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 التكراريةالهندسية  المفرداتباستخدام  الخزفيةلمهيئات  التشكيمية البنائيةثراء إ
 الفنية لطالب التربية

Enriching the plastic structure of ceramic forms using repetitive 

engineering elements for art education students 

 د. إيماف محمد زكي حمزة الحمو
  : خمفية البحث
باسػتخداـ  النمطيػة والتقنيػات الطرؽبػ الخزفيػة لألشػكاؿ التقميديػة الهيئػاتاألساليب التشكيمية لبنػا   تتعدد

 األسػػط  اتمعالجػػل ةجػػا ز  األشػػكاؿكػػوف مػػف  ػػـ تو  عجمػػة الخػػزاؼأو الضػػ ط أو القالػػب أو  الشػػرائ  أو الحبػػاؿ
وكػػػػذلؾ  ،...الخالممونػػػػةالبطانػػػػات اسػػػػتخداـ أو ؼ والتفريػػػػل والحفػػػػر ذالحػػػػ وأ الحز أو اإلضػػػػافةبػػػػ سػػػػوا ً  المختمفػػػػة

 الخزفي.الشكؿ  إ را بهدؼ كؿ ذلؾ  بأنواعها الطال ات الزجاجية
وفػػن نفػػس  ؛تشػػكيؿ الخزفػػيمسػػتحد ل لم تقنيػػة الخزفػػيلبنػػا  الشػػكؿ  التكراريػػةمفػػردات الاسػػتخداـ عػػد تُ و  

عبػػارو عػػف وحػػدو يمكػػف أف تكػػوف  المفػػردةو ػػذو  ،خطػػوو واحػػدة فػػي الخزفػػيلمشػػكؿ  الجمػػاليالجانػػب   ػػرا إلالوقػػت 
 ،ةالسداسياألشكاؿ النجمية والمضمعات  أو ،المعيف ،نشورالم ،المستطيؿ ،المربع ،الم مث أوالدائرة  م ؿ ندسيل 
مكػػف ي التكراريػػة الهندسػػية البنػػا  بػػالمفردات أسػػموبباسػػتخداـ  الخزفػػيالتشػػكيؿ وعنػػد  ،الػػخ ...ةال مانيػػ ،ةالخماسػػي

 وأ ،التصػ ير وألمفردة عف طريؽ التكبير مف ا ةمختمف أحجاـاستخداـ  إمكانيةمع  اك ر أواستخداـ مفردو واحدة 
غيػػر أو  ةمنتظمػػ تسػػواً  كانػػ االمػػراد بنا  ػػ الهيئػػةباختيػػار  أولً  ويكػػوف البنػػا  األشػػكاؿ، ػػذو  اسػػتخداـ أجػػزا  مػػف

ومػػا ينشػػأ عنهػػا مػػف فراغػػات وتنػػوع فػػي  والتجػػاور التراكػػبالتكػػرار بلمبنػػا  عػػف طريػػؽ  الوحػػدة ػػـ نسػػتخدـ  ،ةمنتظمػػ
خزفيػػل غيػػر نمطيػػل ذات  أشػػكاؿالحصػػوؿ عمػػن  نسػػتطيع الطريقػػةوبهػػذو  ،المسػػتويات وحركػػة واسػػتمرارية لنهائيػػة

 التكراريػػةالػػنظـ  و ػػذو ، سػػوى الطػػال  الزجػػاجي معالجػػل لمسػػط  بعػػد البنػػا  ألىل تحتػػاج  ةخاصػػ جماليػػة طبيعػػة
 معاصػر، خزفي إلنتاج توظيفها يتـ ومضاميف أفكارب ةالخزفي ـاجساأل تشكيؿإ را  في صب ت هيكمية بنائيةل تؤدي
 لمخػزاؼ الفنيػة الرؤيػة صػياغةل آفاقػاً  فػت ت خصػائص جديػدة عػفؤدي لمكشػؼ تالخامة  وتقنيات بيلاأس إلن إضافة

 .البنا  والتشكيؿ المستحد ة وآليات أسموب استخداـ خالؿ مف المعاصر

 :مشكمه البحث
وبخاصػػة دارس الػلمفنػاف و لعػؿ البحػث عػف مػداخؿ تجريبيػة إل ػرا  التشػػكيؿ الخزفػي  ػو الهػدؼ السػمن 

 يقػـو بهػاالتػي  المتعػددةالمحاولت ف، بداعياإلنشاط الو   و أحد أساليب األدا  الفني فالتجريب ،الخزؼفي مجاؿ 
حمػػوؿ الخزفيػػة لموصػػوؿ ل اتلمصػػياغ مبتكػػر فػػي تنظػػيـ بح ػػًا عػػف توافقػػات وتبػػادلت لمممارسػػة التشػػكيمية الخػػزاؼ

 .ومبتكرة متعددة ومختمفة
ف تقػدـ أحػد المػداخؿ التػي يمكػف أ الخزفيػةلمهيئػات  التكراريةالهندسية  المفرداتباستخداـ  التشكيؿعد يو 

وموضػػع  ػػذو  وحػػذؼ واضػػافة وترتيػػب وصػػياغةمػػف حيػػث تنػػاوؿ  ،شػػكاؿ الخزفيػػة المبتكػػرةحمػػوًل لنهائيػػة مػػف األ
 الهيئػػاتتنشػػأ  ومػػف  نػػاأخػػرى،  عػػفخطػػوة  ـيتقػػدويمكػػف  ،تكػػوف غيػػر محػػددة الخطػػوات ، تمػػؾ العمميػػاتالمفػػردات
 .الجديدة الخزفية

                                                           

   جامعة المنصورة. –مدرس النحت والخزؼ بقسـ التربية الفنية بكمية التربية النوعية 
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 :التساؤالت التالية فيوتتحدد مشكمة البحث 

 الهندسية؟ المفرداتباستخداـ  الخزفيةالبنائية التشكيمية لمهيئات  را  إيمكف  كيؼ 

 ؟ الخزفية األشكاؿبنا   فيمف استخداـ وحدات تكراريل  الستفادة ةكيفي 
 بها؟ يوالوقوؼ عمن طرؽ ابتكاريل لبنا  شكؿ خزف ةيمكف تحديد الوحدات التكراري إلن أي مدى 
 لمبنائية الخزفية؟استحداث صياغات تركيبية وتشكيمية إمكانية  مدى ما 

 فروض البحث 
 :انل الباح ةتفترض 

  ةوالوصوؿ لمستحد ات بنائيل جديد الخزفية البنائية إل را  الهندسية التكراريةيمكف استخداـ المفردات. 
  بنائية الخزفية.لم ستحداث صياغات تركيبية وتشكيميةل اتآلي الوقوؼ عمنيمكف 

 البحث أهداف
 :إلن الحاليويهدؼ البحث 

  ة.مبتكر  ةخزفي أشكاؿ لمحصوؿ عمن التكراريةجديدة باستخداـ المفردات  بنائيةتطبيقات  إجرا 
 الخزفيبنا  الشكؿ  في لإلبداع ةومستحد  ةجديد يةمنطمقات تجريب إيجاد. 

 البحث:حدود 
  الهندسػػػية  التكراريػػػةباسػػػتخداـ المفػػردات  البنائيػػػة لألسػػاليبتجريبػػػل  دراسػػػةعمػػن  الحػػػالييقتصػػر البحػػػث

  الخزفي.كطريقل لبنا  الشكؿ 
 الفنيػػة بكميػة التربيػػة النوعيػػة  التربيػػة الفرقػػة الرابعػػة بقسػـ طػالب لمبحػػث مػػع التجريبيػةممارسػػات ال تطبيػؽ

 ـ.2118 - 2117األوؿ مف العاـ الجامعي  جامعة المنصورة خالؿ الفصؿ الدراسي

 منهجيه البحث:
 .لمبحث( التطبيقيفيما يتعمؽ بالجانب  )وذلؾ التجريبيستخدـ المنهج أُ  دافل ألتنفيذ  ذا البحث وتحقيؽ 

 مصطمحات البحث:
 :كالتاليويمكف تعريفها  (التشكيمية -البنائيةمصطم  مركب مف كممتيف)  ي: التشكيمية البنائية

كممة  الوسيطالمعجـ وفي  ،بنا  إلناسـ مؤنث منسوب  أنهاالمعجـ الجامع عمن  في ةتعرؼ كممة بنائي :البنائية
 .(1)أقاـ جدار ونحوو  بمعنن بنا  –بنن الشي  

 وداخؿ خارج المدركات لعالـ كأساس وروحل العممي، العصر بقبوؿ نادت فنية حركة أوؿ ي  ةالبنائيو 
 امك جديدة، نائياتب في التقميدية غير بالتراكي ذات هندسيةال باألشكاؿ اـمال ػت عمن عتمدت اإلنسانية، الحياة

 البنائية من  في أ ر ا ومدى اإلنارة است الؿ خالؿ مف لمسطوح اليةمالج القيـ إلبراز ودرجاتل الموف استخدمت
 (2) .«والحركة التراكـ عف تعبيرا
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 تاتميف، فالديمير أسسها والنحت، التػصوير في والمستقبمية التكعيبية إلن أصو ا في البنائية تعودو 
 األشكاؿ وتفسير استخالص المعاني إلن مرحمة التشخيص مرحمة الفني العمؿ دراسة في البنائية وتتجاوز
  (3) .فني طراز إطار في األشكاؿ تمؾ بيف الناشئة العالقة إلن استنادا والصور،

 ةالخزفيػ الهيئػات واألشػكاؿبنػا   فػي ةالمتبعػ الطػرؽ والتقنيػات ي ػ :التشككيمية الخزفيكة لمبنائية اإلجرائيالمفهوم 
 المعرفػػي التطػػور نتيجػػة منهػػا ةالمسػػتحد يقصػػد بهػػا التقنيػػات ف فػػي البحػػث الحػػاليو  ،الحبػػاؿ الشػػرائ  الضػػ ط ....

