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 ملخص البحث
 

ويقـع فـي ) متحوالت الصورة التخييلية في أعمال الفنـان عـالء بشـير(يتناول البحـث 
ي تدور حول طبيعة الصورة التخييلية الت مشكلة البحثتناول الفصل األول , أربعة فصول 

التي وأهميته  .التي أسس بموجبها منجزه التخييلي وتحوالتها) عالء بشير(في أعمال الفنان
تجربــة هــذا الفنــان تميــزت عــن ســواها مــن التجــارب الفنيــة فــي حركــة التشــكيل  إن تكمــن فــي

العراقـــي المعاصـــر بغناهـــا األســـلوبي وعمقهـــا الـــداللي ممـــا جعلهـــا ظـــاهرة إبداعيـــة عراقيـــة 
ــي(ري فكــقــد شــملت الجــانبين ال هــامتحوالتالســيما وان , تســتحق الدراســة والتحليــل  ) التخييل

فـي أعمـال  )تحوالت الصـورة التخييليـة(الكشف عـن  هي ، ف هأهدافأما .) يائنبال(والمادي
باعتبارها  الوسيلة االمثل واألكثر شمولية لفهم واستيعاب تجربـة متميـزة  )عالء بشير(الفنان

وهـذا تطلّـب التعـّرف علـى بعـض , ,بعمقها الجمالي والـداللي فـي المشـهد التشـكيلي العراقـي 
 .المصطلحات الواردة خالل البحث

وجاء في أربعة مباحث تناول , الفصل الثاني اإلطار النظري والدراسات السابقةتناول 
UاألولU  والتي تم رصدها من خالل تعٌقب حركة  المتحوالت التي تطرأ على العمل الفنيمنها

وخاض البحث في دور الوسائط الفنية , أثرها في صياغة الصورة التخييلية الفكر الفلسفي و 
كــذلك تـــم التطــرق إلـــى تحــوالت األســـاليب , ائي للصـــورة التخييليــة فــي عمليــة اإلخـــراج النهــ

 . في تلك التحوالت التخييلية ةالصور  والمدارس الفنية وأثر
مـن خـالل  مفهوم الصورة التخييلية في الفكر الفلسـفيفقد تناول  Uالمبحث الثانيUأما 

ثــم , فكــر العلمـي علـى نظريــة الخيـال والتخييـل فــي الفكـر العربــي والفكـر الغربـي وال التعـرف
ثــم تنــاول البحــث الصــورة  , تطــرق البحــث إلــى مفهــوم الصــورة كاصــطالح وكمفهــوم فلســفي 

آليــة اشــتغال الصــورة التخييليــة فــي الفــن فقــد تنــاول  Uالمبحــث الثالــثUأمــا . التخييليــة فلســفيا
ــ الحــديث بالتــالي المؤســس للصــورة التخييليــة و  يمــن خــالل دراســة خصوصــية الفعــل التخييل
فــي آليــة اشــتغال الصــورة التخييليــة  Uالمبحــث الرابــعUوقــد تنــاول , الفنيــة الحداثويــة  الصــورة

مـن خـالل التعـرف علـى المشـهد العـام للواقـع التشـكيلي العراقـي ) عـالء بشـير(أعمال الفنـان
كتمهيــد تــأريخي لدراســة تجربــة الفنــان موضــوع البحــث والتعــرف علــى العوامــل المــؤثرة فــي 

بعـد ذلـك تـم تنـاول الدراسـات , طرأت عليها وضمن حدود البحـث صياغتها والتحوالت التي 
وقد أفضى اإلطار النظـري إلـى جملـة , وبيان موقف الدراسة الحالية منهاالسابقة ومناقشتها 



 :وهي مؤشرات
) تــدل علــى حقبتهــا أو تتخطاهــا(شــكلت حركــة التــاريخ الفنــي بمــا أحتوتــه مــن شــواهد .1

