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 الباحث
  



 و

 شكر وعرفان
 

الفنون الجزيل إلى عمادة كمية الفنون الجميمة ورئاسة قسم  هيتقدم الباحث بشكر 
أعضاء الييئة التدريسية في القسم، ويتطمب واجب العرفان  واالساتذة التشكيمية
تفضمو باإلشراف ل جسامبالسم محمد إلى األستاذ الدكتور الشكر   ان اتقدم واالمتنان

العممية الرصينة التي أفادت  ئوالسديدة وارا والكريمة ومالحظات توعمى البحث ورعاي
وأغنت البحث بالمعمومات القيمة، فجزاه اهلل خير جزاء، والشكر الجزيل إلى األستاذ 

آلرائو القيمة وأنفاسو الطيبة في إغناء البحث بالمعمومات الدقيقة،  سالم جبارالدكتور 
محمد زهير صاحب, و د.الدكتور  اتذةاألسكل من كذلك الشكر والعرفان إلى 

ود.نجم حيدر, وأالستاذ حسام.  وسام مرقص, حامد الراشدي ود.د. و الكناني

السديدة  ممالحظاتيل ود.ميسر القاضلي, ود. محمد جاسم العبيدي ,ود.عمر المطلبي
وال ينسى الباحث أن يخص بالشكر واالمتنان ،التي أسيمت في إغناء البحث 

الجادة في إظيار  ملوقفتيومحمد العنزي عدي فاضل عبد الكريم الء التدريسيين الزم
البحث بشكمو الالئق، فضاًل عن رفد الباحث بالمصادر القيمة التي أفادت البحث 

سيا، زينب، ، والشكر موصول لزمالء المرحمة الدراسية )فجزاىم اهلل خير الجزاء
ورفد الباحث  ( لحواراتيم العممية الرصينة والميمةزىراء، عبد الرزاق،محمود

، كذلك يتقدم الباحث بشكره الجزيل إلى منتسبي مكتبة كمية الفنون الجميمة بالمصادر
الجادرية )الست -بغدادومسؤولة مكتبة جامعة  جامعة بغداد )ام سنان، حنان( –

، وال ينسى الباحث أن يثني عمى الجيود الطيبة لمعائمة لما تحمموه من صبر ايسر(
لصبره  (العباسي خي )محمد حسام الدينأوال يغيب عن الذكر  طوال مدة البحث،
وكممة شكر واحترام لكل من فاتو ذكره من األخوة واألخوات، وفقنا ومواقفو االصيمة، 

 لمسيرة العممية والفنية إنو نعم المولى ونعم النصير. اهلل لخدمة ا

 

 الباحث
 



 ز

 ممخص البحث:

، د عمى مستوى العرض واالسموب معاً يعيش الرسم اليوم حالة من الوجود الجدي
نما في ا  فقد غادر بعض مستوياتو التاريخية والثقافية ليس في االدوات فحسب و 

 وجوده المكاني .

، منيا المتحف سوف تدلنا عمى بعض اقتراحاتو رسمية مراجعة لتاريخ الأن إ
، وىي يين بيذا النوع من الفن التشكيميوقاعات العرض ، واالقتناء الخاص بالمعن

 .موضوعو ، ومتمقيو ، ومكان عرضواالنظمة التي تيتم بالتسميات : رسم الفنان ، و 

الى  اما اليوم فان بعض االىتزازت البنيوية اصابت مفاصل ىذا النسق ، واسس
مقاربات جديدة يقف المكان اماميا فاعاًل ومؤثرًا عندما صار يسعى الى تكثيف نوع 

الحاجات االنسانية  ابرزمن العالقات الجديدة ، اذ اصبحت العمارة واحدة من 
وانتقمت الى مركز العالم الجديد ، بمالمحيا وىويتيا ووجودىا ، واقامت سمسمة ال 

 لمعاصرة .تنتيي من المعطيات الحياتية ا

ىو الوقوف عمى قدرة العمارة في جذب الفن ،ىذا البحث معني بواحدة منيا و 
عنصرا تزيينيًا وجماليًا ، يمبي ما اصطمح عميو الحاجات التسميعية  بوصفوالييا 

لالنسان وكذلك اضفاء ىوية ثقافية عمى االمكنة ، فكان التضايف بين العمارة والرسم 
 فية لألمكنة ويشكل ظاىرة عالمية وانسانية عامة .واحدًا من المرتكزات الثقا

