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Abstract: 

 Aesthetic values have grown in light of the innovations and changes 
taking place in society that can be captured from the outside world, 

because they are textile creation composed of formal relationships 

that have produced shapes of aesthetic value. Therefore, it is 

necessary to realize the most important characteristics of the whole 

and the part in the context of designing the ceramic figure to 
highlight its aesthetic value, as it gave the artist a vision inspired by 

the creations of nature and was thus able to transfer the inner or 

latent knowledge in the core of artistic activity to the circle of 

consciousness and feeling, as it relates to the production of meaning 

and the regularity of lines and colors, as well On the nature of the 

physical environment that has the ability to achieve constructive 
relationships in the process of perception such as harmony, 

dominance, unity and diversity, an attempt to invest in visual art 

through the illusions that the sculptural work leaves on the eyes of 

the recipient through his perceptual system, and it is a result of the 

issue of the dialectical relations between objective vision and self-
vision and their visual effects that arise Through the organization 

and the intermarried lines in the artistic achievement, the first 

chapter also reviewed a number of terms mentioned in the title of the 

research, and the second chapter dealt with two topics: the first was 

the aesthetic value, the concept and the meaning, while the second 

research concerned visual art and its role in contemporary American 
ceramics and concluded the theoretical framework by extracting 

indicators from it, and studies The precedent and its discussion, to 

be used in drafting the paragraphs of the research tool (the form of 

analysis of the Samples). The third chapter deals with the research 

procedures, as the current research follows the approach (descriptive 
- analytical), in which the research community was defined, "30" 

works of art were selected and "3" works were selected, where 4areas 

were identified for analysis to reveal the aesthetic value in the 

ceramic work. As for the contemporary, the fourth chapter includes 

research results, conclusions, recommendations and proposals, then 

sources, appendices and English. 
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ي الخزف ال  القيم
 
المعارص رميكيي الجمالية وانعكاسها ف  
 أ)الفن البرصي 

 
 (نموذجا

             
 2 أحمد شمس عطية

 
 الملخص

ي ضوء ال تن
 
اتامت القيم الجمالية ف ي المجتمع بتكارات والمتغير

 
ي تستط الحاصلة ف

يع الت 
ي ل  ي أنتجت  إبداعنها التقاطها من العالم الخارج 

ي مكون من العالقات الشكلية الت  نسيج 
ي سياق أهم إدراكيتومب   اات قيمة ممالية. لااأشكال 

 
 تصميم خصائص الكل و الجزء ف

ي 
 
ات الطبيعة إبداعمن وجي  الفنان رؤية منحتإا  براز قيمته الجماليةل  الشكل الخزف
ي أن ينقل المعرفة الباطنة إواستطاع بالك 

ي صميم النشاط الفت 
 
ائرة الوعي د إىلو الكامنة ف

فضال عن طبيعة البيئة  لوان،وانتظام الخطوط واأل المعت   إنتاجتتعلق بإا  والشعور،
ي لها القابلية عىل

ياوية الت  كالنسجام والهيمنة   دراك تحقيق عالقات بنائية بعملية ال الفير 
ي 
كه العمل النحت  والوحدة والتنوع محاولة لستثمار الفن البرصي من خالل اليهام الاي يي 

ي عي  منظومته ال  عىل
ات الجدلية بير  وهو ناتج عن مسألة العالق ،يةدرا عير  المتلق 

اتها المرئيةأااتية وتالرؤية الموضوعية والرؤية ال ي تنشأ من خالل التنظيم  ثير
والت 

ي 
ي المنجز الفت 

 
اومة ف عدد من المصطلحات األول كما استعرض الفصل  والخطوط المي  
ي عنوان البحث

 
ي مبحثير   ،الواردة ف

القيمة الجمالية المفهوم األول  :وتناول الفصل الثان 
ي الخزف ال  ،والمعت  

 
ي الفن البرصي ودوره ف

ي المبحث الثان 
المعارص واختتم  ميييي فيما عت 

ات منه، والدراسات السابقة ومناقشتها، لإل طار ال  ي  فادةالنظري باستخراج المؤشر
 
منها ف

ي البحث أإا  مراءات البحث،إتناول الفصل الثالث إا  البحث أداةصياغة فقرات 
 
تبع ف

ي ـ التحليىلي لحاىلي المنهج ا
" 30تم فيه تحديد مجتمع البحث وتم اختيار"إا   ،()الوصق 

مجالت للتحليل للكشف عن القيمة  4عمال حيث حددت أ" 3عمال فنيا وتم انتخاب "
ي المعارص 

 
ي المنجز الخزف

 
ما الفصل الرابع تضمن نتائج البحث والستنتامات أ ،الجمالية ف

حات ثم الم يةالحق والملخص باللغة ال صادر والموالتوصيات والمقي    .نكلير 

 .القيم الجمالية، النعكاسات، الفن البرصي: الكلمات المفتاحية

 

 
 المقدرمة: 

ي شهدت تطـورا معرفيـا وفكييـا،
ي فـن الخـزف ال  يعد الفن البرصي من الفنون الت 

 
ألنـه يعـد موسـوعة  مـيييي إا شـهد تحـول ف

ي  ،منفتحــة عـــىل مميـــع المـــدار  والتيـــارات الفنيـــة المعـــارصة
ي منحـــت بـــدورها قيمـــة مماليـــة للمنجـــز الفـــت 

وبــهـــاا مـــن   ،الـــت 
ي شــهدتهاأالباحــث 

ي عــن  بــرز طروحــات هــاا الفــن ومعرفــة طبيعــة هــاه التحــولت الــت 
مــن الناحيــة الفكييــة والجماليــة والــت 

ي 
 
 يوامــه اتصــاله الفعــىلي مــن خــالل طييقهــا تعــود فيهــا عــىل اواتنــا ف

ي قــادر عــىل اســتخراج تصــور لمعــت 
عمــال أوضــوذ اهــت 

ي مــن خــالل
ي المــتلق 

 
ي مميــع مفاصــل المعرفــة ال  الفنــانير  لتبــث فكرهــا وايــديولوميتها ف

 
ة نســانيتقــديم صــورة فنيــة تــدخل ف

ق بــالك الفــن البرـصـي بعالقتــه مــع الخــزف حــدود كــل فكــر ومعرفــة وثقافــة، بالضــافة  كونــه محاولــة لتشــخيص   ىلإفيخــي 
ي 
ي الفكـــر المعـــارص، ودعـــوة للمـــتلق 

 
بنـــاء فكـــر  إىلالحـــارص  أو الحداثـــة عـــي  مختلـــف مكوناتهـــا فضـــال عـــن تحولتـــه الظـــاهرة ف

ي  هلحضــارات عـي  ممارســة الفــن وانعكاســيســتدعي بــالك الحــوار بــير  الثقافــات وا ،مديـد 
 
لفنيــة، لجعــل الفنــان المنجــزات اف

ي ليات ال آمنظومة العالقات الرتباطية المتفاعلة مع تقنيات و يحقق ااته عىل وفق 
ي انجاز الفت 

 
  .لخزف

 
 األول:  الفصل

 :رمشكلة البحث
ي نسيج الفن 

 
ات مستمرة ف ي بدورها أحدثت تغير

ي والت 
 
ي والقتصادي والثقاف

 
ارتبطت القيم الجمالية بالتطور المعرف

 الروحية والمادية للفنان. ونتاماته الجمالية وأنساقها لتنعكس عىل الحياة 

                                                           
ahsh1232016@gmail.com عراق،ال، جامعة بغداد، .د  
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ي الفكــر العلــاي والتكنولوميــا قــد رافقــه أيضــا تطــور المجتمــع ال 
 
