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 اإلهداء                                         

 إلى أرض األنبياء وطن دجلة والفرات .........  بلدي العزيز العراق . -

 إلى كل قطرة دم سالت من أجل األمن واألمان والحرية ............  شهداء العراق .  -

 الى من تعب الجلي وأوصلني الى هذه المرحلة ........ أبي الغالي  . -

إلى من غمرتني بالحب والحنان ، إلى من كانت دعواتها لياًل ونهارًا سبب توفيقي ونجاحي ،  -
ربيتي وفنت عمرها في تذليل المصاعب في طريقي ، إلى من أمرني إلى من دثرت أيامها في ت

 هللا جل جالله أن أرفق بها فأقترن رضاه من رضاها.........  أمي الحبيبة .                            

إلى الساكن في جنبات نفسي وهو تحت الثرى الذي انتقل الى جوار ربه ..... أخي المرحوم  -
 حسنين.                                                                                       

وأختي إلى من كبرت وتربيت معهم ، إلى من شاركتهم سنين الحياة ....... أخي الكبير حيدر  -
 الصغرى بنين .                                                                                

 الى كل من رسم البسمة على شفتي وكل من سكن قلبي ) عماتي (. -

 راح ( .فإلى صديقاتي في كلية الفنون الجميلة ) جنان ، مسار ، زهراء ، هدى ، أ -

 مت منه الكثير ، أستاذي الفاضل ) أ. م. د جبار حميدي الربيعي ( .        الى من علمني وتعل  -
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 شكر وتقدير

الحمددد ر رب العددالمين والصددالة والسددالم علددى أشددرل األنبيدداء والمرسددلين أبددي القاسددم محمددد والدده 
البحددد   الطيبدددين الطددداهرين ، الحمدددد والشدددكر ر الدددذي منحندددي العلدددم والمعرفدددة والقددددرة علدددى إتمدددام

خراجددده بصدددورته النها يدددة  وال يسدددعني إال أن أتقددددم بخدددالم شدددكري وامتنددداني إلدددى أسدددتاذي  000وا 
المشددرل ) أ. م . د جبددار حميدددي الربيعددي ( والددذي كددان لدده الفضددل فددي اختيددار موضددو  البحدد  

يدر فدي وللدعم الذي أبداه لي في التوجيه واإلرشاد طيلة مدة الكتابة فكان لتوجيهاته العلميدة أثدر كب
خراجه بالشكل النها ي.                                                                                                     تقويم البح  وا 

وأيضًا أتقدم بالشكر واالمتنان الى الفنانة ) د. شذى فرج عبو(  ابنة الفندان القددير ) فدرج عبدو (  
 التي ساعدتني في اكمال بحثي واعطا ي معلومات قيمة لدرجها في البح  .                            

ة واألسداتذة التدريسدين وأتوجه بالشكر والتقددير إلدى عمدادة كليدة الفندون الجميلدة فدي جامعدة القادسدي
 لما بذلوه من جهود كبيرة لخدمة المسيرة العلمية واستقرارها .                                                    
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 ملخص البحث 

تنددددداول البحددددد  ) جماليدددددة عناصدددددر الشدددددكل فدددددي أعمدددددال الفندددددان فدددددرج عبدددددو ( فدددددي أربعدددددة فصدددددول 
 تضمن الفصل األول مشكلة البح  بالسؤال التالي : 

 ماهي جمالية عناصر الشكل في لوحات الفنان فرج عبو ؟  -

  -أما أهمية البح  فهي :

 رج عبو . االطال  على الجانب المعرفي والجمالي والفني والتأريخي للفنان ف .1
يعددددد هددددذا البحدددد  أول دراسددددة تبحدددد  فددددي جماليددددات عناصددددر الشددددكل فددددي أعمددددال الفنددددان  .2

 فرج عبو . 

 وهدل البح  هو التعرل على جمالية عناصر الشكل في أعمال الفنان فرج عبو . 

وأقترحدددت حدددددود البحدددد  علددددى دراسددددة عناصددددر الشددددكل فدددي لوحددددات فددددرج عبددددو الزيتيددددة للمدددددة مددددن     
 ( في العراق .  م 1984 –م  1950) 

أمدددددا موضدددددو  البحددددد  فهدددددو جماليدددددة عناصدددددر الشدددددكل فدددددي أعمدددددال الفندددددان فدددددرج عبدددددو ، كمدددددا تدددددم 
 تحديد المصطلحات بما يخدم موضو  البح  وهي ) جمال ، عنصر ، شكل ( . 

أمدددددا الفصدددددل الثددددداني فقدددددد تطدددددرق الدددددى االطدددددار الن دددددري وأشدددددتمل علدددددى ثدددددال  مباحددددد  : األول 
حًا ولغويددددددًا ، أمددددددا المبحدددددد  الثددددداني : اشددددددتمل علددددددى نبددددددذة منهدددددا تندددددداول مفهددددددوم الجمددددددال اصدددددطال

عددددددن حيدددددداة الفنددددددان الراحددددددل فددددددرج عبددددددو ، أمددددددا المبحدددددد  الثالدددددد  : فقددددددد اشددددددتمل علددددددى الدراسددددددات 
 السابقة والحديثة . 

أمددددا الفصددددل الثالدددد  : فقددددد تمددددت فيدددده إجددددراءات البحدددد  واشددددتمل علددددى : المبحدددد  األول : وهددددو 
 – 1950ال التدددددي انجزهدددددا الفندددددان للفتدددددرة مدددددن ) مجتمدددددح البحددددد  الدددددذي يتكدددددون مدددددن كدددددل االعمددددد

 م ( .  1984

 د                                      



 

 

والمبحدددد  الثدددداني : هددددو عينددددة البحدددد  التددددي تشددددتمل علددددى خمسددددة لوحددددات زيتيددددة ، أمددددا المبحدددد  
الثالددددد  فهدددددو مدددددنهذ البحددددد  فقددددددد اتخدددددذت الباحثدددددة منهجدددددًا وصددددددفيًا تحليليدددددًا فدددددي تحليدددددل نمدددددداذج 

تحليددددل عينددددات البحدددد  ، أمددددا الفصددددل الرابددددح : فقددددد العينددددة ، والمبحدددد  الرابددددح فقددددد احتددددوى علددددى 
 اجات والتوصيات والمقترحات التي توصلت اليها الباحثة . النتا ذ واالستنتتضمن 
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 الصفحة الموضوع
 أ اآلية القرانية 

 ب االهداء
 ج  شكر وتقدير

 ه -د ملخص البحث
 ي -و ثبت المحتويات

 ي ثبت االشكال
  الفصل األول : اآلطار المنهجي

 1 مشكلة البحث 
 2-1 البحث والحاجة اليهأهمية 

 2 البحث هدف
 2 حدود البحث

 3-2 تحديد المصطلحات
  االطار النظري  الفصل الثاني : 

 4 المبحث األول : مفهوم الجمال
 6-5 المبحث الثاني : نبذة عن حياة الفنان فرج عبو

 12-7 المبحث الثالث : الدراسات السابقة والحديثة
  البحثالفصل الثالث : إجراءات 

 13 المبحث األول : مجتمع البحث
 13 المبحث الثاني : عينة البحث

 13 المبحث الثالث : منهج البحث
 20-13 المبحث الرابع : تحليل عينات البحث
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 المحتويات ثبت



 : الرابع الفصل 

 النتائج:  األول المبحث 21

 االستنتاجات:  الثاني المبحث 21

 التوصيات:  الثالث المبحث 22

 المقترحات:  الرابع المبحث 22

 المصادر 23-24

 

 

 

 

 رقم الشكل اسم العمل
 (1) آنسات أفينون 

 (2) السيدة صاحبة الم لة 
 (3) خبز رقاق

 (4) قرية في شمال العراق
 (5) شناشيل بغدادية 
 (6) تجريد إسالمي
 (7) مدينة فينيسيا

 (8) النيل في المعادي
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 ثبت االشكال



 الفصل األول

 ) االطار المنهجي (                       

 

 مشكلة البح   -
 أهمية البح    -
 البح   هدل -
 حدود البح    -
 تحديد المصطلحات  -

 

 

 

 

 

 



  -مشكلة البحث :

أو علددددم التعددددرل علددددى  باإلحسددددا الجمددددال كلمددددة أصددددلها يوندددداني ، ويقصددددد بهددددا العلددددم المتعلددددق 
طيقا ( وكددددذلس باسددددم ) فلسددددفة الفددددن ( ، باسددددم ) االسددددتال الحددددوا  ، ويعددددرل األشددددياء مددددن خددددال

وقددددددد عددددددرل ) هربددددددرت ريددددددد ( الجمددددددال بأندددددده ) وحدددددددة العالقددددددات الشددددددكلية بددددددين األشددددددياء التددددددي 
 تدركها حواسنا ( . 

