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 ثـص البحـملخ
تعد الريـادة أحـدى اشـكاليات ومظـاهر التحـديث فـي االبـداع ومنـه ماحصـل فـي الفنـون 
التشكيلية عبر التاريخ ، وتكمن اشـكالية الريـادة اساسـا فـي تصـارع التـاريخي والجمـالي 
والمفصــــلي وتــــداخلها بحيــــث يشــــتركون بمــــا اليمكــــن معــــه فكــــاك الخــــواص المتداخلــــة 

جــز التشــكيلي ومنــه الرســم عبــر مســارات التحــول تاريخيــا ، والظــاهرة فــي تشــكالت المن
فضـًال عـن ذلـك فـان الحكــم القيمـي الجمـالي اضـاف تعقيــدًا اكبـر فـي موضـوعة تحديــد 

 ) الريادة والرائد(
بالنظر لتحوالت وتغاير معـايير ومفـاهيم الحكـم الجمـالي عبـر تحـوالت الزمـان والمكـان 

لميــــة ، ممــــا تركبــــت معــــه وصــــفة متعــــددة االيــــديولوجي فــــي عمــــوم حركــــة الثقافــــة العا
االطـــراف متحركـــة المواصـــفات فـــي تحديـــد الرائـــد والريـــادة يســـتلزم لتبيـــان معالمهـــا فـــي 
الرســم التاســيس للتحديــد العلمــي االكــاديمي لمفهــوم الريــادة فــي الرســم العراقــي الحــديث 

 .بناًء على معطيات الجمال والتاريخ والتمفصل
ا تقـدم فـي الفـن العراقـي انـه قـد احتـوى علـى مـاهو تـاريخي سيما ان القراءة االوليـة لمـ 

وجمـــالي ومفصـــلي وبفتـــرات متعاقبـــة يتالشـــى معهـــا التسلســـل واعتبـــار االقـــدم لصـــالح 
) تقنيــة(االكثـر تـأثيرًا وخلقـًا فــي جيـل مابعـده واالكثـر تاسيســًا لمعـايير جماليـة وتطبيقيـة 

 .في منجز الرسم العراقي الحديث 
.  احد عناصر الجدل والحوار في توصيف ونقـد الفـن المعاصـر برزت الريادة كحيث 

الريـادة هنـا التعنـي القـدم او فعـل السـبق التـاريخي حصـريا ، وانمـا هـي عمليـة تشـكيل و 
كســر المــالوف  قــادرًا علــىدرجــة تجعــل منــه لالظــاهرة الرياديــة علــى انهــا كيــان متكامــل 

ميزتـه التمفصـل ، الـذي يخلـق فرض تحوالته في حركـة الفـن و و  للجديدالسائد والدخول 
لجماليــة وفــي الفــن التكــون التحــول وهــذه االخيــرة هــي الصــفة المالزمــة النمــاط الريــادة ا

العمليات بمعـزل عـن بعضـها الـبعض بقـدر مـا يغلـب عليهـا صـفة التـأثير والتـأثر ومـن 
للمنطلقـات  اً تتشكل صـورة المرحلـة وتتشـكل حركـة التـاريخ وفقـخالل التوالدات الريادية 

ـــداع درجـــات ومســـتويات  الجماليـــة المؤسســـة دائمـــا علـــى عنصـــر االبـــداع ، وكمـــا لالب
ة الجماليـــة تكـــون درجاتهـــا تبعـــا لـــدرجات االبـــداع فـــي صـــياغة يـــادكـــذلك هـــي حـــال الر 
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وعليـه . الظاهرة وخلق التمفصالت التـي تاخـذ علـى عاتقهـا فـرض التحـوالت التاريخيـة 
وتعملــه وتشــكله الريــادة هم ماتعنيــه بــأن الدراســة ملمــة و فقــد عمــل الباحــث علــى ان تكــ

