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 -البحث: ممخص

 :الفصل األول : خطة البحث 
احتوى الفصؿ االوؿ عمى مشكمة البحث واىميتو وطبيعة اىدافو وحدوده وتحديد مصطمحاتو ، 

 ةوالتعبيري ةالفكري الدالالت  يطرح البحث تساؤاًل ويحدد مشكمة يدور حوليا مف خبلؿ حيث 
بداعيًا ذات نتاج ذىني مستمر ومتجدد سواء لمرموز  كاف في العناصر أو أكقيمة معطاة جماليًا وا 

 الرموز أو التكوينات، والتواصؿ مع ىذا اإلرث اإلبداعي بمفيوـ متجدد ومتفاعؿ مع المتغيرات
 التساؤؿ اآلتي : عبروتأتي مشكمة البحث  المعاصرة

 ؟  رسـو فاخر محمدفي الفكرية والتعبيرية لمرموز  الدالالتماىي  -
 .رسـو فاخر محمدالفكرية والتعبيرية في  الدالالتالبحث الحالي إلى الكشؼ عف وييدؼ 
عمى االطار النظري وتكوف مف ثبلث مباحث تحدث االوؿ عف الرمز  الفصل الثانياحتوى 

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

احتوى عمى اجراءات البحث متضمنًا : مجتمع البحث وعينتو وطبيعة :  الفصل الثالثاما 
 ( انموذجًا .ٙتي بمغت )ال ةالمنيج فيو ، ومف ثـ تحميؿ العين

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

مختمؼ الرموز الرافدينية )اآلدمية، الحيوانية، النباتية ،  )فاخر محمد(استخداـ الفناف  -1
والمعبرة عف قيمة فنية وفؽ رؤيتو المتأثرة وغيرىا( اليندسية  الطيور واالسماؾ، ،المركبة

 وباسموب رمزي ناتج عف المضاميف الفكرية والدينية . بالبيئة المحيطة بو
المضاميف التي تصور وقائع الحياة اليومية  لمفناف) فاخر محمد(تعكس االعماؿ الفنية  -2

ترتكز إلى المضموف الفكري  (بعبلمات ورموز)لممجتمع العراقي المعاصر ليصورىا الفف 
  . والتعبيرية والتجريدية والرمزية لمموروث بروحية متناقمة ما بيف الواقعية 

التناغـ نسيجو الفني مف خبلؿ  فاخر محمد( )استقى الفناف:  ومن اىم االستنتاجات -ٔ
الموروث الحضاري بتقنيات ومضاميف وطروحات فكرية وتعبيرية معاصرة والتي  مع

نية تخطت حدود الزماف والمكاف  ليجد فييا الفناف مكانو في ذىنية نتجت عف ذى
المتمقي وذوقو ، ومنيا ما كاف عمى مساس بالمضموف كقيمة فكرية طقوسية أو محمية 

مف خبلؿ مرموزاتو التي تحاكي واقعو تتزامف والمجتمع المعاصر كشكؿ ذات معنى 
 .  المعاش 
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 .  الرمز ، التعبير، الفكر ، الداللة :   المفتاحية الكممات 
 

Summary 
Chapter One: Research Plan; 
The first chapter contains the research problem, its importance, the nature 

of its objectives, limits and defining its terminology, where the research 

raises a question and identifies a problem revolving around it through the 

intellectual and expressive connotations of symbols as a value given 

aesthetically and creatively with a continuous and renewed mental 

product, whether in the elements, symbols or formations, and 

communicating with this creative legacy. With a renewed concept and 

interacting with contemporary changes, the research problem comes 

through the following question; 
What are the intellectual and expressive connotations of the symbols in 

the drawings of Fakher Muhammad? 
The current research aims to reveal the intellectual and expressive 

connotations in the drawings of Fakher Muhammad 
The second chapter contained the theoretical framework and consisted of 

three sections. The first talked about the symbol and its connotations in 

Mesopotamian thought. The second section touched on a philosophical 

and expressive reading of the concept of the symbol. The third section on 

the symbol included: its civilizational affiliation and its contemporary 

ideas according to Fakher Muhammad.   
As for the third chapter: it contained the research procedures, including: 

the research community and its sample and the nature of the method in it, 

and then the analysis of the sample, which amounted to (ٙ) models 
The fourth chapter contains the results of the research, conclusions, 

recommendations and suggestions. The results that have been reached 

are: 
ٔ- The artist (Fakher Muhammad) used various Mesopotamian symbols 

(human, animal, plant, vehicle, birds and fish, geometric and others) 

expressing artistic value according to his vision affected by the 

surrounding environment and in a symbolic style resulting from 

intellectual and religious contents 
ٕ- The artworks of the artist (Fakher Muhammad) reflect the contents 

that depict the daily realities of the contemporary Iraqi society to be 

depicted by art (with signs and symbols) based on the intellectual content 

of the heritage in a spirit moving between realism, expressionism, 

abstraction and symbolism. 
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ٔ- Among the most important conclusions: The artist (Fakher 

Muhammad) drew his artistic texture through harmony with the 

civilizational heritage with contemporary techniques, contents and 

intellectual and expressive proposals, which resulted from a mentality 

that crossed the boundaries of time and space so that the artist finds his 

place in the mindset and taste of the recipient, including what was in 

violation of the content as a value Ritual or local thought coincides with 

contemporary society as a meaningful form through its symbols that 

mimic its lived reality. 
Opening words: signification, thought, expression, symbol. 

 
 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
 ى رضا القوى الغيبية التي كاف يعتقد بوجودىا .الحصوؿ عم

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 

والمألوؼ مف خبلؿ إمكانية )الصورة الرمزية( عمى التعبير حتى "تثري المتمقي جماليًا وتعمؽ 
 .(ٕ)"وعيو بنفسو وخبرتو بالواقع

األساليب واالستعارات  يتمقى تنوع مفاف المتابع لتاريخ الفف العراقي المعاصر سوؼ 
الداللية ، وبيذا يحفؿ تاريخ الفف العراقي المعاصر بعدد كبير  والعبلمات التعبيرية والمرموزات

مف الرؤى والتجارب التي ساىمت في شؽ سبؿ وتمييد طرائؽ لئلبداع الفني يمكف عّدىا ذات 
التعبير النابعة مف خصوصيات الفكر و خصوصية أو محممة بسمات اليوية المرتبطة بأنظمة 

ناف ، والتي تظير مف خبلؿ خطاباتيا ومفاىيميا الفنية سواء البيئة والتاريخ والمجتمع المحيط بالف
بداعية كبيرة              .اكانت فكرية او فمسفية او جمالية او تعبيرية او تقنية  ، وىي ذات قيمة تاريخية وا 
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ذات ُبعد خاص نابع  وعمى مستوى الفكر والتعبيرتجربة الفناف فاخر محمد الفنية ُتعد 
مر العمؿ الفني لمفناف بمجموعة مف التحوالت والتغيرات التي برز فقد مف خصوصية حياتو، 

واضحة وجمية في معظـ   سماتوالتعبير في الرسـ فكانت الفكر و اىميا في تحوالت صياغة 
اعمالو الفنية وىي  إحدى المرتكزات التي ساىمت في تشكيؿ نوعية الرؤية الجمالية في رسـو 

 الفكريةالفناف تبعًا لطبيعة الظروؼ والعبلقات المحيطة بو والتي رافقت مجمؿ التحوالت 
 . والتعبيرية التي حصمت في تجربتو

لبيئة لـ تكف عبلقة تابع؛ بؿ ىي عبلقة توليد لرؤى وتطورات فالعبلقة بيف الفف والمحيط أو ا     
وأشكاؿ مختمفة عما ىي في واقع الحاؿ لتتغير وطبيعة الموقؼ والموضوع عف طريؽ عناصر 

 التكويف الجمالية لمسطح التصويري وقراءتو التعبيرية .
 

 -الحالي بالتساؤؿ التالي: مشكمة البحثمف ىنا يمكف تمخيص 
 ؟  رسـو فاخر محمدت الفكرية والتعبيرية لمرموز في ماىي الدالال -

 ثانيًا: أىمية البحث والحاجة إليو:
 .فاخر محمد  رسـو الفناففي  الفكرية والتعبيرية دالالت الرموزالبحث في  -ٔ
 كيفية استمياـ الفناف المعاصر لمرموز الرافدينية فكريًا وتعبيريًا. -ٕ

 ثالثا: أىداف البحث:
 إلى:ييدؼ البحث الحالي 

 . رسوـ فاخر محمد الكشؼ عف الدالالت الفكرية والتعبيرية لمرموز في  -
 .انعكست ىذه الدالالت عمى الفف المعاصر  كيؼ  -

 رابعا: حدود البحث:
 . )مقتنياتو الخاصة(منجزات الفناف في الوقت الحاضرالحدود المكانية:  -ٔ
 ـ . ٕٕٔٓ –ـ ٕٙٔٓ الحدود الزمانية: -ٕ

 . رسـو فاخر محمد دراسة الرمز في الحدود الموضوعية :  -ٖ

 ا :سا: تحديد مصطمحات البحث وتعريفيخام

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

 : اصطالحًا()الداللة 
عرفيا ) صميبا ( : ىي أف يمـز مف العمـ بالشيء عمـ شيء آخر ، والشيء األوؿ ىو الداؿ  -

والثاني ىو المدلوؿ ، فأف كاف الداؿ لفظًا كانت الداللة لفظية ، واف كاف غير ذلؾ كانت الداللة 
 .( ٗ) ، وطبيعية ووضعية نقسـ إلى عقميةوكؿ واحدة مف المفظية وغير المفظية ت ،غير لفظية 

ما يتوصؿ إلى معرفة الشيء كداللة األلفاظ  ))وعرفيا ) الراغب األصفياني ( وذكر أنيا   -
عمى المعنى وداللة اإلشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب وسواء كاف ذلؾ بقصد ممف 

 .(٘)يجعمو أو لـ يكف يرى حركة إنساف فيعمـ انو حي 
عرفيا ) الدوري ( بأنيا : العمـ الذي يبحث عف المدلوؿ في الرسـ وخصائصو وأصنافِو ونظمِو ، 

 (ٙ)القوانيف والمبادئ التي يشتمؿ عمييا العنصر في الموحة مف خبلؿ انتظامو في الشكؿ العاـ 
 الفكر) لغًة(:

يقاؿ: " مالي في تردد الخاطر بالتأمؿ والتدبر بطمب المعاني، ما يخطر بالقمب مف معاف،  -
 .(ٚ)االمر فكرة " أي حاجة

)فكر( : اعماؿ العقؿ في امر نحّمو او ندركو ، اعماؿ العقؿ في االشياء. لموصوؿ الى  -
 .(ٛ)معرفتيا، ويطمؽ المعنى العاـ عمى كؿ ظاىرة مف ظواىر الحياة العقمية

 الفكر )اصطالحًا(:
غية التوصؿ الى حّميا مف عمؿ عقمي ميمتو فحص ما يجوؿ مف افكار وخواطر وصور ب -

