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 )وفوق كل ذي علم عليم(
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 المشرف رارإق

التوظيف الشكلي والداللي في اعمال الرسام (بـ اشهد بأن اعداد هذه الرسالة الموسومة

جامعة بغداد، وهي جزء من -جرى تحت اشرافي، في كلية الفنون الجميلة ،)محمد مهر الدين

 . رسم-متطلبات درجة الماجستير في الفنون التشكيلية

 

 

 : التوقيع
 : مــــــــاالس

 : التاريخ

 

 

 
 . هذه الرسالة للمناقشة أرشحعلى التوصيات المتوفرة،  بناءً 

 

 

 : التوقيع
 : مــــــــاالس

 رئيس قسم الفنون التشكيلية 
 : التاريخ

 



 قرار لجنة المناقشة

التوظي���ف (نشـــهد بأننـــا اعضـــاء لجنـــة المناقشـــة، اطلعنـــا علـــى هـــذه الرســـالة الموســـومة 

 وقـــــد ناقشـــــنا الطالـــــب  .)الش�����كلي وال�����داللي ف�����ي اعم�����ال الرس�����ام محم�����د مه�����ر ال�����دين

في محتوياتها وفيما له عالقة بها، ونرى انها جديرة بـالقبول لنيـل درجـة ) عصام ناظم صالح(

 . الرسم تخصصالماجستير في الفنون التشكيلية 

 

 : التوقيع
 : مــــاالس

 : التاريخ
 )واـــــــــــــــــــعض( 

 : التوقيع
 : مــــاالس

 : التاريخ
 )واـــــــــــــــــــعض( 

 

 

 : التوقيع
 : مــــاالس

 : التاريخ
 )رئيس اللجنـــــة( 

 : التوقيع
 : مـــاالس

 : التاريخ
 )المشـــــــرف( 

 

 

 : التوقيع
 : مـــاالس
 ) عميد كلية الفنون الجميلة(

 : التاريخ



 اإلهــــــــداء
 

 .. حبا ووفاءً ..رحوم والديالى الم
 ..عرفانا بالجميلوحبا ..الى والدتي

الت��ي ص��برت مع��ي ب��ال  الحبيب��ة  ال��ى زوجت��ي
 ..كلل

 ..وابنتي دانية..مهند الى ولدي
 ...العائلة أفرادالى جميع 

 

 

 ث ــــــــــــــــالباح

 



 ) أ( 

 رـــــــر وتقديـــــشك
وال حــــول وال قــــوة اال بــــاهللا العلــــي .. واهللا اكبــــر.. وال الــــه اال اهللا.. والحمــــد هللا..بســــم اهللا

 ... العظيم

 ...والصالة والسالم على خير البرية سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

مقـام  مـن أعظـممـا مـن مقـام اقفـه ...اللهم اعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسـن عبادتـك

الحمد والشكر هللا الذي وهبني من اطمئنان النفس مصدرا للصـبر والقـوة، ومـا كنـت البلـغ هـذا 

 . سبحانه وتعالى هاديا ومعينا هلوال هدى منه وعون

الذي ) هادي نفل( الدكتور الفاضل األستاذصفات وجدتها في .. همة عالية وعلم غزير

الفضــل فــي تفــادي الصــعوبات وتالفــي كــان يغــرس فــي نفســي روح البحــث العلمــي، وكــان لــه 

فـال املـك فــي . العديـد مـن االزمـات فمـا اقـر بـه عرفانـا وتقـديرا ال يفـي مـا غمرنـي بـه مـن علـم

 . هذا المقام سوى كلمة وفاء وشكر

 ي محمـد مهـر الـدين، الـذي لـم يتـوانَ كما واتوجه بخالص شكري وتقديري للفنـان التشـكيل

لـك بمنحـي شـرف االطـالع علـى معظـم مقتنياتـه الخاصـة ابدا في مد يد العون والمسـاعدة، وذ

 . من وثائق وصور ولوحات ذات العالقة المباشرة بموضوع البحث

الذين  األفاضل أساتذتيالشكر الى  آيات أسمىوواجب العرفان بالجميل يدعوني القدم 

ما في  أقصىرسخوا في حب العلم، وشاركوني بكل مكنوزاتهم الثقافية والعلمية والفنية، وبذلوا 

واخــص بالــذكر الــدكتور بالســم محمــد جســام، والــدكتور زهيــر . وســعهم لتهيــأتي لهــذا الموقــف

