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 الممخص:
والتي أبعدت ، فف الخزؼ مف الفنوف التشكيمية التي تسعى إلى خمؽ إشكاؿ ذو سمات جمالية

ظيار جانبا ميما مف القيـ الفنية الجمالية بعيدًا عف المنفعية  المنجز الخزفي عف ساحة الوظيفة وا 
ا في البيئات مف خالؿ طرح االعماؿ الخزفية في الفضاءات الحضرية ودمجي، باتجاه الجماؿ الخالص

وجاءت ، وتناولت الدراسة جدلية العالقة بيف الفضاء الحضري والتشكيؿ الخزفي المعاصر، المتنوعة
الدراسة مف الفصؿ االوؿ: اإلطار العاـ والمتضمف مشكمة البحث تتناوؿ االجابة عف السؤاؿ التالي 

عف فنوف التشكيؿ  وىؿ ىناؾ الية توظيؼ تميزه، ىؿ يحقؽ الخزؼ حضورًا في الفضاء الحضري
 األخرى؟

تفيد نتائج البحث الحالي الطمبة)كمية الفنوف الجميمة( في مشاريع  في أف كما تكمف أىمية البحث
: الى التعرؼ أما ىدؼ الدراسة فتمثمت، وىو اضافة لممكتبة المتخصصة في الفنوف التشكيمية، التخرج

بعدىا الفصؿ الثاني االطار ، الحضريالشكؿ الخزفي المعاصر ضمف الفضاء  عف الية توظيؼ
اتجاىات ( والثاني )يالتوظيف المفيـو واألداء –النظري تضمف مبحثيف ىما األوؿ )الفضاء الحضري 

اما الفصؿ الثالث اجراءات البحث ، الخزؼ عمى ضوء االتجاىات الفنية المعاصرة( مع المؤشرات
 ومف ثـ اىـ النتائج واالستنتاجات:، عيناتالذي ضـ كيفية اختيار مجتمع البحث وتحميؿ نماذج ال

. اعتمد الخزاؼ عمى فكره التجريد باستدعاء أشكاؿ مف الواقع المحيط ومف ثـ أجراء اعاده بناء الشكؿ 1
 بصيغ جديده تخدـ الشكؿ والمضموف.

وادخميا ، واستخداـ الخزاؼ خامات مختمفة لدعـ منجزه، استخدـ الخزاؼ طرؽ مختمفة في التزجيج 20
ضمف العمؿ الخزفي وىذا يمثؿ تحوؿ كبير عمى مستوى الخامة والشكؿ المتمثؿ با)ال تجنيس( عف 

 .طريؽ دمج الخزؼ مع الرسـ والفضاء المحيط بو
 .(خزف معاصر، فضاء حضري)الكممات المفتاحية: 
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Abstract: 

Ceramic art is one of the plastic arts that seeks to create forms with 

aesthetic features، which distanced the ceramic achievement from the job 

arena and showed an important aspect of aesthetic artistic values away from 

utilitarianism towards pure beauty، by introducing ceramic works in urban 

spaces and integrating them in diverse environments، and the study dealt with 

The dialectic of the relationship between urban space and contemporary 

ceramic formation، and the study came from the first chapter: The general 

framework that includes the research problem deals with the answer to the 

following question: does ceramics achieve a presence in urban space، and is 

there an employment mechanism that distinguishes it from other forms of 

art? 

The importance of the research also lies in that the results of the current 

research benefit students (Faculty of Fine Arts) in their graduation projects، 

which is an addition to the library specialized in plastic arts. It included two 

topics، the first (Urban space - concept and employment performance) and 

the second (Ceramic trends in the light of contemporary artistic trends) with 

indicators. 

1. The potter relied on the idea of abstraction by invoking forms from the 

surrounding reality and then reconstructing the form with new formulas 

that serve the form and content. 

2. 0 The potter used different methods of glazing، and the potter used 

different materials to support his work، and he included them within the 

ceramic work. 

Keywords: (urban space، contemporary ceramics). 

 
 الفصل االول

 مشكمة البحث:
، فف الخزؼ مف الفنوف التشكيمية التي تسعى إلى خمؽ إشكاؿ ذو سمات جمالية

ظيار جانبا ميما مف القيـ الفنية ت المنجز الخزفي عف ساحة الوظيفة والتي أبعد وا 
 مف خالؿ طرح االعماؿ الخزفية، باتجاه الجماؿ الخالص بعيدًا عف المنفعية الجمالية
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والمرجعيات  ابمحيطي ةمتأثر ، في البيئات المتنوعة ودمجيا في الفضاءات الحضرية
وقدرتو عمى التنقؿ واساليبو فكر الفناف  الثقافية واالجتماعية التي اثرت في الضاغطة
ساعية إلى إيجاد العالقة بيف الفناف وعالمو  بنية اإلعماؿ الخزفيةصياغة  بحريو في
يحمؿ صفات ذات لمخزؼ  فضال عف إف ىذا النوع مف المعالجات البيئية، الخارجي

موجيو خطابيا الفني بيدؼ التأثير في ، المكانيفعاليات إبداعيو في ظرفيا ألزماني و 
ومع تطور العصر أصبحت الحاجة إلى ابتكار ، لما تحمؿ مف دالالت رمزية، المتمقي

المعروضة في ىذه األشكاؿ  لإلثارةلما وجد مف أرضيو خصبو ، جديد وطرح غرائبي
ؿ الطرح ومف خال، ة والفضاءات الستيعابياالتقنيالى  التي تحتاج، الفضاء الحضري