والفراغػات الناشػػئة أو المتنػػوع  المنػػتظـ منهػا الهندسػػية التكراريػة المفػرداتاسػػتخداـ  وبخاصػة والتكنولػػوجي والفكػري
 األفقػيقات تتسؽ في إطار ا الوحدات، ويمكف أف يتضػ  التعػدد عمػن المسػتوييف البما تشتمؿ عميل مف ععنها، 

مػف توافػؽ سػاؽ المنتظمػة بمػا تحممػل لتإيقاعيػة ا لتظهػرالمسػتويات المسػطحة المتتاليػة،  عمنوالتتابعي المتراكب 
 التكويف الخزفي.وتبايف في سياؽ 

   الهندسية التكرارية المفردات

وفػن البحػث الحػالي  ،األوليػة ويمكػف أف تكػوف  ندسػية أو عضػوية اتالوحدالعناصر أو   ي اتالمفرد
التػػي يمكػػف و دائػػرة  ،م مػػث ،مسػػتطيؿ ،يقصػػد بػػالمفردات الهندسػػية التكراريػػة  ػػي تمػػؾ الوحػػدات الهندسػػية ) مربػػع

 . ستمراريةلبأساليب التجاور والتراكب والتنوع والحركة وا استخدامها وتكرار ا

 :السابقةالدراسات 
وطػرؽ  الخزفػيلمشػكؿ  المسػتحد ة تناولت طػرؽ البنػا  التي السابقةالدراسات بعض بالطالع عمن  الباح ةقامت 

 :و نوتحميؿ أعماؿ الخزافيف المعاصريف  ،ودراسة جماليات الخزؼ ،المعالجة
 تكدريس فكي منهكا واإلفكادة الحكديث  الخكزف سكمات ":( بعنكوانم٨978)بككر ثثمكان  أبكو محكروسدراسة  -1

  (4) " الخزف لمعمم التربية الفنية

 المتقدمػػة لػػبعض الػدوؿ دراسػة بعمػؿ قػػاـ وقػد وفمسػفتل وطبيعتػػل الحػديث الخػزؼ تقنيػػات الدراسػة تناولػت
 ،ليػػتش أم ػاؿ المتميػزيف الخػزافيف أعمػاؿ لػبعض بدراسػة قػاـ كمػا ،وأمريكػا و ولنػدا إنجمتػرا م ػؿ الخػزؼ مجػاؿ فػي

 .وآخروف الشاؿ ال نػي وعبد الصدر وسعيد ، يبورف وأنتوني

  (5) المعاصر" الخزف في البنائية السمات " :م( بعنوان٨981إبراهيم الدسوقي ) دراسة متولي -2

 بعػض أعمػاؿ لمحتػوى تحميميػة دراسػة خػالؿ مػف المعاصػر الخػزؼ فػي البنائيػة تناولت الدراسة السمات
ظهار المعاصريف الخزافيف  . المعاصر الخزؼ فف تطور في الهندسية التركيبية البنائية أ مية وا 

 البتكككار الحككديث الخككزف وتقنيككات جماليككات اسككتخدام" :بعنككوان (م٨996) حسككن السككويفي دراسككة مرفككت -3
   (6) "خزفية أشكال

 لػػػبعض تحميميػػػة ودراسػػة ،الحػػػديث الخػػػزؼ تقنيػػات وبعػػػض ،الحػػػديث الخػػزؼ جماليػػػات الدراسػػػة تناولػػت
 المعاصػر اإلنتػاج بعػض خػالؿ مػف المعاصػر الخػزؼ إنتػاج عمػن أ ػرت التي العالـ في الحدي ة الفنية التجا ات
 الفنػػػاف اسػػػتخدامها التػػػي التقنيػػػة فػػػي األساسػػػية المحػػػاور عمػػػن بنػػػا  1993 إلػػػن 1988 مػػػف الفتػػػرة فػػػي العػػػالمي
 .المعاصر

الثككراء البصككرم لممعالجككات الخزفيككة بككين التقنيككة  " :بعنككوان (م 21٨2) ارمختككثبيككر ثيسككم ادم دراسككة  -4
   (7)" والتجريب

تطػوير  فػيمجاؿ الخزؼ يمكف أف يسػهـ  فيتقـو الدراسة عمن افتراض أف استخداـ المداخؿ التجريبية 
 .تقنيات ت رى القيـ التعبيرية لمعالجة سط  المنتج الخزفي بأسموب معاصر
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الخكزف المعاصكر كمكدخل  فكيالتجاهكات التجريديكة "ا :م( بعنكوان 21٨2)فاروق محمكد ثمكممحمد دراسة  -5
  (8) ".التربية الفنية فيلتدريس الخزف 

الخػػػزؼ  فػػػيقػػػاـ عميهػػػا التجريػػػد  التػػػيوالتجا ػػػات الفمسػػػفية  األفكػػػارالكشػػػؼ عػػػف الدراسػػػة إلػػػن دؼ تهػػػ
 .زيادة وعن الطالب بالتجا ات التجريدية المعاصرة، و المعاصر

 الخػػػػزافيفبعػػػػض  أعمػػػػاؿ تحميػػػػؿ كيفيػػػػة فػػػػي النظػػػػريالطػػػػار  فػػػػي مػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابقة ت الباح ػػػػةاسػػػػتفادقػػػػد و 
الجانػػب باإلضػػافة إلػػن السػػتفادة منهػػا فػػي  المعاصػػر الخػػزؼ لفػػف البنائيػػة الصػػياغات عمػػن والتعػػرؼ المعاصػػريف
 .الحالي لمبحث التجريبي

 :لمبحث النظرياالطار 
إليػػػل بعػػػض الخػػػزافيف  أبػػػالمفردات التكراريػػػة الهندسػػػية أسػػػموب بنػػػائي مسػػػتحدث لجػػػإف التشػػػكيؿ الخزفػػػي 

 المعاصريف عمن مستوى العالـ لمحصوؿ عمن  يئات خزفية مبتكرة تحمؿ العديد مف القيـ الفنية والجمالية.

 Stine)ومػػف الفنػػانيف المػػذيف تنػػاولوا أسػػموب التكػػرار والتنػػوع فػػي تشػػكيالتها الخزفيػػة الفنانػػة الدنماركيػػة 

Jespersen )(9) حيػػث تقػػـو  ػػذو الفنانػػة ببنػػا  قطػػع متقنػػة مػػف خػػالؿ األشػػكاؿ المعقػػدة الصػػ يرة المتكػػررة إلػػن ،
مجموعة متنوعة مف التجا ات غيػر المتوقعػة  المتداخمةمنحنيات وأشكاؿ وأواني  ندسية، كما تجذب المنحنيات 
ترض بها أف تسم  بمػا تسػميل ن نقطػة وصػوؿ ن، و ػي التي تـ تكوينها ومعرفة ما  ي الخطوط واألشكاؿ التي يف

 بداية يمكف مف خاللها مخاطبة جمهور ا .

ويػػػتـ ترتيػػػب مجموعػػػة القطػػػع داخػػػػؿ قوالػػػب مسػػػبقة لمػػػتحكـ فػػػي المنحنيػػػػات بحيػػػث تكػػػوف مرتبػػػة جيػػػػدًا 
الشكؿ المطموب،  ذا الجانب مف التبايف  و أك ر وضوحًا، وعند الرؤية عف قرب، يؤدي  إلنوبسالسة لموصوؿ 

 لؼ.آالختالؼ الطفيؼ بيف العناصر المتكررة إلن جذب المشا د ليكتشؼ ال ير متوقع في التنظيـ والت

 

 
 

 

 
 

 بالوحدات التكرارية ( التي تعتمد عمن البنا  الخزفيStine Jespersenبعض مف أعماؿ الفنانة الدنماركية )

، فأعمالهػا (11)( Vanessa Hogge) اإلنجميزيػة وأيضا مف الفنانيف المذيف تناولوا  ػذا األسػموب الفنانػة
مك فة لم اية مع مادتها، والتخمػي عػف اسػتخداـ القوالػب لخمػؽ األشػكاؿ الخزفيػة الخاصػة تجارب الفنية  ي نتيجة 

مصنوعة يدوًيا واحدة تمو األخرى حتن يتـ ت طيتها بالكامػؿ، فػي عمميػة  منهاكؿ ـ الز ور كوحدات استخدوا ،بها
 . مما يخمؽ إبداعات فريدة تنطوي عمن وقت وصبر
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 ( التي تعتمد عمن البنا  الخزفي بالوحدات التكراريةVanessa Hogge) اإلنجميزيةبعض مف أعماؿ الفنانة 

والتػي تقػوؿ نإف كراسػة األفكػار  ،(11)( Teresa Brooksكمػا تناولػت  ػذا األسػموب الفنانػة األمريكيػة )
التي أعمؿ بها تأتي في المقاـ األوؿ مف األشكاؿ والسطوح الموجودة في الطبيعة، لتعطي رقة الخػزؼ والوصػوؿ 

وتكػػػػوف استكشػػػافاتي دائًمػػػػا حػػػوؿ القػػػػواـ ال نػػػػي  ،إلػػػن الشػػػػفافية والحساسػػػية فػػػػي بنػػػػا  أوانػػػي مػػػػف القطػػػع الممفوفػػػػة
 وأقـو ببنا  النموذج مف أجؿ التطور خارج القاعدة بأساليب تكرارية .والتفاصيؿ، 

 

 

 

 

 
 ( التي تعتمد عمن البنا  الخزفي بالوحدات التكراريةTeresa Brooksبعض مف أعماؿ الفنانة األمريكية )

النػاتج فتتميػز بشػ فها لممالمػس السػطحية لمشػكؿ الخزفػي العػاـ  (12)( irisB isaLالفنانة الهولنديػة)أما 
، تقنيػات مختمفػةبتجريػب أنػواع الطػيف و  عف تكرار وحدات وقطع ص يرة في عممية البنا  أو المعالجػة السػطحية،

سػتخدـ كػذلؾ تو  ،بشػكؿ يػدوي واحيانػا باسػتخداـ القوالػب جميػع أنػواع المممػس يؼضػفهي تبنػي شػكؿ أساسػي  ػـ ت
 . الطبيعة ، وتستمهـ أفكار ا مفكاسيداألالطال  الزجاجي و 

 

 

 
 

 

 

 التي تعتمد عمن البنا  الخزفي بالوحدات التكرارية (Lisa Birisالهولندية)بعض مف أعماؿ الفنانة 

فهػػي تشػػكؿ أعمػػال نحتيػػة خزفيػػة تعتمػػد عمػػن البنػػا   (13)( Laura McNamaraوالفنانػػة اليرلنديػػة )
 .في مجاؿ البيولوجياالتكراري لموحدات والقطع الص يرة المستوحاة مف األحيا  الدقيقة نظرا لعممها 
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 ( التي تعتمد عمن البنا  الخزفي بالوحدات التكراريةLaura McNamaraبعض مف أعماؿ الفنانة اليرلندية )

لبنػػػا   يئػػػات خزفيػػػة  المسػػػطحة بأسػػػموب تكػػػراريتنػػػاوؿ اسػػػتخداـ الوحػػػدات الهندسػػػية  الحػػػالي والبحػػػث
يمكػف أيضػًا تدريسػها مػع طػالب التعمػيـ مػا قبػؿ  ػـ لسػهولة تنفيػذ ا مػع طػالب التربيػة الفنيػة ومػف  مستحد ة نظػراً 

لتعريػؼ العناصػػر والقػيـ الجماليػػة المكونػػة  الباح ػػة تعػرضتالجػامعي بمراحمػػل المختمفػة بسػػهولة ويسػر، وفيمػػا يمػػي 
 .ألسموب البنا  والتشكيؿ الخزفي بالمفردات التكرارية الهندسية

مفػردات  الماديػة التػي تتػرجـ فكػرة تكػويف فنػي ويطمػؽ عميهػاأو الوحػدات أولػن المفػردات تعػد العناصر ف
ومواصفات فنية وتقنيػة وجماليػة، ل يمكػف السػت نا   البنائية إذ أف لكؿ عنصر مف العناصر خصائص الوحدات

ؿ تآلفػػل مػػع العناصػػر عنهػػا بػػأي حػػاؿ مػػف األحػػواؿ، أي بمعنػػن آخػػر أف قيمػػة كػػؿ عنصػػر منهػػا تتضػػ  مػػف خػػال
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. 

