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ملخ�س البحث
    تع����د م����ادة الط����ني اول و�ص����يلة تعبري فنية ا�ص����تخدمها الن�ص����ان او 
الفن����ان من خ����الل تكويناته املتعدده منذ اأق����دم الع�صور . كان اإن�صان  
وادي الرافدي����ن �صباق����اً يف ا�صتخدامه����ا ، فقد ط����وع الن�صان العراقي 
امل����ادة الطيني����ة بفطرة وعم����ق حموِل اأياها اىل �ص����كل وتكوينات فنية 
من النحت الفخاري واخلزيف حتمل ابعاداً فكرية وفل�صفية جتاوزات 
الوظائفية املحددة لفن اخلزف ك�صفت عن نف�صها  ومب�صاحات كبرية 
يف قاع����ات العرو�ض الفنية ويف �صاحات املدن يف العامل عامة والعراق 
خا�صة . ولغر�ض التعرف والك�صف عن واقع التكوين الفني الت�صكيلي 
واجلم����ايل  للنحت اخل����زيف من خالل اأثر الأ�ص�����ض والعنا�صر الفنية 
واجلمالي����ة وكيفي����ة التعام����ل معه����ا ، ق����ام الباح����ث بدرا�ص����ة حتليلية 
مكون����ة م����ن اأربعة ف�صول ه����ي : الف�صل الأول ال����ذي يحتوي م�صكلة 
البحث واأهميتة  وحدود بحثه واأهدافه ، و�صم الف�صل الثاين الإطار 

النظري العام ومباحثه : 
1- مفهوم التكوين يف العمل الفني والت�صكيلي املعا�صر . 

2- اجلمال من وجهة نظر املوؤ�ص�صات الفكرية .
يف ح����ني احت����وى الف�صل الثال����ث اإجراءات البحث وحتلي����ل عينته اأما 
الف�ص����ل الراب����ع فقد مث����ل نتائج البحث التي اأف�صح����ت عن جماليات 
التكوي����ن باأ�ص�ص����ه املتنوعة املتجلية يف الت�صكي����الت اخلزفية العراقية 

املعا�صرة.

جماليات التكوين في األعمال 
الخزفية العراقية المعاصرة

م.م رائد حممد علي
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الف�سل االأول
م�سكلة البحث: 

ي���رى املتتبع حلركة اخل���زف العراق���ي املعا�صر اأن هن���اك ظواهر جمالية متيز ه���ذا التكوين 
وعنا�صره الت�صكيلية عن �صواه من التكوينات االأخرى لدى خزافني اآخرين ، �صواء على امل�صتوى 
العامل���ي او القوم���ي اأو لدى خزاف، اأخر مع االحتفاظ بحقيقة العاقة الفنية املرتبطة بني هذا 
اخل���زاف او ذاك يحكمة اال�ص���لوب الفني لكل منهما . وعليه تطلب اجراء الك�ص���ف عن طبيعة 
العاق���ات اجلمالي���ة يف التكوين وعنا�ص���ره الت�ص���كيلية و اجلمالية  ومن خ���ال ما تقدم تربز 
م�ص���كلة البحث يف حماولة اإيجاد احللول لتلك الت�ص���اوؤالت التي تنطوي متجليِة يف ت�ص���اوؤل مهم 

وهو ما  طبيعة التكوين وعنا�صره الت�صكيلية واجلمالية يف االأعمال اخلزفية املعا�صرة ؟

اأهمية البحث: 
تنطوي الدرا�ص���ة على اأهمية الك�ص���ف عن عنا�ص���ر التكوين الت�ص���كيلية واجلمالية يف االعمال 
الفني���ة مما يجعل اليات الك�صف عنه���ا ا�صا�صاآ مو�صوعيا للدرا�ص���ات الفنية واجلمالية ، وهذا 
م���ا ي�صكل م�صاحة وا�صعة التي متهد االر�صية لك�صف عنا�ص���ر التكوين الت�صكيلية واجلمالية يف 
املنج���ز الفني ففي جمال ف���ن الت�صكيل اخلزيف تك���ون معظم هذه الدرا�ص���ات و�صفية حتليلية 
لك�ص���ف العاق���ات اجلمالية للعمل الفني اخلزيف وعنا�صره ، لذلك تب���دو اهمية هذه الدرا�صة 
لبيان العاقات اجلمالية للتكوين وعنا�صره الت�صكيلية يف االأعمال اخلزفية العراقية املعا�صرة 

على وفق اآليه حتليلية تفر�صها عنا�صر التكوين يف فنون الت�صكيل االأخرى .
) العم���ارة و الر�ص���م و النح���ت ( على نحو خا����س، متمحورًة حول احلاج���ة املا�صة اإىل فح�س 
التكوين الت�صكيلي ، وحتليله واإعادة تركيبه ، ومن اجل �صد الفجوة املعرفية والعملية يف ا�صتغال 
التكوي���ن يف الف���ن الت�صكيلي عامًة ، واخل���زف )ال�صرياميك( خا�ص���ًة ، اأقدمنا على كتابة هذا 

البحث.

اأهداف البحث : 
يه���دف الباحث اإىل ك�ص���ف عن عنا�ص���ر التكوين الت�صكيلي���ة واجلمالية يف االأعم���ال اخلزفية 

العراقية املعا�صرة. 

حدود البحث :
 تتمث���ل ح���دود البحث بدرا�ص���ة االأعمال اخلزفية املعا�ص���رة يف العراق للم���دة من 1990 حتى 

2003

حتديد امل�سطلحات :
اجلمال  Aesthetic  لغويًا  
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اجلم���ال : �صد القبح والرجل اجلميل : عظيم اخللق �صخم )1( واجلمال : احل�صن يف اخللق واخللق 
، واجلماء : اجلميلة والتامة اجل�صم ، وجتمل : تزين )2(

اجلمال ا�صطاحًا :
1- اح���دى القي���م الث���اث الت���ي ت���رد اليها االح���كام التقديري���ة ، وه���ذه القيم هي احل���ق واخلري 

واجلمال)3(
)اما فكرة اجلمال عند )افاطون( فا وجود لها على االر�س ، فهي فكرة �صامية وخالدة تعلو على 
ادراكن���ا ، ولهذا يك���ون �صرط االح�صان بها هو االق���رتاب من املاهيات واملثل على ق���در امل�صتطاع)4( 
)واجلم���ال الفن���ي عند )هيغل( اعلى قيم���ة وارفع مكانة من اجلمال الطبيع���ي، الأن اجلمال الفني 
عملية ناجتة عن تفاعل الروح االإن�صانية للفنان مع الروح املطلق ، بف�صل قانون اجلدل )الديالكتيك( 
فيتحق���ق من هذ التفاعل العمل االأ�صيل . اما اجلمال الطبيعي فهو موجود �صابق عند الفنان بف�صل 
تعار����س الروح املطلق الكامل يف ذاتيته)5( )اجلمال هو فرع من الفل�صفة يهدف لدرا�صة الت�صورات 
االن�صاني���ة عن اجلم���ال من وجهة واالح�صا�س من واجهة ثانية ، ثم ا�ص���دار االحكام عليها من جهة 
ثالثة ،وهو) ي�صمل مرحلة الت�صور ، مرحلة االح�صا�س ،مرحلة احلكم( مبعنى هو كل تف�صري فل�صفي 
يف الف���ن( )6() اأم���ا التجربة اجلمالية فهي التجربة الكلية التي مي���ر بها االفرد عندما يتخذ موقفًا 

ا�صتاتيكيًا اأوا�صتاطيقيًا( )7(  
التعريف االإجرائي :يتبى الباحث تعريف راوية عبد املنعم يف منهجية بحثه ملا يتوافق مع 

املبادئ من حيث ان الفنان ي�صمل مرحلة الت�صور ، مرحلة االح�صا�س ، مرحلة احلكم مبعنى هو 
كل تف�صري فل�صفي يف الفن .