ىؿ و ، ؽ الخزؼ حضورًا في الفضاء الحضريىؿ يحق: اآلتيأعاله يتبادر لنا التساؤؿ 
 تميزه عف فنوف التشكيؿ األخرى؟ ىناؾ الية توظيؼ
الشكؿ الخزفي المعاصر  الية توظيؼعف  ييدؼ البحث الى التعرؼ هدف البحث:

 ضمف الفضاء الحضري
)كمية الفنوف الجميمة( في مشاريع  الطمبةقد تفيد نتائج البحث الحالي  أهمية البحث:

 وىو اضافة لممكتبة المتخصصة في الفنوف التشكيمية.، التخرج
 حدود البحث:

ضمف االتجاه التعبيرية  في الفضاء الحضري المعروض الخزؼ الحدود الموضوعية:
 .واالتجاه البصري، واالتجاه التركيبي، التجريدية

 .0212-0222 الحدود الزمانية:
 اوربا.، امريكا الحدود المكانية:

 تحديد المصطمحات:
 .(417ص ،1891 ،معموؼ) ]فضو[: ما اتسع مف األرضج أفضية  الفضاء لغة:

الفضاء ىو ىيكؿ مادي لترتيب األشياء المكانية أو االجتماعية  الفضاء اصطالحًا:
 .(.Chen، 2006،p55)أو الزمنية. وىو حاوي لألنشطة والتعبيرات الثقافية والجمالية

 .(111، ص0229مختار، فيو حاضر)، حضارة، يحضر، حضر الحضري لغة:
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، )مساحات خالية مف المباني مثؿ الحدائؽ العامة أو الخاصة الفضاء الحضري:
قد تشكؿ ىذه ، والشواطئ الحضرية، الغابات، األنيار، الساحات، الطرؽ، الشوارع

وىي موجودة ، يمكف لممرء تصور وجود المدفالفضاءات أيضًا نسيجًا منتشرًا بدونو ال 
حتى بيف المدف الكبرى ، عادة ما تمثؿ أعمى نسبة مف أراضي المدينةو ، في كؿ مكاف

 .(11، ص0202احمد، ) (المكتظة بالسكاف
إي العمؿ ، وجمعيا: وظؼ ووظائؼ، : الوظيفةوظؼمصطمح  التوظيف لغة:

 .(1022، ص1841مرعشمي، ) المسند إلى عامؿ ليؤديو
ىو العمؿ الخاص الذي يقوـ بو الشيء أو الفرد في مجموعة ) التوظيف اصطالحًا:

، ووظيفة المعمـ في الدولة، البناءكوظيفة الزاخرة في فف ، مترابطة األجزاء ومتضامنة
، وتطمؽ في عمـ النفس عمى جممو مف األسباب والعمميات الموجية إلى ىدؼ واحد

وتطمؽ في عمـ االجتماع عمى األعماؿ والميف أو  والتخيؿ واالنفعاؿوظائؼ اإلدراؾ ك
 .(191، ص1890صميبا، ) (الخدمات الضرورية لحفظ بقاع المجتمع

بالفتح الشبو والمثؿ والجمع أشكاؿ وشكؿ الشيء صورتو  الشكؿ لشكل لغة:ا
، ب.تابف منظور، ) شكؿ الصورة، المحسوسة والمتوىمة وتشكيؿ الشيء تصور

 (.018ص
صوره بمعاف مختمفة مف الدراسات المختمفة فأستعمميا بعضيـ  اصطالحًا:الشكؿ 

لتعبر عف الييئة او الترتيب او البنيو او النسؽ او التنظيـ كما استعممت لتعبر عف نظـ 
 (.018، ص1890صميبا، لعالقات)ا

أليو انتقاء المفردات الشكمية أو المادة الفكرية لتساىـ ىو نسؽ و  لتوظيف الشكمي:ا
يتصؼ بالوحدة والتكامؿ وتكتسب ىذه الوحدة شكاًل  الفني المنجزفي تكويف وتأسيس 

 .معينًا بفعؿ النظاـ العاـ الذي يكونيا
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 النظري اإلطارالفصل الثاني: 
 ياالداء والتوظيفالمفهوم و -: الفضاء الحضريالمبحث األول

منذ البدء األوؿ لمحياة ، الفكر والنشاط البشري لو عالقو وثيقو بالفف وما يحيط بو اف
فيو سموؾ أنساني ، بالبيئة المحيطة كصفو طبيعيةالفف  عالقةالبشرية التي تبحث عف 

يجاده في النواحي الحياتية عامة وركز كيؼ ىذا التوافؽ بيف الفف ، يبحث عف الكماؿ وا 
لفضاء بصورة عامة ىو بنية التعبير عف وجودنا في العالـ واحد اف، بو والفضاء المحيط

إذ ال يمكف فصؿ اإلنساف عف محيطو فتفاعؿ الفضاء مع ، العناصر االساسية في الفف
و يمكف اعتبار كؿ حيز بيف االمكنة ، محيط المكاف الذي نتواجد فيو تفاعاًل تواصمياً 
اع المختمفة لمواجيات المحيطة وتمؾ ىو فضاء مرتبط ىندسيًا وفنيًا وجماليًا باألنو 

الحيز الذي  بانويعرؼ الفضاء عمميا وفيزيائيا ف، العالقة التي تساعد عمى إدراؾ الفضاء
وبما اف ، (02، ص1849الخفاجي، الغازية)تتحرؾ فييا االجساـ الصمبة أو السائمة أو 