صاحب، والدكتور ناصر الشاوي، والدكتور فاروق علوان، والدكتور مالك المطلبـي، والـدكتور 

 . جزاهم اهللا عني كل خير..عبد الكريم كاظم

مـــادة كليـــة الفنـــون الجميلـــة وقســـم وال يفـــوتني ان اتقـــدم بخـــالص تقـــديري وشـــكري الـــى ع

 . الفنون التشكيلية الذي وجدت فيه كل الرعاية التي اسهمت في اتمام الدراسة

 

ثـــــــــــالباح



 ) ب( 

 ثـــــص البحــملخ
التوظيـــف الشـــكلي والـــداللي فـــي أعمـــال الرســـام محمـــد مهـــر (الدراســـة الموســـومة تمثـــل 

لتوظيــف الشــكلي فــي أعمــال الرســام محمــد جهــدًا علميــًا للكشــف عــن الجوانــب الفنيــة ل) الــدين
مهر الدين، وكذلك الكشـف عـن التوظيفـات الشـكلية الدالليـة فيهـا، ممـا يترتـب علـى ذلـك قيـام 

  -:وتشمل ما يلي.. الباحث بجمع المواد العلمية بما يخدم موضوع البحث بأربعة فصول

ديـــــد اهـــــم اشـــــتمل علـــــى مشـــــكلة البحـــــث واهميتـــــه واهدافـــــه وحـــــدوده وتح: الفص�����ل االول
 . المصطلحات الواردة فيه

- :واشتمل على ثالثة مباحث تضمنت االطار النظري للدراسة الحالية: الفصل الثاني

مفهـــــوم التوظيـــــف (تنـــــاول المحـــــور االول .. محـــــاور ةوضـــــم ثالثـــــ: المبحـــــث االول-
من حيـث المفهـوم، ) الوظيفة، والتوظيف(الضوء على مصطلح -من خالله-، مسلطا)الشكلي
ــــ ــــي، معرجــــا علــــى ابعادهــــا التاريخيــــة مــــن خــــالل والمعن ــــة االنتــــاج الفن ى، ودورهــــا فــــي عملي

وما شهده من تطور على مر العصور التـي مـرت .. استخدامات انسان ما قبل التاريخ للشكل
 . به

مسـلطا مـن خاللـه بعـض ). الشـكالنية فـي الفـن(فقد تناول موضـوع ..اما المحور الثاني
ـــى مفهـــوم  ـــدى بعـــض الفالســـفة والمفكـــرين والفنـــانين ، وا)الشـــكل(الضـــوء عل بعـــاده الرؤيويـــة ل

وكــذلك تنــاول هــذا المحــور كــل مــا يتعلــق بعمليــة اســتخدامه وتوظيفــه داخــل . وعلمــاء الــنفس
 . العمل الفني

مؤكـدا  .)التوظيف الشكلي والوظـائف الجماليـة(فقد تناول موضوع .. اما المحور الثالث
امـة فـي تفعيـل هـذه خخـل العمـل الفنـي، ودور الفنـان والمن خاللـه الوظيفـة الجماليـة للشـكل دا

وكذلك دور المتلقي في عملية االدراك، والتي تستند باالساس الى عملية فسـيولوجية . الوظيفة
 . تختص بها االجهزة الحسية لديه

  -:نيفقد تناول محورين رئيسي: المبحث الثانياما -

) النظـام(موليـا مصـطلح ). لتشـكيليةنظـم اللوحـة ا(تركز حول موضـوع .. المحور االول
مصـنفا ايـاه الـى . والخاص بالعمليـة التشـكيلية الفنيـة.. بعض االهمية من خالل مفهومه العام

وتشــتمل علــى ..، ونظــم غيــر مباشــرة)بصــرية، وتواصــل، وبيئيــة(وتشــتمل علــى ..نظــم مباشــرة
 ). نظم داللة، ونظم نفسية، واجتماعية(



 ) ت( 

الداللــة والرمــز فــي العمــل (فقــد تنــاول موضــوع .. امــا المحــور الثــاني مــن هــذا المبحــث
لغــة الفــن هــي لغــة رمزيــة وذات دالالت فكريــة وتعبيريــة خاصــة مســلطا الضــوء  ألن). الفنــي
.. ومستعرضــــا اراء واهتمامــــات الفالســــفة والعلمــــاء.. كــــل علــــى حــــدة) الداللــــة والرمــــز(علــــى 

 . والخاص.. حيال كل منهما من حيث مفهومها العام.. الفنانينوالمفكرين في مجال الفن، و 