2-التكوين ا�صطاحا :
وهو التكوين الفني لاأعمال االدبية والفنية الذي ميكن اأن تفتح جماالآ وا�صعاآ للتاأثريات بالرف�س او 
بااليج���اب، وياأتي ذلك نتيجة جله���ود علمية وفنية يبذلها االن�صان وفيها ي�صبح بعيداآ عن العاقات 
املبا�صرة وغري املبا�صرة التي متتليء بها احلياة الدنيا الب�صيطة او التافهة ولو لوقت من اجل االيحاء 
ب�صكل  فني حمدد ينبع من خميلتة وروؤيتة الذاتية لي�صرك بجهده يف وجهة نظر او تعبري فني او ادبي 
يق���رر �صيئاآ )8( )ويقول عبد الفتاح ريا�س( التكوين العام. ال تتحكم فيه اخلطوط الرئي�صة فقط بل 

تتحكم فيه اي�صاآ االلوان Colours او درجات االلوان  Tones داخل م�صاحة ال�صورة(9
التكوي���ن االجرئ���ي : هو درا�صة العاقات ال�صكلي���ة لفن اخلزف يف اأثناء عملية ن�ص���وء نتاج ما او ما 

يطلق عليه ب�صكل العمل ، او هيئته.
1( ابن فار�س: جممل اللغة ،ج1،حتقيق زهري عبد املح�صن �صلطانى،موؤ�ص�صة الر�صالة ، ط1 ، بريوت ، 1984، �س198.

2( الفريوز ، ابادي : القامو�س املحيط ،3 ، دار اجليل ، بريوت ، با ،�س362.
3 ( وهبه ، مراد واخرون ، املعجم الفل�صفي ، دار الثقافة اجلديدة ،ط2 ،القاهرة ،1971،�س54.

4(راوية ،عبد املنعم عبا�س:القيم اجلمالية ،دار املعرفة اجلامعية ،40�صارع �صور االإ�صكندرية ،1987،�س54.
5 ( هيغل ، فكرة اجلمال : تر: جورج طرابي�س ، دار الطليعة ،ط2 ، بريوت ،1981.

6 ( راوية ، عبد املنعم ، القيم اجلمالية ، دار املعرفة اجلامعية ، القاهرة ، 1987، �س177.
7 ( غيور غي ، غات�صف ، الوعي والفن ، تر ، نوفل  بنوف ، �صل�صلة عامل املعرفة ، الكويت ، 1990 ، �س19.

8( عيد ،كمال: جماليات الفنون ، امل�صدر ال�صابق ، �س92-91
9 ( ريا�س ،عبد الفتاح:التكوين يف الفنون الت�صكيلية ، امل�صدر ال�صابق ، �س34.
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الف�سل الثاين
اإطار املبحث العام )االطار النظري(

املبحث االول:
  مفهوم التكوين يف العمل الفني الت�سكيلي املعا�سر :- 

 Visual يتكوي���ن التكوي���ن  يف الفن���ون الت�صكيلية :  من جمموعة عنا�صر، من وح���دات مرئية
Element ، وم���ن ه���ذه الوحدات النقط���ة واخلط والكتلة ف�صاآ عن ا�صتعم���ال  االلوان التي 
تتف���ق م���ع ترتيب العنا�صر وتخل���ق يف النف�س احا�صي�س لها معانيها عل���ى وفق اختاف ترتيبها 
املرئ���ي ، ميك���ن ان نق���ول ان اأف�صل تكوي���ن فني هو التكوي���ن الذي ال يره���ق املتلقي من خال 
ا�صتخ���دام العنا�صر وقوة ترابطه���ا بع�صها مع بع�س يف التكوين الع���ام كما يعتمد على طريقة 
توزي���ع االل���وان )Color( ودرجاته���ا )tones( يف العم���ل الفني ، بحيث ترتب���ط العنا�صر 
بع�صه���ا مع بع�س ونح�صل على معان من خال التكوين )10( . فالتكوين الفني ما هو اال ال�صكل 
للعم���ل الفن���ي الذي مييزه يف وج���وده وحقيقته ، ومبعنى ادق ان العم���ل الفني ي�صم الكرثة من 
العنا�ص���ر يف وح���دة الكل بحيث يجعل من ه���ذه العنا�صر مو�صوعاآ ميثل عم���اآ فنياآ من خال 
تراب���ط العنا�صر الت�صكيلي���ة ، اذ يعتمد وجود العمل الفني على التكوين الفني له بحيث مينحه 
�ص���كاآ يعرب عن قدرة الفن���ان وما ميكنه من اطاق طاقاته لكي ي�صل اىل العمل الفني ليحمل 
كيان���ًا خا�ص���ًا من حيث ال�صكل ومن ثم يك���ون احلكم عليه �صلبا او ايجاب���ا )11( من هنا ن�صتدل 
على ان التكوين الفني او خ�صائ�س العمل الفني وما يحتويه من عنا�صر حتقق هيئته النهائية 
ف�ص���اآ عن فك���رة الفن���ان والتاأثر بتل���ك العنا�صر م���ن ناحية التعام���ل معها وال�صع���ي لتكوين 
)�صف���ات جمالي���ة تزيينية( وبالتاأكيد ال يحق���ق جانباآ ابداعياآ ، ف�صا ع���ن الهدف من العمل 
وروؤي���اه والغر����س منه بحيث يح�صل على وح���دة العمل الفني الإظهار مزاي���اه من جوانب عدة 
)12( ال �صيم���ا اأن طبيع���ة الفن، يف جميع جوانبه ، يعتم���د على تلك اخل�صائ�س يف عملية اخللق 

والتكوي���ن الف���ردي للعمل الفني واالعتماد على ما يحمله الفنان من فكر و�صياغة يف روؤياه  من 
الناحي���ة العلمي���ة ، لذا يخ�ص���ع اأي عمل فني ملا ي�صم���ى بالنقد للتفريق بني م���ا هو مبدع  مييز 
الفن���ان من غريه ، ويعتم���د هذا على التكوين الفني املرتبط مع االف���كار التي يحملها وعاقته 
بالبيئ���ة واحل���وادث التي حتيط به وتوظيفها وتتفاعل معه ويك���ون الدافع الذي يحقق امل�صمون 
بع���د اخراج العمل اىل حي���ز الوجود.ويعد ال�صعور املتكون داخل االن�ص���ان احد العنا�صر املهمة 
يف تق���دمي العمل الفني بهيئتة االإن�صائي���ة املتكاملة ف�صًا عن ا�صتعمال املادة واالأدوات الازمة 
لتنفي���ذ العم���ل الفني الذي يحدد يف ما بعد،التكوين الفن���ي وتظهر �صخ�صية الفنان املتميز يف 
اأي ع�صر يعي�صه؛ بحيث  يتفاعل مع البيئة والفكر الذي يحمله )13( لذا يجد الباحث ان التكوين 
الفن���ي ، ب�صكل عام ، يعتم���د على جمموعة من العنا�صر الداخل���ة يف تكوينه �صواء يف الر�صم ، 

10 ( ريا�س ،عبد الفتاح ، التكوين يف الفنون الت�صكيلية ، امل�صدر ال�صابق ، �س25-24.
11 ( برتليم���ي ، ج���ان ،بحث يف علم اجلم���ال ،تر: انور عبد العزيز ،ومراجعة ،نظمي لوتا ، موؤ�ص�ص���ة فرانكلني للطباعة والن�صر ،دار النه�صة 

مب�صر القاهره ،1970،�س413. 
12  ( عبو ، فرج ، علم عنا�صر الفن ، ج2، ميانو ، ايطاليا ، دار الفنون للن�صر ،1982،�س678.

