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 مناهج وطرق تدريس التربية الفنية

 التربية الفنية وبناء الشخصية اإلبداعية  

 

 للخزف المعاصر والتعبيريستكمال المفهوم البنائي إلل مكمالت الشكاثر 

Curricula and methods of teaching art education 

Art education and creative personality building 

 الملخص

قة بين النظام البنائي وباقي العناصر األخرى المكونة لهيئته جاح العالتتحدد قيمة العمل الفني الخزفي بمدى ن

لتحصايلي  أو التعبيرياة هاى النتاا  ا   فى إظهار جمالياات العمال وقيمتاه ي حيات تعتبار السيماة ساواء التشاكيلية         

المطلسة المعاصرون إلى إعالن رغبتهم فى الخرو  من حيز النفعية  الخزافون واتجه للعمليللطريسة البنائية 

 .خامات لها مضمون وظيفي تعبيريالطين ب باستكمالالتعبير و حيز النفعيةمستسلة بذاتها إلى  من خامة

الخزفياة ومكمالتهاا لابعل الفناانين الخازفين مان        لألشاكال تستعرض الدراسة السادرات التشاكيلية والتعبيرياة    

اسالو   ما  خاماة الطاين فاي صاياغة تشاكيلية متكاملاة و        فاي اساتكمالها  لعديد مان الخاماات المختلفاة    ل تناولهم

 تعبيري له معني.

فاى أعماال    والتعبيري البنائيمكمالت الشكل في تحسيق المفهوم  االفادة منذا البحت ه الدراسة: يهدفهدف 

 لمعاصر.الخزف ا

المحاور   الخزفيالشكل  لمكمالتوالتعبيري  يتناول المفهوم البنائي محوين المحور االول على يرتكز البحت

زف الشااكل فااي مجااال الخاا مكمااالعاارض وتحلياال لاابعل ماان أعمااال الفنااانين العااالمين الااذين تناااولوا  الثاااني 

 المعاصر.

الاذى يتنااول وصات وتحليال لمختاارات مان األعماال الخازف وتحدياد           التحليلاي يتب  البحت المنهج الوصفي 

العالقة بين مكوناتهاا مان خاالل التحليال والتفساير والمسارناة وصاوال إلاى المعناى الحسيساي لمفهومهاا البناائي             

 المعاصر. الخزفيودورها فى تشكيلها  والتعبيري

لمكمااالت الشااكل الخزفيااة أهميااة بالوااة فااى فنااون الخاازف المعاصاار حياات تعااد ماان أ ثاار تسنيااات    -1النتااائج :

 قدرة على تحسيق المفهوم البنائي والتعبيري لهيئة العمل الفني الخزفى. تشكيل الخزفية ال

احة االتجاهاات الفنياة التاى تثارت سا     م  االشكال الخزفياة مان   المكمالت بخاماتها المختلفة  استخداميرتبط -2

 والتعبيري والتر يبي والبنائي. التجريديالفنون المعاصرة  االتجاه 

فى  الخزفيمكمالت الشكل  استخدام تناولت المعاصر التي الخزفية عمالمن التجار  لل التوصيات: االستفادة

   التدريس.
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ASTRACT 

The Effect of Formal supplements to complement the structural and expressive 
concept of contemporary ceramics 
The value of the ceramic art work is determined by the extent to which the 
relationship between the structural system and the other elements of its 
structure is successful in demonstrating the aesthetics and value of the work. The 
value of both the plastic and the expressive is the productive result of the 
structural method of work. Independent and self-contained, and expression by 
complementing clay with raw materials with expressive functional content. 
The study reviews the plastic and expressive abilities of ceramic forms and their 
supplements to some ceramic artists from their handling of various raw materials 
in their synthesis with the clay material in an integrated form and expression 
style. 
Objective of the study: This research aims to benefit from form supplements in 
achieving the structural and expressive concept in the work of contemporary 
ceramics. 
The research focuses on the themes of the first axis, which deals with the 
structural and expressive concept of the ceramic form. The second axis presents 
and analyzes some of the works of the world artists who took up the complete 
form in the field of contemporary ceramics. 
Research Methodology The research follows the descriptive analytical method 
which deals with the description and analysis of the selected works of ceramics 
and determining the relationship between their components through analysis, 
interpretation and comparison to the true meaning of its structural and 
expressive concept and its role in its contemporary ceramic formation. 
Results: 1 - Ceramics formulations are very important in the art of contemporary 

ceramics, which is one of the most techniques of ceramic formation capable of 

achieving the structural and expressive concept of the ceramic art work. 