- :بمحورين المبحث الثالثاختص في حين -

وتطـــور الحركــات التجديديـــة فــي الفـــن التشــكيلي العراقـــي  ةنشــأ(تنـــاول .. المحــور االول
الضوء على البدايات االولى لتلك المحاوالت المتطلعة -من خالله-مسلطا). الرسم/ المعاصر

ومستعرضـا كـذلك بعـض الجماعـات والتجمعـات . التجديد والحداثة في الفن داخل العـراقنحو 
 . والتي كان من اهم اهدافها االبتكار والتجديد والمعاصرة.. الفنية المجددة

مســلطا بعــض -)اســلوبية الرسـام محمــد مهــر الـدين(فقــد اخــتص بــ .. امـا المحــور الثـاني
االبعــــاد التجديديــــة المعاصــــرة، ومستعرضــــا بعــــض الضــــوء علــــى اولــــى محاوالتــــه الفنيــــة ذات 

وكـــذلك اهتماماتـــه . الخطـــوط العريضـــة لمســـيرة حياتـــه الفنيـــة ومراحـــل التطـــور االســـلوبي لديـــه
وفقـا لـرؤى فكريـة ودالالت رمزيـة .. داخل عملـه الفنـي) تقنيا(الخاصة بالخامة الفنية الموظفة 

 . ه المتمظهرة من خاللهاذات صلة مباشرة بارهاصات الفنان النفسية، وانفعاالت

بمنهجيــة البحــث واجراءاتــه، واســتعرض الباحــث هنــا مجتمــع  الفص��ل الثال��ثوقــد اخــتص 
ــــه ــــم بواســــطتها جمــــع المعلومــــات ..البحــــث وعينات ــــي ت ــــه، واالداة الت ــــم االســــلوب المعتمــــد في ث

 . وذلك باجراء تحليل مفصل لنماذج عينات البحث المختارة.. وتحليلها

فقد تضمن نتائج البحـث واسـتنتاجات الباحـث التـي تـم التوصـل اليهـا  ..الفصل الرابعاما 
 . كما تضمن توصيات الباحث ومقترحاته. من خالل عمليات التحليل

 



 ) ث( 

 اتــة المحتويــــقائم
 الصفحة وعــــالموض

-  االهداء -

 أ شكر وتقدير -

 ب ملخص البحث -

 ث قائمة المحتويات -

 1  )منهجية البحث( األولالفصل 

 2 مشكلة البحث -

 3 البحث  أهمية-

 4 البحث  أهداف-

 4 حدود البحث-

 4 تحديد المصطلحات  -

 8 ) النظري اإلطار(الفصل الثاني 
 9  األولالمبحث 

 9 مفهوم التوظيف الشكلي / أوال

 25 في الفن  الشكل/ ثانيا

 31 التوظيف الشكلي والوظائف الجمالية / ثالثا

 36 ني المبحث الثا

 36  -:نظم اللوحة التشكيلية/ أوال

 38  -:النظم المباشرة-1



 ) ج( 

 

 الصفحة ـوعــالموضـ
 38 النظم البصرية -أ

 60 نظم التواصل -ب

 64 النظم البيئية  -ج

 67 -:النظم غير المباشرة-2

 67 نظم الداللة -أ

 77 النظم النفسية -ب

 84 النظم االجتماعية -ج

 88 والرمز في العمل الفني الداللة / ثانيا

 88 الداللة 

 93 الرمز 

 98 المبحث الثالث -

) الرسم(الحركات التجديدية في الفن التشكيلي العراقي المعاصر  ةنشأ/ أوال
 هاوتطور 

98 

 103 الرسام محمد مهر الدين  أسلوبية/ ثانيا

 108 النظري  اإلطارمؤشرات -

 111 ) البحث إجراءات(الفصل الثالث 

 112 مجتمع البحث 

 112 اختيار العينات 

 113 منهج البحث 



 ) ح( 

 

 الصفحة ـوعــالموضـ
 113 أداة البحث

 114 تحليل عينات البحث 

 222 الفصل الرابع 

 223 نتائج البحث -

 230 االستنتاجات -

 231 التوصيات  -

 231 المقترحات -

 232 المصادر والمراجع  -

 243 المالحق  -

 A  اإلنكليزيةلخص البحث باللغة م -

 



 ) أ( 

 ثـــــص البحــملخ
التوظيـــف الشـــكلي والـــداللي فـــي أعمـــال الرســـام محمـــد مهـــر (الدراســـة الموســـومة تمثـــل 