13 ( عبو ،فرج،علم عنا�صر الفن ،1982 ، �س766،نف�س امل�صدر .
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النح���ت ، اأو اخلزف ، ف�صا عن طبيعة املادة الت���ي تدخل يف التكوين الفني واالأدوات الازمة 
لتنفيذ العمل ، وهناك جانب مهم ، هو عاقة الفنان بالبيئة وما يحيط به وما يحمله من فكر 
جميعه���ا تك���ون من�صجمة لتحقيق التكوي���ن الفني . والتكوين الفني اأح���د املو�صوعات املهمة يف 
الدرا�ص���ات احلديثة مما يتطلب ذلك من باحثني اأو يف الف���ن االهتمام بدرا�صة التكوين الفني 
ومب���ا يتعلق ذل���ك بالفنون الت�صكيلي���ة على نحو خا�س  �ص���واء يف الر�ص���م او النحت او اخلزف 
والبح���ث يف درا�صة ال�صكل عن طريق العنا�صر املكونة له ، بعد ان ي�صبح عما فنباآ ف�صا عن 
امل�صم���ون الذي يهتم به الفنان ، ويعني ه���ذا ان هناك قواعد )للتكوين يف الفنون الت�صكيلية ( 
م�صتم���دة م���ن الطبيعة التي تعد مو�صوع���اآ خ�صباآ ، ثم ياأتي دور الفن���ان ويقوم بت�صخريها  يف 
اغلب اأعماله الفنية مما يجعله ينظم تلك القواعد يف التكوين الفني . ان هذه الروؤية ا�صهمت 
يف ن�ص���وء الدرا�صات الت���ي تهتم مبعرفة العاقة ب���ني االن�صان والطبيعة وب���ني الطبيعة والعمل 
الفن���ي ؛ طبيع���ة التكوي���ن الفني ، وه���ذا ما جنده يف ف���ن الر�صم مثا من خ���ال الن�صب التي 
تعتم���د على قواعد ريا�صية اأر�صى قواعدها امل�صريون القدماء وانتقلت اىل االغريق والرومان 
وايطالي���ا يف ع�صر النه�صة )14( اإن للتكوين الفني قيم���ًا جمالية تن�صاأ من اهتمام االن�صان باأي 
�ص���ي يحيط به عن طريق ا�صب���اع رغبتة يف تنفيذ العمل الفني كما يعتم���د على امكانية الفنان 
يف التعب���ري بو�صاطة عنا�صر العمل الفن���ي )15( ويربز هنا اجتاهان يف القيمة اجلمالية للتكوين 
الفن���ي يف الفن���ون الت�صكيلية ، احدهما يوؤكد اأن العمل الفني عبارة عن عامل تاأريخي حمدد يف 
وقت ويتغري ، اأي اإن الفن متغري لكونه مت�صا بو�صع اجتماعي يعرب عن مرحلة ما . واخر يوؤكد 
ان القيم���ة اجلمالية ال تتغري وامنا تك���ون ثابتة حتى لو تغريت الظروف التاأريخية )16(  للتكوين 
الفن���ي اأذن قواع���ده امل�صتمدة من الطبيعة يعتم���د عليها الفنان عند متتع���ه بالروؤيا وا�صتيعابه 
ملو�صوع���ات خمتلفة منها، ث���م يجد ا�صلوبًا يف التعبري عنها ف�صا ع���ن اعتماده على ما يحملة 
م���ن فك���ر ، وال �صيما اأن الفنان ينفذ عماآ فنيا وال ياأتي به منذ اللحظة االأوىل اأو الفكرة االأوىل 
للتكوين الفني . وقد يحتاج الفنان زمناآ طوياآ  لكي مير مبرحلة زمنية تعرب عن الع�صر الذي 
ينتم���ي اليه )17( كما يعتمد التكوين الفني يف الفن���ون الت�صكيلية على عدة ا�ص�س ، منها التوازن 
Balance ونعن���ي به كيفية تع���ادل القوى داخل التكوين الذي جاء نتيجة لاح�صا�س الغريزي 
يف العم���ل الفني وله دور ا�صا�صي يف ال�صعور بالراحة عند تقومي هذا التكوين واب�صط مثال على 

التوازن هو االن�صان باأعتدال ج�صمه وتوازنه )18( 
اأم���ا اأه���م مرتك���زات التكوين يف فن���ون الت�صكيل ومنها ف���ن اخلزف على نح���و خا�س ، فيمكن 

ايجازها كاالأتي :-
 )التكوين���ات االنت�صاري���ة(  : Spreed Compostions او تكوينات االنت�صار : وفيها تكون 
14 (ري���د ، هرب���رت ، الفن الي���وم ، مدخل اىل نظرية الت�صوير والنحت املعا�صرين ، تر: حممد فتح���ي وجرج�س عبده ، م�صر ، دار املعارف 

،1989،�س8-5 .
15 ( ب���ريي ، رال���ف بات���رن : اف���ات عربي���ة ، ترجمة :عبد احل�ص���ن عاطف �صام ، القاه���رة ، موؤ�ص�ص���ة فرانكلني للطباع���ة والن�صر ،1968 ، 

�س13-11 .
16 ( عبود ، عطية ، جولة يف علم الفن ، ط1 ، بريوت ،املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر ،1985، �س29.
17( �صالح ، قا�صم ح�صني ، االبداع يف الفن ، جامعة املو�صل ، دار الكتب للطباعة والن�صر ، �س75 ، 1988.

18 )ريا�س ، عبد الفتاح ، التكوين يف الفنون الت�صكيلية ، امل�صدر ال�صابق ،�س11.
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الوح���دات موزع���ة بطريقة متجان�ص���ة ومنتظمة من دون مرك���ز لا�صعاع او نقط���ة للرتكيز او 
التاكيد.

)التكوينات االإيقاعية( harmonical: وفيها توجد ايقاع فراغي او ايقاع يف التوزيع الن�صبي 
للم�صاحات وهي ثاثة انواع : 

)التكوينات املحورية(  Axial Composition: وفيها تنتظم املكونات حول حمور مركزي 
خا�س بال�صكل الرئي�س او جمموعة اال�صكال الرئي�صة التي ترتكز على عدد من املحاور. 

) التكوين���ات املركزي���ة(  : Centrak Compositionوفيه���ا ت�صع املكون���ات او ت�صدر او 
تتعلق بنقطة مركزية اجلاذبية 

  )التكوين���ات القطبي���ة( :polarized Composition وتتك���ون من �صكل���ني متقابلني او 
جمموعت���ني من اال�ص���كال املتقابلة توجد بينهما عاقة حرك���ة )ديناميكية( . وهناك تكوينات 
تعتمد اخلط فقط ومركزة على ال�صكل ، وتكوينات تتم باللون فقط معتمدة الرتكيز على تدرج 
النغم���ات والكثافة اللونية لكنها يف النهاية تخلق ا�ص���كاال طبيعية او هند�صية متخيلة او واقعية 
،وان العدي���د م���ن االعمال الفني���ة تتفاعل فيها اال�ص���كال وااللوان يف تكوين���ات فنية متما�صكة 
موؤك���دة اهمي���ة اعتم���اد كل منها على االخ���رى )19( كان البد م���ن هذا التحلي���ل للتكوين الفني 
ومفهومه وعنا�صره وقواعده وانواعه لكي يكون مدخا للباحث لفهم وفح�س فحوى وجماليته 
يف املدر�ص���ة االنطباعي���ة وم���دى انعكا�س ذلك يف الر�ص���م العراقي املعا�ص���ر ، حيث تتدخل يف 
تنظيم التكوين واجنازه )يف اللوحة( ، واالندفاعات اخلطية واحلركات الرابطة واملعقدة اىل 

الفراغات واالإيقاعات التي لها تاأ�صي�صات يف ال�صكل .  