ــون مــن تطــور وتســارع ف  ،مــيييي فمــا وصــل إليــه القــرن العتر

ي حياتـــه
 
 ،شعــان مــا نمـــت ،فبعــد أن كانــت نتاماتــه الفنيـــة نفعيــة القيمــة تجلــت بصـــنع أدوات نســيطة الســتخدام تعينــه ف

اتأإا  واتسـاع حاماتـه الااتيـة نسـانناىم فيها وعي ال لتؤسس لقيم ممالية يت الحاصـلة  ن التحـولت و البتكـارات والمتغـير
ي المجتمع

 
. لنهـا  ف ي ممـاىلي

ي من خاللها يحقـق نسـق فـت 
ي الت  ي تستطيع التقاطها من العالم الخارج 

ي مكـون  إبـداعالت  نسـيج 
ي أنتجت 

  اات قيمة ممالية. أشكال من العالقات الشكلية الت 
  مما شكلت

ا
 إبداع حقل

 
  يا

ا
ي إنشاء صورة برصية الفنان، وقدرته بمهارات متصل

 
تنظيماتهـا الداخليـة  إىلمـن شـكلها  إبتـداءا  ،ف

تنــا )تبــت  عليــه الــاي ي الحيــاة هــو الصــورة خي 
 
ي  ،والشــكل ف

 
ي ســياق الــاي ل يغفــل األمــزاء، بــل يضــمنها بــداعي منجــزه ال  ف

 
 ف

ي للعمـــل ال الكليـــة البنائيـــة العمليـــة
ي ســـياق أهـــم إدراكيتومـــب  ( لـــاا60:ص1984()محمـــود، فـــت 

 
 خصـــائص الكـــل و الجـــزء ف

ي لبــراز قيمتــه الجماليــة تصــميم
 
ي والجمــاىلي بوصــفه قيمــة نســانيمنحــت الفلســفة ال إا  الشــكل الخــزف

ة حييــة البحــث الفــت 
ي تســـاؤل هـــو مـــا مـــد  انعكـــا  القـــيم 

 
ي نتامـــات مماليـــة، ومـــن خـــالل مـــا تقـــدم تكمـــن مشـــكلة البحـــث الحـــاىلي ف

 
الجماليـــة ف

 ؟ وهل أن الفن البرصي محمل بدللت قيمية ؟ ميييي الخزف ال 
 

 هدف البحث: 
 يهدف البحث الحاىلي الكشف عن: 

ي نتامات الخزف ال ال
 
  المعارص الفن البرصي ميييي قيم الجمالية ف

 
 حدود البحث 

ي الخزف ال  القيم :الحدود الموضوعية .1
 
 نمواما أالمعارص الفن البرصي  ميييي الجمالية وانعكاسها ف

 (. 2015 – 2000)  :الحدود الزمنية .2

 ة مييكيالوليات المتحدة ال :الحدود المكانية .3

 

 همية البحث أ
ي اعطـــاء فهمـــا اوســـع للعالقـــة بـــير  القيمـــة الجماليـــة .1

 
ي الفـــن البرـصــي للنتامـــات  يســـهم هـــاا البحـــث ف

 
واليـــة اشـــتغاله ف

 الخزفية
ي الخــزف المعــارص والســتفادة منهــا لــد  طلبــة الدراســات العليــا تحــاول هــاه الدراســة كشــف نقــاب  .2

 
الفــن البرـصـي ف

 .والمكتبة المعرفية

ي ميدان الفن من خالل القاء الضوء عىل األ  .3
 
ي تزويد القار ء بمادة علمية ف

 
  الفنية المعارصة ساليبتضيف الدراسة ف

 
 تحديد المصطلحات 

 القيم 
م   ي اللغــة " قــو 

 
ــن   ،مــاء ف م 

 
ر  ،ث

 
ن ،قــد م يــثم  عظــم وقيمــة الكلمــة ،ومــاء قــدر   ،ويقــي  ر يق

 
أي المــدلول الــدقيق  ،بمعــت  أهميــة ويقــد

 ،  (1022: ص2001للكلمة " )منير
 اصطالحا

  .عرفها) مراد وهبة وآخرون ( أن القيمة هي 
ي األشياء تجعلها مرغوبة  ،مدلول مادي

 
  .كخاصية ف

  .(179: ص1971 ،تقدييية. ااتية أو موضوعية()مراد مدلول معنوي اات صيغة دينية ثابتة أحكام 
ي علم األخالق فيطلق عىل ما .من مهات متعددة ما )صليبا( عرفهاأ

 
.. أما ف )فالقيم تكون مطلقة حير  تتعلق بالحق والخير

.. وتسا الصورة الغائية المرتسمة عىل صفحات الاهن بالقيم المثالية()مميل،   (213: ص1982يدل عليه لفظ الخير

 
ي 
 
 التعيكف االجرائ

ي ملكة اهن الفنان من مبادئ و 
 
ي  ممالية وامتماعية أفكار هي ما يرتسم ف

 
 يستدعيها عند بناء منجزه الخزف

 الجمال: 
ة")محمد  :لغة ي كشاف اصطالحات الفنون لـ) التهـانوي ( بمعـت  " الحسـن وحسـن الصـورة والسـير

 
 ،ووردت كلمة الجمال ف

 (.348: ص1963
 الجمال اصطالحا 
" ي  ،" الجمال الحسي  ،وصفه " الغزاىلي

 .(204: ص 1994 ،والجمال العقىلي " )رياض ،والجمال الومدان 
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 ( )ناثـــان ،مـــا "نـــوبلر" عرفـــهأ
 
و )وحـــدة ( عرفـــه "هيبرت"هـــ42: ص1987 ،)النســـجام الحاصـــل بـــير  األمـــزاء المتناســـقة معـــا

ي تـــدركها حواســــنا عــــن طييــــق للعالقـــات الشــــكلية بــــير  األ 
الحســــا  بالجمـــال الــــاي يتســــم بالمتقلــــب عــــي  الزمــــان شــــياء الــــت 

 (14:ص2010 ،والمكان()ا بو دنسه
ي 
 
 التعيكف االجرائ

 ث مع تعييف " هيبرت ريد " للجماليتفق الباح
 االنعكاس

ي نتلقاها من الخارج فكار واأل ،بالواقع المحيط به نسانعرفه "روزنتال" ")السا  الطبيعي لمعرفة ال 
وان يطبق  ،الت 

ة  ،المرء وعيه عىل ااته ي تر  المضمون الموضوعي مباشر
ي البيئة الت 

 
ي حالته النفسية وتوميه الاات نفسها ف

 
اي يتامل ف

ي الصورة الفكيية لالنعكا ( ) روزنتال
 
 (61: ص1967 ،ف

ي نرتفع بها 
ي العم إىلووصفه للند النعكا  هو )ما يقوم عىل تامل فكري بمعرفة الحقائق الت 

 ال الت 
 ( 1190: ص2001،ا تشاف السمات الساسية للفكر ( )اندريه إىلتجعلنا نسع 

ي 
 
 التعيكف االجرائ

ي عملية ال 
 
ي  دراكفعل متبادل ف

ي تفاعل يحتويــهما من خالل تصوير للواقع عىل نحو فت 
 
ي تجمع بير  الموضوع والاات ف

الت 
 مماىلي 

 المعارص: 
 (.256: ص1958،والجمع أعرص إعصار وعصور وعرص ")عىلي  ،الدهر  :" العرص :لغة

