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 رغيققييف نتاجات اخلزف اال التنوع الشكلي والتقني
 م.د. وعــــد محمد حسوني العبيدي

                         المديرية العامة لتربية بابل
Waad33@yahoo.com 

 الممخص:
 ،أربعة فصوؿ (رغريقيفي نتاجات الخزف اال التنوع الشكمي والتقني)ضـ البحث الحالي الموسـو 

خصص الفصؿ األوؿ منيا لبياف مشكمة البحث والتي تـ تمخيصيا في إمكانية اإلجابة عمى السؤاؿ 
 االتي :

كما تضمف الفصؿ األوؿ اإلشارة إلى  ؟االغريقي الخزؼ نتاجات في ىؿ ىنالؾ تنوع شكمي وتقني
وتضمف ىذا الفصؿ أيضًا ىدؼ البحث بػ :  أىمية البحث والحاجة إليو، وتحديد أىـ المصطمحات،

كما تضمف ىذا الفصؿ حدود البحث ، (رغريقيفي نتاجات الخزف اال التنوع الشكمي والتقني) تعرؼ
 المذكورة .، ضمف الفترة الزمنية االغريقيةبدراسة األعماؿ الفنية 

أما الفصؿ الثاني فقد خصص لئلطار النظري واىـ المؤشرات، حيث تضمف مبحثيف، عني       
، واالخر بدراسة التنوع عمى مستوى الشكؿ الخارجي واىـ انواع الخزفيات االغريقيةأوليا بتقصي 

البحث البالغ  , أما الفصؿ الثالث فقد تضمف إجراءات البحث تـ خبلليا تحديد مجتمعالتنوع التقني
( عمبًل, وعينة البحث وطريقة اختيارىا مع أداة تحميؿ العينة وتحديد منيج البحث )المنيج 55عدده )

( نماذج، في حيف خصص الفصؿ الرابع 3الوصفي( ومف ثـ تحميؿ عينة البحث المتكونة مف )
 الستعراض النتائج واالستنتاجات والتوصيات، ومف أىـ النتائج :

 ائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة :ومف أىـ النت
 -يقسـ التنوع في ىذه االعماؿ الخزفية الى قسميف رئيسييف : .5

نوع عمى مستوى الشكؿ الخارجي كما ىو واضح ت. 5وىذا بدوره ايضا يقسـ الى قسميف  - أ
. تنوع عمى مستوى تنفيذ االشكاؿ التي تزيف سطوح االنية الخزفية 2 عمى كؿ نماذج العينة
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تنسجـ مع سطح الخزفية لتغطي اكبر عدد ممكف مف القصة االسطورية المنفذة عمى والتي 
 سطوح الخزفيات االغريقية .

تنوع عمى المستوى التقني والذي عمد الخزاؼ االغريقي الى استخدامو بطريقة مختمفة عمى  - ب
 كؿ نوع مف انواع الخزفيات لتبلئـ طبيعة وموضوعة الشكؿ المنفذة .

 ت :واىـ االستنتاجا
اف التراكـ المعرفي الذي يتسع مف خبلؿ تنوع األدوات والمظاىر البنائية لكؿ منجز معرفي،  .5

فيتحوؿ مف موقع إلى آخر مف خبلؿ انفتاحو وبفعؿ آليات التحميؿ وٕاعادة البناء عمى 
نصوص إبداعية جديدة ومتنوعة مف األدوات المعرفية والبنائية، وال يتحرؾ ذلؾ التحوؿ إال 

بحث والتجريب البلمتناىي في النظـ المعرفية والمنازعات الجمالية حوؿ الشكؿ بشرط ال
 والمضموف واألسموب .

  وأعقبيا التوصيات والمقترحات فقائمة المصادر والمراجع.
 . (االغريقي,  الخزؼ, الشكؿ ,  التنوع)الكممات المفتاحية : 

The formal and technical diversity in the products of Greek 

ceramics 

M.D. Waad Muhammad Hassoni Al-Obaidi 

General Directorate of Education in Babylon 

Abstract: 

       The current research, marked (formal and technical diversity in the 

products of Greek ceramics), included four chapters, the first chapter of 

which was devoted to clarifying the research problem, which was 

summarized in the possibility of answering the following question: 

Is there a formal and technical diversity in the products of Greek ceramics? 

The first chapter also included a reference to the importance of the research 

and the need for it, and the identification of the most important terms. This 

chapter also included the aim of the research by: Knowing (formal and 

technical diversity in the products of Greek ceramics), and this chapter also 

included the limits of research by studying Greek artworks, within the 

mentioned time period. 

      As for the second chapter, it was devoted to the theoretical framework 

and the most important indicators, as it included two sections, the first of 
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which concerned me with the investigation of diversity at the level of the 

external form and the most important types of Greek ceramics, and the 

second with the study of technical diversity. The research sample and its 

selection method with the sample analysis tool and defining the research 

method (descriptive approach) and then analyzing the research sample 

consisting of (3) models, while the fourth chapter is devoted to reviewing the 

results, conclusions and recommendations, and the most important results 

are: 

Among the most important findings of this study: 

1. Diversity in these ceramic works is divided into two main parts: 

A- This, in turn, is also divided into two parts: 1. Diversity at the level of the 

external shape, as is clear on all samples of the sample 2. Diversity at the 

level of execution of the shapes that adorn the surfaces of the ceramic pots 

and which are in harmony with the surface of the ceramics to cover the 

largest possible number of the legendary story executed on the surfaces of the 

ceramics Greek. 

B - Diversity on the technical level, which the Greek potter used in a 

different way on each type of ceramics to suit the nature and subject matter of 

the executed form. 

The most important conclusions: 

1. The accumulation of knowledge that expands through the diversity of tools 

and structural aspects of each cognitive achievement, so it is transformed 

from one site to another through its openness and by virtue of the 

mechanisms of analysis and rebuilding on new creative texts and a variety of 

cognitive and constructivist tools, and that transformation does not move 

except on the condition of endless research and experimentation in Cognitive 

systems and aesthetic disputes about form, content and style. 

Followed by recommendations and suggestions, a list of sources and 

references. 

Keywords: (diversity, shape, ceramics, Greek). 
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 الفصل االول 
 أوال / مشكمة البحث

, فقد ظير في الحضارات القديمةاقدـ فروع الفف في معظـ  بأنو خزؼيتميز فف ال    
ببلد االغريؽ منذ فترة العصور الحجرية, حيث كانت االواني الفخارية في اوؿ االمر 

خبلؿ وفي  تبعا , و واضحتبنى باليد مف حباؿ مف الطيف وتقدمت ىذه الصناعة بشكؿ 
القرنيف العاشر والتاسع قبؿ الميبلد, تميزت رسوـ الفخار في كونيا ىندسية الشكؿ 

تغطي مساحة معمومة  في االنشاء, واذا كانت الزخرفة في بادئ االمرتعتمد عمى الخط 
زخارؼ ما لبثت اف تطورت بحيث تغطي سطح الجرة كمو, لمف سطح الجرة, فأف ا

, وعبر لتشكؿ نسيجًا مف خطوط و افاريز تتميز بيندسة منتظمة ودقة عالية في التنفيذ 
, مرور زمف اخذت ىذه الزخارؼ بالتطور والتنوع مف فترة الخرى ومف مدينة الى اخرى 

االمر الذي جعؿ فف الخزؼ االغريقي مف اكثر الفنوف تميزًا ويحظى باىتماـ بالغ مف 
 عامة وفف الخزؼ خاصة ومف ىنا فالفف , جانب المتوقيف والخزافيف عمى حد سواء

وفف الخزؼ االغريقي يعكس براعة المكاف ، لبيئي والطبيعةا لممكاف انتماء ىو انما
 عف االجابة في البحث ةمشكم تمخصت ذلؾ ضوء وفي . والبيئة التي نشْا منيا 

 ؟االغريقي الخزؼ نتاجات في ىؿ ىنالؾ تنوع شكمي وتقني :اآلتي التساؤؿ
 : ثانيا / أهمية البحث والحاجة اليه

 . لمفف االغريقييسيـ في إثراء األطر األدبية المعرفية  .5
 . خدـ الدارسيف والنقاد ومتذوقي الففي .2
 . غني المكتبة في المؤسسات الفنية وكميات الفنوفي .3
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 ثالثا / هدف البحث :
فــــي نتاجــــات الخــــزف  التنــــوع الشــــكمي والتقنــــي):إلػػػػى تعػػػػر ؼ  ييػػػػدؼ البحػػػػث الحػػػػالي

 . (رغريقياال
 :البحثحـدود رابعا / 

قبؿ الميبلد  سابعالحدود الزمانية :يتحدد البحث بالحقبة الممتدة بيف القرنيف ال -5
 والثالث قبؿ الميبلد.

