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د .إيماف محمد زكي حمزة الحمو

خمفية البحث :



تتعدد األساليب التشكيمية لبنػا الهيئػات التقميديػة لألشػكاؿ الخزفيػة بػالطرؽ والتقنيػات النمطيػة باسػتخداـ
الحبػػاؿ أو الش ػرائ أو الض ػ ط أو القالػػب أو عجمػػة الخ ػزاؼ ومػػف ػػـ تكػػوف األشػػكاؿ جػػا زة لمعالج ػات األسػػط
المختمف ػػة سػ ػوا ً ب ػ ػالحز أو اإلضػ ػػافة أو الحػ ػذؼ والتفريػ ػػل والحف ػػر أو اس ػػتخداـ البطانػ ػػات الممون ػػة...الخ ،وكػ ػػذلؾ
الطال ات الزجاجية بأنواعها كؿ ذلؾ بهدؼ إ ار الشكؿ الخزفي.
وتُعػػد اسػػتخداـ المفػػردات التك ارريػػة لبنػػا الشػػكؿ الخزفػػي تقنيػػة مسػػتحد ل لمتشػػكيؿ الخزفػػي؛ وفػػن نفػػس
الوقػػت إل ػ ار الجانػػب الجمػػالي لمشػػكؿ الخزفػػي فػػي خطػػوو واحػػدة ،و ػػذو المفػػردة يمكػػف أف تكػػوف عبػػارو عػػف وحػػدو
ندسيل م ؿ الدائرة أو الم مث ،المربع ،المستطيؿ ،المنشور ،المعيف ،أو األشكاؿ النجمية والمضمعات السداسية،
الخماسػػية ،ال ماني ػة ...الػػخ ،وعنػػد التشػػكيؿ الخزفػػي باسػػتخداـ أسػػموب البنػػا بػػالمفردات التك ارريػػة الهندسػػية يمكػػف
استخداـ مفردو واحدة أو اك ر مع إمكانية استخداـ أحجاـ مختمفة مف المفردة عف طريؽ التكبير أو التصػ ير ،أو

اسػػتخداـ أج ػ از مػػف ػػذو األشػػكاؿ ،ويكػػوف البنػػا أولً باختيػػار الهيئػػة الم ػراد بنا ػا س ػوا ً كان ػت منتظم ػة أو غيػػر
منتظمػة ،ػػـ نسػػتخدـ الوحػػدة لمبنػػا عػػف طريػػؽ التكػرار بالت اركػػب والتجػػاور ومػػا ينشػػأ عنهػػا مػػف ف ارغػػات وتنػػوع فػػي
المسػػتويات وحركػػة واسػػتم اررية لنهائيػػة ،وبهػػذو الطريقػػة نسػػتطيع الحصػػوؿ عمػػن أشػػكاؿ خزفيػػل غيػػر نمطيػػل ذات
طبيعػػة جماليػػة خاص ػة ل تحتػػاج ألى معالجػػل لمسػػط بعػػد البنػػا سػػوى الطػػال الزجػػاجي ،و ػػذو الػػنظـ التك ارريػػة

تؤدي لهيكمية بنائية تصب في إ ار تشكيؿ األجساـ الخزفية بأفكار ومضاميف يتـ توظيفها إلنتاج خزفي معاصػر،
إضافة إلن أساليب وتقنيات الخامة تؤدي لمكشػؼ عػف خصػائص جديػدة تفػت آفاقػاً لصػياغة الرؤيػة الفنيػة لمخػزاؼ
المعاصر مف خالؿ استخداـ أسموب وآليات البنا والتشكيؿ المستحد ة.

مشكمه البحث:
لعػؿ البحػث عػف مػداخؿ تجريبيػة إل ػ ار التشػػكيؿ الخزفػي ػو الهػدؼ السػمن لمفنػاف والػدارس وبخاصػػة
في مجاؿ الخزؼ ،فالتجريب و أحد أساليب األدا الفني والنشاط اإلبداعي ،فالمحاولت المتعػددة التػي يقػوـ بهػا

الخ ػزاؼ بح ػاً عػػف توافقػػات وتبػػادلت لمممارسػػة التشػػكيمية فػػي تنظػػيـ مبتكػػر لمصػػياغات الخزفيػػة لموصػػوؿ لحمػػوؿ

متعددة ومختمفة ومبتكرة.

ويعد التشكيؿ باستخداـ المفردات الهندسية التك اررية لمهيئػات الخزفيػة أحػد المػداخؿ التػي يمكػف أف تقػدـ
حمػػولً لنهائيػػة مػػف األشػػكاؿ الخزفيػػة المبتك ػرة ،مػػف حيػػث تنػػاوؿ وترتيػػب وصػػياغة وحػػذؼ واضػػافة وموضػػع ػػذو
المفػػردات ،تمػػؾ العمميػػات تكػػوف غيػػر محػػددة الخطػوات ،ويمكػػف تقػػديـ خطػػوة عػػف أخػػرى ،ومػػف نػػا تنشػػأ الهيئػػات

الخزفية الجديدة.
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وتتحدد مشكمة البحث في التساؤالت التالية:
 كيؼ يمكف إ ار البنائية التشكيمية لمهيئات الخزفية باستخداـ المفردات الهندسية؟
 كيفية الستفادة مف استخداـ وحدات تك ارريل في بنا األشكاؿ الخزفية ؟
 إلن أي مدى يمكف تحديد الوحدات التك اررية والوقوؼ عمن طرؽ ابتكاريل لبنا شكؿ خزفي بها؟
 ما مدى إمكانية استحداث صياغات تركيبية وتشكيمية لمبنائية الخزفية؟

فروض البحث
تفترض الباح ة انل:
 يمكف استخداـ المفردات التك اررية الهندسية إل ار البنائية الخزفية والوصوؿ لمستحد ات بنائيل جديدة.
 يمكف الوقوؼ عمن آليات لستحداث صياغات تركيبية وتشكيمية لمبنائية الخزفية.

أهداف البحث
ويهدؼ البحث الحالي إلن:
 إج ار تطبيقات بنائية جديدة باستخداـ المفردات التك اررية لمحصوؿ عمن أشكاؿ خزفية مبتكرة.
 إيجاد منطمقات تجريبية جديدة ومستحد ة لإلبداع في بنا الشكؿ الخزفي.

حدود البحث:
 يقتصػػر البحػػث الحػػالي عمػػن د ارسػػة تجريبػػل لألسػػاليب البنائيػػة باسػػتخداـ المفػػردات التك ارريػػة الهندسػػية
كطريقل لبنا الشكؿ الخزفي.

 تطبيػؽ الممارسػػات التجريبيػة لمبحػػث مػػع طػالب الفرقػػة الرابعػػة بقسػـ التربيػػة الفنيػػة بكميػة التربيػػة النوعيػػة
جامعة المنصورة خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي 2118 - 2117ـ.

منهجيه البحث:
لتنفيذ ذا البحث وتحقيؽ أ دافل أُستخدـ المنهج التجريبي (وذلؾ فيما يتعمؽ بالجانب التطبيقي لمبحث).

مصطمحات البحث:
البنائية التشكيمية :ي مصطم مركب مف كممتيف(البنائية -التشكيمية) ويمكف تعريفها كالتالي:
البنائية :تعرؼ كممة بنائية في المعجـ الجامع عمن أنها اسـ مؤنث منسوب إلن بنا  ،وفي المعجـ الوسيط كممة

بنن الشي – بنا بمعنن أقاـ جدار ونحوو (.)1

والبنائية ي أوؿ حركة فنية نادت بقبوؿ العصر العممي ،وروحل كأساس لعالـ المدركات خارج وداخؿ
الحياة اإلنسانية ،تعتمد عمن ال ػتماـ باألشكاؿ الهندسية ذات التراكيب غير التقميدية في بنائيات جديدة ،كما

استخدمت الموف ودرجاتل إلبراز القيـ الجمالية لمسطوح مف خالؿ است الؿ اإلنارة ومدى أ ر ا في من البنائية
تعبي ار عف التراكـ والحركة».

()2
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وتعود البنائية في أصو ا إلن التكعيبية والمستقبمية في التػصوير والنحت ،أسسها فالديمير تاتميف،
وتتجاوز البنائية في دراسة العمؿ الفني مرحمة التشخيص إلن مرحمة استخالص المعاني وتفسير األشكاؿ
والصور ،استنادا إلن العالقة الناشئة بيف تمؾ األشكاؿ في إطار طراز فني.

()3

المفهوم اإلجرائي لمبنائية التشككيمية الخزفيكة :ػي الطػرؽ والتقنيػات المتبعػة فػي بنػا الهيئػات واألشػكاؿ الخزفيػة
الحبػػاؿ الشػرائ الضػ ط  ،....وفػػي البحػػث الحػػالي فيقصػػد بهػػا التقنيػػات المسػػتحد ة منهػػا نتيجػػة التطػػور المعرفػػي

والفكػري والتكنولػػوجي وبخاصػة اسػػتخداـ المفػردات الهندسػػية التك ارريػة المنػػتظـ منهػا أو المتنػػوع والف ارغػات الناشػػئة
عنها ،بما تشتمؿ عميل مف عالقات تتسؽ في إطار ا الوحدات ،ويمكف أف يتضػ التعػدد عمػن المسػتوييف األفقػي
والتتابعي المتراكب عمن المسػتويات المسػطحة المتتاليػة ،لتظهػر إيقاعيػة التسػاؽ المنتظمػة بمػا تحممػل مػف توافػؽ

وتبايف في سياؽ التكويف الخزفي.
المفردات الهندسية التكرارية

المفردات ي العناصر أو الوحدات األوليػة ويمكػف أف تكػوف ندسػية أو عضػوية ،وفػن البحػث الحػالي

يقصػػد بػػالمفردات الهندسػػية التك ارريػػة ػػي تمػػؾ الوحػػدات الهندسػػية ( مربػػع ،مسػػتطيؿ ،م مػػث ،دائ ػرة والتػػي يمكػػف
استخدامها وتكرار ا بأساليب التجاور والتراكب والتنوع والحركة والستم اررية .

الدراسات السابقة:
قامت الباح ة بالطالع عمن بعض الدراسات السابقة التي تناولت طػرؽ البنػا المسػتحد ة لمشػكؿ الخزفػي وطػرؽ
المعالجة ،ودراسة جماليات الخزؼ ،وتحميؿ أعماؿ الخزافيف المعاصريف و ن:
 -1دراسة محكروس أبكو بككر ثثمكان (٨978م) بعنكوان ":سكمات الخكزف الحكديث واإلفكادة منهكا فكي تكدريس
()4
الخزف لمعمم التربية الفنية "
تناولػت الد ارسػة تقنيػػات الخػزؼ الحػديث وطبيعتػػل وفمسػفتل وقػد قػػاـ بعمػؿ د ارسػة لػػبعض الػدوؿ المتقدمػػة

فػي مجػاؿ الخػزؼ م ػؿ إنجمتػ ار و ولنػدا وأمريكػا ،كمػا قػاـ بد ارسػة لػبعض أعمػاؿ الخػزافيف المتميػزيف أم ػاؿ ليػػتش،
وأنتوني يبورف ،وسعيد الصدر وعبد ال نػي الشاؿ وآخروف.
 -2دراسة متولي إبراهيم الدسوقي (٨981م) بعنوان " :السمات البنائية في الخزف المعاصر"

()5

تناولت الدراسة السمات البنائيػة فػي الخػزؼ المعاصػر مػف خػالؿ د ارسػة تحميميػة لمحتػوى أعمػاؿ بعػض

الخزافيف المعاصريف واظهار أ مية البنائية التركيبية الهندسية في تطور فف الخزؼ المعاصر.

 -3دراسككة مرفككت حسككن السككويفي (٨996م) بعن كوان" :اسككتخدام جماليككات وتقنيككات الخككزف الحككديث البتكككار
()6
أشكال خزفية"
تناولػػت الد ارسػػة جماليػػات الخػػزؼ الحػػديث ،وبعػػض تقنيػػات الخػػزؼ الحػػديث ،ود ارسػػة تحميميػػة لػػبعض

التجا ات الفنية الحدي ة في العالـ التي أ ػرت عمػن إنتػاج الخػزؼ المعاصػر مػف خػالؿ بعػض اإلنتػاج المعاصػر
الع ػػالمي ف ػػي الفتػ ػرة م ػػف  1988إل ػػن  1993بن ػػا عم ػػن المح ػػاور األساس ػػية ف ػػي التقني ػػة الت ػػي اس ػػتخدامها الفن ػػاف
المعاصر.
 -4دراسككة ثبيككر ثيسككم ادم مخت كار ( 21٨2م) بعن كوان " :الث كراء البصككرم لممعالجككات الخزفيككة بككين التقنيككة
()7
والتجريب "
تقوـ الدراسة عمن افتراض أف استخداـ المداخؿ التجريبية في مجاؿ الخزؼ يمكف أف يسػهـ فػي تطػوير

تقنيات ت رى القيـ التعبيرية لمعالجة سط المنتج الخزفي بأسموب معاصر.
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 -5دراسة محمد فاروق محمكد ثمكم( 21٨2م) بعنكوان" :االتجاهكات التجريديكة فكي الخكزف المعاصكر كمكدخل
لتدريس الخزف في التربية الفنية".