2 - The use of supplements is related to different materials with ceramic forms of 

artistic trends that have influenced the arena of contemporary art such as 

abstract, expressive, structural and structural direction. 

Recommendations: Utilizing the experiments of the ceramic workers in general 

dealt with the use of ceramic form supplements in teaching. 
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 المسدمة

فأتجاه عادد مان     االخيارة  اآلوناة فاي  و المفكارين  فكار الخازفين   شول مفهاوم مكماالت الشاكل الخزفاى             

تشاكيلي فاى ءاوء مفهاوم       مصاطل  فى مجال الفن الى تعريات مفهاوم مكماالت الشاكل      والباحثينالمفكرين 

الواحااد بحياات تثااري  الفناايالفنااون المعاصاارة فمكمااالت الشااكل هااو التوافااق بااين أ ثاار ماان خامااة فااى العماال   

بمادى  ي وتتحدد قيمة العمل الفني الخزفاي  (1ص1441)الدمرداشي ( 1معة العمل الفني ذاته )الخامات المجت

المكوناة لهيئتاة فاي إظهاار جمالياات العمال العمال         اح العالقة بين النظام البناائي وبااقي العناصار األخارى    نج

التحصايلي للطريساة البنائياة البنائياة للعمال       وقيمتهي حيت تتبر السيمة سواء التشاكيلية أو التعبيرياة هاي النتاا     

 .(3يص2111)الصال  

 

هناك عالقة ترابطية بين السيم التشكيلية والتعبيرية حيت أن السايم التشاكيلية مصادرها البنااء الشاكلي للعمال         

العناصر وهي الجانب المادي للعمل يويمكان اساتنتا  واساتنتاجها واختبارهاا فاى العمال ياماا السايم          وصياغة

ا يحتويااه ماان شااكل ذي قيمااة تشااكيلية التعبيريااة فهااي الشاايء المعنااوي والوجااداني المتعلااق بالعماال الفنااي وماا 

 .31ميص1446)قطب ي(3)

 

 فاى العشارينات التاي خضاعت إلاى     ونجد االتجاهات الفنية المعاصرة )فنون ما بعد الحداثة (التي ظهرت بعد 

ساس للتحاول نحاو أسااليب وأفكاار جديادة حسسات مادخالت تعبيرياة متعاددة          واالالمحك  الفكر الجديد اصبحت

الفني م  االحتفاظ بطبيعة الخاماة واساتحداا ايساعاات جديادة     حسيق الفكر الفلسفي للعمل معتمدة على أهمية ت

يجااد أبعااد تشاكيلية    إل محر اا  عاامال التشكيل وخاماات اخاري تكاون    بين خامة  المزاوجةلمحتوى الشكل من 

منطلق السعي وراء التحرر والخرو  من الشكل التسليدي لالناا  من  الخزفي رؤية العمل الفنيوفنية لمحتوى 

الاى أشاكال أ ثاار جارأة وتعبيارا ولهااا خصائصاها الفنياة والجماليااة بعيادا عان قيااود الوظيفاة النفعياة لألشااكال           

 .(214) الزغابي صالخزفية 

 

  مشكلة البحت

حول البحت مشكلة تدور  

 المعاصر؟ للخزف والتعبيري البنائي المفهوم على الشكل مكمالت تأثر مدى

 البحت هدف

 .المعاصر للخزف والتعبيري البنائي المفهوم الستكمال الشكل مكمالت تثر من االفادة إلى البحت يهدف

  البحت فرض

 .المعاصر للخزف والتعبيري البنائي المفهوم استكمال فى تثر الشكل لمكمالت ان البحت يفترض

 البحت محاور

 .الخزفى الشكل لمكمالت والتعبيرى البنائي المفهوم يتناول االول المحور

 مجاال  فاى  الشاكل  مكماالت  تنااولوا  الاذين  العاالمين  الفناانين  اعماال  مان  لابعل  وتحليل عرض الثاني المحول

