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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 .مواساة)..  ع( فاطمة الزهراء.. .أبيهابأم .. لكون غيرهاإلى من لم تكن امرأة في ا/  أوال
 .تقربا) ع ( زينب الكبرى .. إلى جبل الصبر، من استلمت الراية وأكملت المسيرة      
 .تقربا ). ع(العباس  أبا الفضل إلى من علمني معنى اإليثار واإلخوة     
األمـــام  وعـــدال،المشـــروع اإللهـــي ألن تمـــأل األرض قســـطا  تإلـــى مـــن بدمائـــه وضـــع أولـــى خطـــوا     

 .أمال)..ع ( الحسين 
 .تمسكا..النازف منذ ألطف إلى اليوم وطني إلى   

والشـيخ عبـد الحميـد  ، )رحمـه اهللا (أحمـد الـوائلي  :الـدكتور.. معرفـة بثـورة ألطـف يإلى من زاد ن    
 شاكرا ).. أطال اهللا في عمره ( هاجر الم
 وفاء..علمني القراءة والكتابة والبحث العلمي.. إلى كل معلم ومدرس وأستاذ/  ثانيا
 .اعتزازا..وأوالدي ابنتي عائلتي،..إلى سبب وجودي وأختي وأخوتي/  ثالثا

 
 
 
 



  شكر وتقدير
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ...عدالحمد هللا الذي ال يحمد سواه وب   

أتقدم بفائق شكري وتقديري لألستاذ الدكتور مكي عمران راجـي المشـرف علـى هـذا البحـث، 
لمــا أبــده مــن رعايــة ومتابعــة تربويــة وعلميــة فــي ســبيل إخــراج هــذا الجهــد المتواضــع علــى النحــو الــذي 

 .الدائمةأن يمن عليه بالصحة والعافية ) ع(سبحانه وتعالى بحق األمام الحسين  عليه، داعيا من اهللا
شكر وتقدير لألستاذ الدكتور عباس جاسم الربيعي، عميد كلية الفنون الجميلة لما أبداه من رعاية     

 .لطلبة الدراسات العليا
شــكر وتقــدير للســادة أســاتذة قســم الفنــون التشــكيلية لمــا أبــدوه مــن جهــود علميــة طــوال فتــرة  -    

 .إبراهيمالدكتور عارف وحيد الدراسة التحضيرية، وأخص بالذكر منهم األستاذ 
 .وتقدير للسادة الخبراء لمالحظاتهم القيمة في تقويم استمارات البحث شكر -   

 شكر وتقدير للسيد األديب ناجح المعموري لرفده ما يخدم البحث من مصادر               -    
عون ورفقة في الجوالت شكر وتقدير لإلخوة علي المهنا، وزياد طارق لما أبدوه من مساعدة و  -    

 .االستطالعية خدمة للبحث
لمــا أبــداه للباحــث مــن معلومــات هامــة وقيمــة وتاريخيــة عــن  *0Fشــكر وتقــدير للحــاج جــواد كــاظم -   

 .المواكب الحسينية
 .شكر وتقدير للسادة المحللين الخارجين، السيد شوقي الموسوي، والسيد محسن القز ويني -   
 .األخوات العاملين في مكتبة الكلية لتعاونهم بتزويد البحث بالمصادرشكر وتقدير لإلخوة و  -   

وأخيـرا  . شكر وتقدير لألخ ميثم طارق لما أبداه من مساعدة حاسوبية في سـبيل إنجـاز البحـث -    
 .والتقدير لألصدقاء والزمالء لما قدموه من عون ومساعدة في سبيل إنجاز هذا البحث كل الشكر
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  جماليـات(الموسـومة نشهد بأننا رئيس وأعضاء لجنة المناقشة أطلعنـا علـى هـذه الرسـالة 
ونعتقد  بها،وفيما له عالقة  محتوياتها،وقد ناقشنا الطالب في ، )ألطـفالرسوم الشعبية لواقعة  
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قـد  ،)ألطـفجماليـات الرسـوم الشـعبية لواقعـة  ( هذه الرسالة الموسـومة  إعدادأشهد أن  
وهـي جـزء مـن متطلبـات نيـل درجـة  .الجميلـةكليـة الفنـون / ي فـي جامعـة بابـل افجرى تحت أشـر 

 .رسم –ستير في الفنون التشكيلية الماج
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 :ملخص البحث  
 

سعى البحث الحالي إلى دراسة جماليات الرسوم الشـعبية لواقعـة ألطـف، والتـي تكتسـب أهميتهـا  
من أهمية الواقعـة وأثرهـا فـي التـأريخ اإلسـالمي، حيـث بـدت الرسـوم مؤرخـة لمجرياتهـا وعاكسـة اتحـاد 

سـعى البحـث للكشـف  وحمـوالت فكريـة، لالجمهور معها مـن خـالل مـا أفرزتـه مـن نظـم بنائيـة ومـدا ليـ
شـمل الفصـل األول منهـا : عنها وتعرف جمالياتها؛ وعلى هذا األسـاس تكـون البحـث مـن أربعـة فصـول

