان العرب مبعىن ) احُلسن (، وهو يكون يف الفعل 
ل تكلةف واخللق، واجلمال مصدر اجلميل، والفعل مجل ومجةله أي زيةنه، والتجةم

اجلميل، واجلمال يقع على الصور واملعاين ومنه احلديث الشريف: "إن هللا مجيل حيب 
  [2] اجلمال"، أي حسن األفعال كامل األوصاف

 اجلمالية: -
تُعدة الدراسة النظرية ألمناط الفنون، تُعىن بفهم اجلمال وتقصةي آاثره يف الفن والطبيعة، 

وما متثلها من أمهية يف احلياة اإلنسانية، من حيث وتنفرد بدراسة الظاهرة اجلمالية 
 البحث يف:
 األعمال الفنية أبنواعها اترًة ووصفها وحتليلها اترًة أخرى. -
 السلوك اإلنساين واخلربة يف توجيهها حنو اجلمال. -

إذ تركةز ) اجلمالية ( اهتماماهتا يف أن تكشف عن احلقائق املتعلقة ابلفنون، ومن مثة 
 [3]يمهاتعمل على تعم

 عّرفها ) جونسون ( :

                                                           
1

.11، ص1994مقدمة في فلسفة الجمال ؛ الطبعة االولى؛ جروس برس، طرابلس، بيروت،  -عوض، رياض:   
2

، الدار المصرية للتأليف والترجمة ،  13ابن منظور، جمال الدين األنصاري : لسان العرب ، ج   

  . 134 – 133ص 
3

.  9 – 5، ص2111نبتون ، ويليم : الجمالية ، ت : ثامر مهدي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،    
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دراسة ال تشري إىل اجلميل فحسب وال إىل جمرةد الدراسات الفلسفية ملا هو مجيل، 
 [1].ولكن ُتشري إىل جمموعة املعتقدات حول الفن واجلمال ومكانتها يف احلياة

ويف جتربتنا املباشرة مع العمل الفين ، ال ميكن فصل الشكل عن املادة بصورة واضحة، 
يندمج الشكل ابملادة من جممل االنطبا  الذي يرتكه العمل الفين ، فتظهر هنا  إذ

أمهية الشكل واملضمون معًا ، فالشكل يُعدة الوحدة الكاملة اليت حتتوي املادة، وهنا 
 .[2]تكتسب الوحدة قيم مجالية متميزة

 
 

 
 

                                                           
1

جونسون ، ر . ف : الجمالية ، ت : عبد الواحد لؤلؤة ، منشورات وزارة الثقافة والفنون ، دار الحرية للطباعة ، بغداد،   

.12، ص 1978  
2

النقدي ، ت : عبد الواحد لؤلؤة ، مجلة األولى ، دار الرشيد  مجموعة كتاب : موسوعة المصطلح   

.  1982للنشر ، بغداد ،   



 

 

 الثاين الفصل
 النظري االطار

 والدراسات السابقة
 ريالنظ االطار مؤشرات
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 الثاين الفصل
 النظري والدراسات السابقة االطار

 الفن التعبريي التجريدي: أوال
 فنون لعدة تتفر  واليت املرئية، البصرية الفنون مجلة من التجريدي الفن يعد 

 أواخر يف الفن هذا ظهر وقد وجماالهتا أبنواعها واحلفر والنحت الرسم منها
 أو متثيلي الال ابلفن الفنون من التجريدي عن ويقال عشر التاسع القرن

 قد واليت املرئية الفنون مجيع اهلدف ويشمل معروف غري أو املنظم العشوائي
 املرئية. الناحية من احملسوس عاملنا من واألفكار الصور على حتتوي ال

 الشكل، وهي عليها يرتكز عناصر ثلة من الفن من النو  هذا يتكوةن
 التجريدي الفن أنوا  يف اخلوض اللمسة، وقبلو  واملوسيقى، واخلط، واللون،

 الفن هذا على الداللة يف أمهيته ومناقشة التجريد مفهوم يف التأمل من البدة 
 غري آخر مبعىن أو شيئية  ال الفين املوضو  أن مبعىن الالمتثيل هو هنا والتجريد
ا الطبيعة يف املوجودة األشياء ينقل فال مشخص  هوو  فنًيا موضوعا خيلق إمنة

 الروحانية عن التعبري على أقدر يكون بريون مارسيل يرى كما التجريد هبذا
 عاطفية حاالت إاثرة على أيًضا وأقدر التشبيهي الفن من العميقة العالية

 .[1]التمثيلي الشكل يثريها اليت تلك من حمضيه أكثر وانفعالية

                                                           
1

. 19_18 دار الفنون السمعية والبصرية، القاهر، ص التجريدي، الفن في محاضرات دحدوح، فؤاد    
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 يكون أن دون والذاتية ابلغنائية تفيض لوحة نطالع أننا هنا اذن فالتجريد
 هذه مسات ، إذن فهي مدرسة معتمدة يف الفن ومن حكاية أو موضو  فيها

 حكاية، أو موضو  بال وعمودية أفقية خبطوط يتم أن ميكن الفن أنة  املدرسة
 عاطفته يعرب عن فالفنان والتوازن، التكافؤ هذا على ابالعتماد فقط إمنا

ا الطبيعة يف املوجودة األشياء تشكيل إبعادة ال وشواغله  الشكلية ابلبىن إمنة
 .[1] احملضة واللونية

 الذي موندراين بيت كاندنيسكي بعد املدرسة هذه رواد أشهر ومن
 الطبيعية اهليئة جتريد يف يتصاعد حيث املطلق، التجريد مببدأ أعماله اتسمت
 فيفكك وألوان، ومنحنيات وخطوط أشكال جمرد جعلها إىل احلقيقية
 ابحلركي الشكلي التعبري هبا يدمج متوالية يف مركباهتا إىل ويرجعها اخلطوط

 الفراغات، وتعد رؤية واتزان املساحات تكافؤ على معتمًدا ابملوسيقي
م 1907 عامي بني قامت الفن يف ثورة التكعيبية املدرسة التجريدية

 لوحة تعرض حيث الفرنسي فوكلوز إقليم من إفينيون بلدية يف م1914
 يف مرسم يف إفينيون فتيات أو" الفلسفي الدعارة بيت" املشهورة بيكاسو

 والنحت الفن أتثري حتت األعمال هذه بيكاسو قدم وقد رافينيان، شار 
 لبيكاسو خمتلفة جتارب نتاج األعمال هذه سيزان وكانت وأعمال الزجني
 فصدم هبا خرج حىت واأللوان، اخلامات وجتريب واحلفر النحت فيها مارس

                                                           
1

. 81االردن، ص-ماندار المسيرة للطباعة والنشر، ع فلسفة الفن، في المعاصرة االتجاهات الديدي، الفتاح عبد    
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 قرون ستة يف النظر إعادة إىل يدعوه وكأنه عليها، بصره وقع من كل جبدهتا
 من وجهني جوهري وبشكل لوحته يف بيكاسو حيرف الرسم، اتريخ من

 من الفنية ذاكرته به زخرت ما مستوحًيا فيها وجسدين اللوحة فتيات وجوه
 أشد ألوان عرب الدينية ابألغراض اخلاصة املنحواتت وأشكال اإلفريقية األقنعة

 املدرسة هذه مسات ظالل، ومن أي وبال ببساطة وجرأة وقوة وخشونة اءنق
 أجل من فيها والتعمق لألشياء الذاتية االستقاللية إدراك على هو احلرص

 والقبض اجلوهرية العناصر على للوقوف وذلك اخلارجية الرؤية عن اخلروج
 ومنها األشياء فتكون والراسخة الدائمة واملعمارية اهلندسية األسس على

 اهلندسي، التجريدي ابلرسم املدرسة هذه ولقبت واستمرارها، دميومتها تكون
  [1]براك جورج والفرنسي بيكاسو اإلسباين روادها أشهر ومن

 احلركة يف جبذورها التعبريية املدرسة تضرب التعبريية التجريدية أما الرؤية 
 العاطفة عبريعنابلت أورواب أصقا  مجيع يف تنادي كانت اليت الرومانسية

 فنانني ولدى وشيلر كجوته األملان الفالسفة لدى وخاصة الفردية، واملشاعر
 غموًضا وزادوها جالء فزادوها عليها اشتغلوا منظرين ولدى رايل كوالرت

 اهلولندي غوخ فان وقد ذهب ريد وهربرت وكاريت كروتشه كبنديتو
 من وإحلاًحا أمهية رأكث اإلنسانية املشاكل إن أخرى منطقة إىل ابلتجريد
 احملضة. التشكيلية املشاكل

                                                           
1

. 128 مؤسسة الفن الحديث، القاهرة، ص التجريدي، المذهب فواز، خالد    
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 من يتكون يف ما رغم التعبري خالل من االنتماء إبراز يف ذلك ألمهية ونظًرا 
 ربط إىل أدت املشكالت وهذه الداخلي، املستوى على اضطراابت

 وهي أال الفنان أدوات خالل من وتكوينه ابلتعبري املصحوب التجريب
 وابطين جهة من ذايت هو ما تعكس خمثةرة لوحة يصبحان حىت األلوان،

 اجملرد الفن بني الفصل جوهر املضمون جوهر ليغدو أخرى، جهة من عميق
ا املدرسة هذه مسات أخرى ومن جهة من الفين والتشكيل جهة من  تربط أّنة

 واخلط اللون يصبح حيث املعاشة، اإلنسانية واالنفعاالت ابملشاعر الفن
 حرارهتما يستقيان األزمة هذه ومن اإلنسان، زمةأب موصولني تعبريين

 ومن املهم، األمر هي اخلارجية ال فالصور النفسية الفنية، وطاقتهما وضوءمها
   [1]الكثري وسواهم إنسور وجيمس ودومييه مونش إدوار: روادها

 الوالايت يف نشأ الرسم يف هو مذهب أو جتريدية التجريدية أن التعبريية 
 أورواب يف بعدُ  وانتشر العشرين القرن من اخلمسينات خالل كيةاألمري  املتحدة

 اسُتخدمت ما إذا واألشكال، واخلطوط األلوان أبن تقول نظرية على يقوم
 حني منها الَبَصر وإهباج التعبري على أقدرُ  رمسي، غري تركيب يف حبريةة

 أبرز نم. األشياء لتمثيل ُتستعمل حني أو الرمسية للمفاهيم وفقاً  ُتستخدم
هوفمان، وترى ايضا أن املدارس اليت نشأت  وهانس بولوك جاكسون ممثليها

يف القرون الفائتة هي احملدد االول لوالدة الفن التجريدي الذي مت اعتماده 

                                                           
1

.107 مؤسسة الفن الحديث، القاهرة، ص الحديث، الفن مشاكل القشاش، فوزي    
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فنا من الفنون اليت اسست عليها مدارس بعد ذلك، فالفن التجريدي هو 
صورات يف تفكري الرسام متثيل اللوحة بال متثيل أي ادراج مجيع االفكار والت

 والنهوض هبا يف لوحه من عمل يديه.
 اثنيا: الرسم العراقي املعاصر: 

 يف وقضاايه وجسدها معاانته من الكثري محل قد املعاصر العراقي الفنان إن 
إليها قيما  مضيفا الرافدينية العصور الصرا  من صور مستوحيا الفنية أعماله
 داخل املرسومة األشكال خالل من ية املتجسدةالرمز  ابألفكار متمثلة مجالية
 يف تلك االوقات الفنان املعاصر عمل بشكل عام فقد الفنان وحياة اللوحة

 عليها أصبح الغالب اليت الفنية األعمال مضامني استثمار املعطيات يف على
 انطبا  الفرتة الزمنية اليت واكبها الفنان.

 اجلمالية القيم توظيف يف ئيامبد اشرتكت احلقب املاضية رسوم ألن   
 مع تتطابق ُيعلها جوهراي؛ حتوال تشهد الرسوم اليت مل والتعبريية يف تلك

استلهمتها الفنون يف الدول االخرى غري  اليت والعقائدية الفكرية؛ البنية
 عربت اليت املعارض من العديد أقيمت املتأثرة بتلك احلقبة،  وعلى هذا فقد

 .(1)ت روح الفناناليت الزم الضرورة عن
الرسومات اليت توحي ابلروحية العراقية وتطبيقاهتا  يف على البحث فضالً  

الذي أراد  واإلحساس ذلك اجلمال شأن من ترفع على الفن التجريدي اليت

                                                           
(1 .127، ص1999نون الجميلة، جامعة بغداد، ( عاصم عبد االمير االعصم، جمالية الشكل في الرسم العراقي المعاصر، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الف  
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 خالل من الفنانني عطاء الفنان التعبري عنه ألنه يف ذلك احلني قد استمر
الفنان  جسد اجلمالية، وقد هورؤاي اخلاصة فلسفته حسب كل تلك جتارهبم

 كمرجعيه بعض الرموز وظف فقد أعماله من العديد يف احلرب موضوعات
 املساجد. القوس؛ رموز احلمامة؛ مثل وفلسفية أترخييه

 املميز الطابع  التعبريية والرمزية التجريدية والرمزية فأصبح التسطيح والتجريد 
 الرؤية: "أن( الراوي نوري) يشري االعراقي املعاصر، وهبذ الرسم يف العقد هلذا

 عادة تتميز اليت التجريدية إىل الرمزية حتولت الثمانينات عقد خالل الفنية
 .(1)حلفظ النو " العميقة الغريزية ابلبواعث تتصل اليت( احلدس) بقوة

 املتعاقبة اليت قد فرتته مدى الرافديين على الفنان واجهه ما ذلك ولعل 
 اليت الفنية احلركة جممل يف متثل قد آاثرها ابرز نوا  هذه النظرة عززت

 الشكلية التفاصيل يف واالقتصاد واالختزال والتبسيط الشكل حبرية اتسمت
غييب  ومعتقد استجابة لشعور أو مجايل حس إشبا  اجل من ذلك وكان
 إزاء يشبه احلصانة ما يؤلف جممله يف الرؤيوي االجتاه هذا وان غامض وديين
 .(2)مضطربة عصور يف الفنان يعانيها اللذين عذابوال  القلق

ن له ويف ثنيا االلتفات اىل الداللة الفنية للرسم العراقي املعاصر جند أ 
شخصية ابلغة الفردية والتميز فلكل فرد طريقة متميزة يف الشعور والتفكري 
والسلوك و ينطلق من ذاتية تفرتض الرؤية من الداخل إىل اخلارج املوضوعي 

                                                           
(1 .144، ص1999، 17( نوري الراوي، اقترابات من شواطئ التجريد، مجلة نزوى، سلطنة عمان، سلطنة عمان، العدد  

(2 .57، ص2008عادل كامل، الرسم المعاصر في العراق, وزارة الثقافة , دمشق، (   
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ا ما حيمل األلوان واخلطوط أبعاداً نفسية ذات دالالت تنمي من التأويل وهذ
 .(1)إزالة الطابع الغييب واخلرايف عن اإلبدا  الفينوعلى هذا فإّنا تبدأ  وآلياته
استلهم الفنان العراقي املعاانة الفردية واالجتماعية وصبها يف قالب فقد 

والسمات اليت ال حتدث  ديةجديد بعيد عن الزخرفة اجلامدة واألطر التقلي
انعكست معاانة الشعب العراقي من األوضا  لديه االبدا ، وعلى ذلك فقد 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية, مما ولد صراعًا نفسيًا واجتماعيًا جديد 
يف العهد لى جتالذي  دعا الفنان العراقي اىل بلورت ذلك يف إنتاجه الفين

ء واملعدمني فجاءت املواضيع الفنية مليئة ابألمل اخلمسيين بعرض حياة الفقرا
 .واملعاانة

السمة التحررية للرسم العراقي يف وأن هذه املعاانة بدأت بتحريك     
متخضت عن معطيات والسبعيين وابقي العقود املعاصرة اليت العقد الستيين 

عدة منها ختفيف وطأة التشخيص وبدء االهتمام مبشكالت السطح 
ومتثلت يف والدة البعض من الفنانيني الذين  الفكر اإلنساينالتصويري و 

مثل جواد سليم، وفائق حسن، يف توجيه حتركوا للدفا  عن تلك االفكار 
 ؟الفن العراقي حنو أسلوبية

مفردات الرتاث بتقنيات  أستلهماصة تعتمد تلك االسلوبية اخل   
أفكارهم   التعبري عنحاول الفنانني التشكيليني العراقينيفقد  وأساليب حديثة

                                                           
(1 .140، ص1، ط2009، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، "لمعرفة الجماليةحامد سرمك، فلسفة الفن والجمال "االبداع وا(   
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بصيغ وأشكال خمتلفة  السيما فيما يتعلق ابلواقع السياسي واالجتماعي 
احلضارة العراقية القدمية  اليت استمدها الفنانون من أتثري والذايت والنفسي

شعبية من خالل الكاايت احلجتماعي و االواقع من الشعيب و الرتاث الو 
ت للبيئة العراقية ونكاليت   عراقينيسلطتها احلضورية يف أعمال الفنانني ال

 .(1)احمليطة االثر الكبري على الفن العراقي املعاصر
حيث كان للموروث احلضاري والفكري دور مهم فيه, فاملخيلة العراقية   

تطبةعها بطابع حملي خيتلف ابختالف البيئة واالثر الفين املرتبط  استطاعت ان
على مفردات بيئته املعاصرة يف صر ، وحيث ركز الفنان  العراقي املعاهبا

 وخباصة يف اللوحات والرسومات.تكوين اشكاله 
سعى الفنان العراقي ملواكبة االجتاهات واملدارس الفنية العاملية, مع وقد 

إصراره على إنتاج فن عراقي أصيل من خالل توظيف مفردات عراقية أصيلة 
 . (2)التارخيية والفكرية مرجعاهتامع اختالف 

 
 ثا: الفنانون العراقيون التشكيليون املعاصرون:اثل
 من األوىل البعثات إبرسال العراقية املعارف وزارة قامت الثالثينيات بداية يف

 طالئع لتنبدأ املعاصرة، العراقية الفنية لليقظة أوىل كبشائر العراقيني الفنانني
 أكرم هؤالء مقدمة يف وكان ، الفن لدراسة أورواب إىل ابلسفر الفنانني

                                                           
(1 .35، ص1987راويه عبد المنعم عباس،  الحس الجمالي وتاريخ التذوق الفني عبر العصور، االسكندرية، جمهورية مصر العربية،  (   

(2   .6ص، 1980، دار حكمت للنشر، بغداد، 43حلة الرواد، سلسلة الكتب الفنية العدد الحركة التشكيلية المعاصرة في العراق، مر ،كامل( عادل 
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 إىل موفدا حسن فائق وتبعه ، 1931 عام انكلرتا إىل أوفد الذي شكري
 سليم جواد ليتبعهم ايطاليا إىل الدرويب وحافظ صربي عطا بعده ومن ابريس
 مجاعية البعثات هذه واستمرت ، أيضا ابريس إىل حكمت غين وحممد
 فنيا جيال لتنتج وما بعدها املرحلة تلك يف وغريهم الفنانني هلؤالء وفردية
 حيث ، سابقيه من الفين العمل ممارسة يف مهارة األكثر أبنه ميتاز جديدا

 عن بعيدا القليل ابلشيء ولو الذاتية إلرادته ابالستجابة العراقي الفنان بدأ
 هؤالء وبعودة ثقافية، شبه أو شخصية بصورة املنماه والقابلية السليقة
 لتعليم معهد لتأسيس ملحة اجةاحل أصبحت بغداد إىل بعثاهتم من الفنانني
 عام أسس الذي (1) (العراقي املعهد) النور ليبصر اجلميلة الفنون وتدريس
 الفنية الثقافة مسار يف املهمة اخلطوات إحدى شكل والذي م1936
 رمسي بشكل الفنون بتعليم تُعىن عراقية حكومية مؤسسة أول بوصفه العراقية
 وكان ،  اجملال هذا يف املهتمني األفراد نيب التشكيلية الثقافة لنشر متهيدا
 وعودة 1939 عام مطلع حىت االمر ابدئ املوسيقى فن على مقتصرا املعهد
 ب ويسمى املعهد هذا يف الرسم فر  ليُفتتح ابريس من حسن فائق الفنان

 مجعية) وتشكيل النحت فر  افتتاح تاله والذي( اجلميلة الفنون معهد)
 جمال يف املهتمني الفن وهواة حميب بعض من 1941 عام( الفن أصدقاء
 . الفنية الثقافة

                                                           
(1   .6ص، 1980، دار حكمت للنشر، بغداد، 43الحركة التشكيلية المعاصرة في العراق، مرحلة الرواد، سلسلة الكتب الفنية العدد  ،كامل( عادل 
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 هي جديدة بسمة اجلميلة الفنون معهد افتتاح بعد الفنية احلركة اتسمت
 اليت( الفن أصدقاء مجعية) مستهلها يف كان واليت( الفنية اجلماعات) ظهور

 وشوكت صربي وعطا جميد وكرمي شكري أكرم الفنان يد على تشكلت
 يف ابلتدريس العراق خارج إىل املبعوثون الفنانون التزم وقد ، وغريهم سليمان

 الفين الوعي نشر إىل أدى مما فنية تعليمية كمؤسسة( اجلميلة الفنون معهد)
 حركة بدأت فقد ، العراقي التشكيلي الفن يف جديدين وأسلوب بفكر

 العاملي الفين ابلفكر( االرتباط يكن مل إن) ابالقرتاب العراقي التشكيل
 الفنية ابألساليب لالهتمام العراقي الفنان توجه طريق عن املعاصر واألورويب
 اخلالصة احملاكاة عن بعيدا لذاته الفين للعمل القدسية طابع وإضفاء األوروبية
 من جديدة ملرحلة بداية االربعيين العقد ليكون الشخصية، اهلواية وممارسة

 الفنانني هجرة الثانية العاملية احلرب بعد بدأت فقد ، الفنية االكتشافات
 رسامينا أبساليب الفنية وتقنياهتم اساليبهم وامتزاج بغداد إىل البولونيني

 ابلذكر اجلدير اخر ومن نو  من اوربية مبحفزات االبداعية امكانياهتم ليطوروا
 التنظري بوادر أوىل أفقه يف الحت قد العشرين القرن من االربعيين العقد أن
 1942 عام احلديث الفكر جملة بصدور العراقي التشكيلي الفن جمال يف

 هذه وُعدت ، والنقد ابلفن ختصصت واليت محودي مجيل الفنان يد على
 الفنانني بعض وصفها كما العراق يف الفين للنقد أتسيسية حماولة كأول اجمللة

 فقد ، اجلادة الفنية الدراسات نشر يف الرايدة دور مثلت أبّنا واملنظرين
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 ملرحلة بداية  العراقي الفن أتريخ من وماسبقها االربعينيات فرتة كانت
 إلزدهار بداية شكلت فكرية مبعطيات العراقي التشكيلي الفن يف جديدة

 .[1]والتجديد احلداثة على قائم جديد فين
 معارضهم واصبحت وهواة حمرتفني من والنحاتني الرسامني عدد ازداد فقد  

 املنجزات وفرة يف واملتسابقة الفنية أبساليبها املتفاوتة تالتالتك على تدل
 التغيري أساليب يف مهما حتوال املرحلة هذه شكلت وقد ، وحتسينها الفنية
 فضال ، حديثة أبساليب التعبري إىل للطبيعة حماك   من العراقي الفنان لدى
 رقي يف ودوره الفن حبقيقة وعيه أثر الثقافية العراقي الفنان رسالة تعزيز عن

 اجملتمعات
 
 
 
 

 مؤشرات االطار النظري:
اهم ما اسفر عنه االطار النظري من مؤشرات متهد لعملية  ةعرض الباحثت

 :التحليل

                                                           
1

.42 نشر، الرياض، صدار الضيف للطباعة وال والشاشة، اللوحة قاسم، محمود    
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( يعد الفن التجريدي من الفنون اليت استقلت بذاهتا عن الفنون االخرى 1
وهو مفهوم عام يف الفن وليس الرسم فحسب وامنا يف الفنون البصرية 

 تمثيل وغريها.وال
( الكثري من اللوحات الفنية ذات التأثري احلسي واملعنوي كان هلا االثر يف 2

تشكيل وعي مباشر على الواقع العراقي من خالل اشتغال فنانني عراقيني 
 ابلرسم العراقي املعاصر يتبعون الفن التجريدي.

يض على ( توضح الدالالت الفنية للفن التجريدي أن هنالك وعيا فنيًا يف3
جانيب املعاصرة من انحيتني االوىل هي االهتمام ابلفن التجريدي يف 
اللوحات اليت رمسها الرسامون بشكل عام والثانية هي االجتاه اىل االشكال 

 االخرى من الفنون اليت حتاكي العديد من التوجهات الفنية االخرى.



 

 

 الثالث الفصل
 ( البحث إجراءات) 

 البحث منهج:  أوال
 البحث جمتمع:  اثنيا
 البحث عيٌنة:  اثلثا
 البحث أدوات:  رابعا
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 : البحث منهج: اوال

 معطيات حسب للعينات التحليلي الوصفي املنهج على الباحث اعتمد

 .التحليل خطوات الستكمال تنظيمها واسلوب عناصرها

 :البحث جمتمع: اثنيا

 االطال  عليها يديةاملدرسة التجر  من الفنانني العراقيني اعمال مجيع يتكون 
 البحث هذا ألغراض

 :البحث عينات: اثلثا

 الفنانني العراقيني اعمال جممل من قصدية بصورة البحث عينة اختيار مت 
 (3) العينات جممل ابلتجريدية وكان تتسم اليت الفنية االعمال اشتملت وقد

 .الباحث قبل من اختيارها مت

 السنة اسم اللوحة  اسم الفنان ت
 1981 خطوط على الجدار ر حسن آل سعيدشاك 1
 1996 من السواد حياة سالم الدباغ 1
 2017 تراث ستار لقمان 1

 
 البحث: أدوات: رابعا

 اعتمد الباحث على ما أسفر عنه االطار النظري واملؤشرات كأداة للبحث.
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 العينات حتليل:  خامسا
 (1) رقم منوذج

 شاكر حسن آل سعيد  : الفنان إسم
 عمل: خطوط على اجلدارال إسم
 العراق: البلد إسم
 : 1981اإلجناز سنة

 سم120*100:  العمل قياس
 القماش على زيت: العمل خامة
 العينة: حتليل

 اخلفية، قاعه بوصفه الواحد البعد مببحث العريب اخلط حسن شاكر ربط
 جتاوزايً، بعداً  الفين العمل ملنح احلرف عن الصوفيني بكتاابت مستشهداً 

 تواكب العربية والثقافة الفكر بني مزدوجاً  تياراً  خيلق ان ذلك من يبتغي انوك
 تبيان بلغة الفين اسلوبه ارتبط هكذا احلرويف، -التجريد يف الفنية االختبارات

 اىل عودة إّنا. حرة ممارسة التعبري حيث الرباءة اىل أي البداءة اىل العودة
 سياق يف دالالت من حتمله مبا تالعالما وأتمل الشعبية واالشارات الرموز
 يعكس ارشادايً  منوذجا اجلدار حسن شاكر اعترب فقد األثر فن فلسفة
 كشف بوصفها اللوحة. وشروخه وعالماته واشاراته الرمزي التأويل ذرائعية
 مرور عرب ذاتيا يتشكل الذي اإليقا  أتمل حيث مطلق، جتريدي لتأمل
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 املكاين) السطوح نبض يف ملتجسدا والعمق اللونية  املقامات من الزمن
 (.والزماين

 عن يكشف( اجلدار يف شقة  لوحة) للحرف الباطين للمعىن داليل وجه مثة
 للكتاابت احلدسية التصورات وميحي يبلور لوين تلطيخ او حتزيز او تشقق

 النسيان، غبار عنها تنفض اجملردة فالكتاابت. الزمن عليها مرة  اليت الغامضة
 املرئي التبصةر بني زماين المتداد إشارة ابعتباره لتجريدي،ا املناخ توقظ

 واحمليط. املركز بني الوفاق أنساق مرئي الال التجريدي واالحماء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
20 

 
  (2) رقم منوذج

 سامل الدابغ  :الفنان إسم
 من السواد حياة   :العمل إسم
 العراق: البلد إسم
 : 1996اإلجناز سنة

  سم90*90:  العمل قياس
 اكريلك على قماش: العمل خامة
 العينة: حتليل

يف هذه اللوحة تصورات عديدة متأل الفراغات كلها مبفردات يرسم الدابغ 
مجالية من التجريد الذي يقبع يف دواخلها، وتتملك الناظر لتلك اللوحة 
العديد من االفكار اليت تبىن من خالل النظر اىل تلك اللوحة، فهي تالحم  

بني متايز االلوان وتفردها وسطو  بعضها على اللوحة وخباصة ما كبري ما 
كما لو أن الروسي )بولوين الذي رمسه الدابغ  املربع ميز اللون االزرق و 

، ويف هذه اللوحة جرد الدابغ األصل( كازمري ماالفيتش مل يرمسه من قبل
ياة حلمكتسبا لصفة ا الكثري من االحياءات اليت صار من خالهلا ذلك املربع 

اليت استلهمها يف   حياة مليئة ابلوقائع الغامضةألّنا  مل تعش من قبلاليت 
اللوحة ليدفع الناظر اىل قدر من الشعور بعمق اللون األزرق الفاتح بعيدا 
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بقدر ما ترى فيه قوة شعورية تدفع يف اجتاه اكتشاف  عن سحر ذلك املربع 
ويصورها اىل ابعاد اخرى،  يهااملالذات اآلمنة اليت ال يزال الرسم ينطوي عل

وان التجريد يف هذه اللوحة قد اكسب صورة احلياة للمربع يف وسط اللوحة 
وللقيمة اللونية اليت متتع هبا اللون االزرق، من خالل هتيئة السمة اجلمالية 
ملقاربة االلوان يف اجلانب العلوي ويف وسط اللوحة اما البياض الذي احاط 

ل الفراغ العميق والالشعوري فيها والذي انبثق من ابللوحة فقد كان ميث
 خالله املربع واللون االزرق املوحيان ابحلياة.
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  (3) رقم منوذج

 ستار لقمان :  الفنان اسم
 تراث :  العمل اسم
 2017 :  االجناز سنة

 سم140*120:  العمل قياس
 كانفاس على اكريليك:  اخلامة

 -حتليل العينة:
 ميثل الذي ابملشحوف احمللي املتمثل الواقع اللوحة هذه يف لفنانا جسد

 احمللي الثقايف الصوري الواقع من الفنان انطلق لقد العراق، يف الواقع اجلنويب
 لتشكيل الشعبية والزخرفة اللونية بني التوانت ميزج منحى اللوحة لتتخذ
 االلوان خدامهالفنان ابست ان املادي، والشكل للموضو  واملساحات الكتل
 واخلطوط، االشكال سكونية والغاء ابرازه منه لغاية كانت والصرحية احلارة

 التدرجات واظهار اللونية والضرابت الفرشاة حركة بفعل واظهاره حركاهتا
 حركة اعطاء واعية وبقصدية تعمد الفنان فقد ابللوحة، اخلاص امللمس إلبراز

مؤكدا  اليسار اىل اليمني هةج هذه من لإلشكال واحد اجتاه او واحدة
 يف اىل جتسدة املتلقي عني تقود قصدية حركة اايها امل العني حركة عرب احلركة
 الشكل وهبذا اليها يقوده ان الفنان اراد ماحنا حيث اللون االخضر املربع

 اىل وثقافة ليصل رؤية خالل من اللوحة يف املنجز الشكل من املتلقي ينطلق
 نفسية وخلجات مكنوانت ابسط عن التعبري اىل اقرب هيعترب  الذي املضمون
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 املادي، وحسب الواقع يف واملختزلة اجملردة جتريدية لألشكال بطريقة ولكن
 النفسية الدواخل يف فعال وأتثري وقع له الشكل ابعتبار املتلقي نظر وجهة

 اللوين التوزيع عرب الشكلية الوحدات اىل املتلقي قاد الفنان لقد البشرية،
 ابللوحة وهيمنته مع مركزيتِه  املربع اهلندسي الشكل فراغ حيث االمحر،
 قوية حادة بني ما اخلطوط اىل وكذلك املتلقي، نظر جذب يف الفعلية

 مجعه هذا كل لوحته، ملفردات تعبريية معادلة خلق وهبذا ومنحنية لينة،
 ملكانية،ا البيئة معالة او هوية اللون لتأكيد رصاصي افقي وخط ارضية ضمن

 اخلط ومكثفا واللون وفق البصري للمشهد خمتزال جتريدي منحىن اختاذ عرب
 العمل يتميز ابرد، لوين اطار ضمن املقيدة العني ورمزية اهلندسية واالشكال

 انطبا  لتعطي الواقع من املنتقاة العناصر ترتيب االنتقائية واعادة بصفة الفين
 .نالفنا اراده الذي املكاين العامل عن
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 :البحث نتائج

  -تضمن البحث النتائج االتية:

1ما يتضمنه وفق الوان وعلى التجريد اسلوب على اللوحات ( اعتمدت 
فن الرسم يف لوحة  اىل وحيت فكرة العمل استعراض االول يف العمل املوضو 

 العمل اسناد يف اللون يف اجلمالية ظهرت حارة فقد الفنان العراقي وابلوان
 يف ومجال ذوق مما اعطت  ابردة أبلوان واملتمثل اللوين التناغم صياغة على

 االلوان يف تلك اللوحات. مبناغمة العمل

االوىل أبن تلك  الرسام العراقي جتريدا يتيح للرائي من النظرة ( اعتمد2 
اجلمالية اليت اعتمدها الرسام العراقي يف تلك اللوحات تنبئ بقيمة عالية من 

 الفن من خالل اعتماد التجريد يف اللوحة.

العراقية خصائص ومقاييس جتريدية من  البيئة اظهار يف الفنان (  استخدم3
 ناللو  توظيف يف مجالية مما اعطت العراق عمق تلك البيئة اليت مثلت

خصائص اللوحات الفنية العراقية اليت توحي ابألثر الكبري  عن للكشف
 جلماليات التجريد.
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 استنتاجات البحث:

( ان قدرة الفنان العراقي يف اجناز اللون من خالل اظهاره بتماثل خمتلف 1
مع ابقي مفردات اللوحة يوحي أبنه ميتلك من اجلمالية احلد الكبري الذي 

 ايل من خالل الفن التجريديجعله يهيئ موضو  مج

( إن خصائص اللوحات التجريدية يف الرسم العراقي واملتمثلة على عقود 2
متتابعة توحي أبن التجريد ركن مهم من اركان اجلمال الذي يعتلي تلك 

 اللوحات خالفا ملعيار املوضو  الذي رمست له.

د ميزة منفردة ( إن اجلمالية اليت متتعت هبا لوحات الفنانني العراقيني تع3
بشكل كبري عن ابقي لوحات الرسامني االخرين من العرب واالجانب، ذلك 
الن الروح العراقية والنمط العراقي املتزامن مع تلك اللوحات كان حاضرا 

 وبشكل كبري.
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 البحث: توصيات 

 توصي الباحث مبا يلي:

1) اجلمال فهم خالل من الرسم فن يف الرسم التجريدي مجالية توضيح 
 اللوحة. يف الفنان الذي يستخدمه التجريد وهدف ومعانيه

 البارزين العراقيني الفنانني لوحات يف التجريد حول حتليلية دراسة اجراء (2
 احلاضر. يف الوقت

 مقرتحات البحث:

  -يقرتح الباحث ما يلي:

( إجراء دراسات مشاهبة على مجاليات االشكال يف التجريد يف اللوحات 1
 ية والعاملية اليت مت من خالهلا رصد قيمة اللون وامهيته.العرب

( اقرتاح سبل جديدة لفهم ماهية اجلمالية اليت يشكلها التجريد يف لوحة 2
 الفنان العراقي.
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 املصادر
 المصرية الدار ، 13ج ، العرب لسان:  األنصاري  الدين جمال منظور، ابن .1

 .1969والترجمة،  للتأليف

 وزارة منشورات ، لؤلؤة الواحد عبد:  ت ، الجمالية : ف.  ر ، جونسون  .2

 .1978 بغداد، ، للطباعة الحرية دار ، والفنون  الثقافة

 الهادي دار ،"الجمالية والمعرفة االبداع" والجمال الفن فلسفة سرمك، حامد .3

 .2009 لبنان، بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة

 .2000 القاهرة، لحديث،ا الفن مؤسسة التجريدي، المذهب فواز، خالد .4

 العصور، عبر الفني التذوق  وتاريخ الجمالي الحس  عباس، المنعم عبد راويه .5

 .1987  العربية، مصر جمهورية االسكندرية،

 .1958 الحياة، مكتبة دار بيروت، اللغة متن معجم  احمد، رضاء .6

 سلسلة الرواد، مرحلة العراق، في المعاصرة التشكيلية الحركة كامل، عادل .7

 .1980 بغداد، للنشر، حكمت دار ،43 العدد الفنية الكتب

 .2008 دمشق،,  الثقافة وزارة, العراق في المعاصر الرسم كامل، عادل .8

 المعاصر، العراقي الرسم في الشكل جمالية االعصم، االمير عبد عاصم .9

 .1999 بغداد، جامعة الجميلة، الفنون  كلية منشورة، غير دكتوراه  رسالة
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 للطباعة المسيرة دار الفن، فلسفة في المعاصرة االتجاهات الديدي، الفتاح عبد .10

  .2008االردن، -عمان والنشر،

 برس، جروس االولى؛ الطبعة ؛ الجمال فلسفة في مقدمة -:رياض عوض، .11

 .1994 بيروت، طرابلس،

 والبصرية، السمعية الفنون  دار التجريدي، الفن في محاضرات دحدوح، فؤاد .12

 .2001 القاهر،

 .1997 القاهرة، الحديث، الفن مؤسسة الحديث، الفن مشاكل القشاش، زي فو  .13

 مجلة ، لؤلؤة الواحد عبد:  ت ، النقدي المصطلح موسوعة كتاب، مجموعة .14

 .  1982 ، بغداد ، للنشر  الرشيد دار ، األولى

 2011الرياض، والنشر، للطباعة الضيف دار والشاشة، اللوحة قاسم، محمود .15

 ، العامة الثقافية الشؤون  دار ، مهدي ثامر:  ت ، الجمالية:  ويليم ، نبتون  .16

  .2000 ، بغداد

 سلطنة عمان، سلطنة نزوى، مجلة التجريد، شواطئ من اقترابات الراوي، نوري  .17

 . 1999 ،17العدد عمان،
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ْعنِّي أَْن أَْشُكَر نِّْعَمتََك الَّتِّي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَٰى َوالَِّديَّ َوأَْن أَْعَمَل  ِّ أَْوزِّ َرب 

ينَ  الِّحِّ َك الصَّ بَادِّ ْلنِّي بَِّرْحَمتَِّك فِّي عِّ   َصالًِّحا تَْرَضاهُ َوأَْدخِّ

 

 

 (19)النمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلهداء

 لوالدي اهدي ثمرة تعبي :۔

من سعيت دوما لنيل رضاهم، دونا عن الناس، أهدي هذا البحث،إلى   

 إليكما: أمي وأبي األعز على قلبي، إليكما أهدي هذا الجهد، وهذا البحث،

 فقد كنتما على الدوام ملهمي، فعلى خطاكما أسير، وبعلمكما أقتدي، أمي

 وأبي، أشكركما الشكر الجزيل على ما قدمتماه لي طوال فترة دراستي،
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جازي لهذا البحثوإن  . 

 

 الطالبة

 جاسم شيرين نصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وتقدير

الذي لم يقصرومشرف البحث  قاسم الدكتور نمير االستاذ الى  

 بتقديم خبراته ومعرفته لي فقد كان يرشدني في كل

والى جميع اساتذتي وزمالئي  صغيرة وكبيرة في هذا البحث  
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نجاز هذا البحثفي القسم وجميع من ساعدني في ا  

 جاسم الطالبة شيرين نصيف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتويات

 6 الفصل األول مقدمة واهمية البحث
الثاني الخلفية النضرية  الفصل

 والدراسات السابقة
7 

 11 کاندنسكيی فاسيل

 15 إجراءات البحث الفصل الثالث

 21 الفصل الرابع

 22 تالستنتاجاا

 23 التوصيات

 24 المصادر 
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 الملخص:

إن الفن التجريدي المعاصر واحداً من االتجاهات الفنية التي تسعى إلى تحطيم الشكل الواقعي 

الداخلي، معبرا عن ذلك بكونه الالموضوعي، وبرزت في هذا  وصوال إلى جوهره ومـضمونه

لى اهتم كاندنسكي باللون ع االتجاه تجريدية كاندنسكي الغنائية ونظريته الالموضـوعية، إذ

حساب الشكل وأسمى فنه )فن الضرورة الداخلية( وأطلق النقاد على هذا الفن اسم )الالصوري 

الالموضوعي(. وأصبح ظاهرة من ظواهر الفن التشكيلي في بداية القرن العشرين بكونها  أو

من شكله الواقعي وصوال إلى الالموضوع، وهذا ما يتطابق  تتمثل في تخليص الشكل أو الشيء

کاندنسكي إلى الرسم باللون فقط  م التجريد بأنه الالصـوري والالتمثيلـي، كمـا توصـلمع مفهو

  البحث اربعة فصول وعليه اشتمل مقترباً إلى مرتبة النظم النغمية الموسيقية

والحاجة اليه، اهداف  للبحث، مشكله البحث، اهمية البحث الفصل االول ويشمل االطار المنهجي

 تحديد مصطلحات،البحث،  البحث، حدود

  الدراسات السابقة، الفصل الثاني ويشمل االطار النظري، 

،عينة  أداة البحث واجراءاته، مجتمع البحث، منهج البحث، الفصل الثالث ويشمل منهج البحث

 البحث

 ،مصادراالستنتاجات، التوصيات، المقترحات الفصل الرابع ويشمل نتائج البحث، 

 

 الفصل االول

أن تشكيل المنجز الفني يخضع لعدة معايير فنية، تختلف في مجملها عن : مشكلة البحث

واستلهام الواقع وتجسيده، لذلك نجد أن تعدد المدارس الفنية جعلت الفنان بان  طريقة التعبير،

أن تجريد الوقع من سمته  .واساليب متنوعة في طريقة تناول الموضوع تكون لديه خيارات

فكر وفلسفة جديدة عبر استخدام عناصرالتكوين على سطح وتقديمه وفق رؤية تعبر عن 

واالشكال  اللوحة، وجعل الصياغة الفنية لها مدلوالت متراكبة في تقديم الخطوط وااللوان

الهندسية وتشكيلها على سطح اللوحة، مستندأ في ذلك على طروحات المدرسة التكعيبية في 

درسة التجريدية، جعلت للفنان ساحة واسعة من لألشكال، ولكن التجدد الذي أحدثته الم تقديمها

عن ذاته واالبتعاد عن المحاكاة والتقيد بنقل الصورة الفنية التي أمامه وانما  الحرية في التعبير

وفق رؤية فلسفية جديدة أتاحت له الغوص في أعماق الواقع  الشكل لجوء الفنن الى االبتكار في

عملية التفسير والتأويل عبر استخدام الرموز  رف فيوتفسيره، وتقديمه إلى المتلقي ليكون ط

أن المدرسة التجريدية ساهمت  والشفرات إليصال الفكرة الرئيسة وانتاج المعنى، وبهذا نجدا

الذاتي وصوال إلى  باختزال الواقع وتجريده، وفتح آفاق جديدة في عملية التعبير عن الشعور

 ت المدرسة التجريدية جميع المدارس الفنيةتحقيق جمالية خالصة للعمل الفني، وقد احتو

ولكن باستخدام تعبيرات غير مألوفة في عملية تجسيد المادة وفق  وعكسها على سطح اللوحة

في داخلها رموز وشفرات، وتشكيل رؤية جديدة من  تحمل جزئيات اللوحة التي بيترک اتيعمل

ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث في ل التجريدي،ن الخطوط وااللوان ، وهذا ما يطمح اليه الفنا

الفن التجريدي بين الرمز  عن الكشف ما هي الكيفيات التي يمكن عبرها -التساؤل االتي:

 والشفرة في اللوحة الفنية
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التعرف  على االتجاه الالتصويري في اعمال الفنان يهدف البحث الحالي  البحث : هدف

 كاندنسكي

 أهمية البحث

الضوء على واحد من النظريات التقنية الحديثة والمهمة في مجال يسلط البحث الحالي  .1

الفني ) اللوحة ( أال وهي التصويرية، وذلك عبر تناول الكيفية التي يتحول بها  قراءة العمل

 بصري شعري یمجرد خطاب جمالي إلى خطاب جمال العمل الفني من

 صوصا في الجانب النظري منه . يفيد الطلبة والباحثين ومكتبات كليات الفنون الجميلة خ٢

 بحدود: يتحدد البحث الحالي البحث حدود

 الموضوعية:وتشمل لوحات الفنان العالمي كاندنسكي الالتصويرية -1

 :روسيا االتحاديةالثقافية-2

 (١٩٩٤-٢٠١٦زمانية:االعمال الفنية اانجزة بين السنوات )-3

 تحديد المصطلحات :

ها اشتقاق المفاهيم من استخدام وتصنيف المفاهيم إن التجريد هو عملية يتم من خالل

هو « التجريد»أو المبادئ األولى أو وسائل أخرى. و«( المادية»أو « الحقيقية)»الحرفية 

التي تعد مفهوًما يعمل كاسم فائق الشكل لجميع المفاهيم التابعة، كما  -نتاج هذه العملية 

 .فئةأو  مجموعة أو مجالأنها تربط أي مفاهيم متصلة مثل 

 

 الثاني  الفصل

 : التصويرية او التجريدية اوال

التجريدية هي تجريد كل ما هو محيط بنا عن واقعه، وإعادة صياغته برؤية فنية جديدة فيها  -1

باللون والحركة والخيال. وكل الفنانين الذين عالجوا االنطباعية والتعبيرية  الفنانس ح یتتجل

بأعمال فنية تجريدية ، وحالة المدرسة التجريدية متقدمة بالفن  اينهو.والرمزية نراهم غالبا ما

من القرن العشرين ينبذ الموضوع المحدد  أنواع في وقتنا الحالي الفن التجريدي نوع من

على تقاليد تاريخية  التجريدي المعالم. يسمي الفن التجريدي أحيانا في الالهدف تمرد الفن

الفنية تنال  األعمال عد الفن نوعا من اإليضاح الراقي. وكانتعريقة في الثقافة الغربية كانت ت

 الفكرة اإلعجاب بسبب االهتمام الذي توليه للقصة أو الموضوع الذي مثلته اللوحة. أخذت هذه

في التغير في بداية القرن العشرين الميالدي، كان الفنانون وقند قد سمحوا ألدوات صناعة 

بأن نعيم أو تشوه الموضوع مادة الرسم. فقد اكتشف  -ل واللون واألشكا الفرشاة .الصورة

للرسم ممتعة بحد ذاتها إن أول فن تجريدي أنتجه قناتون  الرسمية الفنانون أن المواصفات
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والمستقبلية. وقد منيت رسوماتهم  والتكعيبية صفوا ضمن حركات مثل الفوقية والتعبيرية

حذف بعض الفنانين بعد  أعمالهم، ه فيبالتجريدية، رغم أن موضوع الصورة يمكن مالحظت

متميزان  انينظر م كل موضوع الصورة ألجل األشكال المجدة انبثق هنا دفاعان 1911عام 

 ومتضدان لفن كامل التجريد عمل الروحيون انطالقا من االعتقاد بأن عناصر الفن بإمكانها

تهم في نقل الرسائل الروح مباشرة، وأن الرجوع إلى العالم المادي قد يعوق قدر تحريك

و  یكيوقوية، كان على رأس قائمة هؤالء الفنانين فاسيلي كاندن مباشرة العاطفية بصورة

الهولندي، قامت النظرية الرئيسية األخرى للفن  موندريان تيو پ انيكازيمير ماليفيتش الروس

سيا نحو عام الفنانين البنانيين في رو أعمال التجريدي على المادية؛ فقد ظهرت أول مرة في

م اهتم فنهم أسامنا بالجوهر واألشكال واأللوان واألنماطورفضت رسوماتهم أسلوب  1915

وقاعدته العلمية،  الحكاية و الشعر أو التجارب العاطفية ولكي يشكلوا بإيجابية العصر الجديد

 وفقد أصروا على األشكال الهندسية المسطحة واأللوان غير المعدلة والمسعى المجهول نح

فنهم، تشمل قائمة الفنانيين البنانيين الرواد اليسيتسكي، وألكسندر رودشينكو كان مصطلح 

أعاننا مضلال ألنه يمكن أن يعني الفن ذا المضمون المتحور، لكنه اليزال  الفن التجريدي

ملحوظا، أو يعني الفن غير الرمزيتماما و غير الهادف. ومهما يكن من أمر، فقد استغل 

بصورة أولية مرادفا لمعنى الفن الخالي  م1945نهاية الحرب العالمية الثانية عام  المصطلح في

واسعة عبر أعمال  تماما من المادة أو الموضوع مدار الرسم ذال التجريد الكامل شهرة

دي  التعبيريين التجريديين، أو مدرسة نيويورك على يد فنانين مثل جاكسون پولوك، وويالم

ي، وفرانز كالين وروبرت مدرول. مقولة ل پول گوگان : الفن تجريد كونينج، وأرشيل جورك

مفهوم الفن  من الطبيعة بالتأمل أمامها وأمعن التفكير جيدا بالخلق الناجم عن ذلك استخلصه

 واأللوان ( على بساطة األشكال Abstract Artالتجريدي يعتمد الفن التجريدي باإلنجليزية: )

 

 

 ة التجريدية: أهم فنانين الحركثانيا

عملية اختزال وتهذيب في الشكل الرسم هو جماليات الرسم التجريدي بعد التجريد في فن ان 

ورغم أن التجريد إمدادائه وأصوله الحضارية التاريخية إال أنه كحركة فنية  وصوال إلى جوهره

دنسكي ( ظهر ممثال بنتاجات ) كازيمير ماليفتش ( و )فاسيلي كان ذات تأسيسات رؤيوية جمالي

دوسبورغ( وآخرين. والتجريد  وفانيجاكسون بولوك( و ت ) و ) موندريان ( و )شونميكرز ( و

مغايرة للمدركات الحسية ولماديات العالم  يعني لغة الالتواصل مع معطي العالم الخارجي مما

سابقة للفن نوهنا في تعريفاتنا ال وكما.. الخارجي وبالتالي عدم النقل الحرفي لحيثيات هذا العالم

قد أسهموا  والتكعيبيين من أنه ليس بواقع وهو معطي صورية شكالتية .. وأن االنطباعيين

 الحديثة بشكل أو بآخر في بلورة حركة الفن التجريدي ، إذ أن أحد تعريفات السطح التصويري

بأنه سطح مستو أي تغطية األلوان بنظام معين بوصف الموضوع الجملي يملك مقومات وجوده 

أن الشكل هنا يتسيد العمل الفني وال يوجد شكل بدون داللة أو  إذ الشكالنية اإلستطيقية بنيته في

عن المادة والتعبير ، فالشكل عند ) موندريان  ينفصل معني أو مضمون ما .. والشكل عموما ال

بيعي أنما تبتعد عن المنحى الط األشكال ( يتصل بكل ما هو هندسي قائم الزاوية ، إذ أن هذه

التجريدية تقوم على أساس من  واللوحة ألنها عملية استبعاد لكل ما هو عضوي وطبيعي لديه

نسيجية ال تنفصل  بوحدة تكوين جمالي ذي بقاء داخلي يتسم ببنائية عناصره وتماسك أجزائه

من  كذلك عن دالالتها النفسية والروحية تبتعد عن مادية وحسية األشياء إلى ما وراءها فتقترب
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 اإليقاعات الموسيقية بمدياتها الزمانية فتمسي بذلك أقرب منها إلى عالم الموسيقي وتمتاز هذه

في المنحى العاطفي والروحي العاليين فيها ، كما هو الحال في أعمال )کاندنسكي (  النتاجات

تصعيد ( مثال ل انيالفنية منح تجريدية غذائية ، في حين تمتاز أعمال )موندر نتاجاته الذي تنحو

تشييدئه لعناصره الجمالية تمتاز بالهندسية والحدية التي تفارق ما  أن المنحى العقلي لديه ، إذ

أعقد في أساليبه وتقنياته من الرسم  التجريدي الرسم هو عاطفي لتتسم بالتأملية العقلية وبعد

 یير عن الرزوفن التعب والروح، التمثيلي التشخيصي إذ أنه فن التعبير األني لحركة العاطفة

الفنان ) بول سيزان ( يشكل رافدا مهمة التجاهات الرسم  ويعد والحساسية االستطيقية العالية

الهندسية في رسوماته ذات المرجعيات  لألشكال التكعيبي والتجريدي من خالل توظيفاته

ي أخر أن نتلمس مظاهر تجربة رسام تجريد ويمكننا األفالطونية إذ تعد اشكال المربع والمثلث 

التجريدي الهندسي .. بأشكاله  الرسم ماليفتش ( الذي له توجهاته في ريميممثال بالفنان ) کاز

اإلحساس  هموضوع الهندسية المحضة ، إذ بلور ما يسمى بر السوبرماسية (، والتي تؤكد

 المحض البعيد عن السردية والتشخيصية المحملة بالمعاني والدالالت الواقعية من خالل

ممثلة باألشكال الهندسية في المربعات والمستطيالت والدوائر التي تمتاز بتجريداتها  هرسومات

فهو ال يتورع من رسم مربع اسود أو دوائر سوداء فوق سطح أبيض في  وحدتها وصفاء اتها

لفنان كاندينسكي في ألمانيا، وهي تمثل التيار الروحي، وكانت بداية هذه ك لوحاته الفنية بعد

 خالل تحديد الفن الحركة من

 

 

 

 کاندنسكي یلي:فاس ثالثا

فنان روسي فنان روسي، ولد لكل من ليديا" و "سيلفيستروفيتش"، وكان والده تاجرا  هو

محلية في مدينته أوديسا"، وتخرج منها ومن ثم توجه للرسم بعد أن  مدرسة ناجحا. درس في

ر متأخر نسبيا مقارنة بغيره من أنه قد بدأ الرسم في عم أي كان قد درس الحقوق و االقتصاد

مساره المهني الذي كان واعدا  تغيير عندما قرر اختيار 31الفنانين، فقد بدأ في عمر ال 

ميونخ و خالل  في بالمناسبة، وتوجه لتحقيق شغفه في الفنون، والتحق في أكاديمية الفنون

. يوم لفنية تزداد يوما بعدفترة دراسته في األكاديمية السابق ذكرها، كانت أعماله ودراستها ا

فقد جزب العديد من األساليب والمواضيع. وظهرت في بعض أعماله المدرسة الوحشية 

إال أن اللون كان هو األساس عنده، فقد كان مهم جدا بأن يظهر اللون بقوة  التنقيطية وبعضها

لمساحات الطبيعية يتعلق في المواضيع رسم العديد منها .. اال ان ا فيما ويعبر عنه صراحة أما

الجدير بالذكر بأن التشخيص لم يظهر اال نادرا في  ومنوالمدن قد ظهرت أكثر من غيرها،

التجريدي الروسي فاسيلي كاندينسكي: "من بين جميع الفنون، اللوحة  الفنان (13أعمالها 

تتطلب أن تعرف كيف ترسم جيدا، وأن تمتلك حساسية  التجريدية هي األصعب، حيث إنها

مفهوم التجريد (٢] وهذا األخير ضروري" يدة للتكوين واأللوان، وأن تكون شاعرا حقيقيا،شد

وتجريد الشيء  دا،يجزد، تجر لغة واصطالحا يؤخذ معنى التجريد لغة من المادة اللغوية جزد،

ما يأتي  ومنها أما التجريد اصطالحا قله العديد من التعريفات،[ ۳أي إزالة ما عليه وتقشيره، ]

 تجريد عند فاروق علوان في كتابه "التجريد في فنون العرب قبل اإلسالم": تخليص الشكلال

من تفاصيله الجزئية، واالكتفاء باألشكال المعبرة عن الفكرة الجوهرية الشيء المراد  الطبيعي
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عفيف بهنسي في كتابه "الفن في أوروبا من عصر النهضة حتى اليوم":  عند رسمه التجريد

التجريد عند ابن سينا: انتزاع اللقس الكليات المفردة  الحقيقي جوهر من الشكلاستخالص ال

و عالئق المادة ولواحقها التجريد في الفكر  المادة عن الجزئيات على سبيل تجريد معانيها عن

المعاصر": رفض الصورة  التشكيلي الفني المعاصر بحسب محمود أمهز في كتابه "الفن

 Representation) ، والتمثيلية الصورية )باإلنجليزية : Figuration)باإلنجليزية) 

Figurationورفض التقيد بالمنظور أو الطبيعة التي بات ضرورية االبتعاد عنها، أو ، 

عليها بوساطة إشارات بدال من الغوص فيها. التجريد في الفن المعاصر بحسب قول  السيطرة

مشق: االبتعاد عن المحاكاة الستاذجة، شعيرة في مجلة جامعة د السالم سها سلوم وعبد

الجوهرية المتخفية وراء مظاهره الحسية  الشيء ومحاولة استخراج أو البحث عن حقيقة

في العصور القديمة على  رسم المادية نشأة الفن التجريدي تعود نشأة الفن التجريدي إلى ما

لمعت  المرئيات طة في تصويرالصخور والفخار، إال أن فكرة القيام بعمل فني يعتمد على البسا

 [٢في القرن التاسع عشر الميالدي عند الفنانين أصحاب الحركات االنطباعية و التعبيرية، ]

األعمال الفنية التي تشرح قصة ما، كما ظهر الفنانون الذين درسوا اإلدراك البصري  فظهرت

ة، وألفكار التي تدعو للخيال إلى ظهور األفكار التي تبتعد عن التقليد والمثالي باإلضافة للضوء،

م أشار الفنان موريس دينيس إلى أنه من الضروري 1891و في عام  اإلبداع، كأحد أهم عوامل

قصة، أو حصانة، أو أي شيء آخر، هي في األصل عبارة عن  تكون التنكر أن الصورة قبل أن

ن التجريدي المرتبة بطريقة معينة أظهر الف األلوان سطح مستو يحتوي على مجموعة من

في تلك الفترة بالعديد من  الفنانون كنوع من أنواع الفنون في أوائل القرن العشرين، وقام

عرفوها  وقد األعمال الفنية التي تعتمد على خيالهم، وليس على ما يرونه من المرئيات،

 منم، و1911باألعمال الفنية النقية، وذاع صيت هذه األعمال في زمن كاندينسكي تحديدا عام 

  م1919التي اشتهرت في ذلك الوقت، لوحات الفنان الفرنسي فرانسيس بيكابيا عام  اللوحات

( الفن التجريدي 2أنواع الفن التجريدي يوجد عدة أنواع للفن التجريدي، و هي كاآلتي: )

االنحنائي: يكون الطابع العام لهذا النوع هو احتواء العمل الفني على الخطوط المنحنية التي 

: الدوامات، والدوائر، واألنماط اللولبية، لخدم لرسم مجموعة من األنماط المختلفة، مثتست

ويظهر ذلك واضحا عند استخدامها في رسم الوجوه البشرية، ومما يالحظ في هذا النوع أنه ال 

يحتوي على خطوط مستقيمة أو بزاوية قائمة إطالقا، ويشتهر استخدامه كأحد األنماط الفنية 

 نفي الفنو

 

  مؤشرات االطار النضري:

من كل ما طرحه الفصل الثاني في ما يتعلق بمفهوم اإليقاع اللوني في الفن بشكل عام ،  

وفي تيارات الرسم الحديث الرئيسة ، وفي رسومات )كاندنسكي( ، فقد توصل الباحث إلى 

رات مجموعة من المؤشرات التي ستفيد البحث في الفصل اإلجرائي باعتماد هذه المؤش

كمحكات أساسية تشكل مع االستعانة بآراء الخبراء المنطلق الموضوعي لتصميم أداة البحث 

بما يحقق هدفين . ففيما يخص المحور األول ، اإليقاع في الفن فقد توصل الباحث إلى 

  : المؤشرات اآلتية
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الطقوس استخدم اإلنسان األول ممارسات متنوعة لإليقاع ضمنها في  نشاطاته اليومية ك.1

السحرية والدينية على شكل رقصات مبنية على إيقاع زمني يساعد في خلق مناخ روحي ، كما 

استخدمه في رسوماته على جدران مساكنه أي الكهوف بخطوط غاية في البساطة ولكنها تحمل 

  . حركة داخلية تمظهرت من خالل عفوية الخطوط

ياة فليس هناك ثمة شيء يخرج عن إطار إن اإليقاع هو ظاهرة موجودة في كل مظاهر الح .2

النظام الكوني الذي فطره البارئ سبحانه وتعالى وهذا واضح في األفالك والنجوم وحتى في 

تعاقب الليل والنهار وفصول السنة مما جعل اإلنسان يتواشج مع هذا اإليقاع المنظم ويستنبط 

  . منه نظاماً يساعده على تسيير حياته

ساً في  نظام الحياة وسبباً مهماً من أسباب اكتشاف اإلنسان ألعظم المنجزات كان اإليقاع أسا.3

البشرية ، فبه انتظمت الكتابة األولى ، وعليه بُني ترتيب الصور المختزلة التي تسرد وقائع 

  . الحياة

اهتمت الطروحات الفكرية الفلسفية والجمالية باإليقاع فـ)أرسطو( ركز على مسألة  .4

من قبل )أفالطون( حينما أقر  بأن   ه نتاجاً لالنسجام والتناغم واالنتظام كما أكد عليهالرائع وعد  

الجمال ال يتعدى حدود الكمال ، وهي فكرة طرحها )سقراط( أيضاً ، في أن الجميل هو الكامل ، 

 . والكامل كما هو معروف موزون بنظام دقيق يحتوي على اإليقاع

م النتاجات الفنية المنتمية إلى مرجعيات بيئية وحضارية مختلفة تجلى اإليقاع اللوني في معظ.5

فهو موجود في الزخارف اإلسالمية بأشكالها ذات االرتباط الواقعي والكتابي والمجرد ، كما 

موجودة في نتاجات الحضارات األولى كما في خزف )حلف ، العبيد ، حسونة ، سامراء( ، كما 

ونانية وهذا ما تؤكده الشواهد الفنية من عمارة ونحت ويتجلى في الحضارة المصرية والي

  . وتصوير

يشتمل اإليقاع ويعتمد على عناصر أساسية كما وضح ذلك )هيجل( وهي )الحركة ، التكرار ، .6

االستمرارية( وهنا  يالحظ عالقة اإليقاع بالزمان والمكان . وهذه العناصر بدورها تنقسم إلى 

  . ا ألواناً متباينة من اإليقاعأنواع متعددة تعطي باندماجه

أول ما يؤشر على اإليقاع اللوني في الرسم الحديث هو التحول الواضح من القوالب .7

واألشكال الكالسيكية المتسمة بصرامة التصميم لعناصر التكوين ، فمع االنطباعية بدأت بوادر 

االهتمام بالشكل يأخذ آفاقاً  التحول إلى صياغات اسلوبية في نتاجات الرسامين االنطباعيين وبدأ

     . مفتوحةً بعيداً عن الزامات المضامين التي تفرض أشكاالً وقوالب بعينها

.اعتمدت االنطباعية على النظريات الفيزيائية في تحليل اللون لكي تجعل من السطح 8

فكان التصويري شكالً متسماً بالتناغم اللوني ونزوع نحو الشكالنية وتحييد للموضوعية ، 

الشكل االنطباعي مبني على اللون وتحليالته وهذه السمة بالتحديد هي أساس )التنقيطية( التي 

تظهر في رسومات )سورا وسينياك( لتشكل النقاط المتجاورة أطيافا لونية تمزج في عين 

 المشاهد وليس على سطح اللوحة مشكلة بذلك التجاور بين األلوان غنائية إيقاعية .

 

 لسابقة:الدراسات ا
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اشكالية الال موضوعية في تجريدية كاندنسكي الغنائية د.عبد السالم شعيرة مجلة  .1

  2113جامعة دمشق للعلوم 

 1994فاسيلي كاندنسكي وكتابه روحية الفن ستاراتون  .2

تاثير كاندينسكي ومنودريان على الفن االوربي جامعة دمشق اطروحة ماجستير باسم  .3

 2118سامي الكور 

 2119في رسومات كاندنسكي م.د فاطمة لطيف ,م.م رشا اكرم شعرية اللون  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 إجراءات البحث

تألف مجتمع البحث الحالي من اللوحات الزيتية التي أنجزها الفنان   ::مجتمع البحث اوال 

ماتية للباحثة اإلطالع عليها في أدبيات الفن والشبكة المعلو( التي تسني  ١٩٩٤ ٢٠١٦للمدة).

فضال عن صعوبة إحصائها بدقة فقد تعذر على  الدولية االنترنيت" . ونظرا لسعة عدد اللوحات

البحث مفتوحا ضمن المدة الزمنية  الباحثة إعطاء رقم عددي محدد للمجتمع . لذا أصبح مجتمع

 المحددة له 

 

  ل عينة البحث: اعتمدت الباحثة على المنهج التحليلي الوصفي في تحلي: منهج البحث ثانيا

قراءة بصرية أولية لتعريف الفن الالتصويري  وسماته عند كاندنسكي  وفقا للخطوات األتية : 

 عينة لكل لوحة على حدة بتحديد المستويات المتعددة الشعرية في كل
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 أداة البحث : ثالثا:

د من اجل تحقيق أهداف البحث والكشف عن اإليقاع اللوني في رسومات )كاندنسكي( اعتم

الباحث المؤشرات المعرفية والجمالية والفنية التي انتهى إليها اإلطار النظري بوصفها أداة 

 للبحث .

 

 

 

 تحليل العينات:

 (1رقم ) عينة

 

 

 

 

 

 (2رقم )اسم العمل : تكوين  :

 فاسكان: زيت على  المادة

 یاورها s3,451 ۳۸ ۳٫۸ : انجالقياس

 ١٩١٠اإلنتاج :  تاريخ

 وريوي، ن ميلومون در گوگنها:متحف سو العانديه

 1توضيحي  رسم

)کاندنسكي ( في لوحته هذه إحساسه إزاء قرية صغيرة تحتوي مجموعة فرسان وهم  يصف

، كما وزع بيني لونية وأشكال آدمية بأوضاع حركية متباينة ، تحيط بهم  اندفاع يعدون بكل

ؤلف بمجموعة هارموني تجريدية عبر تضاد وتجاور لوني ي بذاتية أشجار وبيوت عدة جسدت

عن التعبيرية المحضة في التصوير باتجاه  االنفصال لوني بهيج، بدت في لوحته هذه بوادر

األولى للوحة. القول بان شعريته  القراءة تجريدية شعرية متفردة ، لذا يمكن لنا . ومن خالل

ي شعرية معرفية ، لذا فه االجتماعية هنا قد جاءت لتصف وتعرف بوجودية القرية الحيوية، ال

في آن واحد. إذ  والمدلول دالة دور المنبه نيةېعدا كونها شعرية تعبيرية انتباهية بعمل اللون ك

( كاندينسكي حاول الفنان أن ينقل دالالت واقع القرية ال توثيق أوتسجيل يومياتها وبذلك يكون

 المتنوع لأللوان إلى جانبقد أسس قانونا بنانيا أسلوبيا تمثل بذلك التالعب بالمحور التأليفي 
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التركيبي لمستويات الداللة فأسس بذالك تصويرا شعريا لطبيعة الحياة في القرية ال  المحور

حقق ) کاندنسكي ( في لوحته هذه أحد أهم منطلقات الشعرية في الفن أال  بعينها، لقرية أو حياة

التغريب واالنزياح الداللي ، خاصا ومميزا ال يخلو من  استخداما وهو استخدام العناصر الفنية

تجاوز ) کاندنسكي ( التماثلية اللونية المعتادة  فقد األمر الذي يعمق حدة أثره على متلقيه ، لذا

أو موضوع مادي . وهو بذلك  الشيء ، نحو خلق عالقات لونية شكلية تعبر عن جوهر ال مادي

األشكال ،  خلف ية تبحث فيماإنما يخلق شعرية )ميتا لسانية ( أو ) ميتا شكلية ( أي شعر

 بحرية تامة ال بقيود أكاديمية أو تقليدية فضال عن أن )كاندينسكي( قد أخضع مادية الوجود

جمالية تأويلية أو ما تسمى ب ) الشعرية األفهامية ( التي تبلغ بچوهر الموضوعات و  الشعرية

دنسكي ( من تأليفات ألوان و مطالعتها بصريا، وهو بذلك ، هدف )کان توثيقها اإلحساس بهاال

بتراكيب المستويات لألشجار والمنازل في القرية و هدف  التالعب الفرسان وتضادها إلى جانب

فني ال وثائقي ،كانفعال صوري حيوي ال  كعمل إلى منح هذه اللوحة اللونية استقاللها التام

على تحرير بناءه  المتفوقة مجرد مناسبة للتصوير ، عملت شعرية ) كاندنسكي ( اللونية

( كاندنسكي النصية و أفكاره الذهنية من تماثلية الواقع ومحاكاته ، لذا يمكن القول بان شعرية

 هذه إنما هي عمل دؤوب للتعبير عن الضرورة الداخلية أو الروحية ، والتي ال تتحقق ال عبر

 االنزياح األدائي واالستخدام الخاص للعناصر الفنية ذلك

 

 

 )٢( العينة رقم

 

 

 

 

 

 .اسم العمل : الرسم على البياض

 سيلي کاندنسكي اسم الفنان : فا

 : زيت على كتفه المادة

 55,۷۸,۸۷٠x٢٠القياس : انج  .

 ١٩١۳اإلنتاج :  تاريخ

 2توضيحي  رسم

 تمثل منظرا طبيعيا ملونا وهي منفذة بتقنية الطباعة الحجرية
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 هنا ال يأخذ من المنظر الطبيعيويبدو المنظر الطبيعي  و   Lethographالليتوغراف،

التجريد المطلق واكتفي  الواقعي سوى اسمه إذ تبدو األشكال مختزلة ومبسطة إلى حد

الطبيعة دون اإلفصاح التفصيلي عنها فبدت أشكاله  كاندنسكي في هذه اللوحة باإليحاء عن

أن يمثل إحساسه بل كان يريد  يكتنفهاالغموض، أي إنه لم يرد أن يصور منظرا طبيعيا مباشرا

 الطبيعة. الداخلي الروحي تجاه

 

 

 (۳العينة رقم)

: 

 

 

 

 اسم العينة : ارتجال

 المادة : زيت على كانفاس

 x 61,75 41٬۳۷٠القياس :انچ 

 ١٩١١تاريخ اإلنتاج : 

 3رسم توضيحي 

 .العائدية : مجموعة خاصة .

دنسكي ( إقامتها مع الوجود وهذا تعد هذه اللوحة تجسيدا جماليا لطبيعة العالقة التي أراد ) کان

شعرية روحية ذات سمة تعبيرية ، على الرغم من أنها رسمت بأسلوب أقرب  ما حمل األلوان

المدروس ، لذا يعدها ) کاندنسكي ( من إفرازات الضرورات  إلى االرتجال منه إلى العقلي

جمالية متميزة عبر لوحته هذه، شعرية بناتية  الداخلية الروحية ، أنجز ) کاندنسكي ( في

الوسطي للوحه ، فيما امتالء قضاء  المساحات اللونية المتضادة ، إذ احتل اللون األحمر الجزء

التضادات اللونية والخطية  اللوحة بألوان األزرق واألخضر واألوكر ، وعلى نحو ، بدت فيه

االرتجال إال أنه  وكأنها يخلق" خاضعة لنظام پ لونياني بإتقان ال شعوري ، إذ رغم تلقائية

 خلق تجانسا بدوره شعرية انتباهية تجنب المتلقي للوهلة األولى ، ولعل في بنية اللون

وشعريته األبالغية وعالقاته الداللية صدى لرسومات ) سيزان ( و التكعيبيين أحيانا ربما كان ) 

قية، ولكي يعبر يحلم بلغة شعرية في التحاور جماليا مع الوجود وبروح إنسانية ت كاندنسكي (

بالشكل المادي والطبيعي ، ليدنو بأقصى درجات التعبير من  عن ذلك قطع صالته التماثلية

والعناصر الفنية األخر وسيلة ناجعة لديه ليستجيب  الجوهر الالمرئي ، وقد كانت القيم اللونية

لتي قربها ) الخط واللون واألشكال ا للضرورة الداخلية ، وقد بدا ذلك واضحا عبر اشتغاالت

تجسدها الموسيقى ، إذ  کاندنسكي ) من ما هو شيئي إلى ما هو أقرب النغمات الروح التي

والداللة  تتفلت عن محددات المكان ومادياته وبالتالي التعايش في روحية شعرية مفتوحة الزمن
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 يدا تبرزفن کاندنسكي ( يعني ببناء عالقات خالية من المعني ) خالصة ( لها ديمومتها هنا تحد

شعرية اللون وانطالقة الال محدود ، تلك الشعرية التي تكشف عن جمالها الخالص ، إذ أسست 

يستدعي قدرات تحليلية قراءاتية التكتسب اللوحة مدى ربنا ، دالليا ال متناهيا کي يفعل  النزياح

واجد نقطة اللون ، عمد إلى إلغاء المنظور الهندسي التقليدي ، فلم تت ) كاتدنسكي ( شعرية

تالش ال متناهية متعددة وكأنها منبثقة من الروح  تالش محددة ، واستعاض عنها برسم نقاط

عن مرجعيتها المادية، مما يجعلها  وتجلياتها، وعلى هذا النحو بدت المساحات اللونية متنحية

يين سيزان ( و التكعيب تقترب من عالم الحد منه إلى عالم العيان المحسوس ، وهي معالجات

تالشي  بشكل عام وال ريب إذ عادة ما لجأوا إلى رفض المنظور الذي يرد األشكال إلى نقطة

واحدة واستبدلوه بمنظور لوني نغمي عادة وهو ما يجعل المستويات اللونية متداخلة مع 

البعض. لذا فإن القراءات الشعرية هنا ال تقتصر على القوى البصرية بل تلجأ إلى ما  بعضها

جمالية األلوان والنسقية العالنقية داخل المساحة التصوير حقق )كاندنسكي  ادية لرصدفوق الع

جمالية مقامة على أساس تضاد لوني مؤثر ساد فيه حدة اللون  ( في لوحته هذه شعرية بنائية

فيما توزعت بقية )كاندفسكي( أراد من ذلك خلق  األحمر الذي احتل الجزء الوسطي من اللوحة

قراءاتية بصرية ذهنية لدى المتلقي  على فضاء اللوحة بعالنقية تبادلية دالة. وكان هزة األلوان

متفاعلة على مستويي  عبر تضاداته اللونية والخطية التي خلقت بدورها عالئقية منسجمة

وهو ما يجعل المستويات اللونية متداخلة ، مع بعضها البعض. لذا فإن  المساحة والداللة

القوى البصرية بل تلجأ إلى ما فوق العادية لرصد جمالية  نا ال تقتصر علىالقراءات الشعرية ه

حقق )كاندنسكي ( في لوحته هذه شعرية  األلوان والنسقية العالئقية داخل المساحة التصوير

األحمر الذي احتل الجزء  بثانية جمالية مقامة على أساس تضاد لوني مؤثر ساد فيه حدة اللون

 يما توزعت بقية )كانديسكي( أراد من ذلك خلق هزة األلوانالوسطي من اللوحة، ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 أوال : النتائج

بعد انتهاء الباحثة من تحليل العينات وصلت إلى مجموعة من النتانج ستعرض وفقا لطبيعة 

 تسلسل
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 األهداف وكاألتي

بية لونية ومتفردة تميزت لوحات ) كاتدنسكي ( بشعرية خاصة ، تحققت عبر إجراءات أسلو 1

غرائبها وانزياحها عن المألوف ، فمنحت لوحاته قيمتها الخاصة بها واستقاللها الذاتي  في

تذوقها  نيب یرسوماته بمجملها إلى أثر ذو فاعلية على متلقيه يقع في منطقة وسط لتتحول

 ودالليا ، إنه تجريب جمالي يصعب وصفه وسهل اإلحساس به جماليا ماديا وتخيلها

أراد ) كاندنسكي ( في شعريته اللونية أن يخلق مساقفة جمالية بين الية القراءة المعتادة  .2

الجمالية الحديثة ، وبين قدرة المتلقي على خلق الجمال ذاته ، وعمر  الخطابات للوحات أو

ت له أن يقدم شعريته اللونية المثيرة لالهتمام . إنها ليست ارتجاال أمكن تحكمه في هذه المسافة

قارئ بعينه ، أراده باختصار أن يتجاوز ما هو مدون و مثبت  إلى فحسب ، إنما رسالة مقصودة

معتد أو إلى ما فوق المعتاد. أراد أن يحدث نقلة نوعية  ريغ إلى ما هو متخيل ، أن ينشد ما هو

 ى الكلمةلوحاته ، والتي تجعل منها خطابا جماليا بمعن مع في اإلجراءات التي يتعامل بها الفنان

، يمكن تحديد مفهوم التصويرية لدى ) کاندنسكي ( بأنها عالقة بين ) الداخل الخارج( أو 3

 .له العالم أو الواقع الخارجي( وهي لديه وظيفة جمالية راقية  النفسي )الواقع

اعتمد ) كاندنسكي ( في شعريته اللونية على خصائص عدة منها : ) التكرار ، االستمرار ،  .٤

الزمان والمكان في آن واحد، تعطى بإندماجها هذا  یالخ( في محاولة لدمج مفهوم.... الحرك

تضفي على لوحاته استقاللها الخاص بوصفها أعماال متفردة. إن  الدالليت أبعاد الشعرية

)کاندنسكي ( في لوحاته لم تقل في أهمية الواقع فحسب ، بل اقتربت أكثر  الشعرية التي خلقها

جماله ليمنح لوحاته عوالما وكيانات ذات خصوصية فائقة  في يقى األرواحفأكثر من موس

جمال مبهر متفرد ال نجد له نظير واقعي يوازيه  اللوحات وربما هذا هو السر في امتالك هذه

 ذاته فبدت بذلك مسالمية على الجمال الواقعي

معني داخل العمل أنجز )کاندنسكي ( عبر شعريته اللونية طفرة نوعية في البحث عن ال .٥

عنه داخل قراءات الذات ، أي أنه أصبح تتاجا لقراءات متعددة تتالحم  البحث.الفني ، أي

 لم يعد المعني معطي في النص يحثنا على تتبعه على الدوام وبذلك واإلحساس الوجداني ،

 

  : االستنتاجاتثانيا

ده الجمالي الذي تنطلق به يكن إحساس ) کاندنسكي ( باللون ألجل اللون ، بل ألجل بع لم.١

يفترض أن يشعر به متلقيه ويتعايش معه على مستوى الوعي  والذي ألوانه وخطوطه

في وعي متلقيه وتصرخ وتوقظ ال وعيه عنوة  تهمس والالوعي ، فاللوحة لدي ) كاتدنسكي (

ستمرار عدة منها : ) التكرار ، اال خصائص عنها. اعتمد ) كاندنسكي ( في شعريته اللونية على

واحد ، تعطي بإندماجها  آن ، الحركة... الخ ( في محاولة لدمج مفهومي الزمان والمكان في

عتمد  منفردة هذا أبعاد الشعرية الداللية فتضفي على لوحانه استقاللها الخاص بوصفها أعماال

) كاتدنسكي ( في شعريته اللونية على خصائص عدة منها : ) التكرار ، االستمرار ، 

 ( في محاولة لدمج مفهومي الزمان والمكان في آن واحد  الخ...كةالحر

لوحاته لم تفلل في أهمية الواقع فحسب ، بل  ..إن الشعرية التي خلقها ) كاتدنسكي ( في٢ 

عوالمها وكيانات ذات  اقتربت أكثر فأكثر من موسيقى األرواح في جماله ليمنح لوحاته
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له نظير  متالك هذه اللوحات جمال مبهر متفرد ال تجدخصوصية فائقة وربما هذا هو السر في ا

 واقعي يوازيه فبدت بذلك متسامية عليالجمال الواقعي ذاته تميز شعرية ) كاندنسكي ( اللونية

 وتأسست عبر عالئقية تبادلية فريدة بين محوري االختيار والترتيب(

العمليات ذات الطابع التاليفي ،  التجاور وبالتالي تفعل تلك تقوم في المحور التركيبي عالقات .۳

العمليات ذات األساس التشبيهي أو  أما في المحور االختياري أو االستبدالي ، تفعل تلك

أول ما يمكن مالحظته في شعرية اللون لدى ) كاتدنسكي ( هو ذلك التحول  .المعنوي الوصفي

حررت فيه من كل تجنيس والفضاء واألشكال الملونة ، و على نحو ت الواضح في استخدام الخط

شعرية ال تشابه شعرية اللون لدى االنطباعيين ، وال حدية  يمكن أن تزج فيه ، فبدت ألوانه ذات

حياديته لدى التكعيبيين ، وال حلميته لدى  استخدامه لدي التعبيريين والوحوشيين ، وال

وبية لم تلزم بصراحة بصياغات أسل السرياليين ، وتجريديته لدى التجريديين، إذ استخدم اللون

 .اإلفصاح عن المضمون بل الكشف عن جمالية المكنون

 

 ثالثا: التوصيات

  بعد أن تم عرض نتائج و استنتاجات البحث توصي الباحثة بما يلي:

تشجيع الطلبة على طرق مواضيع مستمدة من حقل األدب وتطبيقها في مجال الفنون  .١

في تزويد  ى الذائقة الجمالية لمبدع ومتلقي األعمال الفنياالعتماد كال الحقلين عل الجميلة نظرا

اطالع  المكتبة المركزية بصورات محملة على أقراص مضغوطة لكل فنان وذلك لتسهيل مهم

 الطلبة على نتاجاتهم والبحث في أبعادها الجمالية دالليا وتقنيا وأدائيا

 

 رابعا: المقترحات

 ين الفنون الحداثة وما بعد الحداثةاألبعاد الجمالية للتصويرية األلوان ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر
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، )دار النهضة  1، عبد الفتاح : التكوين في الفنون التشكيلية ، القاهرة ، ط  اضي، ر11

 ،١٩۷٩العربية

 صبري ، محمود : الفن واإلنسان ، دراسة في شكل جديد في الفن ، سوريا، مركز األبحاث 12

 ط٢، ١٩٩١ والدراسات،

لتصوير ، الكويت ، المجلس الوطني عبد الحميد ، شاكر : العملية اإلبداعية في فن ا . 13

 ١٩۸۷،  واألداب للثقافة والفنون

 1996، 1، عناني، محمد : معجم المصطلحات األدبية الحديثة ، القاهرة : مكتبة لبنان ، ط14

الغزالي، عبد القادر : اللسانيات ونظرية التواصل جاكوبسون أنموذجا ، سوريا : دار . ١٠.١5

 ٢٠٠۳، 1، ط للنشر الحوار

فضل، صالح : بالغة الخطاب وعلم النص ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت : المجلس  .16

 ١٩٩٢والفنون ،  للثقافة الوطني

، )دار واسط للنشر ،  ٢كاندنسكي ، فاسلي يقلمة ، ت : عدنان المبارك ، فتون عربية ، ع ).17

 ١٩۸١،  المتحدة المملكة
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 قسم الفنون التشكيلية

 

CONSIDERATIONS TO BE PROVIDED IN THE DESIGN OF 

TRADITIONAL GRAPHIC TEMPLATES (WOOD, LINO AND 

METAL TEMPLATES( 

 

تقدم به الطالب ناصر حسين منصور الى مجلس قسم الفنون التشكيلية وهو  بحث

 جزء متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الفنون التشكيلية / رسم 
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 األستاذ الدكتور

 نمير قاسم خلف
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 دَرَجَاتٍ

العظيم       اهلل صدق 

       11سورة  اجملادلة  ــ  آية 
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رمحها اهللإىل روح أمي الغالية....   

إىل أبي املبجل..... أطال اهلل يف عمره، وأمدَّه بالصحة و 

 والعافية

 حياتي ووج ي ورريكة إىلو 

 و إىل االرض ال ي احتوتين دون كلل

 وإىل اخلالدين يف خمَّيل ي

 اهديكم مجيعاً
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 حبثي املتواضع هذا .
                                                                                                                        

 الطالب
 ور    ناصر حسني منص   

 

 

 

 

 

رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء  هللاحلمد 

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل   واملرسلني سيدنا حممَّد وعلى آله

تعاىل على فضله حيث أتاح يل  اهللفإني أشكر  يوم الدين، وبعد

 .إجناز هذا العمل بفضله، فله احلمد أوالً وآخرًا

  ص اىلكذلك اتقدم بالشكر اخلا

 املشرف االستاذ الدكتور 
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 واىل كل من نصحنا وافادتنا نصيحته ..

 
الطالب                                                                

 ناصر حسني منصور
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 فهرست

 

 الفصل األول

 االطار العام للبحث

 أوال/ مشكلة البحث

 ثانيا/أهمية البحث

ف البحثثالث/اهدا  

 رابعا/ حدود البحث

 خامسا/ تحديد المصطلحات

 

 الفصل الثاني

 االطار النظري والدراسات السابقة

 المبحث األول / تاريخ الكرافيك

 المبحث الثاني / تقنيات الكرافيك

 مؤشرات االطار النظري

 

 الفصل الثالث

 اجراءات للبحث

 أوال/ مجتمع البحث

 ثانيا/أداة البحث

ثثالثا/منهج البح  

 رابعا/عينة البحث

 خامسا/تحليل العينات

 

 الفصل الرابع

 أوال/نتائج البحث

 ثانيا/االستنتاجات

 ثالثا/التوصيات

 رابعا/المصادر
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 ملخص البحث 

واالعتبثارات التثي يجثب ان تتثوفر جنتثا  أستهدف البحثث معرفثة الجوانثب 

قوالب كرافيك عاليثة الجثودة . حيثث ان البحثث يحتثوي علثة أربعثة فصثول 

ان الفصثثل األول يحتثثوي علثثة المشثثكلة الرئيسثثية التثثي هثثي الصثثعا  التثثي و

تواجه الفنان التشكيلي من خثلل عمثل قوالثب فثن الكرافيثك ، باجضثافة الثة 

األهميثثة مثثن خللهثثا يسثثتطيع الفنثثان التشثثكيلي انتثثا  قوالثثب كرافيثثك عاليثثة 

 وان الحثدود 2022 – 2014الجودة ، حثدود البحثث الزمانيثة هثي مثن سثنة 

المكانية للبحث هي جامعة ديالة كليثة الفنثون الجميلثة ، كثذلك المصثطلحات 

التي تم تحديدها أوال هو التعرف علثة التصثميم الكرافيكثي بصثورة عامثة ، 

ثانيثثا التعثثرف علثثة الطباعثثة بقوالثثب الاشثثب والاطثثوات التفصثثيلية لعمليثثة 

بقوالبثه ، الطباعة بقوالثب الاشثب ، ثالثثا التعثرف اللينثو وخطثوات الطباعثة 

ورابعثثا وأخيثثرا التعثثرف علثثة الطباعثثة بقوالثثب المعثثدن ، امثثا الفصثثل الثثثاني 

يحتوي علة االطار النظري حيث قسم الة مبحثين ، المبحث األول يحتثوي 

علة تاريخ فن الكرافيك ونشأته ، اما المبحثث الثثاني فهثو يحتثوي أوال علثة 

عثثدها نتنثثاول طثثرق تقنيثثات فثثن الكرافيثثك ومثثن بعثثدها أنظمثثة الطباعثثة ،مثثن ب

الحفثثر علثثة الاشثثب و اللينثثو و المعثثدن بالتفصثثيل ، احتثثوى الفصثثل الثثثاني 

أيضا علثة الدراسثات السثابقة وكانثت دراسثتين ،مثن بعثدها أيضثا مؤشثرات 

االطار النظري ، بعدها يأتي الفصل الثالث وكان المثنهج المتاثذ فثي البحثث 

لثثة عينثات ألكثثر مثن هو المنهج الوصثفي التحليلثي ،ومثن بعثدها اعتمثدنا ث

فنثان مثثن فنثثاني الكرافيثثك مثن قسثثم الفنثثون التشثثكيلية وهثم كثثل مثثن ) األسثثتا  

الدكتور نمير قاسم خلف ، المحاضر الفنان باسثم العبيثدي ، والمثدر  الفنثي 

عهثثد محمثثد ( ، اعتمثثد الباحثثث علثثة مصثثادر الكتثثب و المجثثاالت وشثثبكة 
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هو احتوى علة نتائج البحث  االنترنت والبحوث ، بعدها الفصل الرابع الذي

 واالستنتاجات والتوصيات وأخيرا المصادر . 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 

 ــ مشكلة البحث     

 ــ اهمية البحث     

 ــ اهداف البحث     

 ــ حدود البحث     

 ــ تحديد المصطلحات     

 

 

 

 

 

 

 مشكلة البحث :

ك التقليثدي ، لثذا فثان تواجه الفنان عدة صعا   فثي عمثل قوالثب فثن الكرافيث

تسثثا ل البحثثث هثثو مثثاهي االعتبثثارات الواجثثب توفرهثثا فثثي تصثثميم قوالثثب 

الكرافيك التقليدي ومنها حسب الاامة التي يعمل عليها الفنان سثواء كانثت ) 

الاشب ، اللينو ، المعدن ،وغيرها ( . لذا نرى ان الفنان التشكيلي في بعض 

او ان عمثثر العمثثل قصثثير المثثدى االحيثثان ينثثتج عمثثل  و جثثودة غيثثر عاليثثة 
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بسبب عدم اخذه بعين االعتبار لعدة امثور ممثا يثؤدي الثة فشثل العمثل الفنثي 

ولم يكن بالمستوى المطلو  به وستناول في هثذا البحثث بعثض االعتبثارات 

التي ينبغي علة كل فنثان تشثكيلي ماثتا بالكرافيثك االخثذ بهثا لينثتج عمثل 

 جيد وممتاز .

 اهمية البحث :

عرف علة اهم االعتبارات الواجب توفرها في تصميم قوالثب الكرافيثك ــ الت

 التقليدية من اجل انتا  عمل جيد .

ــ اهميته لطلبة الفنون التشكيلية وتاصصات الكرافيك بشكل اساسثي جنتثا  

 اعمال  ات مواصفات فنية عالية .

 اهداف البحث : 

 يهدف البحث الحالي الة :

والمقومات والتقنيات التي ينبغي توفرها من اجل ــ الكشف علة االعتبارات 

 انتا  عمل كرافيكي خالي من العيو .

 حدود البحث :

 يتحدد البحث بالحدود االتية :

انتثثا  قوالثثب الكرافيثثك التقليديثثة ) خشثثب و اللينثثو ــــ الحــد الموضــوعي : 

 والمعدن ( واالعتبارات الواجب توفرها . 

 2122-2114ــ الحدود الزمانية : 

 كلية الفنون الجميلة / قسم الفنون التشكيلية / ديالةــ الحدود المكانية : 

 تحديد المصطلحات :

ــــك : :1 ــــن الكرافي ـــــ ف ) هثثثثو فثثثثن واحتثثثثراف تحديثثثثد وتنظثثثثيم العناصثثثثر ـ

البصثثثثثثرية كثثثثثثالحروف والصثثثثثثور والرمثثثثثثوز وااللثثثثثثوان , رسثثثثثثالة الثثثثثثة 
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فثثثن وعرفثثثه . ) ويليثثثام اديسثثثون دويغنثثثز ( علثثثة انثثثه  لثثثك ال (1)الجمهثثثور

يمكثثثن ( ، ) كلمثثثات وصثثثور وألثثثوان)العناصثثثر الماتلفثثثة  الثثثذي يجمثثثع بثثثين 

ا يثثثأتي مثثثن لفثثثل كرافيكسثثثو فثثثي الحضثثثارة كالقثثثول  نل ال رافيثثثك اصثثثطلحي

اليونانيثثثة، وهثثثذا اللفثثثل يعنثثثي كتابثثثة أو رسثثثم، وهثثثذا التعريثثثف هثثثو أسثثثاس 

أنثثثثثه مجموعثثثثثة الفنثثثثثون الجميلثثثثثة و , رافيثثثثثك التقليثثثثثديكتعريثثثثثف فثثثثثن ال

تثثثثثي تو ثثثثثف أو تسثثثثثتادم التقنيثثثثثات التثثثثثي تثثثثثرب  الصثثثثثور والتطبيقيثثثثثة، ال

المكتوبثثثثة أو المرسثثثثومة أو المطبوعثثثثة بأسثثثثطو مسثثثثطحة، مثثثثثل: الثثثثورق 

  (2)( أو القماش أو األلواح أو الجدران

ــــ الطباعــــة بقالــــب الخشــــب  :2 هثثثثو الجثثثثزء الموجثثثثب المغطثثثثة بثثثثالحبر ـ

والثثثذي يتثثثرة بصثثثمتة علثثثة الثثثورق امثثثا الجثثثزء السثثثالب الثثثذي ال يطبثثثع 

بعيثثثثدا عثثثثن اسثثثثطوانة التحبيثثثثر ، ويسثثثثتبعد وينتثثثثزع مثثثثن السثثثثطو ويكثثثثون 

؛ و لثثثثثك الن اثنثثثثثاء العمثثثثثل ) أي يقثثثثثوم بحفثثثثثرة ( وهثثثثثو الجثثثثثزء الغثثثثثائر

 (3)األماكن البارزة هي التي تلتق  الحبر عند الطباعة . 

هثثثو قطعثثثة مثثثن مشثثثمع األرضثثثية  و وجهثثثين  ــــ الطباعـــة بقالـــب اللينـــو :3

يعتبثثثر تصثثثق بهثثثذا المشثثثمع واألول مشثثثمع املثثثس نثثثاعم واألخثثثر نسثثثيج مل

البثثثثثارزة لطباعثثثثة األسثثثثطو  الكلسثثثثيكيةقالثثثثب اللينوليثثثثوم مثثثثن القوالثثثثثب 

اللينثثو خامثثثة خاصثثثة و  مائثثثة نسثثثاة لثثةفثثثي التكثثرار قثثثد تصثثثل   و مكانيتثثه

الاامثثثة الكبيثثثرة فثثثي  بثثثراز الكثيثثثر  هثثثذهللحفثثثر والطباعثثثة ، وجمكانيثثثات 

اللثثثون فلقثثثد مثثثن العناصثثثر الفنيثثثة مثثثثل الملمثثثس والظثثثل والاثثث  والشثثثكل و

 (.براة و بيكاسو وجوان ميرو )أستحدمها عدد من الفنانين مثل

_____________________________________ 

(1 ( )Britannica Concise Encyclopedia. (graphic Design. 
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ل مصفوفة متوالية ، ( عفاف احمد محمد عمران: دراسة تجريبية لتنظيم العلقة بين اللون والتكرار للبصمة المركبة من خل2)

 (1990رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، )

 46( تقنيات الطباعة بالقوالب الخشبية،ريهام أيمن سعد الدين الخضرى ،ص3)

ن السطو المعدني تنقل الحروف واألشكال م)  ـ الطباعة بقالب المعدن: 4

 )سطو الطباعة من المعدن كونيو  . الورق مباشرة عن طريق الضغ الة

أو من الزنك أو المطاط والبلستيك  (مونيرصاص وقصدير وانت سبيكة 

 و لك بحسب الكمية المراد طباعتها وتكون الحروف الطباعية علة السطو

يتنقل بعد طباعتها علة ( مطبوعة بشكل عكسي ) بارزة ومقلوبة  الطباعي

 1)(.الورق معدولة بشكل صحيو
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________________________________________
 

 108-107( تقنيات الطباعة ، الدكتور محمد خليل الرفاعي ، ص 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 )االطار النظري(

 تاريخ فن الكرافيك –اوال 

 تقنيات فن الكرافيك –ثانيا 

 الدراسات السابقة  –ثالثا 

 مؤشرات االطار النظري  –رابعا 
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 الفصل الثاني ) االطار النظري (

 ادراة ونستطيع اجنسان، قدم قديم الكرافيكي التصميم) تاريخ الكرافيك :

  لة عودــت والتي وصلتنا، التي والمنحوتات الرسوم للـــــــخ من  لك

 عفوي، بنازع  ال تقوم ال الفنية بدايتها كانت حيث التاريخ قبل ما رةـــفت

ي  دافعها يكون األحيان وأكثر  من الفترة تلك في اجنسان تفكير يراود لما ناتجا

 دينية وســــطق أنها لو كما ونــــفتك الطبيعة،  واهر تجاه غموض

 ها،ــــوعبادت لتقديسها ةـــآله أو رموز كلـبش وتماثيل سحريةشارات وا

 اناتيوـــوح طبيعية  واهر من بهم تحي  التي الشرور من تحميهم ولكي

 االكتشافات هو اجنسان قدم قديم التصميم أن لةـــع دليل أكبر  ن.مفترسة

 معقدة سلسلة وهي لفرنسا، الغربي الجنو  في "كوـــالس"  لكهوف األثرية

جدرانها  علة يواناتــــالح رسومات من الكثير علة تحتوي هوفـالك من

 (1)(.سنة16000 )الرسومات هذه عمر ،ويقدر

 و لك األشياء، علة للداللة ورـــالص ادمـــاست من أول ونالسومري كان

 اشتهر قدـــ)ل.  الميلد قبل  3000 عام المسمارية ابةـــللكت عهمتراباخ

 الاصوص، وجه علة والنحت عام بوجه بالفنون هارتهمـــبم السومريون
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 المصممين؛ أمهر من كانوا لقد .وانطباعيين تجريديين نلحاتيهم أقدم انـوك

 في والصور الكتابة بين جمع من أول همف

  معين، رمز صورة لكل انــــــــك حيث الفنية أعمالهم 

 نوناتــمك عن وبقوة معبراي  للتصميم العام اجطار فكان

 ورةـــــص أول تاريخ يرجع) (2)( . السومري اجنسان 

 خشبي لوح من ورق علة مطبوعة الشرق في  هرت 

                        الصينيين، دعن م.ق  868سنة  لة تعود 
( رسومات على 1شكل )

 جدران كهوف السكو

 

 

__________________________ 

 7( رمزي العربي ، التصميم الجرافيكي ص 1)

 1987بغداد  –تاريخ الفن القديم في بلد وادي الرافدين  –( زهير صاحب ، وسلمان الاطاط 2)

 قوالثب فثوق البثارزة والصثور الكتابثة ربحف الصينيون بدأ م 200 سنة وفي

 130 نحثو فثي م 972 عام يطبع المقدس (Tipitaka) كتا  وكان خشبية،

 تطثورت الفتثرة هثذه فثي .ت( بلوكثا) الاشثب القوالب باستادام صفحة ألف

 طريقة  لة بالكامل الصفحة نا عليها صور خشبية كليشهات من الطباعة

 في وترصيصها (Movable Type) المتحركة يباالمونوت حروف تجميع

 عثام "بييجينث " فثي مطبوعثة صثحيفة أول اختراع تم وهكذا خشبية، قوالب

 أفكثارهم عثن للتعبير الورق استادم من أول المصريون وكان (3)(  م 700

 خثلل مثن  لثك وكثان المهمة؛ أحداثهم وتسجيل اليومية معاملتهم لكتابة أو

  لثك بعثد التصثميم تثاريخ فثي هماأل الاطوة لكن البردي، ورق علة الكتابة

 105 عثام  (Ts'ai Lun) الصثيني يثد علثة الثورق راعاختث كثان الحثين
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 الصثينيين أيدي علة ميلدية 770 عام البارزة الطباعة اختراع ثم ميلدية،

ي  حصلت تغيرات كبيرة عبثر الزمثان والمكثان وهثي ناتجثة مثن تطثور ).أيضا

لتكنلوجيثا ومثن كثل التحثوالت فثي االفكار والتقنيات فـي مجثـال الصثناعة وا

تثثاريخ الفثثن والفنثثون التشثثكيلية والتصثثميمية التثثي أضثثافة انجثثازات وابعثثادا 

فأدخلت تغيرات  لإلنسانيةجديدة في الر ية الجمالية من شأنها أن تقدم خدمة 

جذرية في ماتلثف ميثادين الحيثاة ودوران عجلثة الطباعثة )الكرافيثك (. هنثا 

لفن الحديث ان االشكال الفنيثة تكثون محملثة عثادة يرى )بسيوني( في كتابه ا

بشحنة الفعالية او جمالية , حتة ولو لم تمثل شيئا  اهريا من عالم الحقيقثة . 

وعلة  لك فاالنفعاالت يصيبها التعميم فل تستدعيها أجسام او مواقف معينثة 

 باعتبارها الفردي, ولكن تستدعيها هذه االجسثام, ا ا حتثوت شثينا مثن القيمثة

العالمية . وعلة  لك قد ال ترى في صثورة فنيثة تمثثيل لجسثم معثين , ولكثن 

عناصرها قد تعكس قيمة من القيم التي تشثترة فيهثا كثل األجسثام الااصثة , 

مثل اللون أو السعة او الصلبة او الحركة او االيقاع ... الثخ ، فكثل االشثياء 

امها كمقيثثاس الفرديثثة تحثثوي هثثذه الصثثفات, وعلثثة  لثثك مثثن الواجثثب اسثثتاد

ان التغيثثرات والتحثثوالت فثثي الفثثن وتعثثدد . للالصثثة الجماليثثة فثثي المرئيثثات

الاامثات المسثتادمة لهثا اثثر كبيثر فثي فثن العصثر الحثديث لكونهثا تعثد اهثم 

االبعثثاد المعرفيثثة التثثي دخلثثت عثثالم الطباعثثة فغيثثرت فثثي تكوينثثات العلقثثات 

ثثثة لالثثق دور اكثثثر الكرافيثثك الثثة تكوينثثات جديثثدة تعتمثثد علثثة تقنيثثات حدي

ايجابية بتأثيرات بصرية تجسثد الواقثع فثي المجتمعثات المعاصثرة . فقاعثات 

العثثرض والسثثاحات والبيثثوت اصثثبحت جثثزءا مثثن مكونثثات الفثثن المعاصثثر 

وتركيباتثثه السوسثثيولوجية .. فثثي حثثين كثثان النتثثا  الفنثثي  اتيثثا يعتمثثد علثثة 

االنقلبثثثات المارجثثثات اليدويثثثة باثثثلف مثثثا نشثثثهده اليثثثوم مثثثن الثثثثورات و
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وقثثد باتثثت  (4)( االسثثلوبية, والالاثثلت فثثي أنظمثثة العثثرض الفنثثي وتقنياتثثه. 

اليثثوم االشثثكال والصثثور والرسثثوم والتشثثكيلت النصثثية والوسثثائ  المتعثثددة 

والمكثائن التثي يثتم  بثاالالتالمنتجة من خلل برامج الحاسو  او التي تنثتج 

تمام كبير من لدن الفنثانين التحكم بها عن طريق البرامج الحاسوبية، محل اه

تو يفثثات جديثثدة وتجريثثب تقنيثثات متعثثددة النتثثا  االعمثثال الفنيثثة ،  جيجثثاد

ومنهثثا تو يثثف  مكانيثثات التكنولوجيثثا الرقميثثة فثثي تصثثميم وتنفيثثذ االعمثثال 

الفنيثثة الكرافيكيثثة. وان المطلثثع علثثة التقثثدم التقنثثي يثثدرة أهميثثة التفاعثثل مثثع 

تو يفها في مجاالت الحياة الماتلفة ، لمثا معطيات العصر من التكنولوجيا و

لهثثا مثثن اثثثر فاعثثل فثثي تسثثهيل العمثثل واختصثثار الثثزمن وتقلثثيا المسثثافات 

وتقليل الفاقد. والبد لنا ونحن نعيش في هذا التطور الشامل فثي كثل المرافثق 

ان ندرة ضرورة االستفادة من آخثر مثا أنتجتثه التكنولوجيثا وان نثرب   لثك 

كثثل الجوانثثب ومنهثثا ربطهثثا بنتاجثثات الفنثثون الجميلثثة بحياتنثثا اليوميثثة فثثي 

 (5).الماتلفة

أن التقثثدم العلمثثي والتكنولثثوجي واسثثتخدامه فثثي أعمثثال الفنثثان الكرافيكثثي 

واسثعة  االبثوابالمعاصر لثم مطلثق فثي عمليثة اإلبثداع، وإنمثا بالتأكيثد فثتح 

،  رحبثة ومجاالتسعت آفاقه إلى مستوى جديد ووأمام أفكار الفنان،   يؤثر 

ممثثا يسثثهم فثثي تبلثثور شخصثثيته وخيالثثه الثثذي هثثو بحاجثثة دائمثثة إلثثى إتقثثان 

التقنيثثة بمهثثارة، واسثثتيعاب إمكانياتهثثا وتوظيفهثثا فثثي العمثثل الفنثثي للسثثيطرة 

 (6) .االبداع على عملية 

_________________________________ 
 .جامعة كامبريد  مطبعة ريد ،كامب والطباعة، الورق :الصين في والحضارة العلوم نيدهام، ( جوزيف3) 

 2018 2( تأثير الاامات المستادمة في جماليات العمل الطباعي ،مؤيد عباس كريم ، ص4)

(5)
، أ.م.د نمير قاسم خلف البياتي &  الفنية الكرافيكية االعمالتصميم وتنفيذ  فيتوظيف إمكانيات التكنولوجيا الرقمية  

 الفنون الجميلة /جامعة ديالى الباحثة اسراء عبد الكريم فياض ، كلية



 

41 
 

أ.م.د. نمير قاسم ،  فن الكرافيك فيالتصميمية الطباعية  االعمالتنفيذ  في الخشبعلى  الحرقفاعلية استخدام تقنية  (6)

 2019 "قسم الفنون التشكيلية –كلية الفنون الجميلة -جامعة ديالى " خلف البياتي

 
 

 ثانيا :

نيثات الطباعيثة مجموعثة مثن العمليثات , تتضثمن التقتقنيات فـن الكرافيـك : 

لوحات طباعية ومن مواد ماتلفثة مثثل الثورق واالحبثار واالحمثاض   جنتا

 ... وغيرها من المواد , حيث قسمت أنظمة الطباعة الة قسمين هي : 

تستادم لغرض تهيئة اللوح الطباع لرسثم الشثكل  أوال : الطباعة المباشرة :

كل مباشر دون استادام وسي  الذي يتضمن او الموضوع المراد طباعته بش

الحبثثر والثثورق والاامثثات األخثثرى بثثاختلف أنواعهثثا بثثين السثثطو والمثثادة 

 المطبوعة .

فيهثثا يسثثتادم وسثثي  بثثين السثثطو الطبثثاعي ثانيــاً : الطباعــة غيــر المباشــرة :

والثثورق ألن السثثطو الطبثثاعي بثثارز , وألن الحثثروف واالشثثكال تنتقثثل مثثن 

الورقثة بطريقثة غيثر مباشثرة . أي عثن طريثق وسثي   السطو الطبثاعي الثة

(1)مطاطي ناقل يسمة ) بلنكيت ( 
 

 تحبيثر علثة وتعتمثد وهثي نثوع قثديم مثن الطباعثة ، تقنيـات الطباعـة البـارزة :

 ضثغطها ثثم ، النثايلون أو المعثدن ، مثن البثارزة المصثنوعة األشكال أو الحروف

 وقثد .السثنين آالف منثذ كثرةالف هثذه الصثينيون اسثتادم وقثد .الثورق سثطو علثة

 عشثر، الاثامس القثرن منتصثف منثذ الحديثثة بأحثد أشثكالها الطريقثة تلثك عرفثت

كثذلك . (2)متتاليثة قثرون خمسثة لمثدة الطباعة في عملية أساسية بوصفها واستمرت

نفذت فيها خامثات متنوعثة. تحتثا  الطباعثة البثارزة  لثة سثطو سثميك نسثبييا أيثا    

وم الفنان باستادام أدوات الحفر بتحويل السثطو الطبثاعي كان نوعه أو مادته، ويق

بالقطع  لة تضاريس، يحقق من خللها تأثيراته المطلوبة. فالقاعدة األساسية لهثذه 
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الطريقثثثة هثثثي قطثثثع أوحفثثثر و زالثثثة أجثثثزاء مثثثن السثثثطو الطبثثثاعي "خشثثثب أو 

(3)لينوليوم"، والجزء الثابت هو الذي يمثل الصورة أو التصميم الذي سيطبع
   

 

 

__________________________________________________________ 

 2010بسام محمد عبد الجبار، )رسالة ماجستير ( ، جامعة بابل ، كلية الفنون الجميلة ،  (1)

 .150العربي، رمزي محمد:التصميم الجرافيكي ،مصدر سابق، ص (2) 

(3)
 

الجرافيك بين تقنيتي الحفر البارز للينوليوم والخشب, رسالة علي ، إيمان محمد:الفرق في القيم الجمالية لفن 

م،  ٢٠٠٨ماجستير  منشورة في قسم التربية الفنية بكلية التربية في جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية ،

 .21ص 

يعثثثثثثثثالج السثثثثثثثثطو الطبثثثثثثثثاعي )الاشثثثثثثثثب ، المعثثثثثثثثدن ، اللينثثثثثثثثو ، الكاوتشثثثثثثثثك، 

سثطحا  ةالتنفيذية علثة ان تكثون النتيجثة النهائيثالطرق  بإحدىالجبس....وغيرها( 

طباعيثا  ا مسثثتويين احثدهما بثثارز واالخثر مثثنافض ، ويسثتادم فثثي هثذه الطريقثثة 

السثثكاكين واالزاميثثل المصثثنوعة بشثثكل خثثاص لهثثذا الغثثرض وبحافثثات ماتلفثثة 

لحفثثثرة عثثثدة انثثثواع مثثثن الاطثثثوط  فعنثثثد حفثثثر اللثثثوح الطبثثثاعي تثثثزال المسثثثاحات 

ضثثاء مثثن السثثطو لكثثن لثثيس مثثن الضثثروري ان يكثثون الحفثثر المطلثثو  بقائهثثا بي

 .(1)عميقا
  Wood Blocks Cutting :أوال : الحفر على القوالب الخشبية 

الاشب من الاامات الجيدة من اجل اخرا  لوحة كرافيكية , شرط ان يكثون 

ي بما يكفي لتسهيل  الاشب الماتار جيداي و ا الياف ناعمة , يجب ان يكون لينا

لحفر , ولكن من الصعب الحفا  علية لمدة طويلة من التشقق . كذلك عملية ا

يجب ان تكون اليافه متراصة وقوية لتحافل علة الحافات والهيئثات البثارزة 

مثثن الهثثدم اثنثثاء عمليثثة الطبثثع . ان فثثن الطبثثع علثثة الاشثثب سثثاد فثثي عصثثر 

 النهضة وفضلة هواة  لك العصر , كما نال شعبية واسثعه فثي القثرن السثابع

عشثثر والقثثرن الثثثامن عشثثر . واسثثتادم أوال كبثثديل غيثثر بثثاهض التكثثاليف 

                                                           
 2010( بسام محمد عبد الجبار، )رسالة ماجستير ( ، جامعة بابل ، كلية الفنون الجميلة ، (1)
 ، كلية الفنون الجميلةبابل ، ، جامعة  بركات عباس سعيد دروش الكواز( 2) 

(3 )Richard G. Tansey & Fred S.Kleiner:Yavd nev,s Art through the Ages, op.oit, p 797
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للتصوير الدقيق , كما استعمل في الطباعة لتحل محثل الماطوطثات اليدويثة  

(2.) 

ومن ابرز الفنانين المنفذين الطباعة علة الاشب هو الفنان ) دورير ( الثذي 

لحفثر وبإمكانيثات قدم اعمال فنية رائعة منفذة علة الاشب مثن خثلل تقنيثة ا

عاليثثة مظهثثراي التبثثاين الاطثثي بثثين اللثثونين األبثثيض واألسثثود كمثثا انثثتج مثثا 

ي بهثثا   يقثثار أربعثثة عشثثر طبعثثة منفثثذة علثثة الاشثثب بحجثثوم كبيثثرة موضثثحا

نهايثثة العثثالم , او الثثوحي اجلهثثي القثثديس يوحنثثا أيضثثا مطبثثوع فثثي الكتثثا  

 (3).. وغيرها المقدس , وأيضا من االعمال األخرى الفرسان األربعة 

للطبع علة الاشب يتم اجراء الحفر والطباعة علة طريقة متعثارف عليهثا , 

هثثو وضثثع الحبثثر علثثة سثثطو القالثثب الاشثثبي , ووضثثع ورقثثة علثثة السثثطو 

الطباعي , ونقوم بالضغ  علة الجزء الالفي من الورقة .ان معظثم الفنثانين 

 يفضلون الطباعة باليد , بسبب السيطرة والتحسس

لحبر . ان األداة التي تعمل علة الضغ  يجب ان تكون منحنية مثن بوضع ا 

الجوانب لكي ال تتلف الورقة كثـ ) الملعقثة ( , فثيمكن ان نسثتادمها للطباعثة 

 ويمكن ان يكون الجزء الالفي

للطباعثثة مصثثقول جيثثداي , ويجثثب الحثثرص علثثة عثثدم تثثرة أي فجثثوه مثثن 

ب الاشثبي . يمكثن ان تكثون الفجوات التي غالبا ما تكون تحت الورقة والقال

الملعقة معدنية او مصنوعة من الاشب والايثزران . امثا أداة الطباعثة التثي 

صممت خصيصا لهذا الغرض هو )البارون اليابانية ( فهي لوحة مصثنوعة 

مثثن قطثثع خشثثبية متراصثثة وملفوفثثة التثثي يثثتم صثثقلها بدقثثة ومغطثثاة بثثأوراق 

 (1)يمكن الحصول عليه بسهولة . الايزران . لكن البارون اليابانية هذا ال 
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 والخشب طبقاً لعملية تقطيعه الى الواح هو على نوعين :

 الشثرق، فثي الثثامن القرن في بالظهور بدأالحفر علة الاشب طولي المقطع. -أ

 تمثت حيثث أوروبثا، فثي  هثر عشثر الاثامس القثرن فثي طويثل بثزمن وبعثدها

 فرنسثا و)دوريثه( فثي بريطانيثا، فثي كثين( )شارلز أمثال الكثيرين يد علة ممارسته

، فهثو ال يعطثي مسثاحات  طباعة الخشب وإمكانياتثه محثدودة . أول ما  هر من(1)

؛ ولثثذا فهثثو ال  كمثثا أن أليافثثه الطوليثثة ال تتحمثثل الضثثغط عنثثد الطباعثثة ،عريضثثة

ا قليلثثة يعطينثثا إال نسثثخ 
ويمثثرر الحبثثر علثثى سثثطح الخشثثب المحفثثور ثثثم يوضثثع .(2)

من الخشب  الى الورق ، وذلك تحت الضغط امثا بثالكبس او الورق وينتقل الحبر 

باليد ، وفي الحفثر الملثون تكثون نفثس العمليثة ، لكثن يجثب ان تكثون هنثاك قطعثة 

خشبية منفصلة لكل لون
(3)

. 

النثوع مثن رسثوم ابتكثره النقثاش  .الحفر علة الاشب عرضثي المقطثع  - 

 الثثامن عشثر .لقثدفثي اواخثر القثرن  (توماس بيوبك)على الزنك االنكليزي 

استخدم مقاطع عريضة من جذوع االشجار على عكثس العديثد مثن الفنثانين 

بتماسثكها ونثدرة تشثققها  وقد وجد هذا الفنثان ان المقثاطع العريضثة تمتثاز .

وسهولة الحفر عليها وكأنها لوحة من الزنك 
(4 )

. ان مايتميز بثه هثذا النثوع 

 ب لتنفيذ التصميمات الدقيقة؛ ولذا يكون أنس من الخشب ، هو أكثر صالبة

فبهثثذا التطثثور تكثثررت ظثثاهرة اسثثتخدام  .وكثثذلك فهثثو يعطثثي نسثثخا كثيثثرة

والزخرفثثثة فثثثي فثثثن الرسثثثم والنحثثثت  والحفثثثر  الحفثثثرعناصثثثر  مثثثن فثثثن 

                                                           
(1 )Sternberg,Harry:Wood Cut, op.oit, P5. 

 (
1
والاشب، مصدر  للينوليوم البارز تقنيتي الحفر بين الجرافيك لفن الجمالية القيم في محمد:الفرق ، يمان علي(

 .22سابق،ص

(
2
 (http://www.youtube.com/watch?v=O0skLwaFpn0)موقع انتر نت  (

(
3
 .15الرئيسية في الكرافيك ونشأتها،مصدر سابق ،صالكناني ،محمد:الطرق الطباعية  (

(
4
غانم محمود : فن الكرافيك دراسة واعلم . بغداد :  غانم محمود:فن الكرافيك دراسة واعلم ، مصدر سابق , (

 .38ص[1415أو 1994دار الشؤون الثقافية العامة، 
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الحفثثر وبثثذلك امكثثن لهثثذا الفثثن ان يظهثثر ثانيثثة فثثي مسثثتوى  )الكرافيثثك( ,

لتجثثثارب فا .( كرانثثثاخ)و )دوريثثثر(والزخرفثثثة كمثثثا كثثثان عليثثثه فثثثي زمثثثن 

قثثد تركثثت ،واالنجثثازات التثثي خلقتهثثا تلثثك الفتثثرة العظيمثثة المليئثثة بالحيويثثة 

اثرها في الجيل الثذي اتثى بعثد ذلثك 
(1 )

ان هثذا الطثراز مثن فثن الكرافيثك  .

اسثثلوبا  1840قثثد اصثثبح منثثذ عثثام  (مقطثثع الخطثثوط البيضثثاء)يثثدعى ايضثثا 

عنثد هثذا  ، وقثد تولثد مستقال متميثزا لرسثوم وتخطيطثات الكتثب والمجثالت

 النوع الجديد من العمل الفني اصطالح جديد هو فن الرسم والحفر بثااللوان

) الكرافيثثك الملثثون(
(2 )

تعتمثثد علثثى مثثؤثرات اللثثون لرسثثم  هثثذه الطريقثثة ، 

الشثثكل علثثى اسثثاس القثثيم ، كمثثا يسثثتدل علثثى ذلثثك مثثن تسثثمياتها باالسثثود 

ي القثرنين الثثامن .  امثا فثي اليابثان وتحديثدا فث واالبيض او الفثاتح والغثامق

،  عشر التاسع عشر ،كانت في بادم امرها محصورة في عدد مثن االلثوان

وتطبثع بطريقثة  ( ،blok) و لثوح خثاصابحيث لكل لون يحفر علثى قطعثة 

الضغط اليدوي . وقد استعمل الحفر على الخشب في الصين لعمثل الرسثوم 

بالوان متعددة 
(3)

 علثى الضغط ويتم ، ةونملال القوالب جميع قطع تم أن بعد.

 .ورقثثة علثثى األول اللثثون طباعثثة يثثتم ، وعنثثد الرفثثع. وطبعهثثا يثثدويا الثورق

 األول اللثثون قطعثثة كثثل علثثى أوراق طباعثثة السثثتكمال المستحسثثن مثثن فإنثثه

 وتتكثرر. الثانية اللون طبع في قدما المضي قبلجيدا  تجف ا انله والسماح

 الطباعثة مثن نتهثاءاال يثتم حتثى ملونثة قطعثة خاصثة كثل مثع الخطوات هذه

 الكاملة باأللوان

 

                                                           

(
1
 (/ar.wikipedia.org/wiki)موقع انترنت (

(
2
غانم محمود : فن الكرافيك دراسة واعلم . بغداد :  يك دراسة واعلم ، مصدر سابق ،غانم محمود:فن الكراف (

 .38ص [1415أو 1994دار الشؤون الثقافية العامة، 

(
3
 .130ص:تكنلوجيا التصوير الوسائل الصناعية في التصوير وتارياها مصدر سابق ،حمادحامد محمد  (
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 وعملية الطباعة بقوالب الاشب تتبع خطوات أساسية هي :

أم  يفثثر علثثي سثثواء كثثان خشثثب طبيعثثحنختثثار نثثوع الخشثثب المناسثثب لل -1

مثثثن العقثثثد  يمصثثثنع ويراعثثثى عنثثثد اختيثثثار مقطثثثع الخشثثثب أن يكثثثون خثثثال

 .فرحتعيق عملية ال يوالشقوق الت

بمقثثثاس يناسثثثب مقثثثاس مقطثثثع الخشثثثب  هراد طباعتثثثتنفيثثثذ التصثثثميم المثثث -2

جزاء المراد طباعتها ع التصميم بقلم أسثود وذلثك بهثدف بير االحويراعى ت

 ل.إعطاء تصور للتصميم كك

 يتجثاه العرضثثالعلثى سثطح الخشثب ع ا هنسثخ التصثميم المثراد طباعتث -3

 .بيرحبر عند التالحفر وامتصاص حوذلك لضمان سهولة عملية ال

فثثر بمثثا حأداة ل بهثثدف اختياركثث لشثثكافثثر المختلفثثة االلحوات اتجهيثثز أد -4

 .هالمراد إزالت يتناسب مع الجزء

فر يجب تنظيف سطح القالثب الخشثب بقطعثة لحنتهاء من عملية االبعد ا -5

 رايش(الث)تسثمى  يمن القماش أو بفرشاة بهدف تجنب أي بقايثا خشثب والتث

 .تجنيا  لعيوب تظهر أثناء الطباعة

 رولبر على سطح زجاج أو سيراميك ثم نغط سطح الحمن  نضع كمية -6

الرول .بر على سطح حبر والتأكد من تساوي الحبير بالحالت
(4)

 

جثزاء جميثع اال لثىع ييثر علثى سثطح القالثب الخشثبحبالت لنضغط برو -7

 ه .بأكمل يبر على سطح القالب الخشبحيث يتساوى توزيع الحب
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______________________________ 

 46( تقنيات الطباعة بالقوالب الخشبية،ريهام أيمن سعد الدين الخضرى ،ص4)

وهثي احثدى طثرق الطباعثة Linoleum Cut: ثانياً : الحفـر علـى اللينـو 

م في " فينا " . هثذا األسثلو  يمتثاز بسثهولة العمثل 1798التي اكتشفت عام 

بثالتفري  فيه مقارنة مع الحفر علة الاشب . ان هذه الطريقة تسثمة أيضثا ) 

المرحلثثي ( عبثثارة عثثن نسثثيج مكسثثو بطبقثثة مثثن اللثثدائن ، وطريقثثة الطباعثثة 

باستادام اسطو اللينثو قريبثة جثدا فثي الروحيثة واألداء مثن طريقثة الطباعثة 

الاشبية . لسهولة عملية الطباعة وحتثة ال نجثد صثعوبة عنثد مزاولثة القطثع 

، ويكون الصثق نقوم بلصق مساحة اللينو فوق قالب خشبي في نفس المقاس 

باستعمال أي نوع من أنواع الغراء. وطباعة اللينو تعطثي قيمثة مميثزة للثون 

المطبثثوع بشثثكل واضثثو عثثن تلثثك التثثي نحصثثل عليهثثا مثثن أي نثثوع أنثثواع 

الطبعثثثات األخثثثرى . فثثثثراء اللثثثون ونصثثثوعه ونقائثثثه يتضثثثو فثثثوق الورقثثثة 

ع المطبوعثثة ، كمثثا ان لثثه كثافثثة خاصثثة تاتلثثف عثثن كثافثثة اللثثون المطبثثو

باسثتادام القالثب الاشثبي ، والسثبب فثي  لثك يعثود الثة طبيعثة سثطو اللينثو 

االملس الناعم ونوعية السطو تاتلف عن نوعيثة سثطو القالثب الاشثبي مثن 

حيث عدم قابليته المتصاص او تشثر  أي كميثة مثن اللثون أي حتثة بعثض 

الزيثثوت الداخلثثة فثثي تركيبثثه ، لثثذلك نجثثد ان طبقثثة اللثثون الموضثثوعة علثثة 

اللينو بواسطة الة التحبير تنتقل كلها بمجرد الضغ  الة سطو الورقثة  سطو
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، فتكون النتيجة ان اللون يبدو بعد الطباعة وكأنه مساحة معتة وسثميكة الثة 

 (1)حدما .

 وعملية الطباعة بقوالب اللينو تتبع خطوات هي :

 رسم الوحدة الزخرفية داخل اطار المساحة المحددة . -1

لتصميم من حيث الوحدة والتراب  واالتزان من خلل الا  ابراز وحدة ا -2

. 

تضليل أجثزاء التصثميم المثراد حثذفها او حفرهثا كمرحلثة أولثة لإلعثداد  -3

 لتشكيل قالب اللينو 

 حفر المناطق التي تم تضليلها . -4

 

 

___________________________________________ 

بغداد :  علم ، مصدر سابق ، غانم محمود : فن الكرافيك دراسة واعلم .( غانم محمود : فن الكرافيك دراسة وا1) 

 39صفحة  [1415أو 1994، دار الشؤون الثقافية العامة

حيثثث يحفثثر الفنثثان Metal Engraving : ثالثــاً : الحفــر علــى المعــدن 

 الرسثثم حفثثرا غثثائرا علثثة لثثوح مثثن معثثدن النحثثاس أو الزنثثك أو التشثثكيلي

ويستعمل لهذا النوع من الحفر األحمثاض أو اجبثرة أو  البلستيك أو غيرها،

المتعدد األشكال، وبعد االنتهاء من حفر اللوح المعثدني يقثوم الفنثان  اجزميل

بتجهيز خطوطه الغائرة ثثم طبعثه وعندئثذ يحصثل علثة النسثاة المطبوعثة، 

والتي تظهر فيها الاطوط المحفورة بثارزة عنثد طباعتهثا علثة الثورق بفعثل 

بداية من   الحفر الحمضي تقنيات استادمت، و ينة الطباعة الشديدضغ  ماك

قبثثل الصثثاغة والعثثاملين علثثة المعثثادن ألغثثراض تتعلثثق بتثثزيين الصثثحون 

والكؤوس والدروع المعدنية ، تم اختراع هذه التقنية في ايطاليثا ، ويعتقثد  ن 
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لثثب )دانيثثال هوبر(هثثو أول مثثن ابتكرهثثا ،  ن مثثا يميثثز هثثذه التقنيثثة انهثثا تتط

مهارة خاصة من حيث تطويع المعثدن بالهيئثات واألشثكال والتكوينثات التثي 

يبتغيها الفنثان .  ن الحفثر الحمضثي هثو تقنيثة يثتم مثن خالهثا عمثل الاطثوط 

والمسثثثثاحات بواسثثثثطة فعثثثثل الحثثثثامض بعثثثثد أن يغطثثثثة السثثثثطو الطبثثثثاعي 

)المعدني( بواسطة طبقة عازلة مثن الثراتنج )الثوارنيش( ويتميثز هثذا النثوع 

ن الحفر بالحرية التي تظهر فيها الاطوط والتثأثيرات الفنيثة الماتلفثة التثي م

بثدأت هثذه الطريقثة بحفثر خطثوط الرسثم يثدويا و( 1) . يمكن الحصثول عليهثا

فثن الثنقش أول مثن اكتشثف  نئثذحي وسثميت غثائرة بحيث تكثون نعلة المعد

ة فثثي أتثثت هثثذه التقنيثثة بقثثو 1513عثثام ( جيثثت ربدلدي )هثثذه الطريقثثة العثثالم 

 مثثنهثثذه الطريقثثة  نعلثثة المعثثد الاطثثيإ هثثار التصثثميم بالقثثرون الوسثثطة 

واسثطة اجبثرة الفوال يثة بعلة سطو طباعي  غائراي يحفر الرسم حفر  طباعة

هثثثي  الطباعيثثةفثثي المنثثاطق  مثثثاض(األح)ميثثل او بطثثرق كيميائيثثة زاأو األ

هذه  ي(المكبس األسطوان)المحفورة وعملية الطباعة تكون بواسطة  االجزاء

االلة تقوم بضغ  الورق علة السثطو أطبثاعي وبالفعثل الضثغ  الشثديد فثإن 

 الغائرة.ر من األماكن بالورقة تلتق  الح

 

______________________________________ 

(1)
 

تقنيات الطباعة الغائرة في الكرافيك العراقي المعاصر : دراسة في تحوالت اج هار الطالباني، أحمد عماد عبد 

 211ص21العدد 2018حميد الافاجي، مكي عمران راجي ، جامعة بابل كلية الفنون الجميلة ال

 

 ثالثا :

 الدراسات السابقة :
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اطلع الباحث علة االدبيات والمراجع والمصادر في مجال موضثوع البحثث 

ولم يجد مقاربة سوى دراستي استفاد منها الباحث في اججراءات واالطثلع 

 كما يأتي :علة طريقة التحليل و

 : دراسة

 ( 2118)  مؤيد عباس كريم

 ) تأثير الاامات المستادمة في جماليات العمل الطباعي الكرافيك (

فن الكرافيك من ابرز الفنون التي أسهمت  هدفت هذه الدراسة الة ان ا هار

عمومثثا ان  فثي تغييثر الثقافثة فثي المجتمثع واثثرت فثي حيثاة الفثرد والشثعو 

تبطثثة باالتصثثال والتواصثثل مثثن ضثثمنها فثثن الكرافيثثك جميثثع انثثواع الفثثن مر

فهدفثه توصثيل رسثالة الثثة مجموعثة مثن االفثراد ويقثثاس نجثاح العمثل الفنثثي 

 .بمدى وصول الفكرة وتوضيحها

 دراسة :

 (2114) إلهام صبحي عبد

 (التداول في فن الجرافيك ومخرجاته المعاصرة)

ختثثثام الي الثثثى افثثثن الجرافيثثثك الثثثى مفهومثثثه البثثثدائهثثثدفت الدراسثثثة الثثثة ان 

نسان القديم ، سطوانية منذ زمن السومريين والبابليين ومن قبله رسوم االاال

وكثثثذلك ابتكثثثارات الصثثثينيين وصثثثناعتهم للقوالثثثب الخشثثثبية البثثثارزة لطبثثثع 

شكال واستخدام الحفر بالحثامض علثى المعثدن واقتصثاره علثى االالصور و

نتشار الاتاحت له ا سود ، اكتسب خصائص عديدة التيالبيض واالاللونين ا

ت عديثثدة ثقافيثثة وسياسثثية وتجاريثثة كالرسثثوم والكتثثب الوالثثدخول فثثي مجثثا

خرى ، وبذلك خلق عالقة ما بين الفنثان الت االت ... الخ من المجاوالمجاال
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ل عملثه يحثاول ايصثال افكثاره للنثاس الوالمتلقي ، فالفنان الجرافيكي من خ

 .احتياجاتهلتوفير كافة  بأكملهفهو يتعامل مع مجتمع 

 

 رابعا :

 مؤشرات االطار النظري :

الاشب من الاامات الجيدة من اجل اخرا  لوحة كرافيكية , شرط ان  -1

 يكون الاشب الماتار جيداي و ا الياف ناعمة.

الحفر علة اللينو يمتاز بسهولة العمل فيه مقارنة مع الحفر علة الاشب  -2

. 

المطبثوع بشثكل واضثو عثن تلثك طباعة اللينثو تعطثي قيمثة مميثزة للثون  -3

 التي نحصل عليها من أي نوع أنواع الطبعات األخرى.

انها تتطلب مهارة خاصة من حيث  تقنية الحفر علة المعدن ن ما يميز  -4

 .تطويع المعدن بالهيئات واألشكال والتكوينات التي يبتغيها الفنان
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 الفصل الثالث

 

 ـ منهج البحث  

 جتمع البحثـ م

 عينة البحث -

 اداة البحث -

 تحليل العينات -
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 اوالً / منهج البحث :

 اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل عينات البحث.

 

 ثانياً / مجتمع البحث : 

يعد مسو مجال مشكلة البحث في فن الكرافيكي بأن هناة اعداد من الفنانين  

ولكثثن لضثثرورات البحثثث العلميثثة لجثثأ  يمكثثن احصثثائها قطعثثا واللوحثثات ال

المنتجة في )كليثة الفنثون الجميلثة / الباحث الة قراءة اكبر عدد من األعمال 

وعليه صنف الباحث المجتمع  اهريثا  جامعة ديالة( من قبل تدريسي المادة

تقنيثثات بحسثثب الاامثثات والتقنيثثات المسثثتادمة فثثي انتاجهثثا لثمانيثثة عينثثات 

 . عالميماتلفة لفن الكرافيك ال

 

 ثالثاً / عينة البحث :

ألكثثر مثن فنثان مثن فنثاني  اتعينثثلثة لقد اختار الباحث من مجتمع البحث 

من قسثم الفنثون التشثكيلية وهثم كثل مثن ) د.نميثر قاسثم ( ) مثدر   الكرافيك

 فنون عهد محمد ( ) المحاضر باسم العبيدي (

 رابعاً / أداة البحث :

 ة والمقابلةمؤشرات االطار النظري والملحظ
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 :تحليل العينات 

 (1عينة رقم )

 اسم الفنان : باسم العبيدي

 حبر طباعيالخامة : لوح خشبي ، 

 31×21القياس :

 تاريخ ومكان العمل: كلية الفنون الجميلة/ ديالى

 (2118) 

  

شثكل  مشثهد العمثل الثة انثه رجثل كبيثر فثي السثن                          يمثل

 (1رقم)

الفنان ملمو التعب علة  لك الرجل من خلل حفر خطثوط ايحثاءات  وبين 

الوجه وركز الفنان و هثر الفنثان التجاعيثد و اعتمثد الفنثان الاطثوط المائلثة 

والمستقيمة علة الاطوط الدقيقة ومن خللها عبر عن منطق الظل والضوء 

حيثثثث امتثثثداد المسثثثاحات وترابطاتهثثثا تحققثثثت لفعثثثل تو يثثثف الاثثث  لتأكيثثثد 

نقلت وحدودها المتماسة مما افضة علة المشهد ايحاءا ضوئيا في حدود الت

تنفيثثذ اللوحثثة هثثي مثثن األحبثثار الطباعيثثة والتثثي تثثنم عثثن حافثثات االشثثكال 

الشثثفافية والبسثثاطة وعثثدم التكلثثف وبتقنيثثات طباعيثثة يدويثثة بثثدرجات خفيفثثة 

 ويلحل ان تطويثع خامثة الاشثب واختلف بين االشكال والمساحات اللونية
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خاصة تقنيات الحفثر فثي الكرافيثك اعطثت  مرونثة عاليثة للفنثان فثي ا هثار 

 التفاصيل المطلوبة في تنفيذ الفكرة التصحيحية وانتاجها علة هذا القالب.

 

 

 2عينة رقم 

  اسم الفنان : مدرب الفنون عهد محمد

 الخامة : لوح معدني ) االلمنيوم( ، احبار طباعة

 30×20القياس :

 لعمل: كلية الفنون الجميلة/ ديالىتاريخ ومكان ا

(2019)  

 العمل عبارة عن امرأة عجوز في حالة بكاء

شثكل رقثم  الواقع                 العمل طباعي مستوحى من  وحزينة .وان 

 (2) 

تثثرغم المشثثاهد للتفكيثثر والنظثثر الثثى ماتحملثثه اللوحثثة مثثن تقنيثثة وطبيعثثة  

ن الغسثق وجثـودة معينثة الملمس مثل تموجات والتأمثل مثع صثور جديثدة مث

في الضوء من خالل اسثتخدام متنثوع مثن االلثوان، مكلثور يستكشثف تعقيثد 

وتظهر في اللوحثة امتثداد خطثوط ناميثة نحثو ،  الواقعالصور المأخوذة من 

 لهثثا العجثثوزاالسثفل أرضثثية اللوحثثة والتثي فيهثثا تماهيثثات.ولكن حركثة تلثثك 

السثثيادة متبادلثثة مثثابين  , والتثثي لهثثـا طثثـابع كرافيكثثياحسثثاس يولثثد للنثثاظر 
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، نفذ الفنان العمل على قطعة معدنية )االلمنيثوم ( حركة االشكال واالرضية

بطريقثثة الخثثدش بثثاإلبرة وركثثز الفنثثان علثثى تلثثك الخطثثوط الدقيقثثة فثثي وجثثه 

العجوز من خاللها اظهر للمتلقي التجاعيد التثي تعبثر عثن الصثبر والتحمثل 

اش وتسليط الضوء عليه ومكانات وايضا ركز على التنقالت في طيات القم

 الظل والضوء .

 

 

 

 3عينة رقم 

 اسم الفنان : د.نمير قاسم خلف

 الخامة : لينو ، احبار طباعة اوفسيت

 30×30القياس :

 تاريخ ومكان العمل: كلية الفنون الجميلة/ ديالى 

(2020) 

 يمثل العمل التي قام به الفنان هو جزء من 

شثكل رقثم                    ئر االمثام الحسثين مسيرة زيارة شهر محرم وشعا

(3) 

يعتبثثر .  عثثن امثثرأتين يسثثيران الثثة كثثربلء المقدسثثة )عليثثه السثثلم ( عبثثارة

راويا تصويريا ان صو التعبير فثي نقثل االحثداث الماتلفثة  الكرافيكيالفنان 
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 الكرافيكثثيوالتثثي تقثثع فثثي مجتمعثثه تاريايثثا وحاضثثرا فاصثثبو بثثذلك الفثثن 

وايصثال رسثالتها  مسيرة االمام الحسين )عليثة السثلم (ض عنصر مهم لعر

ورائعثثة تمثلهثثا الثثثورة الحسثثينية  ملتزمثثةبصثثوره  لوحثثةالوتعتبثثر هثثذه  الحقثثة

نميثر  في اعمال الفنان هال حضنابمبادئها واهدافها االنسانية السامية وهذا ما 

الفقيثة قاسم خلف ، استادم الفنان  خامة العمل من اللينو و اعتمثد الاطثوط ا

هثثي الجثثزء العلثثوي السثثماء وتمتثثاز بالدقثثة والتقنيثثة العاليثثة فثثي عمليثثة الحفثثر 

وركثز ايضثثا علثثة الحثدود االشثثااص باطثثوط  جريئثة و واضثثحة ممثثا ادى 

الثثة  بثثراز االشثثااص واعطثثاء ضثثوء فثثي حثثدود االشثثكال وتثثرة مسثثاحات 

يبثة سوداء في االسفل جعطاء ايحاء الغرو  مما ادى الة تعتم االشكال القر

حاول الفنان التركيز اكثر علة الراية الحسينية مثن خثلل تثرة كتلثة سثوداء 

اليهثثا ج هثثار وحثثدة الموضثثوع اعطثثة خطثثوط خاصثثة ومرنثثة الثثة الرايثثة 

 ج هار ايحاء القماش .
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 الفصل الرابع

 

 نتائج البحث -

 االستنتاجات -

 التوصيات -

 المصادر -

 

 

 

 

 

 

 نتائج البحث :

 ا دور كبير والمهم في تعدد االساليب الفنية لدى الفنانين  .الفكرة كان له -1

يعد تصميم الجرافيك أداة مهمثة تعثزز كيفيثة تواصثلك مثع االخثرين.  نثه  -2

ثا.  يساعدة علة نقل أفكارة بطريقة ليست فعالة فحسب، بل  نها جميلة أيضي

 (1كما في عينة رقم )

ل الفنثانين واالبتعثاد عثن للتقنيات والاامات الحديثة اثر واضو فثي اعمثا -3

محاكاة الواقع وتو يف الفضاءات المفتوحة في المنجثز البصثري . كمثا فثي 

 (2عينة رقم )
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التطثثثور العلمثثثي فثثثي التكنلوجيثثثا والبثثثرامج الحديثثثثة وتعثثثدد وتنثثثوع فثثثي  -4

الاامات علة الفنان المواكبة والتقصي افضل السبل فثي تحقيثق اعمثال فنيثة 

 (.3عينة رقم )ابداعية وجمالية. كما في 

مثثن اجثثل اخثثرا  لوحثثة كرافيكيثثة جيثثدة شثثرط ان يكثثون الاشثثب الماتثثار  -5

ي بما يكفي لتسهيل عملية الحفر .  جيدا و ا الياف ناعمة يجب ان يكون لينا

 االستنتاجات

ي لتيتو  -1  حيتو يات الترقيق العديد من التأثيحف ملمس السطوح تشكيليا

ا الملمثس الماتلفثة ئيق تباينثات خصثاعن طر اغية ويتم  لكرالف باألبعاد

 .وعلقاتها بالتباينات اللونية

يثث أن ملمثس السثطوح حالتصثميم  واجزاء بين عناصر  االتزانقيق حت-2

قيثثق التثثوازن بثثين مكونثثات حتو يفهثثا لت يمكثثن يلهثثا امكاناتهثثا الااصثثة التثث

 . ات الملمسية وألوانها المتباينةحات المساحالتصميم كالتغير ع مسط

تعد ملمثس السثطوح وتبايناتهثا الماتلفثة مثن المكونثات المثؤثرة ع قيمثة  -3

 ي.الفن لالتشكي

 

 

 

 

 

 التوصيات :

 يوصي الباحث في ضوء نتائج البحث بما يلي :
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ي طلبثثة  -1 يوصثثي الباحثثث باعتمثثاد هثثذا البحثثث كمرجثثع للطلبثثة خصوصثثا

 المرحلة الرابعة في كليات الفنون الجميلة .

