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 -ممخص البحث:
 :الفصل األول : خطة البحث 

احتوى الفصؿ االوؿ عمى مشكمة البحث واىميتو وطبيعة اىدافو وحدوده وتحديد مصطمحاتو      
يطرح البحث تساؤاًل ويحدد مشكمة يدور حوليا مف خبلؿ الموروث الحضاري كقيمة حيث ، 

بداعيًا وأصالة ذات نتاج ذىني مستمر ومتجدد سواء  كاف في العناصر أو أمعطاة جماليًا وا 
 الرموز أو التكوينات، والتواصؿ مع ىذا اإلرث اإلبداعي بمفيوـ متجدد ومتفاعؿ مع المتغيرات

 التساؤؿ اآلتي : عبرشكمة البحث وتأتي م المعاصرة
  ؟ماىي الدالالت الفكرية والتعبيرية لمرموز في المنجز الفني الرافديني   -  

 وكيؼ انعكست عمى الفنوف المعاصرة ؟     
 الدالالت الفكرية والتعبيرية في المنجز الفني الرافديني البحث الحالي إلى الكشؼ عف وييدؼ 

 وكيفية توظيفيا معاصرة .
حتوى الفصؿ الثاني عمى االطار النظري وتكوف مف ثبلث مباحث تحدث االوؿ عف الرمز ا

ودالالتو في الفكر الرافديني اما المبحث الثاني تطرؽ لقراءة فمسفية وتعبيرية لمفيـو الرمز ، 
 وتضمف المبحث الثالث عف الرمز: انتمائو الحضاري وطروحاتو المعاصرة .

عمى اجراءات البحث متضمنًا : مجتمع البحث وعينتو وطبيعة احتوى الفصؿ الثالث : اما 
 ( انموذجًا .ٖالتي بمغت ) ةالمنيج فيو ، ومف ثـ تحميؿ العين

احتوى عمى نتائج البحث واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات ومف النتائج التي  الفصؿ الرابع 
 تـ التوصؿ الييا  :  

وتنوع مفاىيميا الفكرية والجمالية والتعبيرية  ىاددبتع الموضوعات الحضارية الرافدينيةإف  -ٔ
عف التحوالت الفكرية والتطورات الثقافية وما انعكس عمى تمؾ  جاءت لتعبر والتقنية

 . النتاجات مف قيـ فنية
النباتية ، المركبة وغيرىا(  مختمؼ الرموز )اآلدمية، الحيوانية  ، الرافدينياستخداـ الفناف   -ٕ

والمعبرة عف قيمة فنية وفؽ رؤيتو المتأثرة بالبيئة المحيطة بو ، والمبنية عمى فكرة ذات 
 مضموف داخؿ التكويف الفني و باسموب رمزي ناتج عف المضاميف الفكرية والدينية

 .والتعبيرية
ومضموف  بفكرىناؾ محاكاة مف الموروث استقدميا الفناف :  ومن اىم االستنتاجات 

وتعبيرية تمبي غاية ومنيا ما كاف عمى مساس بالمضموف كقيمة فكرية طقوسية  معاصر
 .  المجتمع المعاصر

 . المعاصرة ،  التعبير، الفكر ، الداللة ،   الرمزالكممات االفتتاحية  : 



 

ٖ 

 

 
 Summary 

((Symbol and its intellectual and expressive manifestations in the 

Rafidaini artistic performance and its contemporary reflections)) 

Chapter One: Research Plan                                                              : 

The first chapter deals with the problem of research, its importance, the 

nature of its objectives, its limits, and the definition of its terms. The 

research raises a question and identifies a problem that revolves around it 

through the cultural heritage as a value given aesthetically and creatively 

and originality with a continuous and renewed mental output, whether in 

elements or symbols or formations. Renewed and interactive with 

contemporary variables The problem of research comes through the 

following question:                                                                            

- What are the intellectual and expressive connotations of the symbols in 

the Rafidaini artistic achievement? And how reflected on contemporary.   

 The current research aims at revealing the intellectual and expressionistic 

meanings in the Rafidaini artistic achievement and how to employ them 

contemporary.                                                                                     
Chapter Two: Theoretical Framework                                               

The first subject: The symbol of his function and its implications in 

Rafidain thought , The second topic: a philosophical and expressive study 

The third topic: The symbol of his cultural affiliation and his 

contemporary ideas .                                                                            

Chapter Three: Research Procedures :                                                   
The third chapter contains the research procedures including: the research 

community and its sample and the nature of the curriculum in it, and then 

analysis of the sample which reached (ٖ) model.                                  
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The fourth chapter contains the results of the research, conclusions, 

recommendations and proposals and the results reached :                      

ٔ- The Mesopotamian cultural themes, with their diversity and diversity 

of intellectual, aesthetic, expressive and technical concepts, are meant to 

reflect the intellectual transformations and cultural developments, and 

their impact on artistic values .                                                             

 ٕ-   the use of Rafidaini different symbols (human, animal, plant, vehicle 

and others) and expresses the value of art according to the vision affected 

by the surrounding environment, and built on the idea of the content 

within the technical composition and symbolic style resulting from 

intellectual and religious content and expressive .                                   

One of the most important conclusions: there is a simulation of the 

heritage brought by the artist with contemporary thought and content, 

including what was detrimental to the content as a value of intellectual 

and ritualistic expression that meets the goal of contemporary society.  

   Opening remarks                                                                               : 

Symbol,Thoght,significance,Expression,Contemporary,                           
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 الفصل االول

 
 أوالً: مشكلة البحث:

، إذ أف كؿ حركة مف  بالحياة المحيطةتمثبلتو  مف خبلؿاإلنساف قديمًا الرمز  استخدـ
حركات اإلنساف القديـ تعبر عف رمز معيف لو مفيومو ودالالتو الخاصة بو ، وىذا ما تمثؿ في 

بمثابة إيماءات رمزية مف أجؿ التعبير عف حاجاتو ومنيا  حركاتو. لذا كانت  (ٔ)المعابد وخارجيا
 الحصوؿ عمى رضا القوى الغيبية التي كاف يعتقد بوجودىا . 

بشكؿ عاـ، وفي فف الرسـ بشكؿ خاص ، حتى تمثمت  الرموز في فنوف متعددةوتمثمت 
الرموز في الفف عبر العصور المتعاقبة ، بحيث اصبح مف الضروري الوقوؼ عند معرفة معاني 

دراكيا  لفيـ مضاميف تمؾ األعماؿ الفنية المختمفة ، والتي جسدت صراع اإلنساف  ،الرموز وا 
لمحصوؿ عمى األماف ، كما عكست عقيدتو وطموحاتو ، وجوانب آمالو  لوجوده وغاياتو في الحياة

 . ي االنتصار والسيطرة أو الخمود ف
في التعبير عف األفكار  طة اإلنساف بعّده الوسيمة الميّمةويمتاز الفف مف غيره مف أنش

أثر بالغ في تنوع الحديثة  االتجاىات الفكريةوالمشاعر اإلنسانية منذ القدـ ، لذا كاف لتعدد 
والتعبير عف سياقات  الصورة المطموبةإذ ابتعد العمؿ الفني عف حدود  الفني،أساليب التعبير 

يسعى لمشاكسة تمؾ السياقات في محاولة لتأسيس أنساؽ جديدة تقابؿ السائد واخذ الحقبة 
ماليًا وتعمؽ والمألوؼ مف خبلؿ إمكانية )الصورة الرمزية( عمى التعبير حتى "تثري المتمقي ج

 . (ٕ)وعيو بنفسو وخبرتو بالواقع"
األسػػاليب واالسػػتعارات  يتمقػػى تنػػوع مػػفاف المتػػابع لتػػاريف الفػػف العراقػػي المعاصػػر سػػوؼ 

الدالليػػة ، وبيػػذا يحفػػؿ تػػاريف الفػػف العراقػػي المعاصػػر بعػػدد كبيػػر  والعبلمػػات التعبيريػػة والمرمػػوزات
مػػف الػػرؤى والتجػػارب التػػي سػػاىمت فػػي شػػؽ سػػبؿ وتمييػػد طرائػػؽ لئلبػػداع الفنػػي يمكػػف عػػّدىا ذات 

التعبيػػر النابعػػة مػػف خصوصػػيات الفكػػر و خصوصػػية أو محممػػة بسػػمات اليويػػة المرتبطػػة بأنظمػػة 

                                           
ٔ
 . ٚ، ص ٕٛٓٓ، دار الينابيع ، دمشؽ ،  ٔمفمح ، فيصؿ : ىيكمية الرمز في الوجود ، ط ((

ٕ
 ٜٗٚٔ( عصفور ، جابر أحمد : الصورة الفنية في التراث النقدي والببلغي ، القاىرة ، دار الثقافة لمطباعة ، (

