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 البحثملخص 
يتمثل في الشكل المجرد من نظمه المفاهيمية و ضاغط المعنى الذي بدأ يجتاح التذوق الجمالي ابتداءا من الحداثة حتى بدا متسيدا، وال  
سيما في الفنون التي تعمل على بناءات ثالثية االبعاد ، كما هو حال فن الخزف. والن الخزف العراقي جزءا ال يتجزأ من حركة الخزف  

يمتلك من خصوصيات مرجعية تاريخية أذ حقق انجازات مهمة في بناء جماليات للشكل المجرد عبر عقود تحوله المعاصر وال   العالمي بما
سيما من ستينات القرن الماضي والى يومنا .وازاء هذه الواقعة التي استطاعت الباحثة ان ترصدها وتجمع عدد كبير من النتاجات الفنية  

اق ْارتأت  ان تقدم هذا البحث .بما يحقق مبتغاها في الكشف عن هذه الجماليات التي اسس لها وبناها الفنان  الخزفية المعاصرة في العر 
 الخزاف العراقي المعاصر. 

Abstract: 

 It is represented in the abstract form of its conceptual systems and the pressure of the meaning that began 

to invade the aesthetic taste, starting from modernity until it seemed to dominate, especially in the arts that 

work on three-dimensional constructions, as is the case with ceramic art. And because Iraqi ceramics are 

an integral part of the global ceramics movement, with its historical reference characteristics, as it has 

achieved important achievements in building the aesthetics of the abstract form through the decades of its 

contemporary transformation, especially from the sixties of the last century to the present dayIn the face of 

this incident, which the researcher was able to monitor and collect a large number of contemporary ceramic 

art productions in Iraq, she decided to present this research .In order to achieve its goal in revealing these 

aesthetics that were founded and built by the contemporary Iraqi artist, the potter.Reading the contemporary 

ceramic text requires exploration in the references that affected this distinguished production, and because 

the area of work is framed by pure abstraction, the most important  

 ألفصل أالول : االطار أملنهجي للبحث
 :البحث  مشكلة

تعد االشكال المجردة من المعنى والمفهوم إنجازات فنية جمالية قدمت أعلى طاقة جمالية متنوعة في الخزف على مستوياته العالمية  
ة على  والعربية والمحلية العراقية، بل ان هذه االشكال المجردة أخذت مآخذ متنوعة في التنظيم والبناء ألشكلي ، لما تمتلكه من تداولية واسع

 االداء الفني . وعلية فأن هذا البحث استدعى الضرورة في الكشف والتحليل لها وإزاء ذلك يكون سؤال ألمشكلة كاالتي .مستوى 
 ) ما ألمنظومات ألجمالية  للشكل المجرد ألتي اعتمدت في الخزف ألعراقي ألمعاصر(

 : البحث أهمية 
ي تحقق فائدة علمية لدراسة فن الخزف على نحو عام والخزف العراقي هذا البحث باإلضافة  األكاديمية  ألتحليلية الت يمكن ان نصف

 المعاصر على نحو خاص وتتشكل ألحاجه له في المكتبة ألبحثية على مستويات ألجامعات الفنية التخصصية للدراسات االولية والعليا
 ي ألمعاصر الكشف عن البنى التحليلية لجماليات الشكل ألمجردة في الخزف ألعراقاهداف البحث: 

 : البحث حدود 
 ألحد ألموضوعي : النظريات الجمالية الفلسفية  والنقدية والقراءات التحليلية للنتاج الخزفي العراقي ألمعاصر

 2020 –  1960ألحد الزماني :
 ألحد ألمكاني : ألعراق

 -حتديد املصطلحات :
  -4المجرد  -3الشكل   -2ألجمال  - 1الباحثة لتحديد مصطلحاتها وهي كاالتي  : على ضوء متطلبات البحث ومنهجيته  لجأت   

 المعاصرة 
 1جاء في مختار الصحاح للرازي ) الجمال( هو الحسن وقد )جمل( الرجل جماال فهو جميل والمرأة ) جميلة( بالفتح والمد-الجمال لغويا:

 .2و جميل وجمال، وهي جميلة جماال : صار حسنا في صفاته ومعانيه وفي خلقه فه –،جمل 
الجمال عند أفالطون،  فأقام للجمال مثاال هو الجمال بالذات ، ذلك الذي يحتذيه الصانع في خلقه لموجودات العالم -الجمال اصطالحا:

 3المحسوس
  - التعريف اإلجرائي:
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 منظومة وعي وتقبل لمفاهيم ورؤى ذات ابعاد جمالية لمؤسسات ومركزيات جمالية .
الشكل لغويا:"شكل" الشكل بالفتح :يقول )ابن منظور( الشبه والمثل والجمع اشكال وشكول ويقال هذا من شكل هذا ،اي من ضربه ونحوه  

لشاكلة :الناصية والطريقة الجدلية وشاكلة االنسان :شكله وناصيته وطريقته  ،وهذا اشكل بهذا اي اشبه ،والمشالكلة : الموافقة والتشاكل مثله وا
 . 4وفي التنزيل العزيز ))قل كل يعمل على شاكلته ((اي طريقته وجدليته وشكل الشيء :تصور،وشكله صوره

قدار كما في الكرة او حدود  (يرى الجرجاني في "الشكل "هو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب احاطة حد واحد بالم(formالشكل اصطالحا:
 .  5كالمضلعات من المربع والمسدس والشكل في العروض وهو حذف الحرف الثاني والسابع من فاعلتين ليبقى فعالن ويسمى اشكل

ب اي )الرازي( في  )مختار الصحاح( التعرية من الثياب و)التجرد( التعري و)تجرد( لألمر اي جد فيه و )انجرد( الثو   - التجريد لغويا :
 . 6انسحق وآلن

)صلبيا( هو انتزاع النفس عنصرا من عناصر الشيء ،والتفاتها اليه وحده دون غيره وقد قال  -:  ABSRTRACTIONالتجريد اصطالحا  
قيقيا  )دوغالد استوارت ( التجريد هو تقسيم ما تصبية من معان مركبة بغية تبسيط الموضوع الذي تناولته بالبحث فليس التجريد اذا تقسيما ح

 .  7، وانما هو تحليل ذهني ، والفرق بينه وبين التحليل ان الفكر ينظر الى التحليل الى جميع صفات ذلك الشيء  
 هو تجاوز ألصياغات ألشكلية التشخيصية .  -ألتعريف أالجرائي :

 - ( :Contemporaryالمعاصرة لغويا )
عرفت المعاصرة لغويا عند )أبن منظور( بانها "العصر" الدهر، والجمع اعصر اعصار وعصر وعصور والعصر ما يسبق المغرب من  

 . 8النهار ويقال العصران الغداة والعشي . والليل والنهار ويقال لهما العصران ، والعصر اليوم 
   -المعاصرة اصطالحا:

 . 9وقد عرفت المعاصرة بأنها تكييف النتاجات الجديدة تكييفا يتناسب وحاجات العصر في معايشة الظروف الراهنة والتطلعات المستقبلية  
 - التعريف االجرائي :

 الزمن الذي يقدر بحدود العقود السته أو السبعة األخيرة ألتي تتمثل فيها النتاجات التخصصية االبداعية للفنون . 
 أملنظومات أجلمالية أملؤطرة للشكل أجملرد يف ألتشكيل ألعاملي أملعاصر-الثاني الفصل

[ يقال: نظم الشيء   Systèmeعلى الرغم من االختالفات الواسعة في قراءة النظم الجمالية فان فكرة التنظيم تعني  "نظام ]المبحث األول: 
ويشمل ينظمه ونظمه ينظمه نظامًا ونظمًا: ألفه وجمعه في سلك واحد فانتظم وتنظم والداللة الفلسفية: تنشأ من أحد المفاهيم األساسية للعقل،  

ا والعلل،والقوانين،والغايات،واألجناس،واألنواع،واألحوال  الرياضي  والمنطق  العددي،  و  المكاني،  الزماني،  يرى    10الجتماعية،والقيم"الترتيب 
بمعنى ان النظام تأسس بمنطق يمكن   11ان كل شيء فإنما يقوم بالنظام والتناسب ، فاذا اختـل النظام فقد الشيء قيمته وفضيلته""افالطون  

