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البيئة في رسوم الفنان إسماعيل الشيخمي
م.م احمد رشيد عبد الزهرة

الجامعة التكنولوجية /قسم التربية الرياضية والنشاط الفني
E mail: ahmedalhussainy@yahoo.com
ممخص البحث
بما أف نشاط الفف معرفة  ,مف حيث ممارستو وتمقيو ( تذوقو )  ,ولذلؾ ينبغي عمينا معرفة طبيعتو مف كؿ
جوانبو  ,والتي تعد البيئة إحدى العوامؿ الضاغطة في محيط الفناف والتي ال ينفؾ أف تسيطر عميو بعامؿ التأثير

وقد تتبايف تمؾ الحالة عند األفراد والجماعات المختمفة والبد مف تضميف ىذه المقدمة بما أشار إليو الفيمسوؼ

الحديث ( بندتو كروتشو ) في مسألة اإلبداع  ,إف المواىب الخالقة لدى الفناف ال يمكف أف تنفصؿ عف المحيط
الذي يعمؿ فيو .
لقد عنيت بعض الدراسات عمى موضوعات الفف العراقي المعاصر بشقييا النظري والتطبيقي في حصر
المالمح والمميزات المرتبطة بتعبير الفناف عف محميتو ( ىويتو ) وتحديد سماتيا  ,لمعرفة أو لمتوصؿ لمدى انعكاس
بيئة الفناف وعالماتيا ورموزىا في أعمالو الفنية ومدى تأثر أسموبو الفني بتمؾ البيئة وكيفية التعبير عنيا بأعمالو .
وقد توصؿ الباحث الى مجموعة مف النتائج ومنيا:
 -1اعتمد الفناف إسماعيؿ الشيخمي عمى االنطباع والوعي المسبؽ لمبيئة المحمية المكانية واالجتماعية
والدينية والتراثية .

 -2أكد الفناف إسماعيؿ الشيخمي انتمائو لبيئتو االجتماعية ومشاركتيا الوجدانية ليا السيما لمبيئة الدينية (
المعتقدات ) ولمبيئة التراثية ( الموروث الحضاري والتقاليد الشعبية ) .
 -3أفصحت المعالجة الفنية لمفناف عف تجسيد البيئة المحمية مف خالؿ عناويف الموحات .
 -4مثمت تمؾ األعماؿ إضافة لمقيـ الجمالية التي تنتمي بأشكاليا ومسمياتيا إلى البيئة المحمية  ( ,السمة
المحمية ) والتي تحققت منطقيا .

 -5مف المفردات البيئية التي جسدىا الفناف ىي كظاىر السموؾ االجتماعي بالحياة الشعبية المحمية  .مف ىذه
المظاىر األسواؽ واألزقة والبساتيف ومظاىر الترفيو االجتماعي والطقوس الدينية كزيارة أضرحة األئمة ,
نجد صياغة جديدة لمحور الصور الذىنية األولى لدى الفناف .

مشكمة البحث :

الفصل األول

تعد البيئة بجانبيا الطبيعي والبشري  ,بمختمؼ أنواعيا محو ار لمكثير مف الدراسات التي تسيـ

في الكشؼ عف حمقات التطور اإلنساني الحضاري  ,ومنيا الدراسات الجمالية التي تقؼ عمى

نتاجات الفنانيف وتفسير ردود أفعاليـ وانفعاالتيـ عبر السطح التصويري  ,وتعمقت فيو مفاىيـ
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جمالية ومعتقدات وتقاليد  ,جعمت مف الدراسات البيئية حاجة ممحة  ,ومف األولى بنا أف نمتفت

لتحميؿ أعماؿ فنانينا العرب وتجربتيـ اإلبداعية بجانب البحث العممي  ,بعيدا عف التناوؿ السردي

الالموضوعي  .خاصة واف الفناف العراقي المعاصر يمتمؾ خزينا حضاريا مف التفاعؿ اإلنساني

ضمف بيئتو  ,وقد امتمؾ الفناف إسماعيؿ الشيخمي سمات ومالمح فنية ميزت أعمالو ال سيما في

الجوانب األسموبية والصياغة الجمالية لألفكار ع السطح التصويري ( الموحة ) .
وتكمف مشكمة البحث في اإلجابة عمى السؤاؿ األتي:

ىؿ تجسدت البيئة المحمية وعناصرىا ورموزىا في رسوـ الفناف إسماعيؿ الشيخمي وما مدى تأثره

ببيئتو وكيؼ انعكست في لوحاتو ؟
أهمية البحث:

تتوضح أىمية البحث بدراسة أسموب الفناف إسماعيؿ الشيخمي و الكيفية التي يتعامؿ بيا مع
البيئة إلنتاج عممو اإلبداعي  ,والبيئة وما تتركو مف دالالت أو إشارات أو عالمات تأثر بيا وكيؼ

تعامؿ مع األساليب واالتجاىات الفنية إلظيار ىذه الدالالت وتشكيالتيا .
أهداف البحث :

كيؼ ظيرت البيئة ودالالتيا المكانية والزمانية والتراثية واالجتماعية في أعماؿ الفناف إسماعيؿ

الشيخمي مف خالؿ المفردات واألشكاؿ والمضاميف التي استعمميا في رسمو .
حدود البحث :

تقتصر حدود البحث عمى الموحات الزيتية فقط لمفناف إسماعيؿ الشيخمي والتي نفذت مف سنة

 1971إلى سنة 2111ـ .
تحديد المصطمحات :

البيئة  " :تشكيؿ مف منظومة عالقات طبيعية وروحية ومادية تتغمغؿ في حياة اإلنساف

وتساىـ

بالوقت نفسو بإعادة تنظيميا في خمؽ نسؽ موائـ  ,لذا فاف البيئات المختمفة تخمؽ منظومات فكرية
وتؤثر في الذاتية الجمالية "(.)1

وىي  " :اإلطار الذي يعيش فيو اإلنساف ويحصؿ منو عمى كؿ مقومات حياتو مف غذاء وكساء

ودواء ومأوى ويمارس فيو عالقاتو مع أقرانو مف البشر "(.)2
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ومع العمماء السوفيت فأنيا " مجموع األشياء والظواىر ذات الطبيعة الحية وغير الحية في حالة

تأثيرىا في وقت معيف في عممية اإلنتاج االجتماعي وتكويف الوسط الموضوعي الضروري لوجود
()3

وتطور المجتمع "

.

التعريف اإلجرائي  :ومف خالؿ ماتقدـ يعرفيا الباحث
البيئة  :نظاـ متكامؿ يتألؼ مف مجموعة العوامؿ المكانية والسياسية واالجتماعية والطبيعية

واالقتصادية والحضارية التي تحيط باإلنساف وتؤثر في حياتو وعاطفتو وفكره وموقفو .

الفصل الثاني

مفهوم البيئة :

إنيا كؿ شي يحيط باإلنساف  ,وىذا الكؿ ىو الحافز في سعي اإلنساف الجاىد في التكيؼ
والتوازف مع قوى الطبيعة  ,إذ أصبحت حياتو منذ المحظة األولى لوجوده مرتبطة بالبيئة كذلؾ

ارتبطت مدركاتو الحسية وتطوره العقمي والحضاري بارتقاء سبؿ استغاللو لطاقة البيئة ومعطياتيا
المتنوعة

((4

.

إف مفيوـ البيئة يبقى غير متكامؿ دوف وجود اإلنساف  ,إذ أف حتمية العالقة بيف اإلنساف
وعناصر البيئة أدت إلى ظيور نظـ وأنساؽ في ديمومة تمؾ المتغيرات باختالؼ معطيات البيئة و"

إذا كانت البشرية في طفولتيا تعتمد اعتمادا تاما عمى الطبيعة فاف اإلنساف لـ يكؼ قط عف التأثير
()5

والتغيير فييا "

 ,ومف الممكف القوؿ إف الكائف البشري يتفاعؿ تحت رباط (الحاجة والتبعية) مع

مفردات البيئة بمؤثراتيا البصرية (الشيئية) لممكاف والعادات والتقاليد االجتماعية " فالحاجة والتبعية
في قصدي  ,قائمة باألساس عمى نظرة اجتماعية في تواصؿ الفرد بالحياة  ,وعالقتو سوية بذلؾ ,
()6

ضمف نشاطو اليومي

 ,ونجد إف التقدـ اليائؿ والسريع في التقنية السيما ثورة االتصاؿ قد

أعطى البيئة طابعا أخر وأصبح يشمؿ مجموعة النظـ الطبيعية واالجتماعية التي تحيط باإلنساف "
كما إف ىذا المفيوـ يشمؿ الموارد والمنتجات الطبيعية والمصنعة التي تشكؿ نتاج تفاعؿ اإلنساف
(. )7

مع بيئتو إلشباع متطمباتو وحاجاتو "

إف دراسة مفيوـ البيئة يضعنا أماـ نوعيف مف البيئة ىما بيئة طبيعية وبيئة بشرية واألولى تمثؿ كؿ
شي يحيط باإلنساف مف ظواىر حية وليس لإلنساف دخؿ في وجودىا وتتمثؿ في بيئة التضاريس
والمناخ والنبات الطبيعي والحيوانات والتربة  ,أما البيئة الثانية فتضـ اإلنساف وانجازاتو نتيجة

التفاعؿ والتكيؼ حياؿ بيئتو الطبيعية  ,أدى ىذا التفاعؿ بالضرورة إلى صياغة حياة الجماعة
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المتمثمة بانجازات البيئة االجتماعية لألفراد واحتياجاتيـ ورغباتيـ مف خالؿ العادات والتقاليد والمغة

والسموؾ الذي يمارسو اإلنساف في بيئتو والتي أظيرتيا فنوف تمؾ الجماعة  ,التي تباينت تبعا لتغير
بيئات المجتمع الثقافية عمى وفؽ احتياجات زمانية ومكانية  ,إذ لكؿ عصر احتياجاتو ومعطياتو" ,

لذلؾ كانت البيئة واحدة مف أىـ العناصر لتطوير وديمومة المجتمعات وتعاقب أجياليا  ,فميس

باإلمكاف فصؿ قضايا العمؿ واإلنتاج عف قضايا البيئة ومرتبطاف كما وتأثي ار لعالقات وبيئة

المجتمع الحياتية"(. )8

إف دراسة تاريخ الفف والمتغيرات التي يمكف إف ينتج منيا فيـ لحيثيات تطور المجتمع ضمف
حقبة زمنية معينة وظروؼ بيئية محددة  ,تكشؼ لنا دور تمؾ المتغيرات في صياغة مفاىيـ جديدة

في التعايش االجتماعي  ,عمى افتراض إف الفرد يعد عامؿ النشاط في العالقات االجتماعية ويشكؿ

عنص ار ميما ضمف الجماعة وغير منعزؿ عنيا  ,فتحقيؽ الشخصية ال يتـ إال في عالـ مشترؾ
()9

قوامو شعور الفرد بوجود ( النحف ) االشمؿ فالجماعة ىي التي تمنحو الشعور ( باألنا)

.

بعبارة أخرى " إف الفرد يستجيب إلى تكيؼ الجماعة بيئيا إذ ينزع اإلنساف بغريزتو نحو الجماعة

 ,ويشكؿ الدافع الذي ىو بطبيعتو جزئي مخصص وىو حتى حيف يكوف غريزيا فانو ال يخرج عف
()11

كونو جزءا مف العممية المتضمنة في تحقيؽ تكيؼ أكمؿ مع البيئة"

 ,تظؿ العالقة بيف

الزمكانية والكائف البشري عالقة جدلية تبادلية متنامية صعودا ونزوال  ,فصمة اإلنساف ببيئتو قائمة

عمى التأثير والتأثر بيا فكؿ أنواع البيئة بتفاعميا تحدد مالمح البشر وألوانيـ وسموكياتيـ وثقافتيـ
وحتى طبيعة نشاطيـ الحياتي .
فالبيئة الجبمية تختمؼ عف البيئة الساحمية والصحراوية  ,كما إف سكاف المناطؽ الباردة غير

سكاف المناطؽ الحارة  ,الشؾ إف ذلؾ التفاعؿ عامؿ رئيسي في تشكيؿ العادات والتقاليد واآلداب

والفنوف إلى جانب االعتقاد الديني باعتباره ابرز العوامؿ الضاغطة إلثبات الكياف وادراؾ الذات ,
وبالتالي فاف دراسة المفاىيـ الحضارية لمجتمع ما ستساعدنا كثي ار في تفسير مؤثرات البيئة في ذلؾ

المجتمع  ,واف تجربة الفرد إنما تستمد مف موروثو عمى وفؽ منظور يتوائـ مع عصره وبيئتو التي
تمنحو الحاجة بشعور االنتماء إلى المجتمع الذي يكتنز تقاليد وموروث الماضي .
وضمف ذلؾ اإلطار استخدـ اإلنساف آليات المعرفة واإلدراؾ المتراكمة لبموغ التكيؼ داخؿ البيئة ,
األمر الذي سيقودنا لتفحص ذلؾ التكيؼ المتفرد وانعكاسو عمى النتاج الحضاري لو مؤثرات في

صياغة رؤية فنية تستقي أبعادىا مف ذلؾ االنعكاس .
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إف حياتنا " قد كانت أبدا  ,كما ستكوف عمى الدواـ إنسانا وبيئة  ,اإلنساف يستثمر البيئة ,

والبيئة تعطي اإلنساف مصادر الحياة بقدر ما يبذلو فييا مف جيد "( , )11والبيئة العربية التي تدخؿ

بشكؿ عاـ في مواقع جغرافية بيف مدارية ح اررية وشبو مدارية ح اررية  ,تعد مثاال واضحا النتماء
اإلنساف العربي وعالقتو بالبيئة إذ شممت البيئة العربية خصائص جغرافية متعددة تشمؿ التضاريس

والمناخ التي تضـ الجباؿ والصحارى والمستنقعات والبرودة الشديدة  ,والقيظ الحار  ,واشتممت عمى
بيئة اجتماعية تألفت مف مجتمع متعدد األنماط تباينت بتبايف بيئاتيـ الطبيعية لتتبايف بذلؾ العادات

والتقاليد والموروث الحضاري مما أدى بالضرورة إلى خمؽ أرضية واسعة لثقافات وأوجو غنية مف
مفاىيـ متعددة وسموكيات اجتماعية حياؿ ذلؾ الكـ مف التبايف البيئي التي نتجت منو حضارات

عدة منيا وادي الرافديف التي استندت إلى نظرة دينية شاممة لمكوف وعمى حد تعبير ( أنطواف
مورتكات ) " إف مف يود اإللماـ بجوىر العمارة والفف في بالد مابيف النيريف ووحدتيما ينبغي لو إف

يحاوؿ استيعاب فكرة اإللو التي كانت مقبولة آنذاؾ "( , )12وحضارة وادي النيؿ وعدـ تغير فصوؿ
السنة تغي ار محسوسا مف الناحية المناخية  ,األمر الذي اثر في تمؾ الفنوف فقد كاف المصري القديـ
يرى إف الوجود مطمقا لو دورة واحدة " ذات فترتيف تتخمميما ظاىرة معينة  ,ىي ما نسمييا بالموت

أو عدـ الحركة وما الموت إال وسيمة انتقاؿ إلى الفترة الثانية الساكنة مف الحياة الواحدة المتصمة

"(. )13

أنواع البيئة
 -0البيئة الطبيعية :
إف لمبيئة الطبيعية خصائص محددة تجيز العيش فييا ألنواع معينة مف الكائنات الحية مف دوف

األخرى إال إف ىذا االنتقاء ال ينطبؽ عمى اإلنساف كونو يمثؿ الكائف المفكر الذي يتأثر ويؤثر في
المحيط وال يقؼ عند حد التأثير كسواه مف الكائنات  ,إال في حالة استسالمو أو فقدانو لدافع

المقاومة تجاه البيئة " كذلؾ ال يمكف لمذات أف تدرؾ نفسيا أو تشعر بأنيا مالـ تكف ىناؾ مقاومة
تمقاىا مف جانب البيئة فأنيا بدوف ىذه المقاومة تفقد كؿ وجداف واىتماـ وتعدـ كؿ وجداف وخوؼ

وأمؿ  ,وتصبح مفتقرة إلى الشعور بالزىو أو خيبة األمؿ "(. )14

إذ إف جميع الكائنات الحية النباتية والحيوانية تعيش وفقا لحالة مف التوازف الطبيعي ومتفاعمة مع

بيئاتيا المكانية التي تختمؼ مف وسط جغرافي إلى أخر وىذا االختالؼ بالضرورة يؤدي بالضرورة

إلى اختالؼ في نوع الكائنات عمى وفؽ مفيوـ االنتقاء البيئي(. )15
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إف االفتراض في تحديد أي دراسة بعاممي المكاف والزماف يكشؼ لنا دورىما في حياة اإلنساف ,

واف التفسير الذي استخدمو ( بافموؼ ) قد تطور إلى مبدأ ( االستجابة المشروطة ) يكوف أكثر
()16

صدقا عمى اإلنساف األوؿ فقد كاف أكثر استجابة لبيئتو الطبيعية

 ,واذا افترضنا أف معطيات

البيئة ىي الشروط فاف ردود األفعاؿ مف قبؿ اإلنساف تكوف جواب الشرط واف دور البيئة الطبيعية

(الفيزيائية) في تحديد األسموب يصدؽ عمى الفف البدائي أكثر منو عمى الفف المتحضر الحديث

()17

 ,ونجد إف المجتمع العربي متفاعؿ مع مقومات وجوده التي تحدد بعوامؿ معنوية ( البيئة
االجتماعية ) وعناصر مادية ( البيئة الطبيعية ) وبتفاعؿ المجتمع العربي مع ىذه العوامؿ

والعناصر وبمجموعيا جعمت منا وحدة خاصة متميزة عف وحدات العالـ  ,ولكف مف جية أخرى
متصمة بيا ومتفاعمة معيا مف خالؿ تبادؿ األثر والتأثير  ,وكما يذىب ( احمد أميف ) قائال " أف
()18

الذي يبمور عقمية الشعوب ىما عامالف قوياف  ,البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية "

.

كما إف تعبير الفناف عف بيئتو االجتماعية نرجع إلى نقطة ينبغي التسمـ بيا ألىميتيا ىي مسألة

التنشئة االجتماعية ونعني بيا " تمقي الفرد العادات والتقاليد وكؿ مظاىر السموؾ ألقيمي لممجتمع
()19

الذي يعيش فيو "

 ,والتنشئة االجتماعية ىي نقؿ التراث الثقافي واالجتماعي لإلنساف مف جيؿ

إلى جيؿ ويتـ اكتساب األفراد ذلؾ منذ والدتيـ وحتى تكامؿ شخصيتيـ االجتماعية مع مظاىر

بيئاتيـ االجتماعية .

تتكوف البيئة مف مكونات طبيعية مثؿ األرض والماء واليواء والموارد الطبيعية المخزونة فييا كالنفط
والثروات المعدنية وكذلؾ المصادر المائية وثرواتيا والثروة النباتية بأشكاليا والثروة الحيوانية عمى

اختالفيا .

إف عدـ االىتماـ بثراء الطبيعة يقود إلى دمار األشكاؿ الحية وبالتالي إلى انحطاط ودمار

اإلنساف نفسو  ,وبالرغـ مف أعداد متزايدة مف الناس تفيـ وتعي الحاجة الممحة لمتغيير فنحف كمنا
محمموف بالقوى الديناميكية التي ال يمكف السيطرة عمييا في وضعيا الراىف  ,مستعمروف في تطوير

آالؼ جبارة بال دستور مف القيـ يقودنا في استعماليا( , )21والبيئة الطبيعية ( الجغرافية ) التي قامت

فييا حضارة وادي الرافديف مف حيث التبدؿ والتقمب في الموسـ ودرجات الح اررة  ,وعدـ أنتضاـ

فيضانات األنير وعنؼ ىذا الفيضاف  ,وعدـ المالئمة أوقاتو لمواسـ الدورة الزراعية جعمتيا تتصؼ

بالعنؼ والشدة( )21ويقودنا ذلؾ إلى افتراض مفاده إف البيئة الطبيعية ال تتغير إال بخطوطيا العامة
واف المتغير ىو رؤية اإلنساف ليا .
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 -2البيئة االجتماعية :

()22

إف جممة الشروط البيئية الشاممة ىي التي تعمؿ عمى قياـ (نمط)

معيف مف أنماط الحياة

ا الجتماعية  .أف دراسة البيئة االجتماعية لمجتمع ما تعتمد في المقاـ األوؿ عمى ما ورثو عبر
التاريخ مف عادات وتقاليد ومعتقدات نمت بفعؿ مؤثرات البيئة  ,وكانت الفنوف مالزمة لنمو

المجتمعات عف طريؽ التجسيد األفعاؿ واالنفعاالت واألفكار المرتبطة بالحياة االجتماعية(. )23

تغرس البيئة االجتماعية في نفوس األفراد القيـ االجتماعية  ,وتجعميـ يشعروف بقدسيتيا ويمزموف

بصياغة أعماليـ وفقا ليا دوف إحساس بثقميا عمييـ لتعودىـ عمييا دوف شعورىـ بفقد حرياتيـ

الشخصية  ,وبذلؾ يصبحوف قادريف عمى التعبير الكامؿ عف رغباتيـ وأمانييـ بأسموب يتفؽ ويتالئـ
()24

مع ما ترضاه الجماعة

 ,وليذا كاف التأكيد مف قبؿ الباحث عمى إف البيئة إنسانية مثمما ىي

مادية " عمى أنيا قائمة عمى جميع مكونات المجتمع مف عادات وتقاليد وأخالؽ وديانة وثقافة

وسياسة "(. )25

وىذا ما يؤكده (سيدني فنكاؿ شتيف) بقولو:

" إف أي نظرية لمفف تعزؿ الفف عف الحياة االجتماعية  ,ىذه النظرية ال تؤدي إلى مزيد مف الفف
وتطوره  ,بؿ تؤدي إلى عكس ذلؾ "(. )26

وعمى أساس ما تقدـ تحبذ دراسة العمؿ الفني وتفسير مظاىره  ,وتعبيره عف الحياة االجتماعية ,

متواصال مع الكشؼ عف حياة الفناف وما يشكمو الفناف مف أىمية في صياغة التأثير وفي أسموب
تعبيره عنو  ,وىذا يعني مف جانب أخر  ,مف غير الممكف النظر إلى الفرد بمعزؿ عف تنشئتو

االجتماعية .

بمعنى أخر " انو ميما تعددت المواىب والممكات والفوارؽ الفردية فاف ىناؾ أيضا أث ار واضحا

لطبيعة المجتمعات التي عاشوا فييا "(. )27

مف ىذه الرؤية يصبح الفناف جامعا ومحصال لمعالقات االجتماعية  ,وىو إزاء ىذه الحقيقة ال

يستطيع أف يطرح المجتمع وعالقاتو وتأثيراتو جانبا أو يقطع صمتو بالناس أو المجتمع  ,بوصفو

نسيجا ادميا يحمؿ مكونات المجتمع بداخمو وفي وعيو وادراكو وفي نظرتو لمحياة وفي أحاسيسو
()28

الجمالية

()29

 ,وكمثاؿ عمى ذلؾ في فف التصوير لرسوـ الواسطي

والذي ألقى الضوء عمى كثير

مف تفاصيؿ العالقات والعادات والقيـ السائدة في عصره مف خالؿ تأكيده عمى شكؿ األشياء

كإضافة تحديد المكاف .
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 -2البيئة الدينية :
تعد البيئة الدينية إحدى الوسائؿ الدفاعية بؿ أىميا لدى اإلنساف األوؿ تجاه اليوة بينو وبيف
موجودات البيئة التي يجيميا  ,ويشير(ىاني محي الديف ) إلى إمكانية اتضاح المالمح المميزة

لمعقائد الدينية السائدة عبر األعماؿ الفنية التي تعبر عف تمؾ المعتقدات(. )31

إف تمؾ المعتقدات الميثولوجية ما ىي إال محاولة اللتفاؼ اإلنساف األوؿ عمى قوى الطبيعة

ومحاولتو السيطرة عمييا  ,ولذلؾ " قد عبر الفناف الرافديني عف ىذه اآللية بالرموز التي أظيرت

قدرتو عمى التحوير (المورفولوجي ) لألشكاؿ الطبيعية وصياغتيا عمى وفؽ رؤية المجتمع لتبث في
()31

نفسو السكينة "

.

مثاؿ ذلؾ آلو العدؿ شمش الذي عبر عنو رمز بييئة قرص تنبعث منو حزـ الضوء والية الجبؿ

يرمز ليا بالزخرفة عمى المنحوتات الشبيية بحراشؼ السمكة  ,وآلية النير عمى شكؿ خطوط
متموجة والى غير ذلؾ مف اآللية أكسبيا الفناف الرافديني طابع االختزاؿ والتبسيط الشكمي لمحد مف
()32

واقعيتيا في االبتعاد عف السطحية والمباشرة في التعبير لتحمؿ مضاميف كبيرة

.

أما عقيدة اإلسالـ الحنيؼ أطمؽ عمييا مؤرخو الفف ( الفف اإلسالمي ) و " الذي ىو صورة

منتزعة مف واقع الحياة الطبيعية أو انعكاسا ال شعوريا لوجداف دوافع الفناف ذاتو  ,كانت العالقة بينو

بيذا االعتبار وبيف اإلسالـ بوصفو فمسفة لمحياة وعقيدة اإلنساف المسمـ ونظاما لممجتمع الجديد

"

()33

.

تظير مؤثرات البيئة الدينية في الفنوف التشكيمية مف خالؿ الزخارؼ اليندسية والنباتية والتي تـ

توظيفيا في المآذف والقباب والمحاريب واألبواب وعند تجميد الكتب وتوظيؼ الحرؼ العربي

واستميا ـ رموزه الجديدة  ,ومف خالؿ عناصر التكويف في العمؿ الفني نالحظ مؤثرات البيئة الدينية
 ,فالفضاء ىو الكوف الذي تسبح فيو األشكاؿ ومنيا اليندسية وما تحممو مف قيمة روحية كبيرة

تكتنزىا خطوطيا الخارجية التي ال تنتيي باستم ارريتيا مثؿ الدائرة التي ارتبطت بالمطمؽ كذلؾ
األشكاؿ النباتية التي اكتسبت اختزاالتيا لحساب الجوىر عمى وفؽ قاعدة ( االختزاؿ في األشكاؿ

قوة لممضاميف ) وىي نماذج لتكوينات معروفة العناصر مستمدة في األصؿ مف التجربة اإلدراكية
لمبيئة الطبيعية وظفت عمى وفؽ مؤثرات البيئة الدينية .
-1البيئة التراثية :
إف جوا نب التراث الذي يعد إرثا لممجتمعات واألقواـ عبر كؿ مكاف وزماف ىو في حقيقتو ما أختطو
تفاعؿ اإلنساف مع بيئتو .
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ونستطيع إف نعرؼ التراث " ىو ما تراكـ خالؿ األزمنة مف تقاليد وعادات وتجارب وخبرات

وفنوف وعموـ في شعب مف الشعوب  ,وىو جزء مف قوامو االجتماعي واإلنساني والسياسي
والتاريخي والخمقي "

()34

 ,ومسألة التواصؿ مع الموروث أم ار ليس ىينا لدى الفناف المعاصر

وخاصة ممف تأثروا بالمدارس األوربية  ,لكف كثير مف الفنانيف استطاعوا إف يوجدوا ألنفسيـ

شخصية وطنية وقومية ال تنفؾ عف السياؽ العاـ لمتراث العربي واإلسالمي وتستميـ منو برؤية
معاصرة وجديدة .
ويشير (عناد غزواف ) إلى إف لمزماف التراثي " قدرتو عمى الحركة والتجدد التابعيف مف مثالو
()35

الثقافي في مدى تأثيره في جيمو وعصره واستمرار ذلؾ في األجياؿ والعصور الالحقة "

 ,وىنا

يكمف دور الفناف في محاولة إيجاد أسموب عراقي ال تأخذ مف قوتو نظريات التبسيط والقوؿ
المباشر.
إف التراث ذلؾ الحضور المتجدد مع كؿ جيؿ أعطى لوجوده الديمومة المرتبطة بديمومة اإلنساف
الذي اكتسبيا مف تراكمات حضارية  ,وىذا يقودنا إلى فيـ التراث عمى انو خبرة ورمز  ,فالخبرة ىي

نتاج المجتمعات التي استجابت حياؿ البيئة ( استجابة أبداعية )(. )36

بحسب تقسيـ ( رينولد توينبي  ) Renold Toynpeينشأ مف ىذه اإلبداعات تراث ذلؾ

المجتمع  ,وأما الرمز فيو اختزاؿ الخبرة كونيا ضرورة حتمية لنتاج فكري مضمف عمى سبيؿ المثاؿ
 ,الكتابة التي لـ تأتي مف فراغ بؿ ىي نتيجة قروف خمت مع بداية األلؼ الثالث ؽ.ـ .
إف الباحث عندما يذكر التراث الفني فانو يقصد العناصر االيجابية الموجودة فيو والتي تساعد

عمى أغناء التجربة الفنية  ,فقد كاف الفناف ( إسماعيؿ الشيخمي ) مف أبناء ىذا المجتمع العراقي ,

إذ يتمتع بأسموب خاص يثير الدىشة مف خالؿ صياغتو العناصر الفنية في السطح التصويري
والتميز بأسموب البناء " عند التأمؿ إلى لوحات الشيخمي نالحظ انو ال يتخمى عف مواضيع القرية
والريؼ ومناخيا وناسيا وعذوبتيا مف وجية نظر رجؿ يعيش في المدينة وىو ما زاؿ يمتمؾ الحنيف
()37

إلى طفولتو وماضيو السحري "

.

ال شؾ إف النظرة التاريخية التي تسعى إلى تحديد البعد الزماني لمظاىرة الشعبية المدروسة ,
يجب أف تستكمؿ وتدعـ بالنظرة الجغرافية التي تعمد إلى تعييف البعد المكاني لنفس الظاىرة  ,فمف

خالؿ الجمع بيف البعديف الزماني والمكاني في النظر إلى الظاىرة المدروسة  ,تتكوف لدينا صورة
حية متحركة ليذه الظاىرة  ,ومف الثابت إف االرتباط الجغرافي لعناصر التراث الشعبي  ,أي ارتباط
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ىذه العناصر بظروؼ المنطقة والجماعة التي تسكف مكانا معينا  ,لعناصر التراث الشعبي ذو تأثير

حاسـ عمى ىذه العناصر .

بينما نعرؼ إف اإلبداع الثقافي الرسمي الذي يتـ فرديا أساسيا  ,أكثر استقالال عف البيئة المكانية

أو ظرؼ المنطقة بمفيوميا الجغرافي  ,ولكنو في مقابؿ ىذا أكثر ارتباطا وخضوعا لمسياؽ التاريخي
الزماني ولذلؾ تحتؿ النظرة المكانية إلى التراث الثقافي المكانة األولى في المفيوـ المعاصر لدراسة

ذلؾ التراث الشعبي  " ,وينعقد إجماع الباحثيف اليوـ إف البيانات أو المعمومات الفولكمورية التي ال
()38

يتحدد بجوارىا اسـ المكاف الذي تنتمي إليو تكوف عديمة القيمة "

.

أف الخريطة الفمكمورية ىي التي تمنح المعمومات المكانية صورة واضحة ومحددة وتتيح لنا إدراؾ
مدى انتشار ظاىرة معي نة بنظرة واحدة وبالتالي تحديد بعض العوامؿ والمؤثرات المرتبطة بالمكاف ,

ويؤكد عالـ الفمكمور السويسري ريتشارد إف داخؿ كؿ إنساف شد وجذب دائماف بيف السموؾ الشعبي
وغير الشعبي  ,ولذلؾ يتضح عند كؿ إنساف موقفاف احدىما فردي واألخر شعبي أو جماعي  ,إذ

يخضع اإلنساف كحامؿ لمثقافة في تفكيره أو شعوره أو تصرفاتو لسمطة المجتمع والتراث .

المؤشرات التي أسفر عنه اإلطار النظري
عرض ىذا الفصؿ البيئة وأنواعيا ( بيئة طبيعية  ,وبيئة اجتماعية  ,وبيئة دينية  ,وبيئة تراثية )

والبيئة عامة ىي إحدى الظواىر والتي تحتوي عمى ظواىر طبيعية وظواىر بشرية ويتفاعؿ معيا
اإلنساف ( وىو العنصر الفاعؿ ) بعالقات تعتمد عمى عوامؿ البيئة الثقافية بالدرجة األساس
وعوامؿ البيئة الطبيعية بالدرجة الثانية  .مشكمة نظـ مكانية وزمانية تعتمد بجزئيا األكبر عمى أبعاد

المكاف الف المكاف يحتوي عمى الزماف الذي يذوب فيو أو يوازيو  ,وأيضا لكوف المكاف أكثر
التصاقا مف الزماف بحياة اإلنساف والذي يتضمف تفاعمو مع المكاف مزيجا مف المواقؼ والدوافع
والقيـ لجماعات مختمفة والتي تؤثر في أشكاليا وحسيا وتصورىا عمى ما يترجـ مف المبادئ

والمفاىيـ بشكؿ مادي إلنتاج قيـ ومعاني تختمؼ باختالؼ المكاف الف اإلحساس بالمكاف يمثؿ
موضوع ال قيود لو لكونو متساوؽ مع كؿ شي مف صنع البشر ومنيا الفف الذي ىو عبارة عف
نتاجات مادية يشكميا اإلنساف وفقا لمبادئ وقوانيف وميما يكف شكؿ ىذه القوانيف والمبادئ البد أف

تمر في عقؿ اإلنساف وذىنو والتي تعكس طبيعة تفاعؿ الكانساف ببيئتو المكانية بكؿ عوامميا مف
خالؿ صيغة معينة مف البناء والذي يعكس طريقة معينة مف الحياة وىذا يؤدي إلى نشوء فف متنوع
يختمؼ باختالؼ المكاف وىنا ظيرت المنطقة العامة بالبحث والمتمثمة بأثر اختالؼ المكاف عمى

الفف  ,وكوف الفف المرآة العاكسة لفكر المجتمع الذي يحاوؿ أف يسقط أفكاره ومعتقداتو فيو بحيث
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تكوف دراستو ضمف محور مكاني وتأثير اختالؼ المكاف عميو يعد مف األمور الميمة وىذا ما لمسو

الباحث في مدى تأثير البيئة في أعماؿ الفناف .

الفصل الثالث
منهجية البحث:
اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي القائـ عمى المالحظة في توصيؼ العينات وتحميميا
وتحميؿ بنيتيا والمرجعيات المتحكمة بيا .
مجتمع البحث:
يشمؿ مجتمع البحث كافة أعماؿ ( الموحات ) الفناف إسماعيؿ الشيخمي والمرسومة باأللواف

الزيتية فقط .

اختيار العينة:
اختيرت ثالث عينات ( لوحات رسـ ) وبشكؿ قصدي بما يناسب مشكمة البحث .
أدوات البحث:
اعتمد الباحث المؤشرات التي أسفر عنيا اإلطار النظري أداة لتحميؿ عينات ( لوحات )
البحث .
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تحميل العينات :
عينة (:)0
عنواف العمؿ  :ألعوده مف
السوؽ
التاريخ 1975 :
المادة  :زيت عمى قماش
القياس  91X 111 :سـ
يؤكد ىذا العمؿ عمى

استمرار تواصؿ الفناف

بأسموبو في الرسـ  ,وىي لوحة ليست طولية ولكنيا عرضية تنسجـ مع ىيئة النساء والمفردات

األخرى

عينة ()1

مف مباني وبيوت وشبابيؾ وأبواب بغدادية ونخيؿ وايحاء يجعمنا نحس بالكرخ والرصافة ونير دجمة
يخترقيما .

لكف الواضح مف خالؿ العمؿ ( الموحة ) األلواف الباردة كاألزرؽ واألخضر المنتشر  ,أما البقع

المونية المنتشرة ىنا وىناؾ مف األلواف الصفراء والبرتقالية والحمراء واألبيض التي توحي بامتداد
وعمؽ السوؽ البغدادي .
فضال عف الشخوص األمامية المتمثمة بالنساء حامالت السالؿ وىي داللة لمتبضع واعطاء
رمزية أخرى لمسوؽ  ,وتبدو النساء في مقدمة الموحة أكثر تعبيرية و وضوح مف النساء التي تقع في

الخمؼ وىذا ما يؤكد المنظور الموني الرصيف عنده .

إف شفافية األلواف في الخمؼ تبيف اندماجا مع الخمفية الخضراء الممزوجة باالوكر كترابط

عضوي لوني وثيؽ يؤكد ارتباط الفرد بالبيئة والواقع .