 :(Shapesاألشكال) 
شػ ؿ ت مسػاحة ػو عبػارٌة عػف و الشػكؿ أك ػر تعقيػدًا مػف النقطػة أو الخػط المنفػرد، و ، األشكاؿ جمػع شػكؿ

وحدود معروفة، يمكػف  بإطاراتبعديف  وذ أي حّيزًا في الفراغ وُيحّدد بالحدود الخارجية، والشكؿ  و  نائي األبعاد
عناصر مػف الطبيعػة أو  قد تتكوف األشكاؿ مف ،أف تكوف مفتوحة أو م مقة، بزوايا أو منحنيات، كبيرة أو ص يرة

يمكف أف تنشػأ األشػكاؿ مػف ألوانهػا أو مػف تقػاطع ، و وقد نجد ا في أشكاؿ حرة أو منتظمة  ندسيا ،مف غير ذلؾ
 باإلمكػػػاف. واألشػػػكاؿ المعقػػػدة .دمجهػػػا لخمػػػؽ أشػػػكاؿ معقػػػدة باإلمكػػػافخطػػػوط تكػػػوف حػػػدود ا، األشػػػكاؿ البسػػػيطة 

ألشػػػكاؿ تحمػػػؿ رسػػػائؿ معػػػاني مختمفػػػة، الت ييػػػر فػػػي  ػػػذو الخصػػػائص المختمفػػػة ل، تفكيكهػػػا إلػػػن أشػػػكاؿ بسػػػيطة
الخصائص لشكؿ مػا يػؤ ر فػي كيفيػة فهمنػا لهػذا الشػكؿ ويجعمنػا نحػس بالتصػميـ بطريقػة مختمفػة، فاألشػكاؿ أداة 

 .تواصؿ فعالة

 فػػيعتبػػر األشػػكاؿ أو الهيئػػات وتُ أك ػػر العناصػػر التشػػكيمية إمتاعػػًا وأ ميػػة وتحػػديًا لقػػدرة الفنػػاف،  والشػػكؿ
عنصػر  ػو  شػكؿوال ،(14) تصوير والرسـ أشكاًل ذات بعديف، أما الخزؼ والنحت م اًل فأشكاؿ ذات أبعػاد  ال ػةال

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

لألشػػكاؿ أنػػواع ل منتهيػػة مػػف ، كمػػا أف (15) ونظػػاـ تحركػػل اتجػػاوتكػػويف الخػػط الػػذى تنشػػأ عػػف تكػػرارو، وبػػاختالؼ 
أو  يئػػػة  إيجابيػػػةاألشػػػكاؿ يمكػػػف أف تكػػػوف فػػػي  يئػػػة و  ،حمػػػؿ مضػػػاميف مختمفػػػة لممتمقػػػيالخصػػػائص، كػػػؿ منهػػػا ي

. عميؾ أف تكوف مدركا لألشكاؿ السمبية التػي تنػتج مػف تركيػب األشػكاؿ فهػي .سمبية، وقد تكوف عنصرًا أو خمفية
 .(16)ل تقؿ أ مية عف األشكاؿ ذات الهيئة 
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خػالؿ  يم ؿ الهيئػة المدركػة لتمييػز الوحػدات ذإالعمؿ الفني،  في يويعد الشكؿ العنصر البنائي األساس
يسػػهـ فػي رفػػع السػتجابة الحسػػية  مرئيػا يمتمػػؾ مميػزات وسػمات تعبيريػػة قويػة بوصػفل منبهػػا ويػتـ تفسػػيرو ،الفضػا 

العمػػؿ  إلػػن عالمػػات دلليػػة مباشػػرة تػػؤدي وظائفهػػا فػػي لػػدى المتمقػػي، ويسػػتمر فػػي تحقيػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحولػػل
نمػػا الفنػػي. تبػػرز أ ميػػة األشػػكاؿ فػػي و  ػػو ترجمػػة لوظيفػػة  ػػدؼ مػػا،  فالشػػكؿ لػػيس وظيفػػة سػػهمة يػػتـ إيجاد ػػا، وا 

يتبػع الوظيفػة، أي لبػد أف تتحػػدد  التصػميـ عنػدما يتنػاغـ الشػكؿ مػع الوظيفػة باتجػاو محػػدد حتػن قيػؿ بػأف الشػكؿ
تبعػا لػذلؾ، فالشػكؿ فػي التصػميـ  أول في عممية التصميـ و ي الهدؼ الحقيقي لػل ومػف  ػـ يتحػدد الشػكؿ الوظيفة

 يكسب قيمة وظيفية حقيقية فضال عف قيمة الجمالية. 

 :(٨7)التالينعتبرها ثنصرًا من ثناصر التصميم ثمم النحو  التيواألشكال األولية 
طبيعيػػػة الصػػػفات وتتسػػػـ بالتجريػػػد، بمعنػػػن أنهػػػا ل تم ػػػؿ أو تحػػػاكن بشػػػكؿ مباشػػػر مظػػػا ر  :كككك أشككككال ث كككوية

تحتوي عمن العديد مف المنحنيات و ػي متفاوتػة وغيػر مسػتقيمة تميػؿ و ل تكوف طبيعتها منتظمة عادة، ، و الطبيعة
أنهػا تميػؿ  إل) كبقػع الحبػر(  اإلنسػاففػي حػيف أنهػا قػد تكػوف مػف صػنع ، بالسرور والراحة اإلحساس إعطا  إلن
فػي التصػميـ األشػكاؿ و  ،ال يػـو مما مة وعكس األشكاؿ الموجودة فػي الطبيعػة كػأوراؽ األشػجار، الصػخور و إلن

 .العضوية قد تكوف مرسومة بأشكاؿ حرة وغير محددة بنسؽ واحد

الهندسػػية واألشػػكاؿ ، الطبيعػػة فػػيو ػػن أشػػكاؿ مجػػردة ل تم ػػؿ أو تحػػاكن موضػػوعًا خارجيػػًا  :ككك أشكككال هندسككية
المنحػػرؼ، الػػدائرة، الشػػكؿ ة  نائيػػة األبعػػاد م ػػؿ )المربػػع، المسػػتطيؿ، متػػوازي األضػػالع، المعػػيف، شػػبل المسػػطح

 .الترتيب إلنالتناظر مما يشير  إلناألشكاؿ الهندسية تميؿ البيضاوي، الم مث، المضمعات(، و 

 :الرباثية األشكال
سػػػط  مسػػػتوى محػػػدود بأربعػػػة مسػػػتقيمات متقابمػػػة بعضػػػها مػػػع بعػػػض وتسػػػمن خطوطػػػل األربعػػػة  ي ػػػ

، و ػػي أشػػكاؿ يـ الواصػػؿ بػػيف رأسػػيف متقػػابميف قطػػراً أضػػالعًا كمػػا تسػػمن نقػػط التقابػػؿ بػػؿ رؤوسػػًا، ويسػػمن المسػػتق
أربعػة ومجمػوع قياسػات  اأو  ػي مضػمعات عػدد أضػالعه ،م مقػة بسػيطة مكونػة مػف قطػع مسػتقيمة عػدد ا أربعػة

 . (٨8) درجة361زوايا ا الداخمية 

 :(Square) المربع
بالتأكيػد لػل و  ،(٨9) وما كانت جميع أضالعل متساوية وزواياو األربع قائمػة

ذا تركنا جانبًا العالقات الخطية  ،وتكاممية استقراريلمميزات  يمكػف أف نولػد ا  التيوا 
فيل، ولو وضعنا مربعًا آخر بجانب المربع فسيكوف منل مستطيؿ، وسوؼ يكوف مف 

ذلػػؾ الوقػػػت توليػػد واشػػػتقاؽ عالقػػػات شػػكمية أك ػػػر، إلػػن جانػػػب سػػػيكوف  فػػػيالممكػػف 
غنيػػة بالنسػػبة لعالقػػة  انقسػػاماتل سػػيحتوى حتمػػًا عمػػن الشػػكؿ أك ػػر غنػػن وأجمػػؿ ألنػػ

الطػػػػوؿ الهندسػػػػية  اشػػػػتقاقاتالجػػػػز  بالكػػػػؿ، وعنػػػػدما يكػػػػوف العػػػػرض مسػػػػاويًا ألحػػػػد 
، ولكػػػف  ػػػذا المسػػػتطيؿ تسػػػاوي أضػػػالعل الصػػػريحة فسػػػنتجنب الرتابػػػة الناتجػػػة مػػػف

 .(21)سيوحن إلينا مباشرة بمربعيف بجانب بعضهما أو  ال ة أو أربعة

 :(Rectangle)المستطيل 
 ػػو مػػا كػػاف فيػػل كػػؿ ضػػمعيف متقػػابميف متسػػاوييف ومتػػوازييف ولػػل طػػوؿ 

 .(22) أقرب األشكاؿ تحقيقًا لمنسبة الذ بيةو و ، (21)وعرض وزواياو األربع قوائـ
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 :(Parallelogram) األ الع متوازي

كالمسػػػتطيؿ غيػػػػر أف زوايػػػػاو ل تكػػػػوف قػػػوائـ، وكػػػػؿ زاويتػػػػيف متقػػػػابمتيف 
 متساويتيف.

 :(Rhombusالمعين )

مع ت ير كالمربع و و  المعيف المنتظـ ويوجد نوعاف مف المعيف  ما: 
زوايػاو ل و  ،يل عمن المستوييف الرأسي واألفقػيفي التجاو فقط بمعنن تعامد قطر 

، متسػاويافو يكونػاف متعامػداف  قطريػل ما أفك ،عمن المستوى األفقي تكوف قائمة
 ال ػانيهو كالمعيف السػابؽ، إل أنػل لػل قطػر أكبػر مػف ف المعيف غير المنتظـأما 

 وينصؼ أكبر ما القطر األص ر ويكوف فيل زوجاف مف األضالع المتساوياف.

