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 ملخص البحث 
ثــم تناولنــا ) التعبيريــة وتأثيراتهــا فــي الرســم العراقــي المعاصــر( فــي البحــث الحــالي الموســوم  

وتتبـع . التعبيرية كاتجاه فنـي فـي الرسـم الحـديث للفتـرة قبـل وبعـد الحـربين العـالميتين االولـى والثانيـة 
والـــــدول ) بلجيكـــــا وهولنـــــدة(فـــــي المانيـــــا وفرنســـــا وروســـــيا وبـــــالد الفالنـــــدر: مســـــاراتها فـــــي دول اوربـــــا

وذلـــك فـــي البحـــث . وفـــي الواليـــات المتحـــدة والمكســـيك ) الســـويد والنـــرويج والـــدانمارك( االســـكندنافية
والتقصـــي عـــن اصـــول ومصـــادر وخصـــائص الرســـم التعبيـــري لـــدى رواده الكبـــار وتجمعـــاتهم الفنيـــة، 

بجيـل الـرواد ثـم جيـل السـتينات  ومدى تأثراتها في الرسم العراقي المعاصر عند أجياله المتعاقبة بـدءاً 
وصوًال الى جيل الشباب في الثمانينات ونهايـة التسـعينات مـن القـرن  (*)0F)جيل االساتذة( والسبعينات 

وذلـك بتحليـل اللوحـات . أي على مدى نصف قرن من تأريخ الحركة التشـكيلية فـي العـراق. الماضي
بغداد، والمقتنيـات الخاصـة وفـي قاعـات العـرض الزيتية التي كانت بحيازة دائرة الفنون التشكيلية في 

 . الخاصة ، والمصادر والمصورات والبطاقات وادلة المعارض الشخصية والمجالت 
 .والبحث يتكون من ثمانية فصول رئيسية  

وبدأ بمشكلة البحث التي ) التحليلية( االطار المنهجي الذي اعتمد الطريقة الوصفية : الفصل االول 
هــوم التعبيــر فــي الفنــون التشســكيلية ، واشــكالياته المتحركــة فــي الشــكل والموضــوع تمحــورت حــول مف

والمضـمون وفقـًا لتغيــرات البنـى العقائديــة والفكريـة والفلســفية والسـايكولوجية والمتغيــر البيئـي الطبيعــي 
واالجتمـــاعي عبـــر ازمنـــة وامكنـــة متباينـــة بـــدءًا بعصـــر الكهـــوف والعصـــور التأريخيـــة فـــي بـــالد وادي 

رافدين ووادي النيل  واالغريق والرومان وفي العصور الوسطى حتى العصر الحديث حيـث ظهـور ال
التعبيرية كاتجاه فني في اوربا في الربع االخير مـن القـرن التاسـع عشـر ومـا بعـد النصـف االول مـن 

الدراســة بمعطياتهــا الفنيــة نتيجــة االحتكــاك المباشــر و ) الرســم( وتــأثر الفــن العراقــي . القــرن العشــرين 
( خـــارج العـــراق  او للتبـــادل الثقـــافي وفـــي تـــرويج المصـــادر والمصـــورات الفنيـــة أو لتـــأثير الدارســـين 

علــى طالبهــم فــي معاهــد الفــن فــي الرؤيــة الفنيــة والمعطيــات الفكريــة والبصــرية فــي الشــكل ) االســاتذة
 :الخ للوصول الى هدفي البحث  000واللون والخط والتقنية والموضوع 

 
 .لى الحركة التعبيرية في الرسم الحديث التعرف ع -1
 .كشف أثر التعبيرية في الرسم العراقي المعاصر  -2

                                                           
لتجريبيــــة الحداثويــــة وتأسيســــهم جيــــل الســــتينات والســــبعينات والتــــي تطــــورت فيهــــا بحــــوثهم ا: جيـــل االســــاتذة  (*)

لمنهجية علميـة فـي الدراسـات االكاديميـة لمـا لهـا االثـر المباشـر فـي االجيـال الالحقـة والسـيما جيـل الشـباب 
 ).الباحث(
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وتقصــي االثــر . وذلـك فــي تقصــي االســاليب الفتريــة لــبعض الرســامين العــراقيين بهــذا االتجــاه
ا الربع االول من القرن التاسع عشر والى م(والتأثير ضمن حدود دراستنا للتعبيرية تأريخيًا من بداية 