فان البحث الحالي يحاول  دراسة ىذا التضايف ومخرجاتو ، وقد  مما تقدمو 
 انبنى منيجيًا عمى اربعة فصول :
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 ،الفن التشكيمي وحاجات العمارة من الداخل ،الحداثة ونسق الحاجات البيئية ،األمكنة
 .المعطيات البيئية في الفن والعمارة ،النمط المعماري



 ح
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 مشكمة البحث  -أوال 

المعروف ووجوده يقف الرسم اليوم عمى مفترق طرق تاريخي بين موروثو 
لحاجة انسانية متعددة االغراض ، وبين ظواىر مجاورة تكون في حالة حركة تأخذ 
عمى عاتقيا تشكيل نسق آخر يؤثر في وجوده وطرائق عرضو وصواًل الى نوع 

 حاجاتو ووظائفو .

ومع التحول الكبير في البنية االنسانية والتنظيم االجتماعي لممدن وظيور 
لميني وكذلك البيئي ، ظيرت العمارة بييكميتيا الجديدة التي تتطور التراتب الطبقي وا

لتستوعب االنسان بكل حاجاتو في السكن والعمل والتداول وصواًل الى مقترحاتيا في 
 اضفاء نوع من الخصائص الجمالية لالمكنة وسياقاتيا وانظمتيا .

ة بين الرسم ولذا كان الرسم واحدًا من حركية ىذا التوجو ونشوء عالقة جديد
، مما جعل الرسم بذاتو يتناسى جماليتو المتعالية عمارة قائمة عمى التفاضل المكانيوال

حدد ، ان ىذا التفاضل البنيوي قد نية لمتطمبات التعامل مع العمارةويقدم حمواًل مكا
بعض المشكالت الموضوعية وصياغاتيا الفمسفية والتطبيقية ويحاول ىذا البحث 

 : الفروض والتساؤالت التالية طريق نالتعرف عمييا م

 ؟ىل تبدلت االساليب الفنية نتيجة الحاجات الجديدة  .1
ق عرض الرسم وتحديد ىويتو ىل لمعمارة المعاصرة دورًا في صياغة طرائ .2

 ؟العامة
 لتأسيس جمالية جديدة،بين الرسم والعمارة ىل ىناك تضايف  .3

د مالمحيا يالمشكمة ومن ثم تحداالجابة عمى ىذه التساؤالت قد تؤدي الى فيم و 
 وحموليا .
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 والحاجة اليه أهمية البحث -ثانيَا 

اذ لم يعد الفن الخالص ، ةجديد واكتسب انماطا الجمالية الحاجاتمفيوم  تغير
اننا اليوم ،اجناسيا  وتداخلممكنا  بحكم التقابالت الجديدة والتزاوج بين الفنون  امراً 

الى تشكيل مركبات  وصوالً   رىفنية تؤثر الواحدة منيا باالخ مخرجاتنقف عمى 
نماط الرسم أمكنة واالشكال المعمارية عمى ألثرت اأفقد  ،تمبي حاجات معقدة 

لذا فان ىذه التحوالت بحاجة الى  ،وازاحت العمارة سياقات تاريخية في العرض الفني
المتعددة في  الضواغطة من كشف وتحميل باعتبار العمارة الداخمية اليوم تشكل واحد

 داولياتسس لمتأالى ان ىذا المد قد  اضافة ،شكل اسموب الرسم ومخرجاتو 
 .وجعل الفن يتجو الى مخرجات وتطبيقات غاية في التعقيد  يواالستيالك السمع

فان اىمية ىذا البحث تأتي في حدود اختيار موضوعو ومن ثم فتح الباب  لذا
 سيسأوت وطالبواضافة الى انو يعد مدخال لدارسي الفن ،المستجدة   هلفيم ظواىر 

 نماطو وحواضنو المستجدة .ألالنقدية  لمعرفةا

 هدف البحث

لكشف عن اساليب التضايف بين العمارة وفن الرسم في االحالي  ييدف البحث
 االمكنة المعاصرة .

