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المتغير البنائي لمشكل الخزفي في أعمال طمبة قسم الفنون التشكيمية
م.م شيماء مقداد حميد
جامعة ديالى – كمية الفنون الجميمة – قسم الفنون التشكيمية
alraqyyasr035@gmail.com
الممخص :
تحوالت األنظمة كدراسة معرفية لبنية اإلتساع
ّ
تعد دراسة المتغير البنائي في منظومة التشكيؿ الخزفي  ،داخؿ مساحة ّ
متحوؿ بفعؿ مؤسسات فمسفية جعمت مف الفف مالذاً لتحقيؽ الحرية
الفكري في منظومات اإلبداع الجمالي  ،كنتاج
ّ
المتحوؿ أساساً متغاي ارً في أنظمة الفف
والحقيقة ضمف متغيرات جدؿ الرفض والقبوؿ في ديالكتيؾ َج َع َؿ مف الثابت و ّ

المتحوالت في الفضاءات الفكرية التي
حيز
التشكيمي والسيما الجنس الخزفي  .حيث أصبح فف الخزؼ المعاصر داخؿ ّ
ّ
جعمت مف فنوف ما بعد الحداثة األساس الفكري المفاىيمي لبناء نسؽ معرفي جديد ومتطور  ،بات أثره واضحاً في مساحة
الخزؼ العراقي المعاصر ،مما أزاح في نسقو البنائي في الفضاءات القرائية المفتوحة لمنص الفني الجمالي لمتشكيؿ الخزفي
المدرؾ الجمالي في توليد مستمر ال
في بنيتو
تحوالت المعنى داخؿ مساحة ُ
المتحولة بفعؿ المتغير الذي لعب دو ارً في ّ
ّ
نيائي متطور مما دعى ضرورة الكشؼ عف (المتغير البنائي لمشكؿ الخزفي في اعماؿ طمبة قسـ الفنوف التشكيمية) الذي
ُيشكؿ عنواف البحث ،حيث تتكوف ىذه الدراسة مف أربعة فصوؿ أختص الفصؿ األوؿ بمنيجية البحث بدءاً بمشكمة البحث

تحوالت معناه في اعماؿ طمبة قسـ الفنوف
منتيية بالسؤاؿ اآلتي ( :كيؼ يسيـ المتغير البنائي في شكؿ العمؿ الخزفي في ّ
التشكيمية) وأىميتو والحاجة إليو تسميط الضوء عمى المتغير البنائي لمشكؿ الخزفي في اعماؿ طمبة قسـ الفنوف التشكيمية اما

ىدؼ البحث كشؼ المتغيرالبنائي لمشكؿ الخزفي وتحديد تحوالت المعنى في اعماؿ طمبة قسـ الفنوف التشكيمية  ،وتحديد
المصطمحات وتعريفيا  ،فيما اختص الفصؿ الثاني باإلطار النظري وما أسفر عنو وتييكؿ الفصؿ في مباحثيف  ،األوؿ
تحوالت البناء الشكمي في الخزؼ المعاصر  ،أما الفصؿ الثالث
يخص المتغير البنائي في الخزؼ المعاصر ،والثاني عف ّ

تكوف مجتمع البحث مف أالعماؿ الخزفية لطمبة معاىد
فقد ضـ إجراءات البحث مستخدمتاً المنيج الوصفي التحميمي وقد ّ
الفنوف الجميمة  ،وأطػّمعت الباحثة عف أكبر عدد مف عينة الخزؼ  ،اختارت الباحثة عينة بحثو اختيار قصدي انتقائي (٘)
اعماؿ خزفية مف المجتمع األصمي  ،وفي الفصؿ الرابع تـ بياف النتائج وكاف أىميا :

ٔ -تحقؽ المتغير البنائي في االعماؿ الخزؼ عمى مستوييف  ،المستوى األنطولوجي مف حيث ىو تجمي لوجود متحقؽ في
(المدرؾ
(منجز خزفي ) كمتحقؽ يكمف وجوده في (مكافئ بنائي) يحمؿ القيمة اإلبداعية لصورة الخزاؼ ضمف دائرة ُ

الجمالي) ،والمستوى التعبيري األنفعالي وفؽ نظرة تأممية متعالية.

ٕ -تأثر فف الخزؼ كنتاج إبداعي بالمتغيرات الفكرية كعامؿ مؤثر أشبو بمرجع في فنوف الحداثة وما بعد الحداثة لكف
ِ
التحوالت الفكرية
ضـ
باحساس شرقي عراقي كخطاب يستمد لغتو التشكيمية مف الواقع البيئي الذي حافظ عمى ىويتو في خ َ
ّ
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 كما تضمف الفصؿ عمى. ا لعالمية التي جعمت لمتغاير البنائي الخزفي المعاصر ضرورة في كسر قيود األنظمة التقميدية
.االستنتاجات وعدد مف التوصيات والمقترحات والمصادر
.) الشكؿ,  البنائي,  (المتغير: الكممات المفتاحية

The structural variable in the ceramic shape in the works of students of the
department of fine arts
Sheymaa Muqdad Hameed
University of Diyala – College fine arts – Department of fine arts
Abstract :
The study of the structural variable in the ceramic formation system, within the space of
systems transformations as a cognitive study of the structure of intellectual expansion in
the systems of aesthetic creativity, as a transformed product due to philosophical
institutions that made art a haven to achieve freedom and truth within the variables of the
argument of rejection and acceptance in dialectics that made the constant and the
transformed a variable basis in the plastic art systems, especially the ceramic genre.
Where the art of contemporary ceramics became within the space of the transformers in
the intellectual spaces that made the post-modern arts the intellectual and conceptual basis
for building a new and advanced cognitive pattern, its impact became clear in the space of
contemporary Iraqi ceramics, which removed in its structural pattern in the open reading
spaces of the aesthetic artistic text of formation. The ceramic in its transformed structure
due to the variable that played a role in the transformations of meaning within the space of
the aesthetic perception in an infinite continuous generation of development, which called
for the necessity of revealing (the structural variable of the ceramic shape in the work of
the students of the Department of Fine Arts), which constitutes the title of the research,
where this study consists of Four chapters The first chapter specializes in the research
methodology, starting with the research problem and ending with the following question:
(How does the structural variable in the form of ceramic work contribute to the
transformations of its meaning in the work of the students of the Department of Fine Arts)
and its importance and need to shed light on the structural variable of the ceramic form in
the work of the students of the Department of Fine Arts, either The aim of the research
was to reveal the structural variable of the ceramic shape, to determine the transformations
of meaning in the works of the students of the Department of Fine Arts, and to define and
define terms, while the second chapter was concerned with the framework The theoretical
study and what it resulted and the structure of the chapter in two sections, the first
concerns the structural variable in contemporary ceramics, and the second is about the
transformations of formal construction in contemporary ceramics, and the third chapter
included research procedures using the descriptive analytical method. And the researcher
was informed of the largest number of the ceramic sample. The researcher chose the
sample of his research, a selective intentional selection. (5) ceramic works from the
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original community. In the fourth chapter, the results were shown, the most important of
which were:
1-The structural variable in ceramic works was realized on two levels, the ontological
)level in terms of a manifestation of the existence of a realization in (ceramic achievement
as a realization whose presence lies in (structural equivalent) carrying the creative value of
the image of the potter within the circle (aesthetic perception), and the expressive
emotional level according to a contemplative look transcendental.
2-Ceramic art as a creative product was affected by intellectual changes as an influential
factor similar to a reference in the arts of modernity and postmodernism, but with an
eastern Iraqi feeling as a discourse that derives its plastic language from the environmental
reality that preserved its identity in the midst of global intellectual transformations that
made contemporary ceramic structural heterogeneity a necessity in breaking the
restrictions of regulations traditional. The chapter also included.
Key word :( Variable , Structural , The shape).

الفصل االول االطار المنهجي
مشكمة البحث :
منذ القدـ تشيد الحضارة اإلنسانية تقدماً ممحوظاً وتغيرات عمى المستوى المعرفي ،وأصبحت
العموـ فيو أكثر تداخالً مف قبؿ ،حيث تشيد دراسات الفف تغيرات نوعية  ،وذلؾ مف خالؿ البنية التشكيمية
والمعرفية وقد يحدث المتغير في بنية العمؿ الفني نتيجة لتطور داخمي في أكتماؿ معرفي وشكمي الى حد
معيف  ،أو أف المتغير يحدث بفعؿ دوافع ومرجعيات مؤثرة وضاغطة خارجية (مونرو ٔ:ٜٔٚص )ٗٚٚ
واف التطور في فنوف التشكيؿ أحدث رؤية معاصرة تختمؼ عف الرؤية السابقة ،مف خالؿ عدة محاور،
بتحوؿ معرفي في نظاـ الرؤية البصرية
ففي القرف العشريف ظيرت ُ
المتغايرات في مدارس الفف الحديث ّ
التحوؿ بتأثيرات فمسفية مرجعية فكرية
المتغاير ،واإلبتعاد عف المحاكاة اآليقونية الكالسيكية ،وىذا
ّ
وجودية  ،حققت الحرية لإلنساف في إنتاج األعماؿ الفنية الغير مجنسة تحقؽ إرادة الفناف وفعمو وفؽ

كاتساع معرفي نسيجي لمنسؽ الفكري عبر زمف المتغايرات
تسيـ في تشكيؿ البنية الذىنية ّ
متغيرات ثقافية ُ
في جميع المجاالت ومنيا الفنية والجمالية التي تعرضت لإلنزياح عف النسؽ المتداوؿ المألوؼ الى

التحوؿ والتنوع في المظاىر والبناءات اإلنجازية لتشكيؿ منطقة إشتغاؿ جديدة
الالمألوؼ الذي يدخؿ دائرة
ّ
يكوف فييا المختمؼ والمتغاير ىو المنطوؽ والمعرفي الفاعؿ  .وبالتالي فأف ىنالؾ متغير يحصؿ في
البناء التشكيمي ،ألف صفة المتّغير واحدة مف سمات الحداثة  ،واف الخطاب الجمالي التشكيمي يكتمؿ
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التغيرات تنسجـ وروح العصر ،وبالتالي فإف ىنالؾ تحوالً في المعنى
معناه مف خالؿ الشكؿ  ،واف ىذه ّ

يتمثؿ في طريقة التعبير عف ذلؾ المعنى ،أي "أف عممية التوازف بيف ماىو
باعتبار أف لمشيء
معنى ّ
ً
موجود بالفعؿ  ،والطريقة التي تعبر عف ذلؾ الموجود مختمفة ،فإف الموجود بالفعؿ واحد في وجوده الفعمي
ومختمؼ في طريقة التعبير  ،وىنالؾ فرؽ مابيف أسـ الشيء والطريقة التي يقدـ بيا الشيء" (عمي
:ٕٓٓٚص ٓٔٔ) وعمى وفؽ ماتقدـ تطرح الباحثة سؤاؿ مشكمتو باالتي (كيؼ يسيـ المتغير البنائي في
تحوالت معناه في اعماؿ طمبة قسـ الفنوف التشكيمية ؟ )
شكؿ العمؿ الخزفي في ّ
اهمية البحث والحاجة اليه -:
تسميط الضوء عمى المتغير البنائي لمشكؿ الخزفي في اعماؿ طمبة قسـ الفنوف التشكيمية ,كذلؾ
يفيد المختصيف والباحثيف والدارسيف في االعماؿ الخزفية .
هدف البحث  -:الكشؼ عف المتغيرالبنائي لمشكؿ الخزفي وتحديد تحوالت المعناه في اعماؿ طمبة قسـ
الفنوف التشكيمية .
حدود البحث- :
الحدود المكانية  :العراؽ – جامعة بغداد كمية الفنوف الجميمة .
الحدود الزمانية :الفترة مف (.)ٕٕٓٓ-ٕٓٔٙ
الحدود الموضوعية  :دراسة أعماؿ الخزفية لطمبة كمية الفنوف الجميمة قسـ الفنوف التشكيمية فرع الخزؼ .
تحديد المصطمحات
وبدلة ،كأنو جعمو غير ما كاف
وغيرهّ :حولو ّ ،
تحوؿ ّ
المتغير في المغة ،مف تَ َغ َير الشيء عف حالو  :أي ّ

المغير  :الذي يغير عمى بعيره أداتو ليخفؼ عنة
 ،وغير عميو
األمر:حولو.وتغايرت األشياء :اختمفت  ،و ّ
ّ
وغُير الدىر  :أحوالو المتغيرة ( .بو منجؿ : ٕٜٓٓص ) ٖٖٜ
ويريحوَ .
كذلؾ وردة في مختار الصحاح األسـ مف قولؾ (غيرت ) الشيء (فتغير)  ،وقمت منو َغ ْير الزماف

 ،وتغايرت األشياء  ،اختمفت  .وتغير عف حالو  :تحوؿ  ،وغيره جعمو غير ماكاف  ،وحولو وبدلو  ،وغير
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الدىر ونطمؽ المتغير عمى الوحدات التي تظير في النص  ،والتي نحكـ بتشابييا والمتغير ىو القابؿ
لمتغيير ،والتغير (تبدؿ)( .عبد الصاحبٕٓٔٓ  :صٖ)
تسيـ في شرح المغة  ،واختراؽ
والمتغير ىو الجذر المشترؾ لكؿ المتعارضات المفاىيمية التي ُ

نظاميا  ،أي المغايرة ىي المغة المنيجية لألختالفات ولمتباعد الذي يجعؿ العناصريحيؿ الواحد منيا الى
األخر ،وبيذا تحيؿ اإلنتاجية التي توحي بيا المغايرة الى حركة توالدية داخؿ لعبة األختالفات التي ىي
تحوالت(بومنجؿ :ٕٜٓٓص. )ٖٖٜ
أساساً نتاج ّ
التعريف اإلجرائي :

تحوؿ في منظومة التشكيؿ الخزفي لخمؽ مركب جديد يشكؿ خطاب مفاىيمي
المتغير ىو عممية ّ
المتحولة
تحوالت المعنى بفعؿ اشتغاؿ منظومة الفكر المعرفي في بناءاتو الجمالية
ّ
ترميزي كاف سبباً في ّ

مف دائرة األفتراض الى دائرة التحقؽ( ،الواقع  ،الخامة) وفؽ نسؽ جديد مختمؼ ومتطور في مساحة