 يذلددددددس الجندددددد ومددددددن التعريفددددددات الجميلددددددة حددددددول الجمددددددال مددددددا قالدددددده ) هيجددددددل ( عندددددده بأندددددده : ))
الجمدددددال عندددددد هيجدددددل مشدددددتقة مدددددن فلسدددددفة  االندددددي  الدددددذي نصدددددادفه فدددددي كدددددل مكدددددان   ، وفلسدددددفة

 " . 1الميتافيزيقية  (( "

أمدددددددا ) سددددددددقراه ( فالجمدددددددال لديدددددددده هدددددددو مددددددددا يحقددددددددق النفدددددددح والفا دددددددددة األخالقيدددددددة ويخدددددددددم الحيدددددددداة 
 اإلنسانية . 

أمدددددددا ) افالطدددددددون ( فددددددديمكن اختصدددددددار الجمدددددددال لديددددددده بأنددددددده ربطددددددده بالحدددددددب اإللهدددددددي وذلدددددددس الن 
 موضو  الحب هو الجمال بالذات . 

قلددددددة المصددددددادر والبحددددددو  ذات المواضدددددديح القريبددددددة لموضددددددو  البحدددددد  تعتبددددددر مشددددددكلة  حيدددددد  ان
 ر يسية من مشاكل البح  . 

  -تأسيسًا على ما تقدم فأن مشكلة البح  الحالي تتمركز حول التساؤل االتي :

 ما هي جمالية عناصر الشكل في أعمال الفنان فرج عبو ؟  -

 

   -أهمية البحث والحاجة اليه :

 -أهميته :

                                                           
 . 167، م : ل الى علم الجمال وفكرة الجمال هيجل ، المدخ1

                                                  1  



 للفنان فرج عبو .  والتاريخياالطال  على الجانب المعرفي والجمالي والفني  .1
يعددددد هددددذا البحدددد  أول دراسددددة تبحدددد  فددددي جماليددددات عناصددددر الشددددكل فددددي أعمددددال الفنددددان  .2

 فرج عبو . 

 

 

 أما الحاجة اليه فهي تنبح من االتي : 

صصددددين إمكانيددددة افددددادة المشددددتغلين فددددي مجددددال الفددددن التشددددكيلي مددددن هددددذه الدراسددددة والمتخ .1
فدددددي المؤسسدددددات التعليميدددددة  الفنيدددددة  والجماليدددددة  وطلبدددددة الدراسدددددات األوليدددددة والعليدددددا فددددددي 

 أقسام الفنون التشكيلية . 

 

   -هدف البحث : 

 التعرل على جماليات عناصر الشكل في أعمال الفنان فرج عبو . 

 

   -حدود البحث :

 – 1950الحدددددددددود الزمانيددددددددة ح يقتصددددددددر البحدددددددد  الحددددددددالي علددددددددى لوحددددددددات الفنددددددددان للفتددددددددرة مددددددددن 
 م .  1984

 الحدود المكانية ح العراق . 

 الحدود الموضوعية  ح جمالية عناصر الشكل في أعمال الفنان فرج عبو . 

 

                                     2 



   -تحديد المصطلحات :

  -الجمالية : -
 " 2الُجَماُل ح  )) البالُغ في الجماِل (( " 

 
 مصدر ح َجَمَل و َجُمَل .  -1الَجَماُل ح 
 " . 3الحسن في االخالق واالشكال "  –صفة  -2           

 
 مصدر ح َجَمَل و َجُمَل . -1الَجَماُل ح 
 " .  4َجَمال ح اسم علم للذكور "  -2            

 " .  5الَجَماُل ح ما يتعلق بالرضا واللطف "          

  -عناصر : -

 " . 6الَعْنْصرح  االمل " 

 ويقال ح الحسب . 

 ويقال بفتح الصاد أيضَا .

 " .  7عنصرية ) عنصر ( ح مصدر : صناعي "

 مذهب قا م على التفرقة بين البشر بحسب اصولهم الجنسية ولونهم . 

  -الشكل : -
                                                           

 .  135، م المعجم الوسيط  مجمح اللغة العربية في القاهرة ، 2
 .  136جبران مسعود ، الرا د ، م : 3
 .  140، م : أبو العزم ، الغني عبد الغني 4
 . 305م ، بن محمد الجرجاني ، التعريفات  علي 5
 .  413، م : بن سعيد الحميري ، شم  العلوم  نشوان6
 عبد الغني أبو الفرج ، الغني ، مصدر سابق .7

                                                   3  



 " . 8ثُل و الشبة " الَشْكُل ح المِ 
 شكل االمر ح التب  ، اختلط . 
 شكل المريض ح قارب الشفاء . 

 " . 9شكل الثمر ح أخذ ينضذ " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مجمح اللغة العربية ، المعجم الوسيط  ، مصدر سابق .  8
 جبران مسعود ، الرا د ، مصدر سابق . 9

                                                 4 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 الفصل الثاني

 ) االطار النظري (

 

 المبح  األول ) مفهوم الجمال ( .  -
المبح  الثاني ) نبذة عن حياة الفنان العراقي الراحل  -

 فرج نجيب عبو النعمان ( . 
 المبح  الثال  ) الدراسات السابقة والحديثة (.  -

 

 

 

 

 
 



 المبحث األول : ) مفهوم الجمال (

 أواًل : الجمال لغويًا .

وقدددددددد ) َجُمدددددددل ( الرجدددددددل بالضدددددددم ) َجَمدددددددااًل ( فهدددددددو )  نيعددددددرل الجمدددددددال علدددددددى انددددددده : ))  الُحْسددددددد
َجميدددددل ( ، والمددددددرأة ) َجميلددددددة ( و ) َجْمدددددالء ( ايضددددددًا بددددددالفتح والمدددددًد ، و ) المجاملددددددة ( الُمعاملددددددة 

" . وجدددددداء عنددددددد ) التهدددددداوني ( بمعنددددددى : )) الحسددددددن وحسددددددن الصددددددورة والسدددددديرة  10الَجميددددددل ((  " 
 " ))11  . " 

 " .  12ية على انها : )) مصدر الجميل (( " اما ) ابن من ور ( فعرل الجمال

 " .  13وعرفها ) البستاني ( : )) الجميل أو االجمل من الجميل ((  " 

 

 ثانيًا : الجمال اصطالحًا : 

وردت كلمدددددددة ) الجماليدددددددة ( فدددددددي قدددددددامو  ) أكسدددددددفورد ( علدددددددى انهدددددددا )) ن ريدددددددة فدددددددي التدددددددذوق ، 
 " . 14( " وانها عملية ادراس حسي للجمال في الطبيعة والفن (

( بأنهدددددددا : )) دراسدددددددة الجمدددددددال فدددددددي الطبيعدددددددة والفدددددددن ، أمدددددددا االسدددددددتعمال  مهدددددددد هنتدددددددروعرفهدددددددا ) 
الحدددددي  فينطددددوي علددددى أكثددددر مددددن ذلددددس بكثيددددر ، كجددددزء مددددن طبيعددددة التجربددددة الجماليددددة ، أنمدددداه 

وتعنددددددي عمليددددددة االبدددددددا  أو التددددددذوق أو كليهمددددددا معددددددًا أو مددددددا شددددددابه ذلددددددس مددددددن  –التعبيددددددر الفنددددددي 
 " .  15الموضوعات (( "

                                                           
 .  111، م : الرازي ، مختار الصحاح 10
 .  348، م : تهاوني ، كشال اصطالحات الفنون ال11
 .  126، م ابن من ور ، لسان العرب 12
 .  93، م : البستاني ، منجد الطالب 13

14 Harold  Osbrne  _ The  Oxford compainion to art great Britain ,  P : 12 . 
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 المبحث الثاني                                        