 حدود البحث -ثالثًا 

 الحد المكاني : العمارة العراقية

 2112 – 1791الحد الزماني : 

 تحديد المصطمحات 

 التضايف -1

ث يتوقف ، بحيفي المنطق تقابل حدين  (Correlation) : التضايف لغوياً  -أ
تضايف مثل ( و تصور كل منيما عمى اآلخر، مثل األبوة والبنوة )تعريفات الجرجاني
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من بعض ، او  قال بعضيا اسرعفان المتضايفة منيا ىي التي يجوز ان ي، الحركات
  (1) .ابطأ، او مساو لو في السرعة

ىو الترابط  التضايف، فان اما في العموم الحيوية، او النفسية، او االجتماعية
، كالتناسب االجزاء ويطمق عمى الصمة بين ظاىرتين تتغيران معًا في نظام متناسب

العمل وكثافة السكان في  ، او التناسب بين تقسيمبين الطول والوزن في اجسام البشر
عالقة ، وقد يطمق الترابط عمى تغير احدى الظاىرتين بتغير االخرى لوجود المجتمع

وقد اسباب خارجية مشتركة ،  ى، او لتوقف تغيراتيما عمسببية حقيقية بين اجزائيما
عالقة سببية حقيقية يطمق الترابط عمى تغير احدى الظاىرتين بتغير االخرى لوجود 

ىما  والمتضايفان ،يراتيما عمى اسباب خارجية مشتركة، او لتوقف تغزائيمابين اج
لتقدم ، فانيما بما ىما ذاتان ليس يمزم فييما خاصية االحدان المذان بينيما تضايف

 (2) .عمة ومعمول فيما معاً  وربما ىما متضايفانوالتاخر، 

 : بينيما تمك النسبة  ما  اإِلضافة بمعناىا عند الحكماِء، ويسمى: يفضاتال -ب
  (3)متضايفين

 

تعالق بين الفنون من شأنو ان يقترح بيئات مكانية  : التعريف االجرائي لمتضايف -ج
 ليا خصائص البنية المكانية المختمفة .

 

 المكان -2

يشغمو  ، وىو المحل المحدد الذيالمكان الموضع، وجمعو امكنة :المكان لغوياً  -أ
، فنقول مكان فسيح ومكان ضيق، وىو مرادف لالمتداد، ومعناه عند ابن سينا الجسم

                                                           
 .271المعجم الفمسفي، دار الكتاب المبناني، بيروت، ص  ،جميل صميبا. عن: 181أبن سينا، النجاة، ص  1

 271، ص المصدر نفسوجميل صميبا ، المعجم الفمسفي ،  - 2
 3- http://www.almaany.comمعجم المعاني الجامع موقع 

http://www.almaany.comموقع
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)رسالة  السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس لمسطح الظاىر لمجسم المحوي،
 : "الفراغ المتوىم الذي يشغمو الجسم، وينفذ فيو ابعاده"،(، وعند المتكممين74 الحدود،

 )تعريفات الجرجاني( ويرادفو الحيز.

والمكان عند الحكماء االشراقيين ىو البعد المجرد الموجود، وىو الطف من 
الجسيمات واكثف من المجردات، ينفذ فيو الجسم، وينطبق البعد الحال فيو عمى ذلك 

جميع الجيات،  عمىالبعد في اعماقو واقطاره، فعمى ىذا يكون المكان منقسمًا 
ما عمى االخر، مساويًا فيو بكمتيو ينطبق احدى اذمساويًا لمبعد الذي في الجسم، 

 )كشاف اصطالح الفنون لمتيانوي(.

تقرة والمكان عند المحدثين وسط مثالي غير متداخل االجزاء، حاويًا لالجسام المس
ام متشابو الخواص في جميع ، وىو متجانس االقسفيو، محيط بكل امتداد متناه

تان اخريان : االولى دسة صفغير محدود ولو عند عمماء الينب، متصل الجيات
في المكان : ان المكان ذو ثالثة ابعاد ومعنى ذلك انو ال يمتقي في نقطة واحدة قوليم

 إذ: قوليم ان اجزاء المكان مطابقة بعضيا لبعض، اال ثالثة خطوط عمودية، والثانية
يمكنك ان تنشيء فيو اشكااًل متشابية عمى جميع المقاييس، وال سبيل الى انكار 

لصفتين اال في اليندسة الالاقميدسية التي تقرر ان المكان عددا غير محدد ىاتين ا
 من االبعاد .