تحوالت المعنى
ُ
المدرؾ الجمالي لتفكيؾ بنية التكويف الخزفي مف النظاـ المغمؽ الى النظاـ المفتوح في ّ
الالنيائي .
البنائي :تركيب وتنظيـ األجزاء المكونو في كؿ منظـ ومتعمقة بيا (صميبا ٗ : ٜٔٙص .)ٕٔٚ
البناء في مفيوـ (شتراوس) ييدؼ الى الكشؼ عف الصيغ الكامنة وراء الفكر مما يتطمب إقامة النماذج
واعادة تكوينيا ويطرح شتراوس عدة شروط يرى ضرورة توفرىا في النماذج كي تقربنا مف إدراؾ البنية
ونتمكف مف اطالؽ لفظ بنية عمى نموذج ما (خمري  : ٕٓٓٚص ٕٓ٘).
كما عرؼ البناء عمى انيا الطريقة التي ظيرت جواباً عمى التعبيرية والتكعيبية في وقت واحد،
فيي تطالب الفناف بموضوعية  ،ليس عف طريؽ خضوعو لمحقيقة الواقعية  ،ولكف عف طريؽ تمثؿ ىذه
الحقيقة حسب القوانيف العممية لمشكؿ والموف  (.جناف ٕٓٔٓ  :ص ) ٛ-ٙ
التعريف اإلجرائي لمبناء:
ىو أستغاؿ اآللية التركيبية لمخصائص البنيوية لمنصوص في المركب الخزفي  ،ذلؾ مف خالؿ
البناءات الذىنية في وحدة تراكيب الصورة الذىنية بنسؽ بنائي لمكشؼ عف البنية العميقة لفيـ ظواىر
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األشياء لتصور نظاـ معرفي جديد  ،في مساحة جدؿ التحميؿ والتركيب التي تشكؿ نتاجاً بنيوياً متغاي ارً
ومتحوؿ ىو أساس العممية األبداعية في الفف التشكيمي وال سيما الجنس الخزفي  ،أي مف خالؿ جدؿ
ّ
تحوالت المعنى .
العالقة بيف طرؼ المتغير البنائي وطرؼ ّ
صوره  ,و ِّ
الش ْك ُؿ
المتَ َوى َمة  ,وتَ َشك َؿ
الشيء  :تَ َ
ُ
صوَر َ ,و َشكمَوُ َ َ
الشـــكل و َش ْك ُؿ الشيء صورتو المحسوسة و ُ
ت َش َكالً  ,فَ ِي َي َش ِكمَة ؛ ُيقاؿ  :إِنيا َشكمة مشكو َح َس َنةُ الش ْكؿ .
وحسف َدلِّيَا َ ,ش ِكمَ ْ
ُ :غ ْن ُج الم أرَة َ
وغزلُيا ُ

(ابف منظور ب.ت ص.)ٖ٘ٙ

عرفو العبيدي  :بأنو تنظيـ عناصر العالقات التي تمعب في دائرة الوسيط المادي التي يتضمنيا المنجز
الفني  ,وبما يحقؽ حالة مف االنسجاـ والوحدة العضوية بالطريقة التي تنسؽ بيا عناصر المنجز الفني
وبو يعطي ىالة مف التفاعؿ الحيوي لكي يبرز قيمو ذات المضاميف الفكرية كونيا وسيمة ميمة لنقؿ
األفكار ومظاىر الحياة المختمفة ( .العبيدي  ٕٜٓٓص٘ٔ) .
وعرفو ىربرت ريد  :بأنو ثمة شكؿ بالمعنى اإلدراكي الحسي وىو شرط ضروري لمتشخيص اإلدراكي
الحسي لممحتوى وثانيا  ,ثمة شكؿ بالمعنى البنائي وىذا المفيوـ الكالسيكي عف التشكؿ تناغـ معيف أو
عالقة تناسبية لألجزاء مع الكؿ ولكؿ جزء مع اآلخر  (.ىربت ريد ٖ :ٜٔٛص )ٜٛ
وعرفو الزبيدي  :بأنو احد العناصر األساسية المحققة لمعمؿ الفني الخزفي وىو لغة الخزاؼ البصرية
لممتمقيف ( .الزبيدي ٕ٘ٓٓ :ص ) ٚ
التعريف اإلجرائي تتبنى الباحثة تعريؼ الزبيدي كتعريؼ اجرائي لبحثيا
الفصل الثاني االطار النظري
المبحث االول -:المتغير في األنظمة البنائية لمخزف :
التحوالت التنتيي  ،بمعنى أف
يؤكد الفيمسوؼ األمريكي (جوف ديوي) بأف الحياة قائمة فالتغيرات و ّ
التغير ىو عامؿ حتمي ال غنى عنو لكؿ نظاـ جمالي  ،وكمما زاد التغيير كاف التأثير أكثر أىمية ولكف
بشرط اف يبقى (النظاـ) قائماً مشروط بنظاـ داخمي (.األعسـ :ٜٜٔٚصٖٓ) وىذا ينعكس عمى الفف
التشكيمي ومنو فف الخزؼ المعاصر غير الخاضع لثبات أو قانوف يحدد نسقو القبمي المعرفي  ،باعتباره
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تحوالت فكرية في بنية اإلنجاز المعرفي بفعؿ يغني ىذه الديمومة لإلنفتاح  ،وآلية الالثبات
خاضع الى ّ
بتحوؿ جديد
ىذه تؤكد حضور صفة التغاير البنائي بتقويض الثبات وتحويؿ السكوف الى حركة مستمرة ّ
مبني عمى أساس االختالؼ في نيج دريدا التفكيكي بجدؿ (اليدـ والبناء الجديد)( الخطيب

ٕ:ٜٔٛصٖ.)ٙٗ-ٙوكؿ اتجاىات الفف التشكيمي (الرسـ  ،النحت  ،الخزؼ) تػُبنى عمى أساس واحد مف
المعطيات التأسيسية لبناء العمؿ الفني  ،فعناصر وأسس البناء واحدة (كالموف والخط والفضاء والشكؿ )..
لتحوالت فكرية  ،أي مبدأ (تركيب) ومعرفة قوانيف (الكناني
لكف بنية العمؿ الفني ىو تكثيؼ بصري
ّ
ٖٕٓٓ  :ص . ). ٖٓ-ٕٜوموضوعيا ىو (عالقات داخمية كما في المخطط) :
العمل الخزفي المعاصر

الموضوع

التركية
(بنية)
الوخطط للباحثت ( ) 1

تحوالت بنية فكرية
ّ

(بنية)
عالقات داخمية
(معرفة القوانيف)
تتحول الى

(واقعي)

رمز

يثذأ تاأليقونة

(تجريد)

تجاور عالقات
( تركيب بنظاـ بنائي متغاير)
(إف ظيور القديـ في الجديد عف طريؽ عممية تواصؿ في حضور القبمي مف التجارب السابقة في العمؿ
تحوالت في أنظمة البناء الشكمية
الفني المعاصر وفؽ قيـ مف
التحوالت الجديدة بنسؽ متصؿ مف خالؿ ّ
ّ
وتبايف اإلتجاىات بالرغـ مف اختالؼ األساليب  ،فالفف نسؽ متصؿ وفؽ تراكـ معرفي حسي مرتكز عمى
أسس الفكر والحواس في عممية التحميؿ والتركيب فموال افالطوف لما كاف ارسطو أي أف الصفة التراكمية
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في الفف ىي عبارة عف سمسمة متصمة عمى مستوى المتراكـ البنائي التي تشكؿ وتشترؾ في التحوالت
التحوالت األسموبية في البنية الشكمية
باإلتجاىات األسموبية واإلستعارات ودور الكـ المعرفي مؤثرة بفعالية
ّ
المنتجة لموعي البنائي لمتجربة الفنية)( الكناني ٖٕٓٓ  :صٖٔ) أسست البنائية الكثير مف المعالجات
اإلبداعية التي قامت بتجنيس البنية الفكرية التي عمدت الى تحويؿ البنى الفكرية الى تجسيدات مادية
محسوسة بصرياً ،حينيا تولدت البنية الشكمية في التشكيؿ كاألشكاؿ النحتية والخزفية والرسـ ..وىكذا
يعني إف البنائية ىي محاولة تجسيد البنى الفكرية الى أشكاؿ بنائية مادية ،بالرغـ مف أف أتجاىات الفف
عموماً أعتمد عمى البنائية بتوظيؼ األنشاء أو عناصر التكويف ،لكف البنائية الفنية المعاصرة اعتمدت
القراءة بالمزاوجة بيف الغاية الوظيفية والغاية الجمالية في الفف كما ىو في الفكر الماركسي الذي وظؼ
الفف لغايات تعبوية (سجى رسوؿ ٕٔٔٓ :ص ٕ٘) .ويتحقؽ الجماؿ بوصفو قاد اًر أف ينتزع األشياء مف
سياقيا المألوؼ والسعي إلدراكيا في سياؽ جديد ،أي إنو يمثؿ عممية عقمية في نسيج مغاير بقطبيف
احدىما ىدـ واآلخر بناء بأسموب يعتمد عمى فكرة التحميؿ واعادة التركيب بصيغ جديدة عما ىو مألوؼ
في الواقع المحيط لخدمة الفكرة في الفف المعاصر ،والبنائية تعمؿ عمى استنطاؽ الجوىر الكامف في
أشكاؿ الواقع لتكثيؼ الفكرة بتكوينات تحمؿ نكية اإلتجاه البنائي في التشكيؿ(سجى رسوؿ ٕٔٔٓ :ص
تحولية وأساسية
 .)ٕٙوتأسيساً عمى ما تقدـ يرى الباحث أف صفات التغاير والتبايف واالختالؼ صفات ّ
التحوؿ مف صيغة بنائية الى
ومالزمة لمعمؿ الفني الداخمة في المنظومة المعرفية ،تتغاير باألنتقاؿ و ّ
عالقات وصيغ بنائية جديدة ،بمعنى آخر ترجع في عمميتيا اإلبداعية لذات الفناف أو الخزاؼ  ،ضمف

آلية ذىنية مختمفة فعالً في تحديدىا وتغيير نظاميا البنائي ،مما يجعؿ مف المتغاير في فف الخزؼ
المعاصر نظاماً متغي اًر في التركيب البنائي المادي لعالقات العناصر المكونة لمعمؿ الخزفي المعاصر
بفعؿ عممية التحميؿ والتركيب في صياغات مغايرة  ،لتحقيؽ قيمة جمالية
كما موضحاً بالمخطط االتي:
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الوتغير كنظام جوالي
 -1تناء مادي (تقني)
 -2صياغي (اسلوب)
(شكل)
 -3فكري (مفاهيمي)

بنى خزفية (تكويف)
(مجموعة مف العالقات البنائية)

الوخطط للباحثت ( ) 2

(تنظيـ داخؿ دائرة الوعي)
رؤية الخزاؼ التعبيرية
(دخوؿ في تجربة ) (متغير جمالي)
( تأسيس بنية متكاممة لمعمؿ الخزفي)
تغيرات في عالقات النسؽ)

(تحوالت
ّ
ترى الباحثة أف القضية ىنا ترتكز عمى محوريف ميميف األولى عمى قضية تعبير والثانية نظاـ
في عالقة الشكؿ بمادة ،وقيمة البواعث الجمالية المتحققة منو ،كما أكدىا جورج سانتيانا في كتابو
اإلحساس بالجماؿ  ،فيو يرى أف القضية ليست قضية مواد وتكوينات  .بمعنى أف سانتيانا يؤكد النظاـ
الييجمي في عد العمؿ الفني عمالً ينسؽ نظـ الوعي في المادة ويحقؽ جماالً فنياً يتجاوز بنية المادة
المنسقة ( :نجـ حيدر  :ٕٓٓٙصٖ.)ٔٙٗ-ٔٙ
بمعنى ثاني أف صفة التغاير البنائية التي انبنت عمى أساس نظاـ االختالؼ عند جاؾ دريدا
القائمة عمى الثنائية بيف الداؿ والمدلوؿ  ،متأسسة عمى مبدأ النظاـ الديالكتيكي الييجمي الذي تطرقنا لو
في ىذا البحث ،أي أف لمنظاـ دور مؤسس في صفة التغاير في بنية المعطيات الفكرية منيا والمادية عمى
ٍ
حد سواء ،فضالً عف تزاوج وتصاىر ودخوؿ اإلثنيف في عممية التركيب لخمؽ نظاـ متغاير جديد يدخؿ
ضمف دائرة التشكيؿ الخزفي مف جية  ،ولسياؽ النسؽ ألكتساب المعنى مف جية اخرى ،عمى ىذا
تحوؿ المعنى الى معنى آخر
األساس ذكر (بورس) أف األشياء تكتسب معانييا مف النظرة العممية وعممية ّ
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يفرض صيغ منطقية بمؤسسات النظاـ الذي مف خاللو تكتسب األشياء معانييا  ،وىذا ما يبغي لو الباحث
تحوالت المعنى الذي يشكؿ دراسة الشؽ الثاني مف عنواف البحث  ،وعندما نرى فف الخزؼ المعاصر
في ّ
في العالـ وفي العراؽ تحديداً يأخذ مسار طابع األشكاؿ التجريدية المتغايرة في النظـ مف اآليقونية الى
المجردة باألتجاه الى نظاـ ىندسي يعني ىذا تحديد حركة النظاـ وفعمو داخؿ دائرة المعرفة الفنية بأعتبار
أف العمؿ الفني كياناً قائماً بذاتو  ،كما يصؼ (بورس) العالـ بأعتباره عالمة والعمؿ الفني عالمة كعالـ
قائماً بذاتو  ،أي جعمو مركباً داللياً مف خالؿ تفاعؿ مجموعة مف الحدود بعالقات تركيبية متبادلة التأثير
داخؿ مركب إنتاج وحدة البناء الخزفي  ،كداللة مفتوحة خاضعة لنظاـ فكري صوري مجرد ومطمؽ يدخؿ
ضمف دائرة التأويؿ في قراءة العمؿ الخزفي وىذا ال يتحقؽ إالَ في الفف التجريدي كرمز إلنفتاح وتعدد
وتنوع القراءة  ،فضالً عف إعطاء سمطة الداؿ لممدلوؿ بتفكيكية تسعى بضرب كؿ األنظمة والمراكز التي
وتحوالت المعنى ،وىذه تعتبر عممية تجاوز ورفض لمقوانيف واألنظمة لبناء قانوف ونظاـ
تحد مف أنتشار
ّ
متغاير خاص لفف الخزؼ الذي يعطي سمتو األبداعية  ،وأف إدراؾ البناء الشكمي أوادراؾ معاني األشكاؿ
 ،بمستوياتيا التواصمية والداللية ،يعطي إدراكاً لمنظاـ الكمي بيف العناصر والذي ُيدرؾ ىو النظاـ الكمي،
تصور بصري يفضي الى نتيجة جمالية ،
وأف إعادة صياغة األجزاء المنفصمة تتـ بتحديد المعنى ،وىو
ّ
فتعتبر العممية اإلدراكية ىي توليؼ وتراكب وتجميع التي ترتبط برباط فكري(الربيعي ٕٗٓٓ :صٕٕ) إف
التشكيؿ ىو فف ال يخمو مف إرادة مرتبطة بأنظمة الوعي وآلية إدراؾ األشكاؿ وتقانو نستنبطيا في مادة
ما ،وعميو فأف فف التشكيؿ ىو عمميات تحمؿ الشكؿ أو األشكاؿ الوافدة الى الوعي البشري بعد أستيعابيا
ثـ إعادة تركيبيا عمى شكؿ طريقتيف األوؿ إعادة التركيب المستمـ وىنا التشكيؿ محاكاة  ،والثاني تغيير
في أنظمة البناء وحركة األجزاء ونسؽ العالمات الرابطة فتكوف العممية في مستوى مف مستويات اإلبداع
المتحوؿ في المنتج (.نجـ حيدر
التحوؿ مف المعطى الثابت نسبياً الى
ّ
تتدرج بحسب حركة التغيير و ّ
:ٕٓٓٙصٖٕٕ)ٕٕ٘-
تحوالت البناء الشكمي في الخزف المعاصر:
المبحث الثاني ّ -:
يعد الشكؿ واحد مف العناصر األساسية في تشكيؿ العمؿ الفني  ،الذي يعطي المواصفات
والمالمح الخارجية البصرية لمعمؿ الخزفي  ،أي إنو عنصر متغير غير ثابت عبر الزماف والمكاف ،
ويقوـ بتجديد األشكاؿ الفضائية والحجمية في عناصر العمؿ الفني ،ويتـ تكامؿ العناصر مف خالؿ
األنشاء ومادة البناء  ،وبعض القيـ الموروثة في المجتمع  (.البديري  :ٕٜٓٓص ) ٕٛ -ٕٚوىو تنظيـ
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عناصر الوسيط المادي التي يتضمنيا العمؿ الفني  ،وتحقيؽ األرتباط المتبادؿ بينيما وىو تنظيـ الداللة
كمى في نظرية التشكيؿ إف بنائية الشكؿ تبدأ بقانوف
التعبيرية( ماير فرانسو ٘:ٜٔٛص )ٖٔٛويبّيف بوؿ َ
المتحوؿ أي حسب النظرية األفتراضية  ،مف النقطة الرمادية المستقرة الساكنة بفعؿ الحركة
مف الثابت الى
ّ
والخط والمساحة واألشكاؿ اليندسية والمرَكبات المجسمة باالنطالقة مف النقطة التي تسمح لمفوضى