()8

ته ػدؼ الد ارس ػػة إلػػن الكش ػػؼ عػػف األفك ػػار والتجا ػػات الفمس ػػفية الت ػػي ق ػػاـ عميهػػا التجري ػػد ف ػػي الخ ػػزؼ

المعاصر ،وزيادة وعن الطالب بالتجا ات التجريدية المعاصرة.
وق ػػد اس ػػتفادت الباح ػػة م ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة ف ػػي الط ػػار النظ ػػري ف ػػي كيفي ػػة تحمي ػػؿ أعم ػػاؿ بع ػػض الخػ ػزافيف
المعاصػريف والتعػػرؼ عمػػن الصػػياغات البنائيػػة لفػػف الخػػزؼ المعاصػػر باإلضػػافة إلػػن السػػتفادة منهػػا فػػي الجانػػب

التجريبي لمبحث الحالي.

االطار النظري لمبحث:
إف التشػػكيؿ الخزفػػي بػػالمفردات التك ارريػػة الهندسػػية أسػػموب بنػػائي مسػػتحدث لج ػأ إليػػل بعػػض الخ ػزافيف
المعاصريف عمن مستوى العالـ لمحصوؿ عمن يئات خزفية مبتكرة تحمؿ العديد مف القيـ الفنية والجمالية.
ومػػف الفنػػانيف المػػذيف تنػػاولوا أسػػموب التكػرار والتنػػوع فػػي تشػػكيالتها الخزفيػػة الفنانػػة الدنماركيػػة ( Stine

 ،)9( )Jespersenحيػػث تقػػوـ ػػذو الفنانػػة ببنػػا قطػػع متقنػػة مػػف خػػالؿ األشػػكاؿ المعقػػدة الص ػ يرة المتكػػررة إلػػن
منحنيات وأشكاؿ وأواني ندسية ،كما تجذب المنحنيات المتداخمة مجموعة متنوعة مف التجا ات غيػر المتوقعػة
التي تـ تكوينها ومعرفة ما ي الخطوط واألشكاؿ التي يفترض بها أف تسم بمػا تسػميل ن نقطػة وصػوؿ ن ،و ػي
بداية يمكف مف خاللها مخاطبة جمهور ا .
وي ػػتـ ترتي ػػب مجموع ػػة القط ػػع داخ ػػؿ قوال ػػب مس ػػبقة لم ػػتحكـ ف ػػي المنحني ػػات بحي ػػث تك ػػوف مرتب ػػة جي ػػداً

وبسالسة لموصوؿ إلن الشكؿ المطموب ،ذا الجانب مف التبايف و أك ر وضوحاً ،وعند الرؤية عف قرب ،يؤدي
الختالؼ الطفيؼ بيف العناصر المتكررة إلن جذب المشا د ليكتشؼ ال ير متوقع في التنظيـ والتآلؼ.

بعض مف أعماؿ الفنانة الدنماركية ( )Stine Jespersenالتي تعتمد عمن البنا الخزفي بالوحدات التك اررية

وأيضا مف الفنانيف المذيف تناولوا ػذا األسػموب الفنانػة اإلنجميزيػة ( ،)11( )Vanessa Hoggeفأعمالهػا
الفنية ي نتيجة تجارب مك فة لم اية مع مادتها ،والتخمػي عػف اسػتخداـ القوالػب لخمػؽ األشػكاؿ الخزفيػة الخاصػة
يدويا واحدة تمو األخرى حتن يتـ ت طيتها بالكامػؿ ،فػي عمميػة
بها ،واستخداـ الز ور كوحدات كؿ منها مصنوعة ً
تنطوي عمن وقت وصبر مما يخمؽ إبداعات فريدة .
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بعض مف أعماؿ الفنانة اإلنجميزية ( )Vanessa Hoggeالتي تعتمد عمن البنا الخزفي بالوحدات التك اررية

كمػا تناولػت ػذا األسػموب الفنانػة األمريكيػة ( ،)11( )Teresa Brooksوالتػي تقػوؿ نإف ك ارسػة األفكػار

التي أعمؿ بها تأتي في المقاـ األوؿ مف األشكاؿ والسطوح الموجودة في الطبيعة ،لتعطي رقة الخػزؼ والوصػوؿ
دائم ػػا ح ػػوؿ القػ ػواـ ال ن ػػي
إل ػػن الش ػػفافية والحساس ػػية ف ػػي بن ػػا أوان ػػي م ػػف القط ػػع الممفوف ػػة ،وتك ػػوف استكش ػػافاتي ً
والتفاصيؿ ،وأقوـ ببنا النموذج مف أجؿ التطور خارج القاعدة بأساليب تك اررية .

بعض مف أعماؿ الفنانة األمريكية ( )Teresa Brooksالتي تعتمد عمن البنا الخزفي بالوحدات التك اررية

أما الفنانة الهولنديػة()Lisa Biris

()12

فتتميػز بشػ فها لممالمػس السػطحية لمشػكؿ الخزفػي العػاـ النػاتج

عف تكرار وحدات وقطع ص يرة في عممية البنا أو المعالجػة السػطحية ،وتجريػب أنػواع الطػيف بتقنيػات مختمفػة،

فهي تبنػي شػكؿ أساسػي ػـ تضػيؼ جميػع أنػواع المممػس بشػكؿ يػدوي واحيانػا باسػتخداـ القوالػب ،وتسػتخدـ كػذلؾ
الطال الزجاجي واألكاسيد ،وتستمهـ أفكار ا مف الطبيعة .

بعض مف أعماؿ الفنانة الهولندية( )Lisa Birisالتي تعتمد عمن البنا الخزفي بالوحدات التك اررية

والفنانػػة اليرلنديػػة ()Laura McNamara

()13

فهػػي تشػػكؿ أعمػػال نحتيػػة خزفيػػة تعتمػػد عمػػن البنػػا

التكراري لموحدات والقطع الص يرة المستوحاة مف األحيا الدقيقة نظ ار لعممها في مجاؿ البيولوجيا.
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بعض مف أعماؿ الفنانة اليرلندية ( )Laura McNamaraالتي تعتمد عمن البنا الخزفي بالوحدات التك اررية

والبح ػػث الح ػػالي تن ػػاوؿ اس ػػتخداـ الوح ػػدات الهندس ػػية المس ػػطحة بأس ػػموب تكػ ػراري لبن ػػا

يئ ػػات خزفي ػػة

مستحد ة نظػ اًر لسػهولة تنفيػذ ا مػع طػالب التربيػة الفنيػة ومػف ػـ يمكػف أيضػاً تدريسػها مػع طػالب التعمػيـ مػا قبػؿ

الجػامعي بمراحمػػل المختمفػة بسػػهولة ويسػر ،وفيمػػا يمػػي تتعػرض الباح ػػة لتعريػؼ العناصػػر والقػيـ الجماليػػة المكونػػة

ألسموب البنا والتشكيؿ الخزفي بالمفردات التك اررية الهندسية.
فالعناصر تعػد أولػن المفػردات أو الوحػدات الماديػة التػي تتػرجـ فكػرة تكػويف فنػي ويطمػؽ عميهػا مفػردات
الوحدات البنائية إذ أف لكؿ عنصر مف العناصر خصائص ومواصفات فنية وتقنيػة وجماليػة ،ل يمكػف السػت نا
عنهػػا بػػأي حػػاؿ مػػف األحػواؿ ،أي بمعنػػن آخػػر أف قيمػػة كػػؿ عنصػػر منهػػا تتض ػ مػػف خػػالؿ تآلفػػل مػػع العناصػػر
األخرى ،إذ أف ذو العناصر ل تمتمؾ مقدرتها عمن التآلؼ أو التحاد ببقائها منفصمة دوف وسيمة أو مػنهج يعيػد

تنظيمها أو ينظـ نسقها كمجموعة تؤدي دور ا في العمؿ الفني.
األشكال(:)Shapes

األشكاؿ جمػع شػكؿ ،والشػكؿ أك ػر تعقيػداً مػف النقطػة أو الخػط المنفػرد ،و ػو عبػارةٌ عػف مسػاحة تشػ ؿ

حدد بالحدود الخارجية ،والشكؿ و نائي األبعاد أي ذو بعديف بإطارات وحدود معروفة ،يمكػف
وي ّ
ّ
حي اًز في الفراغ ُ
أف تكوف مفتوحة أو م مقة ،بزوايا أو منحنيات ،كبيرة أو ص يرة ،قد تتكوف األشكاؿ مف عناصر مػف الطبيعػة أو
مف غير ذلؾ ،وقد نجد ا في أشكاؿ حرة أو منتظمة ندسيا ،ويمكف أف تنشػأ األشػكاؿ مػف ألوانهػا أو مػف تقػاطع
خطػػوط تكػػوف حػػدود ا ،األشػػكاؿ البسػػيطة باإلمكػػاف دمجهػػا لخمػػؽ أشػػكاؿ معقػػدة ..واألشػػكاؿ المعقػػدة باإلمكػػاف

تفكيكه ػػا إل ػػن أش ػػكاؿ بس ػػيطة ،الخص ػػائص المختمف ػػة لألش ػػكاؿ تحم ػػؿ رس ػػائؿ مع ػػاني مختمف ػػة ،الت يي ػػر ف ػػي ػػذو
الخصائص لشكؿ مػا يػؤ ر فػي كيفيػة فهمنػا لهػذا الشػكؿ ويجعمنػا نحػس بالتصػميـ بطريقػة مختمفػة ،فاألشػكاؿ أداة
تواصؿ فعالة.
والشػػكؿ أك ػػر العناصػػر التشػػكيمية إمتاعػاً وأ ميػػة وتحػػدياً لقػػدرة الفنػػاف ،وتُعتبػػر األشػػكاؿ أو الهيئػػات فػػي
التصوير والرسـ أشكالً ذات بعديف ،أما الخزؼ والنحت م الً فأشكاؿ ذات أبعػاد ال ػة ( ،)14والشػكؿ ػو عنصػر

مسط أولن أك ر تركيباً مػف النقطػة فتبعػاً لمتعريػؼ الهندسػي ينشػأ الشػكؿ عػف تتػابع مجموعػة متجػاورة ومتالحقػة
مف الخطوط ،حيث يؤدى ذلؾ التتابع إلن تكويف مساحة متجانسة يختمؼ مظهػر الحػدود الخارجيػة لهػا بػاختالؼ

تكػػويف الخػػط الػػذى تنشػػأ عػػف تكػ اررو ،وبػػاختالؼ اتجػػاو ونظػػاـ تحركػػل ( ،)15كمػػا أف لألشػػكاؿ أنػواع ل منتهيػػة مػػف
الخصػػائص ،كػػؿ منهػػا يحمػػؿ مضػػاميف مختمفػػة لممتمقػػي ،واألشػػكاؿ يمكػػف أف تكػػوف فػػي يئػػة إيجابيػػة أو يئػػة

سمبية ،وقد تكوف عنص اًر أو خمفية ..عميؾ أف تكوف مدركا لألشكاؿ السمبية التػي تنػتج مػف تركيػب األشػكاؿ فهػي
ل تقؿ أ مية عف األشكاؿ ذات الهيئة

(.)16
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ويعد الشكؿ العنصر البنائي األساسي في العمؿ الفني ،إذ يم ؿ الهيئػة المدركػة لتمييػز الوحػدات خػالؿ
الفضػا  ،ويػتـ تفسػػيرو بوصػفل منبهػػا مرئيػا يمتمػػؾ مميػزات وسػمات تعبيريػػة قويػة يسػػهـ فػي رفػػع السػتجابة الحسػػية
لػػدى المتمقػػي ،ويسػػتمر فػػي تحقيػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحولػػل إلػػن عالمػػات دلليػػة مباشػرة تػػؤدي وظائفهػػا فػػي العمػػؿ

الفنػػي .فالشػػكؿ لػػيس وظيفػػة سػػهمة يػػتـ إيجاد ػػا ،وانمػػا ػػو ترجمػػة لوظيفػػة ػػدؼ مػػا ،وتبػػرز أ ميػػة األشػػكاؿ فػػي
التصػميـ عنػدما يتنػاغـ الشػكؿ مػع الوظيفػة باتجػاو محػػدد حتػن قيػؿ بػأف الشػكؿ يتبػع الوظيفػة ،أي لبػد أف تتحػػدد
الوظيفة أول في عممية التصميـ و ي الهدؼ الحقيقي لػل ومػف ػـ يتحػدد الشػكؿ تبعػا لػذلؾ ،فالشػكؿ فػي التصػميـ
يكسب قيمة وظيفية حقيقية فضال عف قيمة الجمالية.