 . ٛ، ص
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ناف ، والتي تظير مف خبلؿ خطاباتيا ومفاىيميا الفنية سواء البيئة والتاريف والمجتمع المحيط بالف
بداعية كبيرة   .اكانت فكرية او فمسفية او جمالية او تعبيرية او تقنية  ، وىي ذات قيمة تاريخية وا 

 -الحالي بالتساؤؿ التالي: مشكمة البحثمف ىنا يمكف تمخيص    
وكيؼ انعكست عمى ،  ؟ماىي الدالالت الفكرية والتعبيرية لمرموز في المنجز الفني الرافديني   -

 ؟ الفناف المعاصر
 ثانيًا: أىمية البحث والحاجة إليو:

  في المنجز الفني الرافديني . دالالت الرموزالبحث في  -ٔ
 كيفية استمياـ الفناف المعاصر لمرموز الرافدينية فكريًا وتعبيريًا.  -ٕ

 ثالثا: أىداف البحث:
 ييدؼ البحث الحالي إلى:

 .الكشؼ عف الدالالت الفكرية والتعبيرية لمرموز في المنجز الفني الرافديني   -
 .انعكست ىذه الدالالت عمى الفف المعاصر  كيؼ   -

 رابعا: حدود البحث:
 .)العراؽ(القديـ : منجزات الحضارة الرافدينية الحدود المكانية:  -ٔ

 المعاصر :  الفنانيف العراقييف المعاصريف.                     
 ؽ ـ( ٖٓٓٓالقديـ : الحضارة السومرية) الحدود الزمانية: -ٕ

 ( ٕٛٔٓ - ٕٓٔٓالمعاصر :)                    

 دراسة الرمز في المنجز الفني الرافديني وانعكاساتو المعاصرة . الحدود الموضوعية :  -ٖ

 ا :سا: تحديد مصطمحات البحث وتعريفيخام

 . (ٖ) قولو تعالى )آيتؾ أال تكمـ الناس ثبلثة أياـ إال رمزًا( الرمز في )القرآن الكريم(: 

 ( :الرمز )لغةً  -
يقػػاؿ :  ،رمػػزًا اليػػو : اشػػار وأومػػأ . ترامػػز القػػوـ : رمػػز كػػؿ مػػنيـ الػػى اآلخػػر –رمػػز : َرَمػػَز  

)دخمت عمييـ فتغامزوا وترامزوا( أي اشار بعضيـ الػى الػبعض والْرْمػز والَرمػز جمعيػا رمػوز 
 .(ٗ): االشارة وااليمػاء

                                           
ٖ
 ( مف سورة آؿ عمراف .ٔٗ( اآلية )(

ٗ
 . ٜٕٚالمنجد في المغة واالعبلـ ، لمجموعة مف الباحثيف ، صػ  ((
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رمػػز يرمػػز / يرمػػز رمػػزًا فيػػو رامػػز : أومػػأ وأشػػار ورمػػز جمعػػو رمػػوز : عبلمػػة تػػدؿ عمػػى  -
مقػػاـ الصػػوت معنػػى لػػو وجػػود قػػائـ بذاتػػو فتمثمػػو وتحػػؿ محمػػو )كمػػا يقػػـو الرمػػز الكتػػابي 

 . (٘)المنطوؽ( . وقد يستخدـ الرمز بقصػد االيجػاز
 : )اصطالحًا(الرمز  -
ويػػرى )يونػػغ( ))اف كممػػة او صػػورة تكػػوف رمزيػػة ، حيػػث تتضػػمف شػػيئًا اكثػػر مػػف معناىػػا  -

انيػػا ذات مظيػػر )ال واعػػي( أعػػـ لػػـ يحػػدد بدقػػة او يوضػػح بالكامػػؿ ، الواضػػح والمباشػػر 
باسػتمرار نسػتخدـ تعػابير  فأننػاقط ، فانو يقاد الى افكار بعيدة التفسػير (( ويضػيؼ : )) 

رمزيػػة لنمثػػؿ مفػػاىيـ ال نكػػوف قػػادريف عمػػى تحديػػدىا او ادراكيػػا تمػػاـ االدراؾ ، ىػػذا ىػػو 
  . (ٙ)أو صورًا رمزية ((  احد االسباب التي تجعؿ االدياف توظؼ لغة

امػػا )اميػػرة حممػػي مطػػر( فقػػد رأت اف لمرمػػز الفنػػي قيمػػة جماليػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تػػوافر  -
واجتماع ثبلث جوانب فيو ، االوؿ ىو المادة التي يصاغ بيا الرمز كالموف والشكؿ مػثبًل 
و ، والثػػػػاني ىػػػػو الصػػػػورة التػػػػي تنػػػػتظـ بيػػػػا ىػػػػذه المػػػػواد وتتشػػػػكؿ ، والثالػػػػث ىػػػػو الفكػػػػرة ا

ر عػػف نفسػػية االنسػػاف الغمػػوض ورأت اف الرمػػز الفنػػي ىػػو اكثػػر الرمػػوز قػػدرة عمػػى التعبيػػ
 وعف حضارتو .

 : ) لغًة(الداللة 

ويقاؿ: )  ،دؿَّ ، َدلَُّو ، داللة ودَليَمى إلى الشيء ؛ وعميو أرشده وىداه  ))ورد في ) المنجد ( :  -
 . (ٚ) ((البرىاف والدليؿ المرشد  ،الدالَّلو ( ما يقوـ بو اإلرشاد 

 :   (اصطالحاً )الداللة 
عرفيا ) صميبا ( : ىػي أف يمػـز مػف العمػـ بالشػيء عمػـ شػيء آخػر ، والشػيء األوؿ ىػو الػداؿ  -

والثاني ىو المدلوؿ ، فأف كاف الداؿ لفظًا كانت الداللة لفظية ، واف كػاف غيػر ذلػؾ كانػت الداللػة 
 .( ٛ) نقسـ إلى عقمية ، وطبيعية ووضعيةوكؿ واحدة مف المفظية وغير المفظية ت ،غير لفظية 

                                           
٘
 . ٓ٘٘المعجـ العربي االساس ، لمجموعة مف كبار المغوييف  ، توزيع الروس ، ص ((

ٙ
يونغ : االنساف ورموزه ، ت : سمير عمي ، منشورات وزارة الثقافة واالعبلـ ،  دار الحرية ، كارؿ غوستاؼ  ((

 ٜٔ، صػ  ٜٗٛٔلمطباعة ، بغداد : 
ٚ
،  ٜٙٛٔ، دار المشرؽ ، المكتبة الشرقية ، لبناف ) بيروت ( ،  ٕٔالبستاني ، فؤاد أفراـ : منجد الطبلب ، ط ((

 . ٕٗٓص 
ٛ
 . ٖٙ٘، مصدر سابؽ، ص  ٔصميبا ، جميؿ : المعجـ الفمسفي : ج ((
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مػػا يتوصػػؿ إلػػى معرفػػة الشػػيء كداللػػة األلفػػاظ  ))وعرفيػػا ) الراغػػب األصػػفياني ( وذكػػر أنيػػا   -
عمى المعنى وداللة اإلشارات والرمػوز والكتابػة والعقػود فػي الحسػاب وسػواء كػاف ذلػؾ بقصػد ممػف 

 . (ٜ)يجعمو أو لـ يكف يرى حركة إنساف فيعمـ انو حي 
  

ونظمػِو ، عرفيا ) الدوري ( بأنيا : العمـ الذي يبحث عف المدلوؿ في الرسـ وخصائصو وأصػنافِو 
  (ٓٔ)القوانيف والمبادئ التي يشتمؿ عمييا العنصر في الموحة مف خبلؿ انتظامو في الشكؿ العاـ 

 (: لغةً الفكر) 
تردد الخاطر بالتأمؿ والتػدبر بطمػب المعػاني، مػا يخطػر بالقمػب مػف معػاف، يقػاؿ: " مػالي فػي  -

 .    (ٔٔ)االمر فكرة " أي حاجة
او ندركػػػو ، اعمػػاؿ العقػػػؿ فػػي االشػػػياء. لموصػػوؿ الػػػى )فكػػر( : اعمػػاؿ العقػػػؿ فػػي امػػػر نحمّػػو  -

  .(ٕٔ)معرفتيا، ويطمؽ المعنى العاـ عمى كؿ ظاىرة مف ظواىر الحياة العقمية
 (:اً )اصطالح الفكر

عمؿ عقمػي ميمتػو فحػص مػا يجػوؿ مػف افكػار وخػواطر وصػور بغيػة التوصػؿ الػى حّميػا مػف  -
 .(ٖٔ)خبلؿ التفكير في الخروج مف مأزؽ معيف

