التراث الشعبي في
الرسم العراقي المعاصر
درا�سة حتليلية
م.م� .آالء علي �أحمد

م�شكلة البحث :
ان درا�سة مفردات املوروث ال�شعبي الت�شكيلية يف املجتمع العراقي  ,تلقى ال�ضوء على �سمات
�أخ ��رى يف جمتمعن ��ا العراق ��ي  ,حيث ُتعد م ��ن �أحد مكون ��ات ال�شخ�صية العراقي ��ة  ,ومن هذه
ال�سمات � ,سمة الأ�ستمرار  ,مبعنى �أن هناك بع�ض املفردات الثقافية القدمية ي�ستمر بقائها يف
املجتم ��ع العراقي حتى الآن  ,ظاهرة املوروثات ال�شعبية جذورها �ضاربة اىل عهد القدماء (. )1
فهي موجودة يف كثري من تف�صيالتها اىل الآن كما كانت يف العراق القدمية  ,على �سبيل املثال
 ( :مفردة العرو�سة التي تثقب باالبرة لأتقاء �شر العني  ,واحل�سد  ,والرقية املتعددة الأغرا�ض
....ال ��خ ) وميثل فن امل ��وروث ال�شعبي حمور ًا هام ًا وطريقة حي ��اة ذات طقو�س مميزة جذبت
اهتم ��ام �شتى الفنانني على �أختالف جن�سياته ��م  ,وبخا�صة فناين الغرب بعد عدائهم للجانب
الروحي  ,نتيجة للدينامية ال�صناعية التي تعم طريقة حياتهم يف هذه الآونة  ,ومن ه�ؤالء فنانو
الأجت ��اه ( النابي )  , Nabisكم ��ا تكمن �أهمية هذا الفن يف كونة م�ستقى من منابع �أ�صيلة
منها الفن الأ�سالمي والقر�آن الكرمي  ,والفن البابلي والفن الآ�شوري القدمي  ,ولذا ميثل الفن
ال�شعبي العراقي روح ًا مت�صلة بني طبقات ال�شعب يف حدود دور هذا النوع من الفن والذي ميثل
حم�صل ��ة �أنتقائي ��ة لكل الفنون يف �شت ��ى الع�صور التي مرت بها الب�ل�اد ( . )2حيث ترجع جذور
املوروث ال�شعبي يف العراق اىل القرون الأوىل للتاريخ امليالدي � ,أي مع بداية الع�صور القدمية
وكل ما ُمي ��ت اىل الأ�ساليب ال�شعبية � ,أ�ستمر هذا الفن حمتفظ ًا بتقاليدة القدمية حتى الع�صر
احلا�ض ��ر  ,حي ��ث ت ّكونت ل ��ه �شخ�صية تغلب عليه ��ا مظاهر الطابع الأ�سالم ��ي والعربي  ,مت ّيز
امل ��وروث الرافديني الفن ��ي يف ( النحت والر�سم ) مبنجزة �أكرث من موناليزا �سومر  ,اىل ا�سد
بابل  ,اىل الثريان املجنحة يف نينوى  ,وقدمت االجيال العراقية املبدعة ر�ؤيا فنية �ساحرة غاية
يف اجلم ��ال  ,من خ�ل�ال املنحوتات ال�ضخمة والهائلة واملتنوعة م ��ن التماثيل ال�صغرية واللقى
( )1نظرية الرتاث  ,د .فهمي جدعان � ,ص. 16
( )2الرتاث والتجديد  ,ط ,1د .ح�سن حنفي ـ دار التنوير  ,بريوت � ,1981 ,ص. 11
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احل�ضارية اىل الر�سم على الأواين الفخارية �أو تزيني املعابد يف �أور وبابل والنمرود  ,وقد زينت
تل ��ك الأبداعات املتاح ��ف العاملية يف اللوفر ولن ��دن و�أ�سطنبول واملتاحف الأخ ��رى التي هُ ر َبت
له ��ا الآث ��ار العراقية التي يقدر عددها ( � )170ألف �أثر ًا ح�ضاري� � ًا  ,وتبعها ( � ) 15ألف قطعة
�أثارية نهبت من املتحف العراقي  .كذلك مت ّيز الفن الأ�سالمي يف العمارة الأ�سالمية والقباب
املده�ش ��ة والري ��ادة الفاخرة والأهتمام باخلط الذي �أ�صبحت املدر�س ��ة العراقية عالمة فارقة
فيه  ,وتزخر مفردات الفن ال�شعبي يف العراق مبجموعات هائلة من رموز الرتاث ال�شعبي ذات
ال ��دالالت والعالمات والر�سوم والأ�شكال والن�صو�ص والكتابات  ,والتي حتوي العديد من القيم
الت�شكيلي ��ة والتعبريي ��ة  ,والتي ميكن الأ�ستف ��ادة منها يف �صياغات ت�شكيلي ��ة تتفق مع مفاهيم
احلداث ��ة يف الف ��ن  ,وخا�صة جمال الر�سم والنح ��ت  ,فاملفردات الت�شكيليــــــــــــ ��ة فـــــــي الفــــن
ال�شعبـــي وارتباطها باملفاهيم
الأ�صيلة والأ�ساطري لها عقيدة يف الوجدان ال�شعبي  ,فاملوروث ال�شعبي تتالقى فيه الأ�صالة مع
احلداثة يف اجلمع بني خربة الفنان واملعرفة مبفهومه املوروث واحلفاظ على الهوية  ,و�أ�شكال
الأب ��داع ال�شعبي الأ�صي ��ل ( . )1ولذا متثل مفردات املوروث ال�شعبي م�ص ��در ًا هام ًا من م�صادر
الر�ؤية لدى الفنان الت�شكيلي العراقي ع َرب ع�صور تلك املفردات امليتافيزيقية املطل�سمة  ,ذات
الطاب ��ع الرم ��زي من ناحية واخلداع ��ي من ناحية �أخ ��رى  .والتي ت�ضرب بجذوره ��ا بعيد ًا يف
اعم ��اق الت�أريخ  ,ورمب ��ا اىل �آالف ال�سنني عن ��د القدماء البابلي�ي�ن  ,وال�سومرين واحل�ضارات
القدمي ��ة بوجه ع ��ام  ,ان هذه املفردات بدائي ��ة فطرية تفتقر اىل حنك ��ة الر�سام  ,واىل قدرة
املل ��ون العارف بالن�س ��ب  ,وقواعد املنظور  ,ولكنه ��ا معربة موحية مثلها مث ��ل مفردات الو�شم
الت ��ي ا�ستلهمه ��ا الفنان العراقي املعا�صر مل ��ا فيها من فطرة ورمزية مع�ب�رة ( . )2ومن ثم ف�أن