بالتحوؿ الى كوف لو مالمح  ،أي إف استحضار عممية التوالد بتحريؾ األشياء نحو صيرورتيا في اظيار
ّ
الشكؿ  ،لجعؿ األشياء تصبح مرئية  ،ومف خالؿ حركة األشياء تبقى آثار حركة الفناف الذي يميز سحر
التجربة التي تحمؿ خصوصية متفردة لمفناف  ،وفؽ منطؽ خاص لمرؤية في المتأرجحات ما بيف (الخير-
لسر وتفكيكة إلعطائو شكالً (.كمى بوؿ  : ٜٜٔٚص)ٜٙ
الشر) لمدخوؿ في ا ّ
وفي عممية البناء يعتمد الفناف عمى المنطؽ والعقؿ ،بوجود الحدس ،بمعنى أف روحية الفف مف
تمازج الحدس بقوتو مع دقة المنطؽ وقدراتو الكبيرة  ،أي أف الخاصية البنائية أبسط مف خاصية التكويف
مف حيث إيقاعات البنية  ،واف تكرار الخطوط وااللتقاءات يتولّد الشكؿ البنائي الجديد وتطبيؽ القانوف
والتنويع عميو  ،أما خاصية التكويف فيي اكثر تعقيداً وشخصية النيا تتضمف العالقة اي القانوف العاـ
كمى عمى أىمية عمميات التكويف  ،حيث يبيف أف العمؿ
لمبنية(كروتشو : ٕٜٓٓصٖٔ)  .ويؤكد بوؿ َ
الفني يتقدـ تدريجياً مف خالؿ أبعاد عديدة وميمة  ،ومف غير الضروري أف نشير ليا عمى إنيا عممية
تركيب أو بناء  ،لكف بالضرورة أف تسمييا باسـ (التكويف)( الغريبٜٔٛٛصٓٔ  .) ٔٛ -كما أىتـ
(كاليؼ براوف) بالبناء الشكمي ووصفو باألشارة الى وجود حالو مف التنسيؽ والتنظيـ بيف العناصر لمعالقة
التي تربط األجزاء بالكؿ في بناء متماسؾ ومتغاير وفي حالة تأثير مجموعة وحدات وظيفية فيما بينيا ،
فأنيا تؤلؼ نسقاً ،واليدؼ مف البناء الشكمي ىو الكشؼ عف كيفية إسياـ أجزاء النسؽ في تحقيؽ
األستمرار باإلحساس الوظيفي أو اإلضرار بو (س .رافيندراف ٕٕٓٓ  :صٕٔ) .واف كؿ عمؿ فني
ويكشؼ عف خصائص األشياء باستمرار،
مرتبط بالصياغة التشكيمية  ،ألف الفناف يقوـ بتشكيؿ مستمر،
ُ
وىذا الكشؼ في صياغات التشكيؿ تؤدي الى تغيرات بنائية  ،تكشؼ خصائص العمؿ الفني  ،وىذه

الصياغات المتكونة مف بناء وتنظيـ وتشكيؿ تكشؼ عف صفة التغاير البنائي في النظاـ باختالؼ
النسؽ(كيرزويؿ،أديث:ٜٔٛٚصٔ)ٕٜ
الذي يسبب في تغيير المعنى  ،حيث يؤكد جورج كوبمر بأعتبار أف الفف ىو نظاـ مف العالقات
الشكمية  ،أي إنو شكؿ بعيد عف ما ألفو الناس  ،واليمكف نقؿ المعنى بدوف واسطة الشكؿ  ،أي إف
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لممعنى واسطة يتـ مف خالليا النقؿ الى الغير(كوبمر ،جورج ٘:ٜٔٙص )ٜويحكـ الشكؿ نظاـ في بنيتو
التكوينية بعالقات إرتباطية لتفاعؿ العناصر وتؤسس التكويف بدورىا تشكؿ الييئة العامة لبنية الشكؿ ،
والمرحمة األخرى ىي المفيوـ البنائي لمشكؿ  ،الذي يحقؽ نظامة بفعؿ عوامؿ مؤثرة وضاغطة منيا:
ٔ -الفعؿ التعبيري

ٕ -الفعؿ الجمالي

ٖ -الفعؿ المعرفي في عممية التحميؿ والتركيب

التحوؿ في محتواه الجمالي والتعبيري الذي اليظير في سطحو الخارجي،عمى ىذا األساس
حيث يتحقؽ
ّ
أكػ َد افالطوف أف جماؿ األشكاؿ ليس كما ُيظف إنو جماؿ الجسوـ الحية والصور ،بؿ ىو أيضاً جما َؿ
الخطوط المستقيمة والدوائر وسائر األشكاؿ  ،والشكؿ التجريدي يبعدنا عف النظاـ الواحد الجامد ،ألنو
نظاـ يتداخؿ مع الفنوف المعماريو وفف النحت والتصميـ وتجاوز محدودية األشكاؿ التقميدية األولى ذات
الطابع النفعي الغير متعددة القراءة كما في الشكؿ)ٖ، ٕ، ٔ( :

شكؿ رقـ (ٔ)

شكؿ رقـ (ٕ)

شكؿ رقـ (ٖ)

التحوالت في خارطة التشكيؿ وتراجع المضموف أماـ
وعمى حساب األساليب واإلتجاىات الفنية حدثت
ّ
الشكؿ البصري وأصبح العمؿ الفني عبارة عف تنظيـ رياضي  ،رمزي يفرض تعينو وحضوره في دائرة
التحوؿ في آليات التركيب الشكمي عبر تجاور
التمقي ويكوف مشحوناً باإليياـ البصري الناتج عف التغاير و ّ
السطوح التي تؤسس بنيات شكمية ضمف عالقات تفاعمية تحكميا وحدة التكويف) (.القاضمي ٖٕٓٓ :
ص٘ٗ  ).التي ليا مجموعة قوانيف تنظـ تأسيسات الشكؿ البصري وألىميتيا نذكر ما حدد (رسكف) منيا:
ٔ -قانوف األساس أو األىمية  law of principaTiTyباعتماد شكؿ رئيس وتخضع لو باقي األشكاؿ .
ٕ -قانوف التكرار law of repetitionمف خالؿ إبداع عناصر يكوف تكرار أقؿ أىمية مف العناصر
األخرى
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ٖ -قانوف اإلستمرار )law of ConTinuniTy( :تنظيـ استم اررية لعدد مف العناصر ويكوف التنظيـ
أكثر إثارة في حالة وجود بعض النباتات .
ٗ -قانوف التضاد أو التقابؿ () law of conTerasTويعني التفاعؿ بيف األشكاؿ واأللواف المختمفة.
٘ -قانوف التعبير المتبادؿ (  ) law of interchangeويؤكد وحدة األشياء المتعارضة فالتغير في أحد
العناصر يؤثر عمى العناصر األخرى .
 -ٙقانوف األنساؽ (  )law of cousisTencyالتنسيؽ بيف االختالفات الكبيرة بيف مكونات العمؿ
 -ٚقانوف التناغـ ( )Law of Harmonyوىو تناغـ واتصاؿ الوحدات البنائية لأللواف واألشكاؿ
 -ٛقانوف االشعاع ()Law of radiation

وىو عممية تجميع الخطوط واتجاىاتيا لتكويف مجموعات

خاصة منجزه مف خالؿ عالقات بسيطة أحياناً ومعقدة احياناً أخرى (.القاضمي ٖٕٓٓ  :ص)ٗٙ
ومف خالؿ التدقيؽ ومتابعة ىذه القوانيف ،في أسس تكويف العمؿ الفني وتحديد مساراتو وفؽ اتجاىات
تعتبر كقوانيف وأنظمة معرفية أساسيا:

تجريبي

المخطط لمباحثة ( ) 3

عقلي

( توجو فعؿ التكويف واعادة التكويف )

أي بيذه العممية إف الفناف يعمؿ ويفكر ضمف أسس معرفية منظمة وقوانيف تكوينيو تعطي صفة
مغايره في نتاج العمؿ الفني مف خالؿ تجاوزه لكؿ القوانيف واألنظمة الموضوعية وىذا التجاوز يعتبر
وتحوؿ الى نظـ بنائية جديدة ،متغايرة  ،فالتنظيـ البصري المعاصر يعتمد عمى المعرفة العممية
إنتقالة
ّ
وتغاير تقنيات بناء السطح البصري  (.شولز،روبرت  : ٜٔٚٚص)ٕٔٓ-ٜٛ
حيث غالبا ما تتبايف األرضية مع الشكؿ مف حيث األلواف المستخدمة في التصميـ فالتبايف
يعتبر أساساً في إدراؾ الييئة الكمية (وتتنوع العالقات بيف الشكؿ واألرضية فتأخذ تنظيمات مختمفة يتبادؿ
فييا كؿ منيما حسب األىمية التي يعطييا الفناف مرة لمشكؿ ومرة لألرضية ومرة
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لألثنيف معاً لدرجة تنعدـ فييا المعالـ المميزة لكؿ منيما ) كما موضح في المخطط اآلتي:

المدرؾ  ،دارجاً  ،أما
وفي ىذا الشكؿ الكأس والوجييف أصبح مألوفاً لدى الكثير لذلؾ يكوف الشكؿ ُ
الشخص الذي ينظر لمشكؿ ألوؿ مرة فأنو يرى قدحاً مرة ويرى وجييف أو إنو يرى شكالً واحداً فقط  .أي
إف ليذا التغاير بيف الشكؿ واألرضية أىميو بالغة في عممية األدراؾ وتفاوت المنزلو بالنسبو لألشياء ،
وترى الباحثة إف عممية األدراؾ وفؽ األشكاؿ المتغايره يعطي الحركو والتعدد وكسر الجمود الشكمي بأدراؾ
تحوؿ في بنية البناء الشكمي لمتكويف مف حيث نظـ بناء عالقات تعمؿ عمى أحداث
جمالي ناتج مف ّ
الوحدة والتكامؿ بيف العناصر المختمفة  ،بمعنى أف النظـ ىي نتاج لتفعيؿ األسس كما في المخطط :

823

مجلة الذراسات المستذامة  . .السنة الثالثة  /المجلذ الثالث  /العذد الرابع /ملحق ( .)1لسنة  0201م 1113-هـ

النظم
الوحدة

التوركز

التنوع

التراكب

عاهل تقني

أسس البناء الشكمي

التباين

التوا
فق

التداخل

التقابل

هحرك فكري

التكرا
ر

التدرج

آليت الصياغت
األسلوبيت

تحىل واختالف في نظم األشكال ومدلىالتها في الخزف المعاصر

مف خالؿ

جوهر نظام المتغير في الخزف

تنيته

العالقات التراتطيه

المخطط لمباحثة ()5

(محاور تؤسس تركيب آلية التغاير واالختالف )
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وأف لجانب المفيوـ التقني دور ميـ في الخزؼ المعاصر باعتباره أماـ ثقافة اختالؼ وتغاير ورؤية
ذىنيو فكرية مف جية  ،ومف جانب التقني المادي (الخامة)  ,باإلضافة الى الجانب التقني الذىني  ،يعتبر
الشكؿ كرسالة بيف الفناف والمتمقي يمعب دوره الميـ ذلؾ مف خالؿ أف الشكؿ يخبرنا عف المشاعر
واألحاسيس (.األعسـ  : ٕٓٓٙص ). ٖٓ-ٕٜ
كما ويؤكد (نجـ حيدر) عمى إف لمخامة عالقو بالموضوع والبناء التعبيري لمشكؿ لما يحققو مف أبعاد
التحوالت الفكرية بحضور مرئي ضمف نظاـ وعالقات بنتاج بنية
رؤيوية لفكرة الخزاؼ  ،فيو الذي يترجـ
ّ
متغايره تفصح عف نظاـ الخزؼ المعاصر الذي يختمؼ عف القديـ في نظامو الشكمي ذلؾ مف خالؿ
التحوؿ نفعي  -جمالي والوظيفة األستعمالية متالزمة مع نظاـ الشكؿ الخزفي  ،كما ىو في الحضارات
ّ
القديمة لبالد الرافديف  ،ومصر القديمة  ،ومثاؿ ذلؾ ألشكاؿ القرابيف والنذور  ،وحركات تأدية الطقوس
الدينية التي تحدد بنائية األشكاؿ الفخارية في ذلؾ الوقت المنتمية الى جنس الديف،غير المتحررة مف
المرجعيات الضاغطة  .وىذا يقودنا في مسافة الخزؼ المعاصر بيف الثابت والمعاصر حيث ترى الباحثة
اف الجنس (الخزفي ) يرتبط إرتباطاً وثيقاً مابيف نظاـ شكمة ووظيفتو التي تحدد ىويتو  ،فمكؿ عصر
التحديدات البنائية ألشكاؿ الخزؼ تتبع المرجع الفكري لذلؾ العصر فالمثالية الكالسيكية مثؿ تطابؽ
الواقع الذي يرسـ اليوية المطمقة لمخزؼ باعتبارىا المرجع الشكمي والمضاميني ليذا الفف كما في
المخططات :
إحتواء ماء
عروة