واألشكال األولية التي نعتبرها ثنص ارً من ثناصر التصميم ثمم النحو التالي(:)٨7

كككك أشككككال ث كككوية :طبيعيػػة الصػػفات وتتس ػػـ بالتجري ػػد ،بمعن ػػن أنه ػػا ل تم ػػؿ أو تح ػػاكن بشػػكؿ مباشػػر مظ ػػا ر
الطبيعة ،ول تكوف طبيعتها منتظمة عادة ،وتحتوي عمن العديد مف المنحنيات و ػي متفاوتػة وغيػر مسػتقيمة تميػؿ

إلن إعطا اإلحساس بالسرور والراحة ،فػي حػيف أنهػا قػد تكػوف مػف صػنع اإلنسػاف ( كبقػع الحبػر) إل أنهػا تميػؿ
إلن مما مة وعكس األشكاؿ الموجودة فػي الطبيعػة كػأوراؽ األشػجار ،الصػخور و ال يػوـ ،وفػي التصػميـ األشػكاؿ
العضوية قد تكوف مرسومة بأشكاؿ حرة وغير محددة بنسؽ واحد.
ك ك أشكككال هندسككية :و ػػن أشػػكاؿ مجػػردة ل تم ػػؿ أو تحػػاكن موضػػوعاً خارجي ػاً فػػي الطبيعػػة ،واألشػػكاؿ الهندسػػية
المسػػطحة نائيػػة األبعػػاد م ػػؿ (المربػػع ،المسػػتطيؿ ،مت ػوازي األضػػالع ،المعػػيف ،شػػبل المنحػػرؼ ،الػػدائرة ،الشػػكؿ
البيضاوي ،الم مث ،المضمعات) ،واألشكاؿ الهندسية تميؿ إلن التناظر مما يشير إلن الترتيب.
األشكال الرباثية:

ػ ػي س ػػط مس ػػتوى مح ػػدود بأربع ػػة مس ػػتقيمات متقابم ػػة بعض ػػها م ػػع بع ػػض وتس ػػمن خطوط ػػل األربع ػػة

أضػػالعاً كمػػا تسػػمن نقػػط التقابػػؿ بػػؿ رؤوسػاً ،ويسػػمن المسػػتقيـ الواصػػؿ بػػيف أرسػػيف متقػػابميف قطػ اًر ،و ػػي أشػػكاؿ
م مقػة بسػيطة مكونػة مػف قطػع مسػتقيمة عػدد ا أربعػة ،أو ػي مضػمعات عػدد أضػالعها أربعػة ومجمػوع قياسػات

زوايا ا الداخمية 361درجة (.)٨8
المربع (:)Square

وما كانت جميع أضالعل متساوية وزواياو األربع قائمػة( ،)٨9وبالتأكيػد لػل

مميزات استق ارريل وتكاممية ،واذا تركنا جانباً العالقات الخطية التي يمكػف أف نولػد ا
فيل ،ولو وضعنا مربعاً آخر بجانب المربع فسيكوف منل مستطيؿ ،وسوؼ يكوف مف

الممكػػف فػػي ذلػػؾ الوقػػت توليػػد واشػػتقاؽ عالقػػات شػػكمية أك ػػر ،إلػػن جانػػب سػػيكوف
الشػػكؿ أك ػػر غنػػن وأجمػػؿ ألنػل سػػيحتوى حتمػاً عمػػن انقسػػامات غنيػػة بالنسػػبة لعالقػػة

الجػ ػػز بالكػ ػػؿ ،وعنػ ػػدما يكػ ػػوف العػ ػػرض مسػ ػػاوياً ألحػ ػػد اشػ ػػتقاقات الطػ ػػوؿ الهندسػ ػػية
الصػ ػريحة فس ػػنتجنب الرتاب ػػة الناتج ػػة م ػػف تس ػػاوي أض ػػالعل ،ولك ػػف ػػذا المس ػػتطيؿ
سيوحن إلينا مباشرة بمربعيف بجانب بعضهما أو ال ة أو أربعة(.)21

المستطيل (:)Rectangle

ػػو مػػا كػػاف فيػػل كػػؿ ضػػمعيف متقػػابميف متسػػاوييف ومتػوازييف ولػػل طػػوؿ

وعرض وزواياو األربع قوائـ( ،)21و و أقرب األشكاؿ تحقيقاً لمنسبة الذ بية (.)22
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متوازي األ الع (:)Parallelogram
كالمس ػػتطيؿ غي ػػر أف زواي ػػاو ل تك ػػوف قػ ػوائـ ،وك ػػؿ زاويت ػػيف متق ػػابمتيف
متساويتيف.
المعين (:)Rhombus
ويوجد نوعاف مف المعيف ما :المعيف المنتظـ و و كالمربع مع ت ير
في التجاو فقط بمعنن تعامد قطريل عمن المستوييف الرأسي واألفقػي ،وزوايػاو ل

تكوف قائمة عمن المستوى األفقي ،كما أف قطريػل يكونػاف متعامػداف ومتسػاوياف،
أما المعيف غير المنتظـ فهو كالمعيف السػابؽ ،إل أنػل لػل قطػر أكبػر مػف ال ػاني
وينصؼ أكبر ما القطر األص ر ويكوف فيل زوجاف مف األضالع المتساوياف.
شبه المنحرف (:)Trapezoid

ػػو ش ػػكؿ رب ػػاعي أض ػػالعل مختمف ػػة األطػ ػواؿ وفي ػػل ض ػػمعاف متوازي ػػاف
يسمياف قاعدتل ،فإف كاف الضمعاف غير متوازياف متسػاوياف سػمن شػبل منحػرؼ
متساوي الساقيف ،واف كانت إحدى زواياو قائمة سمن شبل منحػرؼ قػائـ الزاويػة،

ويسػػمن الخػػط الم ػوازي لقاعدتيػػل مػػف منتصػػؼ الرتفػػاع بالقاعػػدة المتوسػػطة ألف

مقدارو يساوى نصؼ مجموع القاعدتيف.
ك الدائرة (:)Circle
ي منحنن م مؽ بسيط جميع نقطل عمن بعد ابت مف نقطػة معمومػة
؛ تسمن مركز الدائرة وكؿ خط مستقيـ واصؿ بيف المركز ومحيط الدائرة يسػمي

نصؼ قطر الدائرة (.)23

الشكل البي اوي(:)oval
الشػػكؿ البيضػػاوي أو مػػا يسػػمن بػػالقطع النػػاقص؛ الخػػط الواصػػؿ بػػيف
البؤرتػػاف والمنحنػػن البيضػػاوي يسػػمن القطػػر األكبػػر لممنحنػػن البيضػػاوي والخػػط
العامودي عمن منتصؼ القطر األكبر والقاطع لممنحنن البيضاوي يسمن القطػر
األص ر لممنحنن البيضاوي.
المثمث (:)Triangle

ػػو سػػط مسػػتوى محػػدد بػ الث مسػػتقيمات متقابمػػة مػػع بعضػػها الػػبعض وتسػػمن أضػػالعاً( ،)24والم مػػث

منل المتساوي الساقيف والمتساوي األضالع وال ير متساوي األضالع.
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الم معات المنتظمة(:)Regular Polygons

ػػي أشػػكاؿ مسػػتوية محػػددة بأضػػالع متسػػاوية و ػػن متما مػػة بالنسػػبة لمحػػور واحػػد أو لمحػػاور متعػػددة،

ويمكػػف رسػػمها بػػدوف اسػػت نا بطريقػػة الػػدوائر المحيطػػة ر الخارجيػػة  ،وكػػذلؾ فهػػي تسػػمن المضػػمعات المرسػػومة
داخؿ الدائرة يعنن تقسيـ محيط الدائرة إلػن عػدد مػف األقسػاـ المتسػاوية وعػدد ا يسػاوى المسػمن( ،)25م ػؿ الشػكؿ

الخماسي والسداسي وال ماني ،عديد األضالع ...الخ.

الشكل النجمي:

ػػو أحػػد المضػػمعات والمضػػمع النجمػػي ػػو مضػػمع يظهػػر بشػػكؿ نجمػػي ،فػػي الهندسػػة الرياضػػية ،نطمػػؽ

اسػػـ مضػػمع نجمػػي منػػتظـ عمػن المضػػمع الػػذي تكػػوف أطػواؿ أضػػالعل متسػػاوية ،وقياسػػات زوايػػاو متسػػاوية وتقطػػع
أضالعل بعضها البعض ( ،)26والشكؿ النجمي منػتظـ تقػع رؤوسػل أو زوايػاو عمػن محػيط دائػرة وحػدودو الخارجيػة
عبػػارة عػػف خػػط منكسػػر منػػتظـ ؛ رؤوس زوايػػاو انكسػػاراتل الداخميػػة تقػػع عمػػن محػػيط دائ ػرة واحػػدة كمػػا تقػػع رؤوس
انكساراتل الخارجية عمن محيط دائرة أخرى اقؿ اتساعاً مف السابقة ،ويختمؼ المظهر المرئي لمشكؿ النجمي وفقػاً
لعدد زوايا انكساراتل

(،)27

والشكؿ النجمي يمكف أف يكوف خماسي أو سداسي أو ماني أو عديد الرؤوس.

ويمكػف اسػتخداـ أي مػػف ػذو المفػردات أو الوحػػدات الهندسػية عمػػن حػدة فػي بنػػا األشػكاؿ الخزفيػػة ،أو
أج از مف ذو الوحدات أو استخداـ اك ر مف نوع مػف الوحػدات فػي بنػا العمػؿ الخزفػي ،كمػا يمكػف تفريػل بعػض
الوحدات أيضاً.

المفردات أو الوحدات الهندسية األساسية المفرغة

أج از مف المفردات أو الوحدات الهندسية األساسية أو المركبة
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التكرار(:)Repetition

وفػػي الواقػػع ال البيػػة العظمػػن مػػف الحػػرؼ اليدويػػة  -تسػػتخدـ جميعهػػا عػػادة مبػػدأ التك ػرار فػػي التعبيػػر

البصػري ؛ مػػف بصػػمة اإلبهػػاـ البدائيػة عمػػن سػػط وعػػا الفخػار إلػػن تػػداعيات معقػػدة مػف األنمػػاط والتػػأمالت فػػي
السجاد الشرقي ،ومف األمور المهمة ي الفراغات الداخمية ،المنظمة ،اإليقاع ،حيث ينظر إلن كؿ بصػمة إبهػاـ
عمػػن اإلنػػا الخزفػػي عمػػن أنهػػا ن مػػة بحيػػث تكػػوف معروفػػة كموسػػيقن مرئيػػة ،ومػػف حيػػث المبػػدأ ،يمكػػف تك ػرار أي

شػػي (مػػف الشػػكؿ المعقػػد إلػػن البسػػيط) وانتػػاج أنمػػاط يبػػدو أنهػػا قػػد ارتقػػت مػػف الركيػزة البدائيػػة إلػػن أك ػػر شػػمولية

( ،)28فالتكرار ظا رة كونيػة ،يقػع تحػت تأ ير ػا اإلنسػاف ،أيػاً كػاف مكانػل وزمانػل ،ألنهػا جػز مػف إيقػاع ػذا الكػوف
()29
ٍ
ومعاف مقصودة.
منذ قديـ األزؿ ،و ذا التكرار في الكوف يشير إلن أ داؼ
وتكرار العناصر أو الوحدات مرات عدة يحولها إلن ممحمة فحينها تصب الوحدة متكػررة فػي كيػاف أكبػر،

ولمتكرار نوع مف اإليقاع الذي يم ؿ ترديداً لفكرة ،ذا الترديد ل يتـ عمن وتيرة واحدة ،فال بػد أف يتضػمف عنصػر

التنػػوع حتػػن يكتسػػب ػ ار ً وزخم ػاً ،ف ػالتكرار عمميػػة إجرائيػػة تهػػدؼ إلػػن تحقيػػؽ وف ػرة العناصػػر ،و ػػن فػػي جو ر ػػا
األساسي تعنن استخداـ نفس العنصر بأعداد كبيرة حسػب الحاجػة إليهػا ودوف المجػو إلػن ت يػرات فػي النسػب أو
القػػيـ المونيػػة أو الخصػػائص البنائيػػة لموحػػدات المتكػػررة فػػي التصػػميـ الواحػػد ،والتك ػرار كعمميػػة تػػؤدى إلػػن تأكيػػد

مظا ر المتداد والحركة التقديرية عمن سط التصميـ وتصنع عالقات مت يرة بيف األشكاؿ المتكػررة ،والف ارغػات
المسطحة تختمؼ باختالؼ الخصائص البنائية لمعنصر المستخدـ.
والتكرار و است مار عنصر أو أك ر وترديدو بما يزيد عف ا نيف سوا كاف ذا الترديد خالؿ نسؽ مطػرد
لمتبادؿ أو التالؼ أو التقابػؿ أو التتػابع أو النتشػار وسػوا كػاف ػذا التكػرار أو الترديػد يتبػع نظػاـ ابػت بسػيط أو
()31

مركب أو كاف يتبع اتجاو رأسي أو أفقي أو مائؿ أو غير ذلؾ.

