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... ملخص البحث ...

احتوى البحث احلايل املوسوم بـ )توظيف التقنيات يف بنية الشكل اخلزيف( عىل 
ثالثة فصول، تناول الفصل االول االطار املنهجي للبحث ، املتمثل بمشكلة البحث 
الشكل  ضمن  يف  التقنيات  لتوظيف  هل   : منها  التساؤالت  بعض  افرتضت  التي 
اخلزيف غايات مجالية؟ وهل تنوع االشكال اخلزفية يدخل يف ضمن دائرة التقنيات 
التي يستخدمها الفنان؟ اما حدود البحث  هي املدة )2001 – 2012م( وتضمنت 
وقد  الدليمي،  ورعد  نايف  وقاسم  شاكر  سعد  هم  العراقني  الفنانني  من  جمموعة 
بناء اجلسم اخلزيف فضاًل  التقنيات اخلزفية املستخدمة يف  هدف البحث إىل: تعّرف 
عن الكشف عن دور التقنيات املنفذة عىل اجلسم اخلزيف يف االرتقاء بالشكل اخلزيف 
من الناحية اجلاملية، وقد تضمن أيضًا تعريف مصطلحات البحث )اثراء - الشكل 

- التقنية ( وحتديد امهيته واحلاجة اليه...

ثالثة  عىل  احتوى  الذي  النظري  االطار  عىل  الثاين  الفصل  احتوى  حني  يف 
احلقل  يف  اخلزف  لفن  الشكلية  القيمة  ابراز  يف  التقنيات  توظيف  بحدود  مباحث 
البرصي، جاء املبحث االول حتت عنوان )املفهوم البنائي يف فن اخلزف( فضال عن 
التشكيل  طرق  استعرض  الذي  وتقنياته(  اخلزيف  الشكل  )مجاليات  الثاين  املبحث 
املعارص(  العراقي  الثالث )سامت اخلزف  املبحث  اىل  تقنيا ومجاليًا، وصواًل  اخلزيف 
بعدة  اخلروج  مع  معارصة  وحداثة  واسالمية  حضارية  مرجعيات  من  وماحيويه 

مؤرشات لالطار النظري. 
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البحث  بمجتمع  املتمثلة  البحث  اجراءات  الثالث  الفصل  تضمن  حني  يف 
وعينته البالغة )5( نامذج مصورة من اعامل خزافني عراقيني اختريت بشكل قصدي 
حتقق اهداف البحث احلايل. وصوال اىل الفصل الرابع الذي تضمن نتائج البحث 
التشكيلية لروح احلداثة  العراقي يف مالحمه  الشكل اخلزيف  بنية  ومن امهها مواكبة  

وتقنياهتا ذات الطابع اجلاميل مع االرتكاز عىل عمق املوروث .
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...Abstract...

The present study tackles the employing techniques in the 
structure of the ceramic shape in three chapters; the first deals with 
the problem and some inquiries: Are there targets in employing the 
ceramic shape? Does the diversity of the ceramic shapes belong to 
the techniques used by an artist? The scope of the study covers the 
period 20012012- for certain Iraqi artists; Sa`ad Shakir, Qasim Naeef 
and Ra`ad Al-Dalaymi. Besides, the aim of the study is to survey the 
ceramic structure, to fathom the role of the achieved techniques 
in the ceramic shape and to define the research concepts; shape 
enriching, shape and technique.

In the second chapter, the theoretical side comes to the fore 
in three sections to describe such techniques more fully; the first 
section is entitled "Constructional Concept in the Ceramic Art", the 
second manipulates "Aestheticism and Technique of the Ceramic 
Shape" reconnoitering the ways of constructing the ceramic shape 
technically and aesthetically. The third section is entitled as "Features 
of the Contemporary Iraqi Ceramics"  for having references civilized, 
Islamic, urban and contemporary and it concludes with some 
theoretical signs.

In time, the third chapter takes lead of the procedures that 
represent the addressees and the sample of the research paper; 
the sample consists of  five models for Iraqi ceramic artists, selected 
intentionally to have the aim of the study achieved.

The fourth chapter takes hold of the paramount results: the 
structure of the Iraqi ceramic shape keeps pace with forming features 
of modernity and its techniques characterized with aestheticism and 
alluding to heritage; the past.
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الفصل االول

 ... االطار املنهجي ...

مشكلة البحث 

وجه  عىل  ظهرت  التي  الفنون  أقدم  من  التارخیية  الناحية  من  اخلزف  فن  ُيعد 
األرض، فقد ُصنعت أقدم األواين الفخارية ألغراض نفعية.. ومع تطور اإلنسان 
نفعية  اغراضًا  حيقق  اخلزف  يعد  مل  اذ  تقنية..؛  بحدود  مجايل  إىل  نفعي  هو  ما  حتول 
فحسب بل اجته اخلزف احلديث إىل استخدام تقنيات متعددة يف بناء الشكل اخلزيف 
طرقًا  تستخدم  قد  فهي  االدائية  والعمليات  املستخدمة  التقنيات  نوع  باختالف 
عديدة كاخلدش أو احلفر أو الصقل أو باستخدام الطالء الزجاجي وغريها اهلدف 

منها إظهار السطوح اخلارجية بشكل يعطي قياًم مجالية للشكل اخلزيف.

العمل  ومضمون  الشكل  ببنية  مرتبطة  اخلزيف  للشكل  السطحية  فاملعاجلات 
الفني املعتمد عىل مرجعيات حضارية وفكرية ترتبط بالفنان نفسه لذلك يمكننا يف 
البحث احلايل االستفادة من توظيف التقنيات املتنوعة يف إنتاج أشكال خزفية ذات 
أساليب  ضمن  يف  الشكل  هذا  الغناء  املرتكز  تشكل  خمتربية،  وبطرق  مجايل  طابع 

خزفية متميزة.
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ويالحظ املتتبع بان للتقنيات الفنية احلداثوية أثرًا كبريا يف منح التكوينات الفنية 
قياًم مجالية وإثراء فنيًا يسهم يف إنتاج أنواع متعددة من اإلنتاج اخلزيف لكل منها سامت 
املتعددة  األنواع  اخلزف األخرى ومن هذه  أنواع  معينة جتعله خمتلفا عن غريه من 
النحت الفخاري الذي لُه أساليبه اخلاصة به التي متيزه من غريه من املنتجات اخلزفية 
األخرى وعليه فهنالك أساليب مميزة يف معاجلة الشكل اخلزيف يمكن الكشف عنها 
وتسليط الضوء عىل التقنيات احلداثوية املتعددة وعليه يمكن حتديد املشكلة باآليت: 

هل توظيف التقنيات يف ضمن الشكل اخلزيف له غايات ابتكارية؟
التي  التقنيات  دائرة  ضمن  يف  يدخل  اخلزيف  الشكل  لبنية  األشكال  تنوع  هل 

يستخدمها الفنان؟

أمهية البحث 

املستخدمة  احلديثة  التقنيات  عن  الكشف  يف  احلالية  الدارسة  أمهية  تتجىل 
الدراسات  موضوع  أساس  عنها  الكشف  آليات  جيعل  مما  اخلزيف  الشكل  اغناء  يف 
الفنية واجلاملية؛ عىل اعتبار ان لكل عرص خصائصه وصفاته التي متيزه عن غريه من 
العصور وهذا ناتج عن التطور الفكري والفلسفي فضاًل عن التكنولوجي سواء يف 
تركيبات اخلامة املصنوعة منها بنية الشكل اخلزيف او يف التقنيات الفنية املرتبطة هبا أو 

ربام يف عمليات احلرق يف األفران احلديثة املتطورة..

النحتي  اخلزف  من  وجذوره  أصوله  يستمد  عام  بشكل  املعارص  فاخلزف 
الفنون  احلديثة يف جماالت  التقنية  القديم ولكن بصيغ وفلسفة معارصة ومجاليات 
املختلفة التي ساعدت اخلزاف املعارص يف إنتاج أشكال جديدة من اخلزف الفخاري 
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والنحتي، تتطلع الستكامل رؤية مجالية جديدة ختتلف عن العصور السابقة..