 ببلد االغريؽ .الحدود المكانية :  -2
اآلنية الخزفية  المنفذة عمى  االشكاؿ الحدود الموضوعية : يتحدد البحث بدراسة -3

 )كيميكس , أمفورا ,كياثوس , كارتر(. زمكانيا, ودالالتيا الرمزيةاإلغريقية 
 خامسا / تحديد المصطمحات :

وىو أيضًا الضرب مف  الجنس،النوع أخص مف  "عرفو إبف منظور:  التنوع: .5
 .(364، 5. )"أنواعًا  الشيء... وقد تنوع  الشيء

)صفا( بأنو :"بناء بصري متكوف مف عناصر شكمية تحكمو وسائؿ وتعرفو 
وتربطو عبلقات بنائية ) االمتداد والتناظر والتقابؿ والتجزئو والتخريـ التنظيـ بالتصميـ 

 (585,  2والتناسؽ والتماثؿ وممئ الفضاء (وىي مستندة الى اسس جمالية وفكرية" .)
جعمو أنواعًا، والتنويع تمييز أنواع الجنس  الشيءَنوََّع  "وعرؼ )صميبا( التنويع: 

ىو تركيبو مف  الشيءضي التركيب، إلف تنويع الواحد بعضيا مف بعض. والتنويع يقت
 (355، 3) ".أحد الموضوعات، ومف إحدى الصفات التي تناسب ذلؾ الموضوع 

 وشكوؿ،والجمع أشكاؿ  والمثؿ،الشَّْكُؿ، بالفتح: الشبو  "إبف منظور:  ويعرفو الشكل: .2
وقد تشاكؿ الشيئاف وشاكؿ كؿ واحد منيما صاحبو ... ويقاؿ ىذا مف شكؿ ىذا، أي 

 (357، 5. )"مف ضربو ونحوه 
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عممية اإلدراؾ العقمي، وىو طبيعة العبلقة القائمة بيف األلفاظ  ىو ")الالند(:  عندو 
 .( 449، 4. )"المطبؽ عمييا، بصرؼ النظر عما ىي عميو ىذه األلفاظ بذاتيا 

) ريد (  ثبلثة معاني لمشكؿ " ثمة شكؿ بالمعنى اإلدراكي الحسي ، ىو بكممات ويحدد 
الدكتور ارنيايـ ، " شرط ضروري لمتشخيص اإلدراكي الحسي لممحتوى . " ، وثانيًا ، 
ثمة شكؿ بالمعنى البنائي : وىذا ىو المفيوـ الكبلسيكي عف الشكؿ : تناغـ معيف أو 

، ولكؿ جزء مع اآلخر يمكف تحميميا وفي النياية عبلقة تناسبية لؤلجزاء مع الكؿ 
تحويميا إلى رقـ . لكف ما زاؿ ىنالؾ معنى ثالث ، يمكف اف يدعى افبلطوني ، ويعتبر 
فيو الشكؿ تمثيبًل لمفكرة . اف الشكؿ ، وبيذا المعنى الرمزي ، وربما تضمف إما صورا 

 . (45:  5 ) شخيصي "طبيعية ، أو بالتناوب ، صورًا مف نوع غير طبيعي أو ال ت
،  بنائية العناصر نوعًا ووظيفًة وشكبلً  في تبايفال):التعريؼ االجرائي )التنوع الشكمي(ىو

 (. وصفيا بالوحدة  مؤديا الى حودث تنوع في الييئات الشكمية  مع ضماف 
 الفصل الثاني 
 المبحث االول / التنوع الشكل في الخزف االرغريقي :

مما دفع بعض النقاد  عبقرية الفناف االغريقي بشكؿ متميزلقد اظير فف الخزؼ        
عتبار فف الخزؼ أحد اىـ اوجو النشاط اإلبداعي لمفناف اليوناني القديـ، والمؤرخيف إل

وكاف الرسـ عمى الخزؼ مف االساليب واالشكاؿ المميزة لمعصور اليونانية المتأخرة 
المعمومات عف االساليب االغريقية في التصميـ  بحيث اصبح اليوـ احد اىـ مصادر

الفني حيث احتوت الزخارؼ الخزفية في القرف السادس قبؿ الميبلد عمى العديد مف 
االشكاؿ المميزة ليذه الفترة. فكاف اكثر االنية الخزفية شعبية وانتشارًا نوع يسمى االمفورا 

amphoraزيتوف ذات شكؿ بيضاوي، ، وىي آنية خزفية قوية لتخزيف النبيذ وزيت ال
كبيرة الحجـ نسبيًا تتميز برقبة اسطوانية يحيط بيا ذراعاف يصبلف مف الفوىة الى حيث 
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، وىي شبيػػية  Hydria)يمتقي جسـ االناء بالرقبة، وايضًا كانت ىناؾ آنية )اليػػػيدريا 
لتخزيف المياه، والنوع الثالث  بػ )األمػػػفورا( ، واف كػػػانت اضخـ فػػػػػي الحجـ. وتسػػتخدـ

وىي انية ضخمة تتميز بفـ متسع وجسـ كروي الشكؿ  Kratersيسمى الكراترز 
وتستخدـ لخمط النبيذ بالماء. ومما يدعـ القيمة الفنية لمخزؼ عند اليونانييف القدماء اف 
بعض الخزافيف يوقعوف عمى اآلنية بأسمائيـ، كذلؾ كاف يفعؿ بعض الرساميف الذي 

وموف بالرسـ عمى ىذه االواني. وفي بعض االحياف كانت تحمؿ اآلنية توقيعيما يق
 .(509: 6)معًا.
 وتعد آنية االمفورا نموذجًا لمخزؼ الراقي الذي ابدعو الفناف االغريقي )أنتيمنيس(     

antimenes  وىو رساـ اثيني عاش في القرف السادس قبؿ الميبلد، وتـ التعرؼ عمى
اليايدرا. ويميز ىذه الحقبة  طعة مف اعمالو أبرزىا آنية األمفورا ومائة ق اكثر مف

اسموب في الرسـ يدعى الرسوـ السوداء، اكتممت ادواتو الفنية ونضج في نيايات القرف 
السابع قبؿ الميبلد وانتشر بشكؿ واسع في القرف السادس قبؿ الميبلد، وفي ىذا 

ألسود البلمع عمى سطح اإلناء الفخاري األسموب يقوـ الفناف بوضع طبقة مف الطبلء ا
خرفية بآلة األحمر الموف )لوف الطيف( ثـ يقوـ بحفز االشكاؿ المرسومة والتفاصيؿ الز 

تشيع وتنتشر الى ما وراء  (أتيكا)وفي مطمع القرف السادس أخذت آنية منطقة  حادة .
الرئيسي  قد غدت المركز (أتيكا)ببلد اليوناف، ولـ يكد ينتصؼ القرف حتى كانت 

لمخزؼ في حوض البحر المتوسط، منتزعة بذلؾ مكانة كورنثو التي كانت ليا الصدارة 
ولعؿ مزج العجينة الحمراء بالبيضاء المتبع حاليًا في صنع األواني  .في السوؽ التجارية

الخزفية في أثينا كاف ىو األسموب الذي أتبع قديمًا، وتدؿ حمرة الطيف عمى ما تحتوى 
كبير مف الحديد، كما تكشؼ شدة تبلحـ جزيئاتيا عف الدقة التي كاف يتـ  عميو مف جزء

وكاف الدوالب ذو العجمة ىو المستخدـ في صنع الكثرة مف تمؾ  .( 564: 7)بو سحقيا.
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، وعمى حيف كانت اآلنية الكبيرة تصنع أجزاء  اآلنية عدا القميؿ الذي كاف ُيصب صباً 
، وقمما  صنع دفعة واحدة مف قطعة بعينياُيضـ بعضيا الى بعض، كانت الصغيرة تُ 

، كانت أكثر ىذه االجزاء التي ُتصنع وحدىا  كاف يظير أثُر ما لضـ األجزاء الى البدف
وعمى حيف كاف مف اليسير أخفاء مواضع اإللتحاـ في األسطح  , ىي اليداف والقاعدة

حيث ظؿ مكاف الخارجية برقائؽ مف الطيف كاف ىذا مف العسير في األسطح الداخمية 
 تمؾ الوصبلت جميًا واضحًا.

، وكمػا ذات اشكاؿ متنوعػةولـ تكف أشكاؿ تمؾ اآلنية اآلثينية ببل حصر لكنيا كانت    
كاف المثاؿ اليوناني يمتـز أنماطًا ال يعدوىا كاف الخزاؼ كذلؾ، وكانت ىذه اآلنية تصنع 

ي صػػنعيا موافقتيػػا لكػػي تسػػتخدـ فػػي أغػػراض بعينيػػا طبقػػًا لمتطمبػػات المجتمػػع روعػػي فػػ
 :( 564: 7) ليا، ولقد بقيت لنا تمؾ اآلنية بأسمائيا األولى وىي

 ( وىػػي إنػػاء ذو يػػديف عمػػى جانبيػػو، والػػى ىػػذه يشػػير اسػػمو 5) شػػكؿ:  األمفــورا
)أي ُيحمػػؿ مػػف الجػػانبيف(. و عظػػيـ البػػدف واسػػع الفوىػػة يمكػػف األغتػػراؼ منػػو فػػي  أمفػػورا

يسػػر، وكمػػا كػػاف لػػو غطػػاء يحفػػظ مػػا فيػػو، وكػػاف يسػػتخدـ فػػي حفػػظ النبيػػذ ويسػػمى أمفػػورا 
النبيذ وقد اخترت لػو أسػـ النبػاذة، او فػي حفػظ العسػؿ ويسػمى أمفػورا العسػؿ وقػد اختػرت 

 (الدبػػة)ويسػػمى امفػػورا البػػذور، وقػػد اختػػرت لػػو اسػػـ لػػو اسػػـ العسػػالة، وا فػػي حفػػظ البػػذور 
 وىي االسـ العربي المستخدـ قديمًا.

وكاف منو نوع تدؽ قمتو وقاعدتو وينتفخ بدنو، وكاف يمنح جائزة في المباريات وكما ىػو 
ـــاالحػػػاؿ اليػػػـو وكػػػاف اسػػػمو : ) ـــورا ااناثيناي كػػػأس )( وقػػػد اختػػػرت ليػػػذا النػػػوع اسػػػـ : أمف

  (2شكؿ) (المباريات
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                        (2شكؿ رقـ )             (5شكؿ رقـ )                  
  تسػتخدماف وعػائيف لمنبيػذ وغيػره، وىمػػا  والسـتامنوس (3شػكؿ ) الاميكيـهوكانػت

 أشبو بالقدر ذات االذنيف والواسعة الفوىة.
 