ه ��ذه الت�صورات والر�ؤى  ,وان كان ��ت اخلرافة م�صدرها � ,إال انها كان ��ت بالن�سبة للأجتاهات
الفني ��ة احلديثة على جانب كبري م ��ن الأهمية  ,فيما بدا من مظاهر متثلت يف �أعمالهم الفنية
امل�ستلهم ��ة من طبيعة الرم ��وز الطوطمية واملفردات الرتاثية ال�شعبي ��ة ( . )3والتي كانت �شائعة
فيما قبل الت�أريخ  ,و�أ�صطلح علية عند الفنانني بـ ( ال�صوفية البدائية ) يف الفن  ,فالأجتاهات
الفني ��ة احلديثة لل�صورة املرئية تتج ��ه اىل الأ�ستلهام من الرتاث القومي وال�شعبي  ,ومن فنون
احل�ض ��ارات القدمي ��ة كم�صادر �إله ��ام للفنانني يف م�ستهل ه ��ذا القرن على �ض ��وء النظريات
احلديث ��ة التي الهم ��ت بدورها قادة الفن ولفت ��ت �أنظارهم اىل مب ��ادىء واجتاهات فنية ذات
مذاه ��ب متعددة علمية وفل�سفية تتخذ يف الآداء طاب ��ع البداءه والفطرة وفنون الرتاث والعامل
الق ��دمي ( .)4فمنه ��ا الفنون ال�سحرية ثم الت�صوفية الدينية وما يتبعها من الطوطمية � .إن ذلك
هو مادفع بالباحث اىل تناول مفردات املوروث ال�شعبي بالدرا�سة لرغبتة ال�صادقة يف التو�صل
اىل نتائج قد ترثى اجلانب الت�شكيلي والرتبوي من خالل �إ�ستخال�ص الأ�س�س الفنية التي ترتكز
عليها تلك املفردات  ,والتعرف على �سماتها ومميزاتها مبا يرثى جانب الر�ؤية الفنية والتذوق
(� )1أوهاج احلداثة  ,درا�سة يف الدرا�سة املعا�صرة  ,د .نعيم اليايف ـ احتاد الكتاب العرب  ,دم�شق � , 1993 ,ص. 50
( )2نظرية الرتاث  ,د .فهمي جدعان � ,ص. 36
( )3امل�صدر نف�سه � ,ص. 25
( )4ينظر  ,الرتاث واحلداثة  ,د .حممد عابد اجلابري � ,ص. 162

األكاديمي 66

م.م� .آالء علي �أحمد

الرتاث ال�شعبي يف الر�سم العراقي املعا�صر( درا�سة حتليلية )

الفني لدى املمار�س  ,ودار�س الفن  .الأمر الذي ي�ساعد على بلورة �أجتاه فني يحمل يف �أعمالة
مالمح مميزة ت�شجع القدرات الفطرية والقدرة الأبداعية لذوي امليل نحو التعبري التلقائي يف
جماالت الفنون املختلفة  .و�أنطالق ًا من ذلك و�ضع الباحث ال�س�ؤال التايل :
ماه ��ي �أهمية تلك الأفكار واملوروثات ال�شعبية التي �أ�ستخدمها الفنانون يف �أعمالهم الفنية وما
ه ��ي املنطلقات الأ�سا�سية والأ�ص ��ول التي تنبع منها تلك املوروثات الت ��ي متيزت ب�إثراء جوانب
الر�ؤى الفنية والتذوق الفني لدى الفنان املعا�صر ؟
�أهمي��ة البح��ث واحلاجة �إلي��ه :تنطلق �أهمي ��ة البحث لكونه حماول ��ة لدرا�سة �أ�ستخدام
الفن ��ان املعا�صر امل ��وروث ال�شعبي يف �أعمالة الفني ��ة ب�إيجاد حلول ت�شكيلي ��ة معا�صرة لتوظيف
الدور التعبريي والرمزي ملفردات املوروث ال�شعبي للتعبري عن املو�ضوعات الآتية :
• املو�ضوع ��ات الت ��ي تعبرّ عن الأن�سان بجانبه امل ��ادي والرحاين مثل « احل�سد والروح « يف
عقي ��دة احلي ��اة مابعد املوت عن ��د القدماء وعالقتها بامل ��وروث ال�شعب ��ي يف الفل�سفة ال�صوفية
واجلماعات ال�شعبية الأعتقادية .
• مو�ضوع ��ات خا�ص ��ة بحي ��اة الباح ��ث ال�شخ�صي ��ة والأجتماعي ��ة يف حماول ��ة للتعب�ي�ر عن
ال�شخ�صي ��ة العراقي ��ة  ,حي ��ث تتلم�س احلي ��اة الفلكلورية ال�شعبي ��ة و�أرتباطها بنم ��اذج احلياة
يف املجتم ��ع املعا�ص ��ر  .وتكمن احلاجه لهذا البح ��ث ب�أنه حماولة لأف ��ادة الباحثني والدار�سني
واملهتم�ي�ن يف جم ��ال الفنون املختلفة وذل ��ك من خالل بحث الطرق املثل ��ى يف توظيف املوروث
ال�شعبي يف اللوحة الت�شكيلية عرب الأ�شكال الفنية لعدد من الفنانني العراقيني املعا�صرين .
هدف البحث :الك�شف عن دالالت املوروث ال�شعبي و�أثره يف الفن العراقي املعا�صر.
حدود البحث :
• احلدود املو�ضوعية :ـدرا�سة املوروث ال�شعبي يف الفن املعا�صر
• احلدود الزمانية :ـالع�صور القدمية واملعا�صرة
• احلدود املكانية :ـبالد وادي الرافدين
مدخل اىل تاريخ الفن :
ترتب ��ط غاي ��ة فن الر�سم ـ بالرغم من بعده اجلم ��ايل ـ وتتج�سد عرب عالقات م�شرتكة بني وظيفة
الف ��ن  ,والغاي ��ات العامة للواقع احل�ضاري ـ والثقايف ب�صورة �أخ ��رى � ..أي ان الفن يرتبط بالفل�سفة
والقي ��م ال�سائ ��دة ثقافي ��ا ً وروحي� � ًا وما �شاكل ذل ��ك من ناحي ��ة  ,وترتبط كذل ��ك بالدوافع اخلا�صة
بحرفي ��ات هذا الفن وحمت ��وى لغته ومبحاوالت الفن ��ان الدائمة باخلروج ب�إ�ضاف ��ات هي يف الأ�صل
التعب�ي�ر عن التقدم العام يف هذا املجال م ��ن ناحية ثانية  ..بيد ان وظيفة فن الر�سم التنف�صل عن
التطور العام احلا�صل يف البنية الآجتماعية .