 ة اخرى عن تقنيات الكرافيك المعاصر .اجراء بحوث علمي -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر
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اثر الحركات الفنية العالمية الحديثة علة التصميم الكرافيكي ،الافاجي،  -1

 .31-12-2016بشار شامل كا م حمد ،جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة،

لفنون ، )رسالة ماجستير ( ، جامعة بابل ، كلية ابسام محمد عبد الجبار -2

 2010الجميلة ، 

 بركات عباس سعيد دروش الكواز ، جامعة بابل ، كلية الفنون الجميلة ، -3

2016 

 والطباعة، الورق :الصين في والحضارة العلوم نيدهام، جوزيف -4

  1948.جامعة كامبريد  مطبعة كامبريد ،

 ا ال وادي بلد في القديم الفن تاريخ – الاطاط وسلمان صاحب، زهير -9

 .1987 -بغداد– رفدين

مؤيد عباس كريم ،) تأثير الاامات المستادمة في جماليات العمل  -12

 .2018الطباعي الكرافيك ( سنة 

عفاف احمد محمد عمران: دراسة تجريبية لتنظيم العلقة بين اللون  -10

والتكرار للبصمة المركبة من خلل مصفوفة متوالية ، )رسالة دكتوراه 

 (.1990لية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، )غير منشورة (، ك

 6/2/2008رمزي العربي ، التصميم الجرافيكي . عمان ،  -8

تقنيات الطباعة ، الدكتور محمد خليل الرفاعي، االجازة في االعلم  -5

واالتصال ، من منشورات الجامعة االفتراضية السورية ، الجمهورية 

 . 2020العربية السورية ، 

يات الطباعة الغائرة في الكرافيك العراقي المعاصر : دراسة في تقن -6

الافاجي، مكي عمران  الطالباني، أحمد عماد عبد الحميد تحوالت اج هار

. 2018جامعة بابل كلية الفنون الجميلة ، راجي  

،  ريهام أيمن سعد الدين الخضرى،تقنيات الطباعة بالقوالب الخشبية -7

 . 2014 ، جامعة بورسعيد –كلية التربية النوعية 

بغداد : دار الشؤون  غانم محمود : فن الكرافيك دراسة واعلم . -11

 [1415أو 1994، الثقافية العامة

13Richard G. Tansey & Fred S.Kleiner:Yavd nev,s Art 

through the Ages, op.oit  6 Aug 2002 , 

14- January 1, 1962 Sternberg,Harry:Wood Cut, op.oit,. 
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    فنون الجميلة كلية ال

 تشكيليقسم ال

 

  

   

 

 مجاليات الفن املعاصر) الفن الشعيب امنوذجا (
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 كجزء من متطلبات الدراسة  لنيل درجة البكالوريوس تقدم به الطالبة

 بشرى هاشم محيد

 دياىل  جامعة –كلية الفنون اجلميلة  –اىل قسم الفنون التشكيلية  

 بإشراف الدكتور ة

  د. جوالن  حسني علوان  

 العام الدراسي

 م2122هــ                                                           1443



 

 أ 
 

 

 ))بــسم اهلل الرمحن الرحيــــــــم(( 

وَاتَّقُوا  لِغَدٍ  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ 18إِنَّ اللَّهَ خَبِريٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )  اللَّهَ 

 ({19فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولََٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )

 ))صدق اهلل العظيم ((

 [ 19 -18]سورة احلشر  

 

 

 

 

 



 

 ب 
 

 

 االهداء

، ويبقى من يُسيطر على أذهاننا يف كل مسلك نسري يف دروب احلياة

 نسلكه

 صاحب الوجه الطيب، واألفعال احلسنة. فلم يبخل عليَّ طيلة حياته

 )والدي العزيز(.

 إىل من أُفضِّلها على نفسي، ولِمَ ال؛ فلقد ضحَّت من أجلي

 ومل تدَّخر جُهدًا يف سبيل إسعادي على الدَّوام

 )أُمِّي احلببية(.

 اس إىل نفسي.إىل أقرب الن

 زوجي املخلص

إىل اخوتي واخواتي وأصدقائي، ومجيع من وقفوا جبواري وساعدوني بكل 

 ما ميلكون، ويف أصعدة كثرية

 إىل مجيع من تلقَّيتُ منهم النصح والدعم

 أهديكم خالصة جُهدي العلمي



 

 ج 
 

 

 الشكر والعرفان

ل يف البداية ، الشكر واحلمد هلل ، جل يف عاله ، فإليه ينسب الفض

هذا العمل . وبعد احلمد  -والكمال يبقى اهلل وحده  -كله يف إكمال 

 هلل

فإنين أتوجه إىل أستاذتي الدكتورة )د. جوالن حسني علوان  ( 

بالشكر والتقدير الذي لن تفيه أي كلمات  –واملشرفة على حبثي  

 حقها ، فلوال مثابرهتا ودعمها املستمر ما مت هذا العمل .

صول لكل أساتذتي الذين تتلمذت على أيديهم يف وبعدها فالشكر مو

 كل مراحل دراسيت حتى أتشرف بوقويف أمام حضراتكم اليوم .

 

 الباحث 
 

 
 



 

 د 
 

 
 الفهرســـــــت 

 
 

 

 

 

 الصفحة  المـحتـويـــــــــــــــات ت

 أ ةـــــياآل 1

 ب داءــــــــــــااله 2

 ج انــــر والعرفــــــالشك 3

 2-1 ـــةالــــــمقدمـــــــ 4

 - الفصـــــــــــــل االول 5

 3 اوال : مشكلة البحث 6

 4 ثانيا : اهدف اليحث 7

 4 اهميه البحث -ثالثا  8

 4 رابعا : التعريف بالمصطلحات 9

 9-5 جماليات الفن المعاصر واتجاهاتهالفصــل الثاني :  10

 - عبيـــــالفن الشالفصـــــل الثالث :  11
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 15-12 الفـــــــن البصـــــــــري 13

 17-15 عيــــــيــمــن التجـــــــــالف 14
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 24-23 النتائج والتوصيات 16

 25-24 المصادر العربية 17

 26 المصادر االجنبية 18



 

 المقدمة

 

 كثيثثثرة تغييثثثرات فثثثي سثثثاهمت وتكنولوجيثثثة صثثثناعية تثثثثورا مثثثن العشثثثرين القثثثرن شثثثهده مثثثا ان

 ، الرسثثثم ومنهثثثا الفثثثن فثثثي خاصثثثة ماتلفثثثة وادوات ألشثثثياء محاكثثثاة عبثثثر االداء طثثثرق فثثثي منهثثثا

 وتقنيثثثات مفثثثاهيم  هثثثور الثثثة فثثثأدت ، بالاامثثثات التجريثثثب لممارسثثثة حقثثثل اللوحثثثة جعثثثل ممثثثا

 الكيثثثثان أشثثثثكال مثثثثن واحثثثثداي  الفثثثثن يعثثثثد جديثثثثدة تجريبيثثثثة كر يثثثثة الشثثثثعبي الفثثثثن منهثثثثا جديثثثثدة

 بثثثثالواقع الااصثثثثة والتثثثثأملت والتطلعثثثثات المشثثثثاعر عثثثثن التعبيثثثثر يتضثثثثمن فهثثثثو ؛ االجتمثثثثاعي

 الفثثثن لتثثثاريخ يتعثثثرض لمثثثن البثثثد لثثثذا ؛ مثثثا زمنيثثثة فتثثثرة فثثثي ، مثثثا لجماعثثثة واجنسثثثاني الحضثثثاري

 ، ناحيثثثثة مثثثثن التاريايثثثثة مظاهرهثثثثا بثثثثين ويثثثثرب  الفنيثثثثة التجربثثثثة جثثثثذور حتثثثثة يتوغثثثثل أن مثثثثن

 الوجثثثود عثثثن تعـبـيثثثـر فـالفثثثـن ، أخثثثرى ناحيثثثة مثثثن اججـتـمثثثـاعي للتطثثثور اجساسثثثية واألسثثثاليب

 ، والطبيعثثثة اجنسثثثان بثثثين المتغيثثثرة األشثثثكال عثثثن أيثثثديولوجي تعبيثثثر  نثثثه ، اججتمثثثاعي اجنسثثثاني

 التقنيثثثثة معداتثثثثه تحثثثثدده االجتمثثثثاعي الواقثثثثع كثثثثان ولمثثثثا ، بثثثثه المحثثثثي  والمجتمثثثثع اجنسثثثثان وبثثثثين

 ، اجنتثثثا  وسثثثائل فثثثي التقنيثثثات هثثثذه األفثثثراد بهثثثا يسثثثتادم التثثثي واألسثثثاليب اجنتاجيثثثة ومثثثوارده

 جثثثذري تغييثثثر عامثثثل هثثثو و نمثثثا ، للواقثثثع انعكثثثاس مجثثثرد  ال لثثثيس الفثثثن بثثثأن القثثثول يمكثثثن فثثثل

 تتثثثدخل التثثثي المتغيثثثرات كثثثل علثثثة مباشثثثرة يثثثنعكس    ؛ الواقثثثع هثثثذا وتبثثثديل تطثثثوير فثثثي يسثثثاهم

 الظثثثثروف عثثثثن النثثثثاجم التنثثثثاقض عثثثثن مباشثثثثرة فويكشثثثث ، للوجثثثثود األساسثثثثية العناصثثثثر فثثثثي

 . السابقة أشكالها وعن ، للحياة الجديدة

 التغيثثثر قثثثوى أو التقثثثدم قثثثوى عناصثثثر أشثثثد مثثثن تجعلثثثه التثثثي السثثثمة تلثثثك الفثثثن علثثثة يضثثثفة ممثثثا 

 .  بعامة

 تمثثثثل  نهثثثا ،حيثثثث اتسثثثاعا تثثثزداد الفثثثن فثثثي المضثثثمون قضثثثية فثثثإن ، المفهثثثوم هثثثذا مثثثن وانطلقثثثا

   ؛ لوجودها المادية الظروف حبال ما اجتماعية لجماعة والثقافي الياالنفع التعبير
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 من انتزاعه أو المضمون عن الشكل استبعاد فإن لذلك

 مثثثن يجعثثثل المضثثثمون  لغثثثاء ألن ؛ عقثثثيم عمثثثل غيثثثر عنثثثه يثثثنجم ال ، االجتمثثثاعي واقعثثثه أسثثثاس 

 . الحياة من مـجـرداي  عمل الفن
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 الفصل االول

 

   البحث ال : مشكلةاو

 مابثثثأة ومفثثثاهيم ، مافيثثثة معثثثاني وعثثثن ، المضثثثامين عثثثن وزمثثثان مكثثثان كثثثل فثثثي الفثثثن يتحثثثدث

 أفكثثثثار عثثثثن ، الواضثثثثو المرئثثثثي تحثثثثت المسثثثثتنبطة اللمرئيثثثثات عثثثثن ، الظثثثثاهرة األشثثثثكال تحثثثثت

 ثقافثثثثة وعثثثثن ، عصثثثثر كثثثثل فثثثثي النثثثثاس وتصثثثثورات الشثثثثعو  وعقائثثثثد النثثثثاس وهمثثثثوم الفنثثثثانين

 . المجتمعات

ي  العقثثثثثول ويحثثثثثرة التسثثثثثا الت يثيثثثثثر ومكثثثثثان زمثثثثثان كثثثثثل فثثثثثي والفثثثثثن  التفسثثثثثيرات عثثثثثن بحثثثثثثا

 التثثثثاريخ عبثثثر مسثثثثتمرة لتغيثثثرات بثثثثدوره ياضثثثع والثثثثذي المضثثثمون عثثثثن الباحثثثثة والمقترحثثثات

ي   تغيثثثر يسثثثبب الثثثذي األمثثثر ، والحياتيثثثة االجتماعيثثثة و روفهثثثا المجتمعثثثات وفكثثثر ثقافثثثة لتغيثثثر تبعثثثا

 . التعرف أو القراءة منظومات وتبديل

 ثثثثثورات مجموعثثثثات أو ثثثثثورة بأحثثثثداث تتعلثثثثق كبثثثثرى ابعثثثثاد الحداثثثثثة بعثثثثد مثثثثا فنثثثثون ولحركثثثثة  

 وادواتثثثثه مصثثثثادره وتنثثثثوع تجديثثثثده وعمليثثثثات البصثثثثري الاطثثثثا  تقثثثثديم أسثثثثاليب فثثثثي متلحقثثثثة

 مسثثتوى علثثة كبثثرى وفنيثثة معرفيثثة هثثزات المحثثدد التقليثثدي المجثثال حثثدود مغثثادرة بغيثثة وآلياتثثه

 مثثثن والمضثثثامين المعثثثاني و دراة تقبثثثل مسثثثتوى وعلثثثة جهثثثة مثثثن الفنثثثي العمثثثل وابثثثداع انجثثثاز

 علثثثثة يعمثثثثل ان الفنثثثثان بإمكثثثثان أصثثثثبو األوربيثثثثة الحداثثثثثة بعثثثثد مثثثثا فنثثثثون تعنثثثثي ، أخثثثثرى جهثثثثة

 الفنثثثان يسثثثلكه الثثثذي األسثثثلو  مناقشثثثة الحثثثد يحثثثق يعثثثد ولثثثم بثثثه الااصثثثة البصثثثرية لغتثثثه تشثثثكيل

ي ب وتقديمها ماديا تحقيقها أسلو  أو ابداعاته النجاز  .  المتلقين لجمهور صريا

   التسا ول عن باالجابة البحث مشكلة تلايا ويمكن

 بصثثثثورة الشثثثثعبي والفثثثثن عامثثثثه بصثثثثورة المعاصثثثثرة الفنثثثثون جماليثثثثات فهثثثثم يمكثثثثن كيثثثثف -

  خاصه
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متثثثة ضثثثهر الفثثثن الشثثثعبي ومثثثاهي خصاصثثثه ومثثثا ابثثثرز الفنثثثانين الثثثذين خاضثثثوا فثثثي هثثثذا  -

 المجال 

 

 

   اليحث ثانيا : اهدف

الفنثثثثون المعاصثثثثرة وسثثثثوف يبثثثثين البحثثثثث ويتنثثثثاول  جماليثثثثة عثثثثن الكشثثثثف ثالبحثثثث هثثثثذا يهثثثثدف

 وخصائصه وسماته  انمو   الفن الشعبي وبيان هذا الفن 

   البحث اهميه -ثالثا 

   وجمالياته الشعبي الفن خصائا وبيان  المعاصر الفن علة الضوء البحث هذا يسل 

 رابعا : التعريف بالمصطلحات

 لغة واصطالحا  الجمالية 

 وجمثثثلء جميلثثثة والمثثثرأة جميثثثل فهثثثو(  جمثثثاالي )  بالضثثثم الرجثثثل جمثثثل وقثثثد ، الحسثثثن:  لجمثثثالا

(
34

  . ) 

  اصطالحا 

ي  35) ورضثثثا سثثثرورا الثثثنفس فثثثي وتبعثثثث األشثثثياء فثثثي تلحثثثل صثثثفة:  صثثثليبا عرفثثثه اصثثثطلحا
) ، 

  دراة عمليثثثة ألوانهثثثا التثثثذوق فثثثي نظريثثثة:  اوكسثثثفورد قثثثاموس فثثثي الجماليثثثة معنثثثة ورد فيمثثثا

) والفن الطبيعة في لللجما حسي
36

 . ) 

 :   انها المعاصرة األدبية المصطلحات معجم في وردت كما

 فثثثي الفنثثثي العمثثثل عناصثثثر جميثثثع وتاتثثثزل ، التشثثثكيلية الالفيثثثات فثثثي تبحثثثث مثاليثثثة نزعثثثة. 1

 .   جمالياته

 فيهثثثثا تسثثثثاهم نسثثثثبية جماليثثثثة بثثثثل ، مطلقثثثثة جماليثثثثة توجثثثثد ال    ، جماليثثثثة عصثثثثر كثثثثل ينثثثثتج. ٢

37) الفنية واجبداعات حضاراتال ، األجيال
. ) 

                                                           
34

111، ص  1983رسالة ، الكويت ، الرازي ، أبو بكر : ماتار الصحاح ، دار ال   
35

405، ص  1987، دار المعرفة الجامعة ، اجسكندرية ،  1جميل صليبا المعجم الفلسفي ،      
36
 Osborne . Harold . The Oxford Companion To atr . great Britain 1988 , P.12 
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 الفصل الثاني 

 واتجاهاتهالفن المعاصر جماليات 

منثثثثذ  طللثثثثة القثثثثرن العشثثثثرين و  هثثثثور الكثثثثاميرا اصثثثثيب الرسثثثثم بهثثثثزة عنيفثثثثة فقثثثثد نافسثثثثت 

الصثثثورة الفوتوغرافيثثثة مهثثثارة الفنثثثـان فثثثـي محـاكثثثـاة الواقثثثع ،. فتحثثثول  هثثثن الفنثثثان  لثثثة عثثثين 

جديثثثثـدة للبحثثثثث عثثثثن أنمثثثثاط ماالفثثثثة . فظهثثثثر ) كثثثثو  ( الثثثثذي يثثثثرى تثثثثرى الواقثثثثـع بعـدسثثثثـات 

الصثثثثورة التعبيريثثثثة و هثثثثر ) مثثثثاتيس ( الثثثثذي يثثثثرى الصثثثثورة الزخرفيثثثثة ، و ) غوغثثثثان ( فثثثثي 

البقعيثثثثة ، و ) سثثثثيزان ( فثثثثي الهندسثثثثية . وهثثثثذه الثثثثر ى المغثثثثايرة التثثثثي توصثثثثـلوا اليهثثثثـا كانثثثثت 

 نتيجة متقدمة الكتشافات االنطباعية . 

نطلثثثق كثثثان لمارجثثثات الصثثثورة الفنيثثثة التثثثي تناوبثثثت فثثثي الظهثثثور بثثثين التشثثثايا ومثثثن هثثثذا الم

والتجريثثثثد عبثثثثر المثثثثدارس الفنيثثثثـة المتلحقثثثثثـة تحوالتهثثثثا التثثثثي ارتبطثثثثت بثثثثالتطورات العلميثثثثثة 

كاالكتشثثثثثثافات الفيزيائيثثثثثثـة للضثثثثثثوء التثثثثثثي سثثثثثثاهمت فثثثثثثي  هثثثثثثور االنطباعيثثثثثثة والتنقيطيثثثثثثـة ، 

أثثثثثرت علثثثثة  هثثثثور التعبيريثثثثة والسثثثثريالية ،  مثثثثا  واالعتثثثثـداد بالثثثثذات والبحثثثثوث النفسثثثثية التثثثثي

التطثثثورات التقنيثثثة فهثثثي التثثثي فتحثثثت االمثثثال  لثثثة مسثثثتقبل واعثثثد بظهثثثور عصثثثر االلثثثة ونتاجاتهثثثا 

الحديثثثثثة المتمثلثثثثة بالطثثثثائرة والسثثثثيارة أدت  لثثثثـة  هثثثثور المدرسثثثثة المسثثثثتقبلية والتثثثثي مثثثثا لبثثثثثت 

والتاكيثثثثـد المبثثثثـال  علثثثثـة  ,لتكثثثثون " السثثثثيارة المزمجثثثثـرة أجمثثثثل مثثثثن انتصثثثثار سثثثثـاموتراس "

)االليـة والديناميكية واعتماد السياق الحركي في أعمالها
38
). 

وأمثثثام كثثثثل التحثثثوالت ،  ثثثثل اعتمثثثاد التجديثثثثد فثثثي اللوحثثثثة الفنيثثثة علثثثثـة تغيثثثرات فثثثثي عناصثثثثر 

التكثثثوين وتبثثثادل ادوار الهيمنثثثة كثثثان تكثثثون للثثثون أو للاثثث  أو الشثثثكل ككثثثل أو فثثثي الملمثثثس ، نثثثاتج 

                                                                                                                                                                                                  
37

62، ص  1982اللبناني ، بيروت ، ، دار الكتا   1سعيد علوش : معجم المصطلحات األدبية المعاصرة ، ط    
38

٥ص٢٠١٥،  ١بغداد مكتب الفتو ،ط, الفن المعاصر اساليبه واتجاهاته  بلسم محمد ، د أ.    
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علثثثثة وسثثثثـائ  محثثثثدودة وطرائثثثثق عثثثثرض ثابتثثثثة . ويبقثثثثي علثثثثة مفهثثثثوم ثابثثثثت عثثثثن االعتمثثثثاد 

ومسثثتقل لفثثن الرسثثم . ويعلثثن عثثن مثثدارس أسسثثها تمثثرد فنثثانين بثثدء مثثن االنطباعيثثة مثثع ) مانيثثه 

( و ) مونيثثثثه ( ، والتعبيريثثثثة مثثثثع ) فثثثثان كثثثثو  ( ، ومؤسثثثثـس الوحشثثثثـية ) مثثثثاتيس ( ، والرمزيثثثثة 

جثثثثذورها  لثثثثة ) سثثثثيزان ( وعمثثثثدها ) بيكاسثثثثو ( و ) مثثثثع ) غوغثثثثان ( ، والتكعيبيثثثثة التثثثثي تمتثثثثد 

بثثثثثثـراة ( . بينمثثثثثثـا تحتفثثثثثثـي التجريديثثثثثثـة بمؤسسثثثثثثيها ) كاندنسثثثثثثكي ( و ) مونثثثثثثدريان ( ، أمثثثثثثا 

)السريالية فتحتفي ) بـدالي ( 
39
) 

ومثثع ) دوشثثامب ( حثثدثت خلالثثة مثثؤثرة فثثي المسثثار الفنثثي أثمثثرت فثثي فنثثون مثثا بعثثد الحداثثثة ، 

الكثثثاميرا الفوتوغرافيثثثة علثثثة فنثثثون الحداثثثثة . و لثثثك ألنثثثه اسثثثتبدل والتثثثي قثثثد تفثثثوق مثثثا أحدثتثثثه 

اللوحثثثة والزيثثثت بالشثثثيء الجثثثاهز ليرقثثثة لمسثثثتوى األعمثثثال الفنيثثثة المعروضثثثة فثثثـي المتثثثاحف 

 العالميثثثـة ،  ضثثثافة  لثثثة  حثثثداث صثثثدمة وهثثثزة جثثثراء سثثثاريته مثثثن الرمثثثوز االجتماعيثثثة المقدسثثثة

(
40
 ) . 

المرحلثثثثة الوسثثثثطة لتطثثثثـور الثثثثدين ، مرحلثثثثة الثثثثدين هو« الفينومينولوجيثثثثا » الفثثثثن فثثثثي كتثثثثا  

األغريقثثثي ولثثثئن كانثثثت الجماليثثثات الهيجليثثثة  ات نزعثثثة كلسثثثيكية فثثثذلك ايضثثثا السثثثبا  الهوتيثثثة 

: ان الشثثثثكل المنجثثثثز للفثثثثن ال يمكثثثثن ان يكثثثثـون سثثثثـوى الفثثثثن االغريقثثثثي ، الن الفثثثثن هثثثثو الوجثثثثه 

)األغريقي للدين 
41
) 

ا بالوضثثثع الممنثثثوح للثثثدين االغريقثثثي : مثثثادام الفثثثن كمثثثا يشثثثرح هنثثثا لثثثم يثثثرتب  وضثثثع الفثثثن جزئيثثث

يكثثون بامتيثثثاز شثثكل الثثثدين ، فانثثه يمتلثثثك وصـفثثـا نمـو جـيثثثـا ؛ وابتثثـداء مثثثن اللحظثثة حيثثثث الثثثدين 

المسثثيحي هثثثو الشثثثكل المنجثثثـز للثثثدين ، يمثثثنو الفثثثن وصثثفا هشثثثا ، يصثثثعب فثثثي الحقيقثثثة ر يثثثة مثثثن 

ي نظثثثرا الثثثذي يثثثؤدي الثثثدور االسثثثاس ، الكلسثثثيكية او المنظثثثور ا للهثثثوتي  المسثثثألة معقثثثدة ايضثثثا

» الثثثثثة ان الثثثثثثدين  اتثثثثثثه يتغيثثثثثثر وضثثثثثعه عنثثثثثثدما ننتقثثثثثثل مثثثثثثن كتابثثثثثات الشثثثثثثبا  الثثثثثثة كتثثثثثثا  

 « . الفينومينولوجيا 

                                                           
39

٦المصدر السابق نفسه ص    
40

٧المصدر السابق نفسة    
41

٢٠٤،ص١٩٩٦جمهوريه العربية السورية ،دمشق د.فاطمة الجيوشي ،منشورات وزارة الثقافه ،في ال ،ترجمة  الفن في العصر الحديث , جان ماري شيفر    
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(  Kat exochenلقثثثـد كثثثـان الثثثدين فثثثي كـتثثثـابات فرانكفثثثورت علثثثة سثثثبيل المثثثثال الفاعليثثثة ) 

نثثثثدما يبثثثثدأ الثثثثدين (  ، فثثثثي ويتاثثثثذ ا ن موضثثثثوعه فثثثثوق الفلسثثثثفة ) علثثثثة الفلسثثثثفة ان تتوقثثثثف ع

يحتثثثل اللوغثثثوس الفلسثثثفي موقثثثع الصثثثدارة : يحتثثثل الفكثثثر المطلثثثق « الفينومينولوجيثثثا » كتابثثثات 

موقثثع الثثدين . ومثثا دام الفثثن متطابقثثا مثثع مرحلثثة دينيثثة ، يجثثد نفسثثه ا ن قثثد فقثثد مثثن قيمتثثه ، بقثثول 

غريقثثثثي فثثثثي الديثثثثـن آخثثثثر ، تثثثثرتب  المكانثثثثة الممنوحثثثثة للفثثثثن معثثثثا بالمكانثثثثة الممنوحثثثثة للثثثثدين اال

بـوصـفثثثثـه كثثثثـذلك والمكانثثثثة الممنوحثثثثة لهثثثثذا األخـيثثثثـر ) الثثثثدين ( بالنسبثثثثـة للفلسثثثثفة ، وياتلثثثثف 

الجماليثثثات ، علثثثة سثثثبيل المثثثثثال ، » التشثثثديد علثثثة العثثثاملين باخـتثثثـلف االعمثثثال : فثثثثي كتثثثا  

يجثثثثل قضثثثثية تجثثثثاوز الثثثثدين المسثثثثيحي للثثثثدين االغريقثثثثي لثثثثن تنسثثثثة بالتأكيثثثثد بكاملهثثثثا ، اال ان ه

سيشثثدد اكثثثر علثثة مسثثألة العلقثثات بثثين الفثثن والفلسثثفة ، وفثثي الوقثثت  اتثثه ، كمثثا سثثنرى  لثثك ، 

سثثثثيكون بوسثثثثع الفثثثثن ان يحظثثثثة باسثثثثتقلل نسثثثثبي علثثثثة االقثثثثل بالنسثثثثبة للثثثثدين ، الن المصثثثثطلو 

 لم يعد قيد االستعمال . « دين الفن »  اته لـ 

ة النثريثثثة للحداثثثثة . بقثثثول آخثثثر ، غيثثثر ان هيجثثثل يثثثرب  ايضثثثا نهايثثثة الفثثثن بشثثثكل اعثثثم بالطبيعثثث

يبثثثثدو ايضثثثثـا انـهثثثثـا تثثثثنجم عثثثثن هيمنثثثثة ملكثثثثة الـفـهثثثثـم ) وهثثثثي غـيثثثثـر مـتـطـابـقثثثثـة مثثثثـع العثثثثـقل 

 الفلسفي ( ، من التفكر المجرد ، في المجتمع المدني الحديث .

 بثثالقول الفنثثي العمثثل بتجثثاوز مرتبطثثة ليسثثت فهثثي:  ماتلفثثا لونثثا الفثثن نهايثثة تتاثثذ االفثثق هثثذا فثثي

 التثثأليف جوهريثثة الثثة االرتقثثاء عثثن بعجزهثثا ، الفهثثم ملكثثة لثقافثثة الواحثثد باالتجثثاه بثثل ، الفلسثثفي

42) الفن يعرف الذي التأليف ، والحساسية الفكر بين ، والكلي الفردي بين
) 

 العصثثثر فثثثي بثثثه خاصثثثة نظريثثثة و يفثثثـة لكثثثل فقدانثثثه وحسثثثب تتضثثثمن ال الفثثثن نهايثثثة قضثثثية ان

ي  يتضثثثمن بثثثل الحاضثثثر  فثثثي نحيثثثا ان بوسثثثعنا يعثثثـد لثثثم:  منثثثه الشثثثفاء بشثثثكل عنثثثه الناانفصثثث ايضثثثا

 تفتثثثرض هيثثثدجر عنثثثد سثثثنجدها التثثثي ، الفكثثثرة هثثثذه ، خارجيثثثة علقثثثة بثثثه علقتنثثثا وتظثثثل ، الفثثثن

 حـيـاتـيثثثـة ر يثثثة ،  اتثثثه عثثثـلة مـغـلقثثثـا عـضـويثثثـا كثثثـل تشكثثثـل تاريايثثثة ثقافثثثة كثثثل:  اخثثثرى فكثثرة

 (lehenswelt ) منه جزءاي  كني لم من علة بلوغه يمتنع   . 

                                                           
42

٢٠٨الفن في العصر الحديث ،مصدر سابق  كره ص   
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)مباشثثثرة  جماليثثثة متعثثثة نسثثثتمد ان بامكاننثثثا يعثثثد لثثثم انثثثه هثثثذا يعنثثثي ال
43
 االتصثثثال لثثثثورة أن وكمثثثا  (

 الرقميثثثثة الصثثثثورة ونظثثثثام االنترنيثثثثت فثثثثان ، واالقتصثثثثاد السياسثثثثـة علثثثثـة تثثثثـأثير والمعلوماتيثثثثـة

 موجثثثثـةال عصثثثـر فثثثي الفنيثثثة والوسثثثائل الوسثثثائ  تغيثثثر علثثثة فعثثثال تثثثأثير لهمثثثا كثثثان والشاشثثثة

 التحثثثثوالت عثثثثن ناتجثثثثـة الحداثثثثثة فنثثثثون عثثثثن تميثثثثزه نسثثثثقية أنظمثثثثة يمتلثثثثك الفثثثثن فهثثثثذا  الثالثثثثثة

 أمجثثثثاد مثثثثن البسثثثثاط سثثثثحبت المراكثثثثز فثثثثـي تبثثثثـدالت أحثثثثـدثت واألدائيثثثثة والمعرفيثثثثة الجغرافيثثثثة

 بالسثثثـلطة المتمثلثثثة األميركيثثثة القثثثارة فثثثي و غثثثراءات جديثثثدة مسثثثـوغات لتجثثثـد التشثثثكيلية أوربثثثا

 تلثثثك عنثثثوان هثثثو الفثثثن وكثثثان وتواصثثثلية اتصثثثالية مراكثثثز لتبثثثوء تؤهلهثثثا والنفعيثثثة واالقتصثثثـاد

44).  الموعودة للرفاهية الدعائي والوجه المضمرة السياسة
) 

 منثثثذ التجريثثثد نحثثثو ثابتثثثة باطثثثوات تتقثثثدم العشثثثرين القثثثرن فثثثي الحديثثثثة الفنيثثثة الحركثثثات وكانثثثت 

 الثثثذين التكعيبيثثثون التجربثثثة أكمثثثل ثثثثم ، سثثثيزان عهثثثد منثثثذ التغييثثثر  لثثثك بثثثدأ ولقثثثد القثثثرن مطلثثثع

45).  جديد هندسي اسلو  في ثانية صياغتها ليعيدوا الطبيعية األشكال فككوا
) 

 ن الفنثثثون تجسثثثد حالثثثة بصثثثريه ، تصثثثبو فيمثثثا بعثثثد مثثثادة للسثثثتجابة عنثثثد المتلقثثثي ، يراعثثثة فيهثثثا 

يثثثر مثثثن ردود األفعثثثال ، وبهثثثذا المعنثثثة ، فثثثإن العمثثثل قثثثد يحثثثل محثثثل اللغثثثة المنطوقثثثة ، فثثثي كث

األحيثثثان ، و لثثثك لوجثثثود مصثثثدر مهثثثم مثثثن مصثثثادر عمليثثثة االتصثثثال ، بثثثين الفنثثثان والمتلقثثثي ، 

عثثثن طريثثثق وسثثثي  ، ممثثثثلي بالعمثثثل الفنثثثي ، حتثثثة تكثثثون الحالثثثة أشثثثبه بقثثثار  الثثثنا المكتثثثو  ، 

علثثثة المتلقثثثي فيثثثثه تجسثثثيد الرمثثثثوز ، واسثثثتنباطها ، وتحليلهثثثا ، وهثثثثو مثثثا يحقثثثثق ل ثثثثر الفنثثثثي ، 

ماليثثثثا . وعلثثثثة سثثثثبيل المثثثثثال ، قثثثثد ال يسثثثثبب النظثثثثر  لثثثثة أعمثثثثال فنيثثثثة ، متعثثثثة عمليثثثثة تذوقثثثثه ج

جماليثثثثة ، فثثثثي كثثثثل األحثثثثوال ، وبثثثثذلك ال يتحقثثثثق التثثثثذوق الفنثثثثي ، ومثثثثن المعثثثثروف  ن الشثثثثاا 

االعتيثثادي ، قثثد يمتلثثك اسثثتجابة جماليثثة تلقائيثثة ، اتجثثاه بعثثض األعمثثال فيمثثا تثيثثر أعمثثال أخثثرى 

حالة النفسية ايضا )اشمئزازه وغضبه و لك بتأثير ال
46
) 

                                                           
43

(٢٠٨الفن في العصر الحديث، مصدر سابق  كره ،ص   
44

٨ص الفن المعاصر اساليبه واتجاهاته    
45

١٧٢، ص ٢فنون الغر  في العصور الحديثة ، دار المعارف ، ط :  ١٩٨۳نعمت  سماعيل علم ،    
46
 Ducasse , C .; Philosophy of Art , 3rd Ed . , free press . New York , 1959. P.18   
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 ن المتعثثثة الجماليثثثة ،  نمثثثا تتحقثثثق نتيجثثثة امتثثثزا  النزعثثثات الذاتيثثثة للمتلقثثثي ، بقدراتثثثه المدركثثثة 

ي معقثثثداي ، قثثثد يثثثأتي عثثثن طريثثثق ردود أفعثثثال  يجابيثثثة ، أو سثثثلبية ، ويبقثثثة علثثثة المتلقثثثي ،  امتزاجثثثا

نثثثثي ، أو اقتيادهثثثثا نحثثثثو اقتيادهثثثثا بشثثثثكل أكبثثثثر نحثثثثو تلثثثثك االيجابيثثثثة ، عنثثثثدها يتحقثثثثق التثثثثذوق الف

 السلبية ، فيتحقق العكس من  لك . 

فعنثثثدما يريثثثد المتكيثثثف تحقيثثثق العامثثثل االيجثثثابي عليثثثه تغييثثثر الظثثثروف التثثثي تجعثثثل االسثثثتجابة 

سلبية )
47

. ) 

ويثثثثرأ ) ألبثثثثرت تشثثثثارلز ( ، أن المثثثثرء ، يجسثثثثد المتعثثثثة فثثثثي الفنثثثثون ، ومثثثثن خللهثثثثا يكتسثثثثب 

" باسثثثتطاعتنا تحديثثثد معنثثثـة التجربثثثـة الجماليثثثـة ، بعبثثثـارة التجربثثثة الجماليثثثـة ، وبثثثذلك يقثثثـول : 

المتعثثثـة بالتأمثثثل " ، وقثثثد تعنثثثي كلمثثثة متعثثثة ، بمعناهثثثا الفلسثثثفي ، معنثثثة التثثثذوق علثثثة نحثثثو غيثثثر 

مباشثثثر ، بحالثثثة  هنيثثثة متولثثثدة مثثثن تكثثثرار التجثثثار  فثثثي موضثثثوع مثثثا ، وهنثثثا تكتسثثثب خبثثثرة 

اليثثثة للمتلقثثثي ،  نمثثثا هثثثي نتثثثا  تواصثثثل ، مثثثا التثثثذوق عنثثثد المتلقثثثي وفثثثي الواقثثثع  ن التجربثثثة الجم

بثثثين الشثثثيء أو المنثثثتج والمكتسثثثب ، و لثثثك بتهيثثثؤ  ثثثروف حدوثثثثه ، وهثثثي تسثثثاعد علثثثة تحسثثثس 

 ي . معالم  لك األثر الفنـ
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١٧، ص  ١٩٧۳أبراهيم ، عبد الستار وآخرون : السلوة اجنساني ، دار الكتب الجامعية ، القاهرة ،    
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 الفصل الثالث 

 الفن الشعبي

فثثثثثي هثثثثثذا الفصثثثثثل سثثثثثوف تتطثثثثثرق الباحثثثثثثة الثثثثثة انثثثثثواع الفنثثثثثون الشثثثثثعبية وكيفيثثثثثة ضثثثثثهورها 

 ابزر مكتشفيها .واتجاهاتها و

 :   آرت فن البوب

 1961 االنتشثثثار واسثثثعة واصثثثبحت الفنثثثانين بعثثثض تجثثثار  علثثثة بثثثو  كلمثثثة لثثثوي الفنثثثان اطلثثثق

 مثثثثن واسثثثثتفاد الجريئثثثثة العصثثثثرية ومواضثثثثيعها الثثثثرافض شثثثثكلها السثثثثيريانية مثثثثن اخثثثثذ 1964 –

 الصثثثثناعية بالمواضثثثثيع الفثثثثن ربثثثث  علثثثثة الحثثثثا  مثثثثع التقليثثثثدي الفثثثثن رفثثثثض فثثثثي الثثثثدادا حركثثثثة

) المعاصرة
48
). 

 لصثثثياغة اعثثثادة اال مثثثاهي البثثثو  وأعمثثثال فيثثثه هثثثو الثثثذي العصثثثر لثثثروح متنكثثثر غيثثثر فثثثن وهثثثو

الفنان التي قدمتها البيئة االستهلكية والصناعية . )  فيه يعيش الذي الواقع والمجتمع
49

. ) 

 الريثثثدي تطثثثوير بمثابثثثة يعثثثد وهثثثو ، 1970 و 1950 عثثثامي بثثثين فيمثثثا آرت البثثثو  مثثثذهب يقثثثع

 هثثثذا اسثثثتعان فلقثثثد الصثثثناعية الحضثثثارة واقثثثع اسثثثتغلت التثثثي الافيثثثة ل يثثثادي نتثثثا  وهثثثو ، ميثثثده

  لثثثة يلجثثثأ والثثثثاني ، الفنثثثي العمثثثل فثثثي الصثثثناعية األشثثثياء يسثثثتادم أحثثثدهما بمجثثثالين المثثثذهب

) وغيرهما السينمائية أو التليفزيونية الدعائية الصورة أسلو 
50
.) 

 للفثثثثثن النبيلثثثثثة والمشثثثثثاعر والمنطثثثثثق للثثثثثذوق صثثثثثفعة بمثابثثثثثة يعثثثثثد األهثثثثثو  الفثثثثثن هثثثثثذا مثثثثثثل  ن

 الرأسثثثثمالي االحتكثثثثاري المجتمثثثثع حقيقثثثثة أخثثثثرى جهثثثثة مثثثثن ، يعكثثثثس أنثثثثه كمثثثثا ، واجنسثثثثانية

ي  كثثثثان لقثثثثد ، أنتجثثثثه الثثثثذي والمنحثثثثل المتهثثثثر   اختيثثثثار فثثثثي المبتذلثثثثة السثثثثوقية تتماشثثثثي أن طبيعيثثثثا

 نثثثراه وهثثثانحن ، أمريكثثثا فثثثي اللوحثثثات بثثثه ترسثثثم كانثثثت الثثثذي ، نفسثثثه األسثثثلو  مثثثع الموضثثثوع

 نفسثثثه بالصثثثاب مصثثثحوبا آرت البثثثو  فيهثثثا ليتثثثألق ، األخثثثرى البلثثثدان  لثثثة منثثثتظم بشثثثكل ينقثثثل

                                                           
48

 ، األردن ، عمان ، األولة ط ، يعوالتوز للنشر مجدالوي دار ، التشكيلية الفنون في وافكار قراءات ، واخرون صاحب زهير  

244ص ,  2012- 2011  
49

 ، سعود ملك جامعة ، التربية كلية ، االنترنيت على منشور بحث ، التشكيلية للوحة تجميعي فن الستحداث كمدخل البوب ، هللا عبد بنت ، زهراء  
  18, ص 2008

50 ٦٦لعبة الفن الحديث ، ص   
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 كثثثثل أن ,  ال لفنانيثثثثه المنهمثثثثرة األمثثثثوال و فيهثثثثا المبثثثثال  والحفثثثثاوة النقديثثثثة والمقثثثثاالت والدعايثثثثة

 مثثثتأ ل مثثثا بعثثد ، نجمهثثثا أقثثل مثثثا سثثرعان النهايثثثة مثثثا  لثثة والمتكثثثررة المصثثنوعة المثثثذاهب هثثذه

 .(1انظر نمو   رقم  ) استادامها سوء ضبا  من الفن سماء

 بثثثذور جنبانثثثه فثثثي تضثثثمن قثثثد المثثثثل ومثثثن المضثثثمون مثثثن الاثثثالي الفثثثن مثثثن النثثثوع هثثثذا وكثثثان 

 رغثثثم – الفثثثن هثثثذا انهيثثثار ارتثثثب  ولقثثثد:  Frank Elgar الجثثثـار فرانثثثك قثثثول حثثثد فعلثثثة ؛ هدمثثثه

 ممثثثثا ، ؛ بثثثثه يسثثثمو كثثثثان الثثثثذي ستسثثثهالواال بالسثثثثهولة - الطبيعيثثثثة العناصثثثر لثثثثبعض اسثثثتادامه

 ولقثثثد ، الفنيثثثة بثثثاألمور لهثثثم الدرايثثثة الثثثذين الفنثثثانين مثثثن مهثثثول عثثثدد وتثثثدفق  هثثثور  لثثثة أدى

 التصثثثثوير لفثثثثن الثثثثذهب العصثثثثر علثثثثة أنثثثثت التثثثثي ، الفريثثثثدة الطفثثثثرة لتهيئثثثثة  لثثثثك كثثثثل تضثثثثافر

 .  اللشكلي

 فثثثثي كوسثثثثيلة اليوميثثثثة يثثثثاةالح مثثثثن الجثثثثاهزة باألشثثثثياء االسثثثثتعانة ارت البثثثثو  فنثثثثانو اسثثثثتطاع و

) الوقثثثت  ات فثثثي وقيمثثثة النثثثدرة تكسثثثبه التثثثي العمثثثل فرادنيثثثة فكثثثرة ورفثثثض التعبيثثثر
51
 ولعثثثل ،( 

 تثثثداوال األكثثثثر الوسثثثائل علثثثة االصثثثرار مثثثع محتقثثثراي  كثثثان لمثثثا اسثثثتعماله هثثثو البثثثو  يميثثثز مثثثا

ي  األكثثثثر  جماليثثثة األقثثثل  وسثثثائل اتسثثثتادمه التثثثي الصثثثورة الثثثة العثثثودة اي االعثثثلم لملمثثثو زعفثثثا

 الصثثثثورة ، والتلفزيثثثثون المصثثثثور والمجثثثثلت الصثثثثحافة فثثثثي الفوتوغرافيثثثثة والصثثثثور االعثثثثلم

 فثثثي يلتقثثثي فهثثثو قاسثثثية نقديثثثة محاولثثثة ايثثثه غيثثثا  فثثثي البثثثارد الحيثثثادي الفنثثثان موقثثثف تعكثثثس التثثثي

 عشثثثر والتاسثثثع الثثثثامن القثثثرنين مثثثن األمريكثثثي السثثثا   التصثثثوير مثثثع العامثثثة مظثثثاهره مثثثن كثيثثثر

 الحيثثثثاة مثثثثن موضثثثثوعات وتنثثثثاول وااللثثثثه الصثثثثناعي بالعثثثثالم صثثثثلة  ات كاالي اشثثثث اسثثثثتادام مثثثثع

)  اليوميثثثثثة
52
 بمدنثثثثثه عثثثثثالمهم فيثثثثثه تعثثثثثيش الثثثثثذي الملمثثثثثوس الحقيقثثثثثي العثثثثثالم مثثثثثن وجعلثثثثثوا ،( 

)  بالجملة المنتجة وسلعه واعلناته ومصانعه
53

  . ) 

                                                           
51

 ، 2008 ، حلثثثثثثوات جامعثثثثثثة ، الفنيثثثثثثة التربيثثثثثثة كليثثثثثثة منشثثثثثثور بحثثثثثثث ، الحداثثثثثثثة بعثثثثثثد مثثثثثثا فنثثثثثثون يفثثثثثث المتعثثثثثثددة الوسثثثثثثائط ، زيثثثثثثد ابثثثثثثو عمثثثثثثاد 

www.art.gov.sa ، نت   
52 . 2008 ، المصممين موقع ، ارت البو  فن ، الداود ، محمد  www.desiqnsclualanet 261ص ,      
53  المثلثثثثثث دار الناشثثثثثر ، اللبنانيثثثثثة الجامعثثثثثة ،(  1970 – 1870)  التصثثثثثوير المعاصثثثثثر التشثثثثثكيلي الفثثثثثن ، امهثثثثثز ، محمثثثثثود  

161ص  ، 1981 ، لبنان ، بيروت ، والنشر والطباعة للتصميم  
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 مثثثا صثثثرع انسثثثان يعيشثثثها التثثثي واالحثثثداث ل شثثثياء بصثثثري تقثثثيم اعثثثادة علثثثة يعمثثثل البثثثو  وفثثثن

) الحداثثثثثثة بعثثثثثد
54
 والطثثثثثائرات واالنفثثثثثاق والمدنيثثثثثة الشثثثثثارع  لثثثثثة اللوحثثثثثة حثثثثثدود وتجثثثثثاوز( 

) والسياسثثثثثات
55
 الفوتوغرافيثثثثثة والصثثثثثور والتجميثثثثثع الكثثثثثوال  تقنيثثثثثة اسثثثثثتادام عثثثثثن فضثثثثثلي  ،( 

 والتقنيثثثثثات الميكانيكثثثثثا وتو يثثثثثف واالستنسثثثثثيل والسثثثثثكرين بالسثثثثثلك والطباعثثثثثة الثثثثثرش وتقنيثثثثثات

 انتاجيثثة عمليثثات بتجريثثب و لثثك الفنثثان يثثد ابعثثاد علثثة تنطثثوي والتثثي دبتعمثث التعبيثثر مثثن الااليثثة

 الحثثثر  بعثثثد مثثثا جيثثثل أيثثثدي فثثثي الكثثثوال  وقثثثع حيثثثث الفنثثثان ,  شاصثثثية انعكاسثثثات علثثثة بعيثثثدة

ي  موجثثثودة عناصثثثر مثثثن فنيثثثة اعمثثثال لالثثثق وسثثثيلة وهثثثو التجميثثثع فثثثن الثثثة تطثثثور  حيثثثث مسثثثبقا

 حفثثثز , حيثثثث بدايثثثة األشثثثياء بثثثين الاتصثثث حلقثثثات بإقامثثثة معظمهثثثا فثثثي الفنثثثان مسثثثاهمة تنحصثثثر

 للعمثثثل تسثثثعة ان البصثثثرية الفنثثثون علثثثة ينبغثثثي التثثثي للصثثثي  جذريثثثة مراجعثثثة علثثثة التجميثثثع

" ) بمقتضاها
56

  . ) 

 

  البصري الفن 

 علثثة االعتمثثاد  لثثة فنثثانوه اتجثثه حيثثث ، األوروبيثثة الثثدول مثثن الكثيثثر فثثي البصثثري الفثثن انتشثثر

 و لثثثك ، الفنيثثثة األعمثثثال فثثثي الماتلفثثثة بصثثثورها الحركثثثة عثثثن للتعبيثثثر الحديثثثثة العلميثثثة المعطيثثثات

 . العصر ساد الذي والتكنولوجي العلمي التقدم لمسايرة

 هثثثثو العشثثثثرين القثثثثرن بمنتصثثثثف ابتكثثثثره مثثثثن وأول الفثثثثن هثثثثذا  يجثثثثاد فثثثثي الفضثثثثل صثثثثاحب  ن 

 واألرضثثثثيات ل شثثثثكال البصثثثثري اجدراة تقنيثثثثة علثثثثة ويقثثثثوم( Victor Vasarely) الفنثثثثان

 تجريديثثثثثة وأشثثثثثكال خطثثثثثوط علثثثثثة تعتمثثثثثد  نهثثثثثا كمثثثثثا ، الشثثثثثكلنية خصائصثثثثثها فثثثثثي المتشثثثثثابهة

 المتلقثثثثي عثثثثين فثثثثي بالحركثثثثة اجيهثثثثامي الشثثثثعور تحثثثثدث بحيثثثثث ومعماريثثثثة فنيثثثثة وتصثثثثميمات

Recipient . 

                                                           
54 الربيعي ، نت   
55

79، ص  2012جمينيز ،    
56  دار ، جبرا ابراهيم جبرا مراجعة ، خليل فاري ترجمة ، الثانية العالمية الحر  بعد الفنية الحركات ، لوسي ، سمت ، ادوارد 

106ص ,  5 ص ، 1995 ، العراق ، العامة الثقافية الشؤون  
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 اختصثثثار وهثثثو(  Op)  اختصثثثاراي  أو Op Art آرت األو  مصثثثطلو الفثثثن هثثثذا علثثثة ويطلثثثق

   االخثثثثرين Op Art الثثثـ فنثثثاني ومثثثثن , فثثثن بمعنثثثة art و ، بصثثثري بمعنثثثة optical لكلمثثثة

 أن لدرجثثثثة مرتبثثثثة كانثثثثت التثثثثي الوحثثثثدات تكثثثثرار باسثثثثتادام اشثثثثتهر الثثثثذي c.rostow روسثثثثتو

 الفنانثثثثة و ، واالنتبثثثثاه الر يثثثثة لجثثثثذ  بمفثثثثرده جثثثثزء أي مثثثثن للعثثثثين أهثثثثم يبثثثثدو ترتيبهثثثثا  يقثثثثاع

 الضثثثامة الاألعمثثث مثثثن عثثثددا ابتثثثدعت التثثثي اجنجليزيثثثة Bridget Riley - رايلثثثي بريجيثثثت

 وأعمثثثالهم تصثثثاميمهم ونفثثثذت هثثثذا أصثثثحا  أعمثثثال انتشثثثرت وقثثثد.  متحركثثثة وكأنهثثثا تبثثثدو التثثثي

 . المجاالت من في

 كثيثثثرا أن  ال المدرسثثثة هثثثذه اكتشثثثاف علثثثة كثثثاملين عقثثثدين مثثثن أكثثثثر مثثثرور مثثثن الثثثرغم وعلثثثة 

 . البصري الاداع فن يمارسون يزالون ال اليوم الفنانين من

 علثثثة المرئيثثة الصثثورة دائمثثا للمتلقثثثي يصثثور الثثذي هثثو البصثثثري الثثوهم  ن البصثثري الفثثن فهثثم 

 العثثثين تجمعهثثثا التثثثي المعلومثثثات فثثثإن.  مضثثثللة أو خادعثثثة الر يثثثة تكثثثون حيثثثث ، حقيقتهثثثا غيثثثر

 العنصثثثثر أو المصثثثثدر تطثثثثابق ال نتيجثثثثة تعطثثثثي ، الثثثثدما  بواسثثثثطة معالجتهثثثثا وبعثثثثد المجثثثثردة

 بثثثثاختلف المحثثثثي  مثثثثع التواصثثثثل فثثثثي الفطريثثثثة وغريزتثثثثه اجنسثثثثان رغبثثثثة لعثثثثل و.  المرئثثثثي

 األول الباعثثثث كثثثان االخثثثرين مثثثع وتثثثداولها المعرفثثثة امثثثتلة وفثثثي والبصثثثرية الحسثثثية مثيراتثثثه

 وقراءتهثثثثا المشثثثثاهدة باألشثثثثكال اجحاطثثثثة عبثثثثر البصثثثثـرية اجمكانـثثثثـات كافثثثثـة اسثثثثتغلل لفكـثثثثـرة

 والعظثثثثام الحجثثثثارة علثثثثـة أفكثثثثـاره وتثثثثدوين ر اه رسثثثثـم أهميثثثثـة البثثثثدائي اجنسثثثثان وعثثثثي أن منثثثثذ

 غثثثامض هثثثو ممثثثا الاثثثوف أو المعتقثثثدات أو السثثثحر بثثثدافع  لثثثك أكثثثان وسثثثواء ، وغيرهثثثا والجلثثثود

 آثثثثار مثثن خلفثثثه مثثا عبثثثر درجثثة أقصثثثة  لثثة البصثثثرية بقدراتثثه باالنتفثثثاع التفكيثثر قثثثاده  لثثك كثثل ،

 . هومااوف أحلمه ، حياته قصة ، البدائي الفني تعبيرها تراكيب ثناياها في تحمل شكلنية

) الفكثثثرة توصثثثيل علثثثة وقثثثدرتها ديمومتهثثثا أثبتثثثت األشثثثكال تلثثثك ولعثثثل 
57
 البصثثثري الفثثثن اثثثثر( 

 الفنثثثون مثثثن للعديثثثد الفلسثثثفية النظثثثرة  هثثثور مقدمثثثة العشثثثرين القثثثرن يعتبثثثر التشثثثكيلية اللوحثثثة فثثثي

 العلمثثثثثي التطثثثثثور  لثثثثثة باجضثثثثثافة ، لحديثثثثثثة الفكريثثثثثة التطثثثثثورات بتجا بثثثثثات ارتبطثثثثثت حيثثثثثث ،

                                                           
57

ادوارد سميث ، فن ما بعد الحداثة ت : فاري خليل ، الموسوعة الصغيرة ، دار الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الثقافة واالعلم ،  

( ٦١( ، )  56م ، ص )  ٢٠٠٠العراق ،   
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 مثثثثن لعديثثثثد التطثثثثور  لثثثثك شثثثثمل ولقثثثثد ، الحثثثثديث العصثثثثر فثثثثي سثثثثاد لثثثثذي وجيالتكنولثثثث والتقثثثثدم

 Cubism التكعيبيثثثثثـة المدرسثثثثثـة التجاهثثثثثـات تلثثثثثك أهثثثثثم ومثثثثثن ، الحديثثثثثثة الفنيثثثثثة االتجاهثثثثثات

 Futurism والمسثثثثثثثثثثثثثتقبلية Abstractionism والتجريديثثثثثثثثثثثثثة ، Surrealism والسثثثثثثثثثثثثثريالية

 الفنثثثون فثثثي البصثثثري الفثثثن تثثثأثيرات ت هثثثر ، الفكريثثثة لمفثثثاهيم لتغيثثثر ونتيجثثثة ، وغيرهثثثا...... 

 قثثثد الااصثثثة لفلسثثثفتهم وفقثثثا الفنثثثي االتجثثثاه لهثثثذا الفنثثثانين اسثثثتادام عبثثثر Plastic arts التشثثثكيلية

 وتقنيثثثات الاامثثثات مثثثن التكنولوجيثثثا اسثثثتحدثته مثثثا علثثثة التشثثثكيلين الفنثثثانين مثثثن العديثثثد اعتمثثثد

 عثثثن ابتعثثثدوا ، القثثرن  لثثثك فثثثي  هثثرت والتثثثي لمسثثتحدثة الفكريثثثة المفثثثاهيم  لثثة باجضثثثافة جديثثدة

 بثثثين تثثثرب  مبتكثثثرة تصثثثميمات اسثثثتحداث  لثثثة لينتقلثثثوا الطبيعيثثثة ل شثثثكال المباشثثثر المرئثثثي النقثثثل

 وعلميثثثثة واجتماعيثثثثة ثقافيثثثثة عوامثثثثل مثثثثن تضثثثثمنه مثثثثا بكثثثثل عصثثثثره مفثثثثاهيم و المصثثثثمم الفنثثثثان

 الفثثثرد يثثثاةح بثثثين متوازنثثثة القثثثة تحقيثثثق فثثثي مثثثنهم رغبثثثة و لثثثك ، وغيرهثثثا....  وفنيثثثة واقتصثثثادية

 أوالئثثثك أبثثثرز ومثثثن والمتلحقثثثة السثثثريعة التطثثثورات  ثثثل ي ملحثثثة كحاجثثثة العصثثثر ومتطلبثثثات

 الاثثثداع فثثثن ابتثثثدع مثثثن أول كثثثان الثثثذي Victor Vasarely فثثثازاريلي فيكتثثثور هثثثو الفنثثثانين

) البصري
58
)  . 

ي  بثثثدا البصثثثري الاثثثداع بفثثثن التثثثأثر  األعمثثثال فبثثثدت التشثثثكيلين الفنثثثانين مثثثن العديثثثد لثثثدى واضثثثحا

ي  منحثثثة تنحثثثوا وكأنهثثثا  كتصثثثاميم أعمثثثالهم فنفثثثذت البصثثثري الاثثثداع فثثثن تثثثأثيرات بفعثثثل تصثثثميميا

 فثثثي العصثثثر  لثثثك ورغبثثثات الحتياجثثثات تلبيثثثة  لثثثك وكثثثان منهثثثا الكثيثثثر فثثثي هندسثثثي طثثثابع  ات

 للفنثثثان الفرصثثثة أتثثثاح ممثثثا ، التكنولثثثوجي والتطثثثور الصثثثناعة حركثثثة ومواكبثثثة والتجميثثثل التثثثزين

 والحرفثثثي المباشثثثر النقثثثل عثثثن , مبتعثثثداي  البصثثثري للاثثثداع الفكريثثثة اهيمالمفثثث باسثثثتادام لإلبثثثداع

 التبثثثاين  دراة بهثثثدف المشثثثاهد عثثثين  ثثثثارة علثثثة اهتمامثثثه وتركثثثز الاثثثارجي للعثثثالم لمشثثثاهدات

 فثثي مثثألوف غيثثر هثثو مثثا عثثن للكشثثف مثثداخلي  المفثثاهيم هثثذه فثثي فوجثثد ، واأللثثوان األشثثكال بثثين

 الدراسثثثثات أفثثثثادت لقثثثثد ، مسثثثثتحدثة وتشثثثثكيلية اليثثثثةجم متغيثثثثرات أكسثثثثبها ممثثثثا الفنيثثثثة صثثثثياغته

 والاثثثدع البصثثثرية الظثثثواهر بتفسثثثير اهتمثثثت التثثثي تلثثثك خاصثثثة كثيثثثرا الفنثثثان العلميثثثة والنظريثثثات

                                                           
58

ال شاروح جامعه البصرة كلية الهندسة ، قسم العندسة  اثر الفن البصري في العمار المعاصرة دراسة تحليلة عقيل صالو 

(١٥٩المعماريه ، ص   
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 طريثثثق عثثثن التصثثثميمية ولوحثثثاتهم أعمثثثالهم صثثثياغة فثثثي اجدراة علثثثة تثثثأثير لهثثثا التثثثي واجيهثثثام

 األشثثثثكال عثثثثن بثثثثين حركيثثثثا لالحاصثثثث للتبثثثثاين وصثثثثوال واللونيثثثثة الشثثثثكلنية العناصثثثثر تنظثثثثيم

 التكعيبيثثثثة  لثثثثك مثثثثن أفثثثثادت اجحسثثثثاس التثثثثي المثثثثدارس ومثثثثن ، اللونيثثثثة والمسثثثثاحات والاطثثثثوط

Cubism تنسثثثيق فثثثي الجمثثثالي مبثثثدئها تحقيثثثق فثثثي  الجشثثثطالت مدرسثثثة المثثثذهب اعتمثثثدت فقثثثد 

 منعثثثزال يكثثثون الن يحتثثثا  المثثثدرة فالشثثثكل ، البصثثثري فضثثثائها فثثثي التصثثثويرية األشثثثكال بنيثثثة

 Edgar روبثثثثين ادغثثثثار الثثثثدنماركي النفسثثثثي العثثثثالم دراسثثثثات علثثثثة باالعتمثثثثاد فيتثثثثهخل عثثثثن

Rubin الشثثثكل فثثثي كمثثثا وخلفيتثثثه المشثثثاا الشثثثكل بثثثين االلتبثثثاس قثثثوة علثثثة التأكيثثثد خثثثلل مثثثن 

)  التالي
59
) 

 . " Assemblage Art"  التجميعي الفن

ديث ، يعثثثد مصثثثطلو التجميثثثع مثثثن مصثثثطلحات الفثثثن الحثثثديث ،التثثثة  هثثثرت فثثثة العصثثثر الحثثث

يتوافثثثق هثثثذا النثثثوع مثثثن الفثثثن مثثثع فبثثثرة  وبثثثان الفواصثثثل بثثثين مجثثثاالت الفثثثن الماتلفثثثة ، و لغثثثاء 

"بتعريثثثف الفثثثن التجميعثثثي  Dubuffetالتصثثثنيفات التقليديثثثة القديمثثثة للفنثثثون حيثثثث قثثثام دبوفيثثثه " 

assemblage art   بأنثثثه "هثثثو الفثثثن الثثثذى يثثثتم فيثثثه تجميثثثع عناصثثثر مثثثن الواقثثثع ليمحثثثو بثثثذل

لحثثثدود الفاصثثثلة بثثثين الرسثثثم الثثثذاتي والنحثثثت لصثثثالو الفبثثثرة األبسثثث  فبثثثرة ترتيثثثب العديثثثد مثثثن ا

 األجزاء

 

  لثثثـي وسثثثعي التجريثثثدي الفثثثن عليهثثا سثثثيطر التثثثي الموضثثثوعات تغيثثر  لثثثة أدي فنثثثي أسثثثلو  هثثو 

 الطبيعيثثثـة البيئثثثة مثثثـن جثثثـاهزة ومكونثثثـات أجثثثزاء اسثثثتادام علثثثة تعتمثثثد جديثثثدة جماليثثثة تكثثثوين

) والنحت التصوير فن بين تجمع أعمال في وتو يفها والمصنوعة
60

  . ) 

 مجتمثثثثع لفكثثثثر صثثثثادقة وترجمثثثثة كامتثثثثداد والسثثثثتنيات الامسثثثثينيات فثثثثي الفنيثثثثة الحركثثثثات جثثثثاءت

 واجسثثثثتهلكية الصثثثثناعية المالفثثثثات مثثثثن الفنيثثثثة الحركثثثثات بعثثثثض ,فأتاثثثثذت العشثثثثرين القثثثثرن

                                                           
59

(٢٦ص ) ,  ما بعد الحداثةن ادوارد سميت ف    
60
 Martin Friedman and others , ( 1988 ) : " Sculpture inside outside , Walker art center , Minneapolis 

rixxoli , New York , p.39 
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 نـتثثثـا  مثثثـن جثثثـزء شثثثعبيةال الثقافثثثة أن واعتبثثثرت الفنيثثثة األعمثثثال لبنثثثاء مصثثثدرا اليوميثثثة للحيثثثـاة

 والتطثثثور والتغييثثثر لإلنتثثثا  قابثثثل اجنسثثثان يسثثثتادمه مثثثا فكثثثل والتكنولوجيثثثة الصثثثناعية الثثثثـورة

 ر يتثثثه  مكانيثثثة بثثثل مباشثثثرة النفعيثثثة قيمتثثثه علثثثة الصثثثناعي اجنتثثثا  مثثثع التعامثثثل يقتصثثثـر ولثثثم

 قبثثثاال  السثثثتينات فتثثثرة فثثثي الفنثثثون القثثثت هكثثثذا ، أخثثثرى أعمثثثال فثثثي تو ثثثف مـجثثثـردة بصثثثـورة

 الفنيثثثة الحركثثثات بعثثثض جثثثاءت وقثثثد واالنتشثثثار اجنتثثثا  فثثثي كالصثثثناعة الفثثثـن وأصثثثبو جمثثثاهيرا

  هثثثرت الفتثثرة هثثذه فثثي الفنيثثة األعمثثال بعثثض أسثثعار قيمثثة جرتفثثاع فـعثثـل وكثثـرد نفسثثها لتؤكثثد

 نقثثثي نشثثثاط انثثثه علثثثة بثثثل كسثثثلعة الفثثثن معاملثثثة عثثثدم ضثثثرورة  لثثثة دعثثثـت جديثثثـدة فنيثثثة حركثثثات

. ) الحضارية والقيم اجنسانية الـروح مع يتناسب
61
  ) 

 الفثثثن هثثثو"  بأنثثثـه التجميعثثثي الفثثثن مثثثن الجديثثثد النثثثوع هثثثذا ليوضثثثو Dubuffet دوبوفيثثثه اسثثثتطرد

 الرسثثثـم بثثثين الفاصثثثلة الحثثثدود مثثثن الكثيثثثر لينتثثثزع الواقثثثع مثثثن عناصثثثر تجميثثثع فيثثثه يتكثثثون الثثثذي

" ) والعناصر األجزاء ترتيب وهي الفكرة لصالو والنحت الزيتي
62
). 

 

 

 فتثثثـرة فثثثي الحداثثثثة بعثثثد مثثثا فنثثثون فثثثي وتطثثثور الحداثثثثة فنثثثون فثثثي  هثثثر تقنثثثي أسثثثلو  التجميثثثع 

 نصثثثـف أو طبيعثثثـة أكانثثثـت سثثثواء الماتلفثثثة الاامثثثات التعبيثثثر علثثثة قثثثائم فنثثثي كأتجثثثاه السثثثتنيات

 التكثثثـوين يلعثثثـب وهنثثثا المجسثثثم أو المسثثثطو سثثثواء العمثثثل سثثثطو علثثثة الصثثثنع جثثثاهزة أو مصثثثنعة

 الجثثثامو وخيالثثثه الفنيثثثة وثقافتثثثه الفنثثثان لابثثثرة نثثثاتج التكثثثوين وحبكثثثة عمثثثلال فثثثي األساسثثثي الثثثدور

   والجمالية الفنية والقيم التصميم أسس االعتبار في األخذ مـع

 عنثثثثثد للفثثثثثن المثثثثثوجزة الموسثثثثثوعة فثثثثثي Raymond Charmet تشثثثثثارميه  ريمثثثثثون ويثثثثثذ ر

  البثثثثثوال مصثثثثثطلو مثثثثثن أشثثثثثمل مصثثثثثطلو التجميثثثثثع" بأنثثثثثه بثثثثثالبوال  التجميثثثثثع فثثثثثن مقارنثثثثثة

Collage المتعثثثثثددة الوسثثثثثائ  وأعمثثثثثال الزيتثثثثثي التصثثثثثوير و ثثثثثذل  النحثثثثثت علثثثثثة وينطبثثثثثق 

                                                           
61

التكنولوجيـا الحديثـة وأثرها علة علقة الشكل بالقاعدة في تحت ( : "  ٢٠٠٢بد المنعم عبد المقصـود يوسـف ) محمد الصادق ع 

49القرن العشرين " رسالة ماجستير غيـر منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ص   
62

  , Richard Leslie( 1997) Pop Art A New Generation Of Style , Todri 
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multi media المجمعثثثة الرسثثثومات مثثثثل combine paintings  التقنيثثثة هثثثذه راقثثثت وقثثثد 

ي  يثثثثثثثدخل وهثثثثثثثو ، والسثثثثثثثريالية الثثثثثثثدادا لفنثثثثثثثاني  ثيثثثثثثثرا ) البيئثثثثثثثات  بثثثثثثثداع فثثثثثثثي عمومثثثثثثثا
63
) 

environments ) 

 معثثثرض فثثثي هثثثذا وتمثثثثل الفنثثثة النشثثثاط بثثثؤرة فثثثي أصثثثبو قثثثد جميعيثثثةالت باألسثثثاليب االهتمثثثام  ن

 The Art التجميثثع فثثن باسثثم ينويثثور  فثثي الحثثديث الفثثن متحثثف نظمثثه 1961 عثثام أقثثيم عثثام

Assemblage  زايثثثتس ويليثثثامس  تبثثثه التثثثأثير عثثثالة  تثثثالو  صثثثحبة William C. Seitz 

)النقثثثاد  بثثثين موضثثثة تجميثثثع  لمثثثة أصثثثبحت لثثثذل  تبعثثثا
64
 التجميعيثثثة األعمثثثال تسزايثثث عثثثرف( 

 بأنها المعرض هذا في

 . منقوشة أو قوالب في مضافة أو مرسومة أو مدهونة ال  Assempleled مجمعة أوالي:  

ي   ي  أو  ليثثثثا  مثثثثا ، لهثثثثا المبونثثثثه عناصثثثثرها : أن ثانيثثثثا  مصثثثثنعة أو طبيعيثثثثة خامثثثثات هثثثثي جزئيثثثثا

) فنيثثة خامثثات تبثثون أن بهثثا قصثثد  املثثة أشثثياء مثثن أجثثزاء أو أشثثياء أو ، قبثثل مثثن مشثثبلة
65
 )، 

ي  موجثثثودة أشثثثياء تجميثثثع يثثثتم فيثثثه النحثثثت مثثثن فرعيثثثة طبقثثثة التجميثثثع أن نجثثثد هنثثثا ومثثثن  مسثثثبقا

ي، بحيثثث التميثثز وسثثهلة  هثثذا فثثي تغيثثرت قثثد  لثث  مثثع ولبنهثثا واضثثحة األصثثلية هويتهثثا تظثثل معثثا

 السياق .

أى أنهثثثثا معروفثثثثة ولبنهثثثثا تتاثثثثذ شثثثثبلي جديثثثثداي داخثثثثل العمثثثثل الفنثثثثي )
66

العمثثثثل الفثثثثن ( ومعنثثثثة )

التجميعثثثة( فثثثة قثثثاموس الفنثثثون الجميلثثثة "أنثثثه تقنيثثثة بنثثثاء أعمثثثال ثلثيثثثة األبعثثثاد باسثثثتادام عثثثدد 

مثثثن األشثثثياء المر بثثثة ، ويحثثثدث  لثثث   فثثثة بعثثثض األحيثثثان مثثثع اسثثثتادام العناصثثثر المشثثثثبلة  

بواسطة الفنان" )
67
)   

 

                                                           
63 التربيثثثة  : الوسثثثائ  التشثثثبيلية المسثثثتحدثة  مثثثدخل جثثثثراء مجثثثال األشثثثغال الفنيثثثة ، بحثثثوث فثثثة 2002حمثثثود حامثثثد محمثثثد ،  

 الفنية والفنون ، المجلد السادس ، العدد السادس ، نوفمبر ،  لية التربية الفنية ،جامعة حلوان
64 322, صنهضة العربية ، القاهرة: التبوين فة الفنون التشبيلية ، دار ال 1995عبد الفتاح رياض    
65

78, صماتار الصحاح،دار النهضة المصرية ،القاهرة عبد القادر الرازى "بدون تاريخ":   
66 221معجم لسان العر ، الجزء السادس عشر , ص بدون  تاريخ : ور،ظابن من   
67   1973,  ة األميريثثثة القثثثاهرةالمعجثثثم اللغثثثوى ، مجموعثثثة المصثثثطلحات العلميثثثة والفنيثثثة ، المجلثثثد الاثثثامس عشثثثر ، المطبعثثث 

135م , ص  
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 الشعبي* الفن من نماذج*

 والتثثي الفنثثانين مثثـن لمجموعثثة الفنيثثة األعمثثال بعثثض بتحليثثل الباحثثثة تقثثوم سثثبق مثثا خثثلل ومثثن

 داخثثثل المسثثثتادمة والاامثثثات تحليثثثل بعثثثض اللوحثثثات التشثثثكيلية فثثثي الفثثثن الشثثثعبي  علثثثة تعتمثثثد

 الدراسثثثة فثثثروض ضثثثوء فثثثي للعمثثثل واجنشثثثائي الهيكلثثثـي البنثثثـاء هثثثـو الثثثذي والتصثثثميم العمثثثل

 .   مسبقا المحددة

 

 العمثثثل واألبعثثثاد اسثثثم الفنثثثان وحثثثة مثثثن حيثثثث اسثثثمقامثثثت الباحثثثثة بثثثد راسثثثة الل اجـــراءات العينـــة :

 المسثثثثثتادمة وقامثثثثثت  العمثثثثثـل والاامثثثثثـات ونثثثثثـوع العثثثثثـرض  مكثثثثثان و اجنتثثثثثا  اللوحثثثثثة وسثثثثثنة

 للعمل . والجمالي التشكيلي بالتحليـل

 

 

 

 

 

 

 (1نمو   رقم )

 

  وارهول أندري:  الفنان اسم

   شاصية صورة:  العمل اسم

  1966:  االنتا  تاريخ

   سلكسكرين طباعة:  الاامة

 سم 57 2×  57.2:  القياس
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  تحليل العمل : 

 مثثثرات تسثثثع الفنثثثان جسثثثدها متكثثثرر بشثثثكل رسثثثمها ثثثثم شاصثثثية صثثثورة مثثثن التشثثثكيل يتكثثثون

 الثثة وارهثثول الفنثثان ومثثال افقثثي صثثف لكثثل صثثور ثلثثثة بشثثكل وزعثثت والقيثثاس الحجثثم بثثنفس

  والتركثثثثثوازي واألخضثثثثثر األصثثثثثفر اللثثثثثون عثثثثثن فضثثثثثل وتدرجاتثثثثثه االحمثثثثثر اللثثثثثون اسثثثثثتادام

 السثثثثطو علثثثثة المتكثثثثررة الشاصثثثثية للصثثثثور وضثثثثوء  ثثثثل بثثثثذلك مشثثثثكلة الغثثثثامق والقهثثثثوائي

 اسثثثثتادامه عبثثثثر الملكسثثثثكرين تقنيثثثثة مثثثثن وتقتثثثثر  األحمثثثثر اللثثثثون عليثثثثه طغثثثثة الثثثثذي البصثثثثري

 مثثثثن تتجسثثثثد المتحركثثثثة االعلنثثثثات مثثثثن تقتثثثثر  متغثثثثاير بشثثثثكل واللمثثثثع البثثثثراق االحمثثثثر للثثثثون

 فثثثي المسثثثتهلك ثقافثثثة مثثثن جثثثزء تعثثثد والتثثثي جديثثثد مثثثن انتاجهثثثا واعثثثادة رةللصثثثو التكثثثرار خثثثلل

 فثثثثي والتركيثثثثب االختثثثثزال طريثثثثق عثثثثن ماتلفثثثثة بأفكثثثثار عنهثثثثا والتعبيثثثثر اليوميثثثثة االنسثثثثان حيثثثثاة

 للعمثثثثل الواقعيثثثثة التفاصثثثثيل بعثثثثض اضثثثثافة مثثثثع الحريريثثثثة الشاشثثثثة باسثثثثتادام الطباعثثثثة مجثثثثال

 البثثثثثو  لفثثثثثن الشثثثثثعبية الثقافثثثثثة مثثثثثع بتتناسثثثثث تعبيثثثثثري بأسثثثثثلو  ونفثثثثثذت جمثثثثثالي بعثثثثثد لتمنحثثثثثه

 االشثثثثياء قثثثثرأه اعثثثثادة عبثثثثر االسثثثثتهلكي للمجتمثثثثع اليثثثثومي الواقثثثثع مثثثثأخو ة الشثثثثكل ومرجعيثثثثات

 .   جديدة بطريقة

 مثثثع تتناسثثثب متعثثثددة بثثثالوان الشثثثكل نسثثثخ خثثثلل مثثثن ومبسثثث  ماتثثثزل باسثثثلو  التكثثثوين يظهثثثر

 التفثثثاوت علثثثة التركيثثثز بثثثرع االسثثثتهلكي المجمثثثع الفنثثثان خللثثثه مثثثن يفعثثثل والثثثذي العمثثثل بنيثثثة

 . اللوني

 

 ( 2نمو   رقم )
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   .   البصرية الادع:  اللوحة اسم

 .  فازريلي فكتور:  الفنان

 . ١٩٧٢:  التاريخ

   ٨٦×  سم 86:  األبعاد 

 .  كنفاس علة أكرلك: الاامات

 . نيويورة/  راين ديتس معرض

 

  

 : العمل تحليل

 صثثثليب شثثثكل علثثثة األربثثثع جهاتثثثه مثثثن يمتثثثد للوحثثثةا وسثثث  مثثثن يبثثثرز كرويثثثا شثثثكل العمثثثل مثثثثل 

 حقثثثق وقثثثد أخثثثرى كرويثثثة  شثثثكال أربعثثثة اللوحثثثة أركثثثان عنثثثد تبثثثرز فيمثثثا اللوحثثثة جوانثثثب  لثثثة

 الاطثثثوط حجثثثوم فثثثي التثثثدر  طريثثثق عثثثن بثثثالعمق والشثثثعور السثثثطوح فثثثي التبثثثاين هثثثذا الفنثثثان

 . اللوحة تقدم عند تتسع دقيقة خطوط شكل علة العمق في وانسيابها ل شكال المحددة

 معتمثثثة اللوحثثثة مقثثثدم فثثثي مضثثثيئة تكثثثون التثثي اللونيثثثة الثثثدرجات فثثثي االيقثثثاع طريثثثق عثثثن وكثثذلك 

 مراجثثثع دون واللثثثون الاثثث   لثثثة تنتسثثثب التثثثي باألشثثثكال مثثثؤمن انثثثه فثثثازاريلي بثثثرأ , العمثثثق فثثثي

 الحركثثثي اجيقثثاع اسثثتغلل هنثثا يعتمثثثد فهثثو تعقيثثداي  أكثثثر تجميعثثثات فثثي كوحثثدات تسثثتعمل طبيعيثثة

 فثثي رغبتثثه مثثن أكثثثر بمجملثثه العثثين  لثثة توصثثيله علثثة ويعمثثل ، واأللثثوان الاطثثوط ولثثدةت الثثذي

 بحثثثد متكثثثامل شثثثيئا تؤلثثثف ال فيثثثه األشثثثكال بثثثأن يثثثوحي هثثثذا وعملثثثه ، بعينثثثه محثثثدد شثثثكل تحقيثثثق

 خثثار  ممتثثدأ تايلثثه للمتلقثثي ينبغثثي لثثه حثثدود ال واسثثع نسثثيج مثثن مثثأخو ة أجثثزاء هثثي بثثل ،  اتثثه

 مثثثثن نهائيثثثثة ال وشثثثثبكة هائثثثثل بحجثثثثم العمثثثثل تصثثثثور يمكثثثثن بحيثثثثث ، الفيزيثثثثائي البصثثثثر حثثثثدود

 العمثثثق يعمثثثل العمثثثل هثثثذا ففثثثي ، ووجثثثوده المتلقثثثي  هثثثن علثثثة تسثثثتحو  التثثثي البصثثثرية العلقثثثات
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 الغثثثثوص فثثثثي مسثثثثتمر النهثثثثائي عمثثثثق نحثثثثو المتلقثثثثي حثثثثواس وسثثثثحب النظثثثثر اجتثثثثذا  علثثثثة

 اسثثثتقطا  تهثثثدف وهثثثي ليفثثثازاري لثثثدى المتمركثثثزة اجشثثثكال لعبثثثة انثثثه ، الثثثداخل نحثثثو واالنطثثثواء

 تتطثثثثور أشثثثثكال تحريثثثثر  لثثثثة تنتهثثثثي بحيثثثثث ، والمسثثثثافات والحجثثثثوم واللثثثثون الضثثثثوء مثثثثؤثرات

 شثثثثد علثثثثة قثثثادرة انهثثثثا اال ، غموضثثثها مثثثثن الثثثثرغم علثثثة محسثثثثوس وجثثثود  ات  شثثثثكال ، دائمثثثا

 .  تشاء كما وتوجيهها بها والتحكم المتلقي حواس

 تحويثثثل عمليثثثة مثثثن مهثثثم جثثثزء هثثثو بثثثل يقثثثيالحق الفنثثثان مقصثثثد لثثثيس والعمثثثق األبعثثثاد تحقيثثثق ان

 تشثثثكل    الثثثواقعي الوجثثثود أصثثثل فثثثي الكامنثثثة الحقيقيثثثة الهندسثثثية البنثثثي لعثثثالم الاثثثارجي المظهثثثر

 الهندسثثثثية التراكيثثثثب بأصثثثثل الرتباطهثثثثا المباشثثثثر لإلسثثثثتيعا  قابلثثثثة وهثثثثي ، األصثثثثلي جثثثثوهرة

 العثثالم عثثن برتثثهخ بفعثثل وجودهثثا اجنسثثاني العقثثل يفتثثرض   .  طبيعثثي شثثئ كثثل داخثثل المجثثردة

(  فثثثازاريلي)   بثثثداع  لثثثة االنتبثثثاه يلفثثثت آخثثثر شثثثيئا العمثثثل هثثثذا فثثثي ان غيثثثر المسثثثتقرة وقوانينثثثه

 تثثثثدر  فيعتمثثثثد ، آخثثثثر نثثثثوع مثثثثن اللثثثثوني االيقثثثثاع بتنثثثثوع تتميثثثثز التثثثثي القليلثثثثة أعمالثثثثه مثثثثن فهثثثثو

 فهثثثو األسثثثود  مثثثا واألحمثثثر البنفسثثثجي مثثثن بمكملتهثثثا وعلقاتهثثثا واألزرق واألصثثثفر األخضثثثر

 .   واأللوان ل شكال الحركي الفعل تحقيق عليها يتم سالبة وأرضية العمق تحقيق عنصر

 ومثثثا الحداثثثثة فنثثثون بثثثين الرئيسثثثة الوصثثثل صثثثلة مثثثا بمعنثثثة كانثثثت ربمثثثا(  فثثثازريلي)   عمثثثال وان

 آرت والبثثثو  الحركثثثي الفثثثن وانجثثثازات الهندسثثثية مونثثثدريان  بثثثداعات بثثثين الثثثرب  وحلقثثثة بعثثثدها

 .جمالية االلوان  يحقق ذيال األمر بعد فيما

 

 النتائج 

 في نهاية هذه الدراسة توصلت الباحثة الة ابرز النتائج وكانت : 

كانثثثت الحركثثثات الفنيثثثة الحديثثثثة فثثثي القثثثرن العشثثثرين تتقثثثدم باطثثثوات ثابتثثثة نحثثثو التجريثثثد  (1

منثثذ مطلثثع القثثرن ولقثثد بثثدأ  لثثك التغييثثر منثثذ عهثثد سثثيزان ، ثثثم أكمثثل التجربثثة التكعيبيثثون 

 فككوا األشكال الطبيعية ليعيدوا صياغتها ثانية في اسلو  هندسي جديد الذين
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 ن الفنثثثثون تجسثثثثد حالثثثثة بصثثثثريه ، تصثثثثبو فيمثثثثا بعثثثثد مثثثثادة للسثثثثتجابة عنثثثثد المتلقثثثثي ،  (2

 يراعة فيها ردود األفعال

فثثثإن العمثثثل قثثثثد يحثثثل محثثثل اللغثثثثة المنطوقثثثة ، فثثثثي كثيثثثر مثثثن األحيثثثثان ، و لثثثك لوجثثثثود  (3

التصثثال ، بثثين الفنثثثان والمتلقثثي ، عثثن طريثثق وسثثثي  ، مصثثدر مهثثم مثثن مصثثثادر عمليثثة ا

ممثثثثلي بالعمثثثل الفنثثثي ، حتثثثة تكثثثون الحالثثثة أشثثثبه بقثثثار  الثثثنا المكتثثثو  ، علثثثة المتلقثثثي 

فيثثثثه تجسثثثثيد الرمثثثثوز ، واسثثثثتنباطها ، وتحليلهثثثثا ، وهثثثثو مثثثثا يحقثثثثق ل ثثثثثر الفنثثثثي ، عمليثثثثة 

 تذوقه جماليا .

، وهثثثثو يعثثثثد بمثابثثثثة تطثثثثوير  1970و  1950يقثثثثع مثثثثذهب البثثثثو  آرت فيمثثثثا بثثثثين عثثثثامي  (4

الريثثدي ميثثده ، وهثثذا الفثثن األهثثو  يعثثد بمثابثثة صثثفعة للثثذوق والمنطثثق والمشثثاعر النبيلثثة 

للفثثثثن واجنسثثثثانية ، كمثثثثا أنثثثثه يعكثثثثس ، مثثثثن جهثثثثة أخثثثثرى حقيقثثثثة المجتمثثثثع االحتكثثثثاري 

ي أن تتماشثثثثي السثثثثوقية  الرأسثثثثمالي المتهثثثثر  والمنحثثثثل الثثثثذي أنتجثثثثه ، لقثثثثد كثثثثان طبيعيثثثثا

 اختيار الموضوع مع األسلو  نفسهالمبتذلة في 

اسثثثتطاع فنثثثانو البثثثو  ارت االسثثثتعانة باألشثثثياء الجثثثاهزة مثثثن الحيثثثاة اليوميثثثة كوسثثثيلة فثثثي  (5

 التعبير ورفض فكرة فرادنية العمل التي تكسبه الندرة وقيمة في  ات الوقت

الفثثثن البصثثثري يقثثثوم علثثثة تقنيثثثة اجدراة البصثثثري ل شثثثكال واألرضثثثيات المتشثثثابهة فثثثي  (6

ها الشثثثثكلنية ، كمثثثثا  نهثثثثا تعتمثثثثد علثثثثة خطثثثثوط وأشثثثثكال تجريديثثثثة وتصثثثثميمات خصائصثثث

 فنية ومعمارية بحيث تحدث الشعور اجيهامي بالحركة في عين المتلقي

اسثثثتادام الفنثثثانين لهثثثذا االتجثثثاه عبثثثر   هثثثرت تثثثأثيرات الفثثثن البصثثثري فثثثي الفنثثثون التشثثثكيلية (7

نين التشثثكيلين علثثة مثثا اسثثتحدثته الفنثثي وفقثثا لفلسثثفتهم الااصثثة قثثد اعتمثثد العديثثد مثثن الفنثثا

التكنولوجيثثثثا مثثثثن الاامثثثثات وتقنيثثثثات جديثثثثدة باجضثثثثافة  لثثثثة المفثثثثاهيم الفكريثثثثة لمسثثثثتحدثة 

 والتي  هرت في  لك القرن 

امثثثا الفثثثن التجميعثثثي هثثثو الفثثثن الثثثذى يثثثتم فيثثثه تجميثثثع عناصثثثر مثثثن الواقثثثع ليمحثثثو بثثثذل   (8

و الفبثثثرة األبسثثث  فبثثثرة العديثثثد مثثثن الحثثثدود الفاصثثثلة بثثثين الرسثثثم الثثثذاتي والنحثثثت لصثثثال
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ترتيثثثب األجثثثزاء. وهثثثو أسثثثلو  فنثثثي أدي  لثثثة تغيثثثر الموضثثثوعات التثثثي سثثثيطر عليهثثثا 

الفثثثثثن التجريثثثثثدي وسثثثثثعي  لثثثثثـي تكثثثثثوين جماليثثثثثة جديثثثثثدة تعتمثثثثثد علثثثثثة اسثثثثثتادام أجثثثثثزاء 

ومكونثثثـات جثثثـاهزة مثثثـن البيئثثثة الطبيعيثثثـة والمصثثثنوعة وتو يفهثثثا فثثثي أعمثثثال تجمثثثع بثثثين 

 فن التصوير والنحت

 

 

 

 

 

 

 

 لمصادر ا

 

،  ١د بلسثثثثثم محمثثثثثد ، الفثثثثثن المعاصثثثثثر اسثثثثثاليبه واتجاهاتثثثثثه , بغثثثثثداد مكتثثثثثب الفثثثثثتو ،ط (1

٥ص٢٠١٥
  

أبثثثراهيم ، عبثثثد السثثثتار وآخثثثرون : السثثثلوة اجنسثثثاني ، دار الكتثثثب الجامعيثثثة ، القثثثاهرة ،  (2

 ١٧، ص  ١٩٧۳

 221ابن منظور، بدون  تاريخ : معجم لسان العر ، الجزء السادس عشر , ص (3

ت ، لوسثثثثثي ، الحركثثثثثات الفنيثثثثثة بعثثثثثد الحثثثثثر  العالميثثثثثة الثانيثثثثثة ، ترجمثثثثثة ادوارد ، سثثثثثم (4

فاثثثري خليثثثل ، مراجعثثثة جبثثثرا ابثثثراهيم جبثثثرا ، دار الشثثثؤون الثقافيثثثة العامثثثة ، العثثثراق ، 

 106, ص  5، ص  1995

 فاطمثثثثثة الجيوشثثثثثي ، جثثثثثان مثثثثثاري شثثثثثيفر , الفثثثثثن فثثثثثي العصثثثثثر الحثثثثثديث  ،ترجمثثثثثة  د. (5

 ٢٠٤،ص١٩٩٦العربية السورية ،دمشق  ةيفي الجمهور ، ةمنشورات وزارة الثقاف



 

 
 

23 

،  1987، دار المعرفثثثثة الجامعثثثثة ، اجسثثثثكندرية ،  1جميثثثثل صثثثثليبا المعجثثثثم الفلسثثثثفي ،    (6

 405ص 

: الوسثثثثائ  التشثثثثبيلية المسثثثثتحدثة  مثثثثدخل جثثثثثراء مجثثثثال  2002حمثثثثود حامثثثثد محمثثثثد ،  (7

دد السثثثادس األشثثثغال الفنيثثثة ، بحثثثوث فثثثة التربيثثثة الفنيثثثة والفنثثثون ، المجلثثثد السثثثادس ، العثثث

 ، نوفمبر ،  لية التربية الفنية ،جامعة حلوان

 111، ص  1983الرازي ، أبو بكر : ماتار الصحاح ، دار الرسالة ، الكويت ،  (8

زهثثثراء ، بنثثثت عبثثثد هللا ، البثثثوب كمثثثثدخل السثثثتحداث فثثثن تجميعثثثي للوحثثثة التشثثثثكيلية ،  (9

 18, ص 2008بحث منشور على االنترنيت ، كلية التربية ، جامعة ملك سعود ، 

زهيثثثثثثر صثثثثثثاحب واخثثثثثثرون ، قثثثثثثراءات وافكثثثثثثار فثثثثثثي الفنثثثثثثون التشثثثثثثكيلية ، دار  (10

, ص  2012- 2011مجثثثثثثثدالوي للنشثثثثثثثر والتوزيثثثثثثثع ، ط األولثثثثثثثة ، عمثثثثثثثان ، األردن ، 

244 

، دار الكتثثثثثا   1سثثثثثعيد علثثثثثوش : معجثثثثثم المصثثثثثطلحات األدبيثثثثثة المعاصثثثثثرة ، ط  (11

 62، ص  1982اللبناني ، بيروت ، 

التبثثثثثوين فثثثثثة الفنثثثثثون التشثثثثثبيلية ، دار النهضثثثثثة :  1995عبثثثثثد الفتثثثثثاح ريثثثثثاض  (12

 322العربية ، القاهرة, ص

عبثثثثد القثثثثادر الثثثثرازى "بثثثثدون تثثثثاريخ": ماتثثثثار الصثثثثحاح،دار النهضثثثثة المصثثثثرية  (13

 78, ص،القاهرة

عمثثثاد ابثثثو زيثثثد ، الوسثثثائط المتعثثثددة فثثثي فنثثثون مثثثا بعثثثد الحداثثثثة ، بحثثثث منشثثثور  (14

 ، نت  www.art.gov.sa،  2008كلية التربية الفنية ، جامعة حلوات ، 

 2008محمثثثثثثثثثثثد ، الثثثثثثثثثثثداود ، فثثثثثثثثثثثن البثثثثثثثثثثثو  ارت ، موقثثثثثثثثثثثع المصثثثثثثثثثثثممين ،  (15

.www.desiqnsclualanet    261, ص 
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( : "  ٢٠٠٢محمثثثثثثثثد الصثثثثثثثثادق عبثثثثثثثثد المثثثثثثثثنعم عبثثثثثثثثد المقصثثثثثثثثـود يوسثثثثثثثثـف )  (16

التكنولوجيثثثـا الحديثثثثـة وأثرهثثثا علثثثة علقثثثة الشثثثكل بالقاعثثثدة فثثثي تحثثثت القثثثرن العشثثثرين " 

 49ورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ص رسالة ماجستير غيـر منش

( ،  1970 – 1870محمثثثثثود ، امهثثثثثز ، الفثثثثثن التشثثثثثكيلي المعاصثثثثثر التصثثثثثوير )  (17

الجامعثثثة اللبنانيثثثة ، الناشثثثر دار المثلثثثث للتصثثثميم والطباعثثثة والنشثثثر ، بيثثثروت ، لبنثثثان ، 

 161، ص  1981

مجلثثثثد الاثثثثامس المعجثثثثم اللغثثثثوى ، مجموعثثثثة المصثثثثطلحات العلميثثثثة والفنيثثثثة ، ال (18

 135م , ص  1973عشر ، المطبعة األميرية القاهرة,  

مثثثثولر ، جثثثثي ، اي . وفرانثثثثك ابلثثثثز ، مئثثثثة عثثثثام مثثثثن الرسثثثثم الحثثثثديث . ترجمثثثثه  (19

 274، ص  1988فاري خليل ، دار المأمون . بغداد ، 

مثثثثولر ، جثثثثي ، اي . وفرانثثثثك ابلثثثثز ، مئثثثثة عثثثثام مثثثثن الرسثثثثم الحثثثثديث . ترجمثثثثه  (20

 274، ص  1988. بغداد ،  فاري خليل ، دار المأمون

فنثثثثون الغثثثثر  فثثثثي العصثثثثور الحديثثثثثة ، دار :  ١٩٨۳نعمثثثثت  سثثثثماعيل عثثثثلم ،  (21

 ٢المعارف ، ط 

 

 

 

 المصادر 

 

1) Ducasse , C .; Philosophy of Art , 3rd Ed . , free press . New York , 

1959. P.18   
2) Martin Friedman and others , ( 1988 ) : " Sculpture inside outside , 

Walker art center , Minneapolis rixxoli , New York , p.39 
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3) Osborne . Harold . The Oxford Companion To atr . great Britain 1988 

, P.12 
4) Richard Leslie( 1997) Pop Art A New Generation Of Style , Todri 

 

 

 

 

 جمهورية العراق 

 

 

 

 

 

 لبحث العلمي وزارة التعليم العاىلي وا

 جامعة دياىل

 كلية الفنون الجميلة

 فنون التشكيليةقسم ال

 

اثية البغدادية((    )) تكامل بنائية اللوحة التشكيلية المعارصة من خالل توظيف الرموز البر

 

ي الفنون التشكيلية / قسم الرسم 
 
 بحث تخرج مقدم كجزء للحصول عل درجة البكلوريوس ف
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 )) وفوق كل ذي علم عليم ((
 

 تقدمت به الطالبة 

 ة غانم رشيد حميدداني

 

اف                                                                        بإشر

 أ.د.جوالن حسير  علوان                                                           

 /م2022 -/ـه 1443  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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 76يوسف  سورة                                  

 صدق اهلل العظيم                                                                          
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الى من ذللت  الصعاب وبصبرها وجهودها اطف أت اللهاب وبدعائها وفقني هللا وفتح  
 لي االبواب بكل امتنان لِك ......قرة عيني وسندي )امي الحبيبة (

 الى كل من ساندني ووقف بجانبي ..... اخواتي وصديق اتي    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ب -

 

 

 

 

 ))شكر وتقدير((                                                          



 

 
 

29 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  الحمدهلل الذي وفقني على اكمال هذا البحث والخروج به بهذه الهيئة  

الفنية والعملية  الدراسية ,  الذين ساعدوني في مسيرتي     باألساتذةادين بالشكر واشيد  
اخلي في اكتساب مهارة الفن االكاديمي  والتي كانت توجيهاتهم  نارا متوهجة  من الرغبة بد

  ً ً وتطلعا ً فنيا حدث فنون العصر  واتمنى ان اكون قد وفقت بأن  ل والذي بدوره زادني وعيا
  انهل  من فيض  علمهم وفنونهم ....

 

 كما اتقدم بالشكر الجزيل لمن ساعدني في هذا البحث واالشراف عليه  

 االستاذ مشتاق عباس جاسم  

 لبحث الدكتورة جوالن حسين علونوالمشرفة على ا

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 -ج  -
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 الفهرس                                           

 

 الصفحة المحتوى الموضوع ت

 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ العنوان 1

 أ ــــــــــــــــــــــــ االية 2

 ب ــــــــــــــــــــــــ االهداء 3

 ج ــــــــــــــــــــــــ الشكر 4

 د ــــــــــــــــــ الفهرس 5

االطار المنهجي للبحث وقد اشتمل )مشكلة البحث  الفصل االول 6

تحديد  -حدود البحث –اهمية البحث  -والحاجة اليه 

 المصطلحات (

1-4 

االطار النظري واشتمل على ثالث مباحث )المبحث  الفصل الثاني 7

ي الرسم العراقي المعاصر , االول/ البعد الحضاري ف

المبحث الثاني/ ثقافة الرمز في الرسم العراقي المعاصر 

المرأة البغدادية في –,المبحث الثالث / البغداديات 

مؤشرات االطار  -التراث –لوحات ميساء السراي 

 النظري (

5-9 

اجراءات البحث وتضمنت ) مجتمع البحث ,عينة البحث  الفصل الثالث 8

 ث , منهج البحث وتحليل العينات ( ,اداة البح

11-13 

 14 نتائج البحث,االستنتاجات,التوصيات,المقترحات الفصل الرابع 9

 15 ــــــــــــــــــــ المصادر 11
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 -د -

 

 

 

 التساؤل االتي ؟من انطلقت مشكلة البحث        

 من خالل توظيف الرموز التراثية البغدادية ؟ ما مدى تكامل بنائية اللوحة التشكيلية المعاصرة      

 اما بالنسبة ألهمية البحث تكمن في تسليط الضوء على دراسة الرموز البغدادية في بناء       

 اللوحة التشكيلية واهتما الدارسين والطلبة بهذا المجال      

 في بناء  كان هدف البحث تعرف وتوظيف المعتقدات الشعبية والرموز البغدادية      

 اللوحة التشكيلية      

 اما الحدود فتضنت الحدود الموضوعية )موضوع البحث ( والحدود الزمانية )الفترة المحددة (    

 والحدود المكانية )العراق ( وتعريف المصطلحات     

  وجاء في الفصل الثاني االطار النظري والدراسات السابقة وكان موضوع المبحث االول البعد    

 الحضاري في الرسم العراقي المعاصر اما المبحث الثاني فيتضمن ثقافة الرمز في الرسم     

 العراقي المعاصر والمبحث الثالث موضوع البغداديات والتراث ومؤشرات االطار النضري السابق     

 لبحث كانت( عينات اما عينة ا11اما االجراءات كانت في الفصل الثالث حيث كان مجتمع البحث)     

 (عينات  3)     

 ان انحياز الفنان نحو شكل محورا هاما في عينة   -اما الفصل الرابع شمل عدد من النتائج وهي:    

 البحث المختارة بوصفه رمزا باطنيا معبرا عن حقيقة ظاهرية     

 ة تجمع وكان للرمز الخرافي فاعلية في العديد من نماذج العينة بوصفه رمزا مماثل لثقاف    
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 الماضي بالحاضر    

 فصول(   4وعليه اشتمل البحث )        

 الفصل االول ويشمل )االطار المنهجي للبحث ( -

 مشكلة البحث ,اهمية البحث والحاجة اليه, اهداف البحث ,حدود البحث ,تحديد المصطلحات 

 الفصل الثاني ويشمل  )اطار النظري ,الدراسات السابقة( -

 ج البحث واجراءاته ,مجتمع البحث ,منهج البحث ,عينة البحث , ادوات البحث(الفصل الثالث )منه -

 الفصل الرابع )نتائج البحث , االستنتاجات ,التوصيات , المقترحات ,مصادر البحث (  -
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 -: مشكلة البحث

 

لعراقي  تلقي  الضوء على سمات ان دراسة مفردات الموروث الشعبي التشكيلية في المجتمع ا

اخرى في مجتمعنا  حيث تعد من احد مكونات الشخصية العراقية ومن هذه السمات سمة 

االستمرار بمعنى ان هناك بعض المفردات الثقافية القديمة يستمر بقائها في المجتمع العراقي 

على سبيل المثال  (1)حتى االن, ظاهرة الموروثات الشعبية جذورها ضاربة الى عهد القدماء 

 مفردة العروسة التي تثقب باإلبرة التقاء شر العين والحسد والرقية المتعددة االغراض....الخ 

 

ً متصلة بين طبقات الشعب بحدود دور هذا النوع من الفن  لذا يمثل الفن الشعبي العراقي روحا

( وقد زينت تلك 2الد)والذي يمثل محصلة انتقائية لكل الفنون لشتى العصور التي مرت بها الب
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االبداعات المتاحف العالمية في اللوفر ولندن واسطنبول تمثل مفردات الموروث الشعبي مصدراً 

ً من مصادر الرؤية لدى الفنان التشكيلي العراقي عبر العصور, تلك المفردات ذات الطابع  هاما

 عن اعماق التاريخ. الرمزي من ناحية والخداعي من ناحية اخرى والتي تضرب بجذورها بعيداً 

 

 وهنا تكمن مشكلة البحث بالتساؤل االتي؟

 كيف وظف الفنان العراقي التراث الشعبي البغدادي في بنائية لوحته المعاصرة ؟

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 16نظرية التراث ,د.فهمي جدعان ,ص (1)
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 : قدمت الباحثة مشكلة البحث وكانت اهداف البحث  التعرف على الرموز التراثية   -اهداف البحث

 بية والكشف عن دالالت الموروث الشعبي واثره في الفن البغدادي والمعتقدات الشع

  توظيف الرموز التراثية والمعتقدات الشعبية في بناء اللوحة التشكيلية 

  دراسة العالقة التبادلية بين البيئة الحية المادية والبيئة الطبيعية كمصدر لبناء اللوحة التشكيلية

وااللوان كمدركات بصرية لتحقيق قيم جمالية تعكس اثر بالنضر الى تجليات االشكال والخطوط 

 الوجود البيئي في ذات الفنان 

 

 

 

 

 اهمية البحث 

  -تكمن اهمية البحث الحالي باالتي:
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تسليط الضوء على دراسة الرموز البغدادية في بناء اللوحة التشكيلية حيث ان هذا الجانب لم يأخذ   -

الحالية لهذا النوع من توظيف الرموز الشعبية ستحقق اسلوبا  حقه فقد بقي تقليديا  لذا فان الدراسة

جيدا البتكار لوحات فنية مبهرة وذلك للنهوض بهذا النوع من الفن وهذا بحد ذاته يمثل تحوال في 

 مجال تصميم اللوحات التراثية الشعبية  الذي ظل خامال لفترة طويلة  

 اهتمام الدارسين والطلبة بهذا المجال  -

 

 

 

 

 البحث  حدود 

)تكامل بنائية اللوحة التشكيلية المعاصرة من خالل توظيف الرموز التراثية  -حدود موضوعية : -

 البغدادية ( 

 1961الى  1951من الفترة  -حدود زمانية : -

 العراق  -الحدود المكانية : -
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 -تعريف مصطلحات :

 تكمَل وتكامل وأكتمل اي تم وكان كامالً   -: التكامل لغة  
   ً  يختلف الباحثين في تعريفهم والسبب في ذلك رجع حسب جوزيف ناي   -: اصطالحا

 الى اختالف الزاوية التي ينطلق منها كل باحث في معالجته لظاهرة التكامل                 
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يعرف ارسنت هاس التكامل على انه العملية التي من خاللها تحاول مجموعة من الوحدات السياسية  -

تحويل والئها واهدافها ونشاطاتها السياسية االجتماعية والثقافية نحو مركز جديد تكون  الوطنية

لمؤسساته صالحيات تجاوز صالحيات الدول القومية القائمة فالتكامل ادى لخلق مؤسسات تكون لها 

 (2)القدرة على صنع القرارات المهمة 

 

 

ء المعلومات في الكائن البشري عندما تأتي اليه المنهج البنائي هي نظرية توضح كيفية بنا البنائية : 

المعلومات بمعرفة قائمة طورها بالخبرة والتجارب . وجذور هذا المصطلح مشتقة من علم النفس االدراكي 

واالحياء وهو منهج يستخدم في التعليم ويركز على طرق خلق المعرفة من اجل التكيف مع العالم . والتراكيب 

 المرشحات التي نختار تطبيقها على واقعنا من اجل تغيير واقعنا من الفوضى الى النظام . هي انواع مختلفة من 

 

عرفها ابراهيم :هو نقل الخامات واالشياء من الواقع الموضوعي الى عالم اخر مفارق ومتسام  -التوظيف: 

 المنجز الفني والجمالي,تفارق فيه الخامات واالشياء وجودها التقليدي وتتحول _عبر التوظيف _الى مكون في 
(1(,)2)  

 

 هو عملية تحويل وظيفة جمالية باستخدامه استخداما مغايرا لطبيعته بحيث يرمز ويدل على غيره التوظيف:
(3) 

 

 

 ____________________________________________________________ 

 452ة والنشر ,بال ,ت,ص(ابراهيم مصطفى واخرون ,المعجم الوسيط ,مؤسسة الصادق للطباع1)  

 5,ص1994(ريد هيربرت ,الفن الحديث , ترجمة فخري خليل , دار المأمون للنشر , بغداد,2)  

 ة بغداد(السعيد, منى سلمان محمد ,توظيف التشكيالت المعمارية للبيت البغدادي , في تصميم المنظر المسرحي ,رسالة  ماجستير غير منشورة , جامع3)  

 3ص 2111فنون الجميلة قسم المسرح ,عام كلية ال       
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 المعاصر          

 (1)/ لجأ اليه والذ به , عاش معه في عصر واحد ( )ابراهيم عرفها:لغة  -

  

ً بالماضي وتستمد بعض معلوماتها  اصطالحاً ) عرفها التميمي( - : المرحلة الحاضرة المرتبطة جدليا

 (2)ى المستقبل منه وتصنع مقومات جديدة لمرحلة الحقبة تدع

 

 

وعرفها ال سعيد  : ) هي وعي خطوات متتالية تربط الماضي بالمستقبل عبر الزمن المضاف على  -

  (3)التوالي والذي نسميه الحاضر

التعريف االجرائي : ترابط السنين الماضية بالوقت الحاضر واخذ بعض المعلومات المترابطة التي  -

 لها عالقة 

 

 ارة او االيماء بالشفتين والحاجب وبابه  ضرب ونصر االش  -/لغة :الـــرمــز  -

 

الموضوع او  التعبير او النشاط األستجابي الذي يشير الى فكرة او ميزة اشارة مجردة  الرمز : -

 ويحل محلها ويصبح بديالً مماثالً لها

  

ع من انواع عالمة اصطالحية تستخدم استخداماً مطردا لتمثل مجموعة من االشياء او نو -الرمز :  -

 العالقات 

: ً يعني ان تكون العالقة بين حامل العالمة والمدلول اتفاقية عرضية وغير معللة  -الرمز سيميائيا

 فاليوجد بينهما تشابه او صلة او عالقة لتجاوز 

 

الرمز شيء جرى االتفاق العام على عده تجسيداً او تمثيالً او   الرمز ) قاموس اكسفورد( : -

 خر المتالكه مواصفات متجانسة او يسبب التداعي في الواقع او الفكر استدعاء لشيء ا

 

 

هو اشارة مميزة للبرهان على موضع معين مادي او معنوي ويكون لكل رمز معنى يحدد  -فالرمز :

من قبل المجتمع ويشير الى وظيفة اجتماعية تشبع حاجة الفرد وتساعده على التفاعل مع بقية افراد 

 (3)المجتمع

 
________________________________________________ 

 ( 1961, 611) ابراهيم , سمعان وهيب , الثقافة والتربية في العصور القديمة , دار المعارف بمصر ,ص (1)

 1989التميمي ,صفاء الدين حسين توظيف السطور والحكاية الشعبية في المسرح العراقي المعاصر , جامعة بغداد ,  (2)
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 1988سن , االصول الحضارية والجمالية للخط العربي  , دار الشؤون الثقافية , بغداد ال سعيد, شاكر ح (3)
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 االطار النظري    

 المبحث االول/ البعد الحضاري في الرسم العراقي المعاصر

الرافدين هي منبع الحضارات العريقة, اغنت تاريخ البشرية بما خلفته من تراث ثقافي إن بالد 

ومعماري تاثرت به الحضارات والثقافات في بقية مناطق العالم . ومنذ ان وعى الفنان التشكيلي 

العراقي المعاصر أهمية ابعاد حضارته وأصالتها , لم تخل نتاجاته من مفردات ورموز موروثه 

التي استقاها من التاريخ العراقي القديم , فال يخفى على احد ما لبالد وادي الرافدين من  الحضاري

عمق حضاري مترجم بأبها وافخم العطاءات الفنية عبر التاريخ. وعلى الرغم من ترابط العصور 

خ اال واالجيال فثمة ميزات يتسم بها كل عصر , وثمة طابع يحدد معالم كل جيل , ولم يخلد لنا التاري

العصور التي سمت بحضاراتها واالجيال التي تعالت بعبقريتها وقد استلهم الفنان العراقي منجزه الفني 

 والجمالي من مصادر عديدة مهمة ,منها:

الفن العراقي القديم :يشمل المنجز الحضاري لفنون سومر واالنبعاث السومري األكدي وأكد  -1

 وآشور وبابل .

من فنون الزخرفة االسالمية وانواع الخطوط وكذلك من رسوم الواسطي الفن االسالمي :االفادة   -2

 ومظاهر الطرز المعمارية الدينية وغير الدينية .

التأثر بالفن االوربي :نتيجة سفر الفنانين العراقيين الى اوربا واختالطهم بالفنانين االوربيين   -3

كات الرسم االوربي الحديث وما واطالعهم على االساليب الفنية )الجماعية والشخصية( وعلى حر

اقيم من معارض متنوعة , وكذلك االطالع على توظيف التقنيات والخامات في بناء العمل الفني , 

 فضال عن مكوث الفنانين البولونيين في العراق  

ففي  بداية النصف الثاني من القرن العشرين اتضح ان مصير العمل الفني في العراق بدأ بالتحول 

نحو مرحلة جديدة تتسم باالعتماد على النفس والبحث عن مالمح الشخصية الحضارية اكثر من الحاسم 

مجرد خطوات ترسم خطى الغير فلقد تمخضت سنوات الحرب العالمية الثانية عن احداث اجتماعية 
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 وسياسية جديدة لم تعد تحتمل التخطيط المسبق لها قبل الحرب , اي استقرار البالد على حكم تقليدي

هو المحصلة ما بين النظام البرجوازي بصياغته الكالسيكية اي الملكية والنظام الوراثي الذي اصبح 

 تقليدا راسخ الجذور, منذ خالفة االمويين في الشام فالعباسيين في العراق .

 كان الرسم العراقي موصول الترافد بينابيع حضارته الرافدينية العريقة , وحينما بدأت بوادره االولى

تواجه مشاكل التأسيس , حيث كانت اليقظة القومية قد اخذت مداها االوسع في االفق الوطني , وشكلت 

ردود افعال متباينة ازاء تدفق الثقافة الغربية في المحيطين الفكري واالدبي على حد سواء , وهكذا 

فة الجديدة بترحاب احدث الوضع الجديد مستووين فكريين متضادين , استقبل االول منها موجات الثقا

فتح لها مديات االستيعاب حتى اخرها , ومنحها حرية االنتشار بسرعة توازي سرعة تدفقها , اما االخر 

فقد كان يؤكد ارجحيات النظر العقلي المتوازن السليم في التلقي واالنتقاء , امال في الحفاظ على 

ية , فقد عمد , تحت إغراءات هذه الثقافة الخصوصية الوطنية في الفن . اما فنان تلك المرحلة الضباب

الجديدة , الى تناول اقرب ثمارها الى يده , حينما لم يجد من منابع لاللهام فيما خلفه الماضي من تقاليد 

 فنية , سوى )الخط والخرفة( 
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 المبحث الثاني// ثقافة الرمز في الرسم العراقي المعاصر 

 

رمزيا يحمل رموزه معه بتداخل االزمنة والعصور , سواء كانت لقد كان االنسان منذ وجوده كائنا 

الرموز حيوانية تدل على فعاليات حياتية او رموز عقائدية ,ان حقيقة الرمز وان تجلى في المفهوم 

الشكلي في االعمال الفنية او في الحياة اال انه يحتفظ بمفهومه الروحي الداخلي كونه يرتبط ويتشكل 

رية التكوين االنساني النفسي التي قامت على اساس ان االنسان يحمل رموزه اينما عبر الالمرئي في س

 حل . 

ينبغي الترابط بين الفنون والرمز ومحوره في بنية الشكل المرئي مهما كانت طبيعة هذا الرمز , اذ يجب 

يفتح  ان تتضمن اللوحة تاريخا رمزيا وان الرسم ال يكون في غرف مغلقة ومن هذا المنطلق الذي

ابواب واسعة اما القراءة النقدية لهذه المقولة اي ان القصد هو ان اللوحة مهما كانت عالقتها بالواقع 

فانها تحتوي على بعد رمزي اسقطه التاريخ عليها بغض النظر عن معنى التاريخ اي انه تاريخ جمالي 

تتبعنا بشكل نقدي الرموز  او فلسفي او اجتماعي او حدثي في النظر الى سيرورة التاريخ نفسه. لو

الكامنة في الرسم العراقي المعاصر سوف  نجدها تتحرك نحو دائرة الرمز الثقافي , اذ تصبح االشارة 

الى البيئة او المدلول المحلي جزءاً من بنية ثقافية تتحرك داخل وجدان الفنان نفسه , لذلك عندما رسم 

المدينة وهي تمثيل الرمز الذي يكمن بداخله , بوصفها الفنان جواد سليم لوحته الكوفه حاول ان يرسم 

عاصمة للدولة العربية االسالمية , وواحدة من المدارس النحوية في ثقافة االنسان العربي حيث بقية 

المدن القديمة ال تتماثل مع محتويات المدينة الحالية بانساقها الفاعلة داخل الفضاء االجتماعي والثقافي 

 ها الحقيقي على االرض العراقي او وجود
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ومن هنا يتضح كيف استثمر الفنان مدلول الرمز الثقافي المتحرك من البيئة العيانية الى الجوهر الكامن 

داخل بعض الرموز التي تعنى بها الثقافة سواء كانت انسانية او محلية او ترحيل المحلي الى االنساني 

 كما مر بنا

 االنسان بمختلف الحقب الزمانية وبتغير المكان,  اي ان  الرمز هو قوة فاعلة في حياة

وان مدارس التحليل النفسي هي الراعية إلظهار الرمز داخال في ذات االنسانية وامكانية التعامل معه  

على وفق متغيرات السلوك الشخصي ,اما بالنسبة للرموز التاريخية والخرافية تشكل محورا مهما في 

العالقة بين الواقع والرمز والمناخ الخرافي بحث بعض الفنانين في  حركية الرسم العراقي في ضوء

الرمز الروحي ضمن انحراف الرمز الى مناطق اخرى في إشتغاالت الرسم , اما قيمة الرمز في العمل 

 الفني تحدد بالكيفية التي يجتهد فيها الفنان إلظهار الرمز في اللوحة الفنية 

الرمز يتشكل من خالل جملة الصور المتراكمة في مخيلة الفنان في ضوء ما تقدم ترى الباحثة ان 

وتبقى عملية اعادة تشكيل الواقع الفني من خالل االجناس الفنية المتعددة وهي الكيفية التي سيتم من 

خاللها تجسيد الرمز في الصورة  ذلك الن الرموز هي بمثابة العالمة الداللية التي تملك داللة ومدلول , 

 تضح من خالل العمل الفني والثانية تخاطب المتلقي.االولى ت
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 المبحث الثالث// 

كثير من التشكيلين العراقيين والتشكيليات العراقيات الذين رسموا "البغداديات" أو كانت  البغداديات:

"البغداديات" موضوعات لرسومهم ولوحاتهم وكثر من كانوا من السباقين في طرق ابواب هذه 

او هذا النوع من الفن , وسالت على فرشهم الكثير من لوحات "البغداديات ", وامن اليعرف  المدرسة

هذا النوع من الفن او هذه المدرسة الفنية , فنعني بها كل ما يخص الحياة البغدادية بشكل عام , والبيت 

ي "االيقونة" البغدادي على وجه الخصوص , وبما ان المرأة هي سيدة البيت البغدادي , فقد كانت ه

الرئيسية والموضوع االساسي الذي تتمحور حوله كثير من اللوحات , التي تناولت حياة البغداديين 

وبيوتهم , بدأ فنانو العراق الرسم بهذا المجال , وقد عتبر االوائل منهم هم من اسس لهذا الفن , ولهذه 

فنون التشكيلية ,واخرون كاموا من الطريقة في التعبير , ومنهم من كان من المتخصصين في مجال ال

هواة في البداية ,ثم اصبحوا محترفين , ومن رواد هذا الفن الرسام العراقي جواد سليم, ولن ندخل في 

موضوع التسمية _البغداديات_ ومن اطلقها هو الفنان جواد سليم نفسه , ام النقاد اللذين قرأوا هذه 
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في هذا المنحى حيث كان هذا في منتصف خمسينيات القرن اللوحات وكتبوا عن تجربة الرسام العراقي 

 المنصرم 

 

 المرأة البغدادية في لوحات ميساء السراي: 

لسراي رسمت المرأة البغدادية في حاالت نفسية متغيرة , وانفعاالت متباينة , فرسمتها متفكرة, ا

ب , وكل تعامل له لونه ساهمة , ومتأملة , وممعنة, ومغمضة العينين حالمة , تحيط بها عدة ابوا

الخاص , وكأنها ابواب بغداد , وعليها ان تختار من اي باب تدخل . في كثير من اللوحات جاءت المرأة 

البغدادية شامخة بين القباب والمآذن تنظر بعيداً وكأنها ترى مخطط بغداد عندما اضاء ابو جعفر 

فرسمت السراي ماليين القناديل في مخيلتها او المنصور النموذج المعماري للمدينة قبل البدء بأنشائها 

على االكريليك او على الزجاج واالطباق وكأنها من خالل رسمها على االواني تقول للمتلقي تذوقك للفن 

الراقي وقراءتك له اهم بكثير من اكلك للطعام كما رسمت المرأة البغدادية ذات الوجه الجميل المستدير 

الى القباب والمآذن  وكأنها تسمع وشوشاتها . بإمكان المتلقي معرفة والفم الصغير تشير بهدوء 

موضوع اللوحة لكن احيانا يتملكه الفضول للغوص في ما وراء تفاصيلها مثل معرفة ما يدور من 

 احاديث في لوحة الفتاة البغدادية التي تمسك بالهاتف ذي السلك وقد التمعت عيناها سرورا 

تسامة كي ال تطير او ال تريد الحد ان يراها هنا برعت السراي في تصوير وتكور فمها كانه يخبئ اب

 االحاسيس ورسمها وهي مهارة يعجز عنها كثير من الفنانين 

فلوحاتها من لحم ودم وعواطف ربما تشبهها معظم لوحاتها في الشكل والمضمون اال يرسم الفنان 

ه في لوحته الشهيرة )الموناليزا ( الرسم كاألدب نفسه او جزءا منها ؟ اذ يقال بان دافنشي قد رسم ذات

تماما ,اللوحة, والقصيدة والكتاب متى ما خرج من المطبعة لم يعد ملكا للكاتب وللقارئ او الناقد الحق 

في فهمه وقراءته كيف يشاء .. والفنان متى ما رسم اللوحة وعرضها للمتلقي حق فهمها بالطريقة 

 التي يراها  
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ان التراث هو نوع من التآزر بين الجماعات والفئات االجتماعية المختلفة داخل النسيج  ث:الترا

الثقافي المشترك وهذا التعاون يكشف عن القوى التي تعمل في الخفاء على لم شمل الثقافة الشعبية 

الدالة وتوحدها وترابطها ترابطا متصال عبر االالف السنين , مما يعطيها صورتها الخاصة المميزة 

عليها بين الثقافات االخرى وهذه القوى هي التي تنظم في الوقت نفسه العضوية الدائمة بين االجزاء 
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المكونة , وعليه فانه هنا ينتفى من بين االالف او ماليين العناصر التراثية )الشعبية( المعروضة في 

ن فرضا تكيف بعض  عناصر عملية اعادة انتاج عمليات , واعادة االنتاج قد تفرض في بعض االحيا

ً وتعيش في عصر جديد فهنا  التراث الشعبي المستمدة من عصر مضى لكي تستطيع ان تكسب ارضا

يتحتم او يتعين او قد يستحسن ان تدخل عليها تغييرات في الشكل , لكي تناسب العصر اي انه تغيير 

تطلب ذلك النظر الى التراث من فقط في مسماها , اي انها ال تغير ال في شكلها وال في مضمونها وي

منظور دينامي . فالتراث كيان متغير وغير ثابت او)جامد( وله طابع اعادة االنتاج واعادة التوظيف 

بشكل دائم ال يتوقف وذلك حركة عناصر التراث على خريطة المجتمع تمثل عامل من عوامل قوته  

واستخدامه وتجديده وتعديله كل الجماعات  واستمراره. فالتراث الشعبي في اي مجتمع تشارك في حمله

والفئات  االجتماعية في ذلك المجتمع ورغم تعدد وتنوع الجماعات والتكوينات االجتماعية حاملة 

التراث , فإننا نجد انها تتجاوز وتتزامن وتتداخل في حياة كل فرد , فكما ان هناك عالقة اخذ عطاء 

في تراث شعبي قومي واحد , هناك ايضاً عالقة اخذ وعطاء  مستمرة بين الجماعات المختلفة المشتركة

 وتداخل بين الفرد وبين تراث وجماعات وتكوينات اجتماعية متباينة  
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 مؤشرات االطار النظري/
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 هيمنة الرمز كقوة فاعلة في حياة االنسان بمختلف الحقب الزمانية وبتغير المكان . -1

ية )المكانية( الجغرافية اذ انه ينشط في اماكن معينة ويتراجع دوره في فاعلية الرمز وفقا للفاعل -2

 اخرى طبقا للمحركات الفلسفية التي يعيشها االنسان في ذلك المكان 

تجلي الرموز الدينية في حياة المجتمع العراقي سواء عند العامة او عند الفنانين بدءاً من الرموز  -3

 الدينية وصوال الى العقل الديني 

لفلسفة المثالية الحديثة في الرموز لها اهمية قصوى في العقل النقدي وعلى توافق ما تحقق لدى ا  -4

 هيغل وكانت 

 قيمة الرمز في العمل الفني تحدد بالكيفية التي يجتهد فيها الفنان اظهار الرمز في اللوحة الفنية  -5

ة او ذات داللة محلية جزءا تحرك الرسم العراقي ضمن منطقة ثقافية الرمز اذ تصبح االشارة للبيئ -6

 من بنية ثقافية تتحرك داخل ذات الفنان 
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 اجراءات البحث  -

 

لمعاصرة من خالل توظيف يشمل مجتمع البحث مجموعة من اللوحات التشكيلية ا -مجتمع البحث:

 لوحات    11الرموز التراثية البغدادية والمتمثلة ب 

 

 

عينات من اللوحات التشكيلية المعاصرة من  3اختارت الباحثة من مجتمع البحث   -عينة البحث:

 خالل توظيف الرموز التراثية البغدادية .

 

 

 يل عينات البحث  اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في تحل منهج البحث:

 

 

 

 اداة البحث : 

 المصادر 
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 والمجالت 

 ورفد المكتبات 
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 (1عينة رقم )تحليل مجموعة من العينات: 

 

 
 

 الفنان حسين علواناسم الفنان : 

 عنوان اللوحة : )القصخون(
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 سم  81*61حجم اللوحة :   

 السنة: التوجد

 خامة العمل : الوان الزيت على الكانفاص 

 

اعتمد الفنان حسين في هذه اللوحة على مشهد امامي لمقهى شعبي تراثي  التحليل: و الوصف

بغدادي, يتخذ فيه الحكواتي موقعه , فيما ينتشر حوله المستمتعون حيث توزعت عناصر اللوحة بشكل 

افقي طويل يكمله شكل افقي قصير , فالشخصيات الرجالية العشرة اتخذوا مواقعهم بحيث يشكلوا 

 لذراع االفقي الطويل للحرف االنكليزي , فيما شكل الرجالن االخران الذراع القصير لها ا

وهذا النوع من التكوين متعارف عليه في الفن التشكيلي , واعتمده الكثير من الفنانين بمختلف 

توجهاتهم . ان الفنان وهو يتخذ من الحكواتي موضوعا للوحته يشير الى ان الحكواتي هو بؤرة 

طالق اللوحة , ولهذا البد من اتخاذه مركزا لسيادتها فهو السارد وباقي الشخصيات هم المتلقون , ان

 وبما ان مركز السيادة ال يتخذ 

منطقة وسط اللوحة دائما بل يتموضع حسب رغبة الفنان وخبرته فان الفنان حسين منح الحكواتي 

 ضع فيها الشخصيات االخرى . الزاوية اليسرى من اللوحة , واستغل باقي اللوحات ليمو

لوحة زيتية ذات الوان داكنة تعبيرا الجواء ذلك الزمن الجميل يلعب الظل والضوء فيهما دورا مميزا 

 ومنظور منحني والفراغ فيها مختفي فهي لوحة مملوءة بالشخصيات والرموز 
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 (2عينة رقم)  النموذج الثاني :
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 اسم الفنان : الفنان جواد سليم

 وان اللوحة : كيد النساء عن

 قياس اللوحة :غير معروف 

 خامة العمل :الوان الزيت على قماش 

 1957السنة:

 

: في التجربة الذاتية للفنان جواد سليم كانت المراة من عوامل ابداعه الفني وهنا هذه الوصف و التحليل

واد سليم هذه الحكاية باسلوب اللوحة يبين قدرة المرأة على الحيلة والمكر واالغواء والخديعة رسم ج

جميل , ورسم شخوصها بتعابير غاية من الروعة تجعلنا نستمتع بالحكاية كلها وبسخرية احداثها 

والمآزق التي آلمت بشخوصها  وبكيد النساء وبضعف الرجال امام اغواء المرأة , ان جواد سليم كيف 

جماعة بغداد للفن الحديث  حيث عني   الحكاية لصالح نزعته الحضارية التي تفجرت باعقاب تاسيس

 الفنان بالرجوع الى التراث الشعبي , والمعمار االسالمي والطراز البنائي ذو المسحة الشرقية 

 رسم مسطح ورمزي غير واضح التفاصيل باسلوب بغدادي الوانها بسيطة خالية من الظل والضوء 
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12 

 

 (3عينة رقم )  النموذج الثالث : 

 

 
 

 الفنان جواد سليم  ن :اسم الفنا

 عنوان اللوحة: بائعة البطيخ 

 قياس اللوحة :غير مذكور 

     1953السنة : 

 

 

اللحظة التي كنت اشاهد فيها لوحة جواد سليم رغم ان الوانها كانت تشعرني  الوصف والتحليل:

فريدا في  بالدفئ وااللفة والطمأنينة خاصة وان ماكنت اشاهده هو نسخة اصلية بالوان جواد سليم

 مساحته وفي تكوينه البارع وفي الوانها كلها التي تنقل مشاهديها الى عالم اساطير ما

بين النهرين شخوص اللوحة مليئة برشاقة وخفة وبراعة فرشاة الفنان جواد سليم كونه نحاتا يمتلك 

ً مرهفا فنان يتعامل بمرونة وعفوية عبر حرفية عالية قل نظيرها لوحة ذات الوان زيتية براقة  حسا
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وجميلة بإسلوب بغدادي تخلو من الفراغ ومنظور خطي تخلو من التفاصيل ووضوح االشكال  وتخلو 

 ً  من الظل والضوء أيظا
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 عينة البحث توصلت الباحثة الى جملة من النتائج وهي:بعد تحليل    -نتائج البحث:

  ظهرت بنية الرمز المحلي واضحة في عدد من نماذج العينة , سواء كان في الرمز يمثل مكانية

 ( 3( , )1معينة او رمزا ثقافيا معرفا لدى الجميع كما العينة رقم )

 مزا مماثل لثقافة تجمع الماضي كان للرمز الخرافي فاعلية في العديد من نماذج العينة بوصفه ر

 ( 2بالحاضر كما العينة رقم )

  ان انحياز الفنان نحو الرموز الروحية شكل محورا هاما في عينة البحث المختارة بوصفه رمزا

 (3( , )1باطنيا معبرا عن حقيقة ظاهرية كما في العينة رقم )

 ل االشكال الهندسية بوصفها الرموز االصطالحية في بعض رسومات الفنانين في عينة البحث مث

 (3رموزا مجردة تمثل اشياء خارج العالم المادي المرئي )

 
 

  -في ضوء النتائج تستنتج الباحثة ما يأتي :   -:االستنتاجات

  ان اهتمام الرسام العراقي بالرموز المحلية جزء من هذه الدراسة عن الهوية في العراق او الوطن

 هذا المثال من خالل مجموعة اعمال وتجارب  العربي ,ولذلك تم التأكيد على

  تعد محاولة التراث البغدادي لالهتمام بالرموز الروحية واالنسانية جانبا من االهتمام بالعالم الباطني

 السري وعالقته بتشكيل معالج الحياة المادية مع العالم الخارجي 

 اتجة من تغير الذات االنسانية كجزء من الرموز النفسية لها تأثير كبير في نفسية الرسام العراقي الن

 اهتماماته في الجاني النفسي الذي يغير طبيعة المعادلة الفنية 
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 -توصي الباحثة ما يأتي :  التوصيات
  لغرض اثبات تحليل الرموز لفنانين عراقيين وعالميين ووضعه ضمن ً فتح قنوات اكثر تعمقا

 الفنية المسلمات الدراسية في كليات الفنون والتربية 

  رفد المكتبات بالمصادر والمراجع لغرض وضع قياس ومعيار للرموز في لوحات فنية عالمية

 وعربية 

 

 المقترحات

 انشاء معرض خاص للفنانين التشكيلين الرواد واالهتمام باللوحات التي تعنى بالرمز والرمزية 

 نين عالميين ومقارنتها اجراء دراسة الرمز دراسة مستفيضة ملمة لكافة الجوانب الرمزية لفنا

 بالفنانين العراقيين

  اعداد دليل خاص لألعمال الفنية التي تحمل الرموز بكافة صنوفها سواء اكان الفنانين الرواد او

 الشباب 
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 جامعة دياىل                                                                       

 كلية الفنون اجلميلة 

 قسم الفنون التشكيلية

 الدراسة املسائية     

          

 تعبرييـــة اللـــــوحة املرسومة 
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 كورونا -أثناء جائحة            
متطلبات نيل شهادة البكالوريوس  حبث تقدمت به الطالبة حترير طالب كجزء من

 رسم –يف الفنون التشكيلة 

 2022 –دياىل  –هـ 1443

 املشرف :أ.م عماد خضري عباس

 بسم اهلل الرمحن الرحيم            
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 االهداء.
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بعد هذا اجلهد الذي بذلته من خالل هذا 
البحث الدراسي..اهدي هذا العمل اىل مجيع 

 افراد أسرتي ..
وأىل كل زميل وصديق صاحبني يف رفقتي يف 

 الكلية ..
                      

 الباحثة                                        
 
 

 شكر وتقدير..
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أتقدم بوافر الشكر ومزيد االمتنان لكل من وقف 
معي وقدم يل املشورة يف أعدادي هلذا البحث 

 وكتابتي له.
واخص منهم بالذكر استاذي الفاضل أ.م.عماد 
خضري عباس ملا قدمه من جهد دل على حرصه 

كر مجيع يف امتام البحث بأكمل وجه..واش
 االساتذة يف الكلية والقسم..

 واهلل من وراء القصد..  
 الباحثة                                       

 

 الفهرست                                                
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 رقم الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــوع                        ت

 1 خالصة البحث 1

 3 لفصل االولا 2

 6 الفصل الثاني 3

 16 الفصل الثالث 4

 21 الفصل الرابع 5

 23 المصادر 6

   

   

 
 خالصة البحث                                        

تناول البحث مشكلة خطيرة تمثلت في انتشار وباء كورونا في جميع انحاء العالم وكيف تمكن الفن التشكيلي 

ل بعض االنشطة.وماهو حجم التعبير الفني للوحة التشكيلية في ظل الجائحةووهنا خالصة مواجهتها من خال

للبحث الذي تناول هذا الموضوع المهم والذي قدمته الباحثة وعبر الفصول والمباحث التي جاءت فيه وعلى 

 الشكل التالي:   
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مشكلة وصياغة السؤال ثم تحديد تناولت الباحثة في الفصل االول العناصر الرئيسية له من خالل طرح ال

ثم .الوقوف على كيفية تمكن الفنان التشكيلي من انجاز لوحاته في ظل جائحة كوروناالهدف من البحث وهو 

من ان الفنان التشكيلي قد تمكن من انجاز اعمال تشكيلية رغم الظروف القاسية في  تنبعالتي  اهمية البحث

الى  2020الدراسة الفترة من نيسان فيها الباحثة تناولت التي الزمانية  حدود البحثوبعدها تأتي . ظل الجائحة

.وهي الفترة التي تفشى فيها وباء كورونا والتي انعكست سلبا على االبداع 2021كانون اول من سنة 

وجدت الباحثة ان الحدود المكانية قد التتوفر في كل التي  الحدود المكانيةثم  التشكيلي وتعبيرية اللوحة

وهي الحدود التي  الحدود الموضوعيةحتى نصل الى .لبحوث.وهذا البحث لم تتوفر فيه الحدود المكانيةا

توفرت في البحث ابتداء من عنوانه الى النتائج..وهي حدود وضعتها الباحثة من خالل عرضها لكل مفاصل 

 –اللوحة  –التعبيرية :ثم تحديد المصطلحات التي شملت مفاهيم تتعلق بموضوعة البحث وهي مفاهيمالبحث.

 كورونا .

تعبيرية وتنتقل الباحثة الى الفصل الثاني الذي تضمن االطار النظري وبمبحثين نوقشت في المبحث األول 

عنوان الموضوع تناولت والتطرق الى معنى االسلوب التعبيري في الفن وفي المبحث الثاني  اللوحة التشكيلية

تلك الجائحة قد أثرت كثيرا على حركة التشكيل  من خالل االشارة الى ان تعبيرية اللوحة في ظل الجائحةوهو 

بشكل عام وحاصرت الكثير من االبداعات والرغبة الى انجاز اعمال فنية يصبو اليها الفنان ولكن ضغط 

 .الظرف العصيب حال دون تحقيق ذلك

وتحليل تلك العينات التي هي عبارة عن اما في الفصل الثالث فقد تناولت الباحثة تحديد مجتمع البحث وعيناته 

نماذج من لوحات رسمها فنانون في ظال الجائحة..والتي عززتها بصور عيانية حصلت عليها من مواقع 

التواصل االجتماعي او الصفحات الشخصية للفنانين أو من لقاءات صحفية وتحقيقات عن معارض كانت قد 

 اقيمت في ظروف تفشي الوباء .

احثة الى الفصل الرابع الذي تضمن النتائج التي تمخضت عن هذا البحث وتأشيرها بشكل نقاط ثم ثم تنتقل الب

وضعت االستنتاجات بعد المتائج لتأتي على التوصيات التي رأتها تعبير عن وجهة نظرها ثم المقترحات التي 

في بحثها..ثم تقدم  اعتبرتها اشبه بطرح رأيها الشخصي ومساهمة في وضع الحلول للمشكلة التي طرحتها

 جدوال بقائمة للمصادر التي حصلت عليها واعتمدت عليها في اعداد وكتابة هذا البحث..

 

 

 الفصل األول               

_______________________ 
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 مشكلة البحث

 أهمية البحث

 أهداف البحث

 حدود البحث

 تحديد المصطلحات
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول                                      

 تحديد المصطلحات. –حدود البحث   -هدف البحث  –اهمة البحث  –  –مشكلة البحث 

 اوال: مشكلة البحث:
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ارعبت العالم.وأثرت كثيرا ظاهرة ك ت الباحثة مشكلة بحثها من خالل وجود وباء فتاك وهو وباء )كارونا(حدد

خطوة نان وانجازه للوحة في ظل جائحة كورونا فجعلت من أألداء التعبيري للف على نشاط الفن التشكيلي

 .موضوعهذا الودافع رئيسي لدراسة   يةأساس

أما ، وهي) تعبيرية اللوحة في ظل جائحة كورونا( وضح المشكلة تمكنت من ت فقد ةحثامن خالل تساؤالت البف

كيفية التي تمكن فيها  هي: الوقوف على الالختيار هذه المشكلة بالذات والخوض فيها،  ااألسباب التي دفعته

ضع تساؤالت مرتبطة بالمشكلة البحثية، الفنان التشكيلي من انجاز ابداعاته في ظل تلك الجائحة من خالل و

التي اتبع  االوصول اليها في نهاية دراسته ةتوقع الباحثتأهداف البحث والنتائج التي لديها في  توالتي ظهر

 لة البحث الحالي بالتساؤل االتي:.وقد تجلت مشكفيها منهجية واضحة ومحددة

 كيف تجلت تعبيرية اللوحة المرسومة اثناء جائحة كوروناو

 ثانيا: هدف البحث:كيفية الوصول الى تعبيربة اللوحة المرسومة اثناء جائحة كوروناو

 ثالثا: اهمية البحث:

الظروف القاسية في ظل  تنبع اهمية البحث من ان الفنان التشكيلي قد تمكن من انجاز اعمال تشكيلية رغم

 الجائحة .

 رابعا: حدود البحث:

.وهي الفترة التي 2021الى كانون اول من سنة  2020الحدود الزمانية: تناولت الدراسة الفترة من نيسان 

 تفشى فيها وباء كورونا والتي انعكست سلبا على االبداع التشكيلي وتعبيرية اللوحةو

الحدود المكانية قد التتوفر في كل البحوث.وهذا البحث لم تتوفر فيه  الحدود المكانية: وجدت الباحثة ان

 الحدود المكانية.

الحدود الموضوعية: وهي الحدود التي توفرت في البحث ابتداء من عنوانه الى النتائج..وهي حدود وضعتها 

 حة كورونا..الباحثة من خالل عرضها لكل مفاصل البحث من خالل تعبيرية اللوحة المرسومة اثناء جائ

 

 

 

 خامسا: تحديد المصطلحات.

  :ـالتعبيرية – 1
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يستهدف، في المقام األول، التعبير عن المشاعر أو العواطف والحاالت الذهنية التي تثيرها األشياء  يمذهب فن

أو األحداث في نفس الفنان، ويرفض مبدأ المحاكاة األرسطية، تحذف صور العالم الحقيقي بحيث تتالءم مع 

المشاعر والعواطف والحاالت، وذلك من طريق تكثيف األلوان، وتشويه األشكال، واصطناع الخطوط هذه 

المثيرة.أشار الناقد جيرالد ويلز بأن المذهب التعبيرى هو أكثر مذهب فنى  contrastsالقوية والمغايرات 

تاسع عشر وأوائل القرن العشرين، متأثر بالذاتية المفرطة. وترتبط التعبيرية بالفن األلماني في أواخر القرن ال

على الرغم من أن مالمحها تتبدى في بعض األعمال الفنية التي ترقى إلى العصر الوسيط. من أشهر ممثليها 

، وفي Kokoschka)في مرحلة من مراحل حياته الفنية( وكوكوشكا  van Goghفي الرسم فان غوخ 

، وفي الموسيقى ريتشارد O'neillويوجين أونيل  Berchtوبرتولت بريشت  Kaiserالمسرح جورج كايزر 

 ( 1.). وفي السينما فريتز النغStraussشتراوس 

 : ـللوحةا – 2

تطور مفهوم رسم .هي صورة يرسمها رسام الفنون التشكيلية على سطح أملس أبيض من الخيش أو الكتان

قرنين الخامس عشر والسادس اللوحات بشكل أكبر مع تطور أدوات وأساليب الرسم الزيتي، وخاصة بين ال

 ( 2.)عشر في أوروبا

 كورونا:ـ  - 3

هي عائلة من الفيروسات التي يمكنها أن و (كوروناتسمى )فيروسات هو وباء فتاك يتكون من مجموعة من 

تسبب أمراًضا مثل الزكام وااللتهاب التنفُّسي الحاد الوخيم )السارس( ومتالزمة الشرق األوسط التنفُّسية 

، ا كتِشف نوع جديد من فيروسات كورونا تسبب في تفشي مرض كان منشأه في 2019في عام  )ميرس(.