لمجمؿ العناصر التي تتميز بكونيا حاوية ، )بالكتؿ كافة لو عالقات مرتبطةالفضاء 
ويعد الفضاء الحضري جزًء اساسيًا ، المحسوسة والمرئية والفعاليات بمستوياتيا المختمفة

فيو يؤدي ، عنصرًا قويًا في الشكؿ العمراني والجمالي لممدينةو ، مف االرث الحضري
وميـ لمتفاعؿ االجتماعي ولتبني التنمية ، فيو ميـ ايكولوجيا، دورًا تعميميًا ميماً 

ولو دور ميـ في توافر حاجات ، والفعاليات االقتصادية، وداعـ لألىداؼ، معيةالمجت
فالكثير مف الفوائد ، المحسنةوالراحة لممجتمع ذات القيمة االقتصادية في البيئة ، الترفيو

، 0218حسف،  والفرص متوفرة بوجود الفضاءات المفتوحة في المنطقة الحضرية()
)وتحديدًا القرف العشريف( بمفاىيـ متجددة  القرف فتأثر الفنانيف مع تحوالت، (18ص

وما ترتب عمى تمؾ ، الفضاءوالوصوؿ إلى ، نجدىا مرتينة بعصر اآللة والكيرباء
)أللبرت  (ة)النظرية النسبي التطورات مف نظريات عممية منيا ما تمثمو

تفسير  التي اسيمت "في تغيير الصورة العممية لمعالـ اذ تـ، (1811-1948)(أينشتايف
المفاىيـ اسيمت  ىذه، (1، ص1882جريبانوؼ، جديدة")بنية الزماف والمكاف بطريقة 

بشكؿ مباشر عمى العديد مف المدارس الفنية آنذاؾ مثؿ المدرسة )المستقبمية( 
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والتي سمطت الضوء عمى أىمية دور ، و)الباوىاوس( وغيرىا( و)البنائية( و)الدي ستايؿ
األبعاد مف خالؿ المحاوالت التي قدميا الفنانيف في  الفضاء في األعماؿ الثالثية

والتي اوضحوا مف خالليا اختراؽ عنصر الفضاء لكؿ جسـ ومادة استخدمت ، أعماليـ
نتاجو في عممية التشكيؿ وبذلؾ أصبح الفضاء جزءًا ال يتجزأ في أعماليـ ، وفؽ فكره وا 

ذلؾ اف ، ياغات التقميديةوال يقؿ أىمية عف الكتمة فتحررت أعماليـ مف الص، المجسمة
وأف أي ، الشكؿ بأبعاده الثالثة ال يكتمؿ بأي حاؿ مف األحواؿ بدوف الفضاء المحيط بو

إنما ىو قمع معيف ليوية ، الغاء أو إقصاء لمفيوـ الفضاء ضمف عممية االخراج الفني
لغاء أىـ عنصر مف عناصر التكويف الفني بكؿ ما يحممو  مف ىويات الخطاب الفني وا 

 فاألوؿ ىو، عالوة عمى ما سبؽ البد لنا اف نميز بيف الفضاء والفراغ، مف تعبير جمالي
 وباطنياً ، )كمسافة( وعالمة انفتاحيا نحو العمؽ، "محيط االمتداد الواسع لمحدود المكانية

، الكتؿ)فيو قابؿ لممأل دومًا بالوحدات، فالفضاء واسع ومنفتح دوماً ، )كداللة(
اف نقوؿ عف الفضاء فراغ الف الفراغ فال يجوز ، (11، ص0210جنزي، ـ(")األجسا

والفضاء في ىذا ليس فراغًا بؿ ىو محتوى واضح ، الخالء(، الخواء، ىو ")العدـ
لمعناصر التصميمية واألسس وكذلؾ ليس عنصرًا وال أساسًا بؿ متداخؿ يحتوي ما 

  (.14، ص0210)جنزي، يمكف أف يوجد في التصميـ"
يتضمف الفضاء الحضري ايضًا السمة الثقافية لمبمداف فيكوف ىو "النسيج  اذ

الحضري لممدينة عف العالقة بيف االنساف والبيئة بعدة اشكاؿ تظير فييا العالقة 
حيث تقـو الفضاءات المختمفة بيف األنساف واألنساف واألشياء وبيف ، بصيغة مكانية

تحمؿ معاني سموكية متعددة تعبر عف عالقة  ولكنيا في الوقت ذاتو، األشياء واألشياء
بمعنى اف اي عمؿ فني يرتبط مع الفضاء ، (18كمونة، ب.ت، صيئتو ")األنساف بب

يحقؽ تعالقًا بجميع المؤثرات الثقافية واالجتماعية والدينية ، يحيطو ضمف البيئة الذي
عة مف اشكاؿ وال يمكف اف يكوف لمشكؿ وظيفة فنية اال وكانت مسبوقة بمجمو ، وغيرىا

وعالقتيا بأشغاؿ المكاف والفضاء لممنتج وما ، في عالقة وارتباط فيما بينيما مف جية
والية توظيؼ ، وبما اف الفف المعاصر خرج عف مفيـو العمؿ الفني التقميدي، حوليا
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فاف الشكؿ في الخزؼ المعاصر عندما وظؼ مفيوـ الغرائبية كأسموب ، مغايرة عما ىو
في  كامؿ في ىكذا نوع مف موضوعات تفصح عف اساليب جديدةيبمور المعنى ال
فالموضوعة الجديدة الذي ، انما يعني اف المعنى متضمنا في الشكؿ، الخزؼ المعاصر