ولع ��ل اخلال�ص ��ة الت ��ي نعرفها عن تاريخ الفن الت�شكيلي القدمي يف الع ��راق  ,ت�ضعنا �إزاء معادلة
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وا�ضح ��ة وهي ان ر�ؤى الفن ��ان ارتبطت بالوظيفة الأجتماعية للفن �أولآً  ,ومبفاهيمه الفل�سفية  ,ثاني ًا
ومبعنى �أدق نكون �إزاء حقيقة ان الفن مل ينف�صل عن �صريورة احلياة وت ِّكونها احل�ضاري  ,وجتددها
م ��ن منظور فعل الأن�سان اخلالق  ,وهذا ما �أثبتته ح�ض ��ارة وادي الرافدين خالل الع�صور القدمية
 ,والو�سيط ��ة  ,وه ��ذا ما نح ��اول نثبته الآن � ,ضم ��ن حقبة التحديث و�ص ��و ًال اىل احلداثة ومالحمها
الوطني ��ة والقومي ��ة ,وعلى ٍكل فنان الأنتقال من احل�ضارة القدمي ��ة اىل املرحلة الو�سيطة ( الآموية
والعبا�سية ) ال يدفعنا اىل القنوط  ,بل اىل معرفة هذا التاريخ الذي دمرته احلروب وحمالت الغزو
اخلارجي  ,وعلى �سبيل املثال تعترب ر�سوم الوا�سطي خال�صة تاريخية ومناء داخلي للموروث العربي
 ,يجعلن ��ا �أمام تاريخنا القدمي  ,وجه ًا لوجه  .ذل ��ك ال لأن ر�سوم يحيى الوا�سطي تك�شف عن �صلتها
باحلا�ض ��ر املعا� ��ش فح�سب  ,وامنا عن ا�ستلهام متجدد جلوهر ال�ت�راث  ,ب�صورة ت�ضع اخللق الفني
بالتعبري الأ�صيل عن واقعة  ,وعن الأفق ال�شمويل لهذا الواقع .
وال ي�أتي هذا كرد فعل يقابل الغزوات الثقافية اخلارجية  ,و�أمنا كفعل �أ�صيل ملحتوى الفن  ,باملعنى
العام وال�شامل  ,ومن هنا كان ازدهار فن الت�صوير عظيم ًا  ,وجم�سد ًا ال يف فن املعمار فح�سب  ,بل
ويف الر�سوم اخلا�صة بالكتب وغري الكتب .
وعل ��ى ٍكل  ,كان للغ ��زو اخلارج ��ي �أثره املدمر على كاف ��ة امل�ستويات  ,ثقافي ًا وفني� � ًا  ,وبالذات �أثر
الغزو اخلا�ص ب�سقوط بغداد (  1258م ) على يد املغول  ,وكارثة �أ�ستمرار �آثار هذا الغزو للح�ضارة
العربي ��ة  ,مل تب ��د�أ �إال يف وق ��ت مت�أخر ق ��د يرتبط باحلرب العاملي ��ة الأوىل � ,أو بحمل ��ة نابليون على
م�صر العربية  .ولكن تاريخ النه�ضة العربية املعا�صرة مل يرتبط عملي ًا  ,وب�شكل مبا�شر �إال يف بداية
الأربعينات من هذا القرن  ,حيث كان الوعي القومي قد ا�ستعاد قواه وفعله احل�ضاري عامة  .وم�ؤرخ
الفن �سيالحظ  ,ان �أهم التجارب الفنية مل تبد�أ �إال يف هذه ال�سنوات ـ �أو قبلها قلي ًال ـ كما �أن امل�ؤرخ
هذا �سريى ان بداية الر�سم يف العراق  ,مل تبد�أ �إال يف هذه ال�سنوات من العقد الرابع واخلام�س .
العالقة بني الفن واملحتوى العام للأفكار ال�سائدة :
ل ��ن ندر� ��س هن ��ا ذلك البع ��د الداخلي اخلف ��ي املرتبط بروح الف ��ن  ,والذي يجع ��ل منه بالرغم
م ��ن حرك ��ة الزمان  ,خالد ًا �أو قادر ًا عل ��ى التجدد والنماء  ,بل �سنحاول ان ن� ��ؤرخ للعالقة بني الفن
واملحتوى العام للأفكار ال�سائدة  ,واحلية  .كما �سنحاول ان نربهن على ان �صلة الفن بالإن�سان هي ,
قائمة يف املرتبة الأوىل على البعد الأجتماعي مبعناه الدقيق والعميق  ,ومبعنى �أخر ان الفن اليظهر
كقيم ��ة ح�ضارية �إال ب�إعتباره عام ًال من عوامل احل�ضارة وبرهان ًا عملي ًا مميز ًا بني معنى احل�ضارة
وما يغايرها  .ولي�س هذا ان يعني الأن�سان �أو املجتمعات الرببرية مل ت�شهد فن ًا وفن ًا له �سحره ونفاذ
ب�صريته  ,وامنا �أق�صد من هذا ان للفن بعد ًا �أجتماعي ًا و�أفق ًا يرتبط مبجمل الت�صورات املتولدة من
املفاهيم والعالقات اخلا�صة واملتقدمة على ال�صعيد الروحي للإن�سان  ,كمخلوق جمايل �أو كمخلوق
ي�سعى اىل حتقيق اجلمال .
ً
والف ��ن وف ��ق هذه الفر�ضية � :أنعكا� ��س دقيق لن�شاط �أجتماعي عام  ,ونف�س ��ي وجمايل �أخريا � .أي
كون ��ه الينف�ص ��ل عن البعد الثقايف � ,أو ًال  ,والفني ثاني ًا  .ولكن البعد الأخري ي�سهم غالب ًا بتطوير هذا
الأنعكا� ��س اىل حماول ��ة لبلورة ر�ؤي ��ة �أجتماعية فنية و�إما ت�شكل �أمتداد ًا متط ��ور ًا لها �أو بدي ًال  .ومن
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هنا �سندر�س خ�صائ�ص فن الر�سم كقيمة �أجتماعية وفنية يف الوقت ذاته  .لكن �أهم ق�ضية البد ان
تبق ��ى حا�ض ��رة يف هذه الفر�ضية هي ان التاريخ الواقعي ينبغ ��ي ان يبقى وا�ضحا � .أي احلفاظ على
اخل�صائ� ��ص اخلارجية وعك�سها من خ�ل�ال الواقع االجتماعي وبعده الفن ��ي املرتبط بعدة عوامل .
وبالتايل نالحظ ان الأ�سلوب الفني  ,ما هو يف املح�صلة �إال مر�آة لهذا الواقع �أو ًال  ,وما هو �إال حماولة
للتجديد يف الر�ؤية ثاني ًا .
وفن الر�سم يف العراق  ,عموم ًا  ,حم�صور بني الفر�ضيتني ال�سالفتني  ,فهو �أمام انعكا�س �أجتماعي
ثقايف  ,و�أمام تعبري عن �أمتداد وتطور وحماولة لبلورة ر�ؤية فنية بديلة  .وعلى �أية حال  ,ف�أن التطور
احلا�ص ��ل يف الر�س ��م املعا�صر يف العراق  ,ي�شكل خطوة مهمة يف حركة الر�سم العربي املعا�صر  .و�أن
درا�سة البعد الأجتماعي بحد ذاتها تك�شف عن كون هذا املفهوم لي�س منف�ص ًال عن املفاهيم الأخرى
 ,ف�أن ��ا هن ��ا �أعتمد �أ�سا�س ًا يف منهج ��ي على درا�سة العوامل املكونة للظاه ��رة الفنية �أ�ص ًال  ,وبالتايل
ـ بع ��د ت ّك ��ون الظاهرة ـ �أقوم بتحليلها ومقارنتها بـ ( املثال ) الفن ��ي �أي املثال الذي يج�سد ال�صياغة
الفنية املعا�صرة .