 

 
 

 (3شكؿ رقـ )
  اي الجرة أناء خاصػًا يحمػؿ بػو المػاء مػف مػوارده أخػذا اسػمو مػف  الهيدراوكانت

اي ماء، وكانت لو آذاف ثبلث يمسؾ بإحداىا عندالصب،  االكممة اليونانية ىيدر 
 .(4شكؿ)وتستخدـ األخرياف في رفعو ونقمو، وفي رأسو شفة ينحدر منيا الماء 

 

 

 

 

 (4شكؿ رقـ )
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  سػػيؿ الحمػػؿ تضػػيؽ رقبتػػو لسػػيؿ نػػاء إأي الػػدورؽ فيػػو  (5شػػكؿ ) الفيــال أمػػا
حممػػو باألمسػػاؾ ليػػا أذا لػػـ تكػػف لػػو أذف، وقػػد تكػػوف لػػو زائػػدة ناتئػػو تسػػاعد فػػي 
االمساؾ بو وتتفمطح شػفتو العميػا ليسػيؿ الصػب منػو، وكػاف مخصصػًا لحفػبلت 

 القرابيف.
 
 
 

           (5شكؿ رقـ )
   ــويشػػتؽ او الممػػزاج اسػػمو مػػف الفعػػؿ اليونػػاني )يخمػػط او يمػػزج(، وىػػو  ارترالك

الػبطف واسػع الفوىػة، وكػاف مخصصػًا لمػزج النبيػذ بالمػاء، فمقػد كػاف  واسػعوعاء 
اليونػػػػانيوف ال يشػػػػربوف النبيػػػػذ خالصػػػػًا بػػػػؿ ممزوجػػػػًا بالمػػػػاء وكػػػػاف عمػػػػى اشػػػػكاؿ 

ىػػو عمػػى ، وثانييػػا ذو القاعػػدة الطسػػتية و أ( -6شػػكؿ )اربعػػة : أوليػػا الناقوسػػي 
، وثالثيما ذو األذنػيف ب( – 6شكؿ )كأس المناولة المستخدـ في الكنائس  أةىي

أي الزائدتيف وىما  –رابعيا ذو الزنمتيف  ج( – 6شكؿ )القائمتيف او المقوستيف 
 .د( – 6شكؿ ) يذنيف المجدوعتيف أو بزنمتي الجدأشبو باأل

  
 
 

    
 )د(                )ب(                )ج(                 ( أ)

 أ, ب, ج, د( – 6شكؿ رقـ )



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 

  

 1267 

 ( ـــاثوسوكػػػذلؾ كػػػاف الػػػػ أو الناطػػػؿ إنػػػاء ذا أذف طويمػػػة مقوسػػػة،  (7شػػػكؿ )( كي
 وكاف يستخدـ في اغتراؼ النبيذ مف الدُّف او مف الممزاج.

 
  
 

                             (7شكؿ رقـ )
 ( التػػي كانػػت بػػبل أذنػػيف فيػػي وعػػاء نبيػػذ ذو قاعػػدة كرويػػة يسبــليأمػػا الػػػ ) شػػكؿ

(8). 
 
 
 

 (                 8شكؿ رقـ )
 ( أو البرادة فيي إناء لتبريد النبيذ يتػدرج فػي سػعتو مػف قمتػو الػى اسيكترأما الػ )

  (.9شكؿ )قاعدتو الضيقة المرتفعة 
 
 
 
 

 (                         9شكؿ رقـ )
 ( ( فيو الصحف الذي اشػتؽ اسػمو مػف الكممػة اليونانيػة )ينزلػؽ او كيميكسأما الػ

يػدور حػػوؿ محػور(، وىػػو أنػاء مفمطػػح بعػض الشػػيء ويشػير اسػػمو فػي اليونانيػػة 
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الػػػى ىػػػذه الفمطحػػػة، ومػػػف أجػػػؿ ىػػػذا اختػػػرت لػػػو اسػػػـ )الصػػػحف( وكػػػاف ذا أذنػػػيف 
 .(50شكؿ )ويستخدـ لمشراب خاصة. 

 
 
 

 (          50شكؿ رقـ )
  والػػػػػػػ  (أ -55شػػػػػػكؿ )( ســــــكيفوسالشػػػػػػراب أشػػػػػػكاؿ الػػػػػػػ ) ؤوساتخػػػػػػذت كػػػػػػوقػػػػػػد

ولكػػؿ منيػػػا  (ج – 55شػػكؿ )( ماســتوسوالػػػ ) (ب – 55شػػكؿ )( كانثــاروس)
أذناف، كما كانت ىناؾ بعض الكئوس عمى أشػكاؿ رؤوس آدميػة او حيوانيػة لػـ 

 تكف فييا غير أذف واحدة.
  
 

 

 )ج(                     )ب(                  )أ(                     
 ( , ج أ ,ب – 55شكؿ رقـ )

 ( ( اي الشفشػػؽ والػػذي اشػػتؽ اسػػمو مػػف الفعػػؿ اليونػػاني )يصػػب األيونوكويــهأمػػا
النبيذ( فقد كاف الوعاء الشائع لمنبيذ، وكانت لو يد مقوسو، وكانت فوىتػو واسػعة 

 (.52شكؿ )مستديرة بيا مسايؿ ثبلثة ينحدر منيا السائؿ عند صبو و 
 
 
 

 (52شكؿ رقـ )
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 ( أي قنينة الزيت إناء طويؿ العنؽ دقيقة ضيؽ المصب لػو ليكيثوسوكانت الػ )
يد ُيحمؿ منيا، وكاف يسػتخدـ فػي حفػظ الزيػت وبخاصػة فػي الطقػوس الجنائزيػة 

 . (53شكؿ )
 
 
 
 

 (                     53شكؿ رقـ )
( وىي قنينة أفقية القواـ ترتفع عنقيا أسكوسكما كانت ىناؾ قنينة أخرى لمزيت ىي الػ )

المتسع الفوىة الى أحد جانبييا وتمتد منو أذف مقوسػو طويمػة تصػب الػى الجانػب األخػر 
  .(54شكؿ )لمقنينة 

 
 
 

                     (54شكؿ رقـ )
  ( أريبــالموسوكانػػت الػػػ )( 55شػػكؿ –)ب( – 55شػػكؿ )( أالباســترونوالػػػ ) أ 

قنينتػػػػيف لمطيػػػػب والػػػػدىوف، وكانػػػػا يسػػػػتخدماف فػػػػي سػػػػاحات الرياضػػػػة كمػػػػا كػػػػاف 
( يسػتخدـ أحيانػًا لمشػرب ويكػوف أريبـالموسيستخدماف في البيوت، وٕاف كػاف الػػ )

عمػى شػكؿ قػدر، مفمطػح كػالكرة بػبل عنػؽ وال قاعػدة واسػعة الفوىػة أو ذا مقػبض 
 صغير قريب مف قمتو.
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 )أ(                     )ب(
 أ ,ب(– 55شكؿ رقـ )

 ( الايكســيسوكانػػت )( 56شػػكؿ)  أدوات التجميػػؿ عمبػػة خاصػػة فػػي  محفظػػةأي
حفػػظ أدوات الزينػػة ال أذف ليػػا ويتوسػػط غطاءىػػا مقػػبض بػػارز، وأخػػذ المقػػبض 

 شكؿ حمقة مف البرونز، وشاع استخداميا في أواخر القرف الخامس ؽ.ـ.
 
 
 
 

 (56شكؿ رقـ )
 ( أي سػػفط ادوات التجميػػؿ فوعػػاء ذو غطػػاء وأذنػػيف يقػػـو عمػػى ليكــانيسأمػػا الػػػ )

وقػد كانػػت ىنػاؾ إلػػى جانػب ىػػذه   خاصػػًا بحفػظ حاجيػػات النسػاء.قاعػدة، وكػاف 
أشكاؿ أخرى غيرىا تستخدـ في أحواؿ خاصػة مثػاؿ  والمتنوعة األشكاؿ الشائعة

( أو )الزلعة( وىو أناء منبعج الكػرش ممػدود العنػؽ واسػع لوتروفوروسذلؾ الػ )
ومنػو مػا يكػوف الفـ يستخدـ في حمؿ المياه مف الترع واألنيار والينابيع وغيرىا. 

( وكانػت تسػتخدـ فػي الييدرابأذنيف كاألمفورا ومنو ما يكوف بأذاف ثبلثة كالجرة )
حفػػػظ مػػػاء االسػػػتحماـ ليمػػػة الزفػػػاؼ، كمػػػا كانػػػت تتػػػرؾ مممػػػوءة مػػػاء عمػػػى قبػػػػر 

 االعزب او الغريب.
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 ( ــيس جــاميكوسوكػػاف الػػػ العػػرس وعػػاء ذا قاعػػدة عريضػػة مرتفعػػة  رة( أو جػػليب
الجػػانبيف يتسػػع ليػػدايا الزوجػػة فػػي حفػػبلت العػػرس  بعػػض الشػػيء وعروتػػاف عمػػى

 (.57شكؿ )
 

 

 (57شكؿ رقـ )
 ( ـــويأمػػػا الػػػػ تحممػػػو قاعػػػدة مرتفعػػػة لػػػو غطػػػاء  فيػػػي وعػػػاء (58شػػػكؿ )( اميموك

 لؾومقػػبض، وكػػاف يسػػتخدـ لحفػػظ الطيػػب الػػذي يتطيػػب بػػو بعػػد األسػػتحماـ وكػػذ
 في الطقوس الدينية.