فـي ضـوء ذلـك عمـل .  التي هي اساس التحوالت الحاصـلة فـي الفـن الحـديثالجمالية 
تضـمنت هـذه الدراسـة  اذالباحث على دراسة الموضوع مـن خـالل االوجـه التـي ذكـرت 

 .على اربعة فصول 
ــــدءًا بمشــــك ــــي تكشــــف عــــن ط لةاالول منهــــا هــــو االطــــار المنهجــــي ب بيعــــة البحــــث الت

طــــار تحديــــد أمــــن التــــداخالت ممــــا يظهــــر مشــــكلة فــــي  اً المصــــطلح الــــذي يحــــوي كثيــــر 
الــــى جــــذور  والغــــوص. لتوصــــل الــــى تحديــــد هالميــــة وشــــكل المصــــطلح فيمــــا بعــــد أو 

الى حركة الريـادة  وصوال) عالميا(الموضوع انطالقا من واقع حركة الريادة بشكل عام 
الـذي يشـكل  ،ل رصـد هـدفي البحـثالجمالية في العراق وهـو موضـوع البحـث مـن خـال

الكشـــف عـــن  وبعـــد ذلـــكتحديـــدا لمفهـــوم الريـــادة تاريخيـــا ومـــن ثـــم جماليـــًا االول منهمـــا 
والتنويعات الفاعلة في تشكيل الظاهرة الريادية فـي الرسـم العراقـي الحـديث  الخصائص

 .، فضًال عن تحديد مصطلح الريادة الجمالية اصطالحيًا وأجرائيًا 
مباحــث  ةثالثــســة علــى االطــار النظــري فــي فصــلها الثــاني الــذي ضــم فيمــا حــوت الدرا

  ،توزعت عليها اقسام الدراسة في محاولة للكشف عن شكل وماهية وحركة الريادة
فكـــان المبحـــث االول حـــول مفهـــوم الريـــادة بشـــكلها التـــاريخي ومـــن ثـــم تحديـــد اشـــكالها 

ها عبرالعصــور وصــوًال خــالل الحقــب التاريخيــة القديمــة وحركــة التحــوالت التــي اصــابت
الـى تحديــد العناصـر التــي اخـذت تؤســس لمفهــوم الريـادة الجماليــة مـن خــالل التحــوالت 

الباحـــث انهـــا قـــد وضـــحت مـــع بـــدء التحـــول  راىوالتـــي  ، باتجـــاه اكثـــر ذاتيـــة فـــي الفـــن
دور المكــاني باتجــاه رياضــي داخــل اللوحــة ممهــدا لقيــام النهضــة االيطاليــة فضــال عــن 

 .ة في صنع العمليات التي تؤدي الى نشوء الريادة المخيلة االبداعي
والتـي تكـون  )الجمـالي( واالبـداعي مفهوم الفنـيبـال للريـادةيتمحـور فامـا المبحـث الثـاني 

خلــق الريــادة االبداعيــة االكتشــافية الجماليــة فــي تحــوالت الرؤيــة التــي  هــي االســاس فــي
لـــق االســاليب والتـــي تحقـــق تــتحكم بهـــا المفــاهيم الجماليـــة عبــر التـــاريخ والتوســـع فــي خ

الذاتية ضمن تحـوالت الريـادة الجماليـة لمـا لالسـاليب مـن صـياغة مباشـرة فـي المراحـل 
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وعلـى هـذا االسـاس فـان ، الحديث  سيمااالخيرة من حركة الريادة الجمالية في التاريخ 
الباحــــث فضــــل الخــــوض وبشــــئ مــــن التفصــــيل فــــي التاسيســــات التــــي ادت الــــى قيــــام 

نـوع جديـد مـن وهذا ما تمخض عنه بان اتجـه الفـن الـى الكشـف عـن  ةالريادات الحديث
وتنــوع فــي االســاليب درجــة ان يصــبح االســلوب الفــردي مــن العناصــر البنائيــة  الذاتيــة