فقـــد ســـاهمت حركـــة ,الكامنـــة فـــي المنجـــز الفنـــيمؤشــرًا علـــى تحـــوالت الصـــورة التخييليـــة 
على المنجز التشكيلي بإفتراضها إطارًا ضاغطًا يحتوي آليات )ظهورًا أو ضموراً (األفكار

فمن الفكر الغيبي للفكر الفلسـفي وصـوًال للفكرالعلمـي الـذي , التركيب التخييلي ويحركها 
لفنـي االبـداعي عـن تلـك تتجلـى أنسـاق التعبيـر ا, يهيمن على الشكل الحضـاري الـراهن 

الصورة التخييلية المرتسمة بفعل التفكير االبداعي والمتحققة بنائيًا بفعل تقنيات االخراج 
 .الفني

فمــــن , تطـــور وتـــائر الـــوعي بالخصوصـــيات الجماليـــة للمـــواد الخـــام , ســـاعد ذلـــك  .2
ر مــرورًا باألكاســيد والعناصــ) َشــَعر,دمــاء,شــحوم,قــرون(اســتخدام النــاتج العرضــي للصــيد 

والمركبــات الطبيعيــة ومــا أعقبهــا مــن منتجــات األصــباغ الصــناعية وصــوًال الــى الرســم 
بالضوء وما تاله من تقنيات رقمية عّبرت عن الدور الجمالي الفاعل للوسـيط الفنـي فـي 

 .ترجمة الفعل التخييلي المتحقق على صعيد الوعي
يبيــــة المتمــــردة فمــــا بــــين النزعــــة التجر , مــــن ذلــــك نــــدرك تحــــوالت االســــاليب الفنيــــة  .3

, ) دائـرة الواقـع(وما بين معطيات الحقبة وسياقاتها المهيمنة) داخل دائرة الوعى(لألنسان
تتحرك مخاضات التحول من سياقات ستاتيكية متحققة الى انساق ديالكتيكية ممكنـة ثـم 

 .متحققة
تــرد الصــور التــي تختــزن ) أعضــاء الحــس(ومــن نقــاط التمــاس بــين الــذات والمحــيط  .4

عن ذلك المحيط والتي تتراكم لتؤلف أرشيفًا موسوعيًا يـزداد ) صور ذهنية(كرة كفي الذا
ويســاهم هــذا الكــم المتــراكم مــن , نمــوًا كلمــا ازداد عمراالنســان وتعمقــت تجربتــه الحياتيــة

ـــر مـــن خـــالل مـــا يقدمـــه مـــن مـــادة خـــام لميكانيزمـــات  الصـــور فـــي إســـناد عمليـــة التفكي
اد حلول لالشكاليات المتالحقة التي تصادف االنسان العمليات العقلية التي تتطلبها إيج

لمــا للخيــال والتخييــل مــن قــدرة علــى تخطــي الواقــع المــألوف وتشــكيل أنســاق , فــي حياتــه
قبـل ) صـور تخييليـة(تكـون علـى هيئـة , جديدة ضمن إطار تحليلي تركيبي تقدم الحلول
 .ان تجد سبيلها الى حيز التطبيق أو األظهار

ي عبر الفتـرات التأريخيـة التـي أنجـز االنسـان خاللهـا خالصـة ور الحضار ومع التط .5
فكــــِرِه الوثّاب،تحولــــت الصــــورة التخييليــــة للمنجــــز االبــــداعي ليــــنجم عــــن ذلــــك التحــــول 



ليتشكل ضمن آفـاق حدسـية ذلـك التمثيـل ,صياغات ابداعية جديدة تخطت قيود الحواس
 .الفذ للصورة التخييلية

التخييلــي االوربــي فــي مطلــع القــرن العشــرين أثــرًا وكــان لتــأثر الفــن العراقــي بــالمنجز  .6
بـارزًا فـي نشــأة وتطـور تجربـة الفنــان عـالء بشـير التــي أخـذت مـدى نموهــا فـي ســتينيات 
القرن المنصرم وتواتر نضجها في سبعينياته لتبلغ في الثمانينات وما تالها أفق النضج 