 .(ٜ)خبلؿ التفكير في الخروج مف مأزؽ معيف
عممية معرفة تتـ عف طريؽ المفاىيـ او التصورات، الننأ في التفكير انما نقيـ عبلقة ما بيف  -

 .(ٓٔ) مفيـو او تصور ما ، يعد محموال، وبيف تمثيؿ جزئي يكوف بمثابة الموضوع
 : التعبير) لغًة(
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 .(ٔٔ)فيرى في "عّبر: أي اظيار االفكار والعواطؼ بالكبلـ والحركات"جاء في )الرائد(  -
والعصر: استخراج  : اسموب التعبير او وسيمتو، تعبير عف المشاعر،ر)المورد( "التعبيجاء في  -

 .(ٕٔ)السوائؿ بالعصر"
 

 ( :التعبير )اصطالحاً 
الى الفكرة في ذاتيا )ىيجؿ( يرجع الى اتحاد الفكرة بمظيرىا الحسي، والنظر 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 مبلحظات، وعند )ىربرت ريد( فالفناف "يحاوؿ التعبير عف وجدانياتو  -

 (ٗٔ)والحالة التعبيرية الذاتية تصبح احساسات الفناف ذاتيا مادة لمتعبير"
 . (٘ٔ) قولو تعالى )آيتؾ أال تكمـ الناس ثبلثة أياـ إال رمزًا( الرمز في )القرآن الكريم(:  -

 ( :الرمز )لغةً  -
يقاؿ :  ،رمز كؿ منيـ الى اآلخررمزًا اليو : اشار وأومأ . ترامز القـو :  –رمز : َرَمَز 

)دخمت عمييـ فتغامزوا وترامزوا( أي اشار بعضيـ الى البعض والرُّْمز والَرمز جمعيا رموز 
 .(ٙٔ): االشارة وااليمػاء

رمز يرمز / يرمز رمزًا فيو رامز : أومأ وأشار ورمز جمعو رموز : عبلمة تدؿ عمى  -
)كما يقوـ الرمز الكتابي مقاـ الصوت معنى لو وجود قائـ بذاتو فتمثمو وتحؿ محمو 
 .(ٚٔ)المنطوؽ( . وقد يستخدـ الرمز بقصػد االيجػاز

 : )اصطالحًا(الرمز  -
يرى )يونغ( ))اف كممة او صورة تكوف رمزية ، حيث تتضمف شيئًا اكثر مف معناىا   -

انيا ذات مظير )ال واعي( أعـ لـ يحدد بدقة او يوضح بالكامؿ ، الواضح والمباشر 
باستمرار نستخدـ تعابير  فأنناقط ، فانو يقاد الى افكار بعيدة التفسير (( ويضيؼ : )) 
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رمزية لنمثؿ مفاىيـ ال نكوف قادريف عمى تحديدىا او ادراكيا تماـ االدراؾ ، ىذا ىو 
 . (ٛٔ)أو صورًا رمزية ((  احد االسباب التي تجعؿ االدياف توظؼ لغة

اما )اميرة حممي مطر( فقد رأت اف لمرمز الفني قيمة جمالية وذلؾ مف خبلؿ توافر  -
واجتماع ثبلث جوانب فيو ، االوؿ ىو المادة التي يصاغ بيا الرمز كالموف والشكؿ مثبًل 
 ، والثاني ىو الصورة التي تنتظـ بيا ىذه المواد وتتشكؿ ، والثالث ىو الفكرة او

ر عف نفسية االنساف الغموض ورأت اف الرمز الفني ىو اكثر الرموز قدرة عمى التعبي
 وعف حضارتو .

 
 انفصم انثاني : االطار اننظري

 انمبحث االول : انرمز ودالالته في انفكر انرافديني .

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

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 الرمز تالحاصؿ في حياة اإلنساف وارتقاء نموه الفكري ومدركاومف خبلؿ التطور 
 ألف الفف ظير كمعرفة وممارسةجزءًا ال يتجزأ مف حياتو بشكؿ عاـ والفف بشكؿ خاص؛ وذلؾ 

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

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

ليذا عدت  عمى شكؿ قصص او اساطير ،او  ت رسـ او نحت او فخارسواء اكانأدبية 
المدخؿ المباشر لفيـ معقوؿ لمعناصر غير المفيومة في بعض اشكاؿ االبداع والرموز االسطورة 

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

ؿ ما يحيط بو إلى رمز ليصبح لغة ذات أىمية حاوؿ الفكر اإلنساني قديمًا أف يحيؿ ك    
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 
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حيث جاء تمثيؿ الرمز في بداية نشوء االنساف  ، (ٕٓ)زخبلؿ تحويؿ األشكاؿ والمدركات الى رم
عف طريؽ الصوت او االيماء الى االشياء ومثاؿ عمى ذلؾ حينما خاطب اإلنساف البدائي أفراد 

خاطب عف طريقو  أويجمعيـ عمى الطعاـ، أو الخطر المحدؽ بيـ، عف وىو ينبييـ أسرتو
 . (ٕٔ)الوسيمة المعبرة لعدـ امتبلكو المغة أوالطبيعة بييئة كممات رمزية أو حركات طقوسية وذلؾ 

خراجيا بشكؿ صورة مرئية ، إذ إف نشوء الفف  ويأتي لمخياؿ دور كبير في تمثيؿ تمؾ الرموز ، وا 
بدأ منذ نشوء الحياة اإلنسانية عمى األرض ، بعدما وقعت عيف اإلنساف عمى مفردات الطبيعة 

اصبح الفف تجريدًا لصعوبة مبلحظة الطبيعة  فأخذ يجسدىا عمى ىيئة مبسطة مف الرموز ، حتى
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 أساسيا 

 (ٔكما في الشكؿ رقـ ) . (ٕٕ) الحدس

 
 .( 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  االبتعادي تشير بداللتيا الى قائمة بيف الديف والرموز الت
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 ، 
عرؼ مف اعماؿ الفف وكانت الفنوف احدى اىـ وسائمو في ذلؾ ، اذ اف الحضارة تبمورت مع ما 

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 

                                           
 
 
 
 



 

ٔٓ 

 

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

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

والعقائدية وكثرة  وقد تميزت حضارة وادي الرافديف ومنيا الحضارة السومرية بتوجياتيا الدينية
الطقوس الدينية والتعبدية ، فكاف الفف ىو البيت األمثؿ الحتوائيا ، وبما إف لكؿ ديف وعقيدة آلية 
ُتعد القوه والعامؿ الرئيس لبقائيا وديمومتيا ومصدر قوة الديف وأصولو ، وىي الرابط الروحي 

يصور تمؾ اآللية برموز ذات يجسد و  ف السومريوالفكري الذي يجتمع الناس حولو ، فاخذ الفنا
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 واإلنساف الرافديني 

 . (ٙكما في الشكؿ رقـ ).  بشكؿ عاـ

 
 السومري (االلو ننورتا)احد رموز (  ٙشكؿ رقـ )                           

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

قناعا لغايات عقائديو ىـ يرونيا جزء  إلى صوره ممموسة يشعر بأنيا تفسيرا لما يدور حولو وا 
و ىكذا كاف لمبيئة دورا ىاما وأساسيا لئلنساف الرافديني  في بمورة  الينفصؿ عف حياتيـ اليومية،

 ياتو اليومية وتمبية متطمباتيا .ف عوامؿ ميمة وأساسية في حأفكاره و ذلؾ لما تحممو م
 

 المبحث الثاني :
 قراءة فمسفية وتعبيرية لمفيوم الرمز :

مجرد )كارناب( كما يقوؿ كروتشة ، وليس التعبير كما قاؿ  احد اوجو التعبير الرمز ُيعد
عاني ضمنية ، بؿ اننا صيحات ىي مف قبيؿ قولنا : أوه ، أوه وانما ىي تعبيرات رمزية تحمؿ م

لو نظرنا الى اية لوحة مف الموحات ، لما وجدنا انفسنا بازاء مجموعة مف الخطوط وااللواف 



 

ٔٔ 

 

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

بعد ادراكو وابداعو كمنجز فيو تعبير ، والرمز اف العمؿ الفني ال يمكف اف يعد رمزًا اال 
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 الرمز اف مجمؿ 
وقد يختمط عمى الذىف ما تعنيو ىنا بكممة )رموز( بما تستعمؿ لو ىذه الكممة "لوجداف الفناف ، 

مف معاف اخرى ، فيناؾ مثبل الرموز الرياضية والرموز العممية ، وىناؾ ايضا الرموز التقميدية 
ستعمميا بعض الرساميف الذي نسمييـ رمزييف ، فيذه رموز مف صنع العقؿ الواعي التي ي

وضعيا لتعبر باختصار عف شيء مفيوـ لديو مف قبؿ ، اما الرموز التي اقصدىا فيي تمؾ التي 
تتصؿ اتصاال مباشرا بالعقؿ الباطف شأنيا تماما شأف الرموز التي نصوغيا في احبلمنا والتي 

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

 رموز العمؿ الفني الرمزي تنحصر ميمتو في التعبير عنيا باشكاؿ رمزية فالخصائص الحقيقية
ال تتمثؿ في الغموض والسرية ، بؿ تكمف في ازدواج التفسيرات الممكنة وتنوعيا  لمتعبير الرمزي

 . (ٕٚ)اي في التقمب الدائـ لممعنى الذي تؤديو الرموز " 
شممت الرموز كافة العمـو 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 

لعممية خمؽ نجد أف العبادات في ببلد وادي الرافديف ىي رد فعؿ لمتفسير العقبلئي        
يا فظيرت المعابد لمزاولة دة اإللية واالنصياع ألوامرىا والخوؼ مف عقابااإلنساف، فمجأ إلى عب

الطقوس العبادية التي تعددت وتباينت مف فترة إلى أخرى، وتمثؿ الفعؿ األرضي برموز وأشارات 

                                           
 
 
 
 
 



 

ٕٔ 

 

متداولة أثناء ممارسة الطقوس العبادية كرفع اليديف ابتيااًل لآللية واستغفارًا ليا مف الذنوب كما 
ماـ اآللية أو ممارسة ذبح وتقديـ شخصتيا الفنوف في المنحوتات والرسوـ كممارسة الركوع أ

 . (ٜٕ)القرابيف 
مثمما لمخطوط واألشكاؿ دالالت رمزية وتعبيرية وفمسفية وجمالية كما وجدناىا كذلؾ لؤللواف 
دالالت ورموز قد تفوؽ الخط في وصفيا عبر تماسؾ وبنية اإلنساف وانفعاالتو ، فاأللواف لـ تغب 

الطبيعة ليا كما بالغت األلواف في تأثير مفعوليا عمى  عف مشاىدات اإلنساف الرافديني ألحتواء
حواس اإلنساف وانفعاالتو الذاتية ولو نسبيًا مف لوف ألخر تبعًا لمحالة النفسية  وتأثيرىا، لذا كاف 
استخداـ اإلنساف لعدد يسير مف األلواف كاألحمر واألخضر واألصفر وفقًا لما يمميو المستوى 