وتأســيس صــورة المهيمنــة فــي حركــة الريــادة الجماليــة وتفجــر ريــادات االســاليب الفرديــه 
 .هذا المفهوم  على وفقالعصر 

حـة فـي القـاء نظـرة علـى القـرن العشـرين بوصـفه ممـثال مباشـرا الحاجـة مل ومن ثم بدت
جاهــــدت المراحــــل الســــالفة للوصــــول اليهــــا فكــــان الــــدخول الــــى  لمفــــاهيم الحداثــــة التــــي

المبحث الثالث من خالل القاء نظـرة علـى الريـادة الجماليـة فـي القـرن العشـرين وحركـة 
وطبــع بصــمة الحداثـــة هــذا القــرن  التحــوالت ومــدى االتســاع الريــادي الــذي تشــكل فــي

 . على صورته الجمالية 
مفهــوم الفــن الحــديث وعالقتــه بالريــادة وهــذا ماجــاء ضــمن وعليــه ان التوجــه كــان نحــو 

الفقــرة االولــى مــن المبحــث ذاتــه تمهيــدا للوصــول الــى التحــوالت الرياديــة التــي أسســت 
ؤيـة ذاتيـة معاصـرة صورة الرسم العراقي الحديث ومن ثم بدء حركة االساليب وصـنع ر 

صــورة والخــروج بالمؤشــرات التــي تطبــع . وذات هويــة فــي تشــكيل ســياق الرســم العراقــي
 .الريادة العراقية منطلقًا من االفق العالمي االوسع 

تضمن الفصل الثالث اجراءات البحث مـن حيـث حصـر مجتمـع البحـث واعتمـاد منـه و 
ت فــي تحديــد المفــاهيم التــي عينــات منتخبــة بطريقــة قصــدية بضــوء مــا فرزتهــا المؤشــرا

التــي كانــت بهــذا الخصــوص الخبــراء  بــآراء االخــذ تخــص موضــوع البحــث فضــال عــن 
تمثــل اللوحــات التــي نفـــذ  ةعينــ) 40(فكــان عـــدد العينــات . تصــب فــي خدمــة البحــث 

الكثيــر منهــا بمــادة الزيــت فضــال عــن المائيــة لــبعض منهــا واالكريلــك ومــواد اخــرى فــي 
اعتمـــد الباحـــث المـــنهج الوصـــفي  ِاذ، البحـــث الزمانيـــة بعضـــها االخـــر غطـــت حـــدود 

 .الحديث في الكشف عن ماهية الريادة وتمفصالتها في الرسم العراقيالتحليلي 
تضـــمن الفصـــل الرابـــع النتـــائج واالســـتنتاجات التـــي تمخـــض عنهـــا البحـــث فـــي ضـــوء و 

ري ومدى الصلة التي كشفت عنها المؤشرات التي طرحها االطـار النظـاهداف البحث 
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والتـي  عملية تحليل العينات ومـا كشـفت عنـه االشـكال التـي غـذت الدراسـةوما طرحته 
 كان من ابرزها 

التمفصــل انهــا هــي مــن يفــرض  غيــرالريــادة الجماليــة رغــم عالقتهــا بحركــة التــاريخ / 1
 .االنعطاف في سياق حركة الفن داخل التاريخو 
فــــــي عصــــــور مابعــــــد  يالــــــى الــــــذات فــــــي الحقــــــب الســــــالفة أن التحــــــول مــــــن العــــــام/ 2

كــــــان هــــــو االنطالقــــــة الحقيقــــــة لمــــــا يعــــــرف بالريــــــادة الجماليــــــة وعليــــــه فــــــأن  الغــــــوطي
 .التحولية صفة مالزمة لطبيعة الريادة

الريـــــادي .الريــــادة تظهـــــر مـــــن خـــــالل االســـــلوب الــــذي يظهـــــر التحـــــول واالنعطـــــاف/ 3
التحـــــوالت الســـــياقية فـــــي الفـــــن وهـــــذا انحـــــراف فـــــي التـــــداول نتيجـــــة الخـــــرق  ومـــــن ثـــــم