المخطط لمباحثة ()6
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دوراف الدوالب الكيربائي يعطي نظاـ بنائي ثابت (مغمؽ) أشكاؿ كروية ،بيضوية دائرية صحف جرة  ،كما
إف ىنالؾ ألغراض وظيفية تزيينية تدخؿ ضمف المركز الكالسيكي المغمؽ مف خطوط متموجة وحزوز
كما في المخطط اآلتي  :المخطط لمباحثة رقـ ( )ٚ
المتحوؿ  ،مف المتجانس
أما الخزؼ المعاصر أخذ طو اًر بفعؿ
ّ
المتحوؿ  ،ومف
الى الالمتجانس (المتغير) أي مف الثابت الى
ّ
السكوف الى الحركة  ،ومف المألوؼ الى الالمألوؼ بعد تحرره وعدـ
خضوعو لمواحديو المقيدة بفعؿ المرجعيات الضاغطة  ،أي دخولو في
فضاء التنوع والتعدد والسعي و ارء الوظيفة الجمالية المرتكزة عمى األساس المفاىيمي  ،بمعنى آخر إف
الخزؼ المعاصر أخذ وجوداً مستقالً ال ينتمي الى مركز أو مرجع يحده مف اإلنفتاح الى اإلنغالؽ في
عالمو التكويني المميء بالرموز بيف الداؿ والمدلوؿ وثنائية الحضور والغياب وأعطاء سمطة الداللة ألنفتاح
النيائية المعنى  ،وىذا النوع يأخذ البعد التأويمي لمدالة الغائبة كوجود لنظاـ متغاير متطور بنسؽ شكمي
المتحوؿ ناتج مف مرجعيات ضاغطو في إطارىا
المتحوؿ وىذا
بنائي جديد أي بأنتقالو مف الثابت الى
ّ
ّ
التصميمي كفنوف الحداثو وما بعد الحداثو لخمؽ اسموب تقني يتماشى مع آلية البناء الفكري ونظميا
التحوالت الحاصمة في التنظيـ الشكمي لمخزؼ
المعرفية  ،ومف متغايرات البناء الشكمي الناتجة مف
ّ
المعاصر والسيما العراقي  ،ىي الخبرة والتجريب مف خالؿ دخوؿ الخزاؼ وانتمائو الحضاري إلستمياـ
الموروثات الحضارية في تشكيؿ رؤية جديدة ترجع الى ميارة الفناف التقنية وطبيعة تأثير الخزؼ العالمي
في الخزؼ العراقي  ،حيث حصؿ التزاوج والتداخؿ بمراحؿ زمنية فنرى أعماؿ الخزاؼ(فالينتنوس) مرت
تحوؿ مف النظاـ البنائي المغمؽ الى المفتوح،
بثالث مراحؿ حقؽ مف خالليا المتغاير البنائي الخزفي أي ّ
ومف المتشاكؿ الى المتغاير(السبياف ٕٓٔٓ:ص ٕ )ٛكما في األشكاؿ اآلتية )ٙ ، ٘ ، ٗ( :

826

مجلة الذراسات المستذامة  . .السنة الثالثة  /المجلذ الثالث  /العذد الرابع /ملحق ( .)1لسنة  0201م 1113-هـ

شكل رقن ()4

شكل رقن ()5

شكل رقن ()6

ولمموروث الحضاري دور تأسيسي في التغاير البنائي ذلؾ مف خالؿ تزاوج رموز وأساليب الحضارات
كمرجعيات لمخزاؼ اليونانية والعراقية وأثر رموزىا التأسيسية في مخيمة الخزاؼ في إنتاج نظـ بنائية
متغايرة .
اعتمد الخزاؼ عمى المتغير البنائي الصوري الذي يعتمد في نتاجو عمى الخياؿ عبر إعادة تشكيؿ
الخبرة مف جديد  ,بمعنى إف الخياؿ ممكة إنسانية تعمؿ عمى القانوف الشخصي (الفعؿ الثقافي)  ،وىو
الطبيعة التي تبرز في فكرنا كما يقوؿ ديكارت (عبد الحميد  : ٕٜٓٓص ). ٔٛٚوقد يبدو إف عممية
تفاعؿ الفناف مع المتغيرات في محيطو بدوافعو وأفكاره وقدراتو الذىنية وفعالياتو (الخياؿ ،التمثيؿ ،الذاكره،
اإلدراؾ ،التصور) وتوظيفيا في تحديد عالقتيا مع المحيط  ،ومف القضايا التي شغمت باؿ الكثيريف ىي
قضية الخياؿ في غموضو مف حيث ماىيتو وآلية أشتغالو  ،وىناؾ عدد مف الفعاليات المصاحبو ليذا
المفيوـ (الحدس  ،الذاكرة  ،التوىـ ،اإلبداع  ،والخمؽ الفني) ويقدـ لألنساف رؤى جديده لمواقع ليس
بانعكاس مادي آلي  ،إنما ىي رؤى تفيـ واقعاً وتحاوؿ عبر قدرتيا الخالقو اف تتخيؿ وتغاير وتخالؼ
تحوؿ الواقع مف واقع بذاتو الى واقع مف أجؿ اإلنساف اليقتصر عمى تغيير بناءه وانما إنتاج فيـ
كي ّ
جديد لمواقع  ،أي خياالت بواقع جديد .وماىية الخياؿ عند (باشالر) يكمف في الشعر  ،بمعنى أدؽ
الخياؿ الحقيقي ىو الخياؿ األدبي  ،أي أف الخياؿ ىو األدب والصورة األدبية ىي الخياؿ نفسو في
حيويتو المطمقة وفي أقصى حريتو مف أجؿ بموغ الحقيقة التي ىي الحرية  ،والحرية ىي ترؾ الموجود
متحوؿ مترابط بنظـ تتغير بتغير التوازف  ،وحركة بيف اإلنساف ومحيطو كما ىو في
يوجد ،والحرية وعي
ّ
الفف أي أف الفف يجعؿ لوف الحقيقو يبدو في أطياؼ الموف السبعة  ،وىو ما يحمو لنا ما لمخياؿ مف
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سمطاف  ،فالخياؿ ال يتناوؿ الحقائؽ تناوؿ العقؿ ليا بالتدقيؽ والتمحيص  ،وأنما بتمثيؿ الحقائؽ صو ار
وبذلؾ تكوف األساطير ظالً لمحقيقة في صورة رمزية  ،ومف ىنا كانت الصور الرمزية أجذب ما تكوف
لمنفوس في عالـ الفف(األماـ ٕٓٔٓ  :صٕٕٕ. )ٕٕٖ-
والخبرة الجمالية في الفف ىي خبرة شعورية تنطوي بالضرورة عمى قدر معيف مف الطابع التخيمي ،
واف جذر كؿ خبرة مف خالؿ تفاعؿ األنساف مع بيئتو  ،وىذه الخبرة التصبح شعورية أي إدراؾ إالّ حينما
تدخؿ الييا المعاني المستمدة مف الخبرات السابقة  ،والخياؿ ىو المدخؿ الوحيد الذي تجد مف خاللو تمؾ
المعاني طريقيا الى التفاعؿ الحاضر ،أي إف (التوافؽ الشعوري لمجديد مع القديـ ىو بعينو الخياؿ)( ديوي
 : ٜٔٛٙصٕ ). ٜٔالمزود لإلنساف الذي ينظر الى األشياء بوصفيا ممكنات  ،ويمكف أف تكوف عمى
نحو آخر بتحويؿ الضرورات الى ممكنات  ،وىنا تبرز غاية اإلنساف عندما يريد أف تكوف الثمرة في فمو ،
فيكوف صورة بتركيب جديد  ،أي
ولكي يتـ تحقيؽ ىذه الغاية (ألنيا لـ تحدث وىي في حالة غياب )ّ ،
باعتبار إف أغصاف الشجرة ىي جزءاً مف الشجرة أي ضرورة ،يمكف أف تكوف وسيمو بديمو عف يده
باألمتداد وممكف أف تكوف شيئاً آخر سالحاً أو وقوداً لمتدفئة  ،وبيذا فقدت ضرورتيا بأنيا غصف شجرة
 ،أي أصبحت وسيمة ألسقاط الثمرة في فمو  ،وىنا تحققت الغاية  ،ويستطيع األنساف حصولو عمى الثمرة
ويسقطيا بالحجرة التي إلتقطيا مف األرض فمـ تعد الى األرض بالضرورة  ،فبيذه الحالة أصبحت ممكنة
جدي دة كسالح أو بناء بيتو وىكذا ،...مما حدث ىو صورة أنتجيا الخياؿ  ،أي أف الخياؿ ىو الصورة
(( ) imagesوالخياؿ بعبارة أخرى ىوتصور لمغائب عف اإلدراؾ الواقعي  ،ألنيا تصور لتحقيؽ الغاية ،
فالخياؿ ىو الذي يخترؽ عتمة األشياء ليصوغ منيا شيئاً جديداً فيو اذف بداية لإلبداع  ،واستحضار
المتحوؿ لمصورة مف خالؿ العممية
لمغياب  ،أي جعؿ الغائب حاض ارً )( آلكيو  : ٕٓٓٛصٕ )ٜٔو ّ
التصور ىو طاقة عمى صياغة الصور  ،أو
التخيمية  ،ينظر ليا باشالر بأف المرء دائماً أف التخيؿ – أي
ّ
الطاقة عمى منح الصور التي يييئيا اإلدراؾ الحسي  ،طاقو تحيمنا مف الصورة األولية الى الصورة

المتغايرة  ،وفي حالة عدـ حصوؿ التغير في الصور فػػال يوجػػد تخيػػؿ ولػػيس ىناؾ أية عممية تخيمية (ر.
روجرزٓ:ٜٜٔص)ٖٛ
واإلنساف يستخدـ الكممات واإليحاءات لمتمثالت ( )represenTaTionsأي إعادة الحضور  ،أو
استعادة المثوؿ أي التعامؿ مع الغياب بما يستحضره ىو ،فكممة نسر عندما تقاؿ تستحضر صورة النسر
لدى السامع برغـ غيابو  .،فعقؿ اإلنساف مف إنتاج الخياؿ ألف األفكار تمثالت  ،والتمثالت مف نسيج

828

مجلة الذراسات المستذامة  . .السنة الثالثة  /المجلذ الثالث  /العذد الرابع /ملحق ( .)1لسنة  0201م 1113-هـ

الخياؿ  ،والخياؿ يبرز اإلمكانات المتشابكة داخؿ نسيج الوجود  ،محدثاً التغيير الفعمي في نياية األمر ،
تحوؿ الضرورات الى ممكنات ىي
ويقترف الخياؿ بالقيمة بحدوث الممكنات بفعؿ (شرط وعييا) ذلؾ ألف ّ
وسيمة الى التحقؽ  ،بمعنى آخر أف القيمة تصبح طابع وجود العالـ الى اإلنساف  ،باعتبار أف فيـ العالـ
ممكنات متفاض مة ومتراتبة  ،ويعتبر ىذا أسموب في وجود األنساف بالعالـ أي ىو امتداد داخؿ العالـ
الحتوائو وتغييره ،عمى حد تعبير (سارتر) ،وىذا ال يعتبر نقصاً في الوجود اإلنساني  ،ألف ىدؼ
اإلنساف ىو السيطرة عمى الطبيعة وفيميا وتفسيرىا لخمؽ التوازف في سموكو مع الطبيعة  ،وأسموبو
المشترؾ يعتبر الفاعمية القيمية مف جية أخرى ،والفف يمارس السيطرة عمى نموذج بديؿ مف العالـ  ،أي
واقع متغاير وىو العمؿ الفني  ،مف خالؿ إنجاز واقع مخموؽ ىو العمؿ الفني  ،فيو وجود آخر جديد
يضاؼ الى الوجود الفعمي  ،وىذا ىو معنى (أنطولوجيا اإلبداع ) .أما مفيوـ الرؤية الفنية فيي إحساس
لمتحوؿ والتشكؿ والتبدؿ بالنسبة إليو وتأسيساً عمى ما تقدـ ترى
الفناف لقابمية العالـ والواقع والوجود
ّ
الباحثة اف الخياؿ ىو المنطقة المشتركة والمؤسسة لمعممية االبداعية في مجاؿ العموـ االنسانية ومنيا
الفف وحتى المجاؿ العممي اإلبتكاري التكنولوجي إال إف عممية تفسير الوجود وفيـ نظمو وقوانينو الفيزيائية
تدخؿ ضمف فيـ أقرب الى الحقائؽ بالمجاؿ العممي ذلؾ لخضوعو الى وحدة القياس المرتكزة عمى
القوانيف المنطقية والعموـ الرياضية في االستقراء واالستدالؿ والمعادالت الرياضية  ،أما الفف المتحقؽ بفعؿ
الخياؿ فيو قائـ بعمميات البناء االقتراضي ،في تراكيب الصور الذىنية  ،داخؿ نسيج الخياؿ في بناء
التحوؿ مف الضرورة الى
متغاير كعمميات ال تخمو مف أساس فمسفي يدخؿ في وعي وارادة الفناف بفعؿ
ّ
التحوؿ
اإلمكاف وبالتالي تجسيد المتحقؽ في معطيات الصورة الذىنية المتغايرة داخؿ دائرة التطبيؽ  ،أي
ّ

مف الفكرة في دائرة االفتراض إلى مساحة النص البصري الذي يأخذ طابع ػاً مادي ػاً (خامة العمؿ الفني )
برؤيا جمالية متغايرة لما ىو موجود في أرض الواقع  ،بمعنى آخر إف القيمة اإلبداعية لمعمؿ الفني تكمف
في مؤسساتيا الفكرية التي تدخؿ ضمػػف الخارطػػة .المعرفية المبنية عمى أساس نظرية اإلبستيمولوجيا
واألنطولوجيا* في فيـ وتفسير رؤية الفناف الحالـ في فمؾ الخياؿ لموجود ،في بناء نسؽ فكري خيالي
ومتحوؿ  .إف الفف نظاماً فكرياً يتحقؽ بوسائط
متغاير عما ىو مألوؼ  ،أي تشكيؿ بنائي جديد ومتبدؿ
ّ
ماديو تشكؿ بنية أظياره فأف العالقة بيف الصورة الذىنية المكونو آللية التفكير والمنعكسة فيو ترتبط بمادة
التحوؿ مف ثابت
االظيار وتتفاعؿ معيا ليتكوف النتاج الفني (.ميد  ،ىنتر : ٜٜٔٙص ٗ٘ٗ) وأف نظاـ
ّ
الى متغير ثـ الدخوؿ في ثابت جديد لكي يدخؿ في خضـ صراع جديد  .نظاـ جدلي يحكـ التطور في
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التحوؿ ،
التحوؿ بعضيا إجتماعي وسياسي وعممي وطبيعي واضح ،يشكؿ ظاىر
الفنوف ومسبباً بيا ىذا
ّ
ّ
المتحوؿ بمعنى أف الصورة ترتبط كمتحقؽ اتصالي بالفكرة
والصور الذىنية تخضع حتماً لمخاض النسيج
ّ
 ،بقصد عدـ تكرار لمواقع وبأستحالة إنتاج نسخة مطابقة لو ،ومف أىـ سمات الصورة ىي استحداث

سمات جديدة ومتغايرة.
المؤشرات التي أسفر عنها اإلطار النظري
ٔ -أف المتغير البنائي لألعماؿ الخزفية ىو نتاج تراكيب بنائية بفعؿ جدلي بيف الجانب العقمي والتجريبي
في تكويف العمؿ .
ٕ -إف األساس البنائي الذي يرتكز عميو المتغاير في العمؿ الخزفي يعتمد عمى معطيات تأسيسية فاعمة
ومتحوؿ ألنتاج أثر معرفي فكري
ومتحركة تؤسس لبناءات جديدة تعتبر كأساس بنائي لواقع ثقافي جديد
ّ
ينسجـ إجرائياً في العمميات البنائية المتغايرة في العمؿ الخزفي .
ٖ -إف النسؽ البنائي لمخزؼ يتكوف مف مجموعة متجاورات خبرية بيف الفف والفمسفة والعمـ  ،ينتج
ومتحوالً مف البسيط الى المعقد  ،ذلؾ
أجياالً لـ تكف موجودة مف قبؿ التجربة التي تعطي طابعاً متغاي ارً
ّ
عد فنوف الحداثة وما بعد الحداثة كمرجع ضاغط  ،فضالً عف حضور ثقافة البناءات القديمة
مف خالؿ ّ
كأساس لتحقيؽ التغاير الناتج في تجاوز أنظمتيا  ،دوف المساس في سياقاتيا بقدر تغيير النسؽ البنائي
لتحوالت فكرية  ،أي مبدأ تركيب  ،ومعرفة قوانيف
ٗ -إف بنية العمؿ الخزفي  ،بمثابة تكثيؼ بصري ّ
وموضوعيا عالقات داخمية يبدأ باآليقونة المتحولة الى رمز في بنية معاصرة خاضعة الى نظاـ التجريد ،
الذي يحمؿ تراكيب بنائية متغايرة ,أي استنطاؽ الجوىر الكامف في أشكاؿ الواقع لتكثيؼ الفكرة لتكوينات
تحمؿ نكية األتجاه البنائي في عممية التشكيؿ الخزفي .
٘ -يشكؿ المتغير البنائي الصوري لمخياؿ األىمية القصوى في االعماؿ الخزفية وفؽ تكويناتيا
 -ٙلممتغير الصوري حضور في االعماؿ الخزفية  ،ذلؾ عف طريؽ التصور في بناء منظومة أستعارية
تعتمد التجريد .
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 -ٚتتحقؽ القيـ األبداعية الجمالية في الخزؼ مف خالؿ حدس الوعي القصدي فالعمؿ الخزفي المعاصر
(حب) الفناف
يحمؿ أحالـ وذكريات وصور المخيمة في المادة لبعض الحياة مف جديد  ،أي ىنالؾ عالقة ُ

مع المادة  ،مع الطبيعة مع األطياف.