(. 2-كوف-)سارس 2عَرف الفيروس باسم فيروس المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا نن الصي

، أعلنت 2020(. في مارس 19)كوفيد  2019وي سمَّى المرض الناتج عنه مرض فيروس كورونا المستجد 

 ( 3).( قد أصبح جائحة عالمية19نظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا )كوفيد م

________________________________ 

 .161ص ..1975 –عباس الصراف  –فاق النقد التشكيلي آ - 1

  فضاءات حالمة –وقع الكتروني م - 2

 االلكتروني. – Mauw Clincموقع  - 3

 الفصل الثاني
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 االطار النظري

 مبحث االولال

 تعبيرية اللوحة التشكيلية

 عناصر الفن وخصائصه

 صفات اللوحات التعبيرية

 المبحث الثاني

 تعبيرية اللوحة في ظل الجائحة
  

   

 

 

 

 

 الفصل الثاني                                   
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 األطار النظــــري                                  

 المبحث أألول                                           

 تعبيرية اللوحة التشكيلية:                                    

المدرسة التعبيرية ، تعتبر من أكثر المدارس التي أثارت الجدل بين العديد من المدارس، كما أنها تعد واحدة 

راً ألنها قد ظهرت خالل الحرب من أهم مدارس الفن الحديث في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، نظ

هي واحدة من أهم و.العالمية األولى والثانية، وهذا بجانب قدرتها على تصوير شخصيتها والتعبير عنها

المدارس التي اهتمت بالرسم، وكان هدفها األساسي هو التعبير عما بداخل الفنان بشكل يحاكي الطبيعة مع 

فالفنان هنا يترك الحقيقة والواقع .تسجيل القيم المعنوية ال الواقعيةاالحتفاظ بالحقيقة والموضوع، وتعمل على 

ويذهب إلى أحاسيسه وخياله ومشاعره. وهنا يترك الفنان لنفسه العنان الصطناع خطوط قوية وتشويه 

 .األشكال الواقعية مستعينًا بفرشاته وحدة ألوانه

( 1شكل رقم )ت على أيدي فان جوخ وظهر .ظهرت بعد ظهور المدرسة االنطباعية والفن األكاديمي

الشكل وهودلر ( 3شكل رقم )وجيمس إنسور ( 2شكل رقم )ومجموعة كبيرة من الفنانين مثل إدوارد مونش 

باإلضافة إلى إيجون شيلي وماكس بيكمان وبابلو بيكاسو وبولي  ( 5الشكل رقم )وهنري ماتيس،( 4رقم )

 (.4).كليي

لوب الخاص به، من خالل استغاللهم جميع التعبيرات الناتجة عن األلوان واستطاع كل فرد منهم أن يطور األس

حتى يتم طرح جميع الموضوعات الدرامية الممتزجة بالعاطفة، أو للتعبير عن مشاعر الرعب، أو .والخطوط

 .للتعبير عن ما يدور بالذهن، واألمور التي تفعلها الطبيعة باإلنسان والنفس الداخلية

 :يريأنواع الفن التعب

، ورواد هذا النوع يمتلكون 1910عام  تانتشرالتي  :ينقسم الفن التعبيري إلى الرؤية التجريدية المطلقة

كما أنهم قد تبنوا رسالة وهي؛ أن الفن التشكيلي أو الرسالة الفنية .وجهة نظر خاصة بهم في الفن التجريدي

، وإنما تقوم الحقائق بالتعبير عنها بشكل ال تسعى إلى عمل تلخيص لألشياء من مختلف الجوانب والتفاصيل

كما أن أصحاب هذا النوع من الفن التجريدي يعتبرون أنه البد من ظهور الخطوط العمودية والخطوط . واضح

ويعد الفنان بيت مون دريان من أشهر .األفقية واأللوان األساسية، حتى يتمكنوا من توضيح الفن الخاص بهم

 .ترويج عن الفن التجريديالفنانين الذين قاموا بال

______________________________________ 

 .االلكتروني –موقع األكاديمية بوست  - 4
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يرجع أول ظهور هذا النوع من الفن في باريس عاصمة حيث :الرؤية التجريدية التكعيبيةورؤية أخرى تسمى 

ً  1908فرنسا سنة  ميالدياً، ويذكر أن الفن  1914ه سنة واستطاع هذا الفن أن يصل إلى أعلى قمت.ميالديا

التجريدي من أكثر األنواع التعبيرية شهرة، نظراً ألنه يستخدم حتى وقتنا هذا من قبل العديد من الفنانين 

 .بالعالم

اتخذ رواد هذا النوع من الفن التجريدي التعبيري والذي :التجريدية التعبيريةاالخرى فهي الرؤية الرؤية أما 

اعه، ألنهم كانوا يستخدمون األلوان عند رغبتهم في وضوح وبروز بعض المشاهد، وهم أول من منهج يتم اتب

 ( 5).استخدموا الفرشاة إلظهار األلوان باللوحة

 :عناصر الفن التعبيري وخصائصه

ن يقوم الفن التعبيري بالعمل على تحديد األشكال، كما أنه يقوم بتحديد طريقة بناء الصور، وبهذا يستطيع الف

يحتاج الفن التعبيري إلى تصوير الحالة الشعورية من خالل و.أن يعمل على فك أي عنصر من عناصر اللوحة

تركز المدرسة التعبيرية على الطبيعة، فمعظم و.البنية الغير حقيقية، باإلضافة إلى الشخصيات الرمزية

التعبير عن الجبال  الرسومات نجدها متضمنة أشكال هندسية مرصوصة فوق بعضها البعض، حيث يتم

واألنهار واألشجار من خالل رسم الدوائر والمثلثات والمربعات، وبهذا نستنج أن المدرسة التعبيرية تقوم 

يركز الفن التعبيري على خيال الفنان وقدرته على تصور ما يرغب في و.برسم العالم الطبيعي إلى عالم هندسي

 ( 6).رسمه

 :صفات اللوحات التعبيرية

نانو تلك المدرسة رسمهم من خالل التيارات الحديثة، وظهر ذلك من خالل استخدامهم للخطوط استوحى ف

وامتزجت األلوان مع بعضها البعض، للتعبير عن مشاهد حديثة متنوعة .الغليظة ممزوجة بالفرشاة السريعة

بح، والتناقضات وكانت بعض أعمالهم قد دلت على موافقتهم على الق.تعطي إحساس بعدم الراحة واالستقرار

هذا بجانب تعبيرها عن القلق والغضب والحزن، وبالتحديد أن .التي كانت موجودة في أسلوب الحياة الحديثة

واستطاع عدد من الفنانين التعبيرين بتطوير أسلوب .هذه الحركة كانت قد بدأت خالل الحرب العالمية الثانية

 ( 7).مالهم النشطة واأللوان الحديثةقوي من النقد االجتماعي من خالل استخدام جميع أع

 

 

____________________________ 

 .نفس المصدر السابق - 5

 .نفس نفس المصدر السابق - 6
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 (1الشكل رقم )                                              

 ( 8الفنان فان كوخ)                                           

اننا هنا نالحظ تلك الهاالت المشبعة باالسى على وجه البورتريت مع انها هي وجه الرسام نفسه فان 

كوخ.استخدم فيها لطخات تعبيرية رائعة وانك كمشاهد لم تجد خطوط اال بلمسات خفيفة جدا..تعبيرية اللوحة 

 ليم الذي عاشه فان كوخ حيث البؤس والقلق والمرض.هي انعكاس للواقع اال

                           

 ( 2الشكل رقم )                                             

 (9الفنان  ادوارد مونش )                                        

ة فضاء اللوحة التي اراد بها الفنان ادوارد وجوه يعتليها الهلع.واجواء من الرعب من خالل االلوان وعتم

 مونش ان يستهدف توضيح فكرة ما.دون ان يلتزم بالتقاليد الفنية االكاديمية.حيث نجد في عمله هذا انه يقوم

 رنفس المصد - 9 .          فس المصدر السابقن - 8
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تهم الروحية.فتجده قد بالغ في بعملية تحليل نفسي وبحث في نوازع شخصياته في اللوحة..والتعبير عن خلجا

مالمح الوجوه فشوهها وفككك مالمحها نحو التعبير عن مايشبه المرض أو الخوف من قدوم الموت من خالل 

تقنية خاصة به تمثلت في تضاد االلوان وعنف الخطوط واالجساد المحرفة التي تعيش تحت طائلة القلق او 

رتها الباحثة لتكون دليال عمليا على سمات وخصائص التعبيرية الغضب.   وهكذا مع بقية اللوحات التي اختا

 (..10في الفن.كما جاء في االشكال التالية )

     

 (5(                                  شكل )4(                            شكل )3شكل )             

 هودلر                         جيمس انسور                  هنري ماتيس              

 

                         

 لوحات تعبيرية                                    

حيث االنفعاالت ومالمح البؤس والمرض والقلق والخوف البائن على وجوه   الشخصيات من خالل اللون 

 والخط والكتلة

 

___________________________ 

 ..بيديا الموسوعة الحرة االلكترونيموقع ويكي - 10
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 المبحث الثاني                                      

 تعبيرية اللوحة في ظل الجائحة:                            

تناولت الباحثة بشكل عام مفهوم التعبيرية في الفن التشكيلي في المبحث االول.حيث برزت اهم سمات 

 لتي ورد ذكرها سابقا.وهي التعبيرية في الرسم وا

صوير الواقع الموضوعي و المشاعر واالستجابات الذاتية التي تثيرها األشياء واألحداث داخله، ويحقق ت

الفنان هذا الهدف من خالل التشويش ، والمبالغة ، والبدائية ، والخيال ومن خالل التطبيق الحي أو المتناقض 

 .ليةأو العنيف أو الديناميكي للعناصر الشك

أما فأن تعبيرية اللوحة في ظل الجائحة فأنه من الواضح أن تلك الجائحة قد أثرت كثيرا على حركة التشكيل 

بشكل عام وحاصرت الكثير من االبداعات والرغبة الى انجاز اعمال فنية يصبو اليها الفنان ولكن ضغط 

 الظرف العصيب حال دون تحقيق ذلك.

فأن الفنان التشكيلي لم يتوقف.فرسم لوحات وانجز اعمال تشكيلية مستغال ولكن رغم تلك المحنة الوبائية 

ظرف العزلة وحظر الحركة وتوقف اماكن العرض عن استقبال المعارض وغيرها.فكثير من الفنانين اتخذ من 

مرسمه الخاص في البيت او مكان له خصصه للعمل فراح يرسم مواضيع عدة..وقد رسم فنانون مواضيعا 

 ( 11ضية تفشي وباء كورونا واالثار الخطيرة التي تركتها على المجتمعات عامة.)تتناول ق

، كما قال بابلو بيكاسو، فماذا «الفن يمسح عن الروح غبار الحياة اليومية»ذا كان أن هناك عبارة تقول انه ا

الت وتلك وهنا حاول بعض فنانين ان يجيبوا على هكذا تساؤو...«الفن في زمن كورونا»يمكن أن يفعل 

بين الخوف من المجهول، ما  توعنفتاالجابات جاءت بالعمل وذلك بانجاز لوحات عدة تناولت ذلك الموضوع.

ومحاولة خلق بصيص األمل، أو البحث عن نقطة بيضاء، في ظل ما تعاني منه البشرية من قتامة الصورة 

 (.12(..)كورونا)العامة في ظل تفشي فيروس 

الخروج من  في ظل وباء كورونا فأننا يمكننا القول ان ذلك انما هو محاولة الفنانين ومن خالل تلك االبداعات

، مبسبب جائحة فيروس كورونا، والتغيير من أحوالهتحت وطأة ذلك الظرف العصيب ها وشعاالحالة التي 

عل الوباء بف ةهم المتوقفاتطوروا إبداع.بل انهم بذلك قد تمكنوا من ان يوسط حالة اإلجراءات الوقائية 

فنية، وبالتالي تسليط الضوء على الدور ال همالعالمي، وأن يعبروا عن مشاعرهم تجاه هذه الجائحة في أعمال

 ..الذي يلعبه الفنان في أوقات األزمات

فنان عن نفسه، في ظل توقف الحياة الفنية والثقافية في للريعبكت في زمن كورونالقد جاءت تعبيرية اللوحة 

 ولكي ينقل إحساسه، وهو محبوس وال اتصال بينه وبين العالم الخارجي، لذا كان التفكير في  العالم أجمع،

 ..2021مايس  11مقالة عن الفن التشكيلي الجزائري في ظل وباء كورونا.. –الكتروني ا ASJB موقع - 11

 االلكتروني. Hikamsموقع  - 12
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اً في الفعاليات الثقافية والفنية، وخلق مساحة حثه على خوض هذه التجربة التشكيلية، واالنخراط مجدد

ي انما هي نوع من التحدي والمجابهة لتلك الكارثة الحقيقية.ومن لإلبداع والتالقي الفني، ولو بشكل افتراض

الواضح وبسبب قوة تأثير الوباء على الفنان معنويا فأن القدرة التعبيرية له ستحشد كل قواه سواء كانت 

لخوف او التي وصلت بها الى حد الهلع.ماانعكس على قوة تعبيرية اللوحة والتي ربما تأتي بدافع القلق او ا

 عفوية تلقائية نقية صادقة بسبب قوة الصدمة وقساوة الظرف.

وانه لمن الطبيعي أن تكون اللوحات التي رسمت في ظل جائحة كورونا هي لوحات تتبع المدرسة التعبيرية 

ج األلوان مع بعضها البعض، للتعبير عن ايظة ممزوجة بالفرشاة السريعة.وامتزستخدام للخطوط الغلكونها ت

روالقلق ازاء خطورة الوباء ..فجاءت االعمال منفعلة مشاهد متنوعة تعطي إحساس بعدم الراحة واالستقرا

شاة تنطلق  دون ترجمة بسبب اللغة المباشرة بين الفرانها الداخلي الصادق، كما الفنان  عن إحساس تعبر

 تعكسكونها قد  ومشاعر الفنان. كذلك تمتد األعمال حاملة اللغة الكالسيكية والرمزية للتعبير عن زمن الوباء

 (.5(.و)4(و)3( و)2(و)1.كما في الصور )تمدد الفيروس في العالم

 

 

             

 (2(                                                الصورة رقم )1)الصورة رقم 
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 (4(                                       الصورة رقم )3الصورة رقم )                  

(  من خالل ابداعات فنانة مصرية ومن 13)عن الجائحة  تعبرولقد حصلت الباحثة على نماذح من لوحات 

، (حسناء صالح الدين نوية)ة الفنانة المصري خالل تقصي اعمالها عبر شبكات التواصل االجتماعي وهي

، والتي تشير إلى أنه عنوان يأتي على وزن مصطلح الكرة األرضية، «الكورونا األرضية»التي تحمل عنوان و

كما في .التي تتحول فيه إلى شكل أقرب للصورة المجهرية للفيروس، وتتشكل حوافها مثل تكوين جزيئاته

 (5الصورة شكل )

                             

 (5الصورة شكل )                                        

لتمثل رأس فتاة، بينما  شكل الكرة االرضية ، حيث حول(ياسين أحمادي) هوالجزائروهناك فنان اخر من 

 أي الكمامة التي تحمي من االصابة بالفايروس.كما في الشكل رقم.تختفي مالمح وجهها خلف قناع الوجه

(6..) 
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 (6الشكل رقم )                                                  

تمثل بكاء الناس على فقدان شخص عزيز، وعلى البيوت انجز لوحة  قدف (جاسم البياتي)أما الفنان العراقي 

باء، بينما تظهر أيدي أناس آخرين وهم يحاولون التمسك التي أصبحت خالية من أهلها بعد أن دمرهم الو

بالحياة بإشارتهم إلى الشمس، أما اللوحة الثانية فتمثل بكاء األمهات، واللوعة التي يمر بها اإلنسان بعد 

فقدان األعزاء، وعبرت بامرأة تبكي لإلشارة للدين اإلسالمي، وبتمثال السيدة مريم العذراء عن الدين 

 ( 14.)بط بين األديان واإلشارة إلى أن الهدف واحد وهو نجاة اإلنسانيةالمسيحي، كر

                                   

 (7الشكل رقم )                                              

ش اعد قالعراق مثل بقية دول العالم لقد حاول الفنان التشكيلي العراقي أن يتكيف مع الوضع المحيط به كون 

حالة الحظر المنزلي بسبب وباء )كورونا(، وهو ما يؤذي الكثير من الناس، فعلى الرغم من أنه في حالة تقييد 

 .شبه تام لحريته، إال أنه توجه إلى األلوان والفرشاة كمتنفس له في ظل األوضاع االستثنائية

كيلي هو اول من أدرك ذلك االمر..فراح لقد ترك وباء كورونا اثارا فظيعة على المجتمعات وكان الفنان التش

 يبدع اعماله وفق االسلوب التعبيري كونه االسلوب االنسب للتعبير عن مخاوف الناس وقلقهم ازاء ذلك 

 .2020تموز  21 -االلكتروني  -موقع صحيفة الشرق االوسط  - 14
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ض والكوارث وغيرها.. وترك المرض الفتاك.حيث يسود االنفعال والبؤس ومالمح الحرمان والقلق من االمرا

فايروس كارونا اثاره الفظيعة على االنسان وخطف ارواح االالف منهم.فارتسمت الوجوه بالرعب والهلع ما 

انعكس على ايحاءات تعبيرية على الوجوه.واستلهم الفنان من تلك الظروف الدرامية المثيرة جدا اعماله وهو 

 الشعوب.  يعبر عن المأساة االنسانية التي مرت بها

تشرين  28في غداد جابه الفنان التشكيلي العراقي مخاطر جائحة كورونا  عندما اقيم أول معرض تشكيلي في ب

أول مهرجان للفنون التشكيلية منذ تفشي فيروس كورونا كوزارة الثقافة العراقية  هنظمت 2020سنة  اول 

عمل في فنون الرسم والنحت والخط  300بمشاركة عشرات الفنانين من مختلف محافظات البالد، قدموا 

بعد تعطيل األنشطة الثقافية بسبب جائحة مرض فيروس  تشكيلي جاءمهرجان وهو .والزخرفة والخزف

 .كورونا

منذ ظهور فيروس كورونا المستجّد نهايةَ العام الماضي وما أحدثه من تغييرات في جميع مناحي الحياة، لم و

لفنّية والمهتّمون بها عن طرح تساؤالٍت حول التأثيرات التي تفرضها يتوقّف المشتغلون في المجاالت ا

 .الجائحة على الفن، سواٌء ِمن ناحية تلقيّه أو من ناحية طبيعة الفن نفسه
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 الفصل الثالث               

 مجتمع البحث - 1

 عينة البحث - 2

 منهج البحث – 3

 تحليل العينات – 4
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 الفصل الثالث                    
 أجراءات البحث                                           

 .تحليل العينات -أداة البحث  –عينة البحث  –مجتمع البحث               

 :مجتمع البحث –اوال 

مية متناولين نماذج الرموز االسالتعبيرية اللوحة في ظل جائحة كورونا تمكنا من اقتصار البحث على دراسة 

من عدد من اللوحات كعينات تحدثنا عنها وعن تحليل مواضيعها بقدر تعلقها بمضمون البحث والتي حاورت 

 .جسدها الرسامون في اعمالهمالتي واالسلوب التعبيري 

 ثانيا ـ عينة البحث: 

انية في تحليل العمل سنذكر ادناه النماذج الفنية الخاضعة للتحليل وفق مانمتلك من رؤية فنية وامك

 اوتفكيكه.عدا اسماء الفنانين الذين انتجوه

 ثالثا ـ أداة البحث:

الحظنا أن عملية اختيار العينات وتحليلها قد اعتمدنا فيها على قدر وحجم التوظيف الرمزي للرسام ومن ثم 

ز توظيفا اصيال يعبر ابعادها الجمالية المكونة لها والتي يمكن ان تشكل منجزات فنية تسعى لتوظيف الرمو

عن اعتزار الرسام بتراثه وحضارته.وهذه العينات هي التي شكلت جانبا مهما من الغاية من بحثنا هذا.وسوف 

نتناول هذه العينات )اللوحات( حسب اهميتها ومكانة الرسام في حركة التشكيل العراقي.وكانت ادواتنا هي 

 الشروحات النظرية فقط.

 تحليل العينات                                             

 (..1العينة رقم )                                         
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 التحليل:

لوحة لفنان عراقي لم يعرف اسمه عبر فيها عن تحديه لوباء كورونا.باسلوب تعبيري تجريدي.حيث رمزية 

األلوان والخطوط بين خطين يتحدى ويواجه . حيث برز الرسام ذلك من خالل  الكمامة واالنسان الحائر فيما

الواقع الخارجي لكي .حيث حاكى الرسام في هذه اللوحة ، أقدر  على التعبيررائعبحريّة في تركيب وواألشكال، 

 ازاء كارثة كورونا عبر عن الذات الداخلية أو عن رؤية شخصية ي

 

 (2العينة رقم )                                                

                              

لوحة تعبيرية مستوحاة من احدى لوحات فان كوخ احد رواد التعبيرية في العالم وقد وضع الرسام كمامة على 

وجه الشخص تعبيرا عن تحدي وباء كورونا ..حركة الرأس نفس حركة الرأس في لوحة فان كوخووخطوط 

 والخلفية وااللوان..الشعر 

                                   

 (3عينة رقم )                                                
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 التحليل:

لوحة باسلوب تعبيري تجسد حاالت الرعب والخوف من فايروس كورونا..ولكن بنفس الوقت هناك ثبات 

تمثل في تعبيرات الوجوه ومالمحهم التي نجح الفنان في التعبير عنها من خالل غالضة وتحدي للكارثة 

 الخطوط وقوة االشكال وصرامة الكتل والتناقضات القاسية مابين االسود واالبيض.

 ( 4العينة رقم )                                           

                                

..تمثلت التعبيرية وفق سمات المدرسة التعبيرية تعبر عن حال االنسان تحت ظل جائحة كورونا لوحة غاية في

في وجه بشري يرتدي كمامة .اال ان مالمحه مشحونة بالرعب والهلع .وتمكن الرسام من تجسيد تلك المالمح 
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لقتين نتيجة الخوف من المتأثرة بالوباء من خالل اللون االصفر الى يسار الوجه وكذلك سعة العينين المبح

 الموت .
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 الفصل الرابع               

 النتائج  - 1

 االستنتاجات - 2

 التوصيات - 3

 المقترحات - 4
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 الفصل الرابع                                           

 المقترحات. –التوصيات  –االستنتاجات  –نتائج ال                   

 أوال :النتائج:

أن جائحة كورونا هي وباء انتشر في كل انحاء العالم.وعجزت المؤسسات الدولية من حده او القضاء  – 1

 عليه.ما أثر سلبا على استمرارية االنشطة االنسانية ومنها الفنون التشكيلية.

اء من دول العالم أآلخرى أو من العراق من ان يتحدى هذه الحالة فابدع لم يتوقف الفنان التشكيلي سو – 2

 وانجر اعماال تمكن من عرضها والعمل على ايصالها بطريقة واخرى.

ان عزيمة الفنان ظلت قوية ثابتة رغم خطورة االمر.وذلك هو دليل على القوة االبداعية الكامنة فيه  – 3

 القبح. والروحية المتوثبة لصناعة الجمال ضد

أستوعب الفنان خطورة الوباء.فجسد تلك الخطورة باشكال والوان داخل اللوحة.لتكون مشاركة رمزية  – 4

 للتحدي وقوة االرادة االنسانية.

وباء كورونا ترك آثارا نفسية على االنسان .مثلما تركت كوارث اخرى وحروب على حياة البشر .لكن  – 5

جابية عندما رسم لوحات عبر فيها عن موقفه من خالل رؤية تشكيلية جاءت الفنان وظف تلك اآلثار بطريقة اي

 عبر رسوماته المختلفة تحت ظل تلك الجائحة..

 ثانيا: االستنتاجات.

حصيلة النتاج التشكيلي سواء في العراق ام على مستوى العالم تضاءل.وهو أمر طبيعي خشية تفشي  – 1

 مما خطف . الفايروس بشكل يخطف االرواح بنسبة اكبر

قوة التعبير الفني في ظل ظرف استثنائي تكون نابعة من صميم الواقع ومن صلب الحالى التي عاشها  – 2

 الفنان.

تعبيرية اللوحة في ظل جائحة كورونا شكلت حضور فاعل ضاهى فعاليات او نشاطات الحكومات ان لم  – 3

 ة اليقدر احد التعبير عنها اال الفنان التشكيلي.يكن تفوق عليها.النه خرج من مشاعر صادقة ومعاناة انساني

 ثالثا: التوصيات 

ان تعمل الحكومة على االهتمام بكل نتاج تشكيلي انجز في فترة بداية انتشار فايروس كورونا وأن تجعل  – 1

 منها تأريخ فني .

 ا بعدج.االستفادة من تلك التجارب واتخاذ العبر والدروس منها كي يذكرها الفنانون فيم – 2

 المقترحات. –رابعا:
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العمل على نشر ثقافة الوعي الصحي من خالل مساهمة الفنانين باصدار بوسترات او ملصقات فنية تعبر  – 1

 عن الموقف االنساني ازاء هذا الوباء.

 تشجيع الفنانين على تقديم اعمال اخرى تضاف الى االعمال التي انجزت في ظل الجائحة. – 2
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 اهداء
 

كان له الفضل  الذي،  والفكر المستنيرالطيبة الى صاحب السيرة           

لعالي )والدي الحبيب( أطال هللا في التعليم ا مرحلة الأول في بلوغي

 .......عمره

إلى من وضعتني على طريق الحياة وجعلتني ربط الجأش،             

 .....)أمي الغالية( طيب هللا ثراها رة  وراعتني حتى صرت كبي

إلى إخوتي، من كان لهم بالغ الأثر في كثير من العقبات           

ام، ممن لم يتوانوا في مد يد العون والصعاب، إلى جميع أساتذتي الكر 

 لي

 . هذاأهدي إليكم بحثي 

 

 الباحثة 
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 شكر وتقدير 

على إنهاا  هاذا البحاا والجارو  باه  يوأعانن يالحمد هلل رب العالمين الذي وفقن                  

هبااة بهااذه الصااورة ، فبالااأمي القريااب باادأنا مساايرتنا التعليميااة ونحاان نتحسااي الطريااق بر 

هااو  ( التنوو ا اسلووو  ي  عوو  الفوون  الرنوونم  ف وور  نووو )  ان اختيااار موضااو  وارتبااا ، فرأينااا 

يعبر عن حبنا لأساتذتنا ومسيرة درب فنان تشكيلي تستحق ان تدون  هدف ساميموضو  ذو 

 في بحا علمي يوثق للأجيال والباحثين من بعدنا .

ا من مبدأ أنه لا يشكر                  بالشكر الجزيال  اتوجه يهللا من لا يشكر الناس، فإننوانطلاق 

لإنجاا  هاذا البحاا وكاان لاه ي فاي مسايرت يالاذي رافقنا (لفند خض ر لبنس) للأستاذ المعلم

كماا أتقادم بشاكر جزيال الاى  بصمات واضحة من خلال توجيهاتاه  البناا ة والادعم الأكااديمي،

دم لي مان دعام ومعلوماات أفاادت اثارا  هاا الأستاذ الدكتور )نمير قاسم ( استاذنا الأول لما ق

البحاا ، واتقادم بشااكري الاى اسااتذتي فااي القسام والااى عماادة كلياة الفنااون الجميلاة والااى 

 يورفادتن يالتاي صابرت وتحملاع معا تير عااللكشاالاا ان ا يلا يسعنكما ،  جامعتي الحبيبية

الادعم  يمان قادم لا وكال لزملاا شاكر الأصادقا  واابالكثير من الدعم علاى جمياع الأصاعدة، و

 .المعنوي

 وفق هللا الجميع لما فيه الاير

 

 

 باحثةال
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 ملخص البحث :
 

البحث الحالي  ) التنوع االسلوبي في اعمال الفنان نمير قاسم ( هدف 

الى التعرف على أسلوب الفنان نمير قاسم وتنوعه ، وقد تكون 

منهجي للبحث البحث من عدة فصول تناول األول منه االطار ال

وعرض مشكلة البحث واهميته والحاجة اليه فضال عن اهداف 

البحث وتحديد حدوده الموضوعية والزمانية والمكانية ، اما الفصل 

الثاني فقد تناول االطار النظري مستعرضين فيه اهم محاور االطار 

النظري ، والفص الثالث اختص بإجراءات البحث وتحديد مجتمعه 

وتحليلها ، والفصل الرابع ، نتائج واستنتاجات  ومنهجه وعيناته

البحث ومن اهم نتائج البحث ، التنوع في أسلوب الفنان نمير قاسم 

بين اعماله في فن الرسم والكرافيك والنحت له بعدا  على قدرة الفنان 

 على التجدد . 
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 ثبت المحتويات  

 وىلمحتا  لصفحةا

 1 االهداء 

 2 التقديرالشكر و 

 3 ريدلتقر والشكا 

 4 ملخص البحث 

 4 لالشكات اثب 

 5 داوللجت اثب 

 5 قلمالحت اثب 

  ولألل الفصا 

 8-7 ثلبحاال : مشكلة أو 

 8 ثلبحامية أهثانيا :  

 8 ثلبحاهداف اثالثا :  

 9 ثلبحدود ابعا : حرا 

 10-9 تلحاطلمصد ايدخامسا : تح 

  ظري والدراسات السابقة(الفصل الثاني )االطار الن

 11-10 اوال: األسلوب في الفن

 11 ثانيا: مدارس الفن التشكيلي المعاصر

 12 ثالثا: مميزات الفن التشكيلي المعاصر

 14-13 رابعا: الفن التشكيلي المعاصر في العراق

 15 خامسا: الدراسات السابقة

 15 سادسا: االسلوب

 17-16 سابعا: فناني محافظة ديالى

 18-17 ثامنا: الفنان نمير قاسم

  لثالثل الفصا

 19 ثلبحا منهجال : أو

 19 ثلبحا مجتمعثانيا : 

 19 ثلبحا عيناتثالثا : 

 20 ثلبحا ادواتبعا : را

 21 تحليل الفئاتخامسا : 

  الرابعل لفصا

 22 النتائجال : أو



 

 
 

6 

 

 22 االستنتاجاتثانيا : 

 22 التوصياتثالثا : 

 23 صادرالمبعا : را



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 الفصل األول                                      

 جيهلمنر ااطال) ا

 (ثللبح

 ثلبحاال: مشكلة أو

 ثلبحا ميةهأثانياً: 

 ثلبحا دفهثالثاً: 

 ثلبحدود ابعاً: حرا

 تلحاطلمصد ايدخامساً: تح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 ولألل الفصا
 ث (لمنهجي للبحر ااطال) ا

 
 ث:لبحا الً: مشكلةاو

 
ان دراسة االساليب الفنية هثي دراسثة طثرق أداء الفثن، فثالفن نشثاط إنسثاني جمثاعي 
وفردي وثمرة لحضارة تمتد على أساسه االنماط واالسثاليب والبنثى االجتماعيثة لكثل فتثرات 
هذا البناء الحضاري، ولما أمتاز العراق به من دور فني حضاري متميز عبر التثاريخ مكنثه 

 كز إشعاع حضاري أثر في كثير من فنون الحضارات اإلنسانية.من أن يكون مر
مثن هثذا  بدايثة االلفيثة الثانيثةومع تجدد النشاطات الفنيثة للفثن العراقثي المعاصثر فثي 

ومثا كثان لثدور الفنثان فثي دعثم في محافظة ديالى القرن وتكون الحركة التشكيلية المعاصرة 
تي أهميثثة هثثذا البحثثث فثثي محاولثثة لمعرفثثة وترسثثيخ أسثثس هثثذه الحركثثة التشثثكيلية الرائثثدة تثثأ

التنثثوع االسثثلوبي الحثثد فنثثاني محافظتنثثا وأسثثاتذة كليثثة الفنثثون الجميلثثة )الفنثثان نميثثر قاسثثم ( 
وبثثذلك فثثأن أي دراسثثة ألسثثلوب فنثثي تعنثثي دراسثثة لوسثثائل الفنثثان التثثي يسثثتعين بهثثا لتحقيثثق 

فنيثة هثي االنعكثاس الحقيقثي النتائج التي يرغب بها في عملثه الفنثي ، ولمثا كانثت االعمثال ال
ألسلوب الفنان وطريقة تعبيره تأتي أهمية هذا البحث فثي التعثرف علثى أسثلوبيته مثن خثالل 
تتبع أعماله الفنيثة لفتثرات حياتثه المختلفثة ومثن هثذا وذاك يتبثين لنثا أهميثة دراسثة االسثلوب 

حصثرا    قاسرم نميررالفني على صعيد الدراسة االنسثانية عمومثا، أمثا دراسثة أسثلوب الفنثان 
نميثر قاسثم كاسثتاذ فتأتي أوال من أهمية دراسة االسلوب المذكورة سابقا ثم من أهميثة الفنثان 

العراقثثي  التصثثميم والكرافيثثكعراقثثي معاصثثر يعثثد مثثن أبثثرز عالمثثات  للفثثن وفنثثان تشثثكيلي
وصثاحب  فثي المحافظثة المعاصثر فثن الكرافيثكالمعاصر، وكونه مثن أوائثل المشثتغلين فثي 

لذا فان تساؤل  من حيث البعد الزماني والموضوعيفي التصميم بة فنية معاصرة أوسع تجر
 ما هو التنوع االسلوبي في اعمال الفنان نمير قاسم (؟  .الدراسة هو )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 ث :لبحامية أهثانياً: 
 

نثون التثي لهثا طثابع موضثوعي ، ويثتم إنشثاؤه عثن طريثق من الف التشكيلي الفن يعتبر       
، وتشثكيله إلثى حثد كبيثر عثن طريثق الهيكثثل  ، ويحثدد تكوينثه  إعثادة صثياغة وسثيط مثادي 

، وتنقسم الفنون التشكيلية إلى الفنون التمثيلية وغيثر التمثيليثة ، وتنتمثي  الفني للعمل جماليال
، والتثي  ، والتصثوير الفوتثوغرافي  لرسثومات ، وا ، والرسثم  الفنون التمثيلية إلثى النحثت 

، أو ثنثائي األبعثاد عثن  تصور إنتاج الواقع البصري بشكل ثالثي األبعاد عن طريق النحثت 
طريثثق الرسثثومات والتصثثوير الفوتثثوغرافي ، فثثي حثثين أن الفنثثون التشثثكيلية غيثثر التمثيليثثة 

صثثميم الفنثثي ، حيثثث نجثثد أن ، والت ، والفثثن التطبيقثثي الزخرفثثي  تشثثمل الهندسثثة المعماريثثة 
، والغيثثر تمثيليثثة ليسثثت مطلقثثة ؛ ففثثي الفثثن التطبيقثثي الزخرفثثي  الفثثرق بثثين الفنثثون التمثيليثثة 

تستخدم الزخارف التصويرية على أوسع نطاق ، وعلى الرغم من ذلك نجد أن بعض القطثع 
  . الفنية غير التمثيلية المكتملة تنتمي إلى أنواع الفن التمثيلي

 
لثة يثتسل ط الضوء علثى فنثان  محافظثة د   ية ف  يهم  وللبحث ا  وهثوالى واسثاتذة كل ثة الفنثون الجم 

ز بها ف  ي يوالت   نمير قاسماالستاذ الدكتور  دي والنحثت يالرسم التجر   ية ف  ي  انتاج اعمال فن يتم 
د   يكالخشب والكراف   على  وفن التصميم بكل انواعه. .ايوالملتدي م 
 

 

 دف البحث الحالي الى:يه ث :لبحهدف اثالثاً: 
 التنوع االسلوبي لدى الفنان نمير قاسم.تعرف  -

 
 

 : رابعا:ً حدود البحث

 : ةيتحدد البحث بالحدود التال  ي
ر يلدى الفنان نم   يبدراسة مالمح التنوع االسلوب   يالحدود الموضوع ة:  تحدد البحث الحال   -

 سمقا
 الىيد   ة: العراق/يالحدود المكان   -
 2022ة عام يلغا  2020للفترة من عام الزمان ة  -

 
 
 
 
 
 

https://www.almrsal.com/post/933561
https://www.almrsal.com/post/933561


 

 
 

 
 
 

 

 :سادسا:ً تحٌدد المصطلحات
 
إلى المظهر المرئي للعمل الفني الذي يربطه بأعمال أخرى  األسلوب يُشير األسلوب :-

أو الحركة الفنية « المدرسة»للفنان نفسه أو آلخر من نفس الفترة أو الممارسة أو الموقع أو 
منذ فترة طويلة النمط الرئيسي  األسلوب كل مفهومش»أو الثقافة األثرية: 

 .الفن ويشكل تاريخ األسلوب لتصنيف األعمال الفنية، فيختار حسب الفن لمؤرخ
التنوع: لغة: ورد في المعجم الوجيز )باب نوع ( "نوع االشياء صنفها و جعلها التنوع : -

. )شوقي ضيف و االشياء تصنفت و صارت انواعا " (انواعا و اصنافا و ) تنوعت 
التنوع  "التنوع التصنيف و النوع  ) ) ورد في المنجد مصطلح ٦٤٠_٦٣٩آخرون،ص

جمع انواع تصانيف كل صنف من كل شيء و هو اخص من الجنس ". )لويس معلوف 
عرفه )الالند( "كل مفهوم يعطي فعال ما يزال يتضمن اصنافا  اصطالحا:_ ). ٨٤٧،ص

 (١٣٢٤دونه" )الالند ، اندريه ،ص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 الفصل الثاني

)االطار النظري والدراسات السابقة(   

في معنى األسلوب اوال:   

األسلوب في المدرسة التجريدية ثانيا:   

مالمح األسلوب في الفن التشكيلي المعاصرثالثا:   

مؤشرات االطار النظريرابعا:   

الدراسات السابقة خامسا:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في معنى األسلوب :اوال: 



 

 
 

 
ان تقديم تعريف دقيق لألسلوب ليس مجرد اشارة الى مادة يعالجها عمل          

معين بل هو اختيار لصالبة مناهجه و سالمة ادواته و هي بطبيعتها مناهج تراكمية اي ان 
 الالحق منها ال يلغي السابق بل يثريه و يتكا عليه فالجديد منها ينقد القديم و ال ينقضه

 (٩٣_٩٢جيرو،بيير،ص)ألنه دخل في صميم تجربته و كينونته
لذا نرى ان كلمة أسلوب تتجاوز حدودها التقليدية لتشمل كل عنصر خالق       

 (.١٢صالح فضل،ص ينتمي الى الفرد و يعكس أصالته.)
و يتخذ األسلوب خاصيات معنوية عدة تختلف باختالف الزمان فقد تأخذ مديات  

عن جوهر األسلوب و موضوع البحث كأسلوب الحياة و أسلوب العمارة و بعيدة كل البعد 
 (. ١٩أسلوب التصرف و التفكير.) مفريتش،هوجو،ص

و األسلوب هو رؤية شمولية أكثر مما هو تقنية فهو ال يفصل الشكل عن المضمون 
 ( ٨٦يزيد من صالبة اآلخر.) اغاملك،عزة،ص افإحداهمفي العمل الفني 

مزية النوعية لألثر الفني و الذي يجب أن يتميز به الفنان و كذلك و األسلوب هو ال
شخصيته عن غيرها من األساليب و الشخصيات و لقد حاول )بوفون( ربط قيم األسلوب 

 (٩٦أحمد درويش،ص)الجمالية بخاليا التفكير الحية و المتغيرة من شخص آلخر
مرتبط ارتباطا وثيقا  ان األسلوب في جوهره عمل ال يتعلق بذاته فحسب ،اذ انه

بماهية المعرفة و الفكر و يرى الكاتب )تشرينشفسكي( ان األسلوب ال يتكون من تلقاء 
نفسه و من جمالياته القائمة بحد ذاتها بل يتشكل لكونه سالحا ماضيا و مخلصا لألفكار. 

 (٢٦_٢٣آ.ف،تشيشرين،ص)
االتها و تداعياتها اإلسقاطية يقترن األسلوب بماهية الشخصية المبدعة ،بانفع            

سيكولوجيا و الكيفيات الخاصة بمعالجاتها الفنية اذ يعرف األسلوب بأنه شخصية الفنان 
ذاته، بل هي أنا _الفنان_ متجسدة في ثنايا عمله الفني لونا و خطا و شكال و ملمسا و 

ية تتسم فضاء و موضوعا و تقنية و تعبيرا...قد يالزم بعض الفنانين مفردات اسلوب
بالبنائية العالية في حين يتسم آخرون بديناميكية التحوالت االسلوبية بين أسلوب و آخر أو 
تحوالت بينية ضمن مسارات االسلوب الواحد و يقترن ذلك في حقيقة األمر بجملة من 
المرجعيات و المؤشرات المعقدة الوجدانية منها و الثقافية و البيئية و الوظيفية و على 

النضج و التحول الفني فكما أن األساليب التي يتسم بها الناس عموما تمتاز مستوى 
بتفردات كل منهم و خصوصية سلوكياتهم نجد هناك خصوصية اسلوبية في عالم الكتابة و 

 (.١٨الفن.) وادي، علي شناوة،ص
ن ان اختالف طرق التفكير و الرؤية يؤدي الى اختالف النتاجات الفنية بعضها ع          

ذاتي ،بيئي  سيكولوجيبعض و هذا ناجم عن مسوغات عدة منها ما هو عقائدي روحي، 
محيطي، فمخرجات النتاجات الفنية في بيئة الريف مثال تمتاز بعفوية و انسيابية خطوطها 
و انفتاح فضاءاتها و تعبيراتها التلقائية المباشرة اذ تصطبر العناصر و طبيعة العالقة فيها 

 ة ذاتها لتتفرد بتكرار سمات أو وحدات معينة تمنحها بعدا اسلوبيا. بمسميات البيئ
 
 



 

 
 

ان األسلوب ليس حالة زينة و ال زخرفة، كما يعتقد بعض الناس ،ان األسلوب           
يمثل اللون في الرسم أي انه خاصية الرؤية تكشف عن العالم الخاص الذي يراه كل 

 (. ٢٣منادين سواه".)صالح فضل،ص
 

 األسلوب في المدرسة التجريدية: ثانيا:
يعد التجريد من أهم األساليب الفنية التي استوعبت االتجاه العقلي محققة التوازن   

بين الذهن و الخيال و لكن الفن التجريدي لم يسر في الطريق الذهني نفسه دائما فبين 
و ان  صحافة موندريان و عبقرية دولوني تتوضح أساليب مختلفة في الفن التجريدي

المذهب التجريدي يشق طريقه باتجاهين محاذيين احدهما طراز التجريد الموسيقي كما 
نشاهد في أعمال كاندنسكي و كويا أما اآلخر فهو الطراز المعماري كما هو في أعمال 
موندريان و كالهما يهدفان الى غاية واحدة رغم تنوع األسلوب بينهما.) حسن محمد 

 (. ١٧٥حسن،ص
الرؤية التصويرية التجريدية المستقلة فان األسلوب التجريدي لم يعمل في حدود   

على تفتيت صورة العالم الخارجي و انما كشف عن حقيقته الجوهرية تصويرا حينما أطلق 
العنان لهذا المزيج اللوني العياني و الفطري و ايصاله الى حالة من التوازن المعبر عن 

الكوني و الذاتي و ذلك بعدد ال يحصي من  ذلك االنسجام الخارجي والعضوي أي
األساليب و التقنيات الفنية التي تعمل في حدود األحوال المزاجية لدى الفنانين 

 (. ١٦٧الخزاعي، عبد السادة عبد الصاحب فنجان،ص)التجريدين.
يسعى الفنان دائما الى تخطي الصورة و التمثيل الصوري رافضا المحاكاة و   

أو الطبيعة التي كانت التيارات الفنية السابقة تدعو لها و يمكن تخطي  التقييد بالمنظور
الواقع بواسطة اشارات و رموز تحكي المعاني الكامنة خلف األشياء و بحسب طبيعة 
العمل الفني التجريدي عن طريق الخطوط و األلوان و المساحات و األشكال الهندسية 

 (.٢١٤المثالية.) امهز،محمود،ص
لوب التجريدي من الوجهة الفلسفية )صوفية الفن( حيث التقشف و الزهد يمثل األس 

و التسامي الى مثالية األشياء بالنفاذ الى كنهها باختزال أجزاء الشيء و من الوجهة الفنية 
يتم ذلك بتعري األشكال من صورها الطبيعية و العضوية بحيث يصبح التجريد كامال او 

تجريد نسبي و يمكن أن يغدو األسلوب التجريدي اسلوبا بالحد من عضوية األشكال و هنا 
 (.١٥٨نيوماير،سارة،ص رمزيا )
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 ثالثا: مالمح األسلوب في الفن التشكيلي المعاصر
امتلك الفن التشكيلي العراقي المعاصر منذ بداية انطالقته بعد الحرب العالمية 

ى التجاوب مع المعطيات الغزيرة االولى ، مقومات نهضته وتقدمه ، كما امتلك القدرة عل
للحياة المعاصرة التي افرزها القرن العشرين خصوصا تلك المتعلقة بسبل الثقافة 
والتحضر ، لذا ُعرفت الحركة التشكيلية العراقية المعاصرة بتميزها ونضجها وتقدمها 

حركات الواضح بين فنون العالم ، فأكتسبت اهمية وصيتا الينازعها عليه اال القليل من 
التشكيل الفنية في العالم المتقدم ، السيما وان هذه الحركة لم تغترب او تنعزل في يوم ما 
عن مثيالتها في المنطقة العربية ، ولم تنأى بأطرها العديدة والواضحة بعيدا عن حدود 

العربية فصارت مدار بحث ودراسة مستمرة من قبل الباحثين  -تركيبتها وهويتها الشرقية 
 . رسين في هذا المجال ألستقصاء اسباب هذا التقدم والتميزوالدا

هنالك ثمة مسالة هامة يمكن مالحظتها بوضوح في هذا المجال وهي ان الفنان 
العراقي لم ينسلخ يوما ما عن واقعه ومحيطه ولم يبتعد عن افاق انتمائه التاريخي 

ذلك الواقع وعلى والروحي ، بل كان دائم المتابعة والرصد للوقوف على محركات 
مكنونات بيئته وعناصر محيطه ليستمد منها مقومات فنه ضمن معايير خاصة ، فكان 
سعيه مستمرا على استلهام صور ومفردات ذلك المحيط لتوظيفها جماليا ضمن منهجه 
الخاص ووفق رؤيته الذاتية . بمعنى اخر ان الفن العراقي يتسم باألصالة لكونه يستمد 

من ثقافة وتقاليد االرض التي نشأ عليها ، ولهذا السبب ايضا فأنه واضح اصوله ومفرداته 
  المالمح والهوية

المنطلق االخر الذي انطلق منه الفنان العراقي المعاصر ، هو اقدامه على استدعاء 
موروث بلده الزاخر والرصين ، مما خزنته العصور السابقة من عطاءات الحضارات 

ض الرافدين ، فأستلهم من ذلك الموروث قيما جمالية جديدة العريقة التي قامت على ار
  .راحت تعينه على تحقيق المنجز المطلوب

هذا الفن ، والتي أقترن السلوب اما ابرز الخصائص والسمات التي صارت لصيقة 
بها وتبوأ من خاللها مرتبته المتقدمة بين فنون بلدان الشرق االدنى والبالد العربية على 

  فيمكن تحديدها وايجازها بالنقاط التاليةالسواء ، 
الجمالية وثباتها ، وذلك يعني االنحياز نحو المنحى االرادي  -وضوح الرؤية الفنية -1

في عملية الخلق الفني بمجمل مراحلها ، تواصال مع ايجاد ثيمة تكرر نفسها زمنيا 
ن مواطن في كل انجاز وتتعزز بنفسانية الفنان ذاته ، والرؤية التعني البحث ع

 ..الجمال في االشياء 
نضج االداء ، والتقنية العالية في صياغة االشكال وبنائها ، نتيجة لعمق التجربة   -2

وتراكم الخبرات ، وبسبب تنامي موهبة الفنان العراقي وبحثه الطويل والمستمر 
عن منابع التأثير البصري والجمالي ، الذي يتوضح عبر صيغه الجمالية المعبرة 

 ة بالفيض الحسيالمشبع
 
 
  



 

 
 

تنوع االساليب وتطورها ، والسعي الدائم لتقديم االبتكارات الذكية التي تخدم المنهج  -3
، والتي تتمحور ضمن أُطر صحيحة تقوم عليها التجربة الفنية . ان ذلك التنوع 
عائد الى حقائق حية ناتجة من متابعة الفنان العراقي واستيعابه وهضمه لكل بوادر 

خصوصا في ما يتعلق بالفن واالدب والفلسفة والفكر  –ي العالم المعاصر التجديد ف
 الحداثوي .

اذ ليس  –حتى في مجال التجريد  –ثراء العمل الفني بالجوانب التعبيرية والرمزية  -4
من المجدي التعبير عن لحظة السكون مثلما هو التعبير عن لحظة الحركة ، فالحياة 

ان يكون ابداعيا  نال يمكتوصيف حدث آني متحركة وكل ما فيها متجدد ، و
ومثمرا اال اذا امتلك صفة االستمرارية الزمانية ، اي ان يكون مؤثرا في زمن 
ال الحق ومتضمنا نفس الداللة ، وان يكسر الحواجز التقليدية للرمز ، فالرموز 

لها ان تتصف بالحيوية ما لم تتعدى افق صيرورتها . ولهذا السبب امتلكت  نيمك
 لنتاجات الفنية العراقية المعاصرة صفة الديمومةا
استلهام الموروث الحضاري العراقي الزاخر بالقيم الجمالية والفكرية والدالالت  -5

فأعمال الفن العراقي المعاصرة يمكن ان تحيلنا وجهة خاصة  ،الرمزية العميقة 
القديمة  نلمس خاللها تقربا في المنحى والطابع مع بعض نماذج الفنون العراقية

التي افرزتها حضارات قديمة هائلة العطاء ، تلك النماذج القديمة استطاعت ان 
تبلور نفسها ضمن افق خاص لتتمكن من الولوج الى عالمنا الحاضر بكل عنفوانها 
لتكون فاعلة من جديد في مدياتها الواسعة ، كأرث عميق له شأنه ، لم يستطع 

يراته الجمالية والفكرية القوية عليه ، فكان الفنان المعاصر من االنعتاق من تأث
 . مستلهما لتلك الفنون االبداعية ، وكانت تلك الفنون ملهمة له على الدوام

اضافة لذك فان الفن العراقي المعاصر انطلق في مسيرته من اساس متين وقام من   
الوسط خالل بنية راسخة اتسعت مدياتها ورسخت اصولها على مدى اجيال متعاقبة ، ف

)البيئة( الذي نشأ فيه الفنان العراقي كان وسطا ثريا بالقيم الجمالية ، مليئا بالصور الحسية 
التي ترتبط مع بعضها بعالقات جدلية ثابتة ومتحولة ، اضافة الى انتعاش ذلك الوسط 
بالنشاطات االنسانية التي يأتي في مقدمها الصنيع الفني الراقي المعبر عن مناخ ذلك 

الثري والغني الى حد كبير والذي يعمل على تحفيزه ويدفع به للممارسة الفنية ،  الوسط
فهذا الوسط مزدان بالمواد واالشكال واالفكار والموضوعات والمتغيرات والصراعات ، 

 . الى غير ذلك من العوامل التي تستفز قريحة الفنان
يات الجمالية والفكرية ، بيئة لم لقد نشأ الفنان العراقي ضمن بيئة غنية بالمعط            

تكن نمطية قطعا، ولم يحكمها قانون الجمود والركود ، بل هي عالم متحرك حيوي تتنافس 
فيه االبتكارات والرؤى ، وتغذي اجواءه نماذج فريدة من موروث حضاري متين متعدد 

ي عطاءه الجوانب ، اصبح حافزا مستمرا في استمالة الفنان نحو وجهة خاصة تميزه وتغن
  .، فكان لذلك الموروث دور مهم في تحفيز جانبي التأثر واالبتكار

 
 



 

 
 

ان تأثر الفنان العراقي المعاصر بفنون اسالفه له اسبابه الطبيعية ومبرراته 
مؤهلة ألن توظف  اما جعلهالمتعددة، ذلك انه وجد فيها من الخصائص والسمات الجمالية 

ان السمات التي تميز بها الفن التشكيلي  ،نية الحديثة توظيفا جديدا وواسعا في اعماله الف
العراقي المعاصر هي خالصة وعي تام ألهمية الفن وضرورته ، فوظيفة الفن في هذا 
العصر ارتبطت بمفاهيم محددة غير منفصلة عن حاجة االنسان الى التشبع بالقيم الجمالية 

تعبير غير مباشرة يمكن ان الخالصة ، وحاجته الى صير تعبير منظمة وذكية ، صير 
تكون وسائل راقية في تأشير المظاهر الهامة في حياته وتجسيدها ، وان تحيل افكاره 

 . ورؤاه ومشاعره الى خطاب جمالي مقروء ومؤثر
 :مؤشرات اإلطار النظريرابعاً: 
يتخذ األسلوب عند الفنان نمطا خاصا في طريقثة تعبيثره الفنثي عثن مجمثل خبرتثه و  -1

 ثقافته الفنيةمعرفته و 
يعثثد األسثثلوب العامثثل المهثثم فثثي تمييثثز الفنثثون بشثثكل عثثام و ابثثراز الشخصثثية الفنيثثة  -2

بشكل خاص و يحمثل فثي مفهومثه الطريقثة المتبعثة فثي صثياغة مفثردات و عناصثر 
 العمل الفني

انتقال المجتمع إلى مرحلة جديدة، مما دعا الفنان إلى محاولة تلمس انعكاسات الحيثاة  -3
حولة عن القيم السابقة )األكاديمية(، محاوال  الكشثف عثن إمكانيثة انسثجام الجديدة المت

العمل الفني مع معطيات المرحلثة وذائقيتهثا الجديثدة، وكثان التعثرف لهثذه المعطيثات 
 هو أحد الموضوعات الرئيسية والدوافع لعملية التحول المستمرة.

ى حثدود المكانيثة، استطاعت الحركثة التشثكيلية وعلثى رغثم كثل المعوقثات، أن تتعثد -4
حتثثثى أصثثثبح الرسثثثم مثثثن أغنثثثى إبثثثداعات المشثثثهد الثقثثثافي متمثثثثال  فثثثي كثثثل تياراتثثثه 

 واتجاهاته وتجاربه التقليدية أو الحداثوية.
،والجثرأة والرغبثة فثي التجثاوز واالكتشثاف، ومحاولثة الوصثول  الفن متشبث بثالحلم -5

 إلى أقصى ما يستطيع من تجديد.
من االتجاهثات الفنيثة التثي منحثت الفنثان حريثة التعبيثر تأثير كبير في انطالق العديد  -6

 والفنان العراقي واحدا منهم. 
إن فن ما بعد الحداثة يتخطى حواجز األدلة باتجاه تداولية السوق المؤسساتية وسثوق  -7

الجمهثور  بذائقيهالعرض والطلب وبذلك تكون وجهة الفن والجمال ذات شأن مرتبط 
شثثكالي للعمليثثة اإلبداعيثة بسثثبب تفثاوت وتبثثاين عثثدد والقثراء وهثثذا بحثد ذاتثثه مثدخل إ

 .القراءات التي تؤدي إلى بناءات مختلفة للوعي الفني
يتحدد الرسام العراقي باألشكال بأطرهثا التقليديثة بثل التثزم باألسثلوب التجريثدي مثع  -8

التركيز على العناصثر الواقعيثة فعنثد النظثر الثى اعمالثه نجثد الصثلة بثين األشثكال و 
 .الواقع

 ةقخامسا: الدراسات الساب

ع االنترنثت قثات والتثراث العلثم  المتثوفر ف  المكتبثات ومواياطلعت الباحثة على االدب  
 للبحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث



 

 
 

ت الثثى قثثاربثثة لموضثثوع البحثثث ولثثم تجثثد الباحثثثة اي دراسثثة تطرقة مقعثثن دراسثثات سثثاب
 موضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوع

 ت الثىقثة تطرقبمجموعة من الدراسات السا كوهنا ، سمقار يلدى الفنان نم   يالتنوع االسلوب  
 يه.موضوع االسلوب والتنوع لكنها بع دة كل البعد عن الدراسة الحال ة لذا وجب التنو  

لتجثارب الحداثثة والتحثول فثي الرسثم  االمتثدادتعد تجربة الفنثان مهثر الثدين بمثابثة  .
عثثن النمطيثثة عبثثر تأصثثيل  باالبتعثثادالثثواقي، واتسثثم اسثثلوبه بتقنيثثات وطثثرق إظهثثار مغثثايرة 

والكلمثات فثي  األرقثامخلق سطوح واشكال بموضثوعات ومضثامين مختلفثة، تتوالثد رويته و
بثثث صثثورة متخيلثثة فثثي ذهثثن المتلقثثي، نثثوع مثثن التفثثرد والغرابثثة، يقتثثرح الفنثثان تكويناتثثه 

مثرتبط بثالوعي  الحفر والحزوز على السطح، ان غرض التفثرد والتميثز  خاللواشكاله من 
أسثثاليب متنوعثثة بفعثثل عوامثثل وتثثأثيرات داخليثثة اتجاهثثات و خاللهثثاوالتصثثادم فتولثثد مثثن 

، فقد يثرتبط بالعوامثل المركبثة لشخصثية اآلخروخارجية وحالية التميز الفردي من فنان الى 
 األشثثياءفثثي طريقثثة المعالجثثات اللونيثثة والخطثثوط وبثثين رؤيثثة  واالخثثتالفالفنثثان والتبثثاين 

 ،( 77حسن  ،ص)وتجسيدها في العمل الفني

يفصثثح عثثن حالثثة رفثثض ونقثثد للواقثثع وتمثثثل رصثثد  ميثثر قاسثثم نان أسثثلوب الفنثثان 
ظهثثار وكشثثف واال االسثثلوبتجسثثد ذلثثك بفعثثل غرائبثثي فثثي  واالجتماعيثثةالسياسثثية  لألحثثداث

 .مفككة وتشعر المتلقي بالقلق األشياءكل  نلالنساالبعد المأساوي 

تميثثز اسثثلوب الفنثثان محمثثد مهثثر الثثدين بتثثداخل فيثثه عنصثثر المتخيثثل بالموضثثوع، 
، هثثذه التراكيثثب مثثن العناصثثر والمفثثردات والرمثثوز بثثاأليقونيشثثخص بثثالمجرد، التمثيلثثي الم

تصا  بخبرة متناهية الحكمة والجمال ذو سمة عاطفية عاليثة وانفتثاح علثى الوسثائط الماديثة 
والخامثثات المختلفثثة مثثثل الخشثثب، الحديثثد، الجثثص، ممثثا يمثثنح السثثطح البصثثري حالثثة مثثن 

 ل بالخطثثاب البصثثري الثثى صثثيغة جماليثثة يتفاعثثل فيهثثاالملمثثس الخشثثن، واحسثثاس الوصثثو
، اللثون األشثكالمع المتلقي يقوم على أنظمة عالمات، النص، الصورة، المفردات،  االتصال

 ا .ومتميز   متكامالتكل عنصر من هذه العناصر ولد نظاما  تقانيا  

 ويضثيف واد ومعثاجينستعمل الفنثان مهثر الثدين فثي بعثض مثن تجاربثه المتفثردة مثا
اليهثثا الحفثثر والشثثطب والحثثزوز فثثي بنثثاء الشثثكل الظثثاهري للعمثثل ليمنحثثه حالثثة جديثثدة مثثن 

والتأليفثات المتداخلثة الغيثر مقثروءة والغثاء  واأللثوانالصياغة الجمالية الخاصة. اهتم بالخط 
لذلك فأن المتلقي يتلمس سطوح خشثنة ومرتبكثة وتنثوع تقنثي فثي المثواد  واإلضاءةالمنظور 

، واالختثزالوالحثذف  والتعامل مع موضوعاته زحمة الشثخوص والتكوينثاتداء وطرائق اال
ان العمثثل الفنثثي عنثثده تنظثثيم عناصثثر السثثطح المثثادي ليكثثون حاضثثن للمضثثامين والثثرفض 

التثثي اسثثتخدمها فثثي اعمالثثه مثثأخوذة بنسثثق  واألشثثكال، ان الرمثثوز والعالقثثات واالحتجثثاج
نسثان بطريقثة االعبر عن معاناة وخثوف تعبيري من العالم المحيط به، ليصبح الشكل وعاء ي

 .تتخذ من الرمزي لغة ومنطق تحاور الواقع الموضوعي، أنها رؤية تصدم المتلقي 



 

 
 

ن التحول في اسلوب الفنان كان يمر عبثر التقنيثات المسثتعملة فثي التنفيثذ واسثتعمال ا
تمثاس مثع المواد المختلفثة مثثل الرمثل وبثرادة الحديثد ونشثارة الخشثب واعمثال تركيبيثة لهثا 

والمجسمات المعمولة بمواد مثل الخشب،  الالصقةالمشاهد، استخدم العجائن الكثيفة والمواد 
والتجارب الفنية المعاصرة، واستثمر التحول في الخروج  واالتجاهات األساليبتعرف على 

، انثثه انفتثثاح علثثى الفثثن اليثثوم واألشثثياءالمثثواد  مالمثثسمثثن سثثطح العمثثل الفنثثي والتعامثثل مثثع 
بالمظاهر الثقافية فال يمكثن التمييثز بثين مثا هثو اجتمثاعي ومثا  االجتماعيةالمظاهر الط باخت

هثثو ثقثثافي، فتنهثثار المسثثافة بثثين التصثثور والمثثدرك، المتخيثثل والمثثادي هنثثاك تثثداخل بثثين 
 .والمعارف األجناس

التفاعثثل مثثع البيئثثة ويترتثثب علثثى ذلثثك وضثثع  ان الفنثثان يتسثثم بخاصثثية التجريثثب و
 ،التقنية والجمالية، اذ ان للفكر لمحته الجمالية وتلثك اللمحثة  للمشكالترات الحلول والتصو

 )مجثثرد افكثثار بثثل تتحثثول الثثى موضثثوعات مندمجثثة فثثي صثثميم الموضثثوعات األفكثثارفيهثثا 
 (. 777جاسم،  ،ص

 

 
 
 
 

 
 أوال:ً منهج البحث

ا:ً مجتمع البحثيٌ ثان  

نات البحثيثالثا:ً عٌ   

 رابعا:ً ادوات البحث

تحليل العينات  خامساً:  

  



 

 
 

 الفصل الثالث 
 االطار االجرائي للبحث 

 

 أوال:ً منهج البحث
 

ّ   ينثات البحثث الحثاليل ع  يثتحل   في التحليلي يالمنهج الوصف ةالباحث اعتمدت         وذلثك ّّ
 لكونه اكثر مالئمة لطبيعة البحث الحالي .

 

 ا:ً مجتمع البحثيثانٌ 
 

و 2020ن العثام يانتجثت ب ث يسثم الت ثقار يثل الفنثان نم  اعمايتضمن مجتمع البحث جميع       
 في مجال الرسم التجريدي المعاصر . 2022

 

 نات البحثيثالثا:ً عٌ 
 

ضثثمن حثثدود البحثثث  نميثثر قاسثثمبثثل الفنثثان قة المنتجثثة مثثن ي ثثنظثثرا  لكثثثرة األعمثثال الفن       
 يالحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثال  

ثع االعمثال الفن  يوصعوبة تغط    نثة البحثث والبثالر عثددهايت ثار ع  د تثم اخقثالفتثرة ف لهثذهة يثة جم 
 اعمال فنية كعينات للبحث . ( 3)

 

 رابعا:ً ادوات البحث

 
استعانت الباحثة بأدوات المقابلة والمالحظة فضال عما اسفر عنه مجتمع البحث من       

 مؤشرات نظرية لتحليل عينات البحث من حيث التنوع االسلوبي .
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 ً  بحث :تحليل عينات ال:ً خامسا



 

 
 

 العينة األولى :

 120*  50قياس العمل : 

 خامة العمل : الوان اكرلك على كانفاس

 . 2019سنة العمل : 

مدينة كالر  –مكان العمل : المعرض الفني 

2019 

 
 

 
عن  الفض  ومستطيالتمن مربعات  مختلفةيتصف العمل بوجود مساحات هندسيه         

عبر  واالختزالالعمل تم تنفيذها بنوع من البساطه  تشغل القسم السفلي من، وجود اشكال 
بعض البقع  خاللواستخدام اللون الغامق من  التعبيرية المالمحوالخطوط التي تحدد  األلوان

اللوحه واعطاء حركه لبقيه  اسفللكسر ثقل كتله اللون الغامق في  المتدليةوالخطوط 
 اإلبداعي.التشكيلي وجودة  للعمل تساعد ذلك على إعطاء النص المكونةالتفاصيل 
 المستعملةفي التكوين نظرا لتنوع الخامات عالية أما انظمه التكوين: تظهر قدره          
قائما  المستقلوالكتل تشكل العمل  والمساحاتفي كيفيه التعامل مع السطوح  المنجزفي هذا 

للون والخط في للعمل حيث يصبح االنهائية وشكل محددات الشكل  بذاته في نظام هندسي
ذلك  خاللشكال التي يحكمها التجاور والتقارب فقد استطاع الفنان من االتفعيل وتعزيز تلك 
 .وفق مخرج جمالي و تقني و تجريبي المتلقيايصالها الى  المرادالتعبير عن الفكره 

 العمل ومالمحتفاصيل  رازباللون بشكل اساسي ا ظهار : اعتمد الفنان علىاالأما تقنيات  
دة مما ادى ذلك الى تنوع املا على اللون التي تتغير مستوياته بتغير كثافة تأكيده خاللمن 

 ،  خطوطوال والمستطيالت ، المربعات األخرى االشكالعن  الله....فضالملمسية في القيم 
في تركيبة  المستعملةواخرى بارزة وذات حزوز تتجانس فيها الخامات  نجدها مره غائره

ذو  المنجزعلى سطح  ملمسيهوخلق حركة  التأويلوليضفي عليها نوعا من  العمل الفني
  .المتلقيتأثير على 

 
 

 .الذي يعيش فيها الفنان  والمحيطالضاغطة يقع العمل ضمن البيئه  المرجعياتو       



 

 
 

عبر  مختلفةوسيط مادي و خامات  خاللالتجريدي من االسلوب استخدم الفنان          
ومقدره الفنان في تنويع مشهده البصري  التقنية خاللها قيمه الشكل من خصوصيه يفعل ب
 بما يستخدم عمله الفني.  االستعاراتو كيفيه توظيف 

 

 العينة الثانية :

 120*  100قياس العمل : 

خامة العمل : الوان اكرلك وزيتية على كانفاس 

 ومواد أخرى 

 . 2020سنة العمل : 

مكتب رئيس  –مكان العمل : جامعة ديالى 

 الجامعة

 
 

           
باللون ذو الحجم الكبير  المستطيلالشكل  خاللللعمل من  المكانيةتم تأسيس البنية        

الطوليه وتضم داخليه مجموعه  المساحةمعتمدا بذلك على األبيض ذو الملمس البارز 
 وضد معو ينهافيما ب ومتجاورةو التي تظهر متداخله  الزرقاء المساحاتمن  متناغمة

مواد متنوعة على شكل مساحات لونية  ولصق سطح البصري تظهر اعلى خطوط بارزة 
الخامات بطبقات  فساعد ذلك في تحقيق التوازن ما بين كتل العمل الفني فضال عن توزيع

 ذلك نمير قاسم  فاختار واإليقاع والكتله والمساحة، والتي تطرا على اللون والحجم  تركيبيه
الجدار الحقيقي الذي  الى البصري ليكون اقربا في حقلهاإلبداعية  قدراتهارز لبا الشكل

 .يشكل مركز ثقل العمل
من الخامات حيث تبد و  مختلفةأما انظمه التكوين: تمتاز انظمه التكوين باستخدام تكوينات  

قات بمختلف الخامات وطب المساحاتفي ايقاعها اللوني والكتلي فتظهر  المختلفةالعناصر 
 المادةبالعناصر البنائيه عبر  االهتمامالذكر مع  السابقةتركيبيه فضال عن الخامات 

لحقل البصري لدعم اوالفضاءات مكونه ب ذلك نوعا من التوافق التي يخلقها الشكل العام 
نفذ الفنان  االظهارولونا و تقنيات ا  حجم بشكل متوازن االشكالو تنظيم عالقات  الفكرة

موزعه على سطح األحمر الداكن  األلوانوفق مساحات يغلب عليها  األكريليك لوحه بالوان
ومتجاوره فضال عن الكوالج الذي منح السطح ملمس  البصري ضمن عالقات متناغمه

 .الحقيقي  الجدار خشن على شكل طبقات جعلته اشبهب



 

 
 

 

 العينة الثانية :

 100*  100قياس العمل : 

تية على كانفاس خامة العمل : الوان اكرلك وزي

 ومواد أخرى 

 . 2022سنة العمل : 

مكان العمل : المعرض الدولي الثالث لقسم 

 2022الفنون التشكيلية 

 
 

 يتكون هذا العمل من اجزاء هندسية تظهر بمستويات متعددة في تركيبها عبر الخطوط
 تجانسة.لمقات الشكلية االالع من مجموعه يربطها االحادي واللون
 الوذو تفاصيل مختزلة في بنائها الشكلي فض سارالي ةوسطها شكل مائل نحو جهيت        

الصورة والعمل في في اشتغالها مما منح العمل كتله تكوينية النتاج  يالهندسعن التصميم 
 الفني.

انظمه التكوين يتكون الحقل البصري من اجزاء هندسية متجاورة تتقاطع بشكل  اأم 
في هذا  المستخدمةعبر تنوع الخامات  والمربعات المستطيالتعامودي وافقي التي تشكل 

للمساحات  األلواناسلوبه في استخدم  خاللوالتي تشكل في النهاية عمال الفنان من  المنجز
عمد الفنان الى استخدام مواد مختلفة وتلصيق  االظهارللعمل أما تقنيات  المحركة واألشكال

تصميم الشكل عبر  خاللمن  المشاهدالتأثير على  لخلق نوع من المنجزواكريليك في هذا 
 باللون التالعب 
نمير  يطرحهختزال الذي االوالتجريد و يالهندسحيث يظهر التصميم  واالتجاهسلوب ان اال

واستخدام اساليب مختلفة عبر الرسم والنحت والكرافيك ضمن  جريء قاسم بأسلوب
والفلسفي في اعماله التي شهدت اساليب  الفني مما ساعدة ذلك على التنوع التقني مشواره

البصري في كيفية توظيف اساليب  مشهدهمنفردة وذاتية ليفعل قيمة الشكل ويؤكد تنوع 
ما  األوربيةمابعد الحداثة في منجزة الفني و آلية التجريب استخدم الكناني خامات التجارب 

 المتلقيخاصة به لتبهر  وفق رؤية فلسفية واالشتغال واالسلوببعد حداثوية في التقنية 
وتعبيري تأويلي انفتاح  ققفيتحقدرته  عند الفنان تبين لنا األدائيةالبنية  فهذهللعمل الفني 

 ينشده الفنان.الذي 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

الرابعل لفصا  

النتائجالً: أو  

االستنتاجاتثانياً:   

التوصياتثالثاً:   

المصادربعاً: را  



 

 
 

 
 

 ئجأوال:ً النتا
 
وتبثثين حالثثة جماليثثة باختيثثار  االشثثتغالسثثلوب طريقثثة الفنثثان الشخصثثية فثثي ان اال-1

وتنظيم عناصر العمل الفني وتتصف بمجموعة واضحة ومتنوعة من السمات يتصل 
عبثر التجربثة  واالنتقثالامكانيثة التكثرار والتغيثر  ولألسثلوبخثر، االبعضها بالبعض 

سثلوب االة توزيثع الكتثل والمفثردات، ويتثأثر داء والنظام الشكلي والتكوين وكيفيثاالو
 بوصفه تعبير عن الهوية الفردية والخصوصية واالجتماعيبالجانب الثقافي 

 الفنيثة لألعمثالكشفت نماذج عينة البحث عن تنوع واضح فثي الرؤيثة االسثلوبية  -2
وهثثو ذو نزعثثة تجريديثثة  األسثثلوب التجريثثدي والمسثثتقبلي  نللفنثثان نميثثر قاسثثم مثثا بثثي

 عيبية .وتك
ومنهثثا بمرجعيثثات عثثدة وتنوعهثثا لثثى الفنثثان نميثثر قاسثثم تثثرتبط الرؤيثثة األسثثلوبية   -2

 الف األوربي الحديث والفن الروسي 
تتضح السمات األسلوبية في نماذج عينثة البحثث، وفقثا لطبيعثة االدراك البصثري  -3

سثلوبي العثام الذاتي، و تبادلية األثثر الثداللي بثين السثمة األسثلوبية و بثين المعطثى اال
 لالتجاه الفني

ارتبطثت المضثامين الفكريثثة فثي نمثاذج عينثثة البحثث، باألشثكال الفنيثثة علثى تنثثوع -4
رؤاها االسلوبية وصياغاتها البنائية، ارتباطا وثيقا مثن الثدالالت و االفكثار المحمولثة 

 .على تلك األشكال
ؤى االسلوبية لثدى لعبت القيم التعبيرية دورا مهما في االفصاح عن التنوع في الر-5

الرسامين العراقيين، وفقا لما تحمله تلك القيم من تنوع فثي أسثاليب و آليثات و أنثواع 
 .التعبير، و على مستوى األشكال و المضامين

 

 ا:ً االستنتاجاتيثانٌ 
ان التأكيثثد علثثى فاعليثثة الوحثثدات البصثثرية الجزئيثثة التثثي تنثثتظم ضثثمن االسثثلوب  -1

  .هم في تنوع السمات األسلوبية لنتاجاته، أسللفنان نمير قاسم الشخصي 
يتصثل بالفعثل الثذاتي و الرؤيثة الذاتيثة  للفنثان نميثر قاسثمكان االسثلوب الفنثي  لما -2

فانه ينطوي على قدر كبير من الداللة النفسية التثي تفصثح عثن األبعثاد النفسثية و 
 ٣ .انعكاساتها على النتاجات الفنية

 ألسثلوبي الحاصثل لثدى الرسثامين العثراقيين للبيئة المحليثة دور مهثم فثي التنثوع ا -3
 و ذلك بالحضور الواضح لها في نتاجاتهمومنهم الفنان نمير قاسم 

 اتيثالثا:ً التوصٌ 

 
 . اقيينن العريلدى مختلف الفنان  أساليب الفن ارنة ما بي ن قدراسة م بأجراءالباحثة  يتوص   -
 



 

 
 

 

 

 رابعا:ً المصادر

 
 .101جثون ديثوي، مجلثة كليثة االداب، العثدد  ندجاسم، منتهى عبد، فلسفة الفن ع - 1

 .2012بغداد ، 
األولثى رواق التشكيل، العدد االول، السثنة  حسن، ماضي، االصالة في الفن، مجلة - 2

2017. 
 االسالمية النظرة بين التجريدي الرسم:  فنجان عبد الصاحب ،عبدالسادة الخزاعي - 3

 الفنثون كليثة منشثورة، غيثر وراهدكتث ،اطروحثة(مقارنثة دراسثة) المعاصرة الرؤية و
 . ١٩٩٧ بغداد، جامعة الجميلة،

 مركثز ، ٣٨ ع المعاصثر، الفكر مجلة اللسانية، خالل من االسلوبية:  اغاملك،عزة - 4
 ١٩٨٦ بيروت، القومي، العربي االنتماء

 و للتوزيثثع المطبوعثثات شثثركة ،١ ط المعاصثثرة، الفنيثثة التيثثارات: محمثثود امهثثز، - 5
 . ١٩٩٦ نان،لب بيروت، النشر،

 القثثومي، االنمثثاء مركثثز عيثثاش، منثثذر :تثثر االسثثلوبية، و االسثثلوب: بييثثر جيثثرو،- . 6
 . ١٩٩٤ بيروت،

 احمثثد: اشثثراف خليثثل، احمثثد خليثثل: تعريثثب الفلسثثفية، الموسثثوعة: اندريثثة الالنثثد، - 7
 . ٢٠٠١ باريس،_عويدات، بيروت منشورات ،٢ ط ،٣ م عويدات،

 

 حث العلميوزارة التعليم العالي والب    

 جامعة ديالى             
 كلية الفنون الجميلة           

 قسم الفنون التشكيلية           

 

 

اقية املعاصرة افيك في االعمال العر  توظيف تقنيات الكر

 

Employing Graphic Art Techniques in Iraqi Art Paintings 

 بحث تقدمت به الطالبة

 براء اياد فاضل عباس



 

 
 

Baraa Iyad Fadel Abbas 

الى مجلس قسم الفنون التشكيلية وهو جزء من متطلبات الحصول على شهادة 

 البكالوريوس في الفنون التشكيلية في تخصص الرسم 

To the Council of the Department of Plastic Arts, which is 

part of the requirements for obtaining a Bachelor’s degree 

in Plastic Arts in the field of drawing 

 إشرافتحت 

 م. فن  مؤيد عباس كريم

Under supervision 

 Art Lecturer 

 Moayad Abbas Karim 

 

م 2022                                        هـ 1443



 

 
   

 

 

 

 

 يس  هللا الرحفن الرح  

 

َمواِت والأْرِض واخِتالف  آألِس  َوِمنَ ) آيَِتِه َخلق  السَّ نَّ ِِف َذِِلَ ’وَآلَْواِنك  ’ نَِتك  آ
ِ
ا

 لآََيٍت للعاِلِمنَي(

 

 

 صدق هللا العظمي 

 ﴾22الروم  ﴿

 

 

 

 

 

 

 

https://www.almaany.com/quran-b/16/6/


 

 
 ظ 

 اهداء

 

 بالهيبة والوقار هللا لة من منها 

  لة من علمتني العطاء بدون انتظار

  لة من أحمل أسمها بكل افتاار

أن يمد في عمرِة لترى ثمار قد حان قطافها بعد طول  هللارجوا من أ

 انتظار

 كلماتِك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد و لة االبد وستبقة

 

 أمي العزيزة

 

 

 

 الطالبة

 براء اياد

 

 

 

 

 

 

 



 

 
أ أ   

 شكر وثناء

 

 لكثثثلعثثثائلتي ل .... وشثثثكرا  ثانيثثثا  الثثثى هثثثو هللا عثثثز وجثثثمحمثثثود أول مشثثثكور 

وصثثثثوال الثثثثى اجمثثثثل لحظثثثثات عمثثثثري وانثثثثا  ت مثثثثن اجلثثثثي الجهثثثثود التثثثثي بثثثثذل

 اخطو خطواتي األخيرة في سلم التعليم .

يسثثثرني أن أوجثثثه شثثثكري لكثثثل مثثثن نصثثثحني أو أرشثثثدني أو وجهنثثثي أو كمثثثا 

مراجثثثثع ال الثثثثى  إيصثثثثاليمثثثثن خثثثثالل سثثثثاهم معثثثثي فثثثثي إعثثثثداد هثثثثذا البحثثثثث 

 اعداده. والمصادر المطلوبة في أي مرحلة من مراحل

م.فثثثن مؤيثثثد )شثثثرف علثثثى هثثثذا البحثثثث األسثثثتاذ الفاضثثثل وشثثثكر خثثثاص الثثثى الم

مسثثثثاندتي وإرشثثثثادي علثثثثى اختيثثثثار ولنصثثثثائحه المسثثثثتمرة مثثثثن خثثثثالل ( عبثثثثاس

 ومتابعته المستمرة الخراجه بهذا الشكل .العنوان 

الجميلثثثثة وجميثثثثع  والثثثثى كليثثثثة الفنثثثثونجامعثثثثة ديثثثثالى  أتقثثثثدم بشثثثثكر الثثثثى كمثثثثا  

اسثثتي فثثي قسثثم الفنثثون اسثثاتذتي وزمالئثثي وكثثل مثثن وقثثف معثثي فثثي مشثثوار در

 التشكيلية .... 

 

 

 

الطالبة : براء اياد 



 

 
 

 الفصل األول

 ) منهجية البحث (

 
 أوال: مشكلة البحث:

يتسممممممم الفممممممن المعاصممممممر بطبيعممممممة ديناميكيممممممة تتفاعممممممل مممممممع محيطهمممممما، فممممممالفن المعاصممممممر يتممممممأثر 

قممممول بالعولمممممة ويعبنممممر عممممن تعممممدد الثقافممممات، ويتفيممممد مممممما  مكممممن للتكنولوجيمممما  ن تقدمممممه فممممي ح

الفمممممن، وهممممممذا  كسممممممب الفممممممن المعاصممممممر روح متجممممممددة و نممممممماط ت نممممممت  بطممممممرق متعممممممددة ومفمممممما يم 

مختلفممممة يومممممام بعممممد يمممموم، ابتممممداءم مممممن الفممممن التجريممممدي والتشممممكيلي والفممممن المفمممما يمي،  لممممى فممممن 

الكرافيممممممك و تشممممممكيل األلمممممموان واألحبممممممار واسممممممتخدام الطابعممممممة والضمممممموء والفيممممممديو والموسمممممميقى، 

مها الفنمممممانون المعاصمممممرون لنتممممماج  عممممممال فنيمممممة جديمممممدة تعبنمممممر عمممممن كمممممل تلمممممك األدوات اسمممممتخد

 روح الفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن المعاصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر ومنهجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه

وقمممممممد باتمممممممت اليممممممموم االشمممممممكال والصمممممممور والرسممممممموم والتشمممممممكي ت النصمممممممية والوسممممممما   المتعمممممممددة 

المنتجمممممممة بتقنيمممممممات متعمممممممددة ومنهممممممما توتيمممممممف تقنيمممممممات فمممممممن الكرافيمممممممك فمممممممي انتاجهممممممما ، محمممممممل 

جمممماد توتيفممممات جديممممدة وتجريممممب تقنيممممات متعممممددة لنتمممماج اهتمممممام كبيممممر مممممن لممممدن الفنممممانين ل 

االعمممممال الفنيممممة وبممممما ان مشممممكلة البحممممث هممممي عبممممارة عممممن تسمممما ل يبحممممث عممممن  جابممممة ، فممممان 

سممممؤال مشممممكلة البحممممث الحممممالي ، ممممماهي  التقنيممممات الكرافيكيممممة الموتفممممة فممممي االعمممممال الفنيممممة 

 التشكيلية العراقية المعاصرة.

 



 

 
 

 ثانيا: أهمية البحث: 
ان  هميمممممة البحمممممث والحاجمممممة اليمممممه تنبمممممع ممممممن اهميمممممة توتيمممممف تقنيمممممات فمممممن الكرافيمممممك         

فمممممي االعممممممال الفنيمممممة التشمممممكيلية المعاصمممممرة ممممممن خممممم ل اسمممممتخدام بعممممم  التقنيمممممات المتعمممممارف 

 عليها في في انجاز االعمال الفنية .

 ثالثا: هدف البحث:
ا فممممي انجممممماز يهممممدف البحممممث الممممى تعمممممرف علممممى اهممممم تقنيمممممات فممممن الكرافيممممك التممممي تمممممم توتيفهمممم

االعمممممممممال الفنيممممممممة التشممممممممكيلية المعاصممممممممرة لممممممممدى بعمممممممم  الفنممممممممانين العممممممممراقيين ومممممممممنهم فنمممممممماني 

 محافظة د الى .

 رابعا: حدود البحث:
تحمممممدد البحمممممث الحمممممالي بمجموعمممممة ممممممن الحمممممدود منهممممما الحمممممدود الموضممممموعية والتمممممي اقتصمممممرت 

االعممممممال علمممممى توتيمممممف تقنيمممممات الكرافيمممممك فمممممي الفمممممن المعاصمممممر والحمممممدود المكانيمممممة وتمثلمممممت ب

ولغا مممممممممة  2020الفنيممممممممة لممممممممبع  فنمممممممماني محافظممممممممة د مممممممممالى والحممممممممدود الزمانيممممممممة للفتممممممممرة مممممممممن 

2022. 

 خامسًا: تحديد المصطلحات:
 عمممممرف فمممممن الكرافيمممممك علمممممى انمممممه  " فمممممن قطمممممع او حفمممممر او معالجمممممة  فنننننن الكرافينننننك : -

االلممممممممواح الخشممممممممبية  و المعدنيممممممممة او الحجريممممممممة او  ي مممممممممادة  خممممممممرى بهممممممممدف تحقيممممممممق 

الحصممممممول علممممممى تممممممأثيرات فنيممممممة تشممممممكيلية مختلفممممممة عممممممن طريمممممممق اسممممممطح طباعيممممممة ، و 



 

 
 

( . كممممممممممما انممممممممممه  عممممممممممرف علممممممممممى انممممممممممه ، "  43ص :  ۲۰۰۳طباعتهمممممممممما "   صممممممممممقر ، 

مكتمممممممموب او مرسمممممممموم او منقمممممممموش ، حمممممممممي نمممممممماب  بالحيمممممممماة . او تصممممممممويري خممممممممماص 

بمممممممالفنون التصمممممممويرية ، نقشمممممممي متعلمممممممق بفمممممممن الطباعمممممممة   عسمممممممكر ، موفمممممممق اسمممممممعد ، 

 ( . ۳۹۲ص  ۱۹۸۷

الفممممن  المعاصممممر هممممو شممممكل مممممن  شممممكال التجديممممد الشممممامل للمفمممما يم  :الفننننن المعاصننننر  -

الفنيممممممة وطممممممرق التعبيممممممر عنهمممممما، ابتممممممداءم مممممممن نظممممممرة الفنممممممان للمجتمممممممع والفممممممن، ونظممممممرة 

المجتمممممممممع للفممممممممن   ضممممممممام، كممممممممردة فعممممممممل نتجممممممممت عممممممممن التطممممممممور الممممممممذي  نشممممممممأته الثممممممممورة 

الصمممممناعية، فكمممممان ال بمممممد للفمممممن ممممممن نقلمممممة نوعيمممممة، فمممممالفن المعاصمممممر همممممو مممممما  مكمممممن 

سمممممممميته بفمممممممن اليممممممموم،  ي  نمممممممه آخمممممممر مممممممما توصممممممملت لمممممممه الممممممممدارس الفنيمممممممة ممممممممن نظمممممممم ت

 (Contemporary Art vs,p7-8 )و نماط.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الفصل الثاني 

 والدراسات السابقةاالطار النظري  

 

 فن الكرافيك:تعريف أوال: 
رافيممممممك الممممممى مفهومممممممه البممممممدا ي الممممممى االختممممممام االسممممممطوانية منممممممذ زمممممممن كيرجممممممع فممممممن ال        

وممممممن قبلمممممه رسممممموم االنسمممممان القمممممد م ، ، السمممممومريين والبمممممابليين ضمممممارات القد ممممممة كمممممما لمممممدى الح

ابتكمممممممارات الصمممممممينيين وصمممممممناعتهم للقوالمممممممب الخشمممممممبية البمممممممارزة لطبمممممممع الصمممممممور فضممممممم  عمممممممن 

واالشممممممكال واسممممممتخدام الحفممممممر بالحممممممام  علممممممى المعممممممدن واقتصمممممماره علممممممى اللممممممونين االبممممممي  

ة اتاحمممممت لمممممه االنتشمممممار والمممممدخول فمممممي خصممممما د عديمممممدوقمممممد اكتسمممممب همممممذا الفمممممن واالسمممممود ، 

ممممممن ، الكتمممممب والمجممممم ت ... المممممخ طباعمممممة كالرسممممموم و  ،  مجممممماالت عديمممممدة ثقافيمممممة وتجاريمممممة

رافيكمممممي كالمجممممماالت االخمممممرى ، وبمممممذلك خلمممممق ع قمممممة مممممما بمممممين الفنمممممان والمتلقمممممي ، فالفنمممممان ال

ممممممن خممممم ل عملمممممه  حممممماول ا صمممممال افكممممماره للنممممماس فهمممممو يتعاممممممل ممممممع مجتممممممع باكملمممممه لتممممموفير 

 (.411:ص2014  عبد ،  فة احتياجاته .كا

 البممارزة الطباعممة تقنيممات باسممتخدام المطبوعممة، الرسمموم فممنهممو  رافيممككال فممنو  

 وطباعممةنافممذة ، ال الطباعممة : نواعهمما ومممن ،المسممتوية والطباعممة الغمما رة والطباعممة

 الكمبيممموتر وفنمممون  السممميريغراف وطباعمممة الزنكجمممراف وطباعمممة،  الليثممموغراف

 الع نممات وفممن ا، بأنواعهمم الخمم  وفنممون  الملصممق فممن فضمم  عممن  ،والكاريكمماتير

 (  20: ص  2008األخرى .  جان ،  باأللوان  و واألسود األبي اللون  باستخدام



 

 
 

و تلعمممممب الفنمممممون الكرافيكيمممممة اليممممموم دورام فمممممي تطمممممور المجتمعمممممات ، حيمممممث ان النممممممو السمممممريع  

مفهومهمممممممما االبعمممممممماد  والمسممممممممتمر فممممممممي هممممممممذا المجممممممممال صممممممممبغته بر يممممممممة جديممممممممدة ، تعممممممممدت فممممممممي

التقليد ممممممة ، الممممممى ابعمممممماد انعكسممممممت علممممممى المجتمممممممع بشممممممكل مباشممممممر خصوصممممممام مممممممع التطممممممور 

 التقني والتكنولوجي الذي تشهده الحياة المعاصرة والتي انعكست على  نواع الفنون. 

لممممذا تعمممممد الفنممممون الكرافيكيمممممة مممممن الفنمممممون التممممي تمممممدخل فيهمممما التقنيمممممة عممممام م اساسممممميام ، و لمممممك  

ين البنا يممممة والجماليمممممة ، وهممممذا الفمممممن يممممؤثر فمممممي الفكممممر االبتكممممماري واالبممممداع الفنمممممي مممممن النممممماحيت

لإلنسممممممان ، الن تقنياتممممممه الطباعيممممممة الفنيممممممة المتميممممممزة بممممممما تنتجممممممه مممممممن قمممممميم جماليممممممة خاصممممممة 

تتسممممممم بدرجممممممة كبيممممممرة مممممممن االثممممممارة البصممممممرية ، والتممممممي تممممممؤثر علممممممى االثممممممارة الفكريممممممة فسممممممحر 

 ختلممممممق عممممممن بايممممممة المجمممممماالت البداعيممممممة الفنيممممممة .   تقنيممممممات هممممممذا الفممممممن  عممممممد عممممممام م جديممممممدام 

 ( . 34: ص  1999 س ،

 الجدليمة الع قمة مفهموم ممن  هميتمه  سمتمد رافيكميكال الفنمي العممل  ن شمك ممن ولميس 

همو حموار  بينهمما المسمتمر الجمدلي الحموار  و الصملة همذه،  والبمداع التقانمة بمين القويمة

 وممن معمه، وتطمورت الزمتمه قمد التقانمة  ن جمد  رافيمككال فمن تماريخ فمي والمتأممل قمد م،

لمى ال الفنمي عملمه ينمت  عنمدما رافيكميكال الفنمان  ن الواضمح  المكتسمبة تجاربمه عمن يتخن

 ،لد مه الفنمي البمداع لعمليمةنيمة تق وسميلة  و وسمي   لمى ماسمة بحاجمة فهمو والمسمتمرة،

 مممنة، " نيممالتق والخبممرة التجربممة  هميممة عممن ديمموي  جممون  ثيتحممدن  الصممدد هممذا وفممي

 السممة همذه دون  وممن (، مجربمما   يولمد  ن للفنمان الجوهريمة السممات ممن  ن الم حم 



 

 
 

ما الفنمان كمان وإ ا . كماد مي مجمرد الفنمان  صمبح الخاصمية  و  مجربمما  كمون  بمأن ملزمم

ا عميمق، فمردي طمابع  ات خبمرة عمن  عبنمر  ن عليمه ألن فمذلك  وممواد وسما   مسمتخدمم

 فإنمه واحمدة، ممرة المشمكلة همذه حمل  لمى سمبيل وال الم،للعم ملمك صمميمها فمي وتقانمات

 كمذلك األممر  كمن لمم ولمو بمه، نضمطلع جديمد عممل كمل فمي وحلهما مواجهتهما ممن البمد

ما نفسمه  كمرر  ن الفنمان علمى لكمان ا، دومم  بطريقمة  عممل الفنمان كمان لمما ولكمن و بمدم

: 1982ديمموي ،"  . الخبممرة مممن جديممدة آفاقممما  فممتح  وحممده السممبب لهممذا فإنممه تجريبيممة

242.) 

وهنمممممممام قممممممميم جماليمممممممة فنيمممممممة تراهممممممما فمممممممي اللوحمممممممة المحفمممممممورة والمطبوعمممممممة ال نجمممممممدها فمممممممي      

األعمممممممال الفنيممممممة األخممممممرى، منهمممممما  ن الفنممممممان  سممممممتطيع  ن  حقممممممق الم مممممممس المتعممممممددة التممممممي 

تعطمممممي تمممممأثيرات مختلفمممممة، و لمممممك عمممممن طريمممممق اسمممممتعمال األحمممممماض و دوات الحفمممممر المتعمممممددة 

األعمممممماق والبمممممروزات المتباينمممممة التمممممي تسممممماعده فمممممي التعبيمممممر، كمممممما  ن  األشمممممكال، وعمممممن طريمممممق

لعوامممممل الصممممدفة التممممي يلحظهمممما الفنممممان فممممي  ثنمممماء التنفيممممذ قيممممما جماليممممة ال تتممممأتى مممممن الفنممممون 

 .األخرى 

وقممممد فاقمممممت معطيمممممات هممممذا الفمممممن كمممممل معطيممممات الفنمممممون األخمممممرى فممممي مجمممممال البمممممداع         

ور المدرسمممممممية فمممممممي الفمممممممن تهمممممممرت فمممممممي عصمممممممرنا واالبتكمممممممار التكنيكمممممممي، فبعمممممممد انتهممممممماء عصممممممم

حركممممات واتجاهممممات متعممممددة سمممماعدت علممممى تحقيممممق التقممممدم والنجمممماح لهممممذا الفممممن لممممما لممممه مممممن 

 مكانمممممات متعمممممددة جعلتمممممه فمممممن المسمممممتقبل بممممم  جمممممدال، وكانمممممت األعممممممال التمممممي تطبمممممع بطريقمممممة 



 

 
 

الحفممممر قبممممل  لممممك قاصممممرة علممممى اللممممونين األبممممي  واألسممممود، وبعممممد  لممممك  دخلممممت األلمممموان فممممي 

لطباعمممممممة وهمممممممو مممممممما جمممممممذب الفنمممممممانين المصمممممممورين لتنفيمممممممذ  عممممممممالهم مسمممممممتخدمين همممممممذا الفمممممممن ا

لضمممممممممان وصممممممممول  عمممممممممالهم وانتشممممممممارها،  ضمممممممماف  لممممممممى  لممممممممك  ن الجرافيممممممممك فممممممممن يرضممممممممي 

الجمهمممممور، ألن اللوحممممممة المحفمممممورة التممممممي ينتهمممممي الفنممممممان مممممممن عملهممممما هممممممي فمممممي الواقممممممع لوحممممممة 

ة وينفممممذها ثممممم  قمممموم بطبممممع عممممدد  صمممملية، وهممممذا ألن الفنممممان هممممو الممممذي  صمممممم اللوحممممة المحفممممور 

منهمممممما، ليوقممممممع عليهمممممما بإمضمممممما ه، لممممممذلك فممممممإن مشمممممماهدة عمممممممل مممممممن  عمممممممال الفنممممممانين الكبممممممار 

 .والشعور بأنه من الميسور اقتنا ه  مر يروق للجمهور

 ثانيا: الكرافيك والفنون الرقمية المعاصرة:
 لمم المعاصمر رافيكميكال الفنمان  عممال فمي واسمتخدامه والتكنولموجي العلممي التقمدم  ن 

 الفنمان،  فكمار  ممام واسمعة األبمواب فمتح بالتأكيمد وإنمما البمداع، عمليمة فمي مطلقمما يمؤثر

معت  شخصميته تبلمور فمي  سمهم مما، ممن  رحبمة ومجماالت جديمد مسمتوى   لمى آفاقمه ووسن

  مكانياتهمما واسممتيعاب ، بمهممارة نيممةالتق  تقممان  لممى دا مممة بحاجممة هممو الممذي وخيالممه

:  2014  رزوق ، .البمممداع عمليممة علممى للسمميطرة الفنممي العمممل فممي وتوتيفهمما

 (. 310-300ص

ان لكممممممممل فممممممممن مممممممممن الفنممممممممون  سمممممممملوبه الخمممممممماص ولغتممممممممه االصممممممممط حية ، التممممممممي ال  مكممممممممن ان 

 شمممماركه فيهمممما فممممن اخممممر ، فممممأي خامممممة  سممممتخدمها الفنممممان بيممممده تعممممد بمثابممممة لغممممة  سممممتعين بهمممما 

همممممو تفاعمممممل بمممممين االبمممممداع فممممي انتممممماج ممممممنه  خممممماص بمممممه فمممممي التعبيمممممر عممممن فنمممممه ، فهمممممذا الفمممممن 



 

 
 

والتقنيممممممة ، والخامممممممة المنتقمممممماة ووسمممممميلة التعامممممممل معهمممممما عمليممممممة مهمممممممة فممممممي الحصممممممول علممممممى 

 النتا   المطلوبة للعمل الفني

الجرافيكممممممي قممممممد تنوعممممممت الممممممى  ن وصمممممملت  الفممممممنن آليممممممات توتيممممممف التقنيممممممات المتمممممموفرة فممممممي ا

، وتسمممممملي  الضمممممموء النسممممممانية، و كيفيممممممة التفاعممممممل مممممممع القضمممممما ا النسممممممانيةلمنطلممممممق الحالممممممة 

 .عليها، وزيادة الوعي بها

وسمممممميلة   ضمممممماحية فممممممي المسمممممماعدة علممممممى  باعتبممممممارهالجرافيكممممممي المطبمممممموع  الفممممممنيتضممممممح دور  

تغييمممممر قناعمممممات المتلقمممممي بالموضممممموعات المبهممممممة والتمممممي قمممممد  صمممممعب فهمهممممما للمجتممممممع لممممممادة 

 .( 2، ص 2019)الحديثي ، المشك ت سهلة الفهم تسهم في حل 

اليب الفنيمممممة القد ممممممة ممممممع بعضمممممها لتعزيمممممز مكانمممممة الفمممممن الكرافيكمممممي ، ممممممن تمممممداخلت األسممممموقمممممد 

اجمممممل ترسممممميخ  هدافمممممه ودراسمممممة خصا صمممممه الجماليمممممة ، فأسمممممتخدم الفنمممممان ادواتمممممه وعتممممماده علمممممى 

سمممممممطوح طباعيممممممممة متغمممممممايرة وعممممممممن طريممممممممق تقنيمممممممات متعممممممممددة ، واصممممممممبح همممممممذا الفممممممممن متممممممممداوالم 

اعطمممممي لمممممه بعمممممدام عالميمممممام ومتنوعمممممام ممممممن حابمممممة المممممى  خمممممرى وممممممن مكمممممان المممممى آخمممممر ، كمممممما و 

وسمممممممعى اليمممممممه الكثيمممممممر ممممممممن الفنمممممممانين ، محممممممماولين تطمممممممويره واحالتمممممممه ممممممممن خدممممممممة األغمممممممراض 

التجاريممممممة الممممممى المجمممممماالت الفنيممممممة وبالتممممممالي عممممممرض مختلممممممق الممممممر ى واألسمممممماليب الكرافيكيممممممة 

الفنيمممممة وألنمممممه  متلمممممك  مكانيمممممات تعبيريمممممة متعمممممددة عبمممممر تنممممموع تقنياتمممممه وتممممممايز ادواتمممممه ، لمممممذلك 

ى حالمممممة ممممممن االبتكمممممار والبحمممممث والتجريمممممب وفمممممق العديمممممد ممممممن الخاممممممات ووسممممما    حتممممماج الممممم

 سممممممماليب متنوعمممممممة عمممممممن طريمممممممق  لنتممممممماجالتنفيمممممممذ ، وهمممممممذا يتمممممممرم للفنمممممممانين الخيمممممممارات النافمممممممذة 



 

 
 

اسمممممممتخدام تقنيمممممممات متغمممممممايرة لتطممممممموير  مكانيمممممممات العممممممممل الكرافيكمممممممي بشمممممممتى ابعممممممماده الفكريمممممممة 

عمممممممممالم سممممممممممته األساسمممممممممية التغييمممممممممر ( وفمممممممممي  ۲۹۱: ص  ۲۰۱۸والجماليمممممممممة .   الشممممممممممري ، 

السممممممريع فممممممي كممممممل المجمممممماالت المعرفيممممممة واالنسممممممانية والفنيممممممة والجماليممممممة ، سمممممموف  ظممممممل فممممممن 

الكرافيمممممممممك يبحمممممممممث دا ممممممممممام عمممممممممن سمممممممممبل التجديمممممممممد واالرتقممممممممماء واالبمممممممممداع . وإن لغمممممممممة التقنيمممممممممات 

وتصممممممور األشممممممياء بسممممممرعة  االتصممممممالفممممممي عمليممممممة التشممممممكيل لغممممممرض  اسممممممتخدمتالكرافيكيممممممة 

 عن حل المشاكل . وبدقة ، فض م 

وممممممن همممممذا المنطلمممممق  تسمممممعت دا مممممرة الفمممممن لضمممممم البمممممداعي  لمممممى ا لمممممي ، وقمممممد  دى  كتسممممماح 

التقنيمممممات اللكترونيمممممة مجمممممال الممارسمممممة الفنيمممممة والبداعيمممممة وعلمممممى نحمممممو غيمممممر مسمممممبوق ،  لمممممى 

ومعطياتهممممما كاألشمممممكال والرسممممموم والصمممممور الرقميمممممة ، التمممممي  نعكسمممممت  تزايمممممد سممممملطة الحوسمممممبة

شمممممكال الكرافيكيمممممة الحاسممممموبية فمممممي مجممممماالت عديمممممدة كاالقتصممممماد ، والبحمممممث علمممممى توتيمممممف األ

العلمممممممممي ، والطممممممممب ، ووسمممممممما ل العمممممممم م ... وممممممممما الممممممممى  لممممممممك ، فظهممممممممرت مجموعممممممممة مممممممممن 

 البرمجيات مثل ، برمجيات الرسم ، والمعالجة الصورية . 

وغيرهممممما والتمممممي سممممماهمت بمممممدورها فمممممي فمممممتح آفممممماق جديمممممدة وبلمممممورت  سممممماليب متعمممممددة ، تباينمممممت 

 مكانيممممممات البرمجيممممممات والتقنيممممممات الكرافيكيممممممة ومممممممع دور الفنممممممان ومخيلتممممممه فممممممي  سممممممتخدام  مممممممع

همممممذه الوسممممما   والتقنيمممممات ، لمممممذلك  صمممممبح الكومبيممممموتر و دواتمممممه وتقنياتمممممه ، تلعمممممب دورا مهمممممما 

 في تعزيز وإتهار وتنظيم وتوليد مفردات اللغة الكرافيكية في المنجزات المعاصرة . 



 

 
 

لقمممممة االحمممممدث فمممممي تممممماريخ تطمممممور الكرافيمممممك حيمممممث بمممممد  بمممممالظهور ويعمممممد الكرافيمممممك الرقممممممي الح

تجريبيمممممام فمممممي اوا مممممل السمممممبعينات ممممممن القمممممرن الماضمممممي عنمممممدما  علنمممممت شمممممركة زيممممممر فمممممي عمممممام 

عممممممممن انتمممممممماج آلممممممممة طباعممممممممة رقميممممممممة ثممممممممم توالممممممممت بممممممممالظهور االت الطباعممممممممة الرقميممممممممة  1976

 (. 2097: ص  ٢٠١٦،  ديوبأشكال متعددة   الشمري و حم

يممممة الرقميممممة تحمممموال فممممي اغلممممب مجمممماالت الحيمممماة ، وخاصممممة مجممممال الكرافيممممك وقممممد  حممممدثت التقن

، ا  اننمممما نعمممميع اليمممموم عصممممر الحاسمممموب والكرافيممممك الرقمممممي الممممذي اتسممممم بعممممدة سمممممات منهمممما 

  سمممممممرعة النتممممممماج وتقليمممممممل الوقمممممممت ، وسمممممممهولة االسمممممممتخدام ، واألداء والمرونمممممممة والمطاوعمممممممة ، 

الفوريمممممممة المسمممممممبقة للنتممممممما   والجمممممممودة  وتحقيمممممممق الر يمممممممة لمممممممقواختصمممممممار الوسممممممما   وتقليمممممممل الك

العاليمممممة التمممممي ال تفقمممممد ممممممن قيمتهممممما مهمممممما توالمممممت نسمممممخها وإمكانيمممممة التحريمممممر والتعمممممديل والنقمممممل 

 ( .   ١٣٤: ص  ٢٠٠٥عبر وسا   متعددة .   عبد الحميد ، 

قمممممد  سمممممهمت فمممممي تسمممممريع عمليمممممة  الجرافيمممممكلمممممذلك  مكمممممن القمممممول بمممممان التطمممممورات التقنيمممممة لفمممممن 

عنممممممى تقلمممممميد الحيممممممز الزممممممماني والوسمممممما طي او اختصمممممماره بممممممين الظمممممماهرة االلممممممي ، بم لنسممممممخا

وتصممممممممويرها ، وبممممممممين الفكممممممممرة وتمثيلهمممممممما ومممممممممن ثممممممممم اخممممممممراج منممممممممت   جمممممممممع بممممممممين عممممممممدد مممممممممن 

الخصمممممممممما د الفنيممممممممممة الوتيفيممممممممممة والجماليممممممممممة ، مممممممممممع  مكانيممممممممممة تعممممممممممميم التجممممممممممارب المعرفيممممممممممة 

الرقميممممممة فممممممي  والمهاريممممممة ، لكيفيممممممة الوصممممممول الممممممى منتجممممممات فنيممممممة تعتمممممممد علممممممى التكنولوجيمممممما

 جزء من انتاجها .

 ثالثا: الفن التشكيلي المعاصر 



 

 
 

، حيممممث  قممممدم تعبيممممرات  اتجمممماه فنممممي تممممم بنمممما ه مممممن ممممما بعممممد الحداثممممة الفممممن المعاصممممر هممممو    

 .فنية مبتكرة وتقنيات تشجع التفكير الذاتي في العمل

ممممما باسمممممم مممممما بعمممممد الفمممممن الحمممممديث ، بمممممبع           عمممممرف الفمممممن المعاصمممممر ، المعمممممروف   ضم

جوانمممممب الفمممممن الحمممممديث ، ممممممما  سممممماعد علمممممى تشمممممكيل عقليمممممة جديمممممدة فمممممي العمممممالم الفنمممممي. وممممممع 

 لمممممممك ، فمممممممإن العديمممممممد ممممممممن الاممممممميم التمممممممي دعممممممما  ليهممممممما الفمممممممن الحمممممممديث كانمممممممت محفوتمممممممة فمممممممي 

 .، على سبيل المثال الرغبة في االختراعات والتجارب الفنية المعاصرة ، مثل

الفممممن المعاصممممر ، ولكممممن ربممممما كممممان فممممي  ال يوجممممد توافممممق فممممي ا راء بشممممأن متممممى نشممممأ       

 .منتصق الجزء الثاني من القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية

فمممممي فتمممممرة مممممما بعمممممد الحمممممرب ، كمممممان الشمممممعور السممممما د همممممو  عمممممادة بنممممماء المجتممممممع. بمممممد         

ا  لممممممى هممممممذا المبممممممد  وبممممممدعم مممممممن تقممممممدم العولمممممممة والتكنولوجيممممممات ووسمممممما ل  الفنممممممانون ، اسممممممتنادم

 .م الجديدة ، في ر ية طرق جديدة للتعبير عن  نفسهم فنيماالع 

ممممممممن كونمممممممه الهمممممممدف  مفهممممممموم العممممممممل وموقفمممممممه وفكرتمممممممه  كثمممممممر الفمممممممن المعاصمممممممر  قمممممممدر       

النهممممما ي بالضمممممرورة. والقصمممممد ممممممن  لمممممك همممممو التفكيمممممر بشمممممكل موضممممموعي فمممممي قطعمممممة فنيمممممة ، 

 .وليس فق  التفكير في طبيعتها الجمالية

طلح شمممممامل  مكمممممن  ن  شممممممل الفمممممن المممممذي تمممممم  نتاجمممممه منمممممذ الفن المعاصمممممر همممممو مصمممممفممممم    

مممممما مممممممن التمممممماريخ  20الحممممممرب العالميممممممة الثانيممممممة  و الفممممممن الممممممذي تممممممم  نشمممممما ه فممممممي غضممممممون  عامم

 الحالي.



 

 
 

 مكمممممممن  ن تختلمممممممق  نمممممممواع الوسممممممما   المسمممممممتخدمة  و األعممممممممال الفنيمممممممة التمممممممي  نشمممممممأها        

الفنمممممانين  ولذمممممك المممممذين الفنمممممانون المعاصمممممرون علمممممى نطممممماق واسمممممع.  مكمممممن  ن  شممممممل همممممؤالء 

 عملمممممون ممممممع الواقمممممع االفتراضمممممي والفيمممممديو والوسممممما   الرقميمممممة والكتابمممممة علمممممى الجمممممدران وفمممممن 

الصممممممممموت والتركيمممممممممب و عممممممممممال الحفمممممممممر واألداء والفمممممممممن التفممممممممماعلي، فضممممممممم م عمممممممممن الوسممممممممما   

 .التقليد ة مثل الرسم والنحت والرسم

الممممممى توجيممممممه  بصممممممارنا  يممممممدفعنا الحممممممديث عممممممن الفممممممن التشممممممكيلي المعاصممممممر فممممممي العممممممراق     

نحمممممممو بدا مممممممة القمممممممرن العشمممممممرين المممممممذي شمممممممهد النهضمممممممة الحايايمممممممة للفمممممممن التشمممممممكيلي العراقمممممممي ، 

فمممالمتتبع لمسممميرته  جمممد  ننمممه لمممم يولمممد ممممن العمممدم بمممل جممماء نتيجمممة جهمممود مضمممنية بمممذلها الفنمممان 

العراقممممممي فممممممي صممممممراعه المسممممممتمر لتهيذممممممة فكممممممر المجتمممممممع العراقممممممي لتقبممممممل ثقافممممممة فنيممممممة تتسممممممم 

بممممممين ممممممموروث عربممممممي  ي روحيممممممة  سمممممم مية وفكممممممر  وروبممممممي حممممممداثوي  ي نزعممممممة بالمزاوجممممممة 

علميمممممممة تجريبيمممممممة ، فقمممممممد بمممممممد  الفمممممممن التشمممممممكيلي العراقمممممممي متمممممممأثرام بتمممممممأثيرات تركيمممممممة ممزوجمممممممة 

بممممموروث حضمممماري عربممممي  سمممم مي وكممممان  لممممك عممممن طريممممق مجموعممممة مممممن الرسممممامين الهممممواة 

كيمممما، حيممممث كممممان يممممدرنس فممممن الممممذين درسمممموا الرسممممم فممممي المممممدارس العسممممكرية العثمانيممممة فممممي تر 

الرسمممممم باعتبممممماره  حمممممد المنممممماه  األساسمممممية المكملمممممة لدراسمممممتهم األكاد ميمممممة ، وكمممممان ممممممن همممممؤالء 

عبمممممد القممممممادر الرسممممممام المممممذي تممممممل ر س الفنممممممانين العممممممراقيين ورممممممزام للطبقممممممة الوسممممممطى للمثقممممممق 

فممممممي العهممممممد العثممممممماني ، فضمممممم  عممممممن  مممممممين جممممممروة والحمممممماج سممممممليم وعاصممممممم حمممممماف  وشمممممموكت 

نحممممممممات محممممممممممد خضممممممممر والنحمممممممممات الفطممممممممري احمممممممممد فتحمممممممممي وغيممممممممرهم ، وكانمممممممممت الرسممممممممام وال



 

 
 

مواضمممممممميع هممممممممؤالء الفنممممممممانين معتمممممممممدة بشممممممممكل  ساسممممممممي علممممممممى تصمممممممموير الطبيعممممممممة والمشمممممممماهد 

اليوميمممممة بأسممممملوب واقعمممممي تقليمممممدي ،  ي  نن رسمممممومهم ومنحوتممممماتهم كانمممممت منطلقمممممة ممممممن فكمممممرة 

عمممممم ن  تهممممممار  ات مجمممممماراة ممممممما هممممممو تمممممماهر للعيممممممان، وبمعنممممممى  دق محاكمممممماة الطبيعممممممة بعيممممممدا م

 . الفنان

لقممممممد اشممممممارت الكثيممممممر مممممممن الدراسممممممات الممممممى  ن البممممممدا ات األولممممممى لهممممممذه المرحلممممممة كممممممان        

فيهمممما الفعممممل الممممذاتي للفنممممان معممممدومام  لممممى حممممد ممممما ،     نن الفممممن التشممممكيلي ممممما هممممو  ال هوا ممممة 

 سممممعى الفنممممان مممممن خ لهمممما  لممممى الممممذوبان فممممي الطبيعممممة ومحاكاتهمممما ، فقممممد كممممان الفممممن تسممممجي  

 كتفمممممممي بمممممممالتخطي  والتلممممممموين بحمممممممدود المنظمممممممر الفوتممممممموغرافي ، وقمممممممد  عمممممممزى سمممممممبب المحاكممممممماة 

عنممممممد الرعيممممممل االول مممممممن الفنممممممانين  نهممممممم درسمممممموا الرسممممممم طبقممممممام ألسممممممس تربويممممممة مممممممن خمممممم ل 

الثقمممممممافي األوربمممممممي بشمممممممكل عمممممممام ،  دراسمممممممتهم فمممممممي األكاد ميمممممممات العسمممممممكرية كمواكبمممممممة للمسمممممممار

اسمممماليب فنيممممة جديممممدة بعيممممدا عممممن التقليممممد اصممممبحت و  مممممما دفممممع بالجيممممل التممممالي لبتكممممار  فكممممار

 . فيما بعد قاعدة مهمة ل نط ق نحو اساليب فنية حداثوية

 رابعًا : الدراسات السابقة :
قامممممممممت الباحثممممممممة بمراجعممممممممة ادبيممممممممات المصممممممممادر والمراجممممممممع ال جمممممممماد دراسممممممممة علميممممممممة مقاربممممممممة 

ل بعضممممممها لموضمممممموع البحممممممث ، ولممممممم تجممممممد  ي دراسممممممة مقاربممممممة ، لكممممممن هنممممممام دراسممممممات تنمممممماو 

 مصطلحات واردة في موضوع البحث مثل دراسة :



 

 
 

توتيممممممممف تقنيممممممممة ، "  وجممممممممدان نجمممممممماح عبممممممممدالرزاق الشمممممممممري  ،سمممممممملوى محسممممممممن حميممممممممد -1

 مجلمممممممممممممممممممة جامعمممممممممممممممممممة بابمممممممممممممممممممل" ، الفراكتمممممممممممممممممممل فمممممممممممممممممممي فمممممممممممممممممممن الكرافيمممممممممممممممممممك الرقممممممممممممممممممممي

 .2016 ,4, العدد 24المجلد 

 

( ، " توتيمممممممممف 2019البيممممممممماتي نميمممممممممر قاسمممممممممم ، الفيممممممممماض ، اسمممممممممراء عبمممممممممد الكمممممممممريم   -2

ل الفنيممممممممة الكرافيكيممممممممة"  مجلممممممممة  مكانيممممممممات التكنولوجيمممممممما الرقميممممممممة فممممممممي تنفيممممممممذ االعممممممممما

 .2019،  4، العدد  22القادسية للعلوم النسانية ، المجلد 

توتيممممممف تقنيممممممات الكرافيممممممك "  اينمممممماس مالممممممك عبممممممد ه ،ربمممممماب سمممممملمان كمممممماتمدراسممممممة  -3

 مجلمممممممممممممممممممممممممممممممممة جامعمممممممممممممممممممممممممممممممممة بابمممممممممممممممممممممممممممممممممل" ، رصمممممممممممممممممممممممممممممممممفمممممممممممممممممممممممممممممممممي الخمممممممممممممممممممممممممممممممممزف المعا

 2019 ,5, العدد 27المجلد  

وغيرهرررا مرررن الدراسرررات التررري اسرررتفادت الباحثرررة منهرررا فررري دعرررم االطرررار النظرررري فظرررال 

 عن االطالع على إجراءات البحث وكيفية تحليل العينات .

 

 الفصل الثالث 

 ) االطار االجرائي للبحث (

 

 أوال : منهج البحث : 

https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A%22
https://www.iasj.net/iasj/journal/162/issues
https://www.iasj.net/iasj/issue/6802
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%22
https://www.iasj.net/iasj/journal/162/issues
https://www.iasj.net/iasj/issue/10663


 

 
 

نظثثثرا لطبيعثثثة البحثثثث الحثثثالي فقثثثد اسثثثتادمت الباحثثثثة المثثثنهج الوصثثثفي التحليلثثثي و لثثثك 

 لملئمته طبيعة  جراءات البحث . 

 ثانياً : مجتمع وعينة البحث : 

يثثف فثثن الكرافيثثك فيهثثا اقتصثثر مجتمثثع البحثثث علثثة االعمثثال الفنيثثة العراقيثثة التثثي تثثم تو 

وقثثثد حاولثثثت الباحثثثثة تحديثثثد حثثثدود البحثثثث لثثثذا تثثثم تحديثثثدها باالعمثثثال الفنيثثثة المعاصثثثرة 

 ، لفناني محافظة ديالة . 2022ولغاية  2020للفترة من 

 :ثالثا : عينة البحث  

قامثثثت الباحثثثث وبصثثثورة قصثثثدية باختيثثثار ثثثثلث عينثثثات مثثثن االعمثثثال الفنيثثثة التشثثثكيلية 

م تو يثثثثف فثثثثن الكرافيثثثثك فيثثثثه ، وهثثثثذه االعمثثثثال هثثثثي لثثثثثلث فنثثثثانين المعاصثثثثرة والتثثثثي تثثثث

 عراقيين تشكيليين من فناني محافظة ديالة وهم كل من :

  الفنان نمير قاسم 

  الفنان مؤيد عباس 

 الفنان صالو النجار 

ا  قامثثثت الباحثثثثة باختيثثثار عمثثثل فنثثثي واحثثثد فقثثث  لكثثثل فنثثثان لغثثثرض تحليلثثثه علثثثة وفثثثق 

 يدها من قبل الباحثة .محاور التحليل التي تم تحد

 رابعاً : أدوات البحث :

مثثثثن خثثثثالل االطثثثثالع علثثثثى مجموعثثثثة مثثثثن األدوات التثثثثي تسثثثثتخدم فثثثثي تحليثثثثل االعمثثثثال 

الفنيثثثثة فثثثثان الباحثثثثثة اعتمثثثثدت عثثثثدة أدوات منهثثثثا أداة المقابلثثثثة للحصثثثثول علثثثثى معلومثثثثات 

ر عثثثن اعمثثثال الفنثثثانين واداة المالحظثثثة للتعثثثرف علثثثى هثثثذه االعمثثثال فضثثثال عثثثن مثثثا اسثثثف

عنثثثه االطثثثار النظثثثري مثثثن مؤشثثثرات لتحديثثثد عثثثدة محثثثاور لغثثثرض تطبيقهثثثا علثثثى عينثثثات 

 البحث والخروج بالنتائج.

 : تحليل العينات رابعاً : 



 

 
 

 

العينة األولى :  

 اسم الفنان : نمير قاسم 

 50*120قياس العمل : 

  2022تاريخ العمل : 

 خامة العمل : مواد متنوعة والوان اكرلك وزيت على كانفاس

 موضوع العمل : تجريد  

 
 

اسثثثتخدم الفنثثثان نميثثثر قاسثثثم وهثثثو احثثثد فنثثثاني محافظثثثة ديثثثالى واسثثثتاذ دكتثثثور فثثثي كليثثثة 

الفنثثون الجميلثثة تقنيثثات متنوعثثة فثثي هثثذا العمثثل ضثثمن أسثثلوبه فثثي توظيثثف فثثن الكرافيثثك 

فثثثي اعمالثثثه الفنيثثثة مثثثن خثثثالل اسثثثتخدام أدوات الكرافيثثثك والوانثثثه وأسثثثلوب المونوتايثثثثب 

 لمواد متنوعة .واللصق اللوني كب فضال عن الس

انطلثثق عبثثثر تلقائيثثة حثثثرة والشثثعورية تبعثثثث مثثن ذاتيثثثة  لثثثدى نميثثر قاسثثثم  ان بنثثاء اللوحثثة

و الثثثثوعي فثثثثي تركيثثثثب  العقثثثثلتثثثثدخل  خثثثثاللالفنثثثثان واحاسثثثثيس ومشثثثثاعر ولكثثثثن مثثثثن 

األسثثثثود بثثثثاللون المسثثثثاحات المحثثثثددة وتوزيعهثثثثا، وفثثثثق  األلثثثثوانجزئيثثثثات العمثثثثل عبثثثثر 

 واألبيض .

لكثثثي تظهثثثر بثثثدون    الشخصثثثية مالمحهثثثاشثثثكال الواقعيثثثة مثثثن الفنثثثان اال جثثثرد لقثثثد       

مثثثن قبثثثل الفنثثثان، درجثثثات  بأقصثثثى واأللثثثوانتشثثثخيص بقثثثدر التركيثثثز بانسثثثجام الخطثثثوط 

التعبيثثثثري لهثثثثذه  المجثثثثردسثثثثلوب االووعيثثثثا ان عقالنيثثثثة التنسثثثثيق 

اللوحثثثة جثثثاء عبثثثر تفاصثثثيل مختلفثثثة ومعطيثثثات جغرافيثثثة وثقافيثثثة 

تحديثثثثد  ثثثثثم يعثثثثود مثثثثرة اخثثثثرى فثثثثي بة وانفعاليثثثثةبثثثثالوان صثثثثاخ

 واألسود.بيض اال شكال بالوان باردة وحياديةاال

تنتقثثثثل بثثثثين جزئيثثثثات اللوحثثثثة  المتلقثثثثيلقثثثثد جعثثثثل الفنثثثثان عثثثثين  

بالتكوينثثثات الشثثثكلية، و بهثثثذا خلثثثق الحركثثثة الضثثثرورية  إلحاطثثثة



 

 
 

وهثثثذا هثثثو  والشثثثفرات، للرمثثثوز الحاملثثثة شثثثكال السثثثاكنةاال

 .الفن التجريدي هدف

يتضثثح مثثن خثثالل تحليثثل هثثذه العينثثة ان الفنثثان نميثثر قاسثثم 

قثثثثد وظثثثثف مجموعثثثثة مثثثثن التقنيثثثثات الكرافيكيثثثثة التقليديثثثثة 

وحثثثثثثاول إعطثثثثثثاء احيثثثثثثاء اخثثثثثثر بتقنيثثثثثثات أخثثثثثثرى مثثثثثثثل 

 المونوتايب والحفر .

 
 
 
 
 
 
 

العينة الثانية :  

 اسم الفنان :مؤيد عباس

 80*100قياس العمل : 

  2021تاريخ العمل : 

 : مواد متنوعة والوان اكرلك على كانفاسخامة العمل 

 موضوع العمل : تجريد  

 

مسثثثتوحاة مثثثن الواقثثثع،  دالليثثثةفثثثي هثثثذه اللوحثثثة الفنيثثثة اشثثثكال مؤيثثثد عبثثثاس جسثثثد الفنثثثان 

 ومسثثثثتطيالت مربعثثثثاتهندسثثثثية  وتشثثثثكيالتالهندسثثثثية تمثلثثثثه بخطثثثثوط  االشثثثثكالوهثثثثذه 

بثثثثين التكوينثثثثات  بثثثثالوان متداخلثثثثة ومتراكبثثثثة صثثثثريحة وبخطثثثثوط او حثثثثدود فاصثثثثلة مثثثثا

  .اللونية

، لقثثثد  بشثثثكل الخيثثثل العربثثثي والمتمثثثثل.. المحلثثثيالفنثثثان فثثثي هثثثذه اللوحثثثة جسثثثد الواقثثثع 

لتوظظيثثثف شثثثكل الخيثثثل فثثثي االعمثثثال الفنيثثثة انطلثثثق الفنثثثان مثثثن الواقثثثع الصثثثوري الثقثثثافي 

منحثثثثى يمثثثثزج بثثثثين  المعاصثثثثرة ، واللووحثثثثة هنثثثثا مثثثثن حيثثثثث التقنيثثثثة والخامثثثثات اخثثثثذت 

 زدياملللموضوع والشكل ا والمساحاتلتشكيل الكتل  التونات اللونية



 

 
 

الحثثثثارة والصثثثثريحة كانثثثثت لغايثثثثة منثثثثه ابثثثثرازه والغثثثثاء  األلثثثثوانان الفنثثثثان باسثثثثتخدامه  

والضثثثثثربات  شثثثثثكال والخطثثثثثوط، واظهثثثثثاره حركاتهثثثثثا بفعثثثثثل حركةالفرشثثثثثاةسثثثثثكونية اال

بثثثين  قثثثد تعمثثثد التجريثثثد الخثثثاص باللوحثثثة،فالملمثثثس  ابثثثرازوالتثثثدرجات وإظهثثثار  اللونيثثثة

الرمثثثثز والشثثثثفرة فثثثثي اللوحثثثثة الفنيثثثثة وبقصثثثثدية واعيثثثثة اعطثثثثاء حركثثثثة واحثثثثدة او اتجثثثثاه 

اليمثثثين الثثثى اليسثثثار مؤكثثثدا   الحركثثثة عبثثثر حركثثثة العثثثين  هثثثذه مثثثن جهثثثة لإلشثثثكالواحثثثد 

أراد  مانحثثثا حيثثثث المربثثثعالثثثى تجسثثثدة فثثثي  المتلقثثثيقصثثثدية تقثثثود عثثثين  امثثثل اياهثثثا حركثثثة

 مثثثن فثثثي اللوحثثثة المنجثثثزمثثثن الشثثثكل  المتلقثثثينطلثثثق وبهثثثذا الشثثثكل ي اليهثثثا الفنثثثان ان يقثثثوده

 .المثثثاديفثثثي الواقثثثع  والمختزلثثثة المجثثثردة لالشثثثكاوثقافثثثة ليصثثثل تجريديثثثة  رؤيثثثة خثثثالل

باعتبثثار الشثثكل لثثه وقثثع وتثثأثير فعثثال فثثي الثثدواخل النفسثثية  المتلقثثيوحسثثب وجهثثة نظثثر 

وني وهيمنتثثثه الثثثى الوحثثثدات الشثثثكلية عبثثثر التوزيثثثع اللثثث المتلقثثثيالبشثثثرية، لقثثثد قثثثاد الفنثثثان 

المتلقيامثثثا مثثثن حيثثثث توظيثثثف فثثثن الكرافيثثثك فثثثان الفنثثثان مؤيثثثد ذب نظثثثر جثثثالفعليثثثة فثثثي 

عبثثاس فثثي اعمالثثه األخيثثرة تميثثز باسثثتخدام بعثثض الكالئثثش فثثي الطباعثثة علثثى الكانفثثاس 

وتوظيثثثثثف تقنيثثثثثات الكرافيثثثثثك المختلفثثثثثة وهثثثثثذا االمثثثثثر يرجثثثثثع الثثثثثى مرجعيثثثثثة الفنثثثثثان 

 لمرجعية .التخصصية وفن الكرافيك جزء من هذه ا

 

العينة الثالثة :  

 اسم الفنان : صالح النجار

 80*100قياس العمل : 

  2021تاريخ العمل : 

خامة العمل : مواد متنوعة والوان اكرلك وزيت على 

 كانفاس

 موضوع العمل : تجريد  

 

يتضثثح مثثن خثثالل هثثذا العمثثل للفنثثان صثثالح النجثثار وهثثو 

وظيثثثف الخامثثثات والتقنيثثثات بفثثثن المكثثثس احثثثد فنثثثاني محافظثثثة ديثثثالى ويشثثثتهر بأسثثثلوب ت

ميثثثديا واسثثثتخدام تقنيثثثات الكرافيثثثك مثثثثل الفثثثن الرقمثثثي وفثثثن الملمثثثس مثثثع اسثثثتخدام أدوات 



 

 
 

الطباعثثثثثة واالستينسثثثثثل فضثثثثثال عثثثثثن اللصثثثثثق لخامثثثثثات متنوعثثثثثة ، والثثثثثوان األكريليثثثثثك 

  واأللوان الطباعية والوان الزيت على قماش الكانفاس .

هندسثثثية قصثثثدية العطثثثاء  بأشثثثكالعثثثادة تشثثثكيل الواقثثثع عمثثثد الفنثثثان فثثثي هثثثذه اللوحثثثة الثثثى ا

 وزع الفنثثثثثان الخطثثثثثوط موسثثثثثيقي، ،ذي ايقثثثثثاع فنثثثثثي نثثثثثوع مثثثثثن   مظهثثثثثر جمثثثثثالي بثثثثثذلك

محققثثثا التثثثوازن الشثثثكلي داخثثثل العمثثثل الفنثثثي، حيثثثث بثثثرز  مقصثثثودة، بصثثثورة عشثثثوائية

دروس لمثثثا شثثثكال الخطيثثثة والهندسثثثية، مقابثثثل التوزيثثثعاالالتثثثوازن عبثثثر تقابثثثل وتعثثثاكس 

 اتجاهثثثات اللوحثثثة فثثثي جميثثثع الشثثثكلي،   اياهثثثا نوعثثثا   الدائريثثثة االسثثثتقرارمثثثن  لكاال شثثث

حتمثثثت هيمنثثثة الثثثدائرة السثثثوداء  الموضثثثوعةالشثثثكال  العقالنيثثثةمانحثثثا حيثثثث ان دراسثثثته 

 المعثثثادل ي،الهندسثثثللشثثثكل الموازنثثثة مانحثثثا األسثثثود اللثثثون مثثثع احاطتهثثثا بثثثاللون اياهثثثا   

اللوحثثة، هثثذا ، الثثثى التثثوازن الخطثثي، نجثثثد  سثثثطح عثثل المتوزعثثة انثثواع الخطثثثوط لجميثثع

وقثثثد اضثثثافة توازنثثثا  حمثثثر(وكثثثر واالاالاللثثثون )الثثثى التوزيثثثع اللثثثوني باإلضثثثافةان   لونيثثثا   

الثثثى التشثثثكيل الكرافيكثثثي فثثثي هثثثذا العمثثثل مثثثن خثثثالل االشثثثكال ،  أضثثثاف صثثثالح النجثثثار 

رمزيثثثة  توداالسثثثواء بتراكبهثثثا مثثثع بعضثثثها او بتعرجاتهثثثا او بتثثثداخلها لتشثثثكل تعبيثثثرات 

 .باللوحة الفنية المتمثلالتأليف الشكلي ونجاز بصرية اال

والواضثثثح مثثثن هثثثذا العمثثثل ان النجثثثار ومثثثن خثثثالل خلفيتثثثه وشثثثغفه فثثثي فثثثن الكرافيثثثك قثثثد 

 نجح بخلق لوحة فنية تشكيلية معاصر بحس فني كرافيكي .

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 ) نتائج واستنتاجات وتوصيات البحث ( 

 

 :ئج البحثنتاأوال: 

واألشثثثثثكال  التشثثثثثكيلية التوظيثثثثثف االبثثثثثداعي لالختالفثثثثثات اللونيثثثثثة بثثثثثين السثثثثثطوح  -1

 التشكيلي المعاصر.الطباعية بما يخدم وحدة وتنوع المنجز 

 ةالمعاصثثثثر االعمثثثثال الفنيثثثثة اسثثثثتخدام عثثثثدد مختلثثثثف مثثثثن تقنيثثثثات الطباعثثثثة فثثثثي  -2

 كتقنية الشاشة الحريرية وتقنية الحبر والشمع الحراري عينة 

باألشثثثثكال المتداولثثثثة فثثثثي  الفنثثثثيالمعاصثثثثر فثثثثي منجثثثثزه  الفنثثثثان التشثثثثكيليان اسثثثثتع -3

   .وتقديمها بطريقة مفعمة باإلثارة المحليةبيئته 

المعاصثثثر مثثثن االسثثثتحواذ علثثثى العثثثالم المثثثادي تمكثثثن الفنثثثان التشثثثكيلي العراقثثثي  -4

خثثثالل تقنيثثثة  الجرافيكثثثي)الحسثثثي( خالقثثثا  توليفثثثة بثثثين الرؤيثثثة الذهنيثثثة واالظهثثثار 

 ة الحريرية الشاش

الجرافيكثثثي كمثثثا فثثثي والفثثثن ) المعاصثثثر بثثثين الفثثثن الشثثثعبي الفنثثثان التشثثثكيليدمثثثج . -5

لتحقيثثثق صثثثلة حقيقيثثثة مثثثع مرحلثثثة مثثثا  اعمثثثال الفنثثثان صثثثالح النجثثثار ونميثثثر قاسثثثم 

 بعد الحداثة عينة 



 

 
 

للتأكيثثد علثثى قيمثثة الحثثرف الشثثكلية وكسثثر  الفنثثيتثثم توظيثثف الحثثرف فثثي المنجثثز  -6

 .السلوبي الرتابة وتحقيق التنوع ا

علثثثثى اسثثثثتخدام  الفنثثثثيالمعاصثثثثر فثثثثي منجثثثثزه  الفنثثثثان التشثثثثكيلي العراقثثثثياعتمثثثثد  -7

االلثثثثثوان الحياديثثثثثة األبثثثثثيض واألسثثثثثود كخلفيثثثثثة فضثثثثثال  عثثثثثن األلثثثثثوان االخثثثثثرى 

 . الفني)األحمر والبرتقالي واالصفر( التي جاءت استكماال  جماليا  للمنجز 

 

 ثانيا: استنتاجات البحث : 

المعاصثثثر علثثثى اختثثثراق عثثثالم الواقثثثع وتصثثثويره  العراقثثثي لفنثثثان التشثثثكيليقثثثدرة ا -1

  .بحس جمالي متخيل بعيدا  عن محدودية ذلك الواقع

الفنثثثثانين العثثثثراقيين ومثثثثنهم بعثثثثدا  جماليثثثثا  عنثثثثد  التشثثثثكيلي المعاصثثثثرحقثثثثق المنجثثثثز  -2

مثثثن خثثثالل ادخثثثالهم للعناصثثثر واالسثثثس التنظيميثثثة والمتعلقثثثة فنثثثاني محافظثثثة ديثثثالى 

  .لون، فضاء، ملمس،..( )خط، الجرافيكيبالفن 

يسثثثثتدعي العالقثثثثات  تشثثثثكياليعثثثثد العمثثثثل المطبثثثثوع )مثثثثا بعثثثثد الحثثثثداثي( منجثثثثزا   -3

  .الجرافيكالجمالية من خالل تنظيم العناصر البنائية لفن 

المعاصثثثر علثثثى تحقيثثثق خاصثثثيه  الفنثثثان التشثثثكيلي العراقثثثي المعاصثثثراعتمثثثاد  ان -4

هيمنثثثثة االقتثثثثران  ، عثثثثزز مثثثثنالتشثثثثكيلي المعاصثثثثراالثثثثثر الثثثثداللي فثثثثي منجثثثثزه 

مثثثثع الجانثثثثب التقنثثثثي الثثثثذي  التضثثثثمينية وحموالتهثثثثاالثثثثوظيفي والبنثثثثائي لألشثثثثكال 

 5 .شّكل معطى جمالي واضح

 :البحث ثالثا: توصيات 

توظيثثثثف تقنيثثثثات الحفثثثثر بمثثثثواد اجثثثثراء دراسثثثثات وبحثثثثوث مشثثثثابهة فثثثثي مجثثثثال  -1

 وتوظيف امكانياتها في مجاالت الفنون المختلفة  .وخامات مختلفة 

ذه الدراسثثثة علثثثى الهيئثثثات والمؤسسثثثات التعليميثثثة ومنهثثثا كليثثثات ومعاهثثثد تعمثثثيم هثثث -2

 الفنون الجميلة في العراق ، لكي يتم االستفادة من نتائجها العلمية

 رابعا: مقترحات البحث:



 

 
 

يقتثثثرح البحثثثث ان تنصثثثب مواضثثثيع بحثثثوث تخثثثرج طلبثثثة قسثثثم الفنثثثون التشثثثكيلية  -1

ب الرسثثثثم  مثثثثن خثثثثالل فثثثثي الكليثثثثات والجامعثثثثات العراقيثثثثة علثثثثى تطثثثثوير أسثثثثالي

تجريثثثثثب تقنيثثثثثات متنوعثثثثثة مثثثثثن قبثثثثثل  الطثثثثثالب وتعمثثثثثيم نتثثثثثائج هثثثثثذه الدراسثثثثثات 

 والبحوث.

يقتثثثثرح البحثثثثث إقامثثثثة دورات تدريبيثثثثة للطلبثثثثة لتطبيثثثثق تقنيثثثثات الكرافيثثثثك علثثثثى  -2

 االعمال الفنية التشكيلية المختلفة . 

 خامسا: المصادر : 

 بي فثثثي اعمثثثال الفنثثثان الشثثثمري ، وجثثثدان نجثثثاح عبثثثد الثثثرزاق ، " التنثثثوع االسثثثلو

مثثثارتن مثثثانوجلين الكرافيكيثثثة " ، مجلثثثة جامعثثثة بابثثثل للعلثثثوم اإلنسثثثانية ، المجليثثثد 

 . ٢٠١٨،  ٢، العدد  ٢٦

 محسثثثثن ، " توظيثثثثف  ی، سثثثثلو ديثثثثالشثثثثمري ، وجثثثثدان نجثثثثاح عبثثثثد الثثثثرزاق ، حم

تقنيثثة الفراكتثثل فثثي فثثن الكرافيثثك الرقمثثي " ، مجلثثة جامعثثة بابثثل للعلثثوم اإلنسثثانية 

 . ٢٠١٦،  ٢، العدد  ٢٤د ، المجلي

  عبثثثد الحميثثثد ، شثثثاكر ، " عصثثثر الصثثثورة اإليجابيثثثات والسثثثلبيات للثقافثثثة والفنثثثون

 .  ٢٠٠٥واآلداب ، الكويت ، 

 رفالتقنيثثثات الطباعيثثثة فثثثي التصثثثوير " ، مجلثثثة العلثثثوم اإلنسثثثانية ، محمثثثد ، اشثثث 

  . ٢٠١٥عبد المنعم ، و الخاتم عبد الباسط ، العدد الخامس ، السودان ، 

 عثثثادل جاسثثثم ، " المنجثثثز الطبثثثاعي بثثثين المهثثثارة اليدويثثثة والتقانثثثة  ىمحمثثثد ، لمثثث

 . ٢٠١٨، بغداد ،  ٨٩العدد  -المعاصرة ، " مجلة االكاديمي 

 احمثثثد واخثثثرون ، " مبثثثادم الطباعثثثة والتصثثثميم الكرافيكثثثي "  نيالنثثثاي ، نثثثور الثثثد

   ٢٠١١، ، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان االردن  1، ، ط 

  موسثثثثى ، سثثثثعدي لفتثثثثة ، " طرائثثثثق تثثثثدريس وتقنيثثثثات تثثثثدريس الفنثثثثون " ، وزارة

 .  ٢٠٠١، مطبعة السعدون ، بغداد ،  العلميالتعليم العالي والبحث 
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 جماليات الشكل في رسوم الفنانة عفيفة لعيبي 
 

 بحث مقدم

 لتشكيلية  قسم الفنون ا –الى مجلس كلية الفنون الجميلة   

 وهو جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في الفنون التشكيلية

 

 

 تقدمت به الطالبة 

 ريام عبدالجبار خضير عباس    

 

 

 اشراف

 م. / مؤيد  كريم عباس                            
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة ديالى

الفنون الجميلة كلية   
الفنون التشكيلية قسم   
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 الهداء:
 إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره ..أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه ,

 فأظهر بسماحته تواضع العلماء , وبرحابته سماحة العارفين.

 ..البحثعلى هذا  مشرفال(   ) مؤيد كريم عباس االستاذ الفاضل م.

طريق الخير الى من رسم لي الطريق الى النجاح وكان بجانبي دائما في 

 والفالح 

 والدي العزيز حفظه هللا ورعاه 

 الى والدتي الرؤوم التي تفرح لنجاحي وسعادتي  

 االحباء... وشقيقاتي اشقائي إلى
 

 الى كل من ساعدني وساندني في جهد او نصيحة في اكمال بحثي هذا 

 . حباً ووفاءً  هدي هذا الجهد المتواضعا
 

   الباحثة                                

      

 ب 

 



 

 
 

 

 :شكر وتقدير
أحمد هللا سبحانه وتعالى وأشكره أن منَّ عليَّ بإنجاز هذا البحث، وهيأ لي من 

الكريم األسباب ما ذلل به الصعاب فله الحمد. وامتثاالً لحديث معلمنا االول الرسول 

(:) 

 . )من لم يشكر الناس لم يشكر هللا (

 الفاضلم امتناني الى استاذي فإنني أتقدم بخالص شكري وعظي

مؤيد كريم عباس (  الذي تفضل بقبول اإلشراف على هذا البحث، والذي وجدت  ) م. 

والذي لم يبخل  اختيار العنوان والموضوعفيه األستاذ الناصح، المساند والمرشد لي في 

 .علي بأية نصيحة, فقد كان نعم المعين بعد هللا تعالى، فجزاه هللا عني كل الخير

اساتذتي الكرام الذين قدموا لي كل الدعم  كما أتقدم بجزيل الشكر وفائق التقدير إلى

 والنصيحة, والشكر موصول  لكل من أسهم وساعدني في إنجاز هذا العمل.

 أسأل هللا العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

 

 

 الباحثة                                         

 

 

 

 ج                                                  



 

 
 

 قائمة المحتويات 

 الصفحة الموضوع

  واجهات البحث 

  ملخص البحث 

 1 الفصل االول / االطار المنهجي  

 1 مشكلة البحث  

 2 اهمية  البحث 

 2 هدف البحث 

 2 حدود البحث 

 2 تحديد المصطلحات  

 يالفصل الثاني / االطار النظر
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 6 المبحث االول :  جماليات االشكال في الفن

 النظرية الشكلية -المبحث الثاني : الفن العرقي المعاصر 

 
10 

 

 17 المبحث الثالث : الفنانة عفيفة لعيبي ) سيرة ومسيرة (

 21 المؤشرات التي اسفر عنها االطار النظري والدراسات السابقة

 22 الفصل الثالث / اجراءات البحث

 29 الفصل الرابع / النتائج واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 31 المصادر

 32   ملحق بلوحات الفنانة



 

 

 
 

 : ملخص البحث

ا مهم   ( باعتبارها جزء   جماليات الشكل في رسوم الفنانة عفيفة لعيبي عنى هذا البحث بدراسة ) يُ 

 التحوالت الشكلية مسارا  هذه أخذت  إذ ,ثبنية الشكل في الرسم الحديعلى مـن عـدة تحوالت طرأت 

    بجماليات الشكل والتي جسدتها الفنانة عفيفة لعيبي في اعمالها الفنية.يـؤدي إلـى زيـادة معرفتنـا  جديدا  

هي مشكلة البحث وعلى (  اإلطار المنهجيتضمن البحث أربعة فصول ، احتوى الفصل األول ) 

، وأهمية البحث والحاجـة إليـه، وهدف الفنانة عفيفة لعيبي التعرف على جماليات الشكل في رسوم

 ، فـضال  ( 2000- 1980البحث، أما حدود البحث فقـد اقتصرت على اللوحات الزيتية المنجزة مـن ) 

اإلطار النظري أما الفصل الثاني )  .في سياق البحث تعـن تحديـد وتعريـف أهـم المصطلحات التي ورد

جماليات : بعنوان ، المبحث األول ثالثة مباحث ، فقد تضمن اإلطار النظري  ( والدراسات السابقة

العناصر ومفادها بان عرض اهم الطروحات التـي جـاء بهـا الفالسـفة والمفكرون إذ   الشكل في الفن

. .امعين   شكال   مكونة  معينة طريقة وفق وتوافقها تآلفها خالل من الفني التكوين داخل معين ا وضع ا تتخذ

والذي تناول نشأة الحركة الفنية العراقية  الفن العراقي المعاصر  :فكان بعنوانأما المبحث الثاني 

ثانيا والتي تعد واحدة من احدث  والنظرية الشكليةوالبدايات االولى مع نهاية القرن التاسع عشر اوال  

والذي تناول بي ) سيرة ومسيرة (, الفنانة عفيفة لعي كان بعنوان :فقـد النظريات. أما المبحث الثالث 

ا متضمن   إجراءات البحثواحتـوى الفصل الثالث على  السيرة الذاتية للفنانة وابرز المحطات الفنية لها.

من اعمال  نماذج (3مجتمع البحث وعينته، وطريقة تحليل العينة ، وتحليـل عينـة البحث التي بلغت )

عـن قائمـة  فـضال   النتائج واالستنتاجات والتوصيات والمقترحاتأما الفصل الرابع فاحتوى على  الفنانة,

 ملحق يضم عددا  من لوحات الفنانة . و ,المصادر

 

 



 الفصل االول

 االطار المنهجي 

 

 اوالً : مشكلة البحث  

 على تنطوي مثلما والذوق كموضوعات جمالية بخصائص الفن تميزت إبداعات العصور مر على        

 في وظيفته له كانت وانما جمالية متعه مجرد عصوره كل في الفن يكن لم إذ واألنسان بالحياة قتتعل حقائق

 حاالتها مختلف في البشرية تاريخ هو وتاريخه ، االنسان عمر هو الفن عمر كان ولما. الحقيقي الوجود

 االنسان آمال عن يالقو التعبير هو الفن اصبح فقد سعيدة أم(مأساوية) تراجيدية أكانت سواء النفسية،

 تحقيق ووسيلة واألمان الراحة مرفأ له بالنسبة يكون ثم ومن والالشعورية الشعورية دوافعه وعن واحالمه

 (1) واللذة. السعادة

 فـي ومنجزاتـه وتقاليـده اإلنسان عادات تعكس مـرأة تـعـد التـي الفنـون مـن المقاييس بكل الرسم إن         

 العريق التراث. تفاصيله بكل المعاصر المنجـز فـي وإخراجـه ، بـإبرازه لمساهمةوا ، الحضـارات كـل

 مكوناته الن شاملة، حدسية برؤية يكون أن يجب معه التعامل إن بل صامتة استعارة مجرد ليس للشعوب

 لفنيةا نواحيه وبكل ، القدم في أبنائه جهود نتيجة كانت وانما شيء، ال من تأت لم التشكيلية ومفرداته

 وهي الدنيوية، أو منها، الدينية سواء الجمالية والرموز ، الدالالت من الكثير يحوي تراثنا إن .والجمالية

ترتقي باألعمال الفنية الى مستوى االبداع والمحافظة على روح التراث وتتعامل معه  أصالة ذات كلهـا

 بروح المعاصرة.