عممية معرفة تتـ عف طريؽ المفاىيـ او التصورات، الننأ في التفكير انمػا نقػيـ عبلقػة مػا بػيف  -
 . (ٗٔ) مفيـو او تصور ما ، يعد محموال، وبيف تمثيؿ جزئي يكوف بمثابة الموضوع

 :  () لغةً التعبير
 .(٘ٔ)جاء في )الرائد( فيرى في "عّبر: أي اظيار االفكار والعواطؼ بالكبلـ والحركات" -
والعصر: استخراج  ،تعبير عف المشاعر ،: اسموب التعبير او وسيمتور)المورد( "التعبيجاء في  -

 .(ٙٔ)السوائؿ بالعصر"
 

                                           
ٜ
 . ٙٙالداللة القرآنية عند الشريؼ المرتضى ، مصدر سابؽ ، ص  عباس ، حافظ : ((

ٔٓ
الدوري ، عياض عبد الرحمف : دالالت الموف في الفف العربي اإلسبلمي ، أطروحة دكتوراه منشورة ، كمية  ((

 . ٖٗ – ٖٖ، ص  ٜٜٙٔالفنوف الجميمة ، بغداد ، 
ٔٔ

 . ٛٓ٘يكية ( ، ص ، دار المشرؽ ) المطبعة الكاثول ٕالمنجد االبجدي ، ط  ((
ٕٔ

 . ٖ٘ٓمسعود ، جبراف : رائد الطبلب . دار العمـ لممبلييف ، بيروت ، ب ت . ص  ((
ٖٔ

 . ٖٜ٘، ص ٜٙٗٔ، بيروت ، ٕمعموؼ،لويس : المنجد في المغة ، ط ((
ٔٗ

 .ٔٛابراىيـ ، زكريا : كانت ، الفمسفة النظرية ، القاىرة ، ب ت . ص ((
15

 .214، ص1891، جبران، الرائد، بيروث، د.ن، (  مسعىد(
16

 .948، ص1811(  البعلبكي، منير، المىرد، بيروث، دار العلم للمالييه، (



 

ٜ 

 

 : (اصطالحاً التعبير )
يرجع الى اتحاد الفكرة بمظيرىا الحسي، والنظر الى الفكرة في ذاتيا  (ىيجؿ)عند التعبير:  -

فالتعبير عف الفف يرتفع  ،يكوف الحؽ ولكف النظر الى مظيرىا الحسي يكوف الجماؿ
بالكائنات الطبيعية والحسية الى المستوى المثالي ويكسبيا طابعًا كميًا ويخمصيا مف الجوانب 

 .(ٚٔ)”العرضية والوقتية
اكثر مما يحاوؿ تسجيؿ  وجدانياتوعف  فالفناف "يحاوؿ التعبير (ىربرت ريد)وعند    -

 (ٛٔ)مبلحظات، والحالة التعبيرية الذاتية تصبح احساسات الفناف ذاتيا مادة لمتعبير"
: اظيار وتبياف المعاني لموجداف الذاتي والجماعي لمفناف مف خبلؿ التعريف االجرائي لمتعبير -

وانفعاالت وافكار ومفاىيـ ونقؿ االحداث والصور بوسائؿ فنية دوافع واحاسيس ومشاعر 
وبوسائط مادية ، وباختصار اكثر دقة بأنو تعبير عف االشياء بأشياء اخرى ، بمعنى التعبير 

 عنيا بوسائؿ فنية .
  ()لغةً المعاصر  -
 . (ٜٔ)فو ابف منظور بأنو الدىر العصر ، عرّ  -

 . (ٕٓ)معجـ الوسيط، الغداة والعشي ، والميؿ والنيار،  والدىر والزمف الوالعصراف في  -
 . (ٕٔ)أعصرت المرأة :أدركت كأنيا دخمت عصر شبابيا  ويذكر صاحب المنجد : -
 . (اصطالحا)المعاصر  
 . (ٕٕ)تعني المضموف وىي أحدث زمف فني لمفيـو الحداثة  المعاصرة : -
 . (ٖٕ)والعصرية عند لويس معموؼ :ميؿ إلى كؿ ما ىو عصري وما ىو مف ذوؽ العصر  -

                                           
11

مطر، اميرة حممي، في فمسفة الجماؿ مف افبلطوف الى سارتر، القاىرة، دار الثقافة لمطباعة والنشر،  ((
 .155، ص ٜٗٚٔ

19
ث عبد العزيز تىفيق جبويد، القبهرة، الهيئت العبمت للكتب واالجهزة ( ريد، هربرث، التربيت عه طريق الفه، (

 .25، ص1811العلميت، 
 

ٜٔ
 .575، ص 4ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد األول  ، دار لسان العرب ، بٌروت ، ب ت ، ج ((
 

ٕٓ
مصطفى ، إبراهٌم ، وآخرون ، المعجم الوسٌط ، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ، طهران ، ب ت  ( ((

 . 604ص
 

ٕٔ
 . 507، ص 8771، طهران ،  55معلوف ، لوٌس ، المنجد فً اللغة ، ط ((
 

ٕٕ
 .851ص 8777مجدي ، وهبه ، معجم المصطلحات فً اللغة واألدب ، لبنان ،   ((
 

ٕٖ
 . 507معلوف ، لوٌس ، المنجد ، مصدر سابق، ص  ((



 

ٔٓ 

 

 
 
 

 انفصم انثاني : االطار اننظري 

 انمبحث االول : انرمز ودالالته في انفكر انرافديني . 

فمسفية  ابعادُتعد الرموز احد أىـ نشاطات الفكر لدى اإلنساف الرافديني لما ليا مف         
لمتعبير عف أفكاره ومشاعره وعاداتو ، وذلؾ  ،وتعبيرية نابعة مف رؤيتو والتي أستخدميا منذ القدـ 

بتحويميا إلى رموز صورية أو حركات تعبيرية لتحويؿ مكنوناتو الداخمية إلى صوره مرئية، لذا 
 يعتبر الرمز مف أىـ وسائؿ التعبير واالتصاؿ بيف الناس .

و الحسية أصبح تومف خبلؿ التطور الحاصؿ في حياة اإلنساف وارتقاء نموه الفكري ومدركا      
ألف الفف ظير كمعرفة الرمز جزءًا ال يتجزأ مف حياتو بشكؿ عاـ والفف بشكؿ خاص؛ وذلؾ 

 . ؼ اتخذت اتجاىات فكرية وتعبيريو متعددة األىدا وممارسة
في  ويسمؾفي ىذا الكوف ويعبر عف تصوراتو وأفكاره  عمى عاتقو النظراإلنساف  اخذ       

تعبيره سببًل مختمفة فتارة كاف ينظر لؤلشياء نظرة موضوعية ليستفيد مف إمكانياتيا ويسخرىا لو 
لنا بييئة  يصورهأسطورية فيعبر عف الحياة تعبيرًا فنيًا  وتارة أخرى كاف ينظر نظرة خيالية أو

 عمى شكؿ قصص او اساطير ،او  رسـ او نحت او فخار سواء اكانتفنية أو أدبية  منجزات
المدخؿ المباشر لفيـ معقوؿ لمعناصر غير المفيومة في بعض اشكاؿ ليذا عدت االسطورة 

 (ٕٗ)االبداع والرموز التشكيمية لدى بعض المجتمعات ، والتي تقودنا الى فيـ ىذه الرموز وتفسيره"

حاوؿ الفكر اإلنساني قديمًا أف يحيؿ كؿ ما يحيط بو إلى رمز ليصبح لغة ذات أىمية      
تعبيرية ، فاألشكاؿ الطبيعية ذات العناصر اليندسية والنباتية وحتى األشياء التي قاـ بصناعتيا ، 

 صناعة الرمز مف يتجو نحوكميا تمثؿ رموزًا لو ، عمى اعتبار أف اإلنساف منذ نشوء تفكيره كاف 
حيث جاء تمثيؿ الرمز في بداية نشوء االنساف  ، (ٕ٘)خبلؿ تحويؿ األشكاؿ والمدركات الى رمز

عف طريؽ الصوت او االيماء الى االشياء ومثاؿ عمى ذلؾ حينما خاطب اإلنساف البدائي أفراد 

                                           
ٕٗ

عبد الرحمن ، عبد الهادي : سحر الرمز ؛ مختارات فً الرمزٌة واالسطورة ، دار الحواء للنشر  ((

 . 48، ص 8774والتوزٌع، الالذقٌة _ سورٌا ، 
ٕ٘

، ٜٗٛٔالثقافية العامة ، بغداد ،  يونغ ، كارؿ كوستاؼ : االنساف ورموزة ، ت : سمير عمي ، دار الشوؤف ((
 . ٕٙ-ٖٕص



 

ٔٔ 

 