 .الذي يؤدي الى تغيير المسار ثم يصبح تقليدا بانتظار ريادة اخرى
فــــــي تجــــــارب الحقــــــة تؤكــــــدها وتجعــــــل  اً مــــــن شــــــروط الريــــــادة هــــــي ان تتــــــرك اثــــــر / 4

 .منها اساسا مفصلياكي تصبح ريادة جمالية
التحــــــول باتجــــــاه الحداثــــــة كانــــــت نتيجــــــة حاجــــــات وضــــــغوط داخليــــــة لهــــــا عالقــــــة / 5

 .من العالم المادي المعروف تنوعاً بتحوالت العصر نفسه االكثر 
ــــــــة هــــــــو / 6 ــــــــد ل عصــــــــرالعصــــــــر الحداث ــــــــر توال ــــــــة االكث ــــــــادات واالســــــــاليب الفردي لري

 .وخصوصا في القرن العشرين
ــــــذي يغــــــذيها فمنهــــــا / 7 ــــــادة الجماليــــــة يحــــــدد وفقــــــا لطبيعــــــة المرجــــــع ال ان شــــــكل الري

ــــة وكــــذلك  ــــة واخــــرى تراثي ــــى فرضــــية تاريخي ــــمــــن يعــــود ال ــــي حــــدثت ف ي التحــــوالت الت
ــــــوع الريــــــادة  الغــــــرب، ــــــت ن ــــــة كلهــــــا تثب ــــــة والغربي ــــــة والتــــــراث والمحلي ــــــاريخ والحداث فالت

 .التي وجدت في الفن العراقي الحديث
ان اهــــــم مظهــــــر مــــــن مظــــــاهر الريــــــادة فــــــي الرســــــم العراقــــــي كــــــان خلقــــــا اســــــلوبيا / 8

وليـــــــد التـــــــزاوج بـــــــين التـــــــراث والمعاصـــــــرة نتيجـــــــة البحـــــــث عـــــــن ايجـــــــاد هويـــــــة الرســـــــم 
 .والتي شكلت مفصال مهما في سياق الرسم العراقي الحديثالعراقي الحديث 

- :بعض منها وكما يلي ومن االستنتاجات كان
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لـــيس كـــل مـــا كـــان رســـاما بالضـــرورة ان يكـــون رائـــدا بـــل الرائـــد مـــا احـــدث ابـــداعا / 1
 .اكتشافيا مؤثرا ويشكل انعطافا في حركة الفن لتتشكل بعدها ريادته

ث تحرر الفنان من ثقـل الموضـوع وتبـدل الرؤيـة الفينـة الريادة الجمالية تبدأ من حي/ 2
 .المليئة بالذاتية

االسلوب احـد اهـم العناصـر التـي تقـوم عليهـا الريـادة فهـو يعـيش فـي كنـف السـياق / 3
 .الذي تخلقه الريادة مسؤوال عن والدة االنساق وحدوث االمتداد التاريخي لتلك الريادة

الـذي يكـون المكتشـف االول للحقيقـة الجماليـة  البحث عن الحقيقة هي مهمـة الرائـد/ 4
 .من خالل وسائله الفنية ورؤيته االبداعية

الرائد هـو مـن يناضـل مـن اجـل اسـتقالل ذاتـه التـي خضـعت وقتـا طـويال لمجريـات / 5
التاريخ مـن خـالل الوصـول الـى التفـرد والتغريـب وهمـا مـن اهـم عناصـر تشـكل الريـادة 

 .في االساليب الحديثة
 .رسم العراقي المعاصر يعد من التجارب الرائدة ضمن محيط الشرق العربيان ال/ 6