ومعاف ليذه األلواف ذات المدلوؿ المعروؼ ، فاألحمر يشير إلى  الذىني والنفسي مف دالالت
الصور الحياتية المتضادة كالحب والخطر والحياة والموت في حيف أف السبلمة واألماف ليا 
دالالت لونية يعكسيا األخضر، أما األصفر فيو نذير الشؤـ والغيرة ، والتركيز عمى ىذه األلواف 

 .  (ٖٓ) األبيض لمنقاء والبنفسجي واألزرؽ لؤلمؿ وغيرىاال يعني ترؾ بقية األلواف ف
 المبحث الثالث :

 فاخر محمد
 انتمائو الحضاري وطروحاتو المعاصرةبين 

 : بيئة الفنان وانعكاساتيا الفنية 
في   الركيزة االساسية والميمة  تعد البيئة المحيطة وما تحتويو مف مرموزات واشارات ىي     

ابراز وتشكيؿ نوعية الرؤية الجمالية والتعبيرية  في رسوـ فاخر محمد ، والتي نتجت مف خبلؿ 
التي رافقت  والبيئو  سواء اكانت اجتماعية او اقتصادية او سياسية،الظروؼ المحيطة بالفناف 

مجمؿ التحوالت الجمالية والتعبيرية التي حصمت في تجربتو ، فالعبلقة بيف الفف والمحيط أو 
تركت الكثير مف التاثير والوعي البيئة ىي عبلقة انتاج رؤية فنية وتطورات وأشكاؿ مختمفة 

 . والعمؽ مع المحيط الذي ينتمي اليو الفناف  
الثقافية لمفناف ىي عبلقة ديناميكية تؤثر وتتأثر ، وفي الوقت  التعبير بالبيئةالفكر و إف عبلقة 

كما اف الرمز كما يقوؿ الفناف) فاخر نفسو فيي تنشد لمتجدد والتطور ، نتيجًة لتطور المجتمع ،
)بانو يتحوؿ بيف فترة واخرى حسب فكرة الفناف وجمالياتو حسب تحويؿ االشكاؿ  محمد( 

قد تكوف مختمفة ومتباينة بيف المجتمعات واألشخاص ، لكف أشكالو ورموزه والمرموزات( 

                                           
 
 



 

ٖٔ 

 

فكرية باالعتماد عمى طبيعة الوعي اإلنساني والثقافي لمفناف وتوجيو اعمالو الفنية نحو قراءة 
 تمبي متطمبات بيئتو.وجمالية تعبيرية و 
 
 

 نشأتو ومرجعياتو الفنية  :
مركزىا مدينة و  العراؽ / محافظة بابؿ في   (فاخػػػػر محمػػػد)نشأ الفنػػػاف العراقي المعاصر ولد و   

، والتي لعبت دورا كبيرا في التاريخ  ( ـٜٗ٘ٔ) عاـ كـ جنوب العاصمة بغداد( ٓٓٔالحمة )
 العراقي لما حممتو ىذه المدينة مف حضارة عريقة عمى مر العصور.

تحيط بمسكنو تفتحت موىبتو منذ صغره وىو يشـ عبؽ رائحة مياه األنيار والجداوؿ التي كانت 
لما تحويو مف اسماؾ وحيوانات أليفة جسدت فيو التآلؼ والتعايش معيا ، حممتو ألوانيا 

كامنة في مخيمتو حتى تفجرت في كبره وانتشرت عمى أقمشة الموحات  وخطوطيا ومساحاتيا
 . (ٖٔ)كمذكرات شخصية فمتت في صغره

عد البيئة مف أىـ الموضوعات التي تسيـ في صياغة الفف ووظيفتو في صقؿ أسموب الفناف ، تُ 
باعتبارىا تشير إلى التراث الفكري لمفرد )العادات ، التقاليد ( وىي الوسط الذي يعيش فيو 
اإلنساف مف ظواىر وعوامؿ خارجية ، التي تعد انعكاسا في بمورة الكثير مف السموكيات ، فيو 

ف مكوناتيا وال يمكف عزلو عنيا ، ذلؾ إف الفناف كائف اجتماعي يستمد احاسيسو ومشاعره جزء م
مف بيئتو ، محققا بذلؾ خبرة تنتج عف ىذا التفاعؿ ، والذي إف تـ عمى أكمؿ وجو تحوؿ إلى 

 . (ٕٖ)مشاركة ووصاؿ  
يستطيع االبتعاد عنو وفي جميع  "الفناف ىو انساف وىو جزء مف المحيط والمجتمع ولذلؾ ال

االحواؿ والصراعات واالزمات سواء اكانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية او او نفسية ، 
ويعتبر الفناف ىو الصوت الناطؽ لممجتمع الذي يحيط بو ،وىذا الموضوع ليس بجديد بؿ يجذر 

استمد اشكالو ورموزه منو مف اصوؿ الحضارات القديمة اف االنساف مرتبط بالجماعة والمجتمع و 
وبطريقة تتفؽ ورؤيتو الفنية واسموبو وصياغتو لؤلشكاؿ وكبل حسب زمنو وواقعو وابعاده الجمالية 
والتعبيرية وادارتو لسطحو التصويري ، وىو موضوع حاسـ واساسي وال جداؿ فيو باف يكوف الفناف 

 . (ٖٖ)ىو صوت لمحيطو ومجتمعو"
 : ( لفنيةافكاره واساليبو افاخر محمد )
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الفناف يولد مف خبلؿ البيئة والمجتمع المحيط كما ذكرنا والبد لو مف التأثر بيما بمختمؼ      
االصعدة ومنيا حياتو الفنية وأساليبو وتقنياتو مف خبلؿ تأثره بفنانيف سبقوه سواء كانوا عمى 
مستوى محمي أو عالمي ، ومف ثـ يتخذ أسموبا يوظؼ مف خبللو مفاىيمو الفنية  يتميز بو عف 

آلخريف وحسب حالتو ومتغيراتو المكانية والزمانية وما ينشده الفناف عمى مستوى المفاىيـ الفنية ا
 سواء اكانت فكرية او جمالية او تعبيرية   او تقنية والتي تتميز مف خبلليا صفة الفناف واسموبو .

بدايتو في  منذلذا فإف الفناف ) فاخر محمد ( استفاد الكثير وطور معارفة الفنية واساليبو 
مرجعيات خبلؿ مف في مشواره الدراسي ، وكذلؾ ـ ٜٚٚٔسبعينيات القرف الماضي وتحديدا عاـ 

محمية ممثمة بالفنانيف العراقييف ومرجعيات عالمية ممثمة بالفف األوربي، ومرتبطة ببعض الفنانيف 
 الذيف تناص معيـ وتأثر بيـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

انت انطبلقتو االولى مع الفناف الكبير) فائؽ حسف ( مف خبلؿ دراستو المدرسة الواقعية ك
االكاديمية في بغداد في الدراسة الجامعية االولية وىو يدرس مادة االلواف  باإلضافة الى اشرافو 
في الدراسات العميا ، تأثر بو الفناف وبأسموبو مما انعكست ىذه التأثيرات في نتاجاتو الفنية ، 

ر محمد( الواقعية بانيا ىي بداية الطريؽ لو وليست كؿ الطريؽ ، ويعتبرىا محور ويعتبر )فاخ
التأسيس لمتقنيات الفنية ، وقد غادر الواقعية مبكرًا مف الشباب العراقي آنذاؾ اال ماندر في بعض 

 . (ٖٗ)تستطيع اف تخرج منيا  " السفرات الفنية لمطبيعة ويعتبرىا باف حدودىا ضيقة ال
كما تأثر بمرجعية الفناف ) جواد سميـ ( مف خبلؿ  مرموزاتو التي تنتمي الى الموروث الحضاري 
لببلد وادي الرافديف " فيو يعالج الواقعي بالمتخيؿ مع التبسيط في االشتغاؿ ومعالجات األشكاؿ 

الفناف  ، "كذلؾ تأثر بمرجعية  (ٖ٘)ليتخذ منيا واسطة شكمية لمحوار مع األشكاؿ عبر تناصاتيا "
)شاكر حسف ، ضياء العزاوي( وكثير مف الفنانيف العراقييف وخصوصًا في فترة السبعينيات واثناء 
فترة الدراسة ، مف خبلؿ االحتكاؾ بيـ وتبلقح االفكار بينيـ وانتاج تقنيات وخامات فنية متنوعة 

 . (ٖٙ)الجمالية والتعبيرية"الفكرية و تمبي مفاىيميـ 
مية لمفناف حمقة ميمة في مسيرتو الفنية واالكاديمية  فمقد تأثر الفناف فاخر "ُتعد المرجعيات العال

تتطمبو الدراسة االكاديمية منو  محمد في بداية مسيرتو الفنية بالمدرسة االنطباعية مف خبلؿ  ما
والتركيز عمى األلواف  وعبلقاتيا التشكيمية وىناؾ طاقة جمالية وتعبيرية واختزالية لمفناف وانا 
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تمي الييا وجذوري منيا وتأثر الفناف كثيرًا بفنانيف عالمييف ومنيـ )بيكاسو ، براؾ ، فاف كوخ ، ان
 . (ٖٚ)كوكاف("

األساسية ، مستمدًا استعاراتو  وعناصرىا ورموزىا مف خبلؿ  ادراكو لمطبيعة وموجوداتػػػػيا
وتصوراتو عف الواقع بشكؿ جمالي وتعبيري ، وعميو فيو ال ينقؿ الواقع وفؽ ما ىو موجود ، إنما 

بخياؿ خصب يسمو فوؽ الواقع ، ليجعؿ مف أشكالو التعبيرية تنقؿ والرموز  يتعامؿ مع األشكاؿ 
كمػػػػا تأثر بمػػػرجعية الفناف ) خواف ميرو  ، (38)الصورة  كما يريدىا الفناف وفؽ تصوراتو الجمالية"

التعبير  مرموزات  ( مف حيث االعتماد عمى األشكاؿ البسيطة والبدائية التي تحكميا التمقائية في
 نباتية وحيوانية  واسماؾ وطيور واشكاؿ مركبة واسطورية  ذاتورموز  ، وتجسيدىا بأشكاؿ 

 .تعبيرية وجماليةفكرية و دالالت وسمات 
ؾ اف موضوعة التأثير والتأثر في الفف موضوعًا واقعيًا وليس مف الخياؿ حيث اف التجربة الش

البصرية واإلبداع تحمؿ في بعض جوانبيا نتاج الحضور والمشاىدات سواء كانت ىذه 
المشاىدات حياتية أـ مشاىدات عمى صعيد التغذية البصرية في اساليب وبنية األشكاؿ 

حيث تكوف ىذه الركائز واالشكاؿ ىي جوىر التطور واالبداع عمى مستوى وتكويناتيا االنشائية ، 
 الفكرة واالسموب .