 :(Trapezoid) شبه المنحرف

أضػػػالعل مختمفػػػة األطػػػواؿ وفيػػػل ضػػػمعاف متوازيػػػاف  ربػػػاعي ػػػو شػػػكؿ 
يسمياف قاعدتل، فإف كاف الضمعاف غير متوازياف متسػاوياف سػمن شػبل منحػرؼ 

ف كانت إحدى زواياو قائمة سمن شبل منحػرؼ قػائـ الزاويػة،  متساوي الساقيف، وا 
بالقاعػػدة المتوسػػطة ألف  الرتفػػاعلقاعدتيػػل مػػف منتصػػؼ  المػػوازيويسػػمن الخػػط 

 يساوى نصؼ مجموع القاعدتيف.مقدارو 

 :(Circle) ك الدائرة

منحنن م مؽ بسيط جميع نقطل عمن بعد  ابت مف نقطػة معمومػة   ي
؛ تسمن مركز الدائرة وكؿ خط مستقيـ واصؿ بيف المركز ومحيط الدائرة يسػمي 

 .(23)نصؼ قطر الدائرة 

 :(ovalالشكل البي اوي)

الخػػط الواصػػؿ بػػيف ؛ مػػا يسػػمن بػػالقطع النػػاقص أوالشػػكؿ البيضػػاوي 
البؤرتػػاف والمنحنػػػن البيضػػاوي يسػػػمن القطػػر األكبػػػر لممنحنػػن البيضػػػاوي والخػػػط 
العامودي عمن منتصؼ القطر األكبر والقاطع لممنحنن البيضاوي يسمن القطػر 

 .البيضاوي األص ر لممنحنن

 :(Triangle) المثمث
والم مػػث ، (24)أضػػالعاً  مػػع بعضػػها الػػبعض وتسػػمن متقابمػػة ػػو سػػط  مسػػتوى محػػدد بػػ الث مسػػتقيمات 

 األضالع. متساوياألضالع وال ير  والمتساويالساقيف  المتساويمنل 
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 :(Regular Polygons)الم معات المنتظمة
أشػػكاؿ مسػػتوية محػػددة بأضػػالع متسػػاوية و ػػن متما مػػة بالنسػػبة لمحػػور واحػػد أو لمحػػاور متعػػددة،   ػػي

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

 ... الخ.، عديد األضالعالخماسي والسداسي وال ماني
 
 
 
 

  :الشكل النجمي
، نطمػػؽ الهندسػػة الرياضػػية فػػي،  ػػو مضػػمع يظهػػر بشػػكؿ نجمػػي لمضػػمع النجمػػيالمضػػمعات وا ػػو أحػػد 

ن المضػػمع الػػذي تكػػوف أطػػواؿ أضػػالعل متسػػاوية، وقياسػػات زوايػػاو متسػػاوية وتقطػػع عمػػ مضػػمع نجمػػي منػػتظـ اسػػـ
، والشكؿ النجمي منػتظـ تقػع رؤوسػل أو زوايػاو عمػن محػيط دائػرة وحػدودو الخارجيػة (26) ضأضالعل بعضها البع

ؤوس عبػػارة عػػف خػػط منكسػػر منػػتظـ ؛ رؤوس زوايػػاو انكسػػاراتل الداخميػػة تقػػع عمػػن محػػيط دائػػرة واحػػدة كمػػا تقػػع ر 
انكساراتل الخارجية عمن محيط دائرة أخرى اقؿ اتساعًا مف السابقة، ويختمؼ المظهر المرئي لمشكؿ النجمي وفقػًا 

 والشكؿ النجمي يمكف أف يكوف خماسي أو سداسي أو  ماني أو عديد الرؤوس. ،(27)لعدد زوايا انكساراتل 
 

 
 
 

أو  ،فػي بنػػا  األشػكاؿ الخزفيػػة الهندسػية عمػػن حػدةويمكػف اسػتخداـ أي مػػف  ػذو المفػردات أو الوحػػدات 
كمػا يمكػف تفريػل بعػض  ،أجزا  مف  ذو الوحدات أو استخداـ اك ر مف نوع مػف الوحػدات فػي بنػا  العمػؿ الخزفػي

   .الوحدات أيضاً 

 

    

 المفردات أو الوحدات الهندسية األساسية المفرغة
  

 

 

 المركبة  أو األساسيةالمفردات أو الوحدات الهندسية أجزا  مف 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
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 :(Repetition)تكرارال
تسػػػتخدـ جميعهػػػا عػػػادة مبػػػدأ التكػػػرار فػػػي التعبيػػػر  -وفػػػي الواقػػػع ال البيػػػة العظمػػػن مػػػف الحػػػرؼ اليدويػػػة 

البصػري ؛ مػػف بصػػمة اإلبهػػاـ البدائيػة عمػػن سػػط  وعػػا  الفخػار إلػػن تػػداعيات معقػػدة مػف األنمػػاط والتػػأمالت فػػي 
حيث ينظر إلن كؿ بصػمة إبهػاـ  ،اإليقاع ،المنظمة ،مهمة  ي الفراغات الداخميةالسجاد الشرقي، ومف األمور ال

يمكػػف تكػػرار أي  ،عمػػن اإلنػػا  الخزفػػي عمػػن أنهػػا ن مػػة بحيػػث تكػػوف معروفػػة كموسػػيقن مرئيػػة، ومػػف حيػػث المبػػدأ
نتػػاج أنمػػاط يبػػدو أنهػػا قػػد ارتقػػت مػػف الركيػػزة البدائيػػة إلػػن أك ػػر شػػمولية  شػػي  )مػػف الشػػكؿ المعقػػد إلػػن البسػػيط( وا 

الكػوف   ػذا إيقػاع، أيػًا كػاف مكانػل وزمانػل، ألنهػا جػز  مػف اإلنسػافالتكرار ظا رة كونيػة، يقػع تحػت تأ ير ػا ف ،(28)
  (29). ومعاٍف مقصودة أ داؼ إلنف يشير و ذا التكرار في الكو  ،منذ قديـ األزؿ

وحدة متكػررة فػي كيػاف أكبػر، ال ها تصب حينفممحمة  إلن امرات عدة يحولهأو الوحدات صر اتكرار العنو 
ولمتكرار نوع مف اإليقاع الذي يم ؿ ترديدًا لفكرة،  ذا الترديد ل يتـ عمن وتيرة واحدة، فال بػد أف يتضػمف عنصػر 

جو ر ػػا  فػػيو ػػن  ،التكرار عمميػػة إجرائيػػة تهػػدؼ إلػػن تحقيػػؽ وفػػرة العناصػػرفػػ ،وزخمػػاً التنػػوع حتػػن يكتسػػب  ػػراً  
النسػب أو  فػيودوف المجػو  إلػن ت يػرات  إليهػاكبيرة حسػب الحاجػة  بأعدادعنصر تعنن استخداـ نفس ال األساسي

والتكػػػرار كعمميػػة تػػػؤدى إلػػن تأكيػػػد  ،التصػػميـ الواحػػد فػػػيالقػػيـ المونيػػة أو الخصػػػائص البنائيػػة لموحػػػدات المتكػػررة 
والفراغػات  ،كػررةوالحركة التقديرية عمن سط  التصميـ وتصنع عالقات مت يرة بيف األشكاؿ المت المتدادمظا ر 

  .المسطحة تختمؼ باختالؼ الخصائص البنائية لمعنصر المستخدـ

سوا  كاف  ذا الترديد خالؿ نسؽ مطػرد  ا نيفعنصر أو أك ر وترديدو بما يزيد عف  است مار و  رارتكالو 
وسػوا  كػاف  ػذا التكػرار أو الترديػد يتبػع نظػاـ  ابػت بسػيط أو  النتشػار لمتبادؿ أو التالؼ أو التقابػؿ أو التتػابع أو

  (31).رأسي أو أفقي أو مائؿ أو غير ذلؾ اتجاومركب أو كاف يتبع 
لشػكؿ مػف األشػكاؿ  إبػداعي تشػكيميليهػا المصػمـ أو الفنػاف كأسػموب إلجػأ  التيالتكرار أحد الحموؿ يعد و 

ئػة الجسػـ أو متطمبػات التطبيػؽ يصػب  مسػرحًا جماليػًا أو عنصر مف العناصػر لظػروؼ تفترضػها المسػاحة أو  ي
أف يصؿ بل المصمـ إلن أعمػن  استطاع والتيتزيد مف  را  الشكؿ  التيو و أحد األساليب  ،تقر بل العيف وتّسر

  (31) .األخرى الفنيسوا ا مف قيـ العمؿ  استخدـقيمة جمالية، تقؿ  ذو القيمة إذا ما 

  :(Repetition and Variation)التكرار والتنوع
غيػر أف الفنػاف المسػمـ حينمػا يكػرر إنمػا قبػؿ أف  ،ربما يتبادر إلن الذ ف أف التكرار حميػؼ الممػؿ والرتابػة

فبػدت أشػكالل أك ػر  ػرا  عمػا كانػت  ،يكرر ك ؼ وركز وقنف وبعػد  ػذا أنشػأ وحداتػل ومواصػفاتل ومقاسػاتل ونظمػل
وعمػن  ػذا األسػاس  ،و يقػاً  ارتباطػااتػل زادت جمالياتػل وترابطػت فكممػا زادت تكػرارات وحد ،وحدو واحدة أو وحدتيف

 ومرجػع ذلػؾ أوًل وأخيػرًا إلػن عمػؽ نظػرة الفنػاف ،فإف التكرار ل يأتمؼ مع الممؿ أو يتحالؼ معل بؿ عمػن العكػس
  (32). الذى فحص فتمخضت عف رؤيتل قيـ جمالية تشكيمية متسعة متسقة تدـو وتتضاعؼ

 :(Repetition and Movement) والحركةالتكرار 
تشػد النظػػر  ل ت بػت عمػن حػػاؿ بػؿ تنتقػؿ مػف نقطػة ألخػرى، فالعناصػر التكراريػة دائبػة الحركػة والتذبػذب،

 التكػػرار، ةكيػػبدينامي ا تمامهػػا بسػػبب الفنػػانيف ا تمػػاـ موضػػع كونهػػا عػػف فضػػال ،(33) تجػػذب النتبػػاوممػػا يجعمهػػا 
 (34). وأجزا و الشكؿ بيف اإلبداع في المتأصؿ التوتر عف تتحدث ةكيدينامي و ي
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لهػػا العػػيف  تسػػتجيب مػػاأوؿ  يوتعػػد الحركػػة واحػػدة مػػف ابػػرز المظػػا ر الديناميكيػػة فػػي الفػػف التشػػكيمي و ػػ 
نحػػو  و ػػي التػػي تقػػود المجػػرى البصػػري داخػػؿ التكػػويف وعمػػن السػػط  المرئػػي ،وتتػػأ ر بقوتهػػا وتوتر ػػا وانبسػػاطها