" )ما وصل إليه الفن من تغيير ضمن سياق مدة زمنية محددة( )عفيف:اصطالحا   (181:ص1997،عرفه "بهنسي
ي مل تطوراته ومفاهيمِه( ) سعيد أ

 
ي لمسايرة العرص ف  (.131:ص1996 ،ما " علوش " وصفه بانه )مفهوم نست 

ي 
 
 التعيكف االجرائ

ة الزمنيةهي ا ي  لفي 
ي انعكاسا  تستدعي مضامير  فكيية وامتماعية الت 

 الحارص  إىل تجعل من الماض 
 

ي 
 
 وللمبحث األا –الفصل الثائ

 القيمة الجمالية المفهوم والمعن  
  نســانتـتجىل القيمــة الجماليـة مــن خـالل وعي ال 

 
 الفنــان رؤيــة منحـتإا  بــارزة لهـاا الواقــع فـيي تعــد صـفة ،للطبيعـة مماليــا

ي أن ينقـل) المعرفـة الباطنـة أ ات الطبيعـة واسـتطاعإبـداعمـن وجي  المحاكـاة إبداععىل 
ي صـميم النشـاط الفـت 

 
 إىلو الكامنـة ف

ي المقابــل لــه( )محمــد  ،دائــرة الــوعي والشــعور 
 إنتــاجتتعلــق بإا  ،(9: ص1980،وهي بمثابــة العلــم النظــري مــن العلــم التطبــيق 

ي الفكــر ال ســباأل  لــوان،وانتظــام الخطــوط واأل المعـت  
 
ي ب راســخة تتعلــق ف

ي لهــا  نســان 
ياويــة الــت  فضــال عــن )طبيعــة البيئــة الفير 

ي تعــد 57: ص2006،كالنســجام والهيمنــة والوحــدة والتنــوع( )نــزار   دراك تحقيــق عالقــات بنائيــة بعمليــة ال القابليــة عــىل
( الــت 

ي أظاهرة 
ي العمـل الفـت 

 
ي التكوين والهيئـة ف

 
ي تنسـب اليهـا أممـا تعـد ) ساسية ف

حكـام القـيم، الجمـال أحـد المفـاهيم الثالثـة الـت 
()مميـــل ( امـــا الفنـــان فهـــو صـــانع تجـــردت فيـــه قـــو  اللهـــام وهكـــاا نـــر  ان) النفـــع 407مصـــدر ســـابق: ص ،والحـــق والخير

ي الموضــوع الــنفعي 
 
، أوالجمــال يتــداخالن ســواء ف  منهمــا اســتجابة للحامــات ال إو الموضــوع الجمــاىلي

ا
حســب ة بنســانين كــل

،  نسانتقلب هاه الحامات وكال منهما يعي  عن عالقة ال  ه وتجميله( )تيسير ي هاه اللحظة او تلك من امل تغيير
 
بعالمه ف

 ( 13: ص1991
ي الفن وتنمية الاوق ال 

 
ي ان للجمال دورا ف

ي واقع التجيبـة إا  نسان 
 
تطور عىل مر العصور مما اعىط قيمة ممالية اسهمت ف

يقــوم التخيــل ،ا وانفعالتأفكــار تنقــل  ،وعواطــف مماليــة أفكــار اليونــان حــت  وقتنــا الحــارص  فــيي تعــي  عــن )الفنيــة منــا عرـصـ 
ي سـقراط افالطـون وارسـطو 278بخلق الصورة الفنية()روزنتال، مصدر سابق: ص ( حيث اسهم بها فالسـفة العرصـ الـاهت 

ي نظـــره بالقيمـــة ا
 
ي الحيـــاة تتصــــف ف

 
ي بيئـــة يغمرهــــا التناســـق والنســــجام لن افالطـــون دافـــع عــــن طييقـــة كاملــــة ف

 
لجماليــــة ف

ي الوقت ااته قيما 
 
 بداعمحضة الخيال وال  ةإنسانيوتحمل ف

ي بمعــت  ان  إىلويحيلنــا بــالك 
ي عمــل فــت 

 
اكميــة الــاي يســع اليــه الفنــان ويجســده ف منطــق المعرفــة بتحولتهــا الي 

ي محاولــة للوصــول 
 
ي لهــا عالقــة واضــحة ا ف

كــب مــن خــالل مفهــوم الصــورة الاهنيــة المتخيلــة الــت  قــدرة  إىلفاعليــة القيمــة تي 
ي بيئة معينة ي

 
ممها بما تالئم ثقافتـه وميولـه الخزاف )المتمثلة بالقيم والمثل والمعتقدات المومودة ف وظفها الفنان و ويي 

(.عن طييق استدعاء الصور التقليدية او الطبيعية ساعدت بدورها عىل اظهار الجوانـب الجماليـة 75: ص 1985 ،)عبود  (
ي تعــــد لغـــة 

للتواصــــل حملــــت قيمـــا مماليــــة عكســـت حضــــارات التــــاريــــ   نســـانة ومنظومــــة فكييـــة اختارهــــا ال إنســــاني*. الـــت 
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ي بتا يــــدهوالم ـــية وعنــــدما نســــتدعي قــــول الفــــاران  ـ ي يحفــــظ ال إالــــك ب جتمعــــات الةتر
ي نفــــس  نســــاننــــه )القــــوة الــــت 

 
مارســــمه ف

  إىل(3(59-58: ص2001 ،المحسوسات بعد غيبتها من مشـاهدة الحـوا  وهي القـوة الباطنيـة( )نجـم
 
مانـب الـك نـر  إن

ــي وغايــة الــروذ الــوعي الة ألــوانن )الــروذ المطلــق لــون مــن أالجمــال عنــد هيغــل هــو  عن تجلياتــه  إدراكتر المطلــق والتعبــير
ة،  إدراكفــ ( )امــير ي والموضــوعي

حــير  الومــود ويتطــور عنــدما إىل ( ظهــر 155:ص1998المطلــق ل يــتم إل بوحــدة الــروذ الــاان 
   نسانيحقق ال 

 
 تاريخيـا

 
ي تنطلـق منهـا  ككائن امتماعي طابعا

نحـو مطابقـة  نـا أفكار ممـا يعـد نوعـا مـن القيمـة لنهـا السـا  الـت 
يجد نفسه عن طييق العمل الاي تباله ملكاته فلهـاا )يسـتمد قيمتـه مـن ااتـه بوصـفه فكـرة لهـا قـو   نسانالوقائع لن ال 

ي 74:ص2001،عـــىل المخيلـــة() مـــورج
نـــات العمـــل الفـــت  كو  ـــل بـــير  مق

ق
ـــق وتفاع س 

 
أن  بمعـــت  يجـــب (لهـــا اشـــتغالتها عـــىل وفـــق ن

ق بير  األ 
م الظل والضوء. ينبع من خالل رؤية شكاليكون هناك تناسق ي  والدرمات اللونية وقي 

 
صـقل الفنان الااتية يسهم ف

ي أل 
 
ي الخـزف

ي تتناســب مـع انصـ نهـا نســق هـرىمي بكــل تحولتهـاوبنـاء المنجـز الفــت 
 
ي نقطـة تحــول هامـة ف

هار التجيبــة الفنيـة الــت 
، مـن خـالل  إىلثر الاي ينـتاي تبعث األ ي ي  فكـار عـن طييـق األنـا للقيمـة إدرا العـالم الخـارج 