"لذا استطاع الفناف ) فاخر محمد ( اف يزاوج بيف  الموروث الحضاري القديـ وربطة بالفف 
مف افكار ومفاىيـ وتقنيات جمالية وتعبيرية  الحديث مع معطيات العصر الحاضر وما يتطمبو

بذات الوقت خاصة بالفناف، الف الفف واإلبداع اإلنساني ىو األصالة والتفرد والريادة ، فظؿ 
 . (ٜٖ)متواصبل مع حمـ البحث عف دالالت ومكامف الوعي تجاه الفكر والفف وربطو بالتغيير"

تتظافر مف خبلؿ االلواف والرموز  واالشارات  التعبير الفني والجمالي لمفناف  ودالالت إف سمات
والحركات وعمميات الحذؼ والتكرار التي يجربيا الفناف أثناء اشتغاالتو عمى السطح التصويري ، 
فالخبرة التراكمية واألداء والوعي بالرؤية لممكاف والزماف تظير لممتمقي بطريقة تمنحو نوع مف 

ال مرئي وخفي في السطح البصري وىذا ما يبتغيو الفناف الديمومة واالستمرارية في تأمؿ ما ىو 
فاخر محمد بأف تكوف اعمالو ومنجزاتو غير مغمقة كما يسمييا ، باإلضافة الى انيا غير حسية 

 وقوانينيا متحررة وقابمة لمتأويؿ .

                                           
 
 
 

 



 

ٔٙ 

 

في  اف المفاىيـ الفنية واألساليب الحديثة والمتنوعة في طبيعة التكوينات البنائية الفنية     
جاءت لتكشؼ عف دالالت ومفاىيـ فكرية وتعبيرية وسمات واضحة في   لمفنافالمنجز الفني 

استخدامو لمرمز الذي اتخذ متسعًا مف الدالالت المتنوعة داخؿ المجتمع وفي شتى المجاالت 
لمحياة المعاشة، فالرمز ىنا قد تمثؿ في كؿ حركة مف حركات الفف الحديث عمى وفؽ طروحاتيا 

 ية والجمالية والتعبيرية الحديثة واعتمدت عمى صياغتيا وفؽ رؤية معاصرة  .الفكر 
وقد أوضحت المعطيات الفنية أّف ىنالؾ تقارب واضح وتناصات تعبيرية في توظيؼ الرمز في 

وىنا ترؾ الفناف  المنجز الفني المعاصر تمثمت مف خبلؿ رؤية الفناف الذاتية والموضوعية ، 
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،
 الفكرية التي يوظفيا مف خبلؿ اسموبو ورؤيتو الفنية وخاماتو المعاصرة . وطروحاتو

 مؤشرات اإلطار النظري  :
قوة في تحديد موضوعاتو وأساليبو  ياعن ينتجبيئتو ومجتمعو ، مع  وعبلقتو الفناف خبرة -ٔ

 جمالية وتعبيرية . و فكرية الفنية ذات قيمة
الموروث الحضاري لمعراؽ باعتباره العنصر االبرز  في تأسيس  ورموز اعتماد مفردات -ٕ

 .التعبيرية والجمالية بذات الوقت الفكرية و  اعمالو محققا دالالتو 
مف خبلؿ إعطاء الشكؿ نوع مف التحرر  الفكري والجمالي  تجمى عنصر التعبير -ٖ

مف خبلؿ المرموزات واالنسيابية واالفصاح عف القيـ الروحية والتعبير عف االنفعاالت النفسية 
 .وااليحاءات ودالالتيا 

مجوانب يمثؿ لمفناف حالة إنسانية سيكولوجية وىو انعكاس ل  الفنيالفكر والتعبير داللة  -ٗ
 االخبلقية في الفف .

الفني متغير بشكؿ مستمر ، أي وفؽ االحداث والظروؼ وحسب رؤية  فكرة العمؿ -٘
 الفناف وبما يحقؽ اىداؼ وفكرة العمؿ الفني.

الفني وفؽ مفاىيـ فكرية وجمالية وتقنية مف خبلؿ طرؽ واساليب  تندرج الدالالت الفنية  -ٙ
 فنية مختمفة.

التي حممت مفاىيـ التعبيرية عف  ـ في السطح التصويري وتمثؿ االلواف العنصر المي -ٚ
 الفني . جماليات العمؿلـ وىو يشكؿ عنصرًا فاعبًل في تحقيؽ الحزف واألاالمؿ و 

استخداـ الطيور واالسماؾ رمزًا لمتعبير عف ذات االنساف مستفيدا مف دالالتيا لديمومة  -ٛ
 الحياة والسبلـ .



 

ٔٚ 

 

الواضح والميـ الى جانب فكرة ثنائية الحياة او الموت كاف لفكرة الحرب والسبلـ االثر  -ٜ
 والتي تندرج وفؽ محاوالتو التعبيرية .

التأكيد عمى الزماف والمكاف ودورىما الفعاؿ  في اظيار سماتو التعبيرية سيما مف خبلؿ  -ٓٔ
 . االرقاـ والسنوات والرموز والحركات  ولظروؼ معروفة لدى الفناف

حيوانية ونباتية ادمية و تعبيره باستعارات رمزية  وضوعاتو الفنية ومتصور عمى  الفنافأكد  -ٔٔ
 . مف خبلؿ مخيمتو العميقة 

عكست المضاميف الفكرية والتعبيرية التي تصور وقائع الحياة اليومية لممجتمع العراقي  -ٕٔ
ترتكز إلى المضموف الفكري لمموروث بروحية متناقمة ما قوية المعاصر ليصورىا الفف بعبلقة 

  .والتعبيرية والتجريدية والرمزيةبيف الواقعية 
يتداخؿ الرمز في مساحة واقعية مضمونًا  فاخر محمدلمفناف  بفعؿ اإلمكانية األكاديمية -ٖٔ

الطروحات وفؽ وتقنية وشكبًل اعتمادًا عمى الوعي الحضاري المتجذر تدعمو التقنية الحديثة 
 .معاصرةال الفنية

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

 :مجتمع البحث 
والذي استميـ مفرداتو ورموزه وعناصره  (فاخر محمد)لمفناف والمتنوعة الكثيرة الفنية  لؤلعماؿنظرًا 

المقاءات الشخصية مع الفناف فادة مف ست، قاـ الباحث باال وبيئتو المعاشة مف الموروث الحضاري
واالطبلع عمى اعمالو الفنية مباشرة في مرسمو الخاص وتحديد مجموعة ميمة مف اعمالو الفنية 

عمؿ  (٘ٔولمسنوات االخيرة مف منجزاتو الفنية والبالغ عددىا )وحدوده  وأىدافوالتي تخدـ البحث 
 .مختمؼ االشكاؿ والعناصر والرموز فضبل عف طريقة التشكيؿ واالسموب 

 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 .

ؼ االعماؿ الفنية في اساليبيا  الفكرية والرؤية الفنية التعبيرية شكبًل ومضمونًا اختبل -ٕ
صورًا عديدة حيث حممت االعماؿ المختارة الى الفارؽ الزمني بيف عمؿ واخر ،  باإلضافة

 البحث . اىداؼمما يتيح لمباحث تحقيؽ (  فاخر محمد)اعماؿ الفناف في  لدالالت الرمز
 

 منيج البحث  :
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 اعتمد الباحث المنيج ) الوصفي التحميمي ( في تحميؿ عينة بحثو .
 أداة البحث :

باالضافة الى االطار النظري في تحميؿ عينة البحث .اعتمد الباحث المؤشرات التي اسفر عنيا 
 المقاببلت الشخصية مع الفناف .

 
  تحميل عينة البحث :

 (1انموذج )
 اسـ الفناف : فاخر محمد 

 رموز رافدينية اسـ العمؿ : 
 المادة : اكريميؾ عمى كانفاس

 سـ ٘ٚٔ× سـ  ٓٛٔالقياس : 
 ٕٙٔٓتاريخ االنتاج : 

العائدية : مقتنيات رئيس الوزراء 
 .مصطفى الكاظمي 

 
 
 

يجسد العمؿ الفني مجموعة مف االشارات الداللية ذات التعبير الرمزي المختمؼ ، اذ نجد       
       .محمد( وزع عناصر منجزه الفني بطريقة بعيدة عف الواقع وتفاصيمو الحقيقيةاف الفناف )فاخر 

عناصر  مفردات ىندسية مربعة احتوت ت عمىاشتمم تفي ىذا المشيد التصويري تكوينا يصور
شارات ،عبلمات وأرقاـ ، كتابات صورية ومسمارية ، ب ممثمةتشكيمية  أشكاؿ)حيوانية ، رموز وا 

قدـ سطحًا أف يُ  مف الموروث الحضاري الرافديني ، حيث استطاعاستمدت  حروؼ مستعارة (
شارات وصور ، وجعؿ مف المتمقي  يحيط بالمعنى الكمي لممشيد أف تصويريًا صمبًا مف رموز وا 

البعض، ومع العالـ  التصويري عبر عبلقة ىذه الرموز واإلشارات والصور مع بعضيا
عمى السطح التصويري بتقنية ىذه المفردات التشكيمية  وزعتقد و ، وراءىا  لمتضمفالميتافيزيقي ا
( بتسمسؿ عمودي وافقي ، ٕٗمربعات متجاورة وعددىا ) إلىـ المشيد العاـ قسَ تُ ، طبلئية كثيفة

الذي افترشت بو  البرتقالي واالوكرمع بعضيا يتمركز فييا  الموناف  األلوافوامتزجت مختمؼ 
 . والكتابات الصورية والمسمارية السومرية  الطبلئية فتراصفت الرموز األرضية



 

ٜٔ 

 

فكر وتطمعاتو عبر  عف ةبصرية غير معزول ومرموزات جميعًا استعارات المربعاتتعد        
 ، إنيا تشكيمة عميؽ ماورائيعالـ ب وىي بشكؿ وأخر ترتبط مف الماضي الرافديني امتدادىا

الجذور أشكالو الحضارية لتمتد مع  تناصاتبنا إلى حيث تشاء  ترتقيمختمفة مف الرموز 
 والرموز ، تعوـ فييا الخطوط في معالجة األشكاؿىناؾ فراغات و  ، السومريةلمحضارة  األصيمة

 لممعالجة تتميز بالكثافة القصوى تناغمية ؾ يشيد السطح التصويري ليذا العمؿ عمىولذل
 . والصياغة في البنية التركيبية واإلنشائية لمخطاب البنائي لمعمؿ الفني

 عمى السطح التصويري إنتاج العبلمة الصورية االىتماـ في الفناف )فاخر محمد( وقد أولى     
بعض الرموز الصورية المقطعية ذات ونجد قرأ بتنوع ، بحيث تنطوي عمى أكثر مف مدلوؿ وتُ 

لنباتية متناصة مع الكتابة السومرية الصورية والتي تميزت في تمجيد الحياة المفردات الكونية وا
ضفاءاالجتماعية ذات الطابع الديني العقائدي فضبل عف محاكاتو لمطبيعة صوريا  الجمالية  وا 

لمتكويف العاـ لممقطع الصوري ؛ فالكتابة السومرية بشكؿ عاـ والصورية بشكؿ خاص وجدناىا 
   .بط بالزراعة والحياة والديف عمى حٍد سواءذات مدلوؿ رمزي مرت

الكتابة السومرية الصورية ؛  و الحيوانية المجردةمف العبلمات والرموز  الفناف أرادفقد       
صراره اإلنسافمدلوؿ اندفاع  إلىلتوحي بتاريخية النص ليصمنا  عمى توثيؽ الموروث الحضاري  وا 

 ممرموزاتل إنسانيوجداني  تعبيرالحيواف ىو  إلى اإلشارة إف؛ حيث  تأمميةبقيـ جمالية معرفية 
كما في الكتابة ظفت وحشرات مجردة قد و  ةوىناؾ رموز حيوانية صغير  الذي استعاف بيا ،

 إلىالتي بيف فييا التطور الذي حصؿ عمى الكتابة السومرية وانتقاليا و الصورية والمسمارية 
 الصورة . 

