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 ملخص البحث 
 

منجز فخر به اإلنسـان الكـوني هـو اختـراع اللغـة والكتابـة لمـا لـذلك مـن اثـر فـي ثقافـة إن أهم 
فكـل مـا اصـطلحت عليـه معارفنـا قـائم علـى تلـك المعـارف، إلـى . اإلنسان وفلسفته وقوانينه ومشـاهداته

أن عصفت إفرازات التصدع والشرخ الذي أحدثته متحوالت الفكر والفلسفة وصـراع القـوى فـي النصـف 
 . ل من القرن الماضي بكل الثوابت التي ظننا أنها مطلقة وأزلية وال يطولها التغييراألو 

تلــك المتحــوالت التــي أثــارت مجموعــة مــن اإلشــكاليات التــي أصــبحت ثيمــات للجــدل الالحــق 
وتحديدًا في الثلث األخير من ذاك القرن فعلى مستويات الدراسات النقدية كـان لنظريـة التلقـي وأدواتهـا 

فقــد أعــادت نظريــة التلقــي االعتبــار ) عصــر الصــورة(ليــة إفرازاتهــا داخــل ثقافــة مــا بعــد المكتــوب التداو 
نظريـــة (للقـــارئ بعـــد أن ســـلبته نظريتـــا المبـــدع والـــنص دائـــرة الضـــوء واالهتمـــام فنظريـــة القـــارئ منتجـــًا 

ســـان تـــرى فـــي الـــنص وجـــودًا متحققـــًا بفعـــل مجمـــوع القـــراءات وتناســـالتها جعلـــت معـــارف اإلن) التلقـــي
 . السابقة قيد المساءلة وٕاعادة النظر في مصداقيتها مع كل جديد

إن عالم اليوم متخم بالكم الصوري الذي أفرزته ثقافة الصـورة التـي اخترقـت علينـا خلوتنـا ومـا 
 .عدنا قادرين على التكيف أمام الكم المعلوماتي الذي نلتهمه من دون مضغ

ط التـــداول الســـلعي كالهمـــا مـــا عـــاد ُيعنـــى بقـــانون إن اإليقـــاع المتســـارع لحياتنـــا اليـــوم وضـــاغ
فإنســان اليــوم محــاط بأشــياء تفــوق متطلباتــه وقــدرة االســتهالك لديــه تتعــدى إمكانــات . العــرض والطلــب

ولم يكن الوطن العربي والعراق على وجـه الخصـوص بمعـزل عـن تلـك اإلشـكاليات وان . دخله المادي
نحـــاول ) كالية التلقـــي وأنســـاق الرســـم العراقـــي المعاصـــرإشـــ(بـــدت متـــأخرة نســـبيًا وفـــي بحثنـــا الموســـوم 

التعـــرض لواحـــدة مـــن اإلشـــكاليات والكشـــف عـــن جمهـــور التلقـــي العراقـــي داخـــل أنســـاق الرســـم العراقـــي 
. المعاصــر والكشــف عــن أوجــه التــرابط داخــل أنســاق الجمــال لعصــر العولمــة وثقافــة مــا بعــد المكتــوب

عــن التلقـي وخــط ســيره البيـاني فــي وجهـة الفــن العراقــي  وعبـر حقبتــين زمنيتـين يحــاول الباحــث الكشـف
لهذا اعتمد الباحث منهجًا وصـفيًا للعمـل الفنـي عبـر مزايـاه التداوليـة ومـن خـالل . ودائرة نسقه المتغيرة

األسـلوب والمـنهج المتبــع داخـل العمـل نقــف علـى دراسـة التلقــي وٕاشـكالياته فـي جمهــور التلقـي العراقــي 
لقــي عبــر الحقبتــين ومعرفــة أّي التوجهــات الفنيــة ســائرة بوجــه التــداول الفنــي فــي لتتحــدد لــدينا وجهــة الت

 . العراق؟
سعى الباحث في الفصل األول إلى بيان مشكلة البحث ومن ثم تحديـد أهميـه والمـنهج المتبـع 
فيــه ثــم قــراءة االهــداف التــي تحــددت مــن المشــكلة التــي يســعى إلــى حلهــا ثــم حــدود البحــث والمحــددة 



ثم المنهج المتبع في مقاربة العمل ) 2005-1990(بالفن العراقي المعاصر وزمانيًا بين عامي مكانيًا 
 . الفني يتلوها تحديد المصطلحات التي تحتاج إلى إضاءة

أمــا الفصــل الثــاني فيضــم اإلطــار النظــري الــذي يقســم إلــى ثالثــة مباحــث األول ُيْعَنــى بظــاهرة 
 . راءة جديدة ُتدلي بدلوها في مضمار الدراسات النقديةالتداول والثاني يقدم نظرية التلقي كق

المتمثلـة بنظريـة المبـدع ونظريـة الـنص ) األطـراف الثالثـة(أما المبحث الثالث فقد أخذ عنـوان 
ونظريـة التلقـي؛ تلـك النظريـات التـي تعاقبـت علـى تأويـل ودراسـة المنجـز الفنـي ودوافـع آلياتـه والرســالة 