وتأثيراتها في الرسم العراقـي ) بعد الحرب العالمية الثانية الى نهاية النصف االول من القرن العشرين
ثـــم تناولنـــا المصـــطلحات الرئيســـية التـــي تخـــص . م لالعمـــال الزيتيـــة 2000-1950المعاصـــر منـــذ 

 .البحث وتناولنا التعريفات الثانوية في تضاعيف االطار النظري 
وضـم ثـالث مبحثـين اساسـيين ؛ ) . االطـار النظـري والدراسـات السـابقة( أما الفصـل الثـاني 

عـن التعبيـر فـي الفكـر الفلسـفي الجمـالي بـدءًا بعصـر االغريـق عنـد فالسـفة : فانصب المبحث االول
) فلسـفة الطبيعـة والـذات( ما قبل سـقراط وبعـده فـي تعقـب آراء طائفـة مـن اسـاطين المدرسـة االيونيـة 

ائية ثم الفلسفة المثاليـة عنـد سـقراط وافالطـون وارسـطو وانتهـاءًا بـالطور الثالـث والفيثاغورية والسفسط
وتتبعنــا آراء فالســفة العصــور الوســـطى فــي اوربــا وفالســـفة . بمدرســة االســكندرية وظهــور افلـــوطين 

 .االسالم وحتى فلسفة العصر الحديث عند ديكارت وغيره 
يـــة فـــي العصـــر الحـــديث والمعاصـــر عنـــد وشـــمل المبحـــث الثـــاني المقتربـــات الفلســـفية للتعبير 

كانت وتالمذته شلنج وهيغل وشوبنهور وفالسفة الحدس بركسـون وكروتشـة وفالسـفة الرمـز والتعبيـر 
كاســـيرر والنجـــر وريـــد والفلســـفة الظواهريـــة عنـــد هوســـرل واالتجـــاه االنطولـــوجي عنـــد هيـــدغر والتيـــار 

 .الوجودي عند سارتر والفلسفة البرغماتية عند ديوي  
ـــا التعبيـــر ســـايكولوجيًا أمـــ ـــث فتناولن ـــدوافع . ا الفصـــل الثال ـــه دراســـة الالشـــعور وال ـــا في وتناولن

الجســــمية والنفســــية واالجتماعيــــة ثــــم عّرجنــــا علــــى آليــــات التعبيــــر فــــي العمليــــات العقليــــة والوجدانيــــة 
ر والحركيــة والجســـمية والنفســـية كـــالحس واالدراك الحســـي والشــعور والفكـــر والتصـــور والتخيـــل والتـــذك

والحـــدس وصـــوًال الـــى نظريـــة االنفعـــال المصـــدر االساســـي للتعبيـــر وآراء علمـــاء الـــنفس فـــي االبـــداع 
 .والتعبير الفني وصوًال الى التجربة الجمالية والتطهير 

فقد تضمن المبحـث االول التـأثير والتنـاص فـي الفـن . وانطوى الفصل الرابع على مبحثين  
صي السمات التعبيرية ومقترباتها في الفنون التشكيلية بدءًا من التشكيلي، والمبحث الثاني فتناول  تق

عصر الكهوف والعصور الوسطى في بالد وادي الرافدين ووادي النيل والبحث عن سماتها في الفـن 
البيزنطــي والقــوطي وعصــر النهضــة حتــى ظهــور الرومانســية التــي مّهــدت وبشــّرت بــالتعبير الــذاتي 

اقعي  وعند روادها الكبار فان كوخ مونخ هـودلر وانسـور، والـذين أثـروا وتتبع المقتربات في الرسم الو 
 .في التعبيرية كاتجاه رسمي في المانيا على وجه الخصوص 

ــــة اعالمهــــا ، جماعاتهــــا، مصــــادرها  وكــــان الفصــــل الخــــامس مــــن نصــــيب الحركــــة التعبيري
ني فتنــــاول التعبيريــــة أمــــا المبحــــث الثــــا. ومســــاراتها فــــي الــــدول االوربيــــة وغيرهــــا فــــي مبحثــــه االول 

 .التجريدية وتفرعاتها في اوربا وامريكا 



- هـ- 

أما الفصل السادس ،فتناولنا في مبحثه االول سمات عناصر الرسـم التعبيـري ، فيمـا تناولنـا 
في مبحثه الثاني االساليب التعبيرية فـي الرسـم العراقـي المعاصـر فـي مختلـف اجيالـه خـالل خمسـين 