انما يعتمد اعتمادا كميا عمى ، يتبناه الفف المعاصر في توظيؼ الغرائبية فييا
الغرائبي مف فأوجد الشكؿ ىنا مجاال ألنشاء اإلخراج ، (74، ص0229ابراىيـ، الشكؿ)

"تأخذ  مثالً  حيث التكوينات التي تبنى عمى وفؽ اشكاليا، خالؿ البناء التكويني لألشكاؿ
حركة العيف مف شخص او جسـ الى شخص او جسـ اخر شكال مثمثا او دائريا او 

رؤية المعاصرة البمعنى اف مفيوـ ، (08، ص1890ماشيممي، ؿ")غيرىما مف االشكا
بقراءة األثر الفني لحركات الحداثة في ، بأحالة األعماؿ في تمؾ الفترة تميزت في الفف

اذ غادر الفف منفاه المتحفي واكتسب معنى اكبر وأوسع وخرج ، بداية القرف العشريف
لقد تحوؿ الفف مف مكانو واختمفت طرؽ التواصؿ عف طريقو فبعد ، الى الفضاء العاـ

خرجت تمؾ األعماؿ ، بوف الناس الى المتاحؼ ليشاىدوا األعماؿ الفنيةاف كاف يذى
، اذ تبحث نزعات الفف المعاصر عف التغريب، (81، ص0201صبحي، بنفسيا إلييـ)

بيدؼ تحقيؽ الدىشة لدى المتمقي وىذه بحد ذاتيا مف غايات الفف المعاصر اذ اف" 
مشروعيتيا في تجاوزىا لمقيـ واألنظمة قيمة األعماؿ الفنية المعاصرة تحمؿ في داخميا 

والتقنيات الجديدة مرحب بيا حتى لو كانت لعبًا وعبثًا وليوًا ، وكؿ ما ىو متعارؼ
الالمنطؽ  بؿ يحمؿ، ...فالعالـ المعاش ال يحمؿ شرعية عقمية ومنطقية، وسخرية

اي بمعنى استدعاء األثر بيدؼ ، (10، ص0211جساـ، ")واالستيالؾوالتغريب 
كما " اعتمد عنصر التغريب في المعاصرة كسرًا لألطروحات المألوفة والتوقع ، ريبالتغ

، والذىاب الى منطقة غامضة ومجيولة تثير االنتاه وتحفز فضوؿ الرؤية، مف المشاىد
جساـ، فيدؼ التغريب دفع المتفرج إلعادة النظر مف جديد في األشياء المألوفة")

 (.11، ص0202
االنحراؼ الشكؿ الغرائبي لجأ الفناف الى تعزيزىا مف خالؿ  يـلتصمفمغادرة المألوؼ 

، عف الواقع وتقديـ اشكاال ال تستدعي مف الواقع اال ما يشكؿ مرجعًا يحقؽ فيمًا لممتمقي
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 او استدعاء ما ىو، ومف ىنا نجد اف االنحراؼ يطاؿ الحجوـ والييئات واألشكاؿ
)بيتر  مغايرة كما في اعماؿمألوؼ مف ضمف انماط متداولة في توظيؼ ألشكاؿ 

حيث استعاف بشكؿ المزىرية التقميدية ولكف بألية  Peter Brandes )(1877) براندس
قائمة عمى المغاالة بالحجـ والشكؿ ، اعادة تركيب مف خالؿ استحداث خصائص جديدة

 (.1)شكؿ، لمخروج الى الفضاء واستثمار الفضاء المحيط بالعمؿ
المفاىيـ ذاتيا بيدؼ  ضمف مف اشكاؿ قائمة عمى التوظيؼوىنالؾ ايضًا ما يطالعنا 

اذ تعد الوظيفة ىي الركف ، تعزيز الفكر الحضاري واستدعاء الموروث الشعبي والتقميدي
وال يمكف ، األساسي الذي يحدد ىدؼ العمؿ وماىيتو وعالقتو بالناس والحياة والبيئة

وانما يرتبط بالوظيفة ، المعماريةكالتصاميـ ، مصطمح الوظيفة بالنفعية األدائية تحديد
الجمالية التي تيدؼ الى تربية الذوؽ واالدراؾ واالحساس والسمو بسموؾ االنساف بما 

قد يكوف لمدينة ، (0، ص0229الحسيني، ) اإلنسانيةيخص تجربتو الحياتية وعالقاتو 
 (الفناف البحريني )محسف التيتوف كما في تجربة، معينة استدعاء التراث الشعبي

اذ استعاف بشكؿ االبريؽ التقميدي )الدلة( ليكوف الشاىد عمى تراث المنطقة ، (1810)
 ( .0)شكؿ، التي تمتاز بصناعة الفخار

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 (2شكل)                                          (1)شكل
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ارتبط فف الخزؼ المعاصر بإنجاز أعماؿ كبيره الحجـو ضمف الفضاءات الحضرية 
كاف لمفضاء الواسع مرتعًا إلنجاز ىكذا أعماؿ حيث مزج الفناف )جوف كانيكو  حيث

John Kaneko) (1870) ( 0أعمالو بما يحيطيا مف البيئة والعمارة شكؿ رقـ) ،
التي  1840)( Brendan Hesmondhalghىالغ  )برنداف ىيسموند واعماؿ الخزاؼ