ذ ان عناصر التشييد ان نستدعي به صورة الشكل واللون والهيئة ، وترى الباحثة ان النظام في الفن التشكيلي يؤسس لعناصر تشييد وبناء ا
تنظيم  في الفنون التشكيلية هي التي تنظم المفردات االساسية التي يعتمدها الفنان ليبني أيا من اعماله اذ ان االسلوب الذي يتخذه الفنان في

الجوهرية للعمل الفني هذه العناصر هو الذي يميز العمل الفني عن االخر، اي ان القصد االساسي الذي ينشده الفنان او يركز عليه القيمة 
من خالل االسلوب او الطريقة الذي يقرر استخدامها في العمل الفني كعدد العناصر كذلك انواعها ،وعليه ان كل عنصر في العمل الفني  

 يؤلف مفرده ضرورية في المنجز الفني كالمعنى التشبيهي او الوظيفي وصوال الى الجمالي الذي يسعى اليه الفنان.  
، فليس بإمكاننا ان نقول او نحدد ما اذا كان عمال ما عمال فنيا اذا لم نختبره، بمعنى 12مال موجود في اإلدراك الحسي أو التخيل" "أن كل الج

من القدرة الخالقة الخاصة به قد تشاء تمثيل صور األشياء على النسق والشاكلة    اذا لم يدرك حسيا. ووفق )برك (يمتلك عقل االنسان نوعاً 
تها بها الحواس ، وقد تربط تلك الصور بطريقة جديدة وحسب نسق مختلف . وتدعى هذه القدرة الخيال ، وإليها يعود كل ما يدعى  التي تسلم

 . 13فطنة أو تصورًا أو ابتكارًا وما الى ذلك 
 ت قيمه وجوهر.  وبناءا عليه ترى الباحثة ان الخيال له القدرة على االبتكار واالبداع تلك الصفة التي تميزه كعمل فني ذا

 املنظومات اجلمالية البنائية املؤطرة للشكل اجملرد يف اخلزف العاملي املعاصر.-املبحث الثاني
من خالل التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجال فن الخزف وانتشاره على نطاق واسع في محاولة لنقل االبعاد  الجمالية ذات المنحى  

 .التجريدي للخزف المعاصر 
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ة بأبسط  استطاع الخزف العالمي في زمن المعاصرة ان يحقق بنى جمالية مجرده من المعنى الحكائي والدرامي حتى تخطى التشخيصي 
 صورها ، فنبنى بذلك نظم تجريدية متنوعة ذات اثر دراماتيكي واضح الموقف. 

" "البنية ليست مجـرد تعبير عن   وال شك أنفي الفن  المعاصر   في الخزف  لغتًا وشكال مع التجريد   الفنية البنية على  وفق ذلك تتعالق 
ي أيضا تعبير عن ضرورة النظر الى و الموضوع ، على أنه " نظام "أو  نسق  ذلك . الكل ، الذي ال يمكن رده الى مجموع اجزائه ، بل ه
فمن خالل وعي الخزاف بما تعتمده التداولية الجمالية السائدة حقق  البنى    14،  حتى يكون في االمكان ادراكه أو التوصل الى معرفته " 

في ألذوق وُمواَكبة ألواقع ألَجمالي ، وبذلك  أستطاع ألخزاف ألمعاصر   الجمالية في العمل الفني بأطر مساحات قصدية ُمعتمدًا على ألتحوالت
 إستدعاء ُقدرته على َتوظيف وَتشكيل ألعناصر ألجمالية بَتحقيق بنية جمالية َجديدة  

د أي شكل له شكل  الشكل والبنية فكرتان تبادليتان تخدم كل منهما االخرى ووجود واحدة يتطلب االخرى.... وال يوجأن فكَرتي )وإزاء ذلك   
 .15فقط ولكن بدون بنية ألننا اينما وجدنا احد هذه المظاهر فحتما سنجد المظهر االخر(

قع على  فلذلك َتحققت   ألتشكيالت ألحديثة للخزف ألُمعاصر بوحي و َهدف هذه ألبنية ألُمتَجددة ، إذ أدت ألُمعطيات التي َفرضتها َطبيعة ألوا
 في ألفن ألتشكيلي عمومًا وَفن ألخزف ألُمعاصر على َنحو خاص  .   نى َجمالية ُمفعمة بُمفارقة ألمعنى ألحكائي  ألخزاف إلى نتاجات تتمتع ببُ 

,  وتأسيس أرضية صلبة يمكن من خاللها ان تبنى سياقات تفاعلية حقيقية )16النظم الجمالية تتوقف على المعرفة   (وفقا لما ذكر آنفا ، 
 بين االثر الفني في حد ذاته وبين المتلقي ومحيطه . 