خاطب عف طريقو  أويجمعيـ عمى الطعاـ، أو الخطر المحدؽ بيـ، عف وىو ينبييـ أسرتو
 . (ٕٙ)الوسيمة المعبرة بييئة كممات رمزية أو حركات طقوسية وذلؾ لعدـ امتبلكو المغة أوالطبيعة 
خراجيا بشكؿ صورة مرئية ، إذ إف         ويأتي لمخياؿ دور كبير في تمثيؿ تمؾ الرموز ، وا 

نشوء الفف بدأ منذ نشوء الحياة اإلنسانية عمى األرض ، بعدما وقعت عيف اإلنساف عمى مفردات 
يعة فأخذ يجسدىا عمى ىيئة مبسطة مف الرموز ، حتى اصبح الفف تجريدًا لصعوبة مبلحظة الطب

الطبيعة في حركتيا إال أنو تطور تطورًا بسيطًا حيف بدؿ البدائي األشكاؿ المعقدة لمحيوانات 
بخطوط بسيطة إيحائية فاستعاض عف صورة الواقع برموز واختصارات وتجريدات أي تمثيؿ لفكرة 

 (ٔكما في الشكؿ رقـ ) . (ٕٚ) الحدسأساسيا 

 
 .( مشيد لصيد الحيوانات ذات طابع سحرئشكؿ )

مف طقوس وشعائر وممارسات ، وما يدور  اوكؿ ما يتعمؽ بي اتعمينا اف ندرؾ اف المعتقد      
، ولما يبقي العبلقة  وزعمى عبلقة وثيقة بالفف فيما يشير اليو مف رمفيي  مف اساطير، احولي

عف الصفات البشرية التي يحمميا  االبتعادقائمة بيف الديف والرموز التي تشير بداللتيا الى 
االنساف ، ذلؾ اف "الرمزية خصصت في االصؿ ، لتحجب عف الدنيوييف الحقائؽ المقدسة ، 

الذيف عرفوا قراءتيا ، وما اف تتجسد ىذه  ألولئؾوذلؾ باف تترؾ ىذه الحقائؽ ظاىرة جمية 
 .(ٕٛ)الحقائؽ في رموز حتى تصبح قابمة لبلنتقاؿ حسب امكانيات الذىف " 

وعموما فاف االنساف يميؿ دائما الى احاطة نفسو بما يحفظو مف رموز منذ القدـ وحتى االف ،    
ما عرؼ مف اعماؿ الفف وكانت الفنوف احدى اىـ وسائمو في ذلؾ ، اذ اف الحضارة تبمورت مع 

التي استطعنا مف خبلليا اف نتيقف اف ىناؾ حضارة عمى االرض التي عثر فييا عمى مايؤكد 
لمنقوش الكتابية والتي  كانت اعماال نحتية او معمارية او رسوما جدارية او الواحاً أوجودىا ، سواء 

رموز ودالالت تشير الى  تناقمت عبر الزمف فأثرت وتأثرت بما تحممو ىذه االعماؿ الفنية مف
 (ٕ،ٖ،ٗ،٘كما في االشكاؿ رقـ ). وجماليةو وتعبيرية  ذات قيـ فكري معتقدات ومفاىيـ دينية 

                                           
ٕٙ

 . ٜٔيونغ ، كارؿ كوستاؼ : االنساف ورموزه ، المصدر السابؽ ، ص ((
ٕٚ

 . ٖٚ، صٜ٘ٚٔريد ، ىربرت : الفف والمجتمع ، ت : فارس متري ، دار القمـ ، بيروت ، لبناف ،  ((
ٕٛ

 . ٖٚ، ص ٕٜٜٔاالدياف والحياة ، ت: عبد اليادي عباس ، دمشؽ ،  –سيرنج ، فيميب : الرمز في الفف  ((



 

ٕٔ 

 

                    
 (٘(                       شكؿ)   ٗ(                     شكؿ)  ٖ(                  شكؿ )ٕ )شكؿ     

وقد تميزت حضارة وادي الرافديف ومنيا الحضارة السومرية بتوجياتيا الدينية والعقائدية         
وكثرة الطقوس الدينية والتعبدية ، فكاف الفف ىو البيت األمثؿ الحتوائيا ، وبما إف لكؿ ديف 

رابط وعقيدة آلية ُتعد القوه والعامؿ الرئيس لبقائيا وديمومتيا ومصدر قوة الديف وأصولو ، وىي ال
يجسد ويصور تمؾ اآللية  ف السومريالروحي والفكري الذي يجتمع الناس حولو ، فاخذ الفنا

برموز ذات إيديولوجيا مناسبة لكؿ موقؼ حيث تعددت ىذه الرموز بتعدد اآللية ، وجاءت تمؾ 
الرموز الفنية بقيـ بنائيو وفكرية وتعبيريو ليا مف التأثير الروحي والجمالي في نفس الفناف 

 . (ٙكما في الشكؿ رقـ ).  واإلنساف الرافديني بشكؿ عاـ

 
 السومري (االلو ننورتا)احد رموز (  ٙشكؿ رقـ )

و الحسية توجدنا مف خبلؿ التطور الحاصؿ في حياة اإلنساف وتعاظـ نموه الفكري ومدركا       
مشترؾ بيف الفنوف أصبح الرمز جزءًا ال يتجزأ مف حياتو بشكؿ عاـ والفف بشكؿ خاص ، فما ىو 

المتوارثة لشعب مف الشعوب عف طريؽ ممارسة  يعد صورة واضحة لمقيـ الجمالية والحضارية
، أجواء وأشكاؿ ذات سمات عقائدية واجتماعي والممتمئة باألشكاؿ الواقعية أو الرمزية في الفف

، غيبي األسطوريمما دفع اإلنساف إلى تجسيد أفكاره ومف ثـ ربطيا بتفسيرات تتعمؽ بالتفكير ال
 .(ٜٕ) ظواىر كونية، وبذلؾ ولدت الداللة مع والدة ىذا الفف محاولة منو لتفسيػػر

ومف خبلؿ وجود اإلنساف وعيشو داخؿ ىذا المجتمع والبيئة ألمحيطو بو الشؾ انو        
لمتطمبات ىذا العصر ونقؿ الواقع مف خبلؿ  والجمالية سيخضع بكؿ مدركاتو الحسيو والفكرية

قناعا لغايات عقائديو ىـ أفك اره ومنجزاتو إلى صوره ممموسة يشعر بأنيا تفسيرا لما يدور حولو وا 

                                           
ٕٜ

الحجاج ، احمد شمس الديف : االسطورة في المسرح المصري المعاصر ، الكتاب االوؿ ، دار الثقافة  ((
 . ٖ، صٜ٘ٚٔلمطباعة والنشر ، القاىرة ، 



 

ٖٔ 

 

و ىكذا كاف لمبيئة دورا ىاما وأساسيا لئلنساف الرافديني   يرونيا جزء الينفصؿ عف حياتيـ اليومية،
  ة متطمباتيا .ياتو اليومية وتمبيفي بمورة أفكاره و ذلؾ لما تحممو مف عوامؿ ميمة وأساسية في ح

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني :
 وتعبيرية لمفيوم الرمز :  قراءة فمسفية
مجرد )كارناب( كما يقوؿ كروتشة ، وليس التعبير كما قاؿ  احد اوجو التعبير الرمز ُيعد

صيحات ىي مف قبيؿ قولنا : أوه ، أوه وانما ىي تعبيرات رمزية تحمؿ معاني ضمنية ، بؿ اننا 
لو نظرنا الى اية لوحة مف الموحات ، لما وجدنا انفسنا بازاء مجموعة مف الخطوط وااللواف 

بلؿ واالشكاؿ فحسب ، بؿ لوجدنا انفسنا ايضا بازاء لغة رمزية تنقؿ الينا بعض الدالالت مف خ
 . (ٖٓ)ذلؾ المظير المادي 

اف العمؿ الفني ال يمكف اف يعد رمزًا اال بعد ادراكو وابداعو كمنجز فيو تعبير ، والرمز  
في نظر )كروتشو( ال يمكف فصمو عف الحدث الفني فيو مرادؼ لو ليس ىناؾ وجياف لمفف ، 

عرض وتمثيؿ او وكؿ شيء في الفف رمزي الف كؿ شيء مثالي ، وىو اف الرمز ما ىو اال 
 . (ٖٔ)تجسيـ لمفيـو مجرد

االحاسيس والمشاعر والوجداف والخياؿ عندما تتجذر في العمؿ الفني يتحوؿ اف مجمؿ       
وقد يختمط عمى الذىف ما تعنيو ىنا بكممة )رموز( بما تستعمؿ لو ىذه "الرمز لوجداف الفناف ، 

الرموز العممية ، وىناؾ ايضا الرموز الكممة مف معاف اخرى ، فيناؾ مثبل الرموز الرياضية و 
التقميدية التي يستعمميا بعض الرساميف الذي نسمييـ رمزييف ، فيذه رموز مف صنع العقؿ 
الواعي وضعيا لتعبر باختصار عف شيء مفيوـ لديو مف قبؿ ، اما الرموز التي اقصدىا فيي 

