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 ملخص البحث 

يأخذ هذا البحث فكرة تمثالت الجسد في الفن التشكيلي، والكيفية التي تظهر بها في    

ة المفاهيم المعرفية والثقافية داخل التكوين وطريقة االداء بما يحقق عنصرا هاما في بلور 

وبما ان الجسد شكل بحضوره سلطة مهيمنة على مر تاريخ الفن لذا كان  ،سطح العمل الفني

لهذا الحضور دوافع ذاتية وثقافية وجزء من تأكيد الجانب االنساني، وبمثابة ناقل لألفكار 

 .ومشخصَا لها

، )الجسد في الرسم العراقي المعاصرتمثالت (يتحدد البحث في موضوعه على عنوان     

وعقد المقارنة في كيفية الحضور وبما يكون عليه، لذا ابتغى الباحث الحفر في العمل الفني 

 .والكشف عن االبعاد الذاتية واالجتماعية والفكرية التي تؤسس هذا الحضور

جابة عليها يبدأ البحث بعرض المشكلة وصوال الى تحديد االسئلة التي يبتغي البحث اال  

 :ومنها

 الشكلية والجمالية لتمثل الجسد؟ات ما السم

 وما الطريقة التي تم التعامل بها مع الجسد ؟

الى ثالثة مباحث، المبحث األول  ُقسمّ ويأتي الفصل الثاني وهو االطار النظري الذي    

فعل بالعالم الجسد في الفكر الفلسفي  وفيه تناول الباحث فكرة الجسد بوصفه طريقة واداة لل

والمبحث الثاني وهو حضور الجسد في الفن  ،رة الذات وعالمتها في حيز الوجودوصو 

ثم المبحث الثالث وهو حضور الجسد في الفن العراقي المعاصر  ,العالمي الحديث والمعاصر

 :ومنها وبعد ان ظهرت المؤشرات 

الجسد هو الوجود الفيزيائي الذي تتمظهر به االفكار في الوجود المادي، فالجسد ما    

هو إال الوعاء الحامل لها، وهو بانفعاالته وحركاته إنما يبلغنا بما يحدث من تصورات 



ومواقف مخزونة في الالوعي، الجسد أداة وطريقة لإلحساس بالعالم، الن الجسد عالمة 

يتراكب الجسد غرائبيا عن  ،غ عن معطيات انفعالية وغريزية وثقافيةالذات وصورتها ، يبل

طريق اختالطه بأشكال حيوانية ممسوخة أو انفتاح حدوده على المجاور له من الجوامد 

في الفصل الثالث والذي قام  نماذجوهذه المؤشرات اعتمدها الباحث في تحليل الواألشياء، 

شكلت مساحة  والمتكونة من خمسة عشر نموذجا يين الفنانين العراق أعمالالباحث بتحليل 

وهي الفترة الزمنية التي شملها البحث واعتمد في الباحث  2012الى  2003زمنية من 

 .المنهج الوصفي التحليلي

 كشف عن المشتركات والمفترقات في حضور الجسدلتوفي الفصل الرابع جاءت النتائج 

يود الوعي والسلطة االجتماعية التي ترتكز على يظهر الجسد بصياغة محرفة تبعا لق ومنها

، يمثل محو للجسد وعلى ترميز خاص الستعماالته طقوس منع أو تنظيم االتصال الجسدي

الجسد نصا جماليا ومعرفيا يخبئ محموالت ثقافية، ويحمل أثار من أجسادا أخرى، الجسد 

ته، وهنا نجد مقتربا فكريا في يأخذ مساحة مركزية في العمل الفني لتوكيده عليه وٕاظهاره بصف

اإلبالغ عن الجسد باعتباره صورة الذات ومركز الوجود، وبه نتحسس وجودنا في العالم وبما 

وبعدها تم تقديم االستنتاجات وكذلك التوصيات والمقترحات، وبهذا يجاورنا من األشياء، 

وتحكم  ألخرفنان عن تساؤله، ومن هذا فقد تمثل الجسد متغيرا من  أجابيكون البحث قد 

 .هذا الحضورلالفلسفية  واألطروحاتالبيئة والوسط االجتماعي والجوانب الذاتية 
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Abstract 

 
   Takes this research idea representations body in art, and how they 
appear in the configuration and the method of performance in order 
to achieve an important element in the development of concepts of 
cognitive and cultural inside surface artwork, including that the body 
shape of his presence authority dominant in the history of art so it was 
for this audience self-motivated and cultural and part of the confirmed 
human side, and serves as a carrier of ideas and diagnosed her. 
    Search determined on the title theme (representations of the body 
in contemporary Iraqi drawing), and a comparison of how the 
audience and what it will be, so Researcher seeks drilling in the 
artwork and self-disclosure dimensional, social and intellectual, which 
establishes this audience. 
  Search starts with a problem down to determine which questions 
Eptga Find answers, including: 
What formal and aesthetic features to represent the body? 
And the way they were dealing with the body? 
   The second chapter is the theoretical framework which divided into 
three sections, the first research body in philosophical thought and 
the eating researcher idea body as a method and tool for doing the 
world and self-image and brand in existence, and the second part is 
the presence of the body in the art world of modern and 
contemporary, then the third section is the presence of the body in 
contemporary Iraqi art and after exhibiting indicators, including: 

   The body is being physicist who 0Trepresent0T  its ideas in the physical 

presence, the body is what is only bowl carrieth her, which 
Panevaalath and moves but tell us what is happening from the 
perceptions and attitudes stored in the subconscious, the body tool 
and a way to sense the world, because the body tag self-image, 



reported data emotional and instinctive and cultural overlap body 
0Tabsurdly0T by mixing forms animal Mmsuchh or opening its borders to 
the neighboring solids and things, and these indicators adopted 
researcher in the analysis of models in the third quarter, which the 
researcher analyzed the work of Iraqi artists and consisting of fifteen 
model formed space of time from 2003 to 2012 is the time period 
covered by the research and researcher adopted the descriptive and 
analytical. 
In the fourth quarter results were to reveal the participants and 
junctions in the presence of the body and which shows the body 
drafting distorted depending on restrictions awareness and social 
power, which is based on the literacy of the body and on the special 
markup for uses ritual to prevent or regulate the physical contact, 

represents the body text aesthetically and cognitively store mahmolat 
cultural, and bears traces of bodies that other body takes an area 
central to the work of art to its emphasis upon show as, and here we 
find approaching intellectually in reporting the body as self-image and 
the center of existence, and has a feeling the presence in the world 
and including Ageorna of things, and then was to provide conclusions 
and recommendations and proposals, and thus search has answered 
for questioning, and this may represent the body variable from one 
artist to another, and control of the environment and the social milieu 
and aspects of self and philosophical treatises of this audience. 
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