فقــد أنــتج ,  .بداعيــةواالزدهـار بمــا جــادت بــه مـن تحــوالت طالــت كــل جوانـب العمليــة اال
اعمــاًال فنيــة متنوعــة رســمًا ونحتــًا ونحتــًا فخاريــًا وبأســاليب متنوعــة ) عــالء بشــير(الفنــان

وكــذلك تعــددت االســتعارات التخييليــة وموروثاتهــا التــي اســتعيرت , ووســائط فنيــة مختلفــة
 .منها
المـوزع علـى  مجتمع البحـث يَ حصِ أُ و  رَ صِ فقد حٌ ) إجراءات البحث(الفصل الثالثأما  

, والنحت الفخاريوالتي تفاوتت ما بين الرسم والنحت  الفترة الزمنية التي تمثل عمر التجربة
منهج وصفي عينة تم تحليلها وفق ) 25(فقد تم إنتقائها قصديا وهي تضم عينة البحثأما 

 . تحليلي
 :وهي التي توصل إليها الفصل الرابع النتائجاستعرض الباحث في  

هـي فـي العمـوم تجربـة رسـم اال ان منطـق التجريـب السـاعي الـى تقصـي  ان التجربة .1
إمكانات المخيلـة لترجمـة الفكـر والضـرورة التعبيريـة التـي تسـتلزمها الصـورة التخييليـة 

كمتحـول مـادي طـرأ علـى النجـز دفعت الفنـان الـى ممارسـة النحـت والنحـت الفخـاري 
 . التخييلي

ـــة أســـس  .2 ـــان مـــن خـــالل الصـــورة التخييلي ـــالتحكم بالفن ـــداللي ب ) العالقـــات(خطابـــه ال
البنائيــــة أكثــــر مــــن التصــــّرف بمفــــردات العمــــل وأشــــكاله ممــــا أكســــب رمزيــــة النــــاجز 

 .التخييلي طابعًا سوريالياً 
) االنسان والكرسي والجدار(ف, الفنان مفرداته من حقل تخييلي واسع ومتنوع استمد  .3

من الموروث التأريخي بينما  وظفت) االشكال الرافدينية(إستعيرمن الموروث البيئي و
وهـــذا  مـــن المـــوروث االســـطوري) التفاحـــة(مـــن المـــوروث الـــديني و) الغـــراب(إســـتعار

 .التنوع يتخذ طابعًا تحوليًا أغنى جمالية التجربة وعّمق من فعلها التعبيري
وشّكل موقفـًاغير معلـن  ان المضمون السياسي حقق الثقل االكبر في الخطاب الفني .4

 . حداثمن الوقائع واال

 .التجربة مؤسسة على العموم وفق رؤية رمزية ـ سوريالية  .5



 . ةالتخييليصورة االثر البيئي شديد الوضوح على ال .6
 .ان مدة التسعينيات هي المدة االكثر إنتاجاً  .7
تميـزت بغناهـا التخييلـي ) عـالء بشـير(ومن كل ما تقدم يمكن القول ان تجربـة الفنـان .8

تســمت بـالتنوع والتحــول مــن صـورة االنســان الــى المتحقـق مــن خــالل صـورة تخييليــة ا
الغراب الى الكرسي الى الجدار الى البناء المعماري للمفردة وصـوًال الـى صـورة ثمـرة 
الخطيئة ال سيما وانها توافقت الى حد بعيد مع االسـاليب التقنيـة المسـتخدمة كآليـات 

 .  إظهار وتركيب والتي تنوعت بتنوع االفكار

وأورد بعــد ذلــك عــددا مـــن  إســتنتاجات جموعـــةمعــد مناقشــة النتــائج الباحــث بوٕاســتخلص  
 .التوصيات والمقترحات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مستخلص البحث



 
هـي واحـدة مـن الدراسـات ) متحوالت الصورة التخييليـة فـي أعمـال الفنـان عـالء بشـير(