الفكر  معايشة  املعارصين  اخلزافني  من  كبري  عدد  حماوالت  يف  واضح  هو  كام 
املفاهيم  الفنون األخرى، من أجل ربط تلك  العلمي ملجاالت  احلداثوي والتقدم 
القيمية واجلاملية بالفكر املعارص باجتاه تكنولوجيا اخلزف، مما يمنح التكوين اجلديد 
شيئًا من العاملية املعارصة، مما يشكل مساحة واسعة لتوفري أرضية مناسبة تكشف 
عن التقنيات اجلديدة املستخدمة يف بناء الشكل اخلزيف من الناحية اجلاملية والفكرية؛ 
فنية  أعامل  إلنتاج  مجالية  دوافع  تعطي  التقني،  الطابع  ذات  اجلديدة  األفكار  كون 
للكشف عن  التقنية  األساليب  دراسة  احلايل يف  البحث  أمهية  برزت  لذلك  رائعة. 
اخلزيف  الشكل  يف  والتقني  الذوقي  اجلامل  بني  العالقة  ضمن  يف  العمل  صريورة 
العراقي املعارص فضاًل عن تسليط الضوء عىل توظيف التقنيات اجلديدة يف التكوين 

اخلزيف، لذلك تتلخص أمهية البحث بام ييل:

تسليط الضوء عىل بعض األساليب الفنية والتقنية للشكل اخلزيف املعارص.. 1
دور التقنيات املستخدمة يف إثراء الشكل اخلزيف.. 2
تعّرف التنوع الفني يف ضمن الشكل اخلزيف العراقي املعارص.. 3

أهداف البحث:يتناول بحثنا احلايل هدفني رئيسني مها

تعّرف التقنيات اخلزفية املستخدمة يف بناء الشكل اخلزيف.. 1
الكشف عن دور التقنيات املنفذة عىل السطح اخلزيف لالرتقاء بالشكل اخلزيف . 2

من الناحية اجلاملية.
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حدود البحث

احلد الزمني: )2012-2001(.. 1
احلد املكاين: )العراق(.. 2
قاسم . 3 و  شاكر  )سعد  عراقيني  لفنانني  خزفية  نامذج  حتليل  املوضوعي:  احلد 

نايف و رعد الدليمي(.

حتديد املصطلحات وتعريفها

اثراء:

املعنى اللغوي: أثرى أي َكثر مالُه. أثرت األرض كثر ثراؤها. أي ندى األرض. 
ونقول ثريت األرض ثرى، وثري باليشء أي فرح. )20:مصطفى ابراهيم،ص95(. 

املعنى االصطالحي: أي اغناء اليشء باجلامليات، فاالثراء فن مجاليات الشكل، 
وحتسنه، وجعله أكثر قيمة.

اخلزف:

• هو تلك األشكال املجسمة أو املسطحة التي تتشكل من خامة الطني و هلا صفة 	
لتنتج شكال  بطبقة زجاجية توضع يف االفران  ان تكسى  التي يمكن  املسامية 

خزفيًا. هو لفظ يطلق عىل األواين الفخارية وأمثاهلا.

• دوام 	 قدرة  هلا  التي  املواد  من  املصنوعة  املشغوالت  انه  عىل  اخلزف  »عرف 
بشكله  حمتفظا  متامسكا  الناتج  اجلسم  بقاء  مع  الضغط  تأثري  حتت  االنسياب 
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األرضية  املواد  لبعض  احلرارية  املعاجلة  خالل  من  عليه  الضغط  عند  اجلديد 
غري العضوية والتي تكتسب صفات املتانة والصالدة يف متام مراحل صنعها«. 

)6:حسني حسني( 

• كذلك يطلق عىل النتاجات املصنوعة من الطني الصالح لفن اخلزف أو للتامثيل 	
الطالء  وضع  قبل  مسامية  غالبًا  تكون  ذلك  يف  املستخدمة  واألطيان  اخلزفية 

الزجاجي عليها وتكون صامء بعد الطالء. )14:عبد الغني شيال، ص50( 

التقنية:

• العمليات 	 نتيجة سبق تصورها من خالل جمموعة  إحداث  القدرة عىل  وهي 
للوعي  اخلاضع  الفعل  خالل  من  الصناعي  أو  الفني  العمل  هبا  يمر  التي 

والتوجيه. )15:عبد الغني النبوي،ص123( 

التقنيات اخلزفية:

• يعرفها الباحث تعريفًا إجرائيا: »جمموعة العمليات واملهارات املرتبطة بإنتاج 	
قطعة خزفية ابتداء باختيار اخلامة واعدادها ومرورا بعمليات التشكيل اخلزيف 

وما حتتويه من قيم مجالية وتعبريية وتقنية«.

 الشكل لغًة:

• هو الشبه واملثل، اجلمع أشكال وشكل اليشء أي صوره.. وتشكل اليشء أي 	
تصور شكله وصورته. )1: ابن منظور،ص3792( 

• ويف القاموس املحيط »يعني الشكل« الشبه واملثل، صورة اليشء املحسوس أي 	
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جسمه، وقد جاء معنى )الشكل( يف كشاف اصطالحات الفنون والعلوم بأنه 
»كل ما يعد الئقا لشخص وصورة ويشء«. )4:التهانوي،ص1039( 

الشكل )اصطالحًا(:

• الشكل 	 ان  و  الفني،  العمل  بناء  عليه  يقوم  الذي  العام  اهليكل  هو  الشكل 
والرتكيب املادي او بنية الشكل الذي حيدد املعنى العام، داخل اإلطار حتاول 

املحافظة عىل املحتوى الفكري ملضمون الفنون. )16: عيد، ص46( 

•   ترى سوزان النجر ان الفن هو شكل )form( او )image(، وهو الصورة او 	
املظهر اي اهليأة اخلارجية. )7:حكيم، ص41( 

• العالقات 	 التي تعرف نظام  العالقات  بأنه »جمموعة من   يعرف الشكل أيضا 
)املجرد(  الشكل  هو  مفهومان  وللشكل  والشكل  اجلوهر  مع  التعارض  يف 
والشكل )املتعني(: فالشكل املجرد عرف بكونه تشكيال يدل عىل معنى أضيف 
أوال يدل عىل معنى إطالقا، اما مفهوم الشكل املتعني فقد عرف بكونه تشكيال 

يمتلك معنى حمددا أي حدودا وجسام«. )5: جاسم،ص5( 

 الشكل:

• كلمة عامة تشمل كل ما يتميز يف املكان أي كل ما له طول وعرض وارتفاع. يف 	
ضوء الكالم السابق يمكننا إن نقول بأن أي عمل فني يعتمد عىل:

أن . 1 الفنان  يريد  التي  والدراسة  اخلربة  مضمون  به  يقصد  التعبريي:  اجلانب 
يشارك الناس يف تلقيها وتذوقها. 
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صياغة الشكل: األسلوب أو الطريقة التي صيغت هبا العنارص املكونة لشكل . 2
العمل ودرجة جودة هذه الصياغة ومدى تأثريها عىل االستجابة اجلاملية.

الشكل )اجرائيا(:

• يتخذه 	 الذي  املسار  أو  القالب  هو  )الشكل  إجرائيا:  الشكل  الباحث  يعرف 
الفنان ملفرداته لتعّرف عن فكرة ما(. 

وللمتذوقني للعمل الفني عدة خصائص:

معنى الشكل العام يف الفن: التكوين أو الشكل والصورة النهائية هلذا العمل أو . 1
التكوين الذي تعطيه شكاًل أو هيأة مميزة متنحه القدرة عىل التأثري يف املشاهدين 
واستاملتهم لتذوق العمل وتلقي رسالته فالشكل يف األدب قد يكون قصيدة او 
شعرًا... أو قصة أو مرسحية والشكل يف املوسيقي قد يكون قطعة موسيقية... 

ويف التصميم قد يأخذ لوحة أو نحتًا.

خصائص ومكونات الشكل العام: يتكون أي تصميم فني من عنارص متعددة.. . 2
فاألصوات بأنواعها ونغامهتا ودرجات ارتفاعها وترتيب تتابعها وكيفية تآلفها 
إما  املوسيقي..  يف  العام  للشكل  املكونة  الرئيسة  العنارص  من  عنرصا  متثل 
فإهنا  مثاًل  كالتصميم  األبعاد  ثنائية  الفنون  يف  العام  للشكل  املكونة  العنارص 
واخلطوط  كالنقط  الرؤية  طريق  عن  تذوقها  ويكون  تشاهد  شكلية  عنارص 
الفراغ  السطوح، األلوان،  واملساحات والكتل واألضواء والظالل ومالمس 
املحيط باهليأة. والبد من ترابط هذه العنارص يف صورة عالقات تشكيلية خمتلفة 

بحيث تؤدي إىل وحدة أو أساس يف هذه العالقات التشكيلية للتصميم.
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الفصل الثاين

... االطار النظري ...