لرموز التي نصوغيا في احبلمنا تمؾ التي تتصؿ اتصاال مباشرا بالعقؿ الباطف شأنيا تماما شأف ا

                                           
ٖٓ

 ٖٔٔ، ص ٜٛٙٔالثقافية العامة ، بغداد ،  الحكيـ ، راضي : فمسفة الفف عند سوزاف النجر ، دار الشوؤف ((
ٖٔ

 . ٚٗ، ص ٜٗٙٔكروتشة ، بنديتو : المجمؿ في فمسفة الفف ، ت: سامي الدروبي ، دمشؽ ،  ((



 

ٔٗ 

 

والتي يقوؿ فرويد انيا بمثابة أقنعة تختفي خمفيا رغبات العقؿ الباطف لتفمت مف رقابة العقؿ 
 .     (ٕٖ)الواعي الذي يحاوؿ كبتيا  وال يسمح ليا بالتعبير عف نفسيا تعبيرا سافرا صريحا " 

تعبير عنيا باشكاؿ رمزية فالمعاني ىي رموز العمؿ الفني الرمزي تنحصر ميمتو في ال
فالخصائص الحقيقية لمتعبير الرمزي ال تتمثؿ في الغموض والسرية ، بؿ تكمف في ازدواج 

 . (ٖٖ)التفسيرات الممكنة وتنوعيا اي في التقمب الدائـ لممعنى الذي تؤديو الرموز " 
شممت الرموز كافة العموـ والمعارؼ ، وفي الفنوف التشكيمية سميت إحدى اتجاىات الفف "       

التشكيمي الحديث بالرمزية يفترض أساسيا التقني والفكري ما يفرزه العقؿ الباطف عف طريؽ 
البلوعي، واإلنساف الرافديني استخدـ الرمز كداللة اجتماعية عقائدية أفرزتو منجزات فنية تعبر 

جيات المجتمع الفكرية ونوازعو تمتقي عندىا الطقوس العبادية والسحرية ليرتقي فييا عف تو 
  . (ٖٗ)المنجز بالمضموف عمى الشكؿ 

أف الفف الرافديني بتأكيده عمى التجريد أماـ انحسار الشكؿ الطبيعي ، أدت إلى أف تكوف         
خارج حدود اإلدراؾ  رات ماورائية وتاتي مف خبلؿ تصو قيمتو في الرمز، ألف العقائد الرافدينية 

، عمى ما يرمز ليا   اآلليةاالشياء المحيطو ومنيا إلى تصوير توجيت مخيمتو  بحيث البصري
معنى وألنو الوجو األخر لمفكر اإلنساني فيو زاخر بالرموز التي تمثمت بتباينيا في الشكؿ وال

 .  بفرض اجتماعي ونفسي ووظيفي
لعممية خمؽ اإلنساف، نجد أف العبادات في ببلد وادي الرافديف ىي رد فعؿ لمتفسير العقبلئي      

دة اإللية واالنصياع ألوامرىا والخوؼ مف عقابيا فظيرت المعابد لمزاولة الطقوس افمجأ إلى عب
لة العبادية التي تعددت وتباينت مف فترة إلى أخرى، وتمثؿ الفعؿ األرضي برموز وأشارات متداو 

أثناء ممارسة الطقوس العبادية كرفع اليديف ابتيااًل لآللية واستغفارًا ليا مف الذنوب كما شخصتيا 
 .  (ٖ٘)الفنوف في المنحوتات والرسوـ كممارسة الركوع أماـ اآللية أو ممارسة ذبح وتقديـ القرابيف 

وجدناىا كذلؾ لؤللواف  مثمما لمخطوط واألشكاؿ دالالت رمزية وتعبيرية وفمسفية وجمالية كما     
دالالت ورموز قد تفوؽ الخط في وصفيا عبر تماسؾ وبنية اإلنساف وانفعاالتو ، فاأللواف لـ تغب 
عف مشاىدات اإلنساف الرافديني ألحتواء الطبيعة ليا كما بالغت األلواف في تأثير مفعوليا عمى 
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 ٕٛ، ص ٜٓٚٔيوناف ، رمسيس وآخروف : محيط الفنوف التشكيمية ، دار المعارؼ في مصر ، القاىرة ،  ((
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،  ٜٔٚٔالفف والمجتمع عبر التاريف ، ت : فؤاد زكريا ، دار الكتاب العربي ، القاىرة ،  ىاوز ، ارنولد : ((
 . ٛ٘ص
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جامعة بغداد  ،رسالة ماجستير غير منشورة ، تطور األسموب في أعماؿ فائؽ حسف  : ، جناف محمد احمد ((
 . ٖٓ، ص ٜٜٚٔاختصاص رسـ ،  كمية الفنوف الجميمة قسـ الفنوف التشكيمية

ٖ٘
،  تموز / آب  ٖالعدد ،وزارة الثقافة والفنوف   ،  مجمة الرواؽ، الفف الشتكيمي بعد الثورة  : كامؿ ،عادؿ ((

 .ٕٙ٘، ص  ٜٛٚٔ،  مؤسسة رمزي لمطباعة 
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ًا لمحالة النفسية  وتأثيرىا، لذا كاف حواس اإلنساف وانفعاالتو الذاتية ولو نسبيًا مف لوف ألخر تبع
استخداـ اإلنساف لعدد يسير مف األلواف كاألحمر واألخضر واألصفر وفقًا لما يمميو المستوى 
الذىني والنفسي مف دالالت ومعاف ليذه األلواف ذات المدلوؿ المعروؼ ، فاألحمر يشير إلى 

في حيف أف السبلمة واألماف ليا  الصور الحياتية المتضادة كالحب والخطر والحياة والموت
دالالت لونية يعكسيا األخضر، أما األصفر فيو نذير الشؤـ والغيرة ، والتركيز عمى ىذه األلواف 

  .  (ٖٙ) ال يعني ترؾ بقية األلواف فاألبيض لمنقاء والبنفسجي واألزرؽ لؤلمؿ وغيرىا
زينت رموزه بمعاٍف غنية بتعبيراتيا ، ذات داللة  أف فمسفة الحياة لدى الفناف الرافديني        

وجسدىا في اشكاؿ بشرية وحيوانية ونباتية ومرموزات اخرى تمبي ، ومعاني في ديمومة الحياة 
وتماشيًا مع االنطبلقة الذىنية أكدت الميثولوجبا السومرية عمى  ،متطمباتو وفمسفتو تجاه حياتو 

البركة والعرفاف السومرية وقد تنامت الفمسفة العراقية مبدأ الخصب والنماء التي تعد مف أسس 
  . القديمة والمعتقدات لتكوف في إطار جمالي عبر الفنوف كالنحت والفخار والرسـ

 
 المبحث الثالث : 

 الرمز : انتمائو الحضاري وطروحاتو المعاصرة .
الموروث الحضاري في المفيـو المعاصر رابطًا فكريًا يشد األزمنة والعصور إلى  ُيعد      

ف العقؿ المفكر في الحاضر مرآة ال تعكس نفسيا أو وجودىا حسب ، إنما تعكس  بعضيا ، وا 
األزمنة واألماكف المتجمعة في ذاتو مف خبلؿ مبلمح الماضي باعتباره تراكـ خبرة ونضوج تجربة 

يوـ بقوة نحو المعاصرة لتوحيد العمؽ التاريخي في االنتماء إليو باتجاه التطمع فيتوجو بذلؾ المف
إلى الموروث ضمف معالجاتو المعاصرة ، ومف ىنا يتولد المفيوـ الدقيؽ لؤلصالة والمعاصرة بما 
يضيفو المجتمع مف اكتشاؼ لمجديد يزيف بو تراث مجتمعة وحضارتو وبالتالي يعمد إلى إغناء 

(ٖٚ)المبتكرات الجديدة الفكر بيذه 
 . 

حسب ، بؿ إنيا فاف المعاصرة ال تعني استقداـ الموروث الحضاري أو االستمياـ منو         
مرتبطة بكيفية إيجاد سمات وخصائص بمورة ذلؾ االرث المعطاء بصيغ وطروحات ذات مفاىيـ 

لمعاصرة انعكاس فكرية وتعبيرية متبلزمة وعادات وتقاليد المجتمع وحريتو وبالتالي تصبح ا
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دار الكتب لمطباعة  ،  كمية الفنوف الجميمة، جامعة بغداد  ، اإلبداع في الفف  :قاسـ حسيف صالح ،   ((
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مكانية متفاعمة ومنسجمة مع متطمبات الحاضر  وبرؤية حداثوية تمبي لمموروث الحضاري وا 
  متطمبات العصر . 

