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 ملخص البحث
 واألجنـاس األسـاليبالفن العراقي الحديث للعديد مـن التحـوالت علـى صـعيد  َض تعّرّ◌◌َ     

ـــذ نشـــوءالفنيـــة المتنوعـــة وا الفـــن الحـــديث فـــي العـــراق فـــي  لتـــي ظهـــرت بمراحـــل متنوعـــة من
 أعقبـــهثـــم ) الفـــن أصـــدقاءجمعيـــة (ومعـــارض  أعمـــالمـــن القـــرن العشـــرين فـــي  األربعينيـــات

عـــام ) الـــرواد(جماعـــة  الفنيـــة فـــي مطلـــع الخمســـينيات مثـــلالتحـــول نحـــو ظهـــور الجماعـــات 
 وأجناســاً  اســاليباً  األخيــرةحيــث طرحــت  1951عــام ) بغــداد للفــن الحــديث(وجماعــة 1950

متنوعة كالتعبيرية والتكعيبية وكذلك مجاالت الرسم والنحـت والخـزف وتصـميم الملصـق، ثـم 
جديــدة  أشــكالآخــر نحــو عقــد الســتينيات حيــث التوجــه نحــو  هــذا الشــكل الفنــي تحــول أعقــب

الرؤيـــة (و) المجـــددون(ونشـــاطات جماعـــة أعمـــالحصـــل فـــي  وتجريـــب خامـــات جديـــدة كمـــا
حيـــث ظهـــر النـــزوع نحـــو التمـــرد علـــى القـــيم الجماليـــة الســـائدة فـــي العقـــد الســـابق ) الجديـــدة

يـة وكـذلك اسـتخدام والتحول عن مظاهر التشخيص نحو التجريد وتجريب خامات غير تقليد
هـذه الجماعـات  وٕاضافة إلى هذه التحوالت في األساليب والتقنيات، فأنّ التلصيق والتجميع، 

تـداول هـذا الشـكل الحـديث  ة بصـرية فـي المجتمـع المحلـي وفعََّلـتثقافة فنيـ الفنية قد أسست
ذا الشـكل هـ لَ للفن ودمجهـا مـع الشـكل الثقـافي التقليـدي والمـوروث داخـل المجتمـع، وقـد تفعَّـ

مــن خـــالل دخــول الفــن التشـــكيلي فــي مجـــاالت  أيضـــاالفنــي الحــديث فـــي عقــد الســبعينيات 
لموجهـة سـواء الرسـوم التوضـيحية وا أهمهـامتعـددة مـن  أشـكالمتنوعة كمجال الصحافة فـي 

حتى يومنا هذا،  ومن خالل هذه التحوالت والتنـوع  لألطفال أو البالغين، وكذلك الكاريكاتير
يرصــــد التحــــوالت  أنحركــــة الفنيــــة المعاصــــرة فــــي العــــراق يحــــاول البحــــث الحاصــــل فــــي ال

ويســتمد البحــث ) طالــب مكــي(وتحديــدًا فــي تجربــة الفنــان  وطبيعتهــا فــي تجربــة فنــان واحــد
أهميتــه مــن كونــه  دراســة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي تنــاول تجربــة بكافــة أشــكالها وأجناســها 

ــــان الــــذي شــــارك فــــي ــــة المتعــــددة لهــــذا الفن ــــة منــــذ أواخــــر عقــــد  الفني الحركــــة الفنيــــة العراقي
، وقد تمحورت مشكلة البحـث مـن مجموعـة الخمسينيات من القرن العشرين وحتى يومنا هذا

هـــــل شـــــهدت تجربـــــة : وهـــــي مـــــن التســـــاؤالت قـــــد أثارتهـــــا الباحثـــــة حـــــول موضـــــوع البحـــــث
ما مساحة التجريب وتنوعـه  ؟  واألسلوبيةتحوًال في الصياغات الشكلية ) طالب مكي(الفنان
الفنية التـي وظَّـَف فيهـا الفنـان انجازاتـه  األجناس أهمهي  ما الفنان طالب مكي؟ أعمالفي 

 أهـــمهــي  مــا ؟أعمالــهالخامــات التــي تعامــل معهــا الفنــان فــي انجــاز  أهــمهــي  مــا  الفنيــة؟
فهــو حــث أمــا هــدف الب الفنيــة؟ أعمالــهالمفــردات الشــكلية التــي حققــت حضــورًا واضــحًا فــي 