ويعد التكرار أحد الحموؿ التي لجػأ إليهػا المصػمـ أو الفنػاف كأسػموب تشػكيمي إبػداعي لشػكؿ مػف األشػكاؿ
أو عنصر مف العناصػر لظػروؼ تفترضػها المسػاحة أو يئػة الجسػـ أو متطمبػات التطبيػؽ يصػب مسػرحاً جماليػاً

وتسر ،و و أحد األساليب التي تزيد مف ار الشكؿ والتي استطاع أف يصؿ بل المصمـ إلن أعمػن
تقر بل العيف ّ
()31
قيمة جمالية ،تقؿ ذو القيمة إذا ما استخدـ سوا ا مف قيـ العمؿ الفني األخرى.
التكرار والتنوع(:)Repetition and Variation
ربما يتبادر إلن الذ ف أف التكرار حميػؼ الممػؿ والرتابػة ،غيػر أف الفنػاف المسػمـ حينمػا يكػرر إنمػا قبػؿ أف

يكرر ك ؼ وركز وقنف وبعػد ػذا أنشػأ وحداتػل ومواصػفاتل ومقاسػاتل ونظمػل ،فبػدت أشػكالل أك ػر ػ ار عمػا كانػت
وحدو واحدة أو وحدتيف ،فكممػا زادت تكػ اررات وحداتػل زادت جمالياتػل وترابطػت ارتباطػا و يقػاً ،وعمػن ػذا األسػاس
فإف التكرار ل يأتمؼ مع الممؿ أو يتحالؼ معل بؿ عمػن العكػس ،ومرجػع ذلػؾ أولً وأخيػ اًر إلػن عمػؽ نظػرة الفنػاف

الذى فحص فتمخضت عف رؤيتل قيـ جمالية تشكيمية متسعة متسقة تدوـ وتتضاعؼ.

()32

التكرار والحركة (:)Repetition and Movement

فالعناصػر التك ارريػة دائبػة الحركػة والتذبػذب ،ل ت بػت عمػن حػػاؿ بػؿ تنتقػؿ مػف نقطػة ألخػرى ،تشػد النظػػر

ممػػا يجعمهػػا تجػػذب النتبػػاو ( ،)33فضػػال عػػف كونهػػا موضػػع ا تمػػاـ الفنػػانيف بسػػبب ا تمامهػػا بديناميكي ػة التك ػرار،
و ي ديناميكية تتحدث عف التوتر المتأصؿ في اإلبداع بيف الشكؿ وأج از و.
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()34

وتعػػد الحركػػة واحػػدة مػػف ابػػرز المظػػا ر الديناميكيػػة فػػي الفػػف التشػػكيمي و ػي أوؿ مػػا تسػػتجيب لهػػا العػػيف
وتتػػأ ر بقوتهػػا وتوتر ػػا وانبسػػاطها ،و ػػي التػػي تقػػود المجػػرى البصػػري داخػػؿ التكػػويف وعمػػن السػػط المرئػػي نحػػو

مواضيع يبت يها الفناف ،والحركة في العمؿ الفنػي التشػكيمي ػي الحركػة التػي تػوحي بهػا الخطػوط واألشػكاؿ التػي
تتجل إلن جوانب معينػة مػف التكػويف ،والتػي تػدرؾ ذ نيػاً ،إذ تتفاعػؿ العناصػر البنائيػة فيمػا بينهػا لينػتج عنػل فعػالً

حركي ػاً ،فالتػػدرج ال ػػذي يعنػػي النتقػػاؿ بػػدرجات منتظمػػة ،تصػػاعدياً أو تنازلي ػاً ،بػػيف طػػرفيف مختمفػػيف فػػي الخػػط،

والمساحة ،والموف والحجـ ،يعبر عف حركة ،واتجاو األشكاؿ و يئتها.

الحركة في المجاؿ البصرى ي أقػوى م يػرات النتبػاو ( ،)35والحركػة فػي الفػف إيقػاع مطػرد
منتظـ ،ويتعقد اإليقاع حينما يتخممل عدة حركات ولو كانت ذات اتجا ات مختمفة.

()36

التجاور(:)Contiguity
التجػاور ػػو عمميػة إجرائيػػة أخػرى نمجػػأ إليهػا عنػػدما نحػاوؿ توظيػػؼ عنصػريف أو أك ػػر ،والحقيقػة أف تمػػؾ

العمميػػة رغػػـ مػػا تبػػدو عميػػل مػػف بسػػاطة لمو مػػة األولػػن لكػػف سػػرعاف مػػا تتكشػػؼ مشػػكالتها حينمػػا نبػػدأ التفكيػػر فػػي
خصائص العنصريف.
و ن عممية رية بالمت يرات إذا ما وضعنا في العتبار العوامؿ التالية (:)37
 1ػ تشابل العناصر الموظفة في عالقة التجاور.
 2ػ اختالؼ العنػاصر في الخصائص.
 3ػ اختالؼ الموقع المكاني لهػا.
 4ػ اختالؼ أوضاع العناص ػػر.
 5ػ اختالؼ السعة بيػف العنصريػف.
 6ػ اختالفات النس ػبػة.

 7ػ اختالؼ أو تشابل عمميػات الحذؼ.
 8ػ اختالؼ أو تشابل عمميات اإلضافػة.
 9ػ إمكاف حدوث التداخؿ بيف العمميات السابقة بتبديالت مختمفة.
التراكب (:)Overlapping
الت اركػػب ػػو التعبيػػر الػػذي نطمقػػل حػػيف تعمػػؿ احػػدى الوحػػدات الداخمػػة فػػي التكػػويف عمػػن إخفػػا جػػز مػػف
وحػدة أخػرى تقػع خمفهػا ،و ػػو حالػة مػف حػالت الرتبػػاط بػيف عنصػريف يبػدو فيهػػا أحػد العنصػريف فػوؽ ا خػػر أو
أمامػػل بحيػػث ي طػػن جػػز اً منػػل( ،)38والت اركػػب بهػػذا الشػػكؿ مظهػػر مػػف مظػػا ر الت يػػر ،تختمػػؼ فيػػل العالقػػة بػػيف
العنص ػريف عػػف حػػالت التمػػاس والتجػػاور ،فالتػػأ ير اإلد اركػػي لعالقػػات الت اركػػب يتحػػدد فػػي ضػػو تكػػوف األج ػ از

الظ ػػا رة ذات ت ػػأ ير مباش ػػر م ػػف الناحي ػػة الحس ػػية ،وت طي ػػة أجػ ػ از يعن ػػن إل ػػا الت ػػأ ير الحس ػػن له ػػا رغ ػػـ إمك ػػاف

اسػػتنتاجها عقمي ػاً بالسػػتناد إلػػن طبيعػػة األج ػ از الظػػا رة مػػف الشػػكؿ ( ،)39ولبػػد مػػف ت ػوافر عالقػػات بنائيػػة لمعمػػؿ
الفنػػي متناسػػقة مترابطػػة مػػف الخطػػوط والمسػػاحات واألشػػكاؿ والمالمػػس تتسػػؽ فػػي وحػػدة ،ويزيػػد ا المػػوف والحركػػة

واإليقاع قوة ،واذا كانت تفاصيؿ العمؿ الفني غير مترابطة يكوف أساسها التركيبي يكوف ضحالً ،أما حينما تحكػـ
العالقات مف الوجهة البنائية فإف كيانها يترابط ويندمج ويصب شكالً جديداً ولل وحدة.
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()41

التكوين (: )Composition
التكػػويف فػػي الفنػػوف التشػػكيمية بأنهػػا عمميػػة الجمػػع بػػيف عناصػػر العمػػؿ الفنػػي فػػي ارتبػػاط داخمػػي متشػػابؾ
بصورة متضامنة إليجاد وحدة ،تصػب لهػا مػف القيمػة مػا ػو أعظػـ مػف مجػرد قيمػة مجمػوع تمػؾ العناصػر ،و ػو
مجموعة مف عالقات بنائية لعدد مف العناصر الموظفة في العمؿ الفني وفػؽ أسػس وقػوانيف تحكمهػا لموصػوؿ إلػن
غاية مقصودة تحوي الموضوع .

والتكػػويف ػػو النظػػاـ الكمػػي ،وفهػػـ التكػػويف يبػػدأ مػػف مجػػاؿ التصػػميـ ويمػػدنا ػػذا المجػػاؿ بمعػػالـ الهيئػػة
الفريدة التي نبتكر ا ،وتتحدد قوانينها األساسية بطبيعة المجػاؿ ،والتكػويف الجديػد يػتـ إنشػا و عػف طريػؽ العالقػات

التػػي نبنيهػػا ( ،)41والتكػػويف فػػي الفنػػوف التشػػكيمية ػػو وحػػدة ل يمكػػف تجزئتهػػا ،ألنهػػا قائمػػة عمػػن أسػػاس عالقػػات

متشػابكة مػػا بػػيف أجزائهػػا أو مكوناتهػا ،إذ إف لهػػذو العالقػػة مػػف الصػالت التػػي تػربط بػػيف الجػز بػػالجز مػػف جهػػة،
والجػػز بالكػػؿ م ػػف جهػػة أخػػرى ،ويقص ػػد بعالقػػة الج ػػز بػػالجز نػػا ػػي عالقػػة العناصػػر البنائي ػػة مػػع بعض ػػها،

واألشػػكاؿ فيمػػا بينهػػا ،إذ يتػػآلؼ فيػػل كػػؿ عنصػػر بنػػائي أو بػػا خر إليجػػاد إحسػػاس بالصػػمة المسػػتمرة بػػيف ػػذو
األجػ از وتأكيػػد امتالئهػػا ،أمػػا عػػف عالقػػة الجػػز بالكػػؿ فهػػو األسػػموب الػػذي يصػػؿ بػػيف كػػؿ جػػز عمػػن حػػدة و يئػػة
التكػػويف أو المسػػاحة الكميػػة ،ولهػػذو العالقػػة أ ميػػة كبػػرى ،فػػال قيمػػة لمعالقػػات الحسػػنة بػػيف أجػ از التكػػويف بعضػػها

ببعض إذا لـ تتوافؽ ذو األج از مع المساحة الكمية التي تش مها.

()42

الطين األسواني Aswan Clay
مف الطينات الحم ار ن وتحتوي عمػي حػوالي  %15: %7حديػد وتمتػاز بشػدو تماسػكها ونعومػل مممسػها
عف باقي أنواع الطينات المتوسطة الح اررة وتحتوي عمي نسبة ص يرة مف كربونػات الكالسػيوـ وأ ػار مػف القمويػات
وتنخفض خواص الطينة الح اررية بارتفاع نسبل الحديد بها وتوجد عمي يئػل حجػر طينػي متماسػؾ وتتػراوح ألونهػا
()43

بيف األصفر واألحمر و ي تستعمؿ كمواد أساسيل في عجائف المش ولت الخزفيةن

ن و ي طينات ضاربل لمحمرة لما فيها مف حديد ومنجنيز عالؽ بها بسبب وجػود مناجمهػا بجػوار منػاجـ

الحديػػد فػػي أس ػواف فهػػي توجػػد كرواسػػب داخػػؿ كهػػوؼ وصػػخور عم ػن يئػػل عػػروؽ حم ػ ار ورماديػػة متداخمػػة فػػي
بعضػػها ويمكػػف أف تحػػرؽ الطينػػة األسػوانية فػػي درجػػة حػ اررة مػػا بػػيف º 951ـº 1111 :ـ و ػػي لدنػػل ناعمػػة مرنػػل
تسػاعد عمػن التشػكيؿ ن ( )44ويرجػع سػبب السػػـ إلػن مكػاف النتشػار والتواجػد فػػي شػماؿ أسػواف ويتػدرج لونهػا مػػف
األحمر القاتـ إلن األحمر الفات كما تمتاز ذو الطينة بشدة تماسكها ونعومل مممسها وارتفػاع لػدونتها لػذلؾ فهػي
صػالحة لمتشػكيؿ منفػردة إل انػل يمكػػف إضػافة بعػض الطينػات أو مػواد أخػػرى إليهػا لتحسػيف خواصػها الح ارريػػة أو
لمتقميؿ مف نسبة انكماشها.
طين البولكمي Ball Clay
طيف البولكمي أو طيف الكرة ي طيف انوي عالية المدونة ،ذو المدونة تجعمها تستخدـ منفػردا ،وعنػدما

تحرؽ يكػوف لونهػا مػا بػيف األبػيض إلػن األبػيض المائػؿ لمكػريـ ( ،)45وتتكػوف بشػكؿ عػاـ مػف الكػوارتز ،الكػاوليف،
والفمسبار ،وعندما تكوف رطبل يكػوف لونهػا رمػادي داكػف ،وبعػد الحريػؽ يكػوف لونهػا فػات وتصػب صػمبة ومقاومػة

لمح اررة ،و تتراوح درجة ح اررة نضجها بيف º 1111ـ º 1311:ـ وتنتفخ جزئيا إذا تعرضت لدرجات ح اررة أعمػن
ألف مكوناتها تنصهر ،وتستخدـ في كؿ أساليب التشػكيؿ اليػدوي والصػب وعجمػة الخػزاؼ ،والنوعيػات النقيػة منهػا

تعتبر عالية التحمؿ لمح اررة ( ،)46وتتميز طيف البولكمي بالموف الفات بعد الحرؽ مما يزيد مف تبايف الشكاؿ التي
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تتـ معالجة أسطحها بتقنية المالمس او التنوع في المستويات او التراكب في اسطحها حاؿ عدـ تطبيػؽ طػال ات
زجاجية فوقها.
الطالء الزجاجي ) Glaze( :
()47

الطػػال الزجػػاجي عبػػارة نعػػف طبقػػة مػػف الزجػػاج أو البمػػورات الزجاجيػػة ت طػػن سػػط الجسػػـ الخزفػػين

نو ػػو عممي ػة ح ارريػػة كيميائيػػة ي طػػن فيهػػا سػػط الجسػػـ الفخػػاري بطبقػػة زجاجيػػة ،تعمػػؿ عمػػن سػػد مسػػاـ السػػط
وتجعمل سهؿ التنظيؼ وتكسبل نعومػة ورونقػا ،وتسػمن الطبقػة الزجاجيػة بطبقػة الطػال الزجػاجي ،و ػو خمػيط مػف
عدة مركبات كيميائية ن( ،)48أ مها ال ة عناصر ضرورية و ن:

()49

 القواعد ( مساعدات الصهر ) . المادة المزججة ( السيميكا ) . المواد الرابطة (أكسيد األلمنيوـ ) .باإلضافة إلن مواد معتمة أ مها أكسيد القصدير وأكسيد الزركوف
المواد الممونة لمطالء الزجاجي Glaze Colorants
يػػتـ تحديػػد لػػوف الطػػال الزجػػاجي بعػػدة عوامػػؿ منهػػا نػػوع أكاسػػيد التمػػويف ونػػوع مسػػاعد الصػػهر التػػي تػػتـ
إضػافتها إليػػل ،وكػػذلؾ جػو الفػػرف أ نػػا الحريػػؽ ،وأكاسػيد التمػػويف ػػي مركبػػات كيميائيػة موجػػودة طبيعيػاً أو مركبػػة

كيميائيػػا تض ػاؼ لتمػػويف الطػػال الزجػػاجي ،وقػػد تحتػػوي عمػػن مكونػػات أخ ػػرى تػػؤ ر أيض ػاً عمػػن سػػيولة التػػزجيج
وتعتيمل باإلضافة إلن مممس السط .