 

 

 
 (58شكؿ رقـ )

 ( وىػػو السػػطؿ أقػػرب األوعيػػة شػػبيًا باألوعيػػة الشػػائعة فػػي ريفنػػا األولييــهويعػػد )
 .(59شكؿ )

 

 

 
 

 (59شكؿ رقـ )
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ولقػػػد ظػػػؿ بعػػػض ىػػػذه االشػػػكاؿ شػػػائعًا قرونػػػًا عػػػدة بينمػػػا لػػػـ يعمػػػر بعضػػػيا طػػػويبًل،     
وأحتفظ ما بقي منيا بقسماتو عمى الرغـ مما نالو مف التغيير والتطور، وىذه ىػي الحػاؿ 

مع أواخر القرف السادس وأوائؿ القرف الخامس ؽ.ـ. والتي  عثر عمييافي األشكاؿ التي 
جػػػػاءت اوؿ مػػػػا جػػػػاءت فجػػػػة معتمػػػػة حتػػػػى انتيػػػػت مػػػػع القػػػػرف الرابػػػػع الػػػػى أشػػػػكاؿ مرنػػػػة 

 . (7-2:  8 وكذلؾ ) (588-587: 7).رشيقة
 :المبحث الثاني 

 الخزف االرغريقي : التنوع التقني في 
التقنيػػات التػػي نفػػذىا فنػػانوا االغريػػؽ تػػـ مػػف  مػػفوجػػد البػػاحثوف أف ىنالػػؾ عػػدة انػػواع   

 خبلليا الرسـ عمى الخزؼ ومنيا ثبلث تقنيات رئيسية وكاآلتي:
 تقنية األشكال السوداء : .1

عمػػى المسػػتويات المسػػطحة ، فقػػد  منيػػااألوانػػي  تبػػايف تقنيػػة الرسػػـ عمػػىالػػرغـ مػػف عمػػى 
ومحاكػػاة  الرسػـوأسػاليب  شػيد القػرف السػابع سمسػمة مػف التجػػارب تناولػت األصػوؿ الفنيػة

القػرف تقنيػة رسػـ )الشػخوص السػوداء( ىمػى  نيايػة، وظيػرت فػي  ةالجداريػ الرسوـمنيج 
الرسػػـو التفصػػيمية  تحػػددحػػيف  فػػيىيئػػة شػػبح اسػػود المػػع فػػوؽ سػػطح الفخػػار البرتقػػالي، 

ىػذا االسػموب فػي  ورأخرى أنحصرت خبلؿ مرحمة تطػ بخطوط محفورة فضبًل عف ألواف
موف االحمر لرسـ خصؿ الشعر ومعرفة الجواد وتفاصػيؿ الثيػاب بجانػب نطاؽ درجات ال

المػػػوف االبػػػيض الػػػذي كثيػػػرًا مػػػا كػػػاف يسػػػتخدـ لمتعبيػػػر عػػػف بشػػػرة النسػػػاء ولحػػػى الكيػػػوؿ 
مالو ػػػػػػػػػوفػػي أثينػػا حيػػث بمػػغ ىػػذا االسػػموب ك , (4) كالرسػػـو المنفػػذة عمػػى شػػكؿوشػػعورىـ 

الػذي تتػراوح  كػاف لػوف الصمصػاؿ المسػتعمؿ ىػو البرتقػالي ,  ـ خبلؿ القرف السادس ؽ.
( عمى رسػـ  الشبحي وقد أثر الفنانوف المزخرفوف الرسـ ) ,درجاتو بيف االصفر واالحمر

يجسػػػػد المحػػػػيط الخػػػػارجي ألنػػػػو أشػػػػد تعبيػػػػرًا ووضػػػػوحًا فػػػػوؽ السػػػػطح المنحنػػػػي لئلنػػػػاء. و 
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 ( نكسيسػػػػػف يػػػػوؿ )لا بػػػػػوأ( أحػػػػػد الكائنػػػػات االسػػػػػطورية القديمػػػػة مػػػػػف فصػػػػيمة 20شػػػػكؿ)
المعروفة بمصر وببلد الشرؽ والتي انتقمت الػى الفػف اليونػاني فػي اواخػر القػرنيف الثػامف 
والسابع ؽ.ـ.، وكانت ترد في األساطير مف جنسي الػذكور واألنػاث. وٕاف لػـ نسػمع عػف 

 بوأوتصوير  ,غير أنثى واحدة في الميثولوجيا اليونانية ىي التي كانت تيدد مدينة طيبة
ؿ ىنا يحمؿ مغزى أبعػد مػف مجػرد المعنػى الزخرفػي ألنػو يرمػز الػى المػوت، السػيما ليو ا

 برسػموليوؿ وقتذاؾ رمزًا لمموت وجػرت العػادة ا بوأأف ىذا األناء مف آنية المقابر وكاف 
البػػارز عمػػى شػػواىد القبػػور بأثينػػا ، حتػػى انتقػػؿ عنػػد نيايػػة القػػرف السػػابع  بواسػػطة الحفػػر

وكػذلؾ ينظػر مصػدر .(598:  7)آنيػة المقػابر رسومات. إلى وبداية القرف السادس ؽ.ـ
(9) 
 
 

 (20شكؿ رقـ )
( مف النوع الذي تنقؿ الييدراتقنية األشكاؿ السوداء فوؽ جرة ) (25شكؿ ) يجسدكما    
التػي كانػت ُتعػد مػف المراكػز  هالمياه مف السبؿ الى الدور، مزينة بمشاىد ينابيع الميا فيو

نسػػوة يمػػؤلف جػػرارىف بالمػػاء مػػف  الشػػكؿاليامػػة فػػي حيػػاة المجتمػػع النسػػائي. ونػػرى فػػي ا
السػػػبؿ، ُرسػػػمف بػػػالموف األسػػػود عمػػػى خمفيػػػة برتقاليػػػة المػػػوف، وطميػػػت وجػػػوىيف وأذرعيػػػف 
بالموف األبيض الذي ُيبرز محيط ثياب النساء وبعض التطريزات عمى األكتاؼ والصػدر 

 فػػػف الرسػػػـة مػػػف التفصػػػيبلت عمػػػى الجػػػرار والينػػػابيع ممػػػا يكشػػػؼ عػػػف مػػػدى تقػػػدـ وجممػػػ
 ( 598:  7 )مع اوضاعيا. حركتياو  الشخوصوحيوية 
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 (25شكؿ رقـ )
ؽ.ـ  550ؽ.ـ وعػػػػاـ  600وأزدىػػػػرت األوانػػػػي البلكونيػػػػة فػػػػي الفتػػػػرة الممتػػػػدة بػػػػيف عػػػػاـ 

واتسمت رسوميا بتقنية االشكاؿ السوداء فػوؽ أرضػية بيضػاء وبالزخػارؼ النباتيػة كثمػار 
الرمػػاف وبػػراعـ المػػوتس والمػػراوح النخيميػػة فضػػبًل عػػف الصػػيغ التقميديػػة المحتػػذاة, وتصػػور 

برقػػػػػة( الممػػػػػؾ )تػػػػػدعى سػػػػػابقًا األوانػػػػػي الكورينيػػػػػة مػػػػػف  أحػػػػػد ىػػػػػذه االوانػػػػػي التػػػػػي كانػػػػػت
ممػػػؾ برقػػػة يشػػػيد وزف الجزيػػػة التػػػي يقػػػدميا مواطنػػػوه مػػػف درنػػػات  (أركيسػػػيبلوس الثػػػاني)

مينػػو )أو السػػيمقيوـ( المعبػػأة فػػي أكيػػاس متراصػػة فػػي الكيػػوؼ الممكيػػة ثبعػػض النباتػػات ال
 (.22شكؿ)

 
 

 (22شكؿ رقـ )
ؽ.ـ يكشػػؼ عػػف حيػػاة  560 – 570ىػػذا المشػػيد التػػأريخي الػػذي يعػػود الػػى عػػاـ  و   

البلكػوني الػدليؿ عمػى أف الفػف  الفنػافممؾ جاء ذكره في النصوص المدونػة. وىكػذا تػرؾ 
األغريقي كاف يجيد منذ ذلؾ العيد استمياـ وقائع الحيػاة اليوميػة فيمػا ينجػزه مػف أعمػاؿ. 