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

 ،بػػػيف طػػػرفيف مختمفػػػيف فػػػي الخػػػط ،تصػػػاعديًا أو تنازليػػػاً  ،فالتػػػدرج الػػػذي يعنػػػي النتقػػػاؿ بػػػدرجات منتظمػػػة ،حركيػػػاً 
 .واتجاو األشكاؿ و يئتها ،يعبر عف حركة ،والموف والحجـ ،والمساحة

الفػف إيقػاع مطػرد  فػيوالحركػة  ،(35) النتبػاوأقػوى م يػرات   يالمجاؿ البصرى  فيالحركة 
  (36) .مختمفة ويتعقد اإليقاع حينما يتخممل عدة حركات ولو كانت ذات اتجا ات ،منتظـ
 :(Contiguity)التجاور

والحقيقػة أف تمػػؾ  ،التجػاور  ػػو عمميػة إجرائيػػة أخػرى نمجػػأ إليهػا عنػػدما نحػاوؿ توظيػػؼ عنصػريف أو أك ػػر
 فػػيالعمميػػة رغػػـ مػػا تبػػدو عميػػل مػػف بسػػاطة لمو مػػة األولػػن لكػػف سػػرعاف مػػا تتكشػػؼ مشػػكالتها حينمػػا نبػػدأ التفكيػػر 

 .خصائص العنصريف

  :(37)العوامؿ التالية  العتبار فيا و ن عممية  رية بالمت يرات إذا ما وضعن
 .عالقة التجاور فيػ تشابل العناصر الموظفة  1
 .الخصائص فيالعنػاصر  اختالؼػ  2
 .لهػا المكانيالموقع  اختالؼػ  3
 .ػرػػأوضاع العناص اختالؼػ  4
 .السعة بيػف العنصريػف اختالؼػ  5
 .النسػػبػة اختالفاتػ  6
 .أو تشابل عمميػات الحذؼ اختالؼػ  7
 .أو تشابل عمميات اإلضافػة اختالؼػ  8
 .ػ إمكاف حدوث التداخؿ بيف العمميات السابقة بتبديالت مختمفة 9

 :(Overlapping) التراكب

جػػز  مػػف  إخفػػا  ػػو التعبيػػر الػػذي نطمقػػل حػػيف تعمػػؿ احػػدى الوحػػدات الداخمػػة فػػي التكػػويف عمػػن التراكػػب 
أو  بػيف عنصػريف يبػدو فيهػػا أحػد العنصػريف فػوؽ ا خػػر الرتبػػاطحالػة مػف حػالت  و ػػو ،وحػدة أخػرى تقػع خمفهػا

تختمػػؼ فيػػل العالقػػة بػػيف  ،والتراكػػب بهػػذا الشػػكؿ مظهػػر مػػف مظػػا ر الت يػػر، (38)أمامػػل بحيػػث ي طػػن جػػز ًا منػػل
ضػػػو  تكػػوف األجػػػزا   فػػيلعالقػػات التراكػػػب يتحػػدد  اإلدراكػػيفالتػػػأ ير  ،والتجػػاور العنصػػريف عػػف حػػػالت التمػػاس

وت طيػػػة أجػػػزا  يعنػػػن إل ػػػا  التػػػأ ير الحسػػػن لهػػػا رغػػػـ إمكػػػاف  ،الظػػػا رة ذات تػػػأ ير مباشػػػر مػػػف الناحيػػػة الحسػػػية
لمعمػػؿ عالقػػات بنائيػػة ولبػػد مػػف تػػوافر  ،(39) إلػػن طبيعػػة األجػػزا  الظػػا رة مػػف الشػػكؿ بالسػػتنادعقميػػًا  اسػػتنتاجها

ويزيػػد ا المػػوف والحركػػة  ،وحػػدة فػػي تتسػػؽمتناسػػقة مترابطػػة مػػف الخطػػوط والمسػػاحات واألشػػكاؿ والمالمػػس  الفنػػي
ذا كانت تفاصيؿ  ،واإليقاع قوة أما حينما تحكػـ  ،يكوف ضحالً  التركيبيأساسها  يكوفغير مترابطة  العمؿ الفنيوا 

  (41) .ة جديدًا ولل وحدندمج ويصب  شكالً يترابط وي هاالعالقات مف الوجهة البنائية فإف كيان
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  ( :Composition) التكوين

فػػي الفنػػوف التشػػكيمية بأنهػػا عمميػػة الجمػػع بػػيف عناصػػر العمػػؿ الفنػػي فػػي ارتبػػاط داخمػػي متشػػابؾ  التكػػويف
 ػو ، و تصػب  لهػا مػف القيمػة مػا  ػو أعظػـ مػف مجػرد قيمػة مجمػوع تمػؾ العناصػر ،بصورة متضامنة إليجاد وحدة

تحكمهػا لموصػوؿ إلػن  وقػوانيف أسػس الفني وفػؽ العمؿ في الموظفة العناصر مف بنائية لعدد عالقات مف مجموعة
 . غاية مقصودة تحوي الموضوع

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

ألنهػػا قائمػػة عمػػن أسػػاس عالقػػات  ،والتكػػويف فػػي الفنػػوف التشػػكيمية  ػػو وحػػدة ل يمكػػف تجزئتهػػا ،(41) التػػي نبنيهػػا
 ،إذ إف لهػػذو العالقػػة مػػف الصػالت التػػي تػػربط بػػيف الجػز  بػػالجز  مػػف جهػػة ،متشػابكة مػػا بػػيف أجزائهػػا أو مكوناتهػا

 ،ويقصػػػد بعالقػػػة الجػػػز  بػػػالجز   نػػػا  ػػػي عالقػػػة العناصػػػر البنائيػػػة مػػػع بعضػػػها ،مػػػف جهػػػة أخػػػرى والجػػػز  بالكػػػؿ
بػػػا خر إليجػػػاد إحسػػػاس بالصػػػمة المسػػػتمرة بػػػيف  ػػػذو  إذ يتػػػآلؼ فيػػػل كػػػؿ عنصػػػر بنػػػائي أو ،واألشػػػكاؿ فيمػػػا بينهػػػا

صػػؿ بػػيف كػػؿ جػػز  عمػػن حػػدة و يئػػة أمػػا عػػف عالقػػة الجػػز  بالكػػؿ فهػػو األسػػموب الػػذي ي ،األجػػزا  وتأكيػػد امتالئهػػا
فػػال قيمػػة لمعالقػػات الحسػػنة بػػيف أجػػزا  التكػػويف بعضػػها  ،ولهػػذو العالقػػة أ ميػػة كبػػرى ،التكػػويف أو المسػػاحة الكميػػة

  (42) .ببعض إذا لـ تتوافؽ  ذو األجزا  مع المساحة الكمية التي تش مها
 Aswan Clay سوانياألطين ال

مممسػها  % حديػد وتمتػاز بشػدو تماسػكها ونعومػل15: %7حػوالي ن وتحتوي عمػي مف الطينات الحمرا  
ص يرة مف كربونػات الكالسػيـو وأ ػار مػف القمويػات  عف باقي أنواع الطينات المتوسطة الحرارة وتحتوي عمي نسبة

وتنخفض خواص الطينة الحرارية بارتفاع نسبل الحديد بها وتوجد عمي  يئػل حجػر طينػي متماسػؾ وتتػراوح ألونهػا 
 (43)واألحمر و ي تستعمؿ كمواد أساسيل في عجائف المش ولت الخزفيةن ألصفربيف ا

ن و ي طينات ضاربل لمحمرة لما فيها مف حديد ومنجنيز عالؽ بها بسبب وجػود مناجمهػا بجػوار منػاجـ 
 يئػػل عػػروؽ حمػػرا  ورماديػػة متداخمػػة فػػي  نرواسػػب داخػػؿ كهػػوؼ وصػػخور عمػػكالحديػػد فػػي أسػػواف فهػػي توجػػد 

و ػػي لدنػػل ناعمػػة مرنػػل  ـº 1111 :ـº 951ة مػػا بػػيف ر حػػرادرجػػة أف تحػػرؽ الطينػػة األسػػوانية فػػي  بعضػػها ويمكػػف
لونهػا مػػف  شػماؿ أسػواف ويتػدرج فػػيمكػاف النتشػار والتواجػد  إلػنيرجػع سػبب السػػـ و  (44)التشػكيؿ ن  نتسػاعد عمػ

األحمر الفات  كما تمتاز  ذو الطينة بشدة تماسكها ونعومل مممسها وارتفػاع لػدونتها لػذلؾ فهػي  إلناألحمر القاتـ 
انػل يمكػػف إضػافة بعػض الطينػات أو مػواد أخػػرى إليهػا لتحسػيف خواصػها الحراريػػة أو  إلصػالحة لمتشػكيؿ منفػردة 
 .لمتقميؿ مف نسبة انكماشها

 Ball Clay بولكميالطين 
 ذو المدونة تجعمها تستخدـ منفػردا، وعنػدما  ، ي طيف  انوي عالية المدونةطيف الكرة طيف البولكمي أو 

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

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

التي وتتميز طيف البولكمي بالموف الفات  بعد الحرؽ مما يزيد مف تبايف الشكاؿ  ،(46) تعتبر عالية التحمؿ لمحرارة
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وع في المستويات او التراكب في اسطحها حاؿ عدـ تطبيػؽ طػال ات نبتقنية المالمس او الت تتـ معالجة أسطحها
 زجاجية فوقها.