 :  اآلتي لسؤالا خالل ومن باآلتي الحالي البحث مشكلة يمكن تحديد ذلك ضوء وفي

 التعرف على جماليات الشكل في الرسوم التعبيرية للفنانة عفيفة لعيبي.  -

 

 

 

 .13, ص 1987عباس, راوية عبدالمنعم: القيم الجمالية, دار المعرفة الجامعية, االسكندرية,  (1)

 



 

  ب 

 

 

  البحث ثانيا: أهمية

 :  باالتي الحالي البحث أهمية تتجلى

 جماليات الشكل. في وخاصة سبقته، التي األخرى البحوث لمسيرة إكماال   البحث سيكون -1

 العراقي الرسم منجزات في ذلك من واالستفادة ، حدودها الجمالية بكل الرموز توضيح في سيساهم -2

 . المعاصر للفنانة عفيفة لعيبي

 ثالثاً: هدف البحث 

 يهدف البحث الى: 

 التعبيرية للفنانة عفيفة لعيبي. لعيبي.   التعرف على جماليات الشكل في الرسوم 

 رابعاً: حـــــدود البحث 
 

 DE TWEE PAUWEN   غاليريجماليات الشكل في رسوم للفنانة عفيفة لعيبي, الحدود المكانية: 

 .في مدينة الهاي الهولندية صاالت العرضالطواويس االثنين( أحد أهم )

 ( 2000 – 1980الحدود الزمانية: الفترة من )  

 البحث خامساً: مصطلحات

 الجمال :  -1
 

 : الكريم القرآن في - أ

 لكم سولت بل قال)  تعالى قوله وفي ,( 1)( تسرحون وحين تريحون حين جمال فيها ولكم: ) تعالى قال 

 فأصفح آلتية الساعة وإن)  تعالى وقال ( ،2)( تصفون ما على المستعان وهللا جميل فصبر أمرا   أنفسكم

 . السامية والمعاني األخالق جمال إلى وتشير ( ،3الجميل() الصفح

 

 الفعل في يكون وهو الحسن)  بمعنى منظور البن العرب لسان معجم في(  الجمال)  كلمة وردت اللغة في - ب

  زينّه. أي وجّمله ، جُمل والفعل الجميل مصدر والجمال ، والخلق

 



 

  ت 

 

 .6سورة النحل , اآلية  (1)
 .18سورة يوسف, اآلية  (2)
 .85اآلية  سورة الحجر, (3)

 

 جميـل هللا ان)  الشريف النبوي الحديث ومنه والمعاني، الصور على يقع والجمال الجميل، تكلّف: والتجمل

 األوصاف. كـامـل األفعـال حسـن أي(  الجمـال يـحـب

 في الجمال كلمة ووردت. والخلقة الخلـق فـي الحسـن هـو الجمـال تـزين،: تجمـل: بانـه الجمـال ويعـرف

   ويعرفه ( ،1)( والسيرة الصورة وحسن الحسن)  بمعنى(  للتهاوني)  الفنون اصطالحات افكش

ايضا (  جمالء)  و(  جميلة)  المرأة(  جميل)  فهو جماال   بالضم الرجل(  جمل)  وقد الحسن )مدكور(:

 ( 3س السرور.)(. ويرى )وهبة( أن الجمال بوجه عام صفة تلحظ في االشياء وتبعث في النف2بالفتح والمد)

 

 اصطالحا:  -ج

 ثمة أن ويقرر والعلوم، واألفعال القوانين في بل فحسب األجسام فـي يقـوم ال(  أفالطـون)  عنـد الجمال 

)  يقوم بينما(.  واالئتالف التناسب)  ويعبر عن خالصة، لذة هو والجمال والخير، والحق الجمال بين هوية

 بين وإنشائها الوحدة تشكل على(  أفلوطين)  وعند ،( واالنسجام دةالوح)  على(  أرسطو)  عند(  الجمال

  (4األجزاء.)

 وانسجام األشكال، في وتوازن األعضاء، تناسب وهو للحسن مرادفا  (  الجمال) يكون الفلسفي المعجم وفي 

 واللطف ضابالر يتعلق ما)  هو النفس، وتقبله الطبع إليه يميل وجه على الكائن هو والجميل الحركات، في

 (6.)( والتناعم باالنتظام اإلحساس أو سرورا   النفس في وتبعث األشياء في تلحظ صفة)  هو ( والجمال5,)(

 أيضا   الجمال ( وعرف7.)(حواسنا تدركها التي األشياء بين الشكلية للعالقات وحدة)  بأنه الجمال وعرف

 هناك مجال ال بحيث الدقة من وعالقة سبة،بن معا المتناسقة األجراء بين الحاصل االنسجام)  انه على

  فقد ( ( أما )األعسم8.)( إزالته أو تغيره أو آخر شيء إلضافة

 

 

التهاوني , محمد علي : كشاف اصطالحات الفنون , المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر,  (1)
 . 384, ص1963مطبعة السعادة , مصر, 

 .62ص, 1979, القاهرة, االميرية المطابع لشؤون العامة الهيئة, الفلسفي عجمالم:  ابراهيم, مدكور (2)
 .14, ص 1996, دار الثقافة الجديدة, القاهرة,  1وهبة, مراد: علم الجمال , ط  (3)
 .14-7وهبة, مراد: مصدر سابق, ص  (4)
 .408 -407,ص 1973 ، بيروت ، اللبناني الكتاب دار ،1 ج الفلسفي، المعجم: , جميل صليبا (5)



 

  ث 

 

 .264 ص 1989 ، واإلعالم والثقافة للتربية العربية المنظمة األساس، العربي المعجم - اللغويين كبار من جماعة (6)
 .37ص, 1986 بغداد - واإلعالم الثقافة وزارة ، خشبة سامي:  ترجمة 2ط ، الفن معنى:  هربرت ريد، (7)
  42ص,1987بغداد، والنشر، مةللترج المأمون دار خليل، فخري: ترجمة, الرؤية حوار: ناثان, نوبلر



 

ج   

 

 للجمال وورد (1.)(الفني العمل بكلية عالقتها نطاق ضمن البصرية العناصر تنظيم)  بانه الجمـال عرف 

 يقوم ولكنه الحواس من إدراكه وينطلق وانسجامها وتناغمها الحسية اإلشكال انتظام)  بأنه آخـر تعريف

 واأللـوان المنسجمة والصور المناسبة واألشكال النسب رتقدي احـل مـن والفكـر الذهن على باالعتماد

 ( 2.)( النفوس في الجمالية وتثير(  الجمالي) الشعور تخلق كلها وهي المتناغمة

  

 عن يعبر فني تكوين في وانسجامها وتناسقها العناصر البصرية تنظيم عملية هو الجمال أن نجد تقدم مما  

 .الجمالي والخطاب للفنان الرؤية

 

 

 : الجمالية

 الفنون، ألنماط النظرية الدراسة بأنها(  بنتون وليم نشرة - البريطانية المعارف دائرة)  في وردت    

 من تمثله وما الجمالية الظاهرة بدراسة وتنفرد والطبيعة، الفن في آثاره وتقصي الجمال تفهم تعنى وهي

 ومقارنته ، وتحليلها وصفها جهة من بأنواعها نيةالف األعمال في البحث حيث من اإلنسانية الحياة في أهمية

 عن الكشف في اهتماماتها(  الجمالية)  وتركز الجمال، نحو توجه في والخبرة اإلنساني والسلوك بينها، فيما

 في يوجد كما الجمال محبة) الواسع بمعناها الجمالية وإن (3تعميمها.) على والعمل بالفنون الخاصة الحقائق

 ( 4.)(بنا المحيط العالم في يستهوينا ما كل وفي األولى جةبالدر الفنون

 

 هو لما الفلسفية الدراسة مجرد إلى وال فحسب، الجميل إلى تشير ال دراسة: بأنها(  )جونسون  عرفها وقد

  (5الحياة.) في ومكانتها والجمال الفن حول المتشكلة المعتقدات من مجموعة إلى ولكن جميل،

 

 بأنها:(  المعاصرة األدبية مصطلحاتال معجم)  في وردت

 

 . جمالياته في العمل عناصر جميـع وتختزل التشكيلية، الخلفيات في تبحـث ، مثاليـة نزعـة -1

 . األخالقية الجوانب عن النظر بغض الجمالية، بالمقاييس االهتمام إلى الجمالية النزعة ترمي  -2

 األجيال، فيهـا تساهم(  نسبية جمالية)  بل(  مطلقة جمالية)  توجد ال إذ جمالية، عصر، كل ينتج -3

  (6) والفنية. األدبيـة اإلبداعات ، الحضارات

 

 
  الفنون كلية بغداد، جامعة دكتوراه اطروحة, الحديث العراقي الفن في الشكل جماليات: األمير عبد عاصم, (االعسم1)

 . 8ص, 1997,الجميلة
    واألعالم، الثقافة وزارة منشورات التشكيلية والفنون والمسرح الموسيقى في وتطبيق نظرية الجمال علم:  غازي الخالدي، (2)

 .36ص,  1999, دمشق
 .9 -5 ص, 2000, بغداد, العامة الثقافية الشؤون دار ، مهدي ثامر:  ترجمة, الجمالية:   ويليم بنتون, (3)
 ,  1978, بعداد,  للطباعة الحرية دار ، والفنون الثقافة وزارة منشورات,  لولوة الواحد عبد ترجمة, الجمالية:   ف.ر,  جونسون (4)

 .269 ص    

 .12ص, سابق مصدر:   ف.ر,  جونسون (5)
    63ص,1985, البيضاء الدار, سوشبريس, بيروت, اللبناني الكتب دار, 1ط المعاصرة االدبية المصطلحات معجم: سعيد, علوش (6)
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 الشكل  -2

 

 الشكل لغة:  -

 الشيء، وشـكل ، وشكول أشكال والجمع ، والمثل الشبه ، بالفتح الشكل: "  بأنه ورمنظ ابن عرفه

 ( 1).وصورة شكله ، تصوره ، الشيء وتشكيل ، والمتوهمة المحسوسة صورته

 ، صـورتها ، األرض شـكل وتقـول ، وصورته الشيء هيئة األصل في والشكل ):  بأنه صليبا وعرفة

 (2).والنظير( هوالشبي المثل هو أيضا والشكل

 

  : اصطالحا الشكل -

 

 وتحقيـق ، الفني العمل يتضمنها التي المادي الوسيط عناصر تنظيم ) انه على جيروم الشكل يعرف -

 كل ، العمل في موضعها العناصر منها تتخذ التي الطريقة على يدل فهو ، بينهما االرتبـاط المتبادل

 (   3باآلخر(.) منها لك بها تؤثر التي ،وبالطريقة لألخـر بالنـسبة
 

 تمام في العمل ذلك يؤسسه الذي القالب او الداخلية الروابط مجموعة هو ) بأنه الشكل ويعرف جان  -

 موضوع في أجزائها تدخل وان الشكل وحدة في الكثرة هذه يظم ان يستطيع الذي وهو الشيء ، كيانه

 ( 4جـسدا منتظما(.) تكـون الفن

 من نسبية حالة فهو ، لها معين وترتيب ، معينة بطريقة للمادة تجميع هو بأنه ) شاكر الشكل ويعرف 

 ( 5حـاالت استقرارها (.)

 

 

 .432,ص ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر  2ابن منظور : لسان العرب ، ج (1)
 .707 ص, 1982:  بيروت ، اللبناني الكتاب دار ، 1ج ، الفلسفي المعجم:  جميل ، صليبا (2)
 والنشر، للدراسـات العربية المؤسسة ، زكريا فؤاد:  ترجمة ، وجمالية فلسفية دراسة الفني النقد:  جيروم ، ستولنتيز (3)

 .340 ص,  1970, بيروت
 ص, 1970,،القـاهرة النهـضة دار لوقـا، نظمي:م ، العزيز عبد أنور: ترجمة الجمال، علم في بحث: جان برتليمي، (4)

412. 
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 للثقافة الوطني المجلـس المعرفة، عالم الفني، التذوق سيكولوجية في دراسة الجمالي التفضيل:  شاكر الحميد، عبد (5)
 .242, الكويت ، واألدب والفنون

 

 الثاني الفصل

 النظـــري االطـــار

 الفن في األشكال جماليات

 

 الفن في األشكال المبحث االول : جماليات

 في التنظيم هذا وتحقيق الصورة تكوين وعناصر خطوطوال لأللوان معين تنظيم عملية الفن يُعد  

 والزمانية، المكانية، بالعالقات عموما تتحدد والصورة والجمالية، الفنية القيم يكسبها الذي هو الفنية األعمال

 أو واألشكال واأللوان األصوات مثل الطبيعة من المستمدة المحسوسة العناصر بين تنسق التي والسببية

  (1األفكار.)

 خالل من وتبرز تتوضح، التي الموضوع في الممثلة الجمالية اللذة عن ينتج بالجمال فاإلحساس

 التصميمية البنية بكينونة ترتبط خاصة جمالية حالة موضوع أو عمل لكل فان كذلك الفني للعمل الفنية البنية

 يمنحه والذي ومحتواه الفني، العمل مضمون على أيضا ينسحب وذلك وهيئتها، العمل لذلك التراثية لألشكال

 يحقق فأنه المنظمة البصرية العالقات من كوحدة يبرز عندما الفني العمل فإن وعليه معبرة، جمالية قيمة

 ومن تنظيم، هي عملية وبالتالي لنظام تأسيس إال هي ما برمتها العملية أساس إن اعتبار على له، الجمال

 إليها أشار متكاملة منظومة عن عبارة إال هي ما الكون عليها قام التي األساسية القاعدة إن إلى اإلشارة المهم

. (2ظاهرين.) متضادين حركة يحكم الذي والنظام االتزان، حقيقة وتثبيت اإليضاح، جدلية في الكريم القرآن

 فلك في وكل النهار، سابق الليل وال القمر، تدرك أن لها ينبغي الشمس ال)  تعالى قوله في كما ،

 (3.)(بحونيس

 العالقات من متماسكة كلية وحدة ضمن التكوين مكونات تنظيم هو التصميمي فان النظام وعليه  

 التكوين  يمثل ذاته بحد فان التنظيم  آخر جانب ومن متنوعة. وجمالية وظيفية أهداف لتحقيق الترابطية

  وعليه التنظيم, عمليات لخال من للعمل المختلفة العناصر بين والتكامل الوحدة إحداث اي الشامل
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 .40-37ت, ص  ب الماهرة والتوزيع للنشر الثقافة مطر, أميرة حلمي: مقدمة في علم الجمال, دار (1)
 الفنون كلية ، مشورة غير دكتوراه أطروحة المطبوع، لإلعالن التصميمية التقنيات في االبتكار: جاسم نصيف عباس (2)

 .5 ص ،1998 بغداد، جامعة الجميلة،
 .39  اآلية سي سورة (3)

 

تنتظم  عالقات على بناء   وترتيبها العناصر تنسيق عملية خالل من تتحقق والجمالية الوظيفية فاألهداف

 تنظيمات  تتطلب تنظيم طرق تُعد التكويني البناء في والتكرار والتوازن فالتباين, هادف، تصميمي بأسلوب

 مميز جمالي بوضع الشكل يظهر ذاته بحد التنظيم ن؛ ال الفنية العملية تتحقق حتى هادفة ووظيفية جمالية,

 مبدعا   الشكل يكون هذا وعلى المتذوق، يدركه هوما يبدع ما بل الشكل هو إنما الفن في يدرك ما)  الن

 ( 1.)( الوقت ذات في ومدركا  

 للعدد يخضع ما كل في أي الهندسي، النظام والتناسب في الجمال وجود *( )افالطونكما أکد  

 (. والمربعات والدوائر، كالمثلثات،)  الهندسية األشكال في موجود فهو ياس،والق

 األلوان بجمال إحساسنا من تنشأ فهي التشكيلية، الفنون تذوق من تنتج التي الجمالية اللذة أما 

 عامة يفهمه ما يعني ال األشكال، بجمال اقصده الذي انه: ) المعنى هذا في يقول إذ واألصوات، واألشكال

 والمسطحات، ، والدوائر المستقيمة الخطوط اقصد بل ، الحية الكائنات تصوير في الجمال من الناس

 نسبيا   جماال   جميلة ليست األشكال هذه مثل إن لك وأؤكد والزوايا، المساطر، بواسطة منها المكونة والحجوم

 للشيء سابق الجميل مقياس أن(  أفالطون)  يرى اذ. (2).مطلقا   جماال   جميلة ولكنها األشكال باقي مثل

 واالنسجام الوحدة عن يعبر الذي البسيط الشكل إن أفالطون وجد فقد للحواس، أيضا سابق وهو المقيس

 قبل الروح في كامنة الهندسية واألشكال الرياضي العلم الن ذلك ، جميل شكل هو الهندسية باألشكال المتمثل

 ( 3جسد.) في حلولها

 المظهر بجمال يهتم إذ موضوعي جمال فهو(  م.ق 322 – 384)  )أرسطو(*  عنـد الجمال أما 

 )الكائن  إن أيضا ويرى. والترتيب ، والعظمة التنسيق، يعنـي لديـه فالجمـال(.  المـادي )الواقـع  المحسوس

 الن لكذ تعسفية ليست أبعادا وتتخذ النظام في ترتب لم ما جماله يتم ال متباينة أجزاء من مكون الشيء أو

 ( 4.)( والعظمة التنسيق  إال هو ما الجمال

. الجمالية غاياته بلو  على تعينه وسائل هي والنحات الرسام إلى بالنسبة التشكيلية العناصر إن 

  ينجم قد أو فن عنه ينجم وتمازجها، وتشبكها أوضاعها في قراراته مع التكوينية، العناصر هذه وانتقاؤه



 

ذ   

 

  

ص  ،1986 بغداد, والشر، للصدعة العامة الثقافية الشؤون دار ،1 ط النجر، سوران عند نالف فلسفة: حكيم راضي (1)

16. 
 .56 ص,  مصدر سابق:  حلمي أميرة,  مطر (2)
 .152-151محمود , نجيب زكي , مصدر سابق , ص  (3)
 .46عباس , راوية عبدالمنعم : القيم الجمالية , مصدر سابق, ص  (4)

 

 ( 1الفني.) األثر وجـود أسباب مقدمة في هي لتشكيليةا المفردات تنظيم وطريقة فوضى, عنه

 المظهر بجمال يهتم إذ موضوعي جمال فهو(  م.ق 322 – 384)  )أرسطو(* عنـد الجمال أما

 )الكائن  إن أيضا ويرى. والترتيب والعظمة، التنسيق، يعنـي لديـه فالجمـال(.  المـادي )الواقـع  المحسوس

 الن ذلك تعسفية ليست أبعادا وتتخذ النظام في ترتب لم ما جماله يتم ال اينةمتب أجزاء من مكون الشيء أو

 (2.)( والعظمة التنسيق  إال هو ما الجمال

 إلى الرجوع الفنان يحاول إذ الظاهري؛ الشكل على الفنان مهمة ركز قد أرسطو أن نجد هكذا،

 على فيضيف المعقوالت، عالم يف توجد بل الواقع، في بصره تحت توجد ال التي المثالية التصورات

  األشكال هذه تشتغل إذ منطقية، تكوين جمالية ذو وأصيال   جديدا   فنيا   شكال   ليخلق ويحذف األشكال،

 من العقل وتأمين االنفعاالت، من النفس تطهير على(  الكتابية ، الحيوانية ، اآلدمية ، النباتية ، )الهندسية

التكامل في االشكال الفنية التي توصف  على التأكيد خالل من بعد فيما * ( الغزالي)  أكده وهذا ما. الخطأ

بالجمال , فاذا كانت جميع مقوماتها الممكنة حاضرة, فهي في غاية الجمال, فالفَرس الحَسن على سبيل 

 يليق المثال هو الذي جمع كل ما يليق بالفَرس من هيئة وشكل ولون , فُحسُن كل شيء في كماله الذي

 ( 3به.)

 إن كما الخاص، بجماله ويتمتع المستقل ميدانه للفن إن على( 1804 –1724) *(  كانت)  وأكد

 عند بداخلنا عمله يجري ذاتي، الغائية فمبدأ والغائية، والتوافق ، االنسجام يفترض الشيء جمال على الحكم

 سوى نفعي غرض ألي موجه غير تنسيقا   منسقا   يبدو الجميل الشيء هذا إن)  فيعني الجميل، للشيء إدراكنا

. ( الرضـاء أو باللذة، الشعور عنها ينتج عمليـة وهـي والفهـم، الخيال بين أو التوافق التأليف، عملية تيسير

(4 ) 
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 بين االتحاد عنها يسفر التي الحصيلة إال هو ما الشكل إن اآلخر هو أكد فقد *( سانتيانا)  أما

 الشكل لقيمة األساسية المقومات عدهما الذي والتعبير المادة عن بمعزل يضعه وال مجتمعة، عناصره

 

 

 .95نوبلر, ناثان : حوار الرؤيا , مصدر سابق , ص (1)
 .46عباس , راوية عبدالمنعم : القيم الجمالية , مصدر سابق, ص  (2)
الثقافية  , بغداد, دار الشؤون3اسماعيل, عزالدين :األسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة, ط  (3)

 . 137,  ص1986العامة, 

 .130مطر, اميرة حلمي : فلسفة الجمال نشأتها وتطورها , مصدر سابق , ص  (4)

 

 

 عن عبارة الشكل وطابع العناصر, هذه فيه تكون أن والبد عناصر لعدة جمع هو فالشكل)  الجمالية

  (1.)( العناصر هذه ائتالف كيفية

 التي والظروف العوامل إلى يرجع الجمالي الحكم فان نقدي حىمن من الجمالية العملية أخذت إذا أما

 الجمـال إن إذ(  الجمال )متذوق  والمتلقي الموضوع بين هو عالقة هنا الجمال إن أي المتلقي, بحكم تحيط

 فينا تولد وبالتالي ومشاعرنا إحساساتنا في تنشأ والتي بنا المحيطة األشياء وبين بيننا عالقة أو انـجـذاب

 لونا نأخذ أن يمكننا فال والوضوح, والتناسق كالنظام المؤثرة الجمالية صفاتها خالل من لها والميل رغبةال

 الحصيلة هي ( واللوحة2فيه.) جزء كل قيمة يحدد ككل الصورة ألن مستقال ، عليه ونحكم لوحة في خطا أو

 ( 3العضوي.) الجهاز خالل من نفسال أو الذهن به يسهم ما العناصر مع تفاعل على تترتب التي المتكاملة

 العناصر، لهذه وانتقاؤه غاياته، بلو  على تعينه وسائل هي الفنان، إلى بالنسبة التشكيلية العناصر إن

 من الرغم فعلى معين، فن التعبير عن في الفنان شأن من هي وتمازجها، وتشابكها أوضاعها ترتيب وكيفية

 وفق تتحد عندما إنها إال متفرقة، تبدو عندما بذاتها جمالها على يتنطو الشكل تؤلف التي العناصر هذه أن

 األحوال، كل وفي الفني، العمل نجاح في جديا سببا بعدها وتصبح بصريا، وتأثيرا جماال تزداد معين نظام

 ةقيم على ذاتها في منها كل تنطوي التي العناصر، إلى مضافة قيمة باعتباره)  للشكل الحقيقية القيمة تبقى

  (4.)( المستقلة الشكل لقيمة ومصاحبة باقية تظل قبلية, أو ثابتة
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 وفق وتوافقها تآلفها خالل من الفني التكوين داخل معينا وضعا مما تقدم نستنتج بان العناصر تتخذ

 التي والحسية التعبيرية الدالالت تنظيم إلى بدوره يخضع وهذا الشكل,  معينا شكال مكونة ، معينة طريقة

 إدراكه يمكن بحيث والموضوعية، الوضوح الشكل تعطي العناصر هذه أن كما.  الشكل إغناء في متساه

 شكل. إلى استحال إذا إال لإلدراك، قابال حسب مظهرا يصبح ال الفني فالعمل

 

 . 120سانتيانا, جورج : االحساس بالجمال , مكتبة االنجلو المصرية, القاهرة, ب ت, ص  (1)
 ، ت ب ، القاهرة للطباعة، الجيل دار المصرية، األنجلو المكتبة الحديث، والنقد الجمال علم: العزيز عبد ، حمودة (2)

 .45 ص
 .423ص  سابق، مصدر خبرة الفن: جون ديوي، (3)
 بغداد، منشورة، غير دكتوراه أطروحة الحديث، العراقي الرسم في الشكل جماليات: األمير عبد عاصم األعسم،  (4)

 .45 ص ،1997

 

 الفن العراقي المعاصر  -1:   المبحث الثاني

 وهمو الرسمم، فمي الخمارجي العمالم محاكماة مبمد  علمى المعتمدة الر ية عن ينفصل ال( المعاصر الفن  ان 
 قرابمممة واسمممتمر النهضممة عصمممر بدا ممة منمممذ تهمممر الممذي االسممملوب  ي الرسممم، فمممي االوربمممي المفهمموم  طمممابق ممما

 ثانيمة ناحيمة ممن ولكنمه عشمر، التاسمع القمرن  نها مة فمي ةالحديثم باألسمالي نحمو بالتحول اخذ ثم عام خمسما ة
 الفنممان واقممع عممن لتعبممر الطبيعممة مطابقممة مبممد  تتجمماوز اخممذت التممي االوربممي الفممن فممي الجديممدة بالر يممة ارتممب 
  ( 1. والتكنولوجيا العلم عصر في العالمي
 العراقي الفنان اخذ ا  العالم، في تجري  التي التحوالت هذه عن ببعيد ليس العراقي التشكيلي والفن 

 الفني اسلوبه ليعزز الحضاري  للموروث استلهامه اخرى  ناحية ومن ناحية من االوربي الفن بمحاكاة
  (2 .التجريب الى وميله التجديد الى الفنان سعي يؤشر مما العالم، في التشكيل حركة من وموقعه
 مع بد ت التي االولى البدا ات والى عراقيةال التشكيلية الفنية الحركة نشأة الى للتطرق   لك ويقودنا 
 ومن األوا ل بجيل بتسميتهم  عرفون  ممن الهواة  الرسامين من مجموعة يد على عشر التاسع القرن  نها ة
 التشكيلية الفنية للحركة االولى البوادر وكانت، وغيرهم حاف  وعاصم سليم ومحمد الرسام القادر عبد اشهرهم
 كجماعة فنية جماعات تهور من اعابه وما( 1939  عام الجميلة الفنون  معهد في الرسم فرع افتتاح مع
(. العشرين القرن   الماضي القرن  من الخمسينات منتصق في  لك وكان الحديث للفن بغداد جماعة او الرواد
 ام يومي الطبيعية والمشاهد الطبيعة تصوير على تعتمد الفترة تلك في المختارة الرسم موضوعات كانت لقد

 من تسجيليام  واقعام  خ لها من عكس التي( الرسام القادر عبد  الفنان لوحات في فنجد, وواقعي تقليدي بأسلوب



 

س   

 

 جانبام   شكل  عماله لطبيعة اختياره خ ل ومن, األولى العالمية الحرب فترة العراقي للمجتمع اليومية الحياة
 اللوحة اجزاء تركيب خ ل من اللوحة بنية في اهتم قد الرسام القادر عبد ان, بغداد في الحياة رصيد من مهما
 لونيام  توازنام   خلق بحيث المشهد مساحات في العناصر توزيع خ ل من النساية الع قات  ضع فكان وتكوينها
  ( 3. المساحات تلك عبر
 
 
 
 

 .49ص, 1977, مي نو, ا طاليا, ط ب, المعاصر العراقي الرسم: نزار, سليم (1 

 .1977, بغداد, عربية افاق دار, والقضية الفن: حمدم, الجزا ري  (2 

 الثقافية، الشؤون  دار واالع م، الثقافة وزارة العراق، في المعاصر الفني الخزف جواد: الزبيدي، (3 
 .23ص بغداد،
 طريمممق عمممن و لممك الغربيمممة الفنيممة لألسممماليب مقلممدينالممممدة  همممذهفممي  الرسمممامين جميممع كمممان قممدل 
 الجديممدة باألسمماليب األخممذ وبممين بممالتراث األخممذ بممين ممما صممراع تولممد حيممث األوربيممة بممالفنون  االحتكممام
 والتوقمع االكتشماف همو جيمل  األربعينمات بدا مة وحتى الث ثينات  جيل كون   فبذا  (1 . فيه واالستمرار
 مشماهداتهم وبمين العمراقيين الفنمانين بمين تمتمد التمي التفاعمل وعمليمة الثانيمة العالمية الحرب تأثير ولكن

 فمي األصمالة عمن البحمث فمي متواصملة, والموضموع التقنية في مركزة الفنية همومهم وجعلت ودراساتهم
   (2.  العراقية بيذتهم خ ل من البنا ية االنساق استلهام
 خم ل السياسمية األحمداث  ثمرت وقمد(  الفن  صدقاء  جمعية تشكلت 1940 عام وتحديدام  األربعينات وفي
  (3. المعاصر العراقي الرسم في البنا ية االنساق ةحرك سير على العقد هذا
 عممام فممي الجميلممة الفنممون  معهممد فممي الخممزف فممرع تأسمميس تممم والنحممت الرسممم فرعممي افتتمماح فبعممد   
 وفمي(.  ولمد   مان  البريطماني الخمزاف طلمب ا  القطر، خارج من بخزافين االستعانة  لك وتطلب( 1954 

 جممواد الفنممان حضممره بسممي  احتفممال واقمميم الجديممد الفممرع هممذا فممي سممةللدرا شممعبة اول فممتح تممم( 1955  العممام
 انشأ الذي البسي  الناري  الفرن  من دفعة خزفية  اول خرجت وغيرهم حسن وفا ق صالح محمد وزيد سليم
 فمي التشمكيلية الحركمة عمموم ممع دوره ليأخمذ العمراق فمي الخمزف لفمن البدا ة هذه وكانت. المعهد حد قة في

 فمممممالنتينوس  القبرصمممممي الخمممممزاف ممممممع كانمممممت العمممممراق فمممممي الخمممممزف لفمممممن الحايايمممممة البدا مممممة نا اال. العمممممراق
 بعمدها وانتقمل( 1968  عمام حتى فيه وبقي الفنون  معهد في الخزف فرع لدارة انتدب الذي( كاراالمبورس

 فمي  عتممد كمان المذي الخزفمي الشكل اخراج اساليب عن الخروج في الكبير االثر له وكان االكاد مية، الى



 

ش   

 

 اال االشمكال بتلمك ع قمة لهما  كن لم الشكل في جديدة اخراجية اساليب الى التقليد ة االشكال على اساسه
 عليمه  طلمق ق  مل اعموام قبمل مما المى    كمن لمم لكونمه الخزفمي الشمكل صمعيد علمى تمأثيرات ممن حملته بما

 فمممي نفسمممه  كمممرر اسمممتمر يوالمممذ البسمممي  الشمممعبي الفخمممار معاممممل وجمممود عمممدا الفنمممي الخمممزف اسمممم تشمممكيليام 
 مثمل المقدسمة الممدن فمي القاشماني الخمزف معاممل وكمذلك المماء، وتبريد االستعمال واواني وجرار مشربيات
 ( 4. ( والكاتمية كرب ء
 
 .49,ص https://kitabat.com كتبات موقع في منشور مقال كامل، عادل، (1 
 االولى،بيمممروت، الطبعمممة العربيمممة، االبحممماث مؤسسمممة بيمممروت، الفمممن، عمممالم يفممم جولمممة عبمممود، عطيمممة، (2 

 .46،ص1985
 غيمممر  دكتممموراه  رسمممالة والفمممن، العلممم بمممين االبداعيمممة البنيمممة فمممي االنجمماز حمممدس جلممموب، محممممد الكنمماني، (3 

 .127 ص ،2003 بغداد، جامعة الجميلة، الفنون  كلية ،(منشورة
 . 23بق, صالفن، مصدر سا عالم في جولة عبود، عطية، (4 

 
: (كاممل عادل   قول ،(عام مذة في العراقي التشكيل:  بعنوان  مكي عادل لألستا  مقالة في     
 المبكمرة المعمارض  حمدثتها التمي الصدمة رغم على نفسه، االجتماعي الواقع عن بمعزل  كن لم الفن  ن  
.. عفمموي  نحمو   علمى  ال تتبلممور لمم للفمن الوطنيممة فالهويمة.. مزدوجمة كانممت المرواد جيمل مهمممة  ن بغمداد، فمي
 وإنمما الحداثمة، تبمرر ال  سمذلة: الفنمانين ممن عدد لدى مباشر تأثير  ات و صبحت تثار بد ت األسذلة لكن

.. المممرواد جماعمممة: همممي فنيمممة جماعمممات ثممم ث تهمممرت السمممبب ولهمممذا.. الفنيمممة النوا ممما ممممع متطابقمممة لتجعلهممما
 هممذه تهممور  سممباب دراسممة خمم ل ومممن(.. العراقيممون  يون االنطبمماع  وجماعممة.. الحممديث للفممن بغممداد جماعممة

  ال واحممدة نتيجممة علمى عامممة نتعممرف لكننما.. والمعالجممات األسملوب مغممزى  علممى التعمرف  مكممن الجماعمات،
 التأسمميس فممإن عممام وبشممكل.. الممموروث  همممال دون  المعاصممرة لمغممزى  مممدركام  غممدا العراقممي الفنممان  ن وهممي
 اسمتطاعت البدا مة وهمذه. التجديمد ونزعمة الحداثمة بهماجس بمد  الفنون، قيبا في كما القواعد، ووضع الفني،
 الفنمان، زال ومما.. قا ممة زالمت مما الفمن( هويمة  حمول األسذلة لكن. الفني لإلبداع تقليدام   و قاعدة تشكل  ن
  (1 (.هويته عن يبحث
 األول الرعيل  ن مع”: “كامل عادل“  قول ،(الحديث العراقي النحت في:  بعنوان له،  خرى  مقالة وعبر 
  روتها، بلغت قد األوربية( الحداثة  كانت عندما  وروبا في دراساتهم، تلقوا العراق، في النحت رواد من
 خ صة  ن  ال صغيرة، قرى  وإلى  سواق،: مجموعة  لى يتحول العالم بد  عندما بعدها، ما لحابة ممهدة

https://kitabat.com/


 

  ص 

 

/ حكمت غني محمد/ الكي ني عبدالرحمن/ الرحال خالد/ سليم جواد/ صفوت فتحي  الرعيل هذا جهود
 ما  و الفنية،/ الثقافية( الهوية  تخد ال مآزق  يواجه كان ،(الخ.. غولي القره صالح/ فتاح  سماعيل
 بالمنجز بل فحسب، المخفيات بعمل المتداخلة ال كولوجية وا ثار متحفها، ومشفراتها، بالذاكرة يرتب 
 واالبتكار البحث، الحفر، التنقيب، ناحية من االكتشاف بين مزدوجام  مام نظا متضمنام  بوصفه النحتي
 نسقها تمتلك تعد لم الدالالت حيث التصنيع، بعد ما حابة في دخل عالم  زاء االستحداث  و واالختراع
 من المصنعة، والفنون  المؤكد للثقافات، الحتمي التحول في بل والمتغيرات، التحد ات،  زاء التقليدي،
  ( 2.  ”ثانية حيةنا
 
 
 
 
 
 

 . 52,ص1973, القاهرة, العربية النهضة دار, التشكيلية الفنون  في التكوين: رياض, الفتاح عبد (1 
 . 52التشكيلية, مصدر سابق , ص الفنون  في التكوين: رياض, الفتاح عبد (2 
 
 بين جديدة ع قات تأسيس في تساهم ومؤثرات عدة بعوامل ترتب  الفنية الخصا د ان   
  قوم  كون  ان المعاصر الفنان على توجب لذلك التشكيلي، فن السيما الفني المنت  عناصر  و كوناتم
 وجود عن فض م  الفنون  وتطور العصر تحوالت مع المتزامنة االسلوبية سماته وتجسيد بلورة في بدوره
 للعصر الجمالي ذوق بال يرتب  التحول  لك ان السيما االبداعي وتحوله اسلوبه تطوير على تحفزه حوافز
 بما وترجمتها مشاعره خ ل من الفنان يوتفها معينة بيذة في الموجودة والمعتقدات والمثل بالايم المتمثلة"

 فان الفنون  تاريخ مر وعلى. الفني العمل لمضمون  المحدد هو الجديد الحافز ويكون  وميوله ثقافته ت  م
 سمه  ات تكون  معطيات الى تحولي بشكل ونقلها (1,  "الجديد الحافز سببها فيها تحصل التي التغيرات
 النات   لك اي المبدع المتكون  بمثابة وتكون  والتنفيذ ة الفكرية االنتقاالت عبر ومتحولة خاصة اسلوبية
 االسلوب ان بيد ,الشكلفي  تطور  صاحبه التطور وهذا تقنيام  تحوالم   صاحبه  حال الى حال من المتحول
 التحول ويكون .  ام عن الفنان هذا  ميز بما والتقني الفني واسلوبه الفنان يةلشخص مميزام  يبقى
 في واالخت ف التنوع آلية عليه ترتكز الذي االساس هي بل الفني المنجز في تمايزام  االكثر الصفةو ه

 ( 2. "الفنية واالساليب االتجاهات



 

  ض 

 

 
 البنا ي التركيبي المفهوم في احصره  مكن ال للشكل االساسية المقوماتوترى الباحثة ان    
 ,الشكل الخت ف وفقام  المضمون   ختلق  ا  الفني، العمل ومضمون  جوهر الى تأديتها مع لها

 الشكل بين نفصل ان ويستحيل الخارجي مظهره هو والشكل الفني العمل جوهر هو فالمضمون 
 .بينهما ام وثيق ارتباط فهنام والمضمون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .34ص, 2004 بغداد, العامة الثقافية ن دار الشؤو, 1ط, تكييف حداثة العراقي الرسم: االمير، عاصم عبد (1)

 .41تكييف, مصدر سابق, ص  حداثة العراقي الرسم: عاصم االمير، عبد (2)

 
 

 :  الشكلية النظرية - 2

 يمثل ذلك وكان والخطوط والعالقات األلوان استخدام في الدقة على تركز المحاكاة نظرية كانت

 في بريطانيا في كان الفنية، األعمال نقد في مستقل كمبدأ ظهورها بداية أن إال الشكلية، نظريةلل جذور

-1881)) بل وكليف 1934-1866) فراي) روجر من كل كتابات إذ برزت. العشرين القرن أوائل

 اتالنظري أحدث من واحدة ،(  formalism)  الشكلية النظرية وتعد .النظرية لهذه التأسيس في 1964

 ما أن تبين أن تحاول فهي ، نقدية غير بطريقة يؤمن الدوام على كان ، العادي اإلنسان أن حين وفي

 غير من الفن إلى يأتون الناس معظم وأن اإلطالق، على فنـا الحقيقة في ليس فنا المعتـاد الرأي ( يعده

 ( . 1)(.  قيمته تفوتهم وبالتالي الصحيح، الطريق



 

ط   

 

 الفن إلى قدمها التي الحسنة وكانت التشكيلية، الفنون نقد مجال في ثورة اي(فر كتابات) كانت لقد

 عملية محور هو الشكل واعتبر الفنية، األعمال على والحكم للقياس والمحاكاة الواقعية على يعتمد لم أنه هي

 في الشكلية النظرية نع مدافعا   ناقدا   فكان بل( )كليف أما. الحديثة الفنية واألعمال التعبيرية للوحة التحليل

 الفنية للعناصر الشكلي التنظيم في تتمثل الفني العمل قيمة أن على أكد وقد العشرين، القرن من الثالثينات

 المدركة العالقات توضيح على النقدي اهتمامه وينصب. لونية مسطحات أو كتال   أو خطوطا   أكانت سواء

 ( 2).صويرالت في والفريدة الكامنة الشكلية العناصر بين

 التجربة منها تتألف التي والموضوعات االنفعال على تماما منفصل الصحيح الفن أن ترى فهي

 فنا يكون أن شاء إذا فالفن.  منها االقتباس أو الحياة بترديد مكلفا   ليس وهو بذاته قائم عالم فالفن ، المعتادة

 (  3)  بذاته. مكتفيا مستقال يكون أن ينبغي

 في والظل والضوء اللون تأثير إلى يهدفون فنانوها كان التي االنطباعية الحركة ظهرت عندما ذلك بدأ

 السطوح على انتباههم وركزوا ، كبيرة أهمية للموضوع يكون أن دون ، البصرية التجربة موضوعات

 صبحفأ يصورونها وصالبتها, ، التي الموضوعات من تكتل اإلقالل إلى اتجهوا وهكذا ، لألشياء الخارجية

 ( سيزان بول ) الفنان هشا  , فظهر يبدو بل ، قوام بال األحيان من كثير في فنهم

 

 .130 ص,  2010, والتوزيع للنشر العربي المجتمع مكتبة الجمال، علم في نظريات: تريه أبو ياسمين ، شيخه (1)

 والنشر، للدراسـات العربية المؤسسة زكريا، فؤاد: ترجمة وجمالية، فلسفية دراسة الفني النقد: جيروم ستولنتيز، (2)

 .202ص, 1981.بيروت

 .131وجمالية, مصدر سابق, ص فلسفية دراسة الفني النقد:  جيروم ستولنتيز، (3)

 النظرية تسمية في األصل هو بفضلها أصبح ، جديدة مكانة القالب أو الشكل لفظ اتخذ بفضله والذي

 .الشكلية

 النظرية وتعتبر. للفن الفن نظرية هي الفن لسفةف في أخرى نظرية أساس على الشكلية النظرية تقوم

 التنظيم وتعتبر الفن في المحاكاة صور كل تستبعد فهي التشكيلي، الفن في الحداثة لمفهوم مرادفة الشكلية

 االجتماعية أو األخالقية سواء للقيم أثر بأي تعترف وال. الفني العمل على للحكم الوحيد المعيار هو الشكلي

 بداية في. فقط الشكل هو المهم بل أهمية، أي المضامين وكذلك للموضوع يعد فلم. الفن على السياسية أو

 (  1األخالقية.) الداللة من شيء له كان بل ، تمثيليا   يكون أن العمل من المقصود كان الشكلية النظرية



 

ظ   

 

 األشخاص بأن تقدااع فنيين ناقدين ، )روجرفراي(*  و بل(* يف )كال البارزان الشكليان المفكران كان

 المميزة بالقيم الشعور عن يعجزون فهم ، الموسيقى قاعة في بالصم أشبه الخالص بالشكل ينفعلون ال الذين

 . الفن في والثمينة

ان  نستطيع هل: )  يشنونها أن الشكلية أنصار على يتعين التي الحملة شعار ( بل كاليف ) أعد وهكذا

 يحضوا أن يحاولون فهم( .  ؟ التهذيب عن ال ، النشوة عن نالف في تبحث أن على الجماهير نحض

 إفساد إال ليس جماليا تذوقا   تعده ما وبأن ، اإلطالق على فنا األمر واقع في ليس فنا تعده ما بأن الجماهير

 يمكن الذي وحده هو الحديث الفن أن ( روجرفراي ) و بل كاليف"  اعتقد ولقد. الصحيح الجمالي لإلدراك

 التصوير لوسطي المميزة العناصر: )  بأنه  البصرية الفنون في الجميل الفن ويعرفان.  جميال   فنا مىيس أن

 . ( 2)( جمالية قيمة ذي شكلي أنموذج في منظمة ، والنحت

 أو فاللوحة ، واللون والنور والظل والكتلة الخط: )  بأنها هذه التصميم عناصر(  فراي)  ويحدد

 بما يسميه العمل يتصف أن شأنه من النحو على بينها فيما العناصر هذه ترتبط عندما ا  فني عمال   يكون النحت

 المشاهد في تشير التي الشكلية العالقة بأنه)  الداللة ذي الشكل ( بل ) ويعرف ( الداللة ذي الشكل ) ( بل )

 اعتقد ولقد , الحياة نفعاالتال مخالف وهو فريد النوع من االنفعال وهذا جماليا( انفعاال ) الغرض عن المنزه

 بينما عارضه  ، مثال   كاألدب الفنون جميع على تصدق ال النظرية هذه أن ( فراي )

 

,  االردن,  عّمان,  والتوزيع للنشر العربي المجتمع مكتبة الجمال، علم في نظريات:  الهادي عبد محمد,  عدلي (1)

 .134 ص,  2011

 .135 ص,  سابق مصدر  ، الجمال علم في نظريات:  الهادي عبد محمد,  عدلي (2)

 

 ، العقلي مضمونه عن فصله نستطيع ال ألننا ، خالصا فنا   ليس أصال   األدب أن اعتبر حينما ( بل ) 

 (  1)  الشكلية. النظرية عليه نطبق أن يمكن ال لذلك

 الذي ما  تما يخالف وهذا ، الحياة في هامة حقائق عن يكشف الفن أن على وفراي( بل ) أكد قد كما

 الناقد أوضح وقد فيه, والموضوع المشاعر فهم عن تماما ينفصل يجب الفني العمل تذوق بأن ، عنه دافعا

 والنوعية المتنوعة الفنية ومصادره الذاتية مادته يستغل فإنه موقفا   كان إذا فن كل أن باتر( )وولتر اإلنجليزي



 

ع   

 

 معه يتعامل الذي الجهاز ذلك ، العين من أساسا   نابعة ليالتشكي الفن من نستمدها التي المتعة أن في والشك ،

 التجريدي الفن بين قائمة عالقة وجود يجب أنه على أكد ( جيروم ) أن غير بالذات, المثال أو المصور

 ال وهذا الطبيعة، في أصله عرف إذا إال المحرف بالشكل يستمتع ال اإلنسان أن بمعنى أي ، المعتاد والواقع

الكلي في  يصور أن يمكن أن أي الجزئي، في الكلي يصور الشكل أن حيث ( من )بل  الهق ما يعارض

 ( 2) الجزئي , أي ان يمكن ان يصور شيئا في الطبيعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .135 ص,  سابق مصدر  ، الجمال علم في نظريات:  الهادي عبد محمد,  عدلي (1)

 .67 ص,  1996 ، الفجالة ، صدقي كامل شارع ، مصر مكتبة ، الفني النقد ، راغب نبيل. د (2)

 المبحث الثالث :  عفيفة لعيبي ) سيرة ومسيرة( 

، وأكملت دراستها األولية فيها، ثم انتقلت إلى  1953 عامُولدت الفنانة عفيفة لعيبي في البصرة 

جريئة بغداد، لتكمل دراستها في معهد الفنون الجميلة، وكان لها حضورا متميزا برسوماتها وتخطيطاتها ال

وقد عملت رسامة في جريدة  ق الشعب والثقافة الجديدة والفكر الجديد(.يفي الصحافة اليسارية آنذاك )طر

 على الفن درست إلى موسكو. 21 سن في وهي عودة بال العراق غادرتطريق الشعب بتلك الفترة، ثم 



 

غ   

 

 آخرين فنانين بين نم لوبينيكوف ايفان الفنان مع موسكو في سوريكوف معهد في سنوات ثمان مدار

 (1. )درجة الماجستير على وحصلت

عجبت عفيفة وتأثرت أثناء دراستها في موسكو بالواقعية الروسية وسعت الكتساب الخبرة في أُ 

 التعامل مع الخامات المستخدمة في تلك الحقبة السوفيتية ويظهر هذا واضحا على أعمالها في تلك الفترة.

)   عن المرحلة التي عاشتها في موسكو (عراق الغد)ها لمياء نعمان لجريدة تقول عفيفة في لقاء أجرته مع

تأثرت بالفن الروسي وكنت لفترة ليست قليلة أسيرة األيقونة الروسية بكل ما كانت تمتاز به من جمال وحس 

كة روحي وبقيت لفترة طويلة أتساءل مع نفسي ترى ما الذي يأسرني في هذا الجمال اإللهي: اللون والحر

واعرف لكن يصعب  ؟انه يشع بهاء وجماال  إنسانيا وحتى اليوم أتساءل مع نفسي يا ترى أين يكمن السر 

أغنت  سنة 12لترحل بعدها لالستقرار في فلورنسا في ايطاليا لمدة  (. علي تفسيره لكني افهمه وأحسه بدقة

 وبييرو دافنشي ليوناردو الفنان بأعمال ةعفيف تأثرت ايطاليا في تجربتها وأعطتها بعدا تأمليا وإبداعيا آخر.

  .واألصيل الخاص أسلوبها خلق استطاعت واإلعجاب التأثر ذلك رغم لكنها اوسيلو وباولو فرانسيسكا ديال

 ,رسة في أكاديمية الفنون الجميلة في عدن في اليمن الجنوبية آنذاكغادرت عفيفة ايطاليا للعمل كمدّ 

تدخل عالم  بتأنيها ومثابرتها وبفنها الجميل وإبداعها أن دا حيث استطاعتومن ثم غادرتها لتستقر في هولن

وضعت خالصة تجربتها في معرضها الشخصي األول الذي أقيم في متحف  إذالفن والمنافسة في هولندا، 

 قاعات العرض في أشهر أعمالها ثم توالت عروضها فعرضت.1990كاثارينا غاستوي في غوده عام 

أهم  ىالطواويس االثنين( أحد)DE TWEE PAUWEN   ويحتفي بها غاليري .ديةالهولن والمتاحف

ويفرد لرسوماتها الواقعية الحديثة صالته ذات  .في مدينة الهاي الهولندية منذ عدة أعوام قاعات العرض

  الطابقين كل عام.

 

 حوار أجراه الكاتب عالء المفرجي.  (1)

 وإيطاليا اليمن إلى وموسكو بغداد من ، مهنيةال مسيرتها خالل المعارض من العديد في شاركت

 .العراقية للحضارة والثقافي الفني للوجه كممثلة ، المتحدة والواليات وإنكلترا ولبنان وسوريا

 على الباعث األخاذ اإلبداعي الجمال من لمنجز أسير بأنه يشعر لعيبي ان المشاهد ألعمال عفيفة

 الكالسيكي االتجاه تعتمد الفنانة أن من الرغم على منه الفكاك أو همقاومت يمكن ال بشكل واالندهاش البهجة



 

ف   

 

 خطابها إنجاز على الرصينة األكاديمية قواعده خالل من تعمل ووحيد أساسي كاتجاه التصوير في

 .  لالنتباه الالفت التصويري

 طوال مستحوذة نصوص بكونها النصوص من غيرها عن البصرية لعيبي عفيفة نصوص تمتاز

 يسمح وال يرحم ال لجمال فريسة يقع الذي المشاهد على والتعبيرية التشكيلية طاقاتها بكل ومهيمنة قتالو

 تشغل نصوص إنها..  وأفكار معاني من تتضمنه وما ذاتها النصوص عدا فيما آخر شيء نحو قط بااللتفات

 وخطاباتها بمكوناتها وتسعد الجمال تستعذب حوارات في الروح تشرك أنها كما قصير غير لوقت الذهن

النصوص البصرية تقول ايضا ما ال يستطيع الكثير من النصوص الكتابية  هذه أن إلى إضافة البليغة

 والصوتية والبصرية قوله.

تجمع عفيفة لعيبي في أعمالها بين الواقعية والتعبيرية والحداثة وتأخذ المرأة فيها النصيب األكبر من 

كذلك على مناظر وأشكال ثابتة  هاتتركز لوحاتو ,ة وهادئة وتتطلع لألفقالتركيز حيث تبدو فيها مكتنز

وخالية من الحركة تستعرض اللحظة وتتحدث عن مالئكة وعن الخوف وال تخلو في الوقت نفسه من التطلع 

  لعالم أفضل في ظل الواقع المظلم.

وكل هذا يتم من خالل  في لوحات عفيفة لعيبي يجتمع األمل واليأس وإرادة البقاء وذكرى األحبة

خالد خضير الصالحي في مقال نشر في يقول الفنان  أشكال واضحة وألوان زاهية تكسبها شخصيتها األصيلة.

لم تكن الرسامة عفيفة لعيبي لتعير، طوال  عن أسلوب عفيفة لعيبي: 2006في  275المنارة في عددها الـ 

، تلك ن التشريح، والمنظور الكالسيكية إال نادرا  تجربتها الماضية، أي جهد إلجراء تغييرات في قواني

القوانين التي كرس أخوها الرسام فيصل لعيبي جهده لها من خالل ما اقترحه من تحويرات واعية وجريئة 

كان يجريها على أشكال شخوصه، وكذلك كان يغير بها قوانين المنظور التي يعالج بها مشخصاته األخرى 

نظر المتلقي تجاه كل جزء من أجزاء اللوحة، بينما لم تكن عفيفة لعيبي لتعير كل ويعالج بها الفضاء ووجهة 

ذلك أدنى اهتمام، فهي ببساطة كرست جهدها، متتبعة خطى رمبراند، في سبر أغوار شخوصها مع 

ستراتيجية تقليلية ال تبقي إال القليل من عناصر اللوحة التي تحيط بالشاخص الرئيسي، ولهذا كان الظالم ا

لتقليلي، فتبدو نساؤها وهن يغرقن في عالم موحل من ااألسود حال تقنيا يلف أجواء اللقطة فيفرض منطقه 

 (1ة.)الظالم والمياه الضحل

 التأثر ذلك هو التشكيلية الناحية من لعيبي لعفيفة البصرية النصوص في االنتباه يلفت ما أول إن

 تظهر والعناصر الشخوص يجعل بما – أيضا   عربوال الغرب مصوري من عدد شأن – النحت بفن الكبير



 

  ق 

 

 ، تؤكده بطريقة ومعالجا واضحا الكتل إبراز فيها يبدو نحتية قطع أنها لو كما الدوام على اللوحات داخل

 المعالجات تلك لتحقيق السبيل في الفنانة قبل من مقصود اهتمام تحت وقعت قد الشخوص هذه يعني ما وهو

 ( 2).البصري الخطاب لذلك يزةوالمم الظاهرة التشكيلية

 فضاء الى فتقودنا واحالمنا وافكارنا عواطفنا بعيون نراه لعالم بوابة لعيبي للفنانة بالنسبة ان اللوحة

 والدونية بالجهل المحترقة صدورنا يثلج و ضمائرنا بتالبيب المتعلقة العالم وشرور واحقادنا غضبنا يذيب

 لجوهر الفلسفية الحقيقة أمام يضعنا و حولنا من الزائدة التفاصيل كل فيحذ و المالئكي الهدوء الى ويحيلنا

 الخطوط كل اجلها من توظف التي والجمالية الفكرية الفنانة رؤى عن يعبر الزمن( شفة على )سؤاال الحياة

 رةالزاخ وثقافتها خبراتها كل ذلك في مفعلة به تتفرد بأسلوب االخرى اللوحة وعناصر اللونية والمساحات

 و طفولتها مسرح من ابتداء ومساهماتها الطويلة الفنية حياتها ميزت التي الجدية المثابرة عبر المتراكمة

 حيث أخرى وبلدان وايطاليا وموسكو بغداد في فنها تطوير و دراساتها محطات الى البصرة مدينة نشأتها

 ( 3) .لعالميةا الفنية بالنشاطات مساهماتها خالل من كبيرة نجاحات الفنانة حصدت

 وتألقها تفردها سر من جزء وهذا الحقا ، اإليطالية والمدرسة السوفيتية المدرسة إلى كليا   تنتم   لم

عفيفة  لوحة فمرجعية. المعاصر الفني المشهد من محذوفة أو غائبة تكون تكاد مّهجنة لوحة تقديم في الدائم

 من واأللوان الحارة، وفيها القوية، والخطوط مة،الصاد الثيمات العراق من فيها كونية مرجعية هي لعيبي

 يغادر ال الذي الغامض والجمال والرقة والنعومة الشفافية ـ تحديدا   النهضة عصر ـ اإليطالية المدرسة

 والتعالي الداخلي والجمال والفكر والصرامة الدقة الروسية المدرسة من وفيها. المتذوق المتلقي بصيرة

 حركة فاعل في إنسان أنها الناظرين، بل تسر جميلة أنتيكة أو شهوانيا   موضوعا   ستلي المرأة ألن والسمو

 (4). المجتمع

 

 

 

 .2006 في 275 الـ عددها في المنارة في نشر مقال:  خضير خالد, الصالحي (1)

 مصدر سابق. :  خضير خالد, الصالحي (2)

 مصدر سابق. :  خضير خالد, الصالحي (3)



 

ك   

 

 وسوريا وإيطاليا اليمن إلى وموسكو بغداد من ، المهنية مسيرتها لخال المعارض من العديد في شاركت

 ومن هذه المعارض :  .العراقية للحضارة والثقافي الفني للوجه كممثلة ، المتحدة والواليات وإنكلترا ولبنان

 في 2011-1991 الخليج حروب MOMA PS1 ، ( 2020-2019) نيويورك، 

  ( هولندا) دافيخو متحف في ألعمالها استعادي معرض 

 ( 2017) الكويت ، الكويت مدينة ، بوشهري غاليري 

  ( 2014) الكويت ، الكويت مدينة ، بوشهري غاليري 

 ( 2014) هولندا ، الهاي ، بوين توي دي 

 ( 2010) الكويت ، الكويت ، بوشهري صالة 

 ( 2008) هولندا ، ماستريخت ، فيستا بريما غاليري 

 ( 2008) إيطاليا ، فلورنسا ، تورنابوني غاليري 

 ( 2008) هولندا ، بيرغن ، زينك معارض 

 ( 2008) هولندا ، أمرسفورت ، آرت ترانزيت 

 ( 2007) هولندا ، الهاي ، الخارجية وزارة 

 ( 2007) هولندا ، الهاي ، بوين توي دي 

 ( 2000) سوريا ، دمشق ، المدى دار 

  ( 2000) لبنان ، بيروت ، بيروت بينالي 

  ( 1999) بلجيكا ، بروكسل ، العربي الثقافي المركز 

 (1999) هولندا ، أمستردام ، تجالف معرض 

 المؤشرات التي أسفر عنها  االطار النظري : 

ان الشكل عند ) افالطون ( يرتكز على الرؤية الجمالية التي تتخذ نزوعا  مثاليا  في العالم المرئي الحسي   -1

يمثل االشكال المعقولة الثابتة بتلك التي تمثل الحقيقة  , فهو يريد شكل مجرد كاألشكال الهندسية بحيث

 الخالدة ) المثالية (. 

     فهي وبذلك والتوافق بالنظام تتسم التي التكوينية العالقات ضوء يتغير على(  ارسطو)  عند الشكل  -2

 للحقيقة.  الجوهرية عن الصفات تعبر        

 الخالص.  للجمال وصوال واالتساق بالنظام سمتت عقلية عملية نتاج هو(  كانت)  عند الشكل  -3

    عنده فالشكل فيتحول محسوس، مادي بشكل عنها والتعبير للفكرة تجلي هو(  هيغل)  عند الشكل  -4



 

ل   

 

 . كامله هويه في معا   والمضمون الشكل ليكون يتحول استنادا الى المضمون,        

بالضرورة  يستدعي المضمون فتحول ون,والمضم رهين كل من الشكل(  كروتشه)  عند الشكل تحول -5

 الشكل. تحول

 في تكوينه.  الداخلية عناصره الئتالف محصلة ه فقد اعتبر تحول  الشكل(  سانتيانا)  أما -6

 إدراكه يتم حيث رمزيته بفعل اإلبداعي الفعل تحقيق لوجود إال هو ما الشكل تحول أن(  النجر)  ترى   -7

 الخيال. بمساعدة أو بالحدس

 محدد, نحو على بالتشكل لها تسمح تمنحه المادة من خصائص نوعية, والتي لما تبعا لشكلا يتحول -8

 ومطاوعتها. المضافة المادة قيمة خالل من الشكل بنائيا   فيتحول

 أخرى. مرة وصورة مرة شكال فيستخدم تناوله آليات ضمن الشكل يتحول -9

 

 الدراسات السابقة 

عض الدراسات المحلية والعربية القريبة من موضوع  الدراسة؛ المسحي عن وجود ب ةأسفر مجهود الباحث

 : على النحو التالي ةلها الباحث تباعتبارهما االقرب لموضوعنا وتعرض اآلتيتين، وقد تم اختيار الدراستين 

 و االسالمية النظرة بين التجريدي الرسم:  الخزاعي ( الموسومة  بعبد الصاح ةعبد الساد)دراسة  -1

 بغداد، جامعة الجميلة، الفنون كلية منشورة، غير دكتوراه ، اطروحة(مقارنة دراسة) اصرةالمع الرؤية

بالقيم الجمالية والروحية للمجتمع العربي اإلسالمي ارتباط االبداع التي كشفت نتائجها عن   .1997

لقبول لعبت دورا  في ا اجتهادات، أسفرت عن واجتماعيةوبأبعاد متنوعة ذات عناصر ذاتية وبيئية 

القرآن الكريم بخط جميل يتناسب مع قدسيته بداية للظهور  الستنساخكان إذ بالتصوير بعد تحريمه، 

فن خطي اتجه نحو جمالية خاصة، تجريدية التشكل، وضمن مفهوم )اللوحة الخطية( التي اتسمت 

 .بشفافية داخلية تميزت بالفرادة في أبهى صورها

 صياغات لعمل الهندسية للتجريدية الجمالية الموسومة : القيم( رالنو ابو عفيفي محمد عبير دراسة ) -2

ان التي كشفت نتائجها عن , 2000,حلوان جامعة, الفنية التربية كلية, ماجستير رسالة, جديدة معدنية

بصفة عامة هو احد خصائص الفن ,  التجريد أن إذ فني، اسلوب أي في أساسية هي صفة التجريد صفة

 تختلف التجريد وعملية المميزة، الخاصية من هذه ني خالل تاريخ الفن كله عامةوال يخلو اي عمل ف

 .تحقيقه يراد الذي التعبيري حسب الهدف أخر فني الي اسلوب من



 

م   

 

  



 

ن   

 

 الفصل الثالث

 البحث إجراءات

 

 البحث : اوالً: مجتمع

 في ي, والمنجزةالحالي من مجموعة االعمال الفنية لرسوم الفنانة عفيفة لعيب البحث مجتمع يتكون

 العربية والتي تمكنت الباحثة من العثور عليها من خالل البحث في المصادر الفنية (1990 -1980)الفترة 

 االنترنيت.  ومنظومة واألجنبية

 البحث : ثانيا  عينة

اختيار  تم التصنيف هذا على وبناء الزمني تسلسله وفق على وتصنيفه البحث مجتمع الباحثة تتبعت 

 المنفذة الرسومات من البحث عينة اختيار تم إذ البحث، هدف يحقق وبما قصدية وبطريقة لبحثا عينة

 ( عينات وفق المسوغات اآلتية:3اختيار) وتم باأللوان الزيتية على القماش،

التي  الفنية األعمال باختيار وذلك الحالي البحث بمشكلة لإلحاطة للباحثة تعطي فرصة المختارة النماذج - ١

 .اعمال الفنانة عفيفة لعيبي ثلتم

 بلورة في جمالي وتأثير شهرة من المختارة األعمال هذه به ما تتمتع تم بناء  على العينة هذه اختيار - ٢

 .العراقي الفن في جمالية الرسم وإيضاح

 البحث ثالثاً: أداة

 . البحث عينة ملية تحليللع موجهات بوصفها النظري اإلطار إليها انتهى التي المؤشرات الباحثة اعتمدت 

 

 البحث  رابعاً: منهج

 .النماذج تحليل بآلية المحتوى في تحليل الوصفي المنهج الباحثة اعتمدت    

 

 



 

ه   

 

 

 

 العينة  خامساً: تحليل

  (1نموذج )

 اسم الفنانة : عفيفة لعيبي  

  اسم اللوحة  : لعبة الزمن   

 سم  x 120 220االبعــــاد : 

 : زيت على القماش المواد المستعملة

 1986سنة االنتـــــــاج : 

 KRISTIN HJELLEGJERDE GALLERYالعائديــــــة : 

 

  التحليــــل :

 تضاريس سطح على مجرياته تمثل مشهدا تدور سم، X 220 120 أبعادها اللوحة هذه

 فخّطت اللّوحة، مالمح لتحديد طّوعتها الفنانة باأللوان الزيتية التي مرسومة وهي. قماشها

العام  العتم من لون إضفاء في نجحت كما اللوحة، في المستقيمة االمتدادات من الكثير بوضوح

المرأة والمرآة  وجه فينير اللوحة، بعض عناصر سطوح إلى يتسلل خجول ضوء مع ليتناغم

 .الجميل الموشح بالوان الطيف  وثوبها التي تنظر اليها 

 تبدو جميلة، امرأة ، نجد1986 عام إلى هارسم تاريخ يرجع التي هذه اللوحة في

 النسوية النماذج من وانطالقا وبهجة, فرحا   لكنها ال تبدو أكثر بنفسها، معتدة   انيقة، رومانسية،

 المتلقي، بصر جذب على إال انها قادرة التي صورتها الفنانة لعيبي في العديد من لوحاتها،

 التشخيصي الرسم في الدقيق إتقانها خالل نم الداخلية مشاعره واستنفار بصيرته، وتحريك



 

و   

 

 غير من ممتلئة ناعمة، تبدو بحيث لالنتباه الفتة أخاذة تعبيرية بطريقة المرأة أعضاء لمجمل

 ترهل.

 هذه تعبّر عن لم وإن حتى تخشاهمما  لقد حاولت الفنانة في هذه اللوحة ان تجسد القادم

 من عفيفة لعيبي  انتاب الذي االرتباك خيوطب نمسك أن ولكن يمكننا درامية، بطريقة الخشية

 تجلس امرأة خالل من فْلَسفتْها التي اللعبة تلك )لعبة الزمن ( اللوحة لعنوان اختيارها خالل

يغلف  على كرسي يساعد على االسترخاء يتميز بتصميمه المقوس الرائع , ولون القماش الذي

 وأعلى والكتفين العنق عن يكشف لباس مرتدية أجمل الباذخة أناقتها مسانده, وهي بكامل

 المتوردين، الخدين من يبدأ مثير انسياب ثمة بالذات اللوحة هذه والذراعين, وفي الصدر

إذ  الُمستدقة يدها الرهيفة بأصابع ينتهيان اللذين الذراعين والزندين، ثم المستديرة فالرقبة

 متمعنة اليسرى بيدها يدوية مرآة تُمسك بينما طويلة، سيجارة على اليمني يدها بأصابع تضغط

 خاطف, وجّراء حلم مثل تالشت التي المنصرمة السنوات خلّفتها التي والتجاعيد الخطوط في

 عفيفة لعيبي تقف الجميع تنتظر التي المفجعة النهاية أو الموت هاجس من المبَرر الخوف هذا

 وإغرائهن وأناقتهن، فتنتهن، نسائها بكامل برسم المرتقب الموت هذا متحدية اآلخر الطرف في

  .المفرط

الضوء المسلط على وجه المرأة ورقبتها بموقعه وسط اللوحة جعل كل العناصر  أن

 عين عليه تستقر مرئيا   ثباتا   البصريّة اللوحة بنية ويعطي بينها، فيما الترابط تستند اليه ليحقّق

 تستكمل كي إليه وتنتهي تعود اللوحة أرجاء في تتجول أن وبعد انطباع، أول في المشاهد

 يوحي أو والتنورة فيكشف القميص على المسلّط الضوء أما .الجمالية الظاهرة بهذه إحاطتها

 المثيرة.  ُحلتها خلف المرأة تخبئه الذي الجسدي الثراء خفي غير طرف من

 هاوكأن فتظهرها باألنوثة توحي التي المرأة جسد تفاصيل تبرز لقد حاولت الفنانة ان ال

ورفعة, وهذا ما يبدو جليا في تصويرها الجميل لألنثى في معظم اعمالها  سمو يتجلى في مالك



 

ي   

 

إذ تتحول المرأة لحالة عذبة من الشفافية والروحانية التي تتواكب مع النهج التشكيلي التي تعمل 

  من خالله دون ان يتحول الخطاب االنثوي الى خطاب جسدي فج.

 الفضاء تغني وتعبيرية جمالية, كرموز تستثمرها ايضا روح اله الطبيعية مفرداتها إن

فالصحن الذي يحتوي على تفاحات خضراء وعنقود ا من العنب االسود يوحي  ,للوحة االيحائي

الى اهمية الغذاء الصحي الذي تحبه المرأة لينعكس على وجهها وبشرتها حسنا ونضارة, 

ا وكأن ال مرأة ال تريد ان يعكر مزاجها أي اتصال يقطع وكذلك سماعة التلفون المطروحة أرض 

 مما جعلها تدريبا   و دراسة الفنية المدارس معظم مع الفنانة تأملها في تلك اللحظة. لقد تعاملت

 وجمال السيريالية واحيانا والرمزية التعبيرية الواقعية على المرتكز الخاص تطورا سلوبها

 .التجريد

 

 

  (2نموذج )

 يفة لعيبي  اسم الفنانة : عف

  اسم اللوحة  : موعد 

 سم  x 130 150االبعــــاد : 

 المواد المستعملة : زيت على القماش

 1987سنة االنتـــــــاج : 

 KRISTIN HJELLEGJERDE GALLERYالعائديــــــة : 

 التحليــــل :

 

 واالتزان اتالثّب يعطي مما سم،X 150 130 أبعاده مستطيل في 1987التي رسمت عام  اللوحة تقع

الفنانة  طّوعتها الذي باأللوان الزيتية وقد ُرسمت. قماشها تضاريس سطح على مجرياته تدور الذي للمشهد



 

أأ   

 

 مع ليتحاور  معتم لون احتواء مكونات المشهد بإضفاء في نجحت كما لوحتها ) موعد (، مالمح إلبراز

واللوحة المعلقة على  وثوبها المرأة هوج فتنير اللوحة، عناصر سطوح بعض إلى بخجل المتسللة اإلنارة

  .الجدار في الخلف

 وهي تبدو أكثر بنفسها، ُمحتفية ، األناقة مفرطة رومانسية، تبدو جميلة، اللوحة هذه في والمرأة

 قادرة فهي التي صورتها الفنانة لعيبي في العديد من لوحاتها، النسوية النماذج من وانطالقا وبهجة, فرحا  

 المرأة أعضاء رسم في الدقيق إتقانها خالل من الداخلية مشاعره واستثارة ، المتلقي، هجلب انتبا على

 بالحيوية. ممتلئة ناعمة، تبدو بحيث االنتباه وتلفت اليها تأسر المشاهد تعبيرية بطريقة

 أو عشيقها أو حبيبها يكون قد ما رجل مع مثير موعد إلى للخروج امرأة تتأهب تصّور اللوحة

 والمواعيد السهرات لباس من عندها ما أجمل المرأة ترتدي أن يُفترض اللقاء مثل هذا وفي صديقها،

 انسياب ثمة بالذات اللوحة هذه والذراعين, وفي الصدر ىوأعل والكتفين العنق عن يكشف الذي العاطفية

 ثم فالزندين، تلقيالم يشمه يكاد ثمين بعطرٍ  المضمخة المستديرة فالرقبة المتوردين، الخدين من يبدأ مثير

 يوحي أو فيكشف المقّصب القميص على المسلّط الضوء أما. ُمستدقة رهيفة بأصابع ينتهيان اللذين الذراعين

 تبرز وحاولت الفنانة ان ال المثيرة. ُحلتها خلف المرأة تخبئه الذي الجسدي الثراء خفي غير طرف من

  .ورفعة سمو يتجلى في مالك نهاوكأ فتظهرها باألنوثة توحي التي المرأة جسد تفاصيل

 التأويل، على المشاهد مخيلة تحفز للموعد المتلهفة المرأة هذه خلف معلقة لوحة وعلى الجدار ثمة

 وريقات بضع مع واحدة تفاحة سوى إيقاعه تكسر وال أزرق، برمته اللوحة فمناخ االستنتاج, إلى وتدفعه

 على وتحرضه آدم، سليل ، عشيقها حّواء، سليلة المرأة، هذه ستغري فهل المحرمة، المدلوالت إلى تأخذنا

 بالملذات المشحون الموعد هذا بسبب ثرائها وبدد الجنة، كالهما خسر لو حتى المحّرمة الفاكهة تناول

  معا  ؟ آن في الروحية والتجليات الجسدية،

ية التي تتواكب مع وفي تصويرها الجميل لألنثى تتحول المرأة لحالة عذبة من الشفافية والروحان

  النهج التشكيلي التي تعمل من خالله دون ان يتحول الخطاب االنثوي الى خطاب جسدي فج.

 فيما الترابط الضوء المسلط على وجه المرأة بموقعه وسط اللوحة جعل كل العناصر تستند اليه ليحقّق أن

 في تتجول أن وبعد انطباع، أول في المشاهد عين عليه تستقر مرئيا   ثباتا   البصريّة اللوحة بنية ويعطي بينها،

 .الجمالية الظاهرة بهذه إحاطتها تستكمل كي إليه وتنتهي تعود اللوحة أرجاء



 

  بب 

 

  (3نموذج )

 اسم الفنانة : عفيفة لعيبي  

  عدنية أمسية سطح على القمر اسم اللوحة  : لعبة

 سم  x 120 120االبعــــاد : 

 قماشالمواد المستعملة : زيت على ال

 1989سنة االنتـــــــاج : 

 العائديــــــة : مقتنيات شخصية للفنانة 

 

 التحليــــل :

 الذي للمشهد واالتزان الثّبات تعطي بتربيعها وهي سم، X 120 120 أبعاده مربع في اللوحة تقع

 وحة،اللّ  مالمح لتحديد طّوعته الذي بالزيت مرسومة وهي. قماشها تضاريس سطح على مجرياته تدور

 من لون إضفاء في نجحت كما اللوحة، في كثيرة وهي المستقيمة االمتدادات من العديد بوضوح فخّطت

 وثوبها األم وجه فتنير اللوحة، عناصر سطوح بعض إلى بخجل المتسللة القمر إنارة مع ليتحاور العام العتم

 .طفلها وجسد

 اللوحة يقطع غسيل حبل سوى محيطهما ترضيع وال واسعة، شرفة في طفل مع تلعب امرأة تصّور اللوحة

 بين سطوعا   األكثر فهو اللوحة في المحوريّ  العنصر أما الصغيرة، األسرة مالبس منه وتتدلى أفقيا  

 إضافة على الفنانة حرصت التي تضاريسه من وبعض الكاملة باستدارته األمسية تلك بدر كونه عناصرها،

 اهتمامها لتولي السطح على المالبس نشر عن األمّ  فيها توقفت طبيعية ئيةتلقا لحظة الفنّانة اختارت .تفاصيلها

 .المساء صفحة تصّدر الذي القمر مع خيالية لعبة في فيسلوان لطفلها،

 وخياله السطح سور يليها العََدنيّة، األمسية سماء خلفيّة نجد لألمام الخلف من العمل مستويات على مررنا إذا

 المحوريين الشخصين محيط في متجانسة لونية مساحات الفنانة مّدت وقد. طفلهاو واألم الغسيل حبل ثم

 لإلضاءة وكان آخر، عنصر بأي المشاهد عين تشتّت ويمنع عليهما التركيز يكثّف مما محيطهما خلوّ  لتضمن

 حيويّة   تعجّ  الّلعب من ديناميكية لحظة في األم وضعية الفنانة اختارت أيضا , وقد هذا في هام دور والظلّ 

 وبمعزل. بهما القمر لتلقّف تتأهب كأنها مرفوعة أيديها فيما بأرجلها لألمام التحّرك طور في فهي ومرحا ،



 

  تت 

 

 إلى التفتنا فإذا .وأحكامهم الغرباء عيون عن بعيدا   بمرح يرقصان كأنّهما وطفلها األم تبدو القمر، موقع عن

 بأنّهما انطباعا   يعطي أنه كما والنّقاء، بالّراحة يوحي الذي الفضفاض األبيض الثّوب الحظنا العام األم مظهر

 المكشوفة، الّسماء هو اللعب مسرح كون من الرغم فعلى. رقيب دونما وخصوصيته المنزل بعزلة ينعمان

 والمنسدل المفرود األم شعر أن كما. القمر وثالثهما وأمه الطفل سوى المرحة اللحظة هذه على شاهد فال

 أما .وخصوصيّتها وعفويتها اللحظة حّرية تعزيز في يساهم معيّنة لتسريحة باال   يلقي أن دون رقبتها على

 ال فحسب، اللعب في أمه شريك اللحظة هذه في فهو مالبس، أي من متجّردا   لعيبي الفنّانة صّورته فقد الطفل

. شيء لعبه صفو يعّكر وال أحد يراه ال أّمه مع أمان من ببرهة يستمتع غيره، تحتاج ال وهي غيرها يحتاج

 لكن العاتمة، والسماء األرض في اللونية الوحدة تكسر ضحكاته أصداء رأينا لربما تعبيريّة اللوحة كانت ولو

 أصداء تعزف ألن الّطفل جسد لحركة المجال وتركت الواقعي الكالسيكي التّصوير التزمت العراقية المبدعة

 الفرشاة ضربة باستخدام هي بتعبيرها ال الشخصية، لذكرياته ذّهنيال باالستدعاء المشاهد ذهن في ضحكاته

 يراه أن للمشاهد يخطر وقد الليلي، العدني للمشهد دانيا   فانوسا   عفيفة الفنانة علّقته فقد القمر، أما .اللون أو

 لىع بدفء معهما حاضر ذهنهما في لربما فهو السماء، عرض في وهي وطفلها األم تتدافعها خفيفة كرة

 أن كما .به ويلهوان يتقاذفانه قريب متاح قمرهما إنّ  بل األرض، حول يدور باردا   فلكيا   جرما   وليس السطح،

 عندما لعيبي الفنانة تحقيقه في أبدعت ما وهذا حل، أينما الحنين من جو إضفاء على خاصة قدرة للقمر

 .السطح وسور المعلقة والمالبس األم أكفّ  بين موقعه أرست

 اللوحة بنية ويعطي بينها، فيما الترابط بموقعه وسط اللوحة يجعل كل العناصر تستند اليه فيحقّق قمرال أن

 تعود اللوحة أرجاء في تتجول أن وبعد انطباع، أول في المشاهد عين عليه تستقر مرئيا   ثباتا   البصريّة

 .الجمالية الظاهرة بهذه إحاطتها تستكمل كي إليه وتنتهي

 

  



 

  ثث 

 

 بــــــعالرا الفصل

 واالستنتاجات النتائــج

 

 واالستنتاجات  النتائج

 الستنتاج المتحركة  الهندسية االشكال عبر استخدمت جديدة وزوايا مركبة عالقات العراقي الفنان أوجد -1

 .المتجدد التأليف من نوع من اجل ايجاد غريبة أشكال

 الشكل بها يأخذ  إذ متجددة بطرق هندسية أشكاال   باستعماله الفنية باألعمال المتلقي إشراك الفنان حاول -2

 .البصري الخداع إلحداث وبالعكس األرضية من

 الرسم يميز ما وهو, جميلة سمات من تحمله ما في يتحقق والتكنيك التقنية عن التعبير مستوى إن -3

 .المعاصر العراقي

 مرجعية شكلت  فنيه يببأسال وتمريره الشكل معالجة طبيعة في أسهمت واالدائية البنائية المعالجات -4

 .الخالص للشكل أسلوبيه

ساهم في  تشييديه معالجات وفق بنائية صير بإنشاء الموروثة الفنية المفاهيم عوالق من تحرر الشكل -5

 .مجرد خالص شكل الى به واالنتقال الحسي الواقع من الـشكل تحرر

 . المنطقي العقلي مشرعها واصبح الحداثة صلب في التجريدي الرسم ركز -6

 : التوصيات

 :للفائدة والمعرفة توصي الباحثة بما يأتي هذا البحث، واستكماال  نتائج في ضوء 

 

 ا،االهتمام بدراسة منجز الرسم الحديث من حيث آلياته وتقنياته ومواضيعه، وتفعيلها وتطبيقهـا عمليـ   -1

 .ومواكبة حركة العصر الفنية ونلدعم القدرات اإلبداعية لدى طلبة الفن

      الشكل بناء مجال في خاصة التي لم يتم بحثها، الثغرات لسد العليا الدراسات طلبة وتوجيه تحفيز -2

 الفنية. وانـساقه 

 الى الخارج من اجل تطوير المهارات الفنية والمعرفية. دراسية بعثات إرسال -3

 .بصريةوال الفنية الذائقة تنمية اجل من الغربي، الفن ومتاحف لمعارض مختلفة بزيارات القيام -4

  



 

جج   

 

 

 : المقترحات 

 : ما يأتي  الباحثة تقترح البحث لمتطلبات استكماال 

تحوالت الشكل في الرسم العراقي الحديث والرسم تشجيع على كتابة الدراسات والبحوث في مجال ال -

 (.األوربي الحديث ) دراسة مقارنة

  



 

حح   
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رر   

 

 

 

 

 :األهداء

 

 ..أهدي حبثي هذا اىل قدوتي يف احلياة ...والدي

 ...واىل...اخوتي...مجيعا

 

هذا البحث وساعدني يف اعداده  واىل كل من اعانني يف توفري مستلزمات
واخراجه بهذا الشكل مبا يتناسب واصول البحث العلمي كاحد 

 ..متطلبات نيل شهادة البكالوريوس يف الفنون التشكيلية

  وأخص باالهداء

 ..مجيع زمالئي االوفياء املخلصني

 ........واهلل من وراء القصد



 

زز   

 

      

 

 

 

                        شكر وتقدير                                        

أتقدم  بشكري الوافر وامتناني الكبري اىل مجيع من وقف معي وهيأ يل 
وسائل حتقيق اعداد وكتابة هذا البحث.واخص بالذكر اساتذتي الكرام 
وعلى رأسهم االستاذة رؤى شهاب التي حرصت دائما على ان تكون 

 .العلمي حبوثنا بالشكل االمثل وحسب اصول البحث

 

 
 

 

 

 

 



 

سس   

 

 

 

 

 حمتويات البحث                                                   

 

 الصفحة الموضـــــــــــــــــــــوع                          ت

 1 ا       خالصة البحث                      1

 2 الفصل األول )االطار المنهجي (                   2

 4 الفصل الثاني )االطار النظري( المبحث األول           3

 6 المبحث الثاني                               4

 11 الفصل الثالث )اجراءات البحث(                     5

 15 الفصل الرابع )النتائج واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات(  6

 17 صور ملحق ال                               7

 18 المصادر                                 8

 

 

 



 

شش   

 

 

 خالصة البحث   
التي  تلخص البحث في أربعة فصول.تضمن الفصل االول سياقات واصول البحث العلمي من مشكلة البحث

هي أستحداث تقنيات مختلطة لتنفيذ أعمال زيتية  وتوظيفها كعمل تجريبي و وتناولناه في هذه الدراسة 

تكنيك دينامي لصناعة اللوحة.الى جانب االعمال الزيتية.مع االخذ بنظر االعتبار ان العمل هو زيتي.وما ك

نقوم به ونجربه هو عملية اضافة للعمل الزيتي وماهية الخامات المضافة حيث تظهر اللوحة نتاج زيتي 

 بعضها ببعض. هو عبارة عن خليط وما يسمى )مواد مختلفة( الناتجة من تشكيل تلك الخامات

ثم اهمية البحث التي لخصناها بنقاط .ومن بعد حود البحث الزمنية والمكانية والموضوعية.تأتي بعدها 

تحديد المصطلحات التي لها عالقة بموضوع الدراسة وأكثرها اعتمد فيها الباحث من حيث المصادر على 

 مواقع الشبكة العنكبوتية)النت( ومصادر اخرى..

لثاني ببحثين.حيث جاء في المبحث االول شرح عن االلوان الزيتية ومميزاتها وانواعها ثم يأتي الفصل ا

 بقدر تعلقها بموضوع الدراسة.

وفي الفصل الثالث تناول الباحث مجتمع البحث والعينات التي تم تحليلها وشرحها.لينتهي البحث بالفصل 

 الرابع حيث النتائج واالستنتاجات والوصايا والمقترحات.

حق الباحث جدوال بالصور التي رأى فيها احد متطلبات البحث لتعينه على االستزادة في المعلومات التي ال

 ادخلها في متون البحث.

 خالصة البحث هي :

زيتية انما يأتي بالتجربة والمتابعة سيما اذا كان  اتلوح النتاجلخليط  معين  قنياتان استحداث تهو 

نقيب عن ماهو جديد في عالم الفن التشكيلي تحت ظل تطوراته السريعة الفنان يمتلك خاصية البحث والت

ن زمن الحداثة في الفن التشكيلي هي افضل بيئة الستحداث تقنيات في تنفيذ االعمال الزيتية وأ .والعجيبة

مكن للفنان التشكيلي ان يضيف مع اعماله الزيتية حتى ت.باستخدام خليط من الخامات والمواد المختلفة

يات أخرى بعد ان جرب طرقا عدة .كأن يجرب اضافة خامات غير صبغية يوفرها من البيئة التي يعيش تقن

 فيها.أو حتى مزج الوان اخرى مع األلوان الزيتية كتكنيك جديد..طالما ان الفن هو تجارب عملية.

 

 

 



 

  صص 

 

 

 .الفصل أألول                                               

 االطار املنهجي للبحث                                       

 تحديد المصطلحات. –حدود البحث  –هدف البحث  –أهمية البحث  – مشكلة البحث       

 مشكلة البحث –أوال 

في عالم الفن التشكيلي أستحداثات وتقنيات شتى يسعى لها الرسام كي ينتج لوحته الفنية.واليتوقف ذلك 

مرسومة والملونة باألصباغ الزيتية.والفن التشكيلي عالم رحب يستوعب مختلف النتاج على االعمال ال

االساليب واالتجاهات والتقنيات وفق مهارة الفنان وحرفيته وأمكانيه. وهناك رسامون مبدعون يطورون 

انفسهم ويبتكرون ويكتشفون مختلف التقنيات ويستحدثون الطرق النتاج اعمالهم.ومن تلك االستحداثات 

قنية الفنية هي استخدام تقنيات مختلطة أومواد مختلفة في تقديم المنجز التشكيلي المنتج باالصباغ الت

  .الزيتية من خالل تجربة الفنان في االبتكار والتنوع وماهو جديد

أستحداث تقنيات مختلطة لتنفيذ يتحدد بالسؤال التالي وهو:البحث التي تناولناه في هذه الدراسة هي 

وتوظيفها كعمل تجريبي و كتكنيك دينامي لصناعة اللوحة.الى جانب االعمال الزيتية.مع   ةأعمال زيتي

االخذ بنظر االعتبار ان العمل هو زيتي.وما نقوم به ونجربه هو عملية اضافة للعمل الزيتي وماهية 

لناتجة من الخامات المضافة حيث تظهر اللوحة نتاج زيتي هو عبارة عن خليط وما يسمى )مواد مختلفة( ا

 .تشكيل تلك الخامات بعضها ببعض

 .ثانيا:أهمية البحث

 يلي:من خالل ما ة البحث تمكنا من خالل هذا البحث من ان نؤشر أهمي

يتركه من أثر وفائدة سواء للطلبة او المهتمين بالفنون التشكيلية وخاصة مايتعلق بصناعة ما  – 1

 المعينة لتفيذها.  اللوحة الزيتية وانتاجها بعد استحداث التقنيات

اليخلو من فائدة وربما يكون مساهمة في  رفد االبداع التشكيلي وتطوير عمل المؤسسات الفنية من  - 2

 .معاهد وكليات

 :ثالثا:هدف البحث

 الى اللوحة الزيتية.استحداث مواد مختلطة تضاف  - 1

 للوصول الى الجانب التطبيقي .هدف يجمع بين النظري والعملي  - 2



 

  ضض 

 

لحصول على الهدف الرئيسي وهو تقديم نتاج عملي انجز باألصباغ الزيتية وقد اضيف لها خامات ا -3    

 .اخرى من خالل تقنية معينة جاءت بالتجربة النظرية على امل تنفيذها بالتجربة العملية

 

 :رابعا: حدود البحث

الخمسينات ونهاية السبعينات  الحدود الزمنية: هي السنوات التي انجز فيها الفنانون اعمالهم من نهاية

 حتى الثمانينات من القرن العشرين كما جاء في اختيار العينات.

الحدود المكانية: سحب الباحث عينات من مواقع التواصل االجتماعي ولكنه لم يتمكن من الحصول على 

 اماكن وجودها ومن هو مقتنيها وال القاعات التي تعرض فيها.

تي تتوفرفي متون أي بحث من خالل خالصة البحث ومشكلته ومباحثه الهي  :الحدود الموضوعية

  .ه.اي ان الحدود الموضوعية موجودة ضمناتوعينا

 والتعاريف..خامسا: تحديد المصطلحات 

 (1االستحداث:) – 1

( ايجاد آلٍة َجِديدٍة. أو  يقصد باالستحداث حسب ماجاء في معجم المعاني هو ايجاد شيء حديث )اِْستِْحَداث 

 .خلق شيء جديد كان موجودا لكنه استحدث َخْلق هَ اِْبتَدع َها اِْختَِرع هَ 

  (2التقنيات ) – 2

فهوم التقنية تعرف التقنية، أو التكنولوجيا على أنها تطبيق المهارات والمعرفة؛ لتجهيز وإنتاج البضائع 

والطرق، أو األساليب التي يتم والسلع، أو تقديم الخدمات المختلفة، حيث تشمل كافة اآلالت، واألدوات، 

استخدامها؛ لتحويل الموارد إلى عناصر يحتاجها الناس، وبالتالي تعد التكنولوجيا واحدة من أقوى عوامل 

 .التغيير في المجتمع

 

 

 

 

________________________________________ 
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طط   

 

 أكبر موقع عربي بالعالم. –موقع )موضوع( االلكتروني الصفحة الرسمية ل - 2

 

  الفصل الثاني                                               

 االطار النظري:                                               

 :المبحث األول

 ..االعمال الزيتية

 العصوربألوان أقدم منذ الفن هذا ع رف وقد التشكيلية فنونال أشكال أحد ماذا نقصد بأألعمال الزيتىية :هي

ً  الزيوت وأكثر. النباتية بالزيوت الجافة األلوان مساحيق بخلط الزيت ألوان إعداد يتم إذ الزيت،  في استخداما

                                                                   .                                 عنصتو ناوللأا ةيتيزلا مويلا قرطب ةمدقتم عابتو يف بيبانأ ةفلتخم ماجحلأا.الكتان( زيت( هو المجال هذا
 

 :الزيتية هي األلوان مميزات ومن

 يصل حتى الفرشاة لمسات ويمزج ليغير فرصة الفنان ت عطي فإنها وبذلك( 3بسرعة،) التجف أنها -أ 

 .تماًما يريدها التي للصورة

 أن وللفنان. محدَّدة تأثيرات إلعطاء سميكة طبقة استخدام فرصة للفنان تتيح وبهذا تتشقق ال أنها -ب 

 ي خطط بأن المباشرة غير الطريقة يستخدم أن أو البداية، من التفاصيل يضع بأن المباشرة الطريقة يستخدم

 الفنية األوساط في الزيتية األلوان اشتهرت وقد. التفاصيل ي ْكِمل تجف أن وبعد غامقة، بألوان أوالً  اللوحة
 

ا باختالف جوده صنعها ومع االستخدام والتجربة سيختار الفنان ما يراه مالئما كما و تختلف اسعاره

واعتقد ان اللون هو الناطق فى اللوحه فهو يتحدث عن العمل الفنى ومن هنا كان من االفضل اختيار 

 ..النوع الجيد وان كان مكلفا بعض الشى لكن المردود سيكون كبيرا

 .الفرش الزيتيه

 

 

_______________________________ 
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ظظ   

 

أنواع الفرش كثيرة و أشكالها كثيرة وبمقاسات متعدده ىو تأتي بمقبض طويل حتى تعطي توازنا وسهولة 

 : في الحركة وتأتى على نوعين رئيسين هما

  :الفرش الطبيعيه •

مصنعه من شعر الحيوانات وهى باهظة الثمن ويستخدمها بعض محترفى الفن عندما يشعر  والتى تكون

 .باحتياجه اليها

  :الفرش الصناعية •

ويندرج تحتها انواع عديدة من حيث مناطق صناعتها وجوده اتقانها ويفضل اختيار النوع الممتاز منها 

 .ث مطاوعتها الأللوانواألكثر جوده وياتى مناسبا للجميع من حيث سعرها ومن حي

وياتى الخوف من انتقاء الفرش السيئة الصنع خوفا من تساقط شعرها ألنه من الصعب أن تنظف اللوحة 

من الشعرات المتساقطة دون أن تتلف اللوحه التي رسمتها وتضل التجربة والممارسة خير دليل ومع 

م يليه شرح انواع الفرش والسكاكين الوقت ستكون قادرا على انتقاء االفضل نستكمل شرح السكاكين ث

 .وتأثيراتها واستخداماتها فى اللوحه

 .السكاكين •

كما اعتدنا ان نستخدمها فهى تأتى على هيئة شفره من الفوالذ مع مقبض خشبى متعددة االحجام ومختلفة 

 : منهااالشكال لكن ما استحدث حاليا هى السكين البالستيكيه..واجمل ما تم استحداثه لعدة اسباب 

السكين الفوالذيه احيانا نجدها تؤثر على القماش ان استخدمت بكثرة على بعض المناطق فكانت السكاكين 

البالستيكيه كفيله بعض الشى متعددة االشكال وتعطى تأثيرات جميله لالستخدام و تستخدم السكاكين فى 

 : التلوين الزيتى لغرضين اساسين هما

و يعطى تأثيرات ومالمس مميزه جدا سيتم شرحها الحقا ولكن البعض ـ الرسم باستخدام السكين وه 

 .اليفضله كونه يستغرق كميه من االلوان لكن اجده يستحق العناء

 . ـ  تستخدم لمزج االلوان وتنظيف الباليت

 .ـ  تستخدم فى كشط االلوان و فى تصحيح االخطاء

 ماهي تأثيرات واستخدامات الفرشاه والسكين فى اللوحه

 .ثيرات الفرشاةتأ

بناء على تعدد الفرش الزيتيه انطلق من هنا تعدد استخداماتها وتأثيراتها فنجد مثال الفرشاه الكبيره 

 .وتستخدم فى تأسيس وتحضير اللوحات



 

عع   

 

 

من قبل األخوين الهولنديين )هيوبرت وجان فان إيك( فهما أول من أتقن  (4تم إكتشاف األلوان الزيتية )

ت وحصال على مزيج سريع الجفاف وّضاء اللون، ثم انتشرت هذه الطريقة إلى باقي مزج األلوان بالزي

األقطار، ع رف استخدام اللون الزيتي في الرسم منذ أقدم العصور، وقد عرفه قدماء المصريين 

        واآلشوريين واليونانيين ، ولهذا الفن دور كبير في تاريخ الحضارة والمدنية

يتعلم المتدرب كيفية التعامل مع األلوان وطريقة استعمال الفرشاة والتعرف على األدوات والمواد الخاصة 

بها كما يتعرف على المدارس التشكيلية للرسم وكيفية نقد األعمال الفنية بأسلوب أكاديمي، إن اللوحات 

احف الفنية وهي ال تحظى بإحترام وتقدير المرسومة باأللوان الزيتية هي األكثر وجوداً في المعارض والمت

متذوقي الفن وحسب بل إنها تقطف أفضل األسعار.والرسم باأللوان الزيتية أيسر من سواه في مطاوعته 

للرسام فليس فيه الصعوبة التي يالقيها الرسام في عمله باأللوان األخرى. وينفرد الرسم الزيتي بميزة 

ة إذا أحسن إختيار السطح واأللوان وتحاشى الرسام األخطاء أثناء بقاء اللوحة المنفذة به سنين كثير

 .عمله

 :المبحث الثاني

  .التقنية

  :هناك بشكل عام أسلوبان متباينان في التلوين الزيتي وهما

رة هو أسلوب اعتمده أسلوب التخطيط األولي للصورة وأسلوب الطلي المباشر. إن التخطيط األولي للصو

وما زال يعتمده كبار الفنانين وبموجب هذا األسلوب ت خطط الصورة المراد رسمها مباشرة على قماشة 

الرسم بالفحم أو بطالء زيتي مخفف بالتربنتين، مع األخذ بعين االعتبار أن التخفيف الزائد بالتربنتين 

 .(5) ثار شعيرات الفرشاة عليهايجعل الطالء الزيتي يتناثر فوق قماشة الرسم تاركاً آ

وهذا ما ينبغي تجنبه بعد تخطيط الصورة، يحدد الرسام مواضع األضواء والظالل عليها، ويبدأ بتلوين 

أرضية اللوحة و المساحات الكبيرة باأللوان المطابقة لعناصر الموضوع الذي اختاره، ثم يبدل الفرشاة 

 .ارزة والتفاصيل الدقيقة  وبعد وضع اللمسات األخيرةالكبيرة بفرشاة صغيرة يلون بها الخطوط الب

ولأللوان الزيتية العديد من المميزات، فهي سهلة اإلستخدام ِلِعدة مزايا أهمها أنه باإلمكان الرسم أكثر من 

)الكنفاس: هو قماش مجهز خصيصاً للرسم الزيتي. وفي البداية نقوم « الكنفاس»مرة على نفس اللوحة 

راد رسمه بالفحم أو قلم الرصاص، والفحم أفضل ِلعدم وجود مادة الرصاص وتفاعلها مع برسم الشكل الم

األلوان. وبْعَد اإلنتهاء من الرسم نبدأ بالتلوين َوه نا ت سمى المرحلة األولى بالتأسيس أو التحضير وهي 

 . إخفاء القماش بكمية جيدة من التربنثين وقليٌل ِمَن الزيت

_____________________________________ 
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َوه نا ستجف األلوان بِسرعة، ونعود رسم ما قمنا بتغطية مرة أخرى ولكن بإتقان، وفي أثناء الرسم 

منع أن ت ضاف إذا كانت تخدم الشكل سن الِحظ بْعَض اإلضافات التي يَِجب إضافَتِها حْيَن اكتِمال الشكل فال ي

العام للوحة وتترك فترة حتى تَج ف وبعد اإلنتهاء ت غطى بطبقة بسيطة من المثبت الخاص باأللوان الزيتية، 

باع في السوق فَهو يضر  اع، َوننصح بِعَدم إستخدام الفرنيش الم  َويوجد منه نوعين األول مطفي والثاني لمَّ

وتصفر بعد فترة، ويعطي لمعة قوية تؤثر في العرض خاصة إذا كانت اإلضاءة باللوحة َوي غير ألوانها 

 مركزة على اللوحة

ً  كم   .للبداية نحتاج   لونا

إستخدام األلوان األساسية الثالثة األحمر واألصفر واألزرق، يمكن تركيب مجموعة واِسعة من األلوان ب

المختلفة بواسطة المزج. وستحتاج أيضاً لللون األبيض للحصول على ألوان فاتحة )األلوان الباهتة(. لكن 

ة من ستة ألوان مثالً أحمر قرمزي ه ناَك ألوان مختَِلفة من األحمر واألصفر واألزرق. وهكذا فِإنَّ مجموع

  .وأحمر كاميود وأصفر ليموني وأصفر صلصالي وأزرق الزوردي للبدء بِهِ « كريمسون اليزاريم»

ناَك ثالث أشكال أساسية للفرشاة إضافَةً أل خرى على شكل مروحة تترك كل من هذه الفرش  أما الفرش، فه 

 1المسطحة النوع الطويل أو القصير. تتدرج المقاييس من عالماتِها الخاصة. واألكثر شيوعاً هي الفرشاة 

الفرش مسألة ذوق خاص «. فلبرت»َوبعَدها تأتي الفرشاة المستديرة وبينَه ما تأتي فرشاة البندق  12إلى 

ً نفَسه  من إجراء تجارب ِعدة  عَِززاً بِذِلَك مجموَعتَه  وممكنا وبإمكان المرء أن يبدأ ِمن هِذِه التشكيلة م 

لكن هناَك بدائِل،من خالل الرسم على ورق الرسم (6) .هو األفضل« الكنفاس»تمرار. إن سطح قماش باس

عَْد خصيصاً للرسم بالزيت. بْعَدَه تأتي ألواح، ذات سطح مطبوع متماثِل َويشبِه قماش الكنفاس  الزيتي الم 

ع حواف مبرومة َوهي الموضوع على لوَحِة دْعم متينة. وهي لوحات مغطاة بأقمشة الرسم الزيتي م

 .األكثر شهرة بين األنواع الجاهزة ذات السطوح المطلية

 :الدراسات السابقة

 ..االلكتروني –في موقع عربي  –تقنيات الرسم الزيتي  -بحث بعنوان  – 1

جامعة  –جمالية الوحدة والتنوع باستخدام الخامات في الرسم العراقي المعاصر  –بحث بعنوان  – 2

 ..2017 –د. آالء علي عبود  –ية الفنون الجميلة كل –البصرة 

جامعة  –كلية الفنون الجميلة  –لألستاذ : علي حسين هاتف  –تقنيات  –بحث بعنوان  – 2

 ..2016 – 10 -22بابل..

____________________________________ 

 2021 تموز 27 –االلكترونية -المرسال  -في صحيفة  –حنان غنيمي  –بقلم –مقالة  - 6



 

فف   

 

  – االلكترونيEferrit موقع –دراسة ملخصة عن ) تقنيات اللوحة الفنية  - 3

تقنيات وخامات العمل الفني في الرسم  –الباحثون السوريون  –الموقع االلكتروني  – 5 4

  – والتصوير

قع اكبر مو –موضوع  –راسة بعنوان ) انواع التقنيات الفنية في الرسم الزيتي( الموقع االلكتروني  - 5

 .(الكتروني عربي بالعالم

أن تجربة استحداث تقنيات مختلطة قد تقترب من ان تكون احدى انواع الفنون التشكيلية وربما تشبه 

اعمال المكس ميديا.أو االعمال المرتبطة به مثل الكوالج وغيرها. اال ان المكس ميديا يجمع ويشمل 

نجزة بالزيت.فأن عملية استحداث التقنيات تقنيات وخامات وحتى فنون اخرى تختلف عن اللوحة الم

المختلطة لتنفيذ االعمال الزيتية قد يشمل ابتكار تغييرات او اضافات على االصباغ الزيتية نفسها قد يأتي 

  .(7)من خالل معرفة كيميائية الصبغة وتفاعالتها مع الخامات المضافة لها

فيذ اعمال زيتية تقترب ايضا كما اقتربت من فن والحقيقة ان مسألة استحداث تقنيات جديدة مختلطة لتن

الكوالج من الفن التجميعي الذي يشبهها كثيرا عدا ان الهدف هو تنفيذ اعمال زيتية.حيث ان مفهوم 

الموسوعة العربية الشاملة( على معطيات فكرية –الموقع االلكتروني  -)التجميع( ينطوي )المصدر

م مـن حـضور فاعل في مساحة التـشكيل الفنـي الحـديث و المعاصـر، وبنائيـة عديـدة، لمـا لهـذا المفهـو

وقـد تبلـورت رؤى التجميـع نتيجـة لتحقـق األهداف الجمالية التي أعلنها الفنانون التـشكيليون بـأثر 

التجـارب التـي مارسـوا مـن خاللهـا طـرق واساليب بحثية عدة، لكي يتمكنوا من الوصول الى النواتج 

 .ليةالجما

يمكن اعتبار تقنيات الخلط لتنفيذ اعمال زيتية بأنها إعادة لـصياغة اللوحة على اساس التحديث والتجديد 

واالبتكار.بـرؤى فنيـة مبتكـرة، مـن خـالل التجريـب  بخامات مختلفة، مما يحدث تفاعـل بـين تعـدد 

ـشار المفـردات، أو باسـتخدام المـستويات، مستوى العمل الزيتي ومستوى الخلط وكذلك يسهم في انت

موقع الكتروني( الحذف واإلضافة، متخذاً من عالقة التراكب بين  –موسوعة االلوان  -قـانون )المصدر

ً . فالخلط هو اعادة التشكيل لمنتجـات فنيـة عـن  ً ابـداعيا ً جماليـا المفـردات والخامـات المختلفـة طابعـا

ت اضافة للزيت باسلوب او)تكنيك( يعتمد علـى التراكـب للخامـات طريـق اسـتخدام مجموعـة مـن الخاما

المختلفـة )الطبيعيـة والـصناعية ( سواء بالتلـصيق على طريقة الكوالج أوالتوليف، ويتم ابتكاره عن 

طريق وضـع الخامـات المختلفـة وتركيبهـا علـى سـطح اللوحـة التي يكون فيها االصباغ الزيتية هي 

 (8) .رق مختلفةاالساس وبطـ

________________________________ 
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ه في العمل وتعتمد تقنية الخلط على مهارة الرسام النجاز عمل زيتي حسب قدرته التصـميمية وحرفيت

الفني، سواء كان قد أستعارها الرسام  أو من من عندياته ليضعها في مضمون عمله الزيتي )اللوحة(.ثم 

ان اسلوب الخلط او لنقل التجميع ان جاز التعبيرلـم يكن سهال بـل يجـيء نتيجـة لمتابعة وبحث، لفنـان 

  .ادرك الحداثة،وفقه اسرارها

في العمل الزيتي انما هو يجعل اللوحـة التشكيلية حقالً لممارسة التجريب، انه وباستحداث تقنيات مختلطة 

والبحث عن نوع من الحلـول التـشكيلية التـي تـستثير فكـر المتـذوق وفضوله الفني حيث قـامت متاحـف 

الفـن الحـديث فـي العالم بأقامة معارض لهذه التجارب حتى صارت سببا تمخـض عـنها ظهور اساليب او 

لنقل مـذاهب تشكيلية جديدة تفرض سماتها المميزة، ان من مثل تلك التجارب تؤشـر تحوالً في صناعة 

 . اللوحة

اولد ميلتون إرنست راوشنبرغ; (9وقد بدأت الشذرات األولى لتلك التقنيات مـع كـل مـن )روشـنبيرغ ( )

ً اشتهر في ان2008مايو  12 - 1925اكتوبر  22 ً أمريكيا تقال الخمسينات من التعبيرية ( كان فنانا

اشتهر باستخدام الدجاج والطيور المحنطة والوسادات  Pop art.[1][2] المجردة إلى الفن الشعبي

 Jasper :وإطارات السيارات والمصابيح المحترقة في أعماله.و)جاسـبر جـونز (،اسبر جونز )باإلنجليزية

Johns)   في أوغستا في الواليات المتحدة.و)جيم داين(  1930مايو  15هو نحات ورسام أمريكي، ولد في

هو فنان البوب األمريكي. ي عتبر أحيانًا جزًءا من حركة الدادا 1935يونيو  16رسام امريكي من مواليد 

في الخمسينات من القرن العـشرين ، وعد) روبـرت روشـنبيرغ ( اشـهر فنـاني أمريكا  ١٩٣٥الجديدة عام

ط النتاج العمل الزيتي والذي بـدأ بـالتحرك نحـو ماأسماه بـ ) الرسـم الخلـيط ( الذين عملوا بتقنية الخل

وهـو نـسق إبداعي يخلط فيه السطح المصبوغ بالزيت مع أشياء متنوعـة مثبتـة علـى الـسطح أحيانـاً ، 

ً بنفـسه وبيئ ً ووعيـا  .تـه وهكـذاكانـت غايتـه مـن خالل ذلك تشتيت ذهن المشاهد وجعله أكثـر انفتاحـا

(10) 

فقد استطاع )راوشنبيرغ( بتشكيالته أن يجانس بـين عـالمين )الرسـم والنحـت ( بـصيغة التجميـع كمـا في 

)عنزته( المشهورة ثم ظهرت تجارب جديدة في الستينات والسبعينات تؤكـد اسـتمرار هـذا التيـار وتعـدد 

كانون اول عام  24ونحاًت أمريكًي، ولد في  فنانً  -ممثليـه فكان الف ان جوزيف كورنيل )المصدر

وهو أحد الرواد والمناصرين األكثر شهرةً في فن التركيب. ونظًرا لتأثره بالفنانين السرياليين، كان 1903

 (.11) .كورنيل أيًضا في طليعة مخرجي األفالم التجريبية
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مـسألة الجمـع والتركيـب بمفهـوم جديد مستخدمة اللقى )االشياء القديمة( في أعمال بيئية كبرى لهـا 

اء المأخوذة من األثاث المنزلية و تتـألف شـكل الجـدران الخـشبية المبنيـة مـن علب ملئت بمختلف األشي

هـذه األعمـال مـن عناصـر خـشبية أخذت من بيوت قديمة أو متهدمة، لتكوين أعماالً تجميعيـة كـان لهـا 

 .وقـع كبيـر وتـأثير قـوي علـى المشاهد، وامتلكت فضاءات رحبة خاصة بها

 

واوربا، تجربة الفنان األمريكي األفريقي نوح  ومن التجارب الفنية المعاصرة للفن التجميعي في أمريكا

،)الذي عاش ومارس  ٢٠٠٤- ١٩١٧ويكيبيدا الموسوعة الحرة(  –المصدر )(Purifoy Noahبيورفوي

تجربته الفنية في )لوس انجلوس( ومدينة )جوشوو( في كاليفورنيا، وقد ذكرت مجلة )لوس انجلوس 

رفوي( تلوح في أماكن متعددة من )لوس انجلوس(، ففي تايمز( بأن تراث وأعمال الفنان التجميعي  بيو

،)قام ببناء أول عمل تجميعي من حطام محترق ومواد أخرى، من هنا أنشأ لنفسه اسماً  ١٩٥٦عام )

 (12).ابداعية فريدة يقةالنفايات الضخمة الى رموز فنية بطر لكفنان وناشط، ولفت األنظار حينما حو

ً عند ف وظهر ويكيبيدا  -نان معاصر آخر هو فنان أمريكي,اسمه )سبارو()المصدراسلوب الخلط ايضا

ً ذاتياً، أي علّم نفسه بنفسه،  الموسوعة الحرة( اشتهر بذلك الفن وقد تأثر  بالفن الشعبي، وكان فنانا

بخلطاته  هرنتيجة لما قام به  من أعمال خلط، فقد اشت ٢٠١٢عام )) Wvalaa) وحصل على جائزة

تخدم فيها مواد واشياء صغيرة ودقيقة كـ )الخرز والخيوط والكرات الصغيرة ( لخلق الفريدة، والتي اس

 .موضوعات مّكونة من أشكال وصور إنسانية وحيوانية في لوحاته الزيتية

  –الذي )المصدر  ) Hudson Rober تجربة أخرى معاصرة للفنان األمريكي )روبرت هدسون وتوجد

الى اإلتجاه التجريدي الهندسي، وحركة الرسم والنحت الحديث، وكذلك  ويكيبيديا الموسوعة الحرة( ينتمي

وأعماله مشهورة  ل،العمل بالوسائطالمتعددة، فضالً عن إهتماماته بفن النحت بالمعادن والبرونز والستي

وموجودة في أنحاءالواليات المتحدة واوربا، وله عشرات المعارض في)شيكاغو، وواشنطن، ونيويورك، 

 نيا،وغيرهاوكاليفور

 

     ___________________________________ 
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لل   

 

 

 .الثالث الفصل                                           

 :البحث أجراءات                                                 

 .: منهج البحثأوال

لب البحوث التي تتناول بالدراسة قضايا ومشاكل الفنون التشكيلية عادة ماتكون مناهج وصفية.كون أغ

المناهج الوصفية تستخدم في بحوث العلوم اإلنسانية بمختلف أفرعها،والفنون هي من العلوم 

يرات االنسانية.فأسلوبها الوصفي يصف المموضوع المبحوث كما هو على أرض الواقع دون إدخال المتغ

أو دراسة عوامل التغيّر الذي تحدث، فهو يدرس الماهيّة وال يتطرق إلى الكيفية،في المنجز 

 التشكيلي.ولهذا فأن البحوث الفنية هي على المنهج الوصفي تبدأ غالباً باألسئلة مثل: )ما هوو أو هلو(

 .مجتمع البحثثانياً:

قنيات المختلفة والمختلطة في انجاز اعمال الباحث انه قد اقتصر على دراسة كيفية استحداث الت وجد

زيتية.وهو جانب عملي اكثر منه جانب نظري.ولكن البحث النظري قد يحقق مقتضاه عندما يتعمق في 

دراسة الكيفية التي يستحدث فيها الفنانون تقنياتهم في استخدام مواد مختلطة النجاز اعمالهم.والحقيقة قد 

 .م المنجزات التشكيلية التي نفذت بتلك الطريقةواجه الباحث صعوبة في الحصول اه

 .البحث ة: عينالثثا

الباحث على عينات تمكن بها ومن خاللها ان يجعل منها نماذج عملية للبحث حيث استطاع ان  حصل

يسحب صورا لتلك االعمال.مع االخذ بنظر االعتبار قيمتها وقيمة الفنان الذي انجزها وحضور عمله 

 .التشكيلية ومكانته في الساحة

 رابعاً:اداة البحث:

أداة البحث العلمي هي الطريقة التي يستخدمها الباحث في جمع المعلومات، والبيانات، حيث تتحكم بما أن 

طبيعة الفروض المطروحة في أدوات البحث العلمي المستخدمة، وبالتالي ليس هناك تصنيف يلزم الباحث 

المرتبطة بتاريخ  ي، ونظراً لندرة البيانات في بعض المواضيعباستخدام نوع محدد من أدوات البحث العلم

، واختالف العينة المراد تطبيق البحث العلمي اللوحة وانجازها او قياساتها او الخامة المصنوعة منها

 الباحث بشكل مباشر بتحليل العينة نظريا.. كتفيعليها، ي

 ً  .:تحليل العيناتخامسا

العمل ومدى قدرة الفنان على استحداث تقنياته المختلطة وهو ينجز تحليل العينات على وفق قيمة  تم

 عمله التشكيلي بواسطة االصباغ الزيتية



 

مم   

 

 (1العينة رقم)                                               

 سنة االنتاج القياس الخامة  اسم الفنان  اسم العمل

مواد مختلطة مع  روبرت روشنبرغ وادي كانيون
 زيت

 1959  

 (1عينة رقم)                                               

                                      

شهرة ، وهي واحدة من الجمع بين األعمال. روشنبرغ هذه القطعة هي واحدة من أكثر أعمال الوصف :

كانيون هو عمل فني عام و( 13ت والرسم .)لوصف أعماله الفنية التي تتضمن عناصر من كل من النح

للفنان األمريكي روبرت راوشينبيرج . هذه القطعة هي واحدة من أشهر أعماله وأكثرها شهرة ،  1959

لوصف أعماله  1954في عام  Combine عبارة Rauschenberg وهي واحدة من مجموعاته . صاغ

نسًرا ذهبيًا محنًطا ووسادة ، الوادي شكل الفنية التي تتضمن عناصر من كل من النحت والرسم. يتضمن 

 .جنبًا إلى جنب مع عناصر نحتية أخرى مثبتة على لوحة قماشية مرسومة ومجمعة

كان الوادي موضع جدل حول الملكية بعد وفاة مالكه إليانا سونابند . كان هذا بسبب إدراج العمل ألنواع 

المتحدة ، ال يمكن بيع الوادي أبًدا بسبب مهددة باالنقراض: النسر الذهبي المحنط. وفقًا لقانون الواليات 

. أدى حظر  1918وقانون معاهدة الطيور المهاجرة لعام  1940قانون حماية النسر األصلع والذهبي لعام 

 .2012بيعه في النهاية إلى التبرع بالعمل لمتحف الفن الحديث في عام 

 

_________________________________                                             
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نن   

 

 (2)رقم  العينة                                              

 سنة االنتاج القياس الخامة اسم الفنان اسم العمل

خليط مواد مختلفة     البرتو بومان ميراث القرن
 وزيت

 1980 

 

 (2العينة رقم )                                               

                                

 الوصف: 

مع خطوط باقالم الباستيل لموضوع تبدو فيها مسحات تعبر عن مضمون اللوحة الكئيب حيث  زيت

 (14).انسجمت االصباغ الزيتية مع الباستيل

يث االستخدام الواضح لآللوان ة حتقنيات لخليط  معين النتاج لوحات زيتيفيه الرسام استحدث وهو عمل 

 الزيتية المتداخلة مع المواد المختلفة من ورق واقمشة وقصاصات صحف وغيرها.

تجد أن مساحة كبيرة من خلفية اللوحة استخدم فيها الزيت وهي غاية الفنان الرئيسية في انتاج عمل 

ار عمل زيتي بمواد مختلفة كتقنية زيتي.لكنه رأي أن يخلط مع الزيت تلك المواد المختلفة في محاولة البتك

مستحدثة في انتاح اللوحة.في اللوحة أي الموضوع هو تعبيري تجريدي يضم تركيب من اشكال اقرب الى 

التكعيب لمالبس بال اشخاص على يمين سطح اللوحة ويسارها وكذلك تراكيب يبدو ملمسها واضحا مثل 

 نتوءات متكسرة باشكال هندسية غير منتظمة.

_________________________________ 
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هه   

 

 

   (3)رقم  اللوحة                                           

 سنة االنتاج القياس الخامة اسم الفنان اسم العمل 

مواد مختلطة مع  حسام ضرار 
 زيت

 1978 

 

 (   3العينة رقم)                                            

                                  

فرشاة بالزيت وخليط من حركة خطوط سريعة اضافت لمناخ اللوحة حركة تعبر عن مضمون  ضرباة

اللوحة إعادة تفسير الخصب في  لهتخي( من خالل 15).العمل وجد فيها الرسام انسجاما بين الخامتين

 قنيات مواد مختلطة النتاج لوحة زيتية .باستخدام ت

ينبض بالحياة يجعل من العمل شيء حاول أن الخامات الطابع المتعدد  فيهاي تداخل تالففي هذه اللوحة 

يجمع بين الحداثوية.وفي اللوحة نجد انه طريقة من خالل تشابك االشكال وتداخلها بهذه الجمال الصور ب

سطح اللوحة ليكون من تجتمع على  ثفة وفوضوية ومتعددة الطبقاتالصور المجزأة للنساء مع لوحة مك

خاللها الفنان خطابا تشكيليا متعدد الخامات والمواد وهو مسعى للتجديد واالبتكار وكسر قيد التقليد 

والكالسيكية.حيث التوظيف الفني التشكيلي لتلك المواد عبر تقنيات هي من لب خيال الفنان ووعيه عندما 

مواد المختلفة اضافة الى الزيت وكون منها موضوعا كنص بصري اراد به ان يكون تعبيرا له جعل من ال

 عما يراه في الواقع ويحاكيه وبتعامل معه بهذه الطريقة.

__________________________ 
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وو   

 

 :الرابع الفصل                                              

 .واالستنتاجات والمقترحات والتوصيات النتائج                            

 :: نتائج البحثأوال

 :خالل دراسة جوانب الموضوع المطروح اتضح للباحث مايلي من

ان استحداث تكنيك لخليط  معين في عمل لوحة زيتية انما يأتي بالتجربة والمتابعة سيما اذا كان  - 1

تنقيب عن ماهو جديد في عالم الفن التشكيلي تحت ظل تطوراته السريعة الفنان يمتلك خاصية البحث وال

  .والعجيبة

 :تمكن الباحث من ان يصل الى النتائج التالية وعليه

زمن الحداثة في الفن التشكيلي هي افضل بيئة الستحداث تقنيات في تنفيذ االعمال الزيتية  أن - 2

 .باستخدام خليط من الخامات والمواد المختلفة

كن للفنان التشكيلي ان يضيف مع اعماله الزيتية تقنيات أخرى بعد ان يجرب طرقا عدة .كأن يجرب يم - 3

اضافة خامات غير صبغية يوفرها من البيئة التي يعيش فيها.أو حتى مزج الوان اخرى مع األلوان الزيتية 

 .كتكنيك جديد..طالما ان الفن هو تجارب عملية

 .: االستنتاجاتثانيا

 :التوصل الى تلك النتائج يمكن ان يستنتج الباحث مايأتي بعد

ن اللوحة ليس بالضرورة ان تكون منفذة باأللوان الزيتية أو غيرها.انما هي مساحة وسطح يتقبل أ - 1

أية خامة..ألن المهم في اللوحة كنص بصري هو تقديم فكرة او قيمة تعبيرية عن الواقع االنساني بغض 

 .يذها سواء كانت بالواقعية او التجريدية او  التعبيريةالنظر عن اسلوب تنف

االستحداث في التقنيات وتوظيف الخامات المختلطة هو شأن زمن الحداثة.بعد أن صار الفكر  أن - 2

 .االنساني متوهجا اكثر يبحث عن الجديد كي يبقى الفن ديناميكيا حيويا متحركا

لى الفنون التشكيلية وجعل الفنان يبحث بجدية عن وسائل ثر التطور العلمي والتكنولوجي كثيرا عأ - 3

 .جديدة سواء بالخامات أو باالدوات أو باالفكار

ن استخدام التقنيات المختلطة لتنفيذ اعمال زيتية صارت مظهرا من مظاهر مابعد الحداثة واسهمت أ - 4

 .والثقافة والمجتمعات واالممفي حلحلة التقاليد الفنية التشكيلية وهو مافرضه العصر وتطورات الفكر 

 



 

يي   

 

 .: التوصياتثالثا

لعمل على حث الطلبة بمختلف مراحلهم ان يعملوا على اجراء التجارب والبحث عن الجديد ا - 1

 .واستحداث طرق اخرى في انتاج العمل الفني التشكيلي

اضافة خامات اخرى  شجيع على فكرة ايجاد البدائل كمحاولة ابداعية لتطوير العمل الزيتي من خاللال - 2

 .له سواء الخلط باأللوان أو الخلط بخامات أخرى

تابعة تطورات الفنون التشكيلية من خالل وسائل السوشل ميديا متابعة جادة لموكبة حركة الفن م - 3

التشكيلي سيما في مجال صناعة اللوحة وتحديدا تلك التي تنفذ بااللوان الزيتية وكيفية دعمها بمواد اخرى 

 .دثةمستح

اهتمام بالبحوث المقدمة من قبل طلبة الفنون الجميلة عسى ان يعثر على فكرة جديدة او ابتكار اال - 4

 . جديد يسهم في تطوير حركة الفن التشكيلي

 . : المقترحاترابعا

 .يسعى الطلبة في ان يحصلوا على مصادر ومراجع عديدة لكتابة بحوثهم سواء النظري منها او العملي ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

أأأ   

 

 الصـــــــــــــور                                                   
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 االهداء...
 
 

ل في بلوغي التعليم  لة صاحب السيرة العطرة، والفكر ال ُمستنير؛ فلقد كان له الفضل األوَّ



 

ججج   

 

 العالي

 

 .والدي الحبيب، أطال هللا في ُعمره

 

ا    لة من وضعتني علة طريق الحياة، وجعلتني راب  الجأش، وراعتني حتة صرت كبيري

 أمي الغالية، اطال في عمرها. 

 

 .من العقبات والصعا   لة زوجتي الحبيبة؛ من كان لها بال  األثر في تذليل الكثير

 

  لة جميع أساتذتي الكرام؛ ممن لم يتوانوا في مد يد العون لي

 

 أُهدي  ليكم بحثي المتواضع هذا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكر وتقد                             

 ير
 

 

 



 

ححح   

 

 من با  أنه ال يشكر هللا من ال يشكر الناس...

 

الكم لم يكن بحثنا ليصل  لثة أفضثل مثا هثو عليثه االن، وألنكم تستحقون منا الشكر والثناء، فلو 

 ولوال جهودكم لما كان للنجاح أي وصول ولما تحققت األهداف.

 

االستا  مؤيد عباس مشرفي علة البحث والمتابع الذي لثم يمثل ولثم يكثل فثي كثل خطثوة،  اخا

 األستا  د. نمير قاسم لملحظاته وتوجيهاته لتحسين جودة البحث.

 

، ويطيثب لثي بالرعايثةالتثي أحثاطتني  ديثالةبعظيم االمتنان والشثكر لجثامعتي جامعثة كما أتقدم 

ألسثثاتذتي  والتقثثديروأنثثا أنهثثي هثثذا الجهثثد المتواضثثع أن أتوجثثه بثثوافر الشثثكر  فثثي هثثذا المقثثام

الدراسثة الصثباحية، لمثا بثذلوه معثي مثن  – الجميلثةاالفاضل في قسم التشكيلي فثي كليثة الفنثون 

  . لدراسةجهود طيلة فترة ا

 

وكثثذلك أتقثثدم بالشثثكر الجزيثثل  لثثة األسثثتا  الثثدكتور عثثلء شثثاكر محمثثود عميثثد كليثثة الفنثثون  

  ة.للطل  خصوصا في الدراسة الصباحي وتشجيعه ، لمؤازرتهالجميلة

 

 المسثثتمرين واهتمامثثهقسثثم التشثثكيلي لمتابعتثثه  رئثثيسبالشثثكر الجزيثثل الثثة السثثيد  أيضثثاواتقثثدم  

   فجزاه هللا

 زاء. خير الج

 

كما انني ال أنسة ان أتقدم بجزيل الشكر  لة جميع زملئي وزميلتي في القسثم الثذين رافقثوني 

 القادمة. المستقبليةاعزاء في فترة دراستي في الكلية وفقهم هللا في حياتهم  اخوة
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خخخ   
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ددد   

 

 ملخص البحث
 

ان للبيئة التي يعيش في االنسان تأثير كبير علة مستقبله، وقد تتمثل فثي سثلوة او نتثا  يقدمثه        

للمجتمثثع الثثذي يحثثي  بثثه، والفنثثان كجثثزء مثثن هثثذا المجتمثثع قثثد تثثنعكس تثثأثيرات البيئثثة التثثي عثثاش 

ته الفنية، ويمكن ملحظة  لك من خلل المثدارس واألسثاليب التثي يتاثذها وترعرع فيها علة نتاجا

للتعبيثثر عثثن دواخلثثه، الواقعيثثة والتعبيريثثة مدرسثثتان جسثثدتا الحيثثاة بصثثدقها وتأثيراتهثثا فثثي المجتمثثع 

ن الحديث تياراي يهتم بالمشاعر واألفكار والحاالت النفسثية العراقي، وتمثل المدرسة التعبيرية في الف

التي يمُر بها اجنسان ويحاول التعبير عنها لذا تظهر في نتاجات الفن التعبيري جوانب تربوية هامة 

تركز علة مشكلت اجنسان في مجتمعه وعصره والتي أسهمت في تغيير نمث  السثلوة الفنثي لثدى 

حدى التيارات التي تشتغل علة الذات واألحاسيس وعلقة الفرد بالمجتمع الفنان الحديث باعتبارها أ

التعبيثري  والعصر، من هنا يركز البحث الحالي علة استكشاف الجوانب التعبيرية في نتاجات الفثن

للفنان سيروان باران، حيث تألف البحثث الحثالي مثن خمسثة فصثول وقثد تضثمن الفصثل األول مثن 

ي بمشكلة ال بحث وأهمية البحث والحاجة  ليه . أما هدف البحثث فقثد تثم تحديثده بالكشثف البحث تعريفا

 عن الواقعية التعبيرية في اعمال سيروان باران.  

وقد قام الباحث بتحديد أهم المصطلحات الواردة في البحث أما الفصل الثاني فقد أشتمل علة          

 مبحثين األول يمثل المدارس الفنية وحركاتها. 

 أما المبحث الثاني فقد تناول الواقعية  في الرسم الحديث، ودراسات سابقة.         

، مجتمثثع البحثثث واختيثثار العينثثة          أمثثا الفصثثل الثالثثث فقثثد احتثثوى  جثثراءات البحثثث وتضثثمن 

 ( خمسة  نما   .5وتحليلها والبالغة )

صثثل الرابثثع بنتثثائج البحثثث واعتمثثد البحثثث المثثنهج الوصثثفي التحليلثثي عنثثد تحليثثل العينثثة. وجثثاء الف

 واالستنتاجات فضلي عن التوصيات والمقترحات، ومن أبرز النتائج التي توصل  ليها الباحث .

أوصة الباحث بضرورة عمل دراسات تتناول اعمال سروان باران التعبيرية التجريدية  .1

 .والمأساوية

نان خصوصا انه من أصول البيئة التي عاش فيها الف تأثيراتمن المهم دراسة   ن  كر الباحث .2

 .كردية ود رس  في جنو  العراق ثم تنقل في بلدان عربية وغربية 
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Research Summary 
 

 
       The environment in which a person lives has a great impact on his 
future, it may be represented in a behavior or a product that he presents 
to the society that surrounds him, the artist as part of this society may 
reflect the effects of the environment in which he lived and grew up on 
his artistic productions, this can be seen through the Technical Schools 
and methods he takes to express From its insides, realism and 
expressionism are two schools that embodied life with honesty and its 
effects on Iraqi society. The expressive school in modern art represents 
a current that cares about feelings, thoughts, and psychological states 
that people go through and try to express. Therefore, important 
educational aspects of expressive art appear in the products of art that 
focus on human problems in his society and his age, which Contributed 
to changing the pattern of artistic behavior of the modern artist as one 
of the currents that operate on the self, feelings, and the individual’s 
relationship with society and the era. Hence, the current research 
focuses on exploring the expressive aspects of the products of 
expressive art by the artist Sirwan Baran, where the current research 
consisted of five chapters, the first chapter included From the research a 
definition of the research problem and the importance of the research 
and the need for it. The aim of the research was determined by 
revealing the expressive realism in the works of Sirwan Baran. 
         The researcher has identified the most important terms contained 
in the research, while the second chapter included two topics, the first 
representing the technical schools and their movements. 
        The second topic dealt with realism in modern painting, and 
previous studies. 
        The third chapter contained the research procedures and included 
the research community, sample selection, and analysis, which 
amounted to (5) five Plates. 
The research adopted the descriptive-analytical method when analyzing 
the sample. The fourth chapter came with research results and 
conclusions as well as recommendations and suggestions, among the 
most prominent results reached by the researcher. 
1. The researcher recommended the necessity of conducting studies 
dealing with Sarwan Baran’s abstract and tragic expressionist works. 



 

ززز   

 

2. The researcher mentioned that it is important to study the effects 
of the environment in which the artist lived, especially that he is of 

Kurdish origin and studied in southern Iraq and then moved to 
Arab and Western countries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 
 االطار المنهجي للبحث

 

 
 

 

 مشكلة البحث أوال: 

 
اسثلو  الفنثان كبصثمة او  الثذي اصثبووالكشف عن الواقعية التعبيرية في اعمثال سثيروان بثاران 

يتجاوز معظم اعماله، تأخذ تأثيرها علة  ، وان الواقعية التعبيريةن غيرهتوقيع يشتهر به ويميزه ع

إلنسثثان، وقثثد شثثكل أحثثد لالداخليثثة  والمعانثثاة الظثثاهر السثثطحي الاثثادع محثثاول تجسثثيد الطبيعثثةبثثه 

، المأسثثاويةالمعطيثثات التثثي اعتمثثدها الفنثثان التشثثكيلي للتعبيثثر عثثن كثيثثر مثثن المضثثامين الفكريثثة و

 تعبيرية.ي أبعادا ليمتلك المنجز الفن

 

ي أعمثق بكثيثر،  لثذلك فقثد ومحثدد  امضثمون التعبيرية في اعماله يحملوالفنان الذي يجنو نحو  شثيئا

، لتالثق لثدى التعبيرية اليصال رسالة وتسلي  الضوء علة البقع التي ركز عليها الفنثاناستادمت 

الصورة الكليثة للعمثل  لتجسيدافيا ، مما تطلب جهدا  ضبما يرنو اليه الفنان لتفكيرلنسان الدوافع الا

قد يميلون للرمزية التعبيرية فثي طثرح المشثكلت التثي تتعلثق بالسثلطة سيما وأن الفنانين ال الفني 

غيثثر منفصثثلة عثثن  سثثيروان بثثاران لكثثرديتجربثثة الفنثثان التشثثكيلي ا نلحثثل، وهكثثذا والسياسثثة

فثي الحثرو  لوحاتثه عثن معاناتثه ل ل، حيث عبثر مثن خثبالواقعية التعبيريةالمرجعيات المرتبطة 

، ارضثه واألزمثات التثي يمثر بهثا بلثدهوالتهجيثر القسثري مثن و األمريكي للعراق للحتالتحت او



 

سس

س 

 

 

، وفثي ضثوء  لثك تثتلاا مشثكلة البحثث بالسثؤال واحد من اهم فناني الواقعية التعبيريثةحتة عد 

 ؟سيروان باراني في أعمال الفنان التشكيل الواقعية التعبيرية : كيف نكشف عنالتالي

 

 

 أهمية البحث ثانيا:

 

، سيروان بارانأعمال الفنان التشكيلي  فيالواقعية التعبيرية ل دراسة لن ش أ  أهمية البحث من خ

 ضثمن عثدد مثن لوحثات  لثك الفنثان موضوعية واالسلوبيةت اللتفكيك دالال ويسعة هذا البحث

البصثرية عمومثا مثن رسثامين  في الفنثون ودراستها وتحليلها، ويمكن أن يفيد البحث المشتغلين

 .كاديمية التي تعنة بالفن التشكيليالللمؤسسات ا ونقاد، وكذلك تقديم الفائدة

 

 أهداف البحثثالثا: 

 

  .سيروان بارانفي أعمال الفنان التشكيلي كشف الواقعية التعبيرية  -

 بناء التكوين. واستخداماتها في ومادتها الرموزلجوانب الفنية التشكيلية لهذه ا -

 

 

 حدود البحثرابعا: 

 

 )م٢٠٢٠-٢٠١٦) الحدود الزمنية: اللوحات التشكيلية المرسومة بين عام. ١

 .العراق، األردن، لبنان، مصرالحدود المكانية: اللوحات التشكيلية المرسومة في . ٢

شثثكيلي أعمثثال الفنثثان الت فثثيالواقعيثثة التعبيريثثة الحثثد الموضثثوعي: يقثثوم الباحثثث بدراسثثة . ٣

 سيروان باران.

 

 تحديد المصطلحاتخامسا: 
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 :. الواقعية١

المثثذهب الثثذي يثثربط جميثثع األشثثياء بثثالواقع وبالمعرفثثة وبالطبيعثثة المسثثتقلة البعيثثدة عثثن التفكيثثر  -

والتخيل والمعتقدات بالواقعية الفلسفية، وتبتعد هثذه الواقعيثة بشثكٍل كبيثٍر عثن المثاليثة، بثل ويمكننثا 

 .68 للمثالية القول إنها نقيض  

 .69 الواقعية هي انعكاس للحياة الحقيقية فائقة الدقة -

 

 التعبيرية: . ٢

تُعتبر من االتجاهات الفنية التي تقوم علة تمثيل ومحاكاة الطبيعة وتجسيدها، مع مراعاة الوصف  - 

ت بعثد الدقيق االنفعاالت واألحاسيس الصادرة عن النفس، كمثا تُعتبثر مثن الحركثات الفنيثة التثي قامث

 .المدرسة التأثيرية، ومن الحركات التي انتشرت في ألمانيا ومنها  لة المتبقي من الدول األوروبية

 المدرسة التعبيرية تتجه في أعمالها  لة تسجيل القيم المعنوية أكثر من تسجيل األحداث الواقعية.  -

عة المبثدع مجتهثداي فثي هثذا فعند الفنان أو األديب التعبيري تُحذف صثور العثالم الحقيقثي، بحيثث يسث

التل م بثين مثا يشثاهده مثن أشثياء وبثين مشثاعره وعواطفثه وأحاسيسثه  الحذف  لة خلق حاالت من

 الذاتية
70
.  
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الثاني الفصل  

 

 ية والدراسات السابقةالنظر الخلفية

 

 أوال: المدارس الفنية وحركاتها

 

ة انطلقثثت منهثثا التشثثكيلية، صثثحيو ان يمكثثن افتثثراض ان الواقعيثثة البدائيثثة هثثي اول مدرسثثة فنيثث      

الغثثرض منهثثا توثيثثق الحيثثاة البدائيثثة لإلنسثثان القثثديم والتثثي سثثبقت الكلسثثيكية، وبعثثد  هثثور الثثديانات 

تعثثددت وتنوعثثت وكثثثرت المثثذاهب وتسثثاير الفنثثون لادمثثة الثثدين خصوصثثا المسثثيحية فثثي اروبثثا، 

وقواعثثد  التعبيثثر بأسثثلو  شثثكلبثثدا بالكلسثثيكية التثثي اهتمثثت  أوروبثثا واألشثثكال الفنيثثة والتشثثكيلية فثثي

 المبثثدعين أخثذوا ودرسثثوا الفنثثون مثن خثثلل آثثثار اللثثذينالقثثدماء  الفنثثانينرسثثات لثدى  فنيثثةوقناعثات 

م له السابقين
71
. 

 

الذي انتشر وتعدد في القثرون والعصثور واألزمنثة الوسثطة  الفن المسيحي ترةبعد انقضاء ونهاية ف  

 أوائثل القثرن الاثامس عشثر وصثاحب  لثكأواخر القرن الرابثع عشثر وفي  فن النهضة فسطع و هر

اعتثثزاز وتفثثاخر الفنثثان  االيمثثان بالعقثثل والقثثيم اجنسثثانية والتحضثثر والتقثثدم واالبثثداع والتجثثدد وايضثثا

ئبا في مجتمع كبير،  ال  ن التغيرات واألحداث الدينية والسياسية بفرديته وموهبته بدال من  ن يكون  ا

فثثن  ميلديثثة كثثان لهثثا دور فثثي  هثثور 1600والفكريثثة التثثي  هثثرت فثثي المجتمثثع خدمثثة الطبقثثة عثثام 

الثذي ارتثب  بالعثائلت واألسثر  الروكوكثو وطثراز الطبقثة البرجوازيثة الثذي كثان فثي خدمثة الباروة

 1789عثام  الثثورة الفرنسثية عبعثد قيثام وانثدال فرنسثا الحاكمة، علة أن طراز الروكوكثو اختفثي مثن

الجديثدة الكلسثيكية ميلدية و هر بها طراز فني استمد من مقوماته الفنون اجغريقية الرومانية بإسم 

(العائدةاو )الكلسيكية 
72
 . 

 

                                                           
71
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وتوالثثت وتتابعثثت الحركثثات الفنيثثة والتشثثكيلية فثثي الغثثر  منثثذ مطلثثع القثثرن التاسثثع عشثثر فظهثثرت 

وغيرهثا  والواقعيثة االنطباعية والتأثيرية والوحشية ثم التكعيبيثة والمسثتقبلية والتعبيريثة والرومانسثية

 من اتجاهات المدارس الحديثة.

 

، الواقعية في الفن التشكيلي بشكل عام شاملة جامعثة بثل وهثي أم كثل االسثاليب واالتجاهثات الفنيثة أن

الواقعية في التشكيل العراقي تنوعت وتشعبت كما هو حال الواقعية كمفهوم عريض وواسع. وأهم مثا 

 تسمت به الواقعية العراقية هي )الرمزية(

 

فمنثذ الجيثل المؤسثس أألول  ،الثواقعي باألسثلو مارسثة فثنهم اغلب الفنانين التشكيليين قثد بثدأوا بمان 

 بالواقعيثة خاصثة فثي فثن الرسثم، االهتمثامللحركة التشكيلية المعاصرة في العراق برز بشكل واضثو 

وعثودة عثدد  في بغداد،1939و هر االتجاه االكاديمي المدرسي مع تأسيس معهد الفنون الجميلة سنة 

 .من الفنانين من خار  العراق

 

وفي تلك الفترة انشغل اولئك الرواد ببناء الحرفية والمهنية التقنية للفن خاصثة )الرسثم( والتأكيثد علثة 

 .واألشااص والتشريو والظل والضوء والنسب وغيرها كالمنظور ،الشروط الفنية المدرسية

 

م حتة أن شاكر حسن آل سعيد رغ –عطا صبري  –حافل الدروبي  –فائق حسن  :وكان من رموزها

تحفظه في التعامل الصورة وتوجهاته الدينية المتصوفة في الفن فقد بدأ اكاديميا واقعيثا. فالتزمثت هثذه 

  النابة الرائدة بر ية مدرسية قدمت اعماال رائعة تشرف بها الفن التشكيلي العراقي.

 

الجماعثات وكانثت هثذه  انطلقت فكرة الجماعات الفنية في العراق في الامسثينيات بواسثطة رواد الفثن

الفنية نواة للتجديثد فثي الفثن التشثكيلي وتعثد اول محاولثة عربيثة فثي تنويثع االسثاليب وتطثوير الثر ى 

الفنية من الرسم باالسلو  الطبيعي او الواقعي الة االساليب الحديثة كاالنطباعيثة الجديثدة والتعبيريثة 

ني بيكاسثو رائثد التكعيبيثة طاغيثة والتكعيبية ، في مرحلة زمنية كانت )شاصية الفنان العالمي االسثبا

 .علة الجميع( كما يقول الناقد الفنان شاكر حسن آل سعيد

 



 

ططط   

 

رسثم لوحثات  ات  خصوصثا الفنثان العراقثي في اعمال الواقعية التعبيرية واالنطباعية برزت سمات 

يفيثة مضامين خاصة بالتراث الشثعبي العراقثي والبغثدادي ومنثا ر البيئثة العراقيثة وطبيعثة الحيثاة الر

والحضرية ومشاكل االنسان العراقي حيث تكون التعبيرية في تلك المضامين )هادئة اكثثر مثن كونهثا 

 ..انفعالية تظهر فيها ضربات الفرشاة( كما يقول الدكتور كا م شمهود

  

ان الفنان بشاصيته كفرد عراقي بروح شاعرية ويعيش تحت ضغ  االنظمة القمعية يميل في لوحاته 

اساليب المدارس الرمزية والتعبيرية والتكعيبية في اغلب االحيان ، لكثن يغلثب عليثه فثي  الة استادام

مضامين لوحات آخرى اسلو  مركب يجمع الر ية االنطباعية والرومانسية في حركة الفرشاة والقلم 

مثو وتلمس االلوان ، وقلما نجد االسلو  التعبيري االنفعالي الذي يظهر الوجه محطم او مشثوه المل

 في اللوحة
73
.  