 (.7وظفت إعمالو وطريقة عرضيا ضمف البيئة )

  
 (4)شكل                 (3)شكل                        

قيمو العمؿ الفني والمتعة الجمالية تبرز مف خالؿ الشكؿ الذي يتخذه  وعميو فأف
المنجز التشكيمي الذي يتكوف مف مجموعو عالقات مترابطة وعناصر عديده مكونو 
ذالؾ العمؿ الفني ضمف الفضاء الحضري المتواجد فيو الذي لو دالالت معبره عنو في 

نجد اف ىناؾ متطمبات وتساؤالت عمى صفوة القوؿ وبناءًا عمى ما تقدـ توصيؿ االفكار 
الفناف دراستيا وايجاد الحموؿ والصيغ األكثر جمالية التي تتوافر لديو مف خالؿ موضوع 

والبيئة التي سيوضع ، وخامتو وحجمو ومستوى ادراؾ المتمقي لقيمة اظياره، العمؿ
العمؿ الفني  وبمعنى اخر يعتمد الفناف عمى كـ الوعي المتراكـ لديو ليربط، العمؿ فييا

اذ اف الفضاء يكوف ىنا ىو الحيز المكاني الذي ييبو ، مع الفضاء الحضري المحيط بو
سمة الديمومة والتي ىي االحتواء والسعة ليمكف لتمؾ الكتؿ الشكمية اف تحقؽ عالقات 

 بنائية متداخمة ومتراكبة وىي اساس المنجز الفني الخزفي منو عمى نحو ما.
 هات الخزف عمى ضوء االتجاهات الفنية المعاصرة:المبحث الثاني: اتجا
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التي ، ال شؾ اف االتجاىات والتجارب الفنية غادرت الكثير مف الثوابت الجمالية
نادت بيا الحداثة والبحث عف األساليب الجديدة التي يستطيع مف خالليا الفناف التعبير 

ما يشده فميوـ الجماؿ  فمـ تعد اإلشكاؿ الكالسيكية تثيره وتقدـ لو، عف قضايا عصره
فاألساليب الواقعية المعروفة لـ تعد صالحو لمتعبير عف الدمار الذي خمفتو ، تغير عنده
المرحمة تغيرات كبيره متأثر  وشيد العالـ في تمؾ، (011، ص1881اميز، الحروب)

بالحروب والثورات الصناعية ))المتغيرات التي ظيرت في القرف العشريف غيرت مسار 
ومتأثر بالفنوف القديمة في صناعو الفخار نفسو ، وأوربا بريطانيااتجاىات الخزؼ في 

الى جانب حركو الفنوف والحرؼ في القرف التاسع عشر وحركو )الباوىاوس األلمانية( 
والبد مف ( Lauren، 2018يطاني(()تطور الخزؼ البر  ومف ثـ، في القرف العشريف

( Bernard Lesch)برنارد ليج ويعد ، لخزؼمعرفو البوادر األولى لتطور فف ا
 غالبيو أعمالو، اىتـ بالتقنيات الجديدة في صناعو الخزؼ، المؤسس لخزؼ االستوديو

ston wear)) ، اكد عمى التجريب وفاعميو التجريب مع تأكيده عمى جانب
الى جانب برنارد ليتش وحركو تطور الخزؼ ، (1شكؿ رقـ )، (0202البياتي، التقميد)

في  ( الذي كاف لو الدور الفعاؿ1987-1849)(shoji Hamadaكاف)شوجي ىماده
 .(1شكؿ رقـ )، تطور خزؼ األستوديو

 
 
 
 
 

                                         (5)شكل                               
 (6)شكل

الى امريكا التي اسيمت بشكؿ كبير في اسقاط  عندما انتقؿ مركز الفف مف اوربا
واستحداث مفاىيـ تتوافؽ ، وبعدما توسعت حركة ستوديو الخزؼ، السابقة الفنيةالمفاىيـ 
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، والرؤية الفكرية المعاصرة المتناغمة والفكر االمريكي حيث سقطت المقدس والمتحفية
يختص الفف المعاصر لفئة فمـ ، وارتباطو سابقًا بالنخبة ظير الى الشارع عامة الناس

ما حدث في العالـ مف تحوالت فكرية اسيـ  فالخزافيف تأثروا بالفنوف المجاورة، معينة
ىو اتجاه ، بانزياح األفكار الثابتة وىذا ما اوجدتو "التحوالت التي ظيرت في الستينيات
، الساحات، النحاتيف إلى أعماؿ كبيرة توضع في الفضاءات الخارجية )الحدائؽ

الحقوؿ....(. وكاف أوؿ مف دعا إلى خروج العمؿ إلى الفضاءات ، شوارعال
بشكؿ كبير بمضموف الشكؿ الذي اىتـ ، (1801)(Carl Andre)كارؿ أندريوالنحات

وبما اف "البيئة ، (74، ص0224احمد،")( وتكراره كسمسمة متصمةالواحد )الجزء الواحد
والروحية فأنيا تتطمب وتتوسؿ أساليب حيف تطرأ عمييا تغيير مف الناحيتيف المادية 

في الخزؼ  )التعبيرية التجريدية( ظيرتف ،(112ص ،0211ديوي،جديده مف التعبير")
))فكانت  كرده فعؿ عمى النظـ الفنية السائدة وليا تأثيراتيا الواضحة عمى جميع الفنوف