()51

والمػ ػواد الممون ػػة ع ػػادة م ػػا تك ػػوف عم ػػن يئ ػػة مسػ ػاحيؽ ،ػػي مركب ػػات كيميائي ػػة تس ػػتخدـ لتم ػػويف الطينػ ػات
والبطانػػات والطػػال ات الزجاجيػػة ،كمػػا يمكػػف تخفيػػؼ وخمػػط المػواد الممونػػة ،وعنػػدما تحػػرؽ القطعػػة الخزفيػػة معظػػـ

األل ػواف تكػػوف ابتػػة ( ،)51و نػػاؾ مجموعتػػاف كبيرتػػاف مػػف الم ػواد التػػي ذكرنا ػػا سػػابقاً والتػػي تسػػتخدـ لمتمػػويف ػػي
األكاسيد الفمزية والصب ات الح اررية الصناعية .

()52

األ كاسيد الفمزية Oxides
ػػي أكاس ػػيد المع ػػادف المختمف ػػة م ػػؿ النح ػػاس أو الكوبال ػػت أو الحدي ػػد أو المنجني ػػز أو الك ػػروـ ن ويمك ػػف

الوصوؿ إلن مجموعة مف األلواف المتعددة عف طريؽ خمط األكاسيد ،ومف المهـ عدـ إضافة الك ير مف األكسيد
حتػػن ل تػػؤدي لمعتامػػة أو القتامػػةن ( ،)53ن فعمػػن الػػرغـ مػػف وجػػود عػػدد قميػػؿ نسػػبياً مػػف األكاسػػيد المتاحػػة ،فمػػف

الممكػػف الحصػػوؿ مجموعػػة لونيػػة متعػػددة ،و نػػاؾ العديػػد مػػف العوامػػؿ الت ػػي تػػؤ ر عمػػن األل ػواف ،م ػػؿ التركيػػب
الكيميػػائي لمطػػال الزجػػاجي ،ودرجػػة الحػػ اررة ،وجػػو لمفػػرف ،ونػػوع ولػػوف الطػػيف ،وسػػمؾ الطػػال الزجػػاجي ،وألف

األكاسيد الفمزية خاـ لل لوف مختمؼ تماماً عف الموف الناتج بعد الحريؽ ،فالبد أف يكوف الخزاؼ مدركاً

ارو قبؿ

استخدامل ،فالعديد مف األكاسيد لها خصائص مختمفة اعتماداً عمن المواد التي يتـ دمجها معهان.

الصبغات الحرارية الممونة Stains
الصب ات الح اررية الممونة التي تأتي في مجموعة متنوعة مف األلواف أك ر مف األكاسيد ،ي عبػارة عػف
مزيج مف المكونات التي يتـ إعداد ا تجارياً والتي يمكف دمجها في الطيف أو البطانة الطينية لتموينها ،وأيضاً يتـ
إضافتها إلن الطال ات الزجاجية.
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وتص ػػنع الص ػػب ات الح ارري ػػة المس ػػتخدمة ف ػػي تم ػػويف الط ػػال ات الزجاجي ػػة م ػػف مجموع ػػات م ػػف أكاس ػػيد المع ػػادف
األساسية النحاس ،والكوبالت ،والحديد ،والفاناديوـ ،والكروـ ،والمنجنيز وعػدد قميػؿ مػف المػواد األخػرى ،باإلضػافة

إلن المواد المضافة التي ت ّبت األلواف ،والصب ات الح اررية أو األكاسيد المعدنية ل تتطاير أو تتالشن فػي درجػة
()54
ح اررة نضج الخزؼ.
والصػػب ات الح ارريػػة الصػػناعية لهػػا خصػػائص مختمفػػة عػػف تمػػؾ الموجػػودة فػػي األكاسػػيد ،بكونهػػا تميػػؿ
لمعتامػػة ،ولمحصػػوؿ عمػػن طبقػػات زجاجيػػة شػػفافة بهػػا يجػػب أف يػػتـ تطبيقه ػػا بكميػػات صػػ يرة جػ ًػدا ،والصػػب ات
الح ارريػػة ػػي أسػػهؿ وأك ػػر مو وقيػػة مػػف األكاسػػيد ،ومػػف الممكػػف تحديػػد لونػػل عنػػدما يكػػوف خام ػاً ،ولكػػف كمػػا ػػو

الحاؿ مع األكاسيد فأحياناً يختمؼ لونل اعتماداً عمن نوع قاعدة الطال الزجاجي سوا كانػت رصاصػية او قمويػة
أو بوراكسية.

الجانب التجريبي لمبحث:

أوال :الخامات المستخدمة في البحث وهم:
 طينل محميل لمتشكيؿ (طيف أسوانن -طيف بولكمي)
 طال ات زجاجية سابقة التجهيز.

 أكاسيد فمزية وصب ات ممونة ح اررية.

ثانيا :األدوات المستخدمة في البحث وهم:
 أدوات تشكيؿ خزفي ( دفر خشب – دفر سمؾ – مضارب )
 نشابل لفرد شرائ الطيف
 سكاكيف لقطع الطيف

 إسطمبات ندسيل مختمفة


ياكؿ مؤقتة ( بالونل  -كرة – أسطوانة -مجسمات إسفنجية  ...الخ )

ثالثاً :التجربة االستكشافية:
قامت الباح ة بعمؿ تجربة استكشافية ذاتية لموقوؼ عمن مدي إمكانية تنفيذ فكرة البحث كما يمن:
 .1وضع تصور مسبؽ لمشكؿ المراد تنفيذو (اسكتش).
 .2تجهيػ ػػز لػ ػػوح خشػ ػػبي ( كػ ػػونتر) ويفضػ ػػؿ تكسػ ػػيتل بقطعػ ػػة مػ ػػف
القمػاش السػميؾ (قمػػاش الكتػاف عمػن سػػبيؿ الم ػاؿ) حتػن ل تمتصػػؽ
الطيف بالموح.
 .3تجهيز واعداد الطينات وحفظها في أكياس لحيف الستخداـ.
 .4أعداد مجموعة شرائ مف الطيف عف طريؽ فرد ا كمسطحات
بسػ ػػمؾ 1.7سػ ػػـ تقريب ػ ػاً باسػ ػػتخداـ النشػ ػػابة الخشػ ػػبية وقطعتػ ػػيف مػ ػػف

الخشػػب متػوازيتيف بالسػػمؾ المطمػػوب تفػػرد بينهمػػا الطػػيف حتػػن تكػػوف

الشريحة كمها مساوية السمؾ.
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 .5تترؾ الشرائ حتن تتجمد تجمد مبدئي بحيث يمكف تقطعيها دوف أف تتشوو و نيها دوف أف تتشقؽ.
 .6ي ػ ػػتـ تقطي ػ ػػع الوح ػ ػػدات المػ ػ ػراد اس ػ ػػتخدامها بس ػ ػػكيف ح ػ ػػاد

ومسطرة في حالػة عمػؿ أشػكاؿ ندسػية المضػمعة ( مربعػات-

مسػػتطيالت  -مت ػوازي مسػػتطيالت – م م ػػات ...الػػخ ) ،وفػػي
حال ػػة الرغب ػػة ف ػػي تقطي ػػع أش ػػكاؿ نجمي ػػة أو دوائ ػػر أو أش ػػكاؿ
بيضاوية يمكف استخداـ اسطمبات قاطعة سابقة التجهيز (م ؿ
المستخدمة في تقطيع المخبوزات)

 .7تجهيز يكؿ مسبؽ مؤقت م ؿ :بالونل أو كرة أو شكؿ اسطواني أو مخروطػي (كرتػوف  -فػوـ  -إسػفنج...
الخ) ،كمػا يمكػف البنػا المباشػر لموحػدات بػدوف يكػؿ مؤقػت بحيػث تسػتند وتت اركػب عمػن بعضػها الػبعض مكونػة
يئة الشكؿ ،أو بإضافة الوحدات التك اررية عمن شكؿ خزفي مبني بالطرؽ التقميدية .
 .8الب ػػد ف ػػي بن ػػا الش ػػكؿ بعم ػػؿ دائػ ػرة تم ػػؿ قاع ػػدة الش ػػكؿ ػػـ
تنظيـ الوحػدات التػي تػـ إعػداد ا بتراكبهػا فػوؽ بعضػها(م ؿ قشػور

الس ػػمؾ) ح ػػوؿ الهيك ػػؿ المؤق ػػت بأنم ػػاط بنائي ػػة تك ارري ػػة ف ػػي تػ ػواؿ
واستم اررية مع ضرورة ت بيتها بالطيف السػائؿ حتػي تكػوف متماسػكة
جيداً ول تتفكؾ عند الجفاؼ والحريػؽ ويمكػف اسػتخداـ قالػب جػبس
لتنظيـ الوحدات بداخمل عند الجز السفمي مف الشكؿ.

 .9بعد إتماـ تركيب الوحدات وبنا الشكؿ يتـ تركل حتن يبدأ في التجمد ،ـ يػتـ إ ازلػة الهيكػؿ الػداخمي المؤقػت
( البالونة أو الكرة أو األسطوانة الكرتونية ) وتهذيب الشكؿ وازالة أي زوائد طينية وتركل حتن يجػؼ ومػف ػـ يػتـ

حرقل أوليا.

الشكؿ النهائي
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نتيجة التجربة االستكشافية :
تمكنػػت الباح ػػة مػػف تنفيػػذ شػػكؿ خزفػػي باسػػتخداـ المفػػردات التك ارريػػة الهندسػػية اتسػػـ بػػالتنوع بالمسػػتويات
وتراكب وتوالن وحداتل التشكيمية المنفذ منها.

رابعاً :التجربة العممية التي تم إجراءها مع طالب التربية الفنية
قامت الباح ة بتقسيـ عينة الدراسة مف الطالب إلن أربع مجموعات كؿ منها  31طالب وطالبة كالتالي:
 المجموثة األولم :لمتشكيؿ البنائي باستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التك اررية المربعة والمستطيمة.
 المجموثة الثانية :لمتشكيؿ البنائي باستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التك اررية الدائرية والبيضاوية.
 المجموثة الثالثة :لمتشكيؿ البنائي باستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التك اررية الم م ة.

 المجموثة الرابعة :لمتشكيؿ البنائي باستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التك اررية النجمية والمضمعات.
تـ تطبيؽ التجربة العممية خالؿ  7مقابالت بواقع مقابمة أسبوعية كالتالي:

 .1المقابمككة األولككم :شػػرح فك ػرة التجربػػة باسػػتخداـ عػػرض توضػػيحي( )PowerPointألعمػػاؿ بعػػض الخ ػزافيف
المعاصريف المذيف تناولوا التشكيؿ الخزفي بالمفردات التك اررية الهندسػية كأسػموب بنػائي عمػن يئػات خزفيػة،

وكذلؾ نموذج مسبؽ مف إعداد الباح ة لتوضػي م ارحػؿ التنفيػذ ،والبػد فػي عمػؿ تصػورات تصػميمية مسػبقة
لألشكاؿ (إسكتشات) التي سيتـ تنفيذ ا.
 .2المقابمة الثانية :عػرض وشػرح إجػ ار ات التنفيػذ ،ػـ قػاـ الطػالب بالبػد فػي إعػداد الشػرائ الطينيػة عمػن أف
تكوف بسمؾ مناسب ،وتركها حتن تتجمد ـ حفظها في حالة تجمد داخؿ أكياس بالستيكية.