 

 
 

 في الرسم الحديث الواقعية ثانيا: 
 

جثثاءت المدرسثثة الواقعيثثة ردا علثثة المدرسثثة الرومانسثثية، فقثثد أعتقثثد أصثثحا  هثثذه المدرسثثة        

بضرورة معالجة الواقع برسم أشكال الواقع كما هي، وتسلي  األضواء علة جوانب هامة يريد الفنثان 

الواقع بدقائقه دون غرابة أو نفور. فالمدرسثة الواقعيثة ركثزت علثة  يصالها للجمهور بأسلو  يسجل 

االتجاه الموضوعي، وجعلت المنطق الموضوعي أكثر أهمية من الذات فصور الرسام الحياة اليوميثة 

بصدق وأمانة، دون أن يدخل  اته في الموضوع، بل يتجرد الرسام عن الموضوع في نقلة كما ينبغي 

.اكل المجتمع من خلل حياته اليومية، أنه يبشر بالحلولأن يكون، أنه يعالج مش
74

 

 هثرت الواقعيثة كحركثةه مهمثةه فثي أغلثب مجثاالت الحيثاة فثي النصثف الثثاني مثن القثرن التاسثع       

عشر، وهي حركةٌ تقوم علة تصوير الكائنات واألشياء بصورةه واضحةه كما هي في الواقع، ودخلثت 

 .لفن واألد  والمسرحفي مجاالته عديدةه كالفلسفة وا

تم تعريف المذهب الذي يرب  جميع األشثياء بثالواقع وبالمعرفثة وبالطبيعثة المسثتقلة البعيثدة عثن       

التفكيثثر والتايثثل والمعتقثثدات بالواقعيثثة الفلسثثفية، وتبتعثثد هثثذه الواقعيثثة بشثثكله كبيثثره عثثن المثاليثثة، بثثل 

                                                           
73

 ٢٠١٤ -صحيفة المثقف  – جبار مهدي حكمت  
74

 ٢٠١٢ -موقع جامعة المستنصرية  – البصري سعد  يــــلف. د.أ  



 

ظظظ   

 

فة الواقعية هو الفيلسوف اليوناني أفلطثون والثذي ويمكننا القول  نها نقيٌض للمثالية، ومن أشهر فلس

 .كان لديه نظريته الااصة

 

علة الرغم من  مكانية قبول أو رفض الواقعية فثي جميثع المجثاالت، فقثد كثان الفلسثفة فثي تلثك       

، فمثن الممكثن أن يكثون  الفترة من الممكن أن يكونوا واقعيين أو غير واقعيثين حثول مواضثيع  ماتلفثةه

ا واقعيًّا في الحياة اليومية الواضحة كاألشياء وخصائصثها، ولكثن مثن الممكثن أن يكثون غيثر الشا

واقعي حول القيمة الجمالية واألخلقية لهذه األشياء، ومن الصعب معرفة ما   ا كثان الشثاا واقعيًّثا 

 حول موضوعه معينه 
 .أو غير واقعي، ولكن من الممكن القول بأن الشاا أكثر أو أقل واقعيةي

 

نظرية أفلطون في الواقعية من أقثدم وأشثهر النظريثات الفلسثفية، والتثي تشثير  لثة الواقعيثة مثن       

منطلق وجود العموميات واألشثياء المجثردة، وقثد أكثد أفلطثون مثن خللهثا علثة أن العموميثات مثثل 

برهنثةٌ فثي أشثياءه األحمر والجمال والعدل وما  لة  لك هي عموميات ألشياءه عديدةه وهي موجثودةٌ وم

 محددةه وال توجد بشكله مستقله عن  لك.

 

اعتبرت الواقعية بدايةي للفن الحثديث ودخلثت  لثة الفثن بعثد قيثام الثثورة الصثناعية فثي فرنسثا فثي       

أربعينيات القرن التاسع عشر، ورفضت كل األشكال واألساليب التقليدية في الفثن والرسثم واعتبرتهثا 

دثت ثورةي في عالم الرسم واللوحات، حيث وسعت المجال داخل الفن وعملت علة قديمة الطراز    أح

 دخال األحداث الواقعية والحياة اليومية فثي اللوحثات الفنيثة، ودمثج الفثن مثع الحيثاة ورفثض التقنيثات 

 .التايلية والصور المثالية والمفاهيم األدبية

 

ا بينت الواقعية في لوحاتها كيفية تنظيم       الحياة من جميع الجوانب االجتماعيثة واالقتصثادية  وأيضي

ثا     والسياسية والثقافية،    عمدت  لة  تصوير ليس فق  الجوانب الجميلة من الحيثاة اليوميثة بثل أيضي

صورت األجزاء واللحظات غير السارة في هذه الحياة، واستادمت لذلك اللوحات المظلمثة والترابيثة 

 العليا للفن الرفيع. والتي واجهت من خللها المثل

 Jean-Francoisوكان هناة العديد من الرسامين الواقعيين ومن أشهرهم جان فرانسثوا ميليثه )     

Millet( وأونور دوميير )Honore Daumier( وغوستاف كوربيه )Gustave Courbet كمثا ،)



 

ععع   

 

رة علثة لوحثاتهم بشثكله تأثر العديد من الرسامين االخثرين بالواقعيثة، ولكثنهم لثم يسثمحوا لهثا بالسثيط

، ومن أهم هؤالء الرسامين هو الرسام الروسي  يليا ريبين   .Ilya Repinكامله
75
 

 هثثرت الواقعيثثة األدبيثثة كحركثثةه أدبيثثةه مثلثثت الواقثثع كمثثا هثثو مثثن دون  ضثثافاته أخثثرى كالتايثثل      

و ضثثافة الرومانسثثية علثثة الروايثثات والقصثثا، فقثثد عمثثدت علثثة سثثرد القصثثا حثثول األشثثااص 

 .والتجار  اليومية الحياتية خاصةي حياة الطبقات الوسطة والدنيا في المجتمع

 

الرومانسية التي اتبعها األدباء في رواياتهم وقصصهم فثي القثرن الثثامن عشثر هثي التثي أدت  لثة     

ا مثن الحركثة الفنيثة   هور الواقعية األدبيثة كثرد فعثله علثة هثذه الرومانسثية الزائثدة، وقثد كانثت جثزءي

واقعية التي بدأت في فرنسا فثي القثرن التاسثع عشثر، واسثتمرت حتثة أوائثل القثرن العشثرين، ومثن ال

 وغوسثثتاف فلثثوبير (Honoré de Balzac) أشثثهر الكتثثا  الثثواقعيين هثثو أونوريثثه دي بلثثزاة

(Gustave Flaubert). 

 

ا النثرويج، وقثد بدأ  هور الواقعية في المسرح في منتصف القرن التاسع عشر في أوروبا وتحديدي      

كثثان الكاتثثب المسثثرحي هنريثثك  بسثثن هثثو أول مثثن قثثدمها فثثي الثثدراما والمسثثرح وعثثرف بلقثثب أبثثو 

الواقعيثثة، وقثثد هثثدفت الواقعيثثة المسثثرحية  لثثة وجثثود المزيثثد مثثن الدقثثة وتمثيثثل الحيثثاة الحقيقيثثة علثثة 

ا عملت علة تزوي د المسثرح بثاألدوات المسرح، واالبتعاد عن الموضوعات التقليدية والايالية، وأيضي

اللزمثثثة لتمثيثثثل الواقثثثع كإضثثثافة خلفيثثثاته وأثثثثاثه وكائنثثثاته علثثثة خشثثثبة المسثثثرح، والقيثثثام بثثثبعض 

 التصميمات الداخلية للمسرحيات.
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 ٢٠٢٠ -موقع اراجيك  – الشيخ مروة  



 

غغغ   

 

 

 في الرسم الحديث التعبيريةثالثا: 

 

ي مذهب الفن يستهدف في المقثام األول التعبيثر عثن المشثاعر أو العواطثف والحثاالت الذهنيثة التث     

تثيرها األشثياء أو األحثداث فثي نفثس الفنثان ويثرفض مبثدأ المحاكثاة األرسثطية، تحثذف صثور العثالم 

مثثع هثثذه المشثثاعر والعواطثثف والحثثاالت، و لثثك مثثن طريثثق تكثيثثف األلثثوان،  تثثتلءمالحقيقثثي بحيثثث 

  وتشويه األشكال، واصطناع الاطوط القوية والمغايرات المثيرة.

من أكثر تيارات الفن  ثارة للجدل وواحدة من أهم التيارات الرئيسية للفن  كانت المدرسة التعبيرية     

لعدة أسا ؛ فقد نشأت في جو كان يسوده الظلثم والقهثر، وكثان  لثك  20والـ 19الحديث في القرنين الـ

في  ل الحر  العالمية األولة والثانية، باجضافة  لة خصائصها في التعبير عن الشاصثية  والثذات 

 .العميقة

ر العواطثف واالسثتجابات       فهو األسلو  الفني الذي لم يسع فيه الفنان  لة تصوير الواقع، بل صثول

التي تثيرها األحداث داخل الشاا. ويعتبر هو الهدف الذي يحققه الفنان من خلل التشويه والمبالغة 

 والبدائية والايال، والتطبيق العنيف والديناميكي للعناصر.

هثثو أكثثثر مثثذهب فنثثة متثثأثر بالذاتيثثة المفرطثثة.  التعبيثثريقثثد جيرالثثد ويلثثز بثثأن المثثذهب أشثثار النا     

وترتب  التعبيرية بالفن األلماني في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، علة الرغم من 

 أن ملمحها تتبدى في بعض األعمال الفنية التي ترقة  لة العصر الوسي .

مصثطلو التعبيريثة يمكثن  طلقثه علثة األعمثال الفنيثة مثن أي عصثر،  ال أنثه علة الثرغم مثن أن     

مرتب  بشكل محدد بالفن األلماني الذي  هر في القرن العشرين. وقد  هرت التعبيرية كرد فعل علة 

 االنطباعية والفن األكاديمي. 

األلوان والاطوط لعرض وقد طور كل فنان أسلوبيا شاصييا للغاية مستغلين التعبيرات التي تنتجها     

الموضثثوعات الدراميثثة المليئثثة بالعاطفثثة، أو لنقثثل تعبيثثرات الاثثوف والرعثثب والبشثثاعة، أو ببسثثاطة 

 لعرض قوة الهلوسات والحاالت الذهنية وما تفعله الطبيعة بالشاصية والذات الداخلية.

ثثل  دوارد مثونش وجثيمس من اشهر الفنانين هذه المدرسة الفنية فان كثو   والعديثد مثن الفنثانين م    

و يجثثون شثثيلي ومثثاكس بيكمثثان وبثثابلو  -رائثثد المدرسثثة الوحشثثية – نسثثور وهثثودلر وهنثثري مثثاتيس 

 .بيكاسو وبول كليي وغيرهم



 

ففف   

 

وكان هؤالء الرسامين في ثورة ضد ما اعتبروه الطبيعة الطبيعية السطحية للنطباعية األكاديمية.     

ة الروحية، وسعوا للقيام بثذلك مثن خثلل تعبيثر عصثري وبثدائي فقد شعروا أن الفن األلماني يفتقر  ل

 وعفوي وشاصي للغاية.

ومن الفنانين العراقيين الذين استلهموا من التعبيرية طريقا للتعبير عن ما ياتلج في دواخلهم الفنان     

 محمود صبري والمعماري طارق مظلوم والفنانة ليزا فتاح والفنان سيروان باران

  



 

  ق قق 

 

 

 والواقعية التعبيرية عــارف سيـروان بـارانرابعا: 

 

حاصل علة شهادة بكالوريوس فنثون جميلثة / جامعثة بابثل، عضثو فثي  1968من مواليد بغداد      

نقابثثة الفنثثانين العثثراقيين، جمعيثثة التشثثكيليين العراقيثثة، اللجنثثة الوطنيثثة للفنثثون التشثثكيلية، الرابطثثة 

 .AIAPالدولية 

 

واقثام معثارض شاصثية عثدة،  2021الثة  1991المعثارض العالميثة منثذ  شارة في العديثد مثن    

2002- ،وحصل علة العديثد مثن الجثوائز مثثل جثائزة بينثالي فثي العثراق ومصثر وتثونس للعثوام

1995   ةرودلل يلودلا سرحملا ناجرهم يف يبهذلا ماسولاو2002 عمثل مدرسثا فثي كليثة الفنثون  

 اليا للعمل الفني.سنوات، ومتفر  ح ٧الجميلة لمدة 

 

 ن عملية اجبداع المتنامية لدى الفنان العراقي سيروان بارن عثارف، تكمثن فثي تقنيتثه و التكنيثك    

تجعثثل أعمالثثه أكثثثر جدليثثة فثثي فلسثثفة مضثثمونها التعبيثثري وال تعيثثق شثثكلها فثثي عمليتثثه البنائيثثة 

جبثثداع مكنتثثه فثثي التصثثرف بحريثثة فثثي  دارة مشثثهده والتكوينيثثة للعمثثل الفنثثي وخلفيتثثه الثقافيثثة فثثي ا

ي في تو يف اللوانه بمجال يشكل قثوة و اتجاهثا بصثريا يعطثي حيثاة علثة  البصري البلي  وخصوصا

 .هو يحاول استعراض مهاراته التقنية في تنفيذ أعماله التعبيرية، باقي لوحته

 

ول هو )موضوعه التعبيري( والثثاني كان يهتم في تشكيل تجربته في اتجاهين األ الفنان سيروان    

هو ) تقنيته التلوينية والتركيبية والبنائية بمجمل مشهده البصري ( وقثد نفثذت جثل أعمالثه بتثأثيرات 

ي قد رب   ،نفسية لمحيطه العراقي والعربي الذي يعايشه الفنان ومن الناحية الفكرية والثقافية هو أيضا

ي  ي ووطنيثثا . وعنثثدما نسثثتعرض مسثثيرة الفنثثان وأعمالثثه وجثثدنا فثثي نفسثثه بمحيطثثة المشثثحون عقائثثديا

المحصلة النهائية  لة أنه قثد خث  مسثيرته بثبثات وقثوة المبثدع الفثذ مثع أقرانثه بكثل مسثاراته التقنيثة 

لبحثثثه الشاصثثي وتمكثثن مثثن فثثرض هويتثثه الفنيثثة المتميثثزة فثثي المشثثهد البصثثري للفثثن العراقثثي 

 .المعاصر

 



 

ككك   

 

ي مه     ي بعطائثثه الفنثثي لحثثد االنسثثجام بتوافقاتثثه التكوينيثثة الفنثثان سثثيروان كثثان دائمثثا ي ومنسثثجما مومثثا

العطاء والتمرد، متناسق ومتزن في هرمونية أعماله التي هي حصيلة  ،واللونية ما بين الاير والشر

خبرته ووجدانيته الكبيرة للتقنيات التشكيلية أدواتها الااصة في عملية اججراءات التنفيذية والعمليثة 

 وهذا يعتمد علة خلفية الفنان الثقافية ومدركاته األكاديمية أو الحسية. والحسية. 

 

 

 

وبنظرة أشمل نجد أن ما تعبلثر عنثه لوحثات بثاران تتوافثق وحثال كثل المجتمعثات العربيثة، التثي     

تعاني قهراي من أنظمتها الحاكمة، حتة لو ابتعدت عن الشكل التقليدي لقوى االحتلل الاارجية، فقثد 

 األنظمة الحاكمة تقوم بالمهمة علة الوجه األكمل. أصبحت

 

ما بين الشاوص والمكان والحدث، تتحدد الاطثوط الدراميثة للوحثة عنثد بثاران، عنصثر الثزمن     

هنا ممتد لعدة سنوات، وأنظمة حكم ماتلفة، سواء نظثام صثدام حسثين، ثثم العثدوان األمريكثي علثة 

 الن، تحت نظام حكم هش، تتنازعه الفتن الطائفية. العراق، وصوالي لتفتت المجتمع العراقي ا

 

طوال هذه الفترة ومن خلل عدة أماكن أشثهرها السثجون والمعثتقلت، تتجمثع الشاصثيات فثي      

 مجموعات ـ كتل لونية ـ مساجين بملبسهم الزرقاء. هذا في ما ياا أفراد الشعب. 

  



 

للل   

 

 

 

 الدراسات السابقة

 

من االدبيات والمصادر العلمية التثي لهثا صثله بموضثوع البحثث مثن  الباحث علة مجموعة عأطل     

البحثيثثة واججثثراءات اال انهثثا تناولثثت  ةالمصثثادر تاتلثثف مثثن حيثثث المضثثمون والموضثثوع والمشثثكل

 :ومن هذه الدراسات العراقيالرسم في  والواقعيةموضوع التعبيرية 

 

 

        فرري األعمررال الفنيررة التشرركيلية  أثررر الحركررة التعبيريررة) عبرراس خزعررل حسررين خلررفدراسررة

مالحثثم التصثويرية االولثثى علثثى سثثقوف وتطرقثت الدراسثثة الثثى ال ٢٠١٢( عررام العراقيرة المعاصرررة

وعبر كذلك ومن خالل طقوسه  وجدران الكهوف التي دلت على كفاءة وحيوية تعبيرية ودقة واقعية.

ه التثثي كثثان يسثثتجمعها بنشثثاطات حركيثثة كثثالرقص واألصثثوات الحثثادة والثثركض ليحثثتفظ بانفعاالتثث

 الستنفارها في الصيد والتي تساعده في السيطرة على طرائده. 

وفثثي عصثثر االسثثتقرار والزراعثثة ونشثثوء التجمعثثات البشثثرية فثثي العصثثر الحجثثري الحثثديث عبثثر 

االنسان عن رغبات اضافية ودوافع مغايرة تمثل انزال المطثر وتمجيثد الخصثب والتوالثد فعبثر عثن 

ودمثثى تمثثثل اآللهثثة األم، ثثثم تغيثثر تعبيثثره نحثثو الطبيعثثة ليعبثثر عثثن رؤيثثاه  انجازهثثا فثثي رسثثومات

الميثولوجية والدينية عن فكر ديني بتعدد اآللهثة، علثى ارض سثومر ازدادت قثوة التعبيثر فعبثر عثن 

واقعه الحضاري ونضج طقوسه الدينية والحياتية بأساليب فنية معتمدة على التحريف وقوة الخطوط 

ت عديدة بين الحز والحفر والحك والتطعيم باألحجار الطبيعية. فكان التعبير واضثحا  والمبالغة بتقنيا

 .وجليا  في عيون المتعبدين وجمود حركاتهم التعبدية في بساطة التكوين واختزال االشكال

 

 

 

       األبعراد التربويرة فري الرسرم إبرراهيم )بشرائر محمرد و حمدية كراظم روضران المعمروريدراسة

تيثارا   التثي تمثثل المدرسة التعبيريثة فثي الفثن الحثديثوتطرقت الدراسة الى  ٢٠١٧عام  (التعبيري



 

ممم   

 

يهتم بالمشاعر واألفكار والحاالت النفسية التي يمُر بها اإلنسان ويحاول التعبير عنها لثذا تظهثر فثي 

ي نتاجات الفن التعبيري جوانب تربوية هامة تركز على مشكالت اإلنسان في مجتمعه وعصره والت

أسهمت في تغيير نمط السلوك الفني لدى الفنان الحديث باعتبارها أحدى التيارات التثي تشثتغل علثى 

الذات واألحاسيس وعالقة الفثرد بثالمجتمع والعصثر، مثن هنثا يركثز البحثث الحثالي علثى استشثفاف 

مثن أربعثة حيث تألف البحث الحثالي  الجوانب التربوية في نتاجات الفن التعبيري في ألمانيا وأوربا،

فصول وقد تضمن الفصل األول من البحث تعريفا  بمشكلة البحث وأهمية البحثث والحاجثة إليثه. أمثا 

 هدف البحث فقد تم تحديده بالتعرف على األبعاد التربوية للفن ألتعبيري.

 

        ( عرام فري الرسرم الجرداري العراقري المعاصرر السرمات التعبيريرة) اسعد يحيى مسلمدراسة أ.م

 وأسثاليب المختلفثة للفنثان ال ارفثديني القثديم إلى دارسة السمات التعبيريثةوتطرقت الدراسة  ٢٠١٩

 إشتغاالتها في الرسم الجداري. )اآلشوري( و )المعاصر( وفقاَ ألليات

 قثثيراالع الجثثداري الرسثثم فثثي التعبيريثثة البحثثث أربعثثة فصثثول: الثثذي يتنثثاول السثثمات وقثثد تضثثمن 

 ألجثداري الرسموالتعبيرية .  مفهومو (.0111–0591الزمانية للبحث)فضال  عن الحدود  ألمعاصر،

 قي المعاصر.راالرسم ألجداري الع ثم )اآلشوري(، القديم قيراالع

 

  



 

ننن   

 

 

 مؤشرات االطار النظري

 

 .فكرية واجتماعية ثورة الواقعية التعبيريةشكلت   .１

 استادم الفنان التعبيرية لعكس الصورة الداخلية لما تاتلج نفسه. .２

 كالفن واالد  والتصميم والعمارة. هرت الواقعية كحركة مهمة في أغلب مجاالت الحياة  .３

 .المدرسة التعبيرية من أكثر تيارات الفن  ثارة للجدل وواحدة من أهم التيارات الرئيسية للفن الحديث .４

 حرو  واألنظمة السياسية االستبدادية كان لها األثر الكبير في لوحات سيروان باران. .５

 

  



 

ههه   

 

الثالث لفصلا  

 البحث إجراءات

 

 

 منهج البحث

ا لمالءمته لطبيعثة هثذه الدراسثة، حيثث يثتم       اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي؛ نظر 

 في هذا المنهج جمع البيانات وتحليلها الستخراج النتائج المطلوبة.

ث علثى المثنهج الوصثفي لتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة على األسئلة المطروحثة، اعتمثد الباحث 

 .دراسة االعمال الفنية التشكيلية خصوصاالذي يعتبر من المناهج المفيدة جدًّا في 

 

 مجتمع البحث 

فثي اعمثال سثيروان بثاران،  الواقعية التعبيريةالتي اتضح فيها باللوحات يتحدد مجتمع البحث      

 والتي تخدم اهداف البحث من حيث المضمون والشكل.

 

 

 حثعينة الب

وهي خمسة اعمال للفنان سيروان باران والتي انتجت البحث بصورة قصدية  اتتم اختيار عين    

 (٢٠٢٠ – ٢٠١٦بين العامين )

 

 

 أداة البحث

استادم الباحث مجموعة أدوات ومنها الملحظة والمقابلة الشاصثية مثع الفنثان واالتصثال عبثر     

 حليلي لعينة البحث.واستفاد من مؤشر االطار النظري في الوصف الت

 

 

 

 



 

ووو   

 

 

 تحليل العينات

 
 (١رقم ) العينة

 

 

 
 

 

 وصف اللوحة

 

جنود مستلقين علة الرض بمشهد علوي )عين الصقر( كعادته اسثتادام الفنثان سثيروان بثاران 

متر لرسم لوحته الوجبة األخيرة والتي تمثل مشهدا من  ٥الة  ٤كريليك علة القماش بقياس اال

 .بإيطاليا 58 مهرجان بينالي فنيسيا الحرو  التي خاضها العراق، لعرضها في 

 

 

 تحليل اللوحة

 القياس المادة المكان سنة الرسم عنوان اللوحة

 سم ٤٠٠x٥٠٠ أكريليك علة قماش ايطاليا ٢٠١٨ الوجبة األخيرة



 

ييي   

 

 

يصور الجنثود الثذين قتلثوا أثنثاء تنثاول وجبثة أخيثرة، يسثمو المنظثور الجثوي للوحثة للمشثاهد  

صاص المشهد بأكملثه مثرة واحثدة، كمثا لثو كثان يطيثر فوقثه او ان الجنثود بوضثع الجنثين، بامت

اللوحة هي انعكاس للعنف الطائفي الذي اجتثاح معظثم أنحثاء الشثرق األوسث  منثذ الغثزو الثذي 

 .2003قادته الواليات المتحدة للعراق عام 

 

رهيب والمستقبل المشؤوم  نه يسل  الضوء علة لحظة غريبة مجمدة في الزمن بين الحاضر ال

أو عدمثثهك كمثثا يثثوحي العنثثوان ، فثثإن الجنثثود الثثذين تثثم تصثثويرهم يتنثثاولون وجبثثتهم  -الوشثثيك 

 األخيرة ، وهم مستلقون في أوضاع أجنة ويقتلون أثناء  لك.

 

يشير العدد الهائل منهم وتجانس وجوههم وملبسهم  لة الطبيعة الل نسانية لمثوقفهم و مكانيثة  

واالستغناء عنهم. للتأكيد علة تأثير القطعة بشكل أكبر، يتم لصق األلواح المعدنية التثي تبادلهم 

تحتوي علة كتلة من الابز )نشارة الاشب الجافة مع بقع من العفن( علثة القمثاش ، ممثا يمثنو 

المشاهد طبقة أخرى من التجربة الحسية للعمل الفني ، ممثا يسثمو لهثم بوضثع أنفسثهم فثي هثذا 

 .ستثنائي بفضل المقياس بالحجم الطبيعي للوحاتالظرف اال

 

في نقيض السجلت الفنية للمجد والوطنية المتصثورة فثي الحثر  ، يجعثل بثاران نقطثة جزالثة 

تلك الطبقثة مثن التعظثيم والكشثف عثن النتثائج الدمويثة ، المقفثرة ، والمثدمرة فثي أعمالثه الاثام 

والمنسق بعنايثة والثذي يثأتي بعثد الحثر  ، والصادقة. من خلل تجريده من التمجيد المصطنع 

فثثإن لوحاتثثه الواسثثعة النطثثاق مايفثثة ولكنهثثا تاريبيثثة بثثنفس القثثدر مثثن فاامثثة الصثثور القوميثثة 

ألبطال الحر  والجنراالت. بدالي مثن  لثك ، يرسثم أولئثك فثي الطليعثة ، الرجثل الصثغير الثذي 

كثيثثر مثن األحيثثان لديثه الكثيثثر يواجثه األسثوأ ويثثدفع أعلثة ثمثثن مقابثل الوعثثود الفارغثة ، وفثي 

 .لياسره في العملية بما في  لك حياته

 

تلحل ان اللون الزيتوني واالوكر تسيطر علة اللوحة في محاولة منه نقل المشاهد الة أجثواء 

الجبة والمعارة التي عادة ال نشاهد فيها سوى هثذه األلثوان باجضثافة الثة اللثون األحمثر وهثو 

 ف.رمز اخر للدموية والعن



 

أأأأ   

 

 

ا لكونه مشاركيا في الانادق وكذلك مراقبيا علة الجانبين ، يحافل الفنان علة منظثور فريثد  نظري

لمفهوم الحر ، يبدو ان الفترة التي قضاها سيروان في الادمة العسكرية اثرت عليه باجضافة 

 الة األيديولوجية والدينية والحرو  التقليدية التي عاشها. 

 

ة الدوام حاالت من الحر  وآثارها. لقد تعرض ألهثوال وعنثف طثائفي كانت حياته تتاللها عل

. فنه هو انعكاس للمجازر والمعاناة التي أعقبثت  لثك ، 2003منذ الغزو األمريكي للعراق عام 

ثثا العديثثد مثثن األسثثئلة المتعلقثثة بثثديناميات القثثوة والاثثوف والقلثثق واألزمثثات  ولكنثثه يطثثرح أيضي

 الوجودية.



 

 ب بب

 ب 

 

 

  

 
 (٢العينة رقم )

 

 

 

 وصف اللوحة

رجال اسرى نصف عراة يصطفون بطثابر معصثوبي االعثين، يسثتادم الفنثان سثيروان بثاران الثوان     

الجثيش األمريكثي فثي  سثم والتثي تمثثل اسثرى عثراقيين لثدى ٢١۳x١٢۳االكريليك علة الكانفس بابعاد 

 .٢٠٠۳حر  عام 

 

 تحليل اللوحة

سير حر  مربوط علة المعاصم، ومعصوبي االعين كذلك. تعمد الفنان أن يضع الرجثال  ليلثين فثي     

ي يتكئون علة بعض كي يظهر جيوش  اللوحة لجيش مهزوم مشوه في استعراض عسكري، ولكنهم جميعا

 عملقة بموقف ضعف.

تكرر في مشثروع سثيروان بثاران. وهثو بثذلك يقثول  ن فكثرة األسثر ليسثت فقث  فثي العيون المغماة ت    

الحرو ، بل في المجتمثع، و ن أسثرى الحثرو  يكونثون فثي زمثن عنيثف مباشثر، ولكثن أشثكال األسثر 

 تمارس في المجتمع القبلي، واج عان لسلطة الحز  الواحد، وغير  لك.

 القياس المادة المكان سنة الرسم عنوان اللوحة

 سم ٢١۳x١٢۳ قماش علة أكريليك مصر ٢٠١٩ طابور



 

 ت تت

 ت 

 

 

ي  لثثة  لثثك تركثثزت لوحثثات ومنحوتثثات بثثاران علثثة البشثثر ا     لمضثثيعين تحثثت حكثثم الجنثثرال، مضثثيفا

استحضار احداث االحتلل في معضم لوحاته وصورة االسر او الموت حاضرة في مايلته التثي يحثاول 

لوحثة يمكثن تسثميتها بلوحثة "الطثابور" يظهثر مجموعثة مثن الجنثود نصثف  دائما افراغها علثة لوحاتثه.

نثه طويثل وال متنثاه، خاصثة مثع  هثور نصثف جسثد أجسادهم العلوية عار، مصطفين في طابور، يبدو أ

في المقدمة، يوحي بأن أعثداد الُمصثطفين فثي الطثابورال نهائيثة، وال يمكثن حصثرها، أحثذيتهم وأقثدامهم 

شثثفافة، وكأنهثثا تثثوحي أن خطثثواتهم وتثثأثيرهم مسثثلو ، ال ناقثثة لهثثم وال جمثثل، فثثي طريثثق ال يرونثثه فثثي 

 .خلف الرقا  األصل، وهم معصوبي العينين مكتفي األيدي

 

 
 (۳العينة رقم )

 
 القياس المادة المكان سنة الرسم عنوان اللوحة

 سم ١٢٠x١٤٠ أكريليك علة قماش لبنان ٢٠٢٠ زل الفقراءفايروس في من

 
 وصف اللوحة

سثم  ١٢٠x١٤٠عائلة بكمامات ملتفثين باالغطيثة جالسثين علثة األرض، االكريليثك علثة الكثانفس بقيثاس 

الطريقة التي عبر فيها الفنان سيروان باران عن واقع العوائل الفقية التي تواجه وبثاء كورونثا الثذي انتشثر 

 ٢٠٢٠لم عام في العا

 

 تحليل اللوحة

( هي احدى اللوحثات التثي تجسثد االزمثة التثي يعيشثها النثاس فثي زمثن انتشثار فايروس في منزل الفقراء)

وباء كورونا في العالم، لقد تناول سيروان كعادة المساوية التثي تحثل دائمثا بالبسثطاء لطالمثا كانثت لوحاتثه 



 

 ث ثث

 ث 

 

 

ن هثثذه المثثرة المأسثاة لثثم تكثثن حكثثرا علثثة فقثثراء اال ان تركثز علثثة الطبقثثة المسثثحوقة مثثن قبثل السثثلطة، لكثث

الفارق كان انه ركز علة الطبقة التي لم يلتفت اليها احد اللقاح كان يصل لمن يملك القثوة سثواء كانثت قثوة 

 السلطة اول المال، وكان الفقراء بانتظار الفر .

وحركاتثه فرشثاته المتوجثه الكثل  تقنية الرسم لم تاتلف كثيرا عن سابقتها فاسلو  سثيروان اصثبو معهثودا

جه وكانها تحول التحرر والارو  من قيود المساحة التي يرسم عليها، ال مثلح للوجثوه فهثم ارقثام ترتفثع 

 وتنافض، وجوه باسة مطرقة ر وسها الة األرض بانتظار مصيرها المحتوم.

يثل مثن اللثون األخضثر علثة استادم الفنان األلوان الصفاء بسااء وكان المرض يحتل اللوحثة، وتثرة القل

امل ان يجد الحياة طريقه الة هذه العائلة الفقيرة، اللون الداكن منتشر في الالفية وبينهم العتمثة والمجهثول 

 في ماضيهم.

كاعدته اسق  الضوء من األعلة واكنه يحاول القول هناة ناس مسحوقون يجب ر يتهم، يجثب ان يكشثف 

ة النسيان، وكعادته ترة الفرا  في معظثم اللوحثة قصثا سثيروان النور قصا الفقراء المنسيين في عتم

 التي ال تكتمل في كل لوحة بانتظار ما يحمله المستقبل لهم.

 

. 
 

 (٤العينة رقم )



 

جججج   

 

 
 القياس المادة المكان سنة الرسم عنوان اللوحة

 سم ٢٠٠x١٨٠ . أكريليك علة قماش مصر ٢٠١٩ سجناء الرأي

 

 وصف اللوحة

ت زرق علثة صثدرهم رقثم تعريفثي محتشثدين داخثل اطثار اللوحثة، اسثتادم الفنثان سثيروان رجال ببزا     

للتعبيثر عثن سثجناء  سثم ٢٠٠x١٨٠باران الوان االكريليك األزرق بكثافة للتعبير عن السجناء باطار قياسه 

 الرأي ابان حكم النظام السابق في العراق وعرضت اللوحة في جلري مصر.

 

 تحليل اللوحة

ظهر مجموعة من المساجين، ببذالتهم الزرقاء الصارخة، محتشدين وشبه متلصقين، ال يفصل بيثنهم ي        

مسثثافات تحفثثل للثثذات الفرديثثة حيزهثثا، سثثواء علثثة مسثثتوى اجرادة أو الاصوصثثية أو المصثثير، تبثثدو حتثثة 

فثي لعبثة  وجوههم وكأنهم مستنساة من بعضهم البعض، وهو الوجه الذي يبدو وكأنه فرض علثيهم، كقنثاع،

التنمي ، التي تجيدها يد السلطة سواء السياسثية أو المسثتعمرة. وجثوههم مطأطثاة ل سثفل وكثأنهم فثي وضثع 

مراجعة للذات، المراجعات التثي تثأتي متثأخرة، بعثدما يثتم ز  المثرء فثي حيثز أضثيق مثن محاولثة اجفثلت 

 والتأثير.

عزلتها. في العمل ، يبدو الرجال متجهمثين، ربمثا ما تشهد عليه اللوحة ليس وحشية الحر  بقدر ما هو      

 تهدف  لة خلق شعور بالقلق لدى المشاهد.

يدفع من خلله بمجموعة من المسثاجين فثة زيهثم األزرق المنيثر مثن السثترة والطاقيثة والبنطثال ، وقثد      

بمثا لإلشثارة  لثة حرص الفنان علة تعويم وتعميم هذه اجنارة الزرقاء الحالمة داخثل المسثطو التصثويرى ر

نعومة القهر وسلسة الحبس وسهولة التعذيب التة حولت هؤالء المساجين  لة بساط أزرق منقثوش بحمثرة 

وجثثوههم الكاشثثفة عثثن حمثثأتهم الداخليثثة والاارجيثثة فثثة آن ،  ضثثافة الرقثثامهم الشاصثثية علثثة سثثتراتهم ، 

ي لقدرة القهر والقاهر علة تحويل المقهورين  لة مجرد أرق ام فثة جثدول اسثتبداده ، سثيما أن المسثق  ترسياا

 العلوى الذى يقتر  من " عين الطائر " يسيطر علة مفهوم باران لهذه الحالة الدرامية اجستنفارية
 

 

  



 

حححح   

 

 
 (٥العينة رقم )

 

 
 

 

 وحةوصف الل

رجثثال معصثثوبي االعثثين جالسثثين وايثثديهم فثثوق ر وسثثهم متبعثثثرين باالتجثثاه، وكمثثا هثثو معهثثود علثثة الفنثثان 

اللوحثة تعبثر اسثرى الحثرو   سثم ٢٠٠x١٥٠سيروان باران استادام الوان االكريليك علثة الكثانفس وبابعثاد 

 واسرى السياسة والمعتقد عرضت في بيروت.

 

 تحليل اللوحة

 .تقلين اخرين مقيدون ومعصوبو األعين في انتظار مصير  ليلوفي مشهد اخر مع    

الفنان يستدعي لوحاته من فداحة مصائر العراق منذ الحر  العراقية اجيرانية مروراي بسقوط بغداد علة يثد     

 .االحتلل، ومن قبلها ويلت السجن والقهر في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

ي لسجناء الرأي في بلده، الثذين جعلهثم مكممثين فثي مواجهثة آرائهثم المطالبثة وأفرد الفنان في      لوحاته صوتا

 .بالحرية

 .وكأنه يقدم شهادة عن أثر الحر  التي ال تُفرق بين األسماء وال الوجوه، وتُوحد الجميع بلون المذلة والموت

لعثثراق، لتكثثون أقثثر  للمشثثاهد تعامثثل سثثيروان بثثاران مثثع حركثثة أبطالثثه ككتثثل ناطقثثة تثثؤر  لمنعطفثثات ا    

المسرحية التي تُحاكي يوميات العراق مع الحر  واألسر واالحتلل، وهي المشاهد التي عايشها بثاران بشثكل 

 شاصي وعن قُر  ما جعل اللوحات أقر  للتصوير الحي. 

 القياس المادة المكان سنة الرسم عنوان اللوحة

 سم ٢٠٠x١٥٠ أكريليك علة قماش لبنان ٢٠٢٠ بدون عنوان



 

خخخخ   

 

ر ، الجثزء يظهر االسرى بشكل  ليل وكل شاصية متجه الة جهة ال يعرفها واكنهم يبحثون عثن سثبيل للفث    

الالفية من اللوحة معتم يظهر بعض اللمسات باأللوان فثي محاولثة منثه الثة  ضثفاء المجهوليثة لمصثيرهم، امثا 

الجثثزء السثثفلي مثثن لوحثثة شثثفاف لثثم يضثثع التفاصثثيل عليهثثا فثثي رسثثالة ان مصثثيرهم لثثم يكتمثثل بعثثد، جميثثع 

حمر كانها دمثاد بعثثرت علثة الشاصيات مشتركين في نقطة عصب االعين، وهناة بعض اللطاات باللون األ

 األرض وهي مصير من سبقوهم.

 

 

 

 الرابع الفصل
 والنتائج االستنتاجات
 

 

تبين من خالل تحليل العينات القصدية العمال سيروان باران الواقعية التعبيرية للفترة من       

اثثرت ورفثدت . والدراسة التحليلية التاريخية للتعبيرية الواقعية. ان التعبيريثة ٢٠٢٠ – ٢٠١٦

واغنت اللوحات التي كان سيروان يحاول من خاللها إيصال رسالة وصوت الشعب الذي عاش 

حقبة طويلة من األلم تحت وطئت الحروب، واسثتطاع ان يضثيف قيمثة فنيثة الثى تلثك التجربثة 

التي انطلقت من المحلية الى العالمية من خالل تضثمين المعطيثات الفكريثة والبصثرية الواقعيثة 

ظيف الشكل واللون والصياغة للخروج بفكر واضح ومؤثر تفرد فيثه كفنثان عراقثي عكثس وتو

 صورة خالدة في اذهان الكثير من العراقيين.

 

 من خالل تحليل العينات وما قدمه االطار النظري ظهرت االستنتاجات االتية:

 

ختزالثه اثرت التعبيرية علة رسوم سيروان باران من خلل تحطثيم الشثكل وتفكيكثه او ا -１

 لغرض تصعيد دراما التعبيرية وتمثيل المعاناة بشكل اكثر ماسوية.

التأثر بقوة الوان التعبيرية في حثدتها وشثدتها دون الاثرو  عثن اطثار الواقعيثة المألوفثة  -２

في استادام االلون والتأكيد علة عنصر اللون عن غيره من العناصر البصثرية فثي اسثتثمار 

 في تكثيف التعبير. طاقة اللون وايحاءات األجساد

التثثأثر بتقنيثثات التعبيريثثة فثثي الملمثثس، فالتقنيثثة خشثثنة غيثثر مشثثذبة تعتمثثد الكثافثثة اللونيثثة  -３

 وضربات الفرشاة وحركاتها السريعة والتأثر فيما بعد التقنية التعبيرية التجريدية.



 

دددد   

 

طمس الملمو شكل من اشكال التعبيرية التي توحي ان الذي في الصورة قد تكثون انثت  -４

 احد اقاربك كلهم مشتركون في المصير  اته. او

تحثثول سثثيروان مثثن ر يتثثه المحاكاتيثثة للواقثثع وتجاوزهثثا الثثة هيمنثثة الحثثدس واالنفعثثال  -５

 والتايل بأسلو  عفوي تلقائي مباشر.

تتشابه العوامل المؤثرة علة اعماله االجتماعية والسياسية في  روف التحثدي والحثر   -６

 واالتزام بقضايا االنسان. والتحوالت االجتماعية والسياسية

استلهم موضوعات لوحاته ومفرداتها البصرية من االحثداث التثي مثرت علثة البلثد ابثان  -７

 الحرو  واالحتلل الذي مرة علة العراق.

 

 

 

 الخامس الفصل
 

 

 البحث مقترحات وتوصيات

 

كثذلك قثدم  ، والواقعية التعبيرية في اعمثال سثيروان بثارانبحثيا عن  محمد عبدهللاقدم الباحث 

 :توصيات مهمة، منها

اعمال سثروان بثاران التعبيريثة التجريديثة الباحث بضرورة عمل دراسات تتناول  ةأوص .3

 .والمآساوية

فثي وسثائل بضثرورة دراسثة العلقثة بثين التفكيثر اجبثداعي  البحث المقدمحث الباحث في  .4

 .نقل تجار  الشعو  من خلل المدرسة التعبيرية

تحليثثل االبعثثاد االيدلوجيثثة التثثي و فهثثا علثثة ضثثرورة  المقترحثثاتنثثوه الباحثثث مثثن خثثلل  .5

 .الفنان في لواحته التي جسدت صراعات نفسية عاشها معظم الشعب

المهم دراسة تاثيرات البيئة التثي عثاش فيهثا الفنثان خصوصثا انثه مثن أنه من   كر الباحث .6

 .أصول كردية ود رس  في جنو  العراق ثم تنقل في بلدان عربية وغربية 



 

ذذذذ   

 

المآسثي التثي يعيشثها بضرورة عمل دراسات توضو طبيعثة العلقثة بثين   أوصة الباحث .7

 .االنسان والنتا  الفني الذي يار  من رحم هذه المعاناة

 

 

  



 

رررر   

 

  

 

  المصادر
 

دراسات  –دالالت الرمز في اعمال الفنان التشكيلي  سماعيل شموط  – براهيم احمد الاطيب  .１
 ٢٠١٦ – ٤۳المجلد  –العلوم اجنسانية واالجتماعية 

مجلة كلية التربية  –السمات التعبيرية في الرسم الجداري العراقي المعاصر  –اسعد يحية مسلم  .２
 ٢٠١٩ – ٢٤العدد  –للبنات للعلوم اجنسانية 

 ٢٠١٩ –للفلسفة  ستانفورد موسوعة -الواقعية  –ميلر  الكسندر .３
 ٢٠٢٠ –موقع بريتانيكا  -الواقعية –هيل  بو  .４
 –التعبيري  الرسم في التربوية األبعاد - براهيم  محمد وبشائر المعموري روضان مكا  حمدية .５

 ٢٠١٨- ۳العدد  –مجلة جامعة بابل 
  –موقع المثقف  –نقدية  ر ية. .  العراقي التشكيلي الفن في الواقعية -جبار  مهدي حكمت .６
 ٢٠٠٩ – 64-63صص.  -المعاصرة  المسرحية التيارات  -صليحة  نهاد: د .７
 ٢٠٢٠ –موقع تحديدات الفنون  –والجمال  الصراع -باتيككا  رياندو .８
 ٢٠١٧ –مقاالتي  –جمالية  تأرياية لمحة/العراقي التشكيلي الفن اصول -صلح غد  .９

 العراقية التشكيلية الفنية األعمال في التعبيرية الحركة أثر -خلف  حسين خزعل عباس  .１０
 ٢٠١٢ –ية المجلت االكاديمية العلمية العراق–المعاصرة 

 ٢٠٢٠ –موقع القدس العربي  –العراق  مآسي وسرد الحديثة التعبيرية -الرحيم  عبد محمد .１１
موقع العربي  –المهزومون  يكتبه تاريخ... بيروت في" القاسي الجمال" -هديب  محمد .１２

 ٢٠٢٠ –الجديد 
عدد ال –مجلة االكاديمي  –سمات الحداثة في اعمال صالو الجميعي  –ر ى قحطان عبدهللا  .１３

٢٠٢١ – ١٠٠ 
 –موقع الوشق  –وطنه  في الصراع  رث يوثق كردي عراقي فنان عمل -السمرائي  ريما .１４

٢٠١٩ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

زززز   

 

 

 

 جامعة ديالة        

 كلية الفنون الجميلة 

 قسم الفنون التشكيلية   

 

 

 

 

 
                                                                                                   

 

 جماليات اللون عند الفنان فائق حسن

  
 

 
 بحث تخرج مقدم كجزء من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في 

 الرسم   -الفنون التشكيلية 
 

 

 

 

 

 به الطالبة  تقدم

  مروه طه احمد
 فرع الرسم   –قسم الفنون التشكيلية  –كلية الفنون الجميلة 

 عة المرحلة الراب
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 ) بسم هللا الرحمن الرحيم (

 

 

 قال هللا تعالى :

ْلَم َدَرَجاٍت }  يَن أُوتُوا اْلعِّ ْنُكْم َوالَّذِّ يَن آَمنُوا مِّ ُ الَّذِّ  ۚ  يَْرفَعِّ َّللاَّ
 ُ  { َخبِّيرٌ  تَْعَملُونَ  بَِّما َوَّللاَّ

 

 صدق هللا العظيم

 

 (11آية رقم )  سورة المجادلة /



 

شش

شش 

 

 

 

 

 

   االهداء :
  هدي هذا العمل  لى صانع النجاح الحايقي، والدي العزيز، الذي غمرني بعطا ه ونصحه، 

 فجزاه ه خيرام 

 داعية لي بالتوفيق والنجاح  وإلى والدتي الحنون، التي طالما بعثت في األماني 

  لى األخوة واألخوات والزم ء والزمي ت  

   امكم  طلبتم وطابت

 

 

  

 

 

 



 

 صص

 صص 

 

 

 

 

 الشكر و التقدير

 

الحمد هلل الذي ذكره شرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز 

للحامدين وطاعته نجاة للطائعين والصالة والسالم على خاتم النبين 

 والمرسلين محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين 

لم يشكر الناس لم وبعد .. عن رسول هللا ) صلى هللا عليه واله وسلم ( من 

 يشكر هللا ..

فبعد انتهاء هذا البحث يطيب لي في مقام الشكر ان اسجل بامتنان شكري 

 وتقديري الى الى استاذي الفاضل )مؤيد عباس كريم(

كما اتقدم بشكري وامتناني لعائلتي واصدقائي وزمالئي في الدراسة 

 لمساندتهم لي وال استطيع ذكر احد حتى ال ابخس حق اخر 

اخيرا فاني وان ذكرت بعض االسماء دون االخرين فان ذلك ال يعني عدم و

الوفاء والتنكر للقسم االخر بل لهم مني جميعا بعد المعذرة اكثر مما توحيه 

 االسطر وتقدمه الكلمات 

 

 

 

 الباحثة                                                                                      

 مروه طه احمد                                                                     



 

 ضض

 ضض 

 

 

 

 
 

 :ملخص البحث 
تكتسب الكتابة عن الفنان )فائق حسن( اهمية كبرى، فهو فنان عراقي متفرد في مسيرته الفنية، 

النساني وله خصوصية علة مستوى التلوين وتشكيله ل دوات الجمالية وعلة مستوى الموقف ا

واالجتماعي هذا | البحث محاولة للكشف عن جماليات اللون في فنه، والكيفيات التي استطاع 

من خللها أن يحقق المسافة الجمالية )االيهام( ليس من ناحية التقنية فحسب بل في االستعارة 

والتضمين وعناصر التشكيل. وانتهة البحث الة الجمع بين التحليل الذي يهتم وصياغة 

الستنتاجات، وبين الدراسة النقدية التي تعنة بالتصنيف الفكري وتسترشد بالمعطيات الاارجية ا

 وهكذا أنبني هذا البحث علة االتي:

 

الفصل األول : شمل مشكلة البحث، واهميته، واهدافه وحدوده وتعريف ببعض المصطلحات في 

 متنه.

 

 : الفصل الثاني: االطار النظري: ويقوم علة مبحثين

 .فهوم االسلو  في الرسم المعاصر م -１

 .جماليات اللون وتطبيقاته في الرسم العراقي -２

 .المؤشرات التي خر  بها االطار النظري -３

 

ويشمل . الفصل الثالث: التطبيقات ويقوم علة مجتمع البحث، والعينة واالدوات المستادمة

 النتائج واالستنتاجات التي خر  بها البحث.

 
 
 
 
 
 
 



 

طططط   

 

 
 
 
 

  الفصل األول

 
 أوال: مشكلة البحث:

تتصل طبيعة الرسم العراقي المعاِصر، بمرجعيات عديدة، تمتد من فنون حضارة العراق    

القديم و مرورا بالفن االسلمي و الموروث الشعبي، فضل عن الفن االوربي الحديث و الذي 

آليات اشتغال اخذ حيزا واضحا في اساليب الرسامين العراقيين الذين استفادوا من معطيات و 

هذا الفن علة تنوع طرق انتاجه من حيث األشكال و األفكار و التقنيات المستادمة. و لكن علة 

الرغم من هذا التأثر الواضو بالفن االوربي، اال ان الفنان العراقي المعاصر لم يغادر مرجعياته 

لتنفيذ و االخرا ، المحلية و جذوره، فعمل علة المزاوجة بين تلك المرجعيات و بين أساليب ا

األمر الذي فعل من قابلياته في رصد التحوالت البنائية فضل عن القيم الجمالية المحمولة علة 

نتاجاته، و بروح شرقية واضحة،  وعرف عن فائق حسن بمواصفات أسلوبية عدة تتراوح بين 

ن نستثنة الواقعية و التجريدية و الرمزية وراهن علة جماليات  ات الجذر الموضوعي و ل

بالطبع حتة رسوماته  ات النزوع التجريدي، حيث مرت مراحل فنه بمحطات عديدة تذكرنا كل 

منها علة نحو بأحد التيارات التي سادت في الرسم الحديث، فقد انتقل من االنطباعية الة 

ح التكعيبية و من ثم الة التجريد و اخيرا الة ضر  من الواقعية يحاول الفنان بها تصوير نوا

معينة من حياة القرويين أو البدو في العراق ، كان فائق حسن يهرع الة افرا  كل ما اختزنه 

 من خبرات اكاديمية ضامة عبر المشاهد الواقعية ومنها الطبيعية.

 وقد نشأت مشكلة البحث الحالي في اججابة عن سؤال االتي:

 جماليات اللون في اعمال الفنان فائق حسن ؟التعرف علة 

 يًا: أهمية البحث:ثان
تعد هذا الدراسة محاولة لكشق عن جمالية اللون في اللوحات الفنان فا ق حسن  -1

 كإضافة معرفية في مجال الفن التشكيلي .



 

ظظظظ   

 

 فيد النقاد والطلبة الفن والمهتمين بدراسة التشكيل العراقي المعاصر و لك باط ع على  -2
ا في تتبع  سلوب وجماليات اللون نتا   واالستنتاجات البحث وامكانية االستفادة منه

 لللفنان في انتاج االعمال الفنية  .
 

 
 ثالثًا: هدف البحث:

في اعممال الفنممان فا مممق حسن .جمالية اللون يهدف البحث الحالي الى التعرف على   

 رابعا: حدود البحث:
 الفنانحدود الموضوعية : يتحدد البحث الحالي دراسة جماليات اللون لنتاجات ورسوم  -1

 .فا ق حسن
 .١٩٦٠الى  ١٩٥٠حدود الزمانية :  -2
الحدود المكانية : اللوحات المرسومة على وفق المنهجين الواقعي والتعبيري للفنان فا ق  -3

 حسن .
 خامسًا: تحديد المصطلحات:

والشعور اإليجابي، وهو يعطي معنى  لألشياء  والعاطفة بالغريزة هو قيمة مرتبطة: الجمال-1
الحيوية، ليس له وحدة قياس فكل إنسان يراه بشكل مختلف. مثل: الخصوبة 

 .اإلدراك  و الحب  ووالطيبة  السعادة  و الصحة  و
جمال في الطبيعة أو البشر أو  من اإلنسان هو الجمال الحسي المدَرك بحواس الجمال المادي

األشياء األخرى التي يمكن رؤيتها والتحقق منها ماديا، وفي تناسق األشياء وتنظيمها كما يعدها 
أن الجمال المادي نسبي، فما يراه  من أشكال الجمال المادي. كما يعد البعض الفالسفة بعض

البعض جميال قد يراه البعض اآلخر قبيحا وهكذا، لذلك ال يعد الجمال المادي مطلقا، كما يمكن 
 .أن يفنى مع تقادم الزمن، لكنه أحيانا قد يرتبط مع الجمال المعنوي

تعدده أكبر يعد الجمال المعنوي ذا معنى  أعمق وأشمل من الجمال المادي و الجمال المعنوي
والقيم والصدق وكثير من األشياء األخرى  ألخالقا فهو يحمل في معانيه معان سامية مثل

ن إنكاره وديمومته أكبر من الجمال المادي البحت، كما يعد الجمال المعنوي مطلقا حيث ال يمك
اإلنسانية الحميدة ولكن رؤيته من زوايا أخرى يجعله يدخل في نطاق  لفطرةا بما يتوافق مع

 ( 1لألفكار ..)النسبية واآلراء طبقا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85_(%D8%AD%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%A9


 

  عععع 

 

 
ائف أعضاء الجسم ( الناتج عن شبكية هو ذلك الثأثير الفيسولوجي )أي الخاص بوظ اللون:

العين سواء كان ناتجا عن المادة الصباغية الملونة او عن الضوء الملون , فهو اذن إحساس 

 ( 2وليس له أي وجود خارج الجهاز العصبي للكائنات الحية. )

 

 الجمال 1*

 تعريف اللون في الفنون التشكيلية٢*

 الفصل الثاني 
 أوال: االطار النظري:

 

 مبحث االول . مفهوم االسلوب في الرسم المعاصر لبعض المدارس الفنية ال -

 

نرى ان كلمة ٔاسلو  تتجاوز حدودها التقليدية لتشمل كل عنصر خلق ينتمي الة الفرد و يعكس 

ٔاصالته و األسلو  هو رٔوية شمولية ٔاكثر مما هو تقنية فهو ال يفصل الشكل عن المضمون في 

و األسلو  هو المزية النوعية لٔلثر الفني و الذي  ا يزيد من صلبة اآلخرالعمل الفني فٕاحدهم

يجب ٔان يتميز به الفنان و كذلك شاصيته عن غيرها من األساليب و الشاصيات . لذا فان 

األسلو  الااص بفنان ما و المتميز يتطلب الابرة و الوعي الفكري و الثقافي ال سيما التعلم عن 

و اعمال الفنانين اآلخرين ألن الكثير من الفنانين يتأثرون بما يرونه ويتأثرون طريق الطبيعة 

بٔاعمال من سبقوهم و ممن عاصروهم ايضا. األسلو  عند فلوبير يستدل بالرٔوية و الشعور و 

 التفكير حيث يقول :" ٔان األسلو  هو طريقة الفنان

,يجب ٔان يكون فريدا و يرب  الفنان باإللهام  الااصة في التفكير و الشعور و األسلو  الصادق

الااص الذي يدفعه الة ممارسة العمل االبداعي الذي يشكل اللغة البصرية ٔاي ان طريقة الفنان 

الااصة هي رٔوية األشياء التي تكون األسلو  نفسه".يقترن األسلو  بماهية الشاصية المبدعة 

 سيكولوجيا و الكيفيات الااصة بمعالجاتها الفنية,بانفعاالتها و تداعياتها اإلسقاطية  

ا  يعرف األسلو  بأنه شاصية الفنان  اته, بل هي ٔانا _الفنان_ متجسدة في ثنايا عمله الفني 

لونا و خطا و شكل و ملمسا و فضاء و موضوعا و تقنية و تعبيرا فكما ٔان األساليب التي يتسم 

منهم و خصوصية سلوكياتهم نجد هناة خصوصية اسلوبية بها الناس عموما تمتاز بتفردات كل 

في عالم الكتابة والفن. ان اختلف طرق التفكير و الرٔوية ئودي الة اختلف النتاجات الفنية 



 

  غغغغ 

 

بعضها عن بعض و هذا ناجم عن مسوغات عدة منها ما هو عقأيدي روحي, سايكولوجي  اتي 

ئية الريف مثل تمتاز بعفوية و انسيابية خطوطها ,بئيي محيطي, فمارجات النتاجات الفنية في ب

و انفتاح فضاءاتها و تعبيراتها التلقأيية المباشرة ا  تصطب  العناصر و طبيعة العلقة فيها 

 (١)بمسميات البئية  اتها لتتفرد بتكرار سمات ٔاو وحدات معينة تمنحها بعدا اسلوبيا.

 

 الرسم العراقي المعاصر ١*

 

  المدرسة االنطباعية:األسلوب في -

لقد انطلق االنطباعيون من المدرسة الواقعية تحقيقا لموضوعية اكثر شموال استنادا الة تحليلهم 

العلمي للطبيعة لكنهم وصلوا الة الذاتية. حيث يتسم األسلو  االنطباعي بالتالي عن التظليل, ا  

ن اللون القاتم. هكذا لم يصبو الرسم يبرز العمق في األبعاد الثلثية عن طريق درجات متفاوتة م

نساة من الطبيعة و انما خدعة يتم عن طريقها اعادة عرض التأثير العام للطبيعة. من هذا 

المنطلق ٔالغة الرسام االنطباعي قيمة الاطوط علة حسا  اللون فظهرت العناصر التي 

ٔايضا ٔان يجسدوا الضوء في  يرسمونها و كأنها متداخلة بل حدود فاصلة. و ٔاراد االنطباعيون

لوحاتهم, و هو بالنسبة لهم ٔالوان الطيف الشمسي التي امتزجت مع بعضها بعض و ليس فيها 

 اللون األسود الذي يمثل بالنسبة لهم )الللون(.

 _األسلوب في المدرسة التعبيرية: 

النطباعات المرٔيية بل ن فكرة التعبيرية في األساس هي ان الفن ينبغي ٔان ال يتقيد بتسجيل اا

عليه ٔان يعبر عن التجار  العاطفية و القيم الروحية. و ترى الحركة التعبيرية ان اقصة ما 

يتطلب من الفنان هو ان يوصل بالشكل احاسيسه المحتدمة, غير عابٔي بالموضوعات الشكلية و 

حين تكون الحركة ما قد يصيب الشكل من تشويه ,بهذا هي تاتلف مع الحركة االنطباعية ففي 

في االتجاه االنطباعي من الطبيعة الة الفنان نجد الرسام التعبيري يسق  عالمه الباطني ٔاي 

صور معاناته و احلمه علة العالم الاارجي و لهذه المقابلة ٔاهميتها ا  انها تبين رد الفعل الذي 

شاءت التعبيرية ٔان تطلق ٔاحدثته الحركة االنطباعية بٕاهمالها لمشاعر االنسان و عواطفه, ف

 العنان للتعبير عن مشاعر االنسان.

  _األسلوب في المدرسة التجريدية:

يعد التجريد من ٔاهم األساليب الفنية التي استوعبت االتجاه العقلي محققة التوازن بين الذهن و 

و التقييد  الايال . يسعة الفنان دأيما الة تاطي الصورة و التمثيل الصوري رافضا المحاكاة



 

ففف

ف 

 

 

بالمنظور ٔاو الطبيعة التي كانت التيارات الفنية السابقة تدعو لها و يمكن تاطي الواقع بواسطة 

اشارات و رموز تحكي المعاني الكامنة خلف األشياء و بحسب طبيعة العمل الفني التجريدي 

سلو  التجريدي يمثل االٔ  عن طريق الاطوط و األلوان و المساحات و األشكال الهندسية المثالية

من الوجهة الفلسفية )صوفية الفن( حيث التقشف و الزهد و التسامي الة مثالية األشياء بالنفا  

الة كنهها باختزال ٔاجزاء الشيء و من الوجهة الفنية يتم  لك بتعري األشكال من صورها 

و هنا تجريد  الطبيعية و العضوية بحيث يصبو التجريد كامل او بالحد من عضوية األشكال

 نسبي و يمكن ٔان يغدو األسلو  التجريدي اسلوبا رمزيا. 

 المدارس الفنية1*

 

 

 

 

 المبحث الثاني 

 مالمح من األسلوب في الرسم العراقي المعاصر :أوال: 
يتجه نحو الطبيعة لذاتها كما في اعمال الرسام عبدالقادر الرسام و محمد صالو زكي. يقول 

نا ٔان نٔور  بدء الفن المعاصر في العراق بفترة ما بعد الحر  العالمية د.خالد الجادر ) بوسع

االولة هذا فيما يتعلق بالرسم و النحت, ا  كان اول الرسامين ضابطا في الجيش العثماني هو 

عبدالقادر الرسام الذي اهتم بشكل خاص بنقل الطبيعة نقل حرفيا كما كان هناة الرسام الحا  

ك وحسن سامي و من الفنانين األوأيل المعاصرين االستا ان عاصم حافل و سليم علي وعثمان ب

محمد صالو زكي حيث شهد الرسم المعاصر في العراق موجبات  لك التفاعل ابتداءا بٕارسال 

الموفدين خار  القطر(. و هكذا كان االنفتاح علة تيارات الرسم الحديث يعمق الرٔوية في بنية 

هد نتاجات فنية جديدة و غنية بٔاشكالها, ا  كان األسلو  االنطباعي هو الرسم العراقي الذي ش

نقطة التحول نحو األساليب الحديثة فقد  هرت الة الوجود ٔاساليب اكثر حداثة بالنسبة لتجربة 

الفن العراقي و ٔاكثر معاصرة بالنسبة لتجربة الفن االوربي. علة ان هناة تجار  لفنانين 

حققوا ثوابت في ترسيخ الفن المعصر و نستذكر منهم جواد سليم منذ بواكير عراقيين كانوا قد 

تجربته الفنية ركز ٔاسلوبه علة عناصر واقعية فقد استقة من األشكال و الهئيات الواقعية و 

الرموز المناسبة للعمل الفني و لم يتحدد باألشكال بٔاطرها التقليدية فقد حاول ٔان يربطها بالمعنة 



 

 ق قق

 ق 

 

 

لتجربته الفنية. فعند تحليلنا لرسوماته نجد الصلة بين األشكال و الواقع قوية لدرجة نكشف العام 

ٔان جوادا قد ٔاعتمد اعتمادا كليا علة منو مايلته بعدا واقعيا, و لم يتو جواد لمايلته نسيان 

 الصور التي تعود الة آثار الماضي, فراح يجمع وحداته من اآلثار القديمة )السومرية و

اآلشورية( و من الفن العالمي و تجربته الذاتية في البحث و التمثيل و التكييف و االبداع. التزامه 

باألسلو  التجريدي من جهة و باكتشافه للقيم الجمالية التراثية التي بلورتها عبر هذا االسلو  

بدع استطاع ان بالذات من جهة ٔاخرى, يكشف لنا بدوره عن موقفه الثقافي و االنساني كفنان م

يحفل بتوازنه ما بين حضارته و الحضارة العالمية معا فكان يعبر عن ٔافكاره بالق ٔاسلو  يتسم 

بالواقعية و من جهة ٔاخرى يسعة الة ٔاسلو  يتجاوز المفاهيم السأيدة و اعطاء العمل الفني سمة 

ل ا  جاءت األشكال معاصرة. بدٔا بلوحة )حفلة رقا( متأثرا ٔاكثر باصأيا رسوم األطفا

محرفة عن الواقع جزٔييا و علة نحو ما يفعله األطفال في تجسيد شاصياتهم ٔاثناء الرسم فضل 

عن  لك فقد استادم الفنان خاصية التماثل الجزٔيي في الشكل و األلوان و الاطوط و تاليه عن 

زاوية نظر واحدة. و اهتم قواعد المنظور األكاديمي, ا  جاءت زاوية النظر للموضوع ٔاكثر من 

شاكر حسن آل سعيد كثيرا بالسطو التصويري سواء ٔاتعلق األمر ببنية السطو كتضاريس ٔام 

كحفريات ٔاو ككوال  , فبناءاته الشكلنية نتا  وعيه و ثقافته و رٔويته الجمالية لنفسه و العالم 

 و االسلمي. المحي , و ال يافة تعلق الفنان بالموروث الحضاري الرافديني 

 هرت ٔاعماله باتجاه هندسي فيه تبسي  للمساحات الهندسية: الوجوه دوأير سماعيل الشيخلي: ا

و العيون نقاط و األجساد و الملبس مجموعة من المستطيلت و المثلثات و المربعات تتماز  

دسية بعد الحر  بعلقة تركيبية منتظمة  و قد  هر هذا االتجاه الفني تحت اسم التجريدية الهن

العالمية الثانية. ٔاما الشكل في ٔاعماله فيبرز و يظهر و يسهل ادراكه بسرعة بفعل امتلكه 

لحدوده الااصة من جهة و الوانه الماتارة من قبل الفنان من جهة ٔاخرى, باإلضافة الة  لك 

نسيابية و فنحن نجد ان الشكل متماسك و منظم, يعكس الالفية التي توحي بالميوعة و اال

 االنزواء و قلة التأثير. 

ان الفنان حافل الدروبي اقتر  في ٔاغلب رسوماته من المنهج التكعيبي في حافظ الدروبي : 

تحليل و تركيب الشكل العام من ٔاجزاء مبسوطة و هذه االجزاء تتداخل فيما بينها لتعطي 

اعتمد ٔاسلو  تشظية المشاهد و  منظورا يسعة الفنان جاهدا لتركيز فحوى حقأيقه الجمالية. و

تكسيرها الة وحدات زخرفية ٔاو سطوح مصقولة متجاورة تسهم بمجموعها في الحفا  علة 

وحدة الموضوع المراد تصويره ٔاو بنيته المعمارية مسايرة التجاهين في تاريخ الرسم هما 

 التجريدي والتكعيبي 

يعة في رسوماته و بسبب االرتباط الوثيق ٔاو فقد ٔاعطة الجادر مكانة كبيرة للطب خالد الجادر :

طبيعة اللوحة تراه يتاذ من الغنأيية تعبيرا عن مجمل ٔاحاسيسه و انطباعاته, فاللوحة عنده بشكل 



 

  كككك 

 

عام تٔودي دور الوسي  بين المشاهد و الطبيعة. فهو مٔاخو  بضربات الفرشاة النشطة و السريعة 

قاة لحظة تسجيل االنطباع, و بهذا تبدو لمساته تحذف التي تٔودي مهمة تكريس األشكال المنت

 ٔاكثر مما تصف مستجيبة آلنية الرسم .

انحاز الفنان كا م حيدر الة القضايا االنسانية حيث ضمت معظم موضوعات  كاظم حيدر:

اعماله الفنية, فراح يصور الصراع بين الاير و الشر. استلهم قيم البطولة و االستشهاد و 

ي معالجته للشكل و المضمون و الذي كان توفيقا بين المضمون المٔاساوي للحادثة المٔاساة ف

التارياية و المضمون الموضوعي للعمل الفني. ان ٔاسلو  الفنان في معالجة مضامين لوحاته 

يتجه في ٔاغلب األحيان الة االيحاء األسطوري و  لك بملمو المالوقات التي يرسمها, و من 

لذي ٔاحدثه )كا م حيدر( في بنية الرسم العراقي هو الغاء المركز في اللوحة ا  ال بين التغيير ا

يجد المتلقي مركزا قد يشكل نقطة جذ  له, بل اشكاله توزعت بطريقة تصميمية ضمن انشاء 

العمل و شغلت معظم السطو التصويري و تشظت معها نقاط الجذ  بالنسبة للمتلقي و تعددت 

 فتراضات من القراءات المستقرة الثابتة. معها الدالالت و اال

ان تجربة نوري الراوي في التعبير عن رٔويته الذاتية الة األشياء و العلقات  نوري الراوي:

كشف عن وحدة حقأيق نفسية و اجتماعية و استطاع ٔان يعبر عن طبيعة الرسم عنده بٕادخال 

ضوعات محددة هي القرى, المرٔاة و النظرة الشعرية و مزجها بمادة الرسم, و تكراره لمو

 النظرة التجريدية. 

قد ٔاتجه تدريجيا نحو التعبيرية بشكل خاص و التجريد ٔاحيانا معالجاته  رافع الناصري :

األسلوبية للوهلة االولة  ات هم تصميمي ٔاو هندسي, لكن الفنان بهذه الدقة و باألسلو  

ألخرى الموجودة, فالرسم التجريدي عنده لم التجريدي عبر عن واقع الرسم ضمن الحلول ا

يتجرد عن المضامين العاطفية العميقة وعن التعبير الرمزي. وقع رافع الناصري تحت سحر 

الحرف العربي و لٔين يكن معظم رسمه تجريديا, فانة جعل يستادم عبارة كاملة  ات طابع ديني 

نية للحروف الفردية في تنويعاته في األغلب و لكنه راح يبحث بعد  لك عن القيم الشكل

 التشكيلية الجديدة.

  

 
 ثالثًا: الدراسات السابقة:

 حسان محسن قاسم(  تحليلية دراسة  حسن فا ق رسوم في االستعارة -１



 

  لللل 

 

 وتنوع تأشير عبرها  مكن التي الرسم فن في حسن فا ق تقنيات تنوع مدى في مشكلة تكمن
 في البحث هدف لذا  الفنية تجربته في ستعارةاال الى ادت التي التقنيات وماهي االساليب
 البحث عينة وتميزت الفنية اعماله انتاج في الفنان استخدمها التي االستعارة نوع على التعرف
 كمفردة الفنان استخدمها التي الفتوغرافية الصور بع  مع تطابقات التي اللوحات من بمجموعة
 في الدقيقة االسلوبية تحقيق ألجل الفنانين باغل بان النتا   وجاءت الفني عمله تكوين في
 عن  ستعي  ما او فيها فنية ثوابت تحقيق منها الغرض مود  ت على  عتمد اللوحة انشاء
 . الفتوغرافية بالصورة  لك

 خضير  اس اخ ص(  تحليلية دراسة   حسن فا ق الفنان عند اللون  -２
 اساليب انتهجت وبالتالي فنية و ةجمالي فلسفات اعتمدت المدارس بان البحث مشكلةتكمن 
 بناء في المهمة المرتكزات احد االلوان عدت المنطلق هذا ومن الجمالي الفكر ا صال في معينة
 باختيار الباحثة قامت وعليه الفكري  المضمون  ا صال في كليا عليها االعتماد ولربما اللوحة
 تقنيات في دوليا والمعروفين الرواد من كونها الفنية اعماله دراسة في كأنمو ج حسن فا ق الفنان
 تم وقد االسلوبية ومرجعياته اللوني التركيب طرا ق كشق الى البحث هدف لذا االلوان استخدام
 اغلب بان النتا   وكانت البحث هدف مع متوافق هو ما منها االعمال من مجموعة اختيار
 من الرغم على عالية جمالية قق ح وبما لألشكال صياغته في متفرد لوني تركيب لها االعمال
 . المباشرة اللونية اللمسات بطريقة يتم التلوين تكنيك
 
 

 ثانيا: مؤشرات االطار النظري 
ابراز الشخصية الفنية بشكل خاص و  حمل في مفهومه الطريقة المتبعة في صياغة    -１

 مفردات و عناصر العمل الفني.
 
طريقة تعبيره الفني عن مجمل خبرته و معرفته يتخذ اللون عند الفنان نمطا خاصا في   -２

 و ثقافته الفنية.



 

مممم   

 

 
 يتحدد جمالية اللون بالطريقة التي يتبعها الفنان و ما تتضمنه من تنظيم للعناصر الفنية. -３
 
األسلوب في المدرسة االنطباعية يتجه الى كل ما  عني اللون عن طريق تحليل االلوان   -４

الغاء اللون االسود و ابراز العمق في اللوحة عن طريق اللون ال الى الوان الطيف الشمسي و 
 المنظور اللوني.

 
 
 

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث   

 
 .      منهج البحث

اعتمد الباحث المنه  الوصفي التحليلي و لك لكونه اقرب الى هدف البحث في الكشق عن 
 جماليات اللون في لوحات الفنان فا ق حسن 

 ث:مجتمع البح
تمثل مجتمع البحث بالمنجز الفني المحدد باللوحات المرسومة ضمن الفترة المحددة في حدود 

 البحث والتي تم الحصول عليها من مصورات المراجع والمصادر في الشبكة العنكبوتية 
 عينة البحث:

ت جرى اختيار عينة البحث من مجتمع البحث الممثل لرسوم الفنان وقد اعتمد على  ربعة عينا
اتصفت باألسلوب الواقعي التعبيري وباألسلوب التجريدي الذي تمثل االتجاه الحديث في اساليب 

 الرسم وتم االختيار وفق االعتبارات االتية 



 

  نننن 

 

انها تمثل عنوان البحث من حيث جمالية اللون و االسلوب الفني الذي اعتمده الفنان في  .1
 انتاج لوحاته الفنية .

 ار في اخراج وانتاج لوحاته الفنية تمثل التقنية ووسا ل الظه .2
 د والمهتمين بالفن قااعتباره مرجع وتحتوي على ثوابت فنية عند اغلب الفانين والن .3

 ادوات البحث:
اعتمد الباحث مؤشرات االطار النظرية كمعيار في تحليل اعمال الفنان فا ق حسن ,بعد ان 

تم التطرق لها في االطار النظري  استخرجت من ابرز االساليب الفنية وجماليات اللون التي
 ومقارباتها مع اسلوب الفنان في انجاز لوحاته تحليل المحتوى .

 
 تحليل عينات:

 صيادي السمك ( ١عينة )
 زيت على كانفاس 

يحتوي العمل علة شاصين, احدهما في المقدمة و 

األخر في مٔوخرة العمل و هو في القار  و بيده شبكة 

من العمق للعمل. ٔاما من  الصيد, حيث ٔاعطة نوع

ناحية األلوان فالفنان لم يستادم األلوان الزاهية و 

البراقة و ٔاعتمد علة األلوان الباردة و الحيادية مع 

وجود قليل من األصفر و البرتقالي و  لك لغرض خلق 

نوع من التوازن اللوني في داخل العمل.و نشاهد 

و القار . استادام الاطوط في تحديد شبكة الصيد 

يشير العمل )صيادي السمك( الة موضوعة الصيد و 

نفذ العمل بٔاسلو  واقعي لكن بنزعة تجريدية, واقعي من ناحية الموضوع حيث كان فأيق حسن 

يستادم خبراته األكاديمية في المشاهد الواقعية, و تجريدية من ناحية التنفيذ و اهمال التفاصيل و 

اختزال األشكال لكن االطار العام للعمل يشير الة موضوع  النسب الواقعية,و اتجه نحو

اجتماعي من واقع الحياة في العراق. استمد الفنان من الواقع رسوماته و استطاع ٔان يكيف 

 .التجريد مع الواقعية كما كانت رسومه تعالج الفن بوصفه ال ينفصل عن واقعية الحياة

 



 

هههه   

 

 

 
( طبيعة عراقية  ٢عينه )  

اس زيت على كانف  

الوصف : لوحة تمثل البيئة العراقية 

وتحديدا مناطق الريف .رسمت 

 باأللوان الزيتة علة قماش الكنفاس 

التفسير : تمثل اللوحة االنعاكس 

السايكولوجية الذي يميل اليه الفنان 

في حبه وولعه بالطبيعة العراقية 

ولربما تأثره ناتج عن مراحل من 

ها حياته قد نشاء فيها او اطلع علي

مما ترسات في مدركه الحسي 

والجمالي ليعد تلك الابرات 

 المازونة في عقله بتمثيلها في لوحات تميزت باالسلو  االنطباعي والواقعي .

التحليل : تميز اسلو  الفنان في مقدرته ومهارته العالية باستادام االلوان وبجراءة ضمن 

لجمالي بدون تردد مدركا خواص عمله مساحات اللوحة التي بها يصبو قادر علة فرض رائيه ا

الفني وشروطه في تحديد الظلل الممتدة في وس  اللوحة وامامها ووتقديم االيحاء باجحساس 

بالعمق الفراغي من خلل اللمسات في تبسي  المشهد الجمالي واالبتعاد عن كلمايبرة المتلقي 

ية رائعة ممزوجة بااللوان بعضها مع في التنقل بين اجزاء اللوحة ليحدد بهارمونية اللون وشفاف

البعض االخر مماتولد تناغم مابين الفاتو والغمق وااللوان الباردةوااللوان الحارة لتتلك االشجار 

وتدرجاتها .ان استادام لون بقصدية هومن دواعي الضرورة في العمل الفني بان يكون لة 

رتدي الثو  االحمر والتي تحمل علة مركز السيادة مثلما تمثل بجسد المراءة القروية التي ت

 الماء ( 9راسها ماتسمة ).... 

لتتوجه بذلك العين البشرية اوال اليها ومن ثم تنتقل لتتفحا باقي االجزاء االخرى لتستمع 

بجمالية االلوان وتتكنيك التعامل معها بكل ممهارة ثم ينتقل الة تحقيق المنظور المتمثل في 

ه ضوء وجعله يناسب في هدوء نحو مركز النظر مماشكل ثقل سيا  البستان الذي سلطعلي

 جمالي علة جعة يمين المتلقي للوحة . 

 

 

 
                                    



 

  وووو 

 

 
 

 
 ( 1971( بادية عراقية ) 3عينة ) 

 زيت على كنفاس

 

يمثل العمل في هيئته العامة مجموعة األشكال ماتلفة 

وبهجة منمقة في قضاء مية وأشكال الطيور وحيوانات دأ

اللوحة بحركات المتناهية ، وتكوينات متحررة تمثل 

ية وهي تحمل دالالت لونية فالمحاكاة الواقعية الحر

مبهجة للعمل الفني ، من خلل حضور اللوعي ازاء 

يات  ات العنان ، ثية علة حيئالوعي عبر تحلة جمالي علة الحساسية ، وانفتاح المنظومة البنا

قية ملونة نلحل ان الفنان عمل ئية كأنها مقطوعة موسنية واللوئن هذه التراكيب البنامما جعل م

شكل البدوي الواقف في منتصف اللوحة  زريبعلة اعطاء السماء بلون بني غامق في الالف ل

بارزا رأسه ونظرته الة األمام ثم نلحل ان اللتان كان تيا يجعل الايمة بألوان متعددة من البني 

ا بالبنفسجي الغامق واألحمر والبرتقالي ليشل لوتا غامقا ليبرز الحصان األبيض واللون ممزوج

ادة بين األلوان بين الفتو والغامق ضاألبيض للحصان بدوره يبرز الحصان البتي في عملية مت

داته اما بالنسبة للقارس في خلف اللوحة فقد لونه اللتان ابداللة اللون وتض جمالياجاعل الشكل 

الصقر ممزوجا باليتي الترابي ولون الحصان بلون ابيض اقر  للبنفسجي مع اعطاء بقعة ب

صفراء علة مقربة من شهر الحصان ليحدث تضادا لوتيا بين البنفسجي واألصفر ليالق جوا 

مع البنفسجي وكذلك نفس الشيء مع الشاصية د ألن األصفر يتضا متضادةجماليا بين األلوان ال

ملبسه هي باللون األزرق الفاتو مما جعل الفنان الالفية التي تقع خلفه باللون  الرئيسية حيث أن

البرتقالي ليظق مرة اخرى جوا من التضاد اللوني بين هذه األلوان واليافي أننا نلحل ان اللتان 

الحركة في المشهد من خلل ضربات الفرشاة السريعة واأللوان المتدفقة  نبابرته تمكن م

ربات وبقع سريعة تشبه القطة سينمائية متحركة من خلل القضاء اللوني وضربات بالحياة وض

 الفرشة السريعة والصراع بين اللون الحار والبارد.

 

 ( 1974( فالحات جنوبيات )  4عينة ) 

 زيت على كنفاس  

 

نشاهد في هذا العمل للفنان فائق حسن بان المشهد قد 

دة بالوان بنفسجية األول السماء البعي اثنينقسمه الة 

فاتحة مع وجور األرضية البعيدة المتمثلة بالايام القروية 



 

ييي

ي 

 

 

مع ضربات عنيفة للفرشاة أما في المشهد األمامي فتشاهد اربع نسوة واقفات في حركات ماتلفة 

يرتدين اللباس الشعبي العراقي المعروف للفلحات لقد عالج الفنان عمله الفني بأسلوبية جمالية 

عت بين اللون األحمر المائل للون البرتقالي و بين األلوان البنية مع ملحظة األضاءة رائعة توز

ية هنا وهناة نالعالية التي وضعها الفنان اج هار قوة الوانه المشاهد أن الفنان وزع كتل لو

ولهذا، فقد قام الفنان بعمل رب  واضو بين األشكال المكونة للوحة عن طريق دمج األلوان و 

جها ، واستادم أيضا األوكر والبني واألصفر الفاتو لالق بعد آخر، كما استادم الوانا تدري

صحراوية ممزوجة علة الباليت بحرفية عالية ليظهر الجانب القروي بصورة مهيجة للنا ر 

وكذلك بأسلو  اخراجي يبتعد عن سلطة الواقع لك االزدحام واالختناق بين العناصر ببراعة 

صورة متناغمة ومنسجمة في نفس الوقت لقد قدم الفنان فائق حسن تعبيرات ال بدووخبرة الت

الذات اجنسانية البسيطة  حليلامام دراسة وت ليضعنالونية عبر نغمات اللون والصلة والاطوط 

للمواطن العراقي التناغم الجمالي بين األلوان الحارة من جهة والباردة من جهة اخرى و لك ما 

الدافيء وااللوان الباردة البعيدة ليالق تضادا لونها بين اللونين مما يجعل  نلحظه بين األحمر

و ف  لك بحرفية و يوالبارد فانه  دافئالمشاهد يستمتع بجمال األلوان والتزداد الجمالية بين ال

ابداع متفاديا ا هار الملمو والتفاصيل في العمل انه ينشد اللون وجماليته من خلل المنظور 

بين القريب والبعيد أن القراءات الجمالية في العمل الفني تشير الة البهجة والعمل ألن ي ناللو

اللون األحمر لون الطاقة فاللوحة من خلل اللون وتوزيعه بشكل اجمل من الواقع واختفاء 

الاطوط يذكرنا بأعمال الفنانين االنطباعيين وكيفية تو يف اللون وسقوط اشعة الشمس 

البنية و البنفسجية واالبتعاد عن اللون األسود أن الجمالية التي ينشدها )قائق  وجمالية الظلل

 .حسن (

 

 

 الفصل الرابع                                         

 نتائج البحث :

 

 ان اغلب االشكال البصرية عكست الواقع المحلي للفنان وبئيته التي تأثر بها  .1

 لب لوحاته من حيث االنشاء التصويري اعتمد اللون كمعيار اساسي في اغ .2

 (  touchاحتلل اغلب مساحات اللوحات باللمسات اللونية ) .3

 جعل االشكال تبدو في حالة من الحركة لتشكل بذلك نقطة جذ  للمتلقي  .4

 اعتماد مبدا التصوير الواقعي ل شكال واالبتعاد عن المحاكاة الدقيقة .5

لجة االلوان وطرق تنفيذها علة سطو تمكن من اعتماد اسلو  خاص متفرد في معا .6

 اللوحة 

اعتمد مبدا االستعارة في تكوين اشكاله المرئية اما من حيث صورة فتوغرافية او موديل  .7

 او الفعل التراكمي للابرة الناتجة عن الدراسة في اوروبا 



 

أأأأأ   

 

جعل المتلقي يستمتع جماليا بموضوع اللوحة لبساطة الفكرة وموضوعها الذي ال يحتا   .8

تأويلت  اتية بقدر ما يناسب الحكم بسرعة لكون الموضوع غير معقد وال يعتمد  الة

 علة طرح الموضوعات الحداثوية مثل بعض الفنانين .

البناء العام للوحات يحقق مبدا التوازن في توزيع مفردات العمل الفني وجعل السيادة   .9

 متوافرة في اغلبها 

لتي تتصل بالجانب التقني بالسطو اعتماد الفنان علة الصياغة والمعالجة ا .10

 التصويري ونوع الاامات المستعملة .

 استنتاجات البحث :

 

 االلوان تشكل النسبة االكبر من مساحة اللوحة واستغللها بالفضاء  .1

 اعتماد مبدا المحاكاة باسلو  الواقعي التعبيري لبسي  .2

 ا هارها ال يبحث عن تفاصيل االشكال بقدر ما يعالجها باللون في طريقة  .3

االنسجام اللوني واليات تعامله مع مفردات العمل الفني لسطو اللوحة يساهم في تكوين  .4

 تذوق جمالي عند عامة المتلقين من الناس 

 

 توصيات البحث :

يوصي الباحث بتوفير مجلد للفنان يشرح سيرته وتجربته الفنية داخل الكلية ليكون مرجع  .1

 لطلبة الفنون التشكيلية 

ة الفنون التشكيلية علة اعتماد اسلوبه في رسم الموضوعات البيئية واالشكال تدريب طلب .2
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 ) بسم هللا الرحمن الرحيم ( 

 

 

 قال هللا تعالى :

ْلَم َدَرَجاٍت }  يَن أُوتُوا اْلعِّ ْنُكْم َوالَّذِّ يَن آَمنُوا مِّ ُ الَّذِّ ُ يَْرفَعِّ َّللاَّ  َوَّللاَّ

 { َخبِّيرٌ  تَْعَملُونَ  بَِّما

 

 صدق هللا العظيم

 

 (11سورة المجادلة /  آية رقم )

 

 

 



 

  ب 

 

 االهداء
   

نع النجاح الحقيقي، والدي العزيز، الذي غمرني بعطائه ونصحه، ُأهدي هذا العمل إلى صا

فجزاه هللا خيرًا وإلى والدتي الحنون، التي طالما بعثت في األماني داعية لي بالتوفيق والنجاح 

 إلى األخوة واألخوات والزمالء والزميالت طلبتم وطابت أيامكم
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 شكر وتقدير

 

لذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وطاعته نجاة للطا عين الحمد هلل الذي  كره شرف ا
والص ة والس م على خاتم النبين والمرسلين محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وبعد .. عن رسول ه   

مقام  صلى ه عليه واله وسلم ( من لم  شكر الناس لم  شكر ه ..فبعد انتهاء هذا البحث  طيب لي في
الشكر ان اسجل بامتنان شكري وتقديري الى الى استا ي الفاضل  مؤيد عباس كريم(كما اتقدم بشكري 
وامتناني لعا لتي واصدقا ي وزم  ي في الدراسة لمساندتهم لي وال استطيع  كر احد حتى ال ابخس حق آخر 

الوفاء والتنكر للقسم االخر بل لهم واخيرا فاني وان  كرت بع  االسماء دون االخرين فان  لك ال  عني عدم 
 مني جميعا بعد المعذرة اكثر مما توحيه االسطر وتقدمه الكلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ث 

 

 الفهرست 

 الصفحة المحتويات  ت
   اال ة 1
 ب االهداء 2
 ت الشكر والتقدير 3
 ث الفهرست 4
 1 الملخد 5
 الفصل االول  6

 منهجية البحث 
2-4 

 2 مشكلة البحث 7
 2 اهمية البحث 8
 2 هدف البحث 9
 3 حدود البحث 10
 4 تحديد المصطلحات  11
 الفصل الثاني  12

 الطار النظري والدراسات السابقة
5-10 

 5 المبحث االول : نظرية الجمال عند الف سفة 13
 7 الحداثة مفهوم ومعنى المبحث الثاني : 14
 8 الفن العراقي المعاصر 15
 ث الفصل الثال 16

 اجراءات البحث 
11-17 

 11 مجتمع البحث 17
 11 منه  البحث 18
 11 اداة البحث 19
 11 عينة البحث 20
 الفصل الرابع  21

 نتا   البحث
18-20 

 19-18 النتا   واالستنتاجات 22
 20 التوصيات والمقترحات 23
 23-21 المصادر 24

 



ه   

 

 

 الملخص

تثير الحركة التشكيلية المعاصرة التي لية في الرسم العراقي المعاصر( هذا البحث بدراسة   السمات الجماى  عن
 سذلة متعددة تخد بنية الفن والمراحل التي مرت بها هذه الحركة، منذ بدا ة هذا القرن، وحتى  منها في العراق،
وتقاليد خاصة، .. فالبداع التشكيلي استطاع ان يلفت النظر، عربيا في االقل، ويؤشر لمساراته  وقتنا الحالي

االمر الذي دفع عددا من المهتمين بالثقافة الى نشر تحلي ت وافكار ودراسات تبحث في نشوء االتجاهات 
 .واالساليب الفنية وتطورها

والحركة التشكيلية المعاصرة في العراق، بالرغم من هذا االزدهار، في االتجاهات والتجارب، بحاجة الى البحث، 
لدراسات العليا،، وعلى صعيد الدراسات النقد ة االخرى، الستكمال الحوار،والع قة المنهجي، على صعيد ا

الجدلية بين النظرية والعملية، و هو  قع في  ربعة فصول, فقد خصد الفصل األول لبيان مشكلة البحث و 
لة البحث  هميته و الحاجة اليه و هدفه و حدوده و تحديد  هم المصطلحات الواردة فيه. حيث تناولت مشك

 الطار النظري والدراسات فقد تناول الفصل الثانياما موضوع السمات الجمالية في الرسم العراقي المعاصر، 
ومؤشرات الطار النظري تضمن خمس مباحث األول نظريات الجمال عند بع  الف سفه،  المبحث  السابقة

واما الفصل الثالث فقد تناول اجراءات البحث  امس،الثاني الحداثه ومفهومها، المبحث الثالث دراسات والرابع والخ
 والتوصيات والمقترحات .الستنتاجات االفصل الرابع النتا   و  ومنهجيته

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول

 االطار المنهجي 
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 مشكله البحث: 1-1

شهد فن التشكيل منذ بدا ة القرن العشرين تحوالت كبيرة صاحبت التحوالت التي طر ت 
عرفي، فقد رف  الفنانون التشكيليون الخ  الفني السا د، وسعوا ل جاد نسق فني على الحقل الم

بدا ة اع ن عصر جديد  جديد  ستوعب الشكاالت االجتماعية والثقافية الجديدة. فكان الع ن عن
ة الحركة االنطباعية التي منحت الدو  عصر الحداثة في اواخر القرن التاسع عشر ، مع وهو 

كل ما هو مألوف ، فكانت االنطباعية نقطة تحول في تاريخ الفن، مهدت للحركات موقعا لتحديد 
 الفنية التي تلتها،

وقد كان تأثير الحداثة واضح في الفن العراقي المعاصر منذ  واس  القرن العشرين متمثلة 
التي تهرت لمعاكسة الحداثة فض  عن الجماعات التي اسست هذه الحركات الحديثة بالجماعات 

  وهنا تتجلى مشكلة البحث الحالي بالتساؤل االتي , ،في الفن التشكيلي 

 سمات الجمالية للفن العراقي المعاصر؟الماهي 

 دراسة السمات الجمالية في مناه  الكليات والمعاهد الفنية الجميلة اهمية البحث : 

 يهدف البحث الحالي الى: هدف البحث:

 فن العراقي المعاصرتعرف على السمات الجمالية للال     

 

 

 

 حدود البحث:  1-4

 يتحدد البحث بدراسة السمات الجمالية للفن العراقي  المعاصر الحدود الموضوعية:

 العراق  الحدود المكانية :

 (م2022_م  ١٩٩٠من    لفترة الزمنية تحدد البحث الحالي ل الحدود الزمانية  :

 تحديد المصطلحات: 1-5



 

 ز 
 

 السمة: لغة:

بأنها: وسمه وسما،   ا اثر فيه بسمه وكي، واتسم الرجمل لنفسه سممة  عمرف  (ابن منظور_ وردت عند  

 بها، والسمة: الوسام  ،مواسم  به البعير منضر 

  :اصطالحا السمة

بانها "كل خاصية  مكن ما لحظتها في عمل فني،  و  ي معنى من معانيه الراسخة  (مونرو عرفها

 .الوجود لها بمعزل عن الشيء الملموس المستقرة ، والسمة صفة مجردة

 :إجرائياوعرفتها الباحثة 

وهي الصفة التي تميز العمل الفني حسب معنى الموضوع الذي يبنى عليه  لك العمل وكصفة من  

 .صفات التميز في اللوحة 

 

 

 الجمال لغة : 

 صفة تلح  في االشياء وتبعث في النفوس سرورا واحساسا باالنظام  

 مالية ) اصطالحا (اوال //الج

 _ عرفه   ريد ( على  نه وحدة الع قات الشكلية بين األشياء التي تدركها حواسنا .

ورد مصطلح الجمالية ، بمعناها الواسع ، على  نها محبة الجمال ، كما يوجد في الفنون بالدرجة األولى 
سع ، كانت موجوده خ ل تاريخ الحضارة ، وفي كل ما  ستهوينها في العالم المحي  بنا ، وهي بهذا المعنى الوا

، لكن كلمة الجمالية ، قد تهرت الول مره في القرن التاسع عشر ، مشيرة  لى شيء جديد ليس مجرد محبة 
الجمال ، بل قناعة جديده بأهمية الجمال بالمقارنة مع قيم  خرى ، وغدت الجمالية تمثل افكار بعينها عن الحياة 



 

 ح 
 

تحدد وجوده في الموضوع ، وفي الذات المدركة ، بالضافة  لى المعايير التي  فرضها والفن والجمال   ضا ، ي
 المجتمع على االنسان كي تستايم  حكامه الجمالية .

 ورد لف  الجمال في القران الكريم بقوله تعالى  ولكم فيها جمال حين تريحون وحين -الجمال لغويام: الجمالية:-٢

 

 

 

 

 

 

 
 ٩ص لحديثا الفن ريد، هربرت ●

 ٨ص الحديث الفن ريد، هربت ●

 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظري 

 نظرية الجمال عند الفالسفة : المبحث األول /

الفن هو الحدس ، وكل حدس البد  ن  كون تعبيرا ، وال  مكن فصل التعبير عن الحدس ألنه لكل منهما 

معرفة تعبيريه في  طارها الفني و الجمالي ، فإ ا كان الفن نفس طبيعة ا خر ، فاي معرفة حدسية دون شك 

معرفة حدسية جمالية فإن الفلسفة معرفة حدسية  هنية ، ولقد كانت الفلسفة تحتاج  لى جمالية الفن و الفن كان 

  ستمد احيانا من  هنية الفلسفة وكان تاريخ الفكر و الفن تسجي  لهذا التبادل وااللتقاء واالفتراق .



 

 ط 
 

دراسة الفن و القضا ا الجمالية تقوم عموما على  ساسيات ال غنى عنها و على خلفية تاريخية   ن

عريضة تبد  بالحابة اليونانية انتهاء بالحديثة و المعاصرة و عليه فيما  أتي مفا يم جمالية طرحت من قبل 

 بع  الف سفة ومن حقب مختلفة .

ال في  اته ،     ضع الجمال بمرتبة  على من الفن.  سقراط ( لقد اوجد الع قة بين الفن و الجم

والجمال عنده يتصق بالكلية بينما الفن يتصق بالجز ية ، فهو من  وا ل الذين اشتغلوا بمشكلة الفن و الجمال ، 

فالفن بر ي   سقراط ( له هدف ووتيفة حياتية تخدم النسانية سواء  كان صناعيا ام عم  جماليا ،  ما الجميل 

 ره فهو الذي  كون  ا نفع ،  و فا دة  خ قية عالية و فا دة ماد ة .بنظ

ويرى   ارسطو (  ن صلة البشر الجمالية تبدو بعالمهم في كل وجه من وجوه النشاط النساني لكن هذه 

 الصلة تبلغ ارفع صورها في شكل محدد من  شكال الثقافة و الوعي االجتماعي ،

التناسق لكونه مفهوم الجمالية و كان المقصود باالنسجام والاياس في حيث يؤكد   ارسطو ( على عامل 

المنطوق االف طوني  عني االنسجام مع مثال الجمال بداته كمبد  مفارق ، في حين  ن موضوعية   ارسطو ( 

ته يركز جعلته يرى الجمال نمو جا م زما للموضوع الجمالي ، ورويته للفن لكونه  بداعا ال اكتشافا هي التي جعل

على  همية التناتر و الوحدة في منظوره الجمالي ، وعلى هذا األساس  كون الفنان فاع  في رب  الصلة بين 

 المطلق  و المثال المحسوس  و االرضي حتى  كتسب بفضله الجز ي و المحدود بع  صفات الكلي و المطلق 

ة   حرية االختيار( ، وان الصورة  نما قوامها اال ان   الفارابي ( فقد  تهر  همية العقل والرادة و الحري

المادة ، وبغية  ن  كون لها وجود ، ف  بد من مادة تقوم  من خ لها و المادة لها قوام و الصورة ال  مكن  ن 

 كون لها قوام بغير المادة و  عتقد بأن اسباية المادة على الصورة و هنا  خالق   الفارابي ( الفكر   

الذي  منح الصورة و المعاني األسباية ، و الفكر الفلسفي و النقدي المعاصر ، يؤكد  ن الصورة  االف طوني( ،

ال تتحقق  ال بفعل  رادة الفنان و دورها في  عادة تشكيل المادة وتنظيمها لتتحول الجمال الطبيعي  لى الجمال 

فالظاهر يدرم بالحواس و الباطن يدرم  ما الجمال عند   الغزالي فيكون بمستويين : تاهر و باطن ،  الفني .
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بالصبر ، واالقتصار على تذوق مستوى هو تصور من قبل المدرم و عدم بلوغه للتجربة الجمالية في تمامها 

الن التجربة الجمالية هي استيعاب كل انواع المحسوسات الجميلة و النفا   ليها بالبصيرة والقلب للوصول  لى 

ن مبدعها ، وهي الحب الذي  ميل بالمتلقي  لى الرغبة وهي ابداع الجمال و تذوقه في المناسبة الخفية بينها وبي

اكمل تحقق له ، بعد معرفته للخالق الواحد الن المعرفة هي شرط المحبة و الجمال و بالتالي  مكن القول / بأن 

قها ثم بواسطه ما  سميه   بالنور الخبرة الجمالية عند   الغزالي ( لون من  لوان المعرفة النسانية لذاتها و لخال

  و الحدس ( ، بالضافة  لى الخبرة الجمالية عنده فهي تجاوز الواقع األليم.

 المبحث الثاني

 الحداثة مفهوم ومعنى

 ويرجع  لك الخت ف المفكرون في (الحداثة ليس من السهل الوقوف عند تاريخ مي د محدد لمصطلح 
 هي البنية الفكرية التي تولدت عن عملية التحديث وتجارب التحديث التي (ثةالحدا نشأتها ،  مكن القول بأن 

 دخلت فيها الثقافة األوربية منذ بزوغ عصر النهضة في القرن الخامس عشر وحركة الصالح الدينية عام

 م وما صاحبها من  حداث1492(عام  Colombesكولومبوس  م، كاكتشاف القارة األمريكية من قبل 1415
عام  ملركزية الشمس وسقوط القسطنطينية في  يدي األترام العثمانيين Galileoتمثلت في اكتشاف غاليليو  تقنية
 لى  م كانت ا ضا نقطة التحول في المشروع الحداثي األوربي،    دعت1798م والثورة الفرنسية عام 1453

والمؤسسات  سان، و بدلت الص تمجتمع علماني،  بعد الدين عن السياسة، وجعل الدين عالقة بين هلل والن
وقسم اخر مثل  والبنية و األحكام الدينية  بأطر تسعى  لى تحقيق شعارات دينية قا مة على النسانية والنسان.
 المفكر األمريكي البرجماتية ريتشارد ورتي  يرى ان الحداثة ابتد  بتفكر (د كارت  في القرنين

 انت هي العطاء لهذه الحابة في النهوض بأسباب العقل والتقدمك (الحداثة  التعاريف التي وضعت لمفهوم

 والتحرر، وممارسة العلم والتقنية والتكنولوجيا، وتعد هي نمطامن التحضر والتمدن متجليا  في الدولة

 الحديثة والتقنيات وا لخالق والعادات وا لفكار الحمممديثة "ا   صبح اسم الحداثة واضحا، اما طبيعتها ومكان
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 المبحث الثالث

 الفن العراقي المعاصر

ان  الفن المعاصر( ال ينفصل عن الر ية المعتمدة على مبد  محاكاة العالم الخارجي في الرسم، وهو  

ما  طابق المفهوم االوربي في الرسم،  ي االسلوب الذي تهر منذ بدا ة عصر النهضة واستمر قرابة خمسما ة 

ب الحديثة في نها ة القرن التاسع عشر، ولكنه من ناحية ثانية ارتب  بالر ية عام ثم اخذ بالتحول نحو االساي

الجديدة في الفن االوربي التي اخذت تتجاوز مبد  مطابقة الطبيعة لتعبر عن واقع الفنان العالمي في عصر العلم 

ي في العالم، ا  اخذ [ والفن التشكيلي العراقي ليس ببعيد عن هذه التحوالت التي تجر 8، ص 46والتكنولوجيا" ]

الفنان العراقي بمحاكاة الفن االوربي من ناحية ومن ناحية اخرى استلهامه للموروث الحضاري ليعزز اسلوبه 

 . * الفني وموقعه من حركة التشكيل في العالم، مما يؤشر سعي الفنان الى التجديد وميله الى التجريب

تشكيلية العراقية والى البدا ات االولى التي بد ت مع نها ة ويقودنا  لك للتطرق الى نشأة الحركة الفنية ال

القرن التاسع عشر على يد مجموعة من الرسامين الهواة ممن  عرفون بتسميتهم بجيل األوا ل ومن اشهرهم عبد 

ع القادر الرسام ومحمد سليم وعاصم حاف  وغيرهم، وكانت البوادر االولى للحركة الفنية التشكيلية مع افتتاح فر 

( وما اعابه من تهور جماعات فنية كجماعة الرواد او جماعة 1939الرسم في معهد الفنون الجميلة عام  

بغداد للفن الحديث وكان  لك في منتصق الخمسينات من القرن الماضي  القرن العشرين(. لقد كانت 

بيعية يوميام باسلوب تقليدي موضوعات الرسم المختارة في تلك الفترة تعتمد على تصوير الطبيعة والمشاهد الط

                                                           
*
ي العالم، اذ اخذ الفنان العراقي بمحاكاة الفن االوربي من ناحية ومن والفن التشكيلي العراقي ليس ببعيد عن هذه التحوالت التي تجري فرأي الباحثة :   

 ه الى التجريبناحية اخرى استلهامه للموروث الحضاري ليعزز اسلوبه الفني وموقعه من حركة التشكيل في العالم، مما يؤشر سعي الفنان الى التجديد وميل
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وواقعي, فنجد في لوحات الفنان  عبد القادر الرسام( التي عكس من خ لها واقعام تسجيليام من الحياة اليومية 

للمجتمع العراقي فترة الحرب العالمية األولى, ومن خ ل اختياره لطبيعة  عماله  شكل جانبام مهما من رصيد 

ادر الرسام قد اهتم في بنية اللوحة من خ ل تركيب اجزاء اللوحة وتكوينها فكان الحياة في بغداد, ان عبد الق

 ضع الع قات النساية من خ ل توزيع العناصرفي مساحات المشهد بحيث  خلق توازنام لونيام عبر تلك 

جميلة المساحات ليوجد الع قة بين السماء واألرض من خ ل اللون مميزام بذلك الى وجود اضواء صباحية 

 [17، ص 48بحيث  شعر المشاهد انه ازاء عين ألجواء صباح بغداد. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م مح العولمة في التشكيلي العراقي المعاصر 1*

 *الفن المعاصر

 مؤشرات اإلطار النظري 
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الفن هو الحدس، وكل حدس البد  ن  كون تعبيرا، وال  مكن فصل التعبير عن الحدس النه لكل منهما  .1
  خر فاي معرفة حدسية دون شك معرفة تعبيريه في  طارها الفني و الجمالي.نفس طبيعة ا

مفهوم الفن يتجاوز حدود االنفعال بتصويره للعاطفة و الجمال فهو قناة للنشاط الفكري الذي  حاول  ن  .2
 يتفهم العالم تداعياته المختلفة وان  عين الغير في فهمه و التجانس معه .

نحو الجماعة فهو  ساعد النسان على فهم واقعه و  جعله  كثر  نسانية و   ن الفن  شكل عودة الفرد .3
تطورا لخدمته و هذا لن يتم  ال من خ ل العملية االتصالية باعتبار الفن  داة لنقل التجربة الفرد ة و 

 االجتماعية الى اخر .
عارة االشكال المبهمة و انطلق التعبيريين في  عمالهم الفنية  لى استحداث اساليب غير مألوفة و است .4

المختلفة و المتخيلة و  لتي  صبحت لديهم وسيلة لتحقيق الصدق الفني و ال  قصد هنا بعدم المالوفية 
من  جل الغرابة بقدر ما هو تعبير عن تغريب الواقع و المبالغة في تصوير العيوب و اعطاء ر ية 

 خاصه و االبتعاد عن الجمال بمفهومه التقليدي .
ال بالنسبة التعبيريين هو صدق التعبير مهما كان قبيحا ، وقد اتخذ التعبيريين من اللون  ن الجم .5

كامكانية تعبيريه  حمل شحنات وجدانية نفسية ، كما  نهم  حرفون االشكال البشعة لتأد ة الحالة 
 التعبيريةبشكل فوري و مباشر

م  تمام االندماج بتحويله   تغييره (  ن مهمة الفنان الكشق الذاتي في الحياة ، فالفنان عندما يند .6
الجمالي للحايقة ، الصدق بصورة ال واعية في الفن ،  لك  عني  نه عملية اقتطاع من غوا ر   الذات ( 
بما فيها من مأزق ، فيعبر عنها و  حاول   صالها  لى المتلقي من خ ل ت عبه بااللوان المتضادة و 

 .ضربات الفرشاة الحادة
 
 لسابقة : الدراسات ا
 بعد التقصي والبحث لم تجد الباحثة مايختص بالدراسة على حد علمها لذلك اكتفت باالطار النظري  

 
 الفصل الثالث

 اجراءات للبحث

 مجتمع البحث:

 شمل مجتمع البحث مجموعة من اللوحات الفنية المنتخبة للفنانين المعاصرين, التي انتجت خ ل 
 ( لوحات  10  مسيرتهم الفنية والبالغ عددهم 
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 عينة البحث :

( عينات 3قد اختارت الباحثة من مجتمع البحث  
 تشكيلي ألكثر من فنان 

 منهج البحث :

اعتمدت الباحثة ع المنه  لوصفي التحليلي في 
ولم  مة  تحليل العينات البحث وفق مؤشرات الطار النظري 

 البحث الحالي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل العينات

 ينة:تحليل نماذج الع

 (1نموذج رقم )

 ضياء العزاوي  الفنان : 

 : مجنون ليلى اسم العمل

 سم ٢٠٠،٥×  ١٦٠،٥:  االبعاد



 

 س 
 

 1995 سنة االنجاز :

 المتحق العربي للفن الحديث، الدوحة  العائدية :

 التحليل والوصف :

ناصر وقيما بعد تسعينات القرن الماضي باتت تجربة العزاوي تنحو  لى جمالية تنتمي لذاتها، وتؤثر ع

 وقية وإتهارها بصياغات وتأليف  كاد  كون مستق  وحرام، لجهة تمثيله التصويري، والذي استدعى موضوعات 

تعاين مغزى وجود ا يتعلق بجدلية الع قة ما بين الفنان والعالم، كما في موضوعة المكان، مث م، والذي لم  عد 

تعرنف به،  و بديل عن منفى، بل البحث عن وجود متخينل  سعى صورة حاملة لتوصيفات ثقافية  و تراثية كداللة 

للعثور على سبيل  قود  ليه حيث رسمت هذه اللوحة بمادة الزيت على القماش وهذه اللوحة تمثل الشق االخر في 

تجربة العزاوي فتجربته تتجه الى التشخيد في اكثر االحيان لكنه  عود ليوثق نوعا من تأكيداته على هوية 

جربة بان  ظهر نوعام من التشخيد و لك للبقاء ضمن مناخ بيذي مثلما هو باق في مناخ لوني فهو بارعا في الت

اشد اواصر تجربته والتحكم في مفاصلها من اجل ابداع مفصل واضح ومؤثر. هنام تلوينات تجريد ة ينبع من 

حمل سمات خاصة فهنام مقطع من خ لها نصق وجه ولكنه محور ا   قترب كثيرا للنسب الواقعية بقدر ما  

وجه "فتاة وركاء" لكنها تعكس انطباعات وتحدث في قسماتها تعبيرات ال تتطابق مع صورة المرجع فطريقة رسم 

"الحاجب" والعين متطابقتان واالصل اما االنق فقد اخذ شيذا من التحوير على وفق ر ية الفنان الذاتية التي 

فقد رسم بطريقة واقعية تحمل معها حسا شاعريا. وبالنتيجة فأن هذا الوجه  حمل تعطي بعدا جماليا اخر اما الفم 

بعدا عاطفيا فالنظرة فيها تعبير بشيء من الحزن لكن هذه العين السومرية هي مركز الداللة في هذه اللوحة، 

ن وتوزيعاتها المجردة فالتأويل يبد  منها ويذهب ليتعشق مع كل ما تطرحه باية المفردات داخل اللوحة. اما االلوا

اسست لكتلة اسفل  مين اللوحة توحي بأن هنام اشخاصام لكن درجة التجريد تجعل من هذه الكتلة غير صريحة 

المعنى فهي عبارة عن مجموعة من النساء بداللة انسيابية الخطوط ورشاقة الحركة التي تحدثها هذه الكتلة حتى 

ذه النسوة واحداهن معتمرة قبعة وق دة في الرقبة لكن كل  لك كان تصل الى عكس شكل االزياء التي ترتديها ه

قد خفى نفسه وس  محي  لوني وجعل وضوح االشكال وضوحا رمزيا فنشعر بان هنام قصة تبد  من فتاة 
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الوركاء. انها قصة فتاة عراقية، هذه االلوان الصريحة التي تمثل شعر الفتاة والمحي  اللوني لها ما هو اال تلك 

لرغبة الخاصة في ا جاد الشكل على وفق ر ية  اتية تطرح اسلوبية وتعال  الموضوع من جانب شخصي قد ا

تكون في معرض او قد تكون في الذاكرة ال فرق لكن المهم بأن هنام عالمين احدهما معرف وهو من التاريخ 

ل القرن العشرين فهذا الحوار العراقي القد م وا خر عالم  متاز بخصوصيات الحداثة التي احتوت العالم خ 

الذي يتحرم على وفق التكوينات داخل اللوحة هو الهدف، فبقدر طرحه الجمالي فأنه  طرح معنى عام لتشكيل 

هوية اللوحة في محاولة شرعية لترم اثرام مفصلي رياد ام. ان اللون االزرق عند العزاوي ما هو اال انعكاس 

لفنان بالرغم من وجوده عند الوحوشيين ال سيما  "ماتيس" ال سيما  اال ان لطبيعة االسلوب الذي امتهنه هذا ا

الصراحة اللونية التي امتازت بها لوحات العزاوي تدخل ضمن عالم التجريد ة التعبيرية اكثر من كونه عم  

على  وحشيا.  فالقصد يتغلب على العبث والطرح فيه شيء من الشاعرية في الكثير من اعماله والتي يتأسس

وفقها التدفق العاطفي الذي  مسك باللوحة ويذهب بها الى عالم تعبيري خاص به والوقت نفسه ال  فقد هوية 

اللوحة من خ ل بيذة اللوحة نفسها وتشكيل نسق خاص به في  ات الوقت  اته الذي  كشق عن قصة عراقية. 

ذي يواكب حركة التاريخ المعاصر  شكل فهو عمل  اتي فيه دعا م االسلوب واضحة فض  عن بعده الحداثي ال

انعطافه ميزتها التحول باتجاه االحداث عالميا مع االخذ بروح الطابع الذي  حدد شخصية العمل الذي  عكس 

مفهوم الريادة من خ ل الشكل المتمثل بأسلوب حركية اللون ودالالته عند العزاوي وخلطاته الفريدة لتشكيل 

الحديث. ونسق آخر تؤسس له ريادة اسلوبية مميزة في العراق لها جمهورها  صورة من صور الرسم العراقي

 وفرضت تأثيرها الواضح على الرسم في العمل 
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 (2نموذج رقم )

 بدون عنوان اسم العمل:

 سالم جبار اسم الفنان:

 سم X 70 50 القياس

 اكريلك على ورق مقوى  المواد:

 2020 السنة:

 

 : الوصف وتحليل العينة

واندماج  يتضمن العمل الفني من خالل النظرة السريعة شكل تجمع مجاميع من البقع اللونية المتضادة
عند تقسيم العمل  لى نصفين الجزء ا ليمن يتضمن  ا للوان والتي تقوم على شكل مستطيل بألوان زا ية .
والجزء السفلي يتضمن اللون ا لخضر يتضمن اللون ا لزرق،  مجموعة من ا للوان الباردة والحارة والجزء العلوي 
 لى الجزء السفلي في الجهة اليسرى، والجزء المهيمن في اللوحة  الداكن فضال عن اللون ا لسود المنسدل

استدعى من قبل الفنان كحالة شكلية رمزية بتفاصيل نظامية شديدة  (نرامسن المتضمن لر س  نساني مذكر 
 متفاعلة مع البعد الثقافي الرمزي . الوضوح والصراحة .. وفق ر ية معاصرة

 قصد الفنان بهذه االزدواجية في األشكال واأللوان ر ية متجددة تتضمن ابتكارا للرمز الثقافي وتفاعل

من خ ل االط ع على  دق  الماضي والحاضر بر ية حضارية مبتكرة لتحديد الهوية واالنتماء والرمزية .

 نساني  شير للهوية واالنتماء للفرد، ي اللونية المتناقضة فإنها رمز ثقاف التفاصيل في الشكل المفعم بالضربات

 مفتاح لقراءة هذه الرموز بلغة ثقافية متجددة. فهو ملم بالرموز باعتباره وسيلة اتصالية بين الحضارات وهو
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 (٣رقم) نموذج 

 

 طارق مظلوم أسم الفنان:

 : صرخة عشتاراسم العمل

 1990 سنة االنجاز:

 مقتنيات خاصة   ئدية :العا

 

يُّ الذي اعتمده النحات على درجة المهارة في األداء،  الخامة التي استخدمها النحات،  و الوسي  المادنِّ

، وكيفيَّة تطويع مواده ؛ لكي تكون شك م فنينام  عكس فكرة الفنان  وقابليته على  نتاج  شكال  ات معنى داللين 

ر في العراق هنا تحديدا  لى ما هو م ستلَهم من بالموروث الحضاري ومحكاه العالمي ة، فقد لجأ النحات الم عاصِّ

له الفنان القد م من منحوتات فطريَّة،  و ما نفذ  ف ن ونه التشكيليَّة العريقة، وتقترب في مرجعياتها الشكلينة ممَّا سجَّ

من  ربعة  1990ي طارق مظلوم عام على األلواح الطينيَّة القد مة حيث يتكون العمل الذي انتجه الفنان العراق

عناصر شكلية تستند على قاعدة صغيرة نسبيا. تظهر في األسفل ث ثة  شكال بشرية رج ن وامر ة، بينما  ظهر 

الشكل الرابع في األعلى، وهو عبارة عن ثور مجنح في حالة انط قة  لى األعلى. ويظهر احد الرجلين وهو 

ل ا خر بالاب  على الثور بيده اليمنى، وطعنه باليد اليسرى بواسطة رمح  جذبه من  نبه، بينما  قوم الرج

طويل. تهر النشاء بشكل عام شبه بيضوي  ا حركة حلزونية تتجه  لى األعلى، وتنتهي بشكل الثور المجنح. 

 كد النحات على عنصري الكتلة والفضاء في تكوين المشهد البصري، وتهرت فضاءات داخلية بين األشكال 

الث ثة في األسفل، وكذلك بينها وبين كتلة الثور. وعمد النحات  لى  تهار عنصر الحركة والمبالغة فيه من 

خ ل حركة األشخاص العنيفة التي تم  الفضاء، فض  عن حركة الثور باتجاه األعلى وحركة الخطوط 



 

 ق 
 

المتلقي متحركة في فضاء  المتنوعة، التي  تهرها النحات على سطوح األشكال البشرية بحيث تجعل عين

العمل، وساهمت هذه الخطوط  في تنوع درجات الظل والضوء، واخت ف في الملمس، فن ح  مناطق صقيله 

و خرى خشنة.   ما اللون فقد استخدم النحات اللون الداكن.  ما موضوع العمل فهو  حيلنا  لى  ساطير ب د 

تناول الجانب المتعلق بالقتال الذي نشب بين كالكامع وصد قه  الرافدين، والى  سطورة كالكامع بالتحديد، حيث

من جهة، والثور السماوي من جهة  خرى، فقد ورد في األسطورة،  ن عشتار بعدما  حست بالهانة من كالكامع 

غضبت غضبا شديدا وصعدت  لى السماء،  لى  بيها  آنو( وطلبت منه،  ن  خلق ثورا سماويا قويا لكي  قضي 

لكامع. واستجاب لطلب ابنته وخلق  آنو( هذا الثور، فصور النحات هذا الجانب من األسطورة حيث على كا

 شار  لى الثور بشكل الثور المجنح الذي  تهره صاعدا  لى السماء محاوال الفرار، بينما  شده  نكيدو من  نبه 

ت عشتار وهي في حالة غضب ويمسكه كالكامع بيده اليمنى، ويوجه له طعنة باليد اليسرى، واتهر النحا

وصراخ. وجاء عنوان العمل  صرخة عشتار( ليؤكد عملية مقتل الثور، فقد جاء في األسطورة،  ن عشتار، حين 

قتل الثور السماوي، اعتلت  سوار  اوروم( و خذت تصرخ العنة كالكامع ألنه  هانها للمرة الثانية بقتله للثور 

بالرغم من اختيار النحات موضوعة من الحضارة الرافدينية القد مة اال  بمساعدة صد قه  نكيدو. و وجد الباحث

ان العمل  حمل دالالت عالمية ابتداء من اختيار الثيمة والخامة واالداء واالسلوب المنفذ  نَّ  خ قيَّة االقتباس 

لَّم التكامل. ومادام م تواصِّ م باالستدعاء ف له في تحقيق ه ويَّته من األثر   َعدُّ ارتقاء النسان على س  إنَّ  لك ي ؤهنِّ

 المحليَّة، وتعزيز  صالته الفنيَّة، والسيَّما   ا كانت مرجعام  صي م  ستدركه النحات لتعزيز مهارته الذهنينة. 

 

 الفصل الرابع

 النتائج

 النظري يمكن إجراء خالصة من نتائج البحث وكاالتي طارمن خالل تحليل العينات وفي ضوء اال
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كوينا فنيا استعار مفرداته من الطبيعة و المجتمع و اضيف لها و قدم كخ صة لمعاني و قيم  نت  ت (1)

 هادفة تستحق  ن توثق

اعطى الفنان المعاصرين جمالية للوحة من خ ل استخدام خطوط ممتدة الى ما ال نها ة وتوتيفه  (2)

بذلك نحو تعزيز فكرة التقاط لأللوان بطريقة ملفته من خ ل التناغم بين الدرجات اللونية و منطلقا 

الداللة الجوهرية للمعنى الحايقي في بع  اعماله من اجل تحقيق انسجام في العناصر الفنية الشكلية 

 لبنية العمل الفني و بالتالي انعكاس  لك على المتلقي من خ ل التأثير على  ا قته الفنية

ن مازق ، فعبر عنها و حاول ا صالها  لى اقتطع الفنان المعاصرين من غوا ر   الذات ( بما فيها م (3)

 المتلقي من خ ل ت عبه باأللوان المتضادة  و ضربات الفرشاة الحادة 

 

تتصق األعمال الفنية لمعاصرين  بسمات مثل الجر ة و السوداوية ، و الغموض و البدا ية و الطفولية  (4)

 اطفيةو الذاتية و الرمزية في بع  األعمال اال حا ية و الحرية و الع

 
 

 

 

 

 االستنتاجات

 : مايليتستنتج الباحثة على ضوء ما تقدم 

كان المعاصرين صادقين في عواطفهم مرهفو الحس ، وفنهم ال  عرف الوهم و القواعد ، وال يبغون  -1

 الدقة بالمعنى األكاد مي ، 

 ناطقة  ال ينمقون االشياء مثلما هي في األصل ، بل  ظهروها كما  شعرون بها فألوانهم صريحة   -2
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زاوجوا بين االلوان المكملة ووضعوا اللون بغزارة في المساحات الكبيرة في اللون الخاص و للتعبير  -3

 عن وجدانهم الفردي و االنساني 

اختاروا األلوان االصط حية الم  مة دون تقيد بما تمثله بالعالم الخارجي  ي انهم  ستخدمون   -4

 خيفة ، متخطين كل مفهوم وصفي  و صوري للشيءاللون ليصفوا االنفعاالت االنسانية الم

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات:

.توصي الباحثة بضرورة توثيق الفنانين  ل عمالهم حتى يتسنى للباحثين الحصول على ع مات كاملة،  1

 والسيما صور فوتوغرافية جيدة  عمالهم الفنية

مصادر وقلة المصورات والسيما المعلومات .لقد واجهت الباحثة صعوبات  ثناء  عداد هذه الدراسة من ندرة ال 2

 التي تتعلق بالاياس وسنة النجاز.

 

 المقترحات:

 ما يأتي: ةقترح الباحثت
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 انشاء معرض خاص للفنانين التشكيلين الرواد واالهتمام باللوحات التي تعنى بالرمز  والرمزية. – 1

زية لفنانين عالميين ومقارنتها بالفنانين اجراء دراسة الرمز دراسة مستفيضة ملمة لكافة الجوانب الرم – 2
 العراقيين

 اعداد دليل خاص ال لعمال الفنية التي تحمل الرموز بكافة صنوفها سواء  كان للفنانين الرواد  و الشباب. – 3
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 كلية الفنون الجميلة

 قسم الفنون التشكيلية

 
 

 

 تكنولوجيا وتقنيات الرسم في الفن العراقي المعاصر
Technology and Techniques of Painting in 

Contemporary Iraqi Art 
 ، تخصص الرسم ةيليفي الفنون التشك وسيبحث تخرج مقدم كجزء من متطلبات الحصول على درجة البكالور 
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 اإلهداء
 اهدي حبثي ومثرة جهدي اىل من سهر على راحيت ابي وامي....

 واىل من صنعوا لي رغبات يف التقدم اخوتي....

 واىل من سدد خطاياي يف مسريتي العلمية أساتذتي....

واىل من واسوني يف مشاقي وصعابي طوال حياتي 

 .................اصدقائي....
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 ركر وتقدير

 علمه ابواب من لنا وفتح الصعاب لنا وذلل الطريق لنا اهلل يسر ان بعد

الفنون  قسم اىل املقدم البحث هذا اكملنا بأن علينا نعمته امت ان الواسع

, جلميلةالفنون ا يف البكالوريوس شهادة نيل متطلبات من كجزء التشكيلية

 الفاضلة االستاذة وبإشراف البحث بهذا تقدمنا وقد

واتقدم بشكري اخلالص واالستتثنائي للتدكتور   , (شيماء مقداد حميد)

( ملتا أبتدام متن تستهيل ومستاعدة لتي يف ا تا         علي نايف الخزرجيي )

 خدمتة  يف والكتثري  الكتثري  تقتديم  يف يوفقنتا  ان تعاىل اهلل حبثي هذا ونسأل

 البلتد  هلتذا  يقتدم  أن ميكتن  جهتد  واقتل  شتيء  اقتل  هو ذاوه اجلريح بلدنا

 وفضتله  بأمنه علينا يعم ان تعاىل اهلل من وندعو الصابر الشعب وهذا العريق

 .....قدير مايشاء على إنه

 

 الباحثة                                                                                  
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 ملخص البحث

 لة التعرف علة تكنولوجيا تقنيات الرسم في الفن العراقي المعاصر    أن الفن في ابس  يهدف البحث 

صورة هو تمثيل لفكرة يمكن ان تتاذ شكل ي او تطبيقا ي بوسائ  متعددة تتفق مع المعايير والمفاهيم الجمالية في 

ني التقليدي واوجدت اشكاال ي جديدة الرسم في الفن العراقي المعاصر، لقد غيرت التكنولوجيا الرقمية األداء الف

مثل التركيب الرقمي وفن الفيديو ورسوم الكمبيوتر والرسوم المتحركة الرقمية والرسوم ثلثية االبعاد والتصوير 

الضوئي المجسم وغيرها ومدى تأثيرها في الرسم العراقي المعاصر عند اجياله المتعاقبة بدءا ي بجيل الرواد 

با  في الثمانينيات ونهاية التسعينات حتة االلفين وعلة مدى نصف قرن من تاريخ الحركة وصوال ي  لة جيل الش

 التشكيلية في العراق.

وقد تضمن البحث اربع فصول حيث اشتمل الفصل األول علة مشكلة البحث واهميته وأهدافه وحدود البحث 

رياية  للتكنولوجيا والتقنيات والمبحث والفصل الثاني االطار النظري اشتمل علة مبحثين األولة الجذور التا

الثاني الجذر التاريخ في الرسم العراقي المعاصر علة والفصل الثالث علة  جراءات البحث و وتضمن الفصل 

 الرابع علة نتائج واستنتاجات البحث والتوصيات والمقترحات. وقد تضمن البحث عدة مصادر في كتابة البحث.
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 الفصل األول : االطار المنهجي للبحث

 أوال ً: مشكلة البحث:

تماشيا ي مع التطورات العلمية ومواكبة معطيات الحضارة الحداثية الجديدة والتي يمكن اعتبارها شكل 

لفكري، وكان من من اشكال الصراع والتطور التكنولوجي التي اخذت مساحات واسعة من البناء الحضاري وا

تداعيات هذا الصراع والتطور  هور سبل وأساليب ادائية وشكلية مؤسسة بمرجعيات موضوعية وحيوية منذ 

بداية االنطباعية والفنون االدائية التي أصبحت الرحم الذي ولدت منه مدارس الرسم الحديث واتجاهاته الفنية 

قنيات التي شهدتها ثورة التكنولوجيا في الرسم في أوروبا بجميع متغيراته الماتلفة و هور أنواع جديدة من الت

كما ان  هور كثرة الحركات والمدارس الفنية في الرسم الحديث جعلته ميدانا ي للتجريب والمنافسة وشحنت الفنان 

في العالم عامة وفي العراق خاصة علة ر ية تجار  جديدة ساعدته علة التحول في االداءات الجمالية وكيفية 

شف واختيار وسائل جديدة في الرسم التي اغنت الموضوع والعمل الفني بمتغيرات جديدة في المفهوم والتشكيل ك

مما تسب في انتا  وتنوع اعمال فنية فيها تلقائية عالية وحرية وخيال أدت  لة  ضفاء روحية الغرائبية علة تلك 

ني يتناسب مع صياغة وصناعة وابتكار وتطور االعمال التي تطفو بالحرية والتايل لتحقيق خطا  عقلي وجدا

تكنولوجي والذي تجوهر في اعمال الرسم العراقي المعاصر بتحديد أفكاره و وسائله ومناهج التفسير والتأويل 

لكل متغيرات العصر الحديث مما جعل موضوع الدراسة يستحق  لة دراسة معمقة لكشف المتغير التقني 

 معاصر.والجمالي في الرسم العراقي ال

 ثانيا ً: أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث الحالي في التعرف علة اسم البحث. -1

 رفد المكتبات بالمعلومات تفيد طلبة الفنون. -2

 ثالثاً: هدف البحث: 

 يهدف البحث  لة الكشف عن التكنولوجيا والتقنيات المستادمة في الفن العراقي المعاصر.

 رابعاً: حدود البحث: 

 ية: تكنولوجيا وتقنيات الرسم في الفن العراقي المعاصرالحدود الموضوع -1

 الحدود المكانية: النتاجات الفنية في العراق. -2

 2000 - 1987الحدود الزمانية:  -3

 

 خامسا ً: تحديد المصطلحات:

 تعريف التكنولوجيا والتقنيات:

( وتعبر عن Technoمعنة التكنولوجيا: يتكون مصطلو التكنولوجيا من كلمتين  ات اصل يوناني هما ) -1

( وتعبر عن الدراسة العلمية للفنون، أي العلوم بنوعيهاLogosالثقة واالتقان و )
76

.  وقد كثر استادام 

هذا اللفل باللغة العربية
77

.. وان استادمت بعض البحوث كلمة تقنيات بدال ي من تكنولوجيا وتعرف 

ة تطبيق نظرية او اختراع، أي انها التكنولوجيا أيضا ي: ))هي مجموعة المعلومات التي تتعلق بكيفي

 ( حق المعرفة((.Know – howالجانب التطبيقي للعلم، ويطلق عليها في االصطلح الدار  )

                                                           

76
259، ص 1992 سعدي،   ( 

77
(14، ص 1981 خليل،    
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وهناة من يرب  التقنيات مع الصناعة وكل ما يمت لآللة واستعماالتها بصلة، والبعض االخر يربطها مع العلم 

)التطبيقات العلمية للنظريات العلمية(
78
  

التقنيات: )) تعني بالمفهوم القديم هي مجموعة من المعطيات التجريبية جمعت وركبت بتحقيق  معنة -2

مجموعة من الغايات، فهي في جوهرها تشير  لة مجموعة أساليب لمهنة او فن ما وتحولت  لة قوانين 

مضبوطة ومدونة والتي تسمو لنا بتحصيل نتائج تامينية نافعة
79
 . 

لمعاصر )هي التاريخ العصري او الحالي او الحاضر )المعاصر((اما التقنيات بمفهومها ا
80
 . 

فهي مفهوم نسبي لمسايرة العصر في جل تطوراته ومفاهيمه
81
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78

(63، ص 1986  طاهر،   
79

(38، ص 2006 احمد،    
80

( 95، ص 1974 مرعشلي،    

81
(150 علوش، ب . ت، ص    
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 نيات المبحث األول: الجذور التاريخية للتكنولوجيا والتق

للعلم جذور ودعامات ونرى  لك واضحا ي في تاريخ العلوم علة مر العصور يأخذ بعضها من البعض 

االخر، وعلم وتكنولوجيا وتقنيات التعليم يدين بالوجود والجذور واألصول والدعامات لمجموعة متنوعة من 

تبطت التقنيات ارتباطا ي وثيقا ي العلوم استمد منها بنيانه واسهمت في تشكيل ملمحه وابرزت هويته، وقد ار

باجنسان والفنون منذ بداية االنسان وارتباطه الوثيق والمباشر بالطبيعة المحيطة به، ولديمومة حياته والحفا  

عليها بدء في التفكير باالليات الموجودة علة الطبيعة وما استالصه منها وقام بتغييرات ادخله عليها واألدوات 

ته في اعماله ومحاوالت الكتشاف األشياء، ويمكن عد األدوات الحجرية األولة  نجازا ي التي صنعها لمساعد

تكنولوجيا ي ونفعيا ي وان كل اختراع هو اقتطاع قطعه من المجهول وتكيفها بتغيير الشكل حسب حاجات االنسان 

وهو ما يفعله الفن كو يفة تطبيقية
82
بدائي والتي حملت في جوانبها ، ولقد وجدت التقنيات منذ بداية االنسان ال  

كيفية التدخل اجنساني الذي كرس نفسه لتغيير حياته واكتشاف أدوات جديدة بتتابع زمني من خلل األدوات 

التقليدية البسيطة التي سارها االنسان وطوعها وتحكم بها لتحقيق غاياته االجتماعية والفكرية والتي أصبحت 

هذا الموجود اجنساني سيدا ي علة الطبيعة ومالكها بعد ان اصبو سيدا ي علة  تعبيرا ي عن وجوده والتي جعلت من

طبيعته الااصة وكدليل علة تطوره ورقيه ويظهر  لك جليا ي في األدوات واالالت البسيطة التي طوعها 

يجوز القول واستادمها لتلبية متطلبات حياته اليومية، لذا فالتقنيات هي العنصر الرئيسي الذي تحدد وجوده وال 

انها العنصر المستقل في حضارة البشر فالتقنية هي من اكتشاف االنسان واستعملها من خلل تحديد وجودها
83
 . 

لذلك نجد عند البحث في نشأة التكنولوجيا والتقنيات ال بد من الرجوع  لة الجذور التارياية لهذا النشاط 

يات لم تنطلق هكذا  ال ببطيء ثم تتسارع تقدمها، هذا التقدم اجنساني وان اختلفت دوافعه وقيمه الجمالية فالتقن

الذي أدى  لة تحوالت كبرى في مجــــــــــرى الـــــتاريخ اجنساني وصوال ي  لة بدايات الــحداثة
84
 . 

فحركة الفن المعاصر والتنوع االدائي الجمالي والمتغير االسلوبي هو امتداد تارياي لحركة الفن عبر 

ان ارتباط الفن بجذوره القديمة واهتمامه بالتقنيات والاامات التي نفذ بها الشواهد الفنية كما هو الفن التاريخ و

القديم في ارض وادي الرافدين واالهتمام باألساطير والتعرف علة الطبيعة والظواهر االجتماعية وتعد حضارة 

كزا ي مهما ي في الفكر واالبداع    تعامل الفنان وادي الرافدين مهد الحضارات واجنجازات الفكرية والجمالية ومر

باختراعه التقنية من محيطه وأعاد للطبيعة صياغتها، فالتقنية اكتشفها االنسان واستعملها من خلل تحديد وجوده 

فهي جوهرية  من  اته ولذاته
85
 . 

ر ماتلفة عن طريق استادام المواد والادمات المتوفرة من حوله من طين وحجر واصبا  من مصاد

 نباتية وترابية وعظام الحيوانات.

وكما استادم االنسان التقنية في العصور الحجرية لجدران الكهوف وسقوفها كسطو للرسم استعمل فيها 

شحوم الحيوانات للحصول علة مصدر ضوئي يساعده في تنفيذ رسومه كما استعمل اللون األسود من السنا  

تراق االخشا  التي تحتوي علة مواد كربونية نقية الملمس شديدة وهو لون اسود ناتج ومستالا نمن اح

السواد
86
 . 

كما استادم االنسان البدائي في العراق الكثير من الاامات كالعظام واالحجار وفروع النباتات التي كانت 

لحيوانات بحد  اتها عمل ي فنيا ي وساعدته في اعمال الرسم علة اسطو الكهوف التي عكست طبيعة مااوفه من ا

                                                           
82

(55، ص 1976 صبري،    
83

(22، ص2006 احمد،    

84
(2، ص 2009دومنينام، )   

85
(23 احمد، مصدر سابق، ص    

86
(23، ص 1973 حماد،    
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المفترسة وكذلك التي يأكلها او ستعملها او يصيدها واستادم في رسومه الوانا ي بسيطة مصنوعة من االتربة 

الملونة يقوم بتحضيرها بمواد كالماء والدهون مستادما ي يديه واحيانا ي أوراق بعض األشجار كأدوات للرسم 

واعمال الزجا  والمعادن والجلود والمنسوجات  وعرفت صناعات ماتلفة مثل صناعة الفاار والعا  والعظم

واالحجار واالخشا  غايته الرئيسية المحافظة علة استمرارية العيش البعيدة عن المااطر التي كانت تواجهه 

مثل فيضانات األنهار والكوارث الطبيعية وهجمات الحيوانات المفترسة، فرسم االنسان العراقي البدائي علة 

كانت التقنيات تنفذ بواسطة االصبع المغموس بصلصال ملون خاصة في الرسم فأنه استادم جدران الكهوف وقد 

أصابع اليد وجلود الحيوانات  ات الـــــــــــــفراء او حزمة من شعر الحيوانات وريش الطيور بمثابة الفرشاة في 

انجاز الرسوم
87
 . 

ا الذي يقع في اسبانيا وتعتبر رسومات لقد عثر علة رسوم لجداريات متعددة األلوان في كهف التامير

هذا الكهف اول االكتشافات االثرية لإلنسان القديم وعثر في هذا الكهف علة حيوان واقف يعود تارياه  لة 

( يوجد بها تقنيات مركبة من الزخارف والنقوش والتجاويف 1،5×  1،8ق.م.( وابعاد الرسم فيه ) 12000)

قطة علة األرضية، وعلة اية حال فأن الفنان القديم كان ناجحا ي ومجيدا ي في المحفورة بفضل قطرات الماء السا

نقل صورة الحيوانات التي عاشت بقربه فهو ينقل لنا وبشكل معبر حقيقي يعتمد علة الصورة التي تنقلها العين 

المجردة ألشكال الحيوانات بحركات وأوضاع وفعاليات متنوعة
88
  

ذت بالتحول والتطور  لة مفهوم اغنة وأعمق من خلل تحولها علة شيء اما التقنيات الحديثة فقد اخ

مستقل عن االنسان وتداخلت التقنية في كل جوانب الحياة االجتماعية والفكرية والصناعية والتقنية بالمفهوم 

الحديث هي تطبيق معطيات علمية معينة من اجل الوصول  لة نتائج محددة
89
 . 

افرز عن الكثير من المفاهيم المعرفية والفلسفية كانت افرازاتها ونتائجها نتا  وان التطور التقني الحديث 

هائل من الوسائل واالكتشافات واالضافات لتجعل من العصر الحديث عصرا ي صناعيا ي وتقنيا ي في كل شيء
90
 . 

واصبو للتقنية مفاهيم معرفية تسعة معرفية تسعة  لة تضمين كل شيء في الوجود  لة سلطتها 

فالتغيرات والتحوالت التي حدثت في الحضارة الغربية بعد نهاية الحر  العالمية الثانية واالتجاه نحو مجتمع مما 

بعد التصنيع وثورة المعلومات وسيطرة التكنولوجيا واجلكترونيات ساعدت علة تحويل العالم  لة قرية صغيرة 

لتقليدية عند استيعابه ولعل اهم مميزات التفا ل الذي اخذت فالطفرة التقنية تجعلنا نواجه عالما ي تعجز مفاهيمنا ا

تعرفه أهمية المكان ليغدوا الزمان هو كل شيء وليحل الوجود االني والزماني في األمكنة المتعددة محل االبعاد 

المكانية.
91
  

ت بتقنيات فكان ال بد من هذا التطور الكاسو ان يؤثر علة الفن والتشكيل ليولد مدارس وأساليب واتجاها

متعددة ولها تأثير في تاريخ وحركة التشكيل واالتجاهات النقدية المعاصرة واالتجاهات التأويلية في تطوير الفن 

التشكيلي، اما العمل الفني فهو تنظيم جمالي يحمل فكرة يجسدها الفنان بأستادام أسس وتقنيات مقصودة تفصو 

يرية للعمل الفني و  هار الفكرة التي يسعة الفنان لتحقيقها، عن مدى التوافق بين اجمكانات التقنية والتعب

فللتقنيات دور أساسي في العمل الفني ألنها تمثل الابرة والقدرة علة تجسيد األفكار بواسطة األدوات ألخرا  

ها في العمل الفني  لة حيز الوجود وان الفنان هو صاحب القرار في نوع وعدد التنويعات التقنية الواجب استعمال

 أي عمل فني منفرد تبعا ي ألسلوبه الشاصي وغاياته الجمالية والتعبيرية.

                                                           
87

(26، ص 2012 صاحب،    
88

(26، ص2012 صاحب، نقل،    
89

(26 ، ص2003 عطية،    
90

(28 صاحب، نفل، مصدر سابق، ص    
91

(39 احمد، مصدر سابق، ص    



 

8 
 

فالتقنيات عملية مركبة فمنذ بدء اختيار الفنان للاامة والقيام بعملية األداء والتنفيذ فإمتزا  العلم بالتقنية 

ردودية علة حسا  المعرفة بل خضوع العلم للتقنيات أي العتبارات االختيار واالنجاز والتطبيق والمنافع والم

الماهوية الاالصة، هو الوجه الملموس لتحول  رادة المعرفة  لة  رادة سلطة وتحكم وسيطرة
92
  

لقد كانت التقنيات سابقا ي مرتبطة بالجسد وليس بالفكر بالف االنسان الحالي المعاصر الذي رب  التقنية 

بحت  ات طابع صنعي علة خلف تفكير الفنان المعاصر بالفكر ألنها كانت و يفة ال طبيعية أي اجتماعية وأص

الذي ا كة التفكير واالكتشاف كما يعبر بروتاغوراس عند محاورة افلطون: ))ان االنسان مقياس األشياء 

كلها.((
93
  

 

 

وقد تغير مفهوم التكنولوجيا والتقنيات منذ بداية الفن الحديث مع التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي 

جال انتا  الاامات واألدوات التي زادت من القدرات اجبداعية للفنان في التعرف علة خاماته حتة أصبو في م

مرسمه ملئ بالعدد واألدوات اليدوية والكهربائية والتكنولوجية مما اضفة علة القدرات التشكيلية والتايلية للفنان 

ب وتقنيات مستحدثة تناسب التحول السريع ابعاد ور ى جديدة أصبو من الضروري معها الوصول  لة أسالي

 للعصر.