 فرج نجيب عبو النعمان ( –) نبذة عن حياة الفنان العراقي الراحل 
م  1921ندددددوفمبر ي تشددددددرين الثدددددداني عددددددام  1هدددددو مددددددن مواليددددددد مديندددددة الموصددددددل فددددددي ))  -

 م .  1984توفي عام 
 م .  1950خريذ كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام  -
 م .  1954خريذ اكاديمية الفنون الجميلة بروما عام  -
 1945قددددام بتددددددري  الرسدددددم فدددددي ثانويدددددة الحلددددة ودار المعلمدددددين فدددددي بعقوبدددددة لغايدددددة عدددددام  -

م والدددددى منتصددددددف  1950م ، وقدددددام بتددددددري  الرسدددددم فدددددي ثانويدددددة االع ميدددددة مندددددذ عدددددام 
 م .  1958عام 

الجميلدددددة ي جامعدددددة  در  فدددددي معهدددددد الفندددددون الجميلدددددة ، ومدددددن ثدددددم فدددددي اكاديميدددددة الفندددددون  -
بغددددداد ، عمددددل اسددددتاذًا للفددددن وتددددرأ  القسددددم التشددددكيلي لعدددددد مددددن السددددنوات ، كددددذلس شددددغل 
منصددددب العميددددد بالنيابددددة عدددددة مددددرات . حيدددد  كددددان أحددددد ابددددرز المسدددداهمين فددددي انشددددا ها 
 –وارسدددددداء دعا مهددددددا االكاديميددددددة . در  مددددددادة التخطدددددديط الحددددددر فددددددي القسددددددم المعمدددددداري 

 لسنوات عديدة .  جامعة بغداد –كلية الهندسة 
م ي عضدددددو نقابدددددة الفندددددانين العدددددراقيين  1941الدددددى جمعيدددددة اصددددددقاء الفدددددن عدددددام  مدددددىانت -

 م . 1956
 م .  1950الموصل  –اقام معرضه الشخصي االول  -
م اشدددددددددترس فدددددددددي معدددددددددارض جمعيدددددددددة الفندددددددددانين التشدددددددددكيليين  1954القددددددددداهرة  –الثددددددددداني  -

السدددددددنوية جميعهدددددددا ي سددددددداهم فدددددددي المعدددددددارض الوطنيدددددددة التدددددددي اقيمدددددددت خدددددددارج العدددددددراق . 
م فددددددي قاعددددددة الفددددددن  1984اقامددددددت وزارة الثقافددددددة واالعددددددالم معرضددددددًا شخصدددددديًا لدددددده عددددددام 

 ه . الحدي  ببغداد ، وكان اخر معرضًا شخصيًا له حضره قبل وفات
شدددددددارس فدددددددي العديدددددددد مدددددددن اللجدددددددان العلميدددددددة واالكاديميدددددددة ، والتن يميدددددددة الفنيدددددددة ، ومنهدددددددا  -

 بغداد االول .  لبينالياللجنة التن يمية 
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لدددددده العديددددددد مددددددن المؤلفددددددات واالعمددددددال الفنيددددددة فددددددي عدددددددد مددددددن الدددددددوا ر الرسددددددمية ، والددددددوزارات ، -
عدددددات العددددرض ، كمددددا انتشدددددرت وجامعددددة بغددددداد ، ومطددددار بغدددددداد الدددددولي ، والمتدددداحف الفنيددددة وقا

 اعماله الفنية في عدد من دول العالم . 

عاصددددر مختلددددف مراحددددل الفددددن العراقددددي وذلددددس قبددددل مرحلددددة الددددرواد وهددددي مرحلددددة تبلددددورت  -
م ، لدددده كتدددداب منهجددددي مؤلددددف بجددددز يين بعنددددوان ) علددددم  1958سددددماتها قبددددل ثددددورة عددددام 

عدددددة والنشدددددر ( م ) شدددددركة دلفدددددين للطبا 1982عناصدددددر الفدددددن ( طبدددددح فدددددي ايطاليدددددا عدددددام 
وعلددددى نفقددددة وزارة التعلدددديم العددددالي والبحدددد  العلمددددي ، ويعتبددددر مرجعددددًا اصددددياًل فددددي مجددددال 

 عناصر الفن في اللغة العربية . 
تعددددددت المراحددددل والتجددددارب الفنيددددة التددددي مددددر بهددددا الفنددددان الرا ددددد ) فددددرج نجيددددب عبددددو ( ،  -

االكاديميددددددة للفدددددددن  باألصدددددددولوكددددددان همددددددده الكبيددددددر ترجمدددددددت الواقددددددح العراقدددددددي ومزاوجتدددددده 
وأسدددددددددددداليبه المتنوعددددددددددددة ، ومددددددددددددن أسدددددددددددداليبه المتميددددددددددددزة اضددددددددددددافة للمدرسددددددددددددة الكالسدددددددددددديكية 
واالنطباعيدددددددة ، االسدددددددلوب التجريددددددددي والتجريدددددددد االسدددددددالمي حيددددددد  ينتمدددددددي فدددددددي أبحاثددددددده 

 الى الترا  العربي االسالمي مجسدًا بذلس جماليات البي ة والواقح العراقي . 
 ) امال ، شذى ، فار  ( . م وله ثال  أوالد  1960تزوج عام  -
 في المعاهد والكليات الفنية .  ْت له مؤلفات في الفن ، ُدِرس -
العددددددراق أثددددددر مددددددرض  –م فددددددي الخددددددام  مددددددن مددددددار  فددددددي بغددددددداد  1984تددددددوفي عددددددام  -

 " . 16"  ((عضال 
كدددان مبددددعًا فدددي عددددة مجددداالت ومدددن صدددغره كدددان هاويدددًا للفدددن فهدددو بددددأ الرسدددم فدددي سدددن  -

 مسددددددرح ، أو اعمددددددااًل فنيددددددة ومنهددددددا صددددددورة للقددددددددي  )مبكددددددرة ، ورسددددددم عدددددددة ديكددددددورات لل
( بالموصددددددددل ، وبعدددددددددها كتدددددددددب أشددددددددعيامددددددددار  م فددددددددي كنيسددددددددة ) 1936( عددددددددام  ايشددددددددعأ

المسددددرحية وقددددام بددددأخراج عدددددد منهددددا وأبرزهددددا ) المددددال والبنددددون ( و ) الددددوزير المحتددددرم ( 
وهمدددددا مدددددن تأليفددددده ، فأنددددده بعدددددد أن أنجدددددز دراسدددددته األولدددددى ، قدددددد بددددددأ يحددددداور واقعدددددًا هدددددو 
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صدددديله الشددددعور الددددوطني والقددددومي معددددًا : أي واقددددح التغييددددر والحلددددم ببلددددورة الفددددن الددددذي ح
 " .  17يوازي معطيات التغيير نحو الجديد األصيل " " 

 

 

 

 

 

 لمبحث الثالث ) الدراسات السابقة (ا

 بابلو بيكاسو  .1

 " اسم اللوحة ح أنسات افينيون . 

 سم .  x 7،233سم  9،243ابعاد اللوحة ح 

 ح زيت على قماش . ة العمل مخا

 " .  18م " "  1907سنة النشر ح 

هددددددذه اللوحددددددة تمثددددددل خمسددددددة نسدددددداء رسددددددمت باسددددددلوب تكعيبددددددي غيددددددر مددددددألول فددددددي السدددددداحة 
الباريسدددددية فدددددي ذلدددددس الوقدددددت . وقدددددد هدددددر  اليهدددددا النقددددداد والمدددددؤرخين تحلدددددياًل ونقددددددًا وتفصدددددياًل 

يكاسددددددو الددددددى تحويددددددل واعتبروهددددددا لددددددي  لهددددددا سددددددابقة فددددددي تددددددأري  الفددددددن العددددددالمي وقددددددد عمددددددد ب
االشددددددكال الددددددى سددددددطوح وخطددددددوه وحشددددددر االجسددددددام بعضددددددها الددددددى بعددددددض مشددددددوهًا ومحرفددددددًا 
ومحطمدددًا لهدددا وكدددان الجسدددم االنثدددوي عندددد قددددماء الفندددانين مقدسدددًا لمدددا تحمدددل مدددن طدددراوة فدددي 
انحندددددددداءات خطددددددددوه الجسددددددددم وجمددددددددال االعضدددددددداء والتناسددددددددب االغريقددددددددي ومسددددددددحته االلهيددددددددة 