 . التي يبثها
الــث فقــد خصــص لثالثــة مباحــث يعــالج األول منهــا طبيعــة النســق فــي الرســم أمــا الفصــل الث

ليـدخل ) تشـكيل األنسـاق فـي الرسـم العراقـي المعاصـر(عالميًا والمبحث الثـاني أفـرد لـه الباحـث عنـوان 
 .دائرة اإلشكالية التي يبحث بصددها

خـل بغـداد أما المبحث الثالث فقد خصص لمتابعـة المعـارض المقامـة علـى قاعـات العـرض دا
) 2000-1990(عبـــر اســـتمارتين؛ األولـــى مخصصـــة لرصـــد المعـــارض المقامـــة فـــي الحقبـــة األولـــى 

ليصـــل الباحـــث إلـــى أهـــم مـــا أســـفر عنـــه اإلطـــار ) 2005-2001(والثانيـــة مخصصـــة للحقبـــة الثانيـــة 
 . النظري كمؤشرات تمثل المرتكزات التي يستند إليها الباحث في ولوج التحليل ونتائجه

عينــات لكــل ) 9(عينــة بواقــع ) 18(ل الرابــع فقــد ُخّصــص لتحليــل العينــات البالغــة أمــا الفصــ
حقبة تمثل كل منها ثالثة اتجاهات األول لرصد الفن التشخيصي والثاني لرصد الفن العالمي والثالث 

 . لرصد الفن التجريدي 
عنـه اإلطــار  أمـا الفصـل الخـامس فقـد ضـم مناقشـًة للنتــائج واالسـتنتاجات علـى َوْفـِق مـا أسـفر

النظــري مــن مؤشــرات وصــوًال إلــى تقــديم التوصــيات وأنتهــى البحــث بــذكر قائمــة المصــادر المعتمــدة، 
 . أعقبها ملخصًا للبحث باللغة االنكليزية

 



 
Summary 

 

Inventing language and writing were the most important things that 

man was proud of this effected man in his culture,, philosophy laws and 

observations. All what we knew was based on that heritage, till came the 

winds of changing the chaneged thinking philosophy and power's conflect 

in the first half of the last century. It made changes in all what we thought 

that is immortal and will not be changed.  

Those changes made many problems which in the last third of that 

century. On the level of critical studies, reception theory and its articals, 

had its effect in pre modern culture which announced the beginning of 

new age and new culture which is the culture of pre-written (Imag-age).  

This theory returns to the reader the lights he lost when the theories 

of creative and concept stole the lights from him.  

The theory of (the reader productor) sees which made the previous 

knowledge in question and should be reviewed its correctness with every 

things new.  

The world of today is full of pictures that came from picture 

culture which made us unable to resist the information we get.  

The routine of today and preasure of selling and buying that man of 

today is surrounded with, the Arab Homeland especially Iraq were not far 

from those problems, in our research we are trying to see one of the 

problems and reveal Iraqi receptions andiance through the system of 

contemporary Iraqi painting and reveal on the faces that connect the 

aesthetic systems of Global age and pre-written culture. Through two 

periods of time the researcher tries to reveal on the reception and its line 

of movement from the Iraqi art point of view. So, the researcher depends 

on a descriptive analystic way of the artistic work stop on the study of 



reception, and its problems in the Iraqi audience to see the reception in 

the two periods and in which a paragmatic way it moves in Iraqi art. 

In the first chapter the researcher tries to reveal the problem of the 

researcher and its importance and the way of reading, the aims that 

revealed from the problem then we try to solve. Then the boarder of the 

research in the Iraqi art in the period (1990-2005) analizing the artistic 

works then giving meaning of terms. 

In the second chapter the theoretical frame which is divided in to 

three parts, the first deals with the aparagmatic phenomona, the second 

presents a new reading to the reception theory in the critical studies. The 

third had the title of (the three parts) which are creative theory, the 

concept theory and the reception theory. The third chapter is of three 

parts, the first is about the nature of the system of painting internationally, 

the second is under the title of (forming the systems of the contemporary 

Iraqi Painting) to get in the problem. The third part is about the 

exhibitions that were hold in Baghdad galleries in to two periods: the first 

is about exhibitions were hold in (1990-2000) and the second for the 

period (2001-2005) to get the most important facts that were revealed in 

the theoretical frame. Chapter four is about samples analysis which are 18 

samples, 9 samples for each period each has three directions: 1- realistic 

art, 2- marking art, 3- abstract art. 

Chapter five is devoted to discuss the results and giving 

observation then the list of terms and sources list. 
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-  صفحة العنوان
-  داءهْ إ

-  إقرار المشرف على الرسالة
-  شةققرار لجنة المنا

 أ شكر وتقدير
 ب، ت ملخص البحث

 ث، ج فهرس المحتويات

 6  - 1 ولالفصل األ 

 1-2  مشكلة البحث
 2 ليهإهمية البحث والحاجة أ
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 3 حدود البحث

 4 منهج البحث

 4 الدراسات السابقة

 6-4 تحديد المصطلحات

 51 – 7 الفصل الثاني
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