 .3المقابمككة الثالثككة :قػػاـ الطػػالب بتقطيػػع وتجهيػػز المفػػردات والوحػػدات التشػػكيمية التػػي سػػتبنن بهػا األشػػكاؿ مػػع
الحرص عمن حفظها أولً بأوؿ بعد التقطيع داخؿ األكياس حتن ل تجؼ.

 .4المقابمة الرابعة :قاـ الطالب بالبد في تجميػع المفػردات وتنفيػذ األشػكاؿ بطريقػة البنػا والت اركػب مػع م ارعػاة
جػػودة ت بيػػت القطػػع والمفػػردات بعضػػها الػػبعض بخربشػػة األجػ از المػراد لحامهػػا واسػػتخداـ الطػػيف السػػائؿ ،ػػـ

حفظ ما تـ تنفيذو داخؿ أكياس لحيف إتمامل حتن ل يجؼ.
 .5المقابمة الخامسة :استكماؿ بنا األشكاؿ وتشطيبها واخراجها بشكؿ نهائي وتركها حتن تجؼ.
 .6المقابمكككة السادسكككة :وضػػع األش ػكاؿ داخػػؿ الفػػرف وحرقػػل حرق ػاً أولي ػاً (بسػػكويت) عنػػد درجػػة ح ػ اررة º951ـ

لألشكاؿ المنفذة بخامة الطيف األسواني ،ودرجة ح اررة º1111ـ لألشكاؿ المنفذة بخامػة الطػيف البػولكمي مػع

مراعاة إج ار ات ومراحؿ الحريؽ بد اً مف عممية التعميؿ .
 .7المقابمة السابعة :تطبيؽ الطال ات الزجاجية عمن بعض األشكاؿ وحرقها مرة أخرى لتسوية ونضج الطػال
عند درجة º1111ـ.
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بعض التخطيطات املبدئية (اسكتشات) من تنفيذ الطالب باستخدام املفزدات أو الوحدات اهلندسية التكزارية املزبعة واملستطيلة

بعض التخطيطات املبدئية (اسكتشات) من تنفيذ الطالب باستخدام املفزدات أو الوحدات اهلندسية التكزارية الدائزية والبيضاوية

بعض التخطيطات املبدئية (اسكتشات) من تنفيذ الطالب باستخدام املفزدات أو الوحدات اهلندسية التكزارية املثلثة

بعض التخطيطات املبدئية (اسكتشات) من تنفيذ الطالب باستخدام املفزدات أو الوحدات اهلندسية التكزارية النجمية واملضلعات
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ثمل خزفي رقم ()٨

ثمل خزفي رقم ()2

ثمل خزفي رقم ()1

ثمل خزفي رقم ()4

ثمل خزفي رقم ()5

ثمل خزفي رقم ()6

ثمل خزفي رقم ()7

ثمل خزفي رقم ()8

ثمل خزفي رقم ()9

ثمل خزفي رقم ()٨1

ثمل خزفي رقم ()٨٨

ثمل خزفي رقم ()٨2

بعض نتائج التجربة العممية مف أعماؿ طالب التربية الفنية
باستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التك اررية المربعة والمستطيمة
استخدمت طيف البولكمي في تنفيذ األعماؿ رقـ ()4 ،3 ،2 ،1

واستخدمت الطيف األسواني في تنفيذ األعماؿ رقـ () 12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5
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ثمل خزفي رقم ()٨1

ثمل خزفي رقم ()٨4

ثمل خزفي رقم ()٨5

ثمل خزفي رقم ()٨6

ثمل خزفي رقم ()٨7

ثمل خزفي رقم ()٨8

ثمل خزفي رقم ()٨9

ثمل خزفي رقم ()21

ثمل خزفي رقم ()2٨

ثمل خزفي رقم ()22

ثمل خزفي رقم ()21

بعض نتائج التجربة العممية مف أعماؿ طالب التربية الفنية
باستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التك اررية الدائرية والبيضاوية
استخدمت طيف البولكمي في تنفيذ األعماؿ رقـ ()23 ،22 ،21 ،18

واستخدمت الطيف األسواني في تنفيذ األعماؿ رقـ () 21 ،19 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13
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ثمل خزفي رقم ()24

ثمل خزفي رقم ()27

ثمل خزفي رقم ()25

ثمل خزفي رقم ()28

ثمل خزفي رقم ()1٨

ثمل خزفي رقم ()26

ثمل خزفي رقم ()29

ثمل خزفي رقم ()12

ثمل خزفي رقم ()11

ثمل خزفي رقم ()11

بعض نتائج التجربة العممية مف أعماؿ طالب التربية الفنية
باستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التك اررية الم م ة
استخدمت طيف البولكمي في تنفيذ األعماؿ رقـ ( ) 26 ،25 ،24

واستخدمت الطيف األسواني في تنفيذ األعماؿ رقـ () 33 ،32 ،31 ،31 ،29 ،28 ،27
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ثمل خزفي رقم ()14

ثمل خزفي رقم ()15

ثمل خزفي رقم ()16

ثمل خزفي رقم ()17

ثمل خزفي رقم ()18

ثمل خزفي رقم ()19

ثمل خزفي رقم ()41

ثمل خزفي رقم ()4٨

ثمل خزفي رقم ()42

ثمل خزفي رقم ()41

ثمل خزفي رقم ()44

بعض نتائج التجربة العممية مف أعماؿ طالب التربية الفنية
باستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التك اررية النجمية والمضمعات
استخدمت طيف البولكمي في تنفيذ األعماؿ رقـ () 37 ،36 ،35 ،34
واستخدمت الطيف األسواني في تنفيذ األعماؿ رقـ () 44 ،43 ،42 ،41 ،41 ،39 ،38
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شكؿ خزفي مزجج رقـ ()1

شكؿ خزفي مزجج رقـ ()2

شكؿ خزفي مزجج رقـ ()3

شكؿ خزفي مزجج رقـ ()4

شكؿ خزفي مزجج رقـ ()5

شكؿ خزفي مزجج رقـ ()6

شكؿ خزفي مزجج رقـ ()7

شكؿ خزفي مزجج رقـ ()8

شكؿ خزفي مزجج رقـ ()9

شكؿ خزفي مزجج رقـ ()11

شكؿ خزفي مزجج رقـ ()11

شكؿ خزفي مزجج رقـ ()12

شكؿ خزفي مزجج رقـ ()13

شكؿ خزفي مزجج رقـ ()14

بعض نتائج التجربة العممية مف أعماؿ طالب التربية الفنية

باستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التك اررية المتنوعة والتي تـ تزجيجها بالطال الزجاجي
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 تػػـ تطبيػػؽ طػػال زجػػاجي ازرؽ فػػات معػػتـ ػػـ التػػدريج المػػوني بػػالرش مػػف أعمػػن ألسػػفؿ بطػػال زجػػاجي
أسػود بإضػافة  %7لػػوف اسػود ( )Stainلطػػال زجػاجي أبػيض سػػابؽ التجهيػز وتطبيقػػل عمػن األشػػكاؿ
المزججة رقـ ( ) 2 ،1

 تـ تطبيؽ طػال زجػاجي أبػيض معػتـ ػـ التػدريج المػوني بػالرش مػف اعمػن ألسػفؿ بطػال زجػاجي أزرؽ
بإضافة  % 1أكسيد كوبالت لطال زجاجي أبيض سابؽ التجهيز وتطبيقل عمن األشػكاؿ المزججػة رقػـ
( . ) 7 ،6 ،5 ، 4 ،3

 تـ تطبيؽ طال زجاجي أسود سابؽ التجهيز وتطبيقل عمن األشكاؿ المزججة رقـ ( . ) 11 ،9 ،8
 تـ تطبيؽ طال زجاجي اخضر قػاتـ معػتـ بإضػافة  %5مػف أكسػيد كػروـ لطػال زجػاجي أبػيض سػابؽ
التجهيز وتطبيقل عمن األشكاؿ المزججة رقـ ( . ) 12 ،11
 تػـ تطبيػػؽ طػػال زجػػاجي اصػفر اوكػػر بإضػػافة  % 4لػػوف اصػفر قػػاتـ ( )Stainلطػػال زجػػاجي أبػػيض
سابؽ التجهيز وتطبيقل عمن شكؿ مزجج رقـ (. )13

 تـ تطبيػؽ طػال زجػاجي احمػر قػاتـ بإضػافة  %7لػوف ( )Stainلطػال زجػاجي أبػيض سػابؽ التجهيػز
وتطبيقل عمن شكؿ مزجج رقـ ( . ) 14
وصف وتحميل بعض األثمال التي تم تطبيقها مع الطالب

بأسموب البناء التشكيمي لمهيئات الخزفية باستخدام المفردات الهندسية التكرارية
االرتفـــــــــــــــــاع

 25سـ

اخلامة املستخدمة طيف أسوانمي
درجة احلزيـــــــق
الوصف والتحليل

º951ـ لمحريؽ األوؿ و º1151ـ لمطال الزجاجي
ت ػ ػ ػػـ التش ػ ػ ػػكيؿ المباش ػ ػ ػػر بأس ػ ػ ػػموب البن ػ ػ ػػا باس ػ ػ ػػتخداـ

المفردات الهندسية التك اررية بوحػدات ندسػية مسػتطيمة
بالت اركػ ػػب بأوضػ ػػاع متعػ ػػددة أرسػ ػػية وأفقيػ ػػة ومائمػ ػػة فػ ػػي
تكػ ػػويف مت ػ ػرابط محقق ػ ػاً التنػ ػػوع فػ ػػي المسػ ػػتويات ووحػ ػػدة
الشػ ػػكؿ ،حققػ ػػت وحػ ػػدة جماليػ ػػة متنوعػ ػػة ،فمػ ػػف خػ ػػالؿ
التنػ ػ ػػاظرات والتراكبػ ػ ػػات والتك ػ ػ ػ اررات توالػ ػ ػػدت األشػ ػ ػػكاؿ

والف ارغػػات ،كمػػا تػػـ تطبيػػؽ طػػال زجػػاجي أبػػيض معػػتـ
ػػـ الت ػػدريج الم ػػوني ب ػػالرش م ػػف اعم ػػن ألس ػػفؿ بط ػػال
زج ػ ػػاجي أزرؽ بإض ػ ػػافة  %1أكس ػ ػػيد كوبال ػ ػػت لط ػ ػػال
زجاجي أبيض سابؽ التجهيز.
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تابع وصف وتحميل بعض األثمال التي تم تطبيقها مع الطالب

بأسموب البناء التشكيمي لمهيئات الخزفية باستخدام المفردات الهندسية التكرارية
االرتفـــــــــــــــــاع

 33سـ

اخلامة املستخدمة طيف بولكمي
درجة احلزيـــــــق

º1111ـ لمحريؽ األوؿ

الوصف والتحليل

تـ التشكيؿ حوؿ يكؿ اسطواني مؤقػت بأسػموب البنػا
باستخداـ المفردات الهندسية التك اررية بوحدات ندسػية
مربعػ ػػة بهػ ػػا فػ ػ ػراغ داخمػ ػػي مربػ ػػع أيض ػ ػػا ونظمػ ػػت ف ػ ػػي

متوالي ػػات تك ارري ػػة متالحق ػػة ومتتابع ػػة كأح ػػد المعطي ػػات
الت ػي تػػوفر التنػػوع فػػي المسػػتويات واسػػتم اررية لنهائيػػة،
مػػع توافقػػات ناتجػػة عػػف ت اركػػب جزئػػي الوحػػدات؛ تعمػػؿ
مػف خػالؿ أسػاليب التنظػيـ والترتيػب وفػؽ آليػة لتنظػيـ
عالقات متبادلة ومرتبطة ومتفاعمػة بشػكؿ حيػوي ،فكػؿ
وحػػدة أو مفػػردة مػػف مكونػػات الشػػكؿ تعمػػؿ وفػػؽ نظػػاـ

مترابط مع العناصر األخرى.
االرتفـــــــــــــــــاع

 31سـ

اخلامة املستخدمة طيف أسوانمي
درجة احلزيـــــــق
الوصف والتحليل

º951ـ لمحريؽ األوؿ و º1151ـ لمطال الزجاجي
تػ ػػـ التشػ ػػكيؿ حػ ػػوؿ يكػ ػػؿ مؤقػ ػػت اسػ ػػطواني بأسػ ػػموب
البنػػا باسػػتخداـ المفػػردات الهندسػػية التك ارريػػة بوحػػدات
ندسػ ػػية مسػ ػػتطيمة ونظمػ ػػت تك ارري ػ ػاً بأسػ ػػموب الت اركػ ػػب