ً
ً
وعل ��ى ٍكل ف� ��أن البع ��د الأجتماعي لف ��ن الر�سم يرتب ��ط �أوال و�أخ�ي�را  ,باملحتوى الع ��ام للح�ضارة
ولتطبيقاته ��ا اجلذري ��ة  .و�إذا كنا �سنعاين من �صعوبة يف الربهنة عل ��ى منوذجية هذا املثال  ,ف�أننا
يف الأ�ص ��ل مل ن�سع ��ى اىل ذلك  ,و�أمنا كنا نحاول هنا ان نبني �أث ��ر العمل الأجتماعي ـ بكل تعقيداته
ـ و�صلت ��ه بالف ��ن من خالل دور الفن  ,ومن خالل عالقة الفن ��ان املجددة للر�ؤية  ,ودور الفنان املغري
فكري ًا  ,وفني ًا يف التطبيق العملي .
الفن ك�أنعكا�س �إجتماعي :
ان الظ ��روف الت ��ي مهدت للفن الت�شكيل ��ي املعا�صر يف العقود الأوىل من ه ��ذا القرن  ,ارتبط
بعوامل عدة خمتلفة  ,بيد �أنها ترتبط ب�أ�س�س عامة منها �أرتباط ( الفن ) مبحتوى ثقايف جديد
ظه ��ر يف بداية العق ��ود الأوىل ـ العقد الثالث والرابع ـ ومل يكن وجود الفن الت�شكيلي �إال �ضرورة
عام ��ة �أرتبطت بتلبية هذه احلاجات بهذه الفئة الأجتماعية ذات الثقافة اخلا�صة ( . )1فبوجود
( در�س ـ مادة ) للر�سم يف املدار�س اىل ت�أ�سي�س معهد الفنون اجلميلة  /ق�سم الفنون الت�شكيلية
(  ) 1939يك ��ون هذا الفن قد فر�ض وجود ًا خا�ص ًا ل ��ه بالبناء الأجتماعي ويف التكوين الثقايف
امل�ستحدث  ,فالأعرتاف الر�سمي بهذا ( الدر�س ) الفني يعك�س لنا ق�ضيتني :
الأوىل  :ان الأع�ت�راف الر�سم ��ي �أعتمد على تلبية حاجات �ضروري ��ة تدخل �ضمن �صلب الواقع
الأجتماعي وعالقته.
ً
الثانية � :إ�ستجابة هذا الو�سط ن�سبيا لهذا الفن الذي �أحيا �صالت النا�س باحلاجات اجلمالية.
وعالق ��ة الو�سط الأجتماعي بالفن لها مايربرها من �ص�ل�ات بالفن ال�شعبي وباحلرف اليدوية
وم ��ا �شابه ذلك  .لهذا ف�أ�ستجابة الفن ��ان للمو�ضوعات الفنية  ,يف هذه املرحلة من الزمان ,مل
تك ��ن ا�ستجابة خارجي ��ة� ,أو ذات �أهداف كربى على �صعيد املحت ��وى الفني و�أبعاده احلقيقية ,
امنا ميكن فهمها ومعرفة مكوناتها من خالل ا�ستجابة الفنان للتعبري عن م�ستوى تذوقي وثقايف
( )1مقدمات �أ�سا�سية لدرا�سة اال�سالم  ,ح�سني مروة � ,ضمن درا�سات يف الأ�سالم  ,ط , 1جمموعة من الباحثني ـ دار الفارابي  ,بريوت و � , 1980ص52ـ. 53
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وا�ض ��ح لدى تلك الفئة من املتذوقني واملنت�سبني اىل رج ��ال ال�شعر والأدب والطبقات اجلديدة
ذات النفوذ واجلاه ( . )1فمن خالل درا�سة االعمال املنفذة ـ منذ بداية هذا القرن ـ غالب ًا
مات�ب�رز املو�ضوعات املتعلقة باملنظر الطبيعي وال�صور ال�شخ�صية واحلياة اجلامدة يف مقدمة
املو�ضوعات التي غدت �شائعـــة وكا�شفة بالتايل عن فهم امل�ستوى ( التذوقي ـ واجلمايل ) لتلك
املرحل ��ة من مراح ��ل تاريخنا احلديث  .وبالفعل ف�أننا نالحظ تك ��رار املو�ضوعات ب�صورة تدل
عل ��ى ( �سكونية) الواق ��ع الأجتماعي وحدود ر�ؤيتة بحدود ال تتج ��اوز الت�أمل اخلاطف وال�سريع
للحياة مما دفع بالفنان اىل ر�سم ( املناظر  ,ال�صور ال�شخ�صية  ,احلياة اجلامدة  ,وا�ستن�ساخ
ال�صور  ,واللوحات اجلاهزة ) وهذا ما حدد  ,بالت�أكيد من ( فعالية ) الفنان الأبداعية (. )2
بلورة ر�ؤية متقدمة :
بالرغ ��م م ��ن ان املو�ضوعات الأجتماعية يف حدود م�صطل ��ح ( الأنعكا�س ) �ستتكرر يف �أعمال
الر�سام�ي�ن الالحق�ي�ن  ,وغالب ًا ماتبدو هي ال�سائدة � ,إال ان الأعم ��ال ذات الر�ؤية املتقدمة والفهم
املو�ضوعي بحركة الواقع � ,ستكون الأكرث متثي ًال حلركة الر�سم  ,بعد منت�صف العقد الرابع وحتى
ثورة ( . ) 1958
وحمتوى هذه الر�ؤية جاء بعد :
ـ فهم الواقع  ,وجت�سيده ب�صورة تنم عن وعي فني .
ـ وعي فكري  ,يلتزم بخلق ال�شخ�صية الفنية  ,وت�أ�صيلها .