 . عاماً 
فصله السابع اجراءات البحث وحصر مجتمع البحث وتحليـل واعتمـاد كما تناول البحث في 

 . العينات المختارة بطريقة قصدية البالغة عشرون عمًال فنيًا  لمختلف االجيال الفنية
 :أما اهم النتائج واالستنتاجات 

تأثير التعبيريـة فـي الرسـم العراقـي الحـديث مـن خـالل تحـوير الشـكل واختزالـه واكتفـاءه بذاتـه  -1
 .تشويه ومبالغة في النسب واالبعاد أو ابتكار اشكال من اقتراحات المخيلة. ن تفاصيل دو 

التأكيــــد علــــى العنصــــر اللــــوني فــــي تــــوهج وشــــدة وصــــراحة االلــــوان الالواقعيــــة واســــتخدامها  -2
بتضــادات لتصــعيد االنفعــال والتعبيــر عــن المشــاعر والوجــدان باســقاطات ذاتيــة فــي العمــل 

 .الفني 
. باســتخدام الكثافــة اللونيــة ) الملمــس( التعبيريــة والتعبيريــة التجريديــة خشــونة التــأثر بتقنيــات  -3

وتقنية ضربات الفرشاة الطويلة السريعة المتوثبة المرافقة النفعال الفنـان  او تجريـب خامـات 
ومواد صناعية كيماوية وانشائية في خلطات ومزيجات ومذيبات كما في التعبيرية التجريدية 

 .ستخدام ادوات الرسم التقليدية واالبتعاد عن ا
. اســـتخدام الخطـــوط الجريئـــة الحـــادة والمنكســـرة العميقـــة الغـــائرة او المتقطعـــة او المتموجــــة  -4

 .والغاء المنظور الخطي واللوني والهوائي 
تحـــول الفنـــان العراقـــي مـــن رؤيتـــه المحاكاتيـــة للواقـــع وتجاوزهـــا فـــي االعتمـــاد علـــى الحـــدس  -5

تلقائي مباشر نتيجة للتطور الفني العراقي واالطالع على تجارب واالنفعال والتخيل باسلوب 
 .الحداثة 

االنفتاح على الفكر الفلسفي والجمالي والسايكولوجي للمـذاهب واالتجاهـات الفكريـة المتباينـة  -6
 نـات والتنظيـرات والدراسـاتباصـدار البيا وقـام مما ادى الى تعزيز رصيده الثقافي والعلمي. 

 .الخ  000التعبيرية مع الفلسفة واالدب والمسرح وذلك لتقارب .  في الفن والنقد الفني
الشــكل التعبيــري فــي العــراق فــي منحــه ســمات عراقيــة باســتعارة مفــردات بصــرية مــن  أصــيلت -7

 .الحضارات القديمة السومرية والبابلية واالسالمية والموروث الشعبي من اشكاله والوانه
اهب والمـــدارس الفنيــة االخـــرى مـــع المــذ فــي العــراق اســـاليب الرســم التعبيـــري تواشــج وتمــازج -8

 .كالواقعية والتجريدية والتكعيبية 
تقـــارب تـــأثيرات العوامـــل الضـــاغطة االجتماعيـــة والسياســـية واهمهـــا متغيـــر الحـــرب وطغيـــان  -9

ممـا انعكـس علـى طبيعـة النتـاج الفنـي  .السلبية على بنى المجتمـع  هالزحف المادي وتأثيرات
 .وجماليته 

 
 



Abstract 
 The current research entitled (Expressionism and Its 

Effects on the Contemporary Iraqi Drawing) deals with 

expressionism as an artistic trend in the modern drawing for the 

period pre and post World War 1 and 2. It follows its paths in 

European countries (Germany, France, Russia, Flander, 

Scandinavia, US and Mexico) through search and investigation 

on the origins, resources and properties of the expressionistic 

drawing among its great pioneers and their artistic gatherings 

and its influence extent on the contemporary Iraqi drawing in 

the successive generations starting from the pioneers’ generation 

then the sixties and seventies generation (professors’ generation) 

till the youth generation in the eighties and the end of nineties, 

i.e., the extent of half century of the formation movement 

history in Iraq through analyzing their works and oily portraits 

that were under the custody of the Formation Arts Office in 

Baghdad, the private possessions at the private gallery halls, 

resources, photos, cards, personal gallery guides and magazines.  