 المبحث الثاني: الجذر التاريخي في الرسم العراقي المعاصر:

ارتبطت الحركة الفنية بالعراق بماضيه الذي تمثل في فنون عصر ما قبل الكتابة في فنون سومر واكد 

دتها ولتارياها العريق واكتشافها للتقنيات وآشور كبذرة أولة التي حملت بين ثناياها الصفة والقيمة الفنية لريا

الماتلفة والذي امتدت آثاره  لة الزمن اللحق التي تغلغلت فيه التجار  الرائدة بتفاصيلها التي اشتقتها من البيئة 

المحيطة كمرجع ومنطلق للفن في العراق ويمكن ان تفهم ان تقنيات الفن عبر التاريخ والعصور مرتب  بطبيعة 

والوقائع اجنسانية والحاجة االجتماعية من جهة كما ترتب  ارتباطا ي فكريا ي و هنيا ي بالظواهر الفنية االحداث 

التشكيلية من جهة أخرى كمحصلة للفكر الحضاري الذي خلفه ل جيال القادمة، فقد عبر الفنان عن كثير من 

ه علة سطو اللوحات والفضاءات األخرى. وجوه الحياة الحربية واالجتماعية والدينية و وجد هذا الفن مجاالت

 ( 125، ص2004)سبيل، 

وان األسس الفكرية التي وضعها الفنان العراقي والتي تناولت الجوانب االجتماعية والنفسية كانت 

تتضمن قضية الفن بالمعنة الذي تجاوز االجتماعية المحدودة كانت هذه األسس اعتمدت تجسيد وخلق الشاصية 

لة والحديثة وبيان محتواها الفكري واالدائي علة الرغم من ان هذا لم ينفصل عن التيارات الفنية الفنية المستق

العالمية الحديثة التي تمتاز بالتفرد والتجديد كما  هر في الفن اجسلمي الذي تميز باصائا فريدة تجعله  و 

األرابسك العربي الذي اهتم طابع خاص عن بقية الفنون األخرى من ناحية التجريب في التقنيات مثل 

بالموضوعات الدينية كالمساجد وزخرفة االيات القرآنية واعتماد البساطة والتجريد واالبتعاد عن الترف 

واألرستقراطية المفردة بتجريد االشكال برمزية عالية تعبيرا ي روح الدين ومااطبة الروح المتعالية وتجسيدها 

مظهر والجوهر علة الرغم من التنوع الشديد الذي يتمتع به، وبعد  لك انصرف وتميز أيضا ي بالوحدة الفنية في ال

الفنان للتعويض عن التجسيم واالستعاضة عنه بالتلوين والتذهيب، وهذا أدى  لة  هور الرسوم التوضيحية 

ية )التسطيحية( والصور الصغيرة )المنمنمات: وهي عبارة عن تزيين الماطوطات والكتب التارياية والعلم

 ( 24، ص 1983ببعض الصور التوضيحية( .) اوزياس، 

                                                           
92

( 54، ص1990 صفدي،    

93
(60 جسام، ب  ت.، ص   
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واستثمارها في توضيو الكثير من الماطوطات األدبية والعلمية والتارياية ودواوين الشعر بالصورة 

الصغيرة هذه الرسوم سجلت الحياة االجتماعية بالصورة من حيث االحتفاالت واالزياء وأنواع التحف التطبيقية 

ة مزخرفة وابرز ما يميز هذه المنمنمات انها واقعية تمثل حياة المجتمع العربي اجسلمي والعمارة في صور

المعاصر فنرى فيها عادات االمة وتقاليدها وقيمها في البيت والمسجد والمكتبة وغيرها، فهي في هذا المجال 

وثائق تارياية باجضافة  لة قيمتها الفنية
94
  

لعراقي منذ أواخر القرن التاسع عشر علة ان الفنان كان بطبيعة تطورت التقنيات في أسلو  الرسم ا

الحال مياال ي  لة رسم المنظر الطبيعي وغنة التجار  مثل تقنيات وثقافة الذين آزروا حافل الدوري واشتركوا 

ة معه وضياء العزاوي كان يحاول ان يرسم مدفوعا ي بحسه االثاري في البحث عن المحي  مابأ الكنوز الحضاري

وسعد الطائي بوحدة االنسان مع الطبيعة وحياة جميل حافل بحسها الشعري واحساسها الفطري بجمال الطبيعة 

الزراعية وحافل الدوري نفسه بحبه للبيئة األولة مرتع طفولته علة ان  هور الجماعة كان من طرف آخر يمثل 

ن الشبا  الجامعي في العراق وهم ينهجون الحماس حماس المثقف العراقي نفسه واكتشاف  اته فمعظمهم كانوا م

 لة دراسة الفن بروح جدية وهكذا كان لجماعة االنطباعيين العراقيين موقفهم القومي في الفن العراقي في 

الامسينيات ونستطيع ان نتبين  لك بوضوح في موقف الدوري نفسه من البداية
95
 . 

وواقعا ي فنيا ي جديدا ي ارتب  بالماضي والحاضر  ان جذور تاريخ الرسم العراقي المعاصر قد اخذ طابعا ي 

بفصل وجوده الحضاري والعلمي وجعادة جوهره وموروثه الحضاري بعد انقطاع حضاريا ي وثقافيا ي وفنيا ي 

اخطر الفنان العراقي لتلقي مساعدة تقنية من الاار 
96
 . 

ر الفن، فإ ا كانت التقنيات الفنية ومما يؤكد ويفصو عن هذا الواقع هو تحول غير مباشر او مرئي في دو

الشعبية هي السائدة فأن المفهوم الجديد للفن قد دخل بغداد علة نحو مباشر لكنه يظهر تباشير التحول بالفكر 

الغربي ومن ثم العالمي والبحث عن الشاصية او الطابع المستقل عن الملمو األجنبية في نفس الوقت، وقد بدأ 

لجمع ما بين كل من التقنيات واألسلو  الجاهز من طريق االكتشاف واالبداع الفني وهذه واضحا ي ان باجمكان ا

هي مهمة الفنان الذاتية ومسؤوليته الشاصية التي اخذت تبرز وتتبلور وتنمو تقنيا ي بإتجاه االختزال والتبسي  

خول الحروفيات الذي نجده في ل شكال الطبيعية وتحقيق اختزال المساحة والكتلة  لة التجريدية )الصورية( ود

اعمال جميل حمودي
97
 . 

ويقول شاكر آل سعيد في كتابه )الفن يستلهم الحرف( تعبر ممارسة الحرف العربي والحرف عموما ي في التشكيل 

الفني عن محاولة للعودة  لة القيم الحقيقية في الفن أي التي تعني استقصاء الحقيقة في الفن ومع  لك المحافظة 

معنة التشكيلي في البحث بواسطة االبعاد فالتعبير بالحرف هو محاولة مشروعة وتطور تارياي للفن علة ال

ونحو تاطي الواقع السطحي  ي البعدين كمنا  طبيعي للعمل الفني  لة حقيقة الا  او البعد الواحد او البعد 

)الحركة النسبية( او الحركة العقلية او الر يا البصرية الفوقية.
98
  

يعد بحد  اته انطلقة وتحول تكنولوجي وتقني فكان شاكر حسن آل سعيد قام بحل ي كافيا ي لمشكلة  وهذا

تمثيل االشكال وااليحاء بأوضاعها وابعادها واحجامها وان الال  بين تلك التقنيات الشكلية المتعارضة جعلت 

يب أسلو  منظوري وهمي متعدد االمر معقدا ي فقد قام بالق فضاء غامض ومضغوط بقصدية فكان يحاول ترك

الزوايا )اتجاهات النظر( يحده في ابعد نقاطه عن المشاهد جدار يجعل الفضاء مقعرا ي ومشابها ي لفضاء علب 

                                                           
94

(42، ص 1992)عالم،    
95

(175، ص 2007)جودي،    
96

(.38، ص 2003)اآللوسي،    
97

(133، ص 1976)نادر،    
98

(125، ص 2000)كامل،    
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السردين والبيوت الزجاجية للسماة، فتبدو اشكاله فيه طافية في الفضاء كاألسماة علة ابعاد ماتلفة في العمق 

في عين المتلقي
99

لة اهتمام الحركة الفنية في العراق بالصياغات الجديدة والتقنيات نحو تجار  . )وهذا أدى  

 مستقبلية واكتشاف معاملها اجبداعية
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(57، ص 1985الربيعي،    
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 الفصل الثالث: إجراءات البحث 

 مجتمع البحث:

اصر والتي شملت اعمال شمل مجتمع البحث علة التكنولوجيا والتقنيات في الرسم العراقي المع

 (4جيل الثمانينات والتسعينات والبال  عددها ) 

 عينة البحث: 

( اعمال من قبل الباحثة بصورة قصدية للمبررات  4تم اختيار عينات البحث والبال  عددها )

 االتية: 

 اختيار االعمال بما يلئم اتجاهات ما بعد الحداثة )المعاصرة( وتمثيلها للمجتمع األصلي. -1

ختيار االعمال التي استادمت تكنولوجيا وتقنيات وخامات ماتلفة وحققت تحوالت في ا -2

 الرسم العراقي المعاصر علة وفق المتغير في األسلو  والتقنية.

 أداة البحث:

 اعتمدت الباحثة علة مؤشرات االطار النظري كأداة البحث الحالي.

 منهج البحث: 

 ليلي في تحليل عينات البحث.اعتمدت الباحثة علة المنهج الوصفي التح

 تحليل عينة البحث:

 ( :1نمو   )

 اسم الفنان: فاخر محمد

  1987سنة العمل:  

 90×  100القياس:  

المسو البصري والوصف العام: يتكون 

تكوينين اشكال خرافية بدائية  ات منحة 

حيوان  اسطوري يتكون من شكلين كل شكل يحمل مثلثين احدهم علة شكل كائن او طائر او

بدائي واالخر اشبه ما يكون  لة الحارس الشاصي واقفا ي عند بوابة لحراسة كائن مقدس تعامل 

مع اشكاله بلون اسود علة أرضية حمراء متماز  مع األبيض ومتداخل مع اللون الوردي  ات 

بقع عفوية يشغل الالفية التي توزعت بشكل غير منتظم بتكوينات واشكال عشوائية تجربة مز  

فيها الفنان بين المرئي والمتايل فجاءت اعماله تحمل مفردات بيئية وأخرى اسطورية تايلية 

تتسم بالغرائبية والفنطازية، فالعمل ال يمكن تجزئة عناصره كلها مترابطة شكليا ي ولونيا ي عمد 

ذت فيها الفنان تحديد عناصر تشكيلية باللون الغامق وقد شملت عناصر العمل وحدات تراثية اخ

 من هيكلة البس  الشعبية وأخرى زخرفية او صورية تجريدية ابتكارية.



 

  
 

وعلة الرغم من اجحساس بغيا  التكوين المألوف فقد ملئ مركز التكوين الشيء الكبير 

بتلك االشكال وقد شملت حافة منه والتي اضافت جمالية التكوين، ولشدة التكوينات المرسومة 

الوانه السوداء الصريحة  ضافة  لة البقع البيضاء التي كسر بها علة مساحة اللون األحمر وشدة 

رتابة النسق فقد كون علمة مهيمنة واضحة االشكال منغلقة علة نفسها وال تمت بأية مرجعيات 

طبيعية فضل ي عن تحطيم تلك المراكز بأشكال وتكوينات عشوائية غير منتظمة في المركز، لقد 

عشوائي ال يحكمه نظام معين كما  هر في هذان الشكلن من وزعت عناصر هذا العمل بشكل 

العمل وبشكل افقي علة هيئة حيوان خرافي، فيما توزعت األلوان المقتصرة علة اللون األبيض 

واالحمر والوردي الفاتو والعميق مكونة فيما بينها هارمونية توافقات لونية ما عدا تضاد األبيض 

ة شكل عشوائي  ات بقع موزعة علة العمل بكامله حيث واألسود، اللون األبيض توزع عل

 شغلت ربع األرضية الرئيسية في السطو المصمت.

بينما امتد األحمر في مساحة كبيرة ومهيمنة كسرت انساق االشكال والرتابة، وتم توزيع 

األلوان لالق هارمونية وموازنة بين االشكال والسطوح األخرى، بينما تحركت اسطو االشكال 

ثابتة بفعل حركة الاطوط النزقة المتوثبة بماتلف االتجاهات والتي اضافت حركة وحيوية ال

جمالية خلالت االسطو الصلدة، كما ان هذه االشكال طقوسية طلسمية ثبتت كالفية في الجدار 

بعدها رسالة مرسلة، بينما اضافت )التبقيعية( في المساحة المحيطة حولها حركة وحيوية وتوازن 

اللوحة من االشكال والبقع واأللوان كونت علئق فيما بينها لصالو العمل الفني الذي  فعناصر

يجمع بين الرسم والكرافيك، وعموما ي االشكال تنطوي علة نزعة سحرية جمالية لصالو 

الشكلنية بعيدة عن المضامين اجنسانية واالجتماعية الذي كان الفنان مشغوال ي بها سابقا ي في 

ت، بعودة وتلحم استمد فيها اشكاله من الحضارة وامتزاجها بأشكال غرائبية واشكال السبعينيا

 هندسية وخط  منقطعة واشكال طائرة لالق االيهام وتفعيل الايال.

 (2نمو   )

 اسم الفنان: هاشم حنون

 1998سنة اجنجاز:  

 سم  40× سم  40ابعاد العمل :  

 المكان : قاعة دجلة الفنون / بغداد 

مسو البصري والوصف العام: ال

العمل الفني يشتغل ضمن االتجاه التجريدي 

يتواشو مع معطيات تشايصية يحتوي علة 

ثلثة وحدات أساسية الوحدة األولة مكونة من مستطيل يعلوه مثلث في يسار المشهد والوحدة 

توازيها الثانية مساحة شبه مستطيل باللون وعليه الوان بنفسجي واصفر واحمر واخضر فاتو 

وتواسيها في توزيع الثيمات في منتصف المشهد و وحدة ثالثة علة يمين المشهد شبه مستطيل 

سوداء اللون تتوزع علة سطحها اشكال وخطوط مبعثرة هذه الوحدات الثلث تشغل ثلثي 

 المساحة تقريبا ي بينما شغلت األرضية باللون االوكر ثلث مساحة اللوحة.

لمساحات المسطحة  ات البعدين فالتكوين مفتوح نحو األطراف اما المستوى التركيبي ل

مستثمرا ي لطبيعة العلقات بين المستطيلت الثلث لتكوين شكل ي مربعا ي  ضافة  لة ان اللوحة 

مربعة أساسا ي وهذه احد اسقاطات اللوعي الجمعي واحد رموز اجنسانية وهو احد المرجعيات 



 

  
 

ي االلواح السومرية، فالتكوين مستقر ثابت بسكونية نتيجة الوضع الفكرية لرمزية الوجود كما ف

المتعامد للمسطحات اللونية، وتمت موازنة المشاهد الثلث بتكوينات صغيرة ملونة علة شكل 

مربعات ودوائر وخطوط صغيرة اشبه باللغة الصورية وازنت وحدات اللوحة برمتها، وقد 

 س والمجتمع للمكان والزمان في الوجود.منحت االشكال علمة مؤثرية لحركة النا

 

 

اما الا  فقد تراجع لصالو المسطحات اللونية ولكنه يظهر بشكل صريو داللة علة  

 عطاء رموز وعلمية من خلل الاطوط الرفيعة اللينة لمعالجة االشكال التشايصية ومعالجة 

سكين األلوان او رأس أرضية اللوحة واالشكال المهيمنة باطوط متشابكة بآلة حادة كرأس 

مدبب، ا  انه استغل طراوة األلوان قبل ان تجف واللوحة مرجعياتها غير واقعية وثيماتها تعبر 

ضمن اطار التعبيرية التجريدية فأن الفنان قد تجاوز هذه الطروحات ليؤكد علة الصياغات الفنية 

لتها في ارجاء اللوحة الفنية، الجمالية في توزيع الاطوط واأللوان والمساحات وتعالقها وبناء دال

مما اعطة للعمل الفني قيم جمالية تتيو لعين المتلقي ان تنتقل بحرية مفتوحة ثم  ضافة الاربشات 

للاطوط والنقاط واأللوان الحارة والباردة العطاء محض حركة وقيمة جمالية تزيينية وللتقليل 

لوان في المستطيل االفقي العلوي واضافة من رتابة المسطحات الممتدة طوليا ي كما ان توزيع األ

أشرطة من األلوان المتداخلة في حافة الجانب االيسر من اللوحة لموازنته و ضافة قيمة جمالية 

للون أما الالفية فهيمن عليها األصفر االوكر حيث اعطة شاعرية مع مجموعة األلوان األخرى 

ت في األرضية بأن جعل حوافها غير حادة وشفافية لونية ثم أنه عمد  لة تداخل حواف المسطحا

وغير مشذبة مما اعطة قيمة فنية للعمل كما تم توزيع الدرجات اللونية في مساحة كل لون علة 

حدة مما اكسبها ميزة جمالية أخرى والعمل الفني فضل ي عن قيمته الجمالية، فقد استمد ر ياه 

 .الفنية من التراث السومري والمحلي تحي  بها هاالت

وعلة الرغم من مرجعياته الرافدينية، فالعمل الفني تغذيه عدة مصادر باستعارات 

واضحة يمكن تقصيها في االتجاهات التعبيرية التجريدية للرسم األمريكي الحديث عند الفنان 

)مارة روشكو( في توزيع األلوان والمسطحات اللونية وشفافيتها ومعالجة نهاية حوافها كما تذكر 

الرسم األمريكي التعبيري التجريدي االخر )هانز هوفمان( ولكن في اختلف قوة األلوان بأعمال 

وحدة حواف االشكال عند هوفمان وتناص عمل اخر لروشكو نلحل اقترا  في التقنية 

 والمساحات اللونية واالشكال.

 ( 3نمو   )

 اسم الفنان : كريم رسن

 2000تاريخ العمل الفني :  

 سم 100× سم  100ابعاد العمل:  

عمل تجريدي وحروف اشبه بسطو او 

جدار قديم عتيق امت  بإشارات وعلمات 

وخربشات وحروف وضعت بتلقائية وعفوية ال 

ترمز  لة داللة معينة  شارات وخطوط وبقعة يسيل منها اللون واسهم مؤشرية متلقية متباعدة 

من اللون األسود العاجي، الحركة في الثلث األسفل والثلث األعلة وفي الوس  بؤرة مشوشة 



 

  
 

مضمرة توحي باتجاهها المائل من اليسار  لة اليمين من زاوية اللوحة اليمنة العليا  لة زاوية 

اللوحة اليسرى السفلة وكأنه جدار قديم فيه تشققات وثقو  وحزوز ورموز متباينة وحدة الشكل 

ية السومرية  ضافة  لة لمحة اتاذت نصف اللوحة تتكون من تشققات اشبه بالرسوم الجدار

معاصرة بحركة سوداء كسرت رتابة وهاجس القلق المنبعث من تلك التكوينات في الثلث األعلة 

 لة يمين اللوحة، وفي الثلث األسفل مدر  مرتفع يشبه مدرجات زقورة سومرية وشبيه بكو  

ن البني المحروق واالوكر ريفي، اما الالفية فسطو الجدار الذي امت  بتدرجات لونية متباينة بي

واالصفر والامري حيث غطة البني الداكن نصف اللوحة في جانبها األيمن بتدرجاته المتنوعة 

 فيما غطة األبيض واالصفر السائل النصف االخر االيسر.

بينما تشغل اللون الامري حجيرات الجدار في الطرف األسفل من اللوحة واالخضر  

 افقيا ي في قاعدة العمل مكونا ي مركزا ي دالليا ي يقود العين  لة مركز  يالزيتوني فقد امتد مستقيما

السيادة والتكوين في الوس  حيث التكوينين المتقابلين الحركة ووضع االشكال والتشققات 

واالشارات والمساحات اللونية موزعة في الوس  وعلة األطراف وااللوان السوداء تشكل علمة 

 احات البيضاء )أرضية العمل( قيمة ضوئية تشع في ارجاء فضاء اللوحة.مهيمنة وقد منحت المس

اما الاطوط السوداء العريضة فشكلت علمات مصاحبة فالعمل ال يشغل بقراءة الاطوط 

او تحويرها وفق قواعد ومساق  الحروف عند الاطاطين بل تحول  لة اشكال متناغمة رغم انها 

بوجوده الفيزيقي لكنها تشتغل ضمن النظام التجريدي  تنتمي للواقع )الجدار( الذي يصدمنا

الحديث والعمل يعتمد بنسبة عالية علة الاطوط المتفاوتة في الطول والسمك واالتجاه 

والاصائا الكرافيكية فهناة مجاميع من الاطوط النسيجية الرفيعة في كل ارجاء العمل الفني 

هناة مجموعة من الاطوط والعفوية علة وخربشات خطية سوداء وبيضاء تتعالق معها كما ان 

يسار اللوحة تشكل )شابطة( وخطوط و فت علة عجينة الوتر بروف سوداء عاجية غائمة تقع 

في الثلث األعلة من اللوحة والجانب األمين واالسفل وبقع اشكال طوطمي )بدائية( سوداء غليظة 

اف او مموهة رخوة ممتدة في طرف العمل فهناة خطوط واضحة المعالم وأخرى غائبة األطر

 طافية علة سطو الجدار )اللوحة( كما ان هناة خطوط تمويه  ل في الوس  وضمت بتلقائية.

ان الاطوات البدائية األولة التي اتبعها كريم رسن في تكوين البنية الكلية لعمله تحققت 

بتغطيتها في  عن طريق: تهيئة السطو التصويري، بمعالجات تقنية لمواد عجينة التركيب، قام

مراحل الحقة بإنزياحات لونية عبارة عن خلي  من اللونين األبيض واألسود ثم أحدثت فيها وهي 

ال تزال محتفظة بطراوتها، خدوشا ي وحزوزا ي، جعلتها تقتر  في سماتها من سمات السطو 

من اعماله الجداري، غير انها افتقرت للشقوق والتفطرات التي و فها الفنان وضمنها في الكثير 

 الكرافيكية.

 

 

ثم قام بطلء الحافة السفلة من  لك السطو بلون داكن يمثل القيمة اللونية األكثر عتمة في 

نطاق القيم اللونية األخرى التي تشكل هارمونية العمل ليولد  حساسا ي بوجود فضاءات وابعاد 

هي الوسيلة والغاية في  أخرى تتوارى خلف سطحه  و التقنيات الجدرانية فيما أصبحت التقنية

توجيه االشكال نحو قيمة فنية ومضامين جمالية تحيلنا  لة مناخات تراثية قديمة بدائية سومرية، 

ورموز  نسانية كونية تذكرنا بطروحات شاكر حسن آل سعيد حسب مفهوم لوحة الجدار وهذا ما 

ادم مواد خليطة من الرمل نلحظه في اعمال كريم رسن في المناخات اللونية والتقنيات حيث است



 

  
 

والغراء والاشب )البورد( باجضافة  لة تأثيرات تابيس واستادام الاربشات والرموز 

والعلمات التي تذكرنا بأعمال )بول كلي( والعمل في مرجعياته يحيلنا  لة )اركولوجيا( المعرفة 

حضارة وحتة االنسان و لة التراكم الثقافي والحضاري لإلنسان منذ نشأته وتدرجه في مرابع ال

المعاصر في ابجدياته و وثائقه وخرائطه االثرية الواقعة في قبضة الزمن ال محالة وعلة الرغم 

من ان كريم رسن أراد ان يجعل عمله هذا مغايرا ي لما كان ينتج من اعمال في دائرة الرسم 

العراقي بأتباعه آليات تنفيذ لم تأخذ 

زيع ابعادها الواسعة بعد في طريقة تو

مادته الطلئية  ات العجينة العالية، 

وتركيبها فوق سطو اللوحة )الملمع 

الجداري( بكل ما ينطوي عليه من: 

لم  شقوق وحزوز وتفطرات وتمويهات فأنه 

يكن قادرا ي علة االبتعاد كثيرا ي عن صفة 

المقاربة مع الكثير من االعال الفنية 

العالمية ويجد الباحث انه لو أجريت 

جزالة الاطوط العريضة محاولة 

وتمويهات األخرى  ات اللون األسود من اعلة السطو الذي تحوم فوقه ألصبو اكثر مقاربة من 

اعمال: البرتو بوري في فتحات أجساد شاوصه التي يتوزعها الرصاص وتقنيات روبرت 

ا في روشنبر  في االنزياحات اللونية التي تسيل فوق طبقات أخرى من اللون التي تقع تحته

تقنيته المشهودة فضل ي عن ان هناة استغراق واسترخاء وتأمل مضمونه الكوني مع قرائنه 

 الوجود ، فلم يبق للوجود غير األثر.)علمة رمزية( للفناء وعبث 

 ( 4نمو   رقم )

 اسم الفنان: جبار عبدالرضا

 اسم العمل الفني : هيمنة البياض 

 2000تاريخ اجنجاز:  

 150 × 200القياس:  

اتسم العمل بمجموعة من التقسيمات  ات االتجاه المتعارض بثلث وحدات مستطيلة 

الشكل متجاورة تحمل في طياتها هيئات واشكال مهيمنة مع غلبة وهيمنة جزء علة جزء اخر 

هيمنة حجمية او لونية فهو يستقطع تكوينات العمل ليفعل سطحه البصري بمجموعة من 

تمثل قطع ودمة ومواد متروكة مركبة وبقايا أشياء واسلة ومعالجتها المرموزات الشكلية التي 

بشكل ماتزل مع تأكيد قيمة الا  والمحافظة تنفيذ هذه االشكال علة أرضية من اللون األبيض، 

ان تلك االشكال  ات الطبيعة التركيبية شغل بها الفضاء في األعلة من الجهة اليمنة الوسطية 

وين الحاضن بثيمة متحركة كاسرا ي لرتابة الوحدات و عطاء دالالت بتلك االشكال داخل التك

متعددة بمساحة رباعية مائلة من اللون البني التي جاءت باللون األبيض وعلة هيئة اشكال مركبة 

نافذة حددها الفنان باللون الرصاصي واالصفر والبني كما فعل هذا الجزء من السطو التصويري 

ة ولصقها علة أجزاء منه مع ترة مساحات وفضاءات تتحرة فيها باستادام الحبال واالسل

االشكال بحرية ومرونة اما المساحة المتبقية من فضاء اللوحة الذي ينبني علة قاعدة باللون 

االوكر الفاتو فقد فصله بأشغال الجزء السفلي في يسار العمل وفوق الشري  الذي يمتد علة كامل 



 

  
 

ؤسس باللون البني وفعله بتحريك لبعض االشكال والمرموزات الجزء السفلي بحزوز وحدود م

الشكلية، وبذلك يالق الفنان نوعا ي من التماسات التفعيلية ليس بداللة الشكل، واللون وانما بداللة 

العلقات التي تتحكم اليها االشكال فاألشكال تتصل مع بعضها من خلل افتراضات حركية 

كبة تتحرة بطريقة افقية وعمودية متواصلة مع اشكال مبعثرة في متنوعة ال تثبت واالشكال المر

مساحة فضاء اللوحة، أضاف اليها الفنان الحبال وبقايا من مواد مستهلكة، لقد قام الفنان بتفعيل 

بناء السطو التصويري من خلل اللون الذي يتناو  بالحضور مع اختلف البينات الشكلية 

بيض واالوكر الذي مثل فيه االشكال( وقد عمد الفنان )رصاصي ورصاصي مزرق والبني األ

 لة حشد وتو يف مجموعة من االشكال المعالجة بشكل ماتزل وبسي  وباطوط دقيقة في 

المساحات الهندسية المحددة االشكال، لتحقيق التفاعل البنائي لمجموع العناصر المكونة للمشهد 

 البصري.

 نتائج البحث: 

ر النظري واستنادا ي  لة ما اسفر من تحليل عينة البحث فقد التقة جيل بعد االنتهاء من االطا

الثمانينات بجيل التسعينات بالكثير من االعكال في الجوانب الشكلية والتقنية والبنائية وقد تمثلت 

 اهم جوانب االلتقاء والمقاربة، وقد توصلت الباحثة  لة النتائج االتية: 

كتسبة والمبتكرة الذي حصل في كل الجيلين من بناء االشتراة في بعض التقنيات الم -1

العمل الفني في جانب االلصاق وانزياح األلوان وطرق أخرى بتقنيات متعددة والتبسي  

 واالختزال.

استادام نفس المواد والاامات والعجائن،  ال ان جيل الثمانينات فرصهم أكبر لدخول  -2

 .2003المواد والاامات واالطلع االوسع بعد حر  

ابراز التفرد والاصوصية السمة المشتركة وكذلك االخذ من الماضي والموروث  -3

وتطوير السابق وهذا نراه في جيل الثمانينات اما التسعينات اعتمدوا بالشكل األكبر علة 

 المهارة والتقنية ومواكبة االتجاهات الحديثة.

ثيمات الشكلية في بعض االعتماد علة الثيمة البنائية المحلية والتشابه في توزيع ال -4

 االعمال وفي البعض األخر االستعارة عند جيل الثمانينات والتسعينات.

حصلت تناقضات كثيرة بين أساليب جيل الثمانينات وجيل التسعينات وبين اتجاهات  -5

 التعبيريين التجريديين أنفسهم.

د حاكة كل منهما االلتقاء في المرجعيات الفنية التي استقة منها الجيلين سبل تطورهما فق -6

ما جاءت به المدارس الفنية االوربية السابقة لهما كالوحوشية والرمزية والتعبيرية 

والتكعيبية والتجريدية والسريالية وفيما بعد المدرسة التعبيرية التجريدية بتقنيات وأساليب 

 تاتلف كل منها عن األخرى.

قديمة والرموز المرتبطة التعبير عن الموضوعات الغيبية والسحرية واالساطير ال -7

 بالايال والكلمة وتو يفها بالصورة والشكل علة السطو البصري.

تفعيل السطوح الاشبية والكرتونية والورقية والمواد الجاهزة والمصنعة فضل ي عن  -8

الكانفاس والسطوح األخرى للرسم عليها ومعاملتها بمعالجات تقنية حديثة واستمرارا ي 

 ابلت أخرى في الرسم الحديث واالتجاهات المعاصرة.في تحديد تشابهات وتق

 

 



 

  
 

 

 

 االستنتاجات:

اجماال ي من خلل تحديد العينات وما قدمه االطار النظري بما فيه من فصول، تبينت  

 االستنتاجات كاالتي:

اثرت التكنولوجيا والتقنيات في الرسم العراقي المعاصر من خلل تحطيم الشكل وتفكيكه  -1

ض تصعيد دراما التعبير والتفعيل وخلالة النسب واالبعاد وتحوير الشكل او تشويهه لغر

وتجريده جزئيا ي من علقاته ليصبو مكتفيا ي بذاته بدون تفاصيل وتغيير في ابعاده وفق 

مبدأ تجريد الشكل الجزئي واستالص المكنون وتجاوز حيثيات الواقع واالنطلق  لة 

 االبتكار.

التسعينات مستقل تماما ي بذاته، بل هو نتا  لتحوالت متتالية لم يكن جيل الثمانينات و -2

حصلت في الفن التشكيلي بصورة عامة وفي فن الرسم بصورة خاصة وهذا يعني انها 

استمدت الكثير من سمات اساليبها المتنوعة من المدارس الفنية السابقة لها والتي مثلت 

كال الفن واستحداث مفاهيم معاصرة كل منها في تطور الوعي الفني وتغيير أساليب واش

 للجمال والتقويم الجمالي تساوقا ي مع التطورات الحاصلة في الفن األوربي المعاصر.

التأثر بفنون المدارس االوربية الحديثة في تحوالتها التقنية والفكرية والارو  عن  -3

المادة واللون  المألوف في استادام اللون والمادة وتداخل االجناس الفنية واستثمار طاقة

 في تصعيد وتكثيف التعبير واالبل .

التأثر بتقنيات االوربيين في الاشونة والمرونة وتقنيات أخرى واعتماد الكثافة والدسامة  -4

اللونية في ضربات الفرشاة السريعة المتوثبة المستادمة بجرأة وبل تهذيب والتأثر فيما 

انات ومواد صناعية في الالطات وفي بعد بتقنيات التعبيرية التجريدية في تجريب خ

تحضير اللوحة او اضافاتها مع اللون واستادام تقنيات الحفر والحز والتهشير والسحب 

 بآالت حادة ومتنوعة بدال ي من الفرشاة.

تراكم الابرة في االطلع والتجريب التي احتكم عليها الفنانون العراقيون والتنوع في  -5

اتهم في الرسم جعل من أعمالهم التجريدية مميزة عن األساليب التي  هرت بها نتاج

الحقب السابقة واستادام تقنية المادة الاالية من أي تمثيل واقعي المرتكزة علة مباد  

التلقائية والحركية والصدفة في الحصول علة منجز فني بعيد عن أي ارتباط بآليات 

 لرسم.وتقاليد ومفاهيم مما أدى  لة  هور اشكال جديدة في فن ا

تغليب الجانب التكنولوجي والتقني علة الجانبين الموضوعي والشكلي وتنوع طرائق  -6

ا هاره وعده مظهرا ي اساسيا ي في التعبير عن جماليات الرسم العراقي المعاصر ووسيلة 

من وسائل اجثراء الجمالي المتحقق بعيدا ي عن متطلبات الشكل والموضوع وابتكار 

 د تبدو غرائبية حينا ي وعبثية في حين آخر.اشكال جديدة في الفن ق

 : المقترحات

 دراسة مكثفة علة التقنيات في األساليب الفنية الحديثة. -1

 دراسة تنوع الاامات والتقنيات في الرسم المعاصر. -2

 والتوصيات:

 معرفة الاامات المستادمة في تقنيات الرسم المعاصر. -1
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 الشكر والتقدير

الحممممممممد هلل رب العمممممممالمين والصممممممم ة والسممممممم م علمممممممى سممممممميد الخلمممممممق اجمعمممممممين نبينممممممما محممممممممد      
صمممممممحبه  ( خمممممماتم النبيمممممممين وعلممممممى ال بيتمممممممه الطيبممممممين الطممممممماهرين وعلممممممىصمممممملى ه عليممممممه وسممممممملم 

 اجمعين.

 اما بعد ...  

البمممممد لنممممما ونحمممممن نخطمممممو خطواتنممممما األخيمممممرة فمممممي الحيممممماة الجامعيمممممة ممممممن وقفمممممة نعمممممود  لمممممى         
 عمممموام قضمممميناها فممممي رحمممماب الجامعممممة مممممع  سمممماتذتنا الكممممرام الممممذين قممممدموا لنمممما الكثيممممر بمممما لين بممممذلك 

م  سممممى آ مممات جهمممودا كبيمممرة فمممي بنممماء جيمممل الغمممد لتبعمممث األممممة ممممن جديمممد وقبمممل  ن نمضمممي نقمممد
الشممممكر واالمتنممممان والتقممممدير والمحبممممة  لممممى الممممذين حملمممموا  قممممدس رسممممالة فممممي الحيمممماة ...  لممممى الممممذين 

 مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة ...  لى جميع  ساتذتنا األفاضل .

الحمممممممد هلل وشممممممكره علممممممى فضممممممله واحسممممممانه وعلممممممى دعوتممممممه لممممممي فممممممي اعممممممداد هممممممذا البحممممممث       
 مقمممممداد شممممميماء  م . مدير والشمممممكر المممممى المشمممممرفة علمممممى بحثمممممي العلممممممي المتواضمممممع و خمممممد بالتقممممم

لممممي  تلممممي العممممون ومممممد تعلممممى  تمممممام هممممذا البحممممث وقممممدمالفضممممل الكبيممممر  اكممممان لهمممم تمممميالمحمممممد( 
لممممممي نممممممورا  ضممممممئ  تفكانمممممم نممممممي بالمعلومممممممات ال زمممممممة لتمممممممام هممممممذا البحممممممثتيممممممد المسمممممماعدة وزود

وبنممممممما وقمممممممدم لنممممممما التفممممممما ل فمممممممي قل تممممممممن زرعممممممم يالظلممممممممة التمممممممي تقمممممممق احيانممممممما فمممممممي طريقمممممممي هممممممم
 مني كل الشكر واالمتنان .   االمساعدات والتسهي ت واالفكار له

وانمممممممه لممممممممن واجمممممممب االمتنمممممممان والعرفمممممممان  ن تتقمممممممدم الباحثمممممممة بممممممموافر الشمممممممكر والتقمممممممدير المممممممى        
فمممممممرع رسمممممممم لتممممممماحتهم  –قسمممممممم الفنمممممممون التشمممممممكيلية  -كليمممممممة الفنمممممممون الجميلمممممممة  -جامعمممممممة د مممممممالى

 ها . الفرصة للباحثة لتمام بحث
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 ملخص البحث  

ينطلممممق البحممممث مممممن العنمممموان التممممالي  الظممممل والضمممموء فممممي اعمممممال رامبرانممممت ( حيممممث تكمممممن      
   -مشكلة البحث من خ ل االجابة على التسا ل االتي:

  ؟ ما هو الظل والضوء في اعمال رامبرانت    
تتجسممممد اهميممممة البحممممث فممممي اعتبمممماره مهممممم بالنسممممبة للمهتمممممين ضمممممن االختصمممماص , ويسممممهم      

فممممي رفمممممد المكتبممممة ألنمممممه يبحممممث فمممممي موضممممموع مهممممم عمممممن الظممممل والضممممموء فممممي اعممممممال رامبرانمممممت , 
التعمممممرف علمممممى الظمممممل والضممممموء فمممممي اعممممممال رامبرانمممممت , امممممما همممممدف البحمممممث فهمممممو التعمممممرف علمممممى 

واممممما الحممممدود الموضمممموعية للبحممممث فهممممي الظممممل والضمممموء  الظممممل والضمممموء فممممي اعمممممال رامبرانممممت ,
 .  1636ولغا ة    1632في اعمال رامبرانت , وخ ل الفترة الزمانية من عام 

الباحثمممممة الممممممنه  الوصمممممفي التحليلمممممي و لمممممك  وفمممممي الفصمممممل الثالمممممث قاممممممت الباحثمممممة باسمممممتخدام   
بحمممممث والبمممممالغ وقمممممد تمممممم حصمممممر مجتممممممع اللم  ممممممة الممممممنه  المتبمممممع ممممممع طبيعمممممة عنممممموان البحمممممث 

, واممممممما عينممممممة  عممممممم م فنيممممممام وطبقممممممام لمحممممممددات موضمممممموع البحممممممث الحممممممالي وحممممممدوده( 20عممممممددها  
( 3  وهمممممممي والضممممممموء الظمممممممل عمممممممن رامبرانمممممممت البحمممممممث فقمممممممد تمممممممم اختيارهممممممما ممممممممن رسمممممممومات الفنمممممممان

 النظممممممري  االطممممممار مؤشممممممرات علممممممى الباحثممممممة , واعتمممممممدت قصممممممد ة بطريقممممممة اختيارهمممممما تممممممم عينممممممات
 عاليممممة ابداعيممممة قيمممممة لهمممما كظمممماهرة والضمممموء تجت الباحثممممة بممممان الظممممل, وقممممد اسممممتن لبحثهمممما كممممأداة 
 الكسممممموف تممممماهرتي عمممممن الظمممممل , وينمممممت  الفنيمممممة االشمممممكال ممممممن العديمممممد تشمممممكيل فمممممي اهميمممممة  ات

 الجميلمممممة الفنمممممون  كليمممممات طممممم ب عممممممل , وتوصمممممي الباحثمممممة بضمممممرورة عليهمممممما ويمممممدل والخسممممموف
 طمممممم ب تعلمممممميم علممممممى التأكيممممممد بضممممممرورة , وتوصمممممي الحاليممممممة للدراسممممممة مشممممممابهة ودراسممممممات بحممممموث
 . الفنانين اعمال تحليل على الجميلة الفنون  كليات
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 الفصل االول  

 اوال / مشكلة البحث      

 عمممممن للتعبيمممممر اللغمممممات ممممممن كثيمممممر فمممممي الفنمممممون  فمممممي اسمممممتخدامهما علمممممى اصمممممطلح كلمتمممممان والضممممموء الظمممممل    
 التمممممممي الهاممممممممة العناصمممممممر احمممممممد د عممممممم طبيعيمممممممة كظممممممماهرة فالضممممممموء,  المختلفمممممممة والفلسمممممممفية الجماليمممممممة المعممممممماني
 فممممي فيظهممممر المجممممرد اممممما,  مممممادي واالخممممر مجممممرد احممممدهما حممممدين العممممين تفسممممر كممممما لإلنسممممان الحيمممماة تكشممممق
 والزممممممان المكمممممان ادرام مثمممممل العقليمممممة للمعممممماني تجريبيمممممة بمممممراهين بمممممدون  مباشمممممرة ادرام وهمممممو والفلسمممممفة الفكمممممر
 للعيمممممان وجمممممده فمممممي فيتجسمممممد الممممممادي امممممما لمممممه المكونمممممة بعناصمممممره الضممممموء وجمممممود فمممممي نها يمممممان ال انهمممممما علمممممى
 اكمممممممان سمممممممواء االشمممممممياء علمممممممى الممممممممنعكس والضممممممموء اللمممممممون  ادرام مثمممممممل للمحسوسمممممممات المباشمممممممر االدرام وهمممممممو
 المممممى يمممممؤدي والممممممادي المجمممممرد جممممممع حاصمممممل وان التركيمممممب اعمممممادة فمممممي  ي المجمممممرد النقمممممل او التطبيمممممق علمممممى
,  جممممددة معمممماني لتتخممممذ والحركممممة االوضمممماع يفمممم تلتقممممى التممممي االشممممياء علممممى خ لهمممما مممممن نتعممممرف التممممي الر يممممة
, ويعتممممممد الفنمممممان علمممممى الضممممموء كعنصمممممر حيممممموي فمممممي عمليمممممة  وعمقهممممما االشمممممياء حجمممممم فتوضمممممح الظلمممممل امممممما

التشمممممممكيل سممممممممواء كمممممممان الغممممممممرض منهممممممما اسممممممممتعراض المهمممممممارات التقنيممممممممة او ابتكمممممممار صممممممممياغات فنيمممممممة رمزيممممممممة 
ه ومسمممممتوى تشمممممبعه وقوتمممممه الضمممممو ية وا حا يممممة نظمممممرام ألنمممممه يمممممؤثر فمممممي خممممواص اللمممممون فيغيمممممر ممممممن قيممممممة تدرجمممم

ليمممممؤثر  لمممممك بمممممدوره علمممممى عمممممين المتلقمممممي ا   قممممموم الضممممموء بتكممممموين اال حممممماءات واالشمممممكال والرمممممموز ويتحمممممول 
الممممى لغممممة جماليممممة تممممؤثر فممممي مشمممماهديها ومممممن خمممم ل تناغمممممات التبمممماين للمسمممماحات الفاتحممممة والداكنممممة بتشممممكل 

لمممممذا تكممممممن لوب وممممممنهم ورامبرانمممممت الهولنمممممدي العمممممل الفنمممممي وقمممممد اشمممممتهر فنمممممانين عمممممالميين وعمممممرب بهمممممذا االسممممم
   -:االتي التسا ل على االجابة خ ل من البحث مشكلة
        رامبرانت ؟ اعمال في والضوء ما هو الظل   

 ثانيا / اهمية البحث 
 تتجسد اهمية البحث الحالي  في الظل والضوء من اعمال رامبرانت .    
 
 
 
  

 ثالثا / هدف البحث 

 .  رامبرانت اعمال في والضوء الظل على التعرف الى البحث هدف -1

  البحث رابعا / حدود
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      .  رامبرانت اعمال في والضوء الظل -: الموضوعية الحدود -

 .  العراق -: المكانية الحدود -

 .   1636ولغاية    1632من   -الحدود الزمانية : -

 خامسا / تحديد المصطلحات 

 الضممممموء همممممذا مانعمممممام  للضممممموء، مممممما جسمممممم   حجمممممب عمممممن النمممممات  الظممممم م  و م عمممممرف بانمممممه " العمممممت -الظمممممل : -1
 الضمممموء بعمممم  الجسممممد  حجممممب الشمممممس ضمممموء فممممي ممممما  حممممد   وقمممموف فعنممممد ممممما، سممممطح    لممممى الوصممممول مممممن
 منطقممممممة األرض الظممممممل علممممممى هممممممذا  صممممممبح هنمممممما ومممممممن األرض، علممممممى بهمممممما  قممممممق التممممممي المسمممممماحة عممممممن
 القمممممممر خسمممممموف حالممممممة وفممممممي الشمممممممس، ضمممممموء األرض عممممممن  حجممممممب الممممممذي الجسممممممد شممممممكل علممممممى معتمممممممة
 األرض تمممممل فمممممي متواجمممممدام  حينهممممما القممممممر  كمممممون  الخسممممموف تممممماهرة حمممممدوث فأثنممممماء  اتمممممه األممممممر  حمممممدث
    (100 الشمس". ضوء عنه تحجب التي
 الطيممممممممف ممممممممن معمممممممين جمممممممزء داخممممممممل يوجمممممممد كهرومغناطيسمممممممي  شمممممممعاع  عمممممممرف بانمممممممه " هممممممممو -:الضممممممموء  -2

 730  لمممممممى 380 بمممممممين موجاتمممممممه وتوجمممممممد البشمممممممرية، للعمممممممين واضمممممممحام  الضممممممموء ويعمممممممد الكهرومغناطيسمممممممي،
 للضممممموء المممممر يس البنفسمممممجية، ويعمممممد المصمممممدر فممممموق  واألشمممممعة الحممممممراء تحمممممت األشمممممعة بمممممين  ي نمممممانومتر؛
 باعتبارهممممممما الشممممممممس ممممممممن المنبعثمممممممة الطاقمممممممة تصمممممممل حيمممممممث الشممممممممس، ضممممممموء همممممممو األرض سمممممممطح علمممممممى
مممممن الخضممممراء النباتممممات فممممي السممممكريات خلممممق فممممي لتسمممماهم ضمممموءام؛ و ي الضمممم بالتمثيممممل تعممممرف عمليممممة ضِّ
. "  101)   
نستسمممممممون  -:رامبرانمممممممت  -3  همممممممو ،( م 1669  مسمممممممتردام -1606  عممممممماش ريمممممممين فمممممممان  عمممممممرف بانمممممممه " هارمِّ

 التممممي الكبيممممرة التعبيريممممة للقمممموة نظممممرا م , 1631 سممممنة منممممذ  مسممممتردام مدينممممة فممممي اسممممتقر ، هولنممممدي رسممممام
 والظممممم ل، ءالضمممممو  بنظريمممممات العلميممممة معرفتمممممه  لمممممى بالضمممممافة ، الشخصممممية ولوحاتمممممه  عمالمممممه بهممممما تتميممممز
 همممممذه كمممممل النسمممماني، الجمممممنس مصمممممير حممممول الشخصمممممية وتأم تممممه ألفكممممماره النبيلمممممة النسممممانية الاممممميم وكممممذا
 واشمممتهر كبيمممر، شمممأن حياتمممه  ثنممماء لمممه كمممان الغربمممي الرسمممم فمممن  سممماتذة كبمممار ضممممن  عمممد جعلتمممه العواممممل

                                                           

-100 . االلكتروني الموقع على منشور بحث,  الظل تعريف,  الح  قة غادة  com 3  https://mawdoo تاريخ نشر ,
. 15/4/2022 الموقع زيارة تاريخ,  2018البحث   

احسان العقلة , بحث منشور على الموقع االلكترونمي  -2 https://mawdoo3.com/ تماريخ زيمارة الموقمع  , 2017, تماريخ نشمر البحمث 
16/4/2022  .   
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 النقد ممممممة؛ فلمممممموران الما ممممممة قطممممممع الث ثممممممة، األشممممممجار  الممممممذهب بممممممماء الرشممممممم طريممممممق عممممممن بأعمالممممممه   ضمممممما
  (102  (.الناس ي بشر  سوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 االطار النظري 
 المبحث االول 

                                                           

.  (االنترنيت,  العالمية المعلومات شبكة  -1  
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 الظل  
 مصمممممدر كمممممان فممممإن الضممممموء، مصممممدر مباشمممممر بشممممكل   مواجهمممممام  ممممما جسمممممم   جانممممب  لمممممى دومممممام  الظمممممل  ظهممممر    
 كممممممان  ن  ممممممما الظلمممممممة، متسمممممماوي  حينهمممممما الظممممممل  كممممممون  للضمممممموء الحمممممماجز الجسممممممم مممممممن  صممممممغر هممممممذا الضمممممموء
 اسممممم الظممممل هممممذا علممممى  طلممممق وقممممد المركممممز، قمممماتم تمممم م   عكممممس الحالممممة هممممذه فممممي فإنممممه واسممممعام  الضمممموء مصممممدر
 الظممممممل  منطقممممممة عليهمممممما ويطلممممممق قتامممممممةم،  قممممممل تكممممممون  الكامممممممل بالظممممممل المحيطممممممة والمنطقممممممة ،(الكامممممممل الظممممممل 

  ممممممما ،السممممممطح باتجمممممماه الموجممممممه الضمممممموء جميممممممع  حجممممممز الجسممممممم ألنن  قاتمممممممام؛ الظممممممل  كممممممون  عممممممادةم  ,(المشعشممممممع
  لمممممى فيصمممممل الشممممميء خممممم ل ممممممن الضممممموء بعممممم  ممممممرور لحظمممممة  ظهمممممر فإنمممممه المشعشمممممع الظمممممل  خمممممد فيمممممما
 الظممممل اسممممم عليهمممما  طلممممق باهتممممة وتمممم ل تممممل حممممدوث فممممي السممممبب الكبيممممر الضمممموء مصممممدر ويكممممون  السممممطح,
 الممممممذي األمممممممر الظمممممم ل باتجمممممماه للضمممممموء الحاجممممممب الجسممممممم خمممممم ل  مممممممر الضمممممموء مممممممن جممممممزءام  ألنن  المشعشممممممع؛
 واضمممممممحةم  ألجسمممممممام الظممممممم ل تبمممممممدو البممممممماهر القممممممموي  الشممممممممس ضممممممموء وفمممممممي ومضممممممماءة، شمممممممعةم م تبمممممممدو  جعلهممممممما
  كمممممون  الشممممممس ضممممموء  ن حيمممممث باهمممممت؛ بشمممممكل   الظممممم ل تظهمممممر المعتممممممة الضمممممبابية األ مممممام وفمممممي ومظلممممممة،
 الضمممموء بعمممم  انعكمممماس  لممممى الهممممواء فممممي تنتشممممر التممممي الممممذرات تشممممتت ويممممؤدي معتمممممام، األ ممممام تلممممك مثممممل فممممي
   (103  . ضاءتها  لى يؤدي مما الظ ل في
ن عنممممد وصممممول قممممرص الشمممممس  لممممى منتصممممق السممممماء، و الممممذي يتكمممم لاالسممممتواء هممممو الظمممم لعتبممممر تمممموي     

، ويعممممرف الظممممل فممممي تلممممك الفتممممرة باسممممم البوصمممملة المجربممممة  نممممةو مممممن  قصممممر الظمممم ل المتك لويعتبممممر هممممذا الظمممم
ة التمممممي يلمممممة الشمسممممم و المممممنجم السمممممتخدام الظمممممل هنممممما كمايممممماس  لمعرفمممممة الوقمممممت، وممممممن هنممممما نشمممممأت فكمممممرة المزو 

تقسمممميم  مقراءتهمممما علممممى  سمممماس طممممول الظممممل لعصمممما تثبممممت فممممي مركممممز قممممرص  مصممممنوع مممممن الخشممممب ,يممممت متممممت
لحظتهمممممما داالم علممممممى وقممممممت   لطممممممول النهممممممار مممممممن عنممممممد المنتصممممممق،  ي وقممممممت الظهيممممممرة فيصممممممبح طممممممول الظمممممم

شمممممس فممممي ام،  ختلممممق عنممممد تواجممممد اليممممن، ومممممن البممممديهي فممممإنن الوقممممت المقمممماس بهممممذه الطريقممممة  كممممون تقريبيمعمممم
كمممممل  بمممممرج  ممممممن األبمممممراج االثنمممممي عشمممممر المعروفمممممة، وعلمممممى وجمممممه الخصممممموص عنمممممد تواجمممممدها فمممممي بمممممرج الحممممممل 

علممممممن بدا ممممممة فصممممممل الصمممممميف، وبممممممرج  علممممممى بدا ممممممة فصممممممل الربيممممممع، يليممممممه بممممممرج السممممممرطان الممممممذي ل الممممممذي يممممممد
علنممممةم حلممممول معنممممد وجممممود الشمممممس فممممي بممممرج الجممممدي م الميممممزان الممممذي َ عنممممي حلممممول فصممممل الخريممممف، ومممممن ثمممم

  (105  -الظل ما يلي: وان من فوا د (104  الشتاءفصل 
                                                           

-103 . االلكتروني الموقع على منشور بحث,  الظل تعريف, الح  قة  غادة  com 3  https://mawdoo المصدر السمابق , 
 . 
-104 . االلكتروني الموقع على منشور بحث,  الظل تعريف, الح  قة  غادة  com 3 https://mawdoo المصدر السابق . ,   
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 . الوقت ومعرفة ومعرفتها اليوم ساعات تقدير -1
 . السفر عند االتجاهات معرفة -2
 . عليهما ويدل والخسوف الكسوف تاهرتي عن الظل ينت  -3
 باألشممممممعة كالتصمممممموير الطممممممب، ومجمممممماالت التصمممممموير، مثممممممل المختلفممممممة الحيمممممماة مجمممممماالت فممممممي مفيممممممد   الظممممممل -4

 . السينية
 علمممممممى تحصمممممممى ال والتمممممممي الكثيمممممممرة وتعمممممممالى سمممممممبحانه ه نعمممممممم  حمممممممدى تعمممممممد الظممممممم ل  ن بالمممممممذكر  جمممممممدر   

 الحارقممممة الشمممممس  شممممعة حممممدة مممممن التخفيممممف خمممم ل مممممن وتلطيفهمممما الجممممو حممممرارة اعتممممدال فممممي لممممدورها النسممممان،
 رقممممانالف سممممورة فممممي تنزيلممممه محكممممم فممممي وتعممممالى سممممبحانه ه  قممممول حيممممث النسممممان،  حتملهمممما ال والتممممي والقويممممة
مممممفَ  َربِّنمممممكَ   َِّلمممممى تَمممممرَ  َ َلمممممم   " َنممممما ث ممممممَّ  َسممممماكِّنام  َلَجَعَلمممممه   َشممممماءَ  َوَلمممممو   الظِّنممممملَّ  َممممممدَّ  َكي  َس  َجَعل  مممممم  مممممهِّ  الشَّ  ث ممممممَّ ( 45  َدلِّمممممي م  َعَلي 

مممممَناه   َنممممما َقَبض  ممممميرام  َقب ضمممممام   َِّلي    لمممممك ومثمممممال الظممممم ل، لهمممممم خلمممممق  ن بعبممممماده ه رحممممممة فتتجلمممممى  (106  . ("46  َ سِّ
  كمممممن لمممممم فلمممممو المختلفمممممة، األبنيمممممة  و األشمممممجار تممممم ل تحمممممت الحمممممر شمممممدة ممممممن وهربمممممام  احتمممممماءم  اسالنممممم جلممممموس
 الشمس .   حرارة شدة من والنبات والحيوان، النسان، لمات موجودام  الظل
 
 
 

 المبحث الثاني  
 الضوء 

 ومممممن كممممر،والتف التأمممممل  لممممى تحتمممماج التممممي حولنمممما مممممن الطبيعيممممة والظممممواهر األمممممور مممممن العديممممد هنالممممك      
 العلمممممماء لمممممه انبمممممرى  الزممممممان قمممممد م ومنمممممذ فالضممممموء الضممممموء؛ همممممي بفضممممملها ونعممممميع َنراهممممما التمممممي األممممممور  همممممم
    (107  - سراره لذا فان من انواع الضوء ما يلي: ومعرفةِّ  تواهرهِّ، لِّتحليل

                                                                                                                                                                                           

-105 https://mawdoo  االلكتروني الموقع على منشور بحث,  الظل يتكون  كيف,  حسن ابوفداء   3 com تاريخ النشر ,  
  . 18/4/2022 الموقع زيارة تاريخ,  2016البحث 

-106 .  46-45سورة الفرقان , ا يتان    

-107 /https://mawdoo3.com االلكترونمي الموقمع علمى رمنشو  بحث,  الضوء حول بحث,  مراد الشوابكة  , تماريخ نشمر  
.   17/4/2022 الموقع زيارة تاريخ,  2019البحث   
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 لمممممه الكهرومغناطيسممممي الشممممعاع  و الضممممموء، مممممن فقمممم  واحمممممد نمممموع هممممو المر مممممي الضمممموء المر ممممي الطيممممف -1
 تمثممممممل نمممممانومتر، 700و للطممممممول  دنمممممى كحممممممد نمممممانومتر 400 بمممممين يتممممممراوح وطممممممول مممممموجي   ،معمممممين تمممممردد

 الموجمممممممات ضممممممممن البنفسمممممممجية الموجمممممممات تكمممممممون  بينمممممممما الطويلمممممممة الموجمممممممات ضممممممممن الحممممممممراء الموجمممممممات
 الضوء . من الطيف هذا ر ية فق  لإلنسان  مكن القصيرة

 -: قسمين  لى ينقسم وهو المر ي غير الطيف -2
 .والراديو الما كروويف، ، الحمراء تحت األمواج: تضمو  الطويلة األمواج  -
 ويمكمممممممن غامممممممما واشمممممممعة ، السمممممممينية األشمممممممعة ، البنفسمممممممجية فممممممموق  األممممممممواج: وتضمممممممم القصممممممميرة األممممممممواج  -

  .البنفسجي فوق  الضوء ر ية النحل مثل الحيوانات لبع 
    (108  -ومن خصا د الضوء ما يلي :       
 مختلفمممممين، انكسمممممار معممممماملي  ات ممممممادتين بمممممين سمممممطح علمممممى الضممممموء سمممممقوط عنمممممد واالنكسمممممار االنعكممممماس -1

مممممممد الخممممممم  بمممممممين محصمممممممورة بزاويمممممممة السممممممماق  الضممممممموء انعكممممممماس  ممممممممران؛ فسممممممميحدث  وخممممممم  للسمممممممطح المعامِّ
 بزاويمممممممة الضممممممموء وانكسمممممممار االنعكممممممماس، زاويمممممممة تسممممممماوي  السمممممممقوط زاويمممممممة  ن  ي عليمممممممه؛ السممممممماق  الضممممممموء
 االنكسممممار معامممممل  ي السممممطح سمممميعبر ءالضممممو  فممممإن وبالتممممالي المممممادة، ونمممموع السممممقوط زاويممممة علممممى تعتمممممد
 .  (شفافة  خ لها من الضوء بمرور تسمح المادة كانت حال في المختلق؛

 شممممكل علممممى تتشممممتت سمممموف طاقتممممه بعمممم  فممممإن شممممفافة، مممممادة فممممي الضمممموء مممممرور عنممممد -: االمتصمممماص -2
 للطاقممممممة االمتصمممممماص  لممممممك حصممممممول وعنممممممد شممممممدته، مممممممن بعضممممممام  الضمممممموء فسمممممميفقد لممممممذلك حراريممممممة، طاقممممممة
 سممممميظهر الشمممممفافة الممممممادة همممممذه فمممممي الممممممار فمممممإن الضممممموء للضممممموء؛ المختلفمممممة الموجيمممممة لألطممممموال الحراريمممممة
 هيذممممة علممممى سمممميظهر المممممار الضمممموء فممممإن هممممذا لممممذلك؛ امتصاصممممها يممممتم لممممم التممممي الموجيممممة األطمممموال فقمممم 
 .المادة امتصاص لون   سمى لون 
 وكانممممت عة،السمممما فممممي كيلممممومتر مليممممار 1.07  لممممى الفممممراغ فممممي الضمممموء سممممرعة تصممممل -: الضمممموء سممممرعة -3

 م1676 عمممممممام فمممممممي روممممممممر المممممممدانيماركي الفيزيممممممماء عمممممممالم قبمممممممل ممممممممن السمممممممرعة همممممممذه لايممممممماس تجربمممممممة  ول
 قطممممر  جتمممماز لكممممي دقيقممممة 22  لممممى تحتمممماج الضمممموء سممممرعة حسمممماب بممممأن واسممممتنت  التلسممممكوب، باسممممتخدام
 اختبممممار  جممممراء تممممم  لممممك؛ وبعممممد السممممرعة، معرفممممة مممممن يممممتمكن لممممم فإنممممه  لممممك؛ مممممن الممممرغم وعلممممى األرض،
 التاسمممممع القمممممرن  فمممممي( فوسممممملت ليمممممون  و( فيمممممزو هيبوليمممممت  الفرنسممممميان العالممممممان قَِّبمممممل ممممممن دقمممممة كثمممممر  آخمممممر

                                                           

-108 https://mawdoo3.com االلكتروني الموقع على منشور بحث,  احسان العقلة   , تاريخ 2017تاريخ نشر البحث / ,
. 16/4/2022 الموقع زيارة  



 
 

33 
 

 سممممرعة بممممأن النتمممما    تهممممرت فقممممد السممممابقة؛ التجممممارب مممممن دقممممة  كثممممر نتمممما ِّ   لممممى توصمممملوا حيممممث عشممممر؛
 العلممممماء قِّبممممل مممممن التجممممارب مممممن العديممممد  لممممك بعممممد واجممممري  الثانيممممة، فممممي متممممر مليممممون  315 هممممي الضمممموء
     (109  آينشتاين . و لبرت نيوتن، وإسحاق ،(هيوغنز و ،(يبير و(  دوارد يلهيمو   كأمثال

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 الفنان رامبرانت

 و بمو النهضمة عصمر مما بعمد فمن  حمد عبماقرة العمالميين والبماحثين النقماد كبار وبشهادة" رامبرانت" الفنان  عد   
 السمابع القمرن  األوروبمي، فمي التشمكيلي الفمن ركما ز  حمد هو البمداع،و  بالتميز  شهد لهم التاريخ ممن الحفارين،
 فمي بمرع انمه كمما والنمور، الظمل ممع التشمكيلية، وتعاملمه والرسمم بر يتمه والحفمر التصموير عمالم طمور فقمد عشر،

 مممن كثيممر فممي والمعانمماة بممالحزن والشممقاء والمفعممم والمتممداخل، العميممق، النسمماني والتعبيممر تصمموير األشممخاص،
واألسممطورية , تميممزت اعمالممه بممالقوة التعبيريممة بالضممافة الممى معرفتممه  القصممد الدينيممة مممن المسممتوحاة عمالممه،ا 

العلميممة بنظريممات الضمموء والظممل وكممذا الامميم االنسممانية ألفكمماره وتأم تممه الشخصممية ا  اهممتم بالضمموء كثيممرام وكممان 
ي للعممممل الفنمممي جمموام مر يمممام ممممن خممم ل شمماغله االكبمممر كعنصمممر تشممكيلي وتعبيمممري وكوسممميلة لجعمممل الجممو المممداخل

اسممتخداماته للنممور والظمم ل فهممو  حمماول نقممل الشمميء مممن العممالم ال مر ممي الممى العممالم المر ممي كممما اهممتم بكثافممة 
الضمموء والمسممافة التممي  قطعهمما والملمممس الممذي  ضمميفه علممى السممطوح مستخلصممام مممن الحايقممة البصممرية للنممور 
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رق منهمما والممداكن المظممل مدرجممة تممدريجام منطايممام الممى ان  ختلفمما ليشممك  والظممل سلسمملة مممن الامميم الضممو ية المشمم
الجو المر ي للعمل الفني ويعبر عن المزاج النفسي لمكونات عمله , وتحتوي اعماله على الظ ل بما في  لك 
الضمموء علممى ان الضمموء يبممدو وكأنممه  ختممرق الظمم ل ليظهممر مممن خ لهمما اكثممر بعممدام واوفممر اشممعاعام كممما تحمموط 
موجات من الظمل المداكن بالمواضميع المضميذة فمي العممل اتهمارام ألعماقهما وسممكها لكمن الظم ل تتكشمق رغمم 
 لممك عممما بهمما مممن اشممياء كممما تظهممر االلمموان حتممى ممما كممان منهمما معتمممام علممى نحممو مممن الشممفافية كممي ال تظهممر 

 قممة الروحيممة القويممة بممين االب االلمموان قريبممة مممن السمموداء ومممن اعمالممه " عممودة االبممن الضممال " ويبممين فيهمما الع
واالبممن مممن خمم ل صممفح االب علممى االبممن التممي تبممين مقممدرة " رامبرانممت " وفهمممه باالنفعمماالت النفسممية وكيفيممة 

    (110  ابرازها في اعماله باستخدام الظ ل واالضواء .
 
     (111  -اسلوب رامبرانت :    
 . انفعالي مسرحي بأسلوب موضوعاته عال  -1
 والجنممممود الضممممباط مممممن مجموعممممة تصممممور التممممي( الليممممل دوريممممة  للوحممممه رسمممممه بعممممد المصمممما ب منممممه اقتربممممت -2

 . معظمهم  شكال الظ ل اخفت وقد
 مممممممن بممممممدال الشممممممعبية الشخصمممممميات مممممممن ألبطالممممممه اختيمممممماره خمممممم ل مممممممن الروحمممممماني الجمممممممال لوحاتممممممه  بممممممرز -3

 . النب ء
 التمممممي والتغيمممممرات الطويلمممممة حياتمممممه مراحمممممل فمممممي شخصممممميته عمممممن تعبمممممر متعمممممددة لوحمممممات فمممممي نفسمممممه صمممممور -4

 . قاتم  صفر بلون  ويتضح حياته في به مرت
 حيماتهم واقع من المستمدة الموضوعات  فضلون  كانوا ألنهم الدينية لوحاته اقتناء على الهولنديون   قبل لم -5

 . األسرية اليومية والحياة الصامتة والطبيعة الطبيعية كالمناتر

 الدراسات السابقة
وان " خلمممممق افكمممممار تصمممممميمية جديمممممدة باسمممممتخدام تمممممأثيرات الظمممممل والنمممممور ( بعنممممم2016دراسمممممة  الرفممممماعي ,  -1

 (112  كايمة ابداعية توتق ألثراء الصورة البصرية االع نية " .

                                                           

-110 ( , جماليات الضوء فمي االعممال الطباعيمة للفنمان رافمع الناصمري , كليمة الفنمون الجميلمة , 2018ايناس حسين علي ,   
.    257, ص 2018جامعة حلوان ,   

-111 االنترنيت . ,  عالميةال المعلومات شبكة   
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هممممدف البحممممث الممممى اسممممتخ ص نتمممما   فنيممممة جديممممدة مممممن التجربممممة العملممممي الخاصممممة بالظممممل والنممممور علممممى     
االعممممممم ن وفهممممممممم مفهممممممموم الضمممممممموء  بعممممممم  االجسممممممممام الزجاجيمممممممة ودراسممممممممة نتا جهممممممما وتوتيفهمممممممما فمممممممي تصممممممممميم

والظممممممم ل الناتجمممممممة عنمممممممه علمممممممي المسمممممممتويين المحلمممممممي والشمممممممكلي " المجمممممممرد " وا جممممممماد مفممممممما يم جديمممممممدة عبمممممممر 
مرجعيمممممممات معرفيمممممممة وفلسمممممممفية وجماليمممممممة وادراكيمممممممة للصمممممممورة البصمممممممرية االالنيمممممممة واالهتممممممممام بدراسمممممممة وتطممممممموير 

العممممم ن , وقمممممد اسمممممتخدمت الباحثمممممة النتممممما   الخاصمممممة بتجمممممارب الظمممممل والنمممممور وممممممدى فاعليتهممممما فمممممي تصمممممميم ا
المممممنه  العلمممممي التطبيقممممي وقممممد توصمممملت الباحثممممة الممممى اهممممم النتمممما   ان جماليممممات الظممممل والنممممور ممممما هممممي اال 
لغمممممز  سمممممكن اعماقمممممه فالشمممممكل لممممميس فقممممم  فمممممي التصمممممميم النممممماجح بمممممل  كمممممون ا ضممممما فمممممي وتيفمممممه فمممممي افكمممممار 

صممممميات  جمممممب علمممممى المصممممممم ان ال تحممممممل العديمممممد ممممممن اسمممممرار الاممممميم الجماليمممممة , وتوصممممملت المممممى اهمممممم التو 
يوقمممممممق افكممممممماره عنمممممممدما همممممممو موجمممممممود بالفعمممممممل فيجمممممممب عليمممممممه البحمممممممث والتجريمممممممب حتمممممممى  صمممممممل المممممممى اهدافمممممممه 

 التصميمية .      
,  الناصمممممري  رافمممممع للفنمممممان الطباعيمممممة االعممممممال فمممممي الضممممموء ( بعنممممموان " جماليمممممات2018دراسمممممة  علمممممي ,  -2

 (113  حلوان " . جامعة,  الجميلة الفنون  كلية
البحث الى التعرف على جماليات الضوء فمي االعممال الطباعيمة للفنمان رافمع الناصمري وكمذلك اثمر  هدف     

ع قة الضوء باللون ودور كل منهما في صياغة االخر وتأثير  لك على صياغة الفنمان للضموء الضممني فمي 
لعمل الطباعي , والتركيز طباعة اعماله وانتاج ابعاد لونية وملمسية من شأنها اثراء المجال البصري الجمالي ل

على االهمية المشتركة بمين كمل ممن الضموء واللمون خاصمة فمي االسماليب الحديثمة اسمتنادام المى الحايقمة العلميمة 
القا لة بانه ال وجود للون وال  ي عنصر بالعمل الفني اال من خ ل الضوء , وان الحدود الزمانية للدراسة هي 

ل وخمارج العمراق , وقمد اسمتخدم الممنه  الوصمفي وقمد تمم التوصمل المى ( والحدود المكانيمة داخم1965-1999 
ان النتممما   حققمممت جماليمممات الضممموء فمممي نتاجمممات الفنمممان " رافمممع الناصمممري " جمممذبام بصمممريام فممماع م للمتلقمممي عبمممر 
اسممتخداماته المتنوعممة للامميم الضممو ية علممى مسممتوى االشممكال والمسمماحات الحجميممة والسممطوح والم مممس والتممي 

يها جوهر المضمون التعبيري للموضوع المراد التعبير عنه مما  حقق السيادة للموضوع الر يسي , وقد يتركز ف

                                                                                                                                                                                           

-112  ابداعيممة كايمممة والنممور الظممل تممأثيرات باسممتخدام جديممدة تصممميمية افكممار خلممق, الرفمماعي   احمممد محمممد نيفممين,  الرفمماعي 
 29-28 للفتمرة,  حلموان جامعمة,  التطبيايمة الفنمون  لكليمة الرابمع المدولي للمؤتمر بحث,  االع نية البصرية الصورة ألثراء توتق

   . 2016فبراير , 

-113  جامعمة,  الجميلمة الفنون  كلية,  الناصري  رافع للفنان الطباعية االعمال في الضوء جماليات, علي حسين ايناس,  علي 
.   2018حلوان ,   
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تمم التوصمل الممى اهمم التوصميات وهممي التركيمز علمى االهميممة المشمتركة بمين كممل ممن الضموء واللممون خاصمة فممي 
 ال من حيث هو ضوء . االساليب الحديثة استنادام الى الحايقة العلمية القا لة بانه ال وجود للون ا

 مؤشرات االطار النظري 
 عصمممممر بعمممممد مممممما فمممممن عبمممماقرة  حمممممد العمممممالميين والبممممماحثين النقممممماد كبممممار وبشمممممهادة" رامبرانمممممت" الفنمممممان  عممممد   -1

 الحفارين .  و بو النهضة
 الاممممميم وكمممممذا والظمممممل الضممممموء بنظريمممممات العلميمممممة معرفتمممممه المممممى بالضمممممافة التعبيريمممممة بمممممالقوة اعمالمممممه تميمممممزت -2

 الشخصية .  وتأم ته كارهألف االنسانية
 الممممداخلي الجممممو لجعممممل وكوسمممميلة وتعبيممممري  تشممممكيلي كعنصممممر االكبممممر شمممماغله وكممممان كثيممممرام  بالضمممموء اهممممتم -3

 والظ ل . للنور استخداماته خ ل من مر يام  جوام  الفني للعمل
 الفصل الثالث     

 منهج البحث واجراءاته الميدانية 

 اوال / مجتمع البحث  

مجموعممممممة مممممممن رسمممممموم الفنممممممانين والتممممممي ترمممممممي الباحمممممممثة مممممممن خ لهمممممما الممممممى بحممممممث مممممممن تكممممممون مجتمممممممع ال    
وقممممممد تممممممم حصممممممر مجتمممممممع  رامبرانممممممت اعمممممممال فمممممميتحقيممممممق الهممممممدف المحممممممدد بممممممالتعرف علممممممى الظممممممل والضمممممموء 

  . ( عم م فنيام وطبقام لمحددات موضوع البحث الحالي وحدوده20البحث والبالغ عددها  

 ثانيا / عينة البحث      

( عينمممممممات تمممممممم 3وهمممممممي   والضممممممموء رامبرانمممممممت عمممممممن الظمممممممل عينمممممممة البحمممممممث رسمممممممومات الفنمممممممانختيمممممممار اتمممممممم    
  اختيارها بطريقة قصد ة .

 ثالثا / اداة البحث   

 اعتمدت الباحثة على مؤشرات االطار النظري كأداة لبحثها  .     
 رابعا / منهج البحث 

  مممممممة المممممممنه  المتبممممممع مممممممع طبيعممممممة المممممممنه  الوصممممممفي التحليلممممممي و لممممممك لماسمممممملوب اسممممممتخدمت الباحثممممممة     
  . عنوان البحث 
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 خامسا / تحليل العينات  

 رامبرانت:  الفنان اسم -1
 التشريح  في اسم العمل : درس
  1632تاريخ االنتاج 

 وهي من اهم اللوحات الشهيرة للفنان رامبرانت  
 
 بعممممممممد وردت ر يسممممممممية  وامممممممممر  ول هممممممممي الصممممممممورة هممممممممذه    
 تيوليمممممممب نيكممممممموالس المممممممدكتور  جراهممممممما مغلقممممممة قمممممممماش الجثمممممممة تشمممممممريح علممممممى م مسمممممممتردا  لمممممممى رامبرانمممممممت انتقممممممل
 مجموعممممة اللوحممممات هممممذه وكانممممت  صممممابعه ثنممممي كيفيممممة ت ميممممذه تظهممممر ناحيممممة بممممالملق  وتممممر  حمممممل الطبيممممب
 بالنسممممبة المجموعممممة  عضمممماء طممممرح عامممممة، كقاعممممدة  لممممك، ومممممع بممممين النقابممممة طبيممممب كبيممممرة بشممممعبية وقممممت فممممي
 المقربممممة الممممدوا ر فممممي صممممورت وواقعيممممة طبيعيممممة اللوحممممات الممممذي برانممممت،رام. واحممممد صممممق فممممي ويجلممممس لهممممم،
 النقمممماط مممممن نفسممممه والجسممممم شمممماحب تيوليممممب وجممممه نيكمممموالس الممممدكتور لكمممم م بعنا ممممة واالسممممتماع الطمممم ب، مممممن

 مظلممممممممة خلفيمممممممة علمممممممى تبمممممممرز المشمممممممرقة المضممممممميذة
  ول شمممممممممممممممعبية عممممممممممممممممل و دى. قاتممممممممممممممممة وصمممممممممممممممورة
 طلبيمممممممممممات انخفضمممممممممممت  لمممممممممممك وبعمممممممممممد رامبرانمممممممممممت،
  صدق ال بمعدل للمؤلق

 
 رامبرانت:  الفنان اسم-2

 اسم العمل : ساسيكيا 
  1635تاريخ االنتاج 
 (بوصة 40×  49سم   101× سم  125حيث يبلغ مقاس اللوحة الاياسات :  

 لم يتم ا جاد صورة ملونة . -
القممممماش وفممممي بدا ممممة  مممممن قطعممممة علممممى رسمممممت زيتيممممة لوحممممة هممممي فلممممورا دور فممممي ساسممممكيا  و فلممممورا لوحممممة   

تنفيممممممذ اعمممممممال الحفممممممر لممممممم يهممممممتم رامبرانممممممت فممممممي هممممممذه اللوحممممممة اخممممممذ رامبرانممممممت يممممممتحكم ببراعتممممممه فممممممي تطويممممممع 
االضممممواء للممممدخول او الغمممموص عبممممر المظهممممر المر ممممي للبحممممث عممممن الجمممموهر الكممممامن فممممي اعممممماق الشخصممممية 
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مممممع الممممتحكم فممممي فممممراغ اعمالممممه وجعلهمممما ارضمممميات قا مممممة مممممما  جعممممل الشخصمممميات كع مممممات فممممي نممممور وسمممم  
ر محمممممدود ان البحمممممث فمممممي اعمممممماق الشخصمممممية تمممممدخل ضممممممن الفلسمممممفة فمممممي نطممممماق الميتافيزيايمممممات تممممم م غيممممم

اي عممممالم المطلقممممات خممممارج وابعممممد مممممن حممممدود وجودنمممما النسممممبي والضمممميق فرامبرانممممت ينقممممل المتلقممممي مممممن خمممم ل 
تجربممممة الشممممعور الفنممممي الممممى عممممالم الغممممموض والمصممممير االنسمممماني ان وعممممي المتلقممممي ال يرتكممممز علممممى ا ضمممماح 

رهمممممان وانمممممما علمممممى الشمممممكل المحسممممموس للتجربمممممة الفنيمممممة وا ضممممما فمممممي همممممذه اللوحمممممة رسمممممم رامبرانمممممت او علمممممى ب
 المؤثرة .   عماله  هم وهو من الموت فراش ساسيكيا وهي على

 رامبرانت:  الفنان اسم-3
  داناي:  العمل اسم
  1636 االنتاج :  تاريخ
 لألسممطورة، ووفقمما. األم دانمماي الغممول، ورة سممط  سمماس علممى كتممب وقممد رامبرانممت اللوحممات مممن شممهرة األكثممر    
 المذهب، ممن وابمل فمي للسمجين زيوس دخلت زنزانة في وسجنت ابنته، من  موت سوف ابنه  ن الفتاة والد علم
 هيذممة مضماءة غيممر وسم  فمي. الفنممان عممل مممن سممة عمادي، غيممر لمون  اللوحممة اجتمذب وقمد الغممول ولمد وعنمدها
 المقممربين النمماس تصمور ممما غالبمما التمي رامبرانممت، الطريقمة وبهممذه طعالسمما الشممس ضمموء خمم ل ممن عاريممة اممر ة 
  نه ويبدو زوجته وفاة بعد الم م صورة تعيين تم ساسكيا المحبوبة زوجته صورة على واستولت اللوحات، منه
 ة،للصمور  المزاجيمة الحالمة وتغييمر المفضل، ابنه  عاد انه لونغ ريمبراندت المتوفى مصير على دا ما يبكي كان
 المتأللذممممممة النغمممممممات مممممممن مممممممزي . لمشمممممماعرهم وفقممممما
 الرقمممممي فمممممي ضمممممرب  هبيمممممة علمممممى الضممممموء ويسمممممل 

مصممير مممن المسممتغرب والمثيممر للوحممة، والروعممة , و 
وقممد نجممح تحفممة بعممد  فضمم  عممن قصممة حيمماة الفنممان

وفاتممه مممن قبممل العديممد مممن  صممحاب بعممد الحصممول 
علممى  عمممال كمماترين الثانيممة مممن "دانمماي"  خممذ مكممان 

"األرميتمممماج" جمممممع الشممممهير. فممممي عممممام  الشممممرف فممممي
، في المتحق كمان هنمام حمادث غيمر سمارة 1985

مما حرم ما  قمرب ممن عمالم ممن الفمرص للتفكيمر فمي  نشماء رامبرانمت جماء واحمد مجنمون لصمور و لقمى حمام  
بضمع  على بلدها بد  الط ء على الفور  لى فقاعة ولكن  حد المهاجمين، و نه ال  كفي: انه يتعين عليه اتخا 

ثبممت مهممووس ,  ٪ مممن تحفممة30تخفيضممات علممى القممماش بسممكين حتممى يممتم   قمماف  لممك الضممرر تتممأثر حمموالي 
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عاممما وهممي ا ن  12سممنوات فممي مصممحة نفسممية اسممتعادة اللوحممة اسممتمرت  6بعممد  Bronjus Maygisقضممى 
، وحايقممة معروضممة فممي "األرميتمماج" مممن زجمماج مممدرع، الممذي  حمممي تحفممة مممن المخممربين ومممن المثيممر ل هتمممام

علمى سمبيل المثممال، "دانماي" تظهممر فمي مسلسممل  , خمرى. وغالبما ممما يمتم تصمموير عممل فنمي والتكمماثر فمي األفمم م
 "رجل العصابات بطرسبرغ" بأنه "  جينا" رامبرانت.

 
 الفصل الرابع 

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث   

 اوال / نتائج البحث   

 التممممي والتغيممممرات الطويلممممة حياتممممه مراحممممل فممممي شخصمممميته نعمممم تعبممممر متعممممددة لوحممممات فممممي رامبرانممممت صممممور -1
 قاتم .    صفر بلون  ويتضح حياته في به مرت
  مستردام  لى رامبرانت انتقل بعد وردت صورة ر يسية درس في التشريح هي  ول -2
 . المؤثرة  عماله  هم من وهو الموت فراش على وهي ساسيكيا رامبرانت رسم -3
 الغممممممول،  سممممممطورة  سمممممماس علممممممى كتممممممب هممممممي لوحممممممة دانمممممماي وقممممممد نممممممترامبرا اللوحممممممات مممممممن شممممممهرة األكثممممممر -4

 األم داناي
    ثانيا / االستنتاجات

الظممممل والضمممموء كظمممماهرة لهمممما قيمممممة ابداعيممممة عاليممممة  ات اهميممممة فممممي تشممممكيل العديممممد مممممن االشممممكال الفنيممممة   -1
  . 
 عليهما .  ويدل والخسوف الكسوف تاهرتي عن الظل ينت  -2
 والظممممممل الضمممممموء بنظريممممممات العلميممممممة معرفتممممممه الممممممى بالضممممممافة ريممممممةالتعبي بممممممالقوة اعمممممممال رامبرانممممممت تميممممممزت -3

 الشخصية  . وتأم ته ألفكاره االنسانية الايم وكذا
      ثالثا / التوصيات

االهتممممممام بتمممممدريس النظريمممممات العلميمممممة التمممممي تمممممرتب  بالظمممممل والضممممموء وع قتهمممممما الوثيقمممممة بمممممالتطور الفنمممممي  -1
. 
 ظل والضوء . المام الفنانين التشكلين بشكل عام بقوانين ال -2
توصممممممي الباحثممممممة بضممممممرورة عمممممممل طمممممم ب كليممممممات الفنممممممون الجميلممممممة بحمممممموث ودراسممممممات مشممممممابهة للدراسممممممة  -3

 الحالية .
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توصممممممي الباحثممممممة بضممممممرورة التأكيممممممد علممممممى تعلمممممميم طمممممم ب كليممممممات الفنممممممون الجميلممممممة علممممممى تحليممممممل اعمممممممال  -4
 الفنانين . 

 

 رابعا / المقترحات 

 تقترح الباحثة اجراء دراسة على :    

    اعمال رافع الناصري . في والضوء راسة الظلاجراء د -1
 الفنانين التشكيليين .  اعمال في والضوء اجراء دراسة الظل -2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ديالى                 
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كلية الفنون الجميلة                 
قسم الفنون التشكيلية            

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

بحث تقدم به الطالب علي محمود مجيد الى مجلس قسم الفنون التشكيلية كجزء 

رسم –في الفنون التشكيلية  سمن متطلبات نيل شهادة البكالوريو  

 

 تحت اشراف

حميداالستاذة شيماء مقداد   

 

 

1443                                                                         2022  

                 

 

 التكوينات المركبة في فن المكس ميديا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم    
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 :األهداء
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يعا أهدي حبثي املتواضع هذا أوالً اىل عائلتي مج
وعلى رأسهم والدي العزيز وأمي احلنونة وأخوتي 
وأخواتي واىل مجيع زمالئي يف قسم الفنون 

 ..التشكيلية فرع الرسم يف الكلية

واىل كل من أعزه قلبي ويعزني قلبه من كل 
 ...صديق أينما كانوا

                                    

                  

 ......واهلل ويل القصد                                           
 

 

 .شكر وتقدير                           
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 ..اتقدم

جبزيل الشكر ووافر االمتنان اىل كل من اعانني يف 
اجناز هذا البحث وهيأ يل من أسباب اجناحه 
..وشكر خاص اىل اساتذتي يف قسم الفنون 
التشكيلية واخص منهم بالذكر االستاذة م .م 

يماء مقداد جميد التي حرصت على ان يكون ش
 ..هذا البحث قد حقق غاياته

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرست                                   

 رقم الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــوع ت

 1 ملخص البحث                      1
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 –حدود البحث -هدف البحث –الفصل االول )مشكلة البحث    2
 صطلحات .الم

3 

 4 الشكل والتركيب                         3

 5 الفصل الثاني )االطار النظري(..المبحث االول..        4

 7 المبحث الثاني                         5

 9 –العينات  –منهج البحث  –اجراءات البحث –الفصل الثالث  6

 13 الفصل الرابع                     7

 14 لمصادرا 8

 15 الهوامش 9

   

   

   

 

 ملخص البحث  

فصل تناول المواضيع التي جاءت حسب أصول البحث العلمي والتي  لتلخص البحث في أربعة فصول. ك

خالل العينات التي اختاراها. تناول الباحث في  نوضعها الباحث نصب عينيه وناقشها ودرسها وحللها م

لها تحدث عن تنوع االساليب في الفنون التشكيلية ومنها فن المكس ميديا الفصل ألول  مشكلة البحث وقب

تناول أهمية هذا البحث من خالل  مثم سؤال المشكلة عن التكوينات المركبة في فن المكس ميديا. ث

تلخيصها بنقاط وبعدها تناول الهدف من بحثه ليذهب باتجاه وضع الحدود الزمنية والمكانية 

 دد الباحث جملة من المصطلحات المتعلقة في موضوع البحث ..يح موالموضوعية. ث
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المبحث األول شرح مفهوم  يوفي الفصل الثاني تطرق الباحث الى شرح الموضوع من خالل مبحثين: ف

المكس ميديا كأحد فعاليات الفنون التشكيلية مع نظرة تاريخية ملخصة معززة بالصور كما في الصفحة )( 

ض الباحث أمثلة على االعمال الفنية للمكس ميديا )الوسائط المختلطة( .أما في وفي المبحث الثاني عر

الفصل الثالث الذي تضمن اجراءات البحث فقد عرض الباحث مجتمع البحث الذي ضمنه شرح عينات 

البحث في الفصل الرابع حيث توصل الباحث الى النتائج التي برزت من  يونماذج من المكس ميديا. لينته

 راسة الموضوع ومن ثم االستنتاجات  وبعد ذلك التوصيات وتلتها المقترحات..       خالل د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 الفصل أألول.                                        

 مشكلة البحث والحاجة اليه. -أوال: 

النهائية  عدة فكرية واسلوبية وتقنية، وهي تقدم بالمحصلةكظاهرة إنسانية بمعطيات  ترتبط طبيعة الفن

البنائية  نواتج جمالية متنوعة، األمر الذي يعزز من قدرة الفنان على مواصلة البحث الجمالي في العناصر

 والعالقات التنظيمية الخاصة بالعمل الفني، بما فيه من مواد وخامات ووسائط تسهم في بلورة البعد

عن المعالجات االسلوبية والتقنية ألن االسلوب مقترن بالفرد وما يمتلكه من نوازع  التعبيري، فضالً 

 .وإمكانيات ذاتية تعطيه الصبغة التي تميزه عن غيره من الفنانين وميول

لقد مارس الفنانون التشكيليون شتى انواع الفنون التشكيلية من رسم ونحت وتصميم وفخار وخط عربي 

بفرادته يتميز ن فن المكس ميديا )الوسائط المختلطة( واحدا من تلك الفنون الذي وسيراميك وغيرها. وكا

الوسائط المتعددة يجمع بين الفن المرئي  نوربما أقل من الرسم او النحت او التصميم او الخط العربي. وف
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ركة أو والعناصر غير المرئية ، مثل الصوت المسجل أو األدب أو الدراما أو الرقص أو الرسوم المتح

 .الموسيقى أو التفاعل

مشكلة البحث هي تناول مكونات فن )المكس ميديا( أي التكوينات المركبة للمواد المختلفة في اللوحة 

بعد عرض فهمنا  المنجزة سواء بالكوالج او مواد مختلفة او تصميم صور وقصاصات ورق وصحف.

يلية، التي تتمثل في رسم الصورة : هو عنصر من عناصر الفنون التشكباعتباره  الفنيللتكوين 

الموضوع. وتجسيدها. كذلك هو بناء وتصميم العمل الفني، فهو له القدرة على التعبير عن حالة، وشكل 

 لي.يعبر عن شخصية الفنان، ومدى ثقافته وحسه الجمابغض النظر عن تقنية العمل الفني  نوالتكوي

 

 اهمية البحث والحاجة اليه. -ثانيا :

 ث أهمية البحث بما يلي:لخص الباح

 تمكن اهمية البحث الحالي بدراسة التكوينات المركبة في فن المكس ميديا.– 1

 يعتبر مادة جيدة لبعض نقاد التشكيل والمنظرين في مجال الفنون التشكيلية. – 2

 انه اضافة الى المؤسسات الفنية ومعاهد وكليات الفنون والمؤسسات القفافية. – 3

 انب النظري لهذا الفن الذي هو عملي تطبيقي.تعزيز الج – 4

 

 هدف البحث . -ثالثا:

 يهدف البحث الحالي الى التعرف الى التكوينات المركبة في فن المكس ميديا .

 حدود البحث. -رابعا:

كما  الى نهاية القرن العشرين 1912هي السنوات التي انجز فيها الفنانون اعمالهم من الحدود الزمانية: 

 .التكوينات المركبة في فن المكس ميديااختيار  جاء في

سحب الباحث عينات من مواقع التواصل االجتماعي ولكنه لم يتمكن من الحصول على الحدود المكانية: 

 وال القاعات التي تعرض فيها. امقتنيهاماكن وجودها ومن هو 

من بداية العنوان حتى الحدود الموضوعية فهي تفرض نفسها على الباحث  االحدود الموضوعية: أم

 الحصول على نتائجه كونها موجودة ضمنا في متون البحث.
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 تحديد المصطلحات. -خامسا:

 التكوين : - 1  

 configuration من المعاني التي يجب على كّلِ مهتم بالفن أن يعرفها ويعرف ..مفرد )تكوينات(..وهي

اختلفت وتباينت بين من  ةالفني اتتعريفات التكوينعناصرها ومبادئها وكلَّ مفاهيمها، وجدير بالقول إنَّ 

الصورة األولية للشيء، ويهتمُّ موقع المرجع في الكشف  ا، ولكنَّهم جميعًا اتفقوا على أنَّهاقاموا بتعريفه

، وفي تسليط الضوء على عناصره ومبادئه وأنواعه وعالقاته وعلى ةالفني اتعن معنى ومفهوم التكوين

ي عدُّ التكوين الفني عنصًرا رئيًسا من عناصر الفن و.ليها التكوين الفني أيًضااألسس التي يعتمد ع

التشكيلي، وهو عبارة عن ترتيب عناصر العمل الفن للوصول إلى المعنى المطلوب في الفن، ويرتبط 

اصر التكوين الفني بشكل أساسي بالحالة المزاجية للفنان، كما أنَّه يعتمد على مجموعة من األدوات والعن

ٍٍ مرئي، ويكون عبارة عن تنسيق  ِ الخاصة التي ال يتمُّ إالَّ بها، ويوجد التكوين الفني في كّلِ شيء فنّي

أشياء معينة بمبادئ معينة، فيمكن أن نرى التكوين الفني في المسرح ويمكننا أن نراه في السينما وفي 

ف كثيرون التكوين الفني، كلٌّ بمنظوره الشعر وفي الرسم وفي األلوان وفي كّلِ الفنون في العالم، وقد ع رَّ

 (.1.)الخاص، وفيما يأتي أشه تعريفات التكوين الفني

 

 

_______________________________ 

 .2020تموز  19 –مها عبد الودود  –بواسطة  –معنى التكوين الفني  –بعنوان  الشاملة. مقالالموسوعة العربية  – 1

 

 الشكل. - 2

أطلق عليه منظري الفن العناصر السبعة للفن ، وهي لبنات البناء التي يستخدمها الشكل هو أحد ما 

 (2).الفنانون إلنشاء صور على القماش وفي أذهاننا

 التركيب. – 3

فن التركيب هو نوع فني من األعمال ثالثية األبعاد التي غالبا ما تكون خاصة بالموقع ومصممة لتحويل 

يق المصطلح على المساحات الداخلية، في حين أن التدخالت الخارجية مفهوم الفضاء. عموما، يتم تطب

غالبا ما تسمى الفن العام، الفن األرضي أو الفن التدخل. ومع ذلك، تتداخل الحدود بين هذه 

 (3.)المصطلحات
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________________________ 

 .  تعاريف – اإللكتروني  EFrrit موقع  –1 

 ني .كتروموقع )عربي ( االل – 3

 الفصـل الثاني.                                 

 أألطـار النـــــظري                                    

 المبحث االول: - 1

 مفهوم المكس ميديا كأحد فعاليات الفن التشكيلي.

عبارة ه و ( ختلطةالوسائط الم( هو احد الفنون التشكيلية الذي ينجز من خالل ما يسمى بـ )مكس ميديا)ال

عمل فني تم فيه استخدام أكثر من وسيط أو مادة. تعد التجميعات والكليات عبارة عن مثالين شائعين عن 

للفن بجمع وسائط و مواد مختلفة بما في ذلك القماش والورق والخشب واألشياء الموجودة. يتميز فن 

ئط المتعددة الذي يجمع بين الفن المرئي ، وهو فن مرئي ، عن فن الوسا(مكس ميديا) الوسائط المختلطة

والعناصر غير المرئية ، مثل الصوت المسجل أو األدب أو الدراما أو الرقص أو الرسوم المتحركة أو 

 (4).الموسيقى أو التفاعل

  .نظرة تاريخية موجزة -أوال : 
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الرسام الشهير  مختلطة هو مجموعة من اعمال وسائط أول عمل فني حديث يمكن اعتباره )مكس ميديا(

وسمي بـ )الحياة الساكنة( والتي استخدمت الورق والقماش والطالء  1912عام )*( (بابلو بيكاسو)

 والحبل مما تسبب في تأثير زائف ثالثي األبعاد. 

مع ان بيكاسو كان غارقا في التكعيبية ومعه جماعة )الدادائية( ، مع فنانين مثل هنري 

بوفيت وإلسورث كيلي. أدى هذا إلى المزيد من االبتكارات ماتيس وجوزيف كورنيل وجان دو

في أو)مكس ميديا( (الوسائط المختلطة)مثل المنشآت في أواخر القرن العشرين. لتستمر 

 .كونها نموذًجا شائعًا للفنانين ، مع استكشاف أشكال مختلفة مثل الوسائط الرطبة والعالمات

  .أنواع فن الوسائط المتعددة -ثانيا : 

 :الكوالج - 1

 وهذا الشكل فني يتضمن الجمع بين مواد مختلفة مثل األشرطة ومقتطفات الصحف والصور وما إلى ذلك 

 

 

_____________________________________________ 

 ..(فن االعالمي المختلط )مكس ميديا –مقال بعنوان  –يكيبيدا الموسوعة الحرة  -4

نت ممارسة متفرقة في العصور القديمة ، فقد أصبحت جزًءا أساسيًا من إلنشاء كل جديد. في حين أنها كا

 (5)الفن الحديث في أوائل القرن العشرين ، بسبب جهود براك وبيكاسو

 .الكوالج في الموسيقى

الموسيقى ال تعد من الفنون البصرية لكن هناك ما يعرف بفن الكوالج الموسيقي. يعتمد على مزج أجزاء 

ة مختلفة لتكوين عمل فني جديد. وقد انتشر هذا الفن في النصف الثاني من القرن من أعمال موسيقي

العشرين نتيجة لتطور امكانيات تكنولوجيا التسجيل الضوئي. كما أن الموسيقى اإللكترونية من أكثر نماذج 

 هذا األسلوب.

  :التجميع -2

ت اللوحـة التشكيلية حقالً لممارسة اشتهر فن التجميعي مـع خمـسينات القـرن العـشرين، بحيـث أصـبح

التجريب، والبحث عن نوع من الحلـول التـشكيلية التـي تـستثير فكـر المتـذوق وفضوله الفني قـام متحـف 

الفـن الحـديث فـي نيويـورك بتقـديم معرض تحت عنوان )فن التجميع(، والـذي تمخـض عـن عـدة مـذاهب 

لعبتها الدعائية، ليفرض سماته المميزة، وقـد ورد فـي دليـل المعـرض " مـستعيناً بالمـساندة التجاريـة و

مـنقح مـع البيئـة ، وطريقـة  اقترانان موجـة التجميـع تؤشـر تحوالً من فن تجريدي انسيابي ذاتي الى 

يم المجـاورة هـي الواسـطة للتعبير عن إحساس الخيبة الذي انـساقت إليـه التعبيريـة التجريديـة والقـ

 (..6) .االجتماعيـة التـي يعكـسها الوضع القائم
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  :فن الكائن الموجود - 3

هذه األشياء التي تم العثور عليها واستخدامها من قبل الفنانين ودمجها في األعمال الفنية بسبب قيمتها 

 (7) .مارسيل دوشامب المفاهيميالفنية المتصورة. تم تعميمه من قبل الفنان 

  :الكتب المعدلة -4

هذا الشكل محدد حيث سيعيد الفنان استخدام الكتاب عن طريق تعديله أو تغييره ماديًا الستخدامه في 

العمل. ويمكن أن يتضمن ذلك قص الصفحات ولصقها فعليًا لتغيير محتويات الكتاب أو استخدام مواد 

 (8).الكتاب كمحتويات لقطعة فنية

----------------------------------------------------------------------- 

 .. تاريخ الوسائط المختلطة –مقال  –يكيبيديا الموسوعة الحرة و - 5

 ..2020آب  19 –بكر محيي  –لموقع الرسمي لـــ )أطار فني( بواسطة ا - 6

 .ابتسام الغامدي –لموقع الرسمي لصفحة ) الفن التجميعي( فن من أجل الفنون ..بواسطة ا - 7

 ( االلكتروني..Molfangموقع )   –غوغل  – 8

 المبحث الثاني. - 2

  :ةدالحياة الجام

التي تصور ما يمكن رؤيته كطاولة بقطع ليمون وسكين ومنديل وصحيفة بين  (بيكاسو)تصور قطعة 

أشياء أخرى يمكن تمييزها. إنه إهليلجي مع تكهنات بأن العمل نفسه يمكن أن يصور حفرة ولديه حبل 

 ( 9) .الورق والقماش لألشياء الموجودة على الطاولة محافته. باستخداتشكيل فعلي يستخدم ل

 مالك الفوضى

عبارة عن تمثال نصفي معدل لجوزيف بارد ، كان مغطى بالورق والفراء.  1937منحوتة إيلين آجار عام 

رز والذي كفن وأعمى الشكل بالريش والخ 1940فنحتت نسخة اخرى مشتقة من التمثال االصلي عام 

 (10).والقماش مما خلق منظوًرا مختلفًا تماًما للنحت

 .تجميع الفن

أصل كلمة التركيب )في معناها الفني( قد يعود إلى بوادر الخمسينيات، عندما أنشأ جان دوبوفيت سلسلة 

أمبرينتس( ومع ذلك، عمل كل من مارسيل مبيرج( )من الكوالج من أجنحة الفراشة تحت عنوان )أس

و بيكاسو بواسطة كائنات عثروا عليها لسنوات عديدة قبل دوبوفيت، ولم يكونا وحدهما، دوشامب وبابل

أي عداد االنتصاف في منتصف عشرات  "counter-reliefs" فالروسي فالديمير تاتلين أنشأ عمالً اسمه

 القرن الماضي، وبجانب تاتلين، 



 
 

52 
 

ضافةً إلى ذلك، لويس نيفيلسون تعد كانت إلسا فون فريتاغ لورينجوفن أول امرأة حاولت التركيب، إ

واحدة من أقدم الفنانين في هذا المجال وأغزرهم إنتاجاً، والتي بدأت في إنشاء تماثيلها من قطع خشبية 

م أقيم معرض "فن التركيب" بمتحف الفن الحديث 1961معثور عليها في أواخر ثالثينيات. عام 

  :ين تعود إلى بوادر القرن العشرين، مثلبنيويورك، عرضت فيه أعمال فنية لفنانين أوروبي

جورج براك، دوبوفيت، دوشامب، بيكاسو، وكورت شويتيرس، إلى جانب األمريكيين: مان راي، جوزيف 

كورنيل، وروبرت روشنبرج، وشمل أيضاً أعماالً لفناني تركيب أقل شهرةً من الساحل الغربي األمريكي، 

ينهولز، ووصف ويليام سيتز مدير المعرض التركيب يتألف أمثال: جورج هرمز، بروس كونر، إدوارد ك

 (11).من مواد طبيعية متشكلة، أجسام، أو قطع غير مخصصة كمواد فنية

 الوسائط المختلطة هي واحدة من تلك التقنيات الفنية المؤثرة والمرهقة التي تبدو أكثر تعقيًدا مما هي أن 

 .. فن الكتب –سوريون( مقالة الموقع الرسمي االلكتروني )الباحثون ال – 9

 ,, حياة جامدة ,,,بيكاسو -غوغل  – 10

 جوزيف بارد –مالك الفوضى  – 11

، فإن كل ما يعنيه ذلك حقاً هو أكثر من شكل من  (وسائط مختلطة)عليه في الواقع. عندما يكون العمل 

ل خلط قلم الرصاص واللون أشكال الوسائط الفنية المستخدمة. في حين أن هذا قد يعني شيئًا بسيًطا مث

المائي ، فإن معظم األشخاص يستخدمون هذا المصطلح لإلشارة إلى وسائط الجمع التي ال ترتبط بشكل 

وثيق أو شائع. هناك عدد ال حصر له من الطرق للجمع بين الوسائط ، ولكن إليك بعض التقنيات 

 (12.)لجاف وسائل اإلعالمالجمع بين الرطب وا والمجموعات األساسية لمساعدتك على البدء

 

 

 

 مؤشرات االطار النظري

في أوائل القرن العشرين ، صنع الفنانون التكعيبيون جورج براك وبابلو  المدرسة التكعبيه : -1

 سائط مختلطةالووكوينات مكس ميديا بيكاسو ت

 

اإلعالم في لدادائية : غالبًا ما قام فنانو الدادائية بدمج األشياء أو الصور الموجودة من وسائل  -2

فنهم من خالل الفن التصويري والجاهز. اشتهر الفنان مارسيل دوشامب بخلق منحوتات دادائية 

جاهزة عن طريق التالعب باألشياء الجاهزة الموجودة مسبقًا بطريقة بسيطة ، ثم عرضها في 

 معرض كفن.
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3- Découpage  ء ، ثم عبارة عن حرفة تتضمن لصق القماش أو قصاصات الورق على األشيا

لتزيين العناصر المنزلية  DIYهي طريقة  Découpageختم الكائن بالكامل لجعله يبدو مطليًا. 

 وإعادة تدوير األشياء القديمة بزخارف جديدة

لتركيبات الفنية : في السبعينيات ، استخدم الفنانون تقنيات فنية ووسائل إعالم مختلفة إلنشاء منشآت -4

في ذلك المنحوتات المصنوعة من قصاصات المجالت واألشياء التي تم العثور فنية على نطاق واسع ، بما 

 عليها.

 

 

 

                          ______________________________ 

 الموسوعة العربية الشاملة -غوغل  – 12

 

 الفصل الثالث.                           

 إجراءات البحث                         

 مجتمع البحث: - :أوال

يمثل مجتمع البحث االعمال التي تتعلق بالتكوينات المركبة لفن المكس ميديا وقد شمل مجتمع البحث ثالثة 

 أعمال.

 :منهج البحثثانيا:ـ  

  ..اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل عينات بحثه

 عينات البحث: -ثالثا: 

 ( عينات والتي جاءت بصورة قصدية لغرض تحليلها.3باحث باختيار)بعد تحديد مجتمع البحث قام ال

 أداة البحث . -رابعا:

أعتمد الباحث على مؤشرات االطار النظري كأداة لبحثه والتي جاءت من خالل المبحثين في الفصل 

                               الثاني.  
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 (1العينة رقم )

اسم  اسم العمل
 الفنان

 السنة القياس الخامة

Clarinet and Bottle الكالرنيت..)

 والزجاجة.

جورج 
 براك

زيت على 
 قماش

 1908 

 

 

    

 

 

 

 

 

                        

 التحليل: 
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وهي لوحة مميزة لـ )جورج براك( * (الكالرينيت والزجاجة)والتي تعني  (Clarinet and Bottle) لوحة

وبها يمكن أن تتم مالحظة رأس بشري يعزف على آلة التشيلو أو الكمان  الكوالجد بدايات ظهور فن تع

يرى براك أن اكتشاف الفنان للجمال يحدث عن وبما يشير إلى اهتمامه بالموسيقى واآلالت الموسيقية. 

ذلك الفنان، كما طريق الوزن، الكتلة، الخط والحجم، وعن طريق هذا الجمال يتضح االنطباع الشخصي ل

ذكر أن األجسام التي يمكن تكسيرها إلجزاء هي طريقة لالقتراب أكثر من األجسام تلك إذ أن التكسير 

وكان تبنيه لأللوان المحايدة واألحادية يرجع العتقاده بأنها .ساهم في إنشاء حركة ومساحه بالمكان

راك الرائي بوضوح للمساحه، إذ تجعله تنسجم مع الشكل وتصبح أكثر انسيابية، فضالً عن دورها في إد

 (.13).تركيزه منصب على اللوحة دونما أن يتشتت انتباهه عن الموضوع الرئيسي للوحة

_____________________________________ 

 جورج براك. –مقال عن  –موقع سواح برس االلكتروني  – 13

 

 (   2العينة رقم )                                                             

 

 السنة القياس الخامة اسم الرسام اسم العمل

 36.5x19.7 ملصقات ورق هانا هوش وحوش البحر

 بوصه

1950 
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 التحليل: 

تي تم لصقها الللفنانة )هانا هوش( **هي عبارة عن ملصقة ورقية من لوحات الكوالج : وحوش البحر

، وتوجد حالياً في المتحف الوطني للفنون في 1950في عام  Henri Matisse على القماش، قام بتنفيذها

في حالة صحية سيئة، وفي عام  Matisse كان 1940واشنطن، وخالل الفترة من أوائل إلى منتصف عام 

األعمال األخيرة للفنان وتعتبر هذه اللوحة  أحد  الكوالجتوقف عن الرسم وبدأ باستخدام  1950

 (14).والمعروفة باسم القواطع

 

_____________________________ 

 موقع هانا هوش اإللكتروني. -14

 (3لعينة رقم )ا                                             

 

 السنة القياس الخامة اسم الرسام اسم العمل

 x 10.25 9.75 مجموعة قصاصات سهنري ما تي بلو نود    

 بوصه

1952 
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 التحليل:

، 1952والتي تم إكمالها في عام )***(  سما تيهي ضمن سلسلة من القصاصات التي قام بها هنري 

األخيرة وقد استغرق مدة  سما تيوتمثل مجموعة من النساء العاريات الجالسين، وهي من بين أعمال 

دراسة والعمل أسبوعين من قطع وترتيب القطع، وتتميز أعماله باألرجل المتشابكة والذراع التي تمتد ال

 (.                     15ه.    )خلف الرقبة وهي من االوضاع المفضلة لدي

_________________________________________ 

 موقع صحيفة )العين( االخبارية االلكترونية – 15

 الفصل الرابع.                           

 النتائج واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات.     

 النتائج . –أوال

 توصل الباحث من خالل بحثه الى النتائج التالية:

 ان فن المكس ميديا له حضور فاعل في ساحة التشكيل . – 1

 له اثر في رفد الثقافة الفنية . – 2

 ت الفن التشكيلي .ساهم في تطور اتجاها – 3

 اعمال من المكس ميديا. جالبيئة العراقية بيئة صالحة الستغالل الكثير من المواد المختلطة ال نتا – 4

 .تثانيا: االستنتاجا

 شكلت فنون المكس احد وجوه الفن التشكيلي بتكويناتها وتراكيبها. – 1

اعاته ومنجزاته في ظل التطور الكبير في اضافت للفن التشكيلي رافدا كبيرا عزز من ابتكاراته وابد – 2

 عالم التقنيات .

اسهم فن المكس ميديا في صياغات ابداعية جديدة من خالل استثمارها لالشياء والمواد وجعلها كقيم  – 3

 جمالية.

 :تثالثا: التوصيا

ف يوصي الباحث بأن تجري ممارسات تشجيعية في هذا الفن لطلبة الفنون التشكيلية في مختل – 1

 مراحلهم  .

 العمل على تقصي المفاهيم الجديدة في فن المكس ميديا . – 2
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 زيادة البحوث والدراسات في هذا المجال . – 3

 توظيف البحوث النظرية لتعزيز الجانب العملي واالنتاجي لفن المكس ميديا – 4

 :ترابعا: المقترحا

شياء التي هي زوائد او مخلفات صناعية قيام معاهد وكليات الفنون على حث الطلبة على استثمار اال

 واستغاللها في انجاز اعمال فنية في مجال المكس ميديا.

 المصادر:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19 –مها عبد الودود  –بواسطة  –معنى التكوين الفني  –الموسوعة العربية الشاملة. مقال بعنوان  – 1

 .2020تموز 

 تعاريف . –اإللكتروني   EFrritموقع  – 2

 موقع )عربي ( االلكتروني.. – 3

 فن االعالمي المختلط )مكس ميديا(.. –مقال بعنوان  –الموسوعة الحرة  اويكيبيدي – 4

 تاريخ الوسائط المختلطة .. –مقال  –يبيديا الموسوعة الحرة ويك – 5

 ..2020آب  19 –بكر محيي  –الموقع الرسمي لـــ )أطار فني( بواسطة  – 6

 ابتسام الغامدي. –الموقع الرسمي لصفحة ) الفن التجميعي( فن من أجل الفنون ..بواسطة  – 7

 ( االلكتروني..Molfangموقع )   –غوغل  – 8

 فن الكتب .. –موقع الرسمي االلكتروني )الباحثون السوريون( مقالة ال – 9

 حياة جامدة ,,,بيكاسو ,, -غوغل  – 10

 جوزيف بارد. –مالك الفوضى  – 11

  –الموسوعة العربية الشاملة  -غوغل  – 12

  –ويكيبيدا الموسوعة الحرة  –فن االعالمي المختلط  –للفنون والثقافة  –غوغل  – 13

 .اإللكترونيع هانا هوش موق -14

 موقع صحيفة )العين( االخبارية االلكترونية – 15
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 الهوامش :

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م يعتبر 1963أغسطس/آب  31م وتوفي في 1882أيار  13رسام فرنسي ولد يوم  -)*(جورج براك :  

الفنان براك من مؤسسي المدرسة التكعيبية ومن رموز الفن في القرن العشرين ومن المؤثرين فيها. كان 

براك صديقاً للفنان بابلو بيكاسو كما صرح براك عن عالقته مع بيكاسو، حيث انهم كانوا مثل متسلقي 

بيكاسو صرح بأنه يعتبر براك كصديقه المقرب حيث كانت عالقتهم مقربة جدا لدرجة ان  ثمعاً, حيبال الج

" من قبل براك. ، حيث كان بيكاسو مشهورا La cordée Braque-Picassoيتم اطالق االسم عليها " 

 أكثر من براك وقد ظهرت الحركة التكعيبية من خالل رسومات براك.

اشتهرت 1978مايو  31 - 1889نوفمبر  1نانة المانية من االسلوب الفني )دادا( ف -)**( هانا هوش :

 بعملها في فترة فايمار ، عندما كانت واحدة من منشئي التركيب ..

م( هو رّسام فرنسي. من كبار أساتذة  1954-1869عاش )  سما تيهنري : ـ  س)***( هنري ما تي

المدرسة ... واسعة من تدرجاتاله على أقرانه، استعمل ، تفوق في أعم(fauvisme) المدرسة الوحشية

 التيار: انطباعية، وتقسيمية، وحوشية، واالنطباعية أكادي... األم: المدرسة الوطنية للفنون الجميلة; 

 تعلم لدى: غوستاف مورو....

 
 
 
 
 
 

 المصادر  
 القرآن الكريم . 
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 الفنممممون  كليممممة,  الناصممممري  رافممممع للفنممممان الطباعيممممة االعمممممال فممممي الضمممموء جماليممممات,  علممممي حسممممين اينمممماس .1
 .   2018,  حلوان جامعة,  الجميلة

 البحث نشر تاريخ/ , https://mawdoo3.com االلكتروني الموقع على منشور بحث,  العقلة احسان .2
 .  16/4/2022 الموقع زيارة تاريخ,  2017

/ , https://mawdoo3.com االلكترونممي الموقممع علممى منشممور بحممث,  الظممل تعريممف,  الح  قممة غممادة .3
 .  15/4/2022 الموقع زيارة تاريخ,  2018 البحث نشر تاريخ

االلكترونمممممممممممممي   الموقمممممممممممممع علمممممممممممممى منشمممممممممممممور فمممممممممممممداء ابمممممممممممممو حسمممممممممممممن , كيمممممممممممممف يتكمممممممممممممون الظمممممممممممممل , بحمممممممممممممث .4
https://mawdoo3.com/  18/4/2022, تمممممممماريخ زيممممممممارة الموقممممممممع  2016, تمممممممماريخ نشممممممممر البحممممممممث 

. 
االلكترونمممممممممممممممي  الموقمممممممممممممممع علمممممممممممممممى منشمممممممممممممممور اد الشممممممممممممممموابكة , بحمممممممممممممممث حمممممممممممممممول الضممممممممممممممموء , بحمممممممممممممممثممممممممممممممممر  .5

https://mawdoo3.com/  17/4/2022, تمممممممماريخ زيممممممممارة الموقممممممممع  2019, تمممممممماريخ نشممممممممر البحممممممممث 
 . 
 كايمممممة والنممممور الظممممل تممممأثيرات باسممممتخدام جديممممدة تصممممميمية افكممممار خلممممق,  الرفمممماعي احمممممد محمممممد نيفممممين .6

 الفنممممممون  لكليممممممة الرابممممممع الممممممدولي للمممممممؤتمر بحممممممث,  االع نيممممممة البصممممممرية الصممممممورة ألثممممممراء توتممممممق ابداعيممممممة
 .    2016, فبراير 29-28 للفترة,  حلوان جامعة,  التطبياية
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 العراق  جمهورية                                     

 ث العلمي وزارة التعليم العاىلي والبح        

 جامعة دياىل                         

 كلية الفنون الجميلة                     

 الفنون التشكيلية قسم                                           

 

 (( اخليول العربية يف اعمال الفنان كاظم حيدر))  
 الفنون التشكيلية /قسم الرسم  في بحث تخرج مقدم  كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس

 

 

 تقدمت به الطالبة 

 مريم لطيف عبد االمير

 

 بإشراف

 م. م شيماء مقداد محيد

 /م2022- هـ/1443
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ّ الرحمن الرحيم
َ َ

 بسم آلَل
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 أ

 

 

 

 

 الى من جزع الكاس فارغا ليسقيني قطرة حب الى من تعب

د الشوك عن دربي ليمهد لي طريق ألجلي وتحمل تعب وعبئ الحياة الى من حص

العلم )ابي الغالي( الى من تعبت وسهرت وتحملت وساهمت في نجاحي الى من 

سهرت علَي ليالي الى التي ال يعوضه مكانها احد في الدنيا الى الحبيبة الغالية 

)امي العزيزة( الى اخوتي وسندي وعزي الى اخواتي مصدر سعادتي الى من غاب 

قلبي للقاء به اخي العزيز الى كل من اعانني وارشدني  عن ناظري واشتاق

استاذتي ) م.م شيماء مقداد حميد( والى استاذي الفاضل)م.م مشتاق عباس 

 جاسم(.
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 ب

 

 

 

 

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على اشرف الخلق والمرسلين وخاتم 

ب العالمين من دواعي الوفاء االنبياء وعلى آله وصحبه المنتجبين والشكر هلل ر

 خالصاإلو

 د العون والمساعدة لي ــــاتقدم بالشكر الجزيل الى  من مد ي

 الى من كان لهم دور في توجيهي الى من اعطوني من وقتهم 

كلي امل ان يوفقهم هللا في مسيرتهم العلمية واسال هللا ان يزيدهم علما الى 

 تاذي)م.م مشتاق عباس جاسم(مقداد حميد(والى اس استاذتي )م.م شيماء
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 ج

 الفهرس

 الصفحة المحتوى الموضوع ت
 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ العنوان 1

 أ ــــــــــــــــ اآلية 2

 ب ــــــــــــــــ االهداء 3
 ج ــــــــــــــــ الشكر 4

 د ــــــــــــــــ الفهرس 5
ي للبحث) مشكلة البحث والحاجة االطار الم الفصل االول 6 نهج 

اليه , اهمية البحث,حدود البحث ,تحديد 
 المصطلحات( 

1-2 

ي  7
االطار النظري للبحث) المبحث االول/ تاريــــخ  الفصل الثان 

ي / رمزية 
ي الفن , المبحث الثان 

 
الخيول العربية ف

ي 
 
ي الفن التشكيلي العراف

 
الخيل   -وجمالية الخيل ف
ي  الخيل–كمفردة تشكيلية  مكانة –والتشكيل العرن 

ي االسالم , المبحث الثالث / اشكال الخيول 
 
الخيل ف

ي اعمال الفناني   عب  التاريــــخ 
 
ات االطار –ف مؤشر

 النظري والدراسات السابقة 

3-8 

منهج البحث واجراءاته )منهج البحث ,مجتمع  الفصل الثالث 8
 البحث,عينة البحث,ادوات البحث,تحليل العينات( 

9-14 

حات-التوصيات-االستنتاجات–نتائج البحث  الفصل الرابع 9  15 المقب 
 16 ــــــــــــــــ المصادر 10
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 د

 

 

للشكل اهمية في بنية العمل الفني من خالل العالقة بين الفنان والعالم الخارجي وان االكثر حضورا في 

في العديد من  اعمال الفنانين اذا تعد الخيول االعمال الفنية هي اشكال الخيول وان الخيول شغلت حيزا 

تظهر في  الرسم قديما تجر العربات  موضوعات رسم شائعة تظهر في رسومات مختلفة في اشكالها اذا

يستخدم في العمل اذا تظهر الخيل في العديد من المنحوتات  استخدمت في الحروب وفي الصيد ومنها ما

ى لذلك تعتبر الخيل  احدى الوسائل التي ساعدت على انتشار االشورية وغيرها من الحضارات األخر

الدين االسالمي في مختلف انحاء العالم وكذلك كانت تستخدم في السباق والفروسية اذا كانت تلقى اهتمام 

واسع لسرعتها الكبيرة في الحركة وفي هذا البحث تطرقت الباحثة للبحث عن )الخيول العربية في اعمال 

 حيدر( وعليه اشتمل لبحث اربعة فصول الفنان كاظم 

الفصل االول ويشمل االطار المنهجي للبحث، مشكله البحث، اهمية البحث والحاجة اليه، اهداف البحث، 

 حدود البحث، تحديد مصطلحات، 

 الفصل الثاني ويشمل االطار النظري، الدراسات السابقة، 

 لبحث، منهج البحث، عينة البحث، ادوات البحثالفصل الثالث ويشمل منهج البحث واجراءاته، مجتمع ا

     , المصادرالفصل الرابع ويشمل نتائج البحث، االستنتاجات، التوصيات، المقترحات 
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مشكلة  البحث 

ان اول ظهور لرسم الخيول كانت في الكهوف في العصور الحجرية القديمة وان اول ظهور لها في بالد 

ت ضمن النصوص المسمارية التي تعود الى عصر ساللة اور إن هذا النصوص كانت توضح الرافدين كان

في رسومها إن الخيل تم تدجينها في هذا العصر او الذي قبله كانت قبل هذا العصر يتم اصطياده كحيوانات 

رموز برية وكانت للخيول دور مهم في حياة البدو او العرب ومن كثرة االهتمام بالخيل اصبحت احدى 

االلهة القديمة في العراق ظهر في مشاهد االختام بصورة كبيرة وكما استخدم قديما في الحروب 

والفروسية واحتل الخيل مكانة مهمة لدى العرب قديما وكما ارتبطت الخيل ببعض العادات العربية القديمة 

الفنان  كاظم حيدر ومنها المصاهرة ومن خالل ماتم شرحه تتلخص مشكلة البحث في الكشف عن تأثر 

 و بالخيول العربية

 

 

 اهمية البحث

 تكمن اهمية البحث الحالي

 تسليط الضوء على الخيول العربية  في  اعمال الفنان كاظم حيدر 

 

 اهداف البحث 

  -يهدف البحث الحالي الى:

 الخيول العربية في اعمال الفنان كاظم حيدر اعمال التعرف على 

 

 حدود البحث.

 عية)دراسة الخيول في اعمال الفنان كاظم  حيدر(.حدود موضو١

 (١٩٦٩-١٩٦٥.حدود زمانية )2
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 مصطلحات التعريف 

 

 

 

 الخيل لغة  

ي يعم الذكر وألنثى او واحدة خائل ألنه يختال في جماعة االفراس ال واحد له من لفظة وهو مؤنث سماع

مشيته الخيل في االصل اسم لألفراس الفرسان جميعا قال تعالى )ومن رباط الخيل( وقال تعالى )واجلب 

عليهم بخيلك ورجلك( اي بفرسانك ورجالتك والخيالة اصحاب الخيول والخال والخيل والخيالء واالخيل 

تقول اختال فهو ذو خيالء وذو خال ومخيلة اي ذو كبر والمخيلة في الخيل  والخيلة والمخيلة قلة الكبر

صفة الزمة فيها ال تفارقها فيكون اسم الخيل مأخوذ من الكبر والخيالء فالخيل تختال في مشيتها ووقفتها 

 نظرا لسحر جمالها وقوتها وسرعتها وعظم نفعها وبالتالي يفتخر الناس ويتنافسون باقتنائها وركوبها

 (1)ويتغالون في ثمنها. 

 

 

 

التعريف االجرائي الحصان بكسر الحاء فهو الفحل من الخيل والجمع ح صن واالنثى منه تسمى حجر وهو 

من حجر عليه أي منعه ولم يدخل الهاء , في هذه اللفظة النه اسم يشركها ) فيه المذكر فأستغنوا عن 

 (1)الهاء والجمع حجار وحجور 

 

 

_________ 
ي )ت: ال  _١ ي بن جرير بن يزيد بن كثبر بن غالب األعل،أبو جعفر الطبر ي تأويل القرآن ٤١٠طبر

 
وت، ط،  _ـه( جامع البيان ف   1دمشق ببر

  .٣٦٧،ص٢ـه، ج١٤١٤

ي ,   33, ص 1967ينظر , ابن منظور ,لسان العرب , مادة )الفرس ( ,دار الكتاب العربر
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 المبحث االول 

 

ي الفنالعربية خيول تاري    خ ال
 
 ف

 الموضوعات أقدم من واحدة التاريخ، قبل ما منذ تمثيال األكثر الحيوان الفن، في الحصان أو الفن لخيولا

 في المعارك، منتصف في األحيان معظم في الوقت، مرور مع اإلعالم وسائل أنواع جميع على يظهر .الفنية

 يظهر اليوناني الفن .الخيول تجرها التي مركباتال جانب إلى أو المهمين، الناس من جبل كما الفردية، األعمال

 وخاصة النهضة، عصر .لذلك صغيرة مساحة يترك الوسطى العصور أن حين في الحقيقية، التشريحية البحوث

 (1).ذاتها حد في نوعا تصبح الفروسية، تمثال أوج يرى اإليطالية،

 الحصان يبدو .المعركة في الحصان يصور ام وكثيرا التاريخ، مر على الفنية األعمال في الخيول ظهرت وقد

 .للحرب كتنفيذ أو النقل وسائل من كوسيلة سواء كبيرا يعد لم الحصان ألن جزئيا الحديث الفن في تكرارا أقل

 األعمال أو الخيل، سباق المرتبطة الفنية واألعمال الشهيرة، المعاصرة الخيول من هي الحديثة التمثيالت معظم

 المتحدة المملكة في .األمريكي الغرب من األصليين األمريكيين التقليد أو التاريخية البقر رعاة المرتبطة الفنية

 .الخيول على تنطوي التي الحنين الريفية والمشاهد الثعالب صيد تصور تزال ال

 وصول حتى نادرة المجردة الخيول تمثيل إن .الباروك فترة من قواعدها على الفروسية صورة تستحوذ

 الخبراء أعظم من واحدا ويعتبر ،”الحصان رسام“ ستابس، جورج اإلنكليزي سيما وال الفلمنكيين، مينالرسا

 ثيودور دريوس، دي ألفريد مع هاما، فنيا إنتاجا عشر التاسع القرن شهد .اآلن حتى الموضوع هذا في

 فريدريك واألمريكي ا،روسي في النسيراي أليكساندروفيتش يفغيني فرنسا، في ديالكروا يوجين أو جريكولت

 العديد بفضل الفن في موجود الحصان يزال ال العشرين، القرن في النفعية اختفاء من الرغم على .ريمنجتون

 القرن بداية في كاتيالن وماوريتسيو مارك، فرانز أبريس، شوارز ليون بيكاسو، بابلو ذلك في بما الحديث، من

 (1).والعشرين الحادي

 صورة العسكري، التمثيل وراء المسرح، خشبة على الحصان لوضع المناسبة هي مختلفة فنية مواضيع

 .األمريكي والغرب مطاردة مع مطاردة العربي، الحصان الخيل، لسباقات سحر الفروسية، والتمثال الفروسية

 .الخيول تمثيل إلى أدت

 لمجموعة محاصرة فرق، يف أو مهم، لشخص جبل كما منفردة، الفنية األعمال في تظهر ما غالبا الخيول

 .الخيول تجرها التي المركبات من متنوعة
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 تتويجا نقطة كانت ربما والتي والرومانسية، األكاديمية من المعاكسة االتجاهات مع المعاصر العصر فن بدأ

م القدي  الحصان، لتمثيل العشرين القرن في الطليعي الفن استمر حين في .واقعي إطار في الفروسية للتمثيل

وفي الفن القديم لجميع الحضارات، إال في ما قبل كولومبوس األمريكتين، منذ إدخال الخيول هناك من قبل 

 .اإلسبانية في القرن السادس عشر مئة عام

وقد تم منحوتات تلة ما قبل التاريخ في شكل الحصان، وتحديدا الحصان األبيض أوفنغتون، مثال على تقليد 

 .تالل الجانبين، والتي كانت موجودة منذ آالف السنين ال تزال في العصر الحاليالمنحوتات الحصان على ال

كانت صورة الخيول شائعة في الفن المصري القديم والفن اليوناني، ظهرت صور أكثر دقة تظهر المزيد 

بات تم رسم المرك.من المعرفة لتشريح الخيول في اليونان الكالسيكية وفي العمل الروماني في وقت الحق

خيول .بك2500التي تجرها الخيول عادة في األعمال القديمة، على سبيل المثال على معيار أور حوالي 

سانت مارك هي المثال الوحيد الباقية على قيد الحياة من العصور القديمة الكالسيكية لتمثال ضخم من 

 .كوادريجا

وكانت الخيول السماوية األسطورية أو .في الفن الصيني هان غان وقفت كرسام الخيول من ساللة تانغ

الخيول من فيرغانا، المستوردة من آسيا الوسطى، ممثلة تمثيال كبيرا في الخزف الصيني، وكان تشين شي 

 .هوانغ، اإلمبراطور األول، جيش الطين في قبره، والتي كانت العديد من الخيول أيضا جزءا

يزنطي في وقت مبكر، طغت عليه هيمنة الموضوعات وكان الحصان أقل انتشارا في الفن المسيحي والب

 (1).الدينية

كانت الحضارة اليونانية .القديمة كان له تطور خاصفالفن الخيالي لحضارات البحر األبيض المتوسط 

والرومانية ذات أهمية خاصة من السيراميك والنحت في الفترة القديمة، مع أمثلة هامة مثل الخيول العديدة 

 (1)ينون،من البارث
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 96- 65,ص 2114رضا جواد الهاشمي االبل والخيل  في العالم الشرق القديم ,كندا ,يول في الفن،   خ_١

 

                              4  



 
 

72 
 

 رمزية وجمالية  الخيل في الفن التشكيلي العراقي 

إذا كان للخيل مكانة وحضور بارزان في النصوص الدينية إلى جانب الشعر، فإن التشكيل بدوره َحفَل بهذا 

الكائن الجميل الذي أبدع ومازال يبدع به الفنانون أعماال راقية كل حسب نظرته وتجربته وكفاءته وتقنياته 

وخاماته، بل إن بينهم من جعل الخيل مفردة وموضوعا للوحاته على امتداد تجربته اإلبداعية، يقدمها في 

إلى  كل عمل تقديما جديدا مما يوحي بكون الخيل مصدر إيحاء دائم وإلهام للكثير من مبدعين ينتمون

 مختلف البلدان العالمية وفي مختلف العصور.

من الصفات التي تميزها عن غيرها فقد ظلت آسرة وساحرة للمبدعين في وألن الخيل كائنات بهية لجملة 

مجال التشكيل وغيره من الفنون األخرى، فالخيل جميلة الوجه والعينين واألذنين، ظهرها وصدرها 

أملسان، عالوة على قوائمها وشعرها الطويل الكثيف المتدلى على عنقها العريض. إلى جانب حركاتها 

 ن كائن ذكي يستطيع أن يرقص على إيقاعات مختلفة.المتزنة، فالحصا

 الخيل كمفردة تشكيلية

وألن الخيول حيوية المنظر حتى في سكونها، فقد باتت مفردة تشكيلية قابلة للتجريب اإلبداعي، وإبراز 

عمق أفكاٍر ورؤى متعددة، فقد ُرمز بها إلى الن ور والش مس، وإلى القوة والجمال والحب والوداعة 

طولة، وبذلك تربعت الخيول بمظهرها الجميل والرامز على لوحات الفنانين عبر كل العصور. فهي في والب

لوحات ساكنة متأملة تنتظر الخالص واالنعتاق، وهي في لوحات تستعرض بهاءها في هدوء، وهي في 

بق من أجل أخرى تبرز قوتها وهي تقاوم التضاريس الوعرة تتوق الوصول إلى القمم، وهي في أخرى تتسا

إبراز جدارتها في مجال السرعة، كما تتكامل جماليا مع بيئة مفعمة بالزهور والورود والمياه العذبة. فقد 

فرضت الخيل نفسها على كل المدارس التشكيلية من كالسيكية ورومانسية وتعبيرية وواقعية وغيرها مما 

 المبدعين ليس في التشكيل وحْسُب. جعلها أيقونة حيوية لها من الجمالية ما يجعلها تجذب اهتمام

 الخيل والتشكيل العربي

وال ننسى اهتمام الخطاطين والحروفيين العرب باتخاذ الحصان قالبا يحمل خطوطهم المجسدة لبعض آيات 

فالمبدعون يجسدون عبرها التعبير عن همومهم  (1)القرآن والحديث حول الخيل أو ما له عالقة به.

في مجتمعاتهم وأوطانهم، والتشكيليون المغاربة عبروا بها كثيرا عن روعة منظرها ورؤاهم إزاء ما يعتمل 

في الفروسية باعتبارها إرثا تاريخيا له عالقة بالبطولة والوطنية. كذلك الفلسطينيون عبروا بها عن 

ي غضبهم وسعيهم نحو التحرر واالنعتاق، كما نجد في لوحات فتحي غبن، وإسماعيل شموط، وفائز الحسن

وغيرهم. فاالحتفاء بالخيل في الفن التشكيلي يمليه ما لها من وزن في مجريات األحداث التاريخية 

واالجتماعية للبشرية، وما تشكله بنيتها البدنية الفريدة بجمالها، مما حباها إمكانيات المتناهية استيتيقيا 

ها. إنها الخيل بوابة مفتوحة تجاه وتعبيرا عن خلجات مشاعرنا في جيشانها وثورتها وفي هدوئها وسكونيت

 أخيلتنا التي ال حدود لها ما يجعلها مفردة فريدة وممتعة بمظهرها وداللتها الرمزية والجمالية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ر _١
 
، حسن ملواب ي ، القدس العربر ي الفن التشكيلي

 
  19,ص 1997,دمشق ,بيروت,مزية وجمالية الخيل ف
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 مكانة الخيل في االسالم 

 

كانت العرب ترتبط بالخيل في الجاهلية واالسالم معرفة بفضلها وما جعل هللا  تعالى فيها من العز وتشرفا 

د وتفتخر بذلك في اشعارها وتعتده لها فلم تزل على بها وتخصها وتكرمها وتوثرها على االهلين واالوال

ذلك من حب الخيل ومعرفة فظلها حتى بعث هللا نبيه عليه السالم فأمره هللا باتخاذها وارتباطها فقال تعالى 

)واعدوا لهم ماستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا وعدوكم(  فاتخذ رسول هللا عليه 

تبطها واعجب بها وخص عليها وعلم المسلمين مالهم في ذلك من االجر والغنيمة فجعل السالم الخيل وار

للفرس سهمين ولصاحبه سهما فارتبطهما المسلمون واسرعوا الى ذلك وعرفوا مالهم فيه ورجوا 

عليةمن الثواب  من هللا عز وجل ثم راهن عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعل لها سبقة وتراهن 

ها اصحابه وان اول من ركب الخيل هو اسماعيل بن ابراهيم وهو اول من تكلم العربية التي هي لغة علي

( قد ابقى االسالم على مكانة الخيل بل انه بالغ في الحث على 1التي انزل بها كتاب هللا  على رسوله.)

ي الخيل بقوله االهتمام بها لتكون مطية حمل الرسالة السماوية الى االفاق وقد خص هللا تعال

 (.٨تعالي:)والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما ال تعلمون( سورة النحل ـ اية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _كتاب نسب الخيل في الجاهلية واالسالم واخبارها1 

 .     ٢،ابي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي،ص
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 اريخاشكال الخيول في اعمال الفنانين عبر الت
لقد اخذت الخيول مساحة واسعة في الفن التشكيلي منذ بدايات االولى التي استطاع بها االنسان ان يخط 

على جدران الكهوف اشكاله التي استمدها من البيئة المحيطة به ايدع الفنان االشوري في اظهار اشكال 

وين العمل الفني لقد قدمت الخيول الراكضة وهي تتقدم عربة الملك االشوري فهيمنت على مركز التك

الحضارة الفرعونية نفس الصورة لكن لم تظهر العربة ذات العجلتين مع الخيول التي تجرها ال في عهد 

الدولة الحديثة في حين تفتقر الحضارة االفريقية الشكال الخيول في نتاجاتها الفنية بسب االهتمام بالجسد 

لى االواني الفخارية ان االسلوب الزخرفي الذي تميز به الفن االنساني لكن ذلك لم يمنع من ظهور الخيل ع

في العصور الوسطى نتج عنه فن المنمنمات الذي ظهر فيه اشكال الخيول متزينة اما في فن التصوير 

االسالمي فأشكال الخيول التي ظهرت قد غزت العالم بجمالياتها الشكلية واللونية فقد كانت بداياتها في 

الفنان يحي الواسطي منمنماته في مخطوطة مقامات الحريري في عصر النهضة بدأت  العراق اذا قدم

الخيول تظهر بأشكال واقعية كما في تخطيطات ليوناردو دافنشي كما تشاهد الكثير من اشكال الخيول في 

د اعمال الفنانين االنطباعيين فكان ابرزهم تولوز لوتريك وادغار ديغا اللذان رسما العديد من مشاه

السباقات اما في الفن العراقي المعاصر ظهرت اشكال الخيول في اعمال الفنان فائق حسن  كما في لوحة 

خيول في الصحراء ولوحة انتظار اما في  اعمال الفنان كاظم حيدر فهي خيول مرهفة تقابلها خيول 

فضاءات الملونة الواقعة مستنفرة تميزت بأشكالها التكعيبية والتجريدية أعطى كاظم حيدر أهمية كبيرة لل

المفردة التشكيلية أو حولها أغلب األوقات، ورسمها بشكل متفرق مختلف بين المربع وأشكال  أحياناً وسط

شبه هندسية متنوعة غير منتظمة ملونة بلون باهت ال يغري تعقبها أخرى بلون أبهت قد يصل إلى 

خرجت عن سيطرة اليد وتبعت قوة سيطرة الخيال ( إنَّ هذا المشهد قد يبدو مجرد نزوة فرشاة 1الاللون.)

أو قد تبدو عشوائية غير مقصودة أوهي ضربة فرشاة قاسية قوية زاغت عفواً، ولكن كاظم حيدر جعل 

إصراره واضحاً جلياً على توظيف هذه الضربات فعلى الّرغم من أنها قد تبدو لنا غير مقصودة فقد 

خطوط والتخطيط والضوء واللون والحركة، وسيكون لكل حركة اختارها بدقة بذلك الحس المسرحي بين ال

 ونقلة موقعها وفقاً لحسابها المقرر معمارياً.

وفضاءاتها إذ يدور  إنَّ كاظم حيدر يعرض لنا بثقة ووضوح التناسق بين حركة المفردة ومحيطها  

لك المعطيات مخيال معظمها حول حس تشكيلي متمركز ومتموضع حدد له المكان والزمان والرمز وقاد ت

خصب مّما أدى إلى هاجس سردي تشكيلي استطاع أن يبينه الفنان في صياغته هذا التداخل بين الفكرة 

والتنفيذ في أسلوب جمع بين ما هو واقعي يدور على األرض وما نفذ حسب مقاييس مخيال الفنان وقوة 

منطوق علم الجمال ولم يزغ عنه. كاظم خطوطه ووعيه التام باختيار المفردات التي حددها فنان التزم ب

والكتل باالقتضاب واالختصار والّشّحة  حيدر على إلمام تام بكيفية التعامل مع الخط واللون والمساحات

الجميلة الذكية في تنفيذ المفردة بدون تزاحم أو بهرجة لونية استعراضية أو إقحام، و إذا كان النص 

فكلّها يشّكلها بحذق واسترخاء وقوة ومجابهة وتفهم للكتلة المرسوم يحتوي الكثير من التفاصيل 

وموازنتها، والّشّحة هنا أعطتها قوة بصرية هائلة جعلت المشاهد يبقى ملتصقاً بالمفردة يحاول فك 

رموزها على الرغم من بساطتها فهو يصور لنا المسافات بين القوائم واألجساد والرايات كلها منسجمة 

 كيبه إلضفاء طاقة متناهية األبعاد قد تصل إلى حد الالمعقول.ضمن بناء فخم تم تر

______________________ 7 

ي لوحات الفنان كاظم حيدر،_1
 
 16,ص 1986بغداد ,  حرية البناء وتنوع الفضاء التشكيلي ف
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ات االطار النظري   مؤشر

 

سط المفردة التشكيلية او حولها اعطى الفنان كاظم حيدر اهمية كبيرة للفظاءات الملونة الواقعة احيانا و.١

 اغلب إالوقات.

.ان الفنان كاظم حيدر يعرض لنا بوضوح وبثقة التناسق بين حركة المفردة ومحيطها وفضاءاتها اذا ٢

 يدور معظمها حول حس تشكيلي متمركز ومتموضع حدد له المكان والزمان والرمز.

اليوناني ظهرت صور اكثر دقة تظهر المزيد  .كانت صور الخيول شائعة في الفن المصري القديم والفن٣

 من المعرفة لتشريح الخيول في اليونان الكالسيكية.

 .كان للخيول مكانة وحضور بارزان في النصوص الدينية الى جانب الشعر.٤

.اخذت الخيول مساحة واسعة في الفن التشكيلي منذ البدايات االولى التي استطاع بها االنسان ان يخط ٥

 ن الكهوف اشكالهة التي استمدهامن البيئة المحيطة به.على جدرا

 

 

 

 الدراسات السابقة 

 .االشكال الحيوانية في اعمال جواد سليم١

 .الخيل في بالد الرافدين2

 .رسوم الخيل على الفنون التطبيقية في نهاية العصر العباسي٣
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 ج البحثمنه

 اعتمدت الباحثة في بحثها على المنهج التحليلي في تحليل عيناتها

 

 مجتمع البحث

اعتمدت الباحثة في تحديد مجتمع البحث على مجموعة من اعمال الفنان كاظم حيدر البالغ عددها 

 (لوحات ١٠)

 

 عينة البحث

ضمنة في اشهر المراجع لتاريخ اقتصرت عينات البحث قصديا لما للعينات من شهرة واسعة االنتشار والمت

 (عينات فقط.٣الرسم العراقي والتي باتت بمجموع )

 

 ادوات البحث

من اجل تحقيق اهداف البحث اعتمدت الباحثة على مؤشرات االطار النظري اساسا لتحليل عينة البحث 

 بوصفها مرتكزات بنائية ومؤسسة لعملية البحث 
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9 

 لوحات التحليل 

 

 لى العينة االو

 العنوان: لوحة البراق

 الفنان: كاظم حيدر

 الوان زيت على قماش : المواد 

 (.١٩٦٩سنة:)

 

لي العراقي الرائد كاظم حيدر ألهميتها الخاصة في الحركة يتُعد لوحة البراق من أشهر أعمال الفنان التشك

البراق ، حيث تتداخل يجسد الفنان في اللوحة اعاله مشهد التشكيلية العراقية والعربية على حد سواء

أرضية العمل مع األشكال على السطح ، وتقسم أرضية العمل على شكل كتل لونية تبدو غامقة غائرة في 

 .باالتجاه إلى األمام الجزء الخلفي منها وراء األلوان الفاتحة في الجزء األمامي وهي توحي 

طائر وجسد بأرجل حصان يحيل في  شكل البراق هو عالمة مهيمنة في العمل ، وهو مركب من رأس وجنح

مرجعياته إلى األشكال األسطورية في الفكر الماورائي الميتافيزيقي وكذلك في الرسومات اإلسالمية ، 

وداللياً فالبراق ال يبتعد عن الواقع او الفكر االجتماعي والديني المحمول على األشكال الموروثة والمنقولة 

 .عبر االجيال 

10 
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الشكل المرسوم وأساسه ، لوجدنا ان له مرجعيات في الحضارة اإلغريقية أو وادي الرافدين لو دققنا مركب 

ً إلى بيئة رافدينية  وبالخصوص في الفترة اآلشورية حيث هيئة الثور المجنح ، مما يحيل المتلقي دالليا

ً يمكننا مالحظة هذه الدالالت في الشكل المركب للبراق ، ونكون أمام ا ستعارات أسلوبية أصيلة ، وايضا

 .غربية تقترب من اسلوب المدرسة التكعيبية التحليلية في الفن الغربي الحديث 

الرأس والتاج من فوقه واألرجل والجسد الشبيه بالحصان -نفذ كاظم حيدر عناصر الشكل التشبيهية

ن يتفرد أحد بألوان متفاوتة بين درجات البنفسجي واألبيض واالزرق السماوي ، في حي-واألجنحة 

 .األجنحة والتاج باللون األحمر عن ما هو بارد من االلوان 

بل هي التي تحدد  يقع العمل على أسلوب التوازن واالنسجام والتكرار ، فاألقواس تتكرر في كل األشكال 

نات اإلطار وهي بالتأكيد من يخلق الحركة والتوازن بين اشكال اللوحة ، مما يساعد في تماسك بنية التكوي

.الفنية وبالتالي تحديد هوية العمل وتشكيله صياغياً عبر مرجعياته الموروثة من حضارة ارض الفراتين 
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 العينة الثانية

 

 العنوان: ملحمة الشهيد 

 للفنان: كاظم حيدر

 المواد:الوان زيت على قماش.