خــالل التحليليــة التــي تســعى لتســليط الضــوء علــى المشــهد التشــكيلي العراقــي المعاصــر مــن 
األكثر إثارة فـي ذلـك المشـهد ، بمـا إسـتطاعت  تجاربالمتابعة الدقيقة والعلمية لواحدة من ال

من إزاحة جماليـة متقدمـة علـى الصـعيدين التحليلـي أو  )عالء بشير(تجربة الفنان أن توجده
التركيبــي ، فالفنــان وعلــى إمتــداد تجربتــه الفنيــة طــوال أربعــة عقــود كــان قــد عّبــر عــن دافــع 

يحـــّرك آليـــات الفعـــل التخييلـــي المؤســـس لبنيـــة الصـــورة التخييليـــة التـــي تنبثـــق عنهـــا  قصـــدي
إذ , أعمالــه الســيما وأنهــا كانــت تنتقــل نحــو دائــرة التلقــي بمــا يشــبه الصــدمة  فــي كــل مــرة 

 .تنوعت الصورة المتحققة بفعل تنوع توظيف وسائل اإلظهار وأساليب التحقيق
َص األول منهـا لإلطـار العـام والـذي تضــمن جـاءت الدراسـة فـي أربعـة فصـول ، ُخِصــ

مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وحدوده وتعريف بعض المصـطلحات أمـا الفصـل الثـاني فقـد 
 :ُخِصَص لإلطار النظري والدراسات السابقة وقد إشتمل على المباحث التالية

 .المتحوالت التي تطرأ على العمل الفني .1
 .يالعلمالفكر لفلسفي و الفكر ا نمفهوم الصورة التخييلية بي .2
 .آلية إشتغال الصورة التخييلية في الفن الحديث .3
 ).عالء بشير(آلية إشتغال الصورة التخييلية في أعمال الفنان  .4

وقد تم التوصل الى جملة مؤشرات أسفر عنهـا اإلطـار النظـري والتـي تحـددت بموجبهـا أداة 
. بيان مكانة البحث بالنسـبة لهـا مناقشة الدراسات السابقة و ت تحليل عينات البحث ، ثم تم

وفــق المــنهج الوصــفي التحليلــي ،  تعينــة قصـدية حللــ )25(وفـي الفصــل الثالــث تــم إعتمــاد
 :بما يأتيوفي الفصل الرابع تم تحديد النتائج 

ان التجربة هـي فـي العمـوم تجربـة رسـم اال ان منطـق التجريـب السـاعي الـى تقصـي  .9
رة التعبيريـة التـي تسـتلزمها الصـورة التخييليـة إمكانات المخيلـة لترجمـة الفكـر والضـرو 

دفعت الفنـان الـى ممارسـة النحـت والنحـت الفخـاري كمتحـول مـادي طـرأ علـى النجـز 
 .التخييلي 

البنائيـة ) العالقات(أسس الفنان من خالل الصورة التخييلية خطابه الداللي بالتحكم ب .1
النـاجز التخييلـي طابعـًا  أكثر من التصّرف بمفردات العمل وأشـكاله ممـا أكسـب رمزيـة

 .سوريالياً 
) االنسـان والكرسـي والجـدار(ف, استمد الفنان مفرداته من حقل تخييلي واسـع ومتنـوع  .2



وظفـت مـن المـوروث التـأريخي بينمـا ) االشكال الرافدينية(إستعيرمن الموروث البيئي و
التنـوع  من المـوروث االسـطوري وهـذا) التفاحة(من الموروث الديني و) الغراب(إستعار

 .يتخذ طابعًا تحوليًا أغنى جمالية التجربة وعّمق من فعلها التعبيري
ان المضمون السياسي حقق الثقل االكبر في الخطاب الفني وشّكل موقفـًاغير معلـن  .3

 . من الوقائع واالحداث

 .التجربة مؤسسة على العموم وفق رؤية رمزية ـ سوريالية  .4
 .التخييلية  االثر البيئي شديد الوضوح على الصورة .5
 .ان مدة التسعينيات هي المدة االكثر إنتاجاً  .6
تميـزت بغناهـا التخييلـي ) عـالء بشـير(ومن كل ما تقدم يمكن القول ان تجربـة الفنـان .7