ابع ومسػػتيؿ القػػرف السػػادس ؽ.ـ. فػػي العديػػد مػػف ٍف مػػف القػػرف السػػاكػػذلؾ عثػػر عمػػى او 
الشػػػرقية وفػػػي جػػػزر ثيػػػرا وصػػػاموس ورودس وكريػػػت وخيػػػوس و ػػػاروس  االغريػػػؽمواقػػػع 

وأشػػػػػػيرىا األوانػػػػػػي فكػػػػػػاف  ( ,505-505:  50كػػػػػػذلؾ )(624:  7 )وميمػػػػػػوس وغيرىػػػػػػا.
الماشػػية  توظػؼ صػفوفًا مػفومعظميػا كئػوس وأوعيػة وصػحوف وأويونوكويػو  )*(الرودسػية



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 

  

 1275 

بموف بني داكف مػزجج فػوؽ خمفيػة  مرسومةليوؿ أحيانًا، ا بوأف والثيراف والطيور و والغزال
 (.23شكؿ )عاجية الموف 

 
 
 
 

 (23شكؿ رقـ )
وتجمع الرسـو بيف الشكؿ الشبحي والمحيط الخارجي مع بعض األلواف الثانوية        

لـ تكف مستعارة مف الفف الشرقي مثمما كانت  أشكالياتحزيز، إال أف  ولكف دوف
الزخارؼ الكورنثية بؿ مستوحاة مف الطبيعة ، وُنسقت صيغيا النباتية في مجموعات 

وس المنمنمة الزخارؼ( ذات األلواف السوداء ؤ بديعة. وثمة نسخ إغريقية أسيوية مف )الك
 24شكؿ )اية بالغة ُرسمت عمى السطح الداخمي إحداىا دوائر متحدة المركز منجزة بعن

ػر تكويف أكثر تألقًا لرجؿ يتسمؿ إلى عش طير عمى الشجرة فوؽ ڤ. وبمتحؼ الموأ( –
 . (555: 50و ) (624:  7 ).ب( – 24شكؿ )صحف )كيميكس( 

 
 
 

 
 )ب(                          )أ(    

 أ ,ب( – 78شكؿ رقـ )
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والميبػػيس جػػاميكوس  الييػػدراالحجػػـ كػػاألمفورا و وفػػي جزيػػرة ميمػػوس عثػػر عمػػى أواف كبيػػرة 
نباتية وجذوع نساء ومشاىد محاطة بإطارات تضميا. وثمة نموذجاف  صفوؼتتألؼ مف 

أحدىما ينتمي لمنتصؼ القػرف السػابع ؽ.ـ واآلخػر لمربػع الثالػث مػف القػرف نفسػو ، نػرى 
النمػوذج  حػيف نػرى عمػى فػي، (ديػانيرا)يرحؿ مع عروسػو  (ىرقؿ( )57شكؿ )في األوؿ 

  (25شكؿ )الثاني 
تحمػػؿ  (أرتمػػيس)فػػوؽ عربػػة تجرىػػا أربعػػة خيػػوؿ وبصػػحبتو ربػػات الفػػف وأمامػػو  (أ ولمػػو) 

غزااًل. ويمفتنا في كبل المشيديف مدى التقدـ الذي حظى بو أسموب الرسـ وبخاصة رسػـ 
 الجياد.

 
 
 

 (25شكؿ رقـ )
فنػاف إغريقػي أيػوني  مػف قبػؿ بتقنيػة األشػكاؿ السػوداء رسػمتوثمة جرة مػف كاييربإتروبػا 

ؽ.ـ ذات مشػػػاىد تزخػػػر بالحيويػػػة واالبتكػػػار وخفػػػة الظػػػؿ حيػػػث يبػػػدو  530حػػػوالي عػػػاـ 
:  7 ).(26شػػكؿ )وسػػط أعوانػػو وىػػو يفقػػأ عػػيف السػػيكموبيس و وليفيمػػوس  (أوديسػػيوس)

 ( .300-298: 55) كذلؾ ينظر (624
 
 
 
 

 (26شكؿ رقـ )
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 :األشكال الحمراءة يتقن.  2
ة جديدة لمرسـ يؽ.ـ.( ظيرت تقن 530ومع نياية القرف السادس ؽ.ـ. )      

 )الشبحي( بأثينا التي كانت وقتذاؾ اىـ 
مركز النتاج االواني ذات رسـو الكائنات الحية ىي تقنة )االشكاؿ الحمراء( التي 

االلواف فجاءت االشكاؿ حمراء في لوف الفخار فوؽ خمفية سوداء  معالجةانعكست فييا 
والتفاصيؿ بطبلءالتزجيج مما يجعميا بارزة ناتئة  المحيطةالمعة, مع رسـ الخطوط 

المبدئي لممشيد فوؽ السطح الصمصالي  التخطيطبعض الشئ. وكاف يجري اعداد 
توقؼ اتماميا عند  بواسطة اداة غير حادة عمى نحو مانرى في بعض االواني التي

مرحمة االعداد, ثـ يرسـ المحيط الخارجي لبلشكاؿ بخطوط دقيقة تتموىا خطوط داخمية 
ابعد عمقًا, وفي النياية تطمى الخمفية بالموف األسود. كذلؾ شاع )التحزيز( خبلؿ 
المراحؿ المبكرة مف تقنة االشكاؿ الحمراء وخاصة في تحديد خصبلت الشعر, غير اف 

عف ىذه الوسيمة, ولتمييز الخطوط ذات االىمية عف تمؾ  ااقمعو  اف البثوالفنانيف م
الثانوية كانت االخيرة ترسـ بطبلء التزجيج المخفؼ فتكسوىا ظبلؿ متنوعة مف المونيف 

ة شائعة الى جانب تقنة االشكاؿ السوداء عمى يالعسمي والذىبي, واستمرت ىذه التقن
بلثيف سنة الى اف تفوؽ نقش االشكاؿ الحمراء اسطح االواني الحمراء مدة عشريف او ث

تفوقًا مذىبًل في مستيؿ القرف الخامس ؽ.ـ. وكانت الخمفية السوداء البلمعة لبلواني 
ذات االشكاؿ الحمراء تنفرد بميزة ىامة, فيي فضبًل عف توكيدىا لسطح االناء تفصؿ 

الرسـ عمى ت ة اخرى مف تقنيايبيف صورالشخوص بشكؿ طبيعي ال يتحقؽ في أي تقن
 (508-50:505( وينظر )604:  7) أ, ب(. – 27شكؿ ) الخزؼ
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 )ب(                           ( أ)
 ب( -, أ27شكؿ رقـ )

 : ة الخمفية البيضاءيتقن .3
ة جديدة يثينييف تقنابتكر مصوري االواني األ ؽ.ـالقرف السادس  وقبؿ نياية      
 .الشبحي الرسـعف قاعدة  إبتعدت

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
 )*( الرودسية : نسبة الى ) رودس( إحدى جزر اليوناف .

الفخار البرتقالي بطبقة رقيقة مف الموف  يغطيا الفناف معيا دالموحات وغ رسـمف  ماواقتربت الى حد  
بااللواف المائية. وقد سميت ىذه التقنية  (أي المحيط الخارجي )االبيض العاجي , ثـ يرسـ فوقيا 

عمى خمفية  )التريتوف( (28شكؿ )ليا نماذج ثبلثة :يمثؿ اوليا  نجدالثالثة )بالخمفية البيضاء( التي 
 المزجج .رسـ محيطو العاـ باالسود  بيضاء
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 (28شكؿ رقـ )
نموذج الثاني كأسًا رسمت عمى سطحو الخارجي اشكاؿ حمراء تمثؿ ونرى في اال     

, عمى حيف نرى فوؽ سطحو الداخمي شخصية (ديونيسوس و الساتير والمايناديس)
شكؿ واحدة وقد امسكت بفيد ارقط واسدلت فوؽ كتفييا جمد فيد اخر  (مايناديس)
(29.) 
 
 
 
 

 (29شكؿ رقـ )
بالموف االبيض الذي التتضح معو تفاصيؿ, والصخور مرقشة  الخمفية ممونةحيث تبدو 

بأعشابيا المتسمقة والثياب متنوعة االلواف, وقد لونت بشرة النساء بالموف االبيض 
بشرة الرجاؿ عمى الخطوط  تمويفالناصع فوؽ خمفية عاجية بيضاء, بينما اقتصر 

د معجزة ميبلده الثاني الطفؿ بع (ديونيسوس)دوف تميز لوني. ويصور المشيد  المحيطة
عندما  يةدماال   (سيميمية)بعد اف اختطفو مف جسد امو  خبأهحيث  (زيوس)مف فخذ ابيو 

 (سيمينوس)ليتعيدنو بالرعاية, ثـ الى  (نيسا)الى حوريات  (ىرميس)احترقت, فحممو 
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( 606: 7)العجوز الذي بدا في المشيد المصور اشد بياضًا مف الخمفية البيضاء.
 .(52در )وينظر مص

األواني المصورة ذات  يؤكد عمييا الباحثيف لمشاىد الرسـ عمىثمة امريف  و      
  -ومنيا اآلتي: الخمفية البيضاء

األوؿ : وىو أف ىذه األواني كسائر اآلنية األخرى مصنوعة مف الطيف المحروؽ 
كانوا  اف بعض الفنانيفويرى عدد مف المؤلفيف )تراكوتا( المزخرؼ بألواف محدودة , 

يمارسوف التصوير ذو األلواف األربعة. األبيض واألسود واألحمر واألصفر ومركباتيا 
 باستثناء األخضر واألزرؽ.