 ( Glaze: )الزجاجي الطالء 
  (47)نالخزفػػيالبمػػورات الزجاجيػػة ت طػػن سػػط  الجسػػـ  أوعػػف طبقػػة مػػف الزجػػاج نعبػػارة  الزجػػاجيالطػػال  

تعمػػؿ عمػػن سػػد مسػػاـ السػػط   ،بطبقػػة زجاجيػػة الفخػػاريحراريػػة كيميائيػػة ي طػػن فيهػػا سػػط  الجسػػـ  ةنو ػػو عمميػػ
خمػيط مػف  و، و ػالزجػاجيوتسػمن الطبقػة الزجاجيػة بطبقػة الطػال   ،وتجعمل سهؿ التنظيؼ وتكسبل نعومػة ورونقػا

 (49) ال ة عناصر ضرورية و ن:  أ مها، (48)ن عدة مركبات كيميائية
 الصهر ( . اتالقواعد ) مساعد  -
  . ( السيميكا المادة المزججة )  -
  . ( األلمنيـو)أكسيد  المواد الرابطة  -

 باإلضافة إلن مواد معتمة أ مها أكسيد القصدير وأكسيد الزركوف

 Glaze Colorants لمطالء الزجاجي المواد الممونة
 تػػتـ التػػي مسػػاعد الصػػهر ونػػوع التمػػويف أكاسػػيد منهػػا نػػوع عوامػػؿ الطػػال  الزجػػاجي بعػػدة لػػوف تحديػػد يػػتـ

مركبػػة  أو طبيعيػػاً  موجػػودة كيميائيػة مركبػػات  ػػي التمػػويف أكاسػيدو  ،الحريػػؽ أ نػػا  الفػػرف جػو وكػػذلؾ ،إليػػل إضػافتها
 التػػػزجيج سػػػيولة عمػػػن اً أيضػػػ تػػػؤ ر أخػػػرى مكونػػػات عمػػػن تحتػػػوي قػػػدو  الطػػػال  الزجػػػاجي، لتمػػػويف ؼاتضػػػكيميائيػػػا 
 (51) .السط  مممس إلن باإلضافة وتعتيمل

ات الطينػػػ تمػػػويفل تسػػػتخدـ كيميائيػػػة مركبػػػات  ػػػي ؽ،احيمسػػػ تكػػػوف عمػػػن  يئػػػةعػػػادة مػػػا  المػػػواد الممونػػػةو 
 معظػػـالخزفيػػة  القطعػػة تحػػرؽ عنػػدماو  ،المػػواد الممونػػة وخمػػط تخفيػػؼ يمكػػف كمػػا ،والبطانػػات والطػػال ات الزجاجيػػة

  ػػي تمػػويفمل تسػػتخدـ والتػػي سػػابقاً  ذكرنا ػػا التػػي المػػواد مػػف كبيرتػػاف مجموعتػػاف  نػػاؾو  ،(51) تكػػوف  ابتػػة األلػػواف
 (52) .والصب ات الحرارية الصناعية  الفمزية كاسيداأل

 Oxidesفمزية ال كاسيداأل 
 ويمكػػػفالكػػػرـو ن  أو الحديػػػد أو المنجنيػػػز أوالكوبالػػػت  أوالمعػػػادف المختمفػػػة م ػػػؿ النحػػػاس  أكاسػػػيد ػػػي 

 األكسيد مف الك ير إضافة عدـ المهـ ومف ،األكاسيد خمط طريؽ عف المتعددة األلواف مجموعة مف إلن الوصوؿ
 فمػػػف المتاحػػة، األكاسػػيد مػػػف نسػػبياً  قميػػؿ عػػػدد وجػػود مػػف الػػػرغـ عمػػن، ن ف(53) نحتػػن ل تػػؤدي لمعتامػػػة أو القتامػػة

 التركيػػػب م ػػػؿ ،األلػػػواف عمػػػن تػػػؤ ر التػػػي العوامػػػؿ مػػػف العديػػػد و نػػػاؾ ،لونيػػػة متعػػػددة مجموعػػػة الحصػػػوؿ الممكػػػف
 وألف ،الطػػػال  الزجػػػاجي وسػػػمؾ ،الطػػػيف ونػػػوع ولػػػوف ،لمفػػػرف وجػػػو ،الحػػػرارة ودرجػػػة الزجػػػاجي، لمطػػػال  الكيميػػػائي
 قبؿ   ارو مدركاً  الخزاؼ يكوف فالبد أف ،لناتج بعد الحريؽا الموف عف تماماً  مختمؼ لوف لل خاـ الفمزية األكاسيد

  .نمعها دمجها يتـ التي المواد عمن اً اعتماد مختمفة خصائص لها األكاسيد مف استخدامل، فالعديد

 Stains ممونةال حراريةالصبغات ال
 عػف عبػارة  ي ،األكاسيد مف أك ر األلواف مف متنوعة مجموعة في تأتي الصب ات الحرارية الممونة التي

 يتـ أيضاً و  ،لتموينها البطانة الطينية أو الطيف في دمجها يمكف والتي تجارياً  إعداد ا يتـ التي المكونات مف مزيج
 .الطال ات الزجاجية إلن إضافتها
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 المعػػػادف أكاسػػػيد مػػػف مجموعػػػات مػػػفتمػػػويف الطػػػال ات الزجاجيػػػة  المسػػػتخدمة فػػػيالصػػػب ات الحراريػػػة  تصػػػنعو 
 باإلضػافة ،األخػرى المػواد مػف قميػؿ وعػدد نيزجوالمن ،والكرـو ،والفاناديـو ،والحديد ،والكوبالت ،النحاس األساسية

 درجػة فػي تتطاير أو تتالشن ل المعدنيةاألكاسيد  والصب ات الحرارية أو لواف،األ ت ّبت التي المضافة المواد إلن
 (54) نضج الخزؼ. حرارة

 تميػػػؿ بكونهػػػا ،األكاسػػػيد فػػػي الموجػػػودة تمػػػؾ عػػػف مختمفػػػة خصػػػائص لهػػػا الصػػػناعيةالصػػػب ات الحراريػػػة و 
الصػػػب ات ، و جػػػًدا صػػػ يرة بكميػػػات تطبيقهػػػا يػػػتـ أف يجػػػب بهػػػا شػػػفافة زجاجيػػػة طبقػػػاتولمحصػػػوؿ عمػػػن  لمعتامػػػة،
  ػػو كمػػا ولكػػف ،خامػػاً  يكػػوف عنػػدما لونػػل تحديػػد الممكػػف مػػفو  ،األكاسػػيد مػػف مو وقيػػة وأك ػػر أسػػهؿ  ػػي الحراريػػة
قمويػة  قاعدة الطال  الزجاجي سوا  كانػت رصاصػية او نوع عمناعتمادًا  لونل يختمؼحيانًا أف األكاسيد مع الحاؿ

   .أو بوراكسية

 :لمبحث التجريبيالجانب 
 :البحث وهم في المستخدمةالخامات  :أوال

 (طيف بولكمي -سواننأ)طيف لمتشكيؿ  طينل محميل  

  سابقة التجهيزطال ات زجاجية. 

 .أكاسيد فمزية وصب ات ممونة حرارية 

 :البحث وهم في المستخدمة األدواتثانيا: 
 ( دفر سمؾ  –دفر خشب  أدوات تشكيؿ خزفي– ) مضارب 

  نشابل لفرد شرائ  الطيف 
 سكاكيف لقطع الطيف 
 مختمفةسطمبات  ندسيل إ  

 ( الخ إسفنجيةمجسمات  -أسطوانة –كرة  - بالونل  ياكؿ مؤقتة ... ) 

  :االستكشافيةلتجربة ثالثًا: ا
 قامت الباح ة بعمؿ تجربة استكشافية ذاتية لموقوؼ عمن مدي إمكانية تنفيذ فكرة البحث كما يمن: 

 وضع تصور مسبؽ لمشكؿ المراد تنفيذو )اسكتش(. .1

تكسػػػػيتل بقطعػػػػة مػػػػف يفضػػػػؿ تجهيػػػػز لػػػػوح خشػػػػبي ) كػػػػونتر( و  .2
( حتػن ل تمتصػػؽ عمػن سػػبيؿ الم ػاؿ القمػاش السػميؾ )قمػػاش الكتػاف

 الطيف بالموح.

عداد الطينات وحفظها في أكياس لحيف الستخداـ تجهيز .3  .وا 

شرائ  مف الطيف عف طريؽ فرد ا كمسطحات مجموعة أعداد  .4
 الخشػػػػػبية وقطعتػػػػػيف مػػػػػف ةنشػػػػػابسػػػػػـ تقريبػػػػػًا باسػػػػػتخداـ ال1.7بسػػػػمؾ 

الخشػػب متػػوازيتيف بالسػػمؾ المطمػػوب تفػػرد بينهمػػا الطػػيف حتػػن تكػػوف 
 الشريحة كمها مساوية السمؾ.
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 .ف تتشقؽأتترؾ الشرائ  حتن تتجمد تجمد مبدئي بحيث يمكف تقطعيها دوف أف تتشوو و نيها دوف  .5

يػػػػػتـ تقطيػػػػػع الوحػػػػػدات المػػػػػراد اسػػػػػتخدامها بسػػػػػكيف حػػػػػاد  .6
 -ومسطرة في حالػة عمػؿ أشػكاؿ  ندسػية المضػمعة ) مربعػات

.. الػػػخ (، وفػػػي .م م ػػػات –متػػػوازي مسػػػتطيالت  - مسػػػتطيالت
أو دوائػػػػر أو أشػػػػكاؿ  أشػػػػكاؿ نجميػػػػةحالػػػػة الرغبػػػػة فػػػػي تقطيػػػػع 
سطمبات قاطعة سابقة التجهيز )م ؿ ابيضاوية يمكف استخداـ 

 المستخدمة في تقطيع المخبوزات(

  

 
 

 

 

.. .إسػفنج -فػـو  - كرتػوف) أو مخروطػي شكؿ اسطواني أوكرة  أوبالونل  :م ؿ مؤقت تجهيز  يكؿ مسبؽ .7
بحيػث تسػتند وتتراكػب عمػن بعضػها الػبعض مكونػة   يكػؿ مؤقػت، كمػا يمكػف البنػا  المباشػر لموحػدات بػدوف (الخ

 .، أو بإضافة الوحدات التكرارية عمن شكؿ خزفي مبني بالطرؽ التقميدية  يئة الشكؿ

البػػػد  فػػػي بنػػػا  الشػػػكؿ بعمػػػؿ دائػػػرة تم ػػػؿ قاعػػػدة الشػػػكؿ  ػػػـ  .8
تنظيـ الوحػدات التػي تػـ إعػداد ا بتراكبهػا فػوؽ بعضػها)م ؿ قشػور 

بنائيػػػػة تكراريػػػػة فػػػػي تػػػػواؿ  بأنمػػػػاطحػػػػوؿ الهيكػػػػؿ المؤقػػػػت السػػػػمؾ( 
تكػوف متماسػكة ت بيتها بالطيف السػائؿ حتػي  ضرورةمع واستمرارية 

اسػتخداـ قالػب جػبس  ويمكػف الحريػؽو ول تتفكؾ عند الجفاؼ  جيداً 
  .جز  السفمي مف الشكؿاللتنظيـ الوحدات بداخمل عند 

إزالػة الهيكػؿ الػداخمي المؤقػت   ـ يػتـ ،التجمد فيتركل حتن يبدأ بعد إتماـ تركيب الوحدات وبنا  الشكؿ يتـ  .9
زالة أي زوائد طينية وتركل حتن يجػؼ ومػف  ػـ يػتـ  ) البالونة أو الكرة أو األسطوانة الكرتونية ( وتهذيب الشكؿ وا 

  .حرقل أوليا

 

 
 

 
 
 
 

 الشكؿ النهائي
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 جة التجربة االستكشافية : ينت
التكراريػػة الهندسػػية اتسػػـ بػػالتنوع بالمسػػتويات اسػػتخداـ المفػػردات خزفػػي بالباح ػػة مػػف تنفيػػذ شػػكؿ تمكنػػت 

 وتراكب وتوالن وحداتل التشكيمية المنفذ منها.