      
الى مدرسة حداثوية تجريدية يراد منيا بث رؤية فكرية وتعبيرية تحاكي اف العمؿ الفني ينتمي   

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 المتجذرة لمموروث وفؽ معايير فكرية وتعبيرية وجمالية ،  االنتقاؿ مف خبلؿ رؤيتة
، واجتماعي  مسيرة الحياة البل متناىية ، كما يتسـ العمؿ الفني بطاقة تعبيرية تحاكي واقع بيئي

ىذا الواقع الذي ارتسـ بطريقة اسموبية تجريدية تمتمؾ مقومات االشارة والداللة ، واف توزيع 
االلواف واالشكاؿ ليس ببعيد عف حالة الحياة المستمرة 

باتجاه ورؤية فنية تحاكي روح  ومعطيات العيش 
 .المعاصرة 
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 (2عينة رقم )
 اسـ الفناف : فاخر محمد 

 سـ٘ٚٔ×ٓٛٔالقياس : 
 العمؿ : رموز رافدينية:اسـ 

  ٕٚٔٓ  تاريخ االنتاج :
 العائدية : مجموعة الفناف الخاصة

 
مف المفردات رموزًا  مجموعة مع المعاصر ( في منجزه الفنيفاخر محمدالفناف ) تعامؿ        

، ومف ىذه  الرافدينيةحضارة الالحضارية والتاريخية والتي تنبع مف  بيئتيا تتجذر نحووعناصر 
 وكتابات ورموز . وحيوانية المفردات ىي أشكاؿ آدمية ونباتية

مربع متقطع نحو اربعة جيات وكؿ جزء ىو عمؿ فني  عمى شكؿ انشأ بنية العمؿ التركيبية 
ذات دالالت نابعة مف مختمفة ورموز كتابات  وتحتوي بداخميا المموف عمى، يمتحؽ بالجزء االخر
وىي  مجردة ورموز تنتمي الى الكتابات السومرية الصورية أشكااًل  وىناؾ، ذلؾ الفكر الرافديني

باالضافة الى  الرموز االخرى ،  وظفيا الفناف كييئة البشر والصراع نحو الحياة التي  الحمقة
الداعمة لمسطح التصويري ومنيا يديف ترتفع نحو السماء وكذلؾ ىناؾ يخت او قارب صغير 

ي فوضى الحياة المزدحمة باالحداث ضمف واقع الحياة التي يتواجد بيا لعمو يمثؿ قارب النجاة ف
الفناف . والمثمث والذي يرمز الى الخصب والتكاثر والسنبمة السومرية وىي رمز الخير والوفرة 

 والعطاء .
استمد العمؿ بناءه مف خبلؿ التشكيبلت اليندسية والتجريدات واالنزياحات الدالاللية وفؽ رؤى    

لمتواصؿ وذلؾ الفكر المعطاء ، باالضافة الى دور البيئة  الفناف )فاخر محمد( ية انتيجياتعبير 
إف مايمكف اإلشارة ،  المحيطة بالفناف ومجتمعو فقد اخذ ذلؾ انعكاساتو داخؿ سطحو التصويري

الى تعبير ومف  مكاف الى اخرإليو ىو االنزياح الداللي لذات األشكاؿ الرافدينية عندما تنتقؿ مف 
وتوجو الفناف بعممو نحو العموـ الرافدينية المختمفة وادخؿ ، متغير والمحتوى، فالشكؿ ثابت ثاف

مف خبلؿ أعادة أنتاج وصياغة  ،الرموز الفمكية وجعؿ منيا محاكاة وتناغمات وواقعو المعاش 
بيئة فكر و الة أخرى لمتعبير عف قصديو معاصرة تحاكي الماضي شكبًل لكنيا تقوـ عمى رس

ف ىذا العمؿ قد اعتمد أسموبًا مزدوجًا بيف الحاضنة المعاصرة لمفعؿ وبيف األشكاؿ  ،معينة وا 
 مف تاريخ وحضارة ببلد الرافديف .المستعارة 

 
 (3عينة رقم )
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 فاخر محمد اسـ الفناف : 
   ذاكرة االرضاسـ العمؿ : 

 سـ ٓٓٔ×  ٓٓٔالقياس : 
 اكرليؾ عمى كانفاس الخامة والمادة : 
 ٕٛٔٓتاريخ العمؿ : 

 .الخاصةالعائدية : مجموعة الفناف 

في ىذا  سعى الفناف )فاخر محمد(      
إلى توظيؼ الرموز  المنجز التصويري

، والذي يجعؿ منو  السومري واألشكاؿ والعبلمات التي استمدت مف الموروث الحضاري السيما 
جميمة بيف األشكاؿ  تشكيمية تناغمًا واضحًا عمى السطح التصويري حيث يعمؿ عمى تولفو

وكذلؾ الشجرة والنخمة والسنبمة  الحيوانية والنباتية إلى جانب العبلمات والكتابات الصورية 
السومرية وىي دالاللة الخير والوفرة والعطاء ، وكذلؾ بعض الرموز التي انتشرت عمى محيط 

ـ كثير مف اعماؿ الفناف السطح التصويري ومنيا الخطوط والنقاط والقارب الصغير الذي الز 
والتي يربط مف خبلليا الماضي بالحاضر والبلمرئي بصوره مرئية يجسدىا مف خبلؿ المساحات 
البصرية المميئة بالتعبير والداللة المقروءة ، إلى جانب ذلؾ نجد األبعاد الجمالية المرتبطة بروح 

نساف وبيف بمده ومجتمعو حاضره التاريخ وعمقو وامتداداتو المعرفية والفنية التي تصؿ بيف اإل
 الفنية المعاصرة. برؤيتووماضيو ليجسدىا 

يحتفظ بالدالالت التي تحمميا األشكاؿ والرموز والعناصر في حضارة وادي  أف الفناف أراد     
مف خبلؿ  الرافديف حيث بقيت نفسيا ، ضمف إطار المنجز الفني إال انو أضاؼ ليا ُبعدًا جمالياً 

 تفي عممو عمى البنية الشكمية دوف إىماؿ البنية المضمونية بؿ تظافر  ية ، إذ رّكزرؤيتو التعبير 
براز اكبر قدر ممكف مف الجمالية المستندة إلى البساطة ، حيث  لبنيتافا في محاولة لتوظيؼ وا 

مع الموف البني او االوكر وىو لوف األشكاؿ تتحد في الموحة بصورة رئيسية مف خبلؿ االنسجاـ 
مما أعطى لمفضاء قيمة جمالية ذات دالالت وتعبيرات روحية نابعة مف ذلؾ الفكر  االرض
 العميؽ . الرافديني

بأشكالو التي يجردىا ويعامميا بقدر معيف وقد اخضع التركيب والبناء الفني لتصرفاتو الذاتية      
ي ، بحيث يمكف مف العالـ الواقع بأصوليامف االختزاؿ والتبسيط ليحافظ عمى الصبلت الوثيقة 
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 أعطى لذا ،تحديد عبلقاتيا مع بعضيا مف خبلؿ مدلوالتيا الخاصة النابعة مف قيميا في الواقع 
رموز لمعتقدات دينية في الفكر السومري باسموب وفؽ  جسدتىذا العمؿ دالالت رمزية 

الجماؿ الذي وظفو الفناف السومري ومع  إلىلبلقتراب  سيؿمعتمدا مبدأ التسطيح مما  ،معاصر
احتفظت بقيمتيا الجمالية ومضمونيا الفكري  إنيا إاللبعض الرموز  وتجريد واضافة تحوريو

في   لئلنساففيي مرتبطة بالجانب الحسي   والديمومة والتجدد والخصب والتكاثرالمتعمؽ بالخير 
أعباء الرؤية التعبيرية ذات المنحى لذا نجد إف السطح التصويري محّمؿ ب ، الماضي والحاضر

 .  لحياة الفناف الجمالي الممتزج باألبعاد الفكرية التي ترتبط بالجانب االجتماعي واإليديولوجي 
مانراه في رسـو األطفاؿ والرسـ البدائي  بسيطة تشبو أشكاؿ ونجد ىناؾ عودة مف الفناف الى  

اإلحساس بالحرية في التوزيع واإلحالة إلى في مشيد يدعو الى عمى المساحة التصويرية تتوزع 
الحياة البسيطة التي يحياىا ىؤالء األطفاؿ بما ينطوي عميو المشيد مف حساسية وبساطة وجماؿ 

 في معالجة المفردات التصويرية وبناء محيطيا .
 

 (4عينة رقم )
 اسـ الفناف : فاخر محمد 

 اسـ العمؿ : الطائر الجريح
 سـ ٓٛ×  ٓٓٔالقياس : 

 اكرليؾ عمى كانفاسالخامة والمادة : 
 ٜٕٔٓتاريخ العمؿ : 

 الخاصة .  العائدية : مجموعة الفناف
 
يجسد ىذا المشيد البصري ممحمة ارتبطت بالواقع المرير الذي مر بو العراؽ )بمد الفناف(         

يجري ويصوره الفناف وفؽ  ، فالعمؿ وحروب وعمى مدى ثبلث عقود مف الزمف مف ويبلت 
مشيد درامي متناسؽ وبصوره متسمسمو لتتحدث عف كثير مف ماعاشو بمد الحضارات في زمف 

 المعاصرة .
وىي ضمف مسمسؿ زمني اراد لو الفناف بيذه  قسميف عموي وسفمي العمؿ الفني الى  ينقسـ  

سقط جريحا الى االرض الطريقة ، حيث احتوى القسـ العموي مف السطح التصويري الطير وىو ي
بفعؿ قوى الشر والعدواف التي لـ تذر شيئا اال واباحة قتمو ومف خبلؿ الطائرة الموجودة في 

والتي توجو ضرباتيا نحو الطائر المستضعؼ الذي الحوؿ لو وال قوة تجاه ىذه الوحشية االعمى 
 وليا انزياحات داللية نحو االنساف .
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يفترش بو الجزء العموي مف العمؿ الفني ، اما القسـ السفمي  وكذلؾ داللة الموف االسود الذي  
مف السطح التصويري فيو المرأة تقؼ عمى قارب ولعمو قارب النجاة  وىناؾ رموز نباتية  
وحيوانية مجردة اراد بيا الفناف لبث روح االمؿ والحياة كونيا التنتيي ومستمرة رغـ االعداء 

رأة العراقية وىي رمز لمصمود والتحدي وىي الحياة بحد مموالتحديات ، وىناؾ رمزية خاصة ل
 ذاتيا كونيا النصؼ الثاني مف الموجودات .