 أملبحث ألثاني: املنظومات اجلمالية البنائية املؤطرة للشكل اجملرد يف اخلزف العاملي املعاصر 
ليس لفن الخزف المعاصر هدف واحد أو وجهة نظر ثابتة ، لذلك يمكن أن يكون مفتوًحا رافضًا لالنغالق  ومع ذلك ،   من ناحية أخرى ،

 هناك العديد من الموضوعات المشتركة التي ظهرت في األعمال المعاصرة. 
فحسب بل ان بنيتها يجب ان تكون "لم يكن المطلوب من الفنان ان تكون تخيالته رائقة للعواطف بإيقاعها    قد عبر )روجر فراي(و  

مع أمكانية ألتعبير َعن ألمرحلة ألمعاصرة للخزف ألعالمي ألمجرد  وما َيتخلُلها من طرح فكري َلدى ألفنان ومن    17متماسكة وبال ثلمة " 
ن المعاصر َيتحدى مفهوم فإن الف  احساس عميق , يمكن التعبير عنه بالطابع الروحاني والحسي الذي تتميز به أي تجربة َفنية َجمالية .

( كُنقطة أنطالق َحفزت لُمستقبل ألفن  ، الذي أكتسب زخًما 1910ألعمل ألفني ذاته ومثال ذلك ُتعتبر َمبولة دوشامب )ألتي أنتجها  في عام  
 ن ألقرن ألعشرين . بعد ألحرب ألعالمية ألثانية ، إذ ترى ألباحثة أن  ألفن ألُمعاصر هو َفن أليوم ،ألذي ُأنتج في ألنصف ألثاني م

 أملبحث ألثالث: أملنظومات أجلمالية اأملؤطرة للشكل أجملرد يف أخلزف ألعراقي أملعاصر

ألَفني على أنُه نظام أو َنَسق َجمالي   أذ    رللعملََ ُتَعُد ألبنية ألَجمالية َضروَرة ُتنظْم ألشكل ألَخزفي ألَفني عن َطريق  عناصر َتكوينه , لُينظ
.على وفق ذلك َيتضح  18هو موضوع لُه تركيبته البنائية  وعناصره االساسية  التي ال يستطيع ان يبدو متماسكا بدونها " "أَن ألَعمل ألَفني  

م ألبنائي للشكل ألمجرد هو ألذي َيمنح ألقيم ألجمالية   َتميز ألَعمل ألَفني ببناءُه ألخاص فظاًل عن  َتركيبُه ألزماني وألمكاني وعليه فأن ألنظا
أن أنتظام ألكيانات كامال بنفسه وليس ُمجرد َتجميع ما ُيمكن أن َتكون َعناصر مستقلة بدونه ، وتترابط االجزاء أذ َيرى ) جان بياجية( ".

، لذلك َيرتكز ألعمل ألفني على َتركيبته ألبنائية 19اء الُمكونة له "ألمكونة لكيان ما فيما بينها بموجب َقوانين ذاتية ُتحدد َطبيعة ألبناء واألجز 
من خالل األشتغال على َعناصرُه أالساسية ألتي ُتجسد َمضهرُه ألخارجي ألحسي، على وفق ذلك عند تأملُه َيتجلى أمام ألنخبة  بصفتُه 

نفسه مـرئـيـا في عالم يصير على نحو متزايد بواسطة أدوات  موضوعًا جماليًا ، )فهو يجب أن يبقى في مجال المرئي و يجب أن يبقى هو  
إذ يؤشر ألبناء ألجمالي في  .  20العمل الحديث ، على نحو ما يتجلى ذلك من خالل التجريد والتركيب واالختزال والتشكيل وفقا للنماذج (

اءًا على ماقدمنا َيتضح  أن جمالية فن ألخزف ألمجرد خاضع  ألَخزف ألعراقي ألُمعاصرعلى ألشكل أالختزالي تارًة أو َتجريدي  تارتًا ُأخرى .بن
إلى أسس لها بالتجريد ألهندسي بحدودرياضية تعتمد ألكتلة ألمحددة مقابل تجريد آخر فيه حركة حرة غير محددة على وفق تلك أالداءات 