املبحث االول

املفهوم البنائي يف اخلزف

إنشائية  عنارص  خالل  من  االبتكار  عىل  اخلزف  فن  يف  البنائي  املفهوم  يعتمد 
طبيعية تبدأ مع اخلط وحتركاته يف الفراغ لتكوين شكل ثالثي األبعاد متيزه من غريه 
التجسيد  التشكيل، ومن خالل  اخلامة من مرونة وسهولة  الفنون وخصائص  من 
املجسامت  املتمثلة يف  الفراغ واحلركة  مثل  قوانني  تطبيق  للشكل من خالل  املادي 
اخلزفية كنظام بنائي إلخفاء العنارص الواقعية وظواهر الطبيعة يتحقق اإلبداع الفني. 
»وعندما تتوافق املدلوالت الرمزية حاملة املعنى مع املدلوالت املوجودة يف شكل 
العمل الفني يؤدي العمل الفني اجلديد وظيفة تواصلية كونه اعتمد عىل التامسك 
الداللة إىل  التي تلعب دورا كبريا يف استدراج  الوحدات والفرتات  والتجاور بني 

إنتاج نص متامسك فيه الوحدات السياقية«. )12: صالح،ص 325(

وتأيت أمهية فنون وصناعة اخلزف يف حياة البرش من منطلق العمليات االبداعية 
واملجتمع،  الفرد  احتياجات  من  واملهنية  الفنية  املهارات  متطلبات  تواجهها  التي 
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والبحث يف مجيع املحاور واألنشطة الفنية عن اجلديد من خالل نرش الوعي الثقايف، 
والتكنولوجية  العلمية  املجاالت  يف  منها  لالستفادة  وتوجيهها  املواهب  وتنمية 
واخلامات  اخلاصة  التقنيات  من  احلايل  البحث  يف  املتضمنة  وخاصة  املتنوعة، 
املستخدمة يف التشكيل اخلزيف، حيث إن تشكيالت فنون اخلزف تعد مظهرًا نفسيًا، 
ومجيعها  اإلنسان  حلياة  اهلادفة  الديناميكية  االفرتاضات  مع  تنشأ  وفطريًا  وطبيعيًا، 
الطبيعية  العنارص  بني  مجالية  عالقة  إلجياد  اإلبداعية  القدرة  ظاهرة  حتت  تتدرج 

والبيئية وبني متطلبات احلياة واالنفعاالت الذاتية للعوامل الشخصية. 

حتكمها  عديدة  بعوامل  اخلزيف  الشكل  تصميم  يف  الفنية  العمليات  ترتبط  اذ 
األسس والقوانني والنظريات اإلبداعية للفكر اإلنساين فضاًل عن مجاليات اخلامة 
وخواصها الكيميائية والطبيعية، واملدى احلراري املناسب لنوعية املنتج اخلزيف الذي 

يتحدد من خالهلا النوعية واملضمون يف الشكل ووظائفه.

 يعد األسلوب التقني املستخدم يف التطبيق من أهم العوامل املساعدة واملؤثرة 
يف القيم اجلاملية والوظيفية للتصميم اخلزيف، وان »ما حيدث يف بنية الشكل هو ذلك 
اهلاجس املندفع نحو التحول إىل األشكال األكثر اختزاال، وحياول الفنان أن حيافظ 
عىل الناتج الفني والتي غالبًا ما نجده ُيصاغ وفق عالقات تنظيمية ألسس وعنارص 
شكلية حتاكي واقعًا جديدًا حيمل يف طياته رموزًا ودالالت تعد حلقة الوصل بني 
شكيل  تنظيم  اىل  وصوال  املعارص  احلديث  مع  املوروث  )األصيل(  القديم  تعالق 

جديد«. )24: النارصي،ص99( 

اللونية من اجلوانب املهمة يف التصميم اخلزيف والعالقات  ونجد أن األنساق 
اجلاملية اخلاصة باملسطحات و األشكال اخلزفية وبام يالزمها من تقنيات دقيقة يف 
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تصميم مكونات درجات األلوان وأساليب حتضريها ووسائل التطبيق واملعامالت 
احلرارية اخلاصة بإنتاج الشكل اخلزيف. فنالحظ أن التشكيالت اللونية يف فن اخلزف 
يعتمد عىل نوعية األطيان واخلامات التي يتكون منها بنية الشكل اخلزيف )مسامي 
أو غري مسامي، ملون أو غري ملون(، والطالءات الزجاجية وما حتتويه من مركبات 
معتمة أو شفافة، وملونة أو غري ملونة، والمعة أو غري المعة. اذ نجد ان األطيان 
اخلزفية ختتلف بعضها عن البعض يف درجات النقاء، وخلوها من الشوائب ونسب 
البوتاسيوم  أمالح  وجود  أن  كام  فيها،  الذاتية  واألمالح  العضوية  املواد  وجود 
وارتباط  ثبات  عىل  ويساعد  السطح  نعومة  يف  يفيد  مناسبة  بمقادير  والصوديوم 
طبقات التزجيج وال يؤثر يف لون اجلسم، وقد ُيعطي أحيانًا تأثريات لونية خاصة 

عند تعاملها مع األكاسيد املعدنية يف الطالء الزجاجي أثناء عملية النضج.

إذا نظرنا إىل بعض أمالح الكالسيوم واملغنيسيوم نكتشف أن تواجدها بكثافة 
فتظهر  مالحمه  تشوه  اخلزيف  السطح  عىل  ملحوظة  أرضار  إحداث  يف  يتسبب  قد 
يتناسب مع درجة  التحكم يف نسبة إضافتهام بام  الفقاقيع، ومن خالل  طبقات من 
بفعل بعض  إنتاج ماهو جيد  يتحقق  الطينية، واملعامالت اخلاصة  احلبيبات  نعومة 

التأثريات واملالمس اللونية ذات الصفات اجلاملية املنشودة.

ونجد أيضًا أن عنرص احلديد وأكاسيده له تأثريات اجيابية يف معاجلة املسطحات 
يف  تنوعًا  يعطي  الزجاجية  والطالءات  األطيان  يف  إضافته  نسبة  الن  اخلزفية، 
اخلامات  مع  وتفاعالهتا  احلرارة،  درجات  اختالف  بحسب  اللونية  املعامالت 

واألكاسيد األخرى.
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سامت الشكل اخلزيف

متتاز الداللة يف العمل الفني التشكييل والسيام اخلزف بتصعيد املعنى، أي تشكيل 
صورة يف ذهن الفنان، من خالل مجلة أفكار ورضورات مجالية حيتاجها العمل نفسه، 
لتشكيل معنى جديد يمنح بنية العمل اخلزيف ثراًء يف األفكار، لذلك نجد إن الداللة 
تأيت بمثابة منظومة ختيلية تسهم يف توسيع عمليات اإلدراك يف مستوى الفهم؛ بدًأ 
من املستوى األول الذي يعتمد عىل حواس املتلقي، مرورًا باملستوى الثاين املتمثل 
بالتعّرف عىل املعنى بوصفه عملية ذهنية، ثم ييل ذلك مستوى الفهم الذي يساعد 

عىل فك رموز العالمات والتوصل إىل داللة. )2: أمحد،ص151( 

نوع  هناك  فيصبح  التشكييل  الفني  العمل  يف  التأويل  يشرتك  الداللة  وبفعل 
تأويالت  ذات  قيم جديدة  تنتج  التي  األفكار  املعنى، وحداثة  غرابة  التفرد يف  من 

متعددة...

تنتج هلا صور وأفكار جديدة  الواحدة ألي مشهد خزيف  املفرتضة  الفكرة  ان 
متعددة املعنى وقابلة للتأويل وللتعبري وللرتميز، وهبذا االنطالق نحو هذه التعددية 
التأويل عرب جتاوز اللغة  يف القراءة، واملرهونة بأسس النص الداليل واملنفتحة عىل 
يف  يساهم  الذي  بالرتميز  املحتفي  التكثيف  من  نوعًا  يعطيها  الداللة  بلغة  النصية 
الشفرة   - )العالمة  السيميائية  بالعنارص  املحّملة  املفردات  من  كبري  عددًا  اختزال 
جديدة  أشكال  إىل  واألفكار  املفاهيم  ترتجم  التي  النصية  وبالعالمات  الرمز(   -

باالعتامد عىل املعطيات الذهنية.

هذه املعطيات أنتجت نوعًا من العالقات الداللية فمنحت األشكال نوعًا من 
اجلامليات، من أجل ان يتعدى فن اخلزف بعض املفاهيم االستعاملية واالستخدامية 
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املرجعيات  عىل  اكرب  بشكل  يعتمد  وهذا  التقني  )التزويق(  التزيني  مفاهيم  وحتى 
التي حتتفي بذاكرة األجيال. )18: فردينان، ص24( 

يدرك الفنان التشكييل  اخلزاف حتديدًا  آليات ارتباط النص التشكييل بالرؤية 
اخلاصة، عندما خیتار مفردات نصوصه اخلزفية دالليًا، من اجل ان يعمل عىل إجراء 
نوع من العمليات التقنية إلزالة التعقيد يف العمل نفسه؛ كون العمل اخلزيف حيتاج 
أو  لونية جديدة  اكاسيد  العمليات واملعادالت والتجارب الستخراج  إىل نوع من 

حتى الوصول إىل درجات احلرق املتناسبة مع نوع اخلامة )الطينة(.