عد النص البصري أو الخطاب التشكيمي الخزفي أث ارً نصياً يشكؿ واقعو
يتحوؿ المعنى مف خالؿ ّ
ّ -ٛ
تحوالت المعنى موضوعة نسيجية تتأثر ببناء المنظومة الفنية بكمياتيا وجزئياتيا في آف
الجديد أي أف ّ
واحد.

التحوؿ لممعنى بالتأويؿ  ،لمحصوؿ عمى الفيـ والتفسير مف خالؿ األنساؽ الرمزية في
 - ٜتتـ عممية
ّ
الفنوف التشكيمية وخاصة الجنس الخزفي وذلؾ لشدة تكويناتو الرمزية والمجردة  ،وتحويالت لمعالـ وصنعو
بقصد الدخوؿ الى واقع لـ يتـ تشكيمو بصورة نيائية
الفصل الثالث اجراءات البحث
ٔ -منيج البحث  :في ضوء ىدؼ البحث والمعطيات التي ضميا إطاره النظري تبنت الباحثة المنيج
الوصفي التحميمي لمالئمتو موضوع الدراسة الحالية بغية تحقيؽ ىدؼ البحث.
ٕ -مجتمع البحث  :يتحدد مجتمع البحث باألعماؿ الخزفية لمجموعة مف االعماؿ الخزافية لطمبة قسـ
الفنوف التشكيمية فرع الخزؼ في كمية الفنوف الجميمة جامعة بغداد ضمف حدود البحث الحالي والمحددة
بدراسة المتغير البنائي في الشكؿ الخزفي في اعماؿ طمبة قسـ الفنوف التشكيمية فرع الخزؼ حيث شمؿ
مجتمع البحث األصمي (ٕٓ) عمؿ خزفي تـ جمعيا بالطرؽ التالية
ٔ -عف طريؽ األرشيؼ الخاص بالطمبة الموجود لدى الكمية ومصوراتو الخاصة .
ٕ -عف طريؽ األقراص وشبكة األنترنت في موقع الكمية .
ٖ -عينة البحث  :بغية تحقيؽ ىدؼ البحث أتبعت الباحثة األسموب القصدي االنتقائي لتحديد عينة
البحث مف مجمؿ النتاجات الخزفية والممثمة لمجتمع البحث بما يحقؽ ىدؼ الدراسة الحالية والبالغ
عددىا (٘) اعماؿ خزفية بواقع عمؿ لكؿ طالب او طالبة أي أف الباحثة انتقت العينات قصدياً والتي
ظيرت في مؤشرات اإلطار النظري .
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ٗ -أداة البحث  :استخدمت الباحثة ما اسفر عنو االطار النظري والمالحظة كأداة لتحميؿ عينة البحث
تحميؿ العينات -:
إنموذج رقم ( ) 1

أسم الطالب

أسم العمل

محمد اسماعيل

تكوين

القياس
45سم×44
سم

سنة األنجاز

المصدر

6416

موقع كمية الفنوف الجميمة بغداد

الوصف البصري  :يتكوف العمؿ الخزفي مف شكؿ جدار أو (سور) غير مكتمؿ في بنائو مف خالؿ شكؿ
نياياتو بصورة قصدية لمطالب والعمؿ محاكاة العماؿ خزفية  ،يحتوي عمى شقوؽ وانفطارات وقد غطت
مساحتو الحروؼ والكتابات القرآنية بالخط الكوفي القديـ غير المنقط ويتوسط الجدار مف األعمى
الرحمف الرحيـ) كما وغطت مساحة الجدار الموف األزرؽ أو السمائي  ،ويتكوف العمؿ
عبارة(بسـ اهلل
ّ

الخزفي مف وجود جره داخؿ الصور توحي في شكميا وانتفاختيا عمى شكؿ قبة ذات فوىة مكسورة وقد

غطى جسـ الجرة الموف المحمر .
تحميل العينة :
ومتحولة في نظاـ جديد
في ىذا النموذج التكويف الخزفي ناتج مف دمج نظاميف في وحدة متغايرة
ّ
آخر يتجاوز النظاـ القديـ  ،وال يرفض حضوره  ،لإلستفادة منو في تشكيؿ المرّكب حيث أخذ التغاير
الشكمي في بنيتو مف خالؿ تقسيـ ثنائية المساحات المممسية لممنجز الخزفي بيف المممس الناعـ لجسد
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الجرة الذي يشكؿ الجزء األعمى مف المكوف وبيف المممس الخشف لمساحة السور (الجدار) بالتعبير
الموازي مف خالؿ تمثيؿ الشقوؽ عمى الجدار وأستخداـ الكتابات أو المخطوطات القرآنية التي تغطي
مساحة الجدار الذي يشغؿ الجزء األسفؿ مف ىذا المكوف فضالً عف التضادات المونية بيف الفاتح والمعتـ
 ،أي التفاوت بيف لوف الكتابات الفاتحة والموف الغامؽ لمبسممة التي شغمت مركز التكويف كأيقاع يجذب
النظر لمفظ الجاللة  ،كما أخذ المتغاير الشكمي إشتغاالتو بيف نظاميف اليندسي والالىندسي  ،بيف شكؿ
الجرة التابع لمنظاـ اليندسي الكروي وبيف شكؿ السور الالىندسي أو المفمطح كما واستخدـ تجاوز العرض
التقميدي وذلؾ لجمع وتركيز النظر وعدـ تشتتو ألعطاء األولوية لقيمة المضاميف والجماؿ الشكمي ذلؾ
مف خالؿ عرض العمؿ بدوف قاعدة كما ىو متبع في أساليب العرض السائدة بأعتبار أف غياب القاعدة
التي يعرض عمييا العمؿ الفني ىو أعطاء أولوية لمشكؿ وتكثيؼ األنظار وحسب األىتماـ لجمالية الشكؿ
بطريقة متغايرة عما ىو مألوؼ وسائد ،بمعنى أف غياب القاعدة المصنعة ىو حضور التوزيع الرؤيوي
عمى كافة إتجاىات العمؿ الذي يتغاير في اإلحساس الجمالي عف الكتمة الصمدة اليامدة كما ىو في
العروض التقميدية  ،كما واستخدـ الخزاؼ جمالية الشكؿ الالمكتمؿ الذي يستفز ويثير التساؤؿ لدى المتمقي
مف خالؿ شكؿ الجدار غير المكتمؿ في بنائو وشكؿ الجرة غير المكتممة فوىتيا وغير المكتمؿ ظيور
المدرؾ الجمالي لمشكؿ بصفة
جسدىا الكامؿ  ،ألعطاء صورة الشعور واإلحساس بالجماؿ في مساحة ُ

التغاير بيف ثنائية (الالمكتمؿ أماـ المكتمؿ ) إالّ إف اإلدراؾ الواعي لمخزاؼ  ،يتـ عف خبػرة حسيػػة لمواق ػػع
.
عاشت في ذاكرتو بفعؿ مؤثرات البيئة  ،والمرجعيات الضاغطة بأثر ديني  ،مف خالؿ مخيمة خزاؼ
استدعت صورة المسجد بييأة الواقع في ىيكمو المعماري التي حافظت عمى الطابع الجمالي لمديف
الدالة عمى (القدسية) وأف ترميز المكاف في حضوره ُيبعد التطابؽ مع الواقع
األسالمي بوجود زرقة الموف ّ

المعاش  ،وتعميؽ الوعي المعرفي الجمالي بالعالـ مف خالؿ شعرية المكاف وتعميؽ رابطة السامرائي

بالمكاف  ،وعالقات التجاور الزمانية والمكانية في ىذا المركب الخزفي  ,وأستحضار المكاف الذي يشكؿ
نقطة مشتركة بيف فف الخزؼ وبناء المسجد في (المكانية) فضالً عف حضور متجاورات أخرى تدخؿ
ضمف موروث حضاري متمثؿ بمفردة (الجرة)  ،أي ربط ثقافات الحضارة القديمة بروح المعاصرة ضمف
تشكيؿ خزفي مركب يحمؿ (جماليات التجاور) المتمثؿ بػ (آثار  ،ديف  ،حضارة)  ،أي بمعنى أف
المدرؾ الجمالي في (االختالؼ) بيف
أستخدـ المتغيرالبنائي الذي يحقؽ القيمة الجمالية ضمف فضاء ُ
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األمتالء والفراغ مف خالؿ أعطاء القيمة لمميمش والمسكوت عنو الذي يكمف في مساحة جسد الجرة
المنتفخة عمى شكؿ (قبة) المكممة لمسور الذي يحمؿ الداللة الدينية في بنية التكويف األنشائي أذا مانظرنا
الى سياؽ التركيب التشكيمي الحامؿ لصفاء ونقاء وخمو القبة مف األضافات ىي داللة لتفعيؿ المسكوت
عنو لما يحمؿ مف سمات قدسية كمعادؿ موضوعي يحقؽ النظرة المتعالية لقدسية المرجع الروحي وعالقة
دالالت القبة بالسماء (رابط روحي) في خطاب تشكيمي مكثؼ يحمؿ السمات األسموبية لمخزاؼ في حيز
التحوؿ البنيوي التشكيمي داخؿ نظاـ التركيب في نسؽ بنائي مختمؼ ومتطور
(األنفعاؿ المتعالي) بفعؿ
ّ
في قراءتو ضمف المساحة التأويمية المتالزمة كخطاب مبثوث بدالالت ترميزية تُشكؿ حوا ارً خطابياً بيف
الفناف والمتمقي مف خالؿ وحدة التفاعؿ التي خمقيا (األثر الفني) في رؤيا جمالية تكمف المذة بالدىشة التي
أزاحت وحولت صورة الخزاؼ لذاكراتيتو  ،بتعطيؿ الغائية وتفعيؿ الالغائي الذي شكؿ صدمة المتمقي مف
الممذ ىنا ىو األكثر إدىاشاً يتحقؽ
خالؿ تشويش مابني لديو مف معرفة ذائقية وفنية عف الخزؼ  .و ُ
بالمفارؽ والالمألوؼ  ،الذي يبحث دوماً عف البنى العميقة لحقيقة األشياء التي تظير مكامنيا في
تحوؿ في البنية التشكيمية وىنا ىي إعادة تركيب الذي يفصح في مساحة جماليات
جوىرىا مف خالؿ ّ
التمقي القيمة اإلبداعية بأثر المتغايرات البنائية التي تعطي الجانب الترميزي في صياغة تأويمية تفصح
عف جماليات التمقي مف الخطاب الفكري لتراكيب الصورة عبر صور بصرية عمؿ خزفي
إنموذج()6

أسم الطالب

اسم العمل

القياس

سنة األنجاز

سعد عمي محمد

صحن خزفي

65سم ×65سم

6417
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الوصف البصري:
العمؿ الخزفي بمثابة صحف دائري الشكؿ نفذ بطريقة أشبة بالكوالج ففي وسط الصحف خطوط
مجردة تحدد مساحات األلواف األزرؽ الذي يعمو مساحة الموف العسمي في األسفؿ والمنفصمة عف الواف
الصحف األساسية مف مساحة الموف البني المحروؽ الغامؽ الذي يعمو الصحف والموف األبيض الذي
يتوسط الصحف والموف األحمر في مساحة الربع األخير لمصحف مف األسفؿ  ،أي أف الخزاؼ أدخؿ الرسـ
والنحت في مساحة الصحف وقد فصمت مساحة الصحف بخطوط متعرجة وتكسرة التي غطتيا األلواف
المتعددة كاألحمر في مساحة الجزء األسفؿ مف الصحف ولوف األوكر أو العسمي المصفر لمساحة رسمة
الصح ارء والموف الغامؽ الكحمي المزرؽ الذي يغطي مساحة الجباؿ كما شمؿ أمتداد الموف مساحة الجزء
األعمى مف الصحف الذي ينصفيا شكؿ نفذ بموف أحمر يشبو الحرؼ األنكميزي (. )U
تحميل العينة:
في ىذا المنجز الخزفي استخدـ الخزاؼ الطالب التقنية العالية لخواص األشكاؿ اليندسية التي تشكؿ
عد األساس البنيوي في نظاـ
محور المجردات األسموبية المحافظة عمى ىوية الشكؿ اليندسي الذي ُي ّ
التكويف الخزفي وجماليتو لما يتوافؽ ويتطابؽ مع البناءات التركيبية عمى مستوى النظاميف الكالسيكي

