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 شكر وتقدير
 

 والشــكر والثنــاء عليــه الــذي شــملني بفضــله كــان البــد مــن كلمــة شــكر فالحمــد هللا إذا 
لــك الحمــد كمــا  ربِّ  فيــا.. نجــاز هــذا البحــث إوكرمــه ورحمتــه ومنحنــي العــزم والقــدرة علــى 
 .. به علي وتفضلت  أنعمتينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك على ما 

شــكر بــوافر ال أتقــدمبــرد الجميــل والمعــروف الــى أهلــه ولــو بكلمــة طيبــة أن منــي ووفــاًء      
المشـــرفين الـــدكتور عبـــد عـــون عبـــد علـــي والـــدكتور علـــي شـــناوة ،  األســـتاذينوالتقـــدير الـــى 

علـى بحثـي، واشـكرهما كـذلك علـى طـول صـبرهما وغـزارة علمهمـا وفـيض  اإلشرافلقبولهما 
وجــه  بأحســن وٕاظهــارهالبحــث  إثــراءكرمهمــا ، فقــد كانــا ال يــبخالن بوقتهمــا او جهــدهما بغيــة 

 .واضحة على كامل معطيات البحث الحالي  وآثارهماهما ممكن حتى باتت لمسات
بالشــكر واالمتنــان الــى رئــيس قســم التربيــة التشــكيلية  أتقــدم أن إالّ  أيضــاً وال يســعني  

الــذين لــم يتوانــوا فــي تقــديم المشــورة العلميــة  األفاضــل األســاتذةالــدكتور عبــاس نــوري والــى 
 ، األميـــرحب والـــدكتور عاصـــم عبـــد والفنيـــة وهـــم كـــل مـــن الـــدكتور عبـــد الســـادة عبـــد الصـــا

المســـاعد  األســـتاذالـــدكتور حامـــد عبــاس ، الـــدكتور عـــارف وحيـــد ،  الــدكتور كـــاظم مرشـــد ،
، والمــدرس المســاعد المــدرس المســاعد ريــاض هــالل ، فــاخر محمــد ، الــدكتور كــاظم نــوير 

 .علي شاكر نعمة 
 أبـداهي العزيـز لمـا فائق شـكري وتقـديري الكبيـر الـى والـد أسجل.. بالجميل  وعرفاناً  

البحـث ، كمـا اشـكر السـيد محمـود كـريم الـذي  أيـاملي مـن جهـد كبيـر ورعايـة خاصـة طـول 
كثيــرًا مــن خــالل وضــع مكتبتــه الخاصــة بــين يــدي ، وكــذلك اقــدم جزيــل الشــكر الــى  أعــانني

 ، األميرحيدر عبد  ،محمد علي علوان  (والسادة ،  ، وأخي أمجدالسيد زيدان النعمة العم 
شـكر موظفـات مكتبـة كليـة التربيـة الفنيـة بجامعـة بابـل أو  ، ) حسـنينو  ، وائل ،ر كاظم حيد

 .البحث بالوجه الصحيح  وٕاظهار إعدادلمساعدتهم جميعًا من اجل 
رفيـــق دربــي الطويــل زوجـــي  إلــىاقـــف معترفــة بالجميــل والوفـــاء والمحبــة  إننــيكمــا  

النجـــاح  اجـــل تحقيـــق حالـــة العزيـــز الـــذي شـــاركني كـــل كلمـــة كتبـــت وكـــل خطـــوة بـــذلت مـــن
 . شاء اهللا العزيز الكريم  إنة دالمنشو 
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 اإلهداء
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 ملخص البحث
  

يعنــى هــذا البحــث بدراســة الفطريــة فــي الرســم العراقــي المعاصــر، وهــو يقــع فــي 
،  لبيــان مشــكلة البحــث وأهميتــه والحاجــة اليــه األول، خصــص الفصــل  فصــول أربعــة