فن  جمال  يف  واالنسجام  والوحدة  التآلف  عمليات  ان  الباحث  يرى  هنا  من 
اخلزف تبدو مطلوبة ألهنا تسهم يف إرشاك نوع من اخليال، لتأليف نص جديد داخل 
العمل الفني التشكييل اخلزيف، هذا الرتكيز عىل الفكرة، نالحظه يعطي فرصة جيدة 
من  للقيمة،  منتجة  األخرى  هي  تكون  قد  تفصيالت  إبراز  يف  العراقي  للخزاف 
خالل ميلء فجوات النص التشكييل، بأفكار ذات قيم داللية، تعتمد تأويل اآلخر 
)املتلقي( الذي يقوم بتصدير العالمات واإلشارات وهذه ال تستطيع ان تغادر نص 
العمل، بل تتشظى داخل النص املتشكل، الذي يتجاوز املستوى الوظيفي ويدخل 

إىل املستوى اإلحيائي.

وعليه فان التقنية تتحرك بثالثة حماور وهي:

املوضع . 1 يف  التنوع  باستخدام  التحكم  رشط  الشكيل  التباين  اخلزاف  يستخدم 
او  مربعة  أجسام  عىل  الكرة  بشكل  شاكر  سعد  الفنان  واستعانة  الصحيح 

مستطيلة وهي ختدم اهلدف العام.
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استخدام أساليب خمتلفة للوصول اىل حالة تقنية تنظم فيها اهليئة او الشكل يف . 2
االدراك احليس.

التنوع التام الذي يتباين تباينا كامال مع النظام العام للعالقات مما يضفي صيغة . 3
عىل التكوين العام شكال وحجام ولونا. 

األدوات الرئيسة التي يرتكز عليها الفنان يف الواقع

يف كل املجاالت الفنية والثقافية نجد ان الفنان ُحر متامًا يف اختيار ما يناسب 
رؤيته لتنفيذ أي عمل فني ضمن أدوات خاصة:

ان . 1 أي  الفني،  العمل  يتكون من  الذي  العمل  او جسم  الوسيط  اخلامة: »هي 
الفنان جيسد عمله الفني يف مادة معينة او واسطة معينة ينقل هبا العمل الفني اىل 
اآلخرين وهذه الواسطة املادية تكون متنوعة، فهي قد تكون حجارًة أو معدنًا 

أو طينًا«. )3:أمرية، ص31( 

األسلوب: تلك العملية االرادية التي تعرب عن نشاط تنظيمي يرفض املصادفات . 2
وينشد انقى األشكال وحينام يصبح للفنان أسلوب فانُه عندئذ يكون قادرا عىل 

التحكم يف فنه وانتاج مايريد انتاجه.

التقنية الفنية: ما يطلق عىل أسلوب الفنان يف التعامل مع اللون واخلامة، ويتباين . 3
هذا األسلوب من فنان اىل آخر. )Maggzin:28،ص21( 
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املبحث الثاين

مجاليات الشكل اخلزيف وتقنياته

منُذ بداية القرن العرشين ظهرت مدارس عدة واجتاهات خمتلفة منها الشكلية 
املادة  عىل  التجريب  ورضورة  الشكل  بحرية  نادت  التي  )الباوهاوس(  ومدرسة 
خترج  اخلزف  لفن  جديدة  ورؤية  جديد  عرص  وبدأ  كوامنها  واستخراج  اخلامة  أو 
ألول  العامل  عىل  تطل  التي  الفضاءات  من  من  جديدة  آفاق  إىل  اخلزفية  حدود  من 
مرة.. فاخلزف احلديث مل يرَض ان يكون أسريًا لعجلة الفخار التي كانت مميزة له يف 
املايض وبدراسة لطرق التشكيل احلر واليدوي اخرج أشكاله بدون االلتزام بالتامثل 
عن طريق بنائها بقطع صغرية مستطيلة الشكل أو اسطوانية )تقليدية( واألكثر من 
ذلك انه توصل إىل نتائج وطرق متعددة للشكل اليدوي إضافة إىل مجاليات وسامت 
اإلحساس  فيها  العصور  عرب  الفخارية(  شكل)اآلنية  عن  وخمتلفة  خاصة  تعبريية 
بالفراغ الداخيل واملحيط للشكل »ونتيجة هلذا التحرر تعددت األشكال يف تكوين 
فني واحد وظهرت عىل هيئات الطيور أو احليوانات والنباتات وأشكال آدمية كام 
وبعده  احلرق  قبل  للشكل  اجلديدة  اخلامات  بعض  إضافة  التحول  ذلك  يصاحب 
قيم  اخلزيف  الشكل  متنح  التي  الزجاجية  الطالءات  من  خمتلفة  نوعيات  واستخدام 

مجالية وتقنية«. )17: الغوري،ص 18( 

القيم اجلاملية للشكل اخلزيف ومن خالهلا  إبراز  »وعليه تكمن أمهية اخلامة يف 
الغني  )13:عبد  طينا«.  أو  صبغة  أو  لونًا  أكان  سواء  الفني  العمل  ويصاغ  يشكل 
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الشال،ص220(

وان دراسة اخلامة و اثرها يف اإلبداع جيب ان تسبق دراسة الوظيفة او الطرق 
الصناعية والتقنية لالداء املهاري اذ اطلعنا عىل جتارب الفن احلديث يف أوربا ذات 
التعددية يف اخلامة ويف األسلوب وايضًا يف التعبري الفني، فتمنح األشكال اخلزفية 
قيام مجالية وتعبريية مرتبطة باخلامة فبدأ التجريب عىل االمكانيات املتنوعة للخامات 
تقنيات اخلزف فظهرت مجاليات  املتعارف عليها يف  التقاليد  البعد عن  وبعيدة كل 
خزفية معارصة أدت اىل تطور كبري يف الفن نتيجة لفهم امكانية اخلامة من الناحية 

التقنية. )19:حممد البسيوين،ص66( 

العرص  يف  ملموسًا  تقدما  أحرزت  قد  اخلزفية  األجسام  ان  ذلك  من  يتضح 
بالشكل  املتعلقة  والتقنيات  التنفيذية  واألساليب  الفكر  خیص  فيام  ليس  احلايل 
املنتجات  الكبرية يف  الفنية  التحوالت  ان  اذ نجد  الشكل،  فحسب ولكن بتصميم 
الفنية اخلزفية املعارصة جاءت بمثابة والدة تركيب لفكر جديد من حيث الشكل 
جديدة  عالقات  يف  اخلزاف  يريده  ما  فيه  جزء  كل  يعرب  الفني  فالعمل  واملضمون 
الشكل  عن  باخلروج  والوظيفة،مهتاًم  وامللمس  واللون  والبناء  الشكل  حيث  من 

التقليدي لالناء اخلزيف سعيا وراء مزيد من القيمة التعبريية للبناء اخلزيف. 

وبالتايل نجد ان اخلزاف احلديث قد وجه اهتاممه نحو الرتميز والتجريد بعيدًا 
عن النظرة السطحية للشكل وينمو نحو الرصانة يف بناء القطعة ثم إحكام العالقات 
القول أن اجلامل قيمة ال ختضع اىل  املساحات والفراغات املرتوكة. والبد من  بني 
معيار علمي ثابت وهي وجدانيات اال ان هناك يف املنتجات الصناعية عىل اختالفها 

قيام مجالية تتوافر يف التكوين.
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طرق التشكيل

طريقة احلبال: وهي الطريقة املبسطة لبناء الشكل اخلزيف وهي عبارة عن حبال . 1
من الطني ذات سمك واحد تقريبا ويضع حبل فوق حبل آخر عىل ان يراعي 
انتفاخ يف  اذا رغبنا يف عمل  يستند عليه  الذي  قليال عن احلبل  احلبال  خروج 
اآلنية او بالعكس اذا رغبنا يف تضيق قطر الدائرة ولتامسك احلبال بعضها مع 
بعض يمكن ضغط احلبل العلوي يف اجتاه احلبل السفيل وضغط احلبل السفيل 
طيني  غراء  عمل  ويمكن  جيدا  احلبال  تتامسك  حتى  العلوي  احلبل  اجتاه  يف 
المتام عملية اللصق والغراء يكون من طينة العمل نفسها ولكن أكثر سيولة.

)22:مقابلة شخصية،2013( 

بناء اإلناء عىل دفعات وتلصق . 2 يتم  طريقة الرشائح: هي طريقة رسيعة حيث 
كل قطعة فوق األخرى وذلك بواسطة رشيط طويل من الطني بعرض 5 سم 

تقريبا.

األعامل . 3 يف  اخلزاف  يستخدمها  طريقة  هي  القالب:  يف  بالضغط  التشكيل 
فيها  ويكون  اخلزاف  عجلة  اىل  حتتاج  التي  واألشكال  واملزهريات  كالتحف 
حفر بارز او غائر فيقوم اخلزاف بعمل قالب للقطعة التي يريدها ويضع الطني 
الضغط  يكون  بحيث  القالب  أجزاء  من  جزء  عىل  ويضغط  القالب  داخل 
بسمك واحد لكل جدران الشكل وبعد مدة قليلة ينكمش الطني وينفصل عن 

القالب بسهولة ثم جيمع أجزاء الشكل ويقوم اخلزاف بعملية اللصق.