جهــدًا علميــًا للكشــف عــن الجوانــب الفنيــة للتوظيــف الشــكلي فــي أعمــال الرســام محمــد ) الــدين
مهر الدين، وكذلك الكشـف عـن التوظيفـات الشـكلية الدالليـة فيهـا، ممـا يترتـب علـى ذلـك قيـام 

  -:وتشمل ما يلي.. حث بجمع المواد العلمية بما يخدم موضوع البحث بأربعة فصولالبا

اشـــــتمل علـــــى مشـــــكلة البحـــــث واهميتـــــه واهدافـــــه وحـــــدوده وتحديـــــد اهـــــم : الفص�����ل االول
 . المصطلحات الواردة فيه

- :واشتمل على ثالثة مباحث تضمنت االطار النظري للدراسة الحالية: الفصل الثاني

مفهـــــوم التوظيـــــف (تنـــــاول المحـــــور االول .. محـــــاور ةوضـــــم ثالثـــــ :المبحـــــث االول-
من حيـث المفهـوم، ) الوظيفة، والتوظيف(الضوء على مصطلح -من خالله-، مسلطا)الشكلي

ــــي، معرجــــا علــــى ابعادهــــا التاريخيــــة مــــن خــــالل  ــــة االنتــــاج الفن ــــى، ودورهــــا فــــي عملي والمعن
تطور على مر العصور التـي مـرت وما شهده من .. استخدامات انسان ما قبل التاريخ للشكل

 . به

مسـلطا مـن خاللـه بعـض ). الشـكالنية فـي الفـن(فقد تناول موضـوع ..اما المحور الثاني
ـــى مفهـــوم  ـــدى بعـــض الفالســـفة والمفكـــرين والفنـــانين )الشـــكل(الضـــوء عل ، وابعـــاده الرؤيويـــة ل

يفــه داخــل وكــذلك تنــاول هــذا المحــور كــل مــا يتعلــق بعمليــة اســتخدامه وتوظ. وعلمــاء الــنفس
 . العمل الفني

مؤكـدا  .)التوظيف الشكلي والوظـائف الجماليـة(فقد تناول موضوع .. اما المحور الثالث
امـة فـي تفعيـل هـذه خمن خاللـه الوظيفـة الجماليـة للشـكل داخـل العمـل الفنـي، ودور الفنـان وال

ية فسـيولوجية وكذلك دور المتلقي في عملية االدراك، والتي تستند باالساس الى عمل. الوظيفة
 . تختص بها االجهزة الحسية لديه

  -:نيفقد تناول محورين رئيسي: المبحث الثانياما -

) النظـام(موليـا مصـطلح ). نظـم اللوحـة التشـكيلية(تركز حول موضـوع .. المحور االول
مصـنفا ايـاه الـى . والخاص بالعمليـة التشـكيلية الفنيـة.. بعض االهمية من خالل مفهومه العام



 ) ب( 

وتشــتمل علــى ..، ونظــم غيــر مباشــرة)بصــرية، وتواصــل، وبيئيــة(وتشــتمل علــى ..باشــرةنظــم م
 ). نظم داللة، ونظم نفسية، واجتماعية(

الداللــة والرمــز فــي العمــل (فقــد تنــاول موضــوع .. امــا المحــور الثــاني مــن هــذا المبحــث
لغــة الفــن هــي لغــة رمزيــة وذات دالالت فكريــة وتعبيريــة خاصــة مســلطا الضــوء  ألن). الفنــي
.. ومستعرضــــا اراء واهتمامــــات الفالســــفة والعلمــــاء.. كــــل علــــى حــــدة) الداللــــة والرمــــز(علــــى 

 . والخاص.. حيال كل منهما من حيث مفهومها العام.. والمفكرين في مجال الفن، والفنانين

- :حورينبم المبحث الثالثاختص في حين -

وتطـــور الحركــات التجديديـــة فــي الفـــن التشــكيلي العراقـــي  ةنشــأ(تنـــاول .. المحــور االول
الضوء على البدايات االولى لتلك المحاوالت المتطلعة -من خالله-مسلطا). الرسم/ المعاصر

ومستعرضـا كـذلك بعـض الجماعـات والتجمعـات . نحو التجديد والحداثة في الفن داخل العـراق
 . والتي كان من اهم اهدافها االبتكار والتجديد والمعاصرة.. ددةالفنية المج