حيف يقرر البعض اف الفنانيف األقدميف  فيغير اف الروايات مضطربة ومتعارضة,     
ىـ وحدىـ الذيف كانوا يستخدموف االلواف المحدودة بينما استخدـ فنانو الفترة البلحقة 
التمويف متعدد اإلصباغ, كشفت بعض اآلثار عف تموينات العمارة والنحت اف المونيف 

يد الموحات األزرؽ واألخضر كانا يستعمبلف منذ العيد اإلغريقي العتيؽ, كما تش
اليونانية القميمة المتبقية مف أواخر العصر العتيؽ بأستخداـ الموف االزرؽ الفاتح بحرية 

 ( ,608:  7) .خضرتامة دوف استخداـ الموف اال
ور طيتصؿ بالت الرسـذات الخمفية البيضاء في  المرسومةاألواني  أف :واألمر الثاني

د الذي يتممس الفنانوف االغريؽ طريقيـ الجدي الرسـالتاريخي ليذا الفف. وكاف عالـ 
نحوه اشد تشبعًا ودقة مف عالـ النحت العريؽ, وىو ماجعؿ اظطراده نحو الكماؿ يتـ 
عمى مراحؿ. وكانت ثورة الفف التي كشفت عف مواىب االغريؽ الكامنة مصاحبة 

ياسية النطبلقة تحررية عامة ظير صداىا ايضًا في االدب والفمسفة والعموـ واألراء الس
 وتطبيقاتيا العممية.
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ة )الخمفية البيضاء( لـ تشؽ طريقيا الى الذيوع ألنيا لـ تكف تتيح يعمى اف تقن    
والقوة التي  اتالفخاريات اف يتجمى بنفس المميز  المرسـ )الشبحي( الذي ىاـ بو مصورو 

تتيحيما الخمفية السوداء , ومع ذالؾ داب عدد مف كبار رسامي االشكاؿ الحمراء 
استخداميا طواؿ القرف الخامس ؽ.ـ. بيف الحيف والحيف وفي عدد محدود مف اشكاؿ 

 السطح  الرسوـ عمىاالنية, كما نرى في 
الداخمي عمى اواني )الكيميكس(, ثـ في قنينات الزيت )ليكيثوس( التي تستخدـ فضبًل 

في  لوحظعف وضيفتيا في اغراض المعيشة اليومية لمباركة الموتى في المقابر, مثمما 
 . (30شكؿ )عمى ليكيثوس أتيكية  )*(أخيؿ مصورلوحات 

 
 
 
 
 

 
 (30شكؿ رقـ )

البيض العاجي شخصيتاف تقؼ إحدىما اماـ االخرى احيث تمتقي فوؽ خمفية مطمية ب
الجالسة عمى الصخر, وكمتاىما في وضع جانبي وتمسؾ الشخصية الجالسة بيدىا 

اف الفتاة الواقفة ىي االخرى احدى ربات الفف ولو انيا التحمؿ الة  ويرى البعضقيثارة. 
 (.609:  7).موسيقية

 
 



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 

  

 1282 

 المؤشرات التي اسفر عنها االطار النظري :
اذ اظير عبقرية الخزاؼ  فف الخزؼ االغريقي أحد اىـ اوجو النشاط اإلبداعي .5

 االغريقي .
 ذات اشكاؿ متنوعةلـ تكف أشكاؿ تمؾ اآلنية اآلثينية ببل حصر لكنيا كانت  .2

 تنوعت وسميت باسماء عدة منيا االمفورا والكيمكس والكارتر وغيرىا .
كما تنوعت اشكاؿ الخزفيات االغريقية كذلؾ تنوعت وظائفيا حسب شكميا  .3

 والمعموؿ والمخصص ليا .
تناولت اغمب الخزفيات موضوعات اسطورة مف التراث االغريقي تتناسب  .4

 وشكؿ الخزفية ووظيفتيا .
تنوعت التقنيات المستخدمة في نتاجات الخزؼ االغريقي وقسمت الى ثبلث  .5

 مستويات رئيسية .
تقنية رسـ )الشخوص السوداء( ىمى ىيئة شبح اسود المع التقنية السوداء ىي  .6

 . فوؽ سطح الفخار البرتقالي
االشكاؿ حمراء في لوف الفخار فوؽ خمفية سوداء التقنية الحمراء ىي رسـ  .7

 . المعة
الفخار البرتقالي بطبقة رقيقة مف الموف  ية الخمفية البيضاء اذا يغطىتقن .8

االبيض العاجي , ثـ يرسـ فوقيا  بااللواف المائية. وقد سميت ىذه التقنية 
 . الثالثة )بالخمفية البيضاء(
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

تي وال االغريقيةشمؿ مجتمع البحث الحالي األعماؿ الفنية  مجتمع البحث: .1
حصؿ عمييا الباحث بعد اطبلعو عمى ما ىو منشور وموثؽ مف مصورات 
لتمؾ األعماؿ الفنية في الكتب والمجبلت وأدلة المعارض وارشيفات بعض 

 ( .5( عمبًل فنيًا وكما مبيف في )ممحؽ 55الفنانيف، وحيث تـ حصرىا بػ ) 
محدد مف أجؿ فرز عينة البحث، قاـ الباحث بوضع تصنيؼ  عينة البحث: .2

لؤلعماؿ الفنية ليذه الفترة وعمى أساس تأريخ إنتاجيتيا، وتـ اختيار العينة وفقًا 
%( مف مجموعة األعماؿ 5بأخذ أسموب العينة العشوائية إذ تـ اختيار نسبة )

( أعماؿ فنية وكما مبيف في الجدوؿ 3لكؿ عقد، ليبمغ بذلؾ عدد العينة )
 (.2 –)ممحؽ

 رة وفؽ الجدوؿ اآلتي :و توزعت نماذج العينة المختا
 (5) جدوؿ رقـ

 
 
 
 
 
 
 

 عدد األعمال الفنية نوع الخزفية ت
 )مجتمع البحث(

 4 مزىرية خزفية 5
 3 خزفيصحف  2
 2 سمطانية خزفية 3
 3 خزفي كأس 4
 3 مزججة آنية 5
 55 المجموع 
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حددت مشكمة البحث الحالي وىدفو وعينتو، إتبع الباحث المنيج  منهج البحث: .3
( حيث يتـ وصؼ العمؿ عمى أساس إدراؾ بنيتو الكمية تحميؿ محتوىالوصفي )

لمواقع التنوع الشكمي والعبلقات بيف أجزاء العمؿ ذاتو، ومف ثـ القراءة التحميمية 
 . والتقني في الخزؼ االغريقي

 تحميل العينة : .4
 (5أنموذج )

 
 
 
 
 
 

 نوع العمؿ :كيميكس .
 موضوعة العمؿ :اثينا مع ثيسيوس والمينوتور .

 سـ54,2االبعاد : الطوؿ = 
 .45,7سـ ,  مع العري = 36,4القطر=          

 ؽ.ـ . 430تاريخ االنتاج :
 العائدية : متحؼ اسبانيا االثري .

  (252:  54) وكذلؾ (37: 53المصدر: )
اشكاؿ الخزفيات االغريقية  والذي يسمى  انواع اف ىذا الشكؿ الخزفي ىو احد     

)كيميكس( , حيث ترى شكبلف ادمياف أحدىما ألمرأة ترتدي ثياب الحرب , واالخر 
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لشاب عاري يقؼ عند بوابة ما ويمسؾ بأحدى يديو رأس كائف أسطوري وقد أحيط بيما 
ت شريط دائري مزخرؼ بزخارؼ ىندسية ويعد ىذا العمؿ الخزفي مف االعماؿ ذا

 تقنيات الرسـ الحمراء .
في ىذا المشيد جسد الفناف االغريقي االلية )أثينا( وىي مرتدية رداء المعركة وبصورة 
واقعية , إذ تظير النسب التشريحية بصورة متقنة لكبل الشكميف , واعتمد الفناف عمى 

 مركز العمؿ الخزفي لما لو مف تأثير عمى المتمقي بأعتباره نقطة جذب مركزية .
بياف التنوع في بنية الشكؿ الخارجي وكذلؾ في بنية عمد الفناف االغريقي الى      

الربة ) أثينا ( في ىذا المشيد وىي ترتدي لباس الحرب وتمسؾ  المضموف اذا جسد
بأعتبارىا الية الحرب عند االغريؽ , حيث اف المشيد يمثؿ الصراع بيف  بيدىا رمحًا ,

( وبيف بطؿ أسطوري وىو )ثيسيوس( الذي يعتبر حيواف اسطوري وىو )المينوتور
صيادًا لموحوش وىو يحمؿ بيده سكيف طويؿ وباليد االخرى رأس )المينوتور( ويحاوؿ 
اف يذبحو بوجود الربة )أثينا( ليقتبس منيا الحكمة إذ عد االغريؽ )أثينا( ربة لمحكمة 

ة واالفعى والديؾ , كما أنيا ربة لمحرب والزراعة ومف أحب االشياء الييا ىو البوم
وكثيرًا ما جسدت )أثينا( حسب االساطير وىي ترتدي خوذة الحرب ولباس الحرب 
ألبراز شخصيتيا داللة لمقوة والسمطة , وقد كانت الربة )أثينا( أحدى االليات الرئيسية 

 عند االغريؽ وىي أحدى كبرى االلية االولمبية .
ونرى اف القيمة الفنية والجمالية ظيرت بنوع ىذا الشكؿ الخزفي الذي يعد شكبل    

متفردا مف التصميـ والتنفيذ شكبل ومضمونًا , عمد الخزاؼ االغريقي الى تفعيؿ قيمة 
العناصر الفنية مف خبلؿ ىذا التكويف الخزفي مف ) انسجاـ وترابط وتوازف وحركة 

عمؿ الخزفي عدد مف المضاميف منيا الرمزية واالسطورية جمع ىذا ال وايقاع وغيرىا ( .
الجمالية , فإلى جانب البعد الجمالي الذي جسد مف خبللو الفناف و والدينية والفمسفية 
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االغريقي أشكالو األسطورية ذات الدالالت الرمزية , فأنو كشؼ المشيد بالمضموف 
ؿ المستمدة مف القصص الديني في إشارتو لممعبد واالسطوري في إشارتو لؤلشكا

الميثولوجية االغريقية , إضافة الى إشارتو لمجماؿ المتضمف مف خبلؿ زخرفة جدراف 
المعبد وٕاطار المشيد الذي زيف أيضًا بالزخارؼ اليندسية في إشارة منو لمجماؿ المثالي 

 يعد ىذا العمؿ الخزفي مثاال لمتنوع عمى المستوييف الشكمي الخارجي والشكمي المتمثؿ.
جانب البعد الجمالي لمعمؿ الخزفي فإف ليذا بالمشيد المنفذ عمى سطحو , اضافة 

 العمؿ بعد وظيفي , إذ كاف يستخدـ لشرب النبيذ .
 (2أنموذج )

 
 
 
 
 
 
 

 )ب(                       (أ)                      
 نوع العمؿ :امفورا .