 .والتعريفات اإلجرائية همشكلة البحث وهدفه وأهميته وحدوده وتحديد مصطلحا ت
ومــن ثـم طرحــت  الواقعـة،تعرضـت مشـكلة البحــث إلـى وظيفـة الرســوم الشـعبية فـي التعبيــر عـن  

مــا هــي األســس الجماليــة للرســوم الشــعبية لواقعــة : ؤالت أدت إلــى انبثــاق مشــكلة البحــث ومفادهــاتســا
 .ألطف ؟ وعليه هدف البحث إلى تعرف جماليات الرسوم الشعبية لواقعة ألطف

لكي يتم تحقيق هدف البحـث تطلـب تأسـيس بنيـة معرفيـة تحتيـة تخـص بنيـة الرسـوم الشـعبية،  
الثاني الذي تضمن ثالثة مباحث، تضمن األول منها عقد مقاربـة مرجعيـة وهذا ما احتوى عليه الفصل 

لعالقــة الفــن بالعقيــدة، حيــث تــم اســتعراض العالقــة بينهمــا ضــمن فتــرات تاريخيــة مقتطفــة مــن العصــر 
 .الحجري إلى نزول الدين اإلسالمي

ئها؛ وقد قسمت المبحث الثاني عني بدراسة األسس الجمالية للرسوم الشعبية الدينية وكيفية بنا 
. إلى أسس ذاتية وأخرى موضوعية مع تحليل لبعض الرسوم الشعبية الدينية واستقراء أسسها الجمالية

وأخيـرا المبحـث الثالـث والـذي أهـتم بالمرجعيـات الفكريــة لواقعـة ألطـف وانعكاسـها فـي الرسـوم الشــعبية، 
يــة ومكانهــا وشخوصــها والموقــف والــذي قســم إلــى عــدة محــاور بغيــة األحاطــة بخلفيــات الواقعــة التاريخ

 .العقائدي منها وبالتالي تمثلها في الرسوم الشعبية
مــن خــالل مــا أســفر عنــه اإلطــار النظــري مــن مؤشــرات انتقــل البحــث إلــى الفصــل الثالــث الــذي  

)  15( رسـما؛ تـم اختيـار عيناتهـا قصـديا وبلغـت) 60(تضمن إجراءاته حيث تألف مجتمـع البحـث مـن 
 .،وبعد ذلك وبناء على تحليل العينات انتقل البحث إلى الفصل الرابعوعمًال حرفيًا  رسما

أمـــا أهـــم مـــا توصـــل أليـــه  .الفصل الرابع شمل النتائج ومناقشتها والتوصيات والمقترحات  
 :البحث من نتائج ما يلي

 .ال يوجد رسم يحمل فكرة ألطف دون أن يبنى على ثنائية المقدس والمدنس -1
مرجعيــة تاريخيــة  لجمــالي خــاص بالواقعــة ال يبنــى إال علــى عالمــة رامــزة تحمــل مــدا ليــ كــل تكــوين -2

 .وعقائدية
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كل فكرة خاصة بألطف البد وأن تبنى على الجمع ما بين الذاتي والموضـوعي فـي صـياغتها تحقيقـا  -3
 .للمرجعية التاريخية والعقائدية من جهة، وٕاظهارا للرؤية الخاصة بذات الرسام من جهة أخرى

المكــان والزمــان عنصــران أساســيان فــي التكــوين الجمــالي لرســوم ألطــف يحضــران بمنظومــة فكريــة  -4
 .رمزية تشير إلى واقعية الحدث عبر الخط واللون

أنتجت الرسوم الشعبية تأريخا فنيا عن الواقعـة يخـالف ويطـابق التـأريخ الروائـي فـي آن واحـد عبـر  -5
علــى أحــداث محــددة وخــاص عوضــت جميــع أحــداثها التمــثالت الرمزيــة للزمــان والمكــان واالقتصــار 

 .   التفصيلية

 :أما أهم التوصيات التي جاء بها البحث فهي
ضــرورة وجــود جهــة رســمية تــوفر متحفــا خاصــا لجمــع األعمــال الشــعبية والرســوم الخاصــة  -1

 .بواقعة ألطف ألهميتها باعتبارها تراثا فنيا يعكس أهم واقعة في التاريخ اإلسالمي
 .نجز الشعبي ورموزه وعالماته في تجميل البيئة والمباني العمرانيةاستثمار الم -2
أجازة جميع المصورات والرسوم الخاصـة بالواقعـة مـن قبـل لجـان فنيـة مختصـة وفـق أحكـام  -3

 .محددة
                                                                                .وثم أعقبها قائمة المصادر ومالحق البحث وملخصه باللغة اإلنكليزية


	العنوان والمقدمة
	ملخص البحث