 .وأهداف البحث وحدوده وتحديد المصطلحات الواردة فيه
ة وعالقتها بطبيعة العمل الفني علـى وقد تناولت مشكلة البحث موضوع الفطري

المعـــايير التـــي تفســـر تلـــك العالقـــة فـــي مســـاحة الرســـم  إزاء اآلراءالـــرغم مـــن اخـــتالف 
العراقـــي المعاصـــر، وخـــالل هـــذا كـــان هنـــاك عـــدد مـــن الفنـــانين العـــراقيين المعاصـــرين 
اتسمت رسوماتهم الفنية بوجود خصائص فطرية والتي تبلورت لتنقل إلى سـطح العمـل 

نــي ، وفــي اطــار هــذا الموضــوع تلمســت الباحثــة ان هنالــك تســاؤالت تتعلــق بوجــود الف
كل وفـق رؤيتـه  أنفسهمالفنانين العراقيين المعاصرين  يبلأساهذه المالمح الفطرية في 

وهذا ما يحتـاج إلـى ايضـاح مـن خـالل الكشـف عـن سـمة الفطريـة  ، الفنية الخاصة به
 .لطبيعة الفطرية في رسوماتهم، من ثم رصد تلك ا في نتاجاتهم الفنية

وتجلــت أهميــة البحـــث فــي كونــه يظهـــر فكــرة واضــحة عـــن وجــود الفطريــة فـــي 
اللوحـــة العراقيـــة المعاصـــرة خـــالل اســـلوب الفنـــان نفســـه تفيـــد دارســـي الفنـــون التشـــكيلية 

كمــــا وجــــدت .. هــــا واالســــتفادة منهــــايومتــــذوقيها والمهتمــــين بهــــذا الميــــدان لالطــــالع عل
اجة ضرورية لهذه الدراسة تتمثل في كون الموضوع لـم تـتم دراسـته الباحثة ان هناك ح

سابقًا بشكل تفصيلي وفي مجال الرسـم كحالـة مسـتقلة عـن بقيـة المجـاالت الفنيـة، ممـا 
 .قد يشكل فراغًا معرفيًا في هذا المجال

 :هو لبحث الحالي هدف او 
 .ف المالمح الفطرية في الرسم العراقي المعاصرتعرّ  -1          

وقد تحدد البحث الحـالي بدراسـة الرسـومات الفنيـة لرسـامين عـراقيين معاصـرين 
، والموجودة في مركز صدام للفنـون والمطبـوع منهـا فـي م  )2000-1950(من  للفترة

 .المصادر الفنية المتخصصة
 .بتحديد المصطلحات الواردة في البحث الحالي األولوأختتم الفصل 
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، إذ ظري والدراسات السابقة ومناقشـتهااالطار النأما الفصل الثاني فقد تضمن  
ــــة  ــــي المبحــــث االول منهــــا بالفطري ــــة مباحــــث، عن ــــى ثالث اشــــتمل االطــــار النظــــري عل
ــــة فــــي الرســــم االوربــــي  مفاهيميــــًا وتضــــمنت اربــــع محــــاور فرعيــــة وهــــي مفهــــوم الفطري

 . المعاصر، والمبحث الثالث فيرصد الفطرية في الرسم العراقي المعاصر
مـن  ) الرسم الشعبي في العراق ( ثالث دراسات هيلدراسات السابقة وشملت ا 

توظيف الوحدات إلى خزفية للبسط  الشعبية المحليـة  (و ) محمد عباس فرادي ( قبل 
أثــر خصــائص رســوم ( و ) كامــل النــداوي ( مــن قبــل )  فــي الرســم العراقــي المعاصــر

 .)لترابي فاطمة ا(من قبل ) األطفال في الرسم العراقي المعاصر 
 .الفصل الثاني بأهم المؤشرات التي اسفر عنها االطار النظري انتهىو 

اما الفصل الثالث فقد اختص باجراءات البحث ومجتمـع وعينتـه واداة البحـث وتضـمن 
الفصـــــــــــل الرابـــــــــــع النتـــــــــــائج واالســـــــــــتنتاجات والتوصـــــــــــيات والمقترحـــــــــــات والمصـــــــــــادر                     