                                                           
 . 5، م : النعمان  دا رة الفنون التشكيلية للفنان فرج عبو –لثقافة واالعالم كتيب نشرته وزارة ا17
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وبندددددز وديالكدددددروا وغيدددددرهم . ولكدددددن جددددداء بيكاسدددددو عنددددددهم . كمدددددا هدددددو  ددددداهر فدددددي لوحدددددات ر 
وكسدددددر هدددددذه القداسدددددة واالطدددددر القديمدددددة لددددديعلن مفهومدددددًا ومعددددداني جديددددددة للجمدددددال . )) وعندددددد 
دراسدددددة تفاصددددديل اللوحدددددة ندددددرى ان الدددددوجهين الرابدددددح والخدددددام  مدددددن جهدددددة اليمدددددين همدددددا مدددددن 

فددددي تقعددددرات  اصددددول افريقيددددة ويددددذكر انهمددددا يمددددثالن االقنعددددة االفريقيددددة فددددي الكونغددددو الفرنسددددية
الوجدددده واالخاديدددددد او الشدددددقوق ال ددددداهرة عليهدددددا وكدددددان بيكاسدددددو قدددددد شددددددد وعمدددددل بجديدددددة علدددددى 
هدددددددذا االتجدددددددداة وكددددددددان هددددددددو مبغدددددددداه ، وكانددددددددت المتدددددددداحف االوربيددددددددة وخاصددددددددة بدددددددداري  تعددددددددذ 

نمددددددداذج منهدددددددا ندددددددون تويق بالمنحوتدددددددات االفريقيدددددددة وكدددددددان الرسدددددددامون يطلقدددددددون عليهدددددددا أسدددددددماء
ة . وكدددددانوا ين دددددرون الدددددى هدددددذه المنحوتدددددات فدددددي بدايدددددة للدراسدددددة ومنهدددددا لالحتفدددددا  بهدددددا كزينددددد

االمدددددر مدددددن انهدددددا خاليدددددة مدددددن الجمدددددال وغيدددددر فنيدددددة ولكدددددن اتضدددددح لهدددددم بعدددددد ذلدددددس ان الفندددددان 
بتسددددجيل ال ددددواهر المر يددددة كمددددا هددددي وانمددددا اندددددفح  ىالددددذي عمددددل هددددذه االعمددددال كددددان اليعندددد

و حامدددددل الدددددى الدددددداخل والتعبيدددددر عنددددده مدددددن خدددددالل هدددددذه االنحرافدددددات واالعوجاجدددددات وكمدددددا هددددد
 ايضًا في الفن الصيني . 

حيدددددد  جلددددددبن  االيبيريدددددداتأمددددددا الددددددوجهين الوسددددددطيين الثدددددداني والثالدددددد  فهمددددددا يمددددددثالن النسدددددداء 
اهتمددددام بيكاسددددو فددددي سدددداحة الفددددن الحدددددي  لمددددا لهددددن مددددن قددددوة وهيبددددة علمددددًا ان الفددددن االيبيددددري 

يقيددددا مددددن اصددددول افريقيددددة وان االيبيددددرين هددددم مددددن االقددددوام االولددددى التددددي نزحددددت مددددن شددددمال افر 
االول الدددددذي يقدددددح مدددددن جهدددددة اليسدددددار فهدددددو يعدددددود فدددددي  الوجدددددهواسدددددتوطنت شدددددبة الجزيدددددرة وأمدددددا 

تأثيراتدددده الددددى الفددددن المصددددري القددددديم . كمددددا يشدددداهد فددددي أسددددفل اللوحددددة رسددددم لطبيعددددة صددددامته 
 " . 19ويذكر انها سيزانية التأثيرات " " 

 (1كما في الشكل )
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 ه نيكلود مو  .2

 )) اسم اللوحة ح السيدة صاحبة الم لة . 

 سم .  x 82 1أبعاد اللوحة ح م

 خامة العمل ح زيت على قماش .

 " .  20(( "  1875سنة النشر ح 

هدددددذه اللوحدددددة علدددددى الطريقدددددة االنطباعيدددددة التأثيريدددددة العمدددددل مكدددددون مدددددن  مونيدددددةالفندددددان رسدددددم 
أمددددددرأة ترتدددددددي فسددددددتان أبدددددديض واسددددددح يعكدددددد  لددددددون السددددددماء وضددددددوء الشددددددم  وتحمددددددل هددددددذه 
السدددددديدة م لددددددة خضددددددراء وبجوارهددددددا طفلهددددددا الددددددذي يرتدددددددي قبعددددددة تحميددددددة مددددددن الشددددددم  وفددددددي 
ا أسدددددددفل اللوحدددددددة م هدددددددر العشدددددددب االخضدددددددر واالزهدددددددار الصدددددددفراء و دددددددل السددددددديدة علدددددددى هدددددددذ
العشدددددددب ي هدددددددر واضدددددددحًا كعنصدددددددر مدددددددن عناصدددددددر اللوحدددددددة ، ويقسدددددددم الفندددددددان اللوحدددددددة الدددددددى 
قسددددمين مددددن خددددالل ذلددددس العشددددب الددددذي يددددوحي بخددددط االرضددددية وكددددذلس الغيددددوم المتندددداثرة فددددي 

الطلدددددق وكاندددددت هدددددذه السددددديدة زوجتددددده وهدددددذا الطفدددددل فدددددي الهدددددواء  مونيدددددةالسدددددماء حيددددد  نفدددددذها 
 ابنه . 

ه االتددددزان فنجددددد المددددراة العنصددددر االساسددددي فددددي وز  الفنددددان عناصددددر العمددددل شددددكل يتحقددددق فيدددد
العمددددل وهددددي تقددددف فددددي الجهددددة اليمنددددى مددددن اللوحددددة تحددددد  نددددو  مددددن الثقددددل يعادلدددده مسدددداحة 
الم لددددددة و ددددددل المددددددرأة والطفددددددل فددددددي يسددددددار اللوحددددددة وحقددددددق الفنددددددان هددددددذا االتددددددزان ايضددددددًا مددددددن 
خددددالل التوزيددددح اللددددوني كمددددا تمكددددن مددددن تحقيددددق موسدددديقى لونيددددة فددددنجح فددددي عمددددل ايقاعددددات 

ونيدددة فنجدددد اللدددون االبددديض فدددي الغيدددوم يكدددون ايقدددا  متندددامي مدددن اليمدددين الدددى اليسدددار ومدددن ل
االسددددفل الددددى االعلددددى كمددددا تكددددون انعكاسدددداته علددددى فسددددتان المددددرأة نددددو  مددددن االيقددددا  ، وكددددذلس 
نجددددددد ان اللددددددون االزرق المكددددددون للسددددددماء والمددددددنعك  علددددددى فسددددددتان المددددددرأة ومالبدددددد  الطفددددددل 

  المتنددددددو  كددددددذلس اللددددددون االخضددددددر فددددددي أرضددددددية قددددددد أحددددددد  نددددددو  مددددددن االحسددددددا  بااليقددددددا
اللوحددددددة مددددددح اللددددددون االخضددددددر فددددددي الم لددددددة وفددددددي أجددددددزاء الغيددددددوم ، كددددددذلس اللددددددون االخضددددددر 
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الما ددددل للسددددواد فددددي أرضددددية اللوحددددة و ددددل المددددرأة وشددددعرها والم لددددة كددددون ايقددددا  لددددوني جميددددل 
 في االسفل واالعلى .  انتشارهواعطاء احسا  بالتنو  واالتزان من خالل 

وعددددددم االهتمدددددام بالتفاصددددديل بدددددل مسدددددات والفرشددددداة لاعتمدددددد الاسدددددلوب الفندددددان الدددددذي  ونالحددددد 
التركيددددز علددددى تدددددأثير الضددددوء الشمسددددي وانعكاسددددداته علددددى فسددددتان السددددديدة ممددددا يجعددددل الدددددوان 

 السماء والغيوم تنعك  على فستانها . 

وحددددول تكددددوين الشددددكل فت هددددر المددددرأة بشددددكل مثلدددد  وفوقهددددا شددددكل بيضددددوي وبجوارهددددا مثلدددد  
هدددددو الطفدددددل وجمددددديعهم يكوندددددوا تكدددددوين هرمدددددي للعمدددددل فدددددي االرضدددددية تأخدددددذ الخدددددط صدددددغير و 

 الفاصل وهو خط االرضية الذي يكون تقريبًا بنسبة واحد الى ثالثة . 