عىل . 4 الضغط  من  بدال  ولكن  كالسابقة  الطريقة  هذه  بالقالب:  الصب  طريقة 
اجلص  قالب  فوق  ويصب  ما  نوعا  سميك  سائل  ُيستخدم  القالب  يف  الطني 
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نوعًا  واحدا ويرتك حتى جيف  ليكون سمكًا  القالب  أجزاء  متساٍو يف  بشكل 
ما ثم تلصق أجزاء الشكل كام تم يف التشكيل بالضغط وتستخدم هذه الطريق 

عندما يراد استنساخ أكثر من شكل واحد.

طريقة التشكيل بعجلة اخلزاف: عجلة اخلزاف تسمى الدوالب استخدم قديام . 5
واألشكال  واملزهريات  األواين  صناعة  يف  أداة  أهم  وهي  كهربائيًا  االن  ُيدار 

األخرى. )26: ،ص87( 

الوظيفي  الغرض  عىل  املعاجلة  تعتمد  اخلزيف:  السطح  عىل  التقنية  املعاجلات 
الستخدام االوانى الفخارية سواء كانت مزخرفة أم ال وتشتمل بعض العمليات 

وهي:

ازالة الطني الزائد: تقوم هذه العملية عىل إزالة الطني الزائد الناتج عن عملية 
ليحاول  باألصابع  الضغط  أو حتى  أو قطعة خشبية  آلة حادة  باستخدام  التشكيل 
الوظيفي  الفنان إحداث توافق واتزان بني الشكل والزخرفة من جانب والغرض 

من جانب أخر.

وقد  االوانى  لتغشية  القوام  ثقيل  مائي  مستحلب  يستخدم  التغشية:  عملية 
اقل  وجعله  اإلناء  لسطح  اخلارجي  اللون  تغيري  هي  وفائدهتا  ألوان  إليها  يضاف 

مسامية وإكسابه النعومة ليجعل السطح صاحلا للتلوين )تغيري اللون(.

أو  اجللد  من  بقطعة  أو  باليد  املنتج  سطح  تنعيم  مرحلة  وهى  الصقل:  عملية 
القامش املبلل باملاء وهذه املرحلة متكن الصانع من صقل بعض االوانى التي غطيت 

بغسول امحر أو بطانة محراء أو سوداء.
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عملية الزخرفة Decoration Process: وهى عملية تكثيف القيمة اجلاملية عىل 
املنتج الفخاري أو اخلزيف يف حماولة من الفنان إلحداث نوع من التوافق والتناسق 
الفني بني شكل اإلناء وزخرفته من جانب وغرض الوظيفة من جانب أخر كإضافة 
سواء  زخارف  إضفاء  أو  األخرى  الزخرفية  األشكال  وبعض  والقواعد  املقابض 

كانت زخارف حمفورة أم حمزوزة أم مطبوعة أم ملونة.

الرئيسة يف عمليات  التجفيف اخلطوة  يعد   :Drying Stage التجفيف  مرحلة 
القطعة  تفقد  اذ  الطني،  من  الفخارية  القطعة  تشكيل  مرحلة  بعد  الفخار  صناعة 
أثناء التجفيف أكرب قدر معني من املاء املرتبط فيزيائيًا وتتم هذه العملية هبدوء  يف 
وبمعدل بطيء جدا قبل عملية اإلحراق وذلك حتى يتم التخلص من املاء فيزيائيا 
بعيدا عن أشعة  التجفيف  يتم  أن  اذ جيب  وهو ال حيتاج إىل درجة حرارة مرتفعة، 
الشمس املبارشة أو يف جو مناسب متحكم فيه إلمتام تبخر الطور السائل قبل عملية 
احلرق يف الفرن وختتلف مدة التجفيف طبقا ملساحة السطح املعرض للهواء وسمك 

اجلدران.

طرق تزجيج اجلسم اخلزيف 

التغطيس: تكون هذه الطريقة من خالل غمر القطعة بأكملها حتى تأخذ طبقة . 1
متساوية عىل السطح وهذه الطريقة مرتبطة بتوفر كميات كبرية من الطالء.

تكفي . 2 ال  الزجاجي  الطالء  كمية  كانت  اذا  الطريقة  هذه  وتستخدم  السكب: 
فنأخذ الطالء يف كوب ونسكبه عىل سطح الشكل الفخاري ونستمر يف ذلك 

حتى ننتهي من تكوين املظهر اخلارجي.
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نتائج مرضية يف . 3 يمكن احلصول عىل  الطريقة  باستعامل هذه  الفرشاة:  طريقة 
تغطية الشكل اخلزيف ولكن من الصعب احلصول عىل طبقة منظمة من الطالء 
الزجاجي باستخدام الفراشاة ولكن بالتجربة واخلربة يمكن تغطية سطح كبري 

بانتظام باستخدام الفرشاة.

الزجاجي . 4 الطالء  بالتحكم يف سمك طبقة  الطريقة  تتميز هذه  الرش:  طريقة 
ولكن  بذلك  اخلاص  اجلهاز  باستخدام  املختلفة  اللونية  التاثريات  وظهور 

املفقود يف هذه احلالة يكون كثريا اذ يتطاير الرذاذ يف اهلواء.

احلرارة . 5 األلوان سوف حترق يف درجة  نظرا الن هذه  التزجيج:  األلوان حتت 
التي حيرق فيها التزجيج نفسها فان األلوان التي تستخدم هلذا الغرض تكون 
حمدودة وان أهم ما تتميز به الزخرفة حتت التزجيج هو إهنا دائمية. واأللوان 

حتت التزجيج تتكون من:
• مادة التلوين )اوكسيد(.	
• مادة صاهرة تساعد عل االلتصاق باجلسم.	
• بعد 	 الطبيعة، وتستعمل يف اخلزف  انتشارا يف  املواد  أكثر  سيليكا )وهي من 

تنقيتها من شوائبها الضارة وجتهيزها بالطحن(.
• كاولني )مادة بيضاء ذو ملمس دهني(.	

واأللوان . 6 التزجيج  فوق  األلوان  بني  األسايس  الفرق  الزجاج:  فوق  األلوان 
حتت التزجيج هو ان األوىل تنصهر يف درجة اقل و يمكن استخدام عدد اكرب 

من األلوان فوق التزجيج. )25:وجيه،ص85( 
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توظيف اللون يف اجلسم اخلزيف من الناحية التقنية: 

يعترب اللون الركيزة الرئيسة التي يعتمد عليه اخلزاف للوصول اىل عملية إهناء 
البنية اخلارجية للشكل اخلزيف وعليه فان اللون من الناحية التقنية لدى الفنان يعتمد 

عند االستخدام عىل:

بنسب  الزجاجي: عبارة عن طبقة طالئية ذات مواصفات وتركيبات  الطالء 
خاصة تغطى هبا أسطح التكوينات اخلزفية بعد إعداد وحتضري خاص وتركيبها حتى 
جتف جفافا تاما ثم تطىل تلك املشغوالت حتت درجات حرارة معينة فتمتزج الطبقة 
الطالئية السابقة مكونة قرشة زجاجية عىل سطح األواين واألشكال، أي إهنا عبارة 
عن طبقة زجاجية المعة ذات سمك منتظم يطىل به السطح املشغول اخلزيف فيكسبها 
جاذبية ويمنع ترسب املاء من بنية الشكل اخلزيف املشغول. وان عملية التزجيج هذه 
الشكل  فيها  يغطى  كيميائية حرارية  تغريات  فتحدث  عملية ختضع حلرارة خاصة 
الفخاري بطبقة زجاجية. ويعرف الطالء الزجاجي بأنه طبقة زجاجية رقيقة حترض 
ثم تطبق عىل األشكال الفخارية ثم حترق حرقًا ثانيًا حمدثة سطحًا زجاجي المعًا او 

مطفيًا. (Bevlim،27،ص112(

أمهية الطالء الزجاجي يف العمل اخلزيف: تستعمل الطالءات الزجاجية لتغطية 
املشغوالت الفخارية ألسباب عدة:

جعلها صامء للحيلولة دون رشح املاء منها ومن ثم جتميلها.. 1
حتسني اخلواص الكيامئية.. 2
3 . :29) ناعمة.  ومالمس  وزخارف  ألوان  عدة  عىل  احلصول  من  التمكن 

Johmk،ص11) 



م. عيل خالد عباس

331 العدد السابع .. ذي القعدة 1434# /أيلول 2013م

اللون من الناحية اجلاملية من وجهة نظر الباحث

 يشكل اللون يف فن اخلزف قيمة مجالية أساسية لتحقيق جوانب فكرية ووظيفية 
أمهيتهام  هلام  اخلزيف  اللون  واالتصال يف  احلركة  ان  نجد  اذا  اخلزفية،  األشكال  عىل 
واالنسجام.  والتباين  الوحدة  قوانني  خالل  من  الفنية  للرؤية  االجيايب  ودورمها 

فاللون له اضافات عديدة يف الفكر ويقودنا إىل اإلبداع الدائم لكل من:

اجلسم . 1 يف  التقني  التناسب  لبناء  الفراغ  ودالالت  اللون  يف  اجلاملية  النسب 
اخلزيف.

