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 االمناط البدئية ومتثالتها يف الرسم العراقي احلديث
 )حسب نظرية يىنغ(

 أحمد عمي كاظـ عبد السعيدي
 كمية الفنوف الجميمة / جامعة القادسية 

ahmad.ali@ gu.edu.ig 

 الممخص:
اقي الحديث (،كيقع في كتمثبلتيا في الرسـ العر  البدئيةتناكؿ ىذا البحث دراسة )االنماط            
 ،كالحاجة اليو خصص الفصؿ االكؿ )االطار لمنيجي( بياف مشكمة البحث كاىميتو ،اربعة فصكؿ

 ما تمثبلت):  بػ تحددت مشكمة البحثك ،كحدكده ، كتحديد أىـ المصطمحات الكاردة فيو .  ،كىدفو
 لبدئيةمثبلت االنماط ات،اما ىدؼ البحث  فكاف : تعرؼ  الحديث( االنماط البدئية في الرسـ العراقي

في الرسـ العراقي الحديث .فيما كانت حدكد البحث  : بدراسة االعماؿ الفنية التي انتجيا الفناف 
ك غيرىا مف العراقي في فف الرسـ )سكاء اعماؿ زيتية أك أم مكاد اخرل مختمفة عمى القماش أ

(،كبحدكد مكضكعة الرمكز االنماط االكلية  0111 – 0951الخامات الفنية(.كبالحدكد الزمانية مف )
حسب مفيـك نظرية يكنغ .كذلؾ تحديد اىـ المصطمحات الكاردة في عنكاف البحث  كتعريفيا .كما 

االكؿ )مفيـك نظرية عني الفصؿ الثاني باالطار النظرم كالدراسات السابقة ،اذ تضمف ثبلث مباحث ،
في الفف  بدئيةاالنماط االكلية حسب رؤية الطبيب النفساني )يكنغ( .اما المبحث الثاني االنماط ال

ات التي اسفر القديـ،كالمبحث الثالث تناكؿ في الرسـ العراقي الحديث . كما تضمف مؤشر عراقي ال
فاستعرض مجتمع البحث الذم اما الفصؿ الثالث فاختص بإجراءات البحث عنيا االطار النظرم. 

ضمف حدكد البحث ،كمف ثـ حصر كاعتماد عينة البحث ك تحديدىا عمؿ فني  (61حدده الباحث بػ ) 
( اعماؿ لتحميميا .كشمؿ الفصؿ 7كالبالغة ) ،كاىمية الفناف الحقب الزمنيةمى بطريقة قصدية متكزعة ع

كبعدىا عرض استنتاجات التي تكصؿ  الرابع النتائج  التي تمخض عنو تحميؿ نماذج عينة البحث،
 الييا البحث  في ضكء تفسير نتائج البحث ،كمف اىـ النتائج التي تكصؿ الييا البحث :

ظيكر نمط الحياة كالكالدة بييئة نمط صكرة الشجرة التي  ظيرت قديما في رسكمات  -0
كالفرعكنية كرمز لمحياة كالكالدة الرتباطيا باألرض كالزراعة كىك ما ظير في  الحضارات الرافدينية

كالتي ظيرت كذلؾ بكثرة في الفف الرافديني ( جكاد سميـ ،ك سعاد العطار ،كماىكد احمد  ) لكحات
عمى جداريات كالرقـ الطينية ،كقد ظير بكثرة في اكثر زخارؼ الفف االسبلمي .ما يعني اف ىذا 

جذكر عريقة منذ الفناف الرافديني كىك مف اكثر الرمكز المتداكلة في حضارة العراؽ القديمة الرمز لو 
 (.6(ك)4(ك)0، مما يؤكد كجكده في كنمط بدائي في الفنكف القديمة ،كما نبلحظ في العينة )
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ظيكر نمط البدئي االـ عند الفنانيف )جكاد سميـ ،كاسماعيؿ الشيخمي( كالذم بكثرة في فنكف  -0
ارات القديمة منذ الكيكؼ كالفف الرافديني بؿ يعد مف اقدس الرمكز عند السكمرييف كالبابمييف الحض

كاالشكرييف، فظيرت بصكرة )ىيمينا( المرأة المكافحة العاممة التي تناضؿ كتصارع الحياة مف اجؿ 
ظير االخريف ،كمنيا ما ظير بصكرة )النمكذج الجنسي المتضخـ لؤلعضاء االنثكية  ،كمنيا ما 

بصكرة النمطية لبلـ الراعية الحنكف لؤلطفاؿ  كالمربية ليـ( كىك ما ظير في النماذج 
 (.4(ك)0(ك)0)
ظيكر نمكذج  البدئي اؿ)االنيمكس ( في اعماؿ الفنانيف )ماىكد احمد ،ك اسماعيؿ الشيخمي  -3

النفسية  ،ك جكاد سميـ (اذ برزت بشكؿ كاضح في اعماؿ الفناف )ماىكد( لصكرة االنثى في اعماقو
الباطنية ،كالتي عكست صكرة االنثى المثيرة لؤلنثى في دكاخمنا البلكاعية لمرجؿ كالتي شكمت المثؿ 

 ( مف عينة البحث .3االعمى لمجنس كاالثارة كالجماؿ ،كىك ما برز في النمكذج)
 كاستنادان لتفسير النتائج تكصؿ الباحث الى العديد مف االستنتاجات منيا :

اف االنساف كائف رامز عمى مقكلة )سكزاف النجر( حيث قدرة  يستنتج الباحث -0
داخمية عظيمة في اسقاط الرمكز عمى العالـ المحيط بنا ،ككذلؾ اف العالـ عبارة عف رمػكز نحػف مػف 
يفػػؾ شػػفراتيا ، كقػػاـ بػػذلؾ االنسػػاف منػػذ القػػدـ كىػػذا مػػا نبلحظػػو جميػػان فػػي نتاجػػات الفنػػاف العراقػػي فػػي 

.مػركران بالفنػاف المسػمـ  كصػكالن الػى الفنػاف العراقػي المعاصػر. كمػا اف عمميػة حضارة ما بػيف النيػريف 
 انتاج الرمكز لو الدكر الكبير في فيمنا لمحياة الخفية لمككف .

كػػاف ظيػػكر نمػػط صػػكرة االـ مػػف اكثػػر الصػػكر النمطيػػة البدئيػػة فػػي اعمػػػاؿ  -0
النفسػػية الجمعيػة داخػؿ المجتمػػع  الفنػانيف العػراقييف ممػا يػػدؿ عمػى قػكة تػ ثير تمػػؾ الصػكرة فػي الطبيعػة

كالبيئة العراقيػة كمػا كانػت فػي المجتمعػات القديمػة كالبدائيػة لييمنػة صػكرة االـ كالمػراءة بعػدىا مصػدر 
 ثـ استعرض بعدىا المقترحات كقائمة المراجع كالمصادر.الحناف كالعطاء كالرعاية كالقدسية .

 .(،تمثؿ ،الرسـ ، الحديث  االنماط ،البدئية)الكممات المفتاحية :  
primary patterns and their representations in modern Iraqi 

painting 

(according to Jung's theory) 

Ahmed Ali Kazem Abdel Saidi 

College of Fine Arts/University of Al-Qadisiyah 

ahmad.ali@gu.edu.ig 

    Abstracts:  

           This research dealt with the study of (primary patterns and 

their representations in modern Iraqi painting), and it falls into four chapters. 

The research problem was determined by: (What are the representations of 

primitive patterns in modern Iraqi painting), and the research objective was: 

to know the representations of primitive patterns in modern Iraqi painting. 
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While the limits of the research were: by studying the artworks produced by 

the Iraqi artist in the art of painting (whether oil works or Any other different 

materials on cloth or other artistic materials) and within the temporal limits 

from (1950-2000), and within the limits placed symbols, primary patterns, 

according to the concept of Young’s theory. As well as defining and defining 

the most important terms mentioned in the title of the research. The second 

chapter is also concerned with the theoretical framework and previous 

studies. It included three sections, the first (the concept of the theory of 

primitive patterns according to the vision of the psychiatrist (Young). The 

second topic, the primitive patterns in ancient Iraqi art, and the third topic 

dealt with modern Iraqi painting. It also included indicators that resulted from 

the theoretical framework. As for the third chapter He specialized in the 

research procedures, so he reviewed the research community that the 

researcher identified with (60) works of art within the limits of the research, 

and then limiting and approving the research sample and specifying it in an 

intentional manner distributed over the time periods and the artist’s 

importance, amounting to (7) works for analysis. For the fourth chapter, the 

results that resulted from the analysis of the research sample models, and 

then presented the conclusions reached by the research in the light of the 

interpretation of the research results. Among the most important findings of 

the research: 

1 - The emergence of the pattern of life and birth in the form of the 

pattern of the image of the tree that appeared in the ancient Mesopotamian 

and Pharaonic civilizations drawings as a symbol of life and birth because of 

its connection to the land and agriculture, which appeared in the paintings 

(Jawad Selim, Suad Al-Attar, and Mahoud Ahmed), which also appeared in 

abundance in Mesopotamian art on murals and numbers Clay, and it appeared 

in abundance in most of the decorations of Islamic art. This means that this 

symbol has ancient roots since the Mesopotamian artist and is one of the 

most common symbols in the ancient civilization of Iraq, which confirms its 

presence as a primitive pattern in the ancient arts, as we note in the sample 

(1) and (4) and (6). 

2 - The emergence of the primitive mother pattern among the artists 

(Jawad Selim and Ismail al-Sheikhly), which is abundant in the arts of 

ancient civilizations since caves and Mesopotamian art. Rather, it is 

considered one of the most sacred symbols among the Sumerians, 

Babylonians and Assyrians, so it appeared in the image of (Helena) the 

struggling working woman who struggles and struggles with life for the sake 

of others. And some of them appeared in the image of (the inflated sexual 

model of the female organs, and some of them appeared in a stereotypical 

image of the caring mother and the nanny for children), which is what 

appeared in models (1), (2) and (4). 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةسنة المجلة الدراسات المستدامة . ال

 

 
762 

3 - The emergence of the archetype (Animus) in the works of the 

artists (Mahoud Ahmed, Ismail Al-Sheikhly, and Jawad Selim), as it emerged 

clearly in the works of the artist (Mahud) of the image of the female in his 

inner psychological depths, which reflected the image of the sexy female in 

our unconscious inner For the man, which formed the ideal of sex, 

excitement and beauty, which is what emerged in model (3) of the research 

sample. 

Based on the interpretation of the results, the researcher reached 

several conclusions, including: 

1 - The researcher concludes that man is a symbol of the saying (Susan 

Langer), where there is a great inner ability to project symbols on the world 

around us, and also that the world is symbols, we are the ones who decode 

them, and this man has done since ancient times and this is what we notice 

clearly in the products of the Iraqi artist In the civilization of Mesopotamia, 

passing through the Muslim artist down to the contemporary Iraqi artist. The 

process of producing symbols has a great role in our understanding of the 

hidden life of the universe. 

2 - The emergence of the image of the mother was one of the most 

primitive stereotypes in the works of Iraqi artists, which indicates the strength 

of the influence of that image on the collective psychological nature within 

the Iraqi society and environment, as it was in ancient and primitive societies 

for the dominance of the image of the mother and the woman after that, the 

source of tenderness, giving, care and sanctity. Then the suggestions and a 

list of references and sources. 

 Keywords: (patterns primary, represent, drawing, modern). 

 الفصؿ االوؿ /االطار المنهجي لمبحث
في كؿ يكـ كعمى مدار الحياة ،يستخدـ كؿ فرد مف   :اواًل: مشكمة البحث        

.سكاء تبينيا اـ لـ يتبينيا انيا  اشاراتو كاحبلموالبشر الرمكز ؛يستعمميا في لغتو كفي 
تقدـ صكرة عف الرغبات كاالماني كتميد لمنجاح أك الفشؿ ..تككينيا كترتيبيا كتفسيرىا 
ييـ العديد مف االنظمة كالمؤسسات كتاريخ الحضارات كاالدياف .ليس ىذا فحسب ،بؿ 

كالبد مف تكحيد الجيكد لفؾ فكؿ العمكـ اإلنسانية كالفنكف تصادؼ الرمكز في طريقيا ،
رمكز االلغاز كما تضعو مف غكامض .اننا نعيش في عالـ مف الرمكز كىك يعيش فينا 
. لقد اىتـ عمماء األنثركبكلكجيا كثيرا بدراسة الرمكز الف االنساف كحده ىك الذم ينفرد 
ف عف الكائنات االخرل جميعان بالسمكؾ الرمزم كبالقدرة عمى استعمالو كالتعامؿ ع
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طريقيا . كالرمز ىك الذم يحكؿ االنساف مف مجرد حيكاف الى حيكاف آدمي كىك احد 
 المحركات الرئيسية لمتمييز بيف ما ىك انساني كما ىك غير ذلؾ . 

كبعد اف كط ت قدـ الفاتح )سيجمكند فركيد ( ارض العالـ الجديد لمنطقة        
لمعرفة لؤلطباء كالمفكريف النفسانييف البلكعي في بكاطف النفس البشرية، انسالت قكافؿ ا

،تمؾ المنطقة البكر التي تحكم اطبلؿ الكنكز كاسرار الحضارة البشرية ،كذكر اف 
الكعي ليس اال جزء يسير مف قارة كبرل مف كجكدنا ىي البلكعي ،بيذه الحقيقة قمب 
)فركيد( تصكر االنساف رأسان عمى عقب ،حيث اصبح ىذا المفيكـ مثمو مثؿ جبؿ 

لجميد يككف الكعي قمتو البارزة بينما )البلكعي ( قاعدتو . كىنا اكد الطبيب النفسي ا
)غكستاؼ يكنغ( عمى اىمية ىذا المفيكـ النفسي باعتباره منبع االبداع االنساني ،كفيـ 
البلكعي البشرم فسر لنا الكثير مف  االمكر كالخفايا  في جميع  مظاىر الثقافة 

كمذاىب كفمسفات كسمككيات كاخبلقيات الكائف االنساني  االنسانية مف عمكـ كفنكف
،كبالتالي فإنيا قد ارتحمت في اغكار النفس البشرية لتعمف عف المكشكؼ في غياىب 
الجانب المظمـ في اعماؽ االنساف ،كما تمقي الضكء عمى الجذكر الفنية االصيمة ليذا 

مغرائز المكبكتة . كما اف الكائف الخبلؽ ،كالتي ترجع الفنكف الى الجانب المادم ل
كثيركف ال يدرككف دكر البلكعي الجمعي عمى صعيد الفردم كالمجتمعي اذ يحمؿ ثقافة 
كافكار كمعتقدات كقيـ  كمشاعر كرمكز  كاساطير ليشكؿ مخزكف ثقافي بشرم ىائؿ ال 
ينضب .كما اف الفف العراقي بعده احد الفنكف العالمية في التاريخ الفني البشرم كىك 

ميؿ حضارة فنية كبيره كعميقة كالتي تعد مف اقدـ الحضارات الفنية بالتاريخ الفني س
البشرم ،كالتي تحمؿ معاني كرمكز كثيرة منذ القدـ ،كفي الكقت نفسو لما يتمتع ىذا 
الفف العراقي مف مكانة مرمكقة بيف الفنكف العربية كالعالمية في العصر الحديث ،كىنا 

تمؾ االنماط العميقة المكغمة في القدـ في فننا العراقي يتساءؿ الباحث ىؿ تكجد 
كما اف الفف في حضارة ما بيف النيريف كانت زاخرة بالرمكزالبدائية ،كقد كاف  الحديث ،

فنيـ فنان مشفران ممئ بالرمكز ،كىذه الرمكز قد استميميا الفناف العراقي المعاصر.كمف 
عمى السؤاؿ التالي: ما تمثبلت  ىذا كمو نستمخص كنحصر مشكمة بحثنا باإلجابة

 االنماط البدائية في الرسـ العراقي الحديث ؟
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 تتمخص اىمية البحث بػػ:ثانيًا :اهمية البحث :
انيا دراسة لؤلشكاؿ الرمزية في الفف العراقي المعاصر، كىي دراسة اخرل تبرز  -0

 غنى كاصػالة الفػف العراقػي كعمػؽ جػذكره فػي االزمػاف السػحيقة .خاصػةن انػو مػف
 اقدـ الفنكف عمى تاريخ الفف العالمي .