(المغمؽ) والنظاـ المتغاير التركيبي (المفتوح)  ،أي أف حضور شكؿ الدائرة في النظاـ القديـ (الصحف)
كمفردة مستوردة مف الواقع وتوظيفيا في التكويف التشكيمي الجديد ىي حالة إستدعاء لكسر الثبات
والتقوقع كآلية التحميؿ واعادة التركيب برؤيا متغايرة جمالياً جديدة ال متشاكمة في تركيب بنائي أستمد
قيمتو اإلبداعية مف تحويؿ الصحف كأداة أستعمالية (نفعية) تحمؿ طابع (األحتواء)ضمف منطؽ عالقة
الشكؿ بالوظيفة الى عمؿ فني مركب أخرج وظيفتو مف (األستعماؿ الى الجماؿ  ،حيث أصبح ىذا
النموذج الخزفي ُيق أر مف خالؿ أستف اززه لممتمقي ضمف فضاء المدرؾ الجمالي لمبناء التركيبي المعقد في
التحوؿ مف المألوؼ الى الالمألوؼ ،فضالً عف أف استخداـ كسر دائرة
نظاـ التشكيؿ الخزفي بفعؿ
ّ
األنغالؽ بأساليب تصميمية عممت عمى فتح أفؽ التراكيب البنائية (الصورية) وأساليب التشكيؿ الخزفي
عمى مستوى الخياؿ والواقع أي عمى مستوى جماؿ الشكؿ والمعنى ،مف خالؿ دخوؿ وتالقح الجنس
الخزفي مع باقي األجناس الفنية األخرى (الرسـ  ،النحت) لتحديث األسموب كمحور أساسي يترجـ
المعنى في بنية التكويف الخزفي بجانب عمميات التحميؿ والتركيب في حدس اإلنجاز بقصدية واعية
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طوعت أكاسيد التمويف لغائية الخزاؼ مع مفاجآت التزجيج غير المتوقعة والمنسجمة مع ىيئة مكونات
ّ
المركب في إنشاء رؤيا توليفية تجعؿ مف مساحة الصحف فضاءاً لخزاؼ حادس جعؿ مف الممكف متحقؽ
يستنطؽ مف دائرة الصحف معنى  ،اف بناء نسؽ مختمؼ ومتطور بمشاركة المتمقي مع الفناف بثقافات
مشتركة تتقاطع النصوص في مساحة النص البصري (التناص) لخمؽ سياؽ إستعاري يتسؽ وفضاء
المتحوؿ والمتأرجح بيف الداؿ والمدلوؿ مف وجية نظر
التأويؿ الذي يمنح (جماليات التمقي) لفيـ المعنى
ّ
(سيميائية) في تجاور بنى لبزوغ (جماليات التجاور) لرموز بدالالت حضارية باستقداـ (الماضي
وعد العمؿ الخزفي (الصحف) عالمة تحمؿ رموز الحضارة العراقية والصحوف السومرية لغرض
بالحاضر) ّ
استعادة نتاج الماضي لكف لتأصيؿ التجربة مف خالؿ إعادة صياغة النسؽ البنائي برؤيا متغايرة جديدة
تنطمؽ مف حضارة بالد الرافديف في سياؽ جديد يتسؽ والرؤيا المعاصرة بقراءات جمالية تشكؿ خطاباً
مفاىيمياً بفعؿ المرجعيات الضاغطة لفنوف الحداثة وما بعد الحداثة التي جعمت مف العمؿ انطالقو في
متغايرات بنائية أزاحت رؤيتو الجمالية مف نظاـ التشاكؿ (المغمؽ) لتحقيؽ المتعة بفعؿ اإلنزياح الذي ولػّد
رؤية جمالية منحرفة  ،متغايرة ،في ذىنية المتمقي المبنية عمى أساس األشكاؿ القبمية مما جعميا منحرفة
مف أي مرجع ممكف أف تحاؿ إليو  ،ذلؾ مف خالؿ توظيؼ الصحف وادخالو منطقة اإلطالؽ لعالمات
حاضرة ورموز مبيمة .
إنموذج (ٖ)

أسم الطالب
محمد
محمد

عبداهلل

سنة األنجاز المصدر

أسم العمل

القياس

تكوين خزفي

45سم×35سم 6418
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موقع كمية الفنوف الجميمة
بغداد
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الوصف البصري :
يتكوف العمؿ الخزفي مف ثالثة أشكاؿ  ،الشكؿ االوؿ عمى اليميف عبارة عف كتمة نحتية عمودية
يؤطرىا مستطيؿ تابع لمنظاـ اليندسي بداخمو مساحات لونية وأشكاؿ نحتية ففي الجزء السفمي ّلوف بموف
عدة الواف غير
كحمي وفي الوسط لوف فيروزي فاتح أما المساحة في األعمى داخؿ المستطيؿ تتكوف مف ّ
محددة لكف بييئتيا العامة تعطي مساحة الموف القريب الى االبيض ويعمو المستطيؿ كتمة نحتية في
طياتيا تموجات  ،أما الكتمة الثانية عمى ليسار بنفس حجـ الكتمة األولى وقد لونت بمساحات الموف
األرجواني الغامؽ واأللواف ما بيف العسمي واألوكر ويتخمميا بعض الخطوط لونت بالموف األبيض  ،أما
الشكؿ الثالث فيو عبارة عف مساحة مستطيمة عمى شكؿ جداري موضوعة عمى األرض ،وغطت مساحتيا
النحتية األلواف الغامقة ما بيف الموف الكحمي والفيروزي المبيض .
تحميل العينة:
استخدـ الخزاؼ في ىذا النموذج إسموب العرض المتغاير عما ىو مألوؼ وتقميدي  ،ذلؾ مف
خالؿ تغييب القاعدة التي يرتكز عمييا التكويف الخزفي سواءا كانت خزفية أـ خشبية ،واإلستعاضة في
عرض التكويف الخزفي عمى ثالثة قواعد تمثميا مفردات التكويف في عممية تشكيؿ المركب الخزفي ،يعني
إف الطالب وظؼ جماليات أنظمة الفضاء في العالقات البنيوية التي تربط الكتؿ عمى المستوى األفقي
ىذا ّ

والعمودي  ،فضالً عف أف التركيب الخزفي في تشكيمو ىذا تموضع في مساحة العرض المسرحي عمى
المستوى التصميمي الذي جمع الكتؿ الثالثة النحتية في وحدة إئتالؼ مع قطعة القماش بمونيا الفيروزي

الفاتح المنسجـ مع الواف الكتؿ النحتية الذي ش ّكػؿ خمفية العمؿ الخزفي بالنسبة لمكتمتيف النحتيتيف الواقفتاف
أف الخزاؼ حقؽ
عمودياً مقابؿ خمفية الشكؿ الخزفي الجداري وىو مستمقي عمى مساحة أرضية  ،بمعنى ّ
القيـ الجمالية بفعؿ التغاير الشكمي عمى مستوييف  ،األوؿ ىو عالقة نظاـ الشكؿ اليندسي لممستطيؿ
األرضي مقابؿ األشكاؿ النحتية الواقفة الالىندسية في نظاميا بييئتيا العامة غير الخاضعة لمزوايا الحادة
إف
لنظاـ شكؿ المستطيؿ  ،أي ما بيف اليندسي والالىندسي وحدة تغاير عمى مستوى الشكؿ ،فضالً عف ّ

الشكؿ الخزفي لممستطيؿ الجداري غير المجسـ الذي تـ عرضو عمى السطح األرضي  ،بيذا قد َع َمد
الخزاؼ في العرض الالتقميدي في تقاطع األبعاد العمودية واألفقية في جماليات أنظمة الفضاء التي

أخرجت التكويف الخزفي مف المألوؼ الى الالمألوؼ عما ىو سائد في توظيؼ متغاير شكػّؿ وحدة
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أف الخزاؼ حقؽ التغاير الشكمي مف خالؿ طريقة تشكيؿ
اختالؼ بنيوية عمى المستوى الثاني  .كما ّ
العمؿ الخزفي مف المفرد الى المركب ما بيف (النحتي والجداري) لتجمي اإلحساس في عممية التنافذ

اإلجناسي في الوحدة الجامعة لمجنس الخزفي الذي يضـ باقي األجناس مف (الرسـ والنحت) في عالقات
بنيوية متغايرة تجمعيا أنظمة الفضاءات في أبعاد العمؽ والبعد األفقي والعمودي ما بيف عالقة الشكؿ
الخزفي الجداري وما بيف المجسميف النحتييف والعالقات التي تسيـ في بنية التركيب الخزفي  ،ذلؾ مف
خالؿ توظيؼ نظاـ الفضاء في عممية إخراج الييئة العامة لمشكؿ عمى مستوى (الجماؿ الشكمي)  ،أي
ما بيف مسافة الفضاء لممثمث العموي والمثمث السفمي الذي يجمع الكتمتيف المجسمتيف الواقفة عموديا وما
بيف مسافة الفضاء التي أخرجت شكؿ المستطيميف عمى يميف ويسار الشكؿ الجداري األرضي فضاءات
متعددة ومتنوعة مف حيث أصميا اليندسي ( المثمث والمربع) في خمؽ عالقات بنيوية تستمد جمالياتيا
فعميا الخزاؼ في جماليات أنظمة الفضاءات
بفعؿ قانوف التضاد والتقابؿ يبف األشكاؿ اليندسية التي ّ
الداخمة في بنية التركيب الخزفي ىي عممية تجنيس الالمرئي والالمحسوس مع الكتؿ النحتية لألشكاؿ

الخزفية المحسوسة والممم وسة ،أي إفّ الخزاؼ قاـ في التأليؼ المتغاير بيف المرئي والالمرئي والمحسوس
والالمحسوس التي تجمعيما جمالية صفات األشكاؿ اليندسية  ،بيذا قد عمؿ الطالب في تموضع المنجز
التحوؿ
الخزفي ضمف مساحة التجريد التي تبحث عف المعنى الجوىري ألصؿ العمؿ لفني الخزفي بفعؿ
ّ

مف النظاـ البسيط الى النظاـ المعقد  ،ومف المتجانس الى الالمتجانس  ،والمتغاير في صفاتو فضالً عف
إبيامية األشكاؿ النحتية التي تعمو الكتميتيف النحتية الواقفة عمودياً وعالقتيا في مساحة الرسومات التي
توحي بأنيا منظ ارً طبيعياً مرسوـ بفعؿ اإلطار المستطيؿ الذي يحكـ شؾ الموحة المرسومة في القطعة

العمودية عمى جية اليميف واإلطار العمودي والمتموج مف األعمى في القطعة عمى جية اليسار الذي شكؿ
وحدة اختالؼ وبالشعور واإلحساس في جماليات مزاوجة الرسـ والنحت في نظاميف متغايريف كاف سبباً
في تفعيؿ القيـ اإلبداعية الجمالية التي أخرجت المركب الخزفي في النظاـ الواحد المغمؽ الى النظاـ
المفتوح ذلؾ مف خالؿ إبيامية األشكاؿ النحتية المجردة والرسوـ المجردة التي ممئت مساحة الموحات
كونت التركيب الخزفي في ىيئتو اإلنشائية العامة  ،ىو عممية
المرسومة داخؿ المفردات الثالث التي ّ
الخروج مف الواقع الى الالواقع في تراكيب الصورة الذىنية التي إستفزت المتمقي بقراءآت متعددة وغير
متشاكمة مع عالـ المحسوسات بفعؿ المؤسسات التي أفرزتيا فنوف الحداثة وما بعد الحداثة كعوامؿ
ضاغطة إنعكست عمى فف الخزؼ العراقي المعاصر كما ىو في ىذا النموذج الذي ترؾ األثر الفني بفعؿ
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التغاير البنائي الذي شتت المعنى واإلحالة دوف الخضوع الى المركز الواحد المتطابؽ .بيذا الشكؿ قد
أخرج الخزاؼ المنجز الخزفي في قرائة النص البصري مف دائرة اإلنغالؽ الى إنفتاح النص البصري في
مساحة التأويؿ وبالرغـ مف بساطة رسومات المناظر الطيبعية  ،فما بيف قراءة النص البصري لمشكؿ
الخزفي عمى جية اليميف مف فضاءات مميئة بالحياة واألمؿ وانفتاح النفس وما بيف العتمة واليأس والموت
في بنية النص الذي مأل مساحة الشكؿ الخزفي عمى جية اليسار وبصيص األمؿ التي ترسميا الخطوط
البيضاء  ،فقد حددت األلواف المضيئة والفاتحة مسار المعنى سيميائياً ضمف الترابط المنطقي لمرموز
مقابؿ مساحات وعتمة األلواف التي غطت الشكؿ الثاني عمى جية اليسار  ،فضالً عف أف الخزاف استخدـ
الموف الفيروزي الفاتح لمجباؿ وما تحتويو مف رموز ودالالت قدسية تشترؾ في الفضاء الداخمي لمّوحة ذي
تضاد الموني ما بيف الفاتح والمعتـ (مابيف مساحة القطعة األولى
الموف المبيض الذي ش ّكؿ وحدة ال ّ
ومساحة القطعة الثانية) التي جسدىا الخزاؼ عف طريؽ إستخداـ األلواف الباردة مقابؿ األلواف الحارة

إف الخزاؼ أستخدـ الموف
لتفعيؿ التضاد الموني لجماليات األشياء عمى مستوى (الشكؿ والمعنى)  ،كما ّ

الكحمي المعتـ كعنصر مييمف في مساحة النص البصري لمقطعة األرضية لمبنايات المعمارية ىي إشارة
إنفعاالت تعبيرية لمحزف الذي يسود وطف الخزاؼ عمى مستوى البعد المكاني وبعد الغربة في صورة مخيمة
الخزاؼ كعوامؿ ضاغطة أنتجت غرائبية األشكاؿ المبيمة في بعدىا الصوري لتجميات إنطولوجية باتت
تش ّكؿ ىاجساً لروحية الخزاؼ متأرجحة بيف التجمي والخفاء لتراكيب الصور الذىنية كرسالة حوارية يبثيا
الخزاؼ لمجميور عبر أساليبو التقنية المتمونو في فف خزؼ الراكو .
إنموذج رقم ( ) 4

سنة

أسم الطالب

أسم العمل

القياس

كاظم غانم حميد

تكوين خزفي

35سم×65سم×14سم

األنجاز

839

6419

المصدر
موقع كمية الفنون
الجميمة بغداد
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الوصف البصري :
العمؿ الخزفي عبارة عف متوازي المستطيالت  ،تراكيبو مف وحدات ىندسية حيث يعمو التكويف شكؿ
قطعة مستطيؿ مستقرة عمى السطح مف األعمى عمى شكؿ مقوس وتـ طالؤىا بالموف األحمر حيث غطت
واجية متوازي المستطيالت الخطوط الحقيقية التي قسمت مساحاتو  ،فمف جية الربع األعمى مف شكؿ
الصندوؽ أحتوى عمى خطوط متموجة ولونت المساحة بالموف األبيض كما شغمت المساحة الوسطية عمى
شكؿ مستطيميف منفصميف تـ تموينيما بالموف األزرؽ مع باقي جوانبو وخمفية متوازي المستطيالت  ،أما
الربع األخير فقد لوف فتـ طالؤه بالموف األحمر الذي أنتيى الى منتصفو ضمف المساحة بيف المستطيميف
.
تحميل العينة :
إف بنية األسموب في ىذا النموذج ىو البناء المعماري اليندسي الذي يحمؿ جميع الخواص
اليندسية مف حيث الزوايا الحادة التي نفذت بالخطوط وبرسـ المساحات المستطيمة الممونة وبتشكيؿ
المستطيالت المجسمة في ىذا المركب الذي يحمؿ طابع التجريد  ،فالخطاب البصري الشكمي في ىذا
التكويف ىو الموف والتجسيـ اليندسي لممستطيالت المكونة ليذا المركب التشكيمي مكوف خزفي فيو وحدة
أشتغاالت التغاير البنائي ضمف دائرة التجريد المطمؽ لمخطوط العمودية واألفقية والمساحات المونية
المجردة التي تنتمي في مرجعياتيا الفكرية الى فنوف ما بعد الحداثة  ،حيث أف نظاـ العالقات المستترة في
ىذا المركب الخزفي يناليا (التصور) ال (األحساس ) وىي كامنة في الشكؿ المجرد  ،وأف النظاـ
التخطيطي المجرد لمبنية الذي يحرؾ ىذه العالقات يسمح بالفحص المنطقي .تقود حركة ىذه القوانيف
معرفة تحميمية شاممة لكؿ وحدات البناء ومعرفة تركيبية نتائج التحميؿ مف خالؿ تصور ماىية النتائج
المتحققة في الخامة الخزفية ،تتدخؿ بيا صورة الشكؿ مف نظاـ الى آخر بفعؿ األساس التجريبي
واألسموبي لمفناف  ،حيث نجد ىذا التكويف ينتمي الى مدرسة (سعد شاكر) مف حيث ممارسة التركيب،
(والتعبيرية التجريدية) كأساليب فنوف ما بعد الحداثة التي تعطي رؤيا جمالية متغايرة في منظومة مركب
المتحوؿ والداللة المتوالدة في
اليعطي حي ازً لوجود نظاـ كالسيكي ،ذلؾ مف خالؿ االنفتاح عمى المعنى
ّ
مساحة االختالؼ بيف النظاميف مف وجية نظر تفكيكية لألحالة المستمرة والالنيائية في توليد المعاني
المبنية عمى أساس تحطيـ كؿ المراكز التي تنتمي إلييا األنظمة المغمقة في منظومة النسؽ الجديد لمتغاير
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المدركات
البنائي الذي يفتح القراءات التأممية في فضاء التنوع االستعاري الذي يضرب صفة توسيع ُ
الجمالية بيف الخزاؼ والمتمقي لمبحث الدؤوب عف المعنى مف خالؿ جوىر األشياء تبقي وتجاوز المثاؿ