ـ بالت ��ايل  ,خلق املعادل بني جتربة الر�س ��ام امل�ستعارة من التجارب الأجنبية  ,وواقعه و ببعد فني
ي�ش�ي�ر اىل جت ��ارب ذات ر�ؤية جديدة للواقع  ,واحلياة مبعناه ��ا ال�شمويل  ,واىل العملية الأبداعية
ب�صورة خا�صة  .ولعل درا�سة االعمال التالية تكفي لوجود هذا الواقع الفني � ,أي عمل فائق ح�سن
ع ��ن املو�سيقيني  ,و�أعم ��ال حممود �صربي ال�شعبية  ,وبغداديات ج ��واد �سليم  ,وعمل �شاكر ح�سن
ع ��ن الوثب ��ة و�أعماله امل�ستمدة من ( �ألف ليلة وليلة ) وعمل ر�سول علوان ( املحلة ) ور�سوم حافظ
الدروبي للمدينة وامل�شاهد ال�شعبية املختلفة ( البنا�ؤون ) مث ًال وقرى خالد اجلادر  ,و�أعمال عطا
�ص�ب�ري  ,ال ��خ  .فمن خالل هذه الأعم ��ال نالحظ التنوع يف مو�ضوعات الفن ��ان  ,و�أت�ساع ر�ؤيته
الأحتماعي ��ة ( الت ��ي كانت  ,بال �شك مالزمة للتطور ال�سيا�س ��ي والثقايف ) و�أدراكه بان الفن لي�س
جم ��رد انعكا� ��س �سلبي للواقع  ,و�أمنا هو ـ الفن ـ تعبري عن ر�ؤي ��ة ت�سهم بخلق ت�صورات م�ستحدثة
تتج ��اوز الت�صورات ال�سابقة ولكن من خالل حتديد دقيق ملفهوم الأ�صالة �أو ًال  ,واىل مفهوم البعد
الفن ��ي ثاني� � ًا  .فالأ�صالة تعن ��ي بهذا املعنى  :حتديد املفهوم الثقايف للعملي ��ة الأبداعية  ,والبعد
الفن ��ي يعن ��ي  :جتاوز املفاهيم املدر�سي ��ة اىل مفاهيم �أكرث حترر ًا من املح ��اكاة والأجتاهات ذات
النمط التقليدي .ويرى الباحث �أن جتربة جواد �سليم يف �سياقها التاريخي والروحي  ,كانت ت�سري
يف ه ��ذا الأجت ��اه متام ًا و مبعن ��ى �أدق  :جنح جواد �سليم يف بل ��ورة ر�ؤية عميق ��ة ت�ستلهم املا�ضي ,
وتدر�س احلا�ضر من �أجل فن الينف�صل عن �ضمري اجلماهري ( ملحمة احلرية ) ال�شجرة القتيلة
(� )1أ�شكالي ��ة الأ�صال ��ة واملعا�صرة  ,الفكر العربي احلدي ��ث واملعا�صر �صراع طبقي �أم م�شكل ثقايف  ,د .حممد عابد اجلابري � ,ضمن الرتاث
وحتديات الع�صر يف الوطن العربي  ,ط , 2جمموعة من امل�ؤلفني ـ مركز درا�سات الوحدة العربية � , 1987 ,ص. 36
( )2امل�صدر نف�سه � ,ص. 38
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ـ ال�سجني ال�سيا�سي  ...الخ و ومن �أجل فن تتوحد فيه الر�ؤية اجلمالية بامل�ضمون ال�سيا�سي  ,على
ان ي� ��ؤدي هذا دور التحدي الأجتماعي  ,ودور الف ��ن وخ�صائ�صة باملعنى ال�شامل .لقد جنح جواد
�سلي ��م يف ه ��ذا املجال  ,كما جنح حممود �صربي يف خلق ر�ؤية بديلة ذات توجه �أحتماعي مبا�شر ,
ملمو� ��س  ,ويعتمد على الو�ضوح الذي يبلغ ح ��د الأف�صاح عن الأنحياز الفني  ,فلقد �أنحاز حممود
�ص�ب�ري مبك ��ر ًا يف التعبري عن الطبقات الكادحة والتعبري ب�شكل �صريح عن املحتوى ال�سيا�سي لها
 .بي ��د ان جتربت ��ي جواد �سليم وحممود �صربي تنحازان اىل خلق مناخ فني جماهريي  ,مناخ فني
يقوم على ( الفكرة )  .واذا جنح �سليم يف التعبري بعمق عن �أفكاره ف�أن حممود �صربي هو الآخر
كر�س فنه وبتعبريية ذات خ�صائ�ص قومية  ,يف التعبري عن فكرة �أرتباط املو�ضوع بال�شكل � .أما
فائق ح�سن  ,فكما نعلم و مل يخ�ضع الر�سم اىل الفل�سفة  ,رمبا كما �أرى � ,أبعد الفل�سفة عن الر�سم
لأ�سب ��اب �أبرزه ��ا قناعته ب�أن موهبته وحده ��ا قد �أرتبطت بوعيه اخلا� ��ص بالر�سم الواقعي  :فقد
ح ��ول الواقع اىل م�شهد �أجتماعي واىل عالقات وتقاليد و�صور وم�شاهد للحياة اليومية  :ال�صيد ,
القري ��ة  ,احل ��ب  ,وغري ذلك كثري  .و�أعتقد لهذا ال�سبب �أن فائق ح�سن �أ�ستطاع ان ي�ؤ�س�س قاعدة
عملية  ,حرفية للر�سم يف العراق  .و�أنه جنح لهذا ال�سبب يف دعم التجارب الأخرى الأكرث حترر ًا
م ��ن ه ��ذا املفه ��وم الواقعي  ,الذي �أر�س ��اه هو وغريه �أمث ��ال عطا �صربي وحاف ��ظ الدروبي وخالد
اجل ��ادر وغريهم  .ولكن حركة الر�سم مل تتوقف ل ��دى جيل الرواد  .ان الزمن يتقدم والر�سامون
ماع ��ادوا �أ�س ��رى املفاهيم املدر�سي ��ة  .ومع ان �أغل ��ب االجتاهات يف الر�سم الت ��ي ظهرت يف هذا
العق ��د ال�صاخب مل ت�ستم ��ر  ,ومل تتطور بالأجتاه ذاته الذي بد�أت فيه � ,إال ان حمتوى معظم هذه
التج ��ارب ق ��د تعدد  ,و�سار مبنهج اليختلف كثري ًا عنه �إال يف بع�ض امل�شكالت التقنية � ,أما املحتوى
 ,ف�إنه قد تو�ضح �أكرث ف�أكرث  ,و�صار �أكرث �أرتباط ًا بالغايات الفنية .
* املنه��ج امل�ستخ��دم �:أ�ستخدمت الباحثة يف درا�سته ��ا احلالية الو�صف لتحلي ��ل حمتوى العينة.
ويق�ص ��د بهذا املنهج ( وت�صوير الو�ص ��ف الراهن وحتديد العالقات بني الظواه ��ر والأجتاهات التي
ت�سري يف طريق النمو والتطور والتغري )  .ومت الأ�ستناد اىل هذا املنهج ملالئمته البحث .كما مت اخ�ضاع
العينة للتحليل و الو�صف والت�أويل  .وقف خطاب نقدي وح�سب �سياق توجه البحث .

* جمتم��ع البح��ث � :شم ��ل جمتمع البحث �أعم ��ال الر�سام�ي�ن املعا�صرين يف الع ��راق التي
تع ��ود فرتتها اىل جيل ال�سبعينات من الق ��رن الع�شرين حتى جيل (  ) 2009من القرن الواحد
والع�شرين .
( )1مقدمات �أ�سا�سية لدرا�سة الأ�سالم  ,ح�سني مروة � ,ص. 40
(� )2أوهاج احلداثة  ,د .نعيم اليايف � ,ص. 55
( )3الثابت واملتحول  ,ج� , 3أدوني�س ـ دار ال�ساقي  ,بريوت  ,بال ت�أريخ � ,ص. 25
(� )4أ�شكالي ��ة الأ�صال ��ة واملعا�صرة  ,الفكر العربي احلديث واملعا�صر �صراع طبقي �أم م�شكل ثقايف  ,د .حممد عابد اجلابري � ,ضمن الرتاث
وحتديات الع�صر يف الوطن العربي  ,ط , 2جمموعة من امل�ؤلفني ـ مركز درا�سات الوحدة العربية � , 1987 ,ص. 55
( )5الرتاث واحلداثة  ,د .حممد عابد اجلابري � ,ص. 15
( )6جملة الأداب  ,العدد (� , )1سنة  , 1956حممود �صربي  /م�شكلة الر�سم العراقي املعا�صر � ,ص 66ومابعدها .