اف المفاىيـ الفنية واألساليب الحديثة والمتنوعة في طبيعة التكوينات البنائية الفنية في      
المنجز الفني الحضاري  جاءت لتكشؼ عف دالالت ومفاىيـ فكرية وتعبيرية وسمات واضحة في 
استخداميا لمرمز الذي اتخذ متسعًا مف الدالالت المتنوعة داخؿ المجتمع وفي شتى المجاالت 

ة المعاشة، فالرمز ىنا قد تمثؿ في كؿ حركة مف حركات الفف الحديث عمى وفؽ طروحاتيا لمحيا
 الفكرية والجمالية والتعبيرية الحديثة واعتمدت عمى صياغتيا وفؽ رؤية معاصرة  .

وقد أوضحت المعطيات الفنية أّف ىنالؾ تقارب واضح وتناصات تعبيرية في توظيؼ الرمز      
وىنا ترؾ الفناف  معاصر تمثمت مف خبلؿ رؤية الفناف الذاتية والموضوعية ، في المنجز الفني ال

متمقي عف كشؼ تمؾ الدالالت الفكرية والتعبيرية المراد منيا في ذاؾ الرمز او لم الفسحة الفنية
وىذا بدوره يكشؼ عف حرية الفناف وتطمعاتو  غيره ، وتعبيره عف مضاميف تمؾ االشكاؿ،

 تي يوظفيا مف خبلؿ اسموبو ورؤيتو الفنية وخاماتو المعاصرة . الفكرية ال وطروحاتو
اف الفف المعاصر حاوؿ معالجة فنوف العالـ القديـ مف خبلؿ البحث في شتى جوانبو عمى "      

اضواء عموـ النفس واالجتماع التي انطوت تحتيا الفنوف البدائية التي تبحث عف التوازف في 
االساليب الرمزية ذات الطابع السحري والتي يظير فييا التجريد البلشعور وتمقائية التعبير و 

 والتحريؼ  بشكؿ واضح ، فمكؿ رمز او عبلمة معنى ترمز الى كوامف العقؿ الباطف في شتى
 . (ٖٛ)صور النزعات والميوؿ والرغبات 

المنجز فالفناف العراقي المعاصر حاوؿ استمياـ افكاره ومفرداتو واشكالو وجماليتيا مف        
وىذا ما اوصمو ، الممتمئ بالرموز البشرية والحيوانية والنباتية المفعمة بالجماليات الفني الرافديني 

الى الدالالت والتعبيرات المكنونة في تمؾ االفكار لحقيقة تمؾ الموضوعات الفنية والمرموزات ، 
 وتطمعاتو ف رؤيتومف خبلؿ توظيفيا بمساحات وخطوط لونية عمى االسطح التصويرية معبره ع

 الفنية واساليبو وافكاره المعاصرة .
تأسيس )جماعة بغداد لمفف (  الحديث منذ انطمقت تمؾ الطروحات والرؤى الفنية المعاصرة       

استميمت االرث الحضاري ووظفتو بروح المعاصرة ، حيث ( ٜٓ٘ٔالفناف جواد سميـ ) وبزعامة
عد ) جواد سميـ( احد الفنانيف الذيف الفني الحديث، ويُ وافصحت عنو بأسموب فني يوازي األسموب 

فقد جمع بيف الموىبة الفطرية، والمعرفة الجادة،  ارسوا الدعائـ الحقيقية لمرسـ العراقي المعاصر
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، دار الفكر العربي ،  ٔ، ط ٔلمفف التشكيمي المعاصر ، ج حسف : االسس التأريخية،  محمد حسف  ((
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مرآة ويكوف الفناف وتعامؿ الفناف مع فكرة الفف ىو  ، بيف االحساس والميؿ الى المنجز الحضاري
فيـ التراث وجعمو كذاكرة متواصمة الديمومة ، واف الفف الجديد  أفضؿ معبر عف جيمو مف خبلؿ

اليو بعد اف ماىو اال خطوة في التطور التاريخي ومعطياتو ، والفناف ال يأخذ منو بقدر ما يضيؼ 
حاوؿ خمؽ ذاكرة  تعيد لمماضي حضوره بأسموب جديد ومنح الواقع قيمة ، فيدرؾ محتواه الجمالي

فيو يسعى لخمؽ موازنة فنية بيف الموروث الحضاري مف .  (ٜٖ)ة والتقميدابداعية تتجاوز المحاكا
فقد قرأ  و في اعمالوظجية وبيف االتجاىات الفنية المعاصرة مف جية اخرى ، وىذا ما نبلح

كما في بوعي متقدـ مراكز الحضارة القديمة وامسؾ بعناصرىا الفكرية والتعبيرية والجمالية. 
 . ( ٚالشكؿ رقـ ) 

 (ٚرقـ ) شكؿ   

وىناؾ الكثير مف الفنانيف الرواد والمعاصريف الذيف استميموا مفرداتيـ وعناصرىـ الفنية        
فقد  ،المراحؿ التاريخية والعقود الفنية المعاصرة  وعمى مر مف تمؾ الحضارة الرافدينية المعطاء

موضوع بالفنية خاصة فيما يتعمؽ  ـاألساطير العراقية القديمة ورموزىا المتعددة في أعمالي واوظف
، كرموز  والنباتية والمركبة باإلضافة الى العناصر الزخرفيةالصراع الدائـ في األشكاؿ الحيوانية 

التعبيرية والجمالية والتي تتمظير فوؽ االسطح التصويرية معبرة عف ذلؾ التاريف  باألفكارمحممة 
 . واالرث الحضاري بروح واسموب المعاصرة  العميؽ

نقؿ صورة الصراع مف الماضي  نحو اإلشاراتتجسد مف خبلؿ  المعاصرالفكر  اف     
ستخمص رؤية تأف  النصوص البصرية حاولت  ،مابينيا وبيف الحاضر والكشؼ عف التشابو،

ؿ يحمؿ الطابع ياالستمياـ والتأص مبدأ ومفيـو، الفناف ستميـ منيا يتأويبلت  تتجو نحوفنية 
االساطير مع تمؾ  وموضوعات وتتناغـانو يوظؼ ويتجاوز المحاكاة ، و الحضاري المحمي 

شاكر حسف السعيد المعاصريف،  ومف ىؤالء الفنانيف معاصرةبرؤية ومعالجة  والطقوسوالمبلحـ 

                                           
ٖٜ

 .  ٕٛ، ص ٕٓٔٓ، دار مجدالوي ، عماف ،  ٔمحمد ، ببلسـ : المثاقفة واالتصاؿ عف طريؽ الفف ، ط ((
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  .ولوقتنا الحاضر والفناف ضياء العزاوي والكثير ممف استميموا تمؾ الرموز والعناصر الحضارية 
   ( ٜ-ٛاالشكاؿ رقـ )كما في 

      

 

 

 

 

 شاكر حسف السعيد (ٜشكؿ )                            ضياء العزاوي                       (ٛشكؿ )                    

افصح عن بناءات جدٌدة وبفكر اعمق  الذيفً وقتنا الحاضرو ثم ننتقل الى الجٌل المعاصر      

على سبٌل المثال  (محمد فاخر)الفنان واوسع ومتماشً والتطور الفكري والتكنولوجً ومنهم 

وقد أفصح عن مٌل والرموز اعتمد النهج التجرٌدي فً اختزال الصور واألشكال الطبٌعٌة حٌث 

ذا كانت اعماله هً تجسٌد آللٌة واضح للبناء العالماتً المقترن بالرموز والخطوط المتنوعة وبه

مثالٌة تلك األشكال  االنتقال من الرمزي إلى المجرد عبر سلسلة متعالٌة من البحث فً

وفً اغلب طروحاته الفكرٌة والتعبٌرٌة نجد عالقة كبٌرة بٌن رؤٌة الفنان واإلرث  وتوزٌعها،

، وٌعتمد الفنان فً عناصره على الكتابات السومرٌة واالستعارات الرمزٌة الحضاري الرافدٌنً

 (01للحٌوانات والطٌور واالسماك واالشارات الدالالٌة للحٌاة العامة  . كما فً الشكل رقم )

 
 فاخر محمد  (ٓٔشكؿ رقـ )

المنجز وطرؽ واساليب انتيجيا متعددة صياغات  توافر عمى افصحت تمؾ النتاجات        
قامة انزياحات داللية مختمفة  الفني المعاصر مف خبلؿ إعادة إنتاج الرموز واالشكاؿ والعناصر وا 
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لؤلثر الذي تركتو  استمياموفي  لوعينا ً وعميو فاف الفف العراقي قد وجد بيذا األرث الرافديني مُ  ،
ائع أنسانية ووجودية الحضارة الرافدينية وقدمت فنوناً  وابداعات كثيرة  ومنظومات مركبة ووق