ويتـألف البحـث علـى نحـو الفنـان طالـب مكـي،  أعمـالالكشف عـن التحـوالت الشـكلية فـي 



المنهجي للبحث والذي يتـألف مـن  اإلطار األولفصول، وقد تضمن الفصل  أربعةعام من 
، أعــالهكــل هــذا  إلــى اإلشــارةدف البحــث وقــد تــم وهــ إليــهوالحاجــة  وأهميتــهمشــكلة البحــث 

 اإلطـــارالفصـــل الثـــاني فتضـــمن  أمـــاتحديـــد المصـــطلحات والدراســـات الســابقة،  إلـــى إضــافة
 :مباحث هي كاآلتي أربعةالنظري للبحث والذي تألف من 

  .مناقشة مفهوم التحولوتضمن : األولالمبحث  .1
 .والذي خصص لمناقشة مفهوم الشكل: المبحث الثاني .2
 األوربــيالفــن  وأســاليبمــدارس  الســتعراضخصــص هــذا المبحــث : المبحــث الثالــث .3

 .السريالية إلىالحديث من االنطباعية وصوًال 
 .ويتضمن هذا المبحث السيرة الذاتية للفنان طالب مكي: المبحث الرابع .4

الفصــل الثالـث فقــد تضــمن إجـراءات البحــث والـذي تمثــل بتحليــل عينـة البحــث والتــي  أمـا   
أنموذجًا من مراحل متنوعة في تجربة الفنان طالب مكي والتي تمثل التحـوالت ) 47(شملت

حيــث شــملت العينــة أجنــاس الرســم علــى مســتوى الجــنس الفنــي،  وأيضــا واألســلوبيةالشــكلية 
وقد اسـتخدمت الباحثـة المـنهج التحليلـي الوصـفي اريكاتير، والنحت والرسوم التوضيحية والك

إضـــافة إلـــى اســـتخدام اســـتمارة  ومعطيـــات البحـــث يـــتالءمكمـــنهج لتحليـــل عينـــة البحـــث لمـــا 
، بحـثلل أداةً اإلطـار النظـري وكـذلك االسـتبيان  التحليل التي استمدت محاورها من مؤشرات

ظهــرت نتـــائج االســتنتاجات، وقــد علــى نتــائج البحـــث و  واألخيــروقــد تضــمن الفصــل الرابـــع 
علـى : على صـعيد المفـردة الشـكلية، ثانيـاً : أوال: وهي عدة محاور أوالبحث على مستويات 
وقــد تــم علــى صــعيد الجــنس الفنــي، : ، رابعــاً األســلوبصــعيد  علــى: صــعيد التكــوين، ثالثــاً 

تكــرار الظهــور فــي كــل مــن هــذه المحــاور ثــم ذكــر تحوالتهــا وطبيعــة هــذا التحــول،  إحصــاء
 :مثل

ـــ علــى صــعيد المفــردة الشــكلية وتحوالتهــا  األولــىالمرتبــة  اإلنســانيةحيــث احتلــت المفــردة : ا
 .اإلبداعية األشكالمناصفة مع 

، فقـــد  أو تقنيـــةــــ ظهـــر شـــكل المـــرأة فـــي أعمـــال الفنـــان بمعالجـــات متعـــددة ســـواء شـــكلية 2 
، أو بشكل المرأة المسنة المحتجبـة ذات مالمـح هندسـية هرت بشكل المرأة العارية الجميلةظ

ية ال تـرتبط بكتلـة هندسـ األنثويـةبشكل مجرد مـن كـل صـفاته  أو، قة نحو المتلقيحادة محد
 أمــا .بــين جنســي الرســم والنحــت األنثويــة األشــكالتنــوع ظهــور  ، وبالشــكل المســتعار منــه

 :تيكاآلنتائجه  أهماني فقد كانت المحور الث



فـي تكـرار الظهـور، حيـث شـغل نسـبة كبيـرة هـي  األولـىالمرتبـة  اإليقـاعيالتكـوين  حتـلاـ 1
اســـتخدامًا بنســـبة  األكثـــر، وهـــو )المحـــوري: (هـــي أشـــكالثـــالث  إلـــى، والـــذي يتفـــرع 84%
وقـــد تنـــوع ) والمائـــل األفقـــيالرأســـي، : (وهـــي أيضـــا أشـــكالثـــالث  إلـــىويتفـــرع بـــدوره % 29