املتنوعة . 2 واستخداماته  اخلزيف،  اللون  ملقومات  واخلاصة  العامة  االجتاهات 
إلحداث متغريات لتقنيات جديدة اخلامة والتحول واالندماج.

الفكرية واإلبداع  الدالئل  تقدم  اللونية يف اخلزف  التشكيالت والتاثريات  ان 
يف  وامللمس  اللون  يف  واالتزان  واالنسجام  والتباين  الشكل  وحدة  لتأكيد  الفني 
اىل  بالشكل اخلزيف  تقنيًا ومجاليًا ووظيفيًا، للوصول  أثناء معاجلة األشكال اخلزفية 

مستويات اإلبداع.

آثار ملسات األصابع  اللونية بجانب  التشكيالت  وان األدوات املستخدمة يف 
أسطح  عىل  وجتانسه  الزجاجي  الطالء  وانسياب  املتنوعة  املالمس  عىل  يؤثران  قد 
التكوينات اخلزفية، بصورة تتناسب مع درجة حرارة النضج كي تؤدي اىل ظهور 
يف  املثالية  اىل  اخلزيف  بالشكل  ترتقي  متميزة  تقنية  مدلوالت  ذي  متكاملة  فنية  قيم 
حرصها  ُيمكن  ال  التي  اجلانبية  املعامالت  من  العديد  وهناك  واملضمون.  الشكل 
يف  للطالء  النسبي  االلتصاق  متنع  بمواد  اخلزيف  السطح  أجزاء  بعض  تغطية  حول 
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أماكن حمددة ويتم تغطيتها ببعض امللونات واالكاسيد املعدنية املختلطة مع اكاسيد 
أخرى كالرصاص عىل سبيل املثال حتى تظهر بصورة متناسقة عند تطبيق الطالء 
الزجاجي عليها للمرة الثانية لتحقيق مدارك متنوعة يف الشكل اخلزيف. وعليه يمكن 

اجياز وظائف اللون من الناحية التقنية وهي:

ربط عنارص العمل اخلزيف من خالل التوحيد الشكيل واجلاميل.. 1
ربط أجزاء العمل اخلزيف املركب والتخلص من صفات اخلامة.. 2
إظهار بعض األجزاء يف الشكل اخلزيف واخفائها وتأكيد فكرة العمل.. 3

سامت اخلزف العراقي املعارص

التجربة  ارتباط  خالل  من  اإلبداع  من  بحالة  العراقي  اخلزيف  الشكل  يمتاز 
الفنية بنوعية اخلامة املحلية وطرق التعامل معها ونوعية االكاسيد املستخدمة والتي 
الذي يقرتب من مستويات للجامل. فيه  املرغوب  الشكل اخلزيف  إىل إظهار  تؤدي 

)10:سانتيانا،ص99( 

اذ نالحظ ان أغلب اخلزافني العراقيني املعارصين يعطون أمهية كبرية لعنرص 
اللون عىل حساب العنارص األخرى كونه قد اسهم يف حتديد نظام الشكل اخلزيف يف 
العراق وجتىل ذلك واضحا يف جتارب اخلزاف العراقي الكبري الراحل )سعد شاكر( 
اخلربة  اكتسبوا  الذين  السامرائي واخلزاف شنيار عبداهلل وغريهم،  ماهر  واخلزاف 
ذات القيم النقدية والفنية واجلاملية. وهي مفاهيم أخذت تتغري تدرجييًا حتت تأثري 

احلداثة التي غرّيت من طبيعة النظر إىل احلياة عامة والفنون خاصة.

العمل  مع  للتعامل  الفن  يف  جديدة  مفاهيم  تركزت  السبعينيات  هناية  ومع 
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الفني بغض النظر عن املادة التي يستخدمها الفنان. فكان سعد شاكر أول من حسم 
هذا اجلدل يف العراق عندما قدم أعامال خزفية غنية باملضامني التعبريية واحلضارية 
التجريدية  النحتية  فأعامله  التوازن.  حتقيق  يف  رائدة  أعامال  أبدع  وبذلك  واحلداثية 
خاصة ذات الطابع اهلنديس الكروي نجدها تعتمد عمليات الرتميز والتجريد تدعو 

للتأمل يف مفهوم الشكل والكتلة والفراغ داخل الفضاء الرحب.

العراق  متعددة يف  فنية  لظهور مجاعات  مهد  قد  اخلزيف  الفن  ان  نجد  وبالتايل 
وجدت حاهلا حمّملة بعمق حضاري ومنتج فني هائل ذات طابع رافديني أصيل، 
فضال عام مهدته ظروف تلك اجلامعات لالطالع عىل جتارب عرص احلداثة االوربية 
من حيث الطبيعة االخراجية للمنجز الفني او الكيفية التي ترتكز عليها املرجعيات 
حتقيق  اىل  أدى  ذلك  كل  واملتنوعة،  اجلديدة  اإلظهار  تقنيات  عن  فضال  املختلفة 
والضواغط  العراقي  الواقع  يف  السايكلوجية  الضواغط  مابني  املزاوجة  من  نوع 
الداخلية التي امتاز هبا اإلنسان العراقي والسيام الفنان اذا امتاز بتنوع موضوعاته يف 
منحوتاته الفخارية وتعدد أنظمتها الشكلية واختالف الوظائف التي أوكلت اليها. 

)11:صاحب،ص65(

مل يغفل اخلزاف العراقي فكرة التنوع التقني يف إظهار الشكل وترسيخ قيمها 
اجلاملية ودالالهتا الرمزية املرتبطة باملثالية، وقد أصبح الشكل اخلزيف العراقي منجزًا 
ابداعيًا مرتبطًا بفردية الفنان وموهبته املحققة لسامت الشكل وخزينه الثقايف الذي 

حيدد دينامكية الفنان وحيويته.

التجربة  من  اإلفادة  يف  سامهت  عالية  حساسية  العراقي  اخلزاف  امتلك  اذ 
باملوروث  حتتفي  التي  العراقية  اخلصوصية  امتالك  يف  العملية  واخلربة  األوربية 
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احلضاري العراقي القديم فضاًل عن الرتاث اإلسالمي، بالرغم من انتامئه اىل عامل 
الفن األوسع.

تتمتع  بام  احلضارية  واملرجعيات  باإلرث  جتذر  قد  العراقي  الفنان  ان  ونجد 
من  الرغم  فعىل  البكرية.  الذاكرة  تغادر  مل  راسخة  احرتافية  وتقاليد  أنظمة  من  به 
والبيئة  الفنية  للامدة  اثرًا  هنالك  نجد  األخرى  واملتغريات  االجتامعية  التحوالت 
اآلثارية  فاملكتشفات  احلديثة..  الفنية  الشخصية  بلورة  اإلبداعية يف سياق  والرؤية 
نجدها قد أعادت لنا التسلسل الزمني حلضارات الرشق - وادي الرافدين عىل وجه 

اخلصوص - وعمقت مفهوم النمو غري املبارش لألسلوب والتقنية.

وهنا يذكر الفنان جواد الزبيدي »ان ما قبل أعوام قليلة مل يكن ما يطلق عليه 
والذي  البسيط  الشعبي  الفخار  معامل  وجود  سوى  الفني  اخلزف  اسم  تشكيليا 
وكذلك  املاء،  وتربيد  االستعامل  وأواين  وجرار  مرشبيات  يف  نفسه  يكرر  استمر 
معامل اخلزف القاشاين يف املدن املقدسة مثل كربالء والكاظمية«. )9:الزيدي،جملة 