 
ي بـدورها تنصـهر ف

والمفـاهيم الـت 
ي  إدراكاات الفنان و 

ي قلب ملكة التفكير فلهاا أالعالقة بير  الصورة والحسا  وبير  وحدة العمل الفت 
 
نها مهارة متاصلة ف

ي محاولة لأنجد 
 
ي سياق ثقاف

 
ي نه متجار ف

 
حـظ هيغـل والنسـجام ول  األبعـاد رساء معـايير موضـوعية عـن طييـق التناسـب ف

ي الطبيعـــة ل يظهـــر أ
 
ي إن الجمـــال ف

ي فهـــو يعـــد صـــورا للتفـــاعالت المتبادلـــة ولهـــاا ينـــبع 
ن يكـــون أل كانعكـــا  للجمـــال الـــاهت 

ي بطييقـــة تكشـــف عـــن انفعالتـــه( )فـــداء،
ي العمـــل الفـــت 

 
 عـــن التـــاثر  ،(153:ص2010الفنـــان )خاضـــعا لتـــاثير النفعـــال ف

ا
فضـــل

ز إالموضوع والمضمون عىل نحو مـن شـة همية الكامنة لزمكانيواأل والتاثير  نه تقويـة الرتباطـات النفعاليـة الـاي يجعلـه يـي 
 بااتــه يبــدمــن بــير  بقيــة موانــب 

 
دوات بنائيــة أ)بالبحث عــن مفــردات عالقــات نظــم اات دللــة تكــون أالتجيبــة ويبــدو قائمــا

الجمـــاىلي مـــا تلبـــث ال ان تكـــون نقطـــة تحقـــق الســـتقرار او التـــوازن بـــير  الـــاات والموضـــوع اات الفنـــان المنـــتج وموضـــوعه 
ي العنــارص الفنيــة األ  ،(5:ص1999 ،انطــالق مديــدة وتحــول مديــد ( )نجــم

 
 ي قيمــة مماليــةأن إخــر  لــالك فــيــرتبط مــع بــاف

ي مـن أأو متخيله، ألنها )حصيلة عوامل التكوين قـد تبلـورت و  واقعية صورة مسبقة ن تكون لهاألبد و 
خـات وضـعها النهـانم

ة مماليـــا عـــن ااتها()هـــد ، خـــالل حصـــيلة عوا مـــل عـــدة ا تســـب تكوينـــه حتميـــة مســـبقة للتكـــوين لـــيي تكـــون هيئـــات معـــي 
ي 23:ص2004

 
يـــة تلـــك  فكـــار بـــراز وتحديـــد األإ( ف الفنيـــة ومـــا ا تســـبته مـــن صـــفات و تقنيـــات لونيـــة مـــن خـــالل ) قـــدرة تعبير

ي ومحاكاتـه() عـادل،
ي تومه فكرة العمل الفـت 

 
التجـانس  إدراكالناتجـة عـن  ،(82:ص2000الوسائل ومؤثراتها نشكل مباشر ف

ء فير  "كانت "  ي
ي القيمة لصورة السر

 
ي ظلمة العقل الداخلية أف

 
نها )الضوء الاي ينير ممال الطبيعة والفن ليس مخبوءا ف

ي وانمــا يعمـــق الــوعي ال 
،نســـان  ي  بـــداع( نحـــو النبعــا  ال 197:ص2010( )حســير 

ي تجســـيد الواقــع الـــت 
 
تؤســس رؤيـــة العقــىلي ف

ي تحـد   بداعل مكامن ا
اكميـة الـت  ي الواقـع عـن طييـق التفـاعالت الي 

 
ي مخيلة الفنان تمن  بالك القيمة الجمالية دللتها ف

 
ف

 مــن خــالل العالقــات الناشــئة مــا بــير  األ 
 
 وثيقــا

 
المؤلفــة للعمــل الفنيســواء   شــكالبــير  الااتيــة والموضــوعية لــاا يــرتبط ارتباطــا
ي اغنـــاء التجيبـــة إا  والجماليـــةكانـــت متكاملـــة مـــن حيـــث عنارصهـــا البنائيـــة 

 
ي لتســـاهم ف

تتـــداخل هنـــا مـــع بنيـــات العمـــل الفـــت 
ي ل يمكــن  نتــاجن ال واقــع مميــل ل إىلالفنيــة داخــل النســيج المتمــاعي حيــث تــتالق  القــيم، وتحــول 

ل مــن إن يكــون أالفــت 
ي للفنــــان بخلـــــق ســـــياق  ي مدلولتـــــه صــــنع اات واعيـــــة تظهـــــر بهـــــا المضـــــمون الســــاني مـــــن خـــــالل البعـــــد التعبـــــير

 
معـــــارص ف

ي اغنــاء  بــداعالموضــوعية وعالقاتهــا التوالديــة بــير  الخيــال وال 
 
ي تســاهم ف

ي الــت 
وابعــاده مــن خــالل المتكــون التشــكيىلي واللــون 

 . ي
 وحدة العمل الفت 

 
ي الفصل ا

 
ي  -لثائ

 
 المبحث الثائ

ي الخزف ال 
 
 المعارص رميكيي الفن البرصي ودوره ف

ي المجتمــع ال يعــد الفــن البرـصـي مــن الفنــون المعــارصة 
 
ي ظهــرت ف

الهندســية اات الحافــات  شــكالاأل  إىلينــتاي إا  ،مــيييي الــت 
تجييدية  أشكالفضال عن انها تكون  ،المستخدمة والمحددة تحديدا دقيقا اات )طبيعة هندسية شكالن األ أأي  ،الحادة

بتقنياتهـا وتطورهـا  المجتمعية( يعكس مزء من مشهد الحياة 22-21:ص1988،مفارقة ألي مالم  تشخيصية ()نيكول  
ي 
 
 .المعرف

ي  الجوانب إىلن العالقة القائمة بير  بنيات العمل الفنيال تستند فقط أو 
 
موضوعة  إدراكالهندسية وانما لها دورا وارتباطا ف

ي صــياغة الشــكل ال  ،العمــل
 
ي حيــث يكــون مرتبطــا بقــوانير  المــادة وتشــكيالتهبــداعي وان قــدرة الخــزاف تكمــن ف

ا  لعملــه الفــت 
ي بــير  امزائــه ونــراه يغــير ســطحه  وهنــا يــر  وتقنيــات

ي ايجــاد التنــاغم الفضــانم
 
 عــىل قــدرة الطــير  ف

 
 مؤكــدا

 
 ومــؤثرا

ا
نفســه فــاعل
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ي ليظهر لنا ممالية الشكل والزوايا والقوا 
 
ي المنجز الخزف

 
ي عمليـة إىل ف

 
ي لعبت دورا ف

 دراكال  مانب الرؤية البرصية والت 
ي ال
 
ــ وخاصـــة ف ي أبعـــاد ثالثـــةوالـــك ل  فـــن التشـــكيىلي الحسي

 
فضـــل وســـيلة أفهـــو  ،نــه يزودنـــا بأنمـــاط مختلفـــة للشـــكل واللــون ف

ي  دراكن )ال أالزمان والمكان ومالحظة التتابع والحركة والتغيير ويقول "برونر"  دراكل 
ي عـرض المـادة عـىل  اليقون 

 
يعتمد ف

ــــــ ه مــــــن أنــــــواع التنظــــــيم الحسي حيــــــث يــــــتم ، التنظــــــيم البرـصـــــي وغــــــير
حيث تحل اليقونة أو الصور  ،يةدرا ل الوسائط ال التمثيل من خال