فضــال عــن ابــداء الباحــث لــبعض التوصــيات والمقترحــات التــي رأى منهــا بــدًا وضــرورة 
 .على سبيل الذكر منها.للدراسات النقدية مستقبالً 

ــــذاتها والمســــؤولة عــــن التحــــوالت/ 1  النظــــر الــــى الريــــادة علمــــا انهــــا مؤسســــة قائمــــة ب
 .التاريخية في حركة الفن عبر التاريخ

الريــادة الجماليــة احــدى اوجــه علــم الجمــال الفنــي فــالنظر الــى المنجــز الجمــالي مــن / 2
 .هجي في دراسة الظاهرةنخالل بنيته االولى الريادية تحقيقا لمبدأ التخصص الم

اينما  يوصي الباحث بدراسة االثر الريادي والمدى الريادي الذي يكون مسؤوال عن/ 3
 .والزمن الريادي الذي تتطلبه الريادة لخلق تأثيرها. يصل تأثير الريادة

مع اضافة بعض المقترحات التي اوصى بها الباحـث لغـرض التوسـع فـي دراسـة وفهـم 
 . علم الجمالاساسيا من مفاصل  الريادة كونها مفصالً 

فضـــال عـــن وقائمـــة المصـــادر التـــي ضـــمت المراجـــع والمصـــادر واالطـــاريح والـــدوريات 
 .قائمة مواقع االنترنت التي استعان بها الباحث 
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لبحـــث وهمـــا ملحـــق صـــور االشـــكال ومـــن ثـــم مجموعـــة المالحـــق التـــي احتواهـــا اواخيرا
 .ملحق صور العينات فضال عن استمارة الخبراء 
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Abstract  
Pioneer was distinguished as a dispute or conversation  

elements in describe and criticize modern art. Pioneer here doesn't 

mean some thing old or former historical events exclusively, but it is 

mean a process of forming pioneer phenomena as completing entity 

in a way to be able of breaking what is common and enters in new 

also imposing its change in art movement, it is distinguishing a 

separation, which creates a changeable, the last one is considered as 

a companied property for aesthetical pioneer styles. Also  In art the  

process of works can not be worked separately, but the element  of 

effect and affect is control at the work, and by the Pioneer creating, 

the image of stage will be and history of movement will be formed 

according to the aesthetical indications of institution which always 

depend on creative element. As creative has a degrees and levels 

also in aesthetical indications their degrees depend on creative 

degrees in forming phenomena and creating separation which take at 

it is shoulders imposing historical changeable. 

So researcher concentrated that the study will be at what 

aesthetical Pioneer mean and work which are the base in change in 

modern art.  

According which we mentioned above the study of this subject 

has four chapters. 

First one is a procedure frame beginning with problem of 

research  explained the nature of term which contained number of 

interiors which showed the problem in determining frame and to 

reach at determining the  jelly and form of term after then. And 
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driving in roots of the subject starting from Pioneer movement 

generally (Internationally) arriving at aesthetical Pioneer in Iraq and 

this is a subject of this study (research) by observing two aims of 

research first one is determining the concept of Pioneer historically 

and then aesthetically and then showing  the features and affective 

varieties in forming the Pioneer phenomena in modern Iraqi 

drawing, in addition to the term of aesthetical Pioneer terminology 

and measurement. 

In chapter two the study of  theoretical frame three parts, 

distributing the parts of study in attempt of showing the form and 

content of  Pioneer movement. 

First section is about the concept of  Pioneer in its historical form 

and then determining their forms within old historical periods and 

changeable movement through times arriving to determining 

elements which begin to establish the concept of aesthetical Pioneer 

by changeable towards more self –work in art. 

Section two concentrated on Pioneer in art and creative term 

(aesthetical) and this is a base of creating aesthetical exploring 

creative creation in view changeable which control in aesthetical 

concepts through history and expanded in create styles which 

achieve the self-created within aesthetical exploration changes, that 

the styles have a direct forming in their latest stages from aesthetical 

Pioneer in history specially in modern. 