تفيػػد الدارسػػيف كالمختصػػيف الميتمػػيف بمجػػاؿ تػػاريخ الفنػػكف ككػػذلؾ طمبػػة كميػػة   -0
االثػػػػار كطمبػػػػة االجتمػػػػاع كالفنػػػػكف فػػػػي معرفػػػػة الرمػػػػكز الجمعيػػػػة المكجػػػػكدة فػػػػي 

 حضارتنا كتمظيراتيا في الفف المعاصر العراقي .
دائيػة تتمخص ىدؼ البحث الحالي :)بالتعرؼ تمػثبلت االنمػاط الب : ثالثًا : هدؼ البحث

 في الرسـ العراقي الحديث( 
يتحػػدد البحػػث الحػػالي بدراسػػة االعمػػاؿ الفنيػػة التػػي انتجيػػا الفنػػاف  : رابعػػًا: حػػدود البحػػث

اخػػػػػػػرل مػػػػػػػف الخامػػػػػػػات  تقنيػػػػػػػات فػػػػػػػف الرسػػػػػػػـ )سػػػػػػػكاء اعمػػػػػػػاؿ زيتيػػػػػػػة أك أم لالعراقػػػػػػػي 
 كبحدكد مكضكعة االنماط البدائية.،(0111 - 0951مف ) كبالحدكد الزمانية،الفنية(

 خامسًا :  تعريؼ مصطمحات البحث  
)ف ـ ط( ىػػػـ  ( الػػػنمط)جمػػػع نمػػػط ،ك( لغكيػػػا ن :   PATTERNS )االنمػػػاط   -0

جماعػػػة مػػػف النػػػاس ،اك ىػػػـ كاحػػػد ،كالػػػنمط : طريقػػػة كأسػػػمكب كشػػػكؿ أك مػػػػذىب 
 ،كالنمط : ضرب مف ضركب النكع .

كىػػػػـ نمػػػػط كاحػػػػد أم ىػػػػـ أك النػػػػكع أك الطػػػػراز مػػػػف الشػػػػيء .كالػػػػنمط :ىػػػػك الصػػػػنؼ 
 (303، ص0999متشابيكف .) الرازم ،

اصػػػػػطبلحان : الطريقػػػػػة اك المػػػػػذىب ، أم طريقػػػػة كاحػػػػػدة كالػػػػػنمط النػػػػػكاة  االنمػػػػاط  -
،خصائص مجمكعػة الكركمكسػكمات لمفػرد ،اك الجػنس البشػرم .،كنمػط المفػردات 

 (.900،ص0114كاخركف ، ،جردىا كرتبيا حسب داللتيا .)ابراىيـ انيس
لغكيا مف كممة بػدء ، كالكممػة اصػميا  االسػـ )بػدء( فػي  : (primary ) البدئية  -0

صكرة مفرد مػذكر كصػدرىا )بػدء(أكؿ كػؿ شػيء،ك)ب د أ( أكؿ كػؿ شػيء اطبلقػان 
 ،كبادئ ذم بدئ ،أكؿ كؿ شيء ،،كبدء الشيء : أكلو .
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 انػػيس كالبػػدأة : اكؿ الحػػاؿ كالنشػػ ة .)كالبػػدء : السػػيد االكؿ فػػي السػػيادة ،كالبػػدأة :  -
 (.73-70 ،ص0114،كاخركف 

الحداثػػػػة( :صػػػػغر )كممػػػػة الحػػػػديث مػػػػف الحداثػػػػة ،ك: MODERNISMالحػػػػديث  -3
 السف ،أكؿ عمره .كحداثة االمكر : أكليا ،ابتداؤىا .

كالحداثة في الفف : المعاصرة كتبني اشكاؿ كاساليب تبلئـ مفاىيـ العصر . كالحداثػة 
كالجمػػػػع : احػػػػداث أم صػػػػغار السػػػػف ،كالحػػػػديث : نقػػػػيض القػػػػديـ  سػػػػف الشػػػػباب .

 (061، ص0970.)مجمع المغة العربية، 
: يتبنػى   primary patternsلألنمػاط البدئية/االوليػة   التعريػؼ االجرائػي      

رمػػػػكز كصػػػػكر ألفكػػػػار أكليػػػػة )ىػػػػي  ()الباحػػػػث تعريػػػػؼ )يكنػػػػغ( لؤلنمػػػػاط االكلػػػػى
فػي الػذاكرة البشػرية لئلنسػاف  ،كتجارب كانفعػاالت مكبكتػة قديمػة مكغمػة فػي القػدـ 

مراحػػؿ لكالتػػي تحمػػؿ دالالت خفيػػة مقدسػػة ؛متكػػررة الظيػػكر فػػي األعمػػاؿ الفنيػػة ك 
) اشكاؿ. كالتي تمخص بػ  قديمةزمنية مختمفة كليا جذكر عميقة في الحضارات ال

الرجػؿ /، كنمػط االلػو ، كالبطػؿ كاالنيمػا كالفتاة االنثى االنيمكس،االبلنمط االـ ،ك 
، كالحيكانػػات المفترسػػة ، كالمػػكت كالخفيػػة الخرافيػػة كالكائنػػات االسػػطكرية ،خػػارؽال

الفنػػػػػانيف العػػػػػراقييف بعػػػػػض يندسػػػػػية ( المكجػػػػػكدة فػػػػػي نتاجػػػػػات ال،كنمػػػػػط الرمػػػػػكز 
 . المعركفيف

  ) االطار النظري(/ الفصؿ الثاني   
 theory (Jung's)   .  يونغلكارؿ  بدئيةنظرية االنماط ال المبحث االوؿ /     

primitive pattern  
ء في تفصيؿ فيـ نظرية االنماط / االكلية التي اطمقيا الطبيب قبؿ البد         

النفساني )كارؿ غكستاؼ يكنغ( عمينا اف نكضخ مفيـك البلكعي الجمعي لمقدمة 
      . لنظرية االنماط االكلية 

                                                           

( االًَاط االٔنى : ًْٔ عبارة عٍ صٕر كٍَٕت تٕجذ يُذ أسيُت بعٍذة ًْٔ تعٕد انى حٍٍ كاٌ انشعٕر )

انًُطٍت ًْ انتً تصم اإلَساٌ نجذٔرِ األٔنى فٍضم اإلَساًَ يزتبطاً بانكٌٕ يتٕحذاً فٍّ ، ْٔذِ انصٕر 

 ( . 98، ص 7891أحًذ ، عبذ انقادر ، ٌُظز :)اً بأرضّ ٔجُسّ ٔأسالفّ . يزتبط
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 :الالوعي الجمعي       
 The collective )يكنغ( مفيكـ البلكعي الجمعي كارؿ ) خدـاست           

unconscious ) اذ ميز بيف  تحميؿ النفسي اضاؼ ليا معاف اخرلفي مجاؿ ال
فركيد( ،فالبلكعي عند )يكنغ(  كما عرضو )سيجمكند البلكعي الشخصي الفردم 

خبرات كمعارؼ  قد نسيت أك تحممت مف الكعي كىك مستكدع يغذم الغرائز بصكرة 
كطرؽ التفكير تبدك  Dreamsمباشرة ، كيظير ىذا البلكعي االعمؽ في االحبلـ 

البلكعي الجمعي ىذا المفيكـ اليكنغي عف ك شبيية بآثار التفكير البدائي لمنكع .
)يكنغ( انو مف الخط  اعتبار الكالدة  كيذكرمؼ عف المفيكـ الفركيدم )المبيدك( يخت

النفسية صفحة بيضاء فارغة فراغان مطمقان فاإلنساف يكلد بدماغ كعقؿ حددتو الكراثة 
مسبقان ام يتميز بصفات كخكاص قبمية ،كىذه المككنات القبمية ىي غرائز مكركثة 

قريبيف كالبعيديف ،كبالتالي فمبلكعي لدينا كنماذج مككنة تككينان مسبقان مف اجدادنا ال
انما ىك مستكدع يحكم الكثير مف االنفعاالت كالرؤل البلكاعية كالفاعمة  كالتي ترجع 

يز كالتكثيؼ الى عيكد االزماف االنسانية السحيقة ،كما تمتاز بخاصية  الترم
انما كيذكر )السكاح( اف االسطكرة كالحمـ ، (623، ص6653:  داكو) .كالتحكير

عف شعكر الفرد ، كانيا مف التعكيض يشفاف عف مكنكنات العصر المكبكتة في ال
رغبات لـ يقيض ليا ارضاء حقيقي ،فالصكر كالخياالت المتبدية في الحمـ 
كاالسطكرة لـ تكف في كعي الفرد الشخصي في يـك مف األياـ ، بؿ عاشت في 

، 6665) السواح: ، . البلشعكر الجماعي كلكف انبثاقيا كاف مف خبلؿ الفرد
 ( .61-66ص
 نظرية االنماط االولية   :Archetypes       

                                                           
 : ًانمىغقت انمستُدع انىفسً انباعىً انري ٌحُي انغسائص َانتجازب َاالوفؼاالث انالَػً انجمؼ ًٌَ

َاالفكاز َانتً تسجغ انى ػٍُد االشمىت االوساوٍت انسحٍقت ،َتحُي ػهى زمُش َصُز خاو اصٍهت  تظٍس 
 ( .26، ص 6102باألحالو َاالساعٍس َانٍهُساث .)ٌىظس : شمؼاَي ، ، 

 ُش َصُز ألفكاز أَنٍت َتجازب َاوفؼاالث مكبُتت قدٌمت مُغهت فً انقدو أَ ما ٌمكه  أن االوماط االَنٍت : ًٌ زم
وسمًٍ بأفكاز االساض َقد ذكس انىفساوً انسٌُسسي )كازل ٌُوغ( ػه ٌري االفكاز باوٍا اوماط بدئٍت نالَػً انبشسي ، 

،  6110ض ػماًل ػقهًٍا .)كامبم جُشف ، َانىمظ  انبدئً ٌمثم أفضم تؼبٍس فً ٌرا انمجال الن انفكسة االَنٍت َتفتس
 ( . 021ص
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تديف نظرية االنماط البدائية الى عالـ النفس السكيسرم )كارؿ يكنغ(           
فاإلنساف عمى مدل الحياة التاريخ يسجؿ تجاربو أك ما يبدك منيا خطيران كمؤثران في 
حياتو كىك في أم مجتمع يختزف في ذىنو اشياء عف شتى االطكار التي مر بيا ىك 

مى كجكده في دائرة الشعكر مف كاجداده كقد بمج عميو بعض المخزكف بما يدؿ ع
حيث ىك مككف لحقائؽ قائمة ،بينما يظؿ بعضو االخر في االعماؽ محتفظان بكؿ 
ما كعتو االنسانية منذ ما قبؿ العصر الحجرم .كقد لحظة عمماء النفس التحميمي اف 

يمكف اف تككف بمثابة اعراض تدؿ عمى حقائؽ  mythكالخرافة  legendاالسطكرة  
ك ىنا رمكزان لظكاىر نفسية ال شعكرية تمثؿ قكل تتحكـ في مسيرة الفرد اخرل ، فتبد

 ( .632، ص6646زكي : كسمككو االجتماعي .)
النمط البدئي ىـ النمكذج االصمي النمكذج الجماعي  الذم دائمان ما يككف مشتركان 
بيف االمـ  في جميع العصكر . كيرل )يكنغ ( اف معظـ  رمكز االنماط االكلية  

ذ صكران بدائية أك اسطكرية مستقرة في البلكعي كمتصمة بالنماذج العميا .كيستبعد تتخ
)يكنغ( فكرة اف الحياة  ال تبدأ بالتككف إال بعد الكالدة ،إذ يرل  اف المكجكد االنساني 
يحكز عمى كثير مف االشياء  التي لـ يكتسبيا ابداي بنفسو كلكنو كرثيا مف جدكده 

يكلد صفحةن بيضاء ،بؿ يجمؿ اجيزة منظمة انسانية جاىزة القدماء ,فاإلنساف ال 
 ( 666، ص6666) ايمي : ىا لديو لآلالؼ السنيف مف التطكر.لمعمؿ يديف بكجكد

النماذج االكلية البدائية ىي تعبير عف قكل ركحية كامنة في البلكعي       
لمنمط  ,كالفرؽ بيف رؤية يكنغ كفركيدعي لمبشرية، كىي ت تي مف االعماؽالجما

االكلي ىك اف االنماط البدئية ىي تجميات ألعضاء الجسد كقكاىا، كظيرت ىذه 
االنماط في كؿ انحاء العالـ كفي كؿ االزمنة مف تاريخ البشرية ،كاتخذت اشكاؿ 

 (66-62، ص 6664يونغ ، كارؿ : .) مختمفة  تبعان لمشركط التاريخية كالبيئية 
كلية " يعـ النفكس البشرية جميعان كيستقؿ عف كيذكر يكنغ حكؿ النماذج العميا اال،

الزماف كالبيئة ،كيرجع الى ىاكية أكلية تصدر عنيا اىكاؿ الميؿ كالمسكخ التي تغمر 
االحبلـ؛ كما تصدر الرؤل التي تصنع االساطير رؤل الشعراء كالفنانيف كاالنبياء 

،متنكعة، سخية كالفبلسفة كتتصاعد تجارب البلكعي  في غكر الزمني غريبة ،باردة 
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،كحشية ،كتشكؿ ركاسب نفسية ال شعكرية شارؾ فييا االسبلؼ في عصكر بدائية 
 (616، ص6666) ايمي :  ...فيي نماذج أساسية قديمة لتجربة انسانية محكرية 

كيذىب )يكنغ( الى اف النماذج البدئية قد تشكمت عمى مدل الكؼ السنيف         
م ينفصبلف عف الحالة الحيكانية  فقد طرأت عمى كعندما بدأ الدماغ كالكعي البشر 

صكرىما ،لكف طرأت عمى صكرىما اك نماذجيا البدائية تعديبلت كتغييرات اذ انيا 
كانت تتصؼ بالمركنة ،كبعض ىذه الصكر تدؿ عمى تغيير ىاـ في الحياة النفسية 

منفردة  يظير عمى اشكاؿ ىندسية أك مجردة  المربع اك الدائرة أك العجمة كقد تظير
أك مجتمعة في شيء مف الحذؼ تشكؿ معو رمزان نمكذجيان ذا أىمية خاصة 
.،كبعضو يتبدل اشكاالن بشرية أك شبو بشرية ، الية اك اليات، كعمالقة حيكانات أك 

،  )يونغ ،كارؿىي كثيران ما تظير في االساطير .نباتات حقيقية أك كىمية ك 
 ئية لدل يكنغ ىي :كالنماذج كاالنماط البد. ( 62-66ص ،6664