 .والمالحق
 :ج التي توصلت اليها الباحثة هيومن ابرز النتائ

تتنوع مظاهر االسـتجابة السـايكولوجية فـي طـرح المضـامين الفطريـة للرسـم العراقـي -1
 .المعاصر من خالل عالمات رمزية معبرة عن تجربة الفنان فكرًا ووجداناً 

تكــون الفطريــة فــي الرســم العراقــي طريقــة مناســبة للتعبيــر عــن الــذات وتتجســد مــن -2
 .المتزايدة على التأويل والتأليف والتأمل في صياغة االفكار واالشكال خالل القدرة

 .يطغي االنفعال بتنوع اشكاله على االشكال والمضامين في فن الرسم الفطري-3
تقتـــرب الفطريـــة فـــي الرســـم العراقـــي المعاصـــر بـــبعض خصـــائص رســـوم االطفـــال، إذ 

 .سيتحتل تلك الخصائص مكانة محدودية في منحى التحليل النف
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 Summery 
 This research deals with the innate in maternal Iraqi Painting. It 
contains four sections. The first section is devoted to the problem of the 
research, its importance, its need to it, its aims, limits and its terminology. 
 The problem of the research takes the innate and its relation with 
the nature of the art work, in spite of the differences of opinions about 
this subject which analyses this relation in the area of maternal Iraqi 
painting. There is a lot of the modern Iraqi painters themselves each of 
them have his ideas this which will need to express through his works to 
find this subject and through his painting to find the nature of innate 
subject. 
 The importance of the research appeared when it has clear idea 
about innate in modern Iraq pictures, through the style of the painter 
himself which can be used to help the users of art and people concerned 
in this subject, and the researcher found that there is a necessity to choose 
this subject because this subject is not taken in this way before and in 
painting art as independent one which results into a cultural space in this 
field. 
The research has two aims: 

1- The definition of innate cognitively. 
2- The definition of characteristics innate through its application in 

modern Iraqi painting. 
This research is limited to the paintings of modern Iraqi painters during 

the period (1950-2000)A.C., are found in Saddam centre for art which 
were published in the specific artistic resources. 
The first section ended with the limitation of the items in this research. 
The second section contains the theoretical frame and the last studies and 
their discussions. The theoretical frame also contains three chapters, the 
first chapter has the definition of innate from four ways: 

1- The definition of innate in relation to religion . 
2- The definition of innate in relation to psychology. 



3- The definition of innate in relation to philosophy. 
4- The definition of innate in relation to aesthetics and art. 

The second chapter deals with the innate characteristics in modern 
Europe paintings. 
The third chapter takes into consideration the aspects of the innate in 
modern Iraqi paintings. The researcher shed light on many of the works 
of the Iraqi painters which have this aspect. 
The previous two studies were: The public painting in Iraqi for 
Mohammed Abass Frady and the employment of the  public aesthetically 
designed carpets in modern Iraqi painting for Kamil Al-Nedawy. 

The second section ends up with the main points like which have 
the theoretical aspect. 

The third section takes the ways of the research, its society and the 
nature of its sample. Twenty pictures are chosen by the researcher to 
prove the nature of its sample in a distinctive way and also concludes the 
way and the instrument of this research. 

The fourth section contains the results, the conclusions, the 
recommendations and the suggestions of the research. 
The main results which the researcher found are: 

1- The psychological response varies to express the aspects of innate 
in modern Iraqi painting through signs which refers to the ideas and 
emotions of the painter. 

2- This innate in Iraqi painting is the best way to express the self, and 
this is clear in the ability to imagine, think and construct the thoughts 
and shapes. 

3- In this type of painting, all kinds of emotions prevail over the 
forms (shapes) and contents of the innate painting art. 

4- This innate in modern Iraqi painting comes close to the aspects of 
children painting, these aspects have a good place in psychological 
analysis. 
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