 For this purpose, the researcher has intended to divide the 

research generally into five basic chapters:-  

Chapter one: the methodological Frame which depends on 

the descriptive method (the analytic) and starts with the problem 

of the research on the expression concept in the formation arts, 

its movable ambiguities in the shape, subject and content 

according to the changes of the ideological, intellectual, 

philosophical and psychological structures and the natural 



environmental and social variable throughout various times and 

places starting from the cave age, the historical ages of 

Mesopotamia, the Nile valley, the Greek, the Romans and the 

Middle ages until the modern age of the expressionism 

appearance as a youth attitude in Europe in the last quarter of 

the nineteenth century and post the first quarter of the twentieth 

century. The Iraqi art (drawing) is affected by its artistic data as 

a result of the direct contact and the study outside Iraq in the 

origin countries, the cultural exchange in spreading the 

resources and the artistic photos or the scholars’ (professors) 

influence on their students at the art institutions through the 

artistic view and the intellectual and optical data of shape, color, 

calligraphy, technology and topic… etc. to reach the research 

two goals:  

1- The study of the expressionistic movement in the modern 

drawing.  

2- The detection of the expressionism impact on the 

contemporary Iraqi drawing.  

By detecting the periodical styles of some Iraqi drawers in 

this trend, investigating the impact and influence within the 

limits of our study of expressionism historically from the 

beginning of the first quarter of the nineteenth century and post 

World War 2 till the end of the twentieth century and its effects 

on contemporary Iraqi drawing of the oily works since 1950 till 

200AD. Afterwards, we deal with the main terms related to the 



research and the sub definitions in the multiplications of the 

theoretical frame.  

Chapter two (The Theoretical Frame and the Previous 

Studies) consists of three main sections. The first section 

concentrates on the expression of the aesthetic philosophical 

ideology starting from the Greek age and pre and post Socratic 

philosophers in following the opinions of a masters’ (of art) 

group of Ionian (Nature and Self Philosophy), Pythagorsian and 

sophistic schools then the ideal philosophy of Socrates, Plato 

and Aristotle ending with the third phase of the Alexandria 

school and the appearance of Appleton. We have followed the 

philosophers’ opinions at the Middle ages in Europe and Islam 

philosophers till Descartes’ and others’ philosophy at the 

modern age.  

The second section contains the philosophic approaches of 

Kant’s expressionism and his students Schelling, Hegle and 

Schopenhouer, surmise philosophers Bergson and Croce, 

symbol and expression philosophers Cassirer, Langer and Reed, 

phenomenon philosopher Husserl, anthology trend Heidegger, 

existentialism trend Sartre and pragmatic philosophy Dewey and 

others at the modern and contemporary ages.  

Whereas section three talks about expression 

psychologically. It studies the sub-consciousness and physical, 

psychological and social motives then mentions expressions 

mechanisms in the mental, emotional, motional, physical and 

psychological processes such as sense, sensual perception, 



feeling, thinking, imagination, fancy, remembering and surmise 

till reaching agitation theory, the fundamental source of 

expression and psychology scientists’ viewpoints in creativity 

and artistic expression until reaching aesthetic experiment and 

purification.  

Chapter three consists of three main sections. The first 

section investigates the expressionistic characteristics and their 

approaches in the formation arts starting from the cave age and 

the middle ages in Mesopotamia and the Nile valley and 

searches their characteristics in the Byzantine, Gothic 

renaissance age art until the appearance of romance which has 

paved the way to and announced the self-expression, and 

followed the approaches in realistic drawing and post the 

impressionism. Its great pioneers are Van Gogh, Munch Holder 

and Ensor who have an influence on expressionism as a formal 

trend in Germany especially.  

The second section is about the expressionistic movement, 

its outstanding men, groups, sources and paths in European 

countries and others. The third section is dedicated to the 

abstract expressionism which has flourished in US and some 

Europe artists. The fourth section covers the expressionistic 

styles in the contemporary Iraqi drawing and the historical 

follow up of the drawers’ works starting from the pioneers’ 

generation and the following generations until the end of the 

twentieth century to detect the expressionistic characteristics in 

their styles.  



Also the research in its fourth chapter deals with the 

research procedures, limits the research society, analyzes and 

depends on the purposely chosen specimens on the basis of the 

supervisor’s and the researcher’s experience of 15 specimens of 

different artistic generations.  