المتحقـق مــن خــالل صـورة تخييليــة اتســمت بـالتنوع والتحــول مــن صـورة االنســان الــى 
دة وصـوًال الـى صـورة ثمـرة الغراب الى الكرسي الى الجدار الى البناء المعماري للمفر 

الخطيئة ال سيما وانها توافقت الى حد بعيد مع االسـاليب التقنيـة المسـتخدمة كآليـات 
 .  إظهار وتركيب والتي تنوعت بتنوع االفكار

 .إستخالص اإلستنتاجات وتحديد المقترحات والتوصياتتم بعد ذلك 
 
 

 



Abstract 
 
 
The research deals with(The Convertibles of The Imaginative 

Image in the works of Alaa Basheer),it included four chapters, the first 
chapter is the(General Frame) which included : 
• the research problem: the nature of the imaginative image that the 

artist depended on to established his works and the reasons of it's 
conversion. 

• The research importance : the experiment is so important and deferent 
than any other experiment in the contemporary Iraqi plastic art by it's 
aesthetically richness and symionitaclly depth. 

• The research aims : discover the reasons behind the dramatic 
convertibles in the  works of the artist(Alaa Basheer). 

• The research limits : the research covered the whole experiment that 
the artist achieved in Iraq. 

 
The second chapter(Theoretical Frame) included four titles, the 

first was the changes of the art such as the effects of ideological and 
philosophical movements on art. the role of the article mediums in art, the 
role of human imaginary in the modern art styles. the second was the 
concept between the philosophy and science. While the third talk about 
the imaginative image mechanism in modern art, then the fourth the 
mechanism in the art of Alaa Basheer. 

 
The third chapter(The Precedes) : it deals with the research society 

which contained paintings and sculptures, the analyzed samples was (25), 
based on the research scale which depended on the theoretical frame 
measures. 

The fourth chapter(The Conclusions) was: 
1. Mostly the experiment considered as painting, but the artist tried to 

discovered the imaginative resorts to make his creative ideas come 
true so he tried drawing , painting , sculpture and ceramic as physical 
conversion. 

2. The artist established his ideas(using the ability of the imaginative 
image) by controlling the formal relations more than the forms it 
selves, that made the surrealist touch on his symbolical works. 

3. The formal unites came from a wide and deferent imaginative 
fields(the man, the wall, the chair) came from folklore, 
the(Mesopotamian shapes) came from ancient history, the (crow) 
came from the religion, while the(an apple) came from the legends. 



These verity  resorts made the aesthetic effect so deep and his style 
filled with beauties. 

4. Most of the hidden ideas was political attitude against the policies 
and events.       

Then the researcher discussed the results , finally he put suggestions to 
the ministry of higher education and scientific research and to the 
researchers later.  
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 ضيحيةقـائمة االشكال التو 

 

 مكان العمل العمل تأريخ قياس العمل مادة العمل أسم الفنان أسم العمل ت

 المتحف البريطاني م.ق12000 سم 14  حجر غير معروف االلهة االم 1
 تيت غاليري 1957 54×90×45 برونز هنري مور جسد مستلقي 2
 ومنظمة اليونسك 1939 فضاء مفتوح أسالك  كالدر .أ البسترسمكة وذيل  3
 متحف نيويورك 1948 264×172 قماش/زيت ولوكب.  ج 33رقم  4
 المتحف العراقي م.ق2800 سم 30 طين مفخور--------     االله آبو 5
 المتحف المصري م.ق2560 سم 50 خشب--------  شكل فرعوني 6
 متحف تبيناجوثك 1440 37×46 خشب/تمبرا انجيليشيو الشفقة 7
 متحف اللوفر 1503 77×53 خشب/زيت دافنتشي .ل جيوكوندا موناليزا 8
 كنيسة سستين 1556 سم 410 رخام مايكالنجيلو النبي داوود  9