وىي تمثؿ مجموعة مف الرموز الداللية لمحياة المفعمة بالروح واالمؿ ، فيناؾ الطفؿ واالـ   
لرؤية واالب وىناؾ اشارة الى التاريخ والحضارة ، فضبل عف التشكيؿ الموني الذي يدلؿ عمى ا

التعبيرية لئلنساف ومدى الممارسات الحياتية المستقرة التي اصطدمت بفعؿ دخوؿ قوى الشر 
والظبلـ والمتمثمة باعداء الحياة واالنسانية الى بمد السبلـ والتعايش )العراؽ( وارادوا اف يطمسوا 

ر وابدالو التاريخ والحضارة وموت االنساف ، وىـ يعمموف عمى زعزعة الفكر االنساني المتحض
 بفكر اجرامي . 

فتو ليذا السطح التصويري اذ كاف التعبير تمثؿ يفي تول (فاخر محمد)ىذا ما أراده الفناف      
 مف خبلؿ تمؾ الرموز االشارية التي تحاكي مرحمة ميمة مف حياة االنساف العراقي المعاصر .

ور والغياب ، بيف الميؿ والنيار اف الرؤية التعبيرية تجسدت مف خبلؿ تمؾ الثنائية بيف الحض    
، بيف الخير والشر ... انيا الثنائية التي تمثؿ التعبير الحقيقي لمذات مف خبلؿ تفكيؾ البؤرة 

 المركزية وتشظييا .
اف التعبير الفني تجسد في ىذا المنجز مف خبلؿ الفعؿ السيكولوجي لئلنساف  الفنافوجد       

يجعؿ الفكر االنساني  او االخر الذي يحمؿ مف التعبير ما سواء عمى مستوى النزعة العدوانية
محمؿ بروح حياتية ترتقي بنزعة انسانية معاصرة تنشد الخير واالستقرار والعيش بسبلـ بعيدًا عف 
الخراب والتدمير الذي تنشده قوى الشر والظبلـ ، لذلؾ امتزجت ىذه الموحة بيف التعبير الذاتي و 

 (فاخر محمد )ف خبلؿ مجموعة مف العناصر الفنية التي وظفيا الفنافالموضوعي معًا وىذا تـ م
تعبيريًا فكريًا و  وتشكيؿ ىذا المشيد البصري الذي يمثؿ خطابًا موجيًا الى االخر وىو يعد خطابًا 

 اعبلميًا وتواصميًا ويجسد ممارسات انتياؾ حقوؽ االنساف اتجاه الفرد والمجتمع .و 
 

  (5عينة رقم )
 الفناف : فاخر محمد اسـ 

  المبلؾ الحارساسـ العمؿ : 
                                          سـ٘ٚ×٘ٚالقياس : 

 ٕٕٓٓتاريخ العمؿ : 
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 .الخاصة العائدية : مجموعة الفناف 
 
نصًا بصريًا متكامبًل يحاكي الفني )المبلؾ الحارس( لمفناف )فاخر محمد(  يجسد ىذا العمؿ      

بينما كاف فضاء  واسود بطريقة اسموبية مختمفة ، اذ يتوسط العمؿ أمرأه ترتدي ثوبًا ابيضالواقع 
ينقسـ نحو قسميف عموي وسفمي ، وتتداخؿ االلواف مع بعضيا في اعمى العمؿ الفني   الموحة 

بينما يتجمى الموف االبيض في الجزء السفمي مع قارب النجاة الذي يستخدمة الفناف في ىكذا 
عمى السطح تنتشر ت لبلشارة الداللية والرمزية لوجود االمؿ والعودة لمحياة مرة اخرى ، موضوعا
 عناصر تشكيمية متعددة تعد رموزًا داللية لمتعبير عف الضرورة الداخمية . التصويري

يمتمؾ الفناف )فاخر محمد( القدرة التخيمية والحدسية في قراءة المشيد الواقعي وبثو برؤية       
يحيؿ الى اشارات داللية  ة وتعبيرية تغاير المألوؼ ، فالمشيد البصري لو مف التعبير ماجمالي

تتجو الى معاني المرأة بوصفيا األـ واالخت والزوجة اال اف الفناف يركز في ىذا المشيد عمى 
دور االـ في المجتمع وما يرتبط بيا مف دالالت الحب والسعادة واالماف واأللـ والحزف بفعؿ 

مارسات التي يؤكدىا الزمف اتجاه االـ ، لذا نمحظ اف الفناف اعطى مبلمحًا تعبيرية تمتزج بيف الم
السعادة والحزف معًا ، فالموف االبيض يشير الى معاني تعبيرية تسمو نحو المثالية وتتجو نحو 

خرى ومضة االمؿ البلمتناىية وىي تتفاعؿ مع الموف االخضر الذي توسـ العناصر التشكيمية اال
في المشيد وىو داللة لمتعبير عف الحياة والخصب باإلضافة الى الطيور واالسماؾ والنباتات 
التي ليا عبلقة وثيقة بحياة االنساف وطبيعة معيشتو وال يمكف فصمو عف البيئة والمجتمع المحيط 

 بو والطير ىو داللة السبلـ والمحبة .
في المجتمع نمحظ اف الفناف )فاخر محمد( منح  اف المرأة )االـ( بوصفيا الرابط الرئيسي     

مشيده البصري الدور الرئيسي ليا ، فيي تعمؿ عمى الحراؾ الفاعؿ بيف كؿ شيئيات المحيط 
والفناف ىنا ليس ببعيد عف مسميات المحيط البيئي فيو ينشد روح التفاعؿ مع كؿ  الخارجي ،

تجسد بو الشكؿ والموف ناف والذي المعطيات الجمالية مف خبلؿ ذلؾ التعبير الداخمي لمف
 .والمضموف 

فيو يروي افكاره مف خبلؿ الوانو خبلؿ طرحو الجمالي عف نص تشكيمي  يبحث الفناف مف 
التي يستعمميا ويصور االشكاؿ وىي مندمجة مع العالـ المحيطي الخارجي وىو  الجميمةالبراقة و 

كامف في افكاره ذات النزعة في حركة وصيرورة مستمرة ويؤلؼ اشكالو وراء الخياؿ ال
)الميثولوجية( فيو يبحث مف خبلؿ خيالو عف اشياء مفقودة في ذاكرة الفناف وفي الحياة التي 

 .وفؽ رؤيتو الفنية وطروحاتو المعاصرة  يعيشيا
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 (6عينة رقم )
 فاخر محمد اسـ الفناف : 
 الطير واخبار الحرب اسـ العمؿ : 

 سـ ٘ٚ×  ٘ٚالقياس : 
 ٕٕٔٓالعمؿ : تاريخ 

 . الخاصة العائدية : مجموعة الفناف
 

في انجاز ىذا  )فاخر محمد(اعتمد الفناف       
خراجوالعمؿ  بشكؿ تعبيري وجمالي وفؽ رؤيتو  وا 

عمى عناصر ورموز رافدينية وما تحممو ىذه الفكرية لمعمؿ واشتمؿ في معظـ عناصرة التشكيمية 
جموس اشير مموؾ فكرية ترتبط بالجانب الديني واالسطوري ،والمستوحاة مف  أبعادالمفردات مف 

 السومرييف وىو الممؾ كوديا وىو يتمتع بمنصب عالي مف القوة والييبة .
مركز لو مف خبلؿ جموسة عمى كرسي العرش والذي استولى عمى الجزء االكبر مف والذي يرمز  

ف تحتو داللة رمزية اراد منيا الفناف ايصاؿ فكرة العمؿ الفني وبموف السماء واخضرار االرض م
الى اوج عظمتيا وتطورىا  (لكش)الممؾ ودولتو وحكمة الذي وصمت بو السبللة السومرية 

وعصرىا الذىبي انذاؾ وىو يحتضف الطير وىو داللة ورمزية السبلـ التي ارادىا الفناف وىو ياتي 
ي مثميا الفناف عمى يسار السطح التصويري ، وىي والتباخبار الحرب مف الجية الثانية المعادية 

داللة لوقتنا الحاضر والحروب اليمجية  عمى الشعوب المستضعفة التي المبرر ليا سوى البقاء 
 .عمى كرسي العرش مف قبؿ المموؾ والرؤساء 

وىي ترمي بقوتيا عمى  ودونت ىذه الصفحة عمى السطح التصويري مف خبلؿ الطائرات الحديثة 
الخير واالمؿ وكذلؾ داللة الموف االسود الذي يمثؿ الظمـ والظبلـ ، وىناؾ بعض الرموز  جانب

 كالشجرة والسنبمة وىي داللة الخير والوفرة والعطاء واالمؿ بالحياة وديمومتيا .
 إلىالرافدينية مف خبلؿ تجسيد شخصيتيا وصواًل االيقونة اظير الفناف صياغات فنية ليذه     

يتبيف اف الفناف قد تعامؿ مع الشخصيات بدقة واضحة  إذبقراءة جديدة ،  أحداثياصياغة  إعادة
 ، السومريةمكة موالسمطة التي كانت تتمتع بيا الم اإللوىيةالرافديني يمثؿ رمز  الممؾ إظيارفي 

عمؿ عمى  فانوالرافدينية  واألشكاؿلمرموز  صياغتو بإعادةومف ىذه الخصائص انطمؽ الفناف 
اسطوري جديد يتخذ مف الصياغة الشكمية القديمة منطمقا وحافزا لو ،مانحا شكمو  بمورة شكؿ
جمالية تنسجـ وروح العصر باالعتماد عمى تحميؿ الشكؿ الموروث وفؾ تكويناتو  اصيةالجديد خ

 يحققو الفناف في عممو المعاصر ، شكؿ جديد ،    إلىوجزئياتو وصوال" 
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والرموز االسطورية في حضارة وادي الرافديف بقيت  األشكاؿالدالالت التي تحمميا  إف          
 الفكرية ليا بعدا جماليا مف خبلؿ رؤيتو أضاؼالفناف  أف إالالمنجز الفني  إطارنفسيا ، ضمف 

 . التعبيرية
ويعالج موضوعًا دراميًا ويحاوؿ  السومرييف أحداثأف يعيد لنا  )فاخر محمد(استطاع الفناف     

، وفي السمطة واستغبلليا في بناء الدولة والمؤسسات ال لمفساد والطغياف عمى الرعية تجسيد فكرة 
الذي يكشؼ عف استثمار واضح لخبرة ىذا الفناف في  األمرالوقت نفسو يعكس لنا االنتقاـ والكره 

صياغة الشكؿ والمضموف كتركيبة ضمف نطاؽ اسموبو  في  أشكالوتطويع ىذه الفكرة مع 
مزدوجة ، ووجود الوضع الجمالي المستمد قدراتو مف منظومة الفناف التخيمية يتداخؿ فييا القديـ 

في بناء التكوينات االنشائية االسطوري والواقع المعاش بنظرة اسموبية معاصرة تعتمد عمى الرؤية 
 .  الشكؿ والمضموف يتداخؿ فييا 

لفني رؤية تعبيرية حاضنة لمعطيات جمالية مف خبلؿ توظيؼ الفناف لمرموز يشكؿ المنجز ا    
واألشكاؿ الرافدينية ، لما ليا مف أبعاد ترتبط بالجانب اإلنساني والمجتمعي والحضاري ، إذ أنيا 
بشكؿ وبآخر تعد عبلمات تمتمئ بمضاميف روحية وأخرى عقمية ، إلى جانب البعد الحسي ؛عمى 

تتشكؿ لدية معطيات البلشعور الجمعي ، األمر الذي يجعمو يسعى إلى إبراز  اعتبار إف الفناف
عادة صياغتيا  الحضارة التاريخية ليذا البمد المعطاء وما ولدتو مف منجزات ونتاجات فنية ،وا 

 برؤية فنية معاصرة مع االحتفاظ بذلؾ الفكر النَير .