أسفار( 

فمنذ عام 1980 عمل اخلزاف العراقي عىل الطريقة اليابانية القديمة. والتي 
تعتمد عىل احلرق املبارش للقطع اخلزفية مع اختزال األوكسجني داخل الفرن، فتمنح 
األشكال خزفية ألوانًا مجيلة وبراقة. اذ استلهم الفنان العراقي مفرداته من الرموز 
الزخرفية،  واألشكال  احلروف  مجاليات  ومن  العربية  البيئة  ومن  القديمة  الرشقية 
منحت االشكال اخلزفية مغزاه الداليل واجلاميل كبعد له عالقته بالتحوالت املعرفية 
التجريد. فقد  آليات  ً عىل وفق  أكثر اختزاال  واالجتامعية فكانت نصوصه اخلزفية 
كتب الناقد التونيس خليل قويعة عن اخلزف العراقي املعارص بشكل عام ويف جتربة 
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اخلالص  التشكييل  كياهنا  حيث  من  الفنان  جتربة  »ان  قائاًل:  اهلل  عبد  شنيار  الفنان 
حتتفي بالقيم اجلاملية التي نستشعرها تقنيًا بعيدا عن الشحنات الرمزية التي حتتملها 
االكاسيد  ومعامالت  الطالء  بعمليات  واحرتافية  خربة  الفنان  يمتلكه  ملا  القراءة، 
عن  اخلارجة  الرحبة  اآلفاق  عىل  وانفتاحه  الفرن  يف  اللون  لتحوالت  واسترشافه 
هذا  يشرتطه  ما  بقدر  وذلك  مثمرا  لعبا  للخزف  معارشته  من  جعلت  املألوف، 

اللعب«. )8:خليل،دليل اخلزاف( 

السياق  السامرائي،  ماهر  اخلزاف  عند  النحتية  اخلزفية   األشكال  تتخذ  فيام 
من  بدأ  انه  من  الرغم  فعىل  املعارص،  الواقع  أسطرة  عىل  يعتمد  الذي  األسطوري 
الرقم الطينية املعروفة بعمقها الزمني، إال انه يفصح عن انتامئه لعرصنا احلديث.. 
عمل  امكانات  مع  الرمزية  ودالالهتا  وآثارها  القديمة  املوروثات  بني  مزج  فقد 
منطق  ليمنح  والتقنية  األسلوبية  وتنويعاهتا  احلداثة  إشكاليات  مواجهة  يف  املخيال 
عمله الرتكيبي، واملراحل التي مر هبا، لغة مجالية جتاور املشكالت الفلسفية لفنون 
الرسم واملعامر والنحت. فاخلزاف السامرائي يعمل عىل ان تكون تكويناته حمتفية 
ً  جعلت من معاجلاته  الصوفية حتديدا  الروحية   والدوافع  )االطياف(  باملخفيات 
الشفافية والصفاء والتطهر  للمعاين االستهالكية والنفعية، بحثًا عن  احلديثة حتديًا 

الذي يتمثله الفن عامة وفن اخلزف بشكل خاص. )23:مقابلة،2012( 

وعليه فان اخلزف العراقي قد استلهم املوروث احلضاري واالسالمي ووظف 
تقتنص  متميزة  انتاج سامت  استطاعت  متداخلة  وتراكيب  بنى  احلارض عىل شكل 
حداثوية  فنية  وسامت  بخصائص  امتاز  الذي  اخلزف  بفن  ترتقي  الرشقية،  هويتها 

ساهم يف توظيف التقنيات يف تكوين شخصية اخلزف العراقي املعارص.
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مؤرشات االطار النظري

 اعتامد املفهوم البنائي عىل مبدأ االبتكار يف فن اخلزف من خالل اهتامم اخلزاف . 1
بعنارص التكوين الفني. 

التجديد . 2 من  حالة  اىل  اخلزفية  بالتكوينات  للوصول  اخلزافني  أساليب  تنوع 
واالبتكار.

او . 3 مربع  او  )كرة  اهلنديس  الشكل  استخدام  خالل  من  اخلزيف  الشكل  تعزيز 
مستطيل واىل الخ(

التنوع يف ابراز فكرة العمل سواء اكانت جتريدية رصفة ام موضوعية مستلهمة . 4
من الواقع ومن ثم يتم تقديمها بشكل يتوافق مع الفكرة العامة للعمل اخلزيف.

بالقيم . 5 اخلزاف  نتاجات  اثراء  يف  والفلسفي  والفكري  الثقايف  الرتاكم  أسهم 
اجلاملية.

للون أمهية كبرية يف إبراز العمل بشكل حيقق التكامل للوصول اىل املضمون . 6
املراد تقديمه.

ان العمل اخلزيف حيتاج كل ماهو مفيد من تقنيه سواء كانت قديمة ام حديثة . 7
باالعتامد عىل التجربة املرتاكمة.
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الفصل الثالث 

... اجراءات البحث ...

جمتمع البحث وعينته

عراقيني  خلزافني  الفنية  األعامل  من  كبرية  جمموعة  البحث  جمتمع  تضمن   
الباحث مخسة نامذج من األعامل  معارصين للفرتة )2001 - 2012( وقد اختار 
اخلزفية متثل عينة البحث لفنانني عراقيني هم سعد شاكر )2 عمل( وقاسم نايف )2 

عمل( ورعد الدليمي )عمل واحد(.

اداة البحث

 اعتمد الباحث عىل مؤرشات االطار النظري وعىل املالحظة بوصفهام أدوات 
بحثية يف حتليل نامذج من األعامل اخلزفية املتيرسة من للفنانني املذكورين يف جمتمع 

البحث وعينته.

منهج البحث

لرصد  احلايل  البحث  عينة  مجيع  يف  التحلييل  الوصفي  املنهج  الباحث  اعتمد 
اخراجات الشكل اخلزيف.
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حتليل العينة:

نموذج )1( للفنان سعد شاكر

البنية  يف  االنسجام  من  عالية  بحالة  )58x45سم(  بأبعاد  خزيف  نحتي  عمل   
الشكلية اذا ما عرفنا ان العمل يتكون من جزئني مهمني اجلزء العلوي وهو عبارة 
وثالثة  األعىل  يف  سلكني  بواقع  أفقي  وبشكل  علوي  بشكل  متداخلة  أسالك  عن 
أسالك يف األسفل يف هناية كل سلك تشكيل كروي او بيضوي صغري حيمل اللون 
الربتقايل وسلك افقي واحد حيمل كرتني باللون الرتكوازي والربتقايل متداخلتني 
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لونيا مع سلك ثالث أفقي الحيتوي عىل أي كرات يف هنايته وهذه األسالك ضمن 
تكور شبه دائري يرتبط ببنية الشكل اخلزيف املربع الشكل تقريبا الذي حيوي جتويفًا 

كبريًا يف مركز ثقل العمل اخلزيف يستند عىل قاعدة مربعة الشكل.

وقد تم طالء العمل باللون األسود ومن خالل النظر اىل هذا العمل يبدو ان 
املستقيمة  املنحنية واخلطوط  التناغم اإليقاعي بني اخلطوط  اخلزاف قد اعتمد عىل 
العمودية كانت ام األفقية فضال عن املتعة يف القيمة اجلاملية التي يرتكها العمل من 
خالل الشكل اهلنديس وبفضل حركة األسالك التي ساعدت الفنان يف كرس الرتابة 

يف الشكل العام الذي يتخد من اللون األسود قيمة شكلية.

بشكل  والفضاء  اجلسم  بني  التقني  للتنوع  األسود  اللون  الفنان  اختار  وقد 
ان  يبدو  العمل  اىل  النظر  وعند  األوىل  وللوهلة  واللون  الفضاء  بني  التضاد  حيقق 
اجلسم اخلزيف له ما يامثله يف الواقع فهو اقرب اىل شاشة التلفزيون ويعلوه )جهاز 
بارز يف  للون دور  يظهر  للعمل اخلزيف  الشاملة  النظرة  اذا ومن خالل  االستقبال( 
يف  الرش  طريقة  تقنية  استخدم  قد  الفنان  ان  علمنا  ما  اذا  العمل  مكونات  تظهري 
ان  بل  للطني  او االضافة  الفنان طرق احلذف  اللون والزجاج ومل يستخدم  توزيع 

العمل يتمتع بسطح أملس ليحقق الفنان حالة بني التكامل بني اللون والشكل.
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نموذج )2( للفنان سعد شاكر

عمل نحتي خزيف بارتفاع 30سم x 45سم. تألف العمل من جزأين العلوي 
والسفيل. اجلزء العلوي عبارة عن تكوين كروي غري منتظم )حيتوي عىل انحناءات( 
وهو باللون األسود والذهبي يستند عىل تكوين مستطيل ذي سمك اليتجاوز 5 سم 
باللون األزرق وفيه بعض املقرنصات يف حافاته األمامية يبدو من خالل هذا العمل 
ان الفنان قد استفاد من األشكال اهلندسية بني الدائرة واملستطيل اذا مافهمنا ان هذا 
التكوين اعتمد عىل اإلثارة اللونية بالدرجة األساس فقد استخدم مزجيًا من األلوان 
بني األسود والذهبي واألزرق اذا ماعلمنا ان األسود لون احلزن واألزرق للصفاء 
والذهبي للتقديس... تتوازن معًا يف تأكيد التوازن بني القيم اللونية يف بنية الشكل 
اخلزيف لتظهر لنا كام لو اهنا متثل هيأة بركان او بقايا جزيرة يف بحر ازرق فخلق الفنان 
هذا احلوار الديناميكي ذا الطابع اجلاميل بني االلوان دون إمهال عنرص الشكل العام 
للوصول بالتكوين العام اىل مناطق اجلامل املثايل املرتكز عىل قوانني التجريد باجتاه 

اللون ومن ثم الشكل يف ابراز الفكرة العامة ضمن دائرة الشكل واملضمون. 
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اذ أشار الفنان سعد شاكر اىل املقرنصات يف اجلزء السفيل رمزًا لالمواج عىل 
مايبدو لكرس حالة الركود واجلمود يف العمل فانه قد وّظف تقنية احلذف يف بعض 

أجزاء العمل وقد استخدم الفنان طريق الرش يف عملية التلوين والتزجيج.