 " . 21أما من حي  التركيز نجد أن الفنان يرتكز في المرأة وتحديدًا في وجهها " " 

 

 ( 2كما في الشكل ) 

 

                                                           
 التذوق .  –ونية مكلود  –تذوق لوحة المرأة صاحبة الم لة 21

Tazok . forumegypt . net > tz – topic .                                                
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 – لدراسات الحديثةا 

 د. شذى فرج عبو 

 اسم اللوحة ح خبز رقاق .  ))

 سم . x 159سم 121أبعاد اللوحة ح 

 م .  2017خامة العمل ح زيت على قماش . سنة النشر ح 

الفعاليددددات اليوميددددة لنسدددداء ريددددف شددددمال العددددراق وهددددو مددددا  ىفددددي هددددذه اللوحددددة تسددددرد الفنانددددة احددددد
 يعرل بخبز الرقاق وهو مختلف عن الخبز العادي . 

يددددتم اعددددداد العجددددين بددددين عشددددية وضددددحاها للسددددماح لخميددددرة الخبددددز بالتفاعددددل حيدددد  يقمددددن النسدددداء 
فدددددي الصدددددباح البددددداكر بتقسددددديم العجدددددين الدددددى حصدددددم بحجدددددم قبضدددددة اليدددددد ثدددددم تفدددددرد كدددددل حصدددددة 

الطبلددددددة ( بددددددأنبوب اسددددددطواني خشددددددبي يدددددددعى ) بالشددددددوبس ( حتددددددى تصددددددبح ) علددددددى لددددددوح خشددددددبي 
رقيقددددة جدددددًا وتخبددددز الحقددددًا بوضددددعها علددددى قبدددده معدنيددددة سدددداخنة علددددى شددددكل در  وهددددي عددددادة مددددا 
تكددددون مصدددددنوعة مدددددن النحدددددا  وتحدددددرق قطدددددح مددددن كدددددرب النخيدددددل تحتهدددددا الددددددر  للحصدددددول علدددددى 

رقيقدددددددًا وهشدددددددًا مدددددددح نكهدددددددة  الندددددددار المسدددددددتعرة المطلوبدددددددة والخبدددددددز المخبدددددددوز بهدددددددذه الطريقدددددددة يكدددددددون 
الخشدددددب المددددددخن الخاصدددددة ، وبسدددددبب طبيعتددددده الجافدددددة يمكدددددن لهدددددذا الخبدددددز البقددددداء لعددددددة أشدددددهر 
دون تلددددف حيدددد  اندددده عددددادة مددددا يغلددددف بقمدددداش جددددال ويخددددزن فددددي صددددناديق مددددن الددددورق المقددددوى 
اذ تدددددزداد الحاجدددددة لهدددددذا الخبدددددز خدددددالل المواسدددددم البددددداردة جددددددًا أو المثلجدددددة عنددددددما تصدددددبح عمليدددددة 

بدددددز العدددددادي فدددددي الهدددددواء الطلدددددق مسدددددألة شدددددبة مسدددددتحيلة ، تطريدددددة هدددددذا الخبدددددز الجدددددال خبدددددز الخ
يدددددتم لفددددده بقمددددداش مدددددن الكتدددددان الرطدددددب وفدددددي بضدددددعة دقدددددا ق يمكنندددددا تدددددذوق خبدددددز لذيدددددذ ذو نكهدددددة 

 مميزة ويقدم هذا الخبز مح الجبن والنعنا  أو الطماطم أثناء اإلفطار أو شاي ال هيرة . 

اسدددددتخدمت الفناندددددة األسدددددلوب ) الشدددددذري ( فدددددي هدددددذه اللوحدددددة وهدددددي كلمدددددة تجمدددددح بدددددين مقطعدددددي 
كلمتددددين الجددددزء األول منهددددا هددددو ) شددددذ ( وهددددو أول جددددزء مددددن اسددددم الفنانددددة والمقطددددح الثدددداني هددددو 

 ) ري ( وهو أخر جزء من كلمة دا ري ، حي  كان اسلوبها في تصميم الخلفية 
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بمسددددددداحات دا ريدددددددة وبيضددددددداوية متراكبدددددددة حيددددددد  اسدددددددتمدت الفناندددددددة اسدددددددلوبها مدددددددن قناعتهدددددددا بدددددددأن 
الدددددددوا ر هددددددي االشددددددكال األكثددددددر مثاليددددددة ) وفقددددددًا للفلسددددددفة اليونانيددددددة النهددددددا تفتقددددددر الددددددى الزوايددددددا ( 

 حي  جمعت الفنانة بين الحداثة والمحاف ة على الترا  في لوحتها هذه . 

وهكذا تموضعت السيدة التي تقوم بخبز الخبز في المنطقة الوسيطة للمشهد بين مقدمة العمل 
ضوية المتكررة ، كما وضعت الديس بألوانه الزاهية في يالمزدانتين بالدوا ر واالشكال البوخلفيته 

مبكرة ف الخبازة لتحريس المشهد المر ي وفي إشارة الى الساعات اللبالمشهد خالمنطقة المتوسطة 
من الصباح حي  تجري هذه العملية ، اشتقت الفنانة الوانها من عجلة األلوان األساسية وأما 
الوان مقدمة العمل فهي من تدرجات األلوان األساسية وأما الوان مقدمة العمل فهي من تدرجات 

 " . 22"األلوان الطبيعية حي  ان هذا التناقض في األلوان يبرز الشخوم في اعمال الفنانة (( 
 ( 3كما في الشكل ) 
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 الفصل الثالث                       

 ) إجراءات البحث (

 

 المبح  األول ) مجتمح البح  (  -
 المبح  الثاني ) عينة البح  (  -
 المبح  الثال  ) منهذ البح  (  -
  المبح  الرابح ) تحليل العينات (  -

 
 

 

 

 

 

 

 



 المبحث االول ) مجتمع البحث ( 

يتكددددون المجتمددددح االصددددلي مددددن كددددل االعمددددال الفنيددددة ) الرسددددم ( التددددي انجزهددددا الفنددددان فددددرج عبددددو 
 م .  1984 –م  1950بمادة الزيت للفترة من عام 

 

 المبحث الثاني ) عينة البحث ( 

 ( رسوم زيتية . 5تتكون عينة البح  من )

 

 المبحث الثالث ) منهج البحث ( 

اعتمددددددددت الباحثدددددددة علدددددددى ) المدددددددنهذ الوصدددددددفي التحليلدددددددي ( فدددددددي حددددددددود رؤيدددددددة فنيدددددددة لجماليدددددددات 
 التكوين وعناصر الشكل في تحليل عينة البح  ويما يحقق هدل البح  الحالي . 

 

 المبحث الرابع ) تحليل العينات ( 

 )) اسم اللوحة ح قرية في شمال العراق . 

 (  1نموذج )           سم .  x 54سم 68وحة ح أبعاد الل

 " 23م (( " 1981خامة العمل ح زيت على قماش . سنة النشر ح 
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هددددذه اللوحددددة رسددددمها الفنددددان العراقددددي الراحددددل فددددرج عبددددو لقريددددة فددددي شددددمال العددددراق وت هددددر جمددددال 
ورقددددددة طبيعددددددة شددددددمال العددددددراق فددددددي صددددددفاء وعذوبددددددة تتجلددددددى فددددددي انسددددددجام االلددددددوان وقددددددوة توزيددددددح 

 االضاءة وال الل التي أضفت ديناميكية ملموسة واضحة لدى المشاهد . 

لهددددا نهددددر صدددددغير والبيددددوت فيهددددا بسددددديطة حيدددد  رسددددمها لقريددددة فدددددي شددددمال العددددراق يمدددددر مددددن خال
ومتواضدددددعة تمثدددددل البيدددددوت التدددددي يسدددددكن فيهددددددا القرويدددددون حيددددد  ان االلدددددوان الطاغيدددددة فدددددي هددددددذه 

ق واالخضدددددددر ( حيددددددد  لدددددددون االراضدددددددي بددددددداللون االخضدددددددر للداللدددددددة ر اللوحدددددددة هدددددددو اللدددددددون ) االز 
 على الحياة ووقت الربيح حي  ي هر ال ل والضوء بوضوح . 