، 1881اميز،ىذه الحركة المييمنة عمى مخيمو الشباب األمريكي األكثر ثوريو(()
 (Peter Voulkos 1807-0220 سو كلبيتر فو ) الخزاؼ فكانت اعماؿ، (018ص

 (.4)شكؿ ، بالبساطة والحركة المتسمة المعروضة في الفضاءات الحضرية
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (7)شكل
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الفضاءات الحضرية نستعرض اىـ االتجاىات الخزفية التي عرضت اعماليا ضمف 
اذ حممت تمؾ الحركة بيف ، ( وتأثيرات زغممة العيفOptical Artمنيا )االتجاه البصري 

اشكاليا تارة تكوف معبرة عف ، العصر المعرفية والتكنموجية مالمحجوانبيا الكثير مف 
يتألؼ المنجز وويقـو عمى مجموعة اشكاؿ وخطوط ، الواقع وتارة تمجأ الى تجريد الشكؿ

داخؿ وحدة بصرية والتي ، بناءوتتكامؿ كييئة منتظمة ال، متداخمة مترابطة مع بعضيا
اذ امتازت اعمالو ، (1870نرى ذلؾ في اعماؿ الخزاؼ )جوف كينيكو ، ىي العيف

اشكاليا بسيطة اعتمد عمى ، التي تـ تشكيميا في الفضاءات الحضرية العامة، الكبيرة
. لموجو البشري اليات التشكيؿ الموني مف خالؿ تقنيات والتزجيج فضاًل عف استدعائو

 (.9 )شكؿ
المعاصرة التي تنطوي تحتو جميع االتجاىات الفنية اذ اف  االتجاىاتولعؿ مف ابرز 

ىذا االتجاه اي )التركيبي( ىو طريقة عرض واسموب اذ لو ظيور مميز وواضح بعرض 
)تركيب مجموعة مف االشياء  االعماؿ وتوظيفيا ضمف الفضاءات الحضرية ىو

والمييأة في األصؿ ألغراض ، حة أو مجسمةالمألوفة والغير مألوفة عمى مساحة مسط
 (.8)شكؿ، (141، ص1891اميز، األساسية()تختمؼ كميًا عف وظيفتيا 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 (8)شكل                                             (7)شكل                      
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 مؤشرات االطار النظري:
بفكرة التكنيؾ  مرتبط فيو، فحسب فكرياً  نتاجاً ليس  الشكؿ الخزفي المعاصر الكبير .1

عناصر التكويف الفنية مف حيث المبالغة الحجمية  استعماؿ فكرة و في والتقنية
 ضمف الفضاءات الحضرية.

ذلؾ الف الفف منذ المحظة التي ، الفف ال يمكف لو اف ينفصؿ عف بيئتو المحيطة .0
الطبيعية والجغرافية نظاـ متكامؿ  فالبيئة، وجد فييا كاف يرتبط بالبيئة المحيطة بو

يتألؼ مف مجموعة العوامؿ والعناصر الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية 
 والحضارية التي تحيط باإلنساف.

 ارتبط الشكؿ بالفضاء الذي حولو كمتغير ميـ وفاعؿ في مفيـو الشكؿ. .0
في  والدىشة بالخروج عف المألوؼ وابتغاء الصدمة فنانو المعاصرة امتازوا .7

 وقد مثمت ما بعد الحرب العالمية الثانية الثورة الحقيقة عمى الفف.، األعماؿ
خروج الفف المعاصر مف دائرة القاعات المغمقة في عرض األعماؿ الفنية وتمتقي  .1

اعؿ معيـ في الفضاءات الحضرية المفتوحة ومع تطور تتفمباشرة مع المشاىديف و 
حيث يرى االعماؿ الفنية عمى مسرح خارطة التشكيؿ في الفنوف المعاصرة مف 

 الطبيعة وىو ما يسمى بأعماؿ الجميور التي ال يدخؿ قاعات المتاحؼ.
واسيـ ستوديو ، اثرت مدارس حداثة في الفنوف التشكيمية المجاورة عمى فف الخزؼ .1

 الخزؼ في تحوؿ المفيـو التقميدي لمخزؼ نحو الجماؿ الخالص.
ءات الحضرية متفاعمة مع المتمقي جعمت منو االعماؿ الفنية المعروضة في الفضا .4

اف يتفحص العمؿ الفني مف جميع االتجاىات بأكممو ألنيا تؤدي حوارًا ثقافيًا 
وامسى المتمقي يبحث عف مفيوـ جديد لتمؾ االعماؿ ، توعويًا وذو وظيفة معينة

 كعالقة أزلية. وعالقتيا مع الطبيعة والبيئة التي وظؼ العمؿ الفني فييا
الخزؼ عف نمط االشكاؿ التقميدية االستخدامية نحو الفف والجماؿ في خروج  .9

 الفضاء الحضري.
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 الفصل الثالث: إجراءات البحث
اطمعت الباحثة عمى انتاجات الخزؼ في الفضاءات الحضرية مف  مجتمع البحث:

 خالؿ مواقع االنترنت والمجالت الفنية.
عمؿ  (02) البحث والبالغ عددىالحالي كعينة يعتمد مجتمع البحث ا عينة البحث:

 ضمف اتجاه التعبيرية التجريدية واالتجاه البصري واالتجاه التركيبي. مكوف
 .لتحميؿ العينات اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي منهج البحث:
 تحميل العينات:

 (1رقم )
 .Jun Kanekoاسم الفنان: جون كانيكو
 اسم العمل: رأس خزفي.