المحاكي (الميتافيزيقي حيػػث نجػػد فػ ػػي ىػػذا النموذج أف الخزاؼ (كاظـ غانـ) حقؽ القيـ اإلبداعية في
وحدة المتغير البنائي كما حقؽ الخزاؼ الطالب الجماؿ مف خالؿ اإليقاع الحركي في عالقة الخطوط
المتموجة في المساحة العموية لممستطيؿ األبيض والقوس المقعر األحمر المرتكز في أعمى متوازي
المستطيالت (المكوف األساسي لمعمؿ)  ،وتفعيؿ الميمش والمسكوف عنو في المساحات الفارغة مف
مستطيالت المركب التشكيمي التي ال تحتوي عمى أضافات ال مف خطوط وال زخارؼ وال نقوش بارزة أو
غائرة وغياب السطوح الخشنة  ،داللة عمى تكثيؼ الفعؿ التعبيري في نظاـ التجريد الذي يمنح صفة
تحوالت القراءة المفتوحة الالنيائية مف خالؿ التفاعؿ بيف الخطاب التشكيمي لمخزاؼ
اإلطالؽ في ّ
والجميور
أنموذج رقم ( ) 5

أسم الطالب

أسم العمل

القياس

سنة األنجاز

مصطفى جميل

جدار حر

144سم×54سم

6464

المصدر
موقع كمية الفنوف الجميمة
بغداد

الوصف البصري :
شكؿ جداري مربع الشكؿ تظير عميو الميارة حروفية غير مقروئة مجردة مرجعيا حروؼ عربية
متداخمة كونت بتراكيبيا شكالً متداخال أساسو وحدة الحرؼ العربي  ،وقد لونت الحروؼ بموف األحمر
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الماروني عمى أرضية فاتحة بيضاء تحمؿ طيؼ درجات الموف لممكوف الخزفي وقد تحدد الشكؿ مف
األعمى واألسفؿ بمساحات الموف األزرؽ التي شكمت مف األعمى مساحة مثمث واألسفؿ مساحة متموجة .
تحميل العينة :
استمد العمؿ الخزفي جماليتو مف الوحدة التصميمية لمشكؿ التي ساىمت في بنية التكويف الخزفي مف
تحوالت الشكؿ لمخط العربي الذي أنتيى برؤيا جمالية مف خالؿ وحدة التركيب
حيت توظيؼ مراحؿ ّ
التصميمي في توظيؼ الخط العربي برؤيا متغايرة مقارنةً في أعمالو السابقة بمعنى إف التوظيؼ جاء عمى
نحو مغاير مف حيث تداخؿ الحروؼ لتشكؿ الييئة العامة لممركب  ،وتجاوز اظيار معالـ الخط العربي
بالصورة النسخية والتسجيمية التي جعمت مف التكويف الخزفي قراءة عمى وفؽ المستوى الجمالي الذي
يتخطى جماليات الحرؼ العربي مف حيث النوع  ،أي عمؿ الخزاؼ عمى ايجاد معادؿ جمالي تحقؽ بفعؿ
تحوؿ القراءة الجمالية لمحرؼ العربي مف اآليقوف الى المجرد في نقمو
االسموب التجريدي الذي عمؿ عمى ّ
مف الواقع الى الالواقع  ،مف المقروء الى الالمقروء  ،في نظاـ صوري حقؽ مف خاللو الخزاؼ كاظـ غانـ
األنفعاؿ التعبيري لمقمؽ بصورة متغايرة عما سبقو مف أعمالو المتمثمة بوضع الكرة في السطح العموي
لممركب الخزفي الذي يوحي بييئتو اآلدمية  ،فضالًً عف غياب التعدد الموني لمركب الحروؼ في ىذا
النموذج وأعطائو الموف الصارخ وصفائو ينـ عمى رمزية األنفعاؿ المتعالي في مساحة الصورة لمفيـ
المجرد  ,أي أف فعؿ التعبير دخؿ في نظامو التشكيمي بوصفو رم ازً لحالة وجدانية مف خالؿ تجسيد
الشكاؿ تدخؿ ضمف اإلدراؾ الحسي (حركة  ،أيماءة  ،أنفعاؿ) ساىمت في عالقات بنيوية شكمت بفعميا
التحوؿ لمتغاير البنائي الذي نقؿ
األساس الجمالي في تكويف المركب الخزفي كمرحمة بعدية متحققة بفعؿ
ّ
نظاـ الشكؿ مف الكالسيكي المطابؽ الى الالتطابؽ في بنيتو المعقدة  ،حيث ظير التغاير الشكمي بيذا
النموذج مف خالؿ غائية الخزاؼ في اختفاء معالـ الحرؼ العربي كما ىو في أعمالو السابقة لمتأكيد عمى
أنتماء جمالية الشكؿ لمجنس الخزفي دوف غيره  ،ولمتأكيد عمى قدرة الخزاؼ االبداعية التي تكمف في
المتحوؿ الذي
توظيؼ الحرؼ العربي وحضوره المتغاير (غير المتجانس) في المركب الخزفي بفعؿ نظامو
ّ
ينفي وجوده مقابؿ جماليات الجنس الخزفي  ،بيف الحضور والالحضور في الييئة االنشائية في بنية
التكويف الخزفي ألظيار صفة التغاير باالختالؼ التي تعطي المعنى مف وجية نظر تفكيكية  ،في أشعار
المتمقي بالتغاير مف خالؿ فعؿ االختالؼ بمعافٍ جديدة بتفاعؿ المتمقي مع النص البصري لمخطاب
التشكيمي مف خالؿ عممية أسقاط المعنى عمى العمؿ الخزفي مف المتمقي النص بتشكيؿ رؤيو جديدة
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متحوؿ جديد وىذا ما عمد لو الخزاؼ (كاظـ غانـ) مف خالؿ تماىي الحرؼ وبقاء مالمحو في بنية
ضمف
ّ
المرّكب ليذا النموذج ألعطاء األبياـ الصوري وتفعيؿ الدور التصميمي لمييئة بدؿ تشخيصية الحرؼ
العربي كما ىو في أعمالو السابقة وتغميب العمومية عمى الجزئية  ،ففي ىذا النموذج حضور الطابع
القدسي المتمثؿ بالموف االزرؽ لممثمث الذي يعمو الشكؿ والمرتبط بالحروؼ وىي داللة عمى قدسية الحرؼ
العربي والقرآني لمرجع فكري ديني طالما يعده الخزاؼ في توظيؼ الحروؼ القرانية باعماؿ سابقة  ،فضالً
عف التركيز لمّوف األزرؽ ووضعو في مساحتيف لإلحاطة بالحروؼ مف األعمى في شكؿ المثمث ومف
االسفؿ في شكؿ الخط المتموج وىي داللة مكثفة لقدسية الحرؼ العربي أو اإلسالمي في حضوره المعنوي
لممعتقد الديني الذي شكؿ المعنى حضوره الجمالي في مركبو المبيـ بيف ثنائية الحضور والغياب لدواؿ
تحوالت المعنى .
حاضرة ومدلوؿ غائب عمى المستوى السيميائي في فضاء ّ
الفصل الرابع
النتائج ومناقشتها  :في ضوء تحميؿ عينة البحث توصمت الباحثة الى النتائج التالية :
ٔ -تحقؽ المتغير البنائي في االعماؿ الخزفية لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية عمى مستوييف المستوى
األنطولوجي مف حيث ىو تجمي لوجود متحقؽ في (منجز خزفي )كمتحقؽ يكمف وجوده في (مكافى
(المدرؾ الجمالي ) وىذا ينطبؽ عمى جميع
بنائي)يحمؿ القيمة اإلبداعيو لصورة الخزاؼ ضمف دائرة ُ
النماذج ،والمستوى التعبيري اإلنفعالي عمى وفؽ نظرة تأممية متعالية .
ٕ -أف التغاير في جوىره ىو عممية عقمية  ،وكؿ عممية عقمية قابمة لمنمو والتطور وصفة التغاير
بإعتبارىا دراسة تدخؿ ضمف الدراسات التحميمية (النقدية )في المعرفة عمى مستوى (الفف) وأسقاطيا في
تعد معيا ارً لمبحث مف حيث تجسدىا في دور التجربة الحسية  ،أي
التجربة التشكيمية الخزفية المعاصرة ّ
(عالقة المعرفة بالفف واألداء والتطبيؽ ) وىذا ما نراه في النتاجات الفنية بتغاير أنظمتيا مف اآليقوف الى
المجرد  ،ومف البسيط الى المعقد  ،وىذا ينطبؽ عمى جميع النماذج .
ٖ -تأثر االعماؿ الخزفية لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية كنتاج إبداعي بالمتغيرات الفكرية كعامؿ مؤثر
أشبو بمرجع في فنوف الحداثة وما بعد الحداثة  ،لكف بأحساس شرقي عراقي كخطاب يستمد لغتو
التحوالت الفكرية العالمية التي جعمت
التشكيمية مف الواقع البيئي الذي حافظ عمى ىويتو في خضـ
ّ
لممتغير البنائي الخزفي ضرورة في كسر قيود األنظمو التقميدية .
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المتحولة لممعنى مف حيث (البنية
المكوف لنظاـ الشكؿ ودالالتو
المتحوؿ ىو
ٗ -أف النسؽ البنائي
ّ
ّ
ّ
متحوؿ عمى مستوى األىمية مقابؿ
التكوينة تسبؽ نظاـ الشكؿ)تعود الى األساس الفكري البنائي كنسؽ
ّ
تحوالت المعنى ،وىذا ينطبؽ عمى جميع النماذج.
المتحقؽ المادي بأعتبار أف األساس الذي تقوـ عميو ّ

عد االعماؿ الخزفية لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية نتاجاً مبني عمى أساس فكري معرفي قبمي بتجربة
٘ -ت ّ
الخياؿ  ،وبتجربة الواقع المادي مف عالقة (الذات والموضوع )  ،لمفيـ والتفسير والبحث عف جوىره الذي
يكمف في حقيقتو ،التي مف خالليا تتجمى قيمتو الجمالية  ،وىذا ينطبؽ عمى جميع النماذج .
 -ٙإف تمظيرات المنجز الجمالي في بنية منظومة المركب في االعماؿ الخزفية لطمبة معاىد الفنوف
أساسو متغير بنائي في تطبيقو اإلجرائي مف لمسات فوضوية تشكؿ وجوداً تكمف جماليتو بكسر توقعات
المتمقي بمسار لعب جديد .
 -ٚمف خالؿ تحميؿ العينات  ،أتضح أف االعماؿ الخزفية لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية تأثر بفنوف
الحداثة ومابعد الحداثة  ،ليس بالمفيوـ التقني  ،وأنما بمفيوـ بناء معرفي مبني عمى أساس تغاير األنظمة
البنائيو  ،وفكري مفاىيمي لمكشؼ عف المعنى الغائب المشتت .
 -ٛيتحدد المعنى في االعماؿ الخزفية لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية مف خالؿ نظاـ العالقات الشكمية
ضمف مفيومي التجاور والتداخؿ في السياؽ لمركب التشكيؿ الخزفي في بنية متغايرة ومتداخمة ،ىي التي
أعطت الطابع الجمالي في وحدة الشكؿ .
عده شكالً مف أشكاؿ المعرفة المنظمة  ،ذلؾ مف خالؿ
 -ٜأف فف الخزؼ كنتاج تركيبي جمالي يمكف ّ
المتحولة التي خمقت أشكاالً ذات رموز كدالالت تنفتح عمى
إستقراء النسؽ الفكري في المتغايرات البنائية
ّ
إستراتيجية التأويؿ ألنفتاح المعنى  ،وىذا ينطبؽ عمى جميع النماذج .
ٓٔ -إف ثيمة العمؿ الخزفي أصبحت ثيمة متداولة مف قبؿ االعماؿ الخزفية لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية
 ،لكف عمى وفؽ المركػّب الصوري الواعي والقصدي لمخيمة الخزاؼ  ،في سياؽ النظاـ المتغاير لمتشكيؿ
الخزفي
ٔٔ -يقتصر المعنى في االعماؿ الخزفية لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية الذي يشكؿ كمقاربة مفاىيمية مع
فنوف ما بعد الحداثة عمى مشاركة المتمقي في تنوعو وتعدده  ،في صناعتو وخمقو لممدلوؿ الغائب في
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تشكيؿ األنشاء التكويني لمعمؿ الخزفي  ،ومضاميف قراءة متوالدة ومستمرة بفعؿ وحدة التغاير ،وىذا ينطبؽ
عمى جميع النماذج .
ٕٔ -مف مميزات االعماؿ الخزفية لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية ىو انفتاحو عمى عوالـ جديدة ومبيمة
ومثيرة مف خالؿ فعؿ آلية التناص بالنص البصري التشكيمي ،حوؿ تغاير األشكاؿ ومغادرة الشكؿ المغمؽ
.
ٖٔ -سعت االعماؿ الخزفية لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية في عممية التكويف عمى التواصؿ بيف زمف
الماضي والمعاصر دوف تكرار التجربة والمحافظة عمى جمع األزمنة بوحدة متغايرة تُشكؿ نسقاً جديداً في
تركيبتو البنائية بنتاج معنى ليس تسجيمياً تأريخياً  ،وأنما جديد ومختمؼ
ٗٔ -تـ استخدـ االستعارة في البناء التكويني لألعماؿ الخزفية لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية  ،وذلؾ
الستبداؿ المعنى  ،مف خالؿ استخداـ األشكاؿ اليندسية كتغاير مف (اآليقوف الى المجرد) يعني الدخوؿ
ومتحولة لما
في نظاـ تشكيمي مجرد يعمؿ عمى إستقراء العمؿ الخزفي ُبرؤيا فمسفية متغايرة افتراضية
ّ
تتطابؽ مع معطيات الصورة الذىنية المسؤولة عف التراكيب البنائية التي تنسجـ مع التجريد
االستنتاجات :
ٔ -إف أىـ ما توصمت اليو الباحثة ىو الكشؼ عف بنية التكويف الخزفي اعماؿ لطمبة قسـ الفنوف
متحوؿ نظاـ الشكؿ الحامؿ لمرموز المشفرة التي تعطي الدالالت لقراءة
التشكيمية بوصفيا األساس في
ّ
المعنى  ،بمعنى أف بنية التشكيؿ الخزفي ناتجة بفعؿ مرجع فكري يعد مؤسساً لنظاـ بنيتو المتغايرة بفعؿ
المتحوؿ  ،بعالقة جدلية ومتالزمة  ،تأخذ البنية التشكيمية الخزفية ىنا
آلية المتغيرالبنائي لمنسؽ
ّ
تحوالت
تحوالت نظاـ الشكؿ المسؤوؿ عف الداللة
وتحوالت المعنى  ،أي أف ّ
ّ
حيزالصدارة واألسبقية في ّ
المعنى ترتبط بالتسمسؿ اآلتي (األساس الفكري – بنية العمؿ الخزفي – نظاـ الشكؿ – رمز -معنى )
مثاؿ ذلؾ أف رفعة األيادي الى الصدر داللة تأدية طقوس دينية أوتعبدية (مؤسس فكري ديني) بدوره
تحوؿ نظاـ الشكؿ وقراءة المعنى .
أسس بنية التكويف الذي بموجبة ّ
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وتحوالت المعنى
ٕ -إف أساس العممية اإلبداعية في الخزؼ العراقي المعاصر في مفيوـ المتغيرالبنائي
ّ
تحوؿ جوىري أىـ مف عالـ الشكؿ ،ألف التشكؿ عممية خمؽ  ،ومنطؽ
تعتمد عمى عالـ (التشكؿ ) بوصفو ّ
الخمؽ أىـ مف شكؿ المخموقات  ،بمعنى التجربة المفردة أىـ مف القانوف داخؿ عالـ المحسوسات .