ـــــء الفعـــــىلي  ي
ويعتمـــــد هـــــاا الـــــنمط عـــــىل مبـــــادئ التنظـــــيم  ،محـــــل السر

  ( والاي مهد لمثل هاه الحركة332: ص1991 ،()فاضلدرايي ال 
 (1شكل )                                        

ي الســتينات ومـــا رافقـــه مـــن  
 
ي ف نجاحــات التطـــور العلـــاي والتكنولـــوج 

 ،لعالقتــــه بالعــــالم وللكــــون والـتـــعة والــــزمن نســــانتحــــول مفهــــوم ال 
 عــــــــن متطلبــــــــات الحيــــــــاة الجديــــــــدة والقتصــــــــاد الســـــــــتهاليي 

ا
 فضــــــــل

ي 
 
ات والتحــــــــولت ف ي والمتمـــــــــاعي  والتغــــــــير

 
مظــــــــاهر النشــــــــاط الثقــــــــاف

ي ال 
ي محاولـــة ل  ،المتعـــددة نســـان 

 
ســـتثمار )معطيـــات الحساســـات وف

ي عـــي  
ي عـــىل عـــير  المـــتلق 

كـــه الـــنص الفـــت  البرـصــية عـــن األثـــر الـــاي يي 
وهـــو نـــاتج عـــن مســـألة العالقـــات الجدليـــة بـــير   ،يـــةدرا منظومتـــه ال 

بـير  ظـواهر فسـيولومية وأخـر   ،الرؤية الموضوعية والرؤية الااتية
( فمـــــا يمـــــير  الفـــــن البرـصــــي هـــــو 357: ص1996محمـــــود،  نفســـــانية()

ي تنشـــــــأ مـــــــن خـــــــالل التنظــــــــيم 
ات المرئيـــــــة والـــــــت  ه عـــــــىل التـــــــأثير تـــــــركير 
ي 
ي المنجز الفت 

 
اومة ف ي  ،والخطوط المي  

ا مع المتلق   مولدة تفاعال مباشر
" وبييجيت ريىلي  ي البـدء  ويعد "فكتور فازاريىلي

 
ي أنتجهـا ف

ي هاه الحركة فعرفت أعمالهم الفنية بالبنية الحركيـة الـت 
احد فنان 

 إىلفيشير بالك  ،مما يولده من انطباعا برصية فادةوال ،تماده عىل العنارص الشكلية كالميبــع والدائرةباألسود واألبيض باع
( )محمـــود،  ي

ي عـــير  المـــتلق 
 
 ف
 
ي تومـــد أساســـا

ات البرـصــية الـــت  ، الفـــن الـــاي يعـــي  بوســـاطة التـــأثير ي
 
)قيمـــة األنمـــواج األصـــىلي ف

  نســـان( عـــن طييـــق رؤيـــة الصـــورة البرـصــية وفهـــم عالقاتهـــا لـــتعكس بـــالك القـــيم الجماليـــة لإل 360-359مصـــدر ســـابق: ص
وتقنيــات الفـن المعــارص برؤيــة  أفكـار قليــة قـادرة عــىل ترســي  كمفـاهيم تةــث داخـل هــاه المنظومـة عــىل توظيــف الـاا رة الع

ي تنعكس بدورها عىل تطور القيم الفنية
 مديدة ولتطوير الكثير من المهارة والممارسة الت 

ـــن  يهــدف إفــ
 
ي ويبحــث عــن عالقــة تــيبط بــير  الصــور والحركــة  إىلن هــاا الف

الجمــع بــير  مبــدأ التبــادل مــا بــير  الفنــان والمــتلق 
اكميــــة للخــــزاف ومهارتــــه التقنيــــة مــــيييي ن فــــالخزف ال وعنرـصـــ الزمـــــ ة الي  عــــن طييــــق  ،اظهــــر تطــــورا المجتمــــع مامعــــا الخــــي 
ي سباق مـع الـزمن الهندسية المجاورة شكالتحديدها لل 

 
 مـن خـالل سلســلة مـن المتواليـات اللونيـة والخطيـة ،لتبدو كانها ف

ي قيمة 
 
 بإظهار التنوع ف

 
 لوانالضوء والظل عن طييق تدرج األفضال عن استغالل الضوء كان محددا

ي والجماىلي ضـمن منظـور معـارص، وارتبطـت  
ي مـن الجانب التقت 

 
ي بناء الشكل الخزف

 
من خالل الوسائل األدائية المعتمدة ف

ات ممالية إا  البرصي من حيث البعد الثالث والمنظـور واليهـام البـرصي بمفهوم الفن ا تسةت المنحوتات الخزفية متغير
ها عىل ال لها ت الكـل  إدراكمن خالل اهتمام الفنان الخزاف بالظواهر البرصية والخدع واليهام والك يتحقق عنـد  دراكاثير

ي المنجـــز  لـــوانواأل شـــكالوالجـــزء والتقـــارب بـــير  األ 
 
ي العمـــل الخـــزف

 
ي الخـــزف  ســـاليبتنوعـــت األ إا  والخطـــوط ف

 
والتقنيـــات ف

ي واعـادة صــياغته باسـلوب تجييـدي() اســعد، المعـارص مـن خــالل) توظيـف الشـكل الهنـدني  مـيييي ال 
ي بنائيــة العمـل الفـت 

 
 ف

ي  (511: ص2018
 
اعتمــد فيـــه عــىل الحساســـات البرـصـية مـــن خــالل بنـــاء نظــام اللـــون والخــط والمـــادة وهــاا مـــن نالحظـــه ف

ي تمثلـــت اعمالـــه ب مـــيييي اعمــال الخـــزاف ال 
ي وليمـــز الـــت  اعتمـــد فـــن ها الهندســـية وتـــداخل الخطـــوط اللونيـــة فيهـــا أشـــكالمـــير

ي اســـتخدام القـــوانير  اليياضـية ل 
 
ي لهــا عالقــة واضــحة  بــداعالخـداع البـــرصي ف

اعمــال فنيــة خزفيـة تــوجي بــالقيم الجماليــة الـت 
ي 
ي مـن  عن طييق الخزاف لنهم مـن خـالل اعطـاءه مع تلك المعادلة ويظهر هيئة العمل الفت  ممـال تعكـس فيـه شـكال لـولت 

ي ا
 
اقتنـاص الطبيعيـة او مـن السـاطير  مـن أشكاللشكل والمضمون والقدرة عىل استعارة حيث تحولت الفكرة والصياغة ف

ا  ومــن ثــم اظهارهــا بصــيغة تحوليــة لهــا عالقــة بــامزاء األ  ي العنــارص الفنيــة الخــر   شــكالاو الــي 
 
الخــر  المرتبطــة مــع بــاف

ي تكوينه العام لبد وان تومد له
 
متخيلـه، ألنـه حصـيلة عوامـل متبلـورة لـيي صورة لتكوينه واقعية أو  لالك فان اي )شكل ف

ة مماليـــا عـــن ااتهـــا() هـــد  ي عديـــدة شـــكال(.فاأل 23:ص2004 ،تكــون هيئـــات معـــي 
تبـــدو وكانهـــا لهـــا حياتهـــا  هنــا تعـــىطي معـــان 

ي الطبيعة
 
        الداخلية مرتبطة بقوانير  النمو ف
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 (2شكل رقم )      
رـصــــــي وممـــــــا تقـــــــدم فـــــــان الفنـــــــان الخـــــــزاف مـــــــن خـــــــالل الفـــــــن الب 