وجــاءت  .النحتيــة وفــي الرســم أعمالــهبنســب متفاوتــة فــي  األشــكالالفنــان فــي اســتخدام هــذه 
 :كاآلتينتائج المحور الثالث 

ــ آ1 ظهــوره فــي أعمــال الفنــان طالــب  المرتبــة األولــى فــي تكــرار) التعبيــري(حتــل األســلوب ـ
الشكلي للمفردة حيـث تتنـوع  ويالحظ تحوالت الشكل داخل األسلوب ذاته في التركيبمكي، 

 وكــــذلك األشــــكال بــــين البنيــــة الهندســــية لألشــــكال، وبــــين البنيــــة الحــــرة والمنحنيــــة لألشــــكال 
كــاتير االختــزال والحــذف، إضــافة الــى تحــوالت الشــكل ضــمن أجنــاس الرســم والنحــت والكاري

 :كاآلتينتائج المحور الرابع  أهم، جاءت وأخيراوكذلك في الرسوم التوضيحية، 
احتــل جــنس الرســم المرتبــة األولــى فــي عــدد تكــرار ظهــوره فــي أعمــال الفنــان طالــب  1

النمـاذج تحـوالت كليـة وجزئيـة علـى  وقد طرأت علـى% 70مكي  حيث شغل نسبة 
الفني وكذلك تحوالت جزئيـة علـى صـعيد  واألسلوبصعيد المفردة الشكلية والتكوين 

 .جنسي الكاريكاتيرـ رسم، والرسم التوضيحي
 وقـــد شـــهدت الفنـــان  أعمـــالمـــن % 29احتـــل جـــنس النحـــت المرتبـــة الثانيـــة نســـبة  2

 واألســـلوبالنمـــاذج تحـــوالت كليـــة وجزئيـــة علـــى مســـتوى المفـــردة الشـــكلية والتكـــوين 
 .الفني

 :أهمهاعدة كان من استنتاجات  إلىوقد توصلت الباحثة على ضوء النتائج 
 إنتاجــهوالتجريــب الفنــي مــن خــالل تنــوع  األشــكالالفنــان طالــب مكــي متعــدد فــي  إن .1

فنية متعـددة، حيـث شـمل  أساليبوكذلك التحول في  أخرىفنية  أجناسوتحوله بين 
 .في مجاالت الرسم والنحت والرسوم التوضيحية والكاريكاتير إنتاجه

خياليــة خصــبة لتوليــد  إمكانيــةهــذا الكــم مــن التنــوع والتحــول الشــكلي يتحقــق مــن  إن .2
 أكثـرحرفية ومعرفية في التمكن مـن تجربـة  إمكانيةمتعددة، وكذلك متنوعة و  أشكال

 .جنس فني وتجريب مختلف خاماته وتقنياته أومن مجال 
وبالتـالي تـؤثر  هوتالزمـالخصوصية التقنية التي تميز كل مجال فنـي  إلى باإلضافة .3

تسـرب فـي  أوطالـب مكـي تنقـل  أعمـالالحظ في بعض الشكل الفني، فن إخراجفي 
 .الرسم وبالعكس إلىمعالجات الشكل من النحت  أوخصائص 