نموذج )3( للفنان قاسم نايف

عمل نحتي خزيف بارتفاع 55 سم x 30سم. يتكون العمل من جزأين العلوي 
وهو  السفيل  اجلزء  فوق  موضوعة  األبيض  باللون  الشكل  صغرية  كرة  عن  عبارة 
عبارة عن تكوين شبه هرمي متكون يف أعىل جانبيه من انحناءتني متخرصتني وفيهام 
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جتويف من اليسار ومن اليمني ويف منتصف العمل تقريبا هناك أربعة أزرار ملونة 
باللون الذهبي وهي تصطف بشكل طويل عموما جسم العمل مطيل باللون األبيض 

ويف هنايات أكتاف العمل نجد اللون الذهبي.

للعمل  يرمز  كان  الفنان  ان  نالجظ  حتليلية  نظرة  ويف  للعمل  عامة  نظرة  ويف 
جلسم  رمز  اهلرمي  والتكوين  للرأس  رمز  فالكرة  متخرصا  يقف  وهو  اإلنسان  اىل 

اإلنسان.

 كان الفنان متميزا يف بناء رمزية مجالية متفوقة من اجلانب التعبريي والتقني فقد 
اعتمد الفنان عىل اجلسد البرشي يف تقديم الفكرة ذات النزعة اإلنسانية مركزًا عىل 
دالالت اللون األبيض الناصع يف قمة العمل الذي يوحي بالصفاء والسالم فضاًل 
تقنية  الفنان  استخدم  وقد  والقدسية  بالروحانية  يوحي  الذي  الذهبي  اللون  عن 
الرش يف التلون والتزجيج ومل يستخدم اي تقنية اخرى يف عملية التزين للتكوين 
اخلزيف الذي وجدناه مثاليًا من ناحية احلركة الديناميكية فالقاعدة السفىل قد مالت 
فالتجويفان يف أعىل  العمل  قمة  التوازن مع  قليال لكرس اجلمود وخللق  اليمني  اىل 
العمل خلق حالة من االنسجام مع الفضاء املحيط به ضمن تداخل فني عاٍل وهذه 
األزرار األربع املنتظمة ربام قصد منها الرداء واإلحياء له من خالل األزرار. اذا خلق 
الفنان حالة رمزية متكاملة بفعل القيم اجلاملية احلقيقية للتكوين للوصول باألفكار 

اىل مستويات.
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نموذج )4( للفنان قاسم نايف

العمل بقياس 50سم × 20سم وهو عبارة عن كتلة واحدة بيضوية الشكل 
من  السفيل  اجلزء  يف  األخرض  اللون  استخدام  مع  الشذري  اللون  الفنان  استخدم 
العمل وقد تواجدت لفظة اجلاللة )اهلل( يف قمة العمل اخلزيف باللون األبيض حتتها 
تكوين كتايب أشبه بالرقعة وهو مائل اىل االصفرار مستطيل الشكل وهنالك خط 
بالشباك  أشبه  مربع  ووجود  العمل  هناية  باجتاه  األسفل  اىل  يمتد  العمل  توج  آخر 

بلون يقرتب من اللون الذهبي مع وجود رشحيتني يف أعىل العمل متالصقتني. 
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 اذ اهتم الفنان بعنرص اللون أكثر من اي عنرص فالتكوين اخلزيف اعتربه الفنان 
رمز  األبيض  باللون  لونت  التي  اجلاللة  لفظ  وهي  العمل  فكرة  اليصال  أرضية 
يمنحنا  اخلزاف  الرتاثية وكأن  الوثيقة  أو  بالورقة  أشبه  داخل مستطيل  النقاء وهي 
روحية اإلسالم األوىل واملهم يف هذا العمل اللون الشذري واألخرض رمز التصوف 
اإلسالمي مع اخلطوط الذهبية رمز الثبات والصمود ولقد استخدم الفنان تقنيتني 
بالتلوين األوىل تقنية التلوين بالفرشاة يف كتابة )الاله االاهلل( مع استخدامه الفرشاة 
بتلوين اخلطوط القريبة من اللون الذهبي وكذلك استخدم طريقة الرش يف تلوين 

اجلسم البيضوي وقد استخدم الفنان تقنية احلذف واالضافة يف التكوين العام.

نموذج )5( للفنان رعد الدليمي
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عمل خزيف كروي الشكل يبلغ قطره 50سم. استخدم الفنان اللون األبيض 
يف التلوين مع استخدام اللون الذهبي يف عملية الزخرفة وتضمني التكوين اخلزيف 
اشكال حروفية يف هذا العمل.حاول الفنان انتاج حالة من من الرتابط بني احلروف 
وانحناءهتا والشكل الكروي وحاول الفنان من خالل تكثيف احلرف العريب منح 
الفنان  استخدم  الذهبي عموما  اللون  استخدام  املثالية من خالل  تكوينه شيئًا من 
تقنية الرش يف التلوين مع استخدام الفرشاة يف تلوين احلروف والزخارف وكذلك 

تقنية احلذف واإلضافة.

اذ وجدنا ان خلربة الفنان الدور الرئيس يف إبراز مجاليات التكوين اخلزيف ذات 
النسق التقني املتوازن، من خالل إعطاء التكوين سطحا ناعام وهو حيوي الزخارف 
للتكوينات  الديناميكية  احلركة  لعنرص  مجالية  تواجدت  العربية.حيث  واحلروف 
احلروفية املتمرحلة من السطح اىل األعىل كأن اهلدف يكمن يف كرس اجلمود وامللل 
للوصول اىل قيمة مجالية متكاملة تتيح للمتلقي مساحة كافية للتامل يف هذا العمل 

الفني.
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الفصل الرابع

... نتائج البحث ...

توصل الباحث اىل جمموعة من النتائج:

واكبت بنية الشكل اخلزيف روح احلداثة مع االرتكاز اىل عمق اخلزين املستحرض . 1
من املوروث وتقديمه بنص جديد معارص.

التميز بني املرتكزات التي يعتمد عليها التكوين اخلزيف فهناك أسلوب الفنان . 2
اخلاص وهناك طرق التلوين والتزجيج و طرق للتشكيل وطرق املعاجلة التقنية 
كلها اجتمعت للخروج بتقنية جديدة توظف الرموز احلضارية لُتعطي العمل 
اخلزيف التميز واجلامل، فنرى الفنان سعد شاكر قد اهتم باللون األسود والفنان 
قاسم نايف اهتم بالتكوين تارة وباللون تارة أخرى بمثابة املزاوجة بني االثنني 
للوصول  عالية  معاجلة  بطرق  اهتم  قد  الدليمي  رعد  الفنان  وجدنا  حني  يف 

بجميع األعامل اىل اهلوية.

توظيف . 3 بحدود  اخلزيف  الشكل  اثراء  واملميز يف  الرئييس  العامل  اللون  أصبح 
التقنيات فتارة له السيادة عىل حساب الشكل وتارة أخرى يدخل كقيمة مجالية 

عالية لربط الشكل باملضمون.

فتارة يكون احلذف واالضافة . 4 املعاجلات  بتنوع  العراقي  التكوين اخلزيف  امتاز 
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السمة البارزة يف إظهار العمل اخلزيف بالشكل الذي يلبي طموحات الفنان.

الرش . 5 وهي  والتلوين  للتزجيج  رئيستني  طريقتني  العراقي  اخلزاف  استخدم 
والتلوين بالفرشاة للوصول اىل تفاصيل دقيقه يقتضيها العمل الفني.

االهتامم بالقيمة اجلاملية للتكوين اخلزيف من خالل اهتاممه برتابط أجزاء الشكل . 6
سامت  حتمل  مجالية  قيم  اخلزيف  الشكل  ملنح  كتل  عدة  من  مكون  وهو  العام 

متميزة من خالل االيقاع املستخدم يف تنفيذ العمل.

اخلزيف . 7 التكوين  التقنيات يف  توظيف  واضحًا يف  اهتاممًا  العراقي  الفنان  اظهر 
اعتبارها  من  الرغم  عىل  فهي  املستخدمة  األلوان  بنقاء  اهتم  عندما  وخاصة 
طريقة من طرق التزجيج ولكن السلوب الفنان أثر مهم يف توزيع هذه األلوان 

عىل السطح اخلزيف.
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