ي عمــل الفنــان 
 
ي كمــا ف

ي   "junkaneko"وتكوينــات اســلوبه الفــت 
 
كمــا ف

ي التعامــــل بــــير  الخامــــة وارتباطهــــا مــــع بقيــــة العنــــارص  2شــــكل 
 
إا  ف

ومعانيهـا  شـكالتتنـوع وتكـون عالقـة بـير  األ  أفكـار يمثل مفـاهيم او 
ي وهــاا مــا اظهــر 

ي ايجــاد التنــاغم الفضــانم
 
 عــىل قــدرة الطــير  ف

 
مؤكــدا

ي الخزف ال 
 
ي الشكل وباتـت اثـار ميييي الفن البرصي ف

 
)ديناميكية ف

ي طياتـــــه 
 
ياويـــــة موضـــــوعا حمـــــل ف اللـــــون البرـصــــي والعالقـــــات الفير 

ي الفضـاء 
 
فكرة الحركة والمرونة فالوهام البرصـية هي انحرافـات ف

()اســعد  ي
( حيــث ســاهم هــاا التنــوع 508مصــدر ســابق: ص ،المرنم
ي األ 

 
ر غـير  ساليبف

والتقنيات المستخدمة القادرة عـىل نقـل الصـو 
مكـن مشـاهدتها  إىلة نسـانيالمرئية من الاات ال  منحوتـة خزفيـة يق

 
 
ي مــن  برـصـيا

ســتواه الفــت   مــن موانــب الفنــان ومق
 
همــا  مق

 
تعكــس مانبــا

ي المنجز ال
 
ي خالل توزيــــع الزخارف والخطوط ف

 
 .خزف

 
 
ات ال     النظري اطار رمؤشر
للتواصــــــل عكســـــــت حضــــــارات التـــــــاريــــ   نســـــــانة ومنظومــــــة فكييـــــــة اختارهــــــا ال إنســـــــانيتعــــــد القيمــــــة الجماليـــــــة لغــــــة   -1

ية  .والمجتمعات الةتر
اكميــــة للخــــزاف ومهارتــــه التقنيــــة مــــيييي اظهــــر الخــــزف ال  -2 ة الي  ي المجتمــــع مامعــــا الخــــي 

 
عــــن طييــــق تحديــــده  ،تطــــورا ف

 .الهندسية شكاللل 

هـا ألمبـاشر  -3 ات مماليـة لهـا تاثير ارتبط مفهوم الفن البرصي من حيث البعد الثالث والمنظــور واليهــام البــرصي بمتغـير
ي الخزف ال 

 
  ميييي ف

ي مــن حيــث ارتباطــه بقــوانير  المــادة وتشــكيالتهابــداعي عــاد الخــزاف صــياغة الشــكل ال أ  -4
يجــاد إفضــال عــن   لعملــه الفــت 

ي ب
 مزائه وعنارصهأير  التناغم الفضانم

 

 الدراسات السابقة: 

  2005 ،قسم فنون تشكيلية ،"المعموري "مامعة بابل ،خضير ماسم دراسة
اثية للمرأة العراقية" ي األزياء الي 

 
 " القيم الجمالية لتصاميم الوحدات الزخرفية ف

اثية "انصب هدف البحث تعرف القيم الجمالية اات المرمعيات التاريخية والحضارية ألزياء  المرأة العراقية الي 

ي اما ال  طار ال األول ا تناول الفصل إ  -:ربعة مباحثأالنظري فاحتو  عىل  طار المنهج 
ي المبحــــــث 

 
ي تــــــاريــــ  الفكــــــر ال األول تـــــم ف

 
ي تنــــــاول موضــــــوع الجمــــــال ف

وإســــــتعراض للعديــــــد مــــــن النظييــــــات الجماليــــــة  نســــــان 
ي تـــم التعـــرف عـــىل المرمعيـــات والفلســـفية. 

ي المبحـــث الثـــان 
 
ومـــاء المبحـــث  التاريخيـــة والحضـــارية للوحـــدات الزخرفيـــة، وف

ي 
ي عنـــارص التصـــميم وابعـــاده الجماليـــة امـــا الفصـــل الثالـــث فقـــد احتـــو  عـــىل مجتمـــع البحـــث وعينتـــه الـــت 

 
 ف
 
الثالـــث منصـــبا

توزعت عىل ثال  مناطق عراقيـة )شـمالية، ووسـىط، ومنوبية(وتضـمن الفصـل الرابـع نتـائج والسـتنتامات ثـم التوصـيات 
ية  حات ثم ملخص باللغة النكلير   والمقي 

 
 رمناقشة الدراسات السابقة

ومنهجيـة  هـدافتناول الباحث ومـن خـالل اطالعـه عـىل الدراسـات السـابقة بمـا يـتالءم مـع طبيعـة بحثـه الحـاىلي مـن حيـث األ
لسـابقة وتبـير  مـن ومنهجيـة الدراسـة ا أهـدافو تتشابه عنارص البحث الحاىلي مـع أن تتقاطع أالبحث وامراءاته ومن الطبيعي 

 : ي
 عرضها كما يان 

 هدافاأل -1
اثية  ماء هدف دراسة "المعموري" القيم الجمالية اات المرمعيات التاريخية والحضارية ألزياء المرأة العراقية الي 

ي الخزف ال أ"
 
 نمواما (ألفن البرصي المعارص )ا ميييي ما البحث الحاىلي ماء هدف الدراسة هو الكشف عن القيم الجمالية ف
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 رمنهجية البحث: -2
ي التحليىلي ك نفةاعتمدت الدراسة ال 

للتحليل وهاا يتفق وطبيعة البحث الحاىلي الاي يعتمده  أداةالاكر المنهج الوصق 
ي تحليل عينات بحثه

 
 الباحث ف

 العينة  -3
 لعدة "ثالثة مجاميع مورزعة عىل العينات" حيث  ( تحليل 2005 )المعموري تالفت دراسة

 
 واحدا

 
تتضمن المجموعة اسما

ي اختياره
 
" اعمال فنية من 3عينة من " عينات موزعة عىل ثال  مناطق مغرافيةاما الدراسة الحالية فقد اعتمد الباحث ف

 .الفن البرصي
 النتائج-4

ي تصميم أزياء المرأة أ
 
اثية. كشفت نتائج الدراسات السابقة استثمار القيمة الجمالية للوحدات الزخرفية ف  لعراقية الي 

ات متطـورة أ ي الخـزف المـرحي بمـا يحمـل مـن تحـولت ومتغـير
 
ي توصـل اليهـا الباحـث هي انعكـا  الفـن البرصـي ف

ما النتائج الت 
ي حيث عكس مفاهيم ألقيم ألجمالية

ي الخزف النحت 
 
ي  ف

 
 .لبلورة المنجز الخزف

 
 رمجتمع البحث 

ة نتامــات الفـــن البرـصـي ،( 2015 - 2000حــدد مجتمــع البحــث مـــن )  كــا ،هم المســتمر إنتـــاموغــزارة  ،ولكــي  ي امير
 
طلـــع أإا  ،ف

ي المصـــادر العيبيـــة واألمنبيـــة
 
منهـــا بمـــا يـــتالءم وهـــدف البحـــث  فـــادةوال ،الباحـــث عـــىل مصـــورات عديـــدة للعمـــال الفنيـــة ف