وقد فرق )ىوفدينغ( بين المكان النفسي والمكان المثالي، فقال ان المكان النفسي 
المكان  أنالذي ندركو بحواسنا مكان نسبي ال ينفصل عن الجسم المتمكن عمى حين 

رد ومطمق وىو متجانس ومتصل رياضي مجمكان  المثالي الذي ندركو بعقولنا
، او تصور عقمي محيط بجميع االجسام، واذا جمعت بين الزمان والمكان في ومجرد

الزمان -تصور واحد، امكنك ان تولد منيما مفيوما جديدًا يطمق عميو اسم المكان
، الطول نيًا، يرمز اليو باربعة متغيراتوىو ذو اربعة ابعاد تؤلف متصال مكانيًا زما
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، الن د ضرورية لتحديد كل ظاىرة طبيعية، وىذه االبعاوالعرض والعمق والزمان
 (1)الظاىرة الطبيعية ال تحدث في المكان وحده بل تحدث في الزمان والمكان معاً 

ىو الحيز المعماري الذي تتحرك داخمو كل :  لممكان() التعريف االجرائي -ب
 تسميتيا التأثيث في األحياز. العناصر الفنية والوظيفية، وما يمكن

 

 : الدراسات السابقة

المشابية  وعاتاطالع الباحث عمى الدراسات السابقة التي تناولت الموض طريقمن 
 : أتيوذات الصمة بين الرسم والعمارة وجد ما ي

، رسالة ماجستير،  (تركيب الخامات المعمارية في تشكيالت الرسم المعاصر) -1
لمباحثة )سيا عبد الجبار رشيد( وقد  2113جامعة بغداد، كمية الفنون، فرع الرسم ، 

تناول البحث قراءة في المنظومات التقنية المعاصرة التي ساىمت في انتاج الفن 
لمفن  بدراسة التحوالت البنيوية الكبيرة توطرائق عرضو وفعمو الجمالي ، وكذلك عن

ت العمارة وموادىا لما ليا من طاقات مادية وحضور فني مبير ، وظف خاما حين
فكانت الدراسة لمنظومة الفن والعمارة والتقابل بينيما عمى مستوى المواد والتبادل 

 المعرفي والنظري .

رسالة ماجستير لمباحثة  ، (والعمارة المعاصر المقاربات الشكمية بين الخزف) -2
جامعة بغداد ،كمية الفنون الجميمة،الفنون  ،(زينب محمد صالح البيرماني)

  2114التشكيمية،فرع الخزف 

بدراسة  تمجال المقاربات الشكمية لمخزف والعمارة، وتحددوتناولت ىذه الدراسة 
االعمال الخزفية الخاصة بالفنان الذي يقطن امريكا منذ سبعينيات القرن العشرين، 

اذ ،يما لبيان تقارب احدىما إلى االخرمعرفة الجذور التاريخية لكمي دراسةال تاقتض
                                                           

 413-412،دار الكتاب المبناني ، بيروت ، ص 2جميل صميبا ، المعجم الفمسفي ، ج - 1
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االسموب  طريق منتظير المقاربات الشكمية بين الخزف والعمارة وبصورة جمية 
 حدد الشكل العام لممنجز الخزفي والمعماريالذي يمبناء اليندسي لواالتجاىات الفنية 

طريق توظيف السطوح  منقاربت االشكال الخزفية التكوينات المعمارية  ، كذلك 
 المونية والمممسية في السطح الخارجي،

دراسة ، (العالقة بين الفنون التشكيمية والعمارة المعاصرة في العراق ماىية) -3

، عبد القادر( صباح فخر الدين للباحث )،تحـليلية للدور السكنية في محافظة بغداد
الفنون التشكيمية، النحت ، كمية الفنون الجميمة، ،اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد

تقديم أفق من المعرفة حول العالقة بين الفنون  عمدت ىذه الدراسة الى،  2115
بحث فعل اإلبداع الفني وطبيعتو ودراستو في الجانبين )الفنون ، و التشكيمية والعمارة

 طريقومن التشكيمية والعمارة( من النواحي التعبيرية والمادية فضاًل عن الغائية، 
لنتاج الفني( تتم المقارنة التحميمية بين الفنون التشكيمية والعمارة بصفاتيما المرئية )ا

والمحسوسة )المدركة حسيًا( من قبل اإلنسان كفعل لمتذوق والتأمل وتّكون 
 .االنطباعات ومن ثم النقد الذي يمثل ردود الفعل الفكرية والتذوقية 
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Abstract  
Drawing lives on the case of a new presence on the level of 

presentation and style together, have left some of its historical and 

cultural in not only the tools, but in the presence of spatial. 