تحيؿ الى ذلؾ الفيـ الخاص لئلنساف ومجاوراتو ، لذلؾ فإف الفنانيف الذيف يبنوف أساليبيـ عمى 
ت ختراقااإيجاد بغية ىذا المنيج األستعاري لمرموز والعناصر فأنما يؤكدوف عمى استرجاعات 

ألساليب التي تثير ، وىو نوع مف االسطح التصويري التي تسود والعناصر فنية في األشكاؿ 
وفؽ ثنائية التراث والمعاصرة ، وىناؾ مف وجد أف كونيا قابمة لمتأويؿ أسئمة في تمقييا وتداوليا 

ظيرت األعماؿ العراقية التي  لذاخصائص ىذا األرث يمكف أف تحقؽ نوعاً  وطريقة في الفف ، 
 .يقة لمتواصؿ مع االخرخاصة بذاتيا تعد طر ىوية  ايجاد اختارت ىذا التوجو وكأنيا تسعى الى

ذا كاف الفناف       الى التراث عمى أنو منظومة الرؤى التي ترسـ طريؽ التقاليد  ينظرالمعاصر وا 
الفكرية والسموكية في الماضي فعمينا معرفة أف التراث وحتى وقت قريب ىو واقع معاصر لمعراقي 
بالتحديد ، ألف ىذه المنظومة بمجمميا لف تتغير بشكؿ جذري منذ بدأ الفناف العراقي يتعرؼ عمى 

 التراث والمعاصرة مثمت لدى الفناف العراقي موضوعةالتالي فإف الفف الحديث والمعاصر ، وب
 . وحراكو المستمر لمتغيير  المعاصرجدلية الواقع المعاش بكؿ تراكماتو مع الواقع  المعاصر

ويمكف عالـ مف الرموز التي تحتمؿ التوظيؼ  المنجز الفني الرافديني بحد ذاتووبالتالي فاف   
مف خبلؿ الرمز عمقَا وىوية قضايا العصر  تكسباو ، ف خبلليا دالالت جديدة م الحصوؿ عمى

وتوظيفو وىذا ىو اليدؼ المنشود منو ، وصياغتو بطرؽ ومعالجات فنية وبإضافات عصرية 
 .                                                                         تمثؿ روح العصر ونبض الواقع
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التنوع في عناصر نية  والتعدد في المشاىد التصويرية والتكوينات اإلنشائية و لعناصره الف
التكويف أسست لفكرة انطمقت لتؤدي دور مؤثر عمى المستوى الفكري والتعبيري 
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لموضوعاتيا مف جية ، والمستوى الجمالي الناتج عنيا بواسطة اساليبو وتقنياتو  مف 
 جية أخرى . 

في الفنوف السومرية ما بيف االسموب الواقعي واالسموب تعددت األساليب المستخدمة  -2
التجريدي واالختزالي والرمزي ، متخذة مف األشكاؿ وسائط لبموغ الجوىر والتعبير عنو 

 بصيغة إبداعية ذات دالالت تعبيرية متعددة تخدـ ذلؾ الفكر العميؽ  .
عناصر تتناغـ واصوليا بباستقداـ القيـ الموروثة ليصورىا  اسيـ الفناف العراقي المعاصر -5

لـ   وكذلؾ الحضارية القديمة، وبناءىا الدرامي واالسطوري مف حيث الشكؿ والمضموف 
يغب عف الفناف المعاصر توظيؼ العناصر الجمالية البنائية لمموروث مف تكرار وتناظر 

  .ليظير األسموب التعبيري الذي ُيغني الحدث والمضموف 
يرية التي تصور وقائع الحياة اليومية لممجتمع العراقي عكست المضاميف الفكرية والتعب -6

المعاصر ليصورىا الفف بعبلقة حميمة ترتكز إلى المضموف الفكري لمموروث بروحية 
  متناقمة ما بيف الواقعية والتعبيرية والتجريدية والرمزية .

يتداخؿ الرمز في مساحة واقعية مضمونًا  لمفناف المعاصر بفعؿ اإلمكانية األكاديمية -1
وتقنية وشكبًل اعتمادًا عمى الوعي الحضاري المتجذر تدعمو التقنية الحديثة بدراسة 

 .معاصرة
 الفصل الثالث
  إجراءات البحث

 : مجتمع البحث 
لمفف العراقي المعاصر والذي استميـ مفرداتو ورموزه نظرًا لممنجزات الفنية الواسعة والمتنوعة      

وعناصره مف الموروث الحضاري ، قاـ الباحث باالفادة مف المصادر الفنية ذات العبلقة ، فضبل 
 عمى شبكة التواصؿ االجتماعي . المعاصريف عف المواقع الخاصة بالفنانيف

 عينة البحث : 
 اعماؿ فنية وبصورة قصدية وفؽ المبررات االتية .. (ٖوالبالغ عددىا ) عينة بحثواختار الباحث 

عمى ضوء المعطيات وما اسفر عنو االطار النظري مف مؤشرات بما يخص تحقيؽ اىداؼ  -ٔ
 البحث .

اختبلؼ االعماؿ الفنية في اساليبيا  الفكرية والرؤية الفنية التعبيرية شكبًل ومضمونًا حيث  -ٕ
لفني العراقي المعاصر مما في المنجز ا ت الرمزصورًا عديدة لدالالحممت االعماؿ المختارة 
 البحث . يتيح لمباحث تحقيؽ ىدفي
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 منيج البحث  : 
 اعتمد الباحث المنيج ) الوصفي التحميمي ( في تحميؿ عينة بحثو .    

 أداة البحث : 
 االطار النظري في تحميؿ عينة البحث .اعتمد الباحث المؤشرات التي اسفر عنيا 

 
 
 
 
 

 تحميل عينة البحث :
 (1انموذج )

 اسـ الفناف : فاخر محمد 
 اسـ العمؿ : االحتفاؿ 

 المادة : اكريميؾ عمى كانفاس 
 سـ ٕٓٔ× سـ  ٓ٘ٔالقياس : 

                             ٕٗٔٓتاريف االنتاج : 
، اذ نجد يجسد العمؿ الفني مجموعة مف االشارات الداللية ذات التعبير الرمزي المختمؼ      

اف الفناف )فاخر محمد( وزع عناصر منجزه الفني بطريقة بعيدة عف الواقع وتفاصيمو الحقيقية ، 
فيناؾ في الجية اليمنى رمزًا ) يخت( او )سفينة شراعية( وضحت خطوطو بالموف االزرؽ وفي 

مى اعمى الوسط شجرة بالموف االخضر وعمى اليسار طائر وسمكة وصياد وقد توزعت العناصر ع
 خمفية غامقة .

اف العمؿ الفني ينتمي الى مدرسة حداثوية تجريدية يراد منيا بث رؤية فكرية وتعبيرية      
تحاكي فعؿ الوجداف الداخمي مستميمًا مفرداتة التشكيمية ورموزه المختمفة مف مرجعياتو الحضارية 

وظؼ الفناف األشكاؿ والرموز الحضارية المتعددة واإلشارات ىدفو حيث  والمجتمع المحيط بو ،
فالعمؿ يجسد االنتقاؿ مف خبلؿ رؤيتة المتجذرة لمموروث وفؽ معايير فكرية وتعبيرية وجمالية ، 
، واجتماعي  مسيرة الحياة البل متناىية ، كما يتسـ العمؿ الفني بطاقة تعبيرية تحاكي واقع بيئي

تسـ بطريقة اسموبية تجريدية تمتمؾ مقومات االشارة والداللة ، واف توزيع ىذا الواقع الذي ار 
باتجاه ورؤية فنية  االلواف واالشكاؿ ليس ببعيد عف حالة الحياة المستمرة ومعطيات العيش 

 .تحاكي روح المعاصرة 
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  (2انموذج )
 اسـ الفنػػػػػػػػاف : عاصـ عبد األمير

 اسـ العمؿ :  رواسػـ طفوليػة 
 سػـ  ٓٚ×  ٓٚالقيػػػػػػػاس :  

 الخامة والمادة : أكريمؾ عمى كانفاس
 ٕٓٔٓتاريف العمؿ  :  

 العائدية : مجموعة الفناف .
مف المفردات  مجموعة مع المعاصر منجزه الفنيالفناف )عاصـ عبد األمير ( في  تعامؿ       

، ومف  الرافدينيةحضارة البع مف الحضارية والتاريخية والتي تن بيئتيا تتجذر نحورموزًا وعناصر 
 ىذه المفردات ىي أشكاؿ آدمية ونباتية وكتابات ورموز .