: يتفؽ )يكنغ( مع )فركيد( في اف الطفكلة  تعيد  MOTHERنمط االـ الكبرى  -0
تمثيؿ  ذكريات انساف ما قبؿ التاريخ ،كاف كؿ طفؿ بؿ كؿ بالغ يرل عند االـ 
الصكرة البدائية التي تدفئ كتغذم كتحمي ، كىي تقترف باألرض المغذية ،كصكرة 

عتبارىا االـ البدائية ،ىي تجسيد لؤلرض التي عبدت قديمان باالػ)الغايا( ربة االرض 
) هومبيرت ، ايمي : ، ،بعد اف االرض ىي امنا جميعان . المنعمة عمى الجميع

 . (52-56، ص6666
 

كاالـ نمط كرمزان لبلـ االرض ،ىكذا تككف االنثى رمزان كبيران لمحياة ،اما             
االنثى االـ تطؿ عمينا بكجييا االخر الكجو القبيح عند تييج العكاطؼ كالحركب فاف 

افعى غاكية لآلخريف كمدمرة في الكقت نفسو ،فاألفعى تحمؿ في ذاتيا رمز سحر 
الحياة ككذلؾ رمز الرعب فييا ،فاألفعى ىي التي  جمبت الخطيئة الى العالـ ،كالمرأة 

كبيف كؿ مف  ىي التي اغكت الرجؿ كقدمت التفاحة .لذا فالتطابؽ بيف الخطيئة
كغالبان ما ترتبط النمكذج االصمي ككذلؾ ارتباط الحياة بالخطيئة ، المرأة كاالفعى

،كالحقؿ المحركث تستدعي الخصكبة كالثمار، كالكفرةباألشياء كاالماكف التي 
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،كالحديقة ،كالنبع، كالبئر العميؽ ،كالكردة المكتس. كيمكف اف يككف شكؿ الدائرة 
كفة اكاني كبلن مف اشكاؿ صكر نمط االـ ككذلؾ االشياء المجالسحرية )المانداال( ش

كظير نمط مفيكـ االـ العظيمة ،كصكرة البقرة ايضان . كالرحـ ،الطعاـآكاني الخزفية ،
في االدياف القديمة لمتاريخ البشرم بصكر متنكعة كمتباينة كعمى نطاؽ كاسع اذ 

نمكذج بدئي اخر يظير ظير نمط االلو االـ ،كيكتب )يكنغ( بيذا الخصكص ك م 
اكجيان متنكعة النيائية مثؿ )صكرة الجدة ،كزكجة االب، ككالدة االب ،كالكالدة 

كالعذراء ( كيظير ىذا  ،كالزكجة ،كالعشيقة ،كاالبنة، ككذلؾ المربية كالممرضة،
النمكذج عند البابمييف بصكرة االلة عشتار الية الصباح كالمساء، كالحب كالخصب 

ايضان. ككذلؾ تظير باألساطير القديمة في الحضارة االغريقية كالحرب كالمكت 
بصكرة االميات كاإللو العذراء صكفيا ككثيرا ما تظير في الحضارات الغربية بصكرة 
العذراء المقدسة ، صكرة االـ العذراء مريـ ،التي ىي ليست اـ المسيح فحسب بؿ 

سيحي ك السماء .ككذلؾ في صكرة االـ المحبة المقدسة التي تحمؿ معاني الديف الم
الحضارة اليندية بصكرة االـ الرىيبة المحبة كالمنتقمة االـ الرىيبة التي تحمؿ معاني 

 (16،ص6664)يونغ،.العطؼ كالقكة كاالنتقاـ  البنيا 
 / والطفؿ .( Fatherثانيًا: نمط االب  )    

كىك معاكس لنمط االـ كتقترف صكرتو بالمعارؾ  ،النمط الثاني ىك االب         
كاالسمحة في محاربتو  لمكائنات كالحيكانات الشرسة كاالعداء ،كبينما تقر الصكرة 
البدائية لبلـ بالدعة كالعاطفة فاف النمط االخر يقترف بعالـ العقؿ كالحكمة كالقكة 

كحشية في اطار  العارمة .كتظير صكرتاىما في االحبلـ ،كقد تتخذاف اشكاالن اخرل
ففي االساطير  كبعض الخرافات اف حراثة االرض  كاشعاؿ  ،االحداث المتناقضة

النيراف في االحبلـ  تعطينا رمكز الشعكرية لمعمؿ الجنسي ،ككانت قديمان تمثؿ 
ي رمكزىا كالقبلع دخكؿ صكرة المرأة كاالب  رمز لمفعؿ الجنسي ،حتى لك كانت  ف

 (61، ص 6664:  ) ؾ،غ،يونغ.كالتفاح كالحرث
كيذكر )يكنغ( اف الطفؿ يصبح مذىكالن مف خبلؿ نداء افعى االب الكبرل        

كيبحث عف ممج  لدل األـ، كصكرة االب تظير كنمط بدئي مزعج .فصكرة االب 
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تمثؿ صكرة بدئية لمعدك ،كالحيكاف ىك نمط بدئي لبلب  صكر العدك االكؿ ،عمى 
ى الرغـ قد عرفنا انماطان أكلية ظيرت فييا عكس نمط االـ المضحية الحنكف .عم

االـ المتكحشة المفترسة ،لكف صكرة االب في بعض االنماط قاتبلن ألبيو أك ألبنائو 
مثؿ )زيكس( .بينما ظير في انماط اخرل بطبلن مضحيان في سبيؿ البشرية كىذا ما 

مة تظير في االساطير مثؿ صكرة الرب اكدف االسكندنافي الذم لـ يقترؼ جري
 ( 632، ص2006)كامبؿ ، جوزؼ : ، .كضحى بنفسو مف اجؿ اسعاد البشرية 

( ،عندما يصبح Heroكتظير صكرة نمط االب بعدة نماذج مف مثؿ نمط البطؿ )
شخص ما انمكذجان لحياة اناس اخريف ،كالبطؿ ىك احد الناس الذيف كىبكا حياتيـ 

الذم جمب النار لمجنس  (بركميثكس)لشيء ما اكبر مف الحياة العادية مثؿ اسطكرة 
)يونغ، البشرم كىك مكضكع ككني قد تمظير بقصص كثيرة في العالـ القديـ .

كليست البطكلة مقتصرة عمى النمط الذككرم فمدينا ايضان بطكلة ( ،46، ص6664
في النمط االنثكم كما في االسطكرة السكمرية عف إنانا )الية السماء السكمرية التي 

.)كامبؿ ، لعالـ السفمي كتجتاز المكت كي تعيد محبكبيا الى الحياة تيبط الى ا
  ( .662، ص 2006جوزؼ : 

 ثالثا: نمط البطؿ :       
كىب حياتو لمسائؿ اكبر  كالبطؿ ىك مف، مرتبط بصكرة االب ىذا النمطك          

صكرة مف الحياة العادية اليكمية لما ىك اعـ كاكبر لمدفاع عف االخريف .لذا نجد 
)بركميثكس ( يجمب النار لمجنس البشرم ،كمنيا تبدأ الحضارة لمبشر ،كنمط البطؿ 
ليست محصكرة عمى الذككر فحسب بؿ ايضان نبلحظ عند السكمرييف اآللية )إنانا( 
 .)الية السماء التي تيبط لمعالـ السفمي كعالـ االمكات لتستعيد محبكبيا الى الحياة

 (.666، ص 6661ؾ،غ،يونغ ،
كيذكر ىنا )كارؿ يكنغ( : اف مكرثنا الشعبي كمف خبلؿ رؤية النماذج االكلية نراىا 
اف خبراتنا كتجاربنا الركحية قائمة عمى ما حدث كما رمتو المبلحـ كالخرافات .كيرل 
اف كؿ مجتمع محتاج الى ىذا البطؿ الذم تحكي عنو االساطير كالحكايات .كىناؾ 
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 ،كاخيؿ ،كمكامش)رات القديمة مف مثؿ العديد مف صكرة البطؿ في الحضا
 (22، ص2000،  )خياطة ، نهاد .(كمارجرجيس  ،كالخضر

 :  رابعًا / نمط االله
مػػف اكثػػر االنمػػاط فاعميػػةن مػػف بػػيف االنمػػاط االكليػػة فػػي تجمياتيػػا المتعػػددة  ككىػػ         

عنػػػد  كشػػػمشكبعػػػؿ الػػػة المطػػػر عنػػػد البػػػابمييف ،،متنكعػػػة .فنجػػػد االلػػػو )مػػػردكخ، كتمكزكال
،كزيكس ببرقو كصػكاعقو عمػى قمػة جبػؿ االكلمػب  كآتكف كحكرس عند الفراعنة ،ابمييفالب

، كتمػػؾ الصػػكر ليسػػت فقػػط بصػػكر ذكػػكر بػػؿ كانػػت االلػػو االكلػػى  (، كاثينػػا عنػػد االغريػػؽ
فكانت االليػة )ليميػت ( كظيرت صكرة االلو في ىيئة انثى  في الحضارات القديمة اناث 

كالخصب كالحب يف منذ عصكر االمكمة .كعشتركت ربة الجماؿ ربة القمح عند السكمري
كيػذكر الناقػػد )نػػكرثركب فػػرام ( اف الحركػة االساسػػية فػػي العػػالـ الميػي ىػػي مػػكت االلػػو  .

كبعثػػو  أك اختفػػاءه كعكدتػػو مثػػؿ مػػا يمػػكت اك ينسػػحب فػػي الميػػؿ كينبعػػث مػػف جديػػد فػػي 
 ( .22، ص6666)فراي، نورثروب ، الفجر .

االلو في رحمة مكت اهلل يرتبط ىذا النمط بنمط :  والموت  الخمؽ والوالدةخامسًا / نمط 
كاختفاءه كعكدتو كبعثو مف جديد لمعالـ فالشمس لدل الحضارات القديمة كمنيا البابمية 

كايضا يرتبط ىذا النمط كيظير كالفرعكنية ىي كالدة االلو شمش  كؿ ليمة مع الفجر ، 
ديمة تكصؼ االـ بانيا كلدت السماء كاالرض ، كفي االـ ففي االساطير القفي صكرة 

االلية  االـ  (كمكامش )االساطير البابمية يتـ خمؽ االنساف مف الطيف ،كفي ممحمة 
تخمؽ انكيدك مف الطيف، كذلؾ في االساطير االغريقية اف بركميثكس ىك خمؽ االنساف 

 (. 212، ص6663 )سواح، فراس ،  مف تراب كماء ،كمف ثـ نفخت اثينا فيو الركح.
كمف االنماط االكلية الكاضحة الحاضرة حضكران الفتان نمط الطكفاف سادسًا / الطوفاف : 

كالتي مكجكدة في جميع انحاء العالـ كمكجكدة كذلؾ في اغمب الحضارات القديمة ،اذ ال 
حياة  ،كبدءف الشركر كالخطيئة كالشركربد مف كجكد طكفاف لتطيير تمؾ الحضارات م

جديدة انقى ،كىك قرار االلية إلفناء البشرية . كالبلفت لبلىتماـ اف ذلؾ النمط مكجكد 
في اماكف ال يربط بينيا مكاف أك زماف مما يؤكد انيا نمط أكلي  منقكش في الذاكرة 

 الجمعية لمبشرية .
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لحضارات كمف االنماط االكلية  الشائعة في اسابعًا : نمط الحيوانات الخرافية )التنيف(:
القديمة نمط التنيف ، كالتنيف افعى مفترسة ليا اجنحة ضخمة تطير كتنفخ النيراف ،كىي 

ا مف النبع . كيرل كامبؿ ئك حارس لمبئر اك النبع كتمتيـ كتقتؿ كؿ الشباف القادميف ليمم
اف التنيف النيائي مكجكد في االنساف كنمط أكلي لمشر ،فيك عبكدية االنساف ألناه 

 بقى صكرة الشر مكجكدة كنمط أكلي داخؿ الفرد ال خارجو ،كىك رمز لمشرالخاصة .كي
كذلؾ صكرة الشر مف الكائنات الشريرة المكجكدة في الظبلـ كفي الكيكؼ المعتمة أك 

) كارؿ يكنغ( في الجحيـ بالمقابؿ تكجد ايضان نمط الجنة كىي ركح االنساف كما دعاه 
 (650، ص2002، حنا : عبود ) كنمكذج بدائي أكلي .

االنثكم عند الرجؿ ،كىي  بالجان(  Animaاالنيما )ا: نمط االنيما واالنيموس : منثا
معقدة كنمكذجية لمتجربة الجماعية التراكمية لصكرة المرأة عند عبارة عف شخصية 

الرجاؿ عمى مر االجياؿ ، كانيا الجزء غير الكاعي مف الشخصية يتـ انشاؤىا في داخؿ 
الرجؿ منذ الطفكلة كتتحدد ىذه الصكرة في البداية مف شخصية االـ ،كتظير صكرة 

الجانب العاطفي كالصكفي في حباتو االنيما في احبلـ كخياالت الرجاؿ .كىي مرتبطة  ب
انيا العنصر الرقيؽ كالحساس في نفسية الرجؿ كعندما تككف االنيما قكية كمييمنة 

 ب ربعسيككف الرجؿ شخصا رقيقا حساسا ،كيذكر )كارؿ يكنغ ( اف صكرة االنيما تظير 
(كتمثؿ صكرة الرعاية كالحناف كاالىتماـ   Evaمراحؿ اك اربع صكر ىي : حكاء )

الػ )مريـ / ماريا  كصكركصكرة )ىيمينا( صكرة الجانب المثؿ االعمى لمجنس االنثكم ،،
كالمعرفة ( صكرة الحكمة كالعقبلنية كالفمسفية كتمثؿ المشاعر الدينية،ك)صكفيا العذراء(

.أما االنيمكس )الذككرة( في االعماؽ الداخمية لؤلنثى تمثؿ صكرة الرجؿ الذكر لدل 
م مثؿ ) نمط لداخمية كتظير بصكر القكة الجسدية الذكر القك المرأة في اعماقيا ا
الرجؿ الركمانسي  / (دكف جكاف)كىرقؿ ( كصكرة اخرل صكرة  ،الطرزاف ،كالسكبرماف

المحب .ككانت الحضارات القديمة جميعيا بصكرة االنيما حتى االلو بصكر االنيما الف 
كفينكس بصكرة القدسية ،لذا نجد االلو عشتار ، المرأةالعصكر القديمة كانت تييمف 

،كساتكرا في الحضارة اليندية .الى قبؿ االسبلـ حيث كانت الديانات االبراىيمية ذككرية 
 (26، ص2062.)ؾ،غ، يونغ، يكدية ػ كالمسيحية كاالسبلمية (يبامتياز )ال
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 الفصؿ الثاني / المبحث الثاني: )الرسـ العراقي الحديث (
قىطعى الففي التشكيمي العراقي ًعبرى مىسيرًتًو اإلنسانيًة شكطان مييمان في عبلقًتًو            

باألشياًء كتفاعًمًو مىع أحداًث العالىـً ميحققان كجكدان فعميان لذاًتًو ًمف خبلًؿ سمسمةو ًمف 
ًح عمى تىسميًتًيـ بػ اإلنجازاًت الشاممًة ، كافى قىد بىدأىا مجمكعةه ًمف الرساميفى اليكاًة أصطيم
(، 0950 - 0880) الفنانيفى األكائًؿ ( كالذم يىقؼي في ميقدمًتيـ عبدي القادًر الرَّساـً )

( , حيثي كافى 0978 - 0886( كعاصـي حافظ )0973 - 0888كمحمدي صالح زكي )
فًد ىكايًتيـ بالرَّسـً كتطكيًرى ا بالدركًس أغمبييـ ضباطان في الجيًش العثماني ، فتمكنكا ًمف رى