 .الحاىلي 
: عينة البحث

 
 ثانيا

وقـــد تمـــت عمليـــة  ،عمـــال فنيـــة، بصـــورة قصـــديةأ( 3وتـــم انتخـــاب ) (30قـــام الباحـــث باختيـــار عينـــة بحثـــه والبـــال  عـــددها )
 :اختيار العينة عىل وفق المسوغات التية

 .استبعاد اللوحات الفنية المتشابهة والمتكررة موضوعاتها .1
ي بنائهــــا  .2

 
ممــــا يتــــي  للباحــــث تحقيــــق هــــدف  ،إن طبيعــــة هــــاه العينــــات حملــــت بعــــض الخصــــائص والقــــيم الجماليــــة ف

 .الدراسة

ي  ،النمااج المختارةتنوع  .3
 
ي المنجز الخزف

 
 .وبما يتي  معرفة اشتغالها ف

اء )*( .4  لراء مجموعــــة مــــن الخــــي 
 
ي الفنــــون التشــــكيلية تــــم اختيــــار عينــــة البحــــث اســــتنادا

 
تــــم التفــــاق عليهــــا بعــــد أن  ،ف

رضت عليهم
ق
 .ع

 
 البحث:  أداة

ي  إىلمل تحقيق هدف البحث الحاىلي الاي يسع أمن 
 
ي المنجز الخزف

 
المعارص تم بناء  الكشف عن القيمة الجمالية ف

ي  أداة
ي ضوء ما أسفر عنه ال  موضوعية لتحليل العمل الفت 

 
ات.  طار تتسم بالصدق والثبات ف  النظري من مؤشر

ي بمومبها تحليل العينة، أداةا قام الباحث بتصميم إ
المضمون،  ( مجالت تمثلت بـ)العنارص الفنية،4حدد )إا  بحثه الت 

 ) ي
، الشكل الفت  ي

 
ي المنجز الخزف

 
 التقنيات المستخدمة ف

 
 داةصدق األ 

، وان تكون هاه األ  أداةلغرض التعرف عىل صالحية  ي  داةالبحث الحاىلي
 
صالحة لتحليل محتو  العمال الفنية الخزفية ف

اء* ضــــمن تخصــــص )الفنــــون التشــــكيلية(لغرض تــــم عرضــــهاإا  ،الفــــن البرـصـــي ي  عــــىل مجموعــــة الخــــي 
قيــــا  الظــــاهرة الــــت 

اء هي )  ،وضعت من أملها  ي القيا  %84وقد كانت نسبة اتفاق الخي 
 
 ( وهاه النسبة تعد مثالية ف

 .داةثبات األ 

اك مـع محلـل آخـر*  ،داةولغرض التأ د من ثبات األ  ي تحليـل عـدد مـن العينـة السـتطالعية بالشـي 
 
قام الباحثب تطبيقها ف

% (، ثـم أعـاد الباحـث 84وقد كانت نسبة التفاق بـير  الباحـث والمحلـل )  ،داةبناء األ  والك بعد مرور أسبوعير  من تاريــــ 
ي 
 لل 80فكانت نسبة التفاق )  ،تحليل تلك العينة مع محلل ثان 

 
 مثاليا

 
عد ثباتا ي تحليل عينة بحثه ،داة% ( وهاا يق

 
 .ف

 

                                                           

 
 أ.م.د.فاروق عبدالكاظم غامن /كلية الفنون اجلميلة /قسم الفنون التشكيلية  /اختصاص خزف*
 تصاص خزفأ.م.د.أمحد جعفر / كلية الفنون اجلميلة /قسم الفنون التشكيلية /اخ*
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 تحليل العينة
 
 (1نمواج رقم )أ

 اسم الفنان: ميون  مير  كيم
 الطييق : اسم العمل

 سم25×سم40القيا :  
  ٢٠١٥: نتاجتـاريــــ  ال 

ي اناء خزفيفيه اضالع
وزوايا  يمثل لنا العمل الفت 

ي فضال عن 
متعددة تعكس شكل العمل الفت 

تقاطعات الخطوط الهندسية اات اللون السود 
تقسم الناء من الوسط ويرتبط هاا بحلقة 

 أشكالسوداء دائيية ونالحظ ايضا ومود 
ي مختلفة م

ي واللون الفض  ان 
تداخلة مع اللون الي 

ها ألوان استدعت من البيئة بأشكال فيي تمثل 
ابية باستخدام اليهام البرصي من خالل  الي 

 شكالتتداخل هاه األ إا  تطبيق قوانير  الواقع
فيما بينها لجعلها اات قيمة ممالية عن طييق 
ي وبــهاا 

كيبة المتجسدة من عنارص العمل الفت  الي 
تصميم الناء يطيذ موضوعا اشبه ن أنجد 

ي حيث  نسانبتواصل ال  مع محيطه الخارج 
الهندسية داخل الناء وبشكل  شكالشكلت األ 

الطير المجسم او شكل الطاحونة الدائيية وحدة 
 عطاءه صورة للتعبير إبنائية من خالل توزيــــع القيم اللونية واهمية الفعل البرصي من خالل كشف الدللت المتماعية ب

ي 
ي الناء  عن المجتمع وفق رؤية معارصة حيث اصب  لاليهام البرصي دورا وتحول داخل النسق الفت 

 
فالبنية الهندسية ف

ي شكلت مفاصل حيوية من امل الوصول 
 
 لوانالقيمة الجمالية عن طييق توزيعه لل إىلوالوصول  بداعغاية ال  إىلالخزف

ي طيذ اطر مديدةبتداخالته الهندسية وخلق لغة برصية بينها وب
 
ي لها القدرة ف

   .ير  المتلق 
 
2نمواج رقم )أ  

ابيث فييت   اسم الفنان: إلير 
 السفينة: اسم العمل

 سم 25 ×سم84القيا :  
 2010: نتاجتـاريــــ  ال 

 
ي حيـث تظهـر الفتحـة كمـا لـو  

ي شكل اسطوان 
يمثل العمل الفت 
فوهــة بركــان بينمــا يشــير ســطحها الملــون  إىلكــان المــرء ينظــر 

وهي تشـبه المكعـب متنـاثرة بحييـة عــىل  مـع عنـارص التصـميم
منظـــر الســـماء الزرقـــاء الملبـــد بالغيوموهنـــا يؤكـــد الفنـــان عـــىل 
ي لــــيعىطي حيويــــة ودفء لعمــــوم الشــــكل  حركــــة خطــــة الخــــارج 
ي 
 
 ف
 
 ملحوضــا

 
 للشــكل بــل نشــاهد تمومــا

 
حيــث نالحــظ انتظامــا
ي  ن او يتـــــواز  معـــــه حركــــــة حركـــــة الخـــــط الخـــــارج   الـــــاي يقـــــي 

ي 
ي داخل هـاه القطعـة ممثلـة بالمسـاحة اللونيـة الـت 

 
خطوط ف

ي داخلــــه
 
ي وهي تمثـــــل اشــــبه بوعــــاء ف

اوعيـــــة  تمثــــل اللــــون البــــت 
مسطحة نفات باستخدام تقنيات الرسم عىل الطير  لتقليـل 
المســـــتطيالت المكعبـــــة باحجامهـــــا وعـــــن طييـــــق المنحنيـــــات 

ن الشــكل يحــدد الصــورة مــن خــالل الفعليــة للوعــاء فــنالحظ ا
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ي للعمـل لخلـق اليهـام البرصـي عـن طييـق ال 
يق  ها عن بعـد ميتـافير  ـ الـاي يحفـز  دراكالعالقات بير  المكعبات لتعبير الحسي