 موضوعة العمؿ : )ىرقؿ( يصارع االسد بوجود )اثينا(
 سـ.23,5×95,4ابعاد العمؿ :االرتفاع 

 ؽ.ـ 500تاريخ االنتاج :
 العائدية :متحؼ كاليفورنيا .

 ( .25: 55: ) المصدر
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يمثؿ العمؿ شكؿ خزفي مف االشكاؿ الخزفية االغريقية والذي يعرؼ بأسـ       
)االمفورا( , حيث نرى في مشيد )أ( اشكااًل ادمية تحتؿ مركز االنية الخزفية ويتوسط 
ىذه االشكاؿ رجؿ يخنؽ بيده رأس حيواف عمى مايبدو )أسد( محاواًل سحبو اماـ امراة 

رجؿ واقؼ ويمسؾ بيده عصى , اما الجية الثانية جالسة عمى الكرسي وخمفو صورة ل
)ب( نرى صورة المراة جالسة عمى كرسي وىي مرتدية خوذة الحرب وعمى مايبدو انيا 
تمثؿ الربة )اثينا( ومف خمفيا واماميا شخوص عراة يبدوف كخدـ لؤللية , وقد زيف 

شيد مف االعمى العمؿ الخزفي بزخارؼ نباتية عند الفوىة وعؿ جانبي المشيد وأطر الم
بشريط زخرفي ىندسي وعند االسفؿ بثبلث أشرطو اثناف سوداء ويتوسطيما شريط 
احمر , واسفؿ ىذه االشرطة ,زخارؼ ىندسية عمى شكؿ مثمثات تحيط بقاعدة العمؿ 
الخزفي.وىذا المشيد يذكرنا بمشاىد صراع البطؿ )كمكامش( مع االسد في االختاـ 

 الرافدينية . االسطوانية التي تعود لمحضاره
في ىذا المشيد جسد الفناف االغريقي البطؿ االسطوري )ىرقؿ ( وىو يمسؾ       

بأفتؾ الحيوانات البرية وىو )االسد( ,إذ تذكر االساطير االغريقية بأف البطؿ االسطوري 
مف  كانت ولباسًا لو  ىادو ويتخذ مف جم ا)ىرقؿ( كاف يفتؾ باألسود االسطورية وييزمي

قدرتو الجنسية مع  ،شجاعتو العالية ، إبداعو، الخاصة قوتو اإلستثنائية (ىرقؿ)ميزات 
 مف ادواتو القتالية الذكور و اإلناث، وكاف أيضا 

اف ىذا النوع مف اشكاؿ الخزفيات االغريقية يتمتع بجسـ )بدف( كبير واسع       
, ىذا مابدا واضحًا مف خبلؿ مصارعة )ىرقؿ(   يتناسؽ ومظيرية المشيد المنفذ عميو

التي ىذه القصة السردية الكاممة  لؤلسد وأماـ مرأى عيف االلية )أثينا( و)زيوس( .
تحمؿ في طياتيا بعدا دالليا ورمزيا , لقد اختار الخزاؼ االغريقي ىذه االسطورة بكؿ 

يمة االمد وطويمة تفاصيميا وبشخوصيا  لتنفذ عمى سطح الخزؼ كونو مف الفنوف الطو 



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 

  

 1288 

ؿ االسطوري )ىرقؿ( بمباركة طالبقاء لتنقؿ مف جيؿ الى جيؿ ولتحكي وتقص قصة الب
االلية )اثينا( , معتمدا بذلؾ عمى خزفية ذات نوع مميز وبدف كبير لكي تحتضف ىذا 

 النوع مف القصص االسطورية كما ىو واضح مف الشكؿ المثاؿ . 
ىي االخرى تنوعت كما اف بنية االشكاؿ االسطورية المنفذة عمى ىذه االنية الخزفية    

غير محرفة إال اف ىناؾ مبالغة في تجسيد  االشكاؿ بدتما بيف التحريؼ والواقعية اذ 
لقد نفذ الخزاؼ األشكاؿ إذ اف حجـ )أثينا( أكبر مف حجـ الشخوص االخرى , 

نيات االغريقية المميزة في ذلؾ الوقت والذي يحمؿ االغريقي ىذا العمؿ بنوع مف التق
الموف االبيض عمى النقاء والحكمة المتمثمة  اذ دالالت تتناسب ومظيرية المشيد

بمباركتيا ليذا العمؿ البطولي, كما عمد الفناف الى استخداـ مبدأ التكرار ألشكاؿ  
شكاؿ الزخرفية اليندسية اضافة الى تكرار اال.الزخرفية التي زينت فوىة وجانبي المشيد 

كما اف ىذا العمؿ الخزفي كاف يستخدـ لغرض , الموجودة اسفؿ االنية الخزفية مخطط 
 التخزيف والنقؿ سواء تخزيف الحبوب ونقميا أو تخزيف المشروبات ونقميا.
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 (50أنموذج )
 
 
 
 
 
 

  بيكيس. العمؿ : نوع
 )اثينا( . و)ايروس( مع )افروديت( و )ىيرا(  موضوعة العمؿ: 

 سـ.52,5العرض ×57,2بعاد العمؿ: االرتفاع ا
 ؽ.ـ . 460-465االنتاج : تاريخ

 العائدية :كاليفورنيا .
 ( 259:  54( وكذلؾ ) 508:  56) المصدر :  

اف ىذا العمؿ الخزفي يمثؿ احد خزفيات االغريؽ والذي اطمؽ عميو تسمية      
االولى )أ( شكبًل ادميًا لآلمراة ترتدي عمى راسيا شااًل  وجونرى في ال إذ)بيكيس( , 

بجسـ بشري واجنحة  مركبيدييا صحًف وتقؼ اماـ كائف اسطوري  بأحدى وتحمؿ 
احمر الموف ,اما الجية االخرى )ب( نرى شكبلف  شاحاً يده و  بيف طائر , وىو يحمؿ

خيتوف ,والثانية ادمياف لنساء االولى تمسؾ بيدىا صولجاف وترتدي الشاؿ وتمبس ال
تمبس عمى راسيا طوؽ وتحمؿ بيدىا خوذة حربية,وباليد االخرى تمسؾ برمح مدبب 
نحو االرض , وقد زيف الشكؿ الخزفي بزخارؼ نباتية تعمو المشيد وعمى سطح العمؿ 
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ـ و , ويمثؿ ىذا الشكؿ شكبًل مف اشكاؿ الرس مزخرؼ بزخارؼ ىندسية غطاء ذو مقبض
 ة البيضاء.البيضاء المسمى بالتقني

يعد ىذا الشكؿ مف االشكاؿ الخزفية المميز التي حظيت باىتماـ بالغ مف االغريقيف   
وخاصة النساء كونو يعد مف اىـ مستمزمات حفظ الزينة وادوات التجميؿ , اضافة الى 
دقة الخزاؼ في اختيار المواضيع المتنوعة والمميزة التي تنفذ عمى سطوح ىذه الخزفيات 

 لعمؿ الخزفي . والتي تنسجـ مع وظيفة ا

 والرغبة  وفي ىذا المشيد )أ( جسد الفناف االغريقي االلو )ايروس( الو الحب ف     
احيانًا بألو ويوصؼ الجماؿ والذي كاف يصور دائما عمى شكؿ شاب يافع ولو جناحاف 

عومؿ الجنس, وىو يقؼ اما امو )افروديت( الية الجماؿ والعشؽ عند اليوناف, حيث 
الميثولوجيا اإلغريقية ىو اإللو المسؤوؿ عف  وفي (أفروديتػ )كإبف لدائما  (إيروس)

 الرغبة، الحب والجنس وتمت عبادتو كإلو الخصوبة،

مع الربة  تحمؿ بيدىا الخوذة والرمح , فيمثؿ الربة )اثينا()ب(اما الجية االخرى      
وىي ىنا في ىذا المشيد لتشاغب عمى  .والتي اشتيرت بالغيرة زوجة )زيوس( )ىيرا(

)سايؾ( المنافسة الى االلية )افروديت( وىي تتشاور مع ربة الحكمة )اثينا( الصدار 
الحكـ عمييا . كثيرا ما استخدـ الفناف االغريقي ثيمة الحب والصراع عند اختياره 

ف االواني , وخاصة ىذا النوع م االغريقية ,االنية الخزفية  األشكاؿ المنفذة عمى سطوح
يحمؿ في طياتو التنوع الشكمي الجمالي عمى مستوى مظيرية  اف ىذا المشيد والذي

يضـ اربعة مف االلية االغريقية اثناف منيما يحمبلف دالالت الحب  التنفيذ , اذ
يحمبلف دالالت الحكمة و خوض الصراعات والحروب ,انما ىو  فوالجماؿ واالخرا

مزيج بيف ىذيف الثيمتيف المتناقضتيف في ىذا المشيد ,لكنو نجح مف خبلؿ رسـ 



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 

  

 1291 

متسمسمة لتروي  مختزلةاالشكاؿ بصورة محورية تدور حوؿ العمؿ الخزفي بصورة 
جمالية قصة اسطورية مف اساطير الحب والجماؿ , لقد نجح الفناف مف اظيار 

االشكاؿ ,وذلؾ بكشفو عف شفافية تمؾ االشكاؿ مف خبلؿ الرداء وطيات المبلبس 
االجساـ البشرية ومرونت الخطوط التي رسمت بيا وحددت ىيئة  والتيجاف الممونة ,