كافى ىذا مىنيًج الكميًة الحربيًة في إسطنبكؿى أيامىيا ، األكاديميًة التي كانىت ًمف مقرراًت 
، ص  6656)آؿ سعيد ، شاكر حسف : ،  .بدايةن لتبمكًر الحركًة التشكيميًة العراقيًة 

25) . 
لمرسػـ المعاصػر يعد العقػد الخمسػيني االنطبلقػة التحديثيػة الحقيقيػة عقد الخمسينات   : 

  فػػػػالكعي بمتطمبػػػػات التجديػػػػد اخػػػػذ جانبػػػػا مطػػػػردا لػػػػدل الجماعػػػػات الت سيسػػػػية العػػػػراؽ فػػػػي
بزعامػة جػكاد  0950الحػديث  )بغػداد لمفػفبزعامة فػائؽ حسػف( ك 0951)الركاد االكلى  
الفػػػف العراقػػػي تحػػػكال ميمػػػا عمػػػى صػػػعيد البنيػػػة   كشػػػكمت المرحمػػػة الخمسػػػينية فػػػيسػػػميـ( 

ككنو تمثػيبل حرفيػا لمكاقػع أك لمطبيعػة  ىذه المرحمة تحكؿ الرسـ مف الجمالية لمشكؿ ففي 
إلػػػػى اسػػػػتخداـ األسػػػػاليب الحديثػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ التػػػػ ثر بالمػػػػدارس األكربيػػػػة السػػػػائدة آنػػػػذاؾ 

اسػػتمياـ التػػراث   ذلػػؾ الجمػػع بػػيف االلتػػزاـ الحضػػارم فػػيخػػبلؿ كالتكعيبيػػة محػػاكليف مػػف 
 اذ كػػاف  (62ص 6661,اؿ سػػعيد ).كمحاكلػػة تحقيػػؽ الشخصػػية الحضػػارية فػػي الفػػف 

( عمميان ك نو يبحث عف اسطكرة ال مجاؿ ليا في العػكالـ التػي يجمبيػا فائؽ حسفالفناف )
كرسػػكماتو كانػػت قػػد اتخػػذت  . الخيػػاؿ المنفمػػت كلػػـ تكػػف ىػػذه االسػػطكرة إال الكاقػػع نفسػػو

ت التػي طالػاالشػتراكية  منحى كاقعيا فػي التعبيػر عػف األطػر االجتماعيػة متػ ثرة بالكاقعيػة
كالخيػؿ،  الريػؼ كحيػاة الباديػة ،كالطبيعيػة،كمكضػكعات  البسػطاء، الرؤل المبلمسة لحيػاة

فمكاضػػػػػيعو  .السػػػػػمؾ، كالحاصػػػػػدكف، كبائعػػػػػات المػػػػػبففػػػػػالفبلحيف، كاألعػػػػػراب، كصػػػػػيادم 
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اإلنسانية  لـ تكف بمعزؿ عف مجتمعػو، متػ ثرا كمػؤثرا، مثػؿ بػذلؾ 
كمػػػػػا قػػػػػد جػػػػػرب . كالمجتمػػػػػع قضػػػػػيتو األساسػػػػػية، كىػػػػػي اإلنسػػػػػاف
   فػػػي عػػػف اسػػػمكبو الػػػكاقعي )كمػػػا االسػػػمكب التجريػػػدم زمنػػػان مبتعػػػدان 

 (6شكؿ )
( لكنػػو عػػاد ليتحػػكؿ عػػف اسػػمكبو التجريػػدم الػػى 0 فػػي الشػػكؿ

الكاقعية كالى الرمزية حيث يكشؼ ىػذا التحػكؿ عػف التحػكالت 
/ 2005، كريـ ، محمد عمي  ) .التفاعمية بيف الفناف كالكاقع االجتماعي المحيط بػو

 (. 36ص
( كالػػذم 6636 -6620جػػواد سػػميـامػػا الفنػػاف )            

كػػاف ك  .يعػد مػػف مؤسسػػي الحداثػػة فػػي الرسػػـ العراقػػي المعاصػػر
ىمػػػػػزة الكصػػػػػؿ التػػػػػي ربطػػػػػت الرسػػػػػـ العراقػػػػػي بػػػػػالتراث بػػػػػالفف 
اإلسػػػػبلمي كالكاسػػػػطي مػػػػف جيػػػػة كبػػػػالفف المعاصػػػػر مػػػػف جيػػػػة 

أسػػػاليب زمانيػػػة أخػػػرل فرسػػػكمو المسػػػماة )البغػػػداديات( جمعػػػت 
الكاسػػطي الكاسػػطي المشػػتعمة  كمكانيػػة مختمفػػة فػػالحمى البابميػػة ببريقيػػا الجػػذاب كألػػكاف

كالخطكط العباسية في سامراء كميا نجدىا في التراكيب التجريدية  اإلسبلميةكالزخرفة 
 -لقػػػػد اكجػػػػد)جكاد سػػػػميـ( مشػػػػركع )التػػػػراثالبنائيػػػػة ذات السػػػػمة التصػػػػميمية التجريدية.

ضػػركرة العػػكدة إلػػى التػػراث القػػديـ فػػي العػػراؽ ) السػػكمرم،  لػػذم يفتػػرضالمعاصػػرة( ا
كقػػػد اسػػػتفاد )جػػػكاد سػػػميـ( مػػػف ىػػػذه الفرضػػػية كثيػػػرا مػػػف خػػػبلؿ  كالبػػػابمي(  كاآلشػػكرم 

المضػػػػمكف بالمعالجػػػػة، فػػػػي أسػػػػمكب جديػػػػد، ال  ط ػػػػػػػػػػػػػكرب  كالكتمػػػػة، اسػػػتعماؿ الشػػػػكؿ 
      الماضي .ينفصؿ عف ركح 

 (2شكؿ)
  )56ص ،6642الصراؼ، عباس: )

ب سػػػػمكب  (2001 -6623)شػػػػاكر حسػػػػف اؿ سػػػػعيد كػػػذلؾ يتميػػػػز الفنػػػػاف         
لقػػد عبػػر )شػػاكر حسػػف فػػي( رسػػكمو عػػف تفػػتح عػػاـر عمػػى التيػػارات  خػػاص تفػػرد بػػو.

،كمػػا تكصػػؿ الػػى تبسػػيط  كالفمكمػػكر العراقػػي بػػالتراثالفنيػػة االكربيػػة الحديثػػة كمزجيػػا 
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ىائؿ في الشكؿ كالتككيف العاـ ككاف ىذا منسجمان مع ركح جماعة بغداد التي مزجت 
كمػػا أصػػبحت العناصػػر الفنيػػة عنػػده تميػػؿ اكثػػر فػػ كثر نحػػك  .بيػػت الحداثػػة كالتػػراث 

 ببقػعالتسطيح كاالختزاؿ كالزىد المكني كالذم يصؿ حػدكد قصػكل تتمثػؿ فػي االكتفػاء 
                   ( 651, ص6665اؿ سعيد,:, ).المكف عمى أرضية صماء  صغيرة مف

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                               (   6شكؿ )

ثمة جيؿ آخر اخذ بالتنامي متكعدا إلحداث   (:6640 – 6630عقد الستينيات )
، كاليات عمؿ. حتى بدا خركقات جدية في بنية الفف العراقي كمنو الرسـ مفاىيميان 

)كامؿ، عادؿ: ،  .بعد قطبية مما جاء بو الخمسينيكفالعقد الستيني أكثر تشككا، كا
في أكاسط الستينيات ظيرت لمكجكد كاحدة مف الجماعات ف.( 36 -32، ص6646

الفنية التي مثمت األرضية الصمبة التي استكعبت جانبا مف أزمة ىذا الجيؿ 
التي تبمكرت  لسياسية، كالثقافية، كىي )جماعة المجدديف(بتداخبلتيا الكجكدية، كا

إلى تغميب  طركحاتيا ضمف إطار المزاكجة بيف الشكؿ، كالمضمكف، كاف قاد ذلؾ
أسيمت الجماعة عمميا في بكصفو حامبل لو، كفي ىذا المكرد  األكؿ عمى الثاني

 مف المعاني.زيادة شقة الخبلؼ مع الرسـ الخمسيني ذك الكجية الكاقعية بمعنى 
                        . (24)عبد االمير، عاصـ: ، ص 

فيظيػػػػر فػػػػي أعمالػػػػو التػػػػ ثر بالتػػػػاريخ العربػػػػي اإلسػػػػبلمي  ( كػػػػاظـ حيػػػػدرفظيػػػػر)   
كبمبلحمو الكبرل كأيضا الت ثر بالحضارات اآلشكرية كالبابمية القديمة ,كاخذ المكركث 

 ذات، إذ تميزت أساليبو بمعالجػات رمزيػة جانبا مف خطاباتو الفنية   الشعبي كالديف 

                                                           

ْٔمى اننُمإٌَ )سممانى انمذباا، ٔصممانع انجًٍعمً، ٔصممبيً انجزجنجمً، ٔعهممً طانم ، ٔفمما   حسمٍٍ، ٔطانمم   

يكً، َٔذاء كاظى، ٔطاْز جًٍم( )فٕتغزافً(، ثى اَظى انٍٓى )عايز انعبٍذي، ٔابزاٍْى ساٌمز، ٔسمهًاٌ عبماص، 

(. )ٌُظمز: عبمذ 7899، 7891، 7899، 7891جًاعت يعارضمٓا انًشمتزكت نالعمٕاو)ٔخانذ انُا  (، ٔقذيت ان

 (. 11االيٍز، عاصى: انزسى انعزاقً حذاثت تكٍٍف، يصذر ساب ، ص

( حصمم عهمى امٓادة انمذبهٕو / انزسمى يمٍ يعٓمذ اننُمٌٕ انجًٍهمت عماو 7891كاظى حٍذر : ٔنذ فً بغمذاد عماو ) 

( فً بغذاد عًم تذرٌسا فً كهٍت اننٌُٕ انجًٍهت / بغذاد , درص اننٌُٕ انزسى ٔانذٌكٕر انًسزحً ٔالٌتٕ 7811)

، ٔفمً يعمارض  7891ٌت األٔل عماو ، اارك فً يعزض جًاعت انشأً كهٍت انًزكشٌت نهنٌُٕ / نُذٌ كزاف ف

ْٕٔ عضٕ جًعٍمت اننُماٍٍَ انتشمكٍهٍٍ  7891جًاعت انزٔاد ، ٔكاٌ آخز يعزض اخصً ) اتثٍى فً نُذٌ( عاو 

 (.91،ص7819ٌُظزانزبٍعً:). 7891ٔتٕفً عاو انعزاقٍٍٍ ، 
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بشػكؿ يتػكازف مػع البلشػعكر الجمعػي لمفنػاف ،  الستميامو مف تػراث أجػدادنامنو داللة 
فينػػاؾ نغمػػة رثائيػػة تتسػػـ بيػػا غالبيػػة أعماؿ)كػػاظـ حيػػدر(، 

 عػػػػف عػػػػدد الكبيػػػػر مػػػػف لكحاتػػػػو التػػػػي رسػػػػمياال تمثمػػػػت فػػػػي 
ا)ممحمة كالتػػػي سػػػماى ع(استشػػػياد )أبػػػي عبػػػد اهلل الحسػػػيف()

لػػػػ)كاظـ حيػػػدر( يػػػ تي  الشػػػييد(، فػػػالكحي الػػػديني اإلسػػػبلمي
 عػػػػف طريػػػػؽ حسػػػػو لمم سػػػػاة فػػػػي إشػػػػارات، كرمػػػػكز، أصػػػػيمة

بالفنػػػػاف )خيػػػػؿ، كخػػػػكذ، كسػػػػيكؼ، كرمػػػػاح، كرجػػػػاؿ، كنسػػػػاء، 
متيحػػان المجػػاؿ أمػػاـ القػػارئ كىػػك  كخيػػاـ، كمػػؤامرات، كخيانػػات

 يكاجػػػو األلػػػـ اإلنسػػػاني التػػػي تتعػػػرض ليػػػا امػػػف خػػػبلؿ تبنيػػػو
  (  1شكؿ )             لممكاضيع البطكلية

                                            (32، ص6653الربيعي ، شوكت ،  )..  (4شكؿ)  
حداثػػة مػػف زاكيػػة العػػكدة الػػى ( ال)مػػاهود احمػػدفػػي حػػيف مثػػؿ خطػػاب الفنػػاف         
قػػرل الجنػػكب   احمػػد( مكضػػكعاتو الفنيػػة مػػف عػػادات كتقاليػػد كيسػػتميـ )مػػاىكدماضيو.

، كبػػيف التعبيريػػة تػػارة، كالرمزيػػة تػػارة أخػػرل، فػػي العػػراؽ مؤلفػػا بػػيف أسػػمكبو الػػكاقعي  
الحػػديث العبلقػػة بػػيف الماضػػي، كالحاضػػر، كتخضػػع عكالمػػو إلػػى تمػػازج مسػػتمر فػػي 

(.  5شػػكؿكمػػا فػػي رمػػكزه )الرافدينيػػة ب سػػاطيره ك يمتػػد التػػاريخ فييػػا عميقػػان إلػػى جػػذكره  
كىػػػك يصػػػكر نسػػػاء األريػػػػاؼ عاريػػػات ليبػػػرز الكشػػػـ عمػػػػى أجسػػػادىف لغػػػرض تثبيػػػػت 

 كالتقاليد لذاكرة الخياؿ  المبلمح
ذاتيػػػػػػة مسػػػػػػتمدة مػػػػػػف الفػػػػػػف  الشػػػػػػعبي البسػػػػػػيط يمتػػػػػػزج برؤيػػػػػػة 

                                                                                                                                                                                                         ) 61، ص6653الربيعي ، شوكت ، )  .االشتراكي
الػى اسػتمياـ المكاضػيع  )ضياء العػزاوي(بينما اتجو           

ككانػػت مكضػػكعاتو المختمفػػة تمثػػؿ رمػػكز  ،االسػػطكرية كالدينيػػة
 ( 2شكؿ) العمؿ        كاشارات طغت عمييا الجكانب الزخرفية لكؿ مساحة مف 

العمؿ الفني، حيث ت ثرت بداياتو ببغداديات )جكاد سميـ( كاستعماالتو لمرسكـ الشعبية 
كاالىمػػػػة كالعيػػػػكف السػػػػكمرية كاتخػػػػذىا كتككينػػػػات رئيسػػػػة فػػػػي اعمالػػػػو باإلضػػػػافة الػػػػى 
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سػػتعمالو  اسػػتمياـ الحػػرؼ كدالالتػػو الرمزيػػة كالكاقعيػػة كاحيانػػان دالالتػػو الصػػكفية مػػع  ا
عبػػد )  . كالمنسػػكجات التػػي تعكػػس الفمكمػػكر االجتمػػاعي الفػػف الشػػعبي لعػػالـ البسػػط 

                                                                                                                    ( 24، ص2001االمير، عاصـ،
شيدت السبعينيات بداية الرؤية الجديدة اتسمت بطابع   : اتعقد السبعين      

          (   3شكؿ )          التجديد كالتغيير
الغالب اسمكب العمؿ كتقنياتو كمضمكنو كرسـ مبلمح كالحداثة التي شممت في 

شخصيتو المستقمة سكاء ضمف  االسمكب الفردم اك الجماعي، كتكسعت تجربة 
الفناف كازداد النزكع نحك الحداثة كالتجديد كلكف باتجاه ت صيؿ رؤيتو في الفف كمنحو 