 : النتائج واالستنتاجات: الفصل الرابع 
 النتائج :
المستعارة واالساطير  القصصتدويف صياغة و اعماؿ الفناف فاخر محمد باعادة تميزت -ٔ

مضامينو التشكيمية بتوافؽ انتيؿ مف ذلؾ الموروث الحضاري ، وبتصور ذىني معاصر 
 وانسجاـ بيف الشكؿ والمضموف .

مما يشير  ذات مرجعيات رافدينية فاخر محمد الرموز المستخدمة في اسطح الفناف  -ٕ
الى تجسيد دالالت فكرية وتعبيرية وجمالية تنسجـ وتمؾ التطمعات الرؤيوية نحو 

 .الحضارة
مختمؼ الرموز الرافدينية )اآلدمية، الحيوانية، النباتية ،  )فاخر محمد(استخداـ الفناف  -3

 مف رموز وغيرىا، الكتابات الصورية والمسمارية ، الطيور واالسماؾ اليندسية   ،المركبة
( والمعبرة عف قيمة فنية وفؽ رؤيتو المتأثرة بالبيئة الحياة اليومية في وقتنا الحاضر 

 . التعبيرية والجمالية وباسموب رمزي ناتج عف المضاميف الفكرية و  المحيطة بو



 

ٕٚ 

 

يستميـ الفناف باستقداـ القيـ الموروثة مف خبلؿ التعبير عف االشكاؿ والرموز والقصص  -4
لمموروث باالضافة الى توظيؼ العناصر الجمالية في البناء  والطقوس االسطورية

 . التكويني مف تكرار وتناظر بمختمؼ االساليب التعبيرية
المضاميف التي تصور وقائع الحياة اليومية  لمفناف) فاخر محمد(تعكس االعماؿ الفنية  -5

ف الفكري ترتكز إلى المضمو  (بعبلمات ورموز)لممجتمع العراقي المعاصر ليصورىا الفف 
 لمموروث بروحية متناقمة ما بيف الواقعية والتعبيرية والتجريدية والرمزية .

رؤية الفناف وتطمعاتو وعبلقتو بالبيئة فرضت عميو أشكاؿ ورموز تميؿ نحو استخداـ  -6
العناصر اليندسية والخطوط العشوائية ورسوـ االطفاؿ في تركيب األشكاؿ وتناسقيا 

ويعبر عف جماليات الشكؿ والمضموف مف خبلؿ البنية  التصويريعمى السطح وتباينيا 
 .وبأبعاد ذات معنى روحي التركيبية لعناصره الفنية 

أسست لفكرة انطمقت لتؤدي فاخر محمد التي وظفيا الفناف التنوع في عناصر التكويف  -7
دور مؤثر عمى المستوى الفكري والتعبيري لموضوعاتيا مف جية ، والمستوى الجمالي 

 الناتج عنيا بواسطة اساليبو وتقنياتو المعاصرة مف جية أخرى .
 االستنتاجات :

الموروث  معالتناغـ مف خبلؿ سطحو التصويري  فاخر محمد( )الفنافؿ شكَ  -ٔ
نتجت عف  التيو  ةمعاصر الحضاري بتقنيات ومضاميف وطروحات فكرية وتعبيرية 

ليجد فييا الفناف مكانو في ذىنية المتمقي وذوقو ،  الزماف والمكاف ذىنية تخطت حدود 
ومنيا ما كاف عمى مساس بالمضموف كقيمة فكرية طقوسية أو محمية تتزامف والمجتمع 

 .  مف خبلؿ مرموزاتو التي تحاكي واقعو المعاش المعاصر كشكؿ ذات معنى 
 
 
 

 التوصيات :
 لمرموز الفنية المعاصرةات خاصة يوصي الباحث مف خبلؿ ما توصؿ اليو باف تكوف ىناؾ دراس

لمعرفة االنعكاسات السيكولوجية واالجتماعية واالقتصادية عمى  في ضوء بيئة مختمفة لمفنانيف
 . وتناصاتو الرمزية  فكرتو وتعبيره  الفني

 المقترحات :
في  الشعارات الرسمية لممؤسساتلمرموز المستخدمة في والفمسفية  االيديولوجيةاالبعاد  -ٔ

 .  العراؽ



 

ٕٛ 

 

 رسـو الفنانات العراقيات في والتربوية الرمز ودالالتو النفسية  -ٕ
 
 
 
 

 ( مجتمع البحث1ممحق رقم )
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(ٕ) 
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ٕٜ 

 

 

 
(ٔٓ) 

    
(ٔٔ) 

 
(ٕٔ) 

    
(ٖٔ) 

 
(ٔٗ) 

 
(ٔ٘) 

 
 (2ممحق رقم )

 جدول مجتمع البحث

 التاريخ القياس المادة العملاسم  اسم الفنان ت

 2221 سم75×75 اكرليك عمى كانفاس تموث فاخر محمد 1

 2221 سم75×75 اكرليك عمى كانفاس  الطير واخبار الحرب  فاخر محمد 2

 2222 سم75×75 اكرليك عمى كانفاس ذاكرة حرب  فاخر محمد  3
 2221 سم75×75 اكرليك عمى كانفاس  عناصر الحياة  فاخر محمد  4

 2216 سم175×182 اكرليك عمى كانفاس  رموز رافدينية  فاخر محمد  5

 2222 سم75×75 اكرليك عمى كانفاس المالك الحارس  فاخر محمد 6

 2219 سم 82×122 اكرليك عمى كانفاس الطائر الجريح  فاخر محمد 7
 2218 سم122×122 اكرليك عمى كانفاس ذاكرة االرض  فاخر محمد 8

 2216 سم 65×65 اكرليك عمى كانفاس تجريد محمدفاخر  9

 2222 سم65×175 اكرليك عمى كانفاس خطوط وفضاءات  فاخر محمد 12
 2217 سم 122×162 اكرليك عمى كانفاس ذاكرة مستعارة فاخر محمد 11



 

ٖٓ 

 

 
 

  احاالت البحث :
 . ٚ، ص ٕٛٓٓ، دار الينابيع ، دمشؽ ،  ٔمفمح ، فيصؿ : ىيكمية الرمز في الوجود ، ط .ٔ
جابر أحمد : الصورة الفنية في التراث النقدي والببلغي ، القاىرة ، دار الثقافة لمطباعة ،  عصفور ، .ٕ

 . ٛ، ص ٜٗٚٔ
، دار المشرؽ ، المكتبة الشرقية ، لبناف ) بيروت ( ،  ٕٔالبستاني ، فؤاد أفراـ : منجد الطبلب ، ط .ٖ

 . ٕٗٓ،  ص ٜٙٛٔ
 . ٖٙ٘ص  1691دسة : ذوي القربى ، ، قم المق 1، ط  1، جمٌل : المعجم الفلسفً ج صميبا  .ٗ

 
 . ٙٙ، ص ة القرآنية عند الشريؼ المرتضى عباس ، حافظ : الدالل .٘
الدوري ، عياض عبد الرحمف : دالالت الموف في الفف العربي اإلسبلمي ، أطروحة دكتوراه منشورة ،  .ٙ

 . ٖٗ – ٖٖ، ص  ٜٜٙٔكمية الفنوف الجميمة ، بغداد ، 
 . ٛٓ٘دار المشرؽ ) المطبعة الكاثوليكية ( ، ص ،  ٕ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 .ٓٔ
 .214، ص1891ائد، ثٍرَد، د.ن، مسعُد، ججران، انر .ٔٔ
 .948، ص1877انجعهجكً، مىٍر، انمُرد، ثٍرَد، دار انعهم نهمالٌٍه،  .ٕٔ
مطر، اميرة حممي، في فمسفة الجماؿ مف افبلطوف الى سارتر، القاىرة، دار الثقافة لمطباعة والنشر،  .ٖٔ

 .155، ص ٜٗٚٔ
انقبٌرح، انٍٍئخ انعبمخ نهكتت  رٌد، ٌرثرد، انترثٍخ عه طرٌك انفه، د عجد انعسٌس تُفٍك جبٌَد، .ٗٔ

 .25، ص1871َاالجٍسح انعهمٍخ، 
 ( مف سورة آؿ عمراف .ٔٗاآلية ) .٘ٔ
 . ٜٕٚالمنجد في المغة واالعبلـ ، لمجموعة مف الباحثيف ، صػ  .ٙٔ
 . ٓ٘٘المعجـ العربي االساس ، لمجموعة مف كبار المغوييف  ، توزيع الروس ، ص .ٚٔ
ت : سمير عمي ، منشورات وزارة الثقافة واالعبلـ ،  دار  يونغ : االنساف ورموزه ،، كارؿ غوستاؼ  .ٛٔ

 ٜٔ، صػ  ٜٗٛٔالحرية لمطباعة ، بغداد : 
عبد الرحمن ، عبد الهادي : سحر الرمز ؛ مختارات في الرمزية واالسطورة ، دار الحواء للنشر  .ٜٔ

 . 14، ص 4991والتوزيع، الالذقية _ سوريا ، 

 2219 سم62×52 اكرليك عمى كانفاس خطوط وفضاءات  فاخر محمد 12
 2221 سم122×122 كانفاساكرليك عمى  تموث  فاخر محمد 13
 2216 سم75×42 اكرليك عمى كانفاس كوالج  فاخر محمد 14
 2219 سم 72×62 اكرليك عمى كانفاس حركة الطير  فاخر محمد 15



 

ٖٔ 

 

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

 . ٜٔيونغ ، كارؿ كوستاؼ : االنساف ورموزه ، المصدر السابؽ ، ص .ٕٔ
 . ٖٚ، صٜ٘ٚٔريد ، ىربرت : الفف والمجتمع ، ت : فارس متري ، دار القمـ ، بيروت ، لبناف ،  .ٕٕ
،  ٕٜٜٔالحياة ، ت: عبد اليادي عباس ، دمشؽ ، االدياف و  –سيرنج ، فيميب : الرمز في الفف  .ٖٕ

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

 ٖٔٔص
 . ٚٗ، ص ٜٗٙٔكروتشة ، بنديتو : المجمؿ في فمسفة الفف ، ت: سامي الدروبي ، دمشؽ ،  .ٕ٘
،  ٜٓٚٔالفنوف التشكيمية ، دار المعارؼ في مصر ، القاىرة ، يوناف ، رمسيس وآخروف : محيط  .ٕٙ