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* عين��ة ابح��ث :ـتح ��ددت عينة البحث ب� �ـ (  ) 8لوحة فني ��ة انتخبت م ��ن املجتمع اال�صلي
للوق ��وف عل ��ى حجم القيا� ��س ل�سعة م�ساحت ��ه  ,و�أ�ستخدم ��ت ب�أختيار ق�ص ��دي لتمثيل املرحلة
الزمنية املحددة يف البحث  .ولعدم تكرار عمل فنان .
* �أداة البح��ث � :إعتم ��دت الباحث ��ة طريق ��ة املالحظة ف ��اداة بحثية حتليلي ��ة للعينة وتعني
امل�شاهد للظواهر دون تعديل �أو تغيري .
* حتلي��ل العين��ة  :تبنت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي لتحليل العينة الذي يعتمد على
تق�ص ��ي املعلومات ب�ي�ن العنا�صريف اللوحة الواحدة املحتدة القيم ��ة املح�سو�سة  ,املدركة داخل
العمل الفني مما ي�سهل �أدراك هذا العمل يف كل �أو�ضاعه ملعرفة خ�صائ�ص و�صفات الأعمال.
عزام البزاز
الو�صف الب�صري � :إت�سم املنجز الفني �أمنوذج ـ  1ـ �أ�شكال
ب�شري ��ة �صورت بطريقة م�ستوحاة م ��ن الواقع  .وتر�أ�س العمل
بقع ��دة �أ�شخا�ص رجال � .شخ�ص واقف يف الي�سار من اللوحة
رافع� � ًا ي ��ده اىل الأعل ��ى  ,و�شخ� ��ص يف اخللف من ��ه  ,ومييل
الأ�سل ��وب اىل تب�سي ��ط الأ�ش ��كال و�أختزال معظ ��م �أجزاءها
 ,و�أحت ��ل املو�ضوع معظ ��م اللوحة و�أنت�شر اجل ��زء االكرث منه
الأ�شخا�ص يف اجلانب الأي�س ��ر  ,و�أنت�شرت االلوان احلارة مع
�أن اخللفية كانت بالألوان الثانوية الباردة.
التحلي ��ل ال ��داليل � :إ�ستخ ��دم الفنان هنا الوان من�سجمة م ��ع البناء ال�شكلي ونظر ًا لقوة املو�ضوع
و�أحت ��واءه على ديناميكية �أو حركة م�ستم ��رة ف�أ�ستخدم الألوان احلارة احلمراء للتعبري عن االثارة �أو
الت�ضحية والت�أثري الأنفعايل العايل  ,و�أراد الفنان من هذا العمل �أن يو�ضح �أبعاده وحمققاته الأ�سا�سية
التي تزامنت مع �أحداث ووقائع يومية  .تداخلت االلوان مع بع�ضها البع�ض بطريقة التجريد  ,و�أحتوت
�ألوان بي�ضاء متداخلة مع احلمراء تبد�أ من �أعلى اىل �أ�سفل اللوحة لتدلل على �أبراز بع�ض من �أجزاء
الأ�شخا� ��ص املختزلة والل ��ون ال�سائد امل�سيطر على جو اللوحة لون الأث ��ارة العالية هو الأحمر املخفف
باالبي� ��ض م ��ع وجود �ضرب ��ات للون الأزرق بطريق ��ة مربعات ومثلث ��ات ك�أنها توحي ب�أ�ش ��كال هند�سية
ووح ��دات امل�شه ��د املنجز ن�شاهد فية منظور ب�سيط حيث �أن الأ�ش ��كال يف اجهة الي�سرى �أكرث و�ضوح ,
بينما يكرث الأختزال والتب�سيط يف ال�شكل كلما �إجتهنا نحو ميني اللوحة ,
ف�أ�صب ��ح ف�ض ��اء اللوح ��ة عبارة عن �أل ��وان متداخلة مع بع�ضه ��ا البع�ض � ,إحتوت عل ��ى بع�ض �ألوان
اخللفي ��ة الرمادي ��ة لكي يتحقق الت ��وازن وعدم ف�صل املو�ضوع عن ف�ضاءه � .أل ��وان اخللفية و�إثارة من
املو�ض ��وع و�ألوان ��ه بحيث جعل كتل ��ة الأ�شخا�ص تربز ب�شكل �أعل ��ى  .مييل الأ�سلوب الع ��ام لهذا املنجز
الفن ��ي اىل الأخت ��زال  ,متجه� � ًا نحو ت�شكيل هند�س ��ي يف طبيعة ت�شكيل بع�ض الكت ��ل من خالل تداخل
االل ��وان  ,بحي ��ث �أعطانا الفنان فكرة عن االن�سان لإظهار نوع ًا م ��ن الديناميكية لأجتاهيته امل�ستمرة
يف احلياة.
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ماهود احمد...
الو�ص ��ف الب�ص ��ري � :أن �أ�سلوب تكوين
اللوح ��ة �إمن ��وذج ـ  2ـ تتج�س ��د يف �أظهار
�ش ��كل فت ��اة بو�ضعي ��ة الوق ��وف �إحتل ��ت
اجل ��زء الأي�س ��ر يف اللوحة حامل ��ة مر�آة
بيده ��ا  .حيث �أحرز ال�شكل �أهمية كربى
على هذه اجلهة  ,مع ترك اجلزء الآخر
م ��ن اللوح ��ة دون وجود كتل ��ة  ,مع وجود
قارب بعيد و�أمتداد للون ال�صحراوي .
التحلي ��ل ال ��داليل  :كانت م�ساح ��ة اللوحة حتتوي على نظم لونية توزعت ب�ش ��كل مت�سا ٍو يف كل جزء
م ��ن �أج ��زاء اللوحة اللونية  ,متوازية ومتقاربة يف الدرجة اللوني ��ة وكانت �ألوان التكوين بني الدرجات
الداكن ��ة واالل ��وان البنية الفاحتة الت ��ي �أظهرت نوع من التج�سيم يف ال�ش ��كل  ,وحددته من �أعاله اىل
ا�سفل ��ه  ,وكان ��ت الألوان واملالب� ��س �أثر يف �إ�ضفاء ح� ��س و�أدراك جمايل ل�صفة واقعي ��ة لل�شكل  ,متثل
عاطف ��ة �أق ��رب اىل احلزن �أو ال�شع ��ور ال�سلبي ب�صفة عامة و�صفة ح�سية من خ�ل�ال املالمح �أو تعابري
وجهه ��ا وه ��ي تنظر يف امل ��ر�آة ف�ض ًال عن اجلو املغرب ال ��ذي ولدته �إن�شائية الأل ��وان املحلية التي توحي
بال�صح ��راء � ,إن ��ه �إن�سج ��ام للألوان ب�ي�ن الفاحت والغامق �أو الق ��امت  ,وجتاور درجات الل ��ون الواحد .
كالأ�صف ��ر والبني الهادئ ��ان �أعطيا لل�شكل قدرة على �إبراز عاطفة ب�إجتاه م ��ا  ,على �إعتبار ان ال�شكل
واقع ��ي املالم ��ح معربة رغم فق ��دان اللوحة الت ��وازن يف الت�شكيل فجاءت هذه اللوح ��ة بعالقات لونية
مدرو�سة حمققة للت�صوير املعرب .