ئية في الخزف العراقي المعاصر, يعطي داللة  بارزة لذلك تنوع الرؤية البنا  مع  بداية القرن العشرين ليشكل ظاهرة متفردة .ألتي أنبثقت  
   21لمفهوم التجريد اذ يقول )شاجال( ) ولى الزمن الذي يتغذى الفن من عناصر يستعيرها من عالم  الحكاية المحملة بالمعنى  (

 ُه ألجمالية على ألكيفية ألتي َيظهر بها.وعليه يأخذ ألخزف ألعراقي ألُمعاصر هيَئته ألتي ُتشكل أتجاهه  وحدودُه ألخاصة , عن َطريق  بنيت  
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نسجام في ألُمقابل َيظهر دور ألخزاف في َخلق ألجمال وأضهار مواهب عقلُه ورحابة خيالُه باألضافة ألى َتمسكُه بتحقيق ألوحدة ألجمالية واأل
كرية في ألفن تعتمد ألقوى ألحية التي تنشأ من كنوزيمكن  في ُمنجزاته ألفنية .لذلك أن ُكل فنان يُخط طريقا  ُمختلًفا عن اآلخرين ،ألن طاقتُه )ألف

ألمتحول إلى وعي عندما يشرع ألفنان تحقيق عملُه . أن ما أجتهد إليه ألخزف ألعراقي ألمعاصر  هو    22العثور على المشاعر في ْالالوعي ( 
ها توجد في حالة تواصل وأن الفن ألرفيع ُيغير دوريا  ما سارت إليه فروع ألتشكيل األخرى كالرسم وألنحت أيضًا وبأختصار أن " ألفنون ُكل

" ،فمن خالل مواكبة  سمات ألحركة ألفنية ألمعاصرة لتطوير  نظام بنيـة ألفن في ألعراق أستطاع ألخزاف بذكاءه    23حدودُه لكي ُيجدد نفسه 
عالقة ومبررات جديدة َترتبط مع ألعناصر األساسية ألتـي    و تطلعُه ألدائم إليجاد عناصر بناء جمالي للشكل ألمجرد محـاواًل ألمزاوجة أو أيجاد

ألجزاء يعدها  ألفنان ضمنية، كالخط وأللون واإلتجاه وألملمـس وألـشكل وألقيمـة أللونية وألحجم، أما ألعالقات فهي تلك أالواصر ألتي تجمع ا
نسقية ألجمالية  مـع اآلخـر لخلق اإلحساس بالترابط ألمستمر اإلنشائية مع بعضها ألبعض ألتي ينبغي أن يكون ُكل ُعنصر فيها ُيعبر عن أل

 .24ما بين تلك ألعناصر وكما ذكرشيخ ألخزافين  سعد شاكر "ان للعمل الخزفي قيمته في ذاته ، وليس في تماثله مع الواقع" 
 أواًل: مؤشرات جماليات ألشكل للنص ألخزفي ألمجرد . 

ألخزفي بنى َشكلية ال ُتحقق أيحاءات ألمعنى وألَمفهوم في مرجعيات حسية أو حكائية . فأن هذا ألَتنظيم يؤسس لجماليات    عندما ينظم ألشكل -1
 ألشكل ألُمجرد في ألخزف . 

 في َتنظيم ألشكل ألُمنتج ألداللة ألذي ُيحقق أالختالف لدى ألُمتلقي هَو شكل َجمالي يؤسس للَتجريد وَجمالياتهُ  -2
 ت جمالية ألَلون للنص ألَخزفي ثانيًا: مؤشرا

 عندما َيكون أللون جزءًامن أللغة ألَجمالية ألتجريدية فأن ألبناء أالبداعي للَشكل ألُمجرد قد َتحَقق .  -1
 في ألَتدرج أللوني ألَمقصود تحقيق َجماليات ألَتجريد للَخزف .  -2

يين المعاصرين والتي تتسم بالتجريد ضمن الفترة الممتدة : يضم مجتمع البحث أعمال الخزافين العراق  البحثجمتمع  – الثالث الفصل
 من خالل تواريخ انجاز األعمال ضمن عينة البحث.  2020 -  1960من 