  (.62،ص2002السيفو ، هاني حنا،  )         .قيمة انسانية
كغيرىػا مػف الفنػانيف العػراقييف بػالتراث المتػراكـ الػذم  )سعاد العطار(ت ثرت  اذ       

 خمفتو الحضارات المتتابعة في بمدىا العراؽ. كىناؾ ت ثير ممحكظ بالمدرسة الكاسطية 
في بغداد التػي بػدأىا )يحيػى الكاسػطي( فػي العصػر فػي العصػر العباسػي الػذم أبػدع 

التػػػ ثير برسػػػميا لمنخمػػػة ككػػػذلؾ فػػػي تكرارىػػػا  بتصػػػكير مقامػػػات الحريػػػرم. كنجػػػد ىػػػذا 
    لمزخارؼ النباتية كفي اختيارىا لؤللكاف كخصكصػان اعتمادىػا فػي بعػض لكحاتيػا عمػى 

كممػػا الشػػػؾ فيػػػو أف . المػػكف األزرؽ كىػػػك لػػكف ذك داللػػػة خاصػػة فػػػي الفػػف اإلسػػػبلمي
فػػي الجرافيكػي الثنػػائي األبعػاد يبػػدك ظػاىران  األسػمكب 

بالغريػػػب عمػػػى  كىػػػك أسػػػمكب لػػػيس ا  معظػػػـ لكحاتيػػػ
الفػػػف اإلسػػػبلمي الػػػذم اعتمػػػده لممحافظػػػة عمػػػى البعػػػد 

كامػؿ ) (.7شػكؿ كما فػي ).الركحاني في العمؿ الفني
     (4شكؿ)                                    (. 51، ص6653، عادؿ : 

( فتكشؼ عف بحث في أعماؽ اإلنساف، ف عمالو  ) عالء بشيراما تجربة         
التي تحيمنا إلى عالـ خيالي صرؼ ال تنفصؿ عف حيثيات الكاقع ، اف لـ تكف 

مرتبطة ارتباطا عميقا، فيي تكشؼ عف مقدرة متميزة في 
كالحمـ ، كبيف الحمـ  إيجاد عبلقة عضكية بيف الكاقع

الذم يستحيؿ إلى عالـ مف المبيمات ، ىذه كالرمز 
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تعكد بنا إلى الكاقع فمف خبلؿ الغمكض في لكحات   المبيمات التي سرعاف ما
الفناف، تتجمى حاسة الفناف في نقمنا إلى عالـ آخر ىك ما كراء سطح الكاقع ، فعندما 

كالمناطؽ العميقة التي تثير فينا القمؽ  نتفحص لكحاتو ، فانو سيقكدنا إلى الرمكز 
إلى اف مشاكؿ اإلفصاح عف النفس ستبقى مف اكثر مثمما تثير فينا الرعب ، إضافة 

ثارة لبلنتباه ، كذلؾ الف البحث عف الشكؿ الخارجي ال يفضي   المضاميف صدقا كا 
                                               (     264، ص6653) كامؿ ، عادؿ ،  .داخؿ النفس  الى

                                                                                                       (5شكؿ)
  

 اجراءات البحثالفصؿ الثالث /
  مجتمع البحثأواًل : 
،  العراؽ مفنانيف التشكيمييف كنتاجاتيـ فيل نظران لسعة مجتمع البحث،              

(، كلغزارة نتاجاتيـ الفنية، فقد اطمع  0111 – 0951كلسعة المدة الزمنية مف ) 
الباحث عمى ما تيسر مف مصكرات لؤلعماؿ الفنية في المصادر العراقية 
كالعربية، ككذلؾ عمى المكاقع المعتمدة بحثيان في شبكة االنترنت، كأفاد منيا بما 

مجتمعان افتراضيان  بلن بكصفيا( عم61يبلئـ ىدؼ البحث الحالي. إذ جمع )
 .. لمبحث لغرض تحديد عينة البحث

 ثانيًا : عينة البحث
مف  كعينةفنية،  ات( لكح7قاـ الباحث باختيار عينة بحثو كالبالغ عددىا )      

قصدية، كقد تمت عممية اختيار العينة عمى كفؽ  مجتمع البحث بصكرة 
 المسكغات اآلتية :

 في االعماؿ الفنية .كضكح مظاىر ىدؼ البحث  .0
 تنكع نماذج العينة المختارة مف حيث أساليبيا كالتقنيات المستعممة. .0
 مراعاة تنكع المدد الزمنية  لؤلعماؿ الفنية . .3
.بعد تصنيفيا  استبعاد المكحات الفنية المتشابية كالمتكررة في مكضكعاتيا .4

 .حسب تاريخ إنتاجيا 
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 ثالثًا : أداة البحث
اعتمد الباحث عمى المؤشرات التي انتيى إلييا اإلطار لتحقيؽ ىدؼ البحث، 

  لتحميؿ نماذج عينة البحث .، النظرم
 : رابعًا : منهج البحث 

اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي في تحميؿ عينة البحث، كتحقيقان ليدؼ         
 بحثو فقد اعتمد الخطكات اآلتية: 

 كصؼ عاـ لمعمؿ الفني.  .0
تعقب مرجعيات الرمكز الظاىرة في االعماؿ المعاصرة في التراث  .0

 الحضارم الفني العراقي. 
 : تحميؿ العينةخامسًا :   
 
    : (6انموذج )  

 الفناف : جواد سميـ.
 عنواف العمؿ: الشجرة القتيمة.

 ـ  6625تاريخ االنجاز :   
 سـ20× سـ40قياس العمؿ :  

مائية عمى المادة و الخامة: ألواف 
 ورؽ.

 العائدية : مجهولة
 
رة مقطعػة االغصػاف عمؿ فني باأللكاف المائية لمفناف الكبير )جػكاد سػميـ( شػج          

.يت لؼ العمػؿ مػف ثبلثػة أشػخاص رجمػيف كامػرأة ) مركز ثيمة العمؿ( في منتصؼ العمؿ
شػػػكبلن قػػػد الػػػرجبلف اعتميػػػا الشػػػجرة التػػػي احتمػػػت مركػػػز السػػػيادة فػػػي المكحػػػة، التػػػي أخػػػذت 

يػػكحي بشػػكؿ  الصػػميب ، امػػا  المػػرأة فقػػد رسػػمت  بػػاألحمر كاألسػػكد، ك اتخػػذت كضػػع 
االنحنػػػاء عمػػػى أغصػػػاف الشػػػجرة المقطعػػػة , كقػػػد عقػػػدت يػػػدييا لتجمػػػع األغصػػػاف التػػػي 
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تساقطت مف الشجرة, حمؿ كؿ مف الرجميف أداة لقطع أغصاف الشجرة, كاتخذ كؿ منيمػا 
ا كضعية لمقطع كالتيشيـ باستخداـ اداة  حادة لقطع جية في مكاجية مع الشجرة , كاتخذ

 ىذه الشجرة التي تدؿ عمى الحياة ،كطريقة القطع تدؿ عمى انتياء ىذه الحياة بالمكت.
اتخػػػذ جػػػكاد سػػػميـ فػػػي فيػػػـ التػػػراث منظكمػػػةن ذات ذاكػػػرة متكاصػػػمة فػػػي الديمكمػػػة فػػػي      

محاكلة لخمؽ ذاكرة ذاتية تعيد لمماضي حضكره ب سمكب جديد ، لذا منح في ىذه المكحػة 
قيمػػػػػة إبداعيػػػػػة لمكاقػػػػػع تجػػػػػاكزت المحاكػػػػػاة كالتقميػػػػػد ، فجدليػػػػػة المػػػػػكت كالحيػػػػػاة ، المػػػػػكت 

ضػػػارة العراقيػػػػة القديمػػػة نجػػػدىا كاضػػػحة فػػػي ىػػػذا الػػػػنص كاالنبعػػػاث التػػػي نراىػػػا فػػػي الح
البصرم، كك نو يحكي القصة ذاتيػا ب سػمكب معاصػر ككاضػح مػف خػبلؿ الػدالالت التػي 

كالنمػاء، كالعطػاء تكحي بيذا االرتباط ، فالشجرة في منظكمة الػدالالت ترمػز الػى الحيػاة، 
ف االنسػػاف ىنػػا داللػػة الشراسػػة الػػذم يػػذكرنا دائمػػا بنكػػراف الػػذات )أم الشػػجرة(، كبالضػػد نجػػد أ

التػػي مزقػػت أركػػاف ىػػذا العطػػاء الػػذم يعػػيش فيػػو ، كقسػػكة قػػاطعي الشػػجرة المتمثػػؿ بػػالرجميف 
عمػػى جػػانبي الشػػجرة , كالمػػذيف تػػداخبل معيػػا بػػبل انػػدماج بػػؿ بفصػػؿ كاضػػح مػػف قبػػؿ الفنػػاف 

حيػػػاة  اك بػػالمكف كالخػػػط، كآالت القطػػػع التػػػي اسػػػتخدماىا ليٌككنػػا المػػػكت الػػػذم اجتػػػاح جسػػػد ال
جسػػد الػػػكطف، كنبلحػػػظ اف صػػػرامة الخطػػػكط التػػػي رسػـػ بيػػػا )جػػػكاد سػػػميـ( كجػػػكه الشخصػػػيف 

لكضػػعية جسػػمييما، داللػػة عمػػى حالػػة االرتبػػاؾ كالػػذعر  االسػػتقراركحركاتيمػػا المرتبكػػة كعػػدـ 
مف مكقػؼ الشػجرة ، كتمسػكيا بالحيػاة ،عمػى العكػس مػف المػرأة المنحنيػة فػي أسػفؿ الشػجرة , 

الالت اليدكء كالسكينة, كالحزف، كما تبدك كك نيا تنتظػر شػيئان عمػى الػرغـ مػف فمقد امتؤلت بد
مشاركتيما عممية )القتؿ( ، ك عمى الرغـ مف أنيا تجمػع أشػبلء الشػجرة اال انيػا تبػدك كك نيػا 
تحتضف شييدان ، كالفناف ىنا يظير مشيدا بداللة مف خبلؿ إظيار مممس خشف فضػبل عػف 

لمػػرأة األحمػػر مػػع أخضػػر الشػػجرة, الػػذم يبػػدك مشػػعان ليبػػرىف أف التضػػاد البصػػرم بػػيف لػػكف ا
 الشجرة لف تمكت رغـ أغصانيا المقطكعة .

في ىذا العمؿ نمحظ ظيكر عدة انماط كرمكز قديمة قبمية متكررة في الفنكف القديمة        
 فكانت دالالتيا التي تكزعت بيف الحياة كالخصب كالتضحية نمط صكرة الشجرة  منيا 

كالكالدة الجديدة فغالبا ما كانت الشجرة ترمز لمتجدد الحياة الرتباطيا العميؽ باألرض 
كالزراعة كالكالدة الجديدة المنبعثة مف االرض كصعكدا الى السماء ،فكانت رمزا سماكيا 
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، فقد دلت عمى الحياة المعب ة بالمعاني الرمزية , كلكف قديما في كؿ الحضارات القديمة 
السائدة في االشكاؿ النباتية في الرسـ العراقي   ىذا العمؿ إف البنية كالدالالتأىـ ما في 

كذلؾ نجد  المعاصر حاكلت المزج  بيف التشخيص كالتجريد أك بيف التشخيص كالتعبير
رمزية الشجرة مكجكدة في رسـك مقامات الحريرم بنفس االىمية التي اكالىا جكاد سميـ 

ـ في كسط العمؿ لمداللة عمى اىمية كقدسية ذلؾ الرمز.كما لممفردة فجعميا الرساـ المسم
كالنمط الثاني ىك نمط صكرة االب الذم يقطع الشجرة كيتسمؽ . نبلحظ في الشكؿ ادناه

عمييا ،كالنمط الثالث ىك صكرة االنيما صكرة االنثى الساكنة في اعماؽ الباطنية لمرجؿ 
لمتعبة كالكادحة كىي تمثؿ عند الفناف رمز كا  المنكسرةحزينة ك ال صكرة المرأةكالتي تظير 

، فالمرأة الدائـ لمعطاء كىي احدل اىـ نماذج االنماط الصكرية القبمية القديمة لصكرة االـ 
بعطائيا ىي شخصية ىامشية في ىذا المجتمع الذككرم ، كالشخصيات المركزية ىي 

فضبلن عف ىذا فيناؾ  شخصيات القسكة التي تقطع كتيشـ اجزاء ىذه الشجرة اكىذا الكطف,
تداخؿ بيف داللة المراة كداللة الشجرة ككنيما يدالف عمى العطاء كالتضحية كنكراف الذات 

نبلحظ في ىذا العمؿ اف جكاد سميـ قد استخدـ بطريقة رائعة رمز حضارم تراثي حيث .
ل كانت الشجرة تمثؿ الحياة كالكالدة كالخير لمبابمييف كاالشكرييف ،فيك رمز مقدس لد

الشعكب القديمة ، كما كانت الشجرة تمثؿ نير المعرفة الدائـ عند البابمييف .كما في 
 (01ك9ك8)الشكؿ

                                       

 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةسنة المجلة الدراسات المستدامة . ال

 

 
782 

(                                        8شكؿ)     
(9                                           )
(01) 
 
 
 
 
 
 
 (:2نموذج ) 

 اسـ العمؿ: االمومة 
 اسـ الفناف: اسماعيؿ الشيخيمي

 مادة وخامة العمؿ: زيت عمى كانفس
 سـ 600×  سـ 660قياس العمؿ: 

 6636تاريخ االنجاز: 
 العائدية : مقنيات خاصة

نجد أف البناء الشكمي لمكحة دائما يعتمد عمى النظاـ العبلئقي في إيصاؿ          
، كليذا البد مف دراسة لمقكانيف كالكظائؼ التي تحكـ في بنى العمؿ الفني مفيكـ الفكرة

عطاء دكر ميـ في تفعيؿ األفكار المستقدمة الذم يتبع الرؤية  بناء ىذا النظاـ ، كا 
 الكاعية كالمنظمة في التحميؿ كالتركيب ألنظمة العبلقات في النتاج الفني.

مف لكحة إلى أخرل، ليس لغرض إيضاح كالفناف )) الشيخمي(( يجدد قراءة األفكار 
نما يقكـ بإفصاح األفكار االجتماعية التي تراكد مخيمتو ، كىذا  المفاىيـ المرتبطة كا 
يؤسس دائما في اف يكشؼ الكسائؿ المييمنة التي تتحكـ ب سمكب متبع مف قبؿ الفناف 

دائما  نفسو، رضخ الفناف إلى ضغكط البيئة ضمف انعكاسات فكرية اجتماعية ، كيقؼ
عمى حدكد المكحة ضمف سياؽ المكحة كعناصرىا كأسسيا، كأنظمة العبلقة التي تحيؿ 
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الخطاب ب فكار جديدة جعمت مف أفكار لكحتو مركزا لمفيـ كاإلدراؾ كخصكصا عند 
 استقراء العمؿ الفني في لكحات الفناف ) الشيخمي(.