That any review of the history of painting will guide us to some of 

his proposals, including the museum and exhibition halls, stakeholders in 

the acquisition of this kind of art, namely systems that are interested 

labels: artist’s subjects, its recipients, and place of display. 

But today, some of the vibrations of structural injured joints that 

pattern, and the foundations of the new approaches stand the place in 

front of an active and influential when it became seeks, to intensify the 

kind of new relationships, as it became architecture and one of the most 

important humanitarian needs, and moved to the New World Center, 

identity and presence, and set up a series endless data of contemporary 

life. 

This research is interested in one of them is to stand on the ability of 

architecture to attract art to it as an aesthetically pleasing, meets what has 

been termed the needs for humans as well as lend a cultural identity on 

the places, so the correlation between architecture and painting one of the 

pillars of cultural venues and is a global phenomenon and humane public. 

Accordingly, 

     The current research is trying to study these points And outputs, was 

based on a systematic four chapters: 

Chapter One: In the two sections dealing with the first following topics: 

structural transformation of art and architecture in the third millennium, 

references conceptual, theoretical needs of emerging - places, modernity 

and coordinated environmental needs, art and the needs of the 

architecture of the interior, architectural style, environmental data in art 

and architecture. 

The second section deals with the following topics: 

 art and ether, attendance photography, painting and wall.  

Chapter II: in two sections: the first includes the following titles: 

receiving and handling, and display modes, art and production places, 

methods of presentation, display elements (scenography) 

The second topic: the alienation of aesthetic, architectural design  

Chapter III: In the first two sections: Art and Architecture in Iraq  

The second is the maintenance of the national cultural heritage  

Chapter IV: Results, conclusions and recommendations and proposals. 

Then sources and references. 
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Results: 

1 . The art key role in satisfying the desires of Neanderthal and 

psychological needs , emotional and existential , which indicates the 

interaction of art and human whole. 

2. Architecture and art refers to ideological and religious expression, 

which select models and types of concordance between technocracy as 

the Renaissance and beyond. 

3. Was the walls of the graphic display methods, which bases on the type 

of art called the parietal art, present a work of enduring architectural 

form. 

4. Drawings shares on the facades of Architecture in the age of modernity 

in the emergence of models and patterns, and create new environments 

for Architecture and propose new styles of painting. 

5. Cities became in the era of modern systems place for media and 

advertising, making the drawing takes new aesthetic forms such as 

writing on the walls and illustrations and advertising. 

 

Conclusions: 

1. There are fundamental forces prevailed against the presence of art and 

architecture in the spatial environment, artist, architect, and the new 

jobs, which make up a whole new aesthetic and proposes a system to 

correspond to the races at the expense of individuality in the type of 

art on the historical level. 

2. Contemporary techniques has become an alternative to the idea of 

the murals painted for building, making this art takes atrophied in the 

joints of contemporary spaces. 

3. The Architecture in Iraq did not contribute in giving proposal which 

met between art and space; we cannot establish a pattern of 

contemporary test, because of the absence of the rule aesthetic and 

architectural patterns. 

4. Almost the art of Iraq drawing loses it presence in architectural 

places, for cultural reasons, popular, and the propensity to alternative 

methods based on the decline in public taste. 

 

 

Recommendation: 

In light of this study and its findings, the researcher recommends the 

following:  

1. Building a curriculum process between drawing and architecture 

and sharing needs, to build awareness of contemporary places.  

2. Trying to make the drawing goes out to public places and in the 

space of interior design without anchoring in the exhibition halls.  

3. Planning to cooperate with the institutions responsible for the city 
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lay the foundations for the presence of Iraqi art in the joints of 

buildings for both the public and private sectors.  

4. The introduction of new approaches to the drawing go by methods 

appropriate areas with major transformations architecture and the 

environment together. 

 Suggestions : 

An update of the current research suggests a researcher conducting a 

number of scientific studies and research of the following:  

1. Alienation between architecture and art in contemporary spaces.  

2. Deconstruction in architecture and art, conceptual approach. 

 

     
        

           


	الواجهه 0
	1 العنوان والفهارس
	مقدمة 3
	ملخص انكليزي 9