مســلطا بعــض -)اســلوبية الرسـام محمــد مهــر الـدين(فقــد اخــتص بــ .. امـا المحــور الثـاني
الضــــوء علــــى اولــــى محاوالتــــه الفنيــــة ذات االبعــــاد التجديديــــة المعاصــــرة، ومستعرضــــا بعــــض 

وكـــذلك اهتماماتـــه . طـــور االســـلوبي لديـــهالخطـــوط العريضـــة لمســـيرة حياتـــه الفنيـــة ومراحـــل الت
وفقـا لـرؤى فكريـة ودالالت رمزيـة .. داخل عملـه الفنـي) تقنيا(الخاصة بالخامة الفنية الموظفة 

 . ذات صلة مباشرة بارهاصات الفنان النفسية، وانفعاالته المتمظهرة من خاللها

هنــا مجتمــع بمنهجيــة البحــث واجراءاتــه، واســتعرض الباحــث  الفص��ل الثال��ثوقــد اخــتص 
ــــه ــــم بواســــطتها جمــــع المعلومــــات ..البحــــث وعينات ــــي ت ــــه، واالداة الت ــــم االســــلوب المعتمــــد في ث

 . وذلك باجراء تحليل مفصل لنماذج عينات البحث المختارة.. وتحليلها

فقد تضمن نتائج البحـث واسـتنتاجات الباحـث التـي تـم التوصـل اليهـا .. الفصل الرابعاما 
 . ما تضمن توصيات الباحث ومقترحاتهك. من خالل عمليات التحليل
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ABSTRACT 

The thesis entitled (the form and Indication Employment in the 
works of the painter Muhammad Mahr Al-Deen) represents a scientific 
discovery of the artistic sides of the form and indication employment in the 
works of the painter Muhammad Mahr Al-Deen, and also, the showing of 
the form and indication employment in the works of the painter. Which 
resulted researcher collects the scientific materials that would serve the 
project subject in four chapters, includes the following: 

The first chapter: includes the research problem, its objectives, its 
importance and its limits and define the terms of it.  

The second chapter: includes three inquiries that include the 
theoretical frame of the study:  

The first inquiry: includes three axis… the first axis tackles (the 
concept of form employment) shedding the light on (employing, and 
employment) in terms of concept, meaning and its role in the artistic 
production process, passing to its historical dimensions through using of 
pre-historic man of form. Ans what the ages witnesses in development.  

-while the second inquiry includes the (form in art) shedding the 
light on some the concept of (form), and its visionary dimensions for some 
of the philosophers, thinkers, artists and psychologists. Also. That axis 
tackles all what it relates to the process of using and employment inside the 
artistic work.  

While the third axis tackles the subject of (form employment and 
aesthetic functions) emphasizing through it the aesthetic function inside the 
artistic work and the role of the artist activating that function, and also, the 



role of the receiver in the process of comprehension, which based mainly 
on the physiological process concerns the sensual devices he has.  

The first axis concerns the subject of (plastic board systems) giving 
the term of (system) some importance through its general concept.. that 
related to the plastic process classifying it into direct which includes 
(visual, relatedness, and environment) and indirect that includes (indication 
systems, psychological and social systems).  

The second axis of that research tackles the subject of 9indication 
and symbol in the artistic work) as regarding the art language as symbolic 
language with special intellectual indications. Shedding the light on 
(indication and symbol) each. And showing the opinions and cares of the 
scientists and philosophers.. and thinkers in the field of art and artists in 
terms of general and private concepts.  

While the third inquiry was in two axis:  

The first axis tackles 9the foundation development of newel 
movements in the plastic art of Iraq painting) shedding the light on the first 
beginnings of these attempts looking forward into updating and modernity 
in art inside Iraq. Whose most important objectives were innovation and 
modernity.  

While the third axis was concerned with (the style of the painter 
Muhammad Mahr Al-Deen) shedding the light on his first attempts with 
the modern dimensions, and exhibiting some of the headlines of his artistic 
march and the stages of his style development. Also, his interest in the 
artistic raw that is employed technically inside the artistic work according 
to the intellectual visions and symbolic indications with direct relation with 
the psychological reactions of the artist.  

The chapter includes as well, the previous studies that approached 
the subject of the current study in way or another.  



The third chapter was concerned with the research textual and its 
procedures, and the researcher displayed here the research society and 
samples. Then the methods used there, and the tools which includes four 
axis by collecting data and analyzing them.. by making a detailed analysis 
of the samples of chosen samples.  

While the fourth chapter includes the research results and 
conclusions which was reached to by the analytic processes, it also 
includes the recommendations and suggestions.  
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