 سم.111عرض × سم151ارتفاع  قياس العمل:
 .2119سنة اإلنجاز:
 متحف غاردينر تورونتو. مكان العمل:

 
مثبت العمؿ الفني رأس كبيره الحجـ  يصور

عمى قاعدة حديد مربعة اماـ مبنى متحؼ)غاردينر 
نرى ، عاـمفتوح فضاء حضري ضمف  تورونتو(

أف عمميو البناء الخزفي عالج طبيعة تكويف 
بألواف وأحجاـ كبيره يبيف التجربة اإلبداعية التي يتمتع بيا الفناف بكيفيو وتوظيؼ الشكؿ 

معالجو الخامة بدرجو لوف و ونوع األكاسيد وطبيعة الزجاج األمر الذي افصح عف 
كنايو مف الفناف في أثبات الذات مف ، تراكـ الخبرة والتجربة في تشكيؿ البناء الخزفي

المعالجات التي أستخدميا بطريقو إيقاعيو يحمؿ  حوالفني التي تبدو واض خالؿ إبداعو
، كوف الموف والخامة والمعالجة ىي وحدىا شكمت موضوعًا وخصوصيو، روح الموف

الحراؾ البصري ليذا الوجو عمميو اختزاؿ عالي لمتشريح في الوجو البشري لقصديو 
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والموني الكثيؼ  الفناف لتكوف ىذه األعماؿ النصبيو الخزفية خاليو مف التنميؽ الزخرفي
واالبتعاد عف الزحاـ العالماتي ليحؿ محميا الخط والمربع والتداخؿ اليندسي المعبر عف 

ػات ومربعالى دوائر متحركة ايياميًا  ػاسطحي الحراؾ البصري لتمؾ الوجوه التي أحيؿ
 فارزالي( في الفف البصري.)متطايرة مقتربة ىذه األعماؿ مف لوحات

 (2رقم )
 

 Magne نفيرهولو اسم الفنان: مانج
Furuholen 

 الرنين. اسم العمل:
 سم. 411قياس العمل: ارتفاع 

 .2114سنة اإلنجاز: 
 النرويج.، ساحة بيرغن مكان العمل:

بسيطة الشكؿ ، نص خزفي لمزىرية اسطوانية
ومجردة مف التشكيالت المعقدة وبألواف محايدة ما 

بركة  متوسطالنص الخزفي ، بيف االزرؽ واالسود
الشارع في الساحة  منتصؼاشبو بالنافورة في  ماء

الممونة يحتوي الشكؿ عمى بعض التصاميـ ، العامة
الشكؿ مستعار مف الجرار ، كأنما احدى لوحات التعبيرية التجريدية)لجاكسف بولوؾ(

 Magneاستدعى الفناف)مانج فيرىولوف ، القديمة ذات الوظيفة النفعية لحفظ الطعاـ
Furuholen)لتفاعؿ معكسرًا لألطروحات المألوفة وا بيدؼ التغريب القديـ األثر 

والذىاب الى منطقة غامضة ومجيولة تثير االنتاه وتحفز ، وشده لمعمؿ الفني المتمقي
المتعارؼ عمية ـ الحجخالؿ االنحراؼ عف الواقع االنحراؼ يطاؿ مف ، فضوؿ الرؤية

ىو مألوؼ مف ضمف انماط متداولة في توظيؼ استدعاء ما لمزىريات التقميدية و 
ألشكاؿ مغايرة حيث استعاف بشكؿ المزىرية التقميدية ولكف بألية اعادة تركيب مف خالؿ 
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الحضري  لخروج الى الفضاءبالشكؿ واقائمة عمى المغاالة ، استحداث خصائص جديدة
ستدعاء الموروث بيدؼ تعزيز الفكر الحضاري وا بالعمؿ ةالمحيط البيئةواستثمار العاـ 

 .الشعبي والتقميدي
 

 (3رقم)
 جورج رودريكيز اسم الفنان:

George Rodriguez. 
 شخص. 16استراحة اسم العمل: 

الشخصية ارتفاع قياس العمل: 
 سم.91الواحدة 

 .2116 سنة اإلنجاز:
مثبت بفضاء حضري  مكان العمل:

    عام.
مف ستة  يتكوفنص خزفي 

بأحجاـ واشكاؿ متفاوتة ومنتشريف بصورة عشوائية عمى مساحة محددة  عشر طفؿ
وبحركات مختمفة تعبر  الشخصيات ما بيف الواقفة والجالسة، ضمف حديقة عامة لمزوار
منفذه بصورة الخزفية و  منصوصل مبيجو االلواف واالزياء، عف خصوصية كؿ طفؿ

اسموب ، ف الفضاء المفتوحاستخدـ الفناف تقنيات خاصة لمعرض ضم، مطابقة لمواقع
توظيفيا ضمف الفضاءات تـ مركبة  مسرحية بانوراميو طريقة عرض سنوغرافيا

، مكاف المعب مساحة ضمفكؿ طفؿ وثؽ الفناف خصوصية حركة ، الحضرية المفتوحة
 وعفلحظات الفرح والمعب العمؿ انعكاس لعالـ االطفاؿ وتعبير عف ذواتيـ المرحة 

فمزاج الفناف يشبو مزاج االطفاؿ ، جوانب االتصاؿ بيف االطفاؿ وعالقاتيـ االجتماعية
 .في التعبير عف انفعاالتو السيما في التفكير الخيالي االبداعي
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 النتائج:
أشكاؿ مف الواقع المحيط ومف ثـ أجراء  باستدعاء. اعتمد الخزاؼ عمى فكره التجريد 1