، نحاكؿ مف خبلؿ  كبغية إعطاء المكضكع أىمية ن خذ بعض المكحات عينة تحميمية
األفكار المستقدمة في المكحة ) األمكمة كالطفكلة( رسالة فييا  ىذه المكحة أف نكشؼ 

الكثير مف الرمكز كالشفرات التي تنغمؽ كتنفتح مف خبلؿ أفكار الفناف نفسو كليس مف 
خبلؿ السياؽ الذم يحكـ تمؾ الرسائؿ ، كىذا يكشؼ النظاـ التراتبي في كحدات جسد 

التركيب المكني كالتكزيع في كحدات العمؿ ذات المستكل   المتشابو المستند إلى المرأة 
المتناسب مف عناصر مؤلفة لمشكؿ ، ىذا الفعؿ التكاصمي يقدـ أفكار جديدة لمحياة 
االجتماعية كالبيئة البغدادية التي فصح عنيا الفناف مف خبلؿ لكحتو إلى الفعؿ 

كمة( قدرة المتمقي عمى استقباؿ األفكار بكؿ التكاصمي الذم يقدـ مف خبلؿ ) األم
انسيابية حتى كاف كانت ىناؾ شفرات مغمقة تحكمت في إنتاج رسالة العمؿ الفني ، 
كلكف الفناف بارع في تصكير التعبيرات كالرمكز التي تتكجو إلى اإلدراؾ العقمي بشكؿ 

 مستريح.
تنتشر في فضاءات العمؿ  ادمية كانماط نبلحظ في ىذا العمؿ الفني كجكد عدة رمكز  
الذم ركز عميو )الشيخمي( كىذا الرمز نبلحظو في  يالرئيس النمطالمرأة االـ ىك  نمط:ف

لمعطاء الدائـ كالحب كالرعاية كاالىتماـ مكجكد عند فناف العراؽ القديـ حيت يرمز 
 كىك ما حظناهكالخصب كاالرض )االـ= االرض/الكطف(. كالعاطفة كالقدسية كذلؾ 

   قديما منذ عصكر الكيكؼ كعند كؿ الشعكب القديمة .



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةسنة المجلة الدراسات المستدامة . ال

 

 
784 

                       

     

     

 
 االـ االلهة وزوجة الفرعوف      فف سومري:) امرأة ترضع طفاًل( :                

 لمرساـ ميرخواندا -حميمة السعدية مرضعة الرسوؿ
                            ، متحؼ الموفر                                   فخار، الرسا              

 متحؼ القاهرة االسالمي
 

  (6نموذج )
 

   كاظـ حيدراسـ الفناف : 
 .مصرع انساف اسـ العمؿ :

 . 6630تاريخ اإلنتاج : 
 الخامة والمادة : زيت عمى الخشب .

 سـ . 50×  620القياس : 
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  مجهولة  العائدية :
فػػػػي ىػػػػذا العمػػػػؿ نجػػػػد الفنػػػػاف قػػػػد كزع المشػػػػيد المعػػػػركؼ لقصػػػػة الحسػػػػيف " ع " 
كممحمتػو الخالػػدة الػى اكثػػر مػف جػػزء , حيػث يتكسػػط نصػؼ قػػرص الشػمس أعمػػى العمػػؿ 
كقػػد امتػػد منيػػا شػػعاع الضػػكء ليػػرتبط بػػراس الحسػػيف فػػي كسػػط العمػػؿ , فػػي حػػيف امتػػدت 

ئػػػات السػػػكداء فػػػي اعمػػػى الػػػى اليسػػػار مظػػػاىر العسػػػكر كالخيػػػاـ كالجنػػػكد مػػػع بعػػػض اليي
اليسارالتي تدؿ عمى كجكد خمس نساء ربما تمثؿ نساء االماـ اك بعض نسػاء معسػكره , 
كفي مقدمة يسار المكحة يقؼ شخص ضخـ ممسكا بسيؼ االماـ عمي " ع " مػف خمػؼ 
ظيػػره كىػػك يرنػػك الػػى كسػػط العمػػؿ حيػػث الحػػدث الجمػػؿ كثيمػػة العمػػؿ االساسػػي , امػػا فػػي 

كفي زاكيػة العمػؿ تبػدك مظػاىر المعسػكر المعػادم كقػد امتػدت الػى  اعمى الجانب االيمف
كتمة الحدث الذم يتكسط العمػؿ كقػد حمػؿ الشػخص االكبػر فػي تمػؾ الكتمػة بيػده اليسػرل 
راس الحسيف كفي اليمنى سيفا معقكفا كمف خمفو تبدك حركة خيكؿ كجنكد متطمعيف الػى 

راغ الذم يحيط الكتمة الكسطية كقػد جثة الرجؿ التي تقبع اماـ العمؿ كيمكف مبلحظة الف
حمقػػت فػػي اعمػػى الفضػػاء بعػػض الككاسػػر التػػي تػػدؿ عمػػى كجػػكد الكثيػػر مػػف الجثػػث فػػي 

 الحرب كىي تنتظر افتراسيا . 
يعالج الفناف كاظـ حيػدر العبلقػات الحكائيػة لمحػدث مػف خػبلؿ ارتبػاط الكتػؿ            

سينمائي , كىػذا االسػمكب تميػز بػو  المكزعة عمى مساحة المكحة كك نو يرسـ سيناريك فمـ
الفناف الىتمامو الكبير بالمسػرح كعممػو فػي مجػاؿ الػديككر ممػا اتػاح فرصػة التعامػؿ مػع 
المكضػػػكع كمحتػػػرؼ , حيػػػث نجػػػد قػػػرص الشػػػمس الػػػذم يبػػػدك بعينػػػيف حػػػزينتيف احػػػدىما 
بحدقػػػة سػػػكداء كاالخػػػرل بمػػػكف القػػػرص االحمػػػر كالبرتقػػػالي كىػػػك يمػػػد شػػػعاعو الػػػى راس 

لمقطكع بيد شخصية الشمر بزيو العسكرم كدرعو الحديدم المتعارؼ عميػو فػي الحسيف ا
تمؾ الفترة التاريخية لمداللة عمػى قيمػة ىػذا الػراس الػذم يمثػؿ ارادة السػماء كجػكىر الحػؽ 
االليػػي كىػػك يتقػػاطر دمػػا , لكػػف تحديػػد رؤيػػة الشػػمس لممشػػيد تجعمنػػا نتسػػائؿ عػػف مػػدل 

حاطػػة االلييػػة لمحػػدث حتػػى كػػ ف عينػػي الشػػمس ضػػركرتيا الفنيػػة لمتعبيػػر عػػف مفيػػـك اال
انمػا ىػي تعبيػر كاضػح عػف عػيف كرعايػة االلػو لتمػؾ الم سػاة التػي بقيػت نػارا مسػتعرة فػي 

 قمب التاريخ االنساني .
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لقػػد كػػاف الفنػػاف كػػاظـ حيػػدر مشػػغكال بقضػػية الصػػراع كىػػي احػػد اىػػـ العناصػػر 
صػػكص تفػػرد عمػػى المسػػتكل الكجكديػة فػػي مجمػػؿ اعمالػػو الفنيػػة كفػػي ممحمػة الشػػييد بالخ
الكثافػة المكنيػة التػي  كتػ ثيراالسمكبي في التعامؿ مع قيمة المساحة المكنية كسيادة الخط 

تحػػػيط مركػػػز العمػػػؿ , كالتركيػػػز عمػػػى التقابػػػؿ بػػػيف معسػػػكرم الحػػػؽ كالباطػػػؿ , التضػػػحية 
كالظمػػػـ , كىػػػي قػػػيـ سػػػماكية تتعمػػػػؽ بحكمػػػة االختيػػػار االلييػػػة لشخصػػػية الحسػػػػيف " ع " 

ت تمػػؾ الشخصػػية لتحمػػؿ اعبػػاء كجسػػامة التضػػحية التػػي كانػػت انعطافػػا تاريخيػػا كمػػؤىبل
لئلسػػػبلـ دينػػػا كحضػػػارة كمعنػػػى كجكديػػػا فػػػي ذات الكقػػػت رسػػػختو الحادثػػػة عبػػػر االجيػػػاؿ 
كالعصكر , فقػد كانػت شخصػية الرجػؿ فػي مقدمػة المكحػة كىػك يتضػكر ألمػا كحسػرة لكنػو 

شمر بعبلمات انتصاره كىك يحمؿ راس ينتظر دكره في المستقبؿ , فيما تبقى شخصية ال
الحسيف قد شكمت ذركة الدراما لمسمطة الغاشمة عمى مدل التاريخ كمدل فداحة الخسائر 

 الجسيمة التي القت ظبلليا عمى الكاقع السياسي المعاصر كمثمتو خير تمثيؿ .
اف طبيعػػػة المككنػػػات التشػػػكيمية فػػػي تجربػػػة كػػػاظـ حيػػػدر اتاحػػػت الفرصػػػة لقػػػيـ 

البركز مػػف خػػبلؿ العناصػػر الفنيػػة التػي بػػرع فػػي تنفيػػذىا , فػػالمكف االحمػػر كػػاف الحكايػة بػػ
غالبا عمى سحنة العمؿ كمو ليكثؼ االحساس بعمؽ التضحية الدمكية , كمػا اف الشػعاع 
الذم يربط بيف الراس المقطكع كالشػمس عبػر بشػكؿ كاضػح عػف قػيـ الشخصػية المقتكلػة 

الكتػؿ كسبلسػة الخطػكط منحػى الجانػب التعبيػرم كارتباطيا بقيـ السػماء , كمػا اف تكزيػع 
لمعمػػػؿ طاقػػػة عمػػػى التػػػاثير الفنػػػي كالجمػػػالي دكف الكقػػػكع فػػػي شػػػراؾ المرحعيػػػة الحكائيػػػة 
لمحػػدث , أم اف العمػػػؿ الفنػػػي بحػػػد ذاتػػػو يحمػػؿ ممكنػػػات حضػػػكره الجمػػػالي دكف التعكػػػز 

بػيف الشػر عمى القصة الدرامية اصبل , كاالىـ مف كؿ ذلؾ ابػراز قضػية الصػراع االزلػي 
كالخيػػػر كمػػػدل اىميػػػة اف نكػػػكف مكقفػػػا حاسػػػما تجػػػاه العػػػالـ مػػػف خػػػبلؿ لحظػػػة المكاجيػػػة 

 كتحمؿ نتائج االختيار ميما كانت الخسائر مكجعة .
صكرة البطؿ المضحي الذم   كىكجمعي  نمطنبلحظ في ىذا العمؿ الفني كجكد    

حظ في الشكؿ كما نبليبقى سيرتو عمى مر االزماف في الحكايا كالقصص الشعكب 
ككما بينا سابقان مرجعاياتيا الرافدينية كاالسبلمية( عمى الرغـ مف اف  ( 00ك00)

دالالتيا ىنا تختمؼ ففرسانيا قد رحمكا جميعان الى العالـ االخر كبقيت الخيكؿ كحيدة 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةسنة المجلة الدراسات المستدامة . ال

 

 
787 

كما يظير صكرة النمطية لمرجؿ الشرير المتسمط القاتؿ رافعةن رؤكسيا الى السماء . 
  .مر( كالذم يظير دائما في قصص الشعكبالظالـ )الش

                                            

 
                                     

(                         00شكؿ)
 (00شكؿ )

 
 (:1نموذج ) 

 
 اسـ الفناف : ماهود احمد

 اسـ العمؿ : الرحمة
 مادة العمؿ: زيت عمى كانفس

 سـ60 ×سـ  622قياس العمؿ : 
 6656تاريخ االنجاز : 

 العائدية : متحؼ الفف العراقي
 
 

أحمد( عمى الحفر في البنيات البصػرية لمكحػة , مػف اجػؿ أيجػاد  يشتغؿ )ماىكد    
عبلقة غير تقميدية بيف )الداؿ ( ك)المدلكؿ( , اسػتنادان الػى رؤيتػو الكاقعيػة التػي تفػرد بيػا 
عف غيرة , فالتراكـ البحثي في صكر الكاقع المحمي كتصكير قضػايا اإلنسػاف كمشػكبلتو 
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مػػػػى اكتشػػػػافو كطػػػػرح المػػػػؤثرات االجتماعيػػػػة , كانػػػػت تمثػػػػؿ ىاجسػػػػان مػػػػا انفػػػػؾ )مػػػػاىكد( ع
 المرتبطة بو , ضمف عبلقة اإلنساف بالمحيط , باعتباره يشكؿ قيمة حضكرية فاعمة . 

كفي ىذه المكحة التي تمثؿ مجمكعة مف النساء تطغى عمى سيماءىف الحزف بنظرة 
،كتبدكا عتاب لمقدر كالمجتمع المتي ينتميف اليو ،نظرة تعكس مدل قسكة االخريف عمييف 

احػػداىف كىػػي تحمػػؿ رؤكسػػيف قػػارب فييػػا جسػػد امػػرأة نائمػػة أك ميتػػة فػػي مشػػيد يػػكحي 
كىنػػػاؾ رمػػػكز كاشػػػكاؿ ىندسػػػية لرحمػػػة عػػػكالميف عبػػػر رحمػػػة الحياة. بالطقكسػػػية الجنائزيػػػة

مختمفػػة فػػي جميػػع اجػػزاء العمػػؿ الفنػػي كبػػالكاف مختمفػػة رمزيػػة معبػػرة كاالشػػكاؿ اليندسػػية 
المتنػػاظرة (كمػػا اف ىنػػاؾ شػػكؿ ىػػبلؿ فػػي اسػػفؿ العمػػؿ الفنػػي مثػػؿ) المثمثػػات المتقابمػػة ك 

ككذلؾ شكؿ القارب الذم يشبو شكؿ اليبلؿ كبير الحجـ فكؽ مجمكعة النساء، كنبلحػظ 
سػـك الشػعبية لمفنػاف اف مجمكعة النساء متراصة بشكؿ عمػكدم تشػبو طريقػة تصػاميـ الر 

خاصػػةن تعاطفػػو مػػع مكقػػؼ يبدك فػػي جميػػع اعمالػػو ابػػراز معانػػاة االنسػػاف ك )جػػكاد سػػميـ(.
مػػاىكد )نبلحظ اف عمػػؿ تان معبػػران عػػف معاناتيػػا كآالميػػا.المػػرأة فػػي ىػػذه الحيػػاة فكػػاف صػػك 

يحمػػؿ فػػي دالالتػػو الكثيػػر مػػف الرمػػكز المسػػتنبطة مػػف التػػراث الحضػػارم العراقػػي  (احمػػد
،فمكضػكعة مجمكعػة النسػػاء فػي ىػذا الجػػك الطقكسػي مػ خكذ مػػف الفػف العراقػي الرافػػديني 

مشاىد فرحة كالذم نبلحظو فػي العديػد مػف الرسػكـ عمػى اكانػي الفخاريػة فػي الفػف كلكف ب
السكمرم.لتصػػػكير المشػػػاىد الطقكسػػػية لمجمكعػػػة النسػػػاء فػػػي كضػػػعية طقكسػػػية احتفاليػػػة 

 (04لبلستسقاء بالمطر.كما في الشكؿ ) 

                                 

 
)الجارية الحسناء                   الصواف(فف سومري :تماثيؿ نسائية) تؿ          

 فتنة ازادية(: رسـ محمد زماف: 
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قرب                     
                                         متحؼ العراؽ بغداد -سامراء

 المتحؼ البريطاني
                                     

(66                                                                  )
(61) 

كما نبلحظ نفس الرمػز األنثػكم 
فػػي التصػػكير االسػػبلمي الػػذم تمثػػؿ 

الحيػػػاة كالحػػػب كالمػػػذة ،كمػػػا فػػػي تصػػػكير منمنمػػػات الشػػػاىنامة فػػػي الرسػػػـ االسػػػبلمي فػػػي 
 (03ي.كما في الشكؿ اعبله) العصر السمجكق

 
 (:5نمكذج ) 