بأوضاع رأسية وأفقية في تكويف أشبل بالطرز النسػجية

م ػ ػػف عالق ػ ػػات متداخم ػ ػػة متش ػ ػػابكة محققػ ػ ػاً التن ػ ػػوع ف ػ ػػي

المس ػػتويات والتن ػػاوب ب ػػيف التج ػػاور المباش ػػر والت ػػداخؿ
ال ير مباشر في نظـ األشكاؿ الهندسػية ووحػدة الشػكؿ
والوصػػوؿ بهػػا إلػػن درجػػة عاليػػة مػػف اإلحكػػاـ ،وتأكيػػد
ذل ػػؾ بتطبي ػػؽ ط ػػال زج ػػاجي أب ػػيض مع ػػتـ ػػـ الت ػػدريج

المػػوني بػػالرش مػػف اعمػػن ألسػػفؿ بطػػال زجػػاجي أزرؽ
بإضػ ػػافة  %1أكسػ ػػيد كوبالػ ػػت لطػ ػػال زجػ ػػاجي أبػ ػػيض
س ػػابؽ التجهي ػػز ،وع ػػززت م ػػف إض ػػا ة العم ػػؿ الخزفػ ػي

بالوصوؿ إلن تبايف أك ر لموحدات.
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تابع وصف وتحميل بعض األثمال التي تم تطبيقها مع الطالب

بأسموب البناء التشكيمي لمهيئات الخزفية باستخدام المفردات الهندسية التكرارية
االرتفـــــــــــــــــاع

 25سـ

اخلامة املستخدمة طيف أسوانمي
درجة احلزيـــــــق
الوصف والتحليل

º951ـ لمحريؽ األوؿ و º1151ـ لمطال الزجاجي
ت ػ ػ ػػـ التش ػ ػ ػػكيؿ المباش ػ ػ ػػر بأس ػ ػ ػػموب البن ػ ػ ػػا باس ػ ػ ػػتخداـ
المفردات الهندسية التك اررية بوحػدات ندسػية مسػتطيمة
بأوضػػاع أرس ػػية متراكب ػػة الواح ػػدة تم ػػو األخ ػػرى بأحج ػػاـ

تتدرج مف األكبر لألص ر مف اعمن ألسفؿ في تكػويف
متػ ػرابط محقق ػػا التن ػػوع ف ػػي المس ػػتويات ووح ػػدة الش ػػكؿ
وتوحي بال قػؿ ويعطػي نػوع مػف السػتقرار لتجميػع عػدد
المش ػػكمة لمهيئ ػػة ،وتأكي ػػد ذلػػػؾ بتطبيػػػؽ
م ػػف المف ػػردات ُ
الطػ ػػال الزجػ ػػاجي األزرؽ الفػ ػػات المعػ ػػتـ ػ ػػـ التػ ػػدريج
المػػوني بػػالرش مػػف أعمػػن ألسػػفؿ بطػػال زجػػاجي أسػػود
بإض ػ ػػافة  %7ل ػ ػػوف اس ػ ػػود ( )Stainلط ػ ػػال زجػ ػ ػػاجي
أبيض سابؽ التجهيز.
االرتفـــــــــــــــــاع

 27سـ

اخلامة املستخدمة طيف أسوانمي
درجة احلزيـــــــق
الوصف والتحليل

º951ـ لمحريؽ األوؿ و º1151ـ لمطال الزجاجي
تـ التشكيؿ حوؿ يكؿ مؤقت اسطواني لمجز السػفمي

ـ بالتشكيؿ المباشر بأسموب البنا باستخداـ المفردات

الهندس ػػية التك ارري ػػة بوح ػػدات ندس ػػية مربع ػػة بأوض ػػاع
متراكب ػػة متجه ػػة م ػػف اس ػػفؿ ألعم ػػن ف ػػي تك ػػويف متػ ػرابط
تػ ػػأتي م ػ ػػف داخ ػ ػػؿ العم ػ ػػؿ مكون ػ ػػل وح ػ ػػدة بن ػ ػػا مكتفي ػ ػػة

متفاعمػ ػػة مػ ػػع المكونػ ػػات األخػ ػػرى ومحقق ػ ػةً التنػ ػػوع فػ ػػي
المس ػ ػػتويات ووح ػ ػػدة الش ػ ػػكؿ ،وتب ػ ػػرز برش ػ ػػاقة وحركػػ ػػة

المفػػردات وتنػػوع اتجا اتهػػا تبػػدو لمػػف ي ار ػػا أنهػػا قابمػػة
لمنمػػو وتعطػػي فرصػػة إلب ػراز تفصػػيالت قػػد تكػػوف ػػي
األخػ ػػرى منتجػ ػػة لمقػ ػػيـ الفنيػ ػػة ،كمػ ػػا تػ ػػـ تطبيػ ػػؽ طػ ػػال

زجػػاجي اصػػفر أوكػػر بإضػػافة  % 4لػػوف اصػػفر قػػاتـ
( )Stainلطال زجاجي أبيض سابؽ التجهيز.
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تابع وصف وتحميل بعض األثمال التي تم تطبيقها مع الطالب

بأسموب البناء التشكيمي لمهيئات الخزفية باستخدام المفردات الهندسية التكرارية
االرتفـــــــــــــــــاع

 32سـ

اخلامة املستخدمة طيف بولكمي
درجة احلزيـــــــق
الوصف والتحليل

º1111ـ لمحريؽ األوؿ
تـ التشكيؿ حوؿ يكؿ مؤقت كروي (كرة ما خفيفػة)
بأسػػموب البنػػا باسػػتخداـ المفػػردات الهندسػػية التك ارريػػة
بوح ػ ػػدات ندس ػ ػػية دائري ػ ػػة مفرغ ػ ػػة بالت ارك ػ ػػب بأوض ػ ػػاع
متتاليػػة ومترابطػػة؛ فض ػالً عػػف ممحقاتهػػا الجماليػػة مػػف

خطوط ومنحنيات كمتالزمات إلبراز قيمة العمؿ الفنػي
وعممػػت
ومحققػػة التنػػوع فػػي المسػػتويات ووحػػدة الشػػكؿَ ،

الف ارغ ػػات عم ػػن زي ػػادة التب ػػايف ،فم ػػف خ ػػالؿ التراكب ػػات

والتك اررات تكوف الشكؿ العاـ ،وتُشكؿ المفػردات أساسػاً
تنسجـ فيما بينها وتتكامؿ عمػن مسػاحات تظهػر جمػاؿ
الشكؿ الخزفي.
االرتفـــــــــــــــــاع

 31سـ

اخلامة املستخدمة طيف بولكمي
درجة احلزيـــــــق
الوصف والتحليل

º1111ـ لمحريؽ األوؿ
تـ التشكيؿ حوؿ يكؿ مؤقت كروي (كرة ما خفيفػة)
بأسػػموب البنػػا باسػػتخداـ المفػػردات الهندسػػية التك ارريػػة
بوحػ ػػدات ندسػ ػػية بيضػ ػػاوية بالت اركػ ػػب والسػ ػػيطرة عمػ ػػن
أنظمػػة العالقػػات الشػػكمية فػػي عمميػػة بنػػا تركيبػػي مػػف
خ ػػالؿ تراكمػ ػاً س ػػياقياً لموحػ ػػدات البيض ػػاوية م ػػع إيجػػػاد
انسػػجاـ بينه ػػا مم ػػا يوج ػػد نوع ػػا م ػػف الت ػػآلؼ والتع ػػايش،

فوجػػود مفػػردات بيضػػاوية شػػبل موحػػدة األحجػػاـ ،تخمػػؽ
قػػوة جػػذب معينػػة تتضػ مػػف التبػػايف الػػذى تصػػنعل مػػف
ت اركػػب بعضػػها عمػػن بعػػض ودرجػػة التقػػارب ػػذو تنشػػأ
نػػوع مػػف التػػوتر الناشػػج فػػي المجػػاؿ ،وتسػػا ـ فػػي ربػػط

المفردات

- 26 -

تابع وصف وتحميل بعض األثمال التي تم تطبيقها مع الطالب

بأسموب البناء التشكيمي لمهيئات الخزفية باستخدام المفردات الهندسية التكرارية
االرتفـــــــــــــــــاع

 31سـ

اخلامة املستخدمة طيف أسوانمي
درجة احلزيـــــــق
الوصف والتحليل

º951ـ لمحريؽ األوؿ و º1151ـ لمطال الزجاجي
تػ ػػـ التشػ ػػكيؿ حػ ػػوؿ يكػ ػػؿ مؤقػ ػػت اسػ ػػطواني بأسػ ػػموب

البنػػا باسػػتخداـ المفػػردات الهندسػػية التك ارريػػة بوحػػدات
ندسية دائرية مفرغة بالت اركػب والتػرابط بنظػاـ ينطػوي
عمن وحدة ونسؽ منظـ لخدمة الشػكؿ العػاـ ،وتتضػمف
عالقػ ػػة الوحػ ػػدة بالشػ ػػكؿ الكمػ ػػي ،وفػ ػػؽ نظػ ػػاـ رياضػ ػػي

وحركػ ػػي ،وتأكيػ ػػد ذلػ ػػؾ بتطبيػ ػػؽ طػ ػػال زجػ ػػاجي أسػ ػػود
سابؽ التجهيز.

االرتفـــــــــــــــــاع

 32سـ

اخلامة املستخدمة طيف أسوانمي
درجة احلزيـــــــق
الوصف والتحليل

º951ـ لمحريؽ األوؿ و º1151ـ لمطال الزجاجي
تػ ػػـ التشػ ػػكيؿ حػ ػػوؿ يكػ ػػؿ مؤقػ ػػت بيضػ ػػاوي (بالونػ ػػة)
بأسػػموب البنػػا باسػػتخداـ المفػػردات الهندسػػية التك ارريػػة
بوح ػػدات ندس ػػية بيض ػػاوية بالت ارك ػػب عم ػػن اعتب ػػار أف
الشػػكؿ البيضػاوي أك ػػر األشػػكاؿ قػػدرة لتحقيػػؽ نػػوع مػػف

الت ػوازف ،بػػيف تمػػؾ المفػػردات وبػػيف مػػع النظػػاـ الشػػكمي
لمهيئػػة الخزفيػػة الكميػػة ،فقيمػػة األج ػ از بالنسػػبة لبعضػػها
ال ػػبعض ،وبالنس ػػبة إل ػػن الك ػػؿ ال ػػذى تكون ػػل تب ػػرز م ػػف
تناسػػؽ العنصػػر المفػػرد مػػع الشػػكؿ الكمػػن ،وتأكيػػد ذلػػؾ

بتطبيػػؽ كمػػا تػػـ تطبيػػؽ طػػال زجػػاجي أبػػيض معػػتـ ػػـ
التدريج الموني بالرش مف اعمن ألسػفؿ بطػال زجػاجي
أزرؽ بإض ػ ػػافة  %1أكس ػ ػػيد كوبال ػ ػػت لط ػ ػػال زج ػ ػػاجي
أبيض سابؽ التجهيز.
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تابع وصف وتحميل بعض األثمال التي تم تطبيقها مع الطالب

بأسموب البناء التشكيمي لمهيئات الخزفية باستخدام المفردات الهندسية التكرارية
االرتفـــــــــــــــــاع

 28سـ

اخلامة املستخدمة طيف أسوانمي
درجة احلزيـــــــق
الوصف والتحليل

º951ـ لمحريؽ األوؿ
ت ػ ػ ػػـ التش ػ ػ ػػكيؿ المباش ػ ػ ػػر بأس ػ ػ ػػموب البن ػ ػ ػػا باس ػ ػ ػػتخداـ
المفػػردات الهندسػػية التك ارريػػة بوحػػدات الهندسػػية م م ػػة
بالتج ػػاور والتم ػػاس بأوض ػػاع متوالي ػػة محقق ػػة نوعػ ػاً م ػػف

اإليقاعػ ػػات المنتظمػ ػػة ال يػ ػػر رتيبػ ػػة مػ ػػف خػ ػػالؿ وحػ ػػدة
المفردات وتشابهها ووحػدة الف ارغػات المتوالػدة وتشػابهها

أيضاً لكف باختالؼ عػف الوحػدات سػوا ً فػي الحجػـ أو
الشكؿ ،تمؾ الوحدات ُرتبت بعالقات منظمة ذو فاعمية
في مكوف واحد لتأكيد طابع ووحدة الشكؿ الخزفي،

االرتفـــــــــــــــــاع

 25سـ

اخلامة املستخدمة طيف أسوانمي
درجة احلزيـــــــق
الوصف والتحليل

º951ـ لمحريؽ األوؿ و º1151ـ لمطال الزجاجي
ت ػ ػ ػػـ التش ػ ػ ػػكيؿ المباش ػ ػ ػػر بأس ػ ػ ػػموب البن ػ ػ ػػا باس ػ ػ ػػتخداـ
المف ػػردات الهندس ػػية التك ارري ػػة بوح ػػدات ندس ػػية م م ػػة
بالتراكب بأوضاع تراكمية مع وضع اتجاو رأس الم مث

ألسػػفؿ؛ لمتأكيػػد عمػػن الوحػػدة التركيبيػػة لمهيئػػة الخزفيػػة

وأعطت ػ ػػل نت ػ ػػاج فن ػ ػػي جم ػ ػػالي ،ع ػ ػػالوة عم ػ ػػن التجمي ػ ػػع
الحركػ ػػي لموحػ ػػدات الم م ػ ػػة والنسػ ػػجاـ والوحػ ػػدة بينهػ ػػا،
وتأكيػ ػػد ذلػ ػػؾ بتطبيػ ػػؽ كمػ ػػا تػ ػػـ تطبيػ ػػؽ طػ ػػال زجػ ػػاجي
أبيض معتـ ـ التدريج الموني بالرش مػف اعمػن ألسػفؿ