ورموز كتابات  وتحتوي بداخميا المموف عمىعمى شكؿ دائري ،  انشئ بنية العمؿ التركيبية     
مجردة ورموز تنتمي الى أشكااًل  وىناؾ، ذات دالالت نابعة مف ذلؾ الفكر الرافدينيمختمفة 

باالضافة الى ،  وظفيا الفناف كييئة راس االنسافوىي الدائرة التي  الكتابات السومرية الصورية 
 ، والذي يرمز الى الخصب والتكاثر والسنبمة السومرية وىي رمز الخير والوفرة والعطاء المثمث 

واالنزياحات الدالاللية وفؽ رؤى استمد العمؿ بناءه مف خبلؿ التشكيبلت اليندسية والتجريدات 
تعبيرية انتيجيا لمتواصؿ وذلؾ الفكر المعطاء ، باالضافة الى دور البيئة المحيطة بالفناف 

إف مايمكف اإلشارة إليو ىو االنزياح ،  ومجتمعو فقد اخذ ذلؾ انعكاساتو داخؿ سطحو التصويري
، فالشكؿ تعبير الى ثافومف  ى اخرمكاف الالداللي لذات األشكاؿ الرافدينية عندما تنتقؿ مف 

وتوجو الفناف بعممو نحو العمـو الرافدينية المختمفة وادخؿ الرموز الرياضية ، متغير والمحتوىثابت 
مف خبلؿ أعادة أنتاج وصياغة قصديو  ،والفمكية وجعؿ منيا محاكاة وتناغمات وواقعو المعاش 
ف ىذا  ،معينةأخرى لمتعبير عف بيئة الة معاصرة تحاكي الماضي شكبًل لكنيا تقوـ عمى رس وا 

مف تاريف العمؿ قد اعتمد أسموبًا مزدوجًا بيف الحاضنة المعاصرة لمفعؿ وبيف األشكاؿ المستعارة 
 وحضارة ببلد الرافديف .

 (3انموذج )
 اسـ الفناف : قاسـ الحسيني 

 اسـ العمؿ : تقديس 
 سـ  ٓٚ×  ٓ٘القياس : 

 الخامة والمادة : خامات ومواد مختمفة 
  ٕٗٔٓتاريف العمؿ : 
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 العائدية : مجموعة الفناف .
يشكؿ المنجز الفني رؤية تعبيرية حاضنة لمعطيات جمالية مف خبلؿ توظيؼ الفناف           

 لمرموز واألشكاؿ الرافدينية ، لما ليا مف أبعاد ترتبط بالجانب اإلنساني والمجتمعي والحضاري ،
 .تمئ بمضاميف روحية وأخرى عقمية إذ أنيا بشكؿ وبآخر تعد عبلمات تم

،  لذلؾ إف الخطاب الفني لدى الفناف )الحسيني( تظير فيو آثار ونتاجات الفف الرافديني      
حيث جسد القيثارة الذىبية السومرية في أعمى يسار العمؿ الفني ، فضبًل عف األشكاؿ اإلنسانية 
ذات الطابع التجريدي البعيد عف التفصيؿ الواقعي المألوؼ ، كما تركز في أعمى الوسط  

الفناف اإلنساف المركب والذي الـز النقوش التي وجدت عمى النتاجات الفنية الرافدينية ، وقد أراد 
 . السعي إلى بث رؤية جمالية ذات منحى فمسفي مثالي

التي توسمت األشكاؿ التراثية والحضارية ماىي إال سمطة عميا  التعبيريةإف األبعاد الفكرية و       
بيد الفناف الرافديني والتي انعكست بشكؿ جمي عمى الفناف المعاصر ، مما جعمتو يوظؼ ىذه 

ديدة التي تمتزج مع المنظومة الفكرية والعقمية لديو ، فوزع الفناف األشكاؿ برؤيتة الفنية الج
إلى جانب التكرار ُيعد فمسفة فكرية مثالية ، عناصر سطحو التصويري بشكؿ منطقي وعقمي 

تشير إلى البعد البلمتناىي ، وىذا بحد ذاتو ُيعد رؤية ذات معطيات جمالية تتسـ بالديمومة 
أس القيثارة الذىبية السومرية ليبوب بيا القسـ العموي مف السطح والبقاء ، واتخذ الفناف مف ر 

 التصويري باإلضافة إلى اإلنساف المركب . 
بذلؾ تكوف اإلشارات والرموز ذات المولد والمعطى الرافديني ماىي إال جزء مف منظومة      

محفاظ عمى التفكير لدى الفناف )قاسـ الحسيني( ومف خبلؿ البلشعور الجمعي الذي يقدمو ل
الموروث الحضاري والصمة الوثيقة بيف اإلنساف الرافديني القديـ والمعاصر، فقد جسد الفناف 
رؤيتو التعبيرية والجمالية في توظيؼ األشكاؿ والرموز الرافدينية بصياغات جديدة معاصرة تنيؿ 

 ؽ  . وتمتزج بروح الماضي العتي
 النتائج واالستنتاجات : الفصل الرابع 

 ج :النتائ
  ،استخداـ الفناف المعاصر مختمؼ الرموز الرافدينية )اآلدمية، الحيوانية، النباتية ، المركبة -1

وغيرىا( والمعبرة عف قيمة فنية وفؽ رؤيتو المتأثرة بالبيئة المحيطة بو وباسموب اليندسية 
   رمزي ناتج عف المضاميف الفكرية والدينية . 

المعاصر باستقداـ القيـ الموروثة مف خبلؿ التعبير عف االشكاؿ  العراقييستميـ الفناف  -2
لمموروث باالضافة الى توظيؼ العناصر  والطقوس والرموز والقصص االسطورية

  . الجمالية في البناء التكويني مف تكرار وتناظر بمختمؼ االساليب التعبيرية
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الحياة اليومية لممجتمع  تعكس االعماؿ الفنية المعاصرة  المضاميف التي تصور وقائع  -9
العراقي المعاصر ليصورىا الفف بعبلمات ورموز ترتكز إلى المضموف الفكري لمموروث 

 بروحية متناقمة ما بيف الواقعية والتعبيرية والتجريدية والرمزية .
رؤية الفناف المعاصر وتطمعاتو وعبلقتو بالبيئة فرضت عميو أشكاؿ ورموز تميؿ نحو  -2

اليندسية والخطوط العشوائية ورسوـ االطفاؿ في تركيب األشكاؿ استخداـ العناصر 
ويعبر عف جماليات الشكؿ والمضموف مف  عمى السطح التصويريوتناسقيا وتباينيا 

 . وبأبعاد ذات معنى روحي خبلؿ البنية التركيبية لعناصره الفنية 
أسست لفكرة انطمقت لتؤدي دور التي وظفيا الفناف المعاصر التنوع في عناصر التكويف  -5

مؤثر عمى المستوى الفكري والتعبيري لموضوعاتيا مف جية ، والمستوى الجمالي الناتج 
 عنيا بواسطة اساليبو وتقنياتو المعاصرة مف جية أخرى . 

  االستنتاجات :
الموروث الحضاري بتقنيات  التناغـ واستقى الفناف المعاصر نسيجو الفني مف خبلؿ  -ٔ

ذىنية تخطت حدود نتجت عف  التيو  ةمعاصر ومضاميف وطروحات فكرية وتعبيرية 
ليجد فييا الفناف المعاصر مكانو في ذىنية المتمقي وذوقو ، ومنيا ما  الزماف والمكاف 

كاف عمى مساس بالمضموف كقيمة فكرية طقوسية أو محمية تتزامف والمجتمع المعاصر 
 .معنى لمخصوبة والعطاء والجوانب الروحية الطقوسية   كشكؿ ذات

  
المستعارة مف واالساطير  الوجدانية القصصباعادة انتاج تميزت المنجزات المعاصرة  -ٕ

وبتصور ذىني معاصر فيو استذكارًا دراميًا استقى الفناف ،  الحضاريالموروث  ذلؾ
 . والمضموفوانسجاـ بيف الشكؿ المعاصر مضامينو التشكيمية بتوافؽ 

الفناف المعاصر ذات مرجعيات رافدينية مما يشير الى  اسطحالرموز المستخدمة في  -ٖ
 .تجسيد دالالت فكرية وتعبيرية وجمالية تنسجـ وتمؾ التطمعات الرؤيوية نحو الحضارة

 
 التوصيات :   

لمرموز الفنية يوصي الباحث مف خبلؿ ما توصؿ اليو باف تكوف ىناؾ دراسات خاصة      
لمعرفة االنعكاسات السيكولوجية واالجتماعية  في ضوء بيئة مختمفة لمفنانيف المعاصرة

 . وتناصاتو الرمزية  واالقتصادية عمى فكرتو وتعبيره  الفني
 المقترحات : 

 .   في العراؽ لمرموز المستخدمة في الطوابع البريديةوالفمسفية  االيديولوجيةاالبعاد  -ٔ
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 .  الرسـ العراقي المعاصر لتربوية في الرمز ودالالتو النفسية وا -ٕ
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