Then we found that is necessary to shed a light at the twentieth 

century as a directed representative of modern concept which the 

former studies stages struggle to arrive, so it's the point to enter to  

chapter three  by pay attention at the aesthetical Pioneer in century 
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time, changeable movements, the space of Pioneer expansion which 

formed in that time, and print a stamp of modernization  at  its 

aesthetical image. 

Chapter three included the measurements  of  research by 

determining research society and depended on selected samples 

intended way according what indicators separated in determine the 

concepts which dealt with subject of research in addition to the 

opinions of experts in this matter which are served this research.  

Chapter four contained the results and recommendations.  

1/Chapter four includes the results and conclusions of research 

which are related with researches' targets, and the extent of the 

relations of the indications by theoretical frame and what is 

produced by  the process of samples analysis with the showed 

figures of study, the most distinguished one is 1/ esthetic 

pioneering, although it is relation with history movement, but it 

doesn't accept to separate or deflect in style of Art Movement 

inside history 

2/ The transferring from general in former time to self  in times 

after Al-Kawti was the real emerge in what known now esthetic 

pioneering, so the turning is the companied feature of pioneering 

nature. 

3/ Pioneering is shown by style of turning and deflecting and then 

the context changing in Art this declination in Art and in 

communications as a result of breaching which lead to  change 

the method which is became tradition need to new pioneering. 
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4/ one of the important condition of pioneering is to put an effect 

on next experiments which are emphasized and make it a base 

joint to be esthetic pioneering. 

5/ changing towards modernization was result of needs and inter 

pressures has a relation with time itself which is more verities in 

common world. 

6/ the modernization time is the time of increasing  in 

generating  individual styles and pioneering especially in 

twentieth century. 

7/ the form of esthetic pioneering is determined according to the 

nature of reference which is feed it some  of them return to the 

historical hypothesis other for tradition, also the changes in 

western, history, modernization, tradition, local and western all of 

them emphasis the type of pioneering in Modern Iraqi Art. 

8/ one of the most important phenomena in pioneering in Iraqi 

draw was style creation as a result of merging between tradition 

and modernization  as a result of searching on existence the 

modern Iraqi draw identity which is considered as an important 

element in Modern Iraqi draw. 

  

Some Conclusions are: 

1/ It is not important that every painter be pioneer, but pioneer the 

person who make a creating discovery and he makes a deflecting 

in Art movement so to form its pioneering. 

2/esthetic pioneering begin from artist liberation from subject and 

changing the art view which is full of subjectivism. 
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3/ style is one of the important element of pioneering it lives in 

style atmosphere which is created by pioneering and to be 

responsible of style creation and making historical extension of 

this pioneering. 

4/ searching on reality is the pioneer duty which is to be first 

discovering of esthetic reality by its art means and creative view. 

5/Pionner the person who is struggle for self â€“independent 

which was obeyed from many times to the  history   events by 

arriving for individuality and strangeness, these are the most 

important elements in pioneering in modern styles. 

 6/ Modern Iraqi Painting considers one of the pioneering 

experiment within the frame of Arabic east. 

  

In addition, researcher submits some of recommendations and 

suggestions which find them important for future criticism studies, 

such as: 

1/ Look at the pioneering as a science, it is an establishment 

depend at it self and responsible on historical changes in History 

Art Movement. 

2/ esthetic pioneering is one of the aesthetic  face so look at 

esthetic achievement by its first structure to achieving the 

principle of procedure specialty in phenomena study. 

3/research advice to study the pioneering effect which is 

responsible on arriving of pioneering effect, and its time that need 

to create its effect. 

Besides, some suggestion by researcher to expand in study and 

understanding the pioneering as a basic joint of aesthetic, with list of 
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references contains the references of thesis besides the locations of 

interne which are used by the researcher.  

And at the end number of appendix with appendix of figures' photos 

and appendix of samples besides experiments information papers. 
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