 (١٩٦٩سنة: )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        12



 
 

80 
 

ومن النظرة األولى لهذه اللوحة يتأكد للمتلقي بأنها تجسد ملحمة اإلمام الحسين )عليه السالم( من واقعة 

الطف حيث نرى جند يزيد بن معاوية يتقدمهم الشمر، وهو يحمل بيده اليسرى رأس اإلمام الحسين )عليه 

د ابن معاوية، ولكننا نرى في يمين اللوحة اإلمام علي )عليه السالم( يحمل بيده السالم( ليقدمه كهدية ليزي

سيف ذو الفقار، ويتضح من وقفة اإلمام علي )عليه السالم( بعضالت مفتولة وكأنه ينتفض من قبره ليرد 

أساً بعزم على هذا الموقف الجلل والالفت لالنتباه، وأن صورة الشمس في ذلك النهار الحزين انقلبت ر

على عقب، وفي أعلى الجانب األيمن من اللوحة نبصر سبايا اإلمام الحسين )عليه السالم( ونسائه 

” والخيام، ونالحظ في األفق طيوراً ملحقة، وهكذا تكتمل الوحدات الصورية واإلشارية والرمزية. مبينا 

هذا الرمز المهيب  كان يروم استعارة 1969أن الفنان كاظم حيدر حين جسد هذا الموضوع في سنة 

ليجري تطبيقاته على أرض الواقع والحياة الصاخبة والضاجة بالخسائر الفادحة، فالحسين )عليه السالم( 

 يمثل أعلى قيم الشهادة.

رمزية هذا العمل تأخذ مدياته األبعد من خالل الخسائر المتتابعة التي منيت بها العرب خالل ” واكد أنّ 

حيز الوجود الكثير من الشهداء بذوات سامية وراقية، ومن هذا المدخل  ، وظهر إلى1967حرب حزيران 

 يمكن إعادة قراءة النص البصري بطريقة تأويلة أخرى مختلفة.
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 العينة الثالثة 

 العنوان: احصنة متعبة تتحاور مع العدم )ملحمة الشهيد(. 

 للفنان: كاظم حيدر

 المواد: الوان زيت عل قماش. 

 (١٩٦٥: )سنة

 

 

في متحف بغداد الوطني للفن الحديث  1965في معركة كربالء . ع رضت اللوحات االثنتان والثالثون المكونة للمسلسل عام 

في بغداد تحت عنوان ملحمة الشهيد . أصبحت إحدى اللوحات من هذه السلسلة ، وهي " عشرة خيول مرهقة تتحدث بال 

ن الخيول البيضاء تبكي على الشهيد ، مؤثرة للغاية. وقال الناقد والفنان الفني ( ، والتي تصور مجموعة م1965شيء" )

شاكر حسن آل سعيد إنه كان "حافًزا للفنانين الشباب للبحث عن رؤى جديدة ذات أبعاد ميتافيزيقية وأحيانًا ميتافيزيقية". 

[8] 
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14 

 

 نتائج البحث 

 ت وانفعاالت مختلفة كأنها ثأئرة تريد الخروج من للوحة ظهر الخيل في رسوم كاظم حيدر بحركا .1

 لم يعتمد كاظم حيدر على المنظور اذا اعتمد في  اعماله التبسيط واالختزال  .2

 استخدام الفنان  التكرار والتماثل اذا تعد سمة شكلية في اشكال الخيول المرسومة  .3

ت على الرشاقة والبطولة ان الخيول العربية صورة جميلة في تجسيد جماليات االستدالال .4

 والفروسية 

اكتسب الخيل مكانة واضحة ومميزة في االدب العربي قديما وحديثا اذا قام الشاعر الجاهلي  .5

 بوصف الخيل حتى غدت صورته لوحة اساسية يقرأها الشاعر في القصيدة    

 

 االستنتاجات      

 وز العروبة واالصالة تأكيد كاظم حيدر في اختيار الخيول كونها تمثل رمز من رم .1

 ان التسطيح الذي ظهر في اعمال كاظم حيدر لها مرجعياتها في الفن االسالمي  .2

 ان الفن العراقي لديه خزين ثقافي ومعرفي في القيم الدالة على الخيل وتنوع صفاته  .3

 

 

 

 التوصيات

 .ضرورة عمل دراسة وبحث عن الخيول العربية المنتشرة في الفنون البصرية.1

  ير المصادر العلمية والتاريخية فضال عن الصور التي تخص الخيول وكل حركاته توف.2

 .اشكالهأو   

    .هناك عدد كبير من الفنانين الذين لهم اهتمام بالخيول من حيث،التسطيح والتبسيط لشكل 3

 الخيل ورمزياته.  

 

 

 المقترحات           

وعلى   وكل مجاالت التشكيل وخاصة في الرسم انجاز اعمال فنية في موضوعات تراثية وتاريخية -1

 وجه الخصوص رسم الخيول.

 اجراء بحوث علمية عن الخيول العربية في الفن العراقي القديم والمعاصر. -2
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15 

 المصادر  

 

ي لوحات الفنان كاظم حيدر  .1
 
حرية البناء وتنوع الفضاء التشكيلي ف

  16,ص1986,بغداد,

ي  الفن   .2
 
ي رضا جواد الهاشمي خيول ف

ر
ف ي العالم الشر

 
,االبل والخيل ف

  96-65,ص 2014القديم,كندا,

ي  .3
 
،.حسن ملوب ي ،. القدس العربر ي الفن التشكيلي

 
رمزية وجمالية الخيل ف

وت,  19,ص 1997,دمشق,ببر

 القران الكريم .4

ي منذر هشام بن محمد بن  .5 ي الجاهلية واالسالم واخبارها،ابر
 
كتاب انساب الخيل ف

،ص ي  ٢السائب الكلنر

ي مصدر  الطبر  .6 ي بن جرير بن يزيد بن كثبر بن غالب األعل،أبو جعفر الطبر

وت، ط، ٤١٠)ت:  ي تأويل القرآن   دمشق ببر
 
ـه، ١٤١٤  1ـه( جامع البيان ف

 .٣٦٧،ص٢ج

ي  .7   33,ص 1967ينظر ,ابن منظور,لسان العرب,مادة  )الفرس ( ,دار الكتاب العربر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

84 
 

 وزارة التعليم العالي  

كلية الفنون الجميلة  جامعة ديالى /  

 قسم / الفنون التشكيلية

 

 

 

 

 

 

 

 

( تأثري الصورة على تشكيل مابعد احلداثة)   

The impact of the image on the formation 

of postmodernism 

 

 بحث مقدم من قبل 

 الطالبــــة :

زينة محمود كندس    

 المشرف :
م.م روئ خالد شهاب    
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  أ
 

 

 
  ًاللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاء 

 ۚ  وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ 

  عَالَمِنيَالْ رَبُّ اللَّهُ فَتَبَارَكَ ۚ   رَبُّكُمْ اللَّهُ ذََٰلِكُمُ
                                                                                                                               
 غافرسورة                                                                                                                             

 اآلية                                                                                       

 (63 ) 

 

 

 



 
 

  ب
 

 

مهما حتدثت من حروف وكلمات ال أستطيع أن أن أويف أو أجزي كل من كان هلم الفضل بعد اهلل يف دعمي 

ملادي أو املعنوي خالل دراسيت ومـــرحلـتـــي التعليمية السيما اجلامعية فقد صرت مـــا كان ومــا أريد حقاً سواء ا

 إليكما ,راجياً أن يكون حسنة وصدقة عنهما  ,اهــدي هــذا اجلهد املتواضع الــــــى إىل روحهما أهدي هذا البحث 

 أمي وأبي احلاضرين دوماً رغم الغياب

 لدرب األول دوماً يف مساندتيإىل رفيق ا

 زوجي الغايل

 الـى من أشدد هبم أزري وأشركهم يف امري

 مجيع إخواني وخواتي

 إىل من أستمر بالتقديم ألجلهم

 أوالدي قرة عيين

 

 الباحثة

 



 
 

  ت
 

 

    

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمٌد   وعلى 
 ه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعدآل

 فإني أشكر هللا تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز هذا العمل بفضله، فله الحمد أوالً وآخراً .

ثم أشكر أولئك األخيار الذين مدوا لي يد المساعدة، خالل هذه الفترة، وفي مقدمتهم   أستاذي 
ى خالد الشهاب التي لم تدخر جهداً في مساعدتي ، المشرف على البحث المدرس المساعد رؤ

كما هي عادتها مع كل طلبة العلم ، عليه فلها من هللا األجر ومني كل تقدير حفظها هللا ومتعها 
 بالصحة والعافية ونفع بعلومها

كما واشكر عائلتي لتحملهم وصبرهم علية في الدراسة وانارة دربي للنجاح والتفوق.   الى 
را لكل من علمني حرفا ألصل إلى ماوصلت اليه شكرا لكل من دعا لي   بظهر اساتذتي شك

 الغيب دعوة.

 الى اصدقائي جميعا من ساندوني واستمد منهم الطاقة للعلم والمعرفة والنجاح .

أن الشكر موصول للجميع لكل من تعرفت عليه ومن لم أتعرف عليه من قرأ حروفي وال   
نهم كال باسمه وصفته أصدقاء أقرباء.مسة أياديهم ونظرت إليه عيو
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 الملخص

الت حياته العامة في  وان نضرة االنسان الى الطبيعة دفعته الى التغيير في جميع  مجا
التعامل مع االشياء والموضوعات وبفضل االكتشافات التي حدثت في كل مرحلة من   
مراحل التاريخ بما في ذلك التغيرات العلمية والتكنلوجية والحروب والنزاعات الفلسفية   

صوير   في مجال الفن هذا بدورة ادا الى تغيير وقد ساعدت الوسائط التقنية الجديدة مثل الت

 . والحاسوب الفنانين في شق الطريق امام مجال االبداع

ان تأثير الصورة على تشكيل مابعد الحداثة عنوان البحث لمشروع بحث التخرج للباحثة   
والمتكون من الفصل االول قد تضمن مشكلة البحث التي تمثلت بالسؤال )كيف تم تاثير  

 .  لبحث وحدود البحثالصورة على تشكيل مابعد الحداثة( واهمية ا

   1990الى  1970كما تكون الفصل الثاني من مبحثين االول تناول فترة مابعد الحداثة من 

ومن ضمنها مفهوم مابعد الحداثة كما  وضح السياق لما بعد الحداثة وان المرتكزات   
 يةالرئيسية هي عامل مهم والمبحث الثاني كذلك وتطرق الى فنون مابعد الحداثة في كيف

تشكيل الخامات وفوتغرافية الواقع وقيمة و واقيعية الصورة مابعد الحداثة باالضافة الى  
 امكانية تجديد الصورة مابعد الحداثة وقد تم التعريج الى دراسات

سابقة .  وتم في الفصل الثالث تحليل ثالث عينات تتكون من لوحات وصور تشكيلينة 
ومن ابرز النتائج في الفصل الرابع حيث ساهم الفن لفناندن   مابعد الحداثة اما الفصل 

بسيادة   ألساليب الرسم الحديث واستمرارها وتحديثها و كما عمد الفنان الى تحقيق 
 تناصات مع

 :فنون الحداثة طالت الشكل والموضوع واالسلوب هدفها ذكا الفن الحديث وتمجين

 عن االهتمام بدراسة االتجاهات بورة في   الفن بدئتها ثورة فن الحداثة ومابعدها فضال

 . الحداثة( ذلك لربطها في تشكيل مابعد الحداثة للتكامل لبالفنية )ما ق
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 الفصل االول
 االطار المنهجي

 مشكلة البحث 
 اهمية البحث 
 اهداف البحث 
  حدود البحث 
  تحديد المصطلحات 
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 مشكلة البحث : 

مصداقية بالرغم من كثرة وسائل تزييفها حظيت الصورة دائما بدرجة كبيرة من ال
بأساليب السحر الضاربة منذ القدم وصوال إلى تقنيات الخدع  وسوء توظيفها

فالصورة بما تحمله من معاني ودالالت كثيرا ما  السينمائية والتصوير الفوتوغرافي.
المة التأمل والتفكير، وستظل بذلك الع تمنع متلقيها متعة اإلسترخاء وتعفيه من مشقة

 الثقافية لتصبح مصدر اإلستقبال والتأويل.

لم تقض ما بعد الحداثة على قضايا اجتماعية إشكالية مثل االستغالل والقهر والبؤس 
التي ظهرت مع مجتمعات الحداثة. وكل ما فعلته هو تجاهل وجود هذه المشكالت 

قيداته تماما والتظاهر بأن كل شيء على ما يرام. لقد استعاضت عن الواقع وتع
وقضاياه اإلشكالية بفيض من الصور البراقة المبهرة والترويج لمفاهيم التشتت 

 والسطحية والسرعة، وذلك لخلق تلك الواقعية المفرطة

 ومن خالل ماتقدم تطرح الباحثة سؤال مشكلة البحث وهو 

 

 كيف تم تاثير الصورة على تشكيل مابعد الحداثة ؟

 

 اهمية  البحث والحاجة الية : 

 

 تسليط الضوء على تأثير الصورة على تشكيل مابعد الحداثة   – 1

 يفيد الدارسين والمختصين في مجال  الفنون التشكيلية  – 2

 هــــــدف البحث:

 الكشف عن تأثير الصورة على تشكيل مابعد الحداثة 
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 حــــــــدود البحث 

 ( 1990الى  1970الحدود الزمانية )من عام  – 1

 دود المكانية ) مكان اللوحات (الح - 2

موضوعيا ) دراسة تاثير الصورة على تشكيل مابعد الحداثة ضمن الحدود  – 3

الزمانية والمكانية المذكورة وكيف ان الصورة لعبت دور كبير في التغيير على 
 تشكيل مابعد الحداثة(

 

 تحديد المصطلحات 

مة في الشيء، وأثر الشيء: إبقاء األثر في الشيء، واألثر: العالكلمة تأثير : 
 حصول ما يدل على وجوده، وأثر السيف: ضربته

تطلق على أحد االبتكارات التي توصل إليها اإلنسان ليحصل بها على الصورة : 
 شكل مماثل تماما لشيء معين عادة ما يكون جسما ماديا أو أحد األشخاص،
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 الفصل الثاني
 المبحث االول 

 نضرة تأريخه  عد الحداثةمفهوم ما ب 
 السياق الذي ظهرت فيه مابعد الحداثة 
 مرتكزات مابعد الحداثة  

 المبحث الثاني 

  تشكيل الخامات في فنون ما بعد الحداثة وجماليات الصورة كيفية 
 فوتوغرافيا الواقع تجربة ما بعد الحداثة في تشكيل الصورة 
 قيمة الصورة ما بعد الحداثة  
 لحداثةالواقعية مابعد ا  
 تجديد الصورة  ما بعد الحداثة  
  الدراسات السابقة 
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 )المبحث االول (

 نضرة تاريخية  مفهوم ما بعد الحداثة

م، 1990م إلى سنة 1970( من سنة Post modernismتمتد فترة مابعد الحداثة )

قدية ويقصد بها النظريات والتيارات والمدارس الفلسفية والفكرية واألدبية والن
واللسانية. وقد جاءت مابعد  والسينمائيةوالفنية التي ظهرت ما بعد الحداثة البنيوية 

الحداثة لتقويض الميتافيزيقا الغربية ، وتحطيم المقوالت المركزية التي هيمنت قديما 
وحديثا على الفكر الغربي، كاللغة، والهوية، واألصل، والصوت، والعقل...وقد 

التشتيت والتشكيك واالختالف والتغريب، وتقترن مابعد  استخدمت في ذلك آليات
. وتتميز نظريات ما واالنتظام والمعنىالحداثة بفلسفة الفوضى والعدمية والتفكيك 

بعد الحداثة  عن الحداثة السابقة بقوة التحرر من قيود التمركز، واالنفكاك عن 
الف والهدم والتشريح اللوغوس والتقليد وماهو متعارف عليه، وممارسة كتابة االخت

، واالنفتاح على الغير عبر الحوارومحاربة لغة البنية واالنغالق واالنطواء، مع 
فضح المؤسسات الغربية المهيمنة، وتعرية اإليديولوجيا البيضاء، واالهتمام بالمدنس 
والهامش والغريب والمتخيل والمختلف، والعناية بالعرق، واللون، والجنس، 

 مابعد االستعمار.... واألنوثة، وخطاب

سياقها التاريخي واإلبستمولوجي)المعرفي(؟  إذا ، ماهو  مفهوم مابعد الحداثة؟  وما
وماهي مرتكزات هذا المفهوم ومكوناته النظرية والتطبيقية والمنهجية؟ التي رافقت 
مابعد الحداثة؟ وما هي إيجابيات ما بعد الحداثة وسلبياتها؟ تلكم هي مجمل 

 .(1) التي سوف نحاول رصدها في هذه الدراسة المقتضبةاإلشكاليات 

 مفهوم ما بعد الحداثة: -1

من المصطلحات األكثر التباسا وإثارة في فترة مابعد الحداثة هو مصطلح :" مابعد 
الحداثة" نفسه، حيث اختلف حوله نقاد ودارسو مابعد الحداثة؛ نظرا لتعدد مفاهيمه 

نجد أن المعاني التي قدمت لمفهوم مابعد الحداثة ومدلوالته من ناقد إلى آخر. بل 
متناقضة فيما بينها ومختلفة ومتداخلة، حتى أثير حول استخدام مفهوم مصطلح 
"مابعد الحداثة" نقاش مستفيض، إذ يعتبر من أهم المصطلحات التي:" شاعت 
ن وسادت منذ الخمسينيات الميالدية، ولم يهتد أحد بعد إلى تحديد مصدره: فهناك م

م، وهناك من يربطها 1954يعيد المفردة إلى المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي عام 

بالشاعر والناقد األمريكي تشارلس أولسون في الخمسينيات الميالدية، وهناك من 

م. على أن البحث عن 1965يحيلها إلى ناقد الثقافة ليزلي فيدلر، ويحدد زمانها بعام 

استخدامها قبل هذه التواريخ بكثير، كما في  أصول المفردة أفضى إلى اكتشاف

م، 1870استخدام جون واتكنز تشابمان لمصطلح " الرسم مابعد الحداثي" في عقد 

 (2)م.1917وظهور مصطلح مابعد الحداثة عند رودولف بانفتز في عام 

 ــــــــــــــــ
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 ٢٠١٦عبد الرؤوف )مابعد الحداثة (  ينڤكريستوفر باتلر ترجمة ني -(  1)

http://archive.thawra)2)  

 السياق الذي ظهرت فيه مابعد الحداثة: -2

ارتبطت مابعد الحداثة في بعدها التاريخي والمرجعي والسياقي بتطور الرأسمالية 
الغربية ما بعد الحداثية اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، وثقافيا. كما ارتبطت ارتباطا 

ءت مابعد الحداثة كرد فعل على البنيوية اللسانية وثيقا بتطور وسائل اإلعالم. كما جا
، والمقوالت المركزية الغربية التي تحيل على الهيمنة والسيطرة واالسغالل 

مابعد الحداثة تقويض الفلسفة الغربية، وتعرية -واالستالب. كما استهدفت 
المعرفة المؤسسات الرأسمالية التي تتحكم في العالم، وتحتكر وسائل اإلنتاج، وتمتلك 

العلمية. كما عملت مابعد الحداثة على انتقاد اللوغوس والمنطق عبر آليات التشكيك 
 والتشتيت والتشريح والتفكيك.

هذا، وقد ظهرت مابعد الحداثة في ظروف سياسية معقدة ، وذلك بعد انتهاء الحرب 
وإعالن العالمية الثانية، وخاصة في سياق الحرب الباردة، وانتشار التسلح النووي، 

ميالد حقوق اإلنسان، وظهور مسرح الالمعقول) صمويل بيكيت، وأداموف، 
، وظهور الفلسفات الالعقالنية كالسريالية، والوجودية، …(ويونيسكو، وأرابال

وقد كانت التفكيكية معبرا رئيسا لالنتقال من … والفرويدية، والعبثية ، والعدمية
م، فقد كانت مابعد الحداثة مفهوما مناقضا مرحلة الحداثة إلى مابعد الحداثة. ومن ث

ومدلوال مضادا للحداثة. ولذلك، " احتفلت مابعد الحداثة بأنموذج التشظي والتشتيت 
والالتقريرية كمقابل لشموليات الحداثة وثوابتها، وزعزعت الثقة باألنموذج الكوني، 

عقالنية، ودعت إلى وبالخطية التقدمية، وبعالقة النتيجة بأسبابها ، حاربت العقل وال
خلق أساطير جديدة تتناسب مع مفاهيمها التي ترفض النماذج المتعالية، وتضع 
محلها الضرورات الروحية ، وضرورة قبول التغيير المستمر،  وتبجيل اللحظة 
الحاضرة المعاشة. كما رفضت الفصل بين الحياة والفن، حتى أدب مابعد الحداثة 

 ارب المعاني الثابتةونظرياتها تأبى التأويل، وتح

 

هذا، وقد ظهرت مابعد الحداثة أوال في مجال التشكيل والرسم والعمارة والهندسة 
المدنية ،  قبل أن تنتقل إلى الفلسفة واألدب والفن والتكنولوجيا وباقي العلوم 
والمعارف اإلنسانية. واليمكن الحديث عن مابعد حداثة واحدة، بل هناك مابعد حداثة 

عد حداثات فرعية. وقد غزت نظرية مابعد الحداثة جميع الفروع عامة وماب
المعرفية، كاألدب، والنقد، والفن، والفلسفة، واألخالق، والتربية، وعلم االجتماع، 

 (1) واألنتروبولوجيا، وعلم الثقافة، واالقتصاد، والسياسة، والعمارة، والتشكيل
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 ــــــــــــــــــــ

(1  )- https://www.eldiwan 

 :في الثقافة الغربية  مرتكزات مابعد الحداثة -3

تستند مابعد الحداثة في الثقافة الغربية إلى مجموعة من المكونات والمرتكزات 
الفكرية والذهنية والفنية والجمالية واألدبية والنقدية، ويمكن حصرها في العناصر 

 والمبادىء التالية:

إلى تقويض الفكر الغربي، وتحطيم أقانيمه  التقويض: تهدف نظرية مابعد الحداثة•  
المركزية ، وذلك عن طريق التشتيت والتأجيل والتفكيك. بمعنى أن مابعد الحداثة قد 
تسلحت بمعاول الهدم والتشريح لتعرية الخطابات الرسمية، وفضح اإليديولوجيات 

 السائدة المتآكلة، وذلك باستعمال لغة االختالف والتضاد والتناقض.

لتشكيك: أهم ما تتميز به مابعد الحداثة هو التشكيك في المعارف اليقينية، وانتقاد ا•  
المؤسسات الثقافية المالكة للخطاب والقوة والمعرفة والسلطة. ومن ثم، أصبح 
التشكيك آلية للطعن في الفلسفة الغربية المبنية على العقل والحضور والدال 

هي في الحقيقة تشكيك في الميتافيزيقا  الصوتي. ومن هنا، فتفكيكية جاك ديريدا
 الغربية من أفالطون إلى فترة الفلسفة الحديثة.

الفلسفة العدمية: من يتأمل جوهر فلسفات مابعد الحداثة، فإنه سيجدها فلسفات •  
عدمية وفوضوية، تقوم على تغييب المعنى، وتقويض العقل والمنطق والنظام 

الحداثة هي فلسفات ال تقدم بدائل عملية واقعية  واالنسجام. بمعنى أن فلسفات مابعد
وبراجماتية، بل هي فلسفات عبثية ال معقولة، تنشر اليأس والشكوى والفوضى في 

 المجتمع.

التفكك والالانسجام: إذا كانت فلسفة الحداثة أو تيارات البنيوية والسيميائية تبحث • 
طابات، وتجميعها في عن النظام واالنسجام، وتهدف إلى توحيد النصوص والخ

بنبات كونية، وتجريدها في قواعد صورية عامة، من أجل خلق االنسجام والتشاكل، 
وتحقيق الكلية والعضوية الكونية، فإن فلسفات مابعد الحداثة هي ضد النظام 
واالنسجام، بل هي تعارض فكرة الكلية. وفي المقابل، تدعو إلى التعددية واالختالف 

 ماهو منظم ومتعارف عليه . والالنظام، وتفكيك

هيمنة الصورة: رافقت ما بعد الحداثة تطور وسائل اإلعالم، فأصبحت الصورة • 
البصرية عالمة سيميائية تشهد على تطور مابعد الحداثة، ولم تعد اللغة هي المنظم 
الوحيد للحياة اإلنسانية، بل أصبحت الصورة هي المحرك األساس للتحصيل 

( يعنى Gilles Deleuzeحقيقة. والغرو أن نجد جيل دولوز )المعرفي، وتعرف ال

االنفعال ، و  –اإلدراك ، والصورة  -بالصورة السينمائية ، إذ يقسمها إلى الصورة 
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الفعل، ويعتبر العالم خداعا، كخداع السينما للزمان والمكان عن طريق  –الصورة 

 -و" الصورة م(1983الحركة" ) -خداع الحواس، وذلك في كتابيه:"الصورة

 (1) م(.1985الزمان" )

 

 ــــــــــــــــــــ 

 (1 )- https://www.alukah 

 )المبحث الثاني (

 تشكيل الخامات في فنون ما بعد الحداثة وجماليات الصورة   -1
تعبّر الخامات في الفنون التشكيلية والبصرية عن عمق التشكيل وتوافقات الفكرة 

واح جمالية تكّمل الرؤى المقصودة في التعبير اإلبداعي ذهنيا، وترتقي بها إلى عّدة ن
 الفني المألوف.

غير أن تلك المسلّمات التي تعنيها سطحيا لتستثير المفاهيم العميقة جدليا وتتمازج 
مع عناصرها اللونية أو الحسية والهندسية لتؤسس للمعنى النهائي القريب والبعيد 

ور الفني والتقني التي عرفتها اإلنسانية في مداه التفسيري، قادت مع مراحل التط
وطّورت بدورها الفنون ومدى تلقيها، لتغيّر تصورات الخامة في التعبير من 
المنحوتة والكتلة واالزميل والصقل والحفر واللوحة واأللوان والفرشاة وغيرها من 

عبير أدوات التعبير الكالسيكية والحديثة إلى عّدة خامات غير مألوفة التصّور والت
المتعّود في الفن وبالخصوص في الفنون المعاصرة وفنون ما بعد الحداثة، حيث 
أصبحت فيها المادة والخامة تتجاوز فكرة التشكيل إلى فكرة التوظيف الخارق لحدود 
المعنى والرؤية والتفسير، وهو ما يحيل على عّدة تجارب عربية اختارت أن تعبر 

األرض واالنسان والواقع والوجود من خالل  بفلسفة المادة عن عمق التواصل مع
 الخامة المشكلة والتصور المنفلت من ذاكرته.

فعناصر الطبيعة من التراب والحجر والرمال والعناصر المصنعة من الصور 
والورق والبالستيك والحديد والصابون والقماش والمسامير واألثواب القديمة 

لفتوغرافيا والفيديو، كلها انعكاسات حادة والخيوط والعناصر التقنية من األلوان وا
لمراحل مختلفة سردت بصرية الحاالت النفسية والقضايا في حضورها المؤلم بأمل 

 (1) باق وإحساس ذهني له فكرته في التشكيلية البصرية.

وألن المادة متحركة ومتغيّرة مع الفنون ومداها التعبيري ونابضة بالنشاط حين تقع 
 ية، تحّولت إلى إبداع مثير للمغزى األساسيمع المفاهيم الفن

فمنذ مارسيل دوشامب وتمّرد الدادا وتصادم الواقع اليومي بعد الحرب العالمية 
الثانية ودخول مرحلة الحرب الباردة عرف الفن انقالبا عن المألوف الفني 
 وجمالياته المتعّودة ألوان تنسيق زينة مثالية مدراس فنية ال حياد عن تصوراتها



 

10 
 

المبرمجة مع القيم الصارمة التي يكون فيها الحكم النقدي جاد التبني أو االقصاء، 
غير أن التمّرد على الموازين الفنية والجمالية مع التبعات النفسية حّمل التعبير 
المادي أو الخامة في الفن دورها للتحاور مع المفهوم ما جعل العمل الفني حقيقة 

بصر وتحّول الرؤية األولى إلى آفاق رؤيوية بعيدة، ذهنية تحاكي البصيرة قبل ال
وهذه التصورات التعبيرية الموّظفة للخامة ميّزت ما بعد الحداثة في الفنون وحّولت 

 (2) الوعي نحو درجات أبعد في البحث االستفزازي للصور.

 ــــــــــــــــــــ

 2020أنور غنيي الموسو ي )جماليات ما بعد الحداث ة(   (1)

 نفسة  المصدر (2)

 

والحديث عن التجارب العربية له مداه الواسع والممتد الخصوصية منذ سبعينات 
القرن الماضي توّغلت المفاهيمية وأصبح لها الصدى المسموع والتلقي المقنع في 
الفكرة التي تعالج قضايا المجتمع والسياسة والهوية وانتماء الذات لفلسفتها وبيئتها 

ولم يحدث االقتباس بالتقليد بل اندمج مع إنسانية تشبه واقعا  وتوافقا تميّز بتلك الذات
 مختلفا في تفاصيله المبعثرة

إن ما بعد الحداثة هو امتداد للمبدأ الجوهري القائم على التشكيل البصري للخامة 
والتمازج الفكري مع المفهوم ومدى خلق التشكيك والتواصل التعبيري بين العالمة 

ضوعية والالمعقول والذاتية واالنتماء والالاستقرار أو والرمز والترميز المو
المراوغة الجدلية في خصوصية تثبيت الهوية الفنية جماليا بكل اختالفاتها 

 (1)وتطوراتها البصرية.

 

 فوتوغرافيا الواقع تجربة ما بعد الحداثة في تشكيل الصورة  - 2

والذائقة والتلقي والتعامل  لتطور الرقمي وحداثة التقنيات تأثيره البالر على الوعي
مع الفكرة البصرية في الصور المكثفة التي باتت ميزة من ميزات الحياة اليومية 

 المعاصرة لهذا التطور وتأثيره على الفنون.

كما انتقل بالصور من كالسيكيات جمالياتها إلى تطرفها التعبيري متحول القيم 
 والُمبالر في عالماته الالمتوقعة.

نحو المراحل المعاصرة ليالمس ما بعد الحداثة التعبيرية في الفنون  وهو تحّول
 البصرية، مقتحما الواقع بالصور الالمعقولة في تعامالتها المختلفة تشكيال وصناعة.

وتعتبر الفتوغرافيا بمراحلها نتاج تطور المشاهد واختالف الذائقة واتساع أفق  
والمنشود والالمعقول في التوافقات الفنية  التجديد وتحمل الغرائبية بفنتازيا الموجود

ومن هذا المنطلق بدأت الفوتورياليزم أو الهايبر رياليزم الواقعية المفرطة في 
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الصور الفنية اقتحام مرحلة ما بعد الحداثة بمعاصراتها التقنية وبالتالي كان التعبير 
تفزة حسيا وذهنيا فهو والتواصل مع واقعية المشاهد مثيرا بغرائبياته المفاهيمية  المس

اندماج متكامل بين اللوحة والصورة وتوافق تقني بين الرسم والتصوير بين األلوان 
الحقيقية واأللوان المبرمجة والمعالجة تقنيا بين الموازين الضوئية والظالل، وهو ما 

 (2)يمثل تمردا طال الفنون في معامالتها المتوازية كل من مداه التعبيري.

 

 ــــــــــــــــــــ

 مصدر سابق (1)
(2) https://pulpit.alwatanvoice.com 

فالمس كل التوجهات وخرج بطبيعة الصور نحو البحث عن غرابة اللقطة أو ندرة 
المشهد أو انتشال الواقع نحو جماليات مفرطة في الواقعية واالنتماء للحاضر إلى 

و االنفصال عنها درجة القبح التي تحاول استفزاز حواس المتلقي بصريا تجنبها أ
لكنها في التناول المباشر للّقطة مصورة ولكنها في ترتيبها متناثرة وفق المفاهيم 

وهو ما طرح إشكاليات مرحلية بحثت في دور الصورة  المقروءة ماورائيا
الفتوغرافية وتفاعلها التشكيلي في هذه المرحلة وتالقيها مع األساليب المعاصرة للفن 

فكيف انتقلت الصورة نحو  داثة في الفن تفرض المواكبةخاصة وأن ما بعد الح
واقعية مفرطة في مفاهيمها وما مدى تعاطيها الواقعي وانفرادها الداخلي بعمق 
التعبير من خالل تجارب متنوعة عالميا فرضت تأثيرها عربيا نذكر التجربة الالفتة 

ه التشكيلي على البصرية للبريطاني دافيد هوكني الذي بالر في ألوانه التشكيلية انفتاح
 الخاصة بأساس الفوتوغرافيا بإفراط فني.

إن االستفسار عن الفوتورياليزم يقود المتلقي نحو البحث في المنجز هل هو صورة 
فتوغرافية أو لوحة تشكيلية وبالتالي تقع عليه تفاصيل القراءة البصرية بين الصورة 

ها إلى درجة ال يمكن التفريق واللوحة فهي مراوغة تحليلية متداخلة في زوايا

هي األسلوب المعروف  Photorealismإن الفوتورياليزم   الُمصور والمرسوم

ا باسم هايبررياليزم أو الواقعية المفرطة    و السوبرياليزم  Hyperrealismأيض 

Superrealism  وهو األسلوب الفني الذي يشير إلى المنجز الذي يعتمد بشكل كبير

توغرافية التي يتم توظيفها كصورة في عمل فني تشكيلي له على الصور الفو
عالماته ورموزه وخاماته الُمكملة ، والتي غالبا  ما يتم عرضها وفق أسلوب متداخل 
على مسنديات متنوعة مثل القماش كمساحة تسمح بتكرار الصور وضرورات فنية 
رة إليضاح أجزاء دون أخرى أو التصرف معها بدقة حسب متطلبات الفك

 (1)ومفاهيمها.

 

بدأت الحركة في نفس المرحلة التي توّغل فيها مسار التعبير المفاهيمي واألنماط 
المستحدثة في الفنون المبتكرة مثل البوب آرت، والمنيماليزم أو التقليلية 
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Minimalism  غير أنها اهتمت أكثر بالواقعية في الفن متجاوزة االساليب المثالية

لتيار الفني على الواقع والبيئة والحياة المعاصرة بتفاصيلها ركز هذا ا والتجريد
الباذخة والمؤلمة بالتفرقة االجتماعية واالقتصادية باالختالفات الثقافية والفوارق 
اإلنسانية حيث تنقلت في التعبير عن الواقع عن المبالغة في االستهالك والصناعة 

اركات الحياة المتنوعة ومتناقضاتها والمدنية والبنى التحتية اآلالت والسيارات الم
الواقعية فخلق هذا التمشي الفني صخبا وتنوعا طال العديد من األوجه التعبيرية 
وكّون ثقافة بصرية مثيرة المست الحواس واستفزت الذهن ما ساعد هذا التيار على 
اجتذاب المتلقي الذي يتفاعل معها ويبحث في مفاهيمها على عكس النقاد الذي 

 (2)لوا معها كظاهرة عابرة ال تشبه الفن.تعام

 

 ــــــــــــــــــ

 2018نشوان علي )التصطيح الفكري وتمثالته في فنون مابعد الحداثة (مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية،  ( 1)

 200إبراهيم حسو )يوميات الثورة ( تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر  ( 2)

 الصورة ما بعد الحداثةقيمة   - 3

الفكر الحديث ال يتوقف أبدا عن طرح أسئلته المستمرة حول الحداثة و ما بعد 
الحداثة , هذا الفكر الذي يتشكل و يتجذر على شكل نظريات تظهر مع ظهور 
تيارات نقدية و حساسيات نقدية مناوئة لهذا الفكر أو ذاك في إقامة حوار متشعب و 

 كثير االلتباس ,

يهمنا اليوم و نحن نواجه تيارات و إشكاالت الحداثة و العولمة و الفضائيات  و ما
هو ثقافة الصورة ما بعد الحداثة ويظهر من خالل الصورة الفنية ان الشاعر مثال  
يستطيع أن يصل إلى انطباع موحد واحد مباشر عن طريق الوسائل الفنية التي 

ر هنا صورة ناطقة و بالموازنة الدقيقة يستخدمها كذلك الفنان التشكيلي فيكون الشع
بين الصورة الشعرية و الصورة التشكيلية نجد أن هناك توازنا  بين الشكل المكاني 
في الفن البصري و األدبي هذا التوازن الذي يؤدي إلى تأكيد االهتمام بالتفاصيل 

تي تحدث البصرية بدرجة تبدو شبه مرضية و على تقوية عملية االنتباه للتأثيرات ال
على السطح و التي يمكنها أن تؤدي إلى تفضيل اللون على الشكل كما في المدارس 

و هناك أيضا  دراسات ) إشكالية ( جديدة حول حقول   االنطباعية في الفن التشكيلي
الشعر البصري الذي أخذ به الناقد المصري شاكر عبد الحميد إلى نحو بعيد في 

اس نصوص ذات اتجاهات دينية, و المعروف عن فضاءات الشعر اإلغريقي و اقتب
الشعر الديني اإلغريقي مستويات القراءة األفقية و العمودية و ال أعرف ماهي هذه 
القراءة العمودية و األفقية التي يقصدها بعض الباحثين االنتربولجيين الذين اقتبسوا 

و التي تهتم  روايات عالمية ذات الوعي البصري و التي تسمى بالروايات الشيئية
بعوالم األشياء الواقعية من عوالم الحواس و اإلدراك, حيث تلعب حاسة البصر 
ا و مهيمنا , خاصة في الوصف التفصيلي لألشياء في القصص الشيئية  ا كبير  دور 
كأن الهدف منه هو اإليحاء بصورة بصرية لألشياء من خالل السرد البصري 
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اب ان ثمة سرد طويل ألراء و أقوال جملة المكثف. و في مكان آخر يرى بعض الكتّ 
من الشعراء األوروبيين و األمريكيين في مهمات إيضاحية إلنجازات النص 
البصري القائم على تأسيس واعٍ للعمل الفني بطريقة حرفية ) عين الكاميرا ( و ) 
عين الفن ( و أبراز عدة صور توضيحية حول نشاطات المخ وظائفه و دور هذه 

في التعريف بالمجازات اللغوية و المجازات الصورية بوصفها ظواهر  النشاطات

 (1) بصرية خالصة.

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــ

/ كلية الفنون  جامعة دمشق 2018(ف فنون ما بعد الحداثة التشكيلية حضور اللوحة ) صبا قسام (1)

 الجميلة 
 

رة في األدب لكن باحثا  أخر هو تشارلز لوبرتون في استطراده الطويل حول الصو
و الشعر ال يغيّب أبد ا الدور الوجودي للقيمة الجمالية لهذه الصورة و ذلك عبر 
اللقطة التشكيلية أو على حسب كالمه محاكاة الواقع البصري في أنشاء إشكال 
تمثيلية خدمت األهداف المرجوة في المجتمع اإلنساني, ولورجعنا إلى المجتمعات 

د أن الصورة التشكيلية في تلك الفترة كانت تصور القديمة في مصر القديمة سنج
المكان والحجم والضوء وبطرائق مختلفة تماما  دون أن يكون هناك نظام تكنيكي 
ذات صياغات فنية مدروسة لكن كانت هناك ثقافة نظرية في تصوير الجسد 

  اإلنساني في أكثر حاالته اكتماال  .

واع مصاحبة للصورة كالحركات أن الحركة هي أهم المثيرات الحسية مع أن
الضمنية والحركات اآلنية والمتزامنة والحركات السريعة اوالمتسارعة والبطيئة ثم 
الحركات المفاجئة وكل هذه الحركات تحدث وفق التدفق الطبيعي للمشهد أو) 
الصورة ( فعندما يتغير المشهد يظل هناك نوع من الحركة وتحدث عملية أختالل 

صري بسبب عدم إشباع النظر أو المشاهدة للمشهد السابق. و يتساءل في التوازن الب
الباحث في مكان أخر من الكتاب عن أهمية وجود المسرح كمادة خصبة للمشاهدة 
أو حسب قوله ) للصورة الحركية ( و التي تقوم على تحويال ت صورية ) المشاهدة 

 (1)و الفرجة ( و تحوالت لغوية ) حوار ( 

 

 

 ية مابعد الحداثة الواقع  - 4
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لم يستطع الفن ما بعد الحداثي بكل أنواعه، بما فيها تلك األكثر غرابة، أن يجعل من 
الفن الواقعي فنا عفى عنه الزمان ومضى، بل على العكس من ذلك، يُمكن اعتبار 
انتشار الفن ما بعد الحداثي أحد األسباب التي أدت إلى والدة جديدة للبعد الواقعي في 

وجديد بكليته على الساحة ” ثوري“ر على أن يعكس عصره مثله مثل أي فن فن قاد
الفنية. وقد لوحظ ذلك في السنوات األخيرة من خالل والدة فنانين معاصرين اتخذوا 
 .من الفن الواقعي منطلقا لهم لتأسيس نظرات جديدة إلى ذواتهم، وإلى العالم المحيط

لفن، ال سيما أن الواقعية تاريخيا مّرت ليس من السهل تحديد ماهية الواقعي في ا

 .بمراحل تحول عديدة وصوال إلى انبعاثها مجددا في أعمال معاصرة

الفنية السابقة التي نذكر بعضها ” الواقعيات“والدة حملت في تركيبتها معظم جينات 
هنا: الواقعية الميثولوجية، وسيدها على اإلطالق الفنان اإليطالي كرافاجيو، 

االشتراكية التي لُقبت بالواقعية الجديدة وإن لم تحمل وحدها هذا اللقب، إذ  والواقعية
جاءت بعدها الواقعية الفرنسية األصل لتحتل مكانة مهمة ألقت بظلها على 

 (2).الفنون

 ــــــــــــــــــــ

 مصدر سابق  (1)
دة( جريدة العرب ميموزا العراوي )واقعية ما بعد الحداثة: هل يقف التشكيل العربي على عتبة جدي (2)

2018 

أن الواقعية اإلشتراكية جاءت كردة فعل على الرومانسية، والواقعية السطحيّة، 
وتميزت بنظرة اجتماعية صورت الفوارق الطبقية وأثرها على المجتمعات بشكل 
عام، واتخذت من األدب الواقعي مصدر وحي رئيسي لها، ألنه تناول قدر اإلنسان 

جتماعية والنفسية. هناك أيضا الواقعية األميركية وعلى وأزماته الوجودية واال
رأسها فنانون من أمثال إدوارد هوبر ودافيد هوكني اللذين تناوال الصعوبات التي 

 .مر بها المجتمع األميركي خالل االنهيار االقتصادي الذي تلى الحرب العالمية

الذي اتصف ” آرتالبوب ”، و”الواقعية السريالية”ونذكر أيضا ما أطلق عليه بـ
بانتقاده للواقع اإلستهالكي والطبقة الرأسمالية. نشير إلى أهم فناني هذا التيار وهما 

 .جاسبر جونز ودايفيد هوكني

” الفوتورياليزم”التي ولدت من البوب آرت و” الواقعية المعاصرة“وال بد من ذكر 
يلها إلى قماشة الذي باختصار شديد اعتمد على استخدام الصور الفوتوغرافية وتحو

ولكنها ” الفوتورياليزم“التي بدورها انبثقت من ” الهيبر ريالتي“اللوحة. وأخيرا نذكر 

 .بدت أكثر غنى بفعل األبعاد النفسية والفلسفية والسياسية التي أدخلها إليها الفنانون

يؤكد على أن هذه العودة المشغولة ” الفن الواقعي“ما شهدناه مؤخرا من عودة إلى 
اجس بيئية وسياسية واقتصادية ونفسية/شخصية، قد تغذت بصريا على بهو
السابقة. ليس هذا فحسب بل جاءت ُمطعمة بالتعبيرية واالنطباعية ” الواقعيات“
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والغرائبية والسحرية دون أن تحيد خطوة واحدة عن جوهرها الواقعي وانشغاالتها 

 (1)التاريخية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــ

 قمصدر ساب (1)
 

 تجديد الصورة  ما بعد الحداثة  - 5

التجديد وما بعد الحداثة في الفن التشكيلي موضوع أثار الكثير من الجدل والنقد في 
 تقبل المفهوم المختلف للفن وبالخصوص في تذوقه الجمالي وقيمه التشكيلية.

رف فالفن المعاصر تجاوز اللوحة ألوانا وتشكالت نحتية مألوفة في مقاصدها المتعا
عليها، فقد حّول الفن التشكيلي بقيمه الجمالية إلى أبعد من الصورة التي تُرى، وأبعد 

 من مالمح تزيينية قد تقع على فكرة محدودة في فضائها وخاماتها.

وللحديث عن ما بعد الحداثة نحتاج تفسير فكرة الفن المعاصر والمقارنة بين 
رهما يقعان على جدلية التفسير، التحديث والحداثة، باعتبار أن المصطلحين بدو

فالتجديد هو المواكبة والتطور الذي لم ينفصل عن مذاهب الفن في كل ما يطرأ على 
العصر في العناصر والفكرة، فاللوحة أو المنحوتة هي األساس، أما ما بعد الحداثة 

يات فهي تيار كامل كسر القواعد األساسية للفن كمادة وعّدد المحامل والوسائط والتقن
والخامات والتجريب الذي أصبح يحتمل أكثر من فضاء  في أكثر من مجال تعبيري 
أصبح بدوره يضم األداء والصورة والفيديو والحركة والمفهوم وعلى هذا األساس 
اختلفت النظرة للفنون وتقبلها وإدراكها ووقع الفنان والمتلقي مشاهدا كان أو ناقدا 

قيمة الجمالية لهذه العالمات البصرية الجديدة على تراكمات مختلفة في تحديد ال

 (1)والخوض في الفكرة جماليا وتتبعها.
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فالتجديد لم يخل منه أي عصر والتحول من الكالسيكي المثالي في الفن التشكيلي 
جاء بعد كسر القواعد الفنية بمدارس مختلفة من االنطباعية والوحشية إلى الدادية 

ية فمنذ أنجز دوشامب مجسم النافورة حين غير والتجريد والتكعيب والسريال
مفهومها بتغيير دورها كمبولة كسر القاعدة الجمالية أبعد من الرؤية حيث فتح منافذ 
بصرية للفكرة تحولت معها قيمة العناصر التشكيلية في حد ذاتها وخصوصا 

لتضع  وبالتالي وقعت القيم الجمالية في إشكالية التذوق والتبصر األبعد الجمالية
اإلنجاز حداثيا أمام صعوبات التفريق بين الذوق والتذوق بين المعقول والالمعقول 
بين تراكمات الصورة الذهنية الموروثة والمعاصرة المتعلقة بالخيال والتقنيات 
وفلسفة الرؤية ومواكبة التطور المستقبلي في الفنون في العالم الذي بدأ يبني 

 (2)لجمالية البصرية.نظرياته الجديدة في المسائل ا

 

 

 ــــــــــــــــــــــ

 2022بشرى بن فاطمة )التجديد وما بعد الحداثة في الفن التشكيلي العربي( جريدة التاخي  (1)

     95216العدد
 المصدر نفسة (2)

 

 

 وان مما اسفر عنة االطار النظري يتمثل باآلتي :

يحاول االحاطة بكثير من  عصر الحداثة و ما وراء الحداثة بسلبياته و إيجابياته – 1

حياتنا اإلبداعية و الفكرية في تجربة الغوص في بحر من إشكاليات التفكير   جوانب 
 و اإلبداع اإلنساني

ان هذه الفترة الزمنية المتمثلة في مابعد الحداثة  انها زاخرة من العطاء في الفن  - 2

 التشكيلي 

الصور واللوحات في هذه الفترة  كما وان لإلنسانية دور كبير اوثر واضح على - 3

كأنما هي حلقات السلسلة  اوان      مابعد الحداثة مرتبط ارتباطا وثيقا في ما قبله
 المترابطة .

مرافقة مابعد الحداثة من وسائل اعالم واصبحت الصورة هي التحصيل  – 4

 المعرفي .

 .تأثير التطور الرقمي والتقنيات على الصورة مابعد الحداثة   -5

الحداثة فضاء واسع وتيار كامل يحتمل اكثر من مجال تعبيري  في التحديث   -6

 والمواكبة والتطور.
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 الدراسات السابقة  - 6

( رسالة  فنون ما بعد الحداثة يل ة  فيحضور اللوحة التشكدراسة بعنوان ) – 1

ث ماجستير مقدمة لجامعة دمشق كلية الفنون الجميله  للباحثة صبا قاسم حيث تبح
 هذه الدراسة على التحوالت التي طرئت على مفهوم اللوحة الغربية مابعد الحداثة .

اعادة تشكيل الصورة في الفن التشكيلي المعاصر الواقعية دراسة بعنوان ) – 2

 المفرطة
( رسالة ماجستير مقدمة الى جامعه الجزائر كلية االداب قسم الفنون للباحثة انمودجا

دراسة التعرف على أهم اإلتجاهات الفنية التي ظهرت في ال دنوني نادية  تطرقت
في عصر ما بعد الحداثة طورا  فترة ما بعد الحداثة، حيث شهدت ساحة اإلبداع

ملحوظا في مجال الفنون التشكيلية، األمر الذي أدى إلى تغيير الرؤية للصورة 
فظهرت أنماط الفني مما نتج عن ذلك تبدل في الوسائل والمواد المستعملة،  والعمل

كان معروفا، مما أحدث تغييرا شامال  فنية جديدة ومفاهيم فلسفية أخرى مخالفة لما
أعمال  في العملية اإلبداعية والتأكيد على الواقعية كأهم اتجاه حيث يمكن إعادة إنتاج

مبتكرة بواسطة الكاميرا الفوتوغرافية بأدق التفاصيل وأحدث التقنيات التكنولوجية 
المفرطة في مجال التصوير المعاصر الغربي وفي العالم  نية للواقعيةفي أعمال ف

 العربي.

جمالية الحركة في فنون ما بعد الحداثة وأثرها على التصميم دراسة بعنوان )  - 3

هاني ل)قتايا   كلية التربية النوعية -جامعة المنصورة ( بحث منشور في الزخرفي
كشف عن القيم الجمالية لعنصر الحركة يهدف البحث إلى الواخرون (  عبده عبده

في فنون ما بعد الحداثة التي تميزت بتنوع استخدام أنواع الحركة سواء الوهمية أو 
الفعلية أو من خالل المشاهد حيث أتسمت فنون ما بعد الحداثة بمشاركة المشاهد في 
العمل الفني حيث وضعت له مكان داخل العمل الفني واستخدمت خامات جديدة 

تقنيات وأساليب غير مسبوقة لعمل تعبيرات فنية مرئية حيث غيرت المفاهيم ب
المعتادة بين الفنون )الرسم، التشكيل، التلوين( واختلطت بفنون التمثيل والموسيقى 

 .والفوتوغرافيا والسينما

 الفصل الثالث 
  مجتمع البحث – 1

البحث وقد  ( مجتمع 1990 – 1970تعد صور الفن المعاصر المنجزة للمدة )

 حصلت الباحثة في هذه المدة لعدة اعمال تعود الى مابعد الحداثة 
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  عينه البحث – 2

المتضمنة ثالثة مؤشرات االطار النضري في تحليل عينه البحث  ةالباحث تاعتمد
وتحليلها ومن ثم رصد تاثير مابعد الحداثة   وذلك عن طريق وصف النماذجعينات 

 تية :على وفق المبررات اال فيها

  تناول الصور موظوعات فنية مستمدة من فن مابعد الحداثة 
  موضوعيتها في الحدود الزمنيه للدراسة 
 

  منهج البحث – 3

استعملت الباحثة المنهج الوصفي في البحث )طريقة تحليل المحتوى( وعدته المنهج 
 المالئم لطبيعه بحثة 

. 

 

 

 

 

 
 

 سنة الرسم المكان اسم الفنان

 1974 المانيا سجوزيف بوي

 
هو احد فناني شبكة فالكساس والواقعية الماني الجنسية كما كان  جوزيف بويسان 

عن الحالة النفسية الداخلية تعبيرا   هذه الوحة تعبران نحاتا كلك ورسام جرافيك كما 
 لطرافةنجده متمثال في أداء التعبير الحر كالرسم والكتابة الحرة والهوا و لذا  صادقا  
او درجة من العبث، ومهما كان الموضوع الذي اذ غالبا  الغموض حتواءه على أو ا

فالفنان يرى ان الحياة الفنية احساس، وال يمكن للعلم او العقل  ما يتميز األداء
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عبارة عن صورة للوحة مائية ورصاص تشبه اللوحات  نا بها وهيالنظري ان يزو
 .الصخرية

 

 
 

 سنة الرسم المكان اسم الفنان

 1980 ايطاليا ميمو باالدينو

 
 

فنان ونحات وصانع طباعي ايطالي الجنسيه وان اسمة رائد في  ميمو باالدينو
نخرط  االحركة وانه من الرسامين االوربيين الذين احيو التعبيرية في الثمانينيات 

، باالدينو مع ترانسفانغارد، النسخة اإليطالية من الحركة التعبيرية األوروبية الجديدة
التي احتفلت باللوحات المبهجة والعاطفية. كما بدأ الفنان في المعرض على الصعيد 

من الغموض او المستتر من شخصيته،  لهذه الوحة طابع الدولي ن أداء الفنان 
المخزون ال يتوقف عند هذا األمر، بل يعمل  فتتحول إلى مخزون ما، ولكن هذا

الشروع(  لرقيب( والخروج لتخطي )عتبةبكيفية دائمة للتحرر عبر التحايل على )ا
 . ومن ثم التعبير عن الذات ومكامنها الداخلية بصور مختلفة

 

 
 

 سنة الرسم المكان اسم الفنان

 1971 روما فرانشيسكو كليمنتي

 
 
نفسه، وشده  عمل فانون مابعد الحداثة على أن ابعاد انتباه المتلقي عن العمل الفنيقد

ينقل بها مزاجه الخاص ،   هو وان محتوى اللوحة م وأفكارنحو ما يعنيه من مفاهي
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فأصبحت من البساطة أن تنتج في أي مكان  وعذابه الروحي ، وأوهامه وهواياته
 نعالج مشاكل االنسانية و

فنان إيطالي معاصر  عاش في  1952مارس  23مواليد من رانشيسكو كليمنتي وف

عض أعماله متأثرة بالفن والثقافة أوقات مختلفة في إيطاليا والهند ونيويورك ب
التقليدية في الهند. وقد عمل في مختلف وسائل اإلعالم الفنية بما في ذلك الرسم ، 
في الهواء الطلق ، الرسومات ، الفسيفساء ، الزيوت و النحت كان من بين 

اإليطالية في الثمانينيات ،  Transavanguardiaالشخصيات الرئيسية في حركة 

 ت برفض الشكلية والفن المفاهيمي والعودة إلى الفن التشكيلي و رمزية .والتي تميز
كما ملين اعاله  لوحة جصية شمعية - حينذاك  تقنية جديدة لنفسه واستعمل الفنان 

 وتوحي الى المزاجية والوهم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الرابع
 النتائج 
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دمج اكثر من يمثل العمل مجموعة من االساليب الحديثة من خالل توافق و .1
 اسلوب فني 

سعت الحداثة الى رفد الفن المعاصر بممارسة تشكيلية تناهض المفاهيمية  .2
 وتنادي بالعودة الى الممارسة التقليدية للرسم 

عول فنانو على اعادة امجاد رواد فن الحداثة وذلك عن طريق تناول  .3
 موضوعاتهم الفنية 

التقنية المعاصرة بل عمد  لم يخضع الفن التشكيلي الى االنصياع تحت لواء .4
 الفنانون على التمسك بأساليب الفنية التي تشعرهم بتعزيز انسانيتهم .

 
 االستنتاجات 

 الرسم الحديث واستمرارها وتحديثها  بساهم الفن بسيادة األسالي – 1

عمد الفنات الى تحقيق تناصات مع فنون الحداثة طالت الشكل والموضوع  – 2

الفن الحديث وتمجيد ثورة في الفن بدئتها ثورة فن الحداثة واالسلوب هدفها ذكا 
 ومابعدها 

وصول الفن المعاصر والحديث الى قطيعه مع مع الرسم مما شجع بعض  – 3

 الفنانين تاكيده واعتداد بوصفه فنا راسخا يعتمد االنسانية 

عية ان عودة الفن الى الحداثة هي عودته االل االسس الجمالية للذات االبدا - 4

 وامكانية الفنان من خلق تميز فردي للجدة واالصاله التي فقدتها الفنون المعاصرة 

 يمتاز ابداع فناني الحداثة بالعبقرية والتعامل على مابعد الحداثة للتشكيل  – 5

 

 التوصيات 
 توصي الباحثة  التوصيات االاتية 

ك لربطها في تشكيل االهتمام بدراسة االتجاهات الفنية )ما قبل الحداثة( ذل – 1

 مابعد الحداثة للتكامل 

 االهتمام بترجمة المصادر خاصة فنون مابعد الحداثة  – 2

 
 المقترحات 

 تقترح الباحثة  امكانية اجراء البحث ..
 )جمالية االنتقاء في الفن التشكيلي المعاصر(

 

 اشكال مختلفة لصور ولوحات مابعد الحداثة
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 (3(                       شكل )2شكل )                           ( 1شكل )

               

 
 (6(                               شكل )5(                    شكل )4شكل )

        

 
 (9(                              شكل )8(                         شكل )7شكل )

 

 
 (10الشكل )
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 المصادر 

تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة )يوميات الثورة (  إبراهيم حسو - 1

    25/8/2009  و النشر

 ٢٠١٦)مابعد الحداثة (  عبد الرؤوف ينڤني ترجمة كريستوفر باتلر - 2

مجلة جامعة نشوان علي )التصطيح الفكري وتمثالته في فنون مابعد الحداثة ( – 3

 2018لوم اإلنسانية، بابل للع

  2020(  جماليات ما بعد الحداث ة) أنور غنيي الموسو ي - 4

واقعية ما بعد الحداثة: هل يقف التشكيل العربي على عتبة ميموزا العراوي ) -5

 2018( جريدة العرب جديدة

( جريدة التجديد وما بعد الحداثة في الفن التشكيلي العربيبشرى بن فاطمة ) – 6

     95216العدد 2022التاخي 

جامعة  2018صبا قسام )حضور اللوحة التشكيلية  ف فنون ما بعد الحداثة( - 7

 دمشق / كلية الفنون الجميلة

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2018/12/26/481097.h
ltm  

http://archive.thawra  

https://www.eldiwan  

https://www.alukah 

 

 

 

 

 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2018/12/26/481097.html
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http://archive.thawra/
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https://www.alukah/
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 جامعة دايىل             

 الفنون اجلميلة  كلية       
 قسم الفنون التشكيلية     

 
  

 مجاليات اللون 
 يف الرسم العراقي املعاصر

 
 تقدم به الطالب 

 علي  عبد سليم حممد مصطفى
 

اىل جملس قسم الفنون التشكيلية يف كلية الفنون اجلميلة وهو 
 جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس يف الفنون التشكيلية

 
 إشراف

 الشهاب ؤىر  م..م
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 م2022هـ                                                              1443

 



 

 ب 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

ع  ))      ْرفَ ن َدَرَجات   نَ اء مِّ شَ  نَّ
ْوَق  فَ لِّ  وَ م   ذِي ك 

 ((  َعلِيم   عِلْ
 
 

 صدق هللا العظيم
 
 
 

 [76 يوسف: اآلية:] 



 

 ج 
 

 االهداء
 اضع اىل ....اهدي هذا اجلهد املتو 

 

اللذاِن استقر حبهما يف فؤادي وأينَع حىت أمثَر 
 والداي... ...أمال ... وسرورا

 اخويت واخوايت...اىل 
اللذين انعم هللا عليَّ هبم سائلًة املوىل أن  

 حيفظهم ويبارك فيهم
 زمالئي واساتذيت...اىل 

وكل من أعانين ولو حبرف يف اعداد هذا  
يكرمهم برضاه وعافيته البحث داعية املوىل أن 

 واحلمد هلل رب العاملني
 



 

 د 
 

 شكر وتقدير
 

أتوجه بشكري وتقديري بعد إمتامي مفردات 
 هذا البحث اىل
 االستاذة الفاضلة

 الشهاب رؤى م. م
على ما بذلته من جهد وعون ومساعدة يف 

 إمتام مسرييت البحثية 
 فجزاها هللا عين وعن املسلمني كل خري

 
 
 
 
 
 
 



 

 ه 
 

 ثبت المحتويات
 رقم الصفحة الموضوع ت

 أ واجهة البحث  .29

 ب اآلية القرآنية الكريمة   .31

 ج االهداء  .31

 د الشكر والتقدير  .32

 هـ ثبت المحتويات  .33

 و ملخص البحث  .34

 3-1 الفصل االول االطار المنهجي للبحث  .35

 1 أوال :مشكلة البحث  .36

 2-1 ثانياً :أهمية البحث  .37

 2 ثالث :اهداف البحث  .38

 2 بحثرابعا :حدود ال  .39

 4-2 خامساً :تحديد المصطلحات  .41

 12-5 الفصل الثاني االطار النظري  .41

 9-5 المبحث االول:  اللون في الرسم   .42
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 البحث ملخص
العراقي وتبيان االثر الذي  ضيفه اللون  الرسم في اللون  تناول البحث الحالي جمالية 

على الرسم محاكيا االحاسيس التي من خ لها تعرف وتتوضح الايمة الفنية للرسم  و 
للكشق عن  اللوحة التي اهتم البحث بها  كجزء ال يتجز  من الجمالية في محاولة

 ك الجمالية التي شملها فن الرسم العراقي.مدى قيمة اللون و ثره في تل
وألهمية جمالية اللون في الرسم وبخاصة الرسم العراقي وألجل  هميتها من المنظور 

االول  تناول الفصل فصول على اربع الجمالي والحسي والفني قد تم تقسيم البحث
اهمية  ين؟العراقي الفنانين اعمال البحث مشكلة من وبد  للبحث المنهجي منها االطار
العراقي،  الرسم في اللون  جماليات البحث معرفة بهدف مرورا اليه والحاجة البحث
 الحالي. الوقت وحتى 1973 عام من البحث حدود عن فض 
 وقد النظري  االطار في بالضوء تحدت الثاني الفصل اما تحديد المصطلحات ثم ومن
 اللون  جمالية الثاني حثالمب تضمن حين الرسم في اللون  حول على مبحثين احتوى 
الفصل  السابقة مؤشرات االطار النظري والدراسات ثم بعد  لك الرسم التشكيلي في

اعتماد  تضمن فقد واالداة  البحث مجتمع حصر حيث من البحث الثالث، اجراءات
والذي اشتمل على ث ثة عينات تمثل جمالية اللون  التحليلي الوصفي المنه  العينة

فقد اشتمل على عرض ومناقشة النتا   ويليها  الرابع الفصل قي امافي الرسم العرا
 المصادر.



 

 

 الفصل االول
 االطار املنهجي للبحث
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 الفصل االول
 االطار املنهجي للبحث

 حث:اوال : مشكلة الب
  يعد علم اجلمال من العلوم املهمة يف العديد من التوجيهات اليت يشغلها  

من كافة انوا  االنشطة االبداعية والعلوم النظرية ان علم اجلمال يشغل انواعا 
مهمة من االنشطة االبداعية حبيث يعترب العلم اجلمايل )االستطيقيا( هو 

 .الكامنة يف صميم النشاط الفينالقادر على ان ينقل لك املعرفة الباطنة او 
فهي حالة مهمة يف جمال النشاط الفين وفقد ظهرت الكثري من االعمال   

الفنية يف جمال الرسم من لوحات فنية متعددة االساليب يف فن الرسم العراقي 
املعاصر ذات مفهوم مجايل وابداعي هلا من االمهية احلركة الفنية العراقية هلا 

اخلوض مبعامل تلك االعمال االبداعية بتكون مدعاة التعريف االثر الكبري يف 
والتحليل اليت قادة الباحث اىل التوقف عن تلك االعمال مبا هلا من امهية 
مجالية وهذه االمهية قادت الباحث اىل املشكلة البحث بتسليط الضوء على 
 تلك االعمال وقد اسهمت يف صياغة املشكلة يف البحث مبا هلا من قوة يف

التوصيف والتحليل واالستفادة من امهية هذه االعمال وصاغتها على شكل 
 التساؤل التايل: كيف مت توظيف مجاليات اللون يف الرسم العراقي املعاصر؟

 اثنياً :أمهية البحث واحلاجة اليه:
 تكمن امهية يف البحث يف 
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 تسليط الضوء على مجاليات اللون يف الرسم العراقي املعاصر. (  1
يفيد الباحثني وطالب الدراسات العليا ودارسي الفن التشكيلي يف  (2

 العراق.
 اثلثاً :هدف البحث:

 الكشف عن  مجاليات اللون يف رسومات الفنانني العراقيني.
 رابعاً :حدود البحث:

 -اعمال البحث احلايل مبا أييت: 
 احلدود املكانية : العراق

 (2022-1975يني يف الفرتة )احلدود الزمانية: اعمال الفنانني العراق
 دراسة مجالية اللون يف الرسم العراقي املعاصر  -احلدود املوضوعية :

 خامسا: حتديد املصطلحات:
 اجلمال لغة:

))اجلمال اسم مجيل يف اللغة مجل مجاال: صار حسن يف صفاته ومعانيه  
 [1] ويف خلقة فهو مجيل ومجال وهي مجيلة((

 
 اجلمال اصطالحا.:

                                                           
1

د . محمد زكي العثماني ؛ فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، بيروت، النهضة العربية للطباعة والنشر،   

.1، ص1989  
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ن وهو اهم اركان الفنون التشكيلية وخاصة الزخرفة، التصوير، هو اللو 
 [1]الديكور، التنسيق(( 
 -التعريف االجرائي :

هو علم يتناول اجملاالت االبداعية يف ترتيب احلياة ويف تفسري املواضيع الفنية 
 والعلوم الفلسفية للجمال وهو علم واحد وله علوم كبرية يف التفسريات.

 اللون:
 ة: اللون لغ

 متثيلاملصدر )فعله (   الوزن )فعل( نو  )الزم(   ) اللون اسم ولون 
 [2] )محره((

 اللون اصطالحا: 
اللون اهم اركان الفنون التشكيلية خاصة يف الزخرفة التصوير الديكور 

واللون هو اللغة اليت ال تنطق وهو لغة النفس اىل النفس( [3] التنسيق(
هي الواقع وهذا يفسر ملاذا يكون العامل واللون عنصر حسي واحلواس [4]

 .[5]ملوان( 

                                                           
1

.14،  ص1958جم متن اللغة بيروت، دار مكتبة الحياة، رضاء احمد،  مع   
2

. 22، ص1981زكارن، هديل بسام،  المدخل في علم الجمال،  ب.ط، عمان، المعهد االردني،    
3

، 1994مقدمة في فلسفة الجمال ؛ الطبعة االولى ؛ جروس برس، طرابلس، بيروت،  -عوض، رياض : 

.11ص  
4

الناشر القاهرة مكتبة  7جمال، محاور نقدية وتحليلية وتأصليه، ط عبدة، مصطفى، مدخل الى فلسفة ال 

.24، ص1999مدبولي،   
5

فهمي حسن،  في تعريب المصطلحات العلمية والفنية،  مطبعة السعادة، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،  

.51، ص1961  
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اللون صفة ادراكية ندركه عن طريق النظر وتذوقه عن  -التعريف االجرائي:
طريق احلواس وله دالله عناصره ولكل عنصر حالة تفسري يف نفوسنا فهو 
حس وتعبري وتذوق اللون هو اللغة اليت ال تنطق، وهو لغة النفس اىل النفس 

للون عنصر حسي، واحلواس هي الواقع وهذا يفسر ملاذا يكون العامل وا [1]
 [2]ملوان.

                                                           
1

، بغداد، الشؤون 1طائي، طمالنز فريدرك، الرسم كيف نتذوقه، عناصر التكوين الفني؛ ترجمة: هادي ال 

.181، ص 1993الثقافية العامة،   
2

.44،  ص1994رزق سامي،  مبادئ التذوق الفني والتنسيق الجمالي،  ب ط،  مكتبة منابع الثقافة العربية،    



 

 

 الثاين الفصل
 النظري االطار

 النظري االطار مؤشرات
 السابقة الدراسات
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 الثاين الفصل
 النظري االطار

 املبحث االول : اللون يف الرسم

اصر جاءت انطالقة اللون مبختلف توظيفاته يف عامل الفن احلديث واملع 
لتحقق ظهور عدد من املدارس الفنية ذات التوجيهات واالساليب املتنوعة 
اليت تعطي عمق اهتمامها للون مرتكز عليه كعنصر مجايل له جاذبيته وقيمته 
التعبريية والرمزية؛ فضال عن امكانيته التقنية وأتثريه على املتلقي خبطاب 

 بصري يتمتع ابملباشرة

عبري عن وحدة املضمون يف اللوحة التشكيلية ولقد استخدم اللون يف الت 
ضمن نظام معني من العالقات اللونية املنسجمة او املتضادة او االثنني معا 

 فضال عن التالعب بقيمه وخصائصه وابعاده.

فقد استخدم فنانو عصر النهضة التدرج اللوين سواء يف ختطيطاهتم او  
ثيل الشكل وخلق أتثريات االضاءة لوحاهتم الزيتية احلافلة ابأللوان من اجل مت

 .[1]وجتسيد الضالل واُياد البعد يف عمق اللوحة من خالل البعد الثالث

                                                           
1

علوان؛ فريد خالد،  البنية التشكيلية للون في الرسم العراقي المعاصر، دار الثقافة والطفل، بغداد، العراق،  

.18، ص2113  
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وجند ان الفنان رامربان توظيف اللون وتدرجاته بشكل خمتلف كوسيلة  
بني قيم الفاتح   لإلضاءة يف اللوحة على وفق التباينات الكبرية املتحققة 

بعدا دراميا واحساسا ابملغايرة او التضارب يف والغامق واليت اوجدوا جوا و 
االفكار واملشاعر واالحاسيس املختلفة بني النور وتوهجه واحساس العتمة 
وما حتمله من كابه وانعزال هذه التقنية يف اللون واستعمال حتت اسم )تقنية 
الضوء والعتمة ( سعى من خالهلا ابراز الوانه ذات القيم املتوهجة كاألمحر 

 [.1]يب املشرق واالزرق والربتقايلالذه

متيزت التقنية يف ضوء ما قام به من حماولة ))تفتيت اللون واعادة الرتتيب 
عناصره من جديد بصورة يدا معها هذا اللون الغامق وهو يعم سطوح 
لوحاته وكانه خيتفي ليذوب يف الضياء تلك الضياء املنبعثة بنغماهتا 

 املتدرجة((

لفنية على اختالفها سعت اىل االعتماد على اللون  وجند ان املدارس ا 
كعنصر مكمل او اساسي يف حتقيق قيم التنو  واالبتكار والتجدد يف ضوء 
ما حتقق من اساليب فنية منفردة جعلت من اللون السيد االول يف اللوحة 
يوجههم بذلك الشعور وملكة ذاتية حتكمها املشاعر واملعاانة مرة واخرى 

املوضوعي املدرك للمحسوسات لرفد مسرية الفن أبعمال فنية يسريهم الوعي 

                                                           
1

ادوارد فراي،  التكعيبية، ترجمة: هادي الطائي، مراجعة، مي مظفر، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد،  

.7،  ص1991  
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من اعمال واجنازات  خالدة تعلن عن عظمة منجزيها واخالصهم ملا امنوا به
 كانت والزالت حاضرة يف اعني اجملتمعات واحلضارات اليت تفخر هبا.

 خالهلا من حتكم اليت املعايري وأحد  الطبيعة يف الثوابت احد من ويعد اللون
 ؛ البصرية خاصة الفنية االعمال بني التميز احد حمددات إنه  األشياء لىع

 الفن يف أما  مرئية واللون طاقة  عام بشكل احلياة يف أساسية خاصية وهو
واملتعة  الذوق حتقيق أجل من ما توجه غالباً  ابأللوان املرتبطة الطاقة هذه فأن

 الفنون وخاصة  الفن نواحي يف مهماً  عنصراً  اللون فيعترب والسرور، 
 .[1] التصوير والرسم وفن  التشكيلية

 حول األنسان إليه توصل ما اكتشافات وأن األلوان فأن ذلك خالل ومن  
 خمزوّنا من القليل اال يكن مل استخدامها وطرق ووسائل األلوان مقدرات

 االستخدام. جهة متتلكه من الذي

 ان درجة اىل كثرياً  يعد تخدامهاس أو إليه يتم التوصل مل هلا ما بقي وان  
 يروم وهذا فعليًا حقيقتها يعطي هلا وحمدد واضح تعريف دون بقيت األلوان

خواصها، فاأللوان  وعن منها جديد عن الكشف اىل هبا أتصال له من كل
 له  ال تبايناً  متباينة األلوان لكن ؛ بكلمة إليها يشار قد بذاهتا قائمة خاصية

 أن يدل وهذا ضعيفة إمياء قوه إال ال متلك جداً  ودةاللونية حمد والنعوت

                                                           
1

فردريك مالنز، الرسم كيف نتذوقه، ترجمة، هادي الطائي،  مراجعة : سلمان الواسطي، دار الشؤون الثقافية  

. 165، ص1993العامة،  بغداد،   
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 الفنان يلعب لذلك قائما الكشف عنها جتعل ودالله صفات األلوان ذوات
  اختيار الوانه يف الرشيد للدور الذاتية وجتربته وخرباته(  الشخصي الفن) 

 .[1]  للون معاجلتهم طريقة من الفنانني أغلب متييز ميكننا لذلك

 

  

                                                           
1

.91، ص2112، دار الشؤون الثقافية العامة ؛ بغداد، ١كامل،  الفن التشكيلي المعاصر في العراق، جعادل    
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 الثاين : مجالية اللون يف الفن التشكيلي:املبحث 

ان اللون ركيزة اساسية لفن الرسم وركن رئيسي لدارسي علم اجلمال يف  
الفنون التشكيلية وكما وان اللون وقيمة ومقدار مجال مستمد اساسا من 
احياءات الطبيعة لكوّنا مرشد الفنانني ملكامن اجلمال . سيما مجال االلوان 

بيعة او ما تراه العني يف الواقع عبارة عن الوان عديدة تفرض واحلقيقة ان الط
نفسها على تعامل الفنان او توحي له مبا ميكن استقدامه منها عن طريق 

 .[1]خميلته

ان اللون صفة االشياء ومظهرها بل هو كل ما ميتلكه الشيء من مؤثر اويل 
جهة عند من يشاهدونه فهو مرتبط ابلواقع من جهة وابألحاسيس من 

اخرى اي انه وسيلة الربط بني االنسان وحميطة )) اللون يعين املوازنة اللون 
 [2]عنصر حسي واحلواس هي الواقع وهذا يفسر ملاذا يكون العامل ملوان((

ان اللون الذي يصف شيء ما أبنه مجيل او ابعث على السرور والراحة 
 ابللون حىت ينقل تلك االمكانية بوجهة اخرى اىل وصف الشعور االنساين

ابتت االلوان لغة تعبريية بذاهتا )تكون االلوان قادرة على نقل االحساس 
العاطفي ويف الواقع مؤولة عن ذلك بدرجة كبرية وتوصف االلوان بكلمات 
ذاهتا اليت تنقل بواسطتها االحساس فنحن نتحدث عن الوان زاهية وابعثة 

                                                           
1

. 96، ص2118الخميس، موسى: اللون والحركة دار المدى للثقافة والنشر، دمشق،    
2

.2االسكندرية، ب:ت، ص  ادريس فرج هللا،  التشكيل اللوني في الطباعة، المكتب الجامعي الحديث    
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فأصبحت  [1] ((على البهجة مثلما نتحدث عن اخرى حزينة وكئيبة 
بذلك االلوان لغة متداولة عند البشر، تنقل ما ُيول خبواطرهم ومن ذلك 
دخلت يف خمتلف اوجه احلياة العملية واالنسانية فكانت وسيلة ختاطب بني 
الفنانني واالدابء والفالسفة واخريني وان االلوان تقف جنب اىل جنب مع 

رمبا تفوقها مجيعا حيث جند املوسيقى واالدب واالعمال الفنية االخرى بل 
يف كل مكان نتحرك فيه كل شيء ملون أبثر ويؤثر بذوق االنسان وكذلك 
اثرت االلوان على احلاالت النفسية ومقدرهتا على االاثرة وبعث اهلدوء 

 .[2]واالحساس ابلقوة والضعف

 فن التشكيلي العراقي.الواقعية للون يف الاثنيا :التجربة 

تشكيليني العراقيني قد بدأوا مبمارسة فنهم ابألسلوب أن اغلب الفنانني ال
فمنذ اجليل املؤسس األول للحركة التشكيلية املعاصرة يف العراق برز  ،الواقعي

بشكل واضح االهتمام ابلواقعية خاصة يف فن الرسم وظهر االجتاه االكادميي 
( يف بغداد وعودة 1939املدرسي مع أتسيس معهد الفنون اجلميلة سنة )

دد من الفنانني من خارج العراق. ويف تلك الفرتة انشغل اولئك الرواد ببناء ع
احلرفية واملهنية التقنية للفن خاصة )الرسم( والتأكيد على الشروط الفنية 
املدرسية. كاملنظور واألشخاص والتشريح والظل والضوء والنسب وغريها 

                                                           
1

جمالية الفن العربي،  سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،  

. 241، ص1979  
2

.181مجاهد عبد المنعم مجاهد، جدل الجمال واالغتراب،  دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، ب:ت، ص   
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أن شاكر حىت -عطا صربي-حافظ الدرويب-وكان من رموزها )فائق حسن
حسن آل سعيد( رغم حتفظه يف التعامل الصورة وتوجهاته الدينية املتصوفة 
يف الفن فقد بدا اكادمييا واقعيا فالتزمت هذه النخبة الرائدة برؤية مدرسية 
قدمت اعماال رائعة تشرف هبا الفن التشكيلي العراقي، أما )كاظم حيدر( 

يف العراق لكنها بقيت   فهو أول من قدم فكرة أتسيس اكادميية يف الرسم
كفكرة تعاين ضعفا يف أساسيات الرسم االكادميي ويف جوانبها التقنية 
واحلرفية حىت أن اعمال الرواد يف املتحف البغدادي اليت من املفرتض ان 
تكون اكادميية حبتة بل وحىت األعمال املوجودة يف املتحف الوطين تعاين من 

يف تلك الفرتة تقف وراءه  ضعف اكادميي مدرسي أن كل ذلك الضعف
أسباب امهها عدم االهتمام مبوضوعة الفن بشكل عام وعدم وجود الرعاية 

واستمر ذلك اإلمهال حىت ، [1] احلقيقية مبعهد واكادميية الفنون اجلميلة.
سنوات طويلة بدأ الفنانون العراقيون وهم خيوضون يف الواقعية ابكتشاف 

وخطوطها واشكاهلا غري أن الفنان العراقي هو  تفاصيل الواقعية أبلواّنا وكتلها
االنسان الذي جاء من رحم تلك احلضارة العظيمة موطئ الفن والفكر 
والثقافة فراح ُيذر عدة افكار يف هذا االسلوب من خالل اعادة تشكيلها 
وتكويناهتا يف حماولة منه ملنح الواقع العراقي قيمة مجالية تضاف اىل مجال 

أن نقدم عرضا للواقعية العراقية يف الفن التشكيلي إال  الواقع وال ميكن

                                                           
1

.187ب:ت،ص  ، القاهرة دار النهضة العربية،  عبد الفتاح رياض، التكوين في الفنون التشكيلية،   
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ابستعراض اجيال الفنانني اليت تعاقبت عرب مراحل أترخييه متواصلة وذلك 
قدم لنا األستاذ عادل كامل  [1]يتطلب وقتا وجهدا يف كتابه القيم 

موضوعا انقش فيه الواقعية العراقية يف الفن التشكيلي بقسم خاص يف 
ه )الواقعيون( وقد ذكر يف هذا القسم خنبة من الفنانني العراقيني الكتاب أمسا

والذين اعتربهم ابرز من قدم للواقعية اعماال فنية يف الرسم والنحت لكنها 
حتددت حبقبة الستينات. امجعهم بدأوا منهم فذلك عبدالقادر الرسام واحلاج 

حسن  حممد سليم وحممد صاحل زكي وجواد سليم وحافظ الدرويب وفائق
ومعه كبار آخرون ومن خالل قراءة معمقة يف أساليب اولئك الواقعيون جند 

 أّنم قد ابدعوا وأضافوا للواقعية أشياء أخرى.

 مؤشرات االطار النظري:
بعد االنتهاء من االطار النظري وجد الباحث مجلة من املؤشرات االولية اليت 

 ميكن من خالهلا بناء اداة التحليل واجراءات البحث
اللون احد ادوات العمل الفين املهمة ولون االشياء احد اسباب ( إن 1  

 .مجالياهتا
2 ) اللون عنصر مجايل يف االشياء ألنه احملفز االول لالنفعاالت الذوق  مثل

 واالجنذاب.

                                                           
1

، 1991الفن التشكيلي المعاصر في العراق، عادل كامل، مرحلة الستينات، عن دار الشؤون الثقافية، بغداد،  

.27ص  
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يف التعامل مع اللون على ان يدعم  يساسية الفنان دور مهم واساس( حل3
 البد له من ان يتوائم مع ما اراده الرسام. الذي اجلانب العلمي واالكادميي

( تعد اجلمالية يف اللون من االركان املهمة اليت تقوم عليها ادوار النسج 4
 االوىل للوحة الفنية وتكاد تكون املبدأ املؤسس لتلك اجلمالية.

( يعد الفن يف الرسم من االسس اليت تقوم عليها مجالية احلياة، ويقوم على 5
لتعامل مع مجالية االلوان يف اللوحة ولذلك كانت اجلمالية يف اساس الرسم ا

 اللون اساس معتمد يف فن الرسم.
 الدراسات السابقة:

 -:فريد خالد علوان( دراسة 1
 ((البنية الشكلية للون يف الرسم العراقي املعاصر الدراسة بعنوان )) 

 .٢٠٠٤رة، غري منشورة، كلية الفنون اجلميلة، جامعة البص ماجستريرسالة 
بينت هذه الدراسة  البنية التشكيلية للون يف الرسم العراقي املعاصر من 
خالل عدة اعمال لفانني عراقيني ولوحات مت اعتمادها يف التحليل وإُياد 
البنية الشكلية للون واالثر املوحي له يف الرسم العراقي املعاصر الذي اعتمد 

جتسيد ذلك اللون من خالل  على اللون بشكل كثيف واعتمد على تفصيل و 
إضافة توسعات يف دمج األفكار مع اللون واعتماد البنية الشكلية له يف 

 تلك اللوحات.



 

 

 الثالث الفصل
 ( البحث إجراءات) 

 البحث منهج:  أوال
 البحث جمتمع:  اثنيا
 البحث عيٌنة:  اثلثا
 البحث أدوات:  رابعا
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 : البحث منهج: اوال

 معطيات حسب للعينات التحليلي الوصفي نهجامل على الباحث اعتمد

 .التحليل خطوات الستكمال تنظيمها واسلوب عناصرها

 :البحث جمتمع: اثنيا

 االطال  عليها الواقعية املدرسة من الفنانني العراقيني اعمال مجيع يتكون 
 البحث هذا ألغراض

 :البحث عينات: اثلثا

 الفنانني العراقيني اعمال جممل من قصدية بصورة البحث عينة اختيار مت 
 العينات جممل واصبح اللون ابجلمالية تتسم اليت الفنية االعمال اشتملت وقد
 .الباحث قبل من اختيارها مت ( 3) 

 السنة اسم اللوحة  اسم الفنان ت
 1987 صراع الفرسان فا ق حسن 1
 1995 المرقد والصحراء اسماعيل السيخلي 2
 2010 المقهى فصيل لعيبي 3

 
 البحث: أدوات: رابعا

 اعتمد الباحث على ما أسفر عنه االطار النظري واملؤشرات كأداة للبحث.
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 العينات حتليل:  خامسا
 

 (1) رقم منوذج
 فائق حسن: الفنان إسم
 صرا  الفرسان: العمل إسم
 العراق: البلد إسم
 :1987اإلجناز سنة

  سم140*120:  العمل قياس
 قماش على زيت: العمل خامة
 العينة: حتليل

 
 رجال ثالث من أتلفت شخصيات ثالث عن عبارة العمل أن املالحظة من

 رجل اللوحة منتصف يف فنالحظ خمتلفة، وهم يف حركات اجلياد ميتطون
 اىل ينظر وكأمنا  ميل واندفا  حركة ويف األمام اىل بوضعية جواده ميتطي
لف حلركات الرجال وتبني شدة االلوان يف التناسق احلركي املخت شده شيء

واليت من املالحظ عليها بروز اللون االبيض واجلوزي واالمحر ما عدا اللون 
الذي يرافق اخللفية اليت توحي ابالقتتال وذلك واضح من خالل احلركة اليت 
اعلنت عن نفسها بشكل كبري يف جمرايت اللون الذي رمسه الفنان، من 
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ملكوانت املادي لإلحياء بكل خالل اختيار تلك املناسفة اللونية بني ا
 تفاصيل واشارات املعىن العام املوحى للحركة يف اللوحة.

 موقعا أختذ وقد ، الوراء اختالف أختذوا الثالثة الرجال من كل ان فنرى
 حركية صفة أعطت مما اللوحة يف االجتاه حركي وضع خالل من خمتلفا

تمايز احلركات اليت تشري اللوحة، وقدت متايزت الوان اللوحة ب يف وديناميكية
اىل االوضا  احملتلفة وقد جعل هذا التمايز خلقا جديدا يف األلوان واعتقادا 
ساراي أبن اجلمالية اليت نراها يف اللوحة ما هي إال مجالية اللون يف تشكيل 

 احلس الفين املرافق لذلك اجلمال يف هذه اللوحة.
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 (2) رقم منوذج
 السيخلي عيلإمسا: الفنان إسم
 والصحراء املرقد: العمل إسم
 العراق: البلد إسم
 :1995اإلجناز سنة

 سم12*100:  العمل قياس
 القماش على زيت: العمل خامة
 العينة: حتليل

  خمتلفة بوضعيات النسوة متثل اليت للشخوص اعداد نالحظ املشهد هذا يف 
 فتاة عن الفنان نهاع عرب شخصية جانبها واىل امرأة اللوحة تظهر اسفل ففي

 اللوحة منتصف تشغل واليت املرقد( قبة) يف الوسط املالحظ هلا ومن مرافقة
 بصيغة النسوة متثل اللونية بعض الكتل الفنان وز  وقد اليسار اىل متجهة

 النسوة اليت متثل اللونية الكتل توزيع يف املنظور وضعية الفنان فيها عمد
 ووقوف جلوس هبيئة خمتلفة كاتحر  من النسوة شخصيات أتلفت وحيث
 اليسار وعلى اهلادئ الصيف ليل مثلت صافية مسا اللوحة اعلى ويف  ومشي

 صحراوية بطبيعة الفنان مثلها اليت االرض على وانعكاس ضوؤه اهلالل بروز
 الداكن االزرق ابللون املتمثلة ألجواء الليل الداكنة االلوان الفنان استخدم

 ميوال اللوحة مساء اهلادئ ويف الصيف ليل مساء اىل املشاهد عند يوحي مما
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 اىل الذي يوحي الفضي اىل املائل االبيض ابللون اهلالل ظهور االعلى اىل
 ابللون( املقدس املرقد) قبة وبروز االرض على اشعتها تعكس اليت االضاءة

 من ابألوان متثلت صحراوية بصيغة االرض وابراز املصفر الذهيب املائل اىل
 اظهرت اخرى الوان اىل ابإلضافة والداكن الفاتح الداكن والقهوايت صفراال

 الفنان صاغها النسائية للشخوص املستخدمة اما االلوان الصحراوية الطبيعة
 لونية وبقع واالبيض االلوان احملمرة مثل الشخصيات هذه اكدت ابلوان
 ياسلوب تعبري  يف النسوية الشخصيات على اللون ايقاعات اىل تشري

 القبة حبلقة واالرض السماء بني فصل اىل الباحث عمد فريى للحركة
 والذي ليال للقبة املضيء ابستخدام اللون التعبري مجال اليت اعطت( للمرقد)
 املرقد زايرة يف املقدسة الشعائر بتأدية شخصيات النسوة على معىن له

 النسوة علة لفنانا عكسها اللوين اليت التعبري صياغة يف متثلت اللون فجمالية
 يف النفوس ينعكس والذي اهلادئ الليل اجواء استخدام يف الشعائر أبداء
 صاغ قد الفنان ان اىل ابإلضافة حتققت قد النسوة لدى االحالم وكان

 ظهر االلوان فجمال التجريد اىل املائلة التكعيبية اىل أبسلوب مقارب العمل
 اىل املائلة التكعيبية اىل اربمق العمل إبسلوب صاغ قد الفنان ان ليل يف

 اندجمت هادى هبالل وصحراء مضاء ليل يف ظهر االلوان فجمال التجريد
 للوحة. التعبري يف للون اجلمالية الصيغة اعطى مما الشعائر أتدية مع
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 (3) رقم منوذج
 لعييب فيصل:  الفنان اسم
 املقهى:  العمل اسم
 2010:  االجناز سنة

 سم140*120:  العمل قياس
 كانفاس على اكريليك:  اخلامة

 -حتليل العينة:
تتجسد مجاليات اللون يف تلك اللوحة من حني العمق اللوين املرتكز أبلوان  

 الفين العمل متباينة اضافت للصورة تكوينا فنيا يوحي ابلبهجة، حي تكون
جلوس  حالة يف واربع وقوف حالة يف يظهر احدهم شخصيات مخس من

 على يده رافع واخرهم ؛ موسيقية أالت حيملون منهم ثثال الكراسي على
 هذا الفين العمل خالل من اللعييب فيصل الفنان وكأن وضح يظهر اذنه

 يف حيملون الشخصيات من ثالث حيث جعل املقاهي يف تتوارد اليت احلالة
 اليت الشخصية غناء يعزفون على وكأّنم ويظهرون املوسيقية اآلالت ايديهم

يقوم  وهو يظهر الواقفة الشخصية املقهى عامل جعل وقد ءابلغنا تقوم
 وقد خمتلفة  ابلوان الفين العمل اللعييب صور التدخني، فقد شيشة بتقدمي
 القميص جعل ولكن االخر عن خمتلفة ثياب شخصية ترتدي كل جعل

 العراقي الرتاث ازايد مجيع الن الشخصيات ولذلك مجيع يف اللون االبيض
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 تكرارها مع عدم االلوان تناسق ان. معها االبيض يصالقم يرتدي كان
 على احلفاظ مع كثرهتا الن اوضح بصورة تظهر االلوان مجالية جعلت

 بعض يف علية احلفاظ الفنان على يعصب شيء اللوين التناسق والتوازن
 هذه جعل من والغاية املقهى عمل يف مجالية اللون متكن وهنا االحيان
 من شخصية كل رداء العراقي إببراز الرتاث إلحياء هو الصورة هبذه االلوان

 .الشخصيات
 
 



 

 

 الفصل الرابع
 عرض ومناقشة النتائج

 توصيات البحث 
 مقرتحات البحث
 مصادر البحث
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 نتائج البحث:

 استنتج الباحث من خالل االطالع على مجالية اللون 

 يف الرسم العراقي.

ن من خالل اظهاره بتماثل خمتلف مع ( ان قدرة الفنان العراقي يف اجناز اللو 1
ابقي مفردات اللوحة يوحي أبنه ميتلك من اجلمالية احلد الكبري الذي جعله يهيئ 

 موضو  مجايل متكامل من خالل اللون.

( إن خصائص اللوحات يف الرسم العراقي واملتمثلة على عقود متتابعة توحي أبن 2
لك اللوحات خالفا ملعيار املوضو  اللون ركن مهم من اركان اجلمال الذي يعتلي ت

 الذي رمست له.

( إن اجلمالية اليت متتعت هبا لوحات الفنانني العراقيني تعد ميزة منفردة بشكل  3
كبري عن ابقي لوحات الرسامني االخرين من العرب واالجانب، ذلك الن الروح 

 بري.العراقية والنمط العراقي املتزامن مع تلك اللوحات كان حاضرا وبشكل ك

 

 

 

 :البحث استنتاجات



 

 ج 
 

 -تضمن البحث االستنتاجات االتية:

1املوضو  ما يتضمنه وفق الوان وعلى التجريد اسلوب على اللوحات ( اعتمدت 
فن الرسم يف لوحة الفنان العراقي  اىل توحي فكرة العمل استعراض االول يف العمل

 التناغم صياغة على العمل اسناد يف اللون يف اجلمالية ظهرت حارة فقد وابلوان
االلوان يف  مبناغمة العمل يف ومجال ذوق مما اعطت  ابردة أبلوان واملتمثل اللوين

 تلك اللوحات.

الرسام العراقي الواان تتيح للرائي من النظرة االوىل أبن تلك اجلمالية اليت  ( اعتمد2 
ن خالل اعتمدها الرسام العراقي يف تلك اللوحات تنبئ بقيمة عالية من الفن م

 اعتماد النسق اللوين وتناغمه مع الفراغ.

 يف مجالية مما اعطت العراق بيئة مثلت الوان البيئة اظهار يف الفنان (  استخدم3
خصائص اللوحات الفنية العراقية اليت توحي ابألثر  عن للكشف اللون توظيف

  الكبري من مجاليات اللون.

 

 

 

 البحث: توصيات 



 

 د 
 

 يوصي الباحث مبا يلي:

1) اللون وهدف ومعانيه اجلمال فهم خالل من الرسم فن يف اللون مجالية توضيح 
 اللوحة. يف الفنان الذي يستخدمه

يف  البارزين العراقيني الفنانني لوحات يف اللون مجالية حول حتليلية دراسة اجراء (2
 احلاضر. الوقت

 مقرتحات البحث:

  -يقرتح الباحث ما يلي:

ة على مجالية اللون يف اللوحات العربية والعاملية اليت مت ( إجراء دراسات مشاهب1
 من خالهلا رصد قيمة اللون وامهيته.

( اقرتاح سبل جديدة لفهم ماهية اجلمالية اليت يشكلها اللون يف لوحة الفنان 2
 العراقي من خالل تصور االحياء الذي يشكله اللون والفراغ يف اللوحة.

 

 

 املصادر
 النهضة بريوت، املعاصر، الفكر يف اجلمال فلسفة ماين،العث زكي حممد.  د .1

 .1989  والنشر، للطباعة العربية



 

 ـه 
 

 .1958 احلياة، مكتبة دار بريوت، اللغة منت معجم  امحد، رضاء .2
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِكنْ  َظلَْمنَاه ْ  َوَما﴿ وا َولَ َٰ َِّت  آ ِلهَُت  م   َعْْن مْ  َآْغنَْت  فََما َآنْف َسه مْ  َظلَم  ِمْن  يَْدع ونَ  ال

ونِ  ِ  د  ءٍ  ِمنْ  اّللَّ ا ََشْ وه ْ  َرب َِك َوَما َآْمر   َجاءَ  لَمَّ  ﴾ غَْْيَ تَْتِبيٍب  َزاد 

  صدق اهلل العظيم(

 (١٠١هود: )

  



 

 ك 
 

 الاهداء

 ا ىل

 و آأيم احلبيبة  )رْحكام هللا وآأسكن هللا روحك اجلنة( املعطاء آأيب احلبيب

 آأخوايت العزيزات .. آأيخ الغايل

 الفاضةل تومرشف

 يتقبهل آأن وجلَّ  عز هللا من راجية املتواضع اجلهد هذا آأهدي

 القيامة يوم حس نايت مزيان ِف وجيعهل

 

 الباحثة

 

 

 



 

 ل 
 

 شكر و تقدير 

بعد محـد اهلل ) عـز و جـل ( وشـكره علـى فضـل نعمتـه الـيت مـنخ بـه علـى خلقـه و العـالة و السـالم علـى                        

بشـكر اززيـل   أشرف اخللق  و املرسلني حممد ) صلى اهلل عليه و سلم ( البد للباحثة و بعد امتام حبثها عن تقـديم  

بتفضـلها مشـكورة باألشـراف علـى الب ـث      ) م.م رؤى خالـد الشـها( (   لألساتذة و باألخص لألسـتاذة الفالـلة   

 احلايل و التوجيهات . 

و كذلك أشكر أخي و أخواتي ملا سـاعدوني و سـاندوني طيلـة فـري دراسـيت فـادعوا اهلل أن يـوفقهم و يطـول            

 بعمرهم .  

 و من اهلل العون التوفيق و له احلمد ,يف اجناز حبثي هذا . من أصدقائي  و لكل من ساندي و ساعدني
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 ملخص البحث:

ومعرفة انقسامات  المعاصر الرسم العراقي سمات الرمزية فييهدف البحث  لى الكشق عن 

 ة والنفسية الرمزية االجتماعيالرمز في ضوء ثقافته بدءام من توتيف الرموز البيذية المحلية في نفسية ، 

،  موضوعانواألسطورية التي تساهم في صياغة السمات الثقافية بالرسم العراقي ، اشتمل البحث على 

نظرة  –الرسم العراقي المعاصر و الموضوع الثاني  االول  دالالت الرمز في الرسم العراقي المعاصر

( لوحات من مراحل 3مكونة من   اعتمدت الباحثة على المنه  الوصفي التحليلي لتحليل عينة،  تأريخية

  لى: ةالباحث تمختلفة. توصل

ا  و ثقافيما  .1  و نفسيا   تهور الرمز في عينة البحث سواء كان  مثل الرمز مكانيما محددم

 معروفما.

فعاال في الرسم العراقي المعاصر مثل  مثل  واالجتماعي والنفسي  كان الرمز األسطوري  .2

 اضر. رمزما للثقافة لرب  الماضي بالح

 .، الرسم يالمعاصر ، العراق،  السمات، الرمزية الكلمات المفتاحية:
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 الول : اإلطار المنهجي للبحثالفصل ا

 أواًل: مشكلة البحث:

ان استخدام الرمز في الفنون التشكيلية موغل في القدم، فقد استخدم من قبل النسان القد م عبر 

العصور واكتسب معاني ومفا يم ثقافية متنوعة، كما ان النسان  حمل رموزا بمختلق اتجاهاتها وداللتها 

ختلق االمكنة فالمنطق  حكمه على الرغم من تغير موضوعات الرمز في فهو يندم  مع اي عصر في م

حياته وبما  ن الفن هو الطريقة التعبيرية عن جوهر الحياة ومعناها قد وفي هذا الحقل منذ القدم وتماشى 

مع براهين الحضارات القد مة وحتى ا ن  ال انه لم يوجد فن  خلو من الرموز ولكن تحوالت الرمز 

هي التي تختلق من مكان  خر وحسب ما  صطلح عليه او  حاكي مثلما هو موجود في واقع  وبراهينه

 الحياة الفعلي وبتطور  شكال الفن وطرا ق تعبيره.

اختلفن توتيف الرمزية وغادر داللته التي تسيطر على الفنون القد مة بوصفها رموزا تاريخية  

منحى جديدا على  لك القد م الذي غادر وضعه السابق من الخرافة و صبح ينحى و حيانا رموزا مستوحاة 

الذي اعتاد ان  كون وهكذا تدرجت مستويات الرمز بحسب البيذة والفعل االجتماعي او الثقافي او تداخلها 

معا  ي متداخل  حيانا األجتماعي بالثقافي ليصبح ثقافيا بامتياز ألنه عبر عن ثقافة األنتشار في 

ه الحياتية او رمزا ينبثق من معنى الحياة األنسانية ولكشق األخت ف القا م بين التواصل بمختلق مفردات

داللة الرمز عندما  كون بيذيا او اصط حيا او عندما  قترن بالثقافة المحلية او األنسانية وجاء هذا البحث 

المعاصر بوصفه مفترضا سؤاالم جدليا عن الكيفية التي يتم فيها الكشق عن سمات الرمز للرسم العراقي 

. من خ ل ماتقدم تطرح الباحثة سؤال مشكلى بحثها: ماهي حق م خصبام ألشتغال الرمز وميدان لتنوعه

 السمات الرمزيه في الرسم العراقي المعاصر؟

 



 

 
 

 ثانيًا:أهمية البحث والحاجة اليه:

ين في الرسم تسلي  الضوء على السمات في الرسم العراقي المعاصر وكذلك  فيد الباحثين والدراس
 العراقي المعاصر.

 ثالثًا:أهداف البحث:

 .في الرسم العراقي المعاصر زيةيهدف البحث الى الكشق عن الرم

 رابعًا:حدود البحث:

 شاكر حسن ال سعيد,  ع ء  المعاصرالرسم العراقي السمات الرمزية في أ. الحدود الموضوعية: 
 . (، محمد تعبان، عاصم عبد االميرعمر  مبشير, س

 . العراق الحدود المكانية :ب. 

 .2012 –– 1980ج. الحدود الزمنية : 

 

 خامسًا: تحديد المصطلحات:

 الرمز. 1

 (256: 1982الشارة  و ال ماء بالشفتين والحاجب وبابه ضرب ونصر    لنورةجي ، الرمز لغةم:  . 

 و ميزة  شارة مجردة ويحل محلها  الرمز: الموضوع  و التعبير  و النشاط االستجابي الذي  شير  لى فكرة

 (.144: 1990ويصبح بد  م ممث م لها.   عبد االمير  ،

ب. الرمز سيميا يا:  عني  ن تكون العالقة بين حامل العالمة والمدلول اتفاقية عرضية وغير معللة فال 

لى الشيء الذي يوجد بينهما تشابه او صلة او عالقة بتجاوز، وبقول  بيرس ( الرمز هو عالمة تحيل ا

 (36: 1982 شير  ليه بفضل قانون غالبا  عتمد على التداعي بين  فكار عامة.  الرازي ،



 

 
 

ج. الرمز  جرا يام: هي اشارة معبرة لدى الفنان من حيث وضعها في المكان المناسب في اللوحة التشكيلية 

 الخاصة به .

 . المعاصر: 2

 (531: 1951يسوعي، عاصر معاصرة اي في عصره وزمانة  ال  . لغة:

 ( 610:  1961عصر ف نما، لجأ اليه والذ به، عاش معه في عصر واحد  ابرا يم، 

ب. اصط حام : المرحلة الحاضرة المرتبطة جدليا بالماضي وتستمد بع  معلوماتها منه وتصنع مقومات 

 ( 9: 1979جديدة لمرحلة الحقة تدعى المستقبل  التميمي،

لسل السنوات الماضية بالوقت الحاضر واخذ بع  المعلومات المترابطة التي لها تراب   وتس  جرا يا:ج. 

 .ع قة بالماضي والحاضر

 . السمات:3

  . لغة:

قال ابن منظور : " بأنها سمه ال  سمه ، وسما ، اثر فيه ، ... جعل له ع قة سمات " . .... 

 (.575، ص  1956جمع.  ابن منظور ، 

محس ، وَسم ،  الع مة ... كما قال ۱عود ( : السمه   وسم (  عرف بها ا ضام قال   مس

البعلبكي : بأنها " قسمات .. خاصة ، مبرز ، مقمدم للجمهور ، او معلن عنه بوصفه شيذام فاتنا  خا ام . "  

 . (518م ، ص  1967  مسعود، 

 



 

 
 

 ب.  صط حام:

لع مة ، سوم : جعل عليه السيمة تعرف السمة التسويم : السومة والسيمة والسيماء والسيمياء : ا

، المسومة : المعلمة .. قال   القرطاجني ( : "  ن الحذاق من الشعراء المهتدين بطباعهم ، المسددة الى 

ضروري الهيذات التي  حسن بها موقع الك م من النفس من جهة لف  او معنی نظم اسلوب ، لما وجدوا 

حمممممممول السمممات علمى الموقمع  ر االنتقال من حال الى حال ..... " النفوس تسأم التمادي على حال واحدة وتؤث

الصفحة االولى    Http : //office.microsoft.com/ar , sa / assistance / hp052511025.aspx-االلكترونممي : 

microsoftcorporation , 2006  ) 

برنس ،  بفضلها عنصر معين ... "  ويعرفها   برنس ( بأنها "  حمدى وسا ل التشخيد التي يبرز 

 (57م ، ص  2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 االطار النظري : الفصل الثاني

 المبحث االول : دالالت الرمز في الرسم العراقي المعاصر

 نظرة تأريخية –المبحث الثاني: الرسم العراقي المعاصر 

 مؤشرات االطار النظري 

 الدراسات السابقة

: اإلطار النظري الفصل الثاني   

 المبحث االول : دالالت الرمز في الرسم العراقي المعاصر

 ن الرمز والبرهان هما القوة المهيمنة في الحياة البشرية, وباخت فها تعددت  شكاله ومعناه طبقا 

للظروف الموضوعية المحيطة بالنسان فض  عن وتيفة الرمز وفاعليته ضمن الحقل التربوي والنساني 

واالهتمامات المميزة لبع  الشعوب اما المدلول االجتماعي او العام للثقافة هو     ن جميع النشاطات 

الحضارة التي هي جملة تواهر اجتماعية  ات طابع ديني واخ قي وتطبيقي او علمي في جميع قطاعات 

 .(16, ص  1978الهيتي,  مجتمع او عدة مجتمعات فيقال مث  حضارة عربية او حضارة صينية 

رهان على سمة الثقافة وتسميتها او نعتها بالفضاء المكاني هو ما  حدد مسار الثقافة  ن هذا الب 

ت دون  لك. اعن غيرها تلك التي تنشا من الرموز الثقافية او االجتماعية التي تؤمن بها هذه الحضار 

الع قات  تشكل البيذة الثقافية من  هم العوامل األساسية لتكوين شخصية الفرد ومدى انعكاسه على مجمل

د في المجتمع ومدى تأثير الظروف البيذية واالجتماعية للفرد منها العادات والتقاليد راالمتكونة بين األف

ت الطفولة والشباب حتى  ن اكتسبت ثقافة مضافة فان الكونها ترتب  كخبر  اوالتي تكون اكثر رسوخا وتأثير 

 (. 25, ص  1981بان،  بيذته تفرض عليه طابعا من السلوم والتصرفات 



 

 
 

ولهذا ال  مكن فصل البيذة االجتماعية عن المعطى الثقافي الن الثقافة والفن هما جزء من نتاج  

البيذة االجتماعية التي تصبح محركا جوهريا لمثل هذه الع قات البداعية فض  عن مستويات الثقافة 

ن خلق موازنة بين الحساس الداخلي حل الزمنية او العمرية التي تحي  النسان وتشكله  افيما  خد المر 

ءة الموجودات حيث  كون مهمة التشكيل  د ا رم الموازنة  لك اوعالم التجربة الخارجي قر  (الذات المنفعلة 

 ن صلة التشابه المادي المنظورة قد تمت االستعاضة عنها بصلة روحية غير مر ية هي صلة الرموز 

عية المنفردة وبنوع من التصانيف بين المادي والروحي وبين حيث ترتفع المدلوالت فوق الظاهرة الطبي

 (. 139, ص  2004صاحب،  الطبيعي والرمز 

 ن حايقة الرمز وان تجلى في المفهوم الشكلي في العمال الفنية او في الحياة  ال انه  حتف   

اني النفسي، فالرمزية بمفهومة الروحي الداخلي كونه يرتب  ويتشكل عبر ال مر ي في سرية التكوين النس

المتمحورة فوق التحليل النفسي تنحل لتبلغ الى رموز  خرى من خ ل الشكل التجريدي وفي الطبقات  كثر 

عمقا للوعي الباطني او تكمن المسألة هنا وكيفما كان الجواب عنها بأن التجريد ة تعتبر  قينا عن زمانها 

، ولعل من  كثر ( 51,ص  1978حكيم,  النساني كذلك فهي تتابع هذا الصعود نحو منابع الكا ن 

المذاهب او االتجاهات التي كرست المفهوم الرمزي في الحياة النسانية هي مدرسة التحليل النفسي التي 

قامت على  ساس  ن النسان  حمل رموزه  ينما حل. برزت بع  المفا يم الخاصة المرتبطة بفكرة 

طرب كحاضر الغياب، ومفهوم النم  الذي  مثل فكرة النسان في الحضور والغياب وتهور الشعور المض

معالجة التجز ة بصورة منضبطة من خ ل العديد من الرموز والمعاني والع قات ال ما ية والتركيبية 

 NESBITT 1996 وهذه  شارة الى الحضور والغياب، بوصفه ثنا ية قامت عليها مدارس ( 32, ,ص ،

 .ت روحية  كثر مما هي تعبير مر ي عن فكرة حسيةاز نقد ة وفلسفية هي مرمو 



 

 
 

في مناقشته للع مة بين الفرد والمجتمع  شار الى  ننا دا ما نحاول  ن ننظم  Sehulzفنجد  

 نفسنا في المحي .  ن الدين هو جزء من حركية التاريخ على صعيد بنية المكان والزمان وهذا المتغير 

نفسه وانقسامه حول نفسه بحسب هذه التوجهات، ولعل الرموز الدينية  شكل ع مة فارقة في تشكل الرمز 

المتمثلة شكل المذبح  بالناء المقسم على شكل  فاريز لعدة مستطي ت وتظهر السطح الخارجي مجموعة 

وشكل ما  عرف بالصليب المالطي    BUKRANUM  س الثور ر من الرموز الدينية والتي تبد  ب

Maltes cross  ص  2004صاحب ،  ذه الرموز قد احتفظت في زمانها ومكانها بايم دينية ولعل ه,

134 ) 

ثقافيا. لقد كان النسان منذ وجوده كا نا رمزيا  ام    يبد  بتناغمه مع الحدث اليومي ثم  صبح رمز 

ز  حمل رموزه معه بتداخل األزمنة والعصور, سواء كانت الرموز حيوانية تدل على فعاليات حياتية  و رمو 

 (رمز الحياة والخصب عقا د ة فقد تهرت رموز الحياة والموت فيتجسده في المنحوتات التي تعني العجل 

رمز قوة الب د الخارقة للظواهر واألشياء وهو  جسد  (المشخوش الهة المطر والتنين  ( دد وهو رمز الله 

 ( 44,ص  1975مورتكات   لهه العالم السفلي لدى البابلين، اما األسد هو رمز الموت والقوة 

وعندها يترحل هذا المفهوم الرمزي من الديني  لى االجتماعي وصوال  لى مقوالت الفن وتمث ته  

على الصعيد البصري. ومن تحوالت الرمز في العقل األسطوري الى توالديته في العقل الديني،  ي العقل 

ر هي األساس على مستوى الخيال والعناصر الذي  نت  عناصر ورموزمجردة غير مر ية،     ن رموز النو 

 - 19,ص  1920بويرطا,  الرمزية, فإنها تمثل العقل المتعالي الذي ينظم ويحكم  ساس السلطة الذاتي 

18 ) 

الن الرمز في بنيته ال عمل  ال بحدود العقل المجرد وان تكرس ضمن الفعالية االجتماعية اليومية 

ب  ع  قي بين ما  نتجه العقل الديني في بنية الفنون را مكن  ن نجد  وهذا  عود  لى تشكله األول، وهنا



 

 
 

المسيحية والس مية وبين ما تشير  ليه النجر في رموز روحية داخلية مجردة ال تقترن بالرموز الواقعية 

الحسية التي  فرضها قانون االصط ح، فترى  ن العاطفة األساسية التي  شعر بها الفنان ال تنقل  لى 

مع العاطفة وهو الذي يبدع كرمز للحالة  (النم  الشكلي المتشابهة المتلقي ولكن ما ينقل  ليه هو 

 (12,ص  1986حكيم,  الداخلية 

وهذه التوافاية بين ما هو شكلي وجوهري  حدد ع قة الرمز في ضوء صناعته واختياره األول وم 

ستها لإلشكال الفنية،    تعرف راوي ضمنيا عند دالنجر بدورها  همية التناتر البني»حل تكريسه. تؤكد را

الفن كرمز على انه مدرم  و متخيل  عرف الع قات بين األج ا زء  و النوعيات الخاصة بهذا الكل لهذا 

 (12,ص  1983النجر,   خر لكي  مثل بعناصره تشابها في الع قات  (ك  ينبغي  ن نأخذ 

لرمز وحضوره داخل ثقافة ما هو الذي  ستفاد منه ويمنحه بمعنى  ن الع قة البنا ية لمرجعيات ا 

 ننا » شرعيته سواء ارتب  بالسياق االجتماعي العام  و ت ا رحل  لى السياق الثقافي.  قول هربرت ريد 

نستطيع فيما اعتقد  ن نقسم الشكال التي حققتها العمال الفنية الناجحة  لى نوعين األول وهو ما  مكن 

المجرد  و المطلق والمشكلة الوحيدة هي  ننا  (الرمزي  كل البنا ي  و الهندسي والثاني وهو ان  سمى بالش

حينما نضع في اعتبارنا تركيب هندسي ما بعيدا عن مضمونه فإننا نتجه  لى  ن ننزل بالشكل كله مستوى 

 ( 75,ص  1986ريد,،  شيء مجرد  و مطلق بل ورمزي   ضا 

ا ما ينطوي على مفهوم فكري ومرجع تاريخي في الفن، حيث    ليس من  ن  كون الرمز د 

 ستمد حضوره  حيانا من الواقع وهذا ما تؤشره طبيعة داللة الرمز واشتغاالته سواء كان ضمن سيمياء 

التواصل  و السيمياء الثقافية التي تكون من خ ل الرمز والسيطرة على محدود ة وقلة الشا ا رت الواقعية 

رمزية نتيجة هذه الشكال األحاد ة، عمدت الحداثة المتأخرة  لى  ج ا رءات داللية مثل والتداعيات ال

التقيد، التضخيم، النحتية، والديناميكية لشكال الحداثة والشكال األساسية المجردة، يهدف محاولة تحقيق 



 

 
 

 1979  ية التأثير والتواصل مع المتلقي وتحقيق تعدد ة شكلية وتنويع تاهري و ات وتا ق  يكل

,SEHUIZ  203,ص) 

 ي ان الفن غادر الداللة  و الرمز المقحم في منطقة التأويل الفكري الذي ينفتح على ممارسة  

العقل العليا وحاجتها  لى جهد مضاعق من التواصل المعرفي. لقد عني  صحاب هذا االتجاه بد ا رسة 

المستويات االيدلوجية والثقافية واالجتماعية، بطة وربطوا بين راالظواهر الثقافية باعتبارها عمليات مت

نمو جا  U.Ecoمؤكدين  ن الع قة تتألق من مدلول ودال ومرجع ثقافي فقد طور امبرتو ا كو 

التي تسهم في فك شيف ا رت الرسالة من قبل  sub codesت الصغرى اسينما ياماتصاليام بإضافته الشفر 

 - 195 ص, ت ب, قطوس جديد من وخلفها المرسل شفرة كيبتر  إعادةالقارئ وبما يتيح فهم الرسالة و 

194 ) 

  و نقد ة ممارسة هو مما  كثر ثقافية سنن من مكونة الع مة  ن ا كو يرى  المعنى وبهذا 

 نم  تحدد ال فالثقافة الع مة، لمعنى المكونة الخاصة ع قتها تنت  التي هي السنن هذه اجتماعية

م العقلي والسلوم تجاه االفرد بل تقدم نمو ج للشخصية وتحدد الدر  لمعارف التي  حملهاوا السلوم

ت في البيذة االجتماعية والطبيعية واالستغ ل لتلك البيذات استغ ال واعيا وتعمل الثقافة على راالمتغي

  ( 16,,ص  1981الزروس,  توحيد المشاعر واألفكار والشعور باالنتماء والهوية القومية 

المعنى هي انعكاس للحياة االجتماعية والفكرية وتشكل سماتها الخاصة وم محها والثقافة بهذا 

ورموزها   ضا التي تختلق من ثقافة  لى  خرى بحسب بعدي الزمان والمكان، ولعل الرموز الثقافية واحدة 

سان من  هم خصا د الثقافات سواء كانت ترتب  بالعنوان الثقافي المفهومي  و الرموز المرتبطة بالن

 و اته الفاعلة الخ قة.



 

 
 

حل الزمنية التي وضعت على راتوافق الرمز بالحياة االجتماعية منذ  ن وجد النسان بتعاقب الم

 ق التفكير فيها، ولكن مرحلة مهمة من عمر النسان هي التي حاولت توصيف الرمز معرفيا راوفق ط

المتأخرة التي قادها مفكرو القرن التاسع  على الرغم من وجود الخفي في حياة النسان ولعل التوصيفات

 ا ا الرمز بنية في سهامهاإو عشر من  هم ما حفل به هذا المحور ولكن هذا ال يلغي التطلعات األولى 

 االخر مع الحوار على تساعده االنسان لدى اجتماعية وتيفة فاللغة اللغة  ساس على ارسطو تناوله

لتجريد ة ا ثم الحسية االشياء لمفهوم  ي الحسية األشياء لمعاني موزر  الكلمات وهذه والكلمات اللغة ووحدة

المتعلقة بمرتبة اعلى من مرتبة الحسي، فهي رموز لح ت نفسية بل هي وضعية اصطلح عليها فمعانيها 

 . ( 21,ص  2011الدجيلي,  مشتركة بين الناس هي التي تعطيها كل قيمتها اللغوية 

 اللغة وترقيته الى مستوى العقل ونتاجه فقد اشار الفيلسوف ومن اجل فك ارتباط الرمز عن

الى ان الرمز ا ا انتزع الواقع اصبح طبيعة منقطعة مستقلة بحد  (نقد العقل المح  في كتابه  (كانت 

 اتها وليس من ع مة بينة وهو تشخيد الفكرة عن الشيء وتجريد صورته وبين الشيء المادي اال 

مز هو بمثابة افكار معقولة تنشأ من اتفاق الخيال والذهن فيتوصل الفنان ل فكار بالنتا    ي بمعنى الر 

يتطرق  يغل  ( 34,ص  1988ال سعيد،  المناسبة للتعبير والتواصل بواسطة الرمز كم خ ل العقل 

 البصر  عظمه بفضل  هنه في وينقع شكالهإو موضوعة الفنان واستاباله للواقع     قول  ن الواقع  فعل 

 اكرة قادرة  ن تحف   كر العالم المبرقع لتلك   لى بالضافة وهذا القا م، للواقع المنوعة الصور والسمع،

، ويحدد الخصا د الجوهرية لموضوعة ( 292 - 293, ص  1981النجر,  الصور المتعددة األلوان 

تمايز الصور وهي الفن بوصفه التفكير عن طريق الصور وبالطبع حسب تميز  نواع الفنون و جناسها ت

تعتمد  ساسا على المادة الوسطية التي تتجسد فيها تلك الصور سواء كانت هذه المادة لها ثقل وحجم 

وصفات رزينة  م كانت هذه المادة معنوية مجردة بدون حجم مادي حيث تكون المادة كالحجر والرونز 

 ( 79، ص  1988يوسق,  والطين والفخار 



 

 
 

حثان  ن الرمز يتشكل من خ ل جملة الصور المت ا ركمة في مخيلة في ضوء ما تقدم يرى البا 

الفنان وتبقى عملية  عادة تشكيل الواقع الفني من خ ل األجناس الفنية المتعددة وهي الكيفية التي سيتم 

من خ لها تجسيد الرمز في الصورة  لك الن الرموز هي بمثابة الع مات الداللية التي تملك داللة 

األولى تتضح من خ ل العمل الفني والثانية تخاطب المتلقي. تضيف النجر في موضوعة  ومدلول،

  ( 10,ص  1986النجر,  الرمز عند النسان وتصفه بأنه يبتكر رموزه ويستخدمها 

فالنسان سعى واجتهد في خلق الرموز في مختلق ضرورة الحياة وتلك له وسا طه و رضياته 

من الفكرة الشا عة من انه زيادة غموض ر ية العالم والصحيح كما ترى للتعامل الواضح على العكس 

الباحثة  ن الرمز تكثيف للمعنى وضغ  في  قصى درجات الوعي حيث  ستطيع من خ ل الترميز 

مخاطبة جمهور  وسع في العمل الفني، بمعنى  ن الفنان  عيد محاكاة الحياة مضيفا لها ر ية مجسدة في 

 الفنان هو الفني والعمل. ( 32 - 33 ص, 1986,  النجر  ماءاتهاإو دالالتها  طبيعة الرموز ودقة

 الفنان  رادة بفضل جسما اتخذ قد دام ما ولذاته  اته هو  خرى  جهة منن الفني العمل لكن بصيغة

 ( 80 ص,  1988,  يوسق

ن  طرقها  لك  ن فنان  ال  جتهد التي الكيفية خ ل من يتبلور انه ا  الفني العمل في قيمة للرمز 

الرمز  شبة باألبنية النحتية والتي تسمى بعلم النقد الحديث  بنى العميقة  لك الن العمل الفني  ملك 

خصا صها اتفق عليها الدارسون والباحثون فاللوحة لها لون وكتلة وسطح والخ  العناصر، ولكم موضوع 

الفنان للعالم والحياة، وهذه كيفية متغيرة خاضعة العمل الفني تلك هي ما نسميها بالكيفية التي يتطرق فيها 

دة منه، لذلك نجد ما  مكن  ن  فسر طبيعة التعرف في الخ  رابهذا  و  لك لر ية الفنان تتحرم دون  

اللوني  و كتله لونية ال ع قة لها بالموضوع  و حركة مدروسة في متن اللوحة وتبدو وكأنها ليست جزء 

ت الفنان البداعية في تشكيل رالماء الجمال ال  كتفون بفهم واستيعاب قدمن موضوعة اللوحة، وان ع



 

 
 

للحياة  نما يبحثون في الرموز غير المعلنة   ضا تلك التي تجلو نفس الفنان من جهة  -الرمز –الصور 

ر  و وتحدد له موقفا  خ قيا  و اجتماعيا  و سياسيا ربما  كون غير معلن سواء  ردا الفنان حايقة هذا األم

لم يدركه لكن جملة الرموز المستقرة في العمل الذي تشكل جنينا قاب  للتأويل وجنينا قاب  لوالدة تفسيرية 

 (107 – 120,ص  1992ا غلين,  حديثة 

ءتجارب ان ح  ان الناس تمتلك رغبة في ترميز كل شيء     شمل الترميز على اجر  

تجسيدها في ع قات وهيذات جديدة بنفس الوقت بهويتها ر بع  الوحدات الزخرفية و اجها من تكر اواستخر 

 69,ص  1995جودت،  للتجسيد القد م لهذه الع قة  ااألصلية كع مة وبذلك  صبح التجسيد الجديد رمز 

)، 

وهذا نتاج حركية الرمز ضمن الثقافات المتعددة ا ان المدلوالت الحركية الرمزية تعود الى اصل  

س فيها تلك الحركة كما  ن نتاج تفاعل النسان والمكان والفعالية، تمثل المفردات ثقافة المجتمع التي تاس

العناصر األساسية للجوانب الشمولية للمحي ،     ن النسان بما  حيطه من مفا يم ومعتقدات و فكار 

حي  وقيم  شكل العناصر المقومة للجانب الثقافي والمفا يم للمحي  الذي  كون ما  مكن تعريفه بالم

نحو المحي  االجتماعي وتاكيد الت ا رث الثقافي والسلوم  يتجه المعتاد سلوكه في النسان نإو الرمزي 

 1987  الذي تشاهده من خ ل المحي  المادي للعناصر العم ا رنية التي تمثل الجانب األكثر تعميما

,LONG  77,ص) 

 نظرة تأريخية –المبحث الثاني: الرسم العراقي المعاصر 

بين الفنون والرمز ومحوره في بنية الشكل المر ي مهما كانت طبيعة هذا الرمز،     جب  ن  التراب بغي ين

، ومن هذا ( 36المطبعي، ب ت,ص  تتضمن اللوحة تاريخا رمزيا وانن الرسم ال  كون في غرف مغلقة 

صد هو  ن اللوحة مهما كانت ءة النقد ة لهذا المقولة  ي  ن القراالمنطلق الذي  فتح  بواب واسعة  مام الق



 

 
 

ع قتها بالواقع فإنها تحتوي على بعد رمزي  سقطه التاريخ عليها بغ  النظر عن معنى التاريخ  ي انه 

تاريخ جمالي  و فلسفي  و اجتماعي  و حدثي في النظر  لى سيرورة التاريخ نفسه. ان مظهر الشكل في 

المظهر الذي  مكن من خ له  ن نحلل سلوم وافعال   ي لوحة فنية سوف  صبح عم م مستق  باستق لية

النسان، ليس المظهر االقتصادي لهذه األشياء والع قات والرموز المتضمنة في اللوحة التشكيلية في 

مجملها هي تحتوي على منحى ثقافي ضمن نسبة معينة تدل  لى بنية ثقافيه مجتمعيه محددة على الرغم 

ى  قصاه في اللوحة المرسومة. لو تتبعنا بشكل نقدي الرموز الكامنة في الرسم من انفتاح المعنى الرمزي  ل

الع ا رقي المعاصر سوف نجدها تتحرم نحو دا رة الرمز الثقافي،    تصبح الشارة  لى البيذة  و المدلول 

حته لو ( جواد سليم  المحلي جزءا من بنية ثقافية تتحرم داخل وجدان الفنان نفسه، لذلك عندما رسم 

فانه حاول  ن يرسم المدينة وهي تمثيل الرمز التي تكمن بداخله، بوصفها عاصمة للدولة العربية (الكوفة 

الس مية، وواحدة من المدارس النحوية في ثقافة االنسان العربي حيث بقيت المدن القد مة ال تتماثل مع 

او وجودها الحايقي  راقياعي والثقافي العمحتويات المدينة الحالية بأنساقها الفاعلة داخل الفضاء االجتم

على األرض .  ن المتخيل الفكري الذي ينزع  ليه الفنان بتحويل موجودات الواقع وآثاره المكانية  لى بنية 

رمزية ثقافية حتى على صعيد الطرح التواصلي المنت  في المكان نفسه فهذه مدينة رواه  عرفها الجميع، 

 (كوجيتو حلمي  ا رسمها لم يرسم المدينة الواقعية بل رسمها كمتخيل فكري  و عندم (وي رانوري ال ولكن 

وان وصق المدينة مكان روحي، تضغ  اشكالها و ماكنها  ( 101,ص  1986باشار,  كما  سميه باش ر

و جوا ها بقوة على شعور الفنان من الداخل ضمن الوعي على هيذات فنية ل شكال  اتها دون استعمل 

صويري مباشر كونها صو ا ر مخزونة في عقله حتى  صبحت جزءا من  حساسه الفني وت ا العمل ت

 (. 20,ص  2010الزيدي,  ركماته التصويرية التي  جتلبها ساعة  نشاء اللوحة 

من هذا المنطلق  ختار الطا ي رموزه من الواقع ضمن مكانية محددة تجسد اماله فيها مثل 

ته وسلوكه وتصب راوكلها رموز بيذية تخرج من خ ل الفنان وتعبي (زقةاال االطفال والشوارع الصغيرة 



 

 
 

كامل,  على سطح اللوحة حيث  مكن  ن  شرح انه علميا خارج نطاق األسذلة  ال انه يبقى داخل الفن

اي انه يرمز لألشياء ضمن مسؤوليته التي  فرضها الفن بانتاج الواقع من رموز وليس  ( 61,ص  2002

قع والفن، اي انه  طرح األسذلة التي تكمن خلق الشكل المر ي حول الكيفية التي  مكن بها من خارج الوا

معالجة وتطوير الواقع الرمزي وتحويله  لى واقع حايقي ضمن فرضيات  كيدة ولم  عد الرمز البيذي الذي 

والفارس الحصان،  الذي وتق رمزية الباد ة  (فا ق حسن  اشتغل هؤالء عليه كافيا مضافا اليهم 

وغيرها من الموروثات البيذية األخرى بل  ن األمر تعدى  لك  لى مناطق  كثر عمقا من  راء(والصح

التوتيف البيذي  سهاما منهم في فاعلية الرمز حيث تجذر هذا المحور في التشكيل العربي الذي بد  من 

ي تفعيلة ويقصد به توتيف ف (شاكر حسن آل سعيد وجميل حمودي، وقتيبة الشيخ موري  اسهم و . العراق

الحرف العربي كرمز ثان فاعل في بنية الثقافة العربية واستضافة بوصفه ع مة وداللة مطاوعة فض  

الخطاب الباطني الذي  فضحه علم الحروفيات في بحوث المذهب الصوفي معلنا  (آل سعيد  راءةعن ق

    ن اللوحة كسطح تصويري  ي بعدين هجرته التشخيد والرسم التماثلي بحثا عن الروح والجوهري، 

بمقدورها تمثيل صدقية الع قة بين الذات والعالم المحيطي دون االتكاء  لى األخير بالكيفية التي  ظهر 

د له االنشغال على طاقة رااالستثمار الحروفي مث  ال يف فيها الخطاب كما له انه مرتهنا بإدارة الخارج

لمحمول على فضاء مؤسس  و بمعزل عن حرية الممارسة للهوية الحروف بالمعنى الزخرفي عبر ا

والقناعات الفكرية  نما  صبح شك  بصريا  ا سمة صوفية  كثر منها لغوية وهكذا  مارس الشكل الحروفي 

ل البعدين بتحريره وموضوعيته ووجود مر ي وثقافي وغير از احركته ضمن المساحة على  ساس كونه 

في  (آل سعيد  ضمن هذا الفهم يبحث  ( 58,ص  2004عبد االمير,  الداللي متمسك بطابعه الغا ي  و

الجو الثقافي المتجاوز حتى حدود المحلية للصعود  لى العالمية  و الثقافة النسانية التي تتخذ من مثل 

 .عن الثقافة العالمية الثقافية المتجاوزة راهذه المواضيع تعبي



 

 
 

وليس آل سعيد وحده بل  ن  عمال الشيخ نوري وحمودي وهذا ما اتسمت به جماعة الحروفين 

كلها تصب بهذا المضمار الثقافي اي  ن الرمز الحرفي  مكن  ن  شير  لى الشرقي الس مي والعربي 

وبالتالي فإن المحمول هو ثقافي بامتياز ألنه بحث عن الهوية واألصالة والخصوصية، فالفنان اخذ من 

ق ليلة وليلة والخ ا رفة، استخدم المعاني التي تدل على توضيح الطبقات الرموز واالشكال وحكا ات  ل

الفقيرة التي تعيع في المدينة وثمة منحى آخر للفنان تبلور بعمله    هنا  كون الفنان قد عبر عن حالة 

ية وجة التعبيرية والواقعاحة و صالة لذلك اختار الفنان  سلوبا مركبا فيه مز راالغضب الشعبي في حدة وص

المحورة لكن باتجاه رمزي لهذا العطاء مرتب  تأصيل النشاط الثقافي عامة والفني على وجه الخصوص، 

وحي فان الر  الرمز بمبحث و  بقاءوبالتحول  لى مسار آخر في اشتغاالت الرمز  (125 ,1980كامل,  

هو دافع وجودي آخر  باستخدامه المربع  صير للعالم من خ له على هيذة مربعة (سالم الدباغ  تجربة 

 حتكم  لى تجربة بحثت في الجوهري من األشياء على نحو مجرد ويبدو  ن الدباغ كان يبحث عن وجوه 

 خرى للهوية الواقعية ال  كفي بوصفه طريقا نها يا للهوية واستعادة الذات بالشكل المجرد والمربع تحديدا 

انه  ة التأويلية للمربع كما قال عنه مالفيتع من قبل ءراهو اشتغال  لى جوهر الرمز الثقافي جاء نتيجة الق

وبهذا  حتفي الدباغ باألصل األول من خ ل العودة لألشياء األولى التي  كون المربع في  (طفل ملكي 

نحو الرموز الثقافية النسانية وتوتيف خصا صها  و متماث تها في  (كاتم حيدر مقدمتها .  ميل الفنان 

 را ته.فقد قصد البطولة والشهادة واتخذ من بع  الرموز المحلية شاهدا و ساسا في قلوحته المرسومة، 

 مؤشرات االطار النظري 

  يمنة الرمز كقوة فاعلة في حياة االنسان بمختلق الحقب الزمانية وبتغير المكان. - 1

جع دوره في اة ويتر ا  انه ينش  في  ماكن معين رافية(الجغ فاعلية الرمز وفقا للفاعلية المكانية  - 2 

  خرى طبقا للمحركات الفلسفية التي  عيشها النسان في  لك المكان.



 

 
 

 التعامل إمكانيةعية لتهار الرمز داخ  في  ات النسانية و را ان مدارس التحليل النفسي هي ال - 3 

 .الشخصي السلوم متغيرات وفق على معه

 الرموز من بدءا الفنانين عند او العامة عند سواء يالعراق المجتمع حياة في الدينية الرموز تجلي - 4 

 .الديني العقل الى وصوال الدينية

ثة في الرموز لها اهمية قصوى في العقل النقدي وعلى توافق مع ما تحقق الحدي المثالية الفلسفة - 5 

 .لدى  يغل

 ار الرمز في اللوحة الفنية.قيمة الرمز في العمل الفني تحدد بالكيفية التي  جتهد فيها الفنان الته - 6 

تحرم الرسم الع ا رقي ضمن منطقة ثقافية الرمز    تصبح الشارة للبيذة  و  ات داللة محلية جزءا  - 7 

 من بنية ثقافية تتحرم داخل  ات الفنان.

قي المعاصر رموزه من الواقع المحلي ضمن مكانية محددة نعتت  عماله فيها ااختيار الفنان العر  - 8

 من العالم الخارجي. كجزء

ف الرمز  لى مناطق  خرى في اشتغاالت رابحث بع  الفنانين في الرمز الروحي ضمن انح - 9 

 الرسم.

 الدراسات السابقة

الى تحديد  الدراسةتهدف  (: جماليات الرمز في الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر (القيق   دراسة وال: 

الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر. ضم االطار النظري ث ثة معالم الدور الذي  قوم به الرمز في 

مباحث. تناول المبحث االول ما ية الرمز، فيما تناول المبحث الثاني المنظور الفلسفي والتاريخي للرمز 

ت القد مة،  ما المبحث الثالث فقد تناول الرمز في الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر . رافي فنون الحضا



 

 
 

سة المنه  التاريخي فض  عن المنه  الوصفي التحليلي في تحليل عينة البحث التي اشتملت رالداتبعت ا

 على اعمال فنية لفنانين تشكيليين عالميين ومحليين، وقد توصل الباحث الى جملة من النتا   كان اهمها:

معطياته النفسية   عد الرمز من اكثر االساليب الفنية التي استخدمها الفنان التشكيلي للتعبير عن .1

وعن حنينه للوطن و لك من خ ل رموز فنية  ات مدلوالت شكلية ولونية غير مباشرة تطلعا 

 لتحقيق آماله في التحرير وبناء دولته المستقلة . 

ان الرمز في الفن التشكيلي الفلسطيني كان وسيلة رب  الشكل بالوتيفة جماليا وابداعيام ما اضاف  .2

اليات الحياة لما للرمز من دور مؤثر في طبيعة التفاع ت االجتماعية قيمام جديدة لنظم وجم

 والثقافية وفي التعبير عن معطيات البيذة. 

ان الرمز الفني استخدم في الفن التشكيلي الفلسطيني لتحقيق المقومات االساسية للهوية الثقافية  .3

 للشعب الفلسطيني والرغبة في الحفاظ على الهوية الوطنية .

  

  2011 (بوكر ) دراسةيًا: ثان

ء في التصوير المعاصر  رابطية بين الرمزية والسريالية كمصدر اثراالع قة الت تهدف الدراسة الى بيان

ء مجال االنتاج الفني، راسة الى الكشق عن الع قة االرتباطية بين الرمزية والسريالية ألثراتهدف الد

لرمزية والسريالية ومدى تأثيره على التصوير كما تهدف الى الكشق عن التقارب بين مذهبي ا

المعاصر  ضم االطار النظري ث ثة محاور، تناولت الباحثة في المحور االول الرمزية ومفا يمها 

 ها في الفلسفة واالدب والفن فيما تناولت في المحور الثاني السريالية وافكارها واتجاهاتها، اما في راوآ

سة المنه  الوصفي رام  الكمبيوتر وتجربتها الذاتية فيها. اتبعت الدراالمحور الثالث فتناولت فيه ب

م  االلكترونية التي تساعد على تحرير راالتحليلي فض  عن المنه  التجريبي باعتماد مجموعة من الب



 

 
 

ءات بحثها, العديد من الرموز التشكيلية لستة اومعالجة الصور فنيام. وقد حللت الباحثة، ضمن اجر 

بأسلوب سريالي من اجل تعضيد فرضية البحث، وتوصلت الباحثة الى ما  (عينة البحث  ية اعمال فن

  أتي :

 . تتمثل اهم مقومات البناء للصيغ الرمزية النابعة من الفكر السريالي على الرصيد الثقافي المتوارث1

 كمة للخبرة الجمالية .راعبر التاريخ واالساليب المت

كان نافذه لسهام  الحضاراتبطية بين االتجاه الرمزي والسريالي عبر ا. الكشق عن الع قة التر 2 

 التعبير عنها من خ ل المضامين في االتجاهين .  المرادالتشكيليين ل ضاح الفكرة 

 ان تصوير الغرا ب غير المألوف في لوحات السرياليين هو اشارة الى رمزيتها المقصودة ..3

 

 

 -مناقشة الدراسات السابقة:

 بدراسة سماتالسابقتين، فهي جميعا تهتم  الدراستينسة الحالية في موضوع بحثها مع راتقترب الد .1

 في الفنون التشكيلية . يةالرمز 

السابقتين في مجال عينة بحثها حيث تضمنت عيناتها لوحات فنية  الدراستينالحالية مع  الدراسةتلتقي .2

 لفنانين تشكيليين معاصرين .

ستين السابقتين فيما  خد منه  بحثها ا  ان المنه  الوصفي التحليلي راالحالية مع الد راسةتشترم الد.3

السابقتين  الدراستينالسابقتين، غير ان  الدراستينالحالية كما هو الحال في  الدراسةهو المنه  المتبع في 



 

 
 

لتاريخي، كما المنه  ا دراسة   القيق(على المنه  الوصفي التحليلي فحسب، ا  اعتمدت  رلم تقتص

 .بحثيهما اجراءاتالمنه  التجريبي فض  عن المنه  الوصفي التحليلي في  بوكر دراسةاعتمدت 

االطار النظري اساسا في تحليل عينة البحث، وهي تختلق بذلك عن  مؤشراتالحالية  الدراسةاعتمدت .4

ليل عينة بحثها وتحرير الصور الكمبيوتر اداة لتح برام بوكر  دراسةالسابقتين، فقد اعتمدت  الدراستين

المنهجين، الوصفي والتاريخي في تحليل عينة بحثيهما .  (القيق  دراسةومعالجتها فنيا، في ما اعتمدت 

 بحثها وآليات اشتغالها . ادراءاتالسابقتين في منهجيتها وفي  الدراستينالحالية من  الدراسةافادت 

 

 

 

 

 اجراءات البحث: الفصل الثالث 

 :تمع البحثمجأوال: 

بعممد  طمم ع الباحثممة علممى ممما منشممور ومتيسممر مممن مصممورات اللوحممات المتعلقممة بمجتمممع البحممث والمحممددة  

فممي الرسممم العراقممي المعاصممر ،اسممتطاعت الباحثممة  حصمماء مجتمممع  فممي سمممات الرمزيممةدراسممتها فيممما يتعلممق 

 ( لوحة فنية .30بحثها بم  

 ثانيًا: عينة البحث 

(  لوحممات فنيممة مممن الرسممم العراقممي المعاصممر بصممورة قصممد ة 3ثهمما والتممي بلغممت  اختممارت الباحثممة عينممة بح

 وعلى وفق الضرورات ا تية :



 

 
 

 العراقي الرسم من مختلفة مراحل تمثل ( نما ج3  اختيار تم فيها ثقافيا الرمز توتيف .1

بغيممة  تممم  ختيممار النممما ج لغممرض تحقيممق هممدف البحممث الحممالي اسممتنادام  لممى  راء مجموعممة مممن الخبممراء  .2

 التأكد من ص حيتها و م ءتمها هدف البحث .  

تأثير و همية هذه األعمال تاريخيام ووجدانيام واجتماعيام في حركة الفن التشكيلي والعمالمي ،والسميما الرسمم  .3

 العراقي المعاصر .

 اختيار لوحات الفنانين الذين كان لهم حضور متميز على الساحة الفنية  . .4

 ثالثا: منهج البحث:

 تم اعتماد االسلوب الوصفي التحليلي في تحليل عينة البحث 

 رابعًا: أداة البحث :

علمممى المؤشمممرات التمممي اسمممفر عنهممما االطمممار النظمممري  ةالباحثممم تممممن  جمممل تحقيمممق همممدف البحمممث ، اعتممممد 

 مضامين الفصل الثاني.واالط ع على 

 

 تحليل العيناتخامسًا: 

 ( 1عينة رقم   

 اسم العمل : الشهيد . 

 فنان  : ع ء بشيرال

 .  1980سنة النتاج : 

 العا د ة : مركز بغداد للفنون . 

 الوصق



 

 
 

اللمموح تتخممذ كممما يبممدو طابعمما تخيليمما ممسممتوحى مممن مفهمموم الشممهادة ويممرب  الفنممان هنمما بممين الفممن وقمميم 

نسانية المجتمع العليا الن موضوع الشهادة تشكل موضوعه  ساسية في مسار فنه  لك  ن األبعاد الفنان ال

والنفسمممممية وانشمممممغاالته الجماليمممممة والفلسمممممفية حمممممول المممممموت والحيممممماة والحريمممممة واالسمممممت ب النسممممماني والخممممموف 

والقممدر،عمقت اهتمامممات الفنممان بهممذا االتجمماه الصممعب . الن هممذا الموضمموع  عتمممد فممي مصممدره علممى الواقممع 

الحممرب العراقيممة اليرانيممة، االجتممماعي المعاصممر    تصممور هممذه اللوحممة مشمماهد متخيلممة مسممتوحاة مممن وقمما ع 

،فاللوحة تصمور جنمد ام فمي لحظمة استشمهاد داخمل موضمع متقمدم  خمرج ممن ر سمه ا لمي ،المذي اصمبح جمزءام 

مممن خممو ة يرمممز  لممى ارتبمماط عقممل النسممان و فكمماره بمصمميره ،طمما ر ابممي   حمماول الطيممران ولكممن هنممام ممما 

ة المصميرية واالرتبماط القموي بمين اليمد والبندقيمة ،  منعه ويطوقه ، ويمسك بندقيته بيد آليمة تعبمر عمن الع قم

  غم  عينيه بقدر كبير من االطمذنان على ما  جري حوله وبثقة عالية بمصير وطنه و رضه.  