,اما مف ناحية البناء الشكمي داخؿ التكويف الفني ,فقد عمد الفناف الى االيحاء بالتوازف 
باف التنوع , حر ومفتوحعمى سطح العمؿ الخزفي في فضاء خبلؿ توزيع الكتؿ  مف

الموف االبيض في رسمو الى االلية   التقني في ىذا الشكؿ مف خبلؿ استخداـ
يرمزاف الى  المذاف يروس( ليدلؿ عمى انيما رباف الحب والجماؿإ) اإللو)افروديت( و 

مف خبلؿ رسمو  كما عمد الفناف ىنا الى استخداـ مبدأ التكرار ,النقاء والصفاء
. وىي نفسيا تزيف لبلشكاؿ الزخرفية النباتية والتي تزيف حافة العمؿ الخزفي العموية 

 , المقبض تزيف وكذلؾ الزخارؼ اليندسية التي رؤوس اآللية كتيجاف 

 عقائد ومخيمة االغريقيفاالثر الكبير في  األسطورة كاف ليا ىذهيرى الباحث اف       
ليذه االسطورة وتنفيذىا عمى سطح ىذه العمؿ  الموفؽ في اختياره وكاف لمفناف االختيار

موجز  االسطورة بشكؿ سردناىيؾ عف  , الخزفي لتنسجـ مع وظيفة العمؿ وغايتو
في فضاء واسع وعمى مدار شكؿ متسمسؿ مما منح الفناف الفرصة في التعبير  ومكثؼ

المناسبة لرسـ ىذا المشيد  , كما نجح الفناف ىنا مف اختيار التقنيةاالنية الخزفية 
يدًا , االمر ق,حيث تعتبر تقنية الرسـ عمى خمفية البيضاء مف اىـ التقنيات واكثرىا تع

الذي دفع الفناف الى اختيار ىذه التقنية لتتبلئـ وموضوعة االسطورة المنفذة عمى سطح 
داللة رمزية الموف االبيض لما ليذا الموف مف الحب والجماؿ يحتاجاف الى فاالنية , 

 معبرًا عف الصفاء والحب .
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 الفصل الرابع
 اوال// النتائج:

 -يقسـ التنوع في ىذه االعماؿ الخزفية الى قسميف رئيسييف : .2
نوع عمى مستوى الشكؿ الخارجي كما ت. 5وىذا بدوره ايضا يقسـ الى قسميف  - ت

. تنوع عمى مستوى تنفيذ االشكاؿ التي 2 ىو واضح عمى كؿ نماذج العينة
تزيف سطوح االنية الخزفية والتي تنسجـ مع سطح الخزفية لتغطي اكبر عدد 

 ممكف مف القصة االسطورية المنفذة عمى سطوح الخزفيات االغريقية .
تنوع عمى المستوى التقني والذي عمد الخزاؼ االغريقي الى استخدامو بطريقة  - ث

الشكؿ مختمفة عمى كؿ نوع مف انواع الخزفيات لتبلئـ طبيعة وموضوعة 
 المنفذة .

العبلقة ما بيف األبعاد الوظيفية والجمالية في نتاجات الخزؼ تنوع اف  .5
, تؤكد ىيمنة الموضوع الجمالي ويكشؼ عف طاقة الشكؿ التعبيرية االغريقي
 نماذج العينة . كؿكما في 

تارة نحو مؿء المساحات وٕاشغاليا بأشكاؿ متنوعة ,  االغريقيإتجو الفناف  .2
( , وتارة 5تناسقة وذات بعد واحد كما في انموذج رقـ )تكوف ذات قصة م

 ( .3تكوف ذات قصة وشخوص متناقضة وعمى وجييف كما في انموذج )
, والذي باف  الغريقيفي الشكؿ و المضموف  في مشاىد الخزؼ ا نوعظير الت .3

 أثره في أغمب نماذج العينة .
( , وكذلؾ في الشكؿ, عف تبلعب بحجوـ األشكاؿ ) الشخوص التنوعكشؼ  .4

 النسب التشريحية, لما لو عبلقة بمبدأ السيادة لمشكؿ المركزي.
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بتجسيد زمكانية الموضوعات , إذ  االغريقيكشفت النماذج عف إىتماـ الفناف  .5
 طبيعة ومضموف األشكاؿ . المعابد كأجواء معبرة عف قدسية وأشار الى 

باالشكاؿ كشفت نماذج العينة عف وفرة في التفاصيؿ الخطية الخاصة  .6
 الخرافية . المقدسة و وزخرفتيا وتزيينيا , خاصة الشخوص

في رسـ المشاىد المنفذة عمى سطوح  بتقنيات متنوعةتـ اعتماد ألواف  .7
 كؿ نماذج العينة ., وىذا ما ظير في   الخزاؼ االغريقيالخزفيات مف قبؿ 

 ثانيا// االستنتاجات:
األدوات والمظاىر البنائية لكؿ اف التراكـ المعرفي الذي يتسع مف خبلؿ تنوع  .2

منجز معرفي، فيتحوؿ مف موقع إلى آخر مف خبلؿ انفتاحو وبفعؿ آليات 
التحميؿ وٕاعادة البناء عمى نصوص إبداعية جديدة ومتنوعة مف األدوات 
المعرفية والبنائية، وال يتحرؾ ذلؾ التحوؿ إال بشرط البحث والتجريب 

نازعات الجمالية حوؿ الشكؿ والمضموف البلمتناىي في النظـ المعرفية والم
 واألسموب .

 الوظائفيةتناسؽ العمؿ مع و  المألوؼ وتجاوز ونمطيتيا األشكاؿ سكونية رفض .3
ما  ىو والتأكيد عمى األبعاد الجمالية والرمزية والنفسية واإلجتماعية والدينية،

 . االغريقيالفناف  خزفيات في تنوع الشكمي والتقني ال فعؿ حقؽ
 في الخزفي والصورة المتخيمة التكويف بنية مف غي ر االيديولوجي، التنوعاف  .4

 .الغريقينتاجات الخزؼ ا
 التاكيد عمى اىمية بنائية العمؿ الخزفي ووظيفتو . .5
التناسؽ الشكؿ والمشيدي في انجاز العمؿ الخزفي فضبل عف اىمية التنوع  .6

 التقني لبنية االشكاؿ الخزفية . 
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 ثالثا//التوصيات:
 مفيـو ومنيا والفمسفية الفكرية المفاىيـ تقصي عمى العميا الدراسات طمبة تشجيع .5
 . بالفف وعبلقتيا نوع الشكؿ والتقنيالت
 المعاصرة والمصطمحات بالمفاىيـ تيتـ التي والمجبلت المطبوعات إصدار تكثيؼ. 2

 مف لمطبلب ليتسنى األجنبية النصوص ترجمة طريؽ عف الفنوف مختمؼ في وتطبيقاتيا
 العالمي. الفف مستجدات مع التواصؿ الفف دارسي
 : المقترحات: رابعا  

 . الحديث االوربي الخزؼ في التنوع الشكؿ والتقني  :اآلتية الدراسة إجراء الباحث يقترح
 المصادر :

، 5معجـ لساف العرب. المجمدات  :إبف منظور، جماؿ الديف محمد بف مكـر .5
 .5955، دار صادر،بيروت، 52، 55، 50، 8، 4، 3

صفا لطفي عبد االمير و ضاري مظير صالح : الوحدة والتنوع لمزخرفة  .2
االسبلمية في جامع قرطبة ,مجمة دراسات في التاريخ واالثار , جمعية 

 .2005,  4المؤرخيف واالثارييف في العراؽ , ع:
بيروت،  –، دار الكتاب المبناني 5المعجـ الفمسفي. الجزء صميبا، جميؿ.  .3

5982. 
، مجمد 2الالند، أندريو. موسوعة الالند الفمسفية. ترجمة خميؿ احمد خميؿ، ط  .4

 .2005، منشورات عويدات، لبناف، 2
ىربرت ريد , حاضر الفف , ت: عمي سمير ,دار الشؤوف الثقافية , وزارة  .5

 . 5986االعبلـ , بغداد , 
6. . GREEK GEOMETRIC POTTERY, Asurveyoften local 

styles andtheir chronology 
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 ـ.5982ثروت عكاشو: الفف االغريقي : الييئة المصرية لمكتاب , .7
8. A Greek Pottery Shape and School Identification and 

Classification System Using Image Retrieval Techniques 
Gulsebnem Bishop, Sung-Hyuk Cha and Charles Tappert 
{gf44944w, scha, ctappert}@pace.edu Proceedings of 
Student/Faculty ResearchDay, CSIS, Pace University, May 
6, 2005 . 

-http://en.wikipedia.org/wiki/Blackمقالة منشورة عمى الرابط :)  .9
figure_pottery) 

ناصر عبد الواحد الشاوي : تاريخ الفف اإلغريقي ، جامعة بغداد , كمية الفنوف  .50
 ـ. 2005الجميمة ، 

11. Greek,E.A.Mackay-Oral Poetry And Vase-Painting,  
Narrative Tradition In Early Oral Tradition 10/2 (1995). 

-بحث منشور عمى الرابط : .52
(en.wikipedia.org/wiki/White_ground_technique) 

لوسيبل برف :اسطورىياى يوناني ,ترجمو ى : عباس مخبر ,تيراف:  .53
 .5384نشر مركز , 

14. GISELLA RICHTER: A Handbook of Greel Art, phaidon 

1969. 

15. : Royal-athena galleries One Thousand Years of Ancient 

Greek Vases II,. 

16. - Michael Norr : GREEK ART, FROM PREHISTORIC TO 

CLASSICAL A RESOURCE FOR EDUCATORS, the 

metropolitan museum of art. 
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