 العمؿ: المركز عنواف 
 اسـ الفناف : عمي طالب  

 سـ 600 × سـ  50القياس : 
 الخامة: زيت عمى خشب

 . 6646سنة اإلنتاج: 
 بغداد –العائدية : المتحؼ الوطني لمفف الحديث 

يتكػػكف العمػػؿ مػػف انسػػاؽ ىندسػػية متداخمػػة مػػع بعضػػيا ، إذ يتػػ لؼ العمػػؿ مػػف 
مجمكعػػة حمقػػات دائريػػة ، بتمركزىػػا شػػكؿ ىندسػػي معينػػي ، يتكسػػطو شػػكؿ دائػػرم آخػػر، 
فتكلػػػؼ ىػػػذه البنػػػى التركيبيػػػة   )اليندسػػػية( فػػػي الػػػنص مػػػف مجمكعػػػة تعالقػػػات العبلمػػػات 

يػػػػة الػػػػنص لتشػػػػكؿ كحػػػػدة كميػػػػة كالكحػػػػدات الدالػػػػة التػػػػي تنػػػػتظـ فػػػػي بنيػػػػة كاحػػػػدة ىػػػػي بن
)مكضػػكعية(، فتظيػػر فػػي المكحػػة أبعػػاد شػػكمية كلكنيػػة معػػان، فقػػد ىػػيمف المػػكف األخضػػر 
كتدرجاتػػو بالدرجػػة األسػػاس عمػػى أرضػػيتيا ، كظيػػرت الخطػػكط الدائريػػة بطريقػػة ترتيبيػػة 
متناسقة ، كقد بانت التدرجات اليارمكنية بشكؿ كاضػح كممػكس، كتعاضػدت منػاطؽ فػي 
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دراكيػا معمقػة لمػكف  المكحة، مع الخطكط الدائريػة المرسػكمة ، لتنػتج داللػة كعمقػا حسػيا كا 
األخضػػر المتػػداخؿ مػػع األلػػكاف األخرل)القانيػػة تحديػػدان(،حيث كشػػؼ عػػف إفػػراز منػػاطؽ 
أخرل المكف األخضر )الفاتح( ، كؿ ذلؾ جعؿ لداللة المكف عنصر فاعؿ اكتشػاؼ ثيمػو 

)عمػػػي طالػػػب( ، فالعبلمػػػة الشػػػكمية تنبنػػػي فػػػي العمػػػؿ التشػػػكيمي التجريػػػدم لػػػدل الفنػػػاف  
المكحػػػة مػػػف خػػػبلؿ البنػػػى المكنيػػػة كالخطػػػكط التػػػي تتحػػػرؾ كتنشػػػ  بينيػػػا عبلقػػػات دالليػػػة ، 
فتكتسب المكحة تعبيران كتصبح نظامان مف األحجاـ كالمسافات كمكاضيع االرتكاز الممثمػة 

أك بؤرتيػا فيظيػر  لمكتمة كت ثيرىا عمػى األشػكاؿ األخػرل ... أمػا مػا يخػص عمػؽ المكحػة
أمامنػػػا المربػػػع المحػػػدد ب ضػػػبلع سػػػكداء كبداخمػػػو دائػػػرة محػػػددة بإطػػػار اسػػػكد كفػػػي عمػػػؽ 
المربػػػػع كعمػػػػؽ الػػػػدائرة ، نممػػػػس األرضػػػػية الخضػػػػراء أيضػػػػا ، كقػػػػد  اظيػػػػر فييػػػػا الفنػػػػاف 
مسػاحات لكنيػة داللػػة عمػى الطػػابع النفسػي لمفنػاف )عمػػي طالػب( فػػي معالجػة الفنيػػة ، أك 

ميػؽ ال يمكػف استكشػافو بدقػة بسػبب الطبيعػة اليندسػية لممعالجػات ، داللة ألثر نفسػي ع
لكف حركػة األشػكاؿ اليندسػية كاتجاىػو نحػك العمػؽ تػارة كنحػك األعمػى تػارة أخػرل تػكحي 
لممتمقػػي بحػػدث ممػػح فػػي ذاكػػرة الفنػػاف أك الكعيػػو ، فالفنػػاف فضػػؿ الرمػػز )اليندسػػي( فػػي 

، كاأللكاف في محاكلة لبمكرة عالمػو الفنػي  التعبير ، أم التعبير المكثؼ لؤلشكاؿ الداللية
الخػػػاص ، فاألشػػػكاؿ المتكػػػررة )الػػػدائرة كالمربػػػع( تػػػكحي بالصػػػيركرة كالكمػػػاؿ أك المنطػػػؽ 
الذىني ، كىذا يدعمو ىدكء الدرجات المكنية كانسجاميا ، كلعؿ ىذا التناسؽ الذم قصده 

حميميػة ، كيبلحػظ بػ ف الفناف )عمي طالب( في لكحتو ىذه ، أنما يعطي أكثر مػف قػراءة ت
التفػاكت الحاصػؿ بػيف المػكف األخضػػر الفػاتح كآخػر أخضػر قػػاتـ ، قػد يػدفع المتمقػي إلػػى 
الكيفية اإلدراكية لمت ثر بالمكف كجدلية العبلقة الرمزية بيف المراحؿ المستخمصػة ، كبانػت 

نعشػان عمى شكؿ تناغـ لكني ، كالف المكف األخضر ىك السائد ىنا، فشكؿ مدلكالن نفسػيان م
كمريحػػػا ، كمػػػا الخطػػػكط السػػػكداء إال عمميػػػة جعػػػؿ المنظػػػكر أكثػػػر تمركػػػزان مػػػف الناحيػػػة 
البصػػػرية . إف لمعمميػػػة االسػػػتبدالية التعاقبيػػػة تػػػدفع الداللػػػة إلػػػى دالالت المػػػكف األخضػػػر 
كطريقة التفاعؿ معو إدراكيا / نفسيا / معرفيا فيك يػرتبط بالػذاكرة الجمعيػة أك ثقافتنػا بمػا 

سػػػماكيا يػػػرتبط بالعقيػػػدة اإلسػػػبلمية فيػػػك يشػػػير إلػػػى األزيػػػاء  االمػػػكف ككنػػػو لكنػػػيمثمػػػو ىػػػذا 
الفردكسية فضبل عف ككنو يرتبط بالحس اإلسبلمي كالزيات اإلسػبلمية كالعمػائـ الخضػر 
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، كىذا الينفصػؿ عػف الشػعكر بالراحػة كالطم نينػة التػي تػرتبط بػالخير الػكفير ككنػو يشػير 
  إلى الزراعة كالمناطؽ الخضراء . 

نبلحظ اف الرمكز الرئيسة في عمؿ)عمي طالب( الشكؿ اليندسي الدائرة الكبيرة كاخرل 
صغيرة في الكسط ،ككذلؾ الشكؿ المعيني في مركز العمؿ الفني لئليحاء بالمطمؽ 
الككني لمعالـ اليائؿ المحيط بنا ككذلؾ لعالمنا الداخمي في كسط ذاؾ العالـ الكبير، 

ليندسي المكحي بالميتافيزيقية قد استخدـ عند الفناف العراقي نبلحظ استعارة ىذا الرمز ا
القديـ في حضارة ما بيف النيريف، فنبلحظ كجكد تمؾ الرمكز في الكثير مف االختاـ 
كالرقـ الطينية كالمسبلت كرمكز دينية ميتافيزيقية ألفكار تمؾ الشعكب القديمة 

 في الشكؿ) (،ف صبحت دالالت كرؤل لقكل مقدسة عمكية لدييـ ،كما 

                             

 
  
                               فف سومري:طبؽ مف الفخار،االلؼ الرابع ؽ.ـ        

    زخارؼ هندسية عمى جدراف   
دار الكتب الفنية، فيينا                                               -االهواز                                     

 غرناطة-قصر الحمراء
           

كما نبلحظ رمزية اخرل عند)ماىكد( ىك شكؿ اليندسي )المثمث( ب نكاعو القائـ 
،كىي شكاؿ ىندسية زخرفية تراثية استخدميا )ماىكد( بطريقة معبرة  كالمقمكب كالمتقابؿ
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جميمة ،اعطت بعدان جماليان كما اعطتو اصالة كبعدان تاريخيان ،فالرمكز اليندسية كثيران ما 
استخدميا الفناف العراقي القديـ في اعمالو الفنية كفي تزينيو لمجدراف المعابد كالقصكر 

الشكؿ المثمث يرمز لمجبؿ/الرجؿ كىك شكؿ يكحي في العيد القديـ ،حيث كاف 
باالستقرار كالثبات كالقكة ،بينما الشكؿ المثمث المقمكب ففيك شكؿ االيحائي محاكي 
لحكض المرأة )منطقة الجنس كالخصب( فاصبح بالتالي رمزان لممرأة.عممية الخصب مف 

في القدـ الستمرارية  اىـ الكظائؼ التي يقكـ بيا الجنس البشرم في تمؾ الفترة المكغمة
الجماعة كالحضارة بالحياة كعدـ االندثار اماـ ىجمات الجماعات البشرية االخرل 

 ،كبتالي اصبح رمزان جمعيان مقدسان في الحضارة الرافدينية .
                             
 

             (:3 نموذج )
 اسـ العمؿ: حمـ    

 اسـ الفناف : سعاد العطار.
 ـ  6666تاريخ االنجاز:   

 50 ×سـ  600قياس العمؿ 
 . سـ 

المادة و الخامة: زيت عمى 
 القماش.

 العائدية : مقتنيات خاصة )اسبانيا( .
المشيد العاـ يتككف مف منظر ليمي لغابة بعيدة عف الكاقع في عالـ االحبلـ             

، في مشيد ساكف في الخمؼ مساحة كبيرة سكداء فييا ىبللييف كبير في اعمى السماء 
كصغير في اسفميا يعمك قميبلن عف بيكت مف عكالـ نكرم الراكم لقريتو المعركفة ذات 

لبدر في اعمى السماء ينير بضياءه  بيكتات القرية البيكت البيضاء، ككذلؾ قمر كامؿ ا
ككذلؾ الغابة ،كفي كسط السماء يطير كائف الجنح المعركؼ كما يسمى بالبراؽ بمكنو 
االبيض كجسده الحيكاني كراسو ذا الكجو االنثكم كتمقي بنظرىا عمى الكائنات االرضية 
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الغابة الجميمة ب لكانيا عمى المتمقي .كفي حجـ كبير لدجاجة تتخمميا اشجار كازىار 
 الجميمة ككذلؾ ىناؾ اربع حمائـ بيضاء كك نيا في داخؿ ىذا الكائف الجميؿ.

في ىذه المكحة  يككف الشكؿ النباتي ىك المكصؿ لممعنى ، كالذم يحمؿ األبعاد 
الرمزية، كيعبر عف الشخصية اإلنسانية لذات الفناف المتفردة ، كالكحدات النباتية ىنا 

مكز كدالالت تعبر عف مضمكف معيف , كالمعنى فييا ىك قدرة أم نكع مف عبلمات كر 
مكانية التعبير بكساطتيا  األشكاؿ النباتية البصرية المنتظمة ضمف سياقات بنيكية كا 
حسيا كالتمييد بمكجبيا لمتفاعؿ الثقافي مع األخر أك القارم , كاالشكاؿ النباتية في 

نما ىي كصؼ لكحات )سعاد العطار( ليست مجرد انعك اس لنفسية الفناف التشكيمي ، كا 
عميؽ ألحاسيسو ممتزجة ب فكار جمالية ذات ابعاد ذاتية كتاريخية فيي رمز معبر ذك 
معنى , كالمفيكـ المعاصر لمعاني االشكاؿ النباتية في لكحة )سعاد العطار( يمكف 

دعيو بكصفو عندىا تمثؿ شيئان أخر تست قراءتو بكساطة العبلمات , حيث إف العبلمة
بديبلن لو، فداللة الشكؿ النباتي كالحيكاني ىي العنصر الثابت كالمكضكعي مف الداللة 
الكمية لكحدة مف الكحدات البصرية الطبيعية التي يمكف تحميميا خارج سياؽ خطاب 

 المكحة كالزىرة كالسنبمة ,كالطائر كالحمائـ.
كالزىكر، نباتية لمغابة، نبلحظ في ىذا العمؿ عدة رمكز مختمفة ،فيناؾ رمكز  

ستخدمتيا الفنانة لرمزيتيا العميقة عمؽ التاريخ كالتي تحمؿ ركح كاالشجار ، كالسنابؿ، ا
الحياة الساكف كالتي تحاكينا كتتعامؿ معنا منذ القدـ كما يقكؿ يكنغ حاكؿ االنساف 

ة كالقكة القديـ اف يستكلي عمى ركح الغابة منذ اف تحاكر معيا ف رادت اف تعطيو الحيا
كالشفاء كالحماية كبالمقابؿ اراد اف ي خذىا لينتصر عمى الطبيعة. كركح الطبيعة كثيران 

 ما عبر عنيا فناف ما بيف النيريف. 
كما استخدمت العطار رمز حيكاني ىك الطائر الداجف )الدجاجة اك الديكؾ( كىذا الرمز 

مية ، فالطائر يرمز عند الحيكاني رمز تراثي مكجكد في الفنكف الرافدينية كاألسبل
البابمييف كاالشكرييف لآللية ننمار ،ككذلؾ رمز الحب ،كالسبلـ ،كاالغتراب . كذلؾ 
نبلحظو كجكد الطائر في في رسكـ مقامات الحريرم لسرد قصص المكعظة كالحكمة 
عف طريؽ الحيكانات لمرساـ يحيى الكاسطي .كما نبلحظ في العمؿ رمز المركب 
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البحث مرجعيات ىذا الرمز في الفف الرافديني ،ككذلؾ في الفف  المجنح ،كقد تناكؿ
 .االسبلمي

                                                                         

 
 
 

         (:4نموذج )
 عالء بشير اسـ الفناف :

 اسـ الموحة : حوار مع النفس .
 . 6652سنة اإلنتاج : 

 سـ .610× سـ 220القياس : 
 الخامة : زيت عمى قماش .

 العائدية : مف مقتنيات الفناف .
 