 متحف اللوفر 1784 330×425 ماشق/زيت دافيد َقَسم هوراشيو 10
 = 1830 260×325 = ديالكروا.  ي الحرية تقود الشعب 11
 = 1855 569×359 = كوربيه . غ مرسم الفنان 12
 = 1863 350×200 = نيهام.  إ غداء على العشب 13
 معرض لندن 1884 185×152 = سورا . ج سباحة في السين 14
 متحف جامعة ييل 1889 78×69 = فان كوخ . ف صورة شخصية 15
 معرض لندن 1903 130×193 = بول سيزان المستحمون 16
 متحف الهيرميتاج 1910 260×391 = ماتيس. ـ ه الرقصة 17
 متحف اللوفر 1865 100×154 = مورو.  غ رأس أورفيوس 18
 مجموعة خاصة 1937 60×49 = بيكاسو.  ب فتاة تبكي 19
 متحف فيالدلفيا 1912-------  بورسالين دوشامب . م الينبوع 20
 متحف نيويورك 1931 33×24 قماش/ زيت دالي.  س الذكرى المّلحة 21
 تيت غاليري 1911 128×95 = كاندنسكي.  ف تكوين 22
 متحف اللوفر 1864 80×60 = مانيه.  إ ضفاف السين 23
 متحف اورساي 1892 106×73 = مونيه.  ك كاتدرائية روان 24
 متحف اللوفر 1865 253×200 = ديغا. إ  عائلة بليلي 25



 متحف اورساي 1886 60×83 = لوتريك.  ت فتاة 26
 يكاغوشمتحف  1885 305×205 = سورا.  ج رانجات يوم أحد في 27
 متحف اورساي 1891 69×91 = غوغان.  ب على الشاطيء 28
 متحف فيالدلفيا 1905 91×53 = سيزان . ب جبل سان فيكتور 29
 متحف امستردام 1888 80×60 = كوخفان  . ف غرفة الفنان في آرل 30
 متحف بوشكين 1912 140×98 = ماتيس .ـه السمكة الذهبية 31
 متحف ستيدليجك 1913 180×135 = ديلوني .ر والقمرأقراص الشمس 32
 تيت غاليري 1907 118×121 = مونش . أ منظر 33
 متحف نيويورك 1906 110×110 = بيكاسو . ب فتيات آفنيون 34
 متحف شيكاغو 1915 73×92 = غريس . خ طبيعة صامتة 35
 تيت غاليري 1912 120×100 = باال . ج كلب بسلسلة 36
 متحف فيالدلفيا 1912 89×147 = دوشامب. م  تنزل السّلمعارية  37
 متحف ريلكه 1913 46×96 = موندريان. ب تجريد هندسي 38
 متحف لينينغراد 1913 109×109 = مالفيتش. ك  مربع أسود 39
40 W.O.O.O.H غاليري شوارتز 1914 80×60 = دوشامب. م 
 مجموعة خاصة 1922 60×50 = كلي. ب سنشيو 41
 مجموعة خاصة 1938 140×105 = سلفادور دالي على الساحلوجه شبح  42
 غاليري شوارتز 1932 90×65 = خوان ميرو امرأة وطيور الليل 43
 المتحف الوطني 1913 70×55 = عبدالقادرالرسام منظر ريفي 44
 مجموعة خاصة 1972 145×110 = فائق حسن فرسان عرب 45
 مجموعة الفنان 2000--------  فايبركالس عالء بشير والدة 46
 = 1991 120×100 قماش/زيت = السجين 47
 = 1992 سم 40 طين مفخور = رجل وغراب 48
 = 1994 120×100 قماش/زيت = حوار اليقظة 49

 


	title
	متحولات الصورة التخييلية
	في أعمال الفنان علاء حسين بشير
	فلح حسن حسين الشكرجي


	إشراف
	الاستاذ المساعد الدكتور
	بغداد


	ملخص البحث1
	Abstract
	فهرست المحتويات1