  طالب التربية الفنية تم إجراءها معالتي  التجربة العمميةرابعًا: 
 كالتالي: طالب وطالبة 31 منهاربع مجموعات كؿ أ إلنقامت الباح ة بتقسيـ عينة الدراسة مف الطالب 

 لمتشكيؿ البنائي باستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التكرارية المربعة والمستطيمة.المجموثة األولم : 
 لمتشكيؿ البنائي باستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التكرارية الدائرية والبيضاوية. المجموثة الثانية : 
 باستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التكرارية الم م ة.: لمتشكيؿ البنائي المجموثة الثالثة 
 لمتشكيؿ البنائي باستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التكرارية النجمية والمضمعات.المجموثة الرابعة : 

 مقابالت بواقع مقابمة أسبوعية كالتالي: 7تـ تطبيؽ التجربة العممية خالؿ 

ألعمػػاؿ بعػػض الخػػزافيف ( PowerPointتجربػػة باسػػتخداـ عػػرض توضػػيحي)شػػرح فكػػرة ال المقابمككة األولككم: .1
المعاصريف المذيف تناولوا التشكيؿ الخزفي بالمفردات التكرارية الهندسػية كأسػموب بنػائي عمػن  يئػات خزفيػة، 

والبػد  فػي عمػؿ تصػورات تصػميمية مسػبقة  ،  مراحػؿ التنفيػذيتوضػلذج مسبؽ مف إعداد الباح ة و نموكذلؾ 
 لألشكاؿ )إسكتشات( التي سيتـ تنفيذ ا.

عمػن أف البػد  فػي إعػداد الشػرائ  الطينيػة الطػالب ب قػاـ ػـ  ،: عػرض وشػرح إجػرا ات التنفيػذالمقابمة الثانية .2
 .وتركها حتن تتجمد  ـ حفظها في حالة تجمد داخؿ أكياس بالستيكية ،تكوف بسمؾ مناسب

األشػػكاؿ مػػع  اتقطيػػع وتجهيػػز المفػػردات والوحػػدات التشػػكيمية التػػي سػػتبنن بهػػالطػػالب ب قػػاـ الثالثككة: المقابمككة .3
 .الحرص عمن حفظها أوًل بأوؿ بعد التقطيع داخؿ األكياس حتن ل تجؼ

لبد  في تجميػع المفػردات وتنفيػذ األشػكاؿ بطريقػة البنػا  والتراكػب مػع مراعػاة الطالب با قاـ :المقابمة الرابعة .4
 ػػـ  ،جػػودة ت بيػػت القطػػع والمفػػردات بعضػػها الػػبعض بخربشػػة األجػػزا  المػػراد لحامهػػا واسػػتخداـ الطػػيف السػػائؿ

 .حفظ ما تـ تنفيذو داخؿ أكياس لحيف إتمامل حتن ل يجؼ

خراجها بشكؿ نهائي وتركها حتن تجؼ :المقابمة الخامسة .5  .استكماؿ بنا  األشكاؿ وتشطيبها وا 

 ـ951ºعنػػػد درجػػػة حػػػرارة  كاؿ داخػػػؿ الفػػػرف وحرقػػػل حرقػػػًا أوليػػػًا )بسػػػكويت(وضػػػع األشػػػ :المقابمكككة السادسكككة .6
لألشكاؿ المنفذة بخامػة الطػيف البػولكمي مػع  ـ1111º، ودرجة حرارة يلألشكاؿ المنفذة بخامة الطيف األسوان

 .ومراحؿ الحريؽ بد ًا مف عممية التعميؿ  إجرا اتمراعاة 

 األشكاؿ وحرقها مرة أخرى لتسوية ونضج الطػال  بعض عمن تطبيؽ الطال ات الزجاجية :المقابمة السابعة .7
 .ـ1111ºعند درجة 
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 بعض التخطيطات املبدئية )اسكتشات( من تنفيذ الطالب باستخدام املفزدات أو الوحدات اهلندسية التكزارية املزبعة واملستطيلة

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 و الوحدات اهلندسية التكزارية النجمية واملضلعاتبعض التخطيطات املبدئية )اسكتشات( من تنفيذ الطالب باستخدام املفزدات أ
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  (4) رقم خزفي ثمل  (1) رقم خزفي ثمل  (2) رقم خزفي ثمل  (٨) رقم خزفي ثمل

    
  (8) رقم خزفي ثمل  (7) رقم خزفي ثمل  (6) رقم خزفي ثمل  (5) رقم خزفي ثمل

    
  (٨2) رقم خزفي ثمل  (٨٨) رقم خزفي ثمل  (٨1) رقم خزفي ثمل  (9) رقم خزفي ثمل

 بعض نتائج التجربة العممية مف أعماؿ طالب التربية الفنية
  باستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التكرارية المربعة والمستطيمة 

 ( 4 ،3 ،2، 1) رقـاألعماؿ استخدمت طيف البولكمي في تنفيذ 
 (  12، 11 ،11 ،9، 8 ،7 ،6، 5) رقـاألعماؿ واستخدمت الطيف األسواني في تنفيذ 
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  (٨6) رقم خزفي ثمل  (٨5) رقم خزفي ثمل  (٨4) رقم خزفي ثمل  (٨1) رقم خزفي ثمل

    
  (21) رقم خزفي ثمل  (٨9) رقم خزفي ثمل  (٨8) رقم خزفي ثمل  (٨7) رقم خزفي ثمل

   

  (21) رقم خزفي ثمل  (22) رقم خزفي ثمل  (2٨) رقم خزفي ثمل

 بعض نتائج التجربة العممية مف أعماؿ طالب التربية الفنية

 والبيضاويةباستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التكرارية الدائرية 
 ( 23 ،22 ،21، 18) رقـاألعماؿ استخدمت طيف البولكمي في تنفيذ 

 (  21 ،19 ،17، 16 ،15 ،14، 13) رقـاألعماؿ واستخدمت الطيف األسواني في تنفيذ  
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  (26) رقم خزفي ثمل  (25) رقم خزفي ثمل  (24) رقم خزفي ثمل

    
  (11) رقم خزفي ثمل  (29) رقم خزفي ثمل  (28) رقم خزفي ثمل  (27) رقم خزفي ثمل

   
  (11) رقم خزفي ثمل  (12) رقم خزفي ثمل  (1٨) رقم خزفي ثمل

 بعض نتائج التجربة العممية مف أعماؿ طالب التربية الفنية
 المفردات أو الوحدات الهندسية التكرارية الم م ةباستخداـ 

 (  26 ،25، 24)  رقـاألعماؿ استخدمت طيف البولكمي في تنفيذ 
 (  33 ،32 ،31، 31 ،29 ،28، 27) رقـاألعماؿ واستخدمت الطيف األسواني في تنفيذ  
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  (17) رقم خزفي ثمل  (16) رقم خزفي ثمل  (15) رقم خزفي ثمل  (14) رقم خزفي ثمل

    

  (4٨) رقم خزفي ثمل  (41) رقم خزفي ثمل  (19) رقم خزفي ثمل  (18) رقم خزفي ثمل

   

  (44) رقم خزفي ثمل  (41) رقم خزفي ثمل  (42) رقم خزفي ثمل

 أعماؿ طالب التربية الفنيةبعض نتائج التجربة العممية مف 

 باستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التكرارية النجمية والمضمعات
 (  37 ،36 ،35، 34) رقـاألعماؿ استخدمت طيف البولكمي في تنفيذ 

 (  44 ،43 ،42، 41 ،41 ،39، 38) رقـاألعماؿ واستخدمت الطيف األسواني في تنفيذ  

 



- 22 - 

 

    
 (4شكؿ خزفي مزجج رقـ ) (3شكؿ خزفي مزجج رقـ ) (2شكؿ خزفي مزجج رقـ ) (1رقـ )شكؿ خزفي مزجج 

    
 (8شكؿ خزفي مزجج رقـ ) (7شكؿ خزفي مزجج رقـ ) (6شكؿ خزفي مزجج رقـ ) (5شكؿ خزفي مزجج رقـ )

   
 (11شكؿ خزفي مزجج رقـ ) (11شكؿ خزفي مزجج رقـ ) (9شكؿ خزفي مزجج رقـ )

   

 (14شكؿ خزفي مزجج رقـ ) (13شكؿ خزفي مزجج رقـ ) (12شكؿ خزفي مزجج رقـ )

  بعض نتائج التجربة العممية مف أعماؿ طالب التربية الفنية

 المتنوعة والتي تـ تزجيجها بالطال  الزجاجيباستخداـ المفردات أو الوحدات الهندسية التكرارية 
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  عمػػن ألسػػفؿ بطػػال  زجػػاجي أمعػػتـ  ػػـ التػػدريج المػػوني بػػالرش مػػف  فػػات  ازرؽتػػـ تطبيػػؽ طػػال  زجػػاجي
 شػػكاؿاألعمػن لطػػال  زجػاجي أبػيض سػػابؽ التجهيػز وتطبيقػػل  (Stainلػػوف اسػود )  %7بإضػافة  أسػود

 ( 2 ،1) المزججة رقـ 
  تـ تطبيؽ طػال  زجػاجي أبػيض معػتـ  ػـ التػدريج المػوني بػالرش مػف اعمػن ألسػفؿ بطػال  زجػاجي أزرؽ

المزججػة رقػـ  شػكاؿاألعمن  لطال  زجاجي أبيض سابؽ التجهيز وتطبيقل كوبالت أكسيد%  1بإضافة 
 (3، 4، 5، 6، 7 ) . 

  ( 11 ،9 ،8)  المزججة رقـ شكاؿاألعمن  سابؽ التجهيز وتطبيقل سودأتـ تطبيؽ طال  زجاجي . 