ات فســيولومية وســايكولومية ســواء  ي تمثلــث بالمكعبــات  ،تلــك العالقــة وبمــا يحققــه مــن تــأثير
ورة هنــا والحركــة الــت  فالصــير

ي تمثلهــاهي  وطييقــة ربطهــا
ي  الصــفة الــت 

 
ي بنيتــه دائــم الحركــة والتغيــير  ،الفــن البرـصـي الخــزف

 
ء ف ي

ي  فلهــاا نجــد ،لن كــل نر
 
ف

ي اشـــارة 
 
ي الحركــــة  اســــطورة اوزورلـــس المرتبطـــة بالميــــاه إىلالعمـــل اضـــفاء لــــون الزرق مشـــبهة بلـــون الميــــاه ف

 
فالمفارقـــات ف

ي اات قيمة مماليـة اللونية
ن خـالل تفاعـل الفضـاء الـوهاي اات الجسـيمات المتنـاثرة تنشـأ مـ ومرئيـة ،معلت المنجز الفت 

.  ها تستدعي صور ومعانألوانب ي بطرق مختلفة مختلفة ألنها تفت  مجال للتأمل العقىلي
 تعىطي بالك ايهاما للمتلق 

 3أنمواج رقم 

 اسم الفنان: مارتا اورتير   
 الثعبان :اسم العمل

 سم30× سم30القيا :  
 2012: نتاجتـاريــــ  ال 

ي احيــــاء التقاليــــد الموروثــــة
ي عملــــه الفــــت 

 
 يصــــور لنــــا الفنــــان ف
استخدم الفنـان تقنيـات مـن الـدهان إا  القديمة المصنوعة

ي عملــــــه شــــــكل  والتيبــــــة والكاســــــيد الملونــــــة
 
حيــــــث مثــــــل ف

ي للدللـــــة عـــــىل 
 
الثعبـــــان المتعـــــيج عـــــىل شـــــكل النـــــاء الخـــــزف

ي تمثـــل دللـــة
 الرمـــوز الســـطورية والطقـــو  المعروفـــة والـــت 

ية بير  الخير والتر ورمز لتجديد خصوبة الطبيعة كما تعب ير
ي رمــزا لالنبعــا  والخلـود ورمــز القــوة بحركتهــا 

وتبـدو للمــتلق 
عــــــىل النــــــاء المصــــــنوع يــــــدويا باســــــتخدام تصــــــميم  اللولبيــــــة

ال ي  تجييــــــــديعن طييـــــــــق الخـــــــــي  
 
والتقاطعـــــــــات الهندســـــــــية ف

ز اللـــــــون  نجـــــــدإا  الشـــــــكل القـــــــديم ي منتصـــــــف العمـــــــل يـــــــي 
 
ف

الهنـــــدني  مــــع التوزيــــــــع لــــاي يمثــــل مركــــز العمــــلالحمــــر وا
ي ايهامـــا برـصــيا عـــن طييـــق تكـــرار 

المـــنظم ممـــا يـــوجي للمـــتلق 
وتباينــه مــع اللــون األســود،  الوحــدات الهندســية مــع تضــاده

المؤلــــف مــــن مجموعــــة مثلثــــات ومســــتطيالت وســــطية هي 
ي الحقيقــة أمــزاء مــن تــرا  ال 

 
إدخالهــا ضــمن عالقــات هندســية مةســطة بزخرفتهــا وأطرهــا واســتطاع الفنــان  القــديم مــيييي ف

ــل بعضــها وتتجــه  ب مــن المفــاهيم  إىلتكم  ي تقــي 
، فضــال عــن التعــابير الرمميــة الــت  ي

الحتفــاء بالمكــان بأســلوب ممــزوج بالمــاض 
ي بــدورها تتــوزع القــيم البرـصـية اللونيــة

للخــداع البرـصـي بتــداخل  النفعاليــة الااتيــة للبحــث عــن القيمــة الجماليــة للعمــل الــت 
ة لونيـة تحقـق ايقاعـا برصـيا مـن خـالل  إىلمع بعضها البعض لتقسم  كالشاأل  ة لتحتضـن بـداخلها بقـع صـغير ميبعات صـغير

 .العالقات اللونية واندمامها

 
 نتائج البحث 

ة المعارصة حالـة مـن التجـااب مـا بـير  الشـكل والمضـمون تـنم عـن فكـر الخـزاف فـيي مييكياستدعت النصوص الخزفية ال 
ي  يجمــعإا  ،النفتــاذ عــىل الفــن البرـصـي إىلمحاولــة لســتدعاء المــؤثرات القديمــة الموروثــة وصــول 

يجمــع الحــارص  والمــاض 
ي انمواج رقم 

 
 .3وهاا ما ظهر ف

ي ولخلـــق ايهــام برـصـي بمـــا حــدد الخــزاف الشـــكل مــن خــالل العالقـــات بــير  امــزاء العمـــل 
يق  هــا عـــن بعــد ميتــافير  ي لتعبير

الفــت 
ات فسـيولومية وسـايكولومية ي عينـة رقــم  ،يحققـه مـن تـأثير

 
ي وهـاا مـا ظهـر ف

 
تــنعكس عـىل القيمـة الجماليـة للمنجـز الخــزف

1،3,2. 

ي القيمــة الجمال
 
ات ف ي بــروذ للبيئــة تــاثير

ات اات البعـــد لمعــارصة مرمــزة مــن حيــث التكوينــايــة مــن خــالل استحضــار المـــاض 
ي عينة رقم  أشكال إىلالهندني وتحويلها 

 
 .1مركبة محسوسة بأسلوب تجييدي معارص كما ف

 
 استنتاجات البحث 
والرمـــوز والـــدللت  شـــكالاا اعـــىط العديـــد مـــن األ .مـــيييي المعتقـــدات الميثولوميـــة الســـائدة مـــن الفـــن ال  توظيـــف الخـــزاف

ي ا البرصية و
 
ي لظهار المنجز الخزف

 لاهنية ألناتجة من تداخل عنارص التكوين الفت 



377 Ahmed Shams ATIYAH   

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
 p. 349-360 

 .النحتية البرصية حيث مسدت عىل وفق روذ العرص باختالف مرمعياتها شكالمن  الفنان قيمة ممالية لل  
ي وتراكماته وتمثيل ركائز حضـارته 

ي تركيبـات وبـت  فنيـة تضـم أزمنـه وأمكنـة يؤكد الفنانالخزاف استحضارا للماض 
 
وتفعيلهـا ف

ي مماىلي  ،متباعدة
ي منجز فت 

 
 .قابلة لالستحضار والتفعيل ف

 
 التوصيات: 

ي بالقيمــة الفنيــة والجماليــة للمنجــزات الفخاريــة للفــن البرـصـي مــن خــالل المنجــزات الفنيــة المســتلهمة مــن 
تعييــف المــتلق 

ا    الي 
 

حات   المقتر
ي المعارصالقيمة الجمالية وان ي الخزف األورن 

 
 .عكاسها ف

 
 المصادر
ي اللغة :عىلي بن إسماعيل ،ابن سيدة

 
 1958 ،1ط  ،مرص  ،معهد المخطوطات ،1ج  ،المحكم والمحيط األعظم ف

 2010 ،عمان، الردن ،دار العصار العلاي للنتر والتوزيــــع ،فلسفة علم الجمال ،فداء حسير   ،ابو دنسه
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