 ٕٛص
 ٜٔٚٔىاوز ، ارنولد : الفف والمجتمع عبر التاريخ ، ت : فؤاد زكريا ، دار الكتاب العربي ، القاىرة ،  .ٕٚ

 . ٛ٘، ص
جامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ، تطور األسموب في أعماؿ فائؽ حسف  : ، جناف محمد احمد .ٕٛ

 . ٖٓ، ص ٜٜٚٔاختصاص رسـ ،  كمية الفنوف الجميمة قسـ الفنوف التشكيميةبغداد 
 تموز / آب  ٖالعدد ،وزارة الثقافة والفنوف   ،  مجمة الرواؽ، الفف الشتكيمي بعد الثورة  : كامؿ ،عادؿ .ٜٕ

 .ٕٙ٘، ص  ٜٛٚٔ،  مؤسسة رمزي لمطباعة ، 
دار الكتب لمطباعة  ،  مية الفنوف الجميمةك، جامعة بغداد  ، اإلبداع في الفف  :قاسـ حسيف صالح ،  .ٖٓ

 . ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ، ص ٜٛٛٔجامعة الموصؿ ، والنشر 
العناوي  ، محمد: سمات التحديث في رسـو فاخر محمد ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  عبيد ناصر .ٖٔ

   . ٜٕٓٓكمية الفنوف الجميمة ، جامعة بابؿ ، 
 –م ، مراجعخ ٌحٍى وجٍت ، دار انىٍضخ انعرثٍخ دٌُي ، جُن : انفه خجري ، ترجمخ : زكرٌب إثراٌٍ .ٕٖ

 . 21، ص  1864انقبٌرح ، 
 . فً مىسل انفىبن ، انحهً / حً ثبثم 19/4/4144نقبء اجراي انجبحج مع انفىبن ثتبرٌخ   .ٖٖ
، فً كهٍخ انفىُن انجمٍهخ ، جبمعخ  4119/  2/ 17نقبء أجراي انجبحج مع انفىبن ) فبخر محمد ( ثتبرٌخ  .ٖٗ

 ثبثم
مسعم ، روب مٍري : تىبص انشكم فً رسُمبد فبخر محمد ، مجهخ وبثُ نهجحُث َاندراسبد ، كهٍخ  .ٖ٘

 . 411،  ص  4116( ، انسىخ األَنى ،  1انفىُن ، جبمعخ ثبثم ،انعدد ) 
 فً مىسل انفىبن ، انحهخ / حً ثبثم . 4144/  4/  19نقبء اجراي انجبحج مع انفىبن ثتبرٌخ  .96

 
 فً مىسل انفىبن ، انحهخ / حً ثبثم . 4144/  4/  19انفىبن  ثتبرٌخ  نقبء أجراي انجبحج مع .ٖٚ
/  11/  47ٌَبة ، احمد عهً : عبنم اندٌشخ َانسحر ، نُحبد انفىبن فبخر محمد ، صحٍفخ انعراق فً  .ٖٛ

1899 . 
نرأي األردوٍخ دعسخ ، حسٍه : انهُحخ انعرثٍخ َفه انتُاصم اإلوسبوً : فبخر محمد ومُذجب ، صحٍفخ ا .98

  1889/  9/  5  فً

 

 

 

 

 



 

ٖٕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر :
 القرآف الكريـ .  -
 ابراىيـ ، زكريا : كانت ، الفمسفة النظرية ، القاىرة ، ب ت . .ٔ
 .ٗابف منظور ، لساف العرب ، المجمد األوؿ  ، دار لساف العرب ، بيروت ، ب ت ، ج .ٕ
، دار المشرؽ ، المكتبة الشرقية ، لبناف ) بيروت ( ،  ٕٔ: منجد الطبلب ، ط البستاني ، فؤاد أفراـ .ٖ

ٜٔٛٙ.  ، 
 .ٜٚٚٔالبعمبكي، منير، المورد، بيروت، دار العمـ لممبلييف،  .ٗ
الحجاج ، احمد شمس الديف : االسطورة في المسرح المصري المعاصر ، الكتاب االوؿ ، دار الثقافة  .٘

 .ٜ٘ٚٔلمطباعة والنشر ، القاىرة ، 
 . ٜٛٙٔالحكيـ ، راضي : فمسفة الفف عند سوزاف النجر ، دار الشوؤف الثقافية العامة ، بغداد ،  .ٙ
الدوري ، عياض عبد الرحمف : دالالت الموف في الفف العربي اإلسبلمي ، أطروحة دكتوراه منشورة ،  .ٚ

 .ٜٜٙٔكمية الفنوف الجميمة ، بغداد ، 
 .ٜ٘ٚٔس متري ، دار القمـ ، بيروت ، لبناف ، ريد ، ىربرت : الفف والمجتمع ، ت : فار  .ٛ
ريد، ىربرت، التربية عف طريؽ الفف، ت عبد العزيز توفيؽ جاويد، القاىرة، الييئة العامة لمكتب  .ٜ

 .ٜٓٚٔواالجيزة العممية، 
 . ٕٜٜٔاالدياف والحياة ، ت: عبد اليادي عباس ، دمشؽ ،  –سيرنج ، فيميب : الرمز في الفف  .ٓٔ
قاسـ حسيف : اإلبداع في الفف ،  جامعة بغداد ، كمية الفنوف الجميمة ،  دار الكتب لمطباعة  صالح ، .ٔٔ

 .ٜٛٛٔوالنشر ، جامعة الموصؿ 
 .ٜٗٙٔ، قـ المقدسة : ذوي القربى ،  ٔ، ط  ٔصميبا ، جميؿ : المعجـ الفمسفي ج  .ٕٔ
تموز / آب   ٖة والفنوف  ، العددعادؿ، كامؿ: الفف الشتكيمي بعد الثورة  ، مجمة الرواؽ ،  وزارة الثقاف .ٖٔ

 .  ٜٛٚٔ، مؤسسة رمزي لمطباعة  ، 
 عباس ، حافظ : الداللة القرآنية عند الشريؼ المرتضى. .ٗٔ
عبد الرحمف ، عبد اليادي : سحر الرمز ؛ مختارات في الرمزية واالسطورة ، دار الحواء لمنشر  .٘ٔ

 . ٜٜٗٔوالتوزيع، البلذقية _ سوريا ، 
، محمد: سمات التحديث في رسـو فاخر محمد ، رسالة ماجستير غير منشورة ،   عبيد ناصرالعناوي .ٙٔ

 .  ٜٕٓٓكمية الفنوف الجميمة ، جامعة بابؿ ، 



 

ٖٖ 

 

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

 ف .( مف سورة آؿ عمرأٗالقرآف الكريـ ،اآلية) .ٛٔ
كارؿ غوستاؼ يونغ : االنساف ورموزه ، ت : سمير عمي ، منشورات وزارة الثقافة واالعبلـ ،  دار  .ٜٔ

 ، . ٜٗٛٔالحرية لمطباعة ، بغداد : 
 .ٜٗٙٔكروتشة ، بنديتو : المجمؿ في فمسفة الفف ، ت: سامي الدروبي ، دمشؽ ،  .ٕٓ
 . ٜٜٚٔمجدي ، وىبو ، معجـ المصطمحات في المغة واألدب ، لبناف ،  .ٕٔ
 . ٕٓٔٓ، دار مجدالوي ، عماف ،  ٔمحمد ، ببلسـ : المثاقفة واالتصاؿ عف طريؽ الفف ، ط .ٕٕ
محمد احمد ، جناف : تطور األسموب في أعماؿ فائؽ حسف ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة  .ٖٕ

 .ٜٜٚٔبغداد ، كمية الفنوف الجميمة ، قسـ الفنوف التشكيمية ، اختصاص رسـ 
، دار الفكر العربي ،  ٔ، ط ٔ: االسس التأريخية لمفف التشكيمي المعاصر ، ج محمد حسف  ، حسف .ٕٗ

 .ٜٗٚٔبيروت  ، 
المدني ، عز الديف :  مسرحة التاريخ ىروب أـ تجديد ،  آفاؽ عربية  ، مطابع دار الشؤوف الثقافية  .ٕ٘

 .  ٜٜٚٔ، ٗٔ، السنة  ٘العامة ،  العدد
 لممبلييف ، بيروت ، ب ت  .مسعود ، جبراف : رائد الطبلب . دار العمـ  .ٕٙ
 .ٜٔٛٔمسعود، جبراف، الرائد، بيروت، د.ف،  .ٕٚ
 مصطفى ، إبراىيـ ، وآخروف ، المعجـ الوسيط ، مؤسسة الصادؽ لمطباعة والنشر ، طيراف ، ب ت. .ٕٛ
مطر، اميرة حممي، في فمسفة الجماؿ مف افبلطوف الى سارتر، القاىرة، دار الثقافة لمطباعة والنشر،  .ٜٕ

ٜٔٚٗ. 
 العربي االساس ، لمجموعة مف كبار المغوييف  ، توزيع الروس ، . المعجـ .ٖٓ
 .ٜٛٚٔ، طيراف ،  ٖ٘معموؼ ، لويس ، المنجد في المغة ، ط .ٖٔ
 .  ٜٙٗٔ، بيروت ، ٕمعموؼ،لويس : المنجد في المغة ، ط .ٕٖ
 . ٕٛٓٓ، دار الينابيع ، دمشؽ ،  ٔمفمح ، فيصؿ : ىيكمية الرمز في الوجود ، ط .ٖٖ
 ، دار المشرؽ ) المطبعة الكاثوليكية (. ٕ المنجد االبجدي ، ط .ٖٗ
 المنجد في المغة واالعبلـ ، لمجموعة مف الباحثيف ، . .ٖ٘
ىاوز ، ارنولد : الفف والمجتمع عبر التاريخ ، ت : فؤاد زكريا ، دار الكتاب العربي ، القاىرة ،  .ٖٙ

ٜٔٚٔ. 
 . ٜٓٚٔالقاىرة ،  يوناف ، رمسيس وآخروف : محيط الفنوف التشكيمية ، دار المعارؼ في مصر ، .ٖٚ
يونغ ، كارؿ كوستاؼ : االنساف ورموزة ، ت : سمير عمي ، دار الشوؤف الثقافية العامة ، بغداد ،  .ٖٛ

ٜٔٛٗ . 
 المقاءات الشخصية مع الفنان :       

 في منزؿ الفناف ، الحمو / حي بابؿ . ٕٕٕٓ/ٕ/ٖٔلقاء اجراه الباحث مع الفناف بتاريخ    -ٔ
، في كمية الفنوف الجميمة ، جامعة  ٕٛٔٓ/  ٗ/ ٚٔلقاء أجراه الباحث مع الفناف ) فاخر محمد ( بتاريخ    -ٕ

 .بابؿ



 

ٖٗ 

 

، في كمية الفنوف الجميمة ، جامعة  ٕٛٔٓ/  ٖ/ ٖٓلقاء أجراه الباحث مع الفناف ) فاخر محمد ( بتاريخ  -ٖ
 . بابؿ
 .الفولدرات والمعارض الشخصية لمفناف  -ٗ
 المنشورات التي تخص الفناف عمى مواقع التواصؿ االجتماعي . -٘
 

 