الباحثة الطريقة القصدية في اختيار عينة البحث ، أذ تم اختيار االعمال الخزفية التي تحمل الطابع التجريدي غير  أعتمدتعينة البحث : 
ميالدي    2020في الخزف العراقي المعاصر ضمن المدة الزمنية المحددة بفترة الستينيات وحتى عام  ( pure abstractions )المشخص 

 ( وفق المحددات التالية .  2 ، وعلية تم حصر العينة المنتقاة )
 ( م 2020-1960تم االختيار على وفق االشكال المجردة في الخزف العراقي المعاصر  وبحسب المدة الزمنية المحددة ) -1
المنظومات  -المنظومة التكوينية -المنظومة اللونية   - تعتمد في تكويناتها على المنظومات الجمالية وهي كاالتي :المنظومة الشكلية  -

 تشيدية المعمارية .ال
 .العينة نماذج تحليل لعملية أساسية موجهات بوصفها النظري  االطار اليها انتهى التي المؤشراتة الباحث تاعتمد :البحث أداة

 الوصفي ألتحليلي  المنهج الباحث اعتمد :البحث منهج
 
 
 
 
 
 

 سم  100×   70 –ألقياس 1991 –تكوين هندسي تاريخ أالنجاز  – ألفنان شنيار عبد أهلل أسم ألعمل – 1 –ألعينة 
بني العمل على وفق ألنظم  الهندسية أذ نالحظ سعيه لتكوين أو أنشاء اشكال هندسية مجردة ذات نهايات حادة في معظم جهاته المتعددة  

ألخزفية و من جهة اخرى لقد سعى الفنان في عمله  اذ يتجلى امانا ألتكوين ألهرمي في عموم الشكل محاولة منه في تحقيق جمالية القطعة  
الفني هذا الى تحقيق تحول جذري في الشكل ضمن منطقة الجمال على حد سواء في سياقاتهما المعهودة فنيًا فقد سعى الى التحول من 

ن ايقونية الخزف المعهود وسعى سعيًا وظيفة الخزف االستعمالية ومغادرتها مغادرة تامة في اختياره الشكال هندسية مجردة بعيدة كل البعد ع
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فنان  حثيثًا اليجاد وظيفة بنائية جديدة اقترنت بالجانب الجمالي.فالوظيفة هنا هي وظيفة جمالية بحتة ولكن ضمن ذائقيات جمالية جديدة ان ال
 هذا العمل . هنا حاول تحقيق هارمونية او انسجام في عموم الوان اجزاء قطعته التي عمل على تركيبها المحكم في 

   – 2 –ألعينة 
 
 

سمينتظم العمل ألخزفي ألمجرد في عالقاته  30×   40  –ألقياس  1993  –  أحمد ألهنداوي أسم ألعمل أرض ألحضارات تاريخ أالنجاز  –ألفنان  
اإلخراجية   التركيبية ومظاهرها  تتخذ هيئة كتلية غير مشخصة  في صياغتها  ألتي  التكوينات  دائرة  إلى    -التكوينية ضمن  يميل  فالعمل 

ا فضاء يفصلهما وتتصل القطعتان من خالله في نفس التكوينات األفقية ذات اإلمتدادات المتصلة ، ويتألف من كتلتين متجاورتين بينهم
ولكي يحقق العمل معادل تكويني مناسب في فضاءات التكوين فقد قسم إلى فضائين خارجي وداخلي مع معالجات تقنية على    -الوقت  

ذا رموز آثارية تتباين ما بين  سطح الجسم الخزفي تتناسب . األداء التكويني لعموم المشهد وطرائق تشكيلية . يتوسط التكوين رقيم طيني  
ي بنائي وكتابي ذات لون شذري  جاء متناغمًا . مع اللون السائد في العمل األخضر المزرق المعتم( .يميل العمل في محتواه التكويني ألهرم

كنوع من المشاهد البصرية التي  ألشكل إلى المرجعيات البيئية ذات الفعل التعبيري ضمن دائرة المعنى ، وهو تدليل على أهمية المرجع البيئي  
 تدخل داخل جسم ا السطح الخزفي )األرض والصخور( . 
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