 .قدمت الباحثة جملة توصيات ومقترحات على ضوء بحثهاو 



 A 

Abstract  
    Iraqi Modern Art had Exposure for many of the changes on the level of 
styles and diverse artistic genres that appeared various stages of time 
since the emergence modern art in Iraq in the forties of the twentieth 
century in the works and Exhibitions of (Society of Friends of Art) and 
then followed by a shift towards the emergence of groups of art in the 
early fifties, as in group (pioneer) in 1950 and the group of (Baghdad of 
Modern Art) in 1951, which introduced diverse styles such as 
Expressionism and Cubism, as well as the fields of painting, sculpture, 
ceramics and design of the label, then followed this art form shift last 
about the sixties, where the trend towards new forms and experimenting 
with new materials as was the case in the works and activities of the 
group (innovators) and (New Vision), where the back of the tendency 
towards rebellion against the aesthetic values prevailing in the previous 
decade and the transition from the objective forms towards abstraction, 
experimenting with materials non-conventional as well as the use of 
collage and assemblage, in addition to these changes in the styles and 
techniques, these Art groups has established a culture of artistic visual in 
the community and activating the circulation of this modern form of art, 
combined with the shape of traditional cultural and heritage within the 
community, this modern form of art have been also activated in the 
seventies through covering areas as diverse as an area of the press in 
various forms of the most important illustrations and directed both to 
children or adults, as well as caricature until this day, and through these 
transformations and the diversity of the contemporary art movement in 
Iraq, the research is trying to monitor the transformations and its nature of 
the experience of one artist, specifically in the experience of the artist 
(Talib Mekki) and research finds importance as a study is the first of its 
kind in dealing with experience in all its forms and their gender, for this 
artist who participated in the artistic movement of Iraq since the late 
fifties of the twentieth century to the present day, research problem has 
focused a set of questions raised by the researcher on the subject of 
research: Has there been an experience artist (Talib Mekki) a shift in the 
formal and stylistic formulations? What area of experimentation and 
diversity in the work of the artist ? What are the main artistic genres in 
which the artist employed by the technical achievements? What are the 
main materials handled by the artist in completing its work? What are the 
main vocabulary of form that has a clear presence in his art? The 
objective of this research is to detect transformation of shape in the 
work of the artist Talib Mekki, research consists of of four chapters, 
which included the first chapter of the methodological framework for 
research and which consists of the research problem and its importance 
and need for and purpose of this study was to note all the above, add to 
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determine the terms and previous studies, Chapter II guarantees the 
theoretical framework of research, which consisted of four sections are as 
follows :1. Section I: This included a section discussing the concept of 
transformation, where the review of some of the philosophical definitions 
of the concept of transformation towards a brief discussion of institutions 
as well as the shift in the structure of the artwork as well as in the formal 
shift in the work of the artist and its terms of reference in general.  
2. Section two: and which was devoted to discussing the concept of 
shape, which reviews this topic concept and definition of form in general, 
and the art form in particular, said ratings format and types, elements or 
components, with examples of multiple photographers of works of art 
variedintimeandplace.  
3. Section III: This section was devoted to review the schools and 
methods of modern European art from Impressionism to Surrealism and 
down, so as to affiliation, research sample (the artist called Makki) to 
some of the methods of modern European art. 4. Section IV: This section 
includes a biography of the artist TALIB Makki, the theoretical 
framework Has resulted in of several indicators, including: The 
phenomenon of transformation is a phenomenon associated with each 
vocabulary, shapes, and other phenomena in life, as it affects the 
transition elements of change and changing phenomenon, whether 
physicalorintellectual.  
The shift was either a partial shift affects any part or section of a certain 
element of the phenomenon, or be radically transformed and changed the 
whole layout of the components of a particular format to a different 
time. The source of the detected shift in the art by the way, either in the 
visual arts or in such arts Fine arts such as music audio. Transformations 
experienced by the art form have a mutual link between the environment 
and foster various Mwtheradtha vocabulary, between the artist and 
productformsofart.  
Visual art form consists of elements: (material, line, color, space, texture) 
in addition to the item semantic (content) of thought, which shows that 
either clear, or suggestively and symbolic depending on installation art 
forms in the artwork. The third chapter includes procedures for the 
research, which represents the analysis of the research sample, which 
included (47) a model of various stages in the experience of the artist 
Talib Makki, which represent transitions formal and stylistic and also at 