 .المعاصر الخزف
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  المكمالت

 العماال فكاارة بااين الفنيااة الوحاادة تحسااق والتااى الفنااي العماال لعناصاار التنظيميااة العالقااة هااي: التشااكيلية السيمااة

 . ومضمونة

 تحسياق  فاى  التشكيلية السيم درجة مستوى وءوح بمدى عليها االستدالل يمكن نسبية قيم هي: التعبيرية السيمة

 .الفنى العمل مضمون

  المفهوم

 باه  تحايط  التاى  للظاواهر  خاصة ودالالت مفاهيم من الفرد لدى يتكون ما خالل من لألشياء الكلي المعني هو

 .نشأته منذ

 االطار الوصفي والتحليلي للبحت:

 

ماان المعااروف أن الخاماااة تعتباار فاااي مجااال الفناااون البصاارية أسااااس فااي بناااا العماال الفناااي يحياات تنااااول         

الفناااان مناااذ نشاااأته العدياااد مااان االماااات المتلفاااة  اااالطين والحجااار والخشاااب والمعاااادن والمختلفاااة وغيرهاااا     

التاااى تااارتبط بمعتسداتاااه وسااالو ه وأصااابحت الخاماااة   للتعبيااار عااان احتياجاتاااه اليومياااة والفنياااة ي أو النفساااية 

بالنسااابة للفناااان هاااي الوسااايلة المباشااارة لتجسااايد أفكااااره والتعبيااار عااان مكوناااات نفساااه يفضاااال عااان نسااال         

 ثسافته وتطر حياته االجتماعية لآلخرين .

فاااي والشاااك أن  ااال انساااان يساااتطي  ان يااارى الخاماااة ويلمساااها ويشاااكلها يولكااان تتفااااوت قااادرة  ااال فااارد     

ماان نساال مااا يريااد ماان معاااني يبينمااا غيااره ال يااى فيهااا ال شااي      صااياغتهصااياغتها ي فالفنااان قااد يااتمكن فااى   

فانااه ال يسااتطي  أن يعااي ماان خاللااه أي معنااى ي وبالتااالي        صااياغتهال معنااي فيااه يحتااي إذا حاااول     غااافال

دائاام يباال يمكنااه    ال يمكنااه أن ياافثر فااي غيااره أمااا الفنااان فااال يسااتطي  فسااط أن يحااول الخامااة إلااى معنااي           

أن يتعمااق فااى هااذا المعنااي لااى درجااة التااي تجعاال الرائااي ال ياادرك ماان الخامااة ذاتهااا إال االنفعااال الااذى              

 (.11()حسين يص1تعكسه.  )

 

ونجاااد الفناااان قاااد تنااااول الخاماااة مااان خاااالل تسالياااد موروثاااة ي بااال يساااتطي  أن نساااول أن  ااال خاماااة قاااد            

ن خااالل التساليااد الفنيااة نسااتطي  أن نتبااين  ياات عولجاات      أهتماات بهااا التساليااد الفنيااة لدرجااة التخصااص فماا     

ي و ياات تناولهااا وتعاماال معهااا الفنااانون السااابسون فسااد تكااون الخامااة الواحاادة  افيااة للفنااان          فنيااا اال خامااة  

فاااى تناولهاااا للتعبيااار عااان فكرتاااه ي وقاااد تكاااون أ ثااار مااان خاماااة فاااي وقااات واحاااد ي فاساااتخدام الخاماااات          

 ر التعبير عن الفن .ظواهيعد ظاهرة من  مكمالت المتعددة 

 

يحيااات تساااتخدم  الفكااارة الساااتكماللاااى خاماااة اخاااري يساااتوجب تواجااادها   إفاااالمكمالت هاااي اءاااافة خاماااة  

قيمااااا ترابطيااااة ي  معاااااني وتسااااتدعيأي علااااي اعتبااااار انهااااا أشااااكال تشااااير إلااااى  التمثيليااااةالخامااااة لسيمتااااه 

ي لمااا تحملااه  اال خامااة ماان     دائمااا تاافدي لااى ثاارا التعبياار الفناا      الخزفاايوعلااى ذلااك فااان مكمااالت الشااكل     