ألوان سددددددما ية زرقدددددداء صددددددافية للداللددددددة علددددددى صددددددفاء الجددددددو والوقددددددت أمددددددا السددددددماء فقددددددد رسددددددمها بدددددد
 الجميل من اليوم . 

حيدددد  كانددددت لوحتدددده تمددددور بالحيدددداة والحركددددة ال تخالهددددا انهددددا عمددددل اليددددد بددددل تنطددددق بلغددددة رشدددديقة 
 وفرشاة سحرية . 

الفندددددي موسددددديقى نشدددددواة كمدددددا فدددددي الوقدددددت ففدددددي لوحتددددده هدددددذه ثمدددددة شدددددعور بالسدددددعادة يمدددددنح العمدددددل 
اء لالتجدددداه الددددواقعي فددددي الرسددددم أي الددددذي يعيددددد بندددداء الواقددددح مددددن زاويددددة واقعيددددة ، ذاتدددده هندددداس احيدددد

فهددددو عندددددما صددددور الطبيعددددة لددددم يغفددددل حركتهددددا الداخليددددة ومددددا تعنيددددة مددددن تجليددددات جماليددددة وفنيددددة 
، حيدددددد  رسددددددم الفنددددددان قطيددددددح مددددددن الخرفددددددان منهددددددا الجددددددال  ومنهددددددا الواقددددددف ومنهددددددا الددددددذي يأكددددددل 

حمدددددل بيدددددده اليمندددددى العصدددددا الخاصدددددة بدددددالراعي للداللدددددة الحشدددددا ش ويوجدددددد جنبهدددددا راعيهدددددا حيددددد  ي
 .  على بساطة العيش عند القرويين في شمال العراق

 

 (  4كما في الشكل ) 



 

 4شكل 

 

 

15 

 

 

 )) اسم اللوحة ح شناشيل بغدادية . 



                                             سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم . x61سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  85أبعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد اللوحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ح 
 (  2نموذج ) 

 خامة العمل ح زيت على خشب معاك  . 

 " .  24م (( "  1978سنة النشر ح 

 رسمت هذه اللوحة على خشب معاك  الحد االحياء القديمة في مدينة بغداد . 

حيدددددددد  ان الشناشدددددددديل فيهددددددددا تمتدددددددداز بطددددددددابح معمدددددددداري فريددددددددد ، ويقصددددددددد الفنددددددددان فددددددددي االختيددددددددار 
البندددددي واالزرق اضدددددفاء طدددددابح خدددددام التددددددرجات اللونيدددددة المتراوحدددددة بدددددين االخضدددددر والبرتقدددددالي و 

للمشدددددهد المعمددددداري يكسدددددبه أرثدددددًا خاصدددددًا يميدددددز العمدددددارة العراقيدددددة التقليديدددددة ، كمدددددا ي هدددددر العديدددددد 
 من تفاصيل الحياة اليومية في هذا الحي القديم . 

حيددددددد  رسدددددددم الشناشددددددديل ومفردهدددددددا ) شنشدددددددول ( وهدددددددي عبدددددددار عدددددددن شدددددددرفات خشدددددددبية مزخرفدددددددة 
علددددددى ابددددددراز واجهددددددة الطددددددابق الثدددددداني بأكملدددددده أو غرفددددددة  هندسدددددديًا بالرسددددددم علددددددى الزجدددددداج تعمددددددل

 معينة . 

جسددددد الفنددددان فددددي هددددذه اللوحددددة النسدددداء الالتددددي يفترشددددن عتبددددات تلددددس البيددددوت بينمددددا تقددددوم الفتيددددات 
بدددددالن ر الدددددى المدددددارة فدددددي الشدددددار  مدددددن خلدددددف النوافدددددذ الخشدددددبية المرصدددددعة بالزجددددداج الملدددددون التدددددي 

 صممت كالشرفة للتقارب مح البيوت االخرى . 

حيدددددد  ان الشناشدددددديل تمتدددددداز بنددددددو  مددددددن الخصوصددددددية اذ تمكددددددن أهددددددل الدددددددار مددددددن الن ددددددر الددددددى 
 الخارج ولي  العك  . 

حيدددد  رسددددم الشناشدددديل بددددألوان متنوعددددة منهددددا االزرق ومنهددددا البنددددي ومنهددددا االخضددددر حيدددد  ركددددز 
 على مناطق ال ل والضوء في اللوحة حي  نجدها بارزة تمامًا . 
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يدددداة العوا ددددل البغداديددددة التددددي تعدددديش فددددي بيددددوت الشناشدددديل حيدددد  تعتبددددر هددددذه اللوحددددة لقطددددة مددددن ح
 . 

 (5كما في الشكل )

 

 5شكل 



 )) اسم اللوحة تجريد اسالمي . 

سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم .                                                  x 70سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  50ابعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد اللوحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ح 
 ( 3نموذج )

 خامة العمل ح زيت على قماش . 

 " .  25م (( "  1967سنة النشر ح 

 

هددددذه اللوحددددة اتددددت ضددددمن االعمددددال االبداعيددددة للفنددددان التشددددكيلي ) فددددرج عبددددو ( وهددددي مددددن ضددددمن 
 مواضيعه المتنوعة والمميزة بالتجريد الهندسي المستمد من جذور الفن االسالمي . 

فددددي هددددذا العمددددل توجددددد مجموعددددة مددددن التكوينددددات التجريديددددة الزخرفيددددة منهددددا مددددا هددددو نبدددداتي واخددددر 
التكوينددددددات فددددددي هددددددذه اللوحددددددة وبشددددددكل أساسددددددي علددددددى اللددددددون  هندسددددددي وكتددددددابي حيدددددد  اعتمدددددددت

وقيمتددددده مدددددن ابدددددراز الحددددددود العامدددددة للزخدددددارل فضددددداًل عدددددن تدددددداخل االشدددددكال فيمدددددا بينهدددددا إال إن 
المسدددددداحات الر يسددددددية شددددددكلها الفنددددددان بأشددددددكال مربعددددددة ومقوسددددددة ودا ريددددددة ، فالمنتصددددددف يحتددددددوي 

بخطدددددوه مقوسدددددة  حددددددودهعلدددددى شدددددكل قدددددو  أشدددددبه بدددددالعقود علدددددى البوابدددددات االسدددددالمية تميدددددزت 
تنتهدددددي بقاعددددددة مربعددددددة الشدددددكل ضددددددمت بينهدددددا أشدددددكااًل ذات وحدددددددات نباتيدددددة ومددددددن أعلدددددى حدددددددود 
القددددو  العليددددا التصددددق بهددددا شددددكل لمعددددين توسددددطته دا ددددرة قسددددمت مددددن مركزهددددا بخطددددوه شددددعاعية 
أحيطددددت بهددددا زخددددارل مددددن وحدددددات مثلثدددده القدددددوام فيمددددا كانددددت الزاويددددة العليددددا بشددددكل مربددددح ضدددددم 

يبدددددرز مدددددن وسدددددطها  المربدددددحكتابيدددددة أشدددددبه بدددددالحرول التابعدددددة للخدددددط الكدددددوفي  تكويندددددات زخرفيدددددة
شدددددددعاعان بدددددددأقوا  خضدددددددراء تتدددددددداخل مدددددددح بددددددداقي المسددددددداحات المقوسدددددددة وحملدددددددت فدددددددي طياتهدددددددا 

أشدددددكال الفراشدددددات وزخدددددارل متقاطعدددددة فيمدددددا بينهدددددا تعتليهدددددا زخدددددارل بشدددددكل خدددددط  تشدددددبهزخدددددارل 
 كوفي مربح . 
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بشدددددكل قصددددددي وبأسدددددلوب متقددددداطح ليعبدددددر عدددددن  اسدددددتخدم الفندددددان االسدددددلوب التجريددددددي والهندسدددددي
الصدددددرا  والمقاومدددددة والحركدددددة الجدليدددددة التدددددي تمثلهدددددا تلدددددس الزخدددددارل لتولدددددد منهدددددا أشدددددكال االقدددددوا  
التددددي مثلددددت الشددددكل السدددديادي فددددي المشددددهد فضدددداًل عددددن تددددداخل االشددددكال وانتشددددارها علددددى جميددددح 

لوحددددددة . أمددددددا فضدددددداء ومسدددددداحة المنجددددددز قددددددد سدددددداهم فددددددي اخفدددددداء طددددددابح الرصددددددانة للبندددددداء العددددددام ل
االلددددددوان فقددددددد تنوعددددددت بتنددددددو  الزخددددددارل إال ان الملفددددددت للن ددددددر هددددددو وجددددددود االلددددددوان الحددددددارة فددددددي 

بالبوابدددددة المقدسدددددة فيمدددددا كدددددان  الشدددددبيهالنصدددددف االسدددددفل مدددددن المشدددددهد العدددددام وخصوصدددددًا الشدددددكل 
 النصف االعلى من اللوحة بألوان باردة تتخللها بعض االلوان الحارة بنسبة قليلة . 