املبحث الثاين: اجلمال من وجهة نظر املوؤ�س�سات الفكرية:  
 تختلف مفاهيم اجلمال باختاف الفا�صفة واملفكرين اجلماليني من حيث اختاف مناهجهم 
الفل�صفي����ة ونظرياتهم اجلمالي����ة وباختاف التيارات واملدار�س الفني����ة وفل�صفتها .اإذن اجلمال 
ه����و �صم����ة بارزة من �صمات الوجود ان مل يكن ابرز �صمة فيه وهو يتجلى يف كل ركن من اركانه ، 
ومل تك����ن احلي����اة مبختلف مظاهرها وفروعها، تخلو من �صلط����ان اجلمال ، فهو يف الطبيعة ويف 
االن�صان ، ويف االدب ، والفن والفكر معاآ ، وهو نوع التعبري والتناغم واالن�صجام ، ومظاهر اخرى 
كث����رية ي�صع����ر بها الوجدان ، وان مل ي�صتطع التعبري عنها فهو يبق����ى اح�صا�صاآ غام�صاآ ال جند له 

تف�صريًا)*(.
اجلم����ال بدءاآ مم����ا تقع عليه حوا�صن����ا  من اإن�صان وحي����وان ونبات وجماد ، والت����ي �صاءت ارادة 
اخلال����ق ان جتعل منها مرجعيات جمالية الغن����ى عنها ، مرورًا بالنظام املحكم الذي يبدو عليه 
الكون مبجاهيله وجماله . لقد ذهب اجلماليون يف اجلمال مذاهب �صتى ، فهناك من وجده يف 
الطبيع����ة ، واآخرون ع����رثوا عليه يف نفائ�س الفن ، فيما ظنه البع�س جم�صداآ يف عامل املثل ، على 
ان االخت����اف والتباي����ن حيال مو�صوعات اجلمال ، امنا يرجع اىل اأمرين اثنني : االول هو عدم 
وجود معيار دقيق عملي للجمال يربط االذواق جميعاآ .. االمر الثاين : اختاف امللكات العقلية 

19( �صاكر ، عبد احلميد ، العلمية االبداعية يف فن الت�صوير ،�صل�صلة علم املعرفة ، الكويت ،2987 ،�س150-149.
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واخلي����ال لدى االفراد ، فقد ي�صتوعب املتذوق زخم العمل الفني ا�صتيعاباآ �صاماآ .. يق�صر دونه 
مت����ذوق اخر حيال مو�صوع واحد )20( وعليه ان اجلمالي����ة تتحكم فيها م�صتوى ا�صتجاباتنا حيال 
اجلمي����ل ، التي نبع من عواطفنا االن�صاني����ة ، وهي االخرى مو�صع تفاوت ال تخ�صع لقيا�س واحد 
، فيم����ا ن����راه جمياآ ، قد يبدو منفراآ ل�ص����واك والعك�س �صحيح كذلك . وله����ذا يبدو من الع�صي 
الوق����وف عن����د ثوابت ن�صف اجلميل . اجلمالية مثل : الرائع اجلمال ، التنا�صق ، وعنده هو رائع 
ومتنا�ص����ق مو�صوعي واقعي مبقدور املرء فهم����ه وحت�ص�صه )21( وان الفن ال ي�صرتط ا�صاآ الأجناز 
مهمت����ه املو�صوع اجلميل يف م����ا توفره له الطبيعة من معطيات ، فقد ينتزع من املو�صوع اجلميل 
�ص����واء ب�ص����واء ، ما دامت غايته ب����رء اجلمال بالتعبري الفني ، من هن����ا امكن الكام على جمال 
احل�ص����ن ، وجم����ال القبيح ، وذلك بالن�صبة جلمالية حتمية تت�ص����ف بها اال�صياء يف الفن ، بغ�س 
النظ����ر ع����ن كونها ، قب����ل ان تدخل اطاره ، جميل����ة يف طبيعتها اخلام ، او قبيح����ة )22( ولكم من 
م�صه����د او حادث قبيح يف طبيعته ، وقد ا�صتحال بعد العمل الفني وبف�صله جمياآ رائعًا ، طريفاآ 
ميت����ع . كذلك القول يف امل�صاهد او االحداث ذات الو�صفية اجلميلة قبل الفن تراها قد ازدادت 
جم����اال.ان االط����ار الطبيعي مبجمله ، وكما تراه الذات االن�صاني����ة معكو�صاآ يف عد�صة الوجدان ، 
ه����و ينبوع من ينابيع اال�صرتخاء الفني تعزف منه العبقرية م����ا ت�صاء ، وتلتقي ما يتفق وجمالية 

التعبري ، كما تعزف وتنتقي من ينبوع املجتمع للغر�س ذاته ولا�صباب نف�صها )23(
جمالي����ة الطبيع����ة يف االثر الفن����ي ، اإذن ، ال تاأتي  لتقليد اثر جميل فق����ط ، واإمنا يجب ان ننظر 
اىل االعمال الفنية الطبيعية باأنها انتاج فني، اأي اإن هناك دائما اأن�صانا باالإ�صافًة اإىل الطبيعة  
فال�صياغ����ة الفنية ال تعتم����د على الطبيعة وحدها بل على الفنان اي�صاآ وحده اجلمالية تزيد من 
املتع����ة ، فعندما نعج����ب باحل�صا�صية العالية للفن����ان يف تنفيذ عمله الفني فاإنن����ا نك�صف حقيقة 
اجلم����ال الفني ، ولقد ارتبطت هذه اجلمالية، يف البدء، مع التقليد ، وقد عدت اللوحات الفنية 
الت����ي ت�صور الواقع ، اعتماداآ عل����ى الت�صابه ،هي االجمل اال ان هذا احلكم ترافق مع ثاثة امور 
ا�صا�صية هي ال�صيء الذي يجري تقليده ، وما اإذا كان التقليد �صحيحاآ واخرياآ ما اذا كان التقليد 
جمياآ ، ونحن هنا نرى انه مع قاعدة الت�صابه ، توجد قاعدة اخرى هي قاعدة اجلمال )24( ويف 
حقيقة االمر ان الفنان حينما يج�صد الطبيعة فهو يحذف وي�صيف ، يقول دياكروا )ان اخليال 
ه����و ال����ذي ي�صنع اللوحة من واقع الطبيعة(.فقد كان َك����ورو ير�صم يوماآ يف غابه وقد وقف خلفه 
�صخ�س ي�صاهده ، و�صاأله بقوله. “اين اذن يا �صيدي هذه ال�صجره اجلميلة التي ر�صمتها ، فا�صار 
الي����ه ك����ورو من دون ان يتحدث او يلتفت ، اىل اخللف ، فم����ا ال فائدة فيه ت�صوير ماهو قائم وال 
ب����د م����ن الذهاب اىل ابعد من ح����دود الطبيعة ، ان اول مهمة للفنان ه����ي ان يحل االن�صان حمل 

20 )*( اجلمال ال�صامي واملتعايل الذي على ا�صا�صه تق�صم الفنون يف الفكر املثايل اىل فنون جميلة وفنون تطبيقية.( برجاوي ، عبد الروؤوف، 
ف�صول يف علم اجلمال ، دار االفاق اجلديدة ، بريوت ،1981،�س50.

21( اوف�صيا نيكوف ،م.ز، �صمري توقا ، موجز تاريخ النظريات اجلمالية ، تر: با�صم ال�صقا ، دار الفارابي ،بريوت ،1975،�س11.
22( عا�ص���ي ،مي�ص���ال ، الفن واالدب  بحث جمايل يف االنواع واملدار�س االدبية والفني���ة ، من�صورات املكتب التجاري للطباعة والن�صر والتوزيع 

بريوت ،1970 ،�س32.
23 ( عا�صي ، مي�صال ، م�صدر ا�صابق ،�س31.

24 ( برتليمي ، جان ، بحث يف علم اجلمال،1970، امل�صدرال�صابق ، �س322.
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الطبيع����ة ،وان ي�صمو فوقها ،خايل جانب الر�ص����م يزيد ويقل متثياآ للواقع “ هناك ر�صم اآخر “ 
ه����و الذي ي�صتطيع اهم����ال الطبيعة وي�صور طبيعة اخ����رى خا�صة بالفنان ذات����ه{ )25( فاخليال 
الفن����ي ه����و �صيد املل����كات )) و اجلمال يف الطبيعة ال����ذي يتحول اىل فن ما ه����و اال �صور ورموز 
مكت�صب����ة يعطيه����ا اخليال مكانه  ن�صبية .. واخليال هنا هو لي�����س ))بنزوة او رغبة هوى( بل هو 
اخليال االبداعي ، ب�صفته وظيفة ابداعية . ان الفنان يعيد خلق الطبيعة باأ�صلوبه الذي يجعلها 
جميلة ، فالفكرة هي اجلمال الكامل يف ذاته بينما الطبيعة هي اجلمال الناق�س (( )26( لذلك 
يج����ب علينا ان ال نربط الفن باحلياة او الطبيع����ة )من وجهة نظر جمالية( . فالفن يتكامل مع 
احلي����اة كم����ادة خام يعيد ت�صكيله����ا ، ونحن ال جند احلياة جم�صدة ومقل����دة يف لوحة فنية بقدر 
م����ا جن����د عك�صاأي  اننا احياناآ جن����د ان احلياة تقلد الفن ، اكرث مما يقل����د الفن احلياة”)27( ان 
الفنانني الذين تناولو ، ر�صوم الطبيعة ، امثال َكورو ودوبيني ومونيه ومناظر بي�صارو – ج�صدوا 
الطبيع����ة املث����ال اجلميل الذي ينبغي ان تكون عليه اجلمالية الطبيعية ، ان االمر كله يعتمد على 
التعب����ري الفني واالبداع ، وكما قال مارل����و : ))لي�س الفنان العظيم ناقاآ للعامل ، بل هو مناف�س 
ل����ه(( )28( ويف الفن امدت الطبيعة الفنانني بالروؤية الوا�صح����ة وفتحت عيونهم واذهانهم على 

عامل منري بال�صوء واللون ، انها �صفاء ونقاء ال ينتهي .
 ج����اء اهتم����ام الفا�صفة مب�صكلة اجلمال ، نتيجة الهتمامه����م الفل�صفي ، فقد بحثوا ، يف بادىء 
االم����ر بالنظام الكلي للوج����ود يف بحث ميتافيزيقي يف حماولة لرد الك����رثة امل�صادة للموجودات 
اىل مبداأ اوا�صر اقت�صت انها �صر النظام وا�صا�س املعقولية ال�صاملة للوجود ، لذلك كان بحثهم 
يف الك����ون ، يف احلقيق����ة . بحث����ا عن النظ����ام و الرتتيب والوحدة املن�صقة لل����كل اجلامعة له ، يف 
تالي����ف وان�صجام وقد طبق الفا�صفة اليونان ه����ذا املبداأ اجلمايل على فنون الت�صوير والعمارة 

يف حتقيق االتزان واالئتاف )29( 
اأن املتتب����ع لفل�صف����ة الفن على وفق الروؤي����ا املثالية تقف عند اأراء �صق����راط  وافاطون  وار�صطو 
)فاجلم����ال عن����د �صقراط ه����و جمال هادف من اج����ل غاية فا�صلة، الأنه ع����د اجلمال من �صمن 
االفع����ال الفا�صل����ة الت����ي ته����دف اىل الف�صيل����ة االخاقية ، لذا فه����و يوؤكد ان اال�صي����اء ان كانت 
)اج�صام����ا ، اأ�ص����كاال ، ا�صواتا ، عادات( تعد كذلك ب�صبب منفعته����ا والوجهة التي ت�صتخدم من 

خالها ، اأو اللذة التي حتدثها ()30(
اأما افاطون يف فريى : )ان اجلمال هو ال�صيء الذي يجعل كل اال�صياء اجلميلة جميلة( مقررًا 
به����ذا ان �صفة اجلمال ال تنطبق عل����ى اأي �صيء يف االر�س مامل يحمل �صمات من املفهوم املطلق 
ال����ذي يعده اي�صاآ اخلري املطلق . ومن الوا�صح هنا ان مفهوم اجلمال عند افاطون ينق�صم اىل 
ق�صم����ني ا�صا�صيني هما املفهوم املطل����ق الذي ينتمي اىل عامل املثل وهو اجلمال احلقيقي الكامل 

25 ( برتليمي ، جان ،  امل�صدر  ال�صابق ، �س249.
26 ( هيغل ، فكرة اجلمال ،م�صدر �صابق 252.
27(برتليمي ، جان ،  امل�صدر ال�صابق ،�س256.

28( برتليمي ، جان ، نف�س امل�صدر ،�س256.
29 ( اأمني ، عثمان ، ديكارت ، القاهرة ، مطبعة االجنلو ،1976،�س18.

30 ( مطر ، امرية حلمي ، فل�صفة اجلمال، دار ال�صوؤون الثقافية العامة ، العراق 1984،�س22.  
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. ث����م اجلمال االر�صي املح�صو�����س الذي يحاكي ذلك املثال ويكون جمي����اآ بقدر تلك املحاكاة او 
بق����در ما يقرب منه )31( على غرار ذلك اتخذت التف�ص����ريات اجلمالية عند ار�صطو منحى اكرث 
عقانية . حيث رف�س اواًل عامل املثل كما هو معروف متجاوزاآ بذلك معتقدات ا�صتاذه افاطون 
)بالرغ����م من انه اأخذ مببداأ املح����اكاة يف الفن اال انه مل يتناولها كما هي عند افاطون بل لقد 
تطور هذا املفهوم عنده بحيث ا�صبح من املمكن ان تتعدى املحاكاة حدود الطبيعي اىل تطويره 
وخل����ق ما هو جديد انطاق����اآ منه . ي�صاف اىل ذلك ان االبداع الفن����ي ا�صبح خا�صعًا كما ظهر 
عند ار�صطو لقواعد ومعايري نقدية بعيدة عن امل�صمون االأ�صطوري الذي �صاد يف الفرتة ال�صابقة 
ل����ه( )32( وبذا يوؤك����د اجلمال املثايل اجلوهر والبن����ى الهند�صية ال�صريح����ة اجلمال املطلق كما 
دع����ا الي����ه افاطون .واجلمال يف الفل�صف����ة املادية تت�ص����ح يف اراء كارل مارك�س على الرغم من 
تاأث����ريات هيغل  يف العديد م����ن االجتاهات الاحقة عليه ، وعلى راأ�صه����ا املارك�صية حيث اعتنق 
مارك�س جدلية هيغل  وطبقها على اجلانب االقت�صادي واالجتماعي لقيمة الفن من وجهة نظر 
املارك�صي����ة . اإن االأحكام واملعايري املحددة قد نبعت وتبلورت ب�صورة تلقائية تقريباآ من م�صمون 
النظري����ة ذاته����ا ويو�صفها نتيجة منطقية لها . حيث كان ه����دف املارك�صية من�صباآ على املجتمع 
وعاقات����ه االقت�صادية وال�صراعات الطبقية ويب����دو ان اجلمالية املارك�صية ت�صع �صروطاآ معينة 
الأي ف����ن . وترتكز هذه ال�صروط يف عاقات االنتاج وتعتمد على الو�صع الطبقي حتديداآ يف حني 
ي�صكل املجتم����ع ب�صورته الطبقية و�صراعاته املادية مادة التمثي����ل اجلمايل.وعلى هذا اال�صا�س 
فالتف�ص����ريات املارك�صية تعيد كل االإبداع����ات التاريخية ال�صهرية على غ����رار اعمال �صك�صبري او 
د�صتيوفي�صك����ي او هو جزء يف جماالت الفنون االأخ����رى اإىل ا�صلها يف ال�صراعات الطبقية. غري 
ان الفني او اجلميل يف املفهوم املارك�صي ال يتوقف غند هذا املعنى امل�صتنبط ا�صتباطاآ من �صياق 
التط����ور اجل����ديل املادي . وامنا ميتلك و�صعاآ اآخر مرتبط����اآ بالعبقرية التي تدون او تثبت حاالت 
الوع����ي املرتتب����ة على ذلك الواقع املتطور بو�صفه حلظة من حلظ����ت التاريخ اأي ان العمل الفني 
ه����و الذي يبدع����ه الفنان او العبقري ا�صتجابة لوعيه التاريخ����ي يف �صكل غري عادي ويتلاءم مع 
ذل����ك مع اللحظة التاريخية الت����ي يج�صدها.ويبني مارك ان االبداع الفني واالدبي ، يف فرتة من 
الف����رتات ، هو انعكا�����س للواقع ال�صيا�صي واالخاقي للطبقة احلاكمة يف تلك الفرتة . وعلى هذا 
اال�صا�����س تكن االداب والفن����ون من االمور التي حتتمها العاق����ات االجتماعية فتعك�صها ب�صورة 
تلقائي����ة لكنه����ا ال تكون كذلك اإال بع����د حتويلها اىل وعي لدى الفنانني الذي����ن يعربون با�صلوبهم 

اخلا�س ،عن جوهر جمتمعاتهم وم�صمونها )33(
ان الكيفية اجلمالية ال تنت�صب اىل املو�صوعات من حيث هي مو�صوعات وامنا هو وليدة ا�صقاط 
يق����وم به الذهن على تل����ك املو�صوعات ، وهو اال�صل يف تعريف اجلمال . واأنه يريد ان يو�صع من 
مفه����وم اخلربة اجلمالية لكي يجع����ل منه ظاهرة ب�صرية عامة ت�صاح����ب �صتى خرباتنا اليومية 
فلي�س هناك حد فا�صل يعزل اخلربة اجلمالية عن احلياة العلمية او ياتي بالفنون اجلميلة عن 

31 ( ابو ريان ،حممد علي ، فل�صفة اجلمال  ون�صاأة الفنون اجلميلة ، اال�صكندرية ، دار املعرفة اجلامعية ، 1985 ، �س908.
32 ( عبد الكرمي ، هال خالد ، االغرتاب يف الفن ، ط1 ، من�صورات جامعة  قار يون�س ، بنغازي ، با ، �س25.

33 ( عبد الكرمي ، هال خالد ، امل�صدر ال�صابق ،�س53.
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ال�صناعات والفنون التطبيقية )34(
وعليه ترتكز جماليات التكوين على موؤ�ص�صات الفكر ال�صاغطة يف الفل�صفة ، ففي الفل�صفة املثالية 
يتح����دد اجلمال يف املثل الهند�صية واال�صكال املجردة و�صواًل لعانية جتد توافقًا وروؤيا اأفاطون 
يف ال�صكل الهند�صي ، اما عند املاديني فريتبط بالروؤيا ذات النزعات الواقعية اال�صرتاكية ويرى 
الوجوديون ا�صرتاط الفن باالخرتاق واحلرية والبحث عن املجهول والربجماتية تلتزم الوظيفة 

واالداء يف التجريد واخلربة وحتوالته .

موؤ�سرات االإطار النظري
يتمثل التكوين يف الفنون الت�صكيلية  من جمموعة عنا�صر، وحدات مرئية تتمثل باخلط ، االجتاه 
، ال�ص���كل ، احلجم ، الن�صيج ، واللون ، وكذلك القيمة اللونية والتي يقوم الفنان بتنظيمها على 

وفق العاقات بني عنا�صره 
يعتمد العمل الفني على  لتكوين املرتبط باالأفكار التي يحملها وعاقته بالبيئة واحلوادث التي 

حتيط به وتوظيفها يف العمل الفني .
يتن���وع التكوين الفني �صمن متثيات حمددة، هي التكوين���ات االنت�صارية وااليقاعية واملركزية 

والقطبية . 
تختلف مفاهيم اجلمال باأختاف الفا�صفة واملفكرين اجلماليني من حيث اختاف مناهجهم 

الفل�صفية نظرياتهم اجلمالية وباأختاف التيارات واملدار�س الفنية وفل�صفتها.
ان اجلمالية حتكم م�صتوى ا�صتجابتنا حيال اجلميل الذي تنبع من عواطفنا االن�صانية.

الف�سل الثالث
اجراءات البحث 

جمتمع البحث :
يت�ص���ع جمتمع البحث لنتاج وفري من االعمال وذلك لغزارة انتاج اخلزافني  وبناًء على ذلك مل 

ي�صتطع  الباحث حتديد جمتمع بحثه لكرثة تلك االعمال اخلا�صة بالفنانني اخلزافني .

اداة البحث: ومتثل هذه االداة �صور االأعمال الفنية والت�صورات اأو املوؤثرات اخلا�صة باالطار 
النظري 

منهج البحث  : انتهج الباحث املنهج الو�صفي التحليل 

عينة البحث : اختار الباحث مناذج عينته ب�صورة ق�صدية وعلى وفق  مايحقق اأهداف 
بحثه ومتثلت باأربعة اعمال لفنانني عراقيني .

34  ( ابراهيم ، زكريا ، فل�صفة الفن يف الفكر املعا�صر ، القاهرة ، دار م�صر للطباعة ، 1967،�س233-232.
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حتليل العينة رقم )1(
ا�سم الفنان �سعد �ساكر 

ا�سم العمل : رجل واأمراأة       
يتكون العمل الفني يف بنائه  العام من قطعتني 
متناظرت����ني مت�صابهت����ني تقريب����ًا  احداهم����ا 
بقابله����ا تقعر يف اجلهة االخرى .وكان الفنان 
يح����اول اأن يوح����ي ان هاتني القطعت����ني ا�صبه 
)بالقف����ل واملفت����اح( اأو ان القطع����ة الواح����د 
تكم����ل االخرى  ان الفنان ق����د و�صع القطعتني 
ب�صكل متقابل بينهما ف����راغ مما يحقق ف�صاء 
بينهم����ا ي�ص����اف اىل الق�ص����اء املتحق����ق بفعل 
طبيعة التقعر ل����كل منهما عند االعلى ظهرت 
جمالي����ات التكوين يف ه����ذا املنجز من خال 
عاق����ات �صكلي����ة متثل����ت وحقق����ت الف�ص����اء 

الداخل����ي ل����كل من القطعتني ف�صا عن الق�صاء بفعل و�صع الفن����ان م�صافة حمددة ، ويت�صح اأن 
حج����م القطعت����ني يف هذا العمل الفن����ي غري مت�صاوي����ني اإذ جاء اجلزء االمي����ن اكرب من اجلزء 
االي�ص����ر يف ا�صارة من اخلزاف �صعد �صاكر اىل املراة والرجل وميثل احلجم االكرب للرجل بينما 
ميث����ل اجل����زء االبي�س املراأة ف�صا عن اننا لو الحظنا كل ج����زء يف تكوينه م�صتقًا لراأينا ان كل 
منهما ميثل عمًا فنيًا م�صتقًا ،  وي�صري اأحدهما اىل تكوين خزيف لوجه جانبي الأمراأة مقت�صر 
عل����ى مقدمة ذلك الوج����ه ، كذلك التكوين الثاين الذي ميثل بدوره وج����ه جانبي لرجل مقت�صر 
عل����ى اجل����زء االمامي منه اي�ص����ًا. وهذا ميثل قدرة اخل����زاف �صعد �صاك����ر االبداعية والفنية يف 
تكوينه الفني هذا ي�صاف اىل ذلك ان اخلزاف �صعد �صاكر ا�صتطاع اأي�صًا يف عمله هذا ان يحقق 
م����ن خال هذا التكوين يف قوام����ه العام وجه اأمامي م�صتغًا الف�ص����اء املتحقق بني اجلزئني يف 
االمن����وذج املذك����ور ، وعلى الرغم من جتريديته العالية وتب�صيطه قد يتفق التكوين هنا على نحو 

ما والروؤية املثالية يف البحث عن اجلوهرين من خال اال�صتدعاءات الهند�صية الوا�صحة. 

حتليل العينة رقم )2( 
ا�سم الفنان : ماهر ال�سامرائي 

يتك���ون العمل الفن���ي يف هذه العين���ة من كتلة 
معمارية كبرية وكانها مكونه من قبة ا�صاميه 
مل�صج���د ق���دمي ته���دم �صطره���ا اىل جزئ���ني 
مت�صاوي���ني وق���د اتخ���ذت اللون الف���ريوزي يف 
حني ا�صتقرت ه���ذه القبة املفرت�صه على عمل 
جمموعة اعمدة غ���ري منتظمة وغري مت�صاوية 
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االرتف���اع اذ ترتفع يف و�صطها وتنخف�س يف جوانبها ب�صكل تدريجي لتنتهي باعمدة �صغرية �صوداء 
جعلها اخلزاف احلدود اخلارجية اجلانبية للكتلة املعمارية املتحققة حتت القبة ، تلك الكتلة التي 
حتقق���ت من االعمدة غ���ري مت�صاوية ، حققت جدارًا غري منتظم الواجه���ة فجاء يف بروزات بفعل 
خ�صو�صية كل عمود ا�صهم يف بناء اجلدار املفرت�س تتحقق جماليات التكوين يف هذه القطعة من 
موؤ�صرات اهمها . ان اخلزاف قد ا�صتدعى عن�صر القبة اال�صامية ولونها وانت�صارها الذي يذكرنا 
بن�ص���ب ال�صهيد للنحات ا�صماعيل فتاح ال���رتك وان جاء االن�صطار ان جماليات التكوين الفني يف 
ه���ذه العينة ممثل���ة بخروج الفنان عن املاألوف م���ن اال�صكال والتقنيات والي���ات االجناز واظهاره 
الغريب اجلديد ، اذ ال ت�صري اال�صكال املتحققة للتكوين اخلزيف اىل كونه عما فنيا خزفيا تقليدا 
يف ال�صكل واالداء واالظهار فال�صكل غري ماألوف وغري معروف ماذا يعني هذا ال�صكل او التكوين ؟ 
وه���ل هذا ما اراده اخلزاف ، انه نوع جديد م���ن التمثيل احلايل للتكوين اخلزيف املعا�صر. ف�صا 
عن عن�ص���ر اللون وتداخاته وت�صادات���ه وكذلك ت�صادات امللم�س بني القب���ة واالعمدة املفرت�صة 
الت���ي ترتكزعليها . متيزت بديناميكية التكوين يف كل  منهم���ا حيث عن�صر اللون وامللم�س ووجود 
ن�صو����س كتابي���ة على تلك االعمدة التي ج���اءت وكاأنها جدران غري منتظم���ة حتمل ن�صو�س غري 
منتظم���ة م���ن حيث ترتيب ال�صطور اأو طبيعة اأو نوعيه اخلط العربي املتحقق عليها وعملية النحت 
فيه���ا لتلك اخلط���وط والكتابات ، على اأن هن���اك فراغًا معتمًا حاول الفن���ان حتقيقه بني �صطري 
القب���ة ذات الل���ون الفريوزي وما حتت هذا الفراغ لي�صري الفن���ان ماهر ال�صامرائي من خال هذا 
الف���راغ اىل مكان املح���راب وموقعه الذي ميثل واجهة القبلة عن���د امل�صلمني واملتحقق يف امل�صاجد 
كاف���ة . وبناًء على ذلك فق���د ج�صد الفنان جماليات تكوينه من خال ا�صتدعائه لعنا�صر معمارية 
ا�صامي���ة ون�صو�ص���ًا خطي���ة عربية متنوعة او من خ���ال منجز معماري ا�صام���ي كبري يف هياأته 
العامة التي ا�صتثمرها الفنان ب�صكل ابداعي جديد وخاق يف تاأكيده اأي�صًا الت�صادات املتنوعة بني 
ال���وان القبة واجلدران  احلاملة له ، وكذلك للملم�س وت�صاداته بني القبة واجلدران اي�صًا اإ�صافة 
اىل حتقيق ت�صادات �صوئية وظلية بني تداخات وبروزات املنجز اخلزيف الذي كاأنه يذكرنا باأحد 
االث���ار اال�صامي���ة يف وادي الرافدين العظيم ليوؤكد ا�صتلهام الفن���ان حل�صاراته املبدعة اخلاقة 

متوافقة وفل�صفة الفكر اال�صامي من حيث داللة احلرف يف التكوين. 

حتليل عينة رقم ) 3( 
ا�سم الفنان : احمد الهنداوي 

يتكون العمل الفني يف هذه العينة 
م���ن جمموعة م���ن اال�صكال غري 
املنتظمة الت���ي تبدو كاأنها اأ�صاء 
ا�صي���اء او بقايا لعنا�صر ع�صوية، 
يف ح���ني تداخل���ت فيه���ا االألوان 
املت�ص���اده م���رة واملن�صجم���ة مرة 
اخرى وكاأنها مواد حمرتقة فيما 

م. م. رائد اأحمد عليجماليات التكوين يف االأعمال اخلزفية العراقية املعا�صرة



60 األكاديمي

تات���ي عنا�صر �صكلية اخرى مثل قناين االل���وان. وقد و�صع اخلزاف هذه املجاميع ال�صكلية على 
قاعدة زجاجيه �صفافة بي�صاء اللون مما حققت ت�صادا لونيا بني التكوين اخلزيف العام وقاعدته 
الزجاجي���ة .يتميز املنجز اخلزيف يف ه���ذه العينة بكونه ميثل تكوينا غريبا خرج عن ال�صياقات 
املاألوف���ة يف العاقات ال�صكلي���ة واجلمالية ، فجماليات التكوين هنا جت�ص���دت بفعل الت�صادات 
اللوني���ة ال�صكلية املتحققة للتكوين اخلزيف ، فهناك ا�صكال غري منتظمة مكونة من مواد طينية 
حمروقة بدرجات حرارية خمتلفة يف حني هناك اخرى جاهزة حققت ت�صادا �صكليا ولونيا اخر 
.تذك���ر العاقات للتكوين هنا على مبداأ الق�صاءات اللوني���ة من خال ا�صتدعاء املربع الف�صي 
واجلزء االخر يف اال�صفل ، وكذلك اجلمالية ق�صاءات ال�صكلية للعنا�صر غري املنتظمة املتداخلة 
يف عم���وم التكوي���ن قد حقق الفنان هذه القطعة اخلزفية بفع���ل القدرة التنظيمية املميزة التي 
ا�صتط���اع فيها حتقيق ه���ذه التلقائية املحققة يف الفعل الفني ، اذ تبدو القطعة وكاأنها جزء من 
ار�س متموجة غريبة على �صفاف ال�صواطيء او�صفاف االنهار ، هذه ما اأكده الفنان يف حماولة 
لتحقيق تلك التلقائية املرجتاة من خال جتاوزه للماألوف املنتظم املحاكي املازم لفن اخلزف 
وعنا�ص���ره التقليدي���ة ، فالفنان مل يحق���ق تكوينًا ينتمي اىل اخلزف التقلي���دي ، بل جاء وكاأنه 
مركبا خليط بني النحت واخلزف ومواد اأولية مثل الزجاج الذي اتخذ منه الفنان اأر�صية لعمله 
الفني ، وبني كتل غري منتظمة وكاأنها قطع خ�صب حمروق لتعطي يف تكوينها قوامًا متغريًا غري 
منتظم ال ي�صري اىل داللة معينة ، حيث ركز الفنان يف حماولة اي�صاله على جتاوزه املاألوف من 
اال�صكال واخلامات والهياأت ليعطي ثيمة جديدة يف عامل اخلزف العراقي املعا�صر ، وان كانت 
فك���رة الفنان مل ت�صل اىل متلقية لعدم توفر منطقي���ة االأداء  وكان العمل جاء كيانًا جمهواًل ال 
ميك���ن الك�صف عن معامله واأ�صراره ومعانية اإنه الفن املعا�ص���ر وجمالياته اجلديدة الغربية مبا 

ميتلكه من غرائبية متوافقة والفل�صفة الوجودية . 
                                                                                                                                                      

   حتليل العينة ) 4 (
ا�سم الفنان “ �سنيار عبد اهلل “ 

يتاأل���ف العم���ل الفن���ي يف ه���ذه القطعة  من 
تكوي���ن ج���داري م�صتطي���ل ال�ص���كل وقائ���م ، 
يت�ص���در اجل���زء العلوي في���ه �صريط عري�س 
ذو ل���ون ف�صي ، لتحقيق ت�صاد لوين مع اللون 
العام لعم���وم التكوين الذي جاء ا�صفر اللون 
يف معظمه وف�صيًا يف موا�صع اخرى يف ا�صفل 
التكوي���ن ، متيزت م�صاح���ات التكوين ب�صفه 
امنوذجية اللونية املتداخلة التي جاءت كاأنها 
م���ادة من�صه���رة او م�صاح���ة ار����س غرينية 
لتح���دث ا�ص���كااًل غريبة ذات �صق���وق وثقوب 
غ���ري منتظم���ة وتتمي���ز العاق���ات اجلمالية 
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للتكوين الفني يف هذه القطعة اخلزفية باأنها قطعة قد خرجت عن ال�صياق املاألوف يف اخلزف 
ف���ا حدود لل�صكل وال انتظاما ، بل هنالك تداخل �صكلي بحيث تتا�صى امل�صاحات وتتموج تبدو 
وكاأنها من�صهرة متموجة الر�س غريبة ، يف حني ف�صل اخلزاف تكوينه با�صافة املربع الف�صي 
يف اعل���ى التكوي���ن ، ومما اح���دث عاقة لونية مع اجل���زء اال�صفل فيه وجود ل���ون مماثل للون 

ال�صريط املربع يف االعلى .
يتمي���ز العمل الفني هنا يف هذه العينة بكونه مل ياأت حمددًا بحجم م�صتقل ل�صكل معني ن�صتدل 
على جمالياته ومعانيه ، بل جاء هاميًا وكاأنه ج�صد هامي ال ثبات له او جزء من ار�س غرينية 
عل���ى �صواطئ االنه���ار والبحار اأو كاأنها ا�صكال تعرب عن وجود حيوان���ات جتريدية اأو مب�صطه . 
حاول اخلزاف �صنيار عبد اهلل ان يعطي اجلو العام من خال تاأكيده  عمومية اأو طغيان اللون 
البيجي وت�صاده مع اللون الف�صي من جهة ، وهامية تكوينه الفني اجلديد ، لي�صري اىل جمالية 
جدي���دة يف عامل اخلزف العراقي املعا�صر فاالأمنوذج هنا مل ي���اأت باأ�صكال تقليدية حمددة يف 
هي���اآت اأو هي���اأة ، ب���ل جاء منت�صرًا متموج���ًا وكاأنه ال  حدود له يف ار����س  غرينية االطيان وهذا 
م���ا يوؤك���د بحث الفنان �صنيار عبد اهلل عن جماليات جديدة يف عامل���ه الفني املميز ، بعيدًا عن 
اال�صكال والهياآت التقليدية يف فن اخلزف املعا�صر ، جند توافقًا والروؤية الربجمانية يف تفعيل 

اخلربة واالداء يف تقنيات ال�صطح.

نتائج البحث
حتقق���ت جمالي���ات التكوين يف اخل���زف العراقي املعا�صر  حتققت يف جت���اوز الفنان للتقيدات 

التقليدية يف اخلزف وا�صكاله ونظمه كما يف اعمال �صنيار عبداهلل واحمد الهنداوي . 
ج���اءت جماليات التكوين يف اخلزف العراق���ي املعا�صر من خال تب�صيط ال�صكل وجتريده كما 

ح�صل ذلك يف اعمال �صعد �صاكر . 
متي���زت جماليات التكوين يف اخلزف العراقي املعا�صر بال�صمة املعمارية لل�صكل اال�صامي كما 

جاء يف اعمال ماهر ال�صامرائي . 
متي���زت جماليات التكوي���ن يف اخلزف العراقي املعا�صر بالت�صاد الل���وين وال�صكلي كما جاء يف 

اأعمال �صنيار عبد اهلل واحمد الهنداوي 
مت ا�صتثمار اخلط العربي وتنوعه يف �صطوح القطعة اخلزفية لتحقيق جماليات التكوين اخلزيف 

املعا�صر كما جاء يف اأعمال ماهر ال�صامرائي . 

اال�ستنتاجات
جاءت جماليات التكوين يف اخلزف العراقي املعا�صر ب�صكل مميز وابداعي غري تقليدي .

حقق اخلزاف العراقي املعا�صر جماليات التكوين من خال ا�صتخدامه خامات جديدة.
حتقق���ت جمالية التكوين يف اخلزف العراق���ي املعا�صر  بفعل ا�صتلهام الفنان  لاثر االإ�صامي 

يف احلرف العربي ، اللون الفريوزي ، �صكل ال�صلة كما يف عينة اخلزاف ماهر ال�صامرائي .
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