 التحليل

حاول الفنان مزج الحلم بالواقع  ي انه  ستمد مقومات تكوين اللوحة من وحدة العناصر البصرية والع قات 

تها لعالم األح م وال منطق ،وهذا يتفق  لى حد بعيد مع ما جاءت بمه السموريالية .  التي تنظمها مع م ءم

وان الحلم والواقع، المتناقضين في الظاهر ،سيتحدان في نوع من الواقع المطلمق ،سموريالي ،وهمذا مما  قابمل 

،فالنسممان الممذي  االتحمماد او الوحممدة بممين البمماطن والظمماهرفي الصمموفية . للشممهادة عنممد الفنممان قيمممام ومعمماني

يواجممه قممدره وزمانممه بجممر ة تصممل  لممى مرحلممة الشممهادة هممو  نسممان شمممولي ومممن هنمما جمماء اهتمامممه بالمضمممون 

الذي  مثل المعنمى والمغمزى المذي  حماول  بمرازه عبمر مبمادئ االستشمهاد ،والمذي  غطيمه الفنمان بوعماء شمكلي 

ضمممون، وهممذا  عنممي ان الفنممان عمم ء بشممير  ي سمممة غرا بيممة ،توجهممه مخيلممة الفنممان فالشممكل هنمما بمثابممة الم

رسممم الفكممرة ،فهممو صممانع  فكار،والشممكل لد ممه وسمميلة للوصممول  لممى المعنممى .  وهممذه سمممة عامممة فممي لوحممات 

ع ء بشمير،   نجمد الفنمان يرسمم الفكمرة قبمل ان  كمون قمد  عطمى اللوحمة  هميتهما كلوحمة ،فالشمهيد المذي  جمد 

ا يم الكبمرى ،فانمه بالوقمت نفسمه متطلمع نحمو السم م ،وممن هنما ال نفسه في موقق المواجهة دفاعام عن المف



 

 
 

 مكن فصل العناصر الشكلية وع قاتها عن البنية الذهنية ،التي تمثل األرضية الفلسفية الذي تستقر عليمه 

همممذه العناصمممر ممممع ع قاتهممما، فمممالخ  ممممدغم ممممع اللمممون بقممموة للوصمممول  لمممى الكشمممق عمممن جماليمممة األشمممكال 

ضها ،بما يتناسمب ممع الفكمرة المضمادة للر يمة الواقعيمة التمي لوالهما ألصمبح المشمهد بأكملمه وع قاتها مع بع

ليس  ال توثيقام لمشاهد عادة ما تتكرر في الحرب .     اعتمد الفنان فمي عمليمة النتماج علمى مرجعيمات ال 

خضمممر الزيتممموني واعيمممة للتعبيمممر عمممن فكرتمممه ، وسممماعده علمممى  لمممك اختيممماره لأللممموان البممماردة والتمممي شمممملت األ

وتدرجاته والترابي واألزرق الهادئ ،فقد توحي األلوان المنسجمة على األلفة بين الشهيد والمكان ، ي وطنمه 

فكأنه بيته ،ويشكل الشهيد مركز السيادة على المساحة التصويرية بالنسبة لباقي السطوح المحيطة المعتممة 

 يس وهمممو الشمممهيد  و الصمممدر العممماري المضممميء  لمممي حمممد مممما ،محاولمممة لتسممملي  الضممموء علمممى الموضممموع المممر 

والملمممس الخشممن لكتفممه األ مممن مممما لممه  ثممره فممي مممنح الشممكل صمميغة جماليممة ينفممرد بهمما الشممكل الممر يس لهممذه 

اللوحممة .و عطمماه الخصوصممية وفممي الوقممت نفسممه وعممن جمم ل الموضمموع وسممموه لممم  حمماول الفنممان زيممادة  ي 

 م العليا للشهادة خير تمثيل.شيء للوحة مكتفيا بالعنصر الذي  مثل الاي

 

 ( 2عينة رقم  

 عنوان اللوحة:  اكرة الحرب. 

 الفنان: فاخر محمد.                                                

 .1984سنة النتاج: 

 العا د ة: مقتنيات الفنان 

 الوصق

حمدود الممر س رمموز و شممكال  مثمل المر س النسمماني المقطموع عنصممر السميادة فممي اللوحمة، رسممم فمي داخممل    

تراثية، وخطوط، ومثلثات تشبه األشكال في البس  الشعبية، وورود كل هذه التكوينات رسممت بمألوان زا يمة 



 

 
 

 ات بهرجممة لونيممة عاليممة تنممب  بالحيويممة، والممر س بعممين كبيممرة ورممموش طويلممة تشممبه العيممون فممي التماثيممل 

ت بمممالر س واحتضمممنته ممممع وجمممود  ربعمممة  شمممكال السمممومرية. والمممر س سممماكن علمممى  رض خضمممراء زا يمممة  حاطممم

لحيوانممات وهمممي سممممكتان، ود ممك، فضممم م عمممن مخلممموق  سممطوري  حممممل بيمممده  شممبه بالصمممولجان،  مممما الجمممزء 

األعلى من اللوحة وهي السماء فقد مثلمت بماللون األحممر الملتهمب تحلمق بهما سمبع طما رات بماللون األسمود، 

 ن شدة اللهب.زيادة على الشمس التي تكاد تحرق السماء م

 التحليل

مثلت رسوم الفنان  فاخر محمد (ملمحا اساسميا ضممن مسمار الرسمم العراقمي فقمد عمرف همذا الفنمان بجممال  

البيذمممة االجتماعيمممة العراقيمممة واالشمممتغال علمممى االسمممرار الداخليمممة  للبيذمممة العراقيمممة مركمممزا فيمممه علمممى الفمممرد فمممي 

همممذا العممممل  لمممى مجموعمممة األعممممال  ات المضمممامين المجتممممع وهمممذاما نشممماهده فمممي همممذا العممممل ا    ينتممممي 

النفسية واالجتماعية  ا   يمنه الجانب النفسمية كسملطة ر يسمة فمي لوحمة الفنمان فماخر محممد    مثمل الفنمان 

ر سممممام مقطوعممممام لنسممممان  لممممك المنظممممر المممممؤلم الممممذي تكممممررت مشمممماهده خمممم ل الحممممرب العراقيممممة اليرانيممممة فممممي 

ار نفسممية علممى المممواطن العراقممي ، و عنممد اشممتداد األزمممات السياسممية فضمم م  الثمانينيممات وممما  فرزتممه مممن آثمم

عن  الجانب االجتماعي الذي جسده الفنان  الذي شكل مصدرام مهمام من خ ل توتيف مفرداته في العمل 

ومما  الفني، فالرث الرافديني بما  شتمل عليه من غزارة التعبير رمزيام وا قونيام فضم م عمن المموروث الشمعبي

 شمتمل عليمه ممن خصموبة فمي المعنممى وإمكانيمة فمي التعبيمر زيمادة علممى طبيعمة البلمد الجغرافيمة وتنوعهما مممن 

حيث العادات والتقاليد والزي وغيرها كل  لك شمكل سملطة كبيمرة مارسمت حضمورها فمي  همن الفنمان شمعوريام 

السم م والهمدوء واألممان المذي  وال شعوريام .من خ ل بنية محملة بمضامين  نسانية تبحث عمن الحنمين  لمى

 فتقده العراقيون زمنام طوي م وقد قام الفنان بربطمه باألشمكال الطوطميمة واألسمطورية والكشمق عنهما بأسملوب 

محمل بالدالالت الرمزية ، فالنسان هو الهدف األساسي لذلك فقد ركز الفنان بالتحديد علمى ر س النسمان 

ألفكممار و كممرم  عضمماء جسممم النسممان ،    قصممد مممن ورا ممه الحصممار حيممث الممدماغ والحممواس وبوصممفه منبممع ا



 

 
 

د زمانيمممام ومكانيمممام ،  ال  نمممه ينقمممل  الفكمممري وإعتقمممال العقمممل النسممماني ضممممن  جمممواء بمممدى مظهرهممما غيمممر محمممدن

المشاهد  لى زمان ومكان الحدث نفسه وإلى داخل مفرداته النفسية ،  ي الى داخل النسان  اته ، وبمعنى 

ده الفنمان ،  لقمد  سمتطاع الفنمان  ن  كشمق عمن  عمماق النسمان آخر يبقى ضم ن الطمار الرممزي المذي حمدن

وعذاباتممه وفممي  الوقممت نفسممه  عممن األمممل الممدفين المعبممر عنممه مممن خمم ل األلمموان الغنا يممة والتممي كممان ر س 

فالنسممان النسممان هممو المحممور الممذي تممدور بداخلممه األشممياء وبممما  حويممه فممي داخلممه مممن تممداعيات األفكممار ، 

الذي  ستقر ر سه وس  الحشا ع  مثل الغربمة والعزلمة وهمو مشمبع بمالحزن العميمق النمابع ممن حيمرة النسمان 

حيمال مصمميره المجهممول ،    كممان البلممد  عمميع فممي حالمة حممرب   الحممرب العراقيممة اليرانيممة ( وإنعكمماس  ثرهمما 

ألحمر للسماء الدامية التي طغى لونها وصداها الواضح في بنية العمل الفني وتبدى  لك من خ ل اللون ا

على قرص الشمس ليبدو مظهرها حزين وباكي على مصير األرض المجهول وقد شبه مشهدها بالسطورة 

الملحمية وقد غطت سماءها طا رات حربية تقصمق البلمد لتتمرم آثمار الحمرب والمدمار ، لمذلك فقمد وثنمق همذا 

جت بممالحنين  لممى  رض آمنممة وسممماء صممافية لممذلك نجممد  ن العممل جممزءام مقتطعممام مممن  اكممرة الحممرب التممي ضم

الشمممخد المسمممتلقي قمممد  غمممم  عينيمممه عمممن النظمممر  لمممى تلمممك السمممماء الملتهبمممة ومممما  حمممدث فيهممما والنشمممغال 

بالتفكير بمرموزات شعبية وزهور وحشا ع و شكال قريبة  لى البس  والسجاجيد الشعبية الراسمخة فمي تفكيمر 

العراقممي فممي مون مسممتل مممن لمحمات الواقممع بطريقممة جسممدت آممال النسممان المجتممع العراقممي ليعبممر عمن مضمم

 تلك المدة .

 

 ( 3عينة رقم  

 عنوان اللوحة: الحرب.                                                               

 الفنان: محمد تعبان. 

 .1986سنة النجاز : 



 

 
 

 

 الوصق 

، فاللوحة تتكون من  شمكال هندسمية اختلفمت بمين المربمع، والمسمتطيل  غلب على اللوحة البناء الهندسي    

تتممداخل فيممما بينهمما، وتتنمموع  حجامهمما ومواضممعها فممي اللوحممة، وتنوعممت مفممردات العمممل مممن حيممث  لوانممه بممين 

األحمر، واالوكر، والبني، واألسود، واألخضر، ويكاد اللون األسود يدخل في تركيبمة جميمع األلموان تقريبمام، 

توت اللوحمة بعم  األجمزاء ممن  غلفمة الكتمب، و احتموت اللوحمة فمي اليممين صمورة مجلمة الممر ة عاريمة و اح

تظهر، وهي تغسل البنهما العماري وبم ممح ليسمت عراقيمة، وهنمام حرفمان باللغمة العربيمة س،ع  سمفل  سمار 

 اللوحة.

 التحليل

للسممملطة السياسمممية واجتماعيمممة  اسمممتلهم الفنمممان موضممموع الحمممرب فمممي لوحتمممه التمممي دللمممت علمممى اثمممر كبيمممر     

والنفسية كبنية ضاغطة، وكسلطة ر يسة، فالتكوين العام للوحة  عطي نوعام من الحساس بماأللم، والمعانماة 

من خ ل اللون األسود، الذي تداخل مع كل مفردات اللوحة، ولفها في جمو ممن الكآبمة العاليمة، فضم م عمن 

ها على سطحه التصويري، وعمق الفنمان تماهرة الحمزن وداللمة استعمال الفنان ألش ء من كتب ممزقة وزع

 األلم من خ ل مشهد المر ة العارية مع طفلها التي مثلت بشاعة ما آل  ليه النسان. 

تداخل اللون األسود في هذه اللوحة مع مكونات مفرداته التصويرية ليسيل فمي بعم  المنماطق، ويمتمزج    

مممن خمم ل  لممك  تهممار وحشممية الحممروب ودمارهمما، ولممم  كممن الفنممان فممي  مممع مفرداتممه البصممرية حمماول الفنممان

فرضه ضيق األفق، بل كان خطابه شموليام وإنسانيا من خ ل استحضار مفردات غير محلية، وهي  غلفة 

الكتممب،  ضممافة  لممى صممورة المممر ة العاريممة مممع الطفممل، فخطابممه هنمما كممان مممع النسممان  ينممما كممان، ولممم  كممن 

 هوال الدمار في بلده وما شكلته من سلطة عليمه، و لمم  كمن بمنمأى عمن التمداعيات التمي  الفنان بمعزل عن

تحمممي  بالبلمممدان األخمممرى جمممراء الحمممروب التمممي خلفتهممما األنظممممة التوسمممعية، فمحليمممام كمممان يتعممما ع ممممع حابمممة 



 

 
 

لتي شكلت الثمانينيات والتي حملت معها الفاجعة والدمار على المستوى النفسي واالجتماعي في العراق، وا

بمجملهمما سمملطة وبنيممة ضمماغطة علممى الفنممان وغيممره مممن الفنممانين الممذين عاشمموا فاجعممة الحممرب انعكسممت فممي 

منجزهم البصري. ويظهر األثر الواضح للسلطة االجتماعية والنفسية على الفنان ممن خم ل تطرقمه لقضمية 

األراممل واليتمامى ومزيمد ممن كبرى  ثرت بشكل مباشر على المجتمع العراقي عمومام، فمأهوال الحمرب خلفمت 

المظاهر ال   نسانية والتي تتوالد لتشمكل  مراضما اجتماعيمة، ونفسمية خطيمرة والتمي قمد تمؤدي بمالمجتمع  لمى 

الهاويممة. ولقممد تجمماوز الفنممان بتشممكي ته الواقممع الموضمموعي  لممى تشممكي ت  ات طممابع رمممزي مؤكممدام حضممور 

للصورة، ولم تمثل الهيكلية النم  المعروف للصورة بمل مثلمت السلطة النفسية شكل من خ لها البناء الفني 

 جزاء من مقاطع متفرقة   غلفة كتب، صورة الجريدة( حماول الفنمان ممن خ لهما  ن يثيمر المتلقمي  لمى عظمم 

المأساة التي  لممت بالنسمان متخطيمام بمذلك حمدوده الزمانيمة والمكانيمة، فقمد دمم  الفنمان بمين  كثمر ممن زممان 

خمم ل  لصمماق مفممردات متنوعممة، رمممز مممن خ لهمما  لممى  كثممر مممن بلممد، و كثممر مممن لغممة متخطيممام ومكممان مممن 

محيطه االجتماعي والنفسي  المحلي  لى فضاء  وسع شمل النسان برمتمه فمي معاناتمه ممن ويم ت ودممار 

تمثل في  الحروب. ولم  كن  لك بعيدام عن السلطة الفنية للحركات الفنية في  مريكا حيث درس الفنان، بما

منجممزه مممن تممأثر واضممح بالتعبيريممة التجريد ممة، والدادا يممة . قممدم الفنممان موضمموعه عممن طريممق اسممتثارة المتلقممي 

 هنيام في  دراكه للمعاني من خ ل ر يته  الفنمان( الفنيمة، فمأجواء اللوحمة عاممة تحممل صمفات جديمدة لعمالم 

الفنان ممن خ لهما  ن  شمد المتلقمي للصمورة جديد يتخطى عالم المحسوسات، وعبر دينامية داخلية استطاع 

ويسممتثيره فممي االسممتجابة لجمممال توليفاتهمما، وتعممدد معانيهمما، والتوغممل فممي مضممامينها، وتبممرز السمملطة الذاتيممة 

والنفسية  للفنان من خ ل سلطة المخيلة في التعامل مع مفردات المشهد فمي سملطتها الحضمورية، وتمداخل 

 بمخزونه البصري الذي  كد من خ له سلطته الذاتية وقدرته البداعية. الزمان والمكان الفني مستعينام 

 

 الفصل الرابع



 

 
 

 النتائج : 

االجتماعية  من خ ل التعبير بالشكل الواقعي  و المحرف و المشوه   سمات الرمزيةاثر   ظهر .1

ة والتقصير والمختزل والهندسي و بأستخدام آليات التكبير والتصغير والكثار والق ل واالستطال

 (.3،2،1والحذف والضافة والتسطيح والع قات فتظهر األبعاد النفسية في العينات  ،

 ن مستوى التعبير بالتقنية والتكنيك وما تحمله من  بعاد نفسية واجتماعية وهو مما  ميز الرسم  .2

 العراقي المعاصر. 

ة للمضامين المقترنة باشكال استطاع الفنان العراقي تاسيس بنية تصورية ومعرفية ،من خ ل عرض .3

 المر ية ،ليتفاعل معها المتلقي ،محاوال استنباط المضامين المخفية وراء المر يات 

النسانية واالجتماعية والنفسية  في بنية الرسم العراقي المعاصر , وجاءت  سمات الرمزيةتعددت  .4

ي حفلت بها  ساليب الفنانين   فرادام متوافقة مع المقاربات التحليلية للر ى التعبيرية والداللية , الت

 وجماعات( . 

سعى الفنان العراقي من خ ل لوحاته  لى تأكيد  ثر الحايقة  النفسية والواقع االجتماعي الذي  صوره،  .5

، واقع مؤسس في  هن وخيال الفنان،  على الرغم من انه ليس واقعا فعليا بل هو صورة عن واقع مواز 

ه من درجة اقترابه من الحقا ق التي نختبرها ونعيشها في حواسنا وهو  كتسب صدقه ومشروعيت

 ،(.1،2،3و فكارنا و اكرتنا كما في العينة   

االجتماعية من خ ل التعبير باللون وما  حمله من دالالت نفسية ورمزية  سمات الرمزيةتهرت   .6

 (مالية  كما في العينة واصط حية وبآليات االشباع  واالفقار والشفافية والع قات اللونية الج

،3،2،1) 



 

 
 

النفسية واالجتماعية من خ ل توتيف الفنان العراقي للجانب التقني على  سمات الرمزيةتهرت  .7

( الن لكل فنان  سلوبه الخاص به فلكل فرد طريقة 1،2،3السطح التصويري والمتحقق في العينة  

 متميزة في االحساس والشعور .

ة  ثر واضح في التأكيد على ان الجانب النفسي لدى الفنان الينفصل ان الرسم العراقي المعاصر ل .8

عن الجانب االجتماعي والثقافي والسياسي , المتمثل في الصور المنقولة من الخزين الشعوري 

 وال شعوري ل حداث االنسانية واالجتماعية .

ان من خ ل تشكل شكل الخروج عن المألوف صيغة للتعبير المستمر عن المعطيات الذاتية للفن .9

المضامين النفسية واالجتماعية و عبرت على قصد ة خالصة توحي بالتوجه نحو غا ة  و غرض 

 معين يهدف اليها الرسام 

 

 

 

 

 االستنتاجات

 رتب  البعد النفسي واالجتماعي  بالعمل الفني  رتباطام وثيقام عبر تاريخ الفن الطويل بوصفه قيمة   .1

 وحي بين النسان و اته وبينه وبين غيره  تحقق ضربام من التواصل الر 



 

 
 

بنية الرسم العراقي المعاصر استعارت , المضمون النفسي واالجتماعي, من الموضوعات التي تنطوي  .2

على قدر  كبير من  األلم والحزن( كم الحرب , والفقر , والمرض , الظلم واالستبداد , , , الموت , , , 

 الهجرة , ,( . 

امين النفسية واالجتماعيةفي الرسم العراقي المعاصر , على مؤثرات  دراكية استحوا  صور  المض .3

حسية , تقوم باختراق السياق الواقعي للمشهد , وإحداث طاقة جذب بصرية , عبر م مسة الوجدان 

 والعاطفة وإثارة المشاعر , والتفاعل المباشر مع بنية الصورة .

 ع على مكونات مجتمعه من جهة والكشق عن  تاح الرسام العراقي المعاصر فرصة لإلط   .4

مكنونات عوالمه الداخلية من جهة  خرى وهذا ما جعله يتمكن من السيطرة على نشاطاته الواعية 

 وال واعية مما  كسبة الخصوصية والتفرند في التعبير بصريام 

 صيل . ستطاع الرسم  والرسام العراقي المعاصر رسم م مح تثبت هوية الفن العراقي األ .5

الجتماعي والنفسي على تغذ ة  فكار الرسام العراقي المعاصر ما جعله  عكس هموم اعمل الواقع   .6

 نفسة و مجتمعه على  السطح التصويري . 

 التوصيات 

على المتخصصين في دا رة الفنون التشكيلية، جمع اعمال الفنانين العراقيين المعاصرين وتصويرها  .1

اصة مع كافة المعلومات الخاصة بهذه االعمال من   اسم ووضعها في موسوعات ومجلدات خ

العمل، الاياس، تاريخ االنتاج، المادة التي نفذ بها العمل ، العا د ة( وتعميمها على كافة مكتبات 

 الجامعات العراقية والسيما كليات الفنون الجميلة ، ونشرها ا ضام على شبكة االنترنيت.



 

 
 

ميلة على اقراص ليزرية يوثق فيها حياة الفنانين العراقيين المعاصرين احتواء مكتبات كليات الفنون الج .2

 . و عمالهم
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة ديالى

الفنون الجميلة كلية   
الفنون التشكيلية قسم   



 

 
 

 
 

 

المعالجات التجريدية للشكل في رسوم الفنان 
 ضياء العزاوي 

 

 بحث مقدم

 قسم الفنون التشكيلية   –الى مجلس كلية الفنون الجميلة 

 نون التشكيلية  وهو جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس في الف

 

 تقدمت به

 الطالبة / ياسمين فليح مجيد
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 الهداء:
 ح حيرة سائليه ,إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره ..أو هدى بالجواب الصحي

 فأظهر بسماحته تواضع العلماء , وبرحابته سماحة العارفين.

 ..البحثة على هذا مشرفال(   رؤى خالد الشهاب) االستاذة  الفاضلة م.م

 الى من رسم لي الطريق الى النجاح وكان بجانبي دائما في طريق الخير والفالح 

 والدي العزيز حفظه هللا ورعاه 

 م التي تفرح لنجاحي وسعادتي  الى والدتي الرؤو

 االحباء... وشقيقاتي اشقائي إلى
 

 الى كل من ساعدني وساندني في جهد او نصيحة في اكمال بحثي هذا 

 . حباً ووفاءً  هدي هذا الجهد المتواضعا
 

 

 الباحثة 

 

 ب

 

 

 

 



 

 
 

 :شكر وتقدير
أ لي من األسباب ما أحمد هللا سبحانه وتعالى وأشكره أن منَّ عليَّ بإنجاز هذا البحث، وهي

 : لذلل به الصعاب فله الحمد. وامتثاالً لقول هللا عز وج

 )َوإإْذ َتََذََّن رَبُُّكْم لَئإْن َشَكْرُُتْ ََلَزإيَدنَُّكْم  (                

 . )من لم يشكر الناس لم يشكر هللا ((:وامتثاالً لحديث الرسول الكريم )

التي   رؤى خالد الشهابالى استاذتي م.م ناني فإنني أتقدم بخالص شكري وعظيم امت

تفضلت بقبول اإلشراف على هذا البحث، والذي وجدُت فيها األستاذة الناصحة،  والناقد 

البصير، التي لم تبخل علي بأية نصيحة فقد كانت نعم المعين بعد هللا تعالى، فجزاها هللا 

إلى كل من أسهم وساعدني في إنجاز عني كل الخير. كما أتقدم بجزيل الشكر وفائق التقدير 

 هذا العمل. فأسأل هللا العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

 

 

 

 الباحثة                                         

 

        

 

 ج

 

  البحث ملخص

 

 مهما جزءا هاباعتبار(  المعالجات التجريدية للشكل في رسوم ضياء العزاوي)  بدراسة البحث هذا يُعنى

 آفاق نحو ودفعته الغربي الفن قادت والتي الحديث الرسم في الشكل على بنية طرأت تحوالت عدة من



 

 
 

 ومتابعة رصد البحث هذا لنا فيتيح - جديدا مسارا التجريدية في الشكلية التحوالت أخذت حيث.  جديدة

 التي والمعالجات باآلليات  فتنامعر زيادة إلى يؤدي ان أيضا شأنه ومن ، لوحاته في الشكل معالجات

 . الخالص التجريد نحو به ودفعت الشكل بنية على طرأت

 تتمحور والتي البحث مشكلة(  المنهجي اإلطار)  األول الفصل احتوى ، فصول أربعة ، البحث تضمن

 يةوأهم الفنان ضياء العزاوي، لوحات في وآلياته للشكل المعالجات التجريدية  مسوغات وتقصي برصد

( المعالجات التجريدية للشكل في رسوم )ضياء العزاوي يكشف الذي البحث وهدف ، إليه والحاجة البحث

(. باإلضافة  1990-1980فقد اقتصرت على االعمال التي رسمها الفنان في الفترة )  البحث حدود أما ،

 البحث. سياق في وردت التي الى المصطلحات

 

المبحث االول ) الشكل  تناول ، مبحثان النظري اإلطار فقد تضمن ،( ريالنظ االطار)  الثاني الفصل أما

المفكرون. اما المبحث الثاني فقد  و الفالسفة به جاء التي الطروحات أهم في الفكر الفلسفي ( وعرض

تتبع الشكل في الفن التشكيلي من حيث المراحل الزمنية لالتجاهات الفنية وتم التركيز على  )التجريدية 

م تناول مؤشرات االطار النظري . واحتوى الفصل الثالث على مبحثين كان االول بعنوان : السيرة (,ث

الذاتية للفنان بينما احتوى المبحث الثاني اجراءات البحث متضمنا مجتمع البحث وعينته وطريقة تحليل 

 ( نماذج .  3العينة وتحليل عينة البحث ) 

 ج واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات فضال عن قائمة المصادر. اما الفصل الرابع فتناول اهم النتائ

 

 

 

 

 



 

 
 

 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع

  واجهات البحث

  ملخص البحث

 1 الفصل األول /اإلطار المنهجي

 1 مشكلة البحث

 2                     أهمية البحث   

 2 هدف البحث

 2 حدود البحث:

 2 تحديد المصطلحات

 6 : الشكل ) فلسفياً وفنيا(  االطار النظريالفصل الثاني/ 

 8 الشكل في الفكر الفلسفي المبحث االول: 

 14 الشكل في الفن التشكيلي المبحث الثاني: 

 18 الدراسات السابقةاالطار النظري و  اعنه المؤشرات التي اسفر

 اجراءات البحثالفصل الثالث/ 

 وعينته وتحليل العينة  مجتمع البحث ومنهجه واداته
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 26 والتوصيات والمقترحات البحث الفصل الرابع/ نتائج

 28 المصادر

 



 

 
 

 

 

 الفصل االول 

 االطــــار المنهجــي 

 مشكلة البحث :

 او ثقافية هامة وتغيرات تحوالت السريع، العلمي نتاجا  للتطور العشرين القرن وبداية عشر الثامن القرن نهاية مع العالم شهد

 التطور ومع الحداثة، ما بعد اتجاهات الى الكالسيكية من الفنية الحركة وتطور الفن على انعكست وسياسية والتي اجتماعية

 مفردات تكوين الى لتنطلق الفنية، والحركة المجتمع ثقافة في تبعه تغير عشر التاسع القرن نهاية في السريع التكنولوجي

 وتغيرت مجال الفن في كثيرة تحوالت حدثت االولى العالمية الحرب نشوب ( ومع1) .يثالحد بالفكر خاصة تشكيلية جديدة

 يجعل حيث الفن، هدف في النظر وأعاد التقليدية، القيم الجمالية عن أعماله في الفنان أو ابتعد الفن عليها يقوم التي األسس

 بما فنه يمارس الفنان يعد جديدة فلم فنية اتجاهات فظهرت أحداث، من يعيشه وما ومجتمعه نفسه عن يعبر بها لغة الفن من

 كذلك خصائها، ودارسة واعدادها الخامات مع التعامل هو الفنية يميز أعماله ما أصبح بل سابقة، فنية قواعد أي تقتضيه

 الى قاده والذى الحديث الفنان يميز الحس اإلبداعي وأصبح أفكار، من بداخله يجول وما ذاته عن والتعبير الفنان إعادة رؤية

 يحقق تشكيلي به بناء ليشكل الطبيعة، مظاهر عن ابتعدت والتي أشكاله يوظف أن فيه يحاول الفنان الذي التجريدي االسلوب

 والمالمس واألشكال والمساحات واأللوان الخطوط إيقاعات عن طريق الجمالية القيم ليظهر المجرد الشكل عالقات خالله من

 ( 2المرئي.) بالواقع صلة أي التشكيلية مفرداتال تكون لهذه أن دون

 :  سؤال مشكلتها باالتي الباحثة تطرح خالل ما تقدم ومن

  فـي رسومات ضياء العزاوي. للـشكل المعالجات التجريدية  ماهي آلية

 

 والحاجة اليه : البحث أهمية

شكل لرسوم ضياء العزاوي , اما الحاجة لهذا البحث التجريدية في بنية ال تكمن اهمية البحث في التعرف الى آليات المعالجات

 فتكمن في االتي :

 .الفنان ضياء العزاوي وتقنياتها البنائية عند المعالجة التجريدية للشكل آليات على الفن دارسي إطالع -1

 لتلقيا آليات لتصعيد الشكل لتحوالت الفنان رؤية تدعم التي المعرفية المرجعيات فهم خالل من البحث هذا يسهم -2

 .الفن طلبة لدى الذائقة وتنمية الجمالي

 .الدارسين للفن التشكيلي إفادة إمكانية -3

 

 

, الفنية التربية كلية, ماجستير رسالة, جديدة معدنية صياغات لعمل الهندسية للتجريدية الجمالية القيم, النور ابو عفيفي محمد عبير (1)

 .15ص, حلوان جامعة



 

 
 

 .16سابق ,ص  النور, مصدر ابو عفيفي محمد عبير (2)

 

 هدف البحث : 

 ضياء العزاوي. رسوم في المعالجات التجريدية للشكل  كشف إلى البحث يهدف

 

 البحث : حدود

 (  2000 – 1980الحدود الزمانية :   الفترة )  -1

 الحدود المكانية :  العراق  -2

 ضياء العزاوي. لوحات في الحدود الموضوعية : المعالجات التجريدية للشكل  -3

 لمصطلحات تحديد ا

 المعالجات  -1

 

 المعالجة  لغة :  -

 معالجة ) اسم( 

 معالجة مصدر عالج 

 الجمع ) معالجات ( 

ل ي ة   اْلَمَواّد   ُمعَالََجةُ   ( 1َوَسْبُرَها.) تَْحل يلَُها:  األَو 

 

ً   المعالجة -  : اصطالحا

 

 :االتي لمفهوما وفق( علج) باب( القاموس جواهر من العروس تاج) معجم في وردت المعالجة، قد

 أمارسه أي( اعالجه ظهر صاحب اني: )االسلمي حديث وفي ومارسه زاوله: ومعالجة عالجا   الشيء اي( عالجه) ان 

 (...دينكما عن فعالجا علجان انكما: وقال وجهةٍ  في برجلين بعث انه: ) عليه السالم  علي حديث وفي...عليه وأكاري

 عالجته( فقد ومارسته زاولته شيء وزاواله وكل به واعمال اليه ندبتكما الذي العمل مارسا وعالجا: أي

 او الممارسة هي اللغة في ،فالمعالجة (زاوله: وعالجا   معالجة   الشيء عالج( )ج ل ع) باب( الصحاح مختار) في ورد كما

 .االرادية لألفعال التطبيقية المزاولة

 اجرائيا  

 

 الجامع المعاني معجم (1)



 

 
 

 

  -:بانها اجرائيا   تعريفا  ( معالجةال) الباحثة وتعرف

 تنزع جديدة آفاق لولوج االولية المعطيات باستلهام نجاعتها من التطبيقي والتحقق وجمالية فكرية لصير اختبارية ممارسة)

 غير وفكرية جمالية حسية معرفة الى تفضي ثابتة غير ادائية طرائق وايجاد المدركة وكينونتها هيئتها عناصر االشياء عن

 (.مطروقة

  التجريدية -2

 : لغة التجريد

 (1عزل صفة او عالقة عزال ذهنيا , وقصر االعتبار عليها , او ما يترتب على ذلك .)

 

ً  التجريد  : اصطالحا

 :يأتي ما ومنها التعريفات، من العديد له

 تفاصيله من يعيالطب الشكل تخليص": اإلسالم قبل العرب فنون في التجريد" كتابه في علوان فاروق عند التجريد -

 .رسمه الُمراد للشيء الجوهريّة الفكرة عن الُمعبّرة باألشكال واالكتفاء الجزئيّة،

 الشكل من الجوهر استخالص": اليوم حتّى النهضة عصر من أوروبا في الفن" كتابه في بهنسي عفيف عند التجريد -

 .الحقيقيّ 

 وعالئق الماّدة عن معانيها تجريد سبيل على الجزئيات عن الُمفردة الكلّيات النّفس انتزاع: سينا ابن عند التجريد -

 .ولَواحقها الماّدة

 

 الُمحاكاة عن االبتعاد: دمشق جامعة مجلّة في شعيرة السالم وعبد سلوم سها قول بحسب الُمعاصر الفن في التجريد -

 .الماديّة الحسيّة اهرهمظ وراء الُمتخفّية الجوهريّة الشيء حقيقة عن البحث أو استخراج ومحاولة الّساذجة،

 

 

 

 .م1969/ هـ1379 صدر – بالقاهرة العربية اللغة مجمع – الوسيط المعجم (1)

 

 صفة إلى الوصول اجـل مـن مرئي وال فكري هو ما كل واستهداف ومرئي محسوس هو ما لكل رفض هي والتجريدية

 من الطبيعة بإشكال تنتقل التجريدية فـأن وبهذا ، وشمولي كلي طابع ذات مطلقة جمالية قيم وتحقيق ، الجوهري للشكل مثالية

 (1) .الخالدة الجوهرية أشكالها إلى العرضية صورتها



 

 
 

 التجريد إجرائياً :

 تتبنى الباحثة تعريف سهى سلوم وعبدالسالم شعيرة . 

 الحسيّة مظاهره وراء ةالُمتخفّي الجوهريّة الشيء حقيقة عن البحث أو استخراج ومحاولة الّساذجة، الُمحاكاة عن االبتعاد )

 .الماديّة(

 الشكل  -3

 

 الشكل لغة:  -

 المحسوسة صورته الشيء، وشـكل ، وشكول أشكال والجمع ، والمثل الشبه ، بالفتح الشكل: "  بأنه منظور ابن عرفه

 (2) .وصورة شكله ، تصوره ، الشيء وتشكيل ، والمتوهمة

 هو أيضا والشكل ، صـورتها ، األرض شـكل وتقـول ، صورتهو الشيء هيئة األصل في والشكل ):  بأنه صليبا وعرفة

 (3). والنظير( والشبيه المثل

  : اصطالحا الشكل -

 

 االرتبـاط المتبادل وتحقيـق ، الفني العمل يتضمنها التي المادي الوسيط عناصر تنظيم ) انه على جيروم الشكل يعرف -

 تؤثر التي ،وبالطريقة لألخـر بالنـسبة كل ، العمل في موضعها رالعناص منها تتخذ التي الطريقة على يدل فهو ، بينهما

 ( 4باآلخر( ) منها كل بها

 

 

 .157ص.القاهرة, العربي الفكر دار, العشرين للقرن التشكيلية والرؤية المعاصر الفن مذاهب:  محمد حسن, حسن (1)

 .432 , صوالنشر ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف واألنباء 2ابن منظور : لسان العرب ، ج (2)

 .707,ص,  1982 بيروت, اللبناني، الكتاب دار ،1ج ، الفلسفي المعجم:  جميل ، صليبا (3)

.ص  1970,بيروت والنشر، للدراسـات العربية المؤسسة زكريا، فؤاد:  ترجمة وجمالية، فلسفية دراسة الفني النقد:  جيروم ستولنتيز، (4)

340 . 

 

 وهو الشيء ، كيانه تمام في العمل ذلك يؤسسه الذي القالب او الداخلية لروابطا مجموعة هو ) بأنه الشكل ويعرف جان  -

 (1جـسدا منتظما(. ) تكـون الفن موضوع في أجزائها تدخل وان الشكل وحدة في الكثرة هذه يظم ان يستطيع الذي

حـاالت استقرارها (.  من نسبية حالة فهو ، لها معين وترتيب ، معينة بطريقة للمادة تجميع هو بأنه ) شاكر الشكل ويعرف 

(2 ) 



 

 
 

-  ً  : إجرائيا

 ضياء العزاوي. لوحـات فـي مـا مـضمونا   يحمـل األبعاد ثنائي معين تنظيم وفق للشكل التجريدية المعالجات نتاج هو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 412.ص 1970, القاهرة, النهضة دار, لوقا نظمي عبدالعزيز, انور:  ترجمة, الجمال علم في بحث: جان, برتليمي (1)

 واألدب، والفنون للثقافة الوطني المجلـس المعرفة، عالم الفني، التذوق سيكولوجية في دراسة الجمالي التفضيل:  شاكر الحميد، عبد (2)

 . 242الكويت. ص, 

 

 

 الفصل الثاني 

 االطار النظري 

 الشكل ) فلسفياً وفنياً ( 

 الشكل في الفكر الفلسفيالمبحث االول :  



 

 
 

. بال الفالسفة والمفكرين على مر العصور والـنظم الفكريـة الجوهرية عن حقيقة الكون والوجود وظواهرها المفـاهيمشغلت 

ظهرت طروحات متباينة تدعم كل فلسفة وفق رؤيتها الجمالية والفلسفية الخاصة تجاه وهـذه الـنظم  مراحل سفةتناول الفالفقد 

م جديدة تبلورت من خاللها أفكار فلسفية وجمالية تعلل الحقائق وتـسعى هذه الظواهر، وعلـى اثر هذه المساعي برزت مفاهي

وجه من أوجه تقصي الحقائق عن  باعتبارهالـى تحقيق اإلبداع في كل الميادين وعلى كل األصعدة، ومن هذه الميادين الفن 

 .مكامن األشياء وجوهرها

الفلـسفة تبحـث فـي الوجود فأن البحث يشمل  أن  ، وبماتكوينيا  الشكل في الفكر الفلسفي يقابل المادة فهو ما يميز الشيء  إن

تتمتع المادة بحضورها الفعلي عبـر الشكل ، فالمرئيات قبل عملية تشكلها ) خر آكل الموجودات بتكوينها المادي، بمعنى 

وتمكين للمادة األولى هذا يعني ضمنا  أن الشكل في الفلسفة هو تعين (  1()ليست إال مادة ، وبعدها تصبح محض أشكال

وخصائصها لتتجسد ، ولهذا تصبح النقطة أو الخط شكال عندما تكون مرئية أو قد يكون الشكل محـصلة مجمـوع العناصر 

حتاج إلى شكل يجسدها ويجعل منها وجودا  سن فإنناإلى حيز الوجود ، ما البصرية بنائيا  ، واذا دعت الحاجة الى إظهار فكرة 

 خر. متاح لأل فعليا  

صاحب نظرية المثل الفكرة الخالدة في الشكل السرمدي والذي يعني الجـوهر الثابت وبهذا رفع من  *) أفالطون( لقد اوجد

منزلة الشكل السرمدي معتقدا بأنه ليس واقعي محسوس بالمقارنة مع الواقعيـة العاليـة لمادة الشيء نفسه ، كما أكد على أن 

ولكنها ال تحقـق إال به ، فبما أن فلسفته مثالية لفكرة الجمال والتي ال  الشيء تسبق وجودهفكرة  الماهية تسبق الوجود أي

 , فإن  وجود لها في العالم المرئي

 

 جامعة, الجميلة الفنون كلية,  منشورة غير, دكتوراه اطروحة, الحديث العراقي الرسم في الشكل جماليات: األمير عبد عاصم, األعسم (1)

 .31ص , 1997, بغداد

فاألشكال هي األشياء ( 1. )، فأن شرط اإلحساس بهـا هـو االبتعاد عن الماديات المحسوسة واالقتراب إلى الماهيات والمثل

الثابتة نسبيا مقابل المحسوسات المتغيـرة التي ال تمثل الحقيقة الخالدة، فيرى )أفالطون( المثل الخالدة في األشـكال الهندسـية 

الطبيعة ولكنها تمثل جوهر وماهية تلك الطبيعة. لهذا فهو يرى أن العالم ما هـو إال تكوينات هندسية  التي ال تحاكي شيء من

كروية كانت أم اسطوانية أو مستطيلة إلى غير ذلك . وبهذا أكد على وجود الجمال في النظام والتناسب الهندسي ، إذ يذكر 

ني ما يفهمه عامـة الناس من الجمال في تصوير الكائنات الحية ، بل أن الذي اقصده بجمال األشكال، ال يع( في هذا المعنى 

اقصد الخطوط المستقيمة والدوائر والمسطحات والحجـوم المكونة منها بواسطة المساطر والزوايا، وأؤكد أن مثل هذه 

ح دعوة تحتم على الفنان أو لذا تتض( 2( )األشكال ليست جميلة جماال نـسبيا مثـل بـاقي األشكال ولكنها جميلة جماال مطلقا

  .ال يفهم المعنى الحقيقي للوجود وإال يصبح ناسخا   –المبدع أن يمتلك أفضل الوسائل للمحاكاة )محاكاة المثل( 



 

 
 

أرسطو( الفكر  )ن كل مادة تتجه الن تذوب فيـه، فقـد رفـض إهو جوهر الواقع، و هن الشكل عندفإ *) أرسطو(أما 

ل، واعتبر أن كل موضوع محسوس يمثل كال  من الشكل والمادة فال يوجد شكل بدون مادة وال األفالطوني التجريدي للشك

أن الفن الجميل عند )أرسطو( فلذلك ( 3. )مادة بدون شكل يستوعبها، والشكل وحده هو الذي يجعل الشيء المنـتج أثرا فنيا

)ارسطو( ال يجد الجمال في األشياء المجردة بل هو يتحدد بالنظام والترتيب وامتالكه وحدة عـضوية، وعلى غرار ذلك فان 

موجود فـي األشـكال واألشـياء الواقعية، فضال  على انه صفة من صفاتها الحقيقية، ولكن يجب أن تتسامى عن هذا الواقع 

 (4)  .ثم يتسامى عنها ن للشكل بأن يقلد الطبيعة أوال  أ المحسوس وهـذا يجيز

من خالل تحريره من أي  لشكلية فقد تبوء الشكل أهمية واضحة في فلسفته الجمالية والنقديةصاحب الفلسفة ا *أما )كانت( 

غاية، فكانت فكرة الجمال عنده تتجسد في  فكانت فكرة الجمال عنده تتجسد في األشكال التي تذوب كـل مـضمون،غاية 

 (5.) ي ذاتهااألشكال التي تذوب كـل مـضمون، كـالنقوش والزخارف ، التي يكمن معناها ف

 

 

 . 56ص.1987,  االسكندرية,  الجامعية المعرفة دار,  الجمالية القيم:  عبدالمنعم راوية, عباس (1)
 . 56ص.1983, القاهرة, والتوزيع للنشر الثقافة دار, وتطورها نشأتها الجمال فلسفة:  حلمي اميرة, مطر (2)
 . 61ص .1994, لبنان, 1ط, الفن فلسفة في مقدمات:  رياض, عوض (3)
 .14-13, ص 1964بو ريان , محمد علي : فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة , الدار القومية للطباعة والنشر , ا (4)
 
 

فالجمال لديه هو جمال الشكل الذي يثير االهتمام العقلي بغض النظر عن الغاية ، فالشكل نـاتج عـن عملية عقلية وفق نظام 

ى ان العمل الفنـي مـا هـو إال شـكل صرف، نستلمه دون غائية، وال نرجعه ال(واتساق وصوال للجمال، وقد خلص )كانت(

إلى أفكار أو هواجس خارجة عن نطاقه ، فالشكل عنده متعال علـى المعايير األخرى التي ال تدخل ضمن نطاقه سواء كان 

 (1) ).ذلك على المستوى األخالقـي أم المنطقـي، أم غيـر ذلك

تجلي الفكرة بطريقة )ز من تناولوا مشكلة الجمال والفن في العصر الحديث، فالجمال عنده هو برفلعله من أ *)هيغل(اما 

إذ يعد الفن هو تجلي الفكرة المطلقة والتعبير عنها بشكل مادي محسوس ، فبين بأن هناك عالقة جدلية بين الشكل (  2()حسية

أن المـادة التي ال شكل لها كالمضمون الذي ال شكل د مادي لها، ألنه وجد يوالمضمون، حيث ال قيمة للفكرة دون تجس

 ( 3.)مناسب له، على اعتبار ان األعمال الفنيـة الحقيقيـة هـي تلـك األعمال التي يظهر فيها الشكل والمضمون في هوية كاملة

ن، ولهذا االرتباط والفكـرة عنـد )هيغـل( هـي المضمون الذي يتخذ األشكال الخارجية المناسبة لمستوى تطور هذا المضمو

  -: بـين الـشكل والمضمون يقدم لنا )هيغل( ثالث أنماط رئيسة للفن



 

 
 

النمط الرمزي : ويتمثل في الفن الشرقي والمصري، حيث سيطرة المادة على الفكرة، وفيهـا يطغـى الشكل على  -1

  .المضمون

 .ضمون، فهي مرحلة الكمال الفنيالنمط الكالسيكي: تمثل في الفن اليوناني، وفيها يتعادل الشكل مع الم-2

النمط الرومانتيكي: وفيها اختل التعادل بين الشكل والمضمون ، فان فكرة الجميل تفيض علـى ذاتهـا، وتطغي الفكرة - ٣ 

 فاكتمال) هيغل( تتألف من تالحم المفهومين، الشكل والمضمون  ومن خالل ذلك فأن األعمال الفنية عند ( 4) (على الشكل

 .المضمون باكتمالهين الشكل ر
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، أي تركيب وحدسحدة العمل الفني وعلى تطابق الشكل والمضمون بقوة ، فالفن عنده هو عيـان على و *كروتشه() لقد أكد

 الروح الفنية ال ترى الشكل الصورة )كانت( فـي ذلـك أن لـ قبلي مؤلف من عاطفة )حدس( وعيان )شكل( مستعيرا مقولة 

فالعمل الفني أما ) حيث يتساوى الشكل والمضمون  الفنية بدون استشعار العاطفة، وبالعكس، بل تمزجها فـي وحـدة  ذهنية،

وبهذا فأنه قد دحض القائلين بعزل الشكل والمضمون كل على حدة ، فعمل   (1) مضمون اتخذ شكال أو شكال امتأل مضمونا(

 على أثبات وحدتهما معا ، فالمضمون ال يصبح مضمونا جماليا إال بعد أن يتخذ شكال . 

أهمية بالغة في طروحاته الجمالية فضال على تأكيده على المـادة والتعبيـر، فرأى ان نوع من  *ا(احتل الشكل عند )سانتيان

فالشكل هـو جمع لعدة عناصر وال بد أن )أنواع الجمال هو جمال الشكل ، فإذا كانت الوحدة هي ميزة االشياء واألشكال 

إذ يرى )سانتيانا(، أن الفنون (  2( )الف هـذه العناصرتكون فيه هذه العناصر، وطـابع الـشكل عبـارة عـن كيفيـة ائـت

التشكيلية تبدأ بالزخرفة والرموز وترجع اللذة الجمالية في البداية الى غنـى المادة وكثرة الزخرفة، ومعنى الشكل مرتبط 

وفي نهاية األمر يوجد جمال  أولهمـا الشكل المقيد الذي يولد النمط،)بذاته، فنجد مصدرين مستقلين للتأثير في األعمال الفنية 

أعلـى عن طريق تأكيد مالمحه التي تبعث على اللذة في ذاتها، أما المصدر الثاني  -مثال –الشكل حين نعلو بالنمط فنجعله 

 (3(. )فهو جمال الزخرف الذي يأتي من إثارة الحواس أو الخيال عن طريق اللون أو كثرة التفاصيل أو دقتها

الشكل يحقق وجود إبداعي بفعل رمزيته وهي تؤكد على أن العمل الفنـي هو شكل يمكن أن  *النجر( في حين ترى )سوزان  

وهي  (4()براز هذا الشكلإشكل يتكون من مجموعة العناصر المتنوعة التي ترتبط وتتفاعل معا في )نتأمله وندركه. فالفن 



 

 
 

إذا كان الفن يعبر عن الوجدان البشري فال بد من وجود ، ف)عن أي فكرة )مـضمون بهذا تؤكد على أن الشكل أساسي للتعبير

 .شكل يجسد ذلك التعبير

بداع أشكال قابلة لإلدراك الحسي، وتكون في االفن بأنه: )عملية  اعتبرتاهتمت )سوزان النجر( بالشكل الفني، ولقد          

 الوقت نفسه معبرة عن الشعور البشري، وأدراك هذه األشكال إنما يكـون 

 

 .55.ص 1947روتشه : المجمل في فلسفة الفن , ترجمة سامي الدروبي, دار الفكر العربي , القاهرة,ك (1)
 .  120سانتيانا , جورج : االحساس بالجمال , ترجمة : محمد مصطفى بدوي , مكتبة االنجلو مصرية , القاهرة , ب ت , ص  (2)
 . 120سانتيانا , جورج , مصدر سابق , ص  (3)
 .14,ص 1986الفن عند سوزان النجر , دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد, حكيم , راضي : فلسفة  (4)

 

إنما يكـون بالحـدس وبمـساعدة الخيال، فان العمل الفني ال يصبح مظهرا حسيا يقبل اإلدراك، إال إذا استحال إلى)شـكل( أو 

شكال متخيلة ظاهرية، فال بد للشكل أن سواء كان شكل العمل الفني ثابت مستديم أم عابر ديناميكي، أو مجرد أ ()صـورة

يتخذ طابع الكل المتسق مع نفسه، القابل لإلدراك، وكأنما هو موجود طبيعي له وحدته العـضوية واكتفـاؤه الذاتي، وحقيقته 

يدركـه  يبـدع شـكال   فهو الذيهو شكل يمكن أن نتأمله وندركه، وأما الفنان  ن العمل الفنيترى الباحثة بأوعليه ( 1()الفردية

 .المتلقي

من فلسفة ألخرى وفق رؤيتها  وتنظيما   ومفهوما   على ذلك أن الفلسفات تناولت مفهوم الشكل الذي تحول فكرا   تأسيسا  

جوهر الفكرة وشكلها الظاهري وهو وسيلة التعبير عن ذلك  باعتبارهمهما   مفهوما   اصبحن للشكل أالجمالية. حيث نجد ب

القاته وعناصره والزج به للعالم العياني المرئي، وبـالرغم من اقتران المرجعيات الفلسفية الجوهر من خالل تنظيم ع

الدال( بينما يمثل )بالشكل، فله تأثير واضح في العملية الفنية على وجـه الخـصوص. ويعتبـر الشكل الجانب المادي للعالمة  

فة الفن الجديدة لم تعد تستطيع االستغناء عن مفهوم  الشكل أن فلس) معنى الشكل أو محتواه ومضمونه )المدلول( وبالتالي 

 (2 ((.ذي الداللـة  أو مفهـوم الـصور ذوات المعاني
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 الشكل في الفن التشكيليالمبحث الثاني : 

لذا  فاق المعرفة حديثا  اكتسب مفهوم الشكل معنى جديدا فقضية فهمه وتطوره تتـصل بتـاريخ ونظريات الفن،آبعد اتساع 

الفنان. فالشكل يحيل الفكرة  ألفكارهم العناصر المكونة للعمل الفني، بل ويمكن عده المتـرجم األساسـي أحد أيعتبر الشكل 

ديد مرئي محسوس، ومن خالله تتوزع المفردات والعناصـر ضمن نظام وعالقات بنائية لنتائج عملية منتظمة الى عالم ج

وبهذا ال يتخذ العمل ( 1()والشكل هو عمليـة تنظـيم عناصـر الوسيط المادي التي يتضمنها العمل الفني) تدعى العمل الفني، 

  .الفني مظهرا حسيا اال اذا احيل الى شكل ما

إيمائية وإيحائية  ألغراضيـزال ميـدانا خـصبا للدراسات الفنية والجمالية ، فالشكل قديما كان يوظف  اللشكل كان واان 

ضرورة من  وتغيرهورمزية ويعبر عن دالالت تغيرت بتغير الزمن، وعلى اساس هذه التغيرات اصبح تحول الشكل 

فالفنان وبسب إرادته الشعورية والالشعورية يبدأ بفرض ) رة  ضرورات تقدم الفنون وتطورها ومواكبتها للمفاهيم المعاص

و عـامال، وال يمكنه ان يكون أأشكال جديدة، غير انها تؤكد االنفصال عما سبقها، فالذي يكتفي بالتقاليد لن يكون اال صـانعا 

ة وأخرى. وعليه فأن التحوالت وهكذا فأن للشكل دورا مهما فمن خالله نستطيع ان نميز فن من الفنون أو مرحل( 2()فنانا 

بها التيارات الفنية منذ الكالسيكية الى التجريدية ما هـي اال تحوالت في رؤية الشكل وكيفية التعامل معه وهذا ما  تالتي مر

انسحب على التيارات ومدارس الرسم الحديث. وتبعـا لذلك جاءت مفاهيم جديدة كالتجريد لتعبر عن فهم جديدة للشكل 

 بناء جديدة لنظام العمل الفني بعـدما كان مقيدا  للتمثيل الواقعي. وطريقة 

لخارج العمل الفني  بانتماءاتهعلى الـشكل المطلـق الحر غير المقيد  التأكيدمن هذا المنطلق بدأ التحول في البنية الشكلية فجاء 

يه فالفنان المبدع البد ان يحول او يطور او يجدد في عما يعنيـه مـن مـدلوالت مختلفة. وعل باعتباره مهمة الفنان االولى بعيدا  

منظومة الشكلية الن الشكل حصيلة جمـع العناصر وفق نظام معين من العالقات المترابطة فيما بينها التي تشكل بالمحصلة 

 ( 3.)(لذا يعد الشكل الكيان الكامل الذي يحتضن العمل الفني )النهائية العمل الفني

 

 .340: مصدر سابق , ص  ستولنتيز , جيروم (1)

 .31االعسم , مصدر سابق , ص  (2)
 .412, ص  1970برتليمي, جان: بحث في علم الجمال , ترجمة : انور عبدالعزيز. م: نظمي لوقا , دار النهضة, القاهرة,  (3)

 

ته الجمالية. ولهذا حـسب ما تراه ذائق يأولهاتصاليا  بين ذات الفنان وذات المتلقي الذي  يمثل الشكل في العمل الفني خطابا  

في فكر الفنان ينصب على  يتغيرفالشكل هو األساس والمنطلق في فهم العملية الفنية وبدايـة تـشكلها. فكـل هاجس داخلي 

ومرجعياته الضاغطة ليشكل  وميولهالشكل ليحول به ويغير في نظم عالقاته وصوال الى رؤيـة جمالية وفنية جديدة تنسجم 



 

 
 

والبنية في الفن نسق من العالقات  ,بمفهوم البنية ارتبطدة، أال أن التـداول المفاهيمي الحديث للشكل فنـا  بـصياغات جديـ

الظاهرية لها قوانينها الخاصة من حيث انها نسق يتصف بالوحدة الداخلية واالنتظام الذاتي على نحو يضفي الى تغيير في 

، اذ ليس العالقة بين الوحدات المكونة للعمل الفنيي الرسم هي العالقات وتغييـر في النسق نفسه، وبذلك فان البنية ف

ن الكل يـنقص مـن جماله فإرباك في البنى الجزئية، لذلك إبمقـدورنا الوقوف على كلية العمل الفني في حالة حدوث خلل او 

 .بمقدار النقص الحاصل في البنى الجزئية له

ن تسهم في تنظيم العالقات البنائية الشكلية لمكونات العمل الفني ، هذا أغي مثل هذه العالقات لكي تكون ذات فاعلية ينب نّ إ

للعمل الفني، ومن المؤكد  المكونةجـزاء باإلضافة إلى عالقات التطابق والتماثل والتناظر ضمن الوحدات البـصرية فـي األ

 (1.)بين الجزء والجزء والكل والجزء يكـون عامل ربط االنسجامو اللوني  مثال  من التضاد حتى أن التداخل الشكلي أ

ن الشكل الفني يجب أن يتم اإلحساس به كشكل ديناميكي ، وتظهر هذه الديناميكية في مفهـوم مبـدأ البناء ، والشكل إ

الديناميكي ال يتجلى نتيجة اجتماع تلك العناصر، ولكن نتيجة تفاعلها داخليا  وبالتالي يكـون نتيجة ارتقاء مجموعة من 

ناصر والعوامل على حساب مجموعة أخرى. هكذا يمكن أن نقول بأننا نـدرك الشكل دائما خالل تطور العالقة فيما بين الع

  (2.)العامل المسيطر ) الباني ( والعوامل التابعة له

ائص والعالقات عنـى البنيـة الـسطحية بالخصشتغاالت البنية تمثلت بالغور في البنية السطحية والبنية العميقـة ، فتُ ا نّ إ

المباشرة المحسوسة المدركة بين عناصر ظاهرة ما، وتمثل الناتج النهائي في عمليـة تكوين الظاهرة، اما البنية العميقة فهي 

 ( 3المحسوسة.)عنى بالخصائص والعالقات الجوهرية الثابتة والكامنة خلف الظاهرة تُ 

 

 

 .34ابو ريان: مصدر سابق, ص  (1)
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إلى انها تناولت البنية السطحية، التي تظهر بصير عناصر تكوينية للـشكل مـن خالل عالقات العناصر  ان تشيروتود الباحثة 

  .البنائية

اسطة منبه ار بوثتناولنا االدراك البصري لوجدنا بأنـه يست اواذ الشكل يدرك بصيغة ما ) سمعية ، حركية ، بصرية (،إن 

دراك المرئيـات، ولكي ندرك شكال ما، فال بد من وجود ألخارجي من خالل الجهاز البصري ) العين ( ، فيستجيب العقل 



 

 
 

ي الشكل وأرضيته، وعلى الرغم أن الشكل يجذب االنتباه إال أن األرضية ضرورية أتباينات ) اختالفات ( في الحقل المرئي 

لفنـي إلـى تنظـيم عناصر الشكل )النقطة ،الخط ، االتجاه ( بما يحقق الجاذبية وقيمة ، وبهذا يدعونا العمل ااكهألدر

 ( 1.)االنتباه

والتي تنظر إلى الشكل ككل ال يتجزأ ،  الدراسات السيكولوجية التي أفادت بشكل كبير فـي مجـال إدراك الـشكل لقد اهتمت

ليس من خالل األجزاء المكونة له، والفكرة الجوهرية لهذه النظرية رى إال من خـالل الكـل المـدرك وفالشكل ال يمكن أن يُ 

فالمربع ليس مجرد أربعة أضالع ، بل الصيغة الكلية التي تنظم هذه األضالع )الشكلية، لـيس عبـارة عـن تجميـع األجزاء 

 (2(. )األربعة من خاللهـا كي تأخذ الصفة الكلية الخاصة بالمربع

وحدة عضوية متكاملة ال يمكن إدراك العالقة بين األجزاء ما لم ندرك الشكل بأكمله، فتفقد العناصر وعليه فأن العمل الفني 

فهو ضعيف حين يكون ) قيمتها وتتوقف معانيها على انتظام الشكل ككل، وبالتالي تتحدد قيمة العمل الفني بقيمة األشكال 

ويعنـي هـذا ببساطة ، أن العمل الفني الحقيقي هو الذي يكون له   أصيال   ، وغني حين يكون الشكل قويا  جافا   الشكل هزيال  

 (3)  .كيان وهذا الكيان مكتف بذاته علـى الصعيد الفني
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ا  لسياق تشكالته في العمل فهنالك وظـائف جماليـة للشكل، يعرضها ) وفقفاعلية مهمة في العمل الفني يمتلك الشكل إن 

 :تيآلباوحددها ستولنتيز ( 

الشكل يضبط إدراك المشاهد ويرشده ، ويوجه انتباهه في اتجاه معين، بحيث يكـون العمـل واضـحا ومفهوما في نظر - ١

 ه.متلقي

 براز قيمتها وفاعليتها الحسية والتعبيريةاالشكل ينظم وحدات العمل الفني على نحو من شأنه - ٢



 

 
 

إلى غير ذلك فأن له وظيفة اإلعالن عن مضمون العمل الفني بطريقة  .لةقيمة جمالية كامله التنظيم الشكلي في حد ذاته - ٣

 (   1.)بـراز اإلحـساس الجماليإفنية تساعد علـى 

لقد ابتعد الشكل في التجريدية عن سياقات الواقع ,حيث كشف عن رؤية جديدة بمفارقة محاكاة الواقع العياني , إذ تخلص 

او وصفية واخذ يؤدي هدف جمالي بذاته , فجاءت التجريدية بنزعة شكلية ترى قوام الشكل بما يحمل به من داللة اخبارية 

العمل الفني يكون بشكله وليس بمضمونه , فهي بذلك تقف بالضد من المحاكاة في الفن , فهي عملية تخلص جوهري بالشكل 

هو فكري وال مرئي من اجل  ( والتجريدية هي رفض لكل ما هو محسوس ومرئي واستهداف كل ما2من كل ما هو معين.)

الوصول الى صفة مثالية للشكل الجوهري , وتحقيق قيم جمالية مطلقة ذات طابع كلي وشمولي , وبهذا فإن التجريدية تنتقل 

 ( 3بأشكال الطبيعة من صورتها العرضية الى اشكالها الجوهرية الخالدة.)

 إنما و الخارجي العالم صورة تفتيت على يعمل لم التجريدي باألسلو فان المستقلة التجريدية التصويرية الرؤية حدود في

 التوازن من حالة الى ايصاله و الفطري و العياني اللوني المزيج لهذا العنان أطلق حينما تصويرا   الجوهرية حقيقته عن كشف

 التي الفنية التقنيات و يباألسال من يحصي ال بعدد ذلك و الذاتي و الكوني أي والعضوي الخارجي االنسجام ذلك عن المعبر

 الصوري التمثيل و الصورة تخطي الى دائما الفنان يسعى ( و4) .التجريدين الفنانين لدى المزاجية األحوال حدود في تعمل

 بواسطة تخطي الواقع يمكن لها و تدعو السابقة الفنية التيارات كانت التي الطبيعة بالمنظور أو التقييد و المحاكاة رافضا  

  الفني العمل طبيعة بحسب األشياء و خلف الكامنة المعاني تحكي رموز و اتاشار

 

 .353ستولنتيز: مصدر سابق, ص  (1)
 .39 ص,1974, بيروت,  القلم دار, 1ط,  واالنسان الفن:  الدين عز,  اسماعيل (2)
 .39ص,  ت ب:  القاهرة,  العربي الفكر دار,  العشرين للقرن التشكيلية والرؤية المعاصر الفن مذاهب:  محمد حسن,  حسن (3)
 اطروحة ،(مقارنة دراسة) المعاصرة الرؤية و االسالمية النظرة بين التجريدي الرسم:  فنجان عبدالصاحب ،عبدالسادة الخزاعي (4)

 .167،ص 1997 بغداد، جامعة الجميلة، الفنون كلية منشورة، غير دكتوراه

 (1) .المثالية الهندسية لاألشكا و المساحات و األلوان و الخطوط طريق عن التجريدي

 بالنفاذ األشياء مثالية الى التسامي و الزهد و التقشف حيث( الفن صوفية) الفلسفية الوجهة يمثل من التجريدي ان األسلوب

 يصبح بحيث العضوية و الطبيعية صورها  من األشكال بتعري ذلك يتم الفنية الوجهة من و الشيء أجزاء باختزال كنهها الى

 ( 2) .رمزيا اسلوبا التجريدي األسلوب يغدو أن يمكن و نسبي تجريد هنا و األشكال عضوية من بالحد او كامال التجريد

 شكل فني عمل لكل ألن. متعددة مستويات عبـر الـشكل عنـه يفـصح الذي والمضمون بالشكل ترتبط الفني العمل ديمومة إن

 خالل من استيعابه فيتم المضمون وأما ، خاللها من يدرك و ، ائيةالبن العناصر بين العالقات ينظم فالشكل ما، ومضمون

 منهما كل يعبر بحيث والمضمون الشكل وحدة على التأكيد ضرورة الباحثة ترى ذلك على وتأسيسا.  نفسها الشكل تنظيمات



 

 
 

 العمـل يربـك  منها عنصر أي ابتعاد وإن ، تتفتت ال عضوية وحدة الفني العمل ألن ، بينهما الفصل فيصعب اآلخر، عن

  (3)(.  مضمون من يحويه لما معنى يكتسب والشكل الشكل خالل من يدرك فالمضمون)  به ويضر الفني

 

  -الدراسات السابقة :

  -الدراسات التالية :  وجدت الباحثةبعد البحث والتقصي 

 المعاصرة الرؤية و السالميةا النظرة بين التجريدي الرسم:  فنجان بعبد الصاح ةالخزاعي، عبد الساددراسة   -1

  .1997 بغداد، جامعة الجميلة، الفنون كلية منشورة، غير دكتوراه ، اطروحة(مقارنة دراسة)

النظرة االسالمية و الرؤية المعاصرة  ولقد ابتعدت الدراسة عن دراسة الخزاعي كونها بحثت عن الرسم التجريبي بين

 المعالجات التجريدية للشكل في رسوم الفنان ضياء العزاويلية بينما تناولت الدراسة الحا)دراسة مقارنة(،

 

 

 .214،ص 1996 لبنان، بيروت، النشر، و للتوزيع المطبوعات ،شركة 1ط المعاصرة، الفنية التيارات: محمود امهز، (1)
 .158 ص ت،.ب المعاصر، الفن سلسلة يونان، رمسيس: ت الحديث، الفن قصة: سارة نيوماير، (2)

   .80 ص, 1980,  القاهرة,  التشكيلي الفن أسرار:  دمحمو,  البسيوني (3)

دراسة ابو النور عبير محمد عفيفي , القيم الجمالية للتجريدية الهندسية لعمل صياغات معدنية جديدة, رسالة  -2

 2004ماجستير, كلية التربية الفنية, جامعة حلوان, 

, القيم الجمالية للتجريدية الهندسية لعمل صياغات ور اختصت لقد ابتعدت الدراسة عن الدراسة الحالية كون دراسة ابو الن

 . المعالجات التجريدية للشكل في رسوم الفنان ضياء العزاويبينما تناولت الدراسة الحالية  معدنية جديدة,

 المؤشرات التي أسفر عنها  االطار النظري : 

ا  في العالم المرئي الحسي , فهو يريد شكل مجرد يرتكز الشكل على الرؤية الجمالية التي تتخذ نزوعا  مثالي  -1

 كاألشكال الهندسية بحيث يمثل االشكال المعقولة الثابتة بتلك التي تمثل الحقيقة الخالدة ) المثالية (. 

 يتغير الشكل على ضوء العالقات التكوينية التي تتسم بالنظام والتوافق وبذلك فهي      -2

 هرية للحقيقة. تعبر عن الصفات الجو        



 

 
 

 الشكل هو نتاج عملية عقلية تتسم بالنظام واالتساق وصوال للجمال الخالص.    -3

 الشكل هو تجلي للفكرة والتعبير عنها بشكل مادي محسوس، فيتحول فالشكل عنده    -4

 يتحول استنادا الى المضمون, ليكون الشكل والمضمون معا  في هويه كامله .        

 كل تجريديا في تحوله على  الشكل والمضمون, فتحول المضمون يستدعي بالضرورة تحول الشكل.يعتمد الش -5

 ان تحول  الشكل هو محصلة الئتالف عناصر اللوحة الداخلية عبر تكوينها.  -6

أن تحول الشكل التجريدي ما هو إال تحقيق لوجود الفعل اإلبداعي بفعل رمزيته حيث يتم إدراكه بالحدس أو    -7

 بمساعدة الخيال.

يتحول الشكل تبعا لما تمنحه المادة من خصائص نوعية, والتي تسمح لها بالتشكل على نحو محدد, فيتحول الشكل  -8

 بنائيا  من خالل قيمة المادة المضافة ومطاوعتها.

 يتحول الشكل ضمن آليات تناوله فيستخدم شكال مرة وصورة مرة أخرى. -9

 ية  هو طرح جديد في بنية الشكل والوصول به الى الشكل الخالص وجوهر االشياء.تحول الشكل في التجريد -10

 

 

 

 البحث إجراءاتالفصل الثالث 

 البحث : اوالً: مجتمع

 (2000-1980)الفترة  في والمنجزة الحالي من مجموعة االعمال الفنية لرسوم الفنان ضياء العزاوي البحث مجتمع يتكون

 االنترنيت.  ومنظومة واألجنبية العربية عثور عليها من خالل البحث في المصادر الفنيةوالتي تمكنت الباحثة من ال

 البحث : ثانيا  عينة



 

 
 

 وبطريقة البحث اختيار عينة تم التصنيف هذا على وبناء الزمني تسلسله وفق على وتصنيفه البحث مجتمع الباحثة تتبعت 

( عينات وفق 3اختيار) وتم مختلفة، بمواد المنفذة الرسومات من بحثال عينة اختيار تم إذ البحث، هدف يحقق وبما قصدية

 المسوغات اآلتية:

آلية  التي تمثل الفنية األعمال باختيار وذلك الحالي البحث بمشكلة لإلحاطة للباحثة تمنح فرصة المختارة النماذج - 1

 .المعالجات التجريدية للشكل في اعمال الفنان ضياء العزاوي

جمالية  وإيضاح بلورة في جمالي وتأثير شهرة من المختارة األعمال هذه به ما تتمتع تم بناء  على العينة هذه اختيار - 2

 .العراقي الفن في الرسم

 غير استبعاد النماذج تم كما كامال   توثيقا   والموثقة الملونة الرسم وأساليب الرؤية حيث من المختلفة الفنية اختيار األعمال - 3

 .المؤرخة وغير والمتكررة الملونة يروغ الواضحة

 البحث ثالثاً: أداة

 . البحث عينة كإدة لتحليل  النظري اإلطار ااسفر عنه التي المؤشرات الباحثة اعتمدت 

 

 البحث  رابعاً: منهج

 .عينة البحث التحليلي في تحليل الوصفي المنهج الباحثة اعتمدت    

 

 

 

 

  (1نموذج )

 اوي اسم الفنان : ضياء العز

 العنـــوان : الوجه الغريب  

 سم  x 120 150االبعــــاد : 

 المواد المستعملة : الوان زيتية على قماش 



 

 
 

 1981سنة االنتاج : 

 قطر   –العائديــة :غاليري الرواق 

 التحليل : 

في أسلوب بنائه عمال ضياء العزاوي هو انتقالها بين طبقات عدة، فهو يمزج خاللها بين مستويين أو أكثر أما يميز 

للمساحات، كما يوائم متعمدا  بين فضاءات لونية متباينة، فضاءات يغزوها األسود بحضوره الالفت، ويتخللها األحمر الناري 

 أحيانا  أو األزرق الفاتر بدرجاته وتنوعاته.

ج خاللها بين مستويين أو أكثر انتقاله بين طبقات عدة، فهو يمز( نستطيع ان نميز  وجه الغريب) الفي لوحته التي تحمل اسم 

في أسلوب بنائه للمساحات، كما يوائم متعمدا  بين فضاءات لونية متباينة، فضاءات يغزوها األسود بحضوره الالفت، 

 ويتخللها األحمر الناري أحيانا  أو األزرق الفاتر بدرجاته وتنوعاته.

سياج أو وسيلة للحماية. هذا الحضور الطاغي للون األسود بثقله نجده قد أحاط العناصر بإطار من اللون األسود بدا أشبه بال 

إلى الوجه القابع في قلب اللوحة والمحاط بتقاطعات من اللون  االنتباهالمعهود يضفي على المشهد مزيدا  من الغموض، ويلفت 

فاصيلها بفعل تقاطعات من مستويين اثنين داخل اللوحة: خلفية قاتمة تتشكل ت الفنان العزاويالصريح. وفي عمله يؤكد 

عناصر ذات ألوان حيادية، تعلوها مساحة أخرى بارزة تغلفها درجات اللون الصريحة لألحمر واألزرق واألصفر. وفي 

المنتصف يبدو ذلك الوجه النابت من بين هذه التقاطعات اللونية كالجنين أو كاألحجية البصرية التي تدعوك إلى فك 

يراوح بين الوضوح واإلخفاء، ويرتحل بفرشاته بين صخب اللون تارة وسكون األبيض واألسود  نجد الفنانطالسمها. هكذا 

 تارة أخرى. وبين هذا وذاك يسكن طيف شاحب لعنصر وحيد هو في منزلة القلب النابض من اللوحة.

 

  (2نموذج )

 اسم الفنان : ضياء العزاوي 

 العنـــوان : الوان ساكنة  

 سم  x 120 200,2االبعــــاد : 

 المواد المستعملة : اكرلك وزيت على القماش

 1986سنة االنتاج : 

 العائديــة :مركز بغداد  للفنون   



 

 
 

 التحليل : 

 في معتاد هو وكما العزاوي, ضياء العراقي الفنان التشكيلي إبداع من هيسم  x 120 200,2تقع اللوحة في مستطيل ابعاده 

 في تجلت والتي.. واالسالمي العربي العالم وتاريخ اإلنسانية األوضاع على مواضيعه في يركز فهو الفنية أعماله اغلب

 والفكري. الحضاري وموروثه اليومية حياته من المنتقاة البصرية األشكال من مجاميع

 ءاألدا في برشاقة المرسومة الحروف من مجموعة على يحتوي مستو سطح عن عبارة انها لوجدنا اللوحة في تأملنا لو

 من بالملمس والجمالي البصري احساسنا إلثراء محاولة في صفاء، واعظم تجردا   اكثر وهي الحروف تظهر حيث التقني،

 التي الباردة االلوان استخدامه الى اضافة الزيتية االلوان على بالسكين التربيت خالل من المستخدمة األدائية التقنية خالل

 ويُعدّ  باردان، رطبان مائيان صامتان حرفان هما والراء الهمزة فحرفي .الحروف هذه تحتويها التي والسكينة بالهدوء توحي

 الرزاق الرحيم، الرحمن، هو بها يدعى التي هللا بأسماء الرتباطه وكتابة   ولفظا   رسما   المميزة الحروف من الراء حرف

 يجعله أن الى الفنان تعمد وقد العرب، ءشعرا عند والهالل العربي بالسيف شكال   ووصفه تشبيهه وتم الرؤوف، الرافع

 به تحيط ساكن لوني وبإيقاع الحدة من متفاوتة وبدرجات والباردة الحارة االلوان من بسحنة ومحاطا   اللوحة أبعاد في متوغال  

 .اللوحة فضاء ممثال االبيض اللون من اشراقة

 البيضاء النقط ببعض والمميز الغامق البني باللون المميز ينالع بحرف للمشاهد بالنسبة االيمن بطرفها تبدأ اللوحة أن ونالحظ

 خالل ومن ذلك, في المستخدمة العبثية خالل من بالحرف للعب الفنان من محاولة في مساحته، على المنتشرة والحمراء

 جليا   ويبدو لمختلفة،ا بألوانه مميز عبثي بنمط وأخرى مقلوبة بطريقة اللوحة في له المجاورة االخرى للحروف الكتابة عملية

 اللوحة. في ورمزيا   خفيا   طابعا   اضفاء بغية ذلك التزم قد الفنان أن

ا العزاوي ضياء الفنان نجد التقني الصعيد على  والسكين الفرشاة استخدام خالل من لوحاته أغلب في نفسها التقنية مستخدم 

 االربعة الوجود عناصر جمع خالل من معا   والكوني نسانياال للوجود الفنان تحقيق العمل هذا في ونشاهد الكثيف، والزيت

 في المستخدمة والعين والهمزة والراء االلف حروف في الكامنة الصوفية الدالالت خالل من التراب و النار و الماء و الهواء

 من مفتوحا   فضاء   لها وجاعال   ،أملسا   ناعما   سطحا   منها مكونا   عمله في والتجسيم التشخيص عن الفنان بها ابتعد التي اللوحة،

 .الناصع االبيض باللون المميزة الخلفية خالل

 حقق إذ وااللوان، االشكال طرح في االوروبي باألسلوب الفنان واضحا   تأثر لنا يظهر اللوحة هذه مفاصل في التدقيق وعند

 البنفسجي باللون انتهاء المختلفة وتدرجاتها الصفروا والبني واالزرق واالبيض االحمر الوان خالل من لوني ا وتوافقا   انسجاما  

 انه ايضا نجد وهنا اللوحة، اجزاء على كاملة سيادة االحمر اللون مع باشتراكه أضفى والذي اللوحة أجزاء بعض في المتناثر

 عن أبدا   ينفصل ال زخرفيا   تزينيا   منحا   خاللها من نحى الحديث العراقي الرسم معالم في مميزة تصميمية ظاهرة شكل قد



 

 
 

 في واالختزال التسطيح خالل من واضحة، التصميمية العمل سمات الوقت نفس في وتبقى وعفويته، الشخصي الفنان ابداع

  للوحة. المكونة االشكال بها تتميز صلبة وحافة فضائي مد

 ( 3نموذج )

 اسم الفنان : ضياء العزاوي 

 اسم العمل الفني  : اشارات ملحمية   

 سم  x 70 70ـــاد : االبعـ

 المواد المستعملة : زيت على قماش 

 1987سنة االنتاج : 

 العراق بغداد، الحديث، للفن الوطني العائديــة : المتحف

 التحليل : 

 اللوحة هذه مركز في نشاهد. يتسم بالتجريد موضوع وهي ذات ، على القماش الزيتية اللوحة باأللوان هذه برسم الفنان قام

ذات  األشكال من العديد نشاهد الدائرية المساحة داخل هذه وفي. اللوحة فضاء اغلب احتلت وقد شبه بالدائرية،ا مساحة

. الى جنب جنبا   طولي بشكل تراصفت مستطيلة ومساحات دائرية ومربعة واخرى مثلثة مساحات فهناك المختلفة، الهيئات

 الدائرية اعلى المساحة وفي الوسط، في ايضا   الحروف بعض هناك أن الدائرية، كما المساحة مركز في هاللي شكل ونالحظ

 ما. مربعة مساحات مقسمة الى مستطيلة مساحة نشاهد الدائرية المساحة واسفل. الشاقولية الخطوط من وعدد مثلثا   نشاهد

 .تفاصيل اية من خاليا   تركه الفنان فقد اللوحة فضاء من تبقى

 أحد اللوحة، وفي فضاء اغلب احتلت التي الدائرية المساحة أغلب اجزاء تلوين في سوداأل اللون استخدام الى الفنان لجأ

. الوانها تعددت فقد التي بداخلها األشكال أما اللوحة اسفل في الصغيرة المساحة المستطيلة وفي اللوحة اسفل في المربعين

 متفرقة مواضع في توزعت التي ساحات المستطيلةالم بعض وفي الدائرة، وسط المثلث تلوين األحمر في اللون استخدم حيث

 اللون األزرق استخدم كما. الدائرية المساحة اسفل المثلثة المساحة تلوين في األصفر اللون واستخدام. المساحة الدائرية من

دم اللون في مساحة كبيرة من المساحة الدائرية، كما استخ األبيضاللون واستخدم . المستطيلة المساحات بعض تلوين في

في الوسط وفي الشكل المثلث في اسفل المساحة الدائرية وفي بعض المساحات المستطيلة وفي  الهالليفي الشكل  األخضر

ما ما تبقى من فضاء اللوحة فقد تم تلوينه أسفل اللوحة. أن ظهرا في المساحة المربعة في يتلوين جزء من احد المربعين اللذ

في اللوحة من التدرج اللوني، حيث تم تمثيلها على شكل مساحات هندسية تم تلوينها بالوان  الاألشكلقد خلت   .بنفسجيبلون 

غلبت و ,، فخلت اللوحة من فاعلية النبض الضوئيواألبيض والبنفسجي واألخضر واألصفر واألزرق كاألحمرمختلفة 



 

 
 

عدين طول وعرض دون ان يكون هناك فتحددت اللوحة بب .فبدت مسطحة غير مجسمة األشكالتأثيرات الضوء والظل على 

، فقد اآلفقلخط  آثارا  وهذا ما جعل اللوحة تخلو من قواعد المنظور كما لم نشاهد في اللوحة  , ثالثا  وعمقا  في اللوحة بعدا  

للون غلب فضاء اللوحة، وما تبقى منه فقد كان عبارة عن مساحة من اأ األسفلاحتلت المساحة الدائرية والشكل المستطيل في 

 في اللوحة بشكل دائري كبير احتل معظم فضاء اللوحة.  األنشاء. وبذلك تم تمثيل البنفسجي

في ضوء ذلك يتبين لنا أن لوحة الفنان العزاوي تنتمي بخصائصها الى المدرسة التجريدية . والتي تعود بتاريخها الى اخيرا  

 القرن العشرين. بدايات

  



 

 
 

 الرابــــــع الفصل

 حثالب نتائــج

 

 : االستنتاجات

 غريبة أشكال الستنتاج المتحركة  الهندسية االشكال عبر استخدمت جديدة وزوايا مركبة عالقات العراقي الفنان أوجد -1

 .المتجدد التأليف من نوع من اجل ايجاد

 األرضية من كلالش بها يأخذ  إذ متجددة بطرق هندسية أشكاال   باستعماله الفنية باألعمال المتلقي إشراك الفنان حاول -2

 .البصري الخداع إلحداث وبالعكس

 .المعاصر العراقي الرسم يميز وهو ما جميلة, سمات من ما تحمله في يتحقق والتكنيك عن التقنية التعبير مستوى إن -3

 للشكل أسلوبيه مرجعية شكلت  فنيه بأساليب وتمريره الشكل معالجة طبيعة أسهمت في واالدائية البنائية المعالجات -4

 .خالصال

 من الـشكل ساهم في تحرر تشيدية معالجات وفق بنائية صير بإنشاء الموروثة الفنية المفاهيم عوالق من تحرر الشكل -5

 .مجرد خالص شكل الى به واالنتقال الحسي الواقع

 

 : التوصيات

 :تيللفائدة والمعرفة توصي الباحثة بما يأ واستكماال   ,من نتائجعنه في ضوء هذا البحث، وما أسفر 

 

 االهتمام بدراسة منجز الرسم الحديث من حيث آلياته وتقنياته ومواضيعه، وتفعيلها وتطبيقهـا عمليـا، - 1

 .ومواكبة حركة العصر الفنية ونلدعم القدرات اإلبداعية لدى طلبة الفن    

     لشكل ا مجال بناءغير مبحوثة، خاصة في اللسد الثغرات  العليا تحفيز وتوجيه طلبة الدراسات- 2 

 .الفنية وانساقه    

 الذائقة  من اجل تنمية ،العراقية متاحف المعارض ولزيارات مختلفة لالقيام ب -3 

  .الفنية والبصرية   

 

 : المقترحات



 

 
 

 : ما يأتي  الباحثة تقترح البحث لمتطلبات استكماال 

 . الجميلة الفنون الفنية لطلبة لتربية ا مناهج  في دراسية  كمفردة  للشكل التجريدية  المعالجة موضوعة ادخال -1

تحوالت الشكل في الرسم العراقي الحديث والرسم األوربي الحديث ) دراسة تشجيع كتابة الدراسات والبحوث في مجال  -2

 (.مقارنة

  



 

 
 

 1ملحق رقم 

 

 السيرة الذاتية للفنان 

 العزاوي. المدينة وسط في بقّاال   والده كان (1) .1939 عام بغداد في قديم وهو حي ، محلة الفضل في العزاوي ضياء ولد

 ثم .1962 عام منها وتخرج ببغداد اآلداب كلية في اآلثار علم العزاوي درس .األسرة في أطفال عشرة بين من الثالث هو

 كان النهار ( وفي2). 1964 عام وتخرج الدروبي حافظ البارز العراقي الفنان من بتوجيه الجميلة الفنون معهد في درس

 المبادم مع أعمل كنت أنني يعني التناقض )هذا: العزاوي يوضح. األوروبي الرسم يدرس الليل وفي القديم، العالم يدرس

 استوحى وقد كفنان، كبير عليه تأثير لآلثار لتعرضه كان عملي(. من كجزء تراثي أستخدم الوقت نفس في ولكن األوروبية

 معهد في الفن دراسة العزاوي تابع ثم. محترمة إسالمية شخصية وهو الحسين، مامواإل كلكامش القديمة األساطير من اإللهام

 فائق العراقي الفنان مع العمل العزاوي بدأ الماضي، القرن من الخمسينيات ( في3). 1964 عام وتخرج الجميلة الفنون

 الفن بين التواصل تحديد إلى المجموعة هذه هدفت. )الرواد( المسماة الفنية البغدادي مجموعة في منخرط ا   كان الذي حسن،

 تاريخ في الدرامية اللحظات من واستلهامه الخاصة، جمالياته تطوير في بدأ الفترة، هذه خالل. والمعاصر التقليدي العراقي

 (4) .العراق

 حافظ أستاذه أسسها التي ،االنطباعيين باسم المعروفة المحلية، الفنية المجموعة إلى انضم الفنون الجميلة، بمعهد التحاقه أثناء

 على الفنانين المجموعة شجعت كأسلوب، لالنطباعية خاص بشكل منجذب ا العزاوي يكن لم بينما. 1953 عام في الدروبي

 في بدأ المجموعة، هذه في مشاركته خالل من. كموضوع المحلية الموضوعات متابعة وكذلك األنماط، مختلفة أنماط تجربة

 في االنشطة مشاركته ( واصل5). عمله في متكررة مواضيع أصبحت والتي واألساطير، العربي قافيالث التاريخ استكشاف

  مجتمع

 

 :اإلنترنت عبر 42 ص ، 16. المجلد ، المعاصرة الممارسات فن مجلة" ، السواد لبالد قصص: العزاوي ضياء" ، الشبوط, ندى (1)
 ، التلغراف" ، العراق حبيبته تدمير عن العزاوي ضياء الفنان...  القتال على أُجبر ثم ، واعتقل ، ملك قبل من صديق" ،. س ، سميث (2)

 اإلنترنت. عبر 2017 أكتوبر 17 ،[ الفنان مع مقابلة]
 ، 2007 ، فلوريدا جامعة مطبعة ، العربية الجماليات تشكيل: الحديث العربي الفن مكسيكو، نيو ، ندى الشبوط

 

 



 

 
 

 والمفكر الفنان أسسها والتي الحديث، للفن بغداد مجموعة باسم المعروفة المجموعة إلى االنضمام خالل من العراقي الفنون

 عام بغداد جريدة في نشر الذي البيان لها كتب والتي الجديدة، الرؤية مجموعة والحق ا ،1951 عام في سعيد، آل حسن شاكر

1968 .(1) 

 ،1973 و 1966 عامي بين العراقي الجيش في احتياطي كجندي العزاوي خدم العراق، في المضطربة السياسية الفترة خالل

 و تم. صوت لديهم ليس الذين أولئك باسم التحدث إلى بحاجة أنه تعلّم التجربة، هذه خالل من. الفظائع من العديد شهد حيث

 (2) .والصراع الحرب خالل إسكاتهم تم لمن صوت لمنح واضح بشكل أعماله من عدد تصميم

 قام حيث لندن، في العراقي الثقافي للمركز الفني والمدير( 1976-1968) بغداد في العراقية اآلثار ةدائر مدير منصب شغل

 المركز يصدرها جديدة مجلة وهي -( 1984-1978) أور لمجلة المحرر االفتتاحي ( كان3). المعارض من عدد بترتيب

ا كان. لندن في العراقي الثقافي ا (1982-1981) عربية فنون محرر أيض  . مواقف( ) العلمية المجلة تحرير هيئة في وعضو 

(4) 

. الفنون مجتمع في نشاط ا أكثر أصبح الوقت، هذا في. الطليعية الفنية الفرق زوال شهد عندما العراق في يعيش يزال ال كان

 الذي جديدة( رؤية نحو ) المعنون بيانها وكتب(  الجديدة الرؤية) المحورية  العراقية الفنية المجموعة أسس ،1968 عام ففي

 البقاء على الفنانين شجع مما حرية أكثر فني ا أسلوب ا الجديدة الرؤية ( مثلت5). الترك فتح إسماعيل مع باالشتراك عليه وقع

ا ولكن لعصرهم، أوفياء  االتجاهات على الحفاظ إلى سعت الصدد، هذا في. لإللهام والتقاليد التراث إلى التطلع على أيض 

 أسلوب ا بالفعل طوروا قد الفنانين بأن أقرت نفسه الوقت في ولكن الحديثة، بغداد مجموعة مثل السابق، الفن لمجموعات العامة

  لفكرة المجموعة هذه روجت (6) .حرية أكثر

 (7). التراث إطار في اإلبداع حرية لفكرة المجموعة هذه روجت

 

 .49. ص مصدر سابق،، السواد لبالد قصص: العزاوي ضياء" ، الشبوط. ( ن1)
 .، مصدر سابق ملك قبل من صديق" ،. س ، ( سميث2)

 اإلنترنت. على ، العربي والعالم الحديث للفن متحف موسوعة ،[ ذاتية سيرة] ،" العزاوي ضياء" ،. س ، ( البهلولي3)

 مصدر سابق. ،[ ذاتية سيرة] ،" العزاوي ضياء" ،. س ، ( البهلولي4)

 .اإلنترنت عبر ،2016 أكتوبر 24 ثقافية، رحلة(  تعرفهم أن يجب العراق من معاصرين فنانين 10) ،. ر ، ( أصفهاني5)

 .7 ص ، 1977 سارتيك، األول، المجلد المعاصر، الفن: العراق :. ن ، ( سالم6)
 ، الحديث للفن الوطني المتحف من قودةالمف الفنية لألعمال جزئية قائمة(: العراقية الفنية لألعمال الحمراء القائمة)  ،.م ، علي. س ، صبرا (7)

 .9-7 الصفحات ، 2010 العراق، بغداد،

 

ا كان  العربية الفنية الحركة رفضت والتي سعيد، آل حسن شاكر أسسها التي One Dimension مجموعة في عضوا   أيض 

  (1) .األوروبية والجماليات بالتقنيات جد ا معنية باعتبارها السابقة الحديثة



 

 
 

 التقى حيث لندن في واستقر وطنه العزاوي غادر حسين، صدام سيطرة تحت العراق سقط أن بعد السبعينيات، أواخر في

 صورته العزاوي لدى كان حيث سيل، باتريك معرض في عملت التي فينستروم(، )ششتن المولد السويدية األولى، بزوجته

 لندن من كل في والعمل العيش في وقته اآلن اويالعز يقضي  (   2.)1978 عام منفرد بريطاني معرض أول. الخاصة

. الخليج حرب بسبب العراق بموطنه لحق الذي الدمار رأى عندما اليأس من حالة في العزاوي سقط ،1991 عام في. ودبي

ا أشهر، لعدة منزله في نفسه على أغلق  السواد( )بلد السواد بلد سلسلة ذلك في بما األعمال، من سلسلة وأنتج فنه على ُمركز 

  (3).اليأس ( تخيم صور وتصرخ، تبكي مرعبة لوجوه بعنف مرسومة )صور من

 الفن تركيبات في الخط، ذلك في بما العربية، التقاليد بمزج خاص اهتمام وله الحديث، العربي الفن عالم رواد أحد إنه

 الغرب من كل في ذلك في بما العامة وعاتوالمجم الفنية والمتاحف المرموقة الفنية المعارض في أعماله ( تقام4). الحديث

 كولبنكيان، مجموعة لندن؛ وألبرت، فيكتوريا متحف لندن؛ البريطاني، المتحف ؛ العامة فيينا مجموعة: األوسط والشرق

 الفن متحف باريس؛ العربي، العالم معهد العاصمة؛ واشنطن الكونغرس، مكتبة العاصمة؛ واشنطن الدولي، البنك برشلونة؛

 الحديث الفن متحف بغداد, الحديث، الفن متحف باريس؛ جاردين، بيير مجموعة باريس؛ الوطنية، المكتبة باريس؛ ديث،الح

 السعودي البنك الرياض, منديل، عادل الدوحة, مجموعة الحديث، للفن العربي المتحف بتونس, الحديث الفن متحف بدمشق,

 المتحد، الكويت بنك السعودية؛ العربية المملكة الدولي، الرياض مطار عودية؛الس العربية المملكة الدولي، جدة مطار. لندن ،

 الخطوط ومجموعة عمان؛ الجميلة، للفنون األردني الوطني المتحف المغرب؛ أونا، مؤسسة الكويت، التنمية، صندوق لندن؛

 (5).لندن البريطانية، الجوية

 

: اإلنترنت على بارجيل، سسةمؤ ،(الذاتية السيرة مالحظات. )العزاوي ضياء( 1) 

http://www.barjeelartfoundation.org/artist/iraq/dia-azzawi/ 

 .اإلنترنت عبر 2017 أكتوبر 17 مصدر سابق, ، ملك قبل من صديق" ،. س ، ( سميث2)

 ، 2003 ، 339. ال: العدد/  المجلد األوسط، الشرق( المستقبل ورؤية الماضي مع الخطاب: الحديث العراقي الفن) ،.ك ، ( دابروفسكا3)

 .اإلنترنت على مقتطفات
 غير معلمة: CS1 صيانة.  2017 أبريل 23 االسترجاع تم.  qm.org.qa(" . الغد حتى 1963 من) استعادي معرض: العزاوي ضياء"( 4)

 (. رابط)  مستحبة
 )سيرة(. : الـ ضياء ، العزاوي (5)

 

  مختارة فردية معارض

     العربي المتحف: متحف ،("الغد حتى 1963 من) إستعادي معرض: العزاوي ضياء تعرفني؟ حنجرة أية الصرخة، أنا"    2016

 قطر الدوحة، الحديث، للفن             

 فرنسا باريس، لومان، كلود غاليري ،"الحياة وحب مجازر" 2014



 

 
 

 تحدةالم المملكة لندن، ماسترز، فريز معرض ،1973 ـ 1964 مختارة، أعمال ____

 فرنسا باريس، لومان، كلود غاليري باليه، غران باريس، في الفن سوق أخرى، وأعمال" السواد بالد" مجموعة     2013

 فرنسا باريس، لومان، كلود غاليري وأشعار، لوحات. 3" مسار" ____   

 فرنسا باريس، ن،لوما كلود غاليري ،(2011 ـ 1963) وخشب قماش على زيتية ألوان. 1" مسار"     2012

 فرنسا باريس، لومان، كلود غاليري ،(2006 ـ 1976) ورق على غواش. 2" مسار" ____

 المتحدة العربية اإلمارات دبي، ميم، غاليري ____    

 المتحدة العربية اإلمارات دبي، ميم، غاليري أبوظبي، في الفن سوق     2011

 فرنسا باريس، لومان، كلود غاليري     2010

 المتحدة العربية اإلمارات دبي، ميم، غاليري أبوظبي، في الفن سوق ____    

 المتحدة العربية اإلمارات أبوظبي، اإلمارات، قصر والفنون، للموسيقى السادس أبوظبي مهرجان     2009

 المتحدة العربية اإلمارات دبي، ميم، غاليري ____    

 فرنسا باريس، لومان، كلود عةقا استعادي، معرض ____    

 سوريا حلب، كلمات، غاليري     2006

 األردن عّمان، جدران، األربعة غاليري ____    

 الكويت الفنون، دار قاعة ____    

 فرنسا باريس، لومان، كلود غاليري ____    

 فرنسا باريس، لومان، كلود غاليري     2005

  فرنسا باريس، ومان،ل كلود غاليري     2004

 فرنسا ستراسبور ، لومان، كلود غاليري بتمثيل الفني، ستراسبور  سوق ____    

  فرنسا بروفانس، آن إيكس الكتاب، مدينة ،"درويش ومحمود فلسطين"     2003

 فرنسا باريس، العربي، العالم معهد استعادي، معرض     2001

 البحرين الفنون، مركز     1996

 فرنسا باريس، لومان، كلود غاليري     1995

  المغرب البيضاء، الدار المنار، غاليري     1994

  المغرب البيضاء، الدار الواسطي، غاليري____    

  لبنان بيروت، ،70×50 غاليري____    

 سوريا دمشق، السيد، غاليري____    



 

 
 

 المغرب أصيلة، أصيلة، مهرجان     1993

 المغرب طنجة، فالندريا، غاليري____    

 األميركية المتحدة الواليات العاصمة، واشنطن ألف، غاليري     1992

 كندا تورنتو، حتيت، غاليري____    

 لبنان بيروت، ،70×50 غاليري     1991

 تونس الفنون، رواق____    

 األميركية المتحدة الواليات العاصمة، واشنطن ألف، غاليري     1990
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جامعة دياىل                                                                     
  .                                                      نون اجلميـــلةكليـــــة الف

    قسم الفنون التشكيلية  
                                                                        

        البنية التشـــــكيلية للعناصر اهلندسية
 يف الرسم العراقي املعاصر            

تقدمت به الطالبة هالة عبد األمير كريم الى مجلس قسم الفنون التشكيلية كأحد متطلبات بحث 
                                       رسم –نيل شهادة البكالوريوس في الفنون التشكيلية 

 المشرفة م.م :رؤى خالد شهاب
 

  2022 -ديالى  -هـ 1443                          
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 :األهـــــداء



 

 
 

 قدوتي يف احلياة اىل
 يف طريقي حنو املستقبل والغد املشرق ونرباسي
 ..والدي
 اهلل ومحاه من كل سوء حفظه
  والدتي املضحية بكل شيء يف سبيانا أىل
 ..أخوتي مجيعا الذين وقفوا معي طيلة فرتة اعدادي وكتابتي هلذا البحث أىل

 هذا عسى ان يوفقني اهلل يف شق طريقي يف العلم واملعرفةهلم مجيعا حبثي  أهدي

.. 
  من وراء القصد واهلل
 
 
 

                                         
 
 
 
 
 

 شكر وتقدير
بشكري الوافر وامتناني الكبري اىل مجيع من وقف معي وهيأ يل وسائل   أتقدم

الكرام وعلى رأسهم حتقيق اعداد وكتابة هذا البحث.واخص بالذكر اساتذتي 



 

 
 

االستاذة رؤى شهاب التي حرصت دائما على ان تكون حبوثنا بالشكل االمثل 
 وحسب اصول البحث العلمي..
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 ملخص البحث                                                                

 لخصت الباحثة موضوعات دراستها على شكل فصول ومباحث وفق اصول البحث العلمي وكما يلي:

 وضع البحث على الطريقة العلمية الصحيحة ووفق ضوابط البحث العلمي فجاء في الفصل األول.

 النقاط الرئيسية التي يتشكل منها البحث مثل :



 

 
 

السؤال الذي تمحورت حوله اجابات البحث كما ورد في متون مشكلة البحث التي عرضناها وافرزت لنا 

 الشرح والمباحث.

 من حيث هدف البحث وأهميته وحدوده الثالث زمانية ومكانية وموضوعية .

وفي الفصل الثاني تناولت الباحثة شرح ودراسة موضوع البحث من خالل مبحثين.في المبحث االول تم 

 ة.تناول مفهوم الرسم وعناصره الهندسي

تناولت الباحثة موضوع المنظور بما يتعلق بدراستها حيث ان المنظور يقوم على وفي المبحث الثاني 

 قواعد هندسية فنية.

عدد من الرسامين العراقيين بتمثل الم.مجتمع البحثاما في الفصل الثالث فقد شرحت الباحثة ما يتعلق ب

 .دنا فترة الستينات والسبعيناتالمعاصرين وقد اعتمدنا على اكثر الرسامين معاصرة وحد

وتحليلها من خالل اللوحات المختارة التي تم  عينات البحثثم تناولت الباحثة ضمن نفس الفصل مسألة 

الحصول عليها من السوشل ميديا ومن مواقع تضم صور لوحات الفنانين سواء من معارضهم او من 

 نون التشكيلية.اماكن تواجدها ممن اقتناها من الهواة والمهتمين بالف

ومع اجراء عمليات التحليل هناك بعض المعلومات التي لم تتمكن الباحثة الحصول عليها مثل قياساتها او 

 الخامة التي استخدمها الفنان. 

ينتهي البحث في الفصل الرابع الذي ناقشت فيه الباحثة النتائج التي حصلت عليها من خالل سير 

حصلت عليها من النتائج .تتلوها التوصيات والمقترحات التي رأت فيها الشروحات ثم االستنتاجات التي 

 الباحثة أن من الممكن أن يأخذ بها الطلبة أو الدارسين. 

 

 

  األول الفصل                                 

 االطار المنهجي للبحث                           

 تحديد المصطلحات -د البحثحدو -أهمية البحث -هدف البحث  -مشكلة البحث 

 مشكلة البحث:أوال :

 من اكثر الهندسي الفن من يقترب هو انما ببعدين تشكيلي فني عمل كونه الرسم فن وبالخصوص تشكيلي منجز كل ان

 والملمس والنسيج والحجم والشكل واالتجاه والخط النقطة في عناصره حيث من األخرى التشكيلية الفنون من غيره

 وحدة خالل من وحجومها بخطوطها هندسي مخطط تشبه هي التشكيلية واللوحة.واللون والكتلة لفراغوا والقيمة

 االطار ضمن متتابع بناء كعملية عليها ترتكز بنيات) بنى) من لها البد تشكيلي كعمل وهي.الهندسية ـــ الفنية عناصرها

 ..والجمالي الفني



 

 
 

 الحركات وسارات.هذا يومنا حتى العصور تلك منذ الرافديني الفن يويةح على دلت تطورات المعاصر العراقي الرسم شهد

 السومري تراثها من تجددها مستمدة وتتطور تتجدد وهي العالم في الكبيرة النهضة مع متماشية العراقية التشكيلية

 الرسم أصول عليها قامت بنيوية أسس العظيم العراقي الفن لذلك وكان..واإلسالمي والبابلي واالشوري واالكدي

 ..الهندسية وعناصرها

 المصادر من بعض على معتمدة المعاصر العراقي الرسم في الهندسية للعناصر التشكيلية لبنيةبدراسة ا  البحث هذا يعنى

 أربعة في البحث وطرحت المجال هذا في ومعارف دروس من تلقيته وما الرسم فن في بتخصصي مستعينة والمراجع

 .البحث مخطط ضمن قسمته موضوعا يهف ناقشت فصل كل فصول

 وشهد والعالمية العربية التشكيلية الفنون حركة في أثرت عظيمة نهضة حضارته بزوغ منذ العراقي التشكيلي الفن وحفل

 لتحتل الرافدينية التشكيلية الفنون انطلقت ولقد.الرسم فن وخاصة الجمالية والرؤى الفن مسار في التطورات من جملة

 المتمثلة األولى لبناته وضع في تمثل. الشأن كبيرة وثقافية حضارية أسس على وقامت..العالم فنون بين مرموقةال مكانتها

 .اليوم هذا حتى العراقي للرسم الهندسية العناصر عوامل من مهم عامل لتكون التشكيلية بنيتها في

 لوحات على الحصول على استطاعتي عدم شةلمناق منفذ أيجاد صعوبة وهي البحث هذا في مشكلة واجهتني لقد الحقيقة

 التحدث مناقشته يمكن بشكل الهندسية العناصر فيها تظهر ونماذج عينات اتخذها كي العراقي الرسم في تشكيلية واعمال

 هذا تناقش التي والكتب المصادر ندرة هي أخرى مشكلة وكذلك.العناصر تلك في التشكيلية البنية وعالقة عنه

 م تطرح الباحثة سؤال المشكلة بالشكل التالي: ماتقد..الموضوع

للرسم العراقي المعاصر عناصر هندسية حاله كحال فنون الرسم األخرى.ولكن ماهي طبيعة البنية التشكيلية لتلك 

 العناصر..و

 ..البحث أهمية -2

 ن الرسم العراقي . الضوء على ماهية البنية التشكيلية للعناصر الهندسية لفأهمية البحث من خالل تسليط  تأتي

 منجز هو الرسم فن وألن.عليها يقوم التي العوامل اهم في التعمق يتطلب الرسم فن دراسة مجال في البحث أن أعتقد

 في اللبنات وضع تشبه كأسس البنى تلك وضع كيفية في تتمثل كبيرة أهمية له التشكيلي بناءه فأن..هندسي – تشكيلي

 المنجز رسم في خطيرة أهمية تعكس األولى خطوتها في البنية وأن..الفني الكلي للبناء أي للبنى أساسية قاعدة هو جدار

  .عليها يقوم التي عناصره له هندسي منجز باعتباره التشكيلي

 .البحث هدف -3

 الكشف عن البنية التشكيلية للعناصر الهندسية للرسم العراقي.

  البحث حدود -4

نية احدى حدود البحث المهمة لكنها ربما التتوفر في بعض البحوث بسبب صعوبة الحدود الزمانية: مع الحدود الزما

 الحصول على ازمنة وتواريج انجاز االعمال.

الحود المكانية: وكذلك الحدود المكانية والتي اليمكن معرفة اماكن وجود االعمال سواء في قاعات العرض او كمقتنيات  

 شخصية

 ود ضمن متون البحث.ومن خالل المباحث التي تم فيها سرد تفاصيل الموضوع.اما الحدود الموضوعية : فهي موج



 

 
 

 هي التي الهندسية بعناصره يتعلق فيما المعاصر العراقي للرسم التشكيلية البنية طبيعة مناقشة في البحث ومع حدد

 .سامالر وامكانية مهارة حسب وصناعتها اللوحة انتاج وتحديدا فني عمل لكل تشكيلية فنية عناصر

 .المصطلحات تحديد -5

 مهمة رأيناها والتي بدراستنا المتعلقة الصلة ذات المصطلحات من جملة الفصل هذا نضمن أن الضروري من وجدنا لقد

 تلك من مجموعة وهذه..الفنية العلمية البحثية شروطه استيفاء من يقترب ربما بشكل وتقديمها الدراسة عرض في

  ـ:المطلحات

 :البنية - 1

 هي البنية صحيح فالن تقول وفطرته الرجل بنية او البناء هيئة او البنيان هي البنية انها على صلبيا عرفها: ـ لغة نيةالب

 المتضامنة الظواهر من المؤلف كل على اطالقها هو خاص معنى وللبنية الشيء منها يتألف التي المختلفة األجزاء ترتيب

 او مادية الكل أجزاء عليه ماتكون بأنها مدكور وعرفها..بها والمتعلقة األخرى للظواهر تابعة منها ظاهرة كل تكون بحيث

 (..1) .بذاته قائما كال وتكون بينها فيما تتضامن بحيث معنوية

_______________________________________________ 

 قاموس معاجم اللغة  –معجم جميل صلبيا  – 1

 

   : أصطالحا البنية

 الى اقرب عقلي تصور والبنية. األجزاء على للكل المطلقة أألولية لمبدأ وفقا المدركة الباطنية العالقات نم نسق انها على

 الشيء هذا بهاء تكون التي الكيفية تعني أيضا وهي تكوينه..الشيء بنية انها على البنية وتعرف..اليقين الى منه التجريد

 (1)..اللغة نيةب او المجتمع بنية او الشخصية بنية مثل ذاك او

 تحول أي شأن من يكون عناصر من تتألف فالبنية. النظام او النسق طابع شيء كل وقبل أوال تحمل انها على وتعرف

 .. أألخرى العناصر باقي في تحول يحدث أن.منها الواحد يعرض

 وتقسم المكونة لعناصرا خصائص عن تختلف أنها بمعنى كنظام خاصة قواعد يتضمن التحوالت من نظام هي كذلك والبنية

 وأنها,عنه خارجية لعناصر والتلجأ نظام حدود التتجاوز التي نفسها التحوالت لعبة خالل من إثرؤه أو عليه بالمحافظة

 :هي خصائص ثالث تتضمن

 (2) .. - الذاتي التحكم – التحول – الشمول

 :الرسم في البنية - 2

 عناصرها تكونها التي اللوحة وحدات مابين التشكيلية الفنية العالقة سأ هي أي.للوحة التكوينية الوحدات بين تعالق هي

 تلك مع التعامل وأن.واللون والنسيج والقيمة والفراغ والكتلة والمساحة والحجم والشكل واالتجاه والخط النقطة في

 (3).فني هندسي تعامل هو األسس

 هذه عن ويعبر بصرية، بلغة األبعاد ثنائية جماليةٍ  صورةٍ  خلق خالل من يتمّ  والمشاعر، األفكار عن تعبير هو الرسم فنان 

 هذه كلّ  دمج ويتمّ  مستٍو، سطح على وحركة وضوء أحجام، عنها تنتج وألوان، وخطوط مختلفة، وطرق بأشكال اللغة

 أيضاً، كاملبال مجردة مرئية عالقات وإلظهار للطبيعة، خارقة أو حقيقية، ظواهر إلنتاج وذلك معبرة، بطريقةٍ  العناصر



 

 
 

 باختيار الرسام يقوم بحيث المائية، الدهانات من وغيرها والحبر، المائية، واأللوان واألكريليك، الزيت، ذلك في ويستخدم

 باإلضافة الخيارات، هذه كلّ  تتضافر الحديثة، األشكال من متنوعة مجموعة أيّ  أو اللوحة، أو الجدارية :مثل معين، شكلٍ 

 (4).ومختلفة فريدة مرئيةً  صورةً  بها ليحقق اص،الخ الفنان أسلوب إلى

 الهندسي العنصر - 3

 ويغير ويطوع بالفرشاة يتالعب التشكيلي الرسام وألن.اللوحة بنية في يسهم الذي الرسم عناصر أهم من واحد هو

 القائمة التقنية اتالرسوم أنواع من نوع هو الهندسي الرسم فأن مخيلته عليه ماتمليه وفق يريد كما واالشكال بالخطوط

 )5).واضح و كامل بشكل الهندسية العناصر متطلبات لتحديد ومسافاته وعرضه طوله حيث وأرقام وقياسات حسابات على

 – حضارة الكلمة –منشورة في موقع )األلوكة( االدبي اللغوي  –أ.د. عبدهللا احمد  –قال بقلم  -1

  -2008 –بالسم محمد  –الدكتور  –نساق الرسم الفن التشكيلي قراءة سيميائية في ا –تاب ك - 2

 2021 –آذار  12 –منشورة في موقع سطور االلكتروني  –فن الرسم  –مها دحام  –قالة بقلم م - 3

 <االلكتروني  –معرقة  –موقع  –بحث مختصر عن العناصر الهندسية   - 4

 2008 –بالسم محمد  –دكتور ال –الفن التشكيلي قراءة سيميائية في انساق الرسم  –كتاب  - - 5

 :تشكيليا المنظور -4 

 من يتمكن بواسطتها والذي الرسم لفن الفعلية بالممارسة الرسام اليها يتوصل التي والحلول القواعد من مجموعة هو

 (1).بعدين ذي مستو سطح على يشاهد الذي (العمق) اللوحة في الثالث البعد تحقيق

 (2):الهندسي المنظور - 5

 مثل) (الموازي اإلسقاط) في الحال هو وكما .الهندسي االظهار أساليب أهم من يعتبر ,المركزي اإلسقاط تطبيقات أحد هو

ً  إنجازه يمكن (واالكسنومتري مونج طريقة  عملية أي .التقاطع وعملية اإلسقاط عملية وهما رئيسيتين بعمليتين نظريا

 اإلسقاط مستوى مع الخطوط هذه تقاطع عملية وفي اإلسقاط بمركز تمر خطوط بواسطة الشكل نقاط إسقاط

 بهل ورقية رسومات مجرد من أكثر الوثائق هذه وتكون دقيقة وثائق شكل على الهندسية الرسومات الهندسي الرسم ينتج

 .آخر إلى عقل من والمعلومات األفكار تنقل لغة هي

 التصاميم تطوير في له األساسية الحاجة وتترسخ ةالميكانيكي الهندسة في أهمية األكثر الجانب الهندسي الرسم ويعد

 .لآلالت والتجميع
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 2019 –نيسان  17 –الالكتروني  -مرسال–موقع  –منشورة في  –دون ذكر اسم الكاتب  –المنظور الفني  –مقالة بعنوان  - 1

 Arwa Habtoمنشور في الموقع الشخصي لـ _ –المنظور الهندسي  –ن بحث مختصر بعنوا - 2

 الفصل الثاني                                         

 .النظري االطار                                      

 المبحث االول.                                       

 الهندسة والرسم:

 النّفسيّة دوافعَه  الرسام فيه يستخدم يدويٍّ  عملٍ  كل يشمل هندسي تشكيلي فنّي تصميم ذاته بحد هو كفن الرسم أن

 للوصول توافرها، من بد ال عناصر له والدراسات الفنون من كغيره  لوحٍة،والرسم في األشكال، من شكلٍ  في وي ترجمها

  . .الحقا سنذكرها نقص، دون من متكامل عمل إلى

 تدور سائدةٌ، فكرة   فيه تكون وأن .اآلخر على فيه عنصر يطغى أالّ  أي متّزنةً، تكون أن يجب ندسيةاله الرسم عناصر أن

 قائمة المرسوم الموضوع في الموجودة األشكال وألوان حجم بين وتناسب نسبةٌ  هناك تكون وأن .حولها عناصرها كلّ 

 (1)..األخرى احداها تكمل اصرتشكيليةعن الوقت بنفس هي والتي الهندسية العناصر لتلك تشكيلية بنية على

 الشكل وألن .وعنوانه وكنهه اسمه تعطي التي الهندسية حدوده شكل ولكل .الشكل أس هو شكل لكل الهندسي العنصر أما

 والشكل واالتجاه والخط النقطة في ذكرها سبق التي عناصره له فأن الهندسية – الفنية العناصر بين من عنصر أهم هو

 الشَّخص   هندس (هنََدس) ولغويا..وكبير واسع الهندسة مفهوم وأن.اللون ثم والمساحة والفراغ والقيمة ملمسوال والحجم

مه هندزه؛: وغيره بالبناءَ  قام..بنى أي   علميّة أسس على وأنشأه صمَّ

 ليحقّق الفنّي، لعملا وحدات في التشكياية – الهندسية العناصر تلك بين الفواصل بين وتنظيم إيقاعٌ  هناك يكون أن وكذلك

 عندما فالرسام تصميمية عناصر قلنا كما نفسها هي الهندسية الرسم عناصر ان .الفنّي عمله في والتّنّوع الحيويّة  الرسام

  .يشكل – يهندس – يصمم هو انما موضوع برسم يشرع

 الفنّي، العمل وتكوين بداية   وهي الفنيّة، العناصر أبسط وهي :ـالنّقطة :فهي التشكيلية الفنية الهندسية العناصر تلك أهم اما

 (2) .دائري بشكلٍ  يرونها األكثريّة أنّ  من الّرغم على وجهتها، على تدلّ  وال لها، أبعاد ال بأنّ  وتمتاز

  :الخط •



 

 
 

 ،الفنيّ  العمل عناصر أهمّ  من وهي المترابطة، النّقاط من مجموعة هي أو ما، اتّجاهٍ  إلى النّقطة تحريك من ينتج ما هو

 وخطٌّ  مستقيم، غير وخطٌّ  مستقيم، وخطٌّ  متعّرج، وخطٌّ  عمودي، وخطٌّ  أ فقي، خطٌّ  فمنها متعّددة، بأشكالٍ  الّطبيعة في ويتواجد

  .حلزوني وخطٌّ  انسيابي، وخطٌّ  مقّوس، وخطٌّ  متعامد، وخطٌّ  متوازي، وخطٌّ  مائل،

____________________________________ 

 توزيع مكتبة البقظة العربية – 1985 –شيرين شيرزاد أحسان  –ي الفن والعمارة مباديء ف –تاب ك - 1

 قنفس المصدر الساب  - 2

 : أآلتجاه •

 الفرشاة او القلم بواسطة.للرسم اختاره الذي موضوعه يتطلبه بما الرسام فيها يتحكم مختلفة باتجاهات الخط حركة وهو

 . سطح على أثرا تترك أداة أية أو

 : الشكل •

 وعرضٌ  طولٌ  لها مساحة فتتكّون.ذكره مر كما اتّجاهاته الخط أخذ أن بعد بحركته ي شّكله او الخط يرسمه الّذي الّشكل ووه

 التصميمية الرسم عناصر اهم من واحد هو هنا والشكل.متقن بشكل المنظور قواعد بتأكيد اال عمق لها وليس وارتفاع،

 بالنّسبة والمساحات األشكال موقع في وكذلك .التصويري السطح في شكالواأل المساحات عدد في أهميته تتضح الهندسية

 والمربّع الّدائرة مثل أوليّة أشكال تكون فقد المساحات، شكل عن فضال .لبعضها وبالنّسبة العمل، وحدود إلطار

 التّمثيليّة، وغير والتّمثيليّة، ،والمجّردة والّطبيعيّة، والعضويّة، الهندسيّة، األشكال مثل معّدلةً، أشكاالً  أو والمستطيل،

  .الموضوعيّة وغير والموضوعيّة،

  :الحجم •

 من االحجام تتباين حيث.به المحيط الفراغ في به الخاص الحيّز ومقدار الفنّي، العمل وثقل بوزن اإلحساس وهو •

 .قربها او بعدها او وصفرها كبرها حيث

 :القيمة •

  .مضيئا اللون من يجعل ان في الرسام طريقة او المشع اللون ضعف او قوة خالل من حجمه او الضوء قيمة وهي

 .(الملمس) النسيج •

 مما اكثر بصري أحساس وهو ليونتها او نعومتها او الخطوط بخشونة العين إحساس خالل من اللوحة سطح ملمس وهو

 .األصابع او باليد اللمس عبر مادي إحساس هو

  :اللّون •

  :هي خواص وله العين، شبكيّة في لّظاهرا للّشكل وانعكاسٌ  إحساسٌ  وهو

  اللّون، أصل

  قيمت ه،

 نقاؤه،

  :وهي أقسام، إلى الّضوء وينقسم



 

 
 

  :أساسيّة ألوان

  .واألزرق واألصفر، األحمر، مثل

  :ثانويّة ألوان

  .والبرتقال البنفسجّي، مثل

  .ثالثيّة ألوان

 -  :محايدة ألوان

  .والّرمادي واألسود، األبيض، مثل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 



 

 
 

 

 المبحث الثاني                                     

 الوجهة التشكيلية: المنظور 

 جانب الى هندسي مفهوم باعتباره اللوحة تأسيس في كبيرا دورا (الهندسي – الفني) المنظور يلعب العناصر هذه ومع

 احد هو المنظور فأن والحقيقة..اللوحة سطح على الرسام وزعهاي التي اللوحة اشكال مع والتعامل التحديد في أهميته

 من البد تشكيلية لوحة أية أن االعتبار بنظر أخذنا ما أذا .اللوحة لرسم الهندسية العناصر عليها تقوم التي التشكيلية البنى

 لها مضافة واالشكال الخطوط من الرسام يد نتاج هي العناصر وتلك ,المنظور ومنها هندسية عناصر على تقوم أنها

 الرسام تميز وقد..ومضمون وفكرة موضوع من له هيأ ما وفق ويهندمها يهندسها التكنيكية الرسام مهارة حسب األلوان

 أمتداد هو الرسم في التكنيكي وأسلوبه..القديم الرافديني بفنه متأثرا وحضارته لتأريخه انتماءه بقوة المعاصر العراقي

 سواء الرسم في تقنياته في الرافديني الفنان ابدع فقد..واإلسالمي والبابلي واآلشوري االكدي و يالسومر الرسام لتكنيك

 البيوت وجدران واألواني االسطوانية االختام على أوالنقش الفخاريات على الرسم أو لنحته يتهيأ وهو الحجر على الرسم

 (1).والقصور والمعابد

 والمواضيع األفكار عن تعبير هو والرسم التطبيق، قبل الهندسية التخطيطات برسم يقوم المعماري المهندس حتى انه

 قائم فهو التشكيلية بنيته للرسم وألن.والتنسيق والهندام الهندسية العناصر حس خالل من والخطوط، األلوان باستخدام

 خلق خالل من يحدث مرئيّ  فنٌ  هو (الرسم) مفهوم ان من انطالقا . والمنظور الملمس في تتمثل هندسية عناصر على

 عبارةً  الرسم يكون وقد اللوان، أو الخط باستخدام واألفكار األشياء عن التعبير بهدف وذلك معين، سطحٍ  على ما عالقة

 لحظةٍ  في ما لشكلٍ  والخواطر والمشاهدات المالحظات بعض تدوين بهدف تتمّ  التي السريعة الخطوط من مجموعةٍ  عن

 (2) .الفني التعبير أشكال من شكالً  هاكل تعتبر كل وفي معينة،

 مبادئ أهمّ  من كان وأذا عالية، جودةٍ  ذات رسوماتٍ  إلى الوصول الى الرسام ت عين التي المبادئ من مجموعةٌ  وهنالك

 أجزاء بين تفصل التي المسافات إلى االنتباه ضرورة مع رسمه، المراد للشكل (الخارجيّ  الشكل أو الهيكل رسم) هو الرسم

 ان باعتبار المعمارية الهندسة طريقة على هندسية عناصر على مبنية أسس هي المباديء تلك فأن المختلفة، رسمال

 .هندسيا بناء تبنى اللوحة

 ولونها أكبر، وحجمها أوضح، األشكال تكون أقرب الرسومات كانت كلّما أنّه هي للرسم األخرى الهندسية العناصر ومن

  المهندس يراعيها نفسها والظل،وهي األضاءة عوامل إلى تباهاالن عن فضالً  وأوضح، أعمق

 

 

 

 

__________________________________________ 

 Arwa Habton   منشور في الموقع الشخصي تـ –المنظور الهندسي  –حث مختصر بعنوان  -1

 ةبة البقظة العربيتوزيع مكت – 1985 –شيرين شيرزاد أحسان  –مباديء في الفن والعمارة  –كتاب  - 2

 عناصر التشكيلية الفروع من كغيره للرسم فأن وهكذا.الصحيح بالشكل المختلفة األلوان مزج ضرورة مع .المعماري

 وهي الفنية، للوحة بناء مواد باعتبارها الفني التكوين تبني التي هي هندسية – تشكيلية واسس



 

 
 

 البناء وخامات بعناصر اشبه ومحتوياتها، اشكالها وتكوينات نيالف العمل البعاد االولى االسس الخطوط تشكل :الخطوط

 ويمكن اللوحة، في معينة حركة وضع على وتساعد اللوحة، موضوع وتحدد بالفرشاة، مصنوعة عالمات وتعد المعماري،

  .األلوان بحركة عنه التعبير يتمّ  ذلك من وبدالً  الواقع، في رسمه عدم أو بالفرشاة، فعلي خط تحديد

 الخطوط التقاء من يتكون وقد والمساحة، الخط من يتكون ألنّه العنصر، هذا تخدم السابقة العناصر من عنصر كلّ  :شكلال

ً  بعداً  الشكل ويأخذ المختلفة،  مثل الهندسي الشكل خيارين، ضمن الشكل يقع وقد المثال، سبيل على النحت أعمال في ثالثا

  .الطبيعة من المستمدة أو المحددة، غير األشكال وهي يالعضو والشكل وغيرها، والدوائر المربعات

 الحجم، أو بالمساحة عنه ويعبر الفني، العمل يحيط الذي الفضاء عكس الكتل مابين المتواجدة الماساحات وهي :الفراغ

 بهما اللعب يمكن حيث واإليجابي، السلبي الجزء بين التوازن وخلق الفن، في بالفضاء عنه يعبر عموما او االحيان وبعض

  .للوحة المشاهدين تفسير في تؤثر بطريقة

 أحاسيس تعطي أن فيمكن اللوحة، اتجاه الرائي شعور تحدد ألنّها اللوحة في أهميةً  األكثر العنصر وتشكل :األلوان

 ثافةالك ناحية من عليها واللعب األلوان تقسيم ويمكن قاسية، أو باردة، أو دافئة، تكون أن يمكن مختلفة، ومشاعر

  :اللوحة في والتناغم األسلوب .والتأثير

 :الملمس .المختلفة بدرجاتها صارخة تباينات إليجاد األلوان استخدام ويمكن فاتحة، أو غامقة اللون، درجة تأثير حيث من

ً  ويمكن عمقاً، أو سمكاً، أكثر اللوحة تصبح وقد األلوان، أو القماش من مختلفة أنواع عن ينتج قد  ضربات لمس أحيانا

  .اللوحة على الفرشاة

 عناصر وتشكل اللوحة، إلى يضاف صغير جزء وكلّ  الخلفية والعناصر الموضوع مثل اللوحة، ترتيب به ويقصد :التكوين

  .واإليقاع والنمط، والتركيز، والتباين، والتناسب، ، والحركة والتوازن، والوحدة، التكوين،

 في حركة إعطاء مثل اآلخرين، مع يتناسب بشكلٍ  استخدامها وكيفية األشياء وضعو أفقية، أو رأسية اللوحة كون :االتجاه

  .الضوء خالل من اللوحة

 سبيل على فيها، المختلفة األشياء وحجم اللوحة حجم تناسب حيث من الداخلية، عناصرها وحجم اللوحة حجم مثل :الحجم

 (1) .الفيل حجم من رأكب ما لوحة في التفاحة حجم يكون أن المنطق من ليس المثال

 

 

____________________________ 

 نفس المصدر السابق – 1

                                                         

 :والحركة الوقت
يرتبط الوقت والحركة في الفن ارتباطا وثيقا، وفهم كيفية استخدامهما ال يساعد فقط في خلق الفن، لكن في فهمه أيضا. 

وقت يعني التغيير والحركة. والحركة تعني مرور الوقت سواء كان فعليا أو وهما، لذلك يعتبر الوقت والحركة عناصر ال

قد يشمل العمل الفني الحركة الفعلية، أي أن العمل الفني نفسه ف.أساسية في الفن بالرغم من أننا قد ال نكون على علم بهما

 ركة. يتحرك بطريقة ما، أو أنه يتضمن وهم الح



 

 
 

وألن فن الرسم فن مكاني وليس زماني لكن اللوحة ممكن ان تشعر المتلقي بالحركة من خالل انتقاالت عينيه في 

 مساحاتها وزواياها والوانها..واالنتقاالت هي بحد ذاتها مفهوم حركي.

لخط والشكل واللون رغم بساطتها في ا( ضمن العينات 1اللوحة رقم )لوحة الفتاة التي تحمل الحمامة لجواد سليم..

توحي بحركة من خالل وضعية وتوزيع المساحات بجمالية عالية.فأنها مشبعة بعناصر هندسية جاءت بعفوية وبراءة.

وقد جاء الطير حيث تدعو المشاهد ان يدخل في وقت بانتظار حركة الحمامة مابين ان تبق حاطة على يد الفتاة ام ستحلق .

عة في النظر على اشكال هندسية تمثلت في الخطوط وتقاطعها وتعامدها وخاصة الباب بناءها رصينا ليمنح المتلقي مت

رائد التجريدية الهندسية.وشكل رأس الفتاة وانحاءات خصالت شعرها  (1)والشباك على طريقة تجريدات )بيت موندريان(

 والمثلثات في الجانب األيمن الموحية بحس هندسي وبنية تشكيلية عميقة الرؤية..

 األدوات استخدام في عالية مهارة على تدل متناسقة رشيقة هندسية بنية العراقي للرسم الفني التشكيل (بنية) جاءت لكلذ

 اللوحة مع التعامل في ابداع أيما العراقيون الرسامون فأبدع.وحاضرا قديما اآللة سن او الفرشاة او القلم او كاالزميل

  :أمثال الرواد ومنهم معينة أساليب اتخاذهم عن النظر بغض هندسي بناء كونها

 مهر محمد الرواد يد على المعاصرة الجديدة الرؤية أصحاب أو حسن فائق او الدروبي حافظ او صبري عطا او سليم جواد

 علي محمد مثل الواقعيون حتى وكذلك الجميعي صالح او الناصري اورافع العزاوي اوضياء الترك فتاح اوإسماعيل الدين

 او حيدر كاظم مثل التجريبيون  ثم من الطائي سعد او عارف محمد أو احمد ماهود الدكتور او حكمت غني حمدم او شاكر

 نوري او كاكافيان ارداش او بشير عالء الدكتور أمثال الرمزيون ومعهم ناهي غالب او السعودي غازي او دبدوب راكان

 علي او حسين فايق او العبيدي عامر او عباس سلمان ومنهم المجددون ثم غولي القره صالح او العطار سعاد او الراوي

 ..طالب

 فن كل مقومات في المتمثل الهندسي للعنصر (أس) أذن فهي التشكيلي المنجز في األساس (اللبنة) هي (البنية) وألن

 (تقني) جانب هاان عن فضال (بنية) هي المعاصر العراقي الرسم لهندسة التشكيلية والبنية..الرسم فن وخصوصا تشكيلي

 (2)..المبدعة المتطورة المتحركة الديناميكية العراقي الرسام عقلية من انطالقا والفكر الوعي يحركها (بنية) فهي مهاري

ة منشور في موقع ضف – 2019 –كانو اول  19 –سارة عابدين  –بقلم  –تمثالت الوقت والحركة في الفنون البصرية المعاصرة  –بعنوان  –مقالة  - 1

 .ثالثة الالكتروني

في أميرسفوورت  1872آذار  7بيت موندريان :اشهر رسام هولندي رائد من رواد المدرسة التجريدية ولد في  -ويكيبيديا الموسوعة الحرة   - 2

 ..)هولندا(. وكان والده كالفينيا )حركة دينية( متعصبا لما يؤمن به بشدة.بدأ بيت موندريان دراسة الفن 

 خط أو وآخر شكل بين تشابه وجود هو بالتعالق ويقصد( 1) محمد بالسم الدكتور قال كما (تعالق) هي التشكيلية (البنية) أن

 وحدة على قائم المعاصر العراقي للرسم التشكيلي الفني التعالق أن نجد هنا من..اللوحة عناصر بين ولون لون أو وآخر

 عنصرها فكرية قضية أو فكرة) تحمل لكنها تزيينية انها عدا لديه حةاللو ان وهو العراقي الرسام به تميز الذي الموضوع

 ومعتقده االنسان بفكر تتأثر والحرفة والصنعة التكنيك أن نجد العراقي الرسم حركة مسيرة وفي..(االنسان هو االساس

 المجتمع يفرزها دوافع اءهور تقف الفني النتاج فتجد..العراقي الفن به اتسم ما وهذا..اآليديولوجية أو الروحية وميوله

  .الثقافية والمستويات الحياتية والظواهر
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منشورة  – 2015تموز  13 –تحسين الناشيء  –بقلم  –الفن التشكيلي العراقي المعاصر اسباب التقدم وسمات النضج  –مقالة بعنوان  –1

  الحوار المتمدن –في موقع 

  الثــالث لـــالفص                            

 إجراءات البحث                                     

  -أدوات البحث  –عينة البحث  –مجتمع البحث  –منهج البحث 

 .البحث نهج مأوال:

ومنها الفنون التشكيلية تعتمد على الغالب اتخذت الباحثة المنهج الوصفي في البحث العملي كون دراسة الفنون الجميلة 

على الوصف.الن عينات االعمال الفنية )اللوحات( عندما تتعرض للتحليل فأن الباحث أو الباحثة انما تقوم بوصفها وتناول 

 حجومها وقياساتها والخامات التي صنعت منها اللوحة.

 ثانيا:مجتمع البحث.

 الستينات فترة وحددنا معاصرة الرسامين اكثر على اعتمدنا وقد المعاصرين ينالعراقي الرسامين من عدد في مجتمع تمثل

 الرسامين من الرواد حتى ذكر من فالبد افقي تطور هو التشكيلي الفني التطور ان باعتبار اليوم هذا حتىت والسبعينات

 .العراقي للرسم الهندسي للعنصر الفني البناء كيفية نناقش الذي البحث مجتمع باعتبارهم العراقيين



 

 
 

 :البحث ةعينثالثا:

 فأننا .اآلن وحتى التأسيس مراحل منذ تحديدا والرسم برمتها بالعراق التشكيلية الفنية الحركة بواقع اإلحاطة من تمكنا لو

 يرسام من أوائل رواد من مر وكم..بها تأثر التي ومدرسته أسلوبه له كل العراقيين الرسامين من كبير عدد هناك أنَّ  نجد

 الموضوعة االشكال غير الرسم لفن الهندسي بالعنصر مايسمى هناك أن نجد لم معينة مذاهب وفق يرسمون وهم العراق

 ..الرسام قدمه الذي النتاج ضمن

 ..البحث رابعا:أدوات

 خامسا: تحليل العينات:

 (1العينة رقم)                                                   

 سنة االنتاج القياس  الخامة الفنان  اسم اسم العمل 

 1058  زيت على قماش جواد سليم فتاة وحمامة

 

 ( 1اللوحة رقم )                                                   

                                                       

 التحليل: ــ 

ي تحمل الحمامة لجواد سليم..رغم بساطتها في الخط والشكل واللون وتوزيع المساحات بجمالية لوحة الفتاة الت

عالية.فأنها مشبعة بعناصر هندسية جاءت بعفوية وبراءة.وقد جاء بناءها رصينا ليمنح المتلقي متعة في النظر على 

على طريقة تجريدات )بيت موندريان( رائد اشكال هندسية تمثلت في الخطوط وتقاطعها وتعامدها وخاصة الباب والشباك 

التجريدية الهندسية.وشكل رأس الفتاة وانحاءات خصالت شعرها والمثلثات في الجانب األيمن الموحية بحس هندسي 

 وبنية تشكيلية عميقة الرؤية..

ات والمستطيالت لمربَّعواوالمنحنيات الدائرة سليم اهتم بالعناصر الهندسية مثل  وجدت الباحثة في هذه اللوحة أن جواد

وهو سعيه سليم،جواد مفهوم حاضر في كل أعمال في اعماله وهو فاالزدواجية كما هو مع باقي لوحاته .فضال عن وجود 

 حيث استوحى من الكمال المثالي جماله المطلق واسقطه على جمال الفتاة والطير لتجربة البشرية،لنقل الكمال المثالي الى ا



 

 
 

الحيوانية تخلق أيضاً حيوية بصرية من خالل التضارب، سواء أتى التضارب من ثنائية العناصر  -جية االزدوامعتبرا أن 

 .الخطوط المستقيمة والمنحنية، أم بين العناصر الزخرفية والمعبِّرة اضافة الىى، أم واألنثكالطير و العنصر البشري 

التي أبدعها في عليها هذا االسم سليم جواد أطلق  وهذه اللوحة ضمن عينات البحث هي من مجموعة )بغداديات( التي

خمسينيات القرن العشرين في إشارة منه إلى ما كان ي سمى بمدرسة بغداد العباسية للرسم، وأيضاً إلى النشاط في حركة 

 ة..الفن الحديث، وهو األمر الذي اعتبره نقلة مهمة في تلك الفتر

 (2العينة رقم)                                                   

 سنة االنتاج القياس الخامة اسم الفنان اسم العمل 

 1979  زيت على قماش حافظ الدروبي صياد في نهر دجلة

 

 (1العينةة رقم )                                                    

                                     

 التحليل: ـ 

 قد التشكيلي بناءها أن فيها نجد والتي التكعيبي باألسلوب جاءت التي..الدروبي حافظ الرائد العراقي رسامال لوحات احدى

مؤكدا على االشكال الدائرية ليجعل منها بنية تشكيلية تحرك  الهندسية بالقواعد ماتكون أشبه أسس على الرسام وضعه

متحركة من خالل التدوير  تشكيلية بنية وفق جاء .الذيبصر المشاهد حركة دائرية سريعة اساسها العنصر الهندسي

 والمنحنيات واالقواس.فضال عن انطباعيتها.

حرية تداخل مساحات األلوان وانطباعاتها الضوئية واللونية  في هذه اللوحة وجدت الباحثة ان حافظ الدروبي قد اكد على

لوحاته كما اغلب سمة أسلوبية للفنان حافظ الدروبي في من خالل المنحنيات والتدويرات واالشكال الهندسية حتى اصبحت 

 .نموذجهذه اللوحة جاء ذلك في 

ألكثر من سطح للمشهد التصويري، أي تحقيق عمليات التركيب الفنان الدروبي تحقيق وهناك سمة في هذه اللوحة هي 

حيث تراكب االقواس عمل الفني والتراكب بين عدة سطوح للمشهد عبر بناء عدة مستويات بصرية لونية وشكلية في ال

والمنحنيات وجسم الصياد المتناسب مع خط االفق بخطه االفقي المستقيم المتالشي مع االلوان باعتباره احد العناصر 

 الهندسية. 



 

 
 

للمشهد التصويري عناصر لونية وشكلية ليست في الفنان  ءفنية متمثلة في استدعا ةجرأوجدت الباحثة ان هناك 

 ذج العينةوالتداخل واالنسجام اللوني بفعالية وحرية كبيرتين كما ورد ذلك في نم قيحقحيث نجح في تني،للموضوع الفو

 ليؤكد على ربط البنية التشكيلية للعناصر الهندسية في لوحته كاحدى امثلة الرسم العراقي المعاصر.

 ..(3) رقم عينةال                                                 

اسم  العمل اسم

 الفنان

 سنة االنتاج القياس  الخامة

جدارية فائق حسن أو 

جدارية الثورة )ساحة 

 الطيران( بغداد

فائق 

 حسن

قطع السيراميك 

 الملونة

نصبت  – 1958 متر 12×  6   

 1960عام 

 

 (3العينة رقم )                                                          

                                           

 التحليل:ـ 

 على وجاءت.أيضا تكعيبي بأسلوب نفذت..بغداد في الشرقي الباب في الحرية نصب خلف الشهيرة حسن فائقجدارية 

 االشكال حيث اللوحة خلفية في سواء هندسية عناصر على مؤسسة تشكيلية بنية ذات أيضا وهي الجداري الرسم طريقة

وتمثل الجدارية مجموعة أناس ينتمون إلى .أو في رسم اشكاله المكعب الهندسي الشكل ذات األشخاص واجسام المكعبة

فئات اجتماعية مختلفة، وقد اجتمعوا معاً بطريقة هارمونية متناغمة، أياديهم مرفوعة فرحاً وعلى أكفهم حمامات بيضاء، 

حولها جندي وعامل ومزارع ونساء بأثواب مكشوفة وفي منتصف الجدارية امرأة شابة تطلق حمامتين من بين يديها، و

 .ملّونة، وفي األسفل طفٌل يدير ظهره للرائي وقربه قفص حمام مفتوح وفارغ

قدرته على التقاط روح الحياة العراقية اليومية. وبالفعل كانت مادة في هذه الجدارية اثبت الفنان الرائد فائق حسن عن 

هيمنت رسوم القرويين والعمال والفرسان والمناظر الطبيعية على أعماله حيث ، مواضيعه مستمدة من المحيط العراقي

اما في هذه الجدارية )اللوحة( فنجد االجساد باسلوب تكعيبي مع الخلفيات وكان يصّورها برهافة انفعالية، أياً كان األسلوب.

التزامن مع عناصر اللوحة االخرى ليخرج التي بدت مستطيالت ومربعات مستفيدا من عناصرها الهندسية في بناء العمل ب



 

 
 

العمل بهذه البنائية التراكبية المتوافقة فيما بينها خطوطا واشكاال وكتل وفراغات ومساحات وفراغات معالجة بحنكة فنان 

 متمرس محترف كفائق حسن..

                                 

 

 

 

 الرابع الفصل                           

 المقترحات -التوصيات  –االستنتاجات  – النتائج                   

 من عينات اتخاذ وبعد   المعاصر العراقي للرسم تشكيلي كأساس البنية ومفهوم معنى دراسة خالل ومن الباحثة توصلت

 :مايلي الى العراقيين الرسامين من عدد اعمال

 .العراقي للرسام الفكرية بالبنية مرتبطة بنية هي انما اقيالعر للرسم الهندسية للعناصر التشكيلية البنية أن - 1

 وسائل من بها ومايرتبط اللوحة صناعة بآلية يتعلق تكنيكي موضوع هي العراقي الرسم لفن االساسية البنية ان رغم - 2

 العصور رعب العراقي الفنان فكر مع تطورت  للرسام  اجتماعية بنية آخر جانب من فهي وخبرات وممارسات وأدوات

 سواء حد على والحياة الجمال يصنع مبدع كفرد االجتماعي وجوده عن التنفصل

 .والمجتمع االنسان بقضية الوعي يحركه رصين بناء العراقية للوحة التشكيلي البناء - 3

 :األستنتاجات - 2

 العالقة يخص فيما وتحديدا شكيليالت - الفني والخيال الهندسي الوعي بين جمعت العراقي للرسم التشكيلية البنية ان - 1

  .والرسم العمارة بين

 .ومشاكله وقضاياه االنساني البعد توظيف أهمية جانب الى اللوحة بنائية على كبيرا تأثيرا العراقية البيئة أثرت - 2

 على انعكس ما حياةال مجاالت كل في الهائل العلمي بالتطور العراقي للرسم الهندسية للعناصر التشكيلية البنية تأثرت - 3

 .المعاصرة العالمية الفنون مع يتماشى بما وهندامها اللوحة هندسة

 عبر الموضوع حدية الرسامين من عدد لدى الهندسية عناصرهبنية  خالل من المعاصر العراقي الرسم حركة عكست - 4

 .التكعيبي االسلوب من القريبة خاصة القاسية الحادة اشكالها

 يحتويه بما بحتة علمية دراسة يعتبر فهو دراسته واستسهال الخيال على قائمة فنية دراسة فقط ليس الرسم فن صار - 5

 .كبيرة هندسية وجوانب محاور من

 :التوصيات - 3

 :يلي بما الباحثة توصي معينة واستنتاجات نتائج الى الوصول من البحث تمكن ما بعد



 

 
 

 أسسه في والتعمق الرسم لفن النظرية الجوانب على االطالع على الجميلة الفنون كلية في الرسم قسم طلبة حث - 1

 .الهندسية وعناصره الفنية

 .التطبيقية العلمية او االنسانية العلوم كانت سواء األخرى بالعلوم الرسم فن عالقة يخص فيما البحوث في التوسع - 2

 - نظرية اسس باعتبارها الرسم مجال في التشكيلي التنظير والسيما الجميلة الفنون كليات في النظرية الدروس تعزيز - 3

 .تطبيقية

 الفائدة نقترح مايلي: ولتحقيق الخاصة نظرنا وجهة من نرى

 واجراء.والبنائية والبنيوية البنية مثل معاصرة مصطلحات من جاء فيما المتعلقة المواضيع دراسة في الطالب يتوسع أن

 .والهندسة والمعمار اللغة وخاصة االخرى والعلوم الرسم بين يماف والمصطلحات المفاهيم تلك اثر بين عالقة

 المقترحات : – 4

تقترح الباحثة أن يقوم الطلبة والدارسين للفنون التشكيلية باجراء بحوث تتضمن العالقة بين العناصر الهندسية  – 1

 البحتة كعلم وبين الفنون التشكيلية وخاصة الرسم كفنون جميلة.

 ى نتاجات الرسامين العراقيين الذين تضمنت اعمالهم افكارا تجمع مابين البنية الهندسية البنية التشكيلية . االطالع عل – 2
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