فػػػي ىػػػذا العمػػػؿ السػػػكريالي تغمػػػب عميػػػو السػػػكداكية كتتبلشػػػى الفضػػػاءات مػػػع            
في النصؼ العمكم جك تعتمره الغيػـك السػكداء الكئيبػة كفييػا بصػيص مػف  كاجية العمؿ،

المػػكف )الغػػراب( يحػػكـ مقتفيػػان التمثػػاؿ الػػذم يمثػػؿ ىيئػػة الضػػياء يظيػػر فييػػا طػػائر اسػػكد 
رجػػؿ كك نػػو غػػراب قابيػػؿ نفسػػو منػػذ الجريمػػة االكلػػى شػػاىد الجريمػػة االكؿ الػػذم يبلحقنػػا 
منػػػذ البػػػدء. كىػػػذا التمثػػػاؿ ينظػػػر لؤلعمػػػى باتجػػػاه ذلػػػؾ الطػػػائر لتقتػػػنص حمػػػـ الفنػػػاف تمػػػؾ 

ئيان في غياىب المجيكؿ في المحظة الحكارية بيف نمكذج االنساف الذم تحجر كاصبح تا
 ىذا السجف االبدم كيككف الطائر الشاىد االزلي عمى خطيئتو االكلى .
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يحاكؿ الفناف في ىذه المكحة تكضيح فكرة تراجع سير التاريخ كرد اإلنساف إلى ك         
عصكر سحيقة في الماضي مف اجؿ تتبع اصؿ معضبلتو كعذاباتو ، ككصؿ الحاضر 

ف أحدىما كجو لآلخر . إذ تصكر ىذه المكحة النمكذج اإلنساني بالماضي بما يظير ا
المتطمع إلى منفذ أك فتحة مضيئة في الغيكـ نسبة إلى بقية السطكح المعتمة ، ىذه 
الفتحة تمثؿ األمؿ ، يحمؽ فييا طير يبدك في كضعو مثؿ أمؿ مستحيؿ ، إذ استبدؿ 

قترب في شكمو مف صكر الفناف غرابو بطائر طميؽ. فالنمكذج اإلنساني الذم ي
كمنحكتات عراقية قديمة ) سكمرية ( يظير في كضعو الغريب المت مؿ في محنة الكجكد 
يطالبنا بالتفكير ب زلية المشكبلت اإلنسانية كالي س مف القدرة عمى حميا ، فاإلنساف في 
 ىذه المكحة محاصر بالحضارة ، حامؿ داللتو الرقمية ، أم اإلنساف كقد تحكؿ إلى رقـ
في ىكية ال يممؾ سكل األمؿ ، كىك كؿ ما يقدمو الفناف عبلء بشير لئلنساف في كاقع 
صمب كقاس ، أم ما يمكف اف نسميو ب مؿ البلجدكل .كقد اختار منحكتة سكمرية 

 لتككف رمزان لحضارة شاىقة . 
فالشكؿ اإلنساني يتخذ في ىذه المكحة شكؿ منحكتة لمداللة عمى اف اإلنساف ال    

ع سكل االنتظار كالترقب لقدره الذم البد منو ، كبرغـ تحكؿ اإلنساف إلى منحكتة يستطي
، إال انو يحتكم عمى الحياة بداخمو ، فمكحة الفناف عبلء بشير قائمة عمى التناقض 
المتمثؿ بالصراع الذم يعيشو اإلنساف بيف الحياة كالمكت ، تمؾ الثنائية األبدية كالتي 

عالج الفناف سعة كقد  ية أيضان ، كىي اإلنساف كالطائر .ت ثنائعبر عنيا الفناف بمفردا
الفضاء بالمنظكر المكني ، عبر استخدامو األلكاف الباردة كالداكنة مثؿ األزرؽ 
كالبنفسجي كتدرجاتو ، كاستخدـ ألكاف أخرل بشكؿ اقؿ كما في األبيض كاألحمر ، إذ 

لزمف فالفناف لديو حكار مع الزمف يغمب المكف البنفسجي في لكحات الفناف ألنو يمثؿ ا
حكار بيف الحياة كالمكت عبر إيقاعات المكف المتكررة ، محققان بذلؾ االنسجاـ المكني ، 

جة لكجكد التمثاؿ مف إضافة إلى التكازف المكني ، إال إنيا ال تحقؽ التكازف الكتمي نتي
  جانب كاحد .

نمط صكرة االلية كىك االلو  منيارمكز، فاألكؿ انماط ك نبلحظ العمؿ يحمؿ عدة   
)مردكخ ( البابمي الو الحكمة كالخير كمساعدة الناس كىك في حالة مترقبة في االفؽ 
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البعيد كالذم استخدمو الفناف لمتعبير عف نفسو في ىذا العمؿ الدرامي كما اؿ اليو في 
الغراب الرمز الحيكاني الذم استخدمو الفناف نياية المطاؼ . كالنمط االخر ىك صكرة 

ألنو رمزان تراثيان مكغؿ في القدـ في جميع الحضارات القديمة عمى االطبلؽ ألنو كما 
ذكرنا سابقان اكؿ شاىد عمى خطيئتو كبحضكره يحضر المكت، فاصبح رمزان لممكت 

شكرية كعمى كالنياية كالجريمة .حيث نجده في نقكش البارزة عمى حجر في القصكر اال
ر بكابة معبد)سيف( في خرسباد لمككب غريب مف الحيكانات يتقدميا االسد كغراب كثك 

ككذلؾ نبلحظو ايضان في رسكـ الفناف المسمـ في ،كمف خمفو شجرة تيف ثـ محراث. 
كميمة كدمنة الذم يضـ عدة قصص خيالية تدكر عف الحيكانات لػ)ابف المقفع( في القرف 

 السادس الميبلدم .
 

                                                                                         

     
منمنة االله مردوخ                                                                

 عكاشة(601)ص -كميمة ودمنة( (ممؾ الغرباف مجتمعًا بوزرائه
بعد اف قاـ الباحث بتحميؿ عينة البحث :  البحث واستنتاجاتهنتائج / الفصؿ الرابع 

 تعرؼ االنماط البدئيةاللتحقيؽ ىدؼ البحث )  تكصؿ الى جممة مف النتائج 
 ( كاالتي:حديثكتمثبلتيا في الرسـ العراقي ال
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التػي  ظيػرت قػديما فػي  بهيئػة نمػط صػورة الشػجرة الوالدة والحيػاةنمط  ورظه -0
الرافدينيػػػػػة كالفرعكنيػػػػػة كرمػػػػػز لمحيػػػػػاة كالػػػػػكالدة الرتباطيػػػػػا رسػػػػػكمات الحضػػػػػارات 

جػػػكاد سػػػميـ ،ك سػػػعاد العطػػػػار )بػػػاألرض كالزراعػػػة كىػػػك مػػػا ظيػػػر فػػػػي لكحػػػات 
كالتػػػي ظيػػػرت كػػػذلؾ بكثػػػرة فػػػي الفػػػف الرافػػػديني عمػػػى جػػػداريات  (،كمػػػاىكد احمػػػد

.مػا يعنػي اف  كالرقـ الطينية ، ،كقد ظير بكثرة في اكثر زخارؼ الفف االسبلمي
الرمز لو جذكر عريقة منػذ الفنػاف الرافػديني كىػك مػف اكثػر الرمػكز المتداكلػة  ىذا

فػػػي الفنػػػكف  كػػػنمط بػػػدائيممػػػا يؤكػػػد كجػػػكده فػػػي  فػػػي حضػػػارة العػػػراؽ القديمػػػة ،
 (.6(ك)4ك) (0القديمة ،كما نبلحظ في العينة )

( كالػذم كاسػماعيؿ الشػيخمي،جػكاد سػميـ عنػد الفنػانيف ) نمط البدئي االـ ر و ظه -0
كالفػػػف الرافػػػديني بػػػؿ يعػػػد مػػػف منػػػذ الكيػػكؼ فػػػي فنػػػكف الحضػػػارات القديمػػػة بكثػػرة 

فظيػػرت بصػػكرة )ىيمينػػا( اقػػدس الرمػػكز عنػػد السػػكمرييف كالبػػابمييف كاالشػػكرييف، 
المػرأة المكافحػػة العاممػػة التػػي تناضػػؿ كتصػارع الحيػػاة مػػف اجػػؿ االخػػريف ،كمنيػػا 

االنثكيػػػة  ،كمنيػػػا مػػػا  مػػػا ظيػػػر بصػػػكرة )النمػػػكذج الجنسػػػي المتضػػػخـ لبلعضػػػاء
ظير بصكرة النمطية لبلـ الراعية الحنكف لؤلطفاؿ  كالمربية ليـ( كىك مػا ظيػر 

 (.4(ك)0(ك)0في النماذج )
( فػػػي اعمػػػاؿ الفنػػػانيف )مػػػاىكد احمػػػد ،ك االنيمػػػكس البػػػدئي اؿ) ظيػػػكر نمػػػكذج  -3

اسػػػماعيؿ الشػػػيخمي ،ك جػػػكاد سػػػميـ (اذ بػػػرزت بشػػػكؿ كاضػػػح فػػػي اعمػػػاؿ الفنػػػاف 
صكرة االنثى في اعماقو النفسية الباطنية ،كالتي عكست صكرة االنثى )ماىكد( ل
فػػي دكاخمنػػا البلكاعيػػة لمرجػػؿ كالتػػي شػػكمت المثػػؿ االعمػػى لمجػػنس  لؤلنثػػىالمثيػػرة 

 ( مف عينة البحث .3كاالثارة كالجماؿ ،كىك ما برز في النمكذج)
مييمنػة كالقػكة كرمػز لمقػكة الككريػة )االنيما( كىي الصكرة الذػظيكر نمط البدئي لم -4

 الجسدية لمتسػمط كالييمنػة فػي اعمػاؿ )كػاظـ حيػدر ،كجػكاد سػميـ كمػاىكد احمػد(
كالتي كاف ليا حضكر قديـ في الحضارات القديمة منذ فناني الكيػكؼ اذ شػيدنا 

،كظيرت بصػكرة  مرييف ،كىرقؿ عند اليكنانييفعند السك  (كمكامش)كجكد صكرة 
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،كالرجػػؿ الصػػياد  (كػػاظـ حيػػدر)ر عنػػد الرجػػؿ الكػػادح عنػػد سػػميـ ،كالرجػػؿ الشػػري
 ( مف عينة البحث .4( ك)3ك) (0.كما في النماذج )(احمد  دماىك )عند 

ظيػػكر الػػػنمط البػػػدئي لصػػػكرة البطػػػؿ المنقػػػذ فػػي العديػػػد مػػػف االعمػػػاؿ الفنيػػػة فػػػي  -5
 (جػػػكاد سػػػميـ ك كػػػاظـ حيػػػدر كمػػػاىكد احمػػػد)الرسػػػـ العراقػػػي فػػػي اعمػػػاؿ الفنػػػاف 

بصػػػكر متعػػػددة ،كتمػػػؾ الصػػػكرة النمطيػػػة قػػػد تكػػػررت بكثػػػرة فػػػي حضػػػارة العػػػراؽ 
القديمػة كالحضػػارة اليكنانيػة كالفرعكنيػػة لحاجػة تمػػؾ المجتمعػات القديمػػة الػى تمػػؾ 
الشخصػػػية المقتػػػدرة التػػػي تحػػػارب الظمػػػـ مػػػف اجػػػؿ المستضػػػعفيف كتمػػػؾ الصػػػكرة 

لطينيػػػة القديمػػػة فػػػي الػػػرقـ ا (كمكػػػامش ، كانكيػػػدك)شػػػاىدناىا فػػػي نمػػػكذج البطػػػؿ 
فػػػػي الحضػػػػارة االغريقيػػػػة   (بركميثػػػػكس)البطػػػػؿ ك (ىيػػػػراكميس )صػػػػكرة  ككػػػػذلؾ

كعرضػت بصػػكرتيف االكلػػى صػػكرة الرجػػؿ العامػؿ الكػػادح فػػي اعمػػاؿ جػػكاد سػػميـ 
كالصػػكرة الثانيػػة صػػكرة الرجػػؿ المضػػحي فػػي اعمػػاؿ كػػاظـ حيػػدر ،كىػػذا مػػا كجػػد 

 مف عينة البحث . (4( ك)3ك)  (0في النماذج )
الصػػػكرة الػػػنمط البدئيػػػة لمحيػػػكاف االسػػػطكرم الخرافػػػي فػػػي الرسػػػـ العراقػػػي ظيػػػكر  -6

متجسػػد فػػي اعمػػاؿ نػػكرم الػػراكم كسػػعاد العطػػار (ىػػذا الكػػائف االسػػطكرم الػػذم 
نصػػفو انسػػاف كنصػػفو االخػػر حيػػكاف كلػػو اجنحػػة كيطيػػر كتمػػؾ الصػػكرة غالبػػا مػػا 

ت تمػػؾ كجػػدت فػػي صػػكرة الثػػكر المجػػنح فػػي الحضػػارة العراقيػػة القديمػػة كاسػػتخدم
الصكرة النمطية البدئية كثيرا في رسكمات الحضارات القديمػة العراقيػة كالفارسػية 

 نة البحث.( مف عي6كالمصرية .كما نجده في النمكذج )
ظيػكر صػكرة الػنمط البػدئي اليندسػي  المجػرد ق فػي العديػد مػف االعمػاؿ الفنيػػة  -7

فػػػػي الرسػػػػـ العراقػػػػي المعاصػػػػر فػػػػي اعمػػػػاؿ الفنػػػػاف عمػػػػي طالػػػػب  كىػػػػذا الشػػػػكؿ 
حسػب رؤيػة المفكػر  لئلنسػافاليندسي يعبر عف الدكاخؿ النفسية لمػذات العميقػة 

كاليندسية  كانت  (المانداال)اف اشكاؿ  يرلالنفساني  ) كارؿ يكنغ( كالذم كاف 
فػي الكيػكؼ  مػة البدائيػة منػذ الحضػارات االكلػىغالبا مػا تتػردد فػي الصػكر القدي

فكػػػػاف يرمػػػػز الػػػػى االليػػػػة شػػػػمش فػػػػي الػػػػرقـ الطينيػػػػة اكالسػػػػكمرييف لمتعبيػػػػر عػػػػف 
كالجػػداريات كاالختػػاـ ،كاسػػتخدـ فػػي رسػػكـ مقامػػات الحريػػرم القػػرص الػػدائرم ، 
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ف كرمكزه اف الشكؿ الدائرم في الحضػارات كذلؾ فقد ذكر يكنغ في كتابو االنسا
مػا نبلحػظ فػي عنػد الشػعكب القديمػة. كة ترمػز لمكػكف المطمػؽ البلمتنػاىي القديم

.مما يؤكد رسػكخو بكضػكح فػي البلشػعكر الجمعػي  ( مف عينة البحث5نمكذج )
 عند الفناف العراقي قديمان كحديثان .

                                                                
استنادان الى ما تكصؿ اليو البحث مف نتائج ، يستنتج الباحث  استنتاجات البحث :     

 جممة مف االستنتاجات كىي:
يستنتج الباحث اف االنسػاف كػائف رامػز عمػى مقكلػة )سػكزاف النجػر( حيػث قػدرة  -3

العػػالـ داخميػػة عظيمػػة فػػي اسػػقاط الرمػػكز عمػػى العػػالـ المحػػيط بنػػا ،ككػػذلؾ اف 
عبارة عف رمكز نحف مف يفؾ شفراتيا ، كقػاـ بػذلؾ االنسػاف منػذ القػدـ كىػذا مػا 
نبلحظػػو جميػػان فػػي نتاجػػات الفنػػاف العراقػػي فػػي حضػػارة مػػا بػػيف النيػػريف .مػػركران 
بالفنػػػاف المسػػػمـ  كصػػػكالن الػػػى الفنػػػاف العراقػػػي المعاصػػػر. كمػػػا اف عمميػػػة انتػػػاج 

 الخفية لمككف . الرمكز لو الدكر الكبير في فيمنا لمحياة
كػػػاف ظيػػػكر نمػػػط صػػػػكرة االـ مػػػف اكثػػػر الصػػػكر النمطيػػػػة البدئيػػػة فػػػي اعمػػػػاؿ  -4

الفنػػانيف العػػراقييف ممػػا يػػدؿ عمػػى قػػكة تػػ ثير تمػػؾ الصػػكرة فػػي الطبيعػػة النفسػػية 
الجمعيػػػة داخػػػؿ المجتمػػػع كالبيئػػػة العراقيػػػة كمػػػا كانػػػت فػػػي المجتمعػػػات القديمػػػة 

ىا مصػػػدر الحنػػػاف كالعطػػػاء كالرعايػػػة كالبدائيػػػة لييمنػػػة صػػػكرة االـ كالمػػػراءة بعػػػد
 كالقدسية .

ظيكر صكرة النمط البدئي لصكرة البطؿ بكضػكح فػي الفػف العراقػي كمنػو الرسػـ  -5
 تػػ ثيرالحػػديث كالقػػديـ اكثػػر مػػف الحضػػارات القديمػػة االخػػرل ممػػا يعكػػس مػػدل 

في مخيمة االنسػاف العراقػي كقسػاكة الظػركؼ التػي تعرضػت  تمؾ الصكرة البدئية
 ليا الشخصية العراقية .
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