المدرؾ الجمالي
ٖ -إف تجربة الجمالية لألعماؿ الخزفية لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية تكمف في فضاء ُ
تقوض مف مركزية النظاـ الثابت (الميتافيزيقي)مف خالؿ تفعيؿ
بفعؿ المتغايرات البنائية التي تؤسس رؤيا ّ
استطيفا الميمش الالمركزي الذي يعد شكالً مف وعي الخزاؼ لحس بتجربة وجودية تتمظير كخطاب
جمالي كما في فنوف مابعد الحداثة .
ٗ -واكبت االعماؿ الخزفية لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية السياؽ الفكري المفاىيمي العالمي في عالـ
المتغيرات الذي أنعكس عمى الفف التشكيمي  ،والسيما الجنس الخزفي في صفة المتغايرات البنائية كأساس
تحوالت المعنى  ،ذلؾ مف خالؿ أسقاط النظريات الحديثة كالسيميائية والسيما التفكيكية كاستراتيجية
في ّ
لإلحالة وغياب المدلوؿ وتحطيـ المراكز التي تفتح القراءة الالنيائية لممعنى .
تحوؿ
٘ -إف لطابع التجريد في اشكاؿ االعماؿ الخزفية لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية  ،دو ارً في عممية ّ
الرؤية الفنية مف اإلدراؾ الحسي الى اإلدراؾ الجمالي األرقى بنوعو بوصفو آلية فكرية تتجاوز قراءة

المرئي الى الالمرئي  ،وىو األساس في العممية اإلبداعية مف حيث التغاير في نظاـ الشكؿ مف جية ،
والدخوؿ في قراءة جديدة لمنظومة التركيب الصوري كفضاء فكري داخؿ مساحة (األطالؽ ).
المتحولة
 -ٙحققت المنجزات الخزفية لعماؿ لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية  ،بفعؿ المتغير البنائي وأنساقيا
ّ
رؤية جمالية جديدة تكمف في قرائتيا النقدية  ،فضال عف تعدد وتنوع في المعنى غير الخاضع الى المركز

 ،مما شكػّؿ عممية تطورية بفعؿ إعادة اإلنتاج بمشاركة المتمقي ضمف إستراتيجية التأويؿ  ،أي أف النتاج
شكػّػؿ في مفيوـ المتغير انحراؼ قرائي ونقدي جديد.
 -ٚشكػّؿ النتاج الخزفي لعماؿ لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية الصفة اإلبداعية ضمف (ديالكتيؾ الصوة
لتحوالت المعنى ،
الفنية) في مفيوـ المتغيرالبنائي
وتحوالت المعنى  ،مف حيث أف المتغيرالبنائي محقؽ ّ
ّ
وتحوالت المعنى البد أف تحقؽ ىي األخرى متغي اًر في البناء وىذا ما نسميو (بديالكتيؾ الصورة الفنية ) .
ّ
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متحولة ومستعارة في عمميات
 -ٛإف االعماؿ الخزفية لطمبة قسـ الفنوف التشكيمية نابع مف رؤية جمالية
ّ
كتصور جديد لقراءة العالـ جمالياً بصورة متغايرة  ،في
تشكيمية في بنائو المعماري  ،وصفاء الوانو ،
ّ
التحوؿ الى واقع جمالي جديد مف خالؿ نظرة كونية مجردة  ،مرجعياتيا الفكرية تعود لممدرسة التكعيبية
ّ
التي أثرت بفنوف الحداثة وما بعد الحداثة  ،كأرضية خصبة تحققت عمى مستوييف (التغاير البنائي في

تحوالت المعنى  ،يتسؽ ومسار تقدـ
النسؽ الفكري )و(المتغير في بنية التشكيؿ الخزفي ) في ظيور ّ
الجنس الخزفي العالمي بأنتقالو مف البسيط الى المعقد وكسر طوؽ النظاـ التقميدي .
 -ٜأتخذت اعماؿ الطمبة الخزفية خطاب فكريا مفاىيميا مف األنظمة اليندسية المجردة مساحة لمحوار
في بياف صفات المتغيرالبنائي  ،وتجسيد المعنى مف الداللة في أنظمة األشكاؿ كنص بصري يحمؿ قراءة
المتحولة بفعؿ التغاير ضمف دائرة التأويؿ اليرمنيوطيقي .
المعاني المتجددة و ّ
التوصيات :
توصي الباحثة باقامة ورش ودورات متخصص في اساليب واليات اشتغاؿ الخزؼ العراقي المعاصر
والغربي مف الناحية األدائية والتقنية  ،والبناءات الفكرية كدراسة مقارنة في أصوؿ التحديث الثقافي في
فضاء المعرفة لممػُدرؾ الجمالي لمعممية اإلبداعية المستمدة مف فنوف الحداثة وما بعد الحداثة .
المقترحات :
تقترح الباحثة إجراء دراسة تحميمية نقدية متخصصة تبحث في البنية الجمالية لإلنجازات الخزفية العراقية
المعاصرة عمى وفؽ المناىج الحديثة كالسيميائية والتفكيكية والتداولية في اعماؿ طمبة لطمبة قسـ الفنوف
التشكيمية
المصادر -:
ٔ -مونرو ،توماس  ،التطور في الفنوف  ،جٔ،ترجمة :محمد عمي ابو درة وآخروف ـ :أحمد نجيب
ىاشـ  ،الييئة المصرية العامو لمتأليؼ والنشر القاىرهٜٔٚٔ،
ٕ -عمي ،محمد يونس  ،المعنى وظالؿ المعنى  ،أنظمة الداللة في المغة ،طٕ ،آذار ،المدار
األسالمي  ،دار الكتب العربيو بنغازي  ،ليبيا ٕٓٓٚ،
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ٖ -بو منجؿ  ،عبد الممؾ  ،جدؿ الثابت والمتغير في النقد العربي الحديث (مسائمة الحداثة) ،
جامعة سطيؼ  ،جٔ  ،عالـ الكتب الحديث  ،أربد –عماف ٕٜٓٓ ،
ٗ -سعد عزيز عبد الصاحب  ،المتغيرات اإلخراجية في العرض المسرحي العراقي مابعد ٖٕٓٓ،
رسالة ماجستير  ،جامعة بغداد  ،كمية الفنوف الجميمة ٕٓٔٓ ،
٘ -بومنجؿ عبد الممؾ  ،مصدر سابؽ،صٖٖٜ
 -ٙجميؿ  ،صميبا  ،الموسوعة الفمسفية  ،جٔ  ،دار الكتاب المبناني  ،بيروت ٜٔٙٗ ،
 -ٚخمري حسيف  ،نظرية النص مف بنية المعنى الى سيميائية الداؿ ،طٔ ،الدار العربية لمعموـ ،
ناشروف .ٕٓٓٚ ،
 -ٛجناف محمد أحمد  ،اإلبستيمولوجيا المعاصرة وبنائية فنوف تشكيؿ مابعد الحداثة  ،اطروحة
دكتوراه  ،جامعة بغداد  ،كمية الفنوف الجميمة ٕٓٔٓ ،
 -ٜابف منظور ،لساف العرب  ،مجٕ ،القاىرة  ،دار الحديث  ،يراجعة اساتذة متخصصيف
ٓٔ-

روزنتاؿ .ـ.ب بوريف  ،الموسوعو الفمسفية المعاصرة  ،دار الطميعة لمطباعة والنشر  ،بيروت ،
ٜٓٔٛ

المتحوؿ في الفف العراقي المعاصر  ،اطروحة دكتوراه ،
ٔٔ -البديري  ،عاصـ فرماف صيواف ،
ّ
غير منشورة  ،كمية الفنوف الجميمة  ،جامعة بغداد ٜٜٜٔ،
ٕٔ-

الالند  ،أندريو  ،الموسوعة الفمسفية  ،جٖ  ،ترجمة  :خميؿ أحمد خميؿ  ،منشورات عويدات
،طٕ ،بيروت ٕٓٓٔ،

ٖٔ-

جبراف مسعود  :الرائد (معجـ لغوي عصري)  ،ط ، ٚدار العمـ لممالييف  ،بيروت – لبناف ،
ٕٜٜٔ

ٗٔ-

الرح مف بف أحمد الفراىيدي  :كتاب العيف  ،دار الرشيد لمنشر  ،و ازرة الثقافة واألعالـ ،
عبد ّ

٘ٔ-

حرب  ،عمي ،ىكذا اق أر ما بعد التفكيؾ،طٕ  ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،لبناف ،بيروت

جٗ  ،العراؽ ٜٔٛٔ،
ٕٓٔٓ،
-ٔٙ

األعسـ  ،عاصـ عبد األمير ،جماليات الشكؿ في الرسـ العراقي الحديث  ،أطروحة دكتوراه
غير منشورة ،جامعة بغداد  ،كمية الفنوف الجميمة  ،تشكيمي  -رسـ ٜٜٔٚ،
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-ٔٚ

الخطيب  ،أبراىيـ  ،نظرية المنيج الشكمي ،طٔ،مؤسسة اإليماف العربية ،بيروتٜٕٔٛ،

-ٔٛ

الكناني  ،محمد جموب جبر  ،حدس األنجاز في البنية اإلبداعية بيف العمـ والفف  ،مصدر
سابؽ ،

-ٜٔ

الكناني  ،محمد ،جموب جبر  ،حدس اإلنجاز في البنية اإلبداعية بيف العمـ والفف  ،مصدر
سابؽ

ٕٓ-

نفؿ  ،سجى رسوؿ  ،البنائية لمخزؼ النحتي اليولندي المعاصر  ،رسالة ماجستير  ،جامعة
بغداد  ،كمية الفنوف الجميمة  ،تشكيمي – خزؼ ٕٓٔٔ ،

ٕٔ-

نجـ حيدر  ،بحث في كتاب دراسات في بنية الفف ،زىير صاحب وآخروف ،مصدر سابؽ ،

ٕٕ-

الربيعي  ،نبراس أحمد جاسـ ،أنظمة أشكاؿ الخزؼ العربي المعاصر ،أطروحة دكتوراه ،كمية
الفنوف الجميمة  ،جامعة بغداد  ،فنوف تشكيمية  /خزؼ ٕٓٓٗ،

ٖٕ-

حيدر ،نجـ  ،دراسات في الفف والجماؿ ،طٔ ،دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ،عماف -
األردفٕٓٓٙ،

ٕٗ-

البديري  ،عاصـ فرماف صيواف  ،المتحوؿ في الفف العراقي المعاصر ،مصدر سابؽ،

ٕ٘-

ينظر :ماير  ،فرانسو،بركسف ،الشكؿ في العمؿ الفني  ،مركز األنماء الفني  ،بيروت ٜٔٛ٘ ،

-ٕٙ

كروتشو  ،فمسفة الفف  ،ترجمة وتقديـ سامي الدروبي ،طٔ  ،بيروت -لبناف. ٕٜٓٓ،

-ٕٚ

الغريب ،محمد  ،السسيولوجيو الوظيفيو،دراسات نقدية  ،طٔ  ،جامعة اسيوط  ،كمية
آداب،ٜٔٛٛ،

 -ٕٛس .رافيندراف ،البنيوية والتفكيؾ  ،تطورات النقد األدبي  ،ترجمة  :خالدة حامد ،طٔ  ،دار
الشؤوف الثقافية العامة  ،بغدادٕٕٓٓ ،
-ٕٜ

كوبمر ،جورج  ،نشأة الفنوف  ،ترجمة :عبد الممؾ الناشؼ ،مؤسسة فرنكميف لمطباعة والنشر،
بيروت – نيويورؾ. ٜٔٙ٘ ،

ٖٓ-

القاضمي  ،ميسر عمي أحمد  ،المتغير التقني في أساليب التشكيؿ المعاصر  ،مصدر سابؽ ،

ٖٔ-

شولز،روبرت  ،البنيويو في األدب  ،ترجمة  :حنا عبو  ،ط ، ٚمنشورات أتحاد الكتاب العرب،
ٜٔٚٚ

ٕٖ-

األعسـ  ،عاصـ عبد األمير  ،جماليات الشكؿ في الرسـ العراقي الحديث  ،مصدر سابؽ ،
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ٖٖ-

السبياف ،ميدي نوري عبيد  ،جماليات األشكاؿ الزخرفية في الخزؼ العراقي المعاصر ،رسالة
ماجستير ،جامعة البصرة  ،كمية الفنوف الجميمة ،تشكيمي-خزؼ ٕٓٔٓ،

ٖٗ-

ينظر:عبد الحميد  ،شاكر ،الخياؿ مف الكيؼ الى الواقع االفتراضي ،عالـ المعرفة  ،الكويت،
ٕٜٓٓ

ٖ٘-

األماـ  ،غادة  ،غاستوف باشالر  ،جماليات الصورة  ،طٔ ،بيروت – لبناف . ٕٓٔٓ ،

-ٖٙ

ديوي  ،جوف  ،تجديد في الفمسفة ،ترجمة  :أميف مرسي قنديؿ ،مطبعة األنجمو المصرية ،
القاىرة .

-ٖٚ

آلكيو ،فرديناف  ،فمسفة السريالية  ،ترجمة  :وجيو العمر بيروت دار الصفحات ، ٕٓٓٛ

-ٖٛ

ر .روجرز ،فرانكميف  ،الشعر والرسـ  ،ترجمة :مي مظفر ،طٔ  ،دار المأموف لمترجمة والنشر
 ،و ازرة الثقافة واالعالـ ٜٜٔٓ،

-ٖٜ

ميد  ،ىنتر  ،الفمسفة أنواعيا ومشكالتيا  ،ترجمة  :فؤاد زكريا  ،الناشر مكتبة القاىرة –
نيويورؾ ٜٜٔٙ ،
onclusions and a number of recommendations, proposals and sources.

850