  زجػاجي أبػيض سػابؽ  لطػال  كػرـوكسػيد أ % مػف5بإضػافة معػتـ  اخضر قػاتـتـ تطبيؽ طال  زجاجي
 . ( 12 ،11)  المزججة رقـ شكاؿعمن األالتجهيز وتطبيقل 

  4 بإضػػافة اصػفر اوكػػرتػـ تطبيػػؽ طػػال  زجػػاجي  %( لػػوف اصػفر قػػاتـStain ) زجػػاجي أبػػيض  لطػػال
 . (13)شكؿ مزجج رقـ عمن سابؽ التجهيز وتطبيقل 

  7 بإضػافة احمػر قػاتـتـ تطبيػؽ طػال  زجػاجي %( لػوفStain ) لطػال  زجػاجي أبػيض سػابؽ التجهيػز
 . ( 14) شكؿ مزجج رقـ عمن وتطبيقل 

 
  التي تم تطبيقها مع الطالبوصف وتحميل بعض األثمال 

 الهندسية التكرارية المفرداتباستخدام  الخزفيةبأسموب البناء التشكيمي لمهيئات 
 

 سـ  25 االرتفـــــــــــــــــاع

 

 طيف أسوانمي  اخلامة املستخدمة  
 لمطال  الزجاجي ـ1151ºلمحريؽ األوؿ و  ـ951º درجة احلزيـــــــق

باسػػػػػػػتخداـ تػػػػػػػـ التشػػػػػػػكيؿ المباشػػػػػػػر بأسػػػػػػػموب البنػػػػػػػا    الوصف والتحليل
الهندسية التكرارية بوحػدات  ندسػية مسػتطيمة  المفردات

ومائمػػػػة فػػػػي  وأفقيػػػػةبالتراكػػػػب بأوضػػػػاع متعػػػػددة رأسػػػػية 
التنػػػػوع فػػػػي المسػػػػتويات ووحػػػػدة  تكػػػػويف متػػػػرابط محققػػػػاً 

فمػػػػػف خػػػػػالؿ  متنوعػػػػػة، جماليػػػػػة وحػػػػػدة حققػػػػػتالشػػػػػكؿ، 
التنػػػػػػاظرات والتراكبػػػػػػات والتكػػػػػػرارات توالػػػػػػدت األشػػػػػػكاؿ 

كمػػا تػػـ تطبيػػؽ طػػال  زجػػاجي أبػػيض معػػتـ  ،والفراغػػات
 ػػػػـ التػػػػدريج المػػػػوني بػػػػالرش مػػػػف اعمػػػػن ألسػػػػفؿ بطػػػػال  

% أكسػػػػػػيد كوبالػػػػػت لطػػػػػػال  1زجػػػػػاجي أزرؽ بإضػػػػػافة 
 ابؽ التجهيز.   زجاجي أبيض س
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  التي تم تطبيقها مع الطالبوصف وتحميل بعض األثمال تابع 

 الهندسية التكرارية المفرداتباستخدام  الخزفيةبأسموب البناء التشكيمي لمهيئات 
 

 سـ  33 االرتفـــــــــــــــــاع

 

 طيف بولكمي  اخلامة املستخدمة  
 لمحريؽ األوؿ   ـ1111º درجة احلزيـــــــق

بأسػموب البنػا   مؤقػت  يكؿ اسطواني حوؿتـ التشكيؿ  الوصف والتحليل
الهندسية التكرارية بوحدات  ندسػية  المفرداتباستخداـ 

ونظمػػػػػت فػػػػػي  أيضػػػػػامربعػػػػػة بهػػػػػا فػػػػػراغ داخمػػػػػي مربػػػػػع 
المعطيػػػات  متواليػػػات تكراريػػػة متالحقػػػة ومتتابعػػػة كأحػػػد

التنػػوع فػػي المسػػتويات واسػػتمرارية لنهائيػػة،  ي تػػوفرتػػال
 الوحػػدات؛ تعمػػؿ جزئػػي تراكػػب توافقػػات ناتجػػة عػػف مػػع 
 لتنظػيـ ةوفػؽ آليػ بيػوالترت التنظػيـ بيأسػال خػالؿ مػف

كػؿ ف ،بشػكؿ حيػوي ومرتبطة ومتفاعمػة متبادلةعالقات 
عمػػؿ وفػػؽ نظػػاـ ت وحػػدة أو مفػػردة مػػف مكونػػات الشػػكؿ

 مترابط مع العناصر األخرى.
 

 سـ  31 االرتفـــــــــــــــــاع

 

 طيف أسوانمي  اخلامة املستخدمة  
 لمطال  الزجاجي ـ1151ºلمحريؽ األوؿ و  ـ951º درجة احلزيـــــــق

 يكػػػػؿ مؤقػػػػت اسػػػػطواني بأسػػػػموب  حػػػػوؿتػػػػـ التشػػػػكيؿ   الوصف والتحليل
الهندسػػية التكراريػػة بوحػػدات  المفػػرداتباسػػتخداـ البنػػا  

 ندسػػػػية مسػػػػتطيمة ونظمػػػػت تكراريػػػػًا بأسػػػػموب التراكػػػػب 
شبل بالطرز النسػجية أفي تكويف  وأفقيةبأوضاع رأسية 
محققػػػػػػًا التنػػػػػػوع فػػػػػػي  متشػػػػػابكة متداخمػػػػػػةمػػػػػف عالقػػػػػػات 
التنػػػاوب بػػػيف التجػػػاور المباشػػػر والتػػػداخؿ المسػػػتويات و 

كؿ ووحػدة الشػ الهندسػية األشكاؿال ير مباشر في نظـ 
وتأكيػػػد  ،والوصػػػوؿ بهػػػا إلػػػن درجػػػة عاليػػػة مػػػف اإلحكػػػاـ

ذلػػػؾ بتطبيػػػؽ طػػػال  زجػػػاجي أبػػػيض معػػػتـ  ػػػـ التػػػدريج 
المػػوني بػػالرش مػػف اعمػػن ألسػػفؿ بطػػال  زجػػاجي أزرؽ 

% أكسػػػػيد كوبالػػػػت لطػػػػال  زجػػػػاجي أبػػػػيض 1بإضػػػػافة 
 يالعمػػػؿ الخزفػػػ إضػػػا ةعػػػززت مػػػف سػػػابؽ التجهيػػػز، و 

 تبايف أك ر لموحدات.لن إبالوصوؿ 
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  التي تم تطبيقها مع الطالبوصف وتحميل بعض األثمال تابع 

 الهندسية التكرارية المفرداتباستخدام  الخزفيةبأسموب البناء التشكيمي لمهيئات 
 

 سـ  25 االرتفـــــــــــــــــاع

 

 طيف أسوانمي  اخلامة املستخدمة  
 لمطال  الزجاجي ـ1151ºلمحريؽ األوؿ و  ـ951º درجة احلزيـــــــق

باسػػػػػػػتخداـ تػػػػػػػـ التشػػػػػػػكيؿ المباشػػػػػػػر بأسػػػػػػػموب البنػػػػػػػا    الوصف والتحليل
الهندسية التكرارية بوحػدات  ندسػية مسػتطيمة  المفردات

بأوضػػػاع رأسػػػية متراكبػػػة الواحػػػدة تمػػػو األخػػػرى بأحجػػػاـ 
لألص ر مف اعمن ألسفؿ في تكػويف  األكبرتتدرج مف 

 متػػػرابط محققػػػا التنػػػوع فػػػي المسػػػتويات ووحػػػدة الشػػػكؿ
ويعطػي نػوع مػف السػتقرار لتجميػع عػدد وتوحي بال قػؿ 

، وتأكيػػػػد ذلػػػػؾ بتطبيػػػػؽ لمهيئػػػػة مةشػػػػكمػػػػف المفػػػػردات المُ 
المعػػػػػتـ  ػػػػػـ التػػػػػدريج الفػػػػػات  الطػػػػػال  الزجػػػػػاجي األزرؽ 

أسػػود  المػػوني بػػالرش مػػف أعمػػن ألسػػفؿ بطػػال  زجػػاجي
( لطػػػػػػال  زجػػػػػػاجي Stain% لػػػػػػوف اسػػػػػػود )7بإضػػػػػػافة 

 أبيض سابؽ التجهيز.
 

 سـ  27 االرتفـــــــــــــــــاع

 

 طيف أسوانمي  اخلامة املستخدمة  
 لمطال  الزجاجي ـ1151ºلمحريؽ األوؿ و  ـ951º درجة احلزيـــــــق

 يكؿ مؤقت اسطواني لمجز  السػفمي  حوؿتـ التشكيؿ   الوصف والتحليل
 المفرداتباستخداـ  ـ بالتشكيؿ المباشر بأسموب البنا  

الهندسػػػية التكراريػػػة بوحػػػدات  ندسػػػية مربعػػػة بأوضػػػػاع 
متراكبػػػة متجهػػػة مػػػف اسػػػفؿ ألعمػػػن فػػػي تكػػػويف متػػػرابط 
تػػػػػأتي مػػػػػف داخػػػػػؿ العمػػػػػؿ مكونػػػػػل وحػػػػػدة بنػػػػػا  مكتفيػػػػػة 

ع فػػػػي ومحققػػػػًة التنػػػػو  متفاعمػػػػة مػػػػع المكونػػػػات األخػػػػرى
المسػػػػػػتويات ووحػػػػػػدة الشػػػػػػكؿ، وتبػػػػػػرز برشػػػػػػاقة وحركػػػػػػة 

قابمػػػة  أنهػػػاتبػػػدو لمػػػف يرا ػػا  المفػػردات وتنػػػوع اتجا اتهػػا
عطػػي فرصػػة إلبػػراز تفصػػيالت قػػد تكػػوف  ػػي وتلمنمػػو 

كمػػػػا تػػػػـ تطبيػػػػؽ طػػػػال   ،الفنيػػػػة األخػػػػرى منتجػػػػة لمقػػػػيـ
% لػػػوف اصػػػفر قػػػاتـ  4بإضػػػافة  أوكػػػرزجػػاجي اصػػػفر 

(Stain   .لطال  زجاجي أبيض سابؽ التجهيز ) 
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  التي تم تطبيقها مع الطالبوصف وتحميل بعض األثمال تابع 

 الهندسية التكرارية المفرداتباستخدام  الخزفيةبأسموب البناء التشكيمي لمهيئات 
 

 سـ  32 االرتفـــــــــــــــــاع

 

 طيف بولكمي  اخلامة املستخدمة  
 لمحريؽ األوؿ  ـ1111º احلزيـــــــقدرجة 

 يكؿ مؤقت كروي )كرة ما  خفيفػة(  حوؿتـ التشكيؿ   الوصف والتحليل
الهندسػػية التكراريػػة  المفػػرداتباسػػتخداـ بأسػػموب البنػػا  

بوحػػػػػدات  ندسػػػػػية دائريػػػػػة مفرغػػػػػة بالتراكػػػػػب بأوضػػػػػاع 
عػػػف ممحقاتهػػػا الجماليػػػة مػػػف  فضػػػالً متتاليػػػة ومترابطػػػة؛ 

 العمؿ الفنػي إلبراز قيمة اتمتالزمك ومنحنيات وطخط
ومحققػػة التنػػوع فػػي المسػػتويات ووحػػدة الشػػكؿ، وَعممػػت 
الفراