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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشرتط   -1
وخطواته املتعارف عليها عامليًا .

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
أن  عىل   simplified Arabic وبخط  كلمة   )10000  -5000( بحدود 

ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 
إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن 
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية :ـ 

أ ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

بـ  يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع .

جـ ـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش .
د ـ البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 

قدرها )150( ألف دينار عراقي .



12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
)turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
 drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا ؛ بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد : قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
؛  التأثريية  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية : 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة : 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال   : كربالء   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى  إىل : 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها ؛ بالدليل. 

 : والعاملي  واإلقليمي،  املحيل،   : الثقايف  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  ؛  بأنفسهم  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخلرضاء. 
الباحثني  التي تدعو  "تراث كربالء"  فكانت من ذلك كله جملة 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص
تناول البحث احلايل دراسة موضوع )رسديات اخلطاب التعبريي للثورة 
تروي  التي  الطف  لواقعة  كان  اذ  ؛  املعارص(  العراقي  الرسم  يف  احلسينية 
قصة استشهاد اإلمام )احلسني بن عيل 3( وجمموعة من آل بيته )عليهم 
الصالة والسالم(وصحبه األطهار، حضور فاعل يف الفن التشكييل العراقي 
تتنوع  للواقعة،  اجلاميل  البعد  تداولية  عن  التعبري  أساليب  فكانت  املعارص، 
قيم  من  ماحتمله  بكل  الفنية،  للجامعة  او  للفنان  االسلوبية  الرؤية  بحسب 
متعددة  أنواع  ممارسة  عىل  دأب  العراقي  التشكييل  فالفنان  وداللية،  تعبريية 
واقٍع  بتقديم  تتصل  آليات مجالية  للثورة احلسينية، ضمن  الداليل  احلفر  من 
برصيًا  اجلهادية  القيم  تلك  صياغة  خالله  من  يعيد  جديد   ) )اركيولوجي 
عىل سطح اللوحة التشكيلية، وهي متثل كينونات رسدية تتعاقب من خالهلا 
 : وقيم  لدالالت  اجلهادي  االثر  بني  مثايل  تواشج  إلضفاء  )الرسد(  فاعلية 
الفتنة، تصحيح  القضاء عىل أسباب  العدل واملساواة،  الشهادة، اإلصالح، 
ملبادىء  مغايرًا  طريقًا  أخذ  الذي  االمة  مسار  تصحيح  الفاسدة،  االوضاع 
االسالم، املسؤولية الدينية واالجتامعية، محاية اإلسالم، وغريها من املبادىء 
تلك  غور  تسرب  العراقيني  الرسامني  جتــارب  والكثرية .وكانت  السامية 
امللحمة احلسينية، بمزيد من البحث والتقيص عن مجاليات الصور والرموز 
الصورة  بني  صادقة  حوارية  لطبيعة  ووفقًا  الفن،  يف  اإلنسانية  واملضامني 

واألثر، بني األجساد واملكان، بني الرصاع والبعد الوجداين لقيم الشهادة .
والنزعة  والتعبريية  اجلاملية  باألبعاد  تتسم  الرسوم،  تلك  كانت  هنا  من 
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الوثائقية، وتعج باألسى واألمل وطاقة التعبري العالية، فهي تعرب عن مستوى 
الرصاع،   : املعركة  وتفاصيل  والرموز  األشكال  رسم  خالل  من  )احلدث( 
اخليل، السيوف، الرماح، الرايات، بأسلوب تعبريي درامي، استطاع من خالله 
أن يصنع مناخات درامية برصية وضعت اليد عىل عمق املأساة والظالمة التي 
حدثت آلل البيت األطهار )%( يف تلك الثورة العظيمة. والبحث يقع يف 
أربعة فصول، خصص الفصل األول )اإلطار املنهجي للبحث( لبيان مشكلة 
املصطلحات  وأهم  وحدوده  البحث  وهدف  إليه  واحلاجة  وأمهيته  البحث 
الواردة فيه .فقد نشأت مشكلة البحث احلايل من خالل اإلجابة عن التساؤل 
اآليت : كيف متثلت رسديات اخلطاب اجلاميل للثورة احلسينية يف التشكيل العراقي 
املعارص ؟ وتكمن أمهية البحث احلايل يف دراسة جتارب الرسامني العراقيني 
بوصفها متثل بحثًا وجدانيًا حلالة الوعي اإلنساين، واالحتفاء باملوقف اجلهادي 
لسبط الرسول األكرم )J(، وهو ُيشيع قيم اجلهاد والبطولة والسمو بحدث 
االستشهاد يف سبيل اهلل اىل مراتب عليا .و هدفت الدراسة اىل : الكشف عن 
رسديات اخلطاب التعبريي للثورة احلسينية يف الرسم العراقي املعارص، وحتدد 
البحث بدراسة رسديات اخلطاب التعبريي للثورة احلسينية يف الرسم العراقي 

املعارص للمّدة من عام 1965-2011 يف العراق.
فيام عني الفصل الثاين باإلطار النظري وهو حيتوي عىل مبحثني : األول 
الثورة احلسينية املبادئ واألهداف السامية، واملبحث الثاين : الثورة احلسينية 
يف الرسم العراقي املعارص، أما الفصل الثالث فقد اختص بإجراءات البحث، 

والفصل الرابع احتوى عىل النتائج واالستنتاجات واملقرتحات .
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Abstract :
This research cares about the study of the topic of “the 

narratives of expressive speech for Hussein Revolution in 
Iraqi contemporary painting”. This research is divided into 
four chapters. The first chapter is particularized to identify 
the research problem، the significance، the aim، limits، and the 
most important terms in the research. The second chapter 
is particularized to the theoretical framework which included 
two sections: the first section is about Hussein Revolution، its 
principles، and the high goals. The second section is about 
Hussein Revolution in Iraqi contemporary painting. The third 
chapter is particularized to the procedures of the research. 
The fourth chapter is about the results and conclusions of the 
research.

There was active and effective presence for tuff incident-in 
Iraqi contemporary painting -that narrates the story of Imam 
(Hussein Bin Ali) martyrdom and the group of his family (peace 
be upon them). The expressionstyles about the deliberation 
of aesthetic depth of the in incident، were varied according to 
the artist’s stylistic vision or artistic group. So، Iraqi plastic artist 
persevered on practicing multiple types of indicative search of 
Hussein revolution، within aesthetic mechanisms that relate 
to present new Archeologist reality through modeling those 
Jihadist Values on plastic plate surfacevisually .These aesthetic 
mechanisms present narrative existences and entities that 
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alternate through it the effectiveness of (narration) to give 
perfect and idealistic interlacing between the Jihadist effect 
for the values of (Martyrdom، reform/rehabilitation، Justness، 
equality، elimination the causes of sedition، correction of the 
corrupted situations، correction the path of the nation that 
takes different way of Islam principles، the religions and social 
responsibility، Islam protection، and the purge the Islamic 
caliphate from the filth of Umayyad and other values of the 
high principles).

The experiences of Iraqi painters، were sounding and 
presenting that Hussein’s Jihadist Saga، through the deep 
search about the aesthetics of images، symbols and human 
contents in the art according to real dialogic nature between 
the image and the effect، between the bodies and the place، 
and between the struggle and the emotional dimension about 
martyrdom values.

From mentioned above، those paintings were characterized 
by the expressive/aesthetic and the documentary style، which 
is packed with pain and high expression power. In addition، 
those paintings express about the level of (action) through 
painting of shapes، symbols and battle details: struggle، 
horses، swords، spears، and flags، by dramatic expressive 
style. That style can make visual dramatic climates that lay 
hands the depth of (tragedy) and (injustice) that happened to 
Imam Hussein and his family in that great revolution.
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The problem of the current research is originated through 
answering the following question: How do the narratives 
of aesthetic speech of Hussein revolution present in Iraqi 
contemporary figuration. The importance of the current 
research is the study of the experiences of Iraqi painters 
that present the emotional research for the case of human 
awareness، and celebration in the jihadist situation for the son 
of the Prophet daughter، Imam Hussein (peace be upon them)، 
and he used the values of jihad، highness of the martyrdom 
event for the sake of Allah. The current research aims at 
discovering the narratives of aesthetic speech of Hussein 
revolution in Iraqi contemporary painting. The current research 
is limited to the study of narratives of expressive speech of 
Hussein revolution in Iraqi contemporary painting from 1965-
2011.
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الف�صل االأول :
 االإطار المنهجي للبحث

- مشكلة البحث وأهميته والحاجة إليه :
أساليب  عن  الــرسدي  املنهج  ومنها  احلديثة،  النقدية  املناهج  كشفت 
حتليل خمتلفة، يف صيغ اإلنتاج وإعادة القراءة وتعميق املعرفة اجلاملية للعمل 
بلورة أسس الشتغاهلا  اخلطى يف  الرسدية، حتث  الدراسات  فكانت  الفني، 
املعرفية  املرونة  من  متتلك  فهي  معينة،  حلقبة  تتحدد  ال  التي  وتطبيقاهتا، 
واألدائية ما يؤهلها لفحص النتاجات الفنية املمتدة اىل عمق التاريخ، وهذا 
بوساطته  يمكننا  الذي  الوعي  متقدمة من  يمثل حالة  التجذر واالسرتجاع 
أن نسرب غور املعطى اجلاميل للعمل الفني بتحليل وتفسري للعالقات البنائية 

املشكلة لبنية الصورة الفنية .
 )وكان لواقعة الطف التي تروي قصة استشهاد اإلمام )احلسني بن عيل
وجمموعة من آل بيته )عليهم الصالة والسالم ( وصحبه األطهار، حضور 
فاعل يف الفن التشكييل العراقي املعارص، فكانت أساليب التعبري عن تداولية 
للجامعة  او  للفنان  االسلوبية  الرؤية  بحسب  تتنوع  للواقعة،  اجلاميل  البعد 
الفنية، بكل ما حتمله من قيم تعبريية وداللية، فالفنان التشكييل العراقي دأب 
آليات  ضمن  احلسينية،  للثورة  الداليل  احلفر  من  متعددة  انواع  ممارسة  عىل 
صياغة  خالله  من  يعيد  جديد   ) )اركيولوجي  واقٍع  بتقديم  تتصل  مجالية 
تلك القيم اجلهادية برصيًا عىل سطح اللوحة التشكيلية، وهي متثل كينونات 
األثر  بني  مثايل  تواشج  إلضفاء  )الرسد(  فاعلية  خالهلا  من  تتعاقب  رسدية 
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اجلهادي لدالالت وقيم : الشهادة، اإلصالح، العدل واملساواة، القضاء عىل 
أسباب الفتنة، تصحيح األوضاع الفاسدة، تصحيح مسار األمة الذي اخذ 
طريقًا مغايرًا ملبادىء اإلسالم، املسؤولية الدينية واالجتامعية، محاية اإلسالم، 

وغريها من املبادىء السامية والكثرية .
احلسينية،  امللحمة  تلك  تسربغور  العراقيني  الرسامني  جتارب  وكانت 
بمزيد من البحث والتقيص عن مجاليات الصور والرموز واملضامني اإلنسانية 
األجساد  بني  واألثر،  الصورة  بني  صادقة  حوارية  لطبيعة  ووفقًا  الفن،  يف 

واملكان، بني الرصاع والبعد الوجداين لقيم الشهادة .
ومل يكن الفن العراقي املعارص، قد أّرخ إلعادة قراءة املشهد احلسيني يف 
املنجز التشكييل، حينام أفضت جتاربه الفنية بمنجز واقعة الطف إىل مستوى 
مفاهيمي متقدم، بغية تقديم أساليب فنية حتمل يف طياهتا هوية ذات خصوصية 
حملية فحسب، وإنام كان البحث اجلاميل يف قضية اإلنسان )الشهيد ( وعالقته 
واملنافقني  الكفار  وجهاد  النفس،  وجهاد  اهلل  سبيل  يف  واجلهاد  بالشهادة 
العراقي،  التشكييل  الفنان  اهتامم  جل  ،هو  واملنكرات  الظلم  وأصحاب 
والذي أراد من خالله التأكيد عىل ان صورة القيم اجلهادية كانت تتجسد يف 
قضية اإلمام احلسني )8(، حينام أراد هلا أن تكون مناسبة الستذكار الروح 
اجلهادية، والفناء يف سبيل اهلل، واإلخالص والتفاين من أجل احلق والعدل 

والرفعة والسمو باإلنسان املسلم إىل أعىل املراتب .
والنزعة  والتعبريية  اجلاملية  باألبعاد  تتسم  الرسوم،  تلك  كانت  هنا  من 
الوثائقية، وتعج باألسى واألمل وطاقة التعبري العالية، فهي تعرب عن مستوى 
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الرصاع،   : املعركة  وتفاصيل  والرموز  األشكال  رسم  خالل  من  )احلدث( 
اخليل، السيوف، الرماح، الرايات، بأسلوب تعبريي درامي، استطاع من خالله 
أن يصنع مناخات درامية برصية وضعت اليد عىل عمق )املأساة ( و )الظالمة( 
التي حدثت آلل البيت األطهار يف تلك الثورة العظيمة. وقد نشأت مشكلة 
التساؤل اآليت : كيف متثلت رسديات  البحث احلايل من خالل اإلجابة عن 

اخلطاب اجلاميل للثورة احلسينية يف التشكيل العراقي املعارص ؟
وتكمن أمهية البحث احلايل يف دراسة جتارب الرسامني العراقيني بوصفها 
متثل بحثًا وجدانيًا حلالة الوعي اإلنساين، واالحتفاء باملوقف اجلهادي لسبط 
بحدث  والسمو  والبطولة  اجلهاد  قيم  ُيشيع  وهو   ،)J( األكرم  الرسول 
االستشهاد يف سبيل اهلل اىل مراتب عليا، وقد أحدثت تلك التجارب تأثريًا 
واضحًا عىل طبيعة التشكيل العراقي املعارص، وفتحت آفاقًا رحبة للبحث يف 
موضوعة استشهاد اإلمام احلسني بن عيل )C( مازالت حارضة اىل اآلن يف 
جتارب التشكيليني العراقيني عىل تنوع رؤاهم وأساليبهم. فكانت احلاجة اىل 
البحث احلايل وفقًا لذلك، تتصل برضورة بلورة أفق حتلييل يكشف رسديات 
اخلطاب اجلاميل للثورة احلسينية املباركة من خالل املعاين والدالالت السامية 

املحمولة للجهاد، كقيم فكرية عىل نتاجات الرسوم اخلاصة بواقعة الطف .
هدف البحث :

التعبريي  اخلطاب  رسديات  عن  الكشف   : اىل  احلالية  الدراسة  هتدف 
للثورة احلسينية يف الرسم العراقي املعارص .
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حدود البحث :
يتحدد البحث احلايل بدراسة رسديات اخلطاب التعبريي للثورة احلسينية 

يف الرسم العراقي املعارص للمّدة من عام 1965-2011 يف العراق .
تحديد المصطلحات :
)evitatrraN( السرد

السرد لغة
- الرسد : مصدر : رسد، يرسد، ويرسد األخبار : سياق احلديث أو القصة 

أو القراءة )1(.
- الرسدي )جودة سياق احلديث( رسد احلديث ونحوه يرسده رسدًا اذا 

تابعه، وفالن يرسد احلديث رسدًا ويرسده اذا كان جيد السياق )2(
- للرسد مفاهيم خمتلفة تنطلق من أصلها اللغوي الذي يعني: التتابع يف 
احلديث ويقال .. » رسد احلديث ونحوه يرسد رسدًا«، إذا تابعه وفالن يرسد 
احلديث رسدًا، إذا كان جيد السياق له، وهو الفعل الذي تنطوي فيه السمة 
أنه  اعتبار  عىل  والرسد  بالقص  يتعلق  ما  كل  وهو  القص  لعملية  الشاملة 
الطرف األول من ثنائية الرسد/احلكاية، وهي : الطريقة التي خيتارها الروائي 
او القاص أو حتى املبدع )احلاكي( ليقدم هبا احلديث اىل املتلقي، فكان الرسد 
إذن هو نسج الكالم ولكن يف صورة حكي، والرسد هو شكل املضمون )أو 
عندما  الروائي  أن  ذلك  يشء  كل  قبل  الرسد  هي  والرواية  احلكاية(  شكل 
يكتب رواية ما يقوم بإجراء قطع أو اختبار للوقائع التي يرسدها وهذا القطع 
قطع  هو  وانام  لألحداث  الزماين  بالتسلسل  أحيانًا  يتعلقان  ال  واالختبار 
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واختيار تقتضيه الرضورة الفنية فالروائي ينظم املادة اخلام التي تتألف منها 
قصته ليمنحها شكاًل فنيًا مؤثرًا يف نفس القارئ )3(

السرد اصطالحًا
- يعرفه )جينيت( بأنه : عرض حلدث او متوالية من األحداث حقيقية أو 

خيالية عرض بوساطة اللغة )4( .
التوايل  عىل  واالعتامد  احلكي،  فصاحة   : بأنه  معتصم(  )حممد  وعرفه   -
احلدثي، وحسن توليد احلكايات الفرعية، ومراعاة املنطق، أي االنتقال من 
البسيط اىل املعقد، وكأن الراوي ال يكتب بل حيكي شفاهيًا، وجيب أن يكون 
وهذه  ويعلق  ويؤكد  ليصف  حلظات  يف  ويقف  ودقيقًا،  ومتسلساًل  منطقيًا 

الوقفات إما ثابتة )وصفية( أو مرسودة )زمنية، متقطعة( )5( .
واقعة  من  أكثر  أو  لواحد  اإلخبار  أو  احلديث   : إنه  )جريالد(  وعرفه   -
حقيقية أو خيالية )روائية( من واحد أو اثنني أو أكثر )غالبًا ما يكون ظاهرًا( 

من الساردين، لواحد أو اثنني من املرسود هلم )6(.
- والرسد هو املادة املحكية، بمكوناهتا الداخلية من احلدث والشخوص، 
الواصفة  طاقاهتا  بكل  اللغة  أنتجتها  مكونات  وهي  واملكان،  والزمان 

واملحاورة واملغلقة )7( .
يقوم  التي  األســس  واستنباط  القص  دراســة  علم  هو  الــرسد  وعلم   -
عليها وما يتعلق بذلك من نظم حتكم إنتاجه وتلقيه ويعد علم الرسد أحد 
 : منهم  بنيويني  أعامل  يف  احلقل  هذا  وتنامى  الشكالنية  البنيوية  تفريعات 
البلغاري تزفتيان تودوروف الذي يعده البعض أول من استخدم مصطلح 
» ناراتولوجي « )علم الرسد(، والفرنيس جوليان غريامس ويف مّدٍة الحقة 
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ما  مظلة  حتت  إما  ونقدية  فكرية  تيارات  دخول  فرضها  لتغيريات  تعرض 
بعد البنيوية كام يف أعامل روالن بارت أو من خالل املاركسية أعامل الفنان 

فريدريك جيمسون )8(.
- والرسد بأشكاله املختلفة يبقى ضمن دائرة الفن الكربى وتبقى هناك 
والرسد  القراءة،  بواسطة  النص  عامل  عىل  االنفتاح  اجل  من  متاحة  فرصة 
التخييل هو أحد اآلليات التي تعتمدها الثقافة القديمة واحلديثة ونحن هنا 
إزاء بعدين األول : يعتمد األدب القديم وقدرته عىل القيام بوظائف دينية 
ودنيوية حياول من خالهلا األديب أن جيد ّحاًل ملا حييط به من حوادث كونية 
واجتامعية وهو إما أدب للكاال )هم الكهنة الذين يرددون األناشيد الدينية 
الذين  الكهنة  )النار هم  النار  أدب  الذي هو  الدنيوي  األدب  أو  املعبد(  يف 
يرددون األناشيد الدنيوية الطابع يف القرص(، أما الرسد يف التصوير املعارص 
 )poeties( فرع من أصل كبري هو الشعرية )Naratology( فالرسدية
النظم  واستخراج  األدبية  الداخلية لألجناس  القوانني  باستنباط  تعنى  التي 
التي حتكمها والقواعد التي توجه أبنيتها وحتدد خصائصها وسامهتا فالرسدية 

تبحث يف مكونات البنية الرسدية للخطاب من راٍو ومروي له )9(.
التعريف اإلجرائي للسرد :

لعنارص  وفقًا  الفن،  نتاجات  يف  املنجزة  للصورة  التحليلية  القراءة  هو 
الرسد )احلدث، والزمان، واملكان، والشخصيات، واللغة(، ووصف آلياهتا 
الرسد  ملشهدية  اإلدراكي  املعطى  حيقق  وبام  البنائية،  وعالقاهتا  االشتغالية 

شكاًل ومضمونًا .
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الخطاب:
عّرفه )التهاوين ( بأنه : اللفظ املتواضع عليه املقصود به إفهام من هو . 1

باملواضعة  املفهمة  باللفظ عن احلركات واإلشارات  متهيئ لفهمه، فاحرتز 
الكالم  عن  اإلفهام  من  وباملقصود  املهملة،  األقوال  من  عليه  وباملتواضع 
عىل  يطلق  والكالم  خطابًا.  يسمى  ال  فإنه  املستمع  إفهام  به  يقصد  مل  الذي 
الكالم  إما  فاخلطاب  بالنفس،  القائم  مدلوهلا  عىل  بالوضع  الدالة  العبارة 
اللفظي أو الكالم النفيس املوجه إىل الغري لإلفهام. واخلطاب قسامن خطاب 
تكليفي وخطاب وضعي، اخلطاب التكليفي ال يتعلق إال بكسب املكلف، 

بخالف الوضعي فهو قد يثبت يف حق الشخص وإن مل يفعل. )10(
أو . 2 اخلطاب هو )مظهر نحوي مركب من وحدات لغوية، ملفوظة 

و  للتنميط  قابلة  لقواعد  الداخيل  تكوينه  يف  و  تشكيله  يف  ختضع  مكتوبة، 
التعيني مما جيعله خاضعًا لرشوط اجلنس األديب الذي ينتمي إليه أرسديًا كان 

أم شعريًا( )11(
الخطاب اصطالحًا :

العفوي،  بالتلّفظ  يقرتن  الذي  التدافع  معنى  يتّضمن  فعل   : اخلطاب   -
التي  الدالالت  من  وغريذلك  واالرجتال،  احلرة  واملحادثة  الكالم  وإرسال 

أفضت يف اللغات األوربية احلديثة اىل معاين العرض والرسد )12( .
- عّرفه )جريار جينيت ( بأنه : هو الوسيط اللساين يف نقل جمموعة من 

األحداث الواقعية والتخّيلية التي أطلق عليها مصطلح احلكاية )13( .
عّرفه )سعيد يقطني ( بأنه : مرادف للكالم أي اإلنجاز الفعيل لّلغة . 3
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بمعنى اللغة يف طور العمل أو اللسان الذي تنجزه ذات معينة كام إنه يتكّون 
من متتالية تشكل مرسلة هلا بداية وهناية )14(

الخطاب التعبيري )إجرائيًا( :
للحدث  الدرامي  املوقف  عن  التعبري  لفاعلية  الفكري  التوصيف  هو 
املتصل بواقعة الطف وما حتمله من دالالت وجدانية ودينية وسايكولوجية 
وسوسيولوجية، يعرب من خالهلا الفنان عن هواجسه الذاتية يف قراءة وفحص 
الواقعة،  من  جزًء  يتناول  برصي  مشهد  تقديم  عرب  فيها،  السامية  املعاين 

وبأسلوب فني حيمل يف طياته مشاعر إنسانية واضحة .
الثورة الحسينية )إجرائيًا ( :

طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسني  اإلمــام  هبا  قام  التي  اإليامنية  الثورة  هي 
)C( مع ثّلة من أتباعه وأهل بيته ، ضد معسكر الرش األموي، سنة 61 
للهجرة عىل أرض كربالء املقدسة، والتي استشهد فيها مع جمموعة من آل 
بيته وصحبه ، وكانت تلك الثورة سببًا مبارشًا يف التحّول املعريف والفكري 

الذي طال البنية الدينية والعقائدية لإلسالم احلنيف .
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الف�صل الثاني : االإطار النظري
المبحث األول : الثورة الحسينية )المبادئ واألهداف السامية(

لقد كانت سنة إحدى و ستني مرسحًا لرصاع عنيف بني إرادتني و وقف 
التاريخ مذهواًل بني تلك اإلرادتني إرادة اخلري و إرادة الرش متثلت األوىل يف 
القداسة  فاطمة أضفت عليها  و  بيت عيل  شخصية عظيمة خرجت من 
هالة من اإلشعاع كأنه إشعاع الفجر املنبلج يف كبد الظالم، و متثلت الثانية 
إرادة الرش يف رجل أقل ما يقال فيه انه كان ربيب الرشك و اجلاهلية و حفيدًا 

أليب سفيان و زوجته هند آكلة األكباد .
لقد كان احلسني فرعًا لشجرة التوحيد املمتدة جذورها الطيبة الزكية 
هلاشم سيد العرب يف زمانه و يزيد شوكة من حسك نابت يف تربة سبخة من 
نتاجها، و لقد عكست  أمية من  بنو  أنبتت أخبث شجرة كان  أرض موات 
اجلانبني  كال  أثر  كربالء  أرض  مأساهتا  شهدت  التي  الدامية  الطف  واقعة 
بل أثر تلك اإلرادتني اإلرادة اخلرية اهلادفة لإلصالح و استئصال الرشك و 
الوثنية تلك اإلرادة املتمثلة يف احلسني و صحبه، و اإلرادة الثانية الرشيرة 
اهلادفة للفساد و سفك الدماء و استعباد الصلحاء و األحرار و إعادة اجلاهلية 

بكل أشكاهلا و معاملها كام كان يمثلها حفيد أيب سفيان و آكلة األكباد )15(.
لقد كان لسبي النساء و األطفال و الطواف هبن من بلد إىل بلد أثرًا من 
أرادها  التي  للغاية  املتمم  اآلثار عىل األمويني و دولتهم و كان اجلزء  أسوأ 
احلسني من هنضته فلقد أثار األحزان و األشجان يف نفوس املسلمني و 
كشف أرسار األمويني و واقعهم السيىء للقايص و الداين و أظهر قبائحهم و 
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خمازهيم للعامل و اجلاهل و أوضح للمسلمني يف كل مكان و زمان أن األمويني 
من ألد أعداء اإلسالم يبطنون الكفر و اإلحلاد و يتظاهرون باإلسالم رياًء 
و دجاًل و نفاقًا. و يف الوقت ذاته فلقد كان سبيهم من مجلة الوسائل لنرش 
الدعوة إىل العلويني و مبدأ التشيع ألهل البيت و لعن من شايع و تابع 
و بايع عىل قتل احلسني، و قد أشارت إىل ذلك العقيلة الكربى يف قوهلا 
ليزيد بن ميسون يف جملسه بقرص اخلرضاء : فواهلل ما فريت إال جلدك و ما 

حززت إال حلمك .)16(
جراء  من  انفجرت  أهنا  الثورة  تاريخ  مراجعة  عند  وهلة  أول  يف  يبدو 
عكس  احلقيقة  أن  تبدو  التعمق  بعد  أمية  وبني  اهلاشميني  بني  الثائر  النـزاع 
الثورة قامت عىل أساسني مهمني كانا سبب اشتعال نرياهنا مها:  ذلك وأن 
  األساس األول : قامت ثورة احلسني )8( عىل أساس ديني لألمرين اآلتيني:
اإلسالم  وقــوع  هو  احلــرب  نائرة  اشتعال  يف  واملهم  الرئييس  السبب  أ- 
بن  حممد  ألخــيــه   )8( ــام  اإلمـ وصــيــة  ففي  ــني  األمــوي بــأيــدي  ضحية 
وإنــام  ــًا  ظــامل وال  مــفــســدًا  وال  ــطــرًا  ب وال  أرشًا  أخـــرج  مل  )إين  احلنفية 
باملعروف  آمــر  أن  ــد  أري  )^( جــدي  أمــة  يف  ــالح  اإلص لطلب  خرجت 
)8( طالب  أيب  بن  عيل  وأيب  جــدي  بسرية  ــري  وأس املنكر  عن  ــى   وأهن

ب- كون اخلالفة متعينة يف أهل البيت )( بعد النبي )^( وخاصة احلسـني 
)8( بـوصية من النبي )J( نصـت عليه وعـىل أخيه احلسن )8( )احلسن 
واحلسني إمـامـان إن قاما وإن قعدا( واىل هـذا يشري احلسني )8( يف قوله 
 )ونحن أهل البيت أوىل بوالية هذا األمر من هؤالء املدعني ما ليس هلم(
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برشوط  معاوية  وفاء  عدم  هو  الثورة  عليه  قامت  الذي   : الثاين  األساس 
بموجبها  والتي كان  اإلمام احلسن )8(  بينه وبني  املربمة  الصلح  معاهدة 
رجوع األمر للحسن )8( بعد معاوية إن مل يكن احلسن قد أصابه يشء وإاّل 
فهي للحسني )8( من بعده )أي بعد معاوية( فإن حدث به حدث فألخيه 
احلسني )8( وليس ملعاوية أن يعهد اىل أحد ولكن معاوية بعد أن أتم العقد 
وختمه بخامته وبذل عليه العهود املؤكدة وأشهد عىل ذلك مجيع رؤساء أهل 
الشام مل يف بأي رشط بل وىّل لعهده ابنه يزيد وكان هذا هو املوجب الثاين 

لقيام الثورة احلسينية.)17(
من  وغــريه  املسلم  لإلنسان  احلسني)8(  ثــورة  وقدمت  أعطت  لقد 
تعكس  حية  الثورة  تلك  تزال  وال  الكثري،  العليا  واملثل  والقيم  املنجزات 
كام  املسلمني  حارض  يف  مستمر  وعطاء  حترك  يف  التاريخ  مع  األمة  تفاعل 
تاريخ  النبيلة  الغابر وأغنت بعطائها وأفكارها وأهدافها  كانت يف ماضيهم 
ما  وراءه  خيفون  ستارًا  منه  واملتخذين  أدعيائه  زيف  كشفت  كام  اإلسالم 
ألهنا  إال  ذاك  يكن  ومل  املخلصني،  لدعاته  وسوء  ورش  رشك  من  يضمرونه 
وليدة  تكن  مل  كام  فئة  دون  الناس  من  لفئة  وال  عرص  دون  لعرص  تكن  مل 
عن  وبعيدة  والدوافع  اآلثــار  حمــدودة  سياسية  حتركات  أو  طارئة  ظروف 
مجيع  يف  للمسلمني  الساطع  النور  كانت  بل  وانفعاالهتا،  األمة  أحاسيس 
حتركاهتم اهلادفة إلمتام املسرية باإلسالم إىل اهلدف األسمى والغاية القصوى 
من  واحلرية  والكرامة  الرمحة  رسول   )J( عبداهلل  بن  حممد  ُأرسل  التي 
ولواقعها  األمة  تعيشه  كانت  الذي  للحارض  الصافية  املرآة  وكانت  أجلها، 
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بالتكوين  تتصل  التي  الدائمة  واحلقيقة  أغالله  يف  ترسف  كانت  الــذي 
 . وطموحاته  حاجاته  مجيع  وتلبي  وجمتمعه  وقلبه  اإلنسان  لعقل   الدائم 

عبأت  التي  واالنتفاضات  الثورات  تلك  بني  من  الوحيدة  الثورة  اهنا 
الطويل  الدامي  الطريق  يف  به  ودفعت  حدوثها  منذ  وغريه  املسلم  اإلنسان 
طريق النضال والتحرير من االستغالل واالستعباد والتسلط وأسهمت وال 
الثقافية واالجتامعية والسياسية  تزال تسهم بدور هام يف تكوين الشخصية 
النضالية وحتى  يفقدون حريتهم وروحهم  يوم ذاك  املسلمون  أن كان  بعد 
وجودهم بفعل سياسة احلاكمني األمويني، وقد قامت مع ذلك لألمة نامذج 
واملواقف  األحداث  مواجهة  يف  مواقعها  هلا  ترسم  واالتباع  القيادات  من 
التي تعرتض طريقها يف مسريهتا نحو املستقبل األفضل واملجتمع األفضل، 

واستمرت تلك القيادات يف مسريهتا بالرغم مما كان. )18(
وال يمكن ألحد أن يغفل عام تركته هذه الثورة من آثار يف األيام والسنوات 
التي تلتها رغم كل التشويه والتشويش الذي حياول أن يمنع سطوع احلقيقة 
لناشدها. وباإلمكان أن نلحظ بوضوح آثارًا كثرية هلذه الثورة العظيمة عرب 
األجيال ويف حياة الرسالة اإلسالمية بالرغم من أّنا ال نحيط علاًم بجميعها 

طبعًا وأهم تلك اآلثار هي )19( :
 1. فضح ااُلمويين وتحطيم اإلطار الديني المزّيف: 

ااُلموية  النزعة  للناس حقيقة  بفعل ثورة اإلمام احلسني )8( تكشفت 
املزّيفة  الدينية  ااُلطر  كل  الثائرين  تضحيات  ونسفت  احلكم،  عىل  املتسلطة 
الثورة،  عىل  للقضاء  اجليوش  حتشيد  خالهلا  من  ااُلمويون  استطاع  التي 
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هذا  السقيفة،  خّلفته  الذي  اجلهل  وشيوع  الوعي  غياب  بحالة  مستعينني 
التي جرت يف وضع متوّتر حّساس  باإلضافة إىل كل اخلطب واملحاورات 
من  املعركة  نتيجة  إليه  آلــت  ما  ثم  الــنــزاع.  طــريف  مكانة  للناس  أوضــح 
ودجلهم ودناءهتم  ااُلمويني  خّسة  فاتضحت  والفكر  السلوك  يف   بشاعة 

حني  دمــوّي  سالح  بدون  احلسينية  الثورة  مواصلة  يف  البالغ  األثر  وكان 
واصلت العقيلة زينب بنت أمري املؤمنني )C( فضح اجلرائم التي ارتكبها 

بنو ُامّية ومن ثم توضيح رسالة اإلمام احلسني )8(

2. إحياء الرسالة اإلسالمية:
ااُلّمـــة  لضمري  هـــّزة   )8( احلــســني  ــام  ــ اإلم اســتــشــهــاد  كـــان  لــقــد 
الذي  للمنحدر  مستمر  انتباه  وعامل  املتخاذلة  ــا  إلرادهت بعٍث  وعامَل 
الذين  احلــّكــام  من  سبقهم  ومــن  ُامــّيــة  بني  من  بتوجيه  فيه  تسري  كانت 
األجــيــال .  مــن  يليهم  مــن  اىل  نقّيًا  اإلســـالم  وصــول  عــىل  حيــرصــوا   مل 

لقد استطاع سبط الرسول )J( أن يبنّي املوقف النظري والعميل الرشعي 
انترص  فهل  الطغاة،  هبا  يستبّد  حينام  يصيبها  الذي  االنحراف  جتاه  لاُلّمة 
احلسني )8( يف حتقيق هذا اهلدف ؟ لعّلنا نجد اجلواب فيام قاله اإلمام زين 
العابدين)8( حينام سأله إبراهيم بن طلحة بن عبداهلل قائاًل : من الغالب 
؟ قال )8( : »إذا دخل وقت الصالة فأّذن وأقم تعرف الغالب « لقد كان 
السامية بعد حماوالت  إذ حتقق أحد أهم أهدافه  الغالب  احلسني )8( هو 

اجلاهلية إلماتته وإخراجه من معرتك احلياة 
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3. الشعور باإلثم وشيوع النقمة على ااُلمويين:
يزيدها  ــان  وك الــنــاس،  نفوس  يف  بــاإلثــم  الشعور  رشارة  اشتعلت 
وزينب   )C( احلسني  بــن  ــيّل  ع اإلمـــام  خطابات  واشــتــعــااًل  توهجًا 
الذين   )J( النبّي  عائلة  أفـــراد  وبقية    طالب  أيب  بــن  عــيّل  بنت 
فالشام .  الكوفة  اىل  كــربــالء  مــن  كسبايا  ــون  ــوي ااُلم الطغاة   ساقهم 

يف  حيّدقون  احتشدوا  حني  الكوفة  أهــل  يف   )$( زينب  وقفت  فقد 
وما  فــّرطــوا  ما  عىل  ندمًا  ويبكون  والسبايا،  الشهداء  رؤوس  موكب 
فقالت :  فسكتوا  اسكتوا  أن  إليهم  فأشارت   )J( النبّي  آلل   حصل 

أما بعد:
يا أهل الكوفة أتبكون ؟ فال سكنت العربة وال هدأت الّرنة، إنام مثلكم 
كمثل التي نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثًا، تتخذون أيامنكم دخاًل بينكم أال 
ساء ما تزرون، أي واهلل، فابكوا كثريًا واضحكوا قلياًل، فلقد ذهبتم بعارها 
وشنارها فلن ترحضوها بغسل أبدًا، وكيف ترحضون قتل سبط خاتم النبوة، 
 ومعدن الرسالة ومدار حّجتكم، ومنار حمّجتكم، وهو سيد شباب أهل اجلّنة؟.

