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 : ملخص البحث

في تأريخ البشرية هي تلك التي تصاحب تقـدم  أن أشد الفترات حراجة واحتداماً 
لمــا تحملــه , وتغيــر منــاهج التفكيــر ومغالبــة األفكــار التقليديــة القديمــة , الحيــاة الســريع 

ولـيس مـن شـك أن العصـر الـذي نحيـاه بكـل , األفكار الجديدة من طاقة الهـدم والبنـاء 
 اهتمـامأثـار  والذي يوصف بعصر ما بعـد الحداثـة قـداته وتناقضاته تفصيالته ومالبس

من الرغبـة فـي مواكبـة مـا يسـتجد  ئالناش االهتمامهذا , الكثير من المثقفين في العالم 
على المستوى التنظيـري فـي العـالم بكـل جوانبـه بهـدف اسـتيعابه باعتبـار أن قضـية مـا 

وهـي قضـية . منـا اليـوم وحياتنـا الحاضـرة بعد الحداثة تمثل مـدلوال أساسـيا فـي فهـم عال
واالقتصـادية مثلمـا تتصـل إذ تتصل بالبنى االجتماعية , متعددة المستويات والتأثيرات 

 . بالنتاجات األدبية والفنية ومختلف وجوه الفكر والثقافة 
 وانعكـــاسوقـــد ســـعى البحـــث إلـــى تقصـــي حقيقـــة موضـــوعة التشـــظي فـــي الفـــن 

إذ بـدأت بوادرهـا تظهـر مـع , سمات فن ما بعد الحداثـة موضوعة كهذه تعتبر من أهم 
كانــــت والتــــي , والعدميــــة ، والذاتيــــة ، العقالنيــــة , ظهــــور المفــــاهيم األساســــية للحداثــــة 

 انفصــامومــا أحدثــه ذلــك مــن , اإلنســان والعــالم  علــى مســتوىالبدايــة إلحــداث تغيــرات 
ومـــا تـــاله مـــن تشـــرذم , .. .والطبيعـــة ) اهللا ( وفـــي الوحـــدة الثقافيـــة لإلنســـان  وانشـــطار

وعمـل علـى ظهـور ,  صـراعمال نساناإلوبداية التشظي المعرفي الذي زاد من انفصام 
مالمــح شــكلية جديــدة فــي الثقافــة كــان أهمهــا التفككيــة التــي حفلــت بهــا فلســفة مــا بعــد 

 . والتي آمنت بالتشظي والتنوع والبعثرة والتفكك وغياب المركز , الحداثة 
) التشــظي وتطبيقاتــه فــي الرســم العراقــي المعاصــر  (لحــالي لــذا ســعى البحــث ا

 تضــمنوقــد ,  الرســم العراقــي المعاصــربــين إليجــاد مقاربــات بــين موضــوعة التشــظي و 
 يتنــاولالــذي , عنــي الفصــل األول باإلطــار المنهجــي : أربعــة فصــول  الحــاليالبحــث 

)  2005 – 1980( فضـال عـن حـدود البحـث , والحاجـة إليـه  وأهميتـهمشكلة البحث 
تعـــرف آليـــة اشـــتغال التشـــظي فـــي الرســـم العراقـــي ( المتمثـــل بــــ وهـــدف البحـــث الحـــالي 

 . الفصل األول بتحديد أهم المصطلحات الواردة في البحث  وانتهى) المعاصر 



 ب 
 

مباحـث تمثـل اإلطـار النظـري ومؤشـراته انتهـاء  ةثالثـ: الفصل الثـاني  وتضمن
ل المرجعيــة الفلســفية لموضــوعة التشــظي فــي تنــاول المبحــث األو , بالدراســات الســابقة 

التشــظي فــي فــن الرســم بــين : فكــر الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة وتنــاول المبحــث الثــاني 
, والدادائيـــة , والمســـتقبلية , التكعيبيـــة ثـــم  باالنطباعيـــة الحداثـــة ومـــا بعـــد الحداثـــة بـــدءً 

والفــــن , التجريديــــة التعبيريــــة و , مــــا بعــــد الحداثــــة  وحركــــات, والســــريالية , والتجريديــــة 
, الفن الكرافيتـي بـ وانتهـاءً , والفـن المفـاهيمي , والفن البصري والفـن الحركـي , الشعبي 

التشـظي فـي الرسـم العراقـي المعاصـر منـذ بدايتـه  مالمـح: وقد تضمن المبحث الثالث 
التشكيليين العـراقيين الـذين األولى إلى وقتنا الحاضر بتسليط الضوء على أهم الفنانين 

أعمـــــالهم بوجـــــود مالمـــــح للتشـــــظي عبـــــر إيجـــــاد تطبيقـــــات وتلمـــــس مقاربـــــات  متـــــازتا
لينتهــــي المبحــــث بمؤشــــرات اإلطــــار النظــــري والدراســــات , لموضــــوعة البحــــث الحــــالي 

إذ لـــم يجـــد الباحـــث دراســـة ســـابقة مشـــابهة أو مؤسســـة لدراســـته وفـــي نفـــس , الســـابقة 
 . )  2005 – 1980(        الرسم العراقي المعاصر/ اختصاصه 

مـــن خـــالل تحديـــد , علـــى إجـــراءات البحـــث  أشـــتملفقـــد : أمـــا الفصـــل الثالـــث 
, لوحــة  12انتهــاء بتحليــل عينــة البحــث البالغــة , والعينــة الممثلــة لــه , مجتمــع البحــث 

. صـياغتهافـي  منهجيـاً  التـي اتخـذت مـن المؤشـرات أساسـاً , البحث  أداةإلى  باإلضافة
وبعــــد اكتســــابها الصــــدق , المختصــــين  بعــــد أن عرضــــت علــــى مجموعــــة مــــن الخبــــراء

 . الظاهري أصبحت معدة للتحليل وفق ما جاء فيها من آليات 
فضـال عـن عـدد ,  واالسـتنتاجاتمـن النتـائج  عدداً : الفصل الرابع  ولقد تضمن

 : إليها توصل ال التي تمالنتائج ومن , من التوصيات والمقترحات 
المركـز الثابـت ، إذ خـرج الرسـم  الالمركزية في بنية السـطح التصـويري وغيـاب -

العراقي المعاصر من نظام الشكل الكالسـيكي الـذي يفتـرض وجـود مركـز مـا ، 
إلـــى شـــكل جديـــد يشـــتغل وفـــق مفـــاهيم بنائيـــة جديـــدة تتعـــدد فيهـــا نقـــاط الجـــذب 
ـــة الســـطح  ـــة ممـــا ســـجل تشـــظيًا واضـــحًا فـــي بني البصـــري بتعـــدد البـــؤر المركزي

 .التصويري في معظم عينات البحث 
استخدم الرسام العراقي المعاصر انتشار األلوان في تشظية المشهد التصـويري  -

 .ة منتشرة في أجزاء اللوحة ئوٕاحالته إلى ضربات لونية مجز 
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تميـــز رســـوم العقـــد الثمـــانيني ومـــا بعـــده بطـــابع مميـــز فـــي االنفتـــاح بالمنظومـــة  -
ه الشـــــكلية ومحاولـــــة الفنـــــان تركيـــــب األشـــــكال بطريقـــــة يفقـــــد معهـــــا الشـــــكل ثقلـــــ

الحجمي ويتحول إلى شظايا مبعثـرة علـى السـطح التصـويري بكيفيـات وأسـاليب 
 .متعددة 

تفعيــل دور الهــامش قياســًا بــالمركز ّشــكل أحــدى آليــات التشــظي التــي اعتمــدها  -
 .الرسام العراقي في العقد الثمانيني وما بعده 

 
 :كما توصل الباحث على جملة من االستنتاجات منها 

الطروحـــــــات الفلســـــــفية )  2005 – 1980(ي المعاصـــــــرتبنـــــــى الرســـــــام العراقـــــــ -
. والمناهج النقدية الحديثـة والتشـظيات التـي جـاءت بهـا مرحلـة مـا بعـد الحداثـة 
 .مما أحدث فضاًء رحبًا للعالمات واإلشارات والرموز ذات النزعة  التفكيكية 

ان اشتغال الرسـام العراقـي علـى مفهـوم الـنص المفتـوح سـاعد علـى منحـه اكبـر  -
مـن حريـة التعبيـر غيـر المقيـد بقواعـد أو أنسـاق معـدة مسـبقًا وجعـل العمـل  قدر

الفنـــي فضـــاًء غيـــر محـــدود يســـتوعب تشـــظيات الـــذات وٕاســـقاطاتها علـــى العمـــل 
 .الفني 

كان إلطالع الفنان العراقي المعاصر على الثقافات األجنبية وعلى فنونها دورًا  -
كبيرًا في جعل أعمالـه تبـدو ذات مسـحة عالميـة مواكـب لمسـتجدات الفنـون فـي 

 .العالم 
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Abstract 

 There is no doubt that the more critical periods in the human 

being history is the period comes with speed advance life, change of 

thinking style, overcome the old traditional thoughts because of the 

new thoughts have power to destroy and construction. There no 

doubt that era in which we are living with all details, circumstances 

and contradictions. It considers the era after modernity and it arouse 

the attention of many educated men in the world; this attention 

comes from the desire to come with what is renew on the theoretical 

level in the all aspects of world in order to realize it. The issue of 

after modernity represents main evidence to understand our world 

and life at the present time. It is issue has multi levels and effectives; 

it connects with social and economic structure as far as it connects 

with literature and art works as well as with different of thinking and 

culture faces. 

 The current research searches for the fact of fragmentation 

theme in the art and this theme is one of the most important features 

art after modernity, it begins with appearance of basic concepts of 

modernity, rationality, subjective and nihilism which is beginning to 

make changes between the world of human and world, this leads to 

break up and division in the human cultural unit, Allah and nature, 

then following by splitting and starting of cognitive fragmentation 

which is increasing the break up of modern human, it makes to 

appear new formalism features in the culture most of them is 

fragmentation which philosophy of modernity has concerned with it. 



 B 

This philosophy believe in  fragmentation, variety, scatter, break up 

and absence the center. 

 The current research (the fragmentation and its applications in 

the contemporary Iraqi drawing) tries to find the borderlines between 

the fragmentation theme and the contemporary Iraqi drawing within 

research's limits (1980 – 2005). The research has consisted of four 

chapters: the first chapter deals with methodological framework 

limits with research's problem, importance and need to; besides to 

research's limits and current research's aim (identification of 

fragmentation function mechanism in the contemporary Iraqi 

drawing), the first chapter ends with limit the most important stated 

terms in the research. 

 The second chapter includes three researches has represented 

the theoretical framework and its significances ending with previous 

studies, the first research discusses the philosophy reference of 

fragmentation theme in the modernity's thinking and after 

modernity. The second chapter deals with fragmentation in the art's 

drawing between modernity and after modernity starting with 

impressionism, cubism, surrealism, futurism, dadaism, 

abstractionism and after modernity's schools: expressionism, 

abstractionism, popular art, optical art, dynamic art, conception art, 

and graphic art. The third chapter includes: fragmentation's 

applications in the contemporary Iraqi drawing from its first 

beginning to the our present time by it has shown the most important 

Iraqi plastic arts their works have fragmentation features by found 

the applications and borderline of current research theme, this 

research ends with theoretical framework significance and previous 



 C 

studies. The researcher did not find a similar study or institution to 

his study and as same as his specialist / contemporary Iraqi drawing. 

 While the third chapter contains on research's procedures by 

research's society, its sample and analysis the research's sample has 

(12) paintings depending on theoretical framework significance and 

research's tool which based on significances as a methodological 

base in the analysis; after the specialized experts have shown the 

tool, and after it has get on appearing validity it has become prepared 

to analysis according to its mechanisms. 

 The fourth chapter includes many of results and conclusions 

besides to many of recommendations and proposals. The researcher 

has got on some results after analysis the samples; some of them: 

- decentralization  in pictorial surface building & the hiding 
of the static center ,  as the Iraqi contemporary drawer 
leaves the classic shape which supposes the existing of  a 
center , and has a new shape according to a new building 
notions whom have many points of central focuses  , this 
record a clear defragmenter in the drawing building  in the 
research samples . 

- The contemporary Iraqi drawer used the colors spread  in 
defragmenting the pictorial view and referring it to 
chromaticity blows spreading in the portrait parts  . 

- The 80th decade had represented by the opening of in the 
formalism system , and the artist tried to combine the 
figures and change them to random parts on this surface by 
many methods . 

- Activating the role of the marginal s compared with the 
defragmenting characteristics which adopted by the 80th 
decade Iraqi drawer . 
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