إف الخطوط والمفردات مف الموحة وحدة متكاممة لما ليذه المفردات مف إتباع طولي وشكؿ خطي

بسبب عموديتو الصمبة وحدتو وكذلؾ حدت خطوطو الداخمية والخارجية ووحدة تفصيالتو البيئية
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ووضوح ألوانو  ,وموضوع السيدة ىنا ىو المرأتيف في مقدمة الموحة والنقطة المشتركة نرى باف

أطواؿ ىاتيف السيدتيف تتقاطع مع نياية الموحة السفمية .

والبد مف تأشير تجسد البيئة والتعبير عف المكاف في ىذا العمؿ والذي يفصح عف :
 .1شيئية المكاف بطبيعة تركيباتو المادية  ,اليندسية المتداخمة والمتمثمة في الزقاؽ البغدادي
تحديدا  ,فالحياة متداخمة ضمف حياة الجماعة ضمف إطار التشابو بالطراز المعماري لمبناء

 .إف ىذه المناطؽ وكما ىي معروفة بواقعيا المألوؼ بكثافة السكاف ومساكنيـ العالية .

 .2تجسيد البيئة بمضموف اجتماعي والذي أخضعو الفناف بنوع مف التشذيب مف خالؿ مالبس
النسوة ( العباءات السوداء ) والتي تظير أسفميف مالبس ذات ألواف براقة مطرزة العنؽ

والصدر إلى جانب ىيئات الشخوص وسماتيا العربية البغدادية .

 .3عنواف العمؿ الذي تدور فيو األحداث ىو في الغالب حي أو زقاؽ أو سوؽ كما في لوحتنا
.

 .4تجسيد البيئة الطبيعية مف خالؿ الفراغ الموجود أسفؿ الموحة والذي يناظره بييئة مثمث
مقموب يمتقياف في نقطة أفؽ وىمية تقع في قمب الزقاؽ .

تفصؿ الموحة إلى قسميف وكاف نير دجمة ىو الذي ينساب وعمى ضفتيو الرصافة والكرخ

وأشجار النخيؿ التي تسابؽ البيوت والسماء طوال ىي األخرى توحي بطبيعة المكاف الجغرافي ,
وىي محاولة تفسير األشكاؿ التي ينتمي بيا الفناف إلى بيئتو التي ينقميا إلينا بيذه االنطباعات

بواسطة الموحة .
عينة (:)6

عنواف العمؿ :
ألعوده مف الزيارة
التاريخ 1975 :
المادة

:

عمى قماش

زيت

القياس 111 :
 91Xسـ
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ىذه الموحة ىي إحدى لوحات الشيخمي التي تصور التجربة التشكيمية لمواضيعو والتي

عينة ()2

قد يعتبرىا البعض تك ار ار  ,لكننا نستشؼ مف سمسمة أعماؿ الفناف تأكيد كبي ار حرص عميو وىو

اإلنشاء التصويري الذي اتصؼ بالتماثؿ في االتجاه والتوزيع المحوري واالنتماء العمودي لمشخوص
والمباني والنخيؿ وحيوية وتنوع اإليقاع الموني وتمدد األرضية والغاء خط األفؽ والسماء .
إف موضوع ىذا العمؿ يبدو أكثر إثارة عف غيره مف األعماؿ التي نفذىا التي يضيؼ إلى
أرضية الموحة أحيانا غابات النخيؿ واألبنية المعمارية والخيـ لكنيا تبقى غير مؤثرة لكننا عندما
نشاىد منظر الضريح ( مرقد اإلماـ ) يكوف لو أىمية كبيرة في اإلنشاء التصويري كعنصر سيادة

وىيمنة واستقطاب لباقي األشكاؿ ىذا المركز ( اإلماـ ) يكوف بؤرة ضوئية ذات لوف اصفر ذىبيا

تتوزع حوليا الكتؿ  ,واألقواس في جميع االتجاىات لمنسوة الالتي يحممف في صدورىف صدأ الحياة

وشرورىا  .ىذا المكاف الذي تصقؿ فييا القموب وتغسؿ النفوس مف أدرانيا ورواسبيا نجد حالة مف

التوحد فقدسية ىذا العمؿ وىيئتو الصورية مع أعماؿ أخرى لمفناف مثؿ لوحتو ( في العيد ) بينما
تأخذ معالجة لونية أخرى تتحوؿ البؤرة المضيئة ( لمرقد اإلماـ ) إلى بؤرة زرقاء في لوحة ( بعد

الفطر ) .
استندت رؤية الفناف في ىذا العمؿ إلى االلتحاـ بالبيئة مف خالؿ

وحداتيا المميزة التي

يستخدميا كعناصر فنية والتي تساىـ في التأكيد عمى التراث الجمالي لممجتمع والكشؼ عف الروح

االجتماعية واألخالقية السائدة في البيئة والتي تظير في :

 .1الضريح ( مرقد اإلماـ ) مف حيث الييئة والطابع المعماري لمقبة والمآذف وىنا نجد القبة

تأخذ نموذج القبة البصمية المنتشرة في جوامع العراؽ وتمثؿ حالة لتجسيد البيئة الدينية

لشكؿ المرقد وحالة قدسية عند المسمميف .

 .2كما يمثؿ مظي ار مف مظاىر الحياة االجتماعية الشعبية والذي ينتمي إليو الفناف كواقع
وسموؾ لعامة الناس  .يؤكد لتمؾ المظاىر مف تكثيؼ الشخوص باتجاه حوؿ المرقد تذوب

فيو الوحدة في إطار المجموع كتعبير عف حياة الجماعة .

 .3مظير أخر تظير فيو مالمح البيئة االجتماعية وىو التأكيد عمى ارتداء العباءات التي
تظير بخطوطيا السوداء الحادة المحددة لشخوص الموحة والتي عادة يؤكد عمى إبرازىا

وتفصيميا في مقدمة الموحة وأسفؿ الموحة .
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لقد تصدرت ( المرأة ) كوحدة شكمية لموحات الشيخمي كما عند الرساميف العراقييف اآلخريف فيي

تعريؼ عف الحياة االجتماعية الغمبى أو عف الحياة الجنسية الناقصة أو بمعنى أكثر شمولية تعبير
عف األمومة والحنيف إلييا.
عينة (:)2
عنواف العمؿ  :نساء في
البستاف
التاريخ 1981 :
المادة  :زيت عمى قماش
القياس  91X 111 :سـ
إف بنية التكويف في ىذا
العمؿ تحمؿ الصفة
والتوزيعية
االنتشارية
لمشخوص عمى سطح
الموحة ضمف توزيع كتمي إذ ال يقؿ عدد الشخوص في كؿ جانب عف خمسة إذ إف أساس اإلنشاء
عينة ()3
التصويري ىنا
ال يمتمؾ عنص ار لمسيادة أما المبدأ األساس الذي اعتمده الفناف في إخراج عممو ىذا فيو اعتماده
عمى عنصر التضاد الموني والتخالؼ في الدرجات المونية  ,فنالحظ إف شخوصا غامقة الموف
كعادتيا وسماتيا داكنة بينما بقيت الخمفية فاتحة اإلضاءة بتضاد واضح عف المفردات التي تحمميا
 ,فالشكؿ في أعماؿ الشيخمي وكما ىو واضح في الموحة يبرز ويظير ويسيؿ إدراكو بفعؿ امتالكو
لحدوده الخاصة مف جية وألواف الفناف المختارة مف جية أخرى فاف الخمفية ىنا ىي التي توحي
بالمكاف وتشد األشكاؿ وتجذبيا باستمرار إلييا  .ينبغي أف ال نتفاجئ في
عينة ()3
ذه الموحة في نمطيتيا وأسموبيا عف لوحاتنا السابقة لكننا نحاوؿ تحديد مالمح البيئة في ىذه الموحة
وابراز مفرداتيا التي تختمؼ عف سابقتيا والتي يعد عنوانيا كاؼ إلبراز ىذه الروؽ .
لقد استطاع الفناف ىنا إف يستجيب لمؤثرات البيئة التي يعيش في وسطيا واف يتحوؿ ىذا التأثير
إلى انطباعات عمى سطح الموحة وأفكار ومف ثـ إلى مفردات تترجـ تمؾ األفكار التي ال شؾ أنيا
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مرتبطة في حدود تجربتو اإلنسانية ببيئتو المحمية المكانية واالجتماعية  ,فمف المفردات البيئية التي
جسدىا الفناف مف خالؿ األشكاؿ التي استخدميا :
 .1مظاىر الحياة الشعبية ونعني بيا أماكف تجمعات النساء وعمى وجو التحديد ما يعرؼ
محميا بػ( الكسمة )( .)39يجسد فيو الفناف استجابة لمظير الترفيو االجتماعي بالحياة الشعبية
المحمية وبتأثير اإلحساس الحميمي المشارؾ ( انتمائي ) لذلؾ الواقع والسموؾ لدى العامة
()41

 .2تجسيد تمؾ البيئة االجتماعية والمكانية أتت موجزة ومرمزة بالنساء والبساط األخضر وىذا
ما يؤكد عنواف العمؿ ( نساء في بساتيف ) إلى جانب ظيور ىيئة النخيؿ عمى خمفية
الموحة وىو يؤكد عمى البيئة الطبيعية كواحدة مف مفرداتيا التي يؤكد عمييا الفناف .
إذف استجابة الفناف لمموضوع ىذا  ,وتعبيره عف تمؾ االستجابة المدركة مسبقا بصريا ووجدانيا تبقى
في حدود إعادة الصياغة ( محورة ) لمصورة األولى التي تمثؿ مظير التجمع أو المقاء الذي يعكس
في بعض مف وجوه الحاجة إلى الحياة المشتركة مع اآلخريف .

الفصل الرابع
النتائج
بعد تحميؿ العينات البحث ( الموحات الفنية ) لمفناف إسماعيؿ الشيخمي وفؽ ما تضمنو اإلطار
النظري لمبحث وما أسفر عنو مف مؤشرات اعتمدت كمعايير لتحميؿ العينات توصؿ الباحث إلى
النتائج اآلتية:
 -6اعتمد الفناف إسماعيؿ الشيخمي عمى االنطباع والوعي المسبؽ لمبيئة المحمية المكانية
واالجتماعية والدينية والتراثية .
 -7أكد الفناف إسماعيؿ الشيخمي انتمائو لبيئتو االجتماعية ومشاركتيا الوجدانية ليا السيما
لمبيئة الدينية ( المعتقدات ) ولمبيئة التراثية ( الموروث الحضاري والتقاليد الشعبية ) .
 -8أفصحت المعالجة الفنية لمفناف عف تجسيد البيئة المحمية مف خالؿ عناويف الموحات .
 -9مثمت تمؾ األعماؿ إضافة لمقيـ الجمالية التي تنتمي بأشكاليا ومسمياتيا إلى البيئة المحمية
 ( ,السمة المحمية ) والتي تحققت منطقيا .
مف المفردات البيئية التي جسدىا الفناف ىي كظاىر السموؾ االجتماعي بالحياة
-11
الشعبية المحمية  .مف ىذه المظاىر األسواؽ واألزقة والبساتيف ومظاىر الترفيو االجتماعي
والطقوس الدينية كزيارة أضرحة األئمة  ,نجد صياغة جديدة لمحور الصور الذىنية األولى
لدى الفناف .
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يظير لمفناف إسماعيؿ الشيخمي أسموب انطباعي ذو مسحة تجريدية لممكاف
-11
والشخوص بينما يشكؿ التكويف حالة غير ميمة في أعمالو ويكاد يكوف رتيبا مكر ار .
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The Environment in Ismail Alshaikhli's paintings
Ahmed Rashid Abdul-Zahra
Abstract
Including the activity of the art knowledge, in terms of practice and received (to
taste), so we should see nature in all its aspects, which is the environment one of the
factors pressing in the vicinity of the artist and that does not stop that is controlled by a
factor of influence may vary the case when individuals and different groups and must be
embed this introduction as referred to by the modern philosopher( Benedetto Krochh
)On the issue of creativity, the creative talent the artist cannot be separated from the
ocean in which it operates.
some studies on topics of contemporary Iraqi art mean in both its theoretical and
applied in inventory features and advantages associated with the words artist for
citizenship (identity) and to identify characteristics, to learn or to reach the reflection of
an environment artist, marks and symbols in his works of art and the impact his art that
the environment and how to express them work .
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