 (.0)، (0)، (1عينة)، اعاده بناء الشكؿ بصيغ جديده تخدـ الشكؿ والمضموف
واستخداـ الخزاؼ خامات مختمفة لدعـ ، استخدـ الخزاؼ طرؽ مختمفة في التزجيج 20

وادخميا ضمف العمؿ الخزفي وىذا يمثؿ تحوؿ كبير عمى مستوى الخامة ، منجزه
والفضاء  عف طريؽ دمج الخزؼ مع مواد اخرى (نيسلمتمثؿ با)ال تجوالشكؿ ا

 (.0)، (1المحيط بو كما يظير في العينة )
 (.1)، لمجمالية المثيرةنوعًا مف المؤثرات  باعتباره. وظؼ الخزاؼ الخداع البصري 0
 (.0)، (0)، (1عينة )، التوظيؼ الموني لغيات دالليو إلظيار الشكؿ الخزفي. 7
، (1) عينة، لممكاف جمالية. حقؽ الخزؼ المعروض في الفضاءات الحضرية ابعاد 1

(0) ،(0) 
 االستنتاجات:

 . اعتمدت المنجزات الخزفية المزاوجة بيف خصائص واتجاىات فنيو معاصره.1
 في الفضاء الحضري. ضمف المكاف وطريقو عرض العمؿ . وظؼ الشكؿ الخزفي0
معبره عف المضاميف الفكرية في المنجز التشكيمي في لغة  .أف لمتوظيؼ الشكمي0

 ضوء التعرؼ عمى خصائصيا واختالفاتيا.
 قائمة المصادر:

ابراىيـ، عبد الناصر مصطفى، توظيؼ الشكؿ الغرائبي في افالـ الخياؿ العممي  .1
 .0229جامعة بغداد، كمية الفنوف الجميمة، 

 ابف منظور، لساف العرب، دار الصادر، ب.ت. .0
زينب عباس، دور الفضاء الحضري في تعزيز التفاعؿ االجتماعي عبر احمد،  .0

الزمف، جامعة بغداد، مركز التخطيط الحضري واالقميمي لمدراسات العميا، 
0202. 
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احمد، كريمة حسف، اتجاىات النحت االمريكي المعاصر، جامعة بغداد، كمية  .7
 .0224الفنوف الجميمة، بغداد، 

، المطبوعات لمتوزيع والنشر، 1ة المعاصرة، طاميز، محمود، التيارات الفني .1
 .1881بيروت، 

اميز، محمود، الفف التشكيمي المعاصر، دار المثمث لمتصميـ والطباعة والنشر،  .1
 .1891بيروت، 

البياتي، زينب كاظـ صالح، محاضره مسجمو ألقيت عمى طمبو الماجستير  .4
 ، الساعة العاشرة صباحًا.01/11/0202

أينشتايف والقضايا الفمسفية لقضايا القرف العشريف، ت:ثامر جريبانوؼ، وآخروف،  .9
 .1882، األىالي لمطباعة والنشر والتوزيع، دمشؽ، 1الصفار، ط

 .0211جساـ، بالسـ محمد، الفف والعمارة، دار الفتح لمطباعة والنشر، بغداد،  .8
جساـ، بالسـ محمد، الفف والقمامة، جامعة الكوفة سمسمة دراسات فكرية،  .12

 .0202، بيروت
جنزي، حسف طالب، جماليات أنظمة الفضاء تطبيقات في الرسـ العراقي، دار  .11

 .0210نينوى لمدراسات والنشر والتوزيع ومكتبة الفنوف واآلداب، البصرة، 
حسف، نغـ خالد محمد، الفضاء الحضري االمف في المدينة )مدينة الموصؿ  .10

الحضري واالقميمي لمدراسات القديمة انموذجًا، جامعة بغداد، مركز التخطيط 
 .0218العميا، 

، دار الثقافة واالعالـ، االمارات، 1الحسيني، اياد حسيف، فف التصميـ، ط .10
0229. 

الخفاجي، طالب ناىي، النسبية بيف نيوتف واينشتايف، وزارة الثقافة واألعالـ،  .17
 .1849بغداد، 

مترجمة، القاىرة، ديوي، جوف، الفف خبره، تر: زكريا ابراىيـ، المركز القومي ل .11
0211. 
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صبحي، زىراء، غرائب الفف في الفكر المعاصر، دار الفتح لمطباعة والنشر،  .11
 .0201بغداد، 

 .1890، دار الكتاب المبناني، 1صميبا، جميؿ، المعجـ الفمسفي، ج .14
كمونة، حيدر عبد الرزاؽ، التموث البصري لمشوارع التجارية في مدينة بغداد،  .19

 در عف دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد، ب.ت.سمسمة ثقافية شيرية تص
ماشيممي، جوزيؼ، التكويف في الصورة السينمائية، تر: ىاشـ النحاس، الييئة  .18

 .1890المصرية لمكتاب، 
، عالـ الكتب، 1مختار، احمد، معجـ المغة العربية المعاصرة، المجمد األوؿ، ط .02

 .0229القاىرة، 
، بيروت، مرعشمي، اسامو، الصحاح في المغة  .01  .1841والعمـو

22. Chen، X. Place‐making in Virtual Environment، PhD diss، 
University of California، Berkeley، (2006). 

23. Lauren ENGLAND ،OCTOBER3 ،2018، Https:// 
Theculturetrip .Com. 