ن تلددددس الزخددددارل لكددددي تجسددددد طبيعددددة الددددذين االسددددالمي وروحيتدددده المعبددددرة عددددن وقددددد وضددددف الفنددددا
 االبدية والخلود . 

حيدددد  ان اللددددون االحمددددر لددددون العاطفددددة واالخضددددر لددددون الجنددددة ورمددددز مقددددد  فددددي االسددددالم أمددددا 
اللدددددون االزرق فقدددددد مثدددددل طدددددابح البدددددرودة والسدددددكون وهدددددو رمدددددز السدددددماء لدددددذا وضدددددعة الفندددددان فدددددي 
أعلددددى اللوحددددة فددددي حددددين نددددرى االلددددوان الصددددفراء والبرتقاليددددة فددددي أسددددفل اللوحددددة داللددددة علددددى لددددون 

 االرض . 

الخضددددراء مددددن ذلددددس التكددددوين فهددددو يجسددددد داللددددة رمزيددددة علددددى ان هللا " عددددز  أمددددا خددددروج االقددددوا 
وجدددددددل " هدددددددو مصددددددددر الحيددددددداة الواحدددددددد وهدددددددو خدددددددالق الكدددددددون ومالكدددددددة وهدددددددو العلدددددددي االعلدددددددى رب 

 السموات واالرض وما بينهما .

 (6كما في الشكل )

18 

 

 

 

 



 

 6شكل 



 

 

 )) اسم اللوحة ح مدينة فينيسيا . 

سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم.                                                    x 35سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  50أبعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد اللوحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ح 
 ( 4نموذج )

 خامة العمل ح زيت على خشب معاك  . 

 " . 26م (( "  1952سنة النشر ح 

رسددددم الفنددددان فددددرج عبددددو هددددذه اللوحددددة لمدينددددة فينيسدددديا فددددي ايطاليددددا عنددددد دراسددددته للدددددبلوم فددددي رومددددا 
 ايطاليا .  –

حيدددد  رسددددم هددددذه اللوحددددة بطريقددددة انطباعيددددة حيدددد  ان الخددددط فددددي هددددذا العمددددل بددددارز وحدددداد لكددددل 
 عناصر اللوحة البراز معالم اللوحة . 

أمددددددا االلددددددوان فهددددددي فاقعددددددة وزاهيددددددة فقددددددد اسددددددتخدم اللددددددون البرتقددددددالي والبنددددددي والسددددددما ي واالخضددددددر 
ومعددددددالم هددددددذه حيدددددد  ان جدددددددران االبنيددددددة ملونددددددة بدددددداللون البرتقددددددالي والبنددددددي حيدددددد  بددددددرز جماليددددددة 

 االبنية وجمالية الهندسة والمعمارية لألبنية والبيوت في مدينة فينيسيا . 

حيددددد  لدددددون السدددددماء بلدددددون أزرق باهدددددت واالشدددددجار بتددددددرجات اللدددددون االخضدددددر . أمدددددا المددددداء فقدددددد 
 بين فيه انعكاسات االشكال ) االبنية واالشجار ( بصورة جميلة وواقعية وملي ة بالحياة . 

قدددددوارب قاربدددددان بعيددددددان ي هدددددر انعكاسدددددهما فدددددي المددددداء وقدددددارب علدددددى الجهدددددة رسدددددم فيهدددددا ثدددددال  
أسددددددفل يسددددددار اللوحددددددة يجلدددددد  علددددددى القددددددارب رجددددددل يرتدددددددي االبدددددديض واالحمددددددر . حيدددددد  ي هددددددر 

 انعكا  القارب بصورة واضحة جدًا في الماء . 
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حيدددد  بددددرز الفنددددان أمدددداكن ال ددددل والضددددوء بطريقددددة واضددددحة وجميلددددة للداللددددة علددددى وجددددود أشددددعة 
 الشم  . 

أمدددا االبنيددددة البعيدددددة فدددي اللوحددددة فددددي الجهددددة أعلدددى يمددددين اللوحددددة فقددددد لونهدددا بددددألوان باهتدددده لكونهددددا 
 ، بعيدة عن العين

 .  ( 7كما في الشكل )                 

 

 7شكل                           

 

 

 

 



 

 )) اسم اللوحة ح النيل في المعادي .

 ( 5نموذج ) سم .            x54سم  68أبعاد اللوحة ح 

 خامة العمل ح زيت على قماش .

 " .  27(( "  1980سنة النشر ح غير منشورة لكن اللوحة رسمت في عام 

رسدددددم الفندددددان فدددددرج عبدددددو هدددددذه اللوحدددددة لمنطقتددددده فدددددي مصدددددر حيددددد  اسدددددتخدم ألدددددوان باهتددددده غيدددددر 
 فاقعة متمثلة باللون األزرق واالخضر والبني . 

ن والبي ددددة ويصددددور شدددددقاء وكدددددح االنسددددان لجندددددي حيدددد  يكشددددف عددددن العلدددددة القا مددددة بددددين االنسدددددا
قدددددددوت يومددددددده ، وتصدددددددوير واقعدددددددي للمندددددددات العدددددددام الدددددددذي يحددددددديط بهدددددددم والدددددددذي يمتدددددددزج بتجدددددددربتهم 

 الحياتية . 

حيددددد  رسدددددم نهدددددر النيدددددل فدددددي جدددددزء كبيدددددر مدددددن اللوحدددددة وبدددددين جماليتددددده وروعتددددده وسدددددحرة االخددددداذ 
هددددا توجددددد علددددى جددددرل بدددداللون األخضددددر الفدددداتح ويحتددددوي هددددذا النهددددر علددددى سددددتة قددددوارب ثالثددددة من

النهدددددددر معلقدددددددة بحبدددددددال مشددددددددودة علدددددددى قضدددددددبان مدددددددن الخشدددددددب مغروسدددددددة فدددددددي األرض حتدددددددى ال 
تتحددددرس القددددوارب فددددي النهددددر حيدددد  لددددون القددددارب فددددي أقصددددى اليمددددين بلددددون البنددددي والقددددارب الددددذي 

 يليه بلون االزرق والقارب الذي يليه بلون األبيض والسما ي . 

ثدددددال  قدددددوارب أخدددددرى فدددددي النهدددددر أثندددددان منهدددددا ويحتدددددوي علدددددى شدددددبكة لصددددديد األسدددددماس ، وهنددددداس 
 الى جانب بعضهما واألخر توجد عليه بعض الرجال الذين يرفعون شرا  السفينة . 