لكن فقدان جانب من �صفة موازنة الكتلة مع ف�ضاء اللوحة الذي مت ّيز باللون البني و�ألوان �شاحبة
باهتة الحتتوي غنائية لونية ممكن �أن تثري �شعور بالراحة وال�سرور لدى امل�شاهد  ,بالنتيجة يظهر لنا
ا�سل ��وب حمق ��ق �شكال بوحدة غري متكاملة ومن�سجمة مع الف�ض ��اء  ,حتتوي على �ألوان تبد�أ من القامت
اىل الف ��احت لرتمز اىل حالة من حاالت الواقع م ��ع �أنعدام احليوية والأثارة العالية لقلة ن�صوع الألوان
ودرجة ت�شبعها وهي �ألوان باهتة مع ّربة .
عالء ب�شري ...
الو�ص ��ف الب�صري �:أحتوى املنج ��ز الفنى �أمنوذج
ـ  3ـ �أل ��وان خمتلفة تب ��د�أ باللون الرتك ��وازي الذي
�أحت ��ل اغل ��ب �أرج ��اء اللوح ��ة تعرب عن �ش ��كل ما ,
بطريق ��ة تبد�أ من الأعل ��ى اىل الأ�سفل حتى ت�صور
ب�شكل �أ�ستطاله  ,و�أحتوى ال�شكل على خطوط بلون
�أبي�ض ب�صورة عمودية داخل معه قليل من الأحمر
بنف� ��س اخلطوط ذاتها  ,وترك الفنان هنا م�ساحه
قليل ��ة لتمثيل خلفي ��ة اللوحة �ص ��ورت ب�ألوان باهتة
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ترابي ��ة من اجلان ��ب الأي�سر وتداخل الأحمر مع اللون الرتابي من اجلان ��ب الأمين �أمتد من �أعلى اللوحة
اىل �أ�سفلها .
التحليل الداليل :الألوان هنا باردة �صورت بطريقة التجريد مع وجود هدف رمزي يرمي �إليه الفنان من
خ�ل�ال الل ��ون ال�سائد كمو�ضوع اللوحة  ,معرب ًا عن حالة قد تكون �إيجابية �أو �سلبية  ,ووجود اللون الأبي�ض
بخط ��وط عمودية �أعطت �إ�ستطاله �أكرث لل�شكل لأنها تداخلت �ضمنه و�أ�صبحت جزء ًا منه  ,وداخل الفنان
خط ��وط حم ��راء داخل ال�ش ��كل  ,ك�أن تكون الطريقة لع ��دم ف�صل ال�شكل عن اخللفي ��ة بحيث تكون الكتل
�أو الكتل ��ة متجان�س ��ة مع اخللفي ��ة وي�صبح جزء منها غري منف�ص ��ل عنها  ,هذه الألوان الت ��ي �أ�ستخدمها
الفن ��ان وحدد بها مو�ضوع ��ه املجرد من الأ�شكال الواقعية املحتوي على رمزيف ه ��ذه اللوحة قليلة الأثارة
لأنه ��ا ال ��وان باردة التعرب عن قوة احلدث �أو املغزى منها كان اله ��دوء �أو ال�سكون حلالة ما  ,ورغم برودة
الألوان املتمثلة باللون الأخ�ضر ودرجاته مابني الغامق والفاحت الذي تخلله بع�ض الألوان الدافئة بخطوط
عمودي ��ة ماب�ي�ن الأحمر والرتابي والأ�صف ��ر �ساعدت على �أظهار قوة تعبريية حمقق ��ة �شيء ما وتوافق يف
ال�ش ��كل الع ��ام  ,ورغم اعتماد الفنان على الألوان الب ��اردة  ,الأخ�ضر ودرجاته مل يغفل الألوان احلارة يف
خلفي ��ة اللوحةيف اجله ��ه اليمنى �إحتاج هذا اللون لزي ��ادة ت�أثري الألوان الباردة وجع ��ل كتلة ال�شكل جزء
م ��ن اخللفية  ,بهذا حقق الفنان �أرتباط وثي ��ق بني ال�شكل والف�ضاء الذي يحيطه من خالل �أظهار البناء
التكوين ��ي الفن ��ي و�أعطاءه تو�ضيح فعال يف رمزيتة من خالل اللون و�أظه ��ار فعالية الألوان الباردة لتدلل
على حاله قد تكون �سلبية �أو �إيجابية وهناك رموز جمردة وخمتزلة
هناء مال اهلل ....
الو�صف الب�صري  :متثل ال�سطح التكويني �إمنوذج ـ 4
ـ �صليب معق ��وف م�شابه للرموز القدمية التي ظهرت يف
الأواين الفخاري ��ة ( فخاري ��ات �سام ��راء )  ,حيث كانت
احلركة م ��ن اليمني اىل الي�سار جت�س ��د باللون الأ�سود ,
حمت�ل ً�ا �أغلب اللوحة بحيث كانت خلفيته باللون الرتابي
الباهت الذي �ساد معظم اخللفية وجعلتها الفنانه ب�شكل
مربع ��ات �صغرية مت�ساوية احلج ��م  ,و�أنت�شر يف اجلانب
الأي�س ��ر اللون الأزرق وفي ��ه �ضربات من الل ��ون الأبي�ض
والأ�صفر متداخلة فيما بينها .
التحلي ��ل ال ��داليل � :إ�ستخدم ��ت الألوان هن ��ا بطريقة جتريدية تبد�أ من الأ�صف ��ر الرتابي املطعم
بالأبي� ��ض وقليل من الربتقايل اخلفيف �أ�سفل اللوحة والأزرق املطعم بالأبي�ض لتخفيف من حدة اللون
الأ�س ��ود امل�سيطر على جو اللوحة وهو �شكل ال�صليب ال ��ذي هو �أ�شارة �أو عالمة يعرب عنها عن حالة يف
املجتم ��ع  .مترك ��ز الل ��ون الأ�سود يف الو�سط و�أمت ��د بحركات اىل الزوايا الأربع ��ة ليتداخل مع �ألوان
اخللفية ويحقق التوازن لعدم تنافر الألوان حيث �أ�ستخدمت الفنانة �ألوان حارة يف الو�سط و�ألوان باردة
يف اخللفي ��ة لأبراز ال�شكل �أكرث وقيمة �أعلى �.أما اللون الأ�س ��ود ا�ستخدم لتحديد ال�شكل وهو ال�صليب,
وكان اللون الأ�سود �أبرز ال�شكل و�أعطاه عن�صر �سيادي وهو عالمة تكون �سلبية �أو �إيجابية .
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و�سماء الأغا ...
الو�ص ��ف الب�ص ��ري � :إ�شتمل ��ت اللوحة �إن ��وذج ـ  5ـ فتاة
م�ستلقية ب�ألوان متع ��ددة  ,تبد�أ من اللون الأحمر اخلالب
اىل الل ��ون االزرق والأخ�ضر  ,مع وج ��ود قطعة بلون �أ�سود
قريب ��ة من الفت ��اة يف مدخل ناف ��ذة  ,واملو�ض ��وع �صور يف
منت�صف اللوحة م ��ع ترك فراغات قليلة للخلفية املتماثلة
ب�ألوان باهتة بالأ�صفر الرتابي .