the level of art gender, where the sample included painting, sculpture, 
illustrations and caricature, The researcher used the analytical method 
descriptive as a method to analyze the sample to suit the data search in 
addition to the use of form analysis that had been derived axes of the 
indicators of the theoretical framework as well as the questionnaire as a 
research tool, which included fourth and final chapter on the search 
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results and conclusions, The results of research on several levels or axes: 
the first : On the formal level of the individual, II: on the composition, 
Third: at the level of style, IV: On the gender level, technical, has been 
counting repeat appearances in each of these axes, and then mentioned 
transformations and the nature of this shift, such as: At the level of a 
single formal and transformations: the individual human occupied the 
first rank equally with innovative forms in a repeat appearance in the 
work of the artist Talib Makki, which occupied 27%, were occupied by 
female forms at a rate of 16%.the shape of women in the work of the 
artist with multiple processors, whether formal or technical, there have 
been a woman naked beautiful and attractive physically huge as in the 
models (15, 25.26), or in older women them concealed with features 
sharp geometric looming about the recipient, as in the models (27.33, 43), 
(see Annex 1), or in the abstract qualities of each female are not related to 
the mass of engineering as the alias of it, part of the creative forms, as in 
the models (5.6, 7, 42.44), diversity as the emergence of forms of sexual 
mutilation between drawing and sculpture. The second axis was the most 
importantresultsasfollows     
An occupied configuration rhythmic ranked first in a repeat appearance, 
where he held a large proportion is 84%, which is divided into three 
forms: (central), which is the most commonly used by 29% and is divided 
in turn into three forms, namely: (vertical, horizontal and diagonal) 
was diversity of the artist to use these forms to varying degrees in his 
sculptures and paintings, as in the models (1.3, 5, 6.7, 8, 9, 12, 13.14, 15, 
17.20, 21, 25.26, 27.28, 29, 30.32, 33, 36, 39, 42.43, 44, 45.46), followed 
by the central configuration in the frequency of use, the configuration of 
the Central by 21%, as in the models (2, 16.19 , 24, 34.35, 37, 38.40, 41), 
followed by polar configuration by only 1%, the model (11). The results 
ofthethirdaxisasfollows:  
1 occupied the method (expressive) ranked first in a repeat appearance in 
the work of the artist talib Makki, where he served 44%, in sexy painting 
and sculpture, as in the models (1.3, 7, 10.12, 14, 16, 24, 25.26, 27.28, 30, 
33, 34, 35.38, 43, 46.47) and noting the changes the shape into the style 
the same in structure pro forma for the individual with diversified forms 
between the architecture of the forms, as in the models (3.7, 10, 12 , 30, 
33.34, 35, 38.47), and the structure of free and curved forms, as in the 
models (13, 14.16, 24, 25.26, 27, 28.43, 46), as well as the amount of 
reduction and deletion, in front of the amount of exaggeration and 
modification parts in shapes, in addition to changes within the species 
form of painting, sculpture, caricature, as well as in the illustrations.  
2 occupied the method (abstract) is the second to appear where he served 
36%, has emerged two types are abstract geometric (regular, irregular) 
and stripped lyric or free, has included the following models (5, 6.8, 9, 
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11.17, 18.23, 31, 36.37, 39, 40.41, 42, 44.45), and these models have seen 
shifts in the formal structure within the same method. Finally, came the 
most important results of the fourth axis as follows: A finished drawing, 
gender ranked first in the number of repeat appearances in the work of the 
artist called Makki, where he served 70% in the models (4, 9.13 28.30, 
31, 33, 34, 35.37 42.4447), has taken place on this models and partial 
shifts Faculty at the level of individual form and composition and 
technique, as well as partial shifts at the level of gender caricature 
drawing, and illustration. 2 occupied the genus Sculpture second 29% of 
the work of the artist as in the models (1.2, 3, 58.10, 11, 12.29, 32, 36.43) 
have seen these models shifts macro and micro level individual formaland 
trainingandtechnique.  
The researcher in the light of the results to several conclusions, among 
which was: 1. The artist called multi-Makki and experimentation in the 
forms of art through the diversity of production and transformation 
between the races, as well as other technical transformation in multiple 
techniques, which included the production in the fields of painting, 
sculpture, illustrations and cartoon Illustration. 2. This amount of 
diversification and transformation of formal checks the possibility of 
imaginary ground for a variety of formats and generate multiple, as well 
as the possibility of professionalism and knowledge to be able to 
experience more of the field of art, sex and experimenting with various 
materials and techniques. 3. In addition to the privacy of technical 
excellence, inherent in every field of art and thus affect the output of the 
art form, there was in some of the student movement Makki or a leak in 
the characteristics or form processors from sculpture to drawing, 
The researcher also presented a number of recommendations and 
proposals in the light of consideration. 
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 العائدية الفني الجنس االنجاز سنة القياس الخامة العمل اسم ص ت
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