وتكلم عيّل بن احلسني )C( فقال:
إىل أيب وخدعتموه،  أنكم كتبتم  تعلمون  اهلل، هل  ناشدتكم  الناس!  أهيا 
لكم  فتبًا  وقاتلتموه؟  والبيعة  وامليثاق  العهد  أنفسكم  من  وأعطيتموه 
رســول  إىل  تــنــظــرون  عــني  ــأي  ب لــرأيــكــم،  ــوأة  وسـ ألنفسكم  قدمتم  ملــا 
ُامتي  مــن  فلستم  حرمتي؟  وانتهكتم  ــرتيت،  ع قتلتم  لكم  يقول  إذ  اهلل 
ــزان ( األح مثري  عن   341  /  3  :  )C( عيل  بن  احلسني  اإلمــام   )حياة 
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عبيد  ــرم  وأكـ ــدًا  ــدي فــرحــًا ش ــرح  ف مــعــاويــة  بــن  يــزيــد  أن  أيــضــًا  وروي 
ابن  وبــني  بينه  اخلـــالف  ــع  ووقـ نــدم  أن  لبث  مــا  ولــكــن  ــاد  زيـ ــن  ب اهلل 
وسّبهم.  ولعنهم  عليه،  وسخطهم  ــاس  ــن ال بــحــال  علم  حــني  ــاد   زيـ
واحليوية  باحلرارة  مفعاًم  عاطفيًا  موقفًا  يمّثل  باإلثم  الشعور  كان  ولقد 
من  بالكثري  دفــع  مما  ــوي،  ااُلمـ احلكم  من  باالنتقام  الشديدة  والرغبة 
نرصة  عن  املتخاذل  موقفهم  عن  للتكفري  العمل  إىل  اإلسالمية  اجلامعات 
الظامل . ااُلموي  احلكم  ملواجهة  ثورة مسلحة  بصيغة   )8(  اإلمام احلسني 
من  نابعًا  عقليًا  موقفًا  هذا  املسلمني  موقف  نعترب  أن  يمكننا  ال  أنه  صحيح 
إدراك فساد احلكم ااُلموي وبعده عن الرسالة اإلسالمية إاّل أنه كان موقفًا 
صادقًا يصعب عىل احلاكمني السيطرة عليه كالسيطرة عىل املوقف العقالين، 
فكان احلكام الظلمة وعرب مسرية العداء ألهل البيت النبوي)3( حيسبون 

له ألف حساب .
4. إحياء إرادة ااُلّمة وروح الجهاد فيها:

ــف،  ــ ــوق ــ امل ــة،  ــ ــري ــ ــظ ــ ــن ــ )ال  .احلسني ثـــــــورة  )راجـــــــــع   
100) : ــم  ــ ــي ــ ــك ــ احل ــر  ــ ــاقـ ــ بـ ــد  ــ ــم ــ حم لـــلـــســـّيـــد  ــج  ــ ــائ ــ ــت ــ ــن ــ  ال

كانت ثورة اإلمام احلسني )8( السبب يف إحياء اإلرادة لدى اجلامهري املسلمة 
الذي ركن  املسلم  اإلنسان  النضالية، وهّزة قوية يف ضمري  الروح  وانبعاث 
اىل اخلنوع والتسليم، عاجزًا عن مواجهة ذاته ومواجهة احلاكم الظامل الذي 
يعبث بااُلّمة كيف يشاء، مؤّطرًا حتركه بغطاء ديني حيوكه بالدجل والنفاق، 
 وبأيدي وعاظ السالطني أحيانًا وُاخرى بحذقه ومهارته يف املكر واحليلة .
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يستسلم  ال  أن   )8( احلــســني  ثـــورة  ــن  م املــســلــم  اإلنــســان  فتعلم 
أفضل  حــيــاة  يف  ورغــبــتــه  ــه  رأيـ عــن  ــرّبًا  ــع م يــرصخ  وأن  ــاوم،  ــس ي وال 
اجلــامهــري . ــا  ــرض ب ــل  ــ األق عــىل  أو  بــالــرشعــيــة  يتمتع  حــكــم  ظــل   يف 
ونجد انطالقات عديدة لثورات عىل احلكم األموي وإن مل ُيكتب هلا النجاح؛ 
إاّل أهنا توالت حتى سقط النظام. ورغم أن أهدافها كانت متفاوته إاّل أهنا 
كانت تستلهم من معني ثورة احلسني )8( أو تستعني بالظرف الذي خلقته. 
فمن ذلك ثورة التوابني )تاريخ الطربي : 4 / 426، 449 (التي كانت رّدة 
فعل مبارشة للثورة احلسينية، وثورة املدينة، وثورة املختار الثقفي]9[ الذي 
متكن من حماكمة املشاركني يف قتل احلسني)8( وجمازاهتم بأفعاهلم الشنيعة 
وجرائمهم الفضيعة، ثم ثورة مطرف بن املغرية، وثورة ابن األشعث، وثورة 
 زيد بن عيّل بن احلسني )C( )مقاتل الطالبيني :  135( وثورة أيب الرسايا.

لقد أحيت الثورة احلسينية روح اجلهاد وأّججتها، وبقي النبض الثائر يف ااُلّمة 
حّيًا رغم توايل الفشل الالحق ببعض تلكم الثورات. إاّل أن ااُلّمة اإلسالمية 
أثبتت حيوّيتها وختّلصت من املسخ الذي كاد أن يطيح هبا بأيدي ااُلمويني 

أسالفهم .
لقد كانت واقعة الطف املعني املعطاء للقيم السامية واملثل اإلنسانية العليا 
واملبادئ الثورية واجلهادية التي تسمو من خالهلا الروح اىل عامل امللكوت، وال 
مبادئهم  الثائرون  يستمد  وأن  واجلهاد،  التحرر  مدرسة  الثورة  تكون  أن  غرو 
وأهدافهم منها وأن ينهلوا من عطائها الثر فإهنا ثورة املجتمع اإلنساين ضد الظلم 
والفساد، وقد سارت الثورة احلسينية بإجتاهني مهمني أألول : حريب، تضمن 



160

�صرديات اخلطاب التعبريي للثورة احل�صينية يف الر�صم العراقي املعا�صر 

فعاليات الثوار القتالية، والثاين : إعالمي، أضفى صدى إعالميًا عظياًم يف أوساط 
الرأي العام، فكان االمتداد اجلهادي للثورة الذي أحيى وقعها وأنعش روحها 
بعد ما حاول الطغاة إماتتها وقربها يف أرض كربالء، وأخذ اإلمام السجاد وعمته 
السيدة زينب )( عىل عاتقيهام مسؤولية تفعيل هذا اإلجتاه من خالل تصدير 
الثورة وتشييعها وبثها يف اآلفاق والدفاع عن قضيتها وأهدافها النبيلة ومحايتها 
من اإلندراس بفعل اجلناة األمويني، وكان من ثامر تكامل اإلجتاهني، جتيل صدى 
الثورة واتساع تأثرياهتا الروحية وتعرية آل أيب سفيان وفضح أعامهلم املنكرة .)20(
وتتضح املحموالت القيمية للجهاد يف واقعة الطف، عرب مستويات متعددة 
من السلوك اإلنساين، فهنالك عبارة يكررها خطباء املنرب احلسيني عرب التاريخ 
وهي )يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزًا عظياًم( واخلطاب بصيغة احلال - للحسني 
ثالثًا،  وتربية  ثانيًا،  وموعظة  أواًل،  عربة  العبارة  هذه  ويف  وأصحابه،   )8(
والرتكيز يكون عىل )معكم( واملعية هنا قد تكون مكانية، وقد تكون زمانية، وقد 
تكون معنوية، فاملتكلم هبذه اجلملة يتمنى أن يكون مع شهداء كربالء يف الزمان 
واملكان املعينني اللذين كانوا فيهام، وأخرى يتمنى أن يكون معهم معنويًا، واألداة 
)ليت( للتمني واملشهور يف علوم العربية أن التمني ال يكون إال للمستحيل )21(.

اإلمام احلسني )8(، عطاء مستمر ودائم، عىل  لثورة  العطائي  الزخم  إن 
الدرب  ينري  الذي  املشعل  بمثابة  فهي  واألجيال،  والدهور  الصور  خمتلف 
للثائرين، يف سبيل رسالة احلق، الرسالة اإلسالمية اخلالدة، فهي كانت وال تزال 

وستكون نرباسًا لكل إنسان معذب ومضطهد عىل هذه األرض. )22(
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المبحث الثاني : 
الثورة الحسينية في الرسم العراقي المعاصر)كاظم حيدر أنموذجًا (

هناك نغمة رثائية وسمت غالبية أعامل )كاظم حيدر( منذ أن رسم عددًا 
كبريًا من اللوحات عن استشهاد اإلمام احلسني)8( يف كربالء التي عرفت 
بـ)ملحمة الشهيد(، فالوحي الديني اإلسالمي يأيت )كاظم حيدر( عن طريق 
حسه للمأساة يف إشارات و رموز اإلنسان متحديًا و إن يكن سجينًا، و إن 
يستشهد و تقطع أوصاله: كان هذا موضوع )كاظم حيدر( ملدة طويلة. و قد 

استقى بعضه من التاريخ العريب اإلسالمي كام يفهمه )23(.

 إن )ملحمة الشهيد( التي تروي قصة اإلمام احلسني )8( هي العمل األكثر 
أسطورة  لفكرة رسم  استمرارًا  الفنان  نظرية  كانت  فقد  اجلانب  هذا  من  جرأة 
تستثمر الرموز لصالح املعارصة، و قد حاول هبذا العمل أن يعرب يف يشء من 
البطولة و التحدي اإلجيايب، عن أفق اللوحة و جعلها تؤدي وظيفة تعليمية، فكل 
يشء يف هذا العمل أخالقي و لكن علينا أن ال هنمل اجلانب اجلاميل، و طريقة 
التعبري عن املأساة، بدراما قريبة اىل املرسح من هنا يمكن القول إن )كاظم حيدر( 

خرج عىل حدود الرسم الشائعة هبذه اخلاصية، بل و املبالغة فيها )24(
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معه  حيمل  كان  و  خاص.  طراز  من  األحداث  يعترب  حيدر(  )كاظم  إن 
بذور الثورة الناضجة منذ أواخر اخلمسينيات لتتفجر يف ما بعد تاركة دويًا 
يف  إجيابية  و  جسيمة  متغريات  إحداث  عاتقه  عىل  أخذ  قد  و  لآلن،  هيدأ  مل 
بنية الرسم العراقي. وقد مّهد هلذا التحول ببضع رسومات بدأها مع أواخر 
بـ)ملحمة  اخلمسينيات حتى تفجرت بقوة مع أواسط الستينيات بام يعرف 
الشهيد(، و كان هذا املعرض من نوع األحداث الثقافية و التشكيلية املهمة، 
و به كشف الفنان عن آلية بنائية وضعت احلد لطرازية اإلحياء و الوصف، 
متجهًا بام هو حتلييل تركيبي، و لعل هلذا التحويل باعثًا تكعيبيًا يف املقام األول، 
يوم انتهى كل من )براك( و )بيكاسو( من حتطيم ما تبقى من النزعة الوصفية 
التي سادت الرسم األوريب، و كان هذا املنعطف مل يزل حيدث أثره يف الرسم 
العاملي يف شتى بقاع األرض. و قد أخذ )كاظم حيدر( هذا اإلنجاز بمزيد 
من العناية ليقلب موازين الرسم العراقي رأسًا عىل عقب كام يقال مصورًا 
نازعًا  الرش،  و  اخلري  بني  الرصاع  ألزلية  وثائق  منها  جاعاًل  التاريخ  فواجع 
لباسها التارخيي و اجلغرايف باملعنى الدقيق هلذا الوصف، متيحًا املجال واسعًا 
أمام القارئ و هو يواجه األمل اإلنساين املحض واخلسارات التي تتعرض هلا 

اإلنسانية دون هوادة .
و )كاظم حيدر( ال يرسم عىل وفق هذه القراءة بطريقة تقليدية و كل يشء 
املشاهد بحدة  الفرشاة مهمة تكسري  عنده يستحيل اىل حطام، وقد أخذت 

ليس لنا عهد هبا من قبل هبذا املستوى من الرضاوة )25(
إن جتربة )كاظم حيدر( قد مست جوهر الصالت بني الفن و املوضوعات 
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الكربى التي تعنى باحلقيقة اإلنسانية و املطامح الغريزية الطبيعية، و بعد إذ 
إمكانية الدخول اليها عن طريق الفن املجرد من الرغبات الزائفة، و التشديد 
مع  اإلنساين  التعاطف  و  التوتر  نسبة  من  يزيد  بام  الرموز  بعث  فكرة  عىل 
األبطال و املواقف الفكرية املقرتحة. و كل ذلك جيري ضمن الوعي الذي 

تطغى عليه الرغبة يف اإلحتفاء باإلنسان )26(.
 

و )كاظم حيدر( الفنان الذي نذر حياته لشيوع قيم الشهادة و البطولة كان 
يدرك متامًا أن هذا الطريق سيوفر له أرباحًا ألنه يوصل اىل احلقيقة اإلنسانية 

بال تزويق )27(.
ذلك املوكب التارخيي املهيب، يف مشهد عظيم من اخليول والفرسان و الدروع 
الينا من أعامق  يأيت  السيوف و احلتوف، كان  الشفار و  اهلياكل، و األسنة و  و 
الزمان و كأنه يزحف اىل قبة هذا العرص، من وراء الغيوب، و اهلبوات و حريق 
الرمضاء. ثم يستقر عىل مهاد اللوحات، فال يتحرك، و ال ظالله تتسطح عىل 
الرمال و تنوس، ذلك ألنه ما بات حيمل إال ثقل املأساة. فام وراء هذه األجساد 
إال أقدارها و أيام عذاهبا، و قد تغرب عنها شمس النهار أو تغطيها برود الليايل، 
و لكنها ال تستطيع أن متسح عنها قصائد احلزن و ال إمارات الصرب و اإلحتساب.
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هنا ال يتوقع املرء أن يعثر عىل الفن و املوت معًا إاَل و مها ملفوفان ببريق 
الشهادة. و هلذا فقد آثر الفنان كاظم حيدر أن يؤكد عىل عنرص القوة التي 
متلكها األسطورة، فوضع لكل موكب عنوانًا مقروًء بقيمته الرمزية و ليس 
بقيمته التشكيلية وحدها، و هكذا بات عىل الفن أن يسجل يف دفرت مذكراته 

هذه العناوين :
باٍق كاألفالك تدور.

ياقوم ..هنا صوت ينادي قريت.. 1
إنه ذكرى اللقاء.. 2
إنه اهليكل يعلو من جديد.. 3
إنه يفنى و يفنى ليعود.... 4

و لكن، أو يمكن لقلب برشي أن يدرك عنف املوقف، إذا كان ما ينتظره 
الشفار  تلك  ستجرحه  ما  إن  و   ... ؟  السيوف  من  غابة  الطريق،  هناية  يف 

املسنونة من أفعال غادرة، سيزود التاريخ برمز من رموز اخللود )28(.
وكان معرض )ملحمة الشهيد( قد صادف استحسانًا منقطع النظري لدى 
اجلمهور و النقاد عىل السواء فاعترب يف حينه كشفًا للواقع اجلديد من خالل 
صيغة فنية حديثة، غنية بطاقاهتا الرمزية و التقنية عىل السواء. و الواقع إن 
بيكن-بيكاسو،  فرانسس  تأثريات  فيها تظل من  و األسلوب  التقنية  طبيعة 
واضحًا ألسلوب  استخدامًا  حيدر،  فن  جيد يف  أن  املشاهد  يستطيع  بحيث 
الفنان أن يكشف عن  نتبني فيه ما حاول  نصف تشخييص، كام نستطيع أن 
طبيعة املضمون املأساوي و اإلنساين، خالل أكثر من ثالثني لوحة، و البد أنه، 
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أي الفنان، كان حريصًا عىل توظيف السطح التصويري للقيمة االقتصادية، 
فاستخدم )التحوير( يف األشكال اإلنسانية و احليوانية و الطبيعية عىل السواء، 
و من أجل أن يكتفي بأقل ما يستطيع من التفاصيل، مفضاًل جودة التعبري 
هنا  األلوان]و هو  من  بأقل عدد ممكن  التلوين  اىل  نقاوته حتى يف جلوئه  و 
يقتفي أثر بيكاسو]. يف حني حاول أن يغذي شعور املشاهد ألعامله بأمهية 
)فضاء اللوحة(، مستخدمًا أحيانًا بعض اخلطوط، بإجتاهات متعددة أفقية أو 

عمودية أو حمورية )29(.
التاريخ.  مستوى  عىل  االنتقادي،  األسلوب  يظهر  الشهيد،  ملحمة  ويف 
لكن الفنان مل يكرر لوحاته، إنام كان عىل وعي أن الزمن ال يسمح له بالنمو 
التدرجيي لألسلوب. هلذا راح يعرب عن رؤيته بأكثر من أسلوب، و بأكثر من 
رؤية و هبذا البحث خلص مفهومه االنتقادي للفن. و فكرة املفارقة عنده، 
و إن كانت ذات صلة باملرسح، إال إهنا توضح بأن األسلوب الفني يمتلك 

قدرة تصوير املتناقضات )30(.
إن )اإلنسان( يف هذه امللحمة، أبدي و مستمر. أما )التاريخ( فهو ليس إال 
وسيلة لتأكيد هذا البقاء، لذلك نجد بأن اإلنسان يملك بناًء جسديًا راسخًا 
يشغل معظم فضاء اللوحة، و هو يواجهنا بعزم كام لو كان خملوقًا أسطوريًا 
فاإلنسان  ذلك،  يف  عجب  ال  و  العصور،  مواكب  عىل  مطلق  هبدوء  يطل 
التاريخ بكل تفاصيله، ألنه يملك قدرته اخلارقة عىل الكشف و البوح  هو 
الوقت نفسه يظل شاهدًا  أنه يف  القادر عىل حتريك األحداث، كام  الفعل  و 
عليها، بكل ما فيها من قيم نبيلة، و سقوط أخالقي فاجع، و هو بذلك، إنام 
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يعمم احلالة عىل البرش مجيعًا، ليربز من خالل تعقيداهتا و تناقضاهتا، معنى 
)الشهادة( و عظمة )الشهيد(.

إن أسلوب الفنان يف معاجلة مضامني لوحاته، يتجه يف أغلب األحيان اىل 
اإلحياء األسطوري من خالل مالمح املخلوقات التي يرسمها، فهو يعامل 
اخليول مثاًل بشكل يضفي عليها بعض الصفات البرشية، فالبعض منها حيمل 
وجوهًا إنسانية، وكأهّنا متارس اإلحساس و االنفعال ضمن أجواء امللحمة، 
التي  الشعبية  الدينية  بالصور  املبكر  تأُثره  اىل  يعود  املعاجلة  مرد هذه  لعل  و 
كان يامرس رسمها أو نقلها من صور أخرى أصلية بتكليف من أصحاب 
إحدى  رواه يف  )كام  الفنية  الصغرية يف مطلع حياته  التجارية  املطابع  بعض 
جلساتنا اخلاصة أيام الدراسة يف معهد الفنون اجلميلة 1954- 1959( و 
هكذا جتتمع كل هذه العنارص الشكلية لتبدع خملوقًا تتوحد فيه النقائض، و 
جتتمع يف تكوينه صفات األنس و احليوان يف ذات الوقت، وهي الصفات 

التي تؤلف اجلانب املهم من خصائص الفنون الشعبية )31(.
من  احلـــي  الـــدرامـــي  ــب  ــان اجل هـــذا  ببحث  اهــتــاممــنــا  مبعث  ولــعــل 
تــنــبــؤيــًا، و أن  الــفــنــان كــان  اىل أن حــدس  يــرجــع  ــدر،  ــن كــاظــم حــي ف
اآلتية. لــألحــداث  استقراء  و  تأمل  نظرة  كانت  املستقبل  اىل  نظرته 

انعطافًا  الشهيد(  :)ملحمة  عنوان  محل  الذي  املعرض  ذلك  سجل  لقد 
املوضوع  اختذ  العراق، حينام  التشكيلية يف  تاريخ احلركة  تارخييًا واضحًا يف 

الواحد ُكاًل موضوعيًا متكاماًل مل يسبق لفنان عراقي أن اختذه من قبل.
امللحمة،  التي شكلت وحدات هذه  اللوحات  إنه دراسة شاملة لسلسة 
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تقابلها  املنهكة،  فاخليول  نقائض.  العامل من  ذلك  بام يف  اإلحاطة  اىل  تقودنا 
يف اجلانب اآلخر، خيول مستفزة مستنفرة. و ضخامة السيوف التي شكلت 
اىل  حتول  ما  رسعان  زائفًا  انتصارًا  حققت  متأزمًا،  تارخييًا  ظرفًا  باحتزامها 
ذلك  النهاية،  يف  بقي  و  النكراء(..  )اجلرائم  بعار  اتسمت  تارخيية  فضيحة 
السيف الوحيد الذي ُمنح من الشجاعة، بقدر ما جرد تلك السيوف الغادرة 

من كل صفة للنبل العسكري )32(.
إن أبرز مميزات فن كاظم حيدر جتلت يف رسوم ملحمة الشهيد التي تقص 
.)33( كبرية  قطعة  بأربعني  كربالء  يف   )( احلسني  اإلمام  استشهاد  مأساة 

اإلنـــســـاين  املـــضـــمـــون  ذات  ــة  ــل ــي ــم اجل ــه  ــاتـ ــروحـ أطـ يف  وحـــتـــى 
الــرمــاح  و  اجلــيــش  و  ــفــرس  ال و  ــارس  ــف ال نــرى  الشهيد(  لـ)ملحمة 
.)34( ــار  ــ آث و  ــة  ــوازن ــت م تــقــاطــيــع  يف  أواًل  اإلنـــســـان  و  الـــــدروع  و 
ويذكر شوكت الربيعي يف كتابه )لوحات و أفكار( أن ثمة مفهومًا متميزًا 
ميثولوجيًا تارة و انطباعيًا تارة أخرى يف أعامل الفنان كاظم حيدر ابتداًء من 
)لوحات الشهيد( حيث تبدأ اإلشارة اىل املسلك التشكييل و مادهتا الذهنية 

و أبعادها التارخيية ووحدة الفكر فيها. )35(.
املؤرش  بمثابة  الشهيد يف عام 1965 كان  واخلالصة أن معرض ملحمة 
أنه  البد  و  الستينيات،  مرحلة  يف  العراقي  التشكييل  الفن  ملستقبل  الواضح 
جديدة،  رؤى  عن  البحث  أجل  من  الفنانني  للشباب  حينه  يف  حافزًا  كان 
آثارها  سنجد  كنا  أخرى  أحيانًا  ملحمية  و  أحيانًا  متيافيزيقية  أبعاد  ذات 
أيضًا. السبعينيني  ربام  و  الستينيني  الفنانني  بعض  أعامل  يف  اجلذور  عميقة 
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الف�صل الثالث : اإجراءات البحث
المجتمع :

بالرتكيز  اهتمت  التي  النامذج  من  العديد  احلايل  البحث  جمتمع  تضمن 
عىل فعل السـرد يف الفن املعارص وقد اعتمد الباحث عىل مجع هذه النامذج 
االكاديمية  الدراسات  بعض  ومن  املصورة  الفنية  املوسوعات  بعض  من 
املعلوماتية )االنرتنيت( . الشبكة  الشخصية فضاًل عن  املعارض  أدلة  ومن 

عينة البحث :
الفنانني  أعامل  من  الفنية  النامذج  بعض  قصدية  بطريقة  الباحث  اختار 
العراقيني التي تناولت رسديات الطف يف أعامهلم والبالغ عددها )5( نامذج 

مصورة .
حتليل العينة : يتم التحليل وفق حماور ثالثة:

الوصف البرصي للمشهد التصويري .. 1
الكشف عن بنية العمل الفني . 2

)العنارص واألسس( .
تقنيات اإلظهار.. 3
الكشف عن رسديات اخلطاب . 4

احلسيني يف الفن .

تاريخ اإلنتاج : 1965املادة: زيت عىل خشباسم الفنان : كاظم حيدر

العائدية: مركز الفنون بغدادالقياس :143× 117سماسم العمل : مرصع إنسان

دأب )كاظم حيدر( عىل أن يستوحي الرموز اإلنسانية ويطرحها بصياغة 

نموذج رقم )1(
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معارصة، باعتبار اإلنسان قيمة عليا ويأخذ ذلك احليز األول يف الفن، فهذا 
العمل حيمل دالالت درامية إنسانية ذات مناخ أسطوري من خالل خلق نوع 
من املعادلة بني الشكل واملضمون مع استلهام الرتاث بام فيه من قيم إنسانية، 
إذ حيمل العمل داللتني : االوىل مادية تتمثل بالبنية الداخلية التي مثلت البنية 
التشكيلية بمستوياهتا، كاللون واخلط والعالقات األخرى، أما الداللة الثانية 
الداللية ضمن  التي تبث إشاراهتا  البنية االتصالية اخلارجية  فتتمركز حول 

صيغة التشفري )اجتامعي ـ ديني(، فهي مرتبطة بواقعة )الطف( الشهرية .
بدراما  اإلمــســاك  حيــاول  متجسدًا  حسيًا  ــزًا  رم بوصفه  هنا  والعمل 
)عاشوراء( وهو حيمل دالالت ضمنية من خالل العام واخلاص إذ يفصح 
عن قضية استشهاد )اإلمام احلسني بن عيل (يف معركة الطف، وهذا ما 
)اإلمام  مرصع  اخلاص  اىل  إنسان  مرصع  العام  من  ينتقل  املوضوع  جيعل 
احلسني 8( وهذا التداخل الضمني ال يلغي الدالالت الضمنية بل يعززها 
 ويزيدها قوة، فاملشهد رسم بأسلوب حكائي رسدي للواقعة، فاحلسني
ومعسكره يف اجلانب االيمن، اما االعداء يف اجلانب االيرس مع فاصل بينهام. 
ويرفدنا العمل بام حيتويه من )الفرسان، اخليول، النساء، واخليام، والسيوف، 
والدماء النّضاحة، والشمس وإشعاعها(، وتلك عنارص الواقعة وعالماهتا 
وأدواهتا الفاعلة، وما متت به من صلة واقعية من حيث دالالهتا، ومن حيث 

تأويل هذه الدالالت بعد انتشارها داخل رحاب العمل .
القيمة  عن  البحث  أمهية  عن  يفصح  حيدر  كاظم  الفنان  كان  هنا  من 
ويكون  الواقعة،  يف  املهمة  التفاصيل  تقيّص  خالل  من  للحدث،  التعبريية 
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تفرض  التي  الوجدانية  والدالالت  املعاين  إجتاه  بقوة،  حارضًا  الرسد  فعل 
الزمان  ببنيتي  املتصل  الرسدي  الوصف  حلالة  نتيجة  املتلقي  عىل  حضورها 
واملكان، عرب خصوصية التعبري عن طبيعة التكامل الفكري الذي طبع قضية 

االستشهاد وما حلق هبا من تفاصيل متعددة .

تاريخ اإلنتاج : 2010املادة: مواد خمتلفة عىل كانفساسم الفنان : صفاء السعدون
العائدية:متحف الديوانية القياس :130× 200سماسم العمل : عالمات اإلثم

للفن التشكييل

حيقق الفنان السعدون هنا طاقة تعبريية عالية، من خالل الفعل الرسدي 
النكراء،  اجلريمة  ارتكبت  التي  املرتبكة،  الرشيرة  فيه احلشود  تتّجمع  الذي 
وأحدثت هدمًا لوثوقيات الدين اإلسالمي احلنيف، وأركانه، والشخصيات 
تم رسمها بأسلوب السيادة الشكلية فقط، لكن السيادة احلقيقية هي للجسد 
الطاهر املسجى، الذي مل تظهر منه إاّل قدما اإلمام احلسني )8(، فاخلوف 

نموذج رقم )2(
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التي  املرعوبة  الوجوه  بداللة  شديدًا،  مأخذًا  الكفر  جبهة  من  أخذ  الشديد 
محلت عالمات اإلثم واجلبن والرذيلة، ولذلك تنساق البنية اجلاملية لصورة 
الرسدية  اخلصوصية  من  حالة  خلق  نحو  اليسار،  أسفل  يف  الطاهر  اجلسد 
قيم  تقديم  هو  اللوحة  هذه  يف  الفنان  به  أتى  فام  املطلقني.  واملكان  للزمان 
أمام مشهد عظيم، تكون  البطولة واحلق بمنهج رومانتيكي درامي، وكأننا 
إشارة  بمثابة   ،)8( احلسني  لإلمام  الطاهر  للجسد  اإليقونية  الداللة  فيه 
أن  نجد  ذلك  مقابل  يف  الفضيلة،  لقيم  املحمول  املعنى  تناظر  سيميولوجية 
احلشود البرشية التي اعتدت عىل اإلمام )8( كانت حتمل املعاين واإلشارات 
اإليقونية للقيم السلبية، فرغم الداللة العددية للمعتدين، إال إن الفنان كان 
الكثرة  عن  ختتلف  التي  احلقيقية  الكثرة  مفهوم  يعلل  تأويليًا  عمقًا  حيمل 
العددية لتلك احلشود. إن تناول هذه الفكرة الرسدية هبذه الطريقة العميقة، 
يتقىص  كان  )السعدون(  الفنان  وأن  سيام  ال  مألوف،  غري  رسديًا  حفرًا  يعد 
التعبري اإلنساين، بكل ما حيمله من هم، ووجع، وطاقة  يف رسوماته طبيعة 
منه،  قريبني  يكونون  ما  عادة  فشخوصه  العاطفي،  باحلس  مفعمة  وجدانية 
حيبهم وجيّسد صورهم بأسلوب شاعري مثل الفقراء واملظلومني واملعوزين 
واملحرومني والبسطاء من الناس، إال إنه هنا يعالج الشخوص الذين ارتكبوا 
و)التعبري عن   ) )الرفض  انتقادي حيمل يف طياته  بأسلوب  القتل واجلريمة 
االحتجاج ( و)توجيه أصابع االهتام لآلثمني (، من خالل جتسيد صورهم 

ومالمح وجوههم بالبشاعة والكراهية واالشمئزاز.
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تاريخ اإلنتاج :2010املادة: أكريلك عىل كانفساسم الفنان : فاخر حممد
العائدية: مقتنيات خاصةالقياس :80 × 100 سماسم العمل : مبدأ احلّرية

واقعة  حياكي  عالمايت  وبأسلوب  الرسد  فاعلية  من  حممد(  )فاخر  الفنان  يرمز 
الطف، وفقًا للمواجهة األبدية بني اخلري والرش، فثمة طائر أبيض حيّلق يف السامء، 
يرمز اىل مبادئ اإلمام احلسني)8( السامية يف التحرر من الطاغوت ونرش العدل 
واملساواة، يقابل ذلك جمموعة من السيوف يف مساحة محراء من الدم أسفل اللوحة، 
وحييط هبا رشيط من اللون األخرض تستقر فوقه صورة رامزة لكف )وهي إحياءة 
داللية لكف اإلمام العباس 8(، إن الفنان هنا يامرس نوعًا من التعبري عن عمق 
املأساة بداللة اللون األمحر، وعمق الظالم يف األعىل، لكنه ترك للطائر األبيض جمااًل 
للتحليق نحو السامء، يف إشارة اىل أن مبدأ احلرية والسالم هو الذي انترص عىل الكفر 

والطغيان واجلربوت.
إن هيمنة اللون األمحر، يف اللوحة هو إفصاح حقيقي عن قوة احلدث الرسدي 
والفكرة املتصلة به، والتي قادت الفنان اىل التعبري عنها من خالل فاعلية األثر اجلاميل 
والتعبريي الذي حيقق جذبًا يرصيًا واضحًا للمتلقي، وهنا البد من التأكيد عىل أن 
التعبريية رسديًا، وفقًا خلصوصية  القيمة  الفنان )فاخر حممد( كان يستشعر طبيعة 
االستخدام اخلاص للوحدات البرصية املشّكلة لكلية التكوين. فيصبح التجريد نمطًا 
إدراكيًا يف اللوحة، ألن التفاصيل املعلومة، حارضة يف الذاكرة اجلمعية، أما التفاصيل 
الذهنية فهي متثل طبيعة القراءة اخلاصة للحدث الرسدي وللزمان واملكان، وهذه 
اخلصوصية هي التعريف يقيمة النزعة التعبريية، التي وجدت هلا حضورًا واضحًا، يف 

نموذج رقم )3(
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اللوحة من خالل األلوان املميزة لألمحر واألخرض والبّني الغامق، فضاًل عن الرموز 
واإلشارات )الكف، الطائر، السيوف (. ومن البعد التعبريي يتقىّص الفنان طبيعة 
النقدية لألسلوب  التحليل والرتكيب يف صياغة املشهد التصويري، ألن اخلاصية 
التعبريي تفرض أنموذجًا ذاتيًا لتفسري وقراءة املعنى املخبوء يف بواطن األشياء، ال 

سيام تلك التي مل جتد هلا طريقًا كافيًا للتعريف بمحتواها العام واخلاص .

تاريخ اإلنتاج :2011املادة: أكريلك عىل كانفساسم الفنان : كاظم نوير 

العائدية: مقتنيات خاصةالقياس :100 × 100 سماسم العمل : ميدان املنازلة

يعرّبالفنان كاظم نوير عن هاجس الرضورة التعبريية التي تنتج حمّصالت 
املعطى التعبريي يف الفن، نتيجة الفرضيات اجلاملية التي ختتط هلا جتربة الفنان 
أخرى، ويف  تارًة  الروحي  بالواقع  ومتّصاًل  تارًة،  املادي  للواقع  مفارقًا  نسقًا 
ضوء هذا الفهم تتجىل طبيعة الفكرة الرسدية لواقعة الطف هنا يف هذه اللوحة، 
بام حتمله من مآيس وأحزان، ضمن دائرة التقيّص والغوص يف أعامق املنازلة 
ما حتمله  والشجاعة والصمود من جهة وبني كل  البطولة  قيم  بني  التارخيية 

نموذج رقم )4(
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الصفات السيئة جليش يزيد بن معاوية )لعنة اهلل عليهم(، من جهة أخرى .
فاللوحة غارقة يف الدماء، بداللة اللون األمحر ونالحظ اخليول يف أعىل 
اليمني، واجلنود املدججني بالسالح يف وسط اليمني، وحييط هبم من األعىل 
ما  عيان عىل  أبيض شاهد  فرس  اجلنود،  أولئك  أمام  ويقف  أصفر،  رشيط 
طائر  أيضًا  يقف  فيام   ،وصحبه بيته  وآل  اإلمام  بحق  الكفر  جنود  اقرتفه 

اصطبغ باألمحر وهو شاهد آخر عىل تلك اجلريمة .
االتصال  حلــدود  رسديــة  تواصلية  يــامرس  اللوحة  هــذه  يف  الفنان  إن 
للثورة  السامي  املعنى  ألن  وذلك   ،) و)احلدث   ) )الفكرة  بني  واالنفصال 
احلسينية مل يقترص عىل ما حدث يف العارش من شهر حمرم احلرام، وإنام تعدى 
ذلك املعنى اىل حدود زمانية ومكانية مفارقة لذلك اليوم، ألن الثورة احلسينية 

كانت منارًا للبرشية مجعاء .
)ميدان  لوحة  يف  والشكلية  واللونية  التقنية  املعاجلات  كانت  هنا  من 
املستوى  لفكرة االنعتاق من  الذايت واملوضوعي  املعادل  تدّلل عىل  املنازلة( 
ختطي  بمثابة  وهو   ) مرئي  )الال  منظور  الال  املستوى  اىل   ) )املرئي  املنظور 
ُبني  الذي  التصويري  املشهد  لبنائية  فاعلة  التقليدي، وإعادة صياغة  للرسد 
وكذلك  الديني  املوروث  ذات  للقضايا  تناوله  يف  الفنان  الهتاممات  وفقًا 
التداول  بفعل  متصاًل  الرسد  فعل  يغدو  وهكذا  املحيل،  الشعبي  املوروث 
الفكري للواقعة التي جسدها الفنان هنا من وجهة نظر مجالية فنية رغم كل 

ما محلته تلك الواقعة من آالم ومعاناة لإلنسانية .
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تاريخ اإلنتاج : 2011املادة: أكريلك عىل كانفساسم الفنان : عاصم عبد األمري

العائدية: مقتنيات خاصةالقياس :90 ×150 سماسم العمل : رسالة اإلسالم

االستشهاد  قصة  تضمني  عىل  ينطوي  فكري  بعد  ثمة  اللوحة  هذه  يف 
األبدى  اخللود  خلطاب  رسدية  حمموالت   ،)8( احلسني  لإلمام  التارخيية 
واحلوارات  والرايات  واخليام  والسيوف  والرماح  فاخليول  الواقعة،  لتلك 
التي  الداللية  اإلحياءات  هي  الرش،  ومعسكر  اإلمام  معسكر  بني  التارخيية 
أفضت اىل صريورة البحث التعبريي يف فن الرسم لدى عاصم عبد األمري، 
درامي  مناخ  بلورة  خالل  من  اجلزئية  والتفاصيل  األشكال  يستعرض  فهو 

مؤسس علو واقعية األحداث وجسامتها .
يقول الفنان عاصم عبد األمري)إنني أقرتب من الواقعة، وفقًا لوجهة نظر 
رامزة، فال نرى يف مرسح احلدث االفرتايض سوى شعاعًا يصل بقعة الضوء 
امللقية عىل األرض بالشمس احلمراء وهي نصف مضيئة حزناً عىل استشهاد 

احلسني 8)33((.
إن االختزالية الواضحة يف رسم األشكال هي باحلقيقة تعبري عن حمتوى 
رسدي ذهني وليس حيس، بإعتبار أن فرضية اإلنتقال من احليس اىل الذهني 
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تتالءم اىل حد كبري مع فكرة الرسد اخلاصة بقضية استشهاد اإلمام احلسني 
)8(، ألن حمتواها كان حيمل دالالت الرفعة والسمو واملجد، وكذلك قيم 
املخبوءة،  املعاين  اللثام عن  يميط  الفنان  العدل واحلق واخلري، ولذلك كان 
رافقت  التي  اإلنسانية  املعاناة  رسد  عن  التعبري  هاجس  سيشّكله  ملا  وفقًا 
بــ  املتمّثل  اجللل  احلدث  مع  التعامل  يف  والغلو  اآلثم  واالعتداء  البشاعة 
)طريقة االعتداء والتعدي عىل آل بيت النبوة (. وقد يكون مسعى الفنان 
السامية  املعطيات  رصد  يف  استخدمه  الذي  التعبريي  األسلوب  تناول  يف 
للثورة احلسينية، ناجتًا عن ممارسته لألسلوب التعبريي منذ عقود عديدة من 
أمهية  اىل  استنادًا  الرسدية،  الفكرة  حضور  من  يعزز  كان  أنه  ويبدو  الزمن، 
أبستمولوجيًا  بعدًا  الدرامي وإعطائه  املشهد  بنية  الرسدي يف ترشيح  الفعل 

مغايرًا لتداولية املشهد من وجهة نظر تقليدية أو كالسيكية .

خمتلفة اسم الفنان : شوقي املوسوي ومــواد  أكريلك  املــادة: 
عىل كانفس

تاريخ اإلنتاج : 2012

العائدية:مقتنيات خاصةالقياس :300 ×100 سماسم العمل : مرد الرؤوس

نموذج رقم )5(
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يتيح  فاعل،  رسدي  أنموذج  عىل   ) الــرؤوس  )مرد  لوحة  بنية  تنطوي 
للمتلقي فرصة التأمل املتصل بفعل التعبري، يف قصة مرد الرؤوس املعروفة 
صاحبت  التي  اآلالم  من  الكثري  واالجتامعي  النفيس  بمحتواها  تثري  والتي 
قضية االستشهاد اجلامعي لألئمة األطهار وآل بيتهم وأصحاهبم، وكذلك 

التفاصيل التي أعقبت يوم العارش من حمرم احلرام .
الرؤوس ( ضمن  )مرد  املوسوي عىل تضمني قصة  الفنان شوقي  عمل 
استشهاد  قضية  تناول  مهم،  شخيص  معرض  يف  أقامها  فنية  أعامل  سلسلة 
اإلمام احلسني )8(، وكانت حتمل يف معطياهتا آثارًا مجالية واضحة، فضاًل 
عن إمكانية التعبري عن خمتلف الدالالت واملعاين السامية التي قدمها الفنان 
)املوسوي ( نتيجة اهتامماته يف تقيص موضوعات الفن اإلسالمي واألحداث 

اإلسالمية وتقديمها بأسلوب معارص .
اىل ثالثة أجزاء متساوية األحجام )قياس 100×100سم(  اللوحة  قسمت 
الثالث  املساحات  وحتمل   )  100×300( قياس  لتكّون  أفقي  بشكل  ومجعها 
جمموعة من الرؤوس اآلدمية التي وزعها الفنان عىل البنية الكلية للتكوين بأسلوب 
متنوع من حيث وضع الرؤوس بشكل اعتيادي مواجه للمتلقي أو رؤوس مقلوبة 
لألعىل أو للجانب، ومن املالحظ أن هنالك نسقًا اشتغاليًا اعتمده الفنان يف تكثيف 

البنية الشكلية للرؤوس املوزعة عىل املساحة الكلية للوحة .
رصاصية  بألوان  ولّونت  اختزالية  درامية  بمالمح  الوجوه  رسمت  وقد 
املتنوع،  التكرار  ما من حيث سمة  اىل حد  تتشابه  الوجوه  وغامقة، وكانت 
تعبريية  داللة  تعطي  وهي  والشعر،  واللحى  واألفــواه  العيون  تفاصيل  يف 
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جانب،  من  هذا  السائدة،  اللونية  والسحنة  الوجوه  ورسم  األشكال  عن 
كف  اىل  لإلشارة  رمزيًا  بعدًا  أعطى  الفنان  أن  نالحظ  آخر  جانب  ومن 
اإلمام العباس )8( يف أعىل جهة اليمني )بالنسبة اىل املتلقي ( وكف آخر 
أسفل  يف  الرماح  رؤوس  مالحظة  مع  الوسطى،  اللوحة  يسار  أسفل  يف 
لونية  بقع  وثالث   ) للمتلقي  )بالنسبة  اليسار  اىل  املوجودة  اللوحة  يسار 
التعبري  مجالية  عن  صادقًا  تعبريًا  مجيعها  متثل  والتي  اللوحة،  أعىل  يف  محراء 
. الفني  العمل  كلية  تشّكل  التي  اجلزئية  واألشكال  للوحدات  الــداليل 
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الف�صل الرابع : النتائج واال�صتنتاجات
أواًل : نتائج البحث

عىل  املباركة  احلسينية  الثورة  رسوم  يف  اإلنسانية  املضامني  تنطوي  1ـ 
التي  احلنيف،  اإلسالمي  الدين  بمبادئ  العميق  واإليامن  التحرر  معطيات 

ركز عليها الفنان العراقي املعارص، يف منجزه التشكييل .
للقيم  فاعاًل  دالليًا  تناواًل  الطف  لواقعة  الفنية  النتاجات  أظهرت   -2
التعبريية، جتسدت برصيًا باألشكال اآلدمية واحليوانية، فضاًل عن التفاصيل 
والوحدات اجلزئية التي مثلت أدوات احلرب )سيوف، رماح، خوذ، نبال، 

دروع، واخليام ( .
3ـ إن خاصية اخلطاب التعبريي لرسوم واقعة الطف تتحول لدى الرسام 
العراقي املعارص، من املستوى االستعاميل احليس اىل املستوى املثايل الذهني، 
شكليًا  الصورة،  ملفردات  والسطحية  العميقة  البرصية  البنى  بلورة  عرب 

ومضامينيًا .
بفاعلية  احلسينية  الثورة  رسوم  يف  التعبريي  اخلطاب  دالالت  ترتبط  4ـ 
وتفاصيلها  الثورة  بقيم  والتعريف  الديني،  الطابع  وهيمنة  واحلدث  الرسد 
 وصحبه بيته  وآل    عيل  بن  احلسني  اإلمام  باستشهاد  متمثلًة  امللحمية 

املنتجبني .
)الثورة  ملوضوع  النصية  البنى  حضور  من  العراقي  الرسام  عزز  5ـ 
احلسينية( عرب استخدامه أسلوب )الرسد ( والتعبري عن الدالالت اجلاملية 

للمواقف البطولية لإلمام احلسني )8( .
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6ـ هتيمن قيم احلق، اخلري، العدل، املساواة، والتصحيح، يف رسوم الثورة 
احلسينية التي تتمثل يف شخصية )االمام احلسني 8( وصحبه املجاهدين، عىل 
قيم الرش والكفر والفتنة والظلم والباطل يف شخصيات املعسكر الكافر، وذلك 

من خالل مالحظة القيمة الداللية لألشكال واأللوان والكتل البرصية .
استخدام  عرب  متميزًا،  مجاليًا  خطابًا  املعارص  العراقي  الفنان  إبتكر  7ـ 
للخيام  وحرق  رصاع  من  احلسينية،  الثورة  ألحــداث  البرصي  التكثيف 
وفتح  احلارة  األلوان  توظيف  خالل  من  الواضحة  اإلنفعال  طاقة  وإظهار 
بنسق عاٍل  للواقعة  الداليل  املعطى  الفضاءات وتداخل األمكنة وسرب غور 

من اجلذب البرصي .
حسب  املتخيل  والواقع  احليس  الواقع  بني  العالقة  مستويات  تتغاير  8ـ 
الزمان، املكان، والشخصيات،  الفكرة، احلدث،   : العنارص الرسدية  طبيعة 
وهي تعرّب عن سياق متصل بخطاب إشهاري قائم عىل حتليل نمط الصورة 

احلسينية وفقًا حلقيقة التعريف والرشح بتفاصيل املأساة .
9ـ ثمة نزعة درامية واضحة يف الرسم العراقي املعارص، تظهر يف تصعيد 
تتناول  التي  الرسدية  والتشبيهات  االستعارات  وتنامي  ــدث(  )احل قوة 

مقرتبات التعبري الفني يف رسوم الثورة احلسينية .
10- تنوعت اخلصائص الرسدية يف نامذج عينة البحث، للتعبري عن األثر 
اجلاميل الذي ترتكه طبيعة األسلوب اخلاص بكل فنان، وكيفية التعامل مع 
من  حتمله  ما  بكل  الطف  لواقعة  الرئييس  احلدث  اىل  تنتمي  فرعية  أحداث 

تفاصيل قيمية .
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ثانيًا: االستنتاجات
يستحرض الرسام العراقي املعارص، رسديات متنوعة للخطاب التعبريي 
احلسيني  البرصي  النص  ثيمة  تقديس  عرب  وذلك  احلسينية  بالثورة  اخلاص 

بمستويات مجالية فاعلة.
الرسدية . 1 ــدوال  ال استعارة  عىل  املعارص  العراقي  الرسام  إعتمد 

واملواقف التفصيلية للثورة احلسينية، بأسلوب اإلحياء تارة، واملبارشة تارة 
أخرى، ليحاكي طبيعة الفهم اجلاميل املختلف لدى الذائقة الفنية للمتلقني .

هتيمن النزعة الوجدانية والعاطفية لواقعة الطف عىل طبيعة النامذج . 2
للحدث  التعبريية  القوة  التأكيد عىل  للبحث، وذلك من خالل  التحليلية 

ودور الشخصيات واألفكار املتنوعة والبنيتني الزمانية واملكانية .
اإلمام . 3 لثورة  اجلزئية  التفاصيل  املعارص  العراقي  الرسام  يستثمر 

رضورة  من  لإلعالء  تشكيلية  برصية  نامذج  تقديم  يف   ،)  8( احلسني 
التأكيد عىل مظلومية آل البيت األطهار  وأصحاهبم املنتجبني .
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الهوام�ص والم�صادر
القرآن الكريم

جربان، مسعود : معجم الرائد، مصدر سابق، ص506 .. 1
جواهر . 2 من  العروس  تاج   : احلسيني  السيد  مرتىض  السيد  الزبيدي، 

القاموس، ج8، تح : عبد العزيز مطر، املجلس الوطني للثقافة واآلداب، 
الكويت، ب ت، ص187 .

يوسف، آمنة: تقنيات الرسد يف النظرية والتطبيق، ص28 .. 3
والوظائف . 4 )االنـــواع  القديم  العريب  الــرسد   : ابراهيم  الصحراوي، 

والبنيان(، منشورات االختالف والدار العربية للعلوم، اجلزائر - بريوت، 
2008، ص32 .

معتصم، حممد: بنية الرسد العريب )من مسألة الواقع اىل سؤال املصري(، . 5
 - اجلزائر  االختالف،  منشورات  نــارشون،  للعلوم  العربية  الدار  ط1، 

بريوت، 2010،ص31-30 .
برنس، جريالد : املصطلح الرسدي )معجم املصطلحات(، ط1، تر: عابد . 6

خزندار، املرشوع القومي للرتمجة، القاهرة، 2003، ص145 .
الثقافة، . 7 العامة لقصور  عبد املطلب، حممد: بالغة النص الرسدي، اهليأة 

القاهرة، 2007، ص16.
الروييل، ميجان، سعد البازغي : دليل الناقد األديب، ط3، املركز الثقايف . 8

العريب، بريوت، الدار البيضاء، 2002، ص74 .
الينابيع . 9 دار  ط1،  القديم،  العراق  يف  السيايس  اخليال  عامر:  زيد،  عبد 
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للطباعة والنرش، دمشق، سوريا، 2010، ص69
اصطالحات . 10 كشف  م(، موسوعة  عــيل )6991  حممد  التهانوي، 

لبنان.  مكتبة  بــريوت:  األوىل،  األول ،الطبعة  والعلوم-اجلزء  الفنون 
صفحة 947.

-------- إشكالية املصطلح النقدي )اخلطاب و النص(. جملة . 11
آفاق عربية بغداد، السنة 18، آذار، 1993. ص 59

جابر عصفور: آفاق العرص، ط1، دار اهلدى للثقافة والنرش، دمشق، . 12
1997، ص47.

جريارجينيت : خطاب احلكاية، ت : حممد معتصم وآخرون، ط3، . 13
منشورات االختالف، 2003، ص 39-38 .

الثقايف العريب، . 14 سعيد يقطني : حتليل اخلطاب الروائي، ط3، املركز 
بريوت - الدار البيضاء، 1997، ص21 .

هاشم معروف احلسني : من وحي الثورة احلسينية، ص21. 15
هاشم معروف احلسني : من وحي الثورة احلسينية، ص37. 16
أسباهبا . 17 عرصها    احلسني  اإلمــام  عيل: ثورة  حممد  الــرزاق  عبد 

نتائجها  ،مكتبة العتبة احلسينية املقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية
هاشم معروف احلسني : من وحي الثورة احلسينية، ص9 .. 18
العاملي . 19 املجمع   ،)احلسني )اإلمام  اهلداية  أعالم   :  -------

ألهل البيت ، مكتبة اإلمام احلسني، مؤسسة السبطني .
التي . 20 لألسباب  حتليلية  كربالء)دراسة  وراء  :ما  الدباج  الكريم  عبد 
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النجف  والتصميم،  للطباعة  الضياء  دار  الطف(،  واقعة  وراء  تكمن 
األرشف، ب ت، ص 9-8 .

السيد حممد حممد صادق الصدر: أضواء عىل ثورة احلسني ، حتقيق . 21
: الشيخ كاظم العبادي النارصي، دار ومكتبة البصائر،بريوت، 2013 .

ومعطياهتا . 22  احلسني ثورةاإلمام   : القزويني  احلسيني  الكريم  عبد 
العاطفية والثقافية، مكتبة العتبة احلسينية املقدسة، قسم الشؤون الفكرية 

والثقافية، 2015.
العربية، . 23 الدار  املعارص،  العراقي  الفن  جذور   : جربا  ابراهيم  جربا 

بغداد، 1986، ص31 .
التأسيس وتنوع . 24 العراق )مراحل  املعارص يف  الرسم   : كامل، عادل 

الثقافة،  وزارة  للكتاب،  السورية  العامة  اهليأة  منشورات  اخلطاب(، 
دمشق، 2008، ص38 .

الشؤون . 25 دار  تكييف،  حداثة  العراقي  الرسم   : األمري  عبد  عاصم 
الثقافية العامة، بغداد، 2004، ص61 .

عاصم عبد األمري: كاظم حيدر االحتقان باإلنسان، جريدة القادسية . 26
ثقافة، رواق القادسية، االثنني، 1989/1/2،ص6 .

العدد . 27 اجلمهورية،  جريدة  الرسم،  تراجيديا  األمــري:  عبد  عاصم 
8280، السنة اخلامسة والعرشون، دار اجلامهري للصحافة - بغداد،26-

آب-1992 .
نوري الراوي : تأمالت يف الفن العراقي احلديث، املؤسسة العربية . 28
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للدراسات والنرش، بريوت، 1999،ص127 .
يف . 29 التشكيلية  احلركة  تاريخ  من  فصول   : سعيد  آل  حسن  شاكر 

العراق، ج2،دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1988، ص44 .
الشؤون . 30 دار  والتنوع،  التأسيس  العراقي  التشكيل   : كامل  عادل 

الثقافية العامة، بغداد، 2000 .
سابق، . 31 مصدر  احلديث،  العراقي  الفن  يف  تأمالت   : الراوي  نوري 

ص129 .
سابق، . 32 مصدر  احلديث،  العراقي  الفن  يف  تأمالت   : الراوي  نوري 

ص128 .
نزار سليم : الفن العراقي املعارص، ايطاليا، 1977، ص78 .. 33
----- جملة الرواق )6( لسنة 1978، ص29 .. 34
شوكت الربيعي : لوحات وأفكار، بغداد، 1976، ص138 .. 35
املعرض . 36 دليل  تشكيلية،  جتليات  احلسني   : ــري  األم عبد  عاصم 

للفنون  عشتار  مجعية   ، احلسني  الستشهاد  األول  االستذكاري 
التشكيلية، بابل، 2011



Prof.Dr.Ibtisam M.Abdul-Sahib
University of Basrah
Marine Science Centre
Dept of Marine Biology
Asst,Instructor. Israa N. Ghulam
University of Karbalaa
College of Education for Pure Science
Dept of Biology

Prof.Dr.Ali Husain Makky Al- 
Kubaisy
University of Karbala
College of Dentistry
Basic Sciences Divison 
Asst.Instructor. Sameer Hatim 
Abdul-Haleem Al-Aany
University of Karbala
College of Dentistry
Dental Radiology Division

Asst.Prof.Dr.Zuhair Mohammad 
Ali Jeddoa
University of Karbala
College of Medicine
Microscopic Biologisms Division
Asst. Instructor.Islam Ahmed Al-
Massoudy
University of Karbala
College of Education for pare 
Sciences 
Dept. of Biology

Asst. Instructor. Lina Qasim Idan 
Al-Kinany
University of Karbala .
College of Education for pare 
Sciences
Dept. of Biology .

Asst. Instructor. Sameer H. Abdul 
Haleem
University of Kerbala 
College of Dentistry 
Dept. of Dental radiology 

Investigation of some aquatic 
snails infection with
digenean larvae in Al-Heinadah 
creek / holy city
Karbala

The Effect of Harmel peganum and 
Eucalyptus
Extracts on Microscopic Biologisms 
( Bacteria)
causing Pyorrhea and Teeth 
Inflammation
Diagnosed ( Detected ) by X-ray in 
the Holy - karbala province 

Molecular characterization of Beta- 
thalassemia
Mutations in Holy Karbala 

The killing,Attractive and Repellent 
Impact of Some
Plant Powders on carpet moth 
(Tineola bisselliella
in Holy Kerbala (Al-Hussaini Holy 
Shrine)

Detection of Anatomical variations 
in mandibular canal
and its relation to the mental 
foramen using Panoramic
Radiography in holy karbala

199

223

239

271

16

pResearch Title Researcher is Name



Contents

pResearch Title Researcher is Name

Asst.Instructor .Sarmad Asad 
Khan Muhsin Al-daamy          
University of Karbala 
College of Education for pare 
Sciences 
Dept. of Education psychological 
Sciences 

Asst. Prof .Dr . Maithem 
Mortadha Nasrual-lah
University of Karbala
College of Education for Human 
Sciences
Dept. of History.

The department of History 
Teachers Ability of
Using the Questioning Skill 
from the point of
View of students

The Architectural 
Characteristics of tāq
Al-Zacfarānī in the Holy city of 
Kerbalāʾ

Society Heritage Section

Artistic Heritage (Aesthetic) Section

25

65

Asst.Prof. Dr. Mohammad Ali 
Alwan Abbas Qaraghouli
University of Babylon 
College of Fine Arts 
Dept. of Plastic Arts

The Narratives of Expressive 
Speech for
Hussein Revolution in Iraqi 
Contemporary - Painting

137

Asst.Instructor. Muhammed 
Wisam Haider Al-Muhanna
Asst.Instructor. Batool Abbas
Instructor. Ashwaq Khadhim 
Ubayd
Instructor.Khamail Abdul-Bary 
UqIah 
University of Karbala .
College of Education for pare 
Sciences  - Dept. of Biology .

A Histological study of Ureter 
in the
Local Mature Goats in Holy 
Karbala
Slaughter government .

Scientific Heritage Section

189



area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has, whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local, national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility.

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage, which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future.

- the development with all its dimensions: intellectual, economic, 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behaviour, as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their time 
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and 
poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at 
a certain time, at a particular place. By the following description,the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its neighbours, it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of 
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



the issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
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