التحلي ��ل ال ��داليل � :إنت�ش ��رت الأل ��وان يف معظم �أرجاء
اللوح ��ة تبد�أ من الأحم ��ر الذي �سيطر عل ��ى العمل ب�أكمله
حي ��ث �أعطى قوة تركيز �أعلى للم�شاهد مما ع�ّبهرّ هذا اللون عن حالة فرح �أو �إثارة م�شاعر عاطفية ,
وتداخل ��ت الألوان يف بع�ضه ��ا يف اللون الأزرق منت�شر يف �أكرث من منطق ��ة يف �أرجاء املو�ضوع  ,وكانت
اخللفي ��ة ذات �أل ��وان ثانوية �أو �ألوان حملية حتتل جزء قليل  ,و�أعتمدت الفنانة هنا على �إبراز املالمح
ال�شخ�صي ��ة للفتاة  ,وهي م�ستلقية بطريقة هادئة  .وال�شكل �إحتل منت�صف اللوحة  ,فال منيز �إختزال
يف �أج ��زاء ال�شخ�صية وتفا�صيلها  ,بينمنا جند قوة الألوان امل�ستخدمة  ,واجلراء يف حركتها و�أمتداد
داخ ��ل ال�ش ��كل دون تردد  ,مما جعل اللون ميت ��د من �أعلى اىل �أ�سفل ليولد م ��ع الألوان املتداخلة معه
ديناميكي ��ة ح�سي ��ة عالية الأث ��ارة لتعرب عن �صفة الأنوثة للفت ��اة العربية  ,ف�ساعد ه ��ذا اللون الأحمر
املنت�شر على ذلك � .أعطى داللة �إيجابية قوية مت�صاعدة الأثارة لتعرب عن عاطفة ما قريبة من الفرح
 ,كم ��ا نالح ��ظ ان الأل ��وان زخرفية زاهية  ,ون�شاهد ج�س ��م املراة بدين  ,وهذا ي ��دل على الرفاهية ,
ونظم ��ت الألوان يف املنجز الفن ��ي ف�أظهرت فعالية عالية يف تكوين وجمالي ��ة بتوزيع الدرجات اللونية
وف ��ق البن ��اء ال�شكلي  ,متداخلة من درجة اىل �أخرى ووظيف ��ة بهارمونية عالية لتعرب عن ح�س ب�أجواء
�ساحرة .
النتائج :
1ـ الرمز مفهوم فعال يف العملية الفنية ملا له من قابلية يف التعبري عن املعاين بداللة ال�شكل واللون
2ـ �شموليته ��ا يف كل جم ��االت احلي ��اة  ,فهو مل يقت�صر على الكتابة والعالم ��ات و�إ�شارات الفنون  ,بل
دخل �ضمن ميادين احلياة العامة .
3ـ فعالية الرمز يف العمل الفني الأبداعي يعتمد على الرتاكم التجريبي للفنان بخالف العفوية  ,حتى
يطابق داللية متطلبات فكر زمانه .
4ـ من �أخ�صب امل�صادر الرمزية هي الرتاث القدمي  ,ب�أعتبار �أن جممل الفنون القدمية رموز.
5ـ هن ��اك وظيف ��ة بالغية لدالل ��ة اللون من قبل الفن ��ان اىل املتلقي �إما �إن تك ��ون غايتها بالغ جمايل
يخاطب احل�س الب�صري وذلك هو التجريد � ,أو دالالت �أ�صولها من دوافع �إنفعالية .
6ـ يبق ��ى امل�ص ��در الأ�سا�س ��ي والفع ��ال الرموز وال ��دالالت للون  ,ه ��و الطبيعة  ,وهذا م ��ا �أكده جممل
الفال�سفة القدماء واملعا�صرين والفنانني الت�شكيليني .
ً
7ـ لل ��ون داللة �إ�ستماه ��ا الأن�سان الأول من خالل �أحتكاكه مع الطبيعة وتط ��ور و�أ�صبح رمزا مع تطور
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الوعي الأن�ساين  ,فدخل كلغة رمزية يف الأ�شارات حيث املالب�س والرايات وغريها من الأمور .
8ـ الل ��ون جان ��ب م�ؤثر يف �إنفعاالت الأن�سان الذاتية وتلك ه ��ي التي حتدد داللة اللون  .ولذلك التوجد
ثباتية يف داللتة من فرد اىل �أخر يف كل زمان ومكان .
9ـ ح ّل اللون حمل ال�شكل يف الفنون املعا�صرة  ,ليعطي �إنطباع باحلركة ب�سبب ت�أثري درجة لونية على
�أخ ��رى فيدخل الهرمون  ,ف�أ�صبحت العالقات اللونية ت�ؤثر على �إح�سا�سات ب�صر املتلقي وك�أنها �أنغام
مو�سيقية .
10ـ �إ�ستلهم الفنان العراقي املعا�صر  ,رموزه وداللتها من م�صادر عدة وهي :
�أ ـ املوروث ال�شعبي والرتاث الفلكلوري  .ب ـ موروث وادي الرافدين والأ�سالمي .
بينما �أ�ستلهم �ألوانه وداللتها من امل�صادر التالية :
�أ ـ الألوان املوجودة يف الفنون ال�شعبية حيث املالب�س وال�سجاد وبع�ض الأدوات ذات الأ�ستعمال اليومي
� ..أي الفلكلور .
ب ـ �ألوان الطبيعة املحلية  ,ال�صحراء  ,الأهوار .
ج ـ الألوان امل�ستمدة من الفل�سفة الأ�سالمية ومنها ال�شعر والقر�آن والأخر جاء من الفنون الأ�سالمية
حيث الزخرفة املجردة والقباب الأ�سالمية  ,واخلزف الأ�سالمي وما اىل ذلك .
الأ�ستنتاجات :
1ـ الل ��ون متغ�ي�ر يف داللته اىل الأخر  ,حيث يعتمد على دواخله و�أنفعاالت ��ه الداخلية مع نف�سه �أو مع
الواقع .
2ـ الطبيع ��ة لعبت دور مه ��م يف ظهور �ألوان �أ�ستخدمه الفنان للتعبريعما يف داخله لأجناز عمل فني
رائع .
3ـ �آداء الل ��ون و�أنواع ��ه وتع ��دد الأ�سالي ��ب امل�ستخ ��دم بها اىل ظه ��ور مدار�س كث�ي�رة فنية تغريت يف
�إ�ستخدامها للون  ,وك ًال لها نظرة خا�صة كاملدر�سة ( التعبريية  ,التجريدية  ,الرمزية ) .
4ـ �إ�ستلهم الفنان �ألوانه ورموزها وداللتها من الطبيعة � ,إ�ضافة اىل ذلك  ,كان للح�ضارات الأ�سالمية
والفلكلور ال�شعبي دور يف �إظهار مالمح جديدة للون وعديدة �ساعدت على تنوع �إ�ستخدام الألوان .
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