بط ػ ػػال زج ػ ػػاجي أزرؽ بإض ػ ػػافة  %1أكس ػ ػػيد كوبال ػ ػػت
لطال زجاجي أبػيض سػابؽ التجهيػز إلعطػا نػوع مػف
التبايف لوحدات الشكؿ.
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تابع وصف وتحميل بعض األثمال التي تم تطبيقها مع الطالب

بأسموب البناء التشكيمي لمهيئات الخزفية باستخدام المفردات الهندسية التكرارية
االرتفـــــــــــــــــاع

 27سـ

اخلامة املستخدمة طيف أسوانمي
درجة احلزيـــــــق

º951ـ لمحريؽ األوؿ

الوصف والتحليل

تـ التشكيؿ عمن يكػؿ مؤقػت كػروي (كػرة مػا خفيفػة)
بأسػػموب البنػػا باسػػتخداـ المفػػردات الهندسػػية التك ارريػػة
بوحػ ػ ػػدات ندسػ ػ ػػية نجميػ ػ ػػة بالت اركػ ػ ػػب بنظػ ػ ػػاـ متػ ػ ػػآلؼ
ومتناسؽ ومنظـ ومتنوع في المسػتويات ووحػدة الشػكؿ،

في تكويف م مؽ تحتضف وتتوائـ كؿ وحدة نجميػة مػع
األخػػرى بحيػػث ينسػػجـ الكػػؿ مك ػتمالً كونػػل لػػل القابميػػة
عمػػن السػػتقرار وال بػػات والهػػدو  ،و نػػا تبػػرز عمميػػات

التآلؼ والوحدة والنسجاـ بيف المفردات وبعضػها وبػيف
الشكؿ العاـ لمهيئة الخزفية.

االرتفـــــــــــــــــاع

 29سـ

اخلامة املستخدمة طيف أسوانمي
درجة احلزيـــــــق
الوصف والتحليل

º951ـ لمحريؽ األوؿ
تـ التشكيؿ عمن يكؿ مؤقت كروي (كرة مػا خفيفػة)
بأسػػموب البنػػا باسػػتخداـ المفػػردات الهندسػػية التك ارريػػة
بوحدات ندسية نجمية بها بعػض التحزيػزات المممسػية
الخطية المشعة مػف أوسػطها ،وتكونػت الهيئػة بالت اركػب

بأوضػػاع متعػػددة التجا ػػات فػػي تكػػويف متػرابط محقق ػةً
التن ػ ػػوع ف ػ ػػي المس ػ ػػتويات ووح ػ ػػدة الش ػ ػػكؿ ،م ػ ػػع م ارع ػ ػػاة

الترتي ػػب المناس ػػب لتج ػػاو ك ػػؿ عنص ػػر م ػػف العناص ػػر

الجزئيػ ػ ػػة ،ويسػ ػ ػػهـ فػ ػ ػػي التشػ ػ ػػكيؿ معطيػ ػ ػػات التجػ ػ ػػاور
والتداخؿ والتوافقات في التركيب أو التداخالت والحركة
مف اعمن الهيئة الخزفية،

- 29 -

النتائج:
مف خالؿ الدراسة النظرية والتطبيقية لمبحث توصمت الباح ة لمنتائج التالية:
 .1إف التشكيؿ الخزفي باستخداـ أسموب البنا بالمفردات التك اررية الهندسية يعطي نوع مف إحكاـ التناسػؽ
والنسجاـ بيف المفردات بعضها البعض مف جهة وبيف الشكؿ العاـ مف جهة أخرى.

 .2إف أسموب البنا بالمفردات التك اررية الهندسية يمن التشكيؿ الخزفي استم ار رية مف خالؿ التبػايف الػذي
يؤدي إلن نقؿ العيف لكشؼ عالقات وتجمعات جديدة و يحقؽ الحركة والعمؽ.
 .3تتجمػن وحػدة العمػػؿ الخزفػي بالسػػتخداـ المناسػب لممفػػردات التك ارريػة الهندسػػية مػف خػػالؿ م ارعػاة تػرابط
المفردات التشكيمية لمهيئة الخزفية.

 .4يتحقػؽ التػوازف بفعػؿ توزيػع المفػردات التك ارريػة الهندسػية فػي التشػكيؿ الخزفػي مػف خػالؿ تكػرار وت اركػػب
واستم ارريتها المكونة لمبنا الخزفي.

التوصيات:
توصي الباح ة بما يمي:
 .1تشػجيع طػػالب التربيػػة الفنيػة عمػن تقصػي األسػػاليب المسػػتحد ة لمتشػػكيؿ والمعالجػات الخزفيػػة إل ػ ار
جماليات الهيئات الخزفية.
 .2ضػرورة حػث الدارسػيف فػي مجػاؿ التربيػة الفنيػة عمػن إجػ ار د ارسػات بينيػة لمخػزؼ والفنػوف المختمفػة
والستفادة مف تقنياتها إل ار التشكيؿ والمعالجات الخزفية.

المراجع:
( )1مجمع الم ة العربية  :المعجـ الوسيط  ،ط ،4مكتبة الشروؽ الدولية  ،القا رة 2114 ،ـ  ،ص.72
( )2ربرت ريد :معنن الفف ،ترجمة سامي خشبة ،دار الكتاب العربي ،القا رة ، 1968 ،ص.81
( )3محسف محمػد عطيػة :نقػد الفنػوف مػف الكالسػيكية إلػن عصػر مػا بعػد الحدا ػة ،منشػاة المعػػارؼ ،اإلسػكندرية2111 ،ـ ،ص- 181
.182
( )4محروس أبو بكر ع ماف :سمات الخزؼ الحديث واإلفادة منها فػي تػدريس الخػزؼ لمعمػـ التربيػة الفنيػة ،رسػالة دكتػوراو غيػر منشػورة
 ،كمية التربية الفنية ،جامعة حمواف1978 ،ـ.
( )5متػػولي إب ػ ار يـ الدسػػوقي :السػػمات البنائيػػة فػػي الخػػزؼ المعاصػػر ،رسػػالة دكتػػوراو غيػػر منشػػورة ،كميػػة التربيػػة الفنيػػة ،جامعػػة حم ػواف،
1983ـ.
( )6مرفت حسف السويفي :استخداـ جماليات وتقنيات الخػزؼ الحػديث لبتكػار أشػكاؿ خزفيػة ،رسػالة دكتػوراو غيػر منشػورة ،كميػة التربيػة
الفنية ،جامعة حمواف1996،ـ.
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( )7عبيػر عيسػن ادـ مختػار  :ال ػ ار البصػرى لممعالجػات الخزفيػػة بػيف التقنيػة والتجريػػب ،المػؤتمر الػدولي ال الػػث ،كميػة التربيػة النوعيػػة،
جامعة أسيوط2112،ـ.
( )8محمػػد فػػاروؽ محمػػد عمػػن :التجا ػػات التجريديػػة فػػي الخػػزؼ المعاصػػر كمػػدخؿ لتػػدريس الخػػزؼ فػػي التربيػػة الفنيػػة ،رسػػالة دكتػػوراو
غير منشورة ،كمية التربية الفنية ،جامعة حمواف2112،ـ.
(9) Rob Barnard, Natasha Daintry, Clare Twomey: Breaking the Mould -New Approaches to
Ceramics, Black Dog Publishing, Pennsylvania, USA, 2007,p44.
( )11الموقع الرسمي لمفنانة (https://vanessahogge.com )Vanessa Hogge
( )11الموقع الرسمي لمفنانة (http://www.teresabrookspottery.com/index.html )Teresa Brooks
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إثراء البنائية التشكيمية لمهيئات الخزفية باستخدام المفردات الهندسية التكرارية
لطالب التربية الفنية
د  .إيمان محمد زكي حمزة الحمو



ممخص:
تتعدددد األسدداليا التيددكيميا لالدداا ال ي ددا

الحاددا أو الي د ار

التقميديددا لايددكا الخزفيددا ا دالطرق والتقليددا

اللمطيددا ااسددتخدا

أو الض د ط أو القالددا أو عجمددا الخ دزا ،... .ومددن د تكددون األيددكا جددا زة لمعالجااااألسطح ا

اا ا ددالحز أو افض ددافا أو الحد دذ .والتفري ددا والحف ددر أو اس ددتخدا الاطال ددا
المختمف ددا سد دو ً
الزجاجيا األواع ا ك ذل ا د .إ راا اليك الخزفي.
وتعد استخدا المفردا

أل

الممول ددا ،وك ددذل الط ددتاا

التك ارريدا لالداا اليدك الخزفدي تقليدا مسدتحد لمتيدكي الخزفدي وفد لفدس الو د

ف راا الجالا الجمالي لميك الخزفي فدي خطدو واحددة ،و دذ المفدردة يمكدن أن تكدون عادار عدن وحدد
الدددا رة أو الم م د  ،المرا د  ،المسددتطي  ،المليددور ،المعددين ،أو األيددكا اللجميددا والمضددمعا
ال ماليا  ،وعلد التيكي الخزفي ااستخدا أسموا الالاا االمفردا

لدسدي م د

السداسدديا ،الخماسدديا،

التك ارريدا ال لدسديا يمكدن اسدتخدا مفدرد واحددة أو

اك ددر مد إمكاليددا اسددتخدا أحجددا مختمف دا مددن المفددردة عددن طريددق التكايددر أو التصد ير ،أو اسددتخدا أج دزاا مددن ددذ
ملتظم دا أو غيددر ملتظم دا ،د لسددتخد الوحدددة

اا كال د
األيددكا  ،ويكددون الالدداا أولً ااختيددار ال ي ددا المدراد الاا دا سدو ً
لمالدداا عددن طريددق التك درار االت اركددا والتجدداور ومددا يليددأ عل ددا مددن ف ارغددا

وتلددوع فددي المسددتويا

لل ا يا ،وا ذ الطريقا لستطي الحصو عم أيكا خزفي غيدر لمطيد ذا

وحركددا واسددتم ارريا

طايعدا جماليدا خاصدا ل تحتدا ألى

معالج لمسط اعد الالاا سوى الطتا الزجاجي ،و ذ اللظ التك ارريدا تدؤدي ل يكميدا الا يدا تصدا فدي إ دراا تيدكي

األجسدا الخزفيدا اأفكدار ومضدامين يدت توظيف دا فلتدا خزفدي معاصدر ،إضدافا إلد أسداليا تقليدا
لمكي .عدن خصدا

الخامدا تدؤدي

جديددة تفدت آفا داً لصدياغا الرؤيدا الفليدا لمخدزا .المعاصدر مدن خدت اسدتخدا أسدموا وآليدا

الالاا والتيكي المستحد ا.
وي ددد .الاح د

إل د إج دراا اعددا التطايقددا

أيكا خزفيا ماتكرة ،وايجاد ملطمقا
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الالا يددا الجديدددة ااسددتخدا المفددردا

التك ارريددا لمحصددو عم د

تجريايا جديدة ومستحد ا لإلاداع في الاا اليك الخزفي .

والخز .اقس الترايا الفليا اكميا الترايا اللوعيا – جامعا الملصورة.

Enriching the plastic structure of ceramic forms using repetitive
engineering elements for art education students
Dr. Eman Mohamed Zaky Elhelw 
Abstract:

There are many different techniques for building traditional bodies of ceramic
forms by methods and techniques using Coiled, slab, pinch pot, mold or throwing…, so
the shapes are suitable for different surface treatments, such as scratch, add, drill,
perforation, relief or using engob - slip ..., as well as glazes of all kinds in order to
enrich the ceramic form.
The use of the repetitive vocabulary to construct the ceramic form is an
innovative technique of ceramic formation; at the same time enriching the aesthetic side
of the ceramic form in one step. This item can be an engineering unit such as circle,
triangle, box, rectangle, prism, Hexagonal, octagonal, octagonal, etc. When forming a
ceramic using a construction technique, it is possible to use one or more objects with the
possibility of using different sizes of the individual by zooming in or out, or using parts
of these shapes. By choosing the body to be built, whether regular or irregular, and then
use the unit to build by repetition overlapping and adjacent and the resulting spaces and
diversity in levels and movement and continuity of infinite, and in this way we can
obtain non-typical forms of ceramics of an aesthetic nature does not require any surface
treatment After the construction only glaze, these repetitive systems lead to a structural
structure that enriches the formation of ceramic objects with ideas and contents used for
the production of contemporary ceramics, in addition to the technique and technique of
the material leads to the discovery of new properties that open the horizons to formulate
the technical vision of the contemporary potter The workers of the method and
mechanisms of construction and formation of the new.
The research aims at making some new structural applications using the
repetitive shapes to obtain innovative forms of ceramics, creating new and innovative
experimental platforms for the creation of the ceramic form.

Lecturer of Art Education Dept., Faculty of Specific Education - Mansoura University 