الجانددددب البعيددددد مددددن اللوحددددة يمثددددل االهرامددددات فقددددد رسددددمها بطريقددددة جميلددددة وسدددداحرة للداللددددة علددددى 
ل الشدددددامخة الجاندددددب الدددددذي بنيدددددت عليددددده االهرامدددددات والدددددى جانبهدددددا بعدددددض األبنيدددددة وبعدددددض النخيددددد

 لونها بألوان باهته وغير واضحة للداللة على انها بعيدة عن العين . 
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أمدددا الجاندددب القريدددب مدددن اللوحدددة فقدددد رسدددم فيددده أربعدددة مدددن الرجدددال الدددذين يرتددددون الدددزي الشدددعبي 
المصددددددري أو مددددددا يسددددددمى ) الصددددددعيدي ( يرتدددددددون مددددددا يسددددددمى ) بالجلبيددددددة و الطاقيددددددة ( جالسددددددين 

شددددجرة عمالقددددة ذات جددددذ  كبيددددر متفددددر  مندددده أربعددددة غصددددون يددددأكلون بعددددض الطعددددام تحددددت  ددددل 
ضددددددخمة ذات أوراق كثيفددددددة ، حيدددددد  بددددددين الرسددددددام هنددددددا  ددددددل الشددددددجرة بصددددددورة جميلددددددة وبأسددددددلوب 

 ، محترل على األرض حي  كانت لوحته هذه أقرب الى الواقعية 

 ( .  8كما في الشكل )                               
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 المبحث االول ) النتائج (                                

جسددددد الطبيعددددة فددددي شددددمال العددددراق بغنا يددددة تتجسددددد فيهددددا بهجددددة الطبيعددددة محاف ددددًا علددددى  .1
 ( .  4روحها وجماليتها وأبنيتها ، كما في الشكل ) 

اسدددددتلهم فدددددي الكثيدددددر مدددددن أعمالددددده المعمدددددار البغددددددادي بطابعددددده المتميدددددز بالبسددددداطة فأنددددده  .2
در  الكثيددددددر مددددددن المشدددددداهد المتعلقددددددة أو المكونددددددة للمدينددددددة حيدددددد  ركددددددز علددددددى االزمددددددة 
البغداديدددددددة وواجهاتهدددددددا الخارجيدددددددة والجدددددددو العدددددددام لهدددددددا ، حيددددددد  عدددددددالذ الفندددددددان ) بغدددددددداد ( 

تراثددددي بددددالروح أو المنددددات العميددددق لهددددا ورسددددمها مددددن من ددددور تتوحددددد فيدددده قيمددددة المعمددددار ال
 ( .  5، كما في الشكل ) 

التجريدددددددددي العربددددددددي االسددددددددالمي  االتجدددددددداهاسددددددددتلهم الفنددددددددان البعددددددددد االخددددددددر للواقددددددددح وهددددددددو  .3
 ( .  6والزخرفة االسالمية ، كما في الشكل ) 

ايطاليددددددددا الكمددددددددال دراسددددددددته  –قددددددددام برسددددددددم الطبيعددددددددة االوربيددددددددة عنددددددددد سددددددددفره الددددددددى رومددددددددا  .4
 ( .  7في الشكل ) االكاديمية ، كما 

رسددددم عددددن الطبيعددددة المصددددرية ونهددددر النيددددل واالهرامددددات وجسدددددها بطريقددددة واقعيددددة جذابددددة  .5
ذات ألددددوان صددددافية زاهيددددة عندددددما ذهددددب الددددى مصددددر الكمددددال دراسددددته فددددي كليددددة الفنددددون 

 ( .  8الجميلة في القاهرة ، كما في الشكل ) 
 
 

 المبحث الثاني ) االستنتاجات ( 
  -استنتجت الباحثة ما يلي : 

ان اسدددددلوب الفندددددان ) فدددددرج عبدددددو ( كدددددان متندددددو  فقدددددد رسدددددم رسدددددومًا فدددددي اتجددددداة المدرسدددددة  .1
التكعيبيدددددة والمدرسدددددة التجريديدددددة والمدرسدددددة االنطباعيدددددة وكدددددذلس الواقعيدددددة وقدددددد أبدددددد  فدددددي 

 الزخرفة االسالمية . 
ي كددددان لهددددا أثددددرًا تعددددد تجربددددة الفنددددان ) فددددرج عبددددو ( مددددن التجددددارب التشددددكيلية الفاعلددددة التدددد .2

 كبيرًا في الفن العراقي المعاصر . 
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كدددددان للمدددددورو  الشدددددعبي المحلدددددي أثدددددرًا فدددددي تشدددددكيل الدددددرؤيتين الجماليدددددة والفنيدددددة للفندددددان )  .3
فدددددرج عبدددددو ( عبدددددر توضددددديف الوحددددددات البصدددددرية ذات العالقدددددة بدددددالمورو  فدددددي معالجتددددده 

 الفنية . 
ان الواقعيددددة هددددي االسددددلوب العددددام للفنددددان ) فددددرج عبددددو ( حيدددد  نالحدددد  ان هندددداس احيدددداء  .4

 لالتجاه الواقعي في الرسم . 

 المبحث الثالث ) التوصيات ( 

  -توصي الباحثة بما يلي :

 طبح هذه الدراسة لتوثيق الحركة الفنية في العراق .  .1
 قي . اصدار مطبوعات بأنواعها المختلفة تعنى برواد الفن العرا .2
أرشدددددددفة جميدددددددح مكوندددددددات ال ددددددداهرة الفنيدددددددة العراقيدددددددة المعاصدددددددرة بصدددددددورة تتددددددديح للباحددددددد   .3

 االستفادة منها . 
ضدددددرورة تدددددوفر المصدددددادر الفنيدددددة المتعلقدددددة بالفندددددانين الدددددرواد فدددددي مكتبدددددة الكليدددددة لتسدددددهيل  .4

 مهمة البح  العلمي للطلبة . 

 

 المبحث الرابع ) المقترحات (

  -تقترح الباحثة ما يلي :

 وانعكاساتها في رسوم الفنان ) فرج عبو ( .  البي ة .1
 جمالية عناصر الشكل في لوحات الفنانين العراقيين الرواد .  .2
 االنطباعية في لوحات الفنان ) فرج عبو ( .  .3
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  - المصادر -

  -) الكتب ( حسب ما جاء في متن البحث :

، بيددددددددروت ،  3دار صددددددددادر للطباعددددددددة والنشددددددددر ، هابددددددددن من ددددددددور ، لسددددددددان العددددددددرب ،  .1
1993  . 

،  22البسدددددددددتاني ، منجدددددددددد الطدددددددددالب ، المطبعدددددددددة الكاثوليكيدددددددددة للطباعدددددددددة والنشدددددددددر ، ه  .2
 . 1941بيروت ، 

، مكتبددددددة لبنددددددان للطباعددددددة والنشددددددر ،  1التهدددددداوني ، كشددددددال اصددددددطالحات الفنددددددون ، ه  .3
 . 1996بيروت ، 

للطباعددددددددة والنشددددددددر ، بيددددددددروت ،  ، مكتبددددددددة لبنددددددددان 1الددددددددرازي ، مختددددددددار الصددددددددحاح ، ه  .4
1981  . 

، دار العلددددددم للماليددددددين للطباعددددددة والنشددددددر ، بيددددددروت ،  7جبددددددران مسددددددعود ، الرا ددددددد ، ه  .5
1965  . 

، دار الكتدددددددب العلميدددددددة للطباعدددددددة والنشدددددددر ،  1عبدددددددد الغندددددددي أبدددددددو العدددددددزم ، الغندددددددي ، ه  .6
 .  2001بيروت ، 

لميددددددددة للطباعددددددددة ، دار الكتددددددددب الع 1علددددددددي بددددددددن محمددددددددد الجرجدددددددداني ، التعريفددددددددات ، ه  .7
 . 1983والنشر ، بيروت ، 

دا دددددددرة الفندددددددون التشدددددددكيلية للفندددددددان فدددددددرج عبدددددددو  –كتيدددددددب نشدددددددرته وزارة الثقافدددددددة واالعدددددددالم  .8
 العراق .  –، بغداد  1982النعمان ، 

، مكتبددددددددة الشددددددددروق  1مجمددددددددح اللغددددددددة العربيددددددددة فددددددددي القدددددددداهرة ، المعجددددددددم الوسدددددددديط ، ه  .9
 .  1960الدولية للطباعة والنشر ، بيروت ، 

، دار الفكددددددر المعاصددددددر  1وان بددددددن سددددددعيد الحميددددددري ، شددددددم  العلددددددوم ، ه نشدددددد .10
 .  1999للطباعة والنشر ، بيروت ، 

، دار النهضدددددددة للطباعدددددددة  2هدددددددد هنتدددددددر ، الفلسدددددددفة أنواعهدددددددا ومشدددددددكالتها ، ه م .11
 .  1975والنشر ، مصر ، 
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، دار الطليعدددددددة  3هيجدددددددل ، المددددددددخل الدددددددى علدددددددم الجمدددددددال وفكدددددددرة الجمدددددددال ، ه  .12
 .  1988للطباعة والنشر ، بيروت ، 

13. Harold  Osbrne  _ The  Oxford compainion to art 
great britian , 1998 

  -) المجالت ( :

 . 3درب العافية ، مجلة طبية فصلية ، العدد  .1
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