Chapter five includes what is inferred from the theoretical 

frame and specimen analysis of results, conclusions, suggestions 

and recommendations.  

The most important results and conclusions are as the 

following:-  

1- The expressionism influence on the contemporary Iraqi 

drawing through reshuffling and abbreviating the form and 

self-sufficient with no details. Deformation and exaggeration 

of the percentages and dimensions or innovation of forms of 

imagination suggestions.  

2- The emphasis on the color element in the glittering, 

intensity and openness of the unrealistic colors and its usage 

in the contrasts to ascend the agitation and expression of the 

feelings and emotions by self-abortions of the artistic work.  

3- Being influenced by the expressionism and the abstract 

expressionism techniques in the coarseness to the touch by 

using the color intensity, the technique of the long quick 

energetic brush strikes that accompany the artist’s agitation 

and surmise or experience raw materials and industrial 

chemical and architectural materials in mixtures, blends and 



solubles as in the abstract expressionism and leave using the 

traditional drawing tools.  

4- Using acute, broken, deep, profound or ruptured wavy 

daring lines and canceling the linear, color and airy 

prospective.  

5- The conversion of the Iraqi artist from his imitation view 

of reality and cross it by depending on surmise, agitation and 

imagination with direct spontaneous style.  

6- The openness on the philosophical, aesthetic and 

psychological thought of the various intellectual schools and 

trends. Consolidate its cultural and scientific capital by 

issuing data, speculations and scientific studies because of the 

approximation of expressionism to philosophy, literature and 

theatre… etc.  

7- Deepen the expressionistic form in Iraq by giving it Iraqi 

characteristics through borrowing optical terms from ancient 

Sumerian, Babylonian and Islamic civilizations and the 

public heritage from its forms and colors.  

8- The interrelation and mixture of Iraqi expressionistic 

drawing styles with other artistic mazhabs and schools such 

as realism, abstractism and cubism.  

9- The approximation of the effects of the social and political 

pressing factors, the most important are the war variable, the 

domain of materialistic crawling and the negative effects on 

the society structures.  



 الفصل الثاني                            
 اإلطار النظري                                 

 التعبير في الفكر الفلسفي الجمالي                        
 .التعبير في الفكر الفلسفي الجمالي االغريقي  -: األولالمبحث    
 . مياإلسالالتعبير في الفكر الفلسفي  -:المبحث الثاني  
 .التعبير في الفكر الفلسفي الجمالي ،القرون الوسطى -:المبحث الثالث  
  .الجمالي، العصر الحديثالتعبير في الفكر الفلسفي  -:المبحث الرابع   
 للتعبيرية في العصر الحديث    المقتربات الفلسفي -:المبحث الخامس   

 .         والمعاصر                       
- :التعبير سيكولوجيا  -:ث السادس المبح  

 .المقدمة -1
 .الالشعور -2
 . الدوافع والمنبهات -3

 ).آليات التعبير ( العمليات العقلية والذهنية  -4

 .االنفعال -5
 .نظريات علم النفس -6
 .التجربة الجمالية والفنية -7

                                      
 
 
 
 
 



 الفصل الثالث                         
 النظري اإلطار                    

- :األولالمبحث       
 .المقتربات التعبيرية في الفنون التشكيلية                       

- :المبحث الثاني     
 .التعبيرية                      

- :المبحث الثالث      
 .رواد التعبيرية                       

- :المبحث الرابع      
 .في التعبيرية أثرتالتي  واملالمؤثرات والع                       

- :المبحث الخامس      
 . ألمانياالتعبيرية في                         

  -:المبحث السادس      
 ,التعبيرية في النمسا ، فرنسا ، روسيا ، بلجيكيا                        

           دا ، الدول االسكنافية، الواليات المتحدة، المكسيكهولن                        
- : السابعالمبحث      

              .  مصادر التعبيرية                         
  -: الثامنالمبحث      

 .التعبيرية التجريدية                      
  -: التاسعالمبحث     

 .  في العراق التعبيرية                     
 
 



 
 
 
 
 

  الفصل الرابع                      
     

 إجراءات البحث  -
 .مجتمع البحث -
 . عينات البحث -

 .طريقة البحث -
 .أداة البحث -
 . تحليل العينات -

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 الفصل الخامس                    
 

 .النتائج واالستنتاجات -
 
 .التوصيات والمقترحات -
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