لااااى معااااان وتسااااتدعي قيمااااا فنيااااة معينااااة يسصااااد الفااااان   إمعااااان تاااارتبط بخواصااااها وإمكاناتهااااا يأو يشااااير  

 إيصالها للمتلسي سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
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اساااتعمالها  ى ناااوع وعااادد التفريعاااات التسنياااة الواجااابيساااول ناااان تاااوبلر نان الفناااان هاااو صااااحب السااارار فااا 

 .(114يص1444()توبلر 4الجمالية والتعبيرية )لسلو  الفنان وغايته  تبعافي أي عمل فني 

 

اا دلسااد اصاااطبن الفااان المعاصااار إلاااى درجاااة  بيااارة بالجاناااب التجريااادي الاااذي يمثااال الطااااب  الفناااي واإلحااا 

الفااان لاااواعي الحر اااي للعصااار و مفهاااوم التوالاااد الناااامي للطبيعاااة دون نسلهاااا يفهاااو فااان نبااا  مااان الفكااار ا       

واإلدراك المنطسااااي لجااااوهر األشااااياء وقااااد اثاااارت الفنااااون المعاصاااارة علااااى الخااااز فكاناااات الفكاااارة هااااي      

والبناااء بفلساافة التكااوين وانساايا  الخطااو      الشااكل  الفنااي الخزفاايي وهااي التااي تااتحكم فااي     الموجااه للعماال 

ختلااات فاااي  ساااجامهاي وتكامااال الكتااال مااا  النساااب المتزناااة فاااى محاولاااة ليجااااد مفهاااوم جدياااد للشاااكل ي        نوا

مضااامونة وثسافتاااه عااان الشاااكل الاااوظيفي الكالسااايكي المتاااواراي ففناااون الخااازف لااام تعاااد منعزلاااة عااان            

التيااارات الفكريااة والفلساافية التااي تظهاار فااي أنمااا  التشااكيلي المختلفااةي ولكنهااا عنصاار فعااال ماان منطااق            

 الخامة وطرق صياغتها و معالجتها لتحسيق الفكر المعاصر.فكر 

أن الساااايم الجدياااادة التااااي أءااااافها الفنااااانون المعاصاااارون فااااى الشااااكل و المضاااامون ليساااات مجاااارد ءااااافة 

شاااكلية فحساااب ولكنهاااا إءاااافة مرتبطاااة باااالتطورات العلمياااة والتكنلوجياااة فاااي هاااذا العصااار والتاااي أثااارت    

  Mefee&R.Degge() 4ومنهااااا فاااان الخاااازف )   المجاااااالتفااااي الفكاااار المعاصاااار وأغنتااااه فااااي جمياااا      

2004,p.33) 

اصاار ماان الفنااون التشااكيلية التااي علااى اتساااق العالقااة بااين الشااكل  كتلااة فااي الفاارا          عيعتباار الخاازف الم و

التسنياااات الخزفياااة محسساااا الوحااادة المتكاملاااة فاااي صاااياغات تشاااكيلية      و يفياااة معالجاااة ساااطحه مااان خاااالل    

 ومضمون تعبيري.

عااان السااايم التعبيرياااة والبنائياااة للعمااال الفناااي    شاااكيلية فاااي اساااتخداماتها للكشااات وتتعااادد تسنياااات الخااازف الت 

  ثيااارامااان خاماااة اخاااري او عااادة خاماااات اخاااري لتحسياااق   فاااي لتاااأتي الشاااكل الخزفاااي مااا  مكمااال لاااه الخز

 من المفاهيم البنائية والتعبيرية المعاصرة.

ولسااااد اصاااابحت التسنيااااة تحماااال الكثياااار ماااان الساااايم الجماليااااة والتعبيريااااة ماااا  تطااااور مفهااااوم فاااان الخاااازف  

يكااااون فااااي سااااعي دائاااام  زاف لمضااامون العماااال الجزفااااي يفنجااااد نالخااازاف  خاااانظاااارة الفنااااان ال واخاااتالف 

ا وتوجياااه  ااال طاقاتاااه اإلبداعياااة   ومساااتمر فاااي التعامااال مااا  خاماتاااه وتجارباااه والتااادريب علاااى تطويعهااا      

 فااي نتااا  أعمااال تتصاات بااالفكر واقاايم التعبيريااة والجماليااة ي وهااو يهااذا يهاادف إلااى احااداا تويياار              نحااو

ثيرا محااادد فاااي الملتساااى ) حسااان     ساااابها نظاااام محااادد المعاااالم ومتطاااور  اااى يعكاااس تاااأ      شاااكل الماااادة وإ 

 .(142ميص2111

عمااال خزفاااي فدناااه يحااادا نوعاااا مااان التفاعااال باااين  ااال مااان الخاماااة     ابتكااااروالخااازاف حينماااا يتجاااه إلاااي  

والتسنيااااة لهااااار مضاااامون العماااال فااااي وحاااادة مترابطااااة تظهاااار الساااايم والخصااااائص الجماليااااة والتعبيريااااة     

لاااذلك فساااد أصاااب  مضااامون العمااال الخزفاااي المعاصااار يعبااار عماااا باااداخل الفناااان فااايي ونتيجاااة للشاااكل الخز

 وتطلعاته. تجاربهالنابعة من  م  وفلسفتهالخزاف 

االعمااااال الخزفيااااة  وساااايط لتحسيااااق    فاااايوقااااد اسااااتخدم الفنااااان لخاااازاف المكمااااالت الخامااااات المختلفااااة    

االسااااط   ي االسااااط  المسااااتوية ي الفاااارا ي التكاااارار: ماااان خااااالل و المفهااااوم التعبيااااري  المفهااااوم البنااااائي  

 الحر ةي الملمسي اللوني المسوسة
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 تحياا ممياازةإن وءاا  ا ثاار ماان شااكل فااي عالقااة نظاميااة بتجاااه واحااد ياافدي لااي هيئااة تشااكيلية وجماليااة          

لهيئاااة خزفياااة تعبيريااااة ي وتعتماااد هاااذه التكويناااات بنسااابة  بيااارة علااااى         وسااايط بناااائي    هاماااا  دورا تلعاااب 

فااااي االحجااااام لتحسيااااق االيساااااع ماااان خااااالل وءاااا  االشااااكال     متفاوتااااةالتكاااارار لعناصاااار الشااااكل بنسااااب  

المعلساااة بخياااو  و   عملياااة تكرارهاااا والفراغاااات الناتجاااة عااان أوءااااعها      فااايواالتجاهاااات التاااي تتخاااذها   

يمماااا يناااتج عناااه إيساعاااا متكااارر يطلاااق علياااه   او اشاااعاعية مر زياااة متسااااوية  اماااا حباااال ملوناااة فاااي اتجااااه 

حساااااس بالساااارعة اإليساااااع الموصااااول يسااااوم علااااي تاااارابط االشااااكال ي مااااا يعطااااي التكاااارار اإليساااااعي اال    

سااااع تنتسااال مااان خاللاااه مااان شاااكل يالزمنياااة أو الااابطء الزمناااي أو الجمااا  بينهماااا ي ذلاااك مااان خاااالل  ثافاااة اإل

  (2ي 1)شكل في حر ة سريعة أو بطيئة . ألخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1شكل 

Ceramicartsdailv.org 
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 2شكل 

Ceramicartsdailv.org 

فى بناء األعمال الفنية الخزفية المجسمة ي فال يمكن دراك و المحورية ويعتبر الفرا  من العناصر االساسية 

 ليتخطىمفهوم الفرا  في االعمال الفنية الحديثة قد تطور الشكل إال من خالل الفرا بأشكاله المختلفة ي إال أن 

األهمية ما للشكل تماما يمما دى العديد إلى اعتباره عنصرا له  ونه مجاال ال ماديا تدرك خالله األشكال ي 

 (.16يص2116إلى التعبير عن الفرا   سيمة فى حد ذاته )فرحات يمن فناني العصر الحديت 

يلعب الفرا  دورا هام في الفنون الحديثة وبخاصة في االعمال المجسمة الخزفية حيت يعتبر نوعا من انواع 

امة النحاس خهر الشكل  ما لو  ان اناء من يظكل تعبيري الشكل يفالفرا  ليس مختلت عن الشكل يلكنه ش

الشق يحاول الفنان اعطاء احساس  يشبهر به قط  من المنتصت هلنحاسي االحمر يظمن خالل لونة ا

انفرا  الشكل )شكل  وتحد من زياده من النحاس الترابط بين الجهتين بحيا ة وترابط الجهتين بخيو  صفراء

 .(6ي3
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 3   شكل
Larry Richmond 

Larry Richmondpottry.com   

 

 6شكل 

Bianca Bardas and Alexandra Baciu 

Threadsadthrows.tumblr.com 
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االشكال الخزفية التي تتخذ أوءاعا مائلة فانا تثير حساسا حر يا تبادليا م  الفرا  المحيط الذى يدخل  أحاد  

يلذلك فدن االشكال الخزفية المائلة والمسوسة تنبعت من تشكيالتها طاقة تثير اإلحساس  الفنيعناصر التكوين 

 .باالحتواء

للسطوح التي تبدو لنا ينتيجة لوقوع الضوء عليها ي وهو وسيلة هامة من وسائل  مظهرايعتبر اللون صفة أو 

قوة موجبة وأثر  بير فى نجاح مختلت األعمال الفنية ي ويتوقت ذلك على مدى السادرة علاى    فألونالتعبير ي 

استخدامها وتوافق عالقاتها ي ويعتمد أسلو  استخدام اللون فى التشكيل الخزفي علي تجانس االلاوان وتناوع   

السط  الخزفياة مان مسااحات    تأثيراتها الضوئية وتتفاعل ظاللها م  الهيئة الكلية للعمل الفنيي لما تتميز به ا

 متنوعة.

تاازداد ماان خااالل للشااكل سوة تعبيريااة الباا وماان خااالل اللااون اسااتطاع الفنااان التعبياار عاان الحر ااة واالحساااس 

وتتادلي منهاا    الخزفاي للشاكل   الاداخلي فارا   وتداخلها فاى ال ذات اللون البيج الفات   استخدام مكمالت الخيو  

 حيات يظهار   في تنااغم وتوحاد باين الجسام الخزفاى المفار        ة االرءية بيبكثافة بفعل الجاذ من خالل ليونتها

معاه بانفس االتجااه لاى      ومتحدةالخيو  متداخلة  وتأتيسود إلي اسفل باللون اال متجها الخزفي المنحىالشكل 

 (. 1)شكل  بنفس االتجاه اسفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1شكل 

Huntrs and Nomads 

Huntersandnomads.com 
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يأتي الشكل في تكامل بين الجسم الخزفي الذى يحتوي بشكلة المسوس المسعر خامة الخوص المكملة لشكلة 

تظهر الحبال المخيطة لخامة  لخامة الخزف و الخارجيالبنائي فى خطو  متوازية للخطو  متوازية للخط 

 (4تجم  بينهم في إيساع شبه منتظم بشكل مائل.)شكل  والتيالخزف و الخوص 

 

 

 4شكل 

Hannie Goldgewicht 

Artfulhome.com 

 

 

 

 

االصاااور للشااكل بخاماااة الفخاااار   الجاازء حياات يظهااار   األعلاااىيااأتي الشاااكل فااي رساااوح رغاام  بااار حجمااة     

اساااتطالته وتأ ياااد علاااى االمتاااداد     فااايفاااى اساااتكمال بناااا الشاااكل     هاماااا دوراالتر اااواز يو يلعاااب المكمااال   

التاااي بااادورها اظهااارت حر اااة الشاااكل مااان النابعاااة مااان ليوناااة نسااايج خاماااة الخاااوصي  االتهامياااةوالحر اااة 

 (4أعلى رغم ثباته وصور حجمه. ) شكل 
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 4شكل 

Karen Pierce & Mark Jenesel 

Clay-n-fiber.com 
 

 

 

يعكسه من تأثيرات ما يستخدم في اسط  الشرائ  الخزفية للتعبير عن مظهر السط  و دور بارزللملمس 

 رمزية دالة .

 

 فاااااي ادئالهااااا و األسااااال ذو المكسااااايكي روساااااكو مثااااال الفناااااانين اعماااااال عماااااى تاااااأثير الهااااا واأللاااااوان

 تتلاااااويخ الفرنساااااي مااااااتيس عااااان ماااااسالل اراظهااااا فاااااي الفناااااي بتعبيااااارِه تويختلااااا لاااااونلوا التكاااااوين

 فنياااااًا لفاااااة مخت مااااادارس لاااااثالا الثالثاااااة دالشاااااواه هااااافالء دالاااااي سااااافادور الساااااريالي الفناااااانعنهماااااا 

 فاااااي ونياللااااا سالملمااااا تعبيااااار طبيعاااااة عااااان والحسااااايي  والجماااااالي ونياللااااا التعبيااااار و اسااااال تعطيناااااا

  أساااااااس الفنيااااااة العمليااااااة تكااااااوين فااااااي جاااااادًا جذابااااااة مسومااااااات لااااااو المااااااون ألن الفنيااااااة اإلعمااااااال

 (.6صي عباس)األخرى لعوامل مساعد للملمس
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وءاااااوح الملماااااس علاااااى جااااادار الشاااااريحة و تبااااااين االلاااااوان رغااااام توحاااااد      ونجاااااد فاااااي هاااااذا العمااااال   

اللااااااون االباااااايل علااااااى الشااااااكل اال ان االوان جاااااااءت ماااااان عاااااادم انتظااااااام الشااااااكل االسااااااطواني ماااااا   

وجاااااااود المالماااااااس المنتظماااااااة علاااااااي الشاااااااريحة الخاماااااااة االساساااااااية للشاااااااكل يوجااااااااءت الخاماااااااة          

لتثبيااااات طرفاااااي ر المكملاااااة علاااااى شاااااكل مسااااامار حديااااادي ظهااااار علياااااه عالماااااات الصااااادئ فاااااي اظهاااااا

  (4الشريحة في تكامل واء  بين الخامتين.)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4شكل 

Hilary Mayo 

Hilarymaoceramics.com 

 

 

 

يظهر فى الشكل السوة التعبيرية الناشائة مان اعتصاار المكمال المتمثال فاي الخياو  التاي تلتات حاول الشاكل             

لتأثر عل الفرا  للشاكل الخزفاي ي ونجاد المالماس الرأساية فاي الحباال واالفسياة الشاكل الخزفاي جاراء تاأثير             

 (4التكوين.)شكل  الدوال  تظهر في تضاد ملمسي واء  رغم توحد االلوان ي مما يعطي وحدة في
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 4شكل 

Flickr 

Flicke.com 

 

 

 

يظهر في الشكل االسطواني اعتماد الفنان عل الملمس واللون وحد الرءية الشكل الخزفي بالون االبيل م  

يتجهيزا للمكمال  اءافة تجهير الثسو  والفتحات المنتظمة علي جدار الشريحة الخزفية بشكل هندسي واء  

الذي ياتي دورة فيما بعد عملية الحريق يحيت حاك الخيو  اللونية بعد ذلك مستخدما الفتحات سابسة التجهيز 

علي جدار الشكل االسطواني في تناغم لوني واء  اثري سط  الشريحة مما يوء  مدي قوة تأثير المكمل 

 ( 11عل الشكل الخزفي.)شكل 
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 11شكل 

Pont de cruz 

Oblogdamc.com 

 

 

 :الخالصة

 

ألعمااال الخاازف   والتعبيااريإن للمكمااالت الخزفيااة دورا هامااا فااي تحسيااق المفهااوم التشااكيلي       

حياة  ة التاي تخادم ا تماال النا   مساحة في الخصائص المتنوعة والممياز من  بهالمعاصر لما تتميز 

مخيطااة او مدمجااة بااين سااط  الشااكل وجسااده  التعبيريااة للعماال الخزفااي يوقااد تكااون متشااابكة أو

ليكااون تر يبااا فنيااا بنائيااا معاصاارا لااه خااواص مختلفااة حديثااة ماان حياات الشااكل والحجاام واللااون  

والمعالجات السطحية في ترابط باين الجسام المتمثال فاي الشاكل الخزفاي والمكمال لاه بالخاماات          

 المتعددة المختلفة .
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 :البحت نتائج

 

 .المعاصر الخزف فنون في بالوة اهمية الشكل لمكمالت -1

 .الفني للعمل والتشكيلية التعبيرية السيم إثراء على الخزفي الشكل مكمالت تعمل -2

 .الخزفى للشكل والتعبيرى البنائي المفهوم اثراء على يعمل للشكل  مكمل المختلفة الخامات استخدام ان -3

 
 

 :لتوصياتا

 

 . الخزفية المكمالت دراسة على بالتر يز البحت يوصي -1

 .معاصرة خزفيات الستحداا  مدخل الخزفية المكمالت تأثر من االفادة -2

 معاصر خزف استحداا فى الخزفية المكمالت تناولت التي المعاصرة والدراسات التجار  من االستفادة -3

 . التدريس مجال في

 
 

 قائمة المصادر والمراج  :

 : المراج  العربية

 

ترجمااة فخااري خلياال ي  ن  ماادخل تااذوق الفاان والتجربااة الجماليااة  ( حااوار الرؤيااة ن 1444يناتااان )تااوبلر  -1

 المفسسة للدراسات ي بيروت ي لبنان .

 

المفهوم البنائي والتعبياري للتشاكيل بالشارائ  فاي أعماال الخازف       ن 2111الصال  : منال صال  عثمان . -2

 .2ن. مجلة التراا: المعاصر

ي  ليااة  ناهااات الفنيااة الحديثااة وأثرهااا علااى الاازف الكااويتي المعاصاار جاالتني حسااين الزغااابي : الزغااابي -3

 214التربية األساسية ي الكويت يص 

 311يدار النهضة العربية يص  نالتشكيليةالتكوين في الفنون نرياض : عبد الفتاح ي  -6

العلمااي ي وزارة التعلاايم العااالي والبحاات   نالملمااس واللااونن(ي 26م )ص2111سااعيد يبر ااات عباااس ي   -1

 يالعراق. الجميلةبابل  لية الفنون  جامعة

 

 

  :البحوا العلمية
 

حلياات   البتكاردائن الصناعية  مدخل التشكيلة للل اإلمكانياتن ( 1441الدمرادش : حسنى أحمد محمد : )-1

  .يجامعة حلوان ي لية التربية الفنية ي الساهرة د توراهأطروحة  - نفنية معاصرة
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المفهاوم الجماالي لتنااول الخاماة فاي النحات الحاديت وأثاره علاى السايم           ( :ن 1446حاق )قطبي محماد إسا   -2

يار منشاورة ي لياة التربياة الفنياة يجامعاة        د تاوراه نرساالة   التعبيرية في أمال  طال  التربياة الفنياة   التشكيلة

 مصرحلوان ي الساهرة ي

ي ليااة التربيااة الفنيااة ن زفااي فااي التربيااة الفنيااةخرا الشااكل الالتولياات  ماادخل ألثاانحسااين يساامير محمااد  : -3

 .214يالساهرة يص 

منهاا فاي    االساتفادة السامات التعبيرياة الفنياة فاي الخازف المعاصار و        ن(:2111ند نور الادين ) هحسن ي  -1

. رسالة ماستجير غير منشورة ي نمجال تدريس الخزفالمعاصر و االستفادة منها في  مجال تدريس الخزف

  لية التربية الفنية ي جامعة حلوان ي الساهرة ي مصر .

ديت الفراغية فاي النحات الحا   م(: األبعاد الفلسفية والجمالية لصياغة األعمال 2116فرحات يأسعد سعيد ) -4

ي  لية التربياة الفنياة يجامعاة حلاوان ي      واإلفادة منها تدريس التشكيل المجسم ن  رسالة د توراه غير منشورة

 الساهرة ي مصر .
 

  :المراج  األجنبية

 

1- Meffee&R-Degge(2004):”Art culture ,Environment “, Belomnt ., wadswarth 

publishing. 

 

 مواق  االلكترونية:

 

2- Ceramicartsdailv.org 

3- Larry Richmondpottry.com   

4- Threadsadthrows.tumblr.com 

5- Artfulhome.com 

6- Clay-n-fiber.com 
7- Hilarymaoceramics.com 

8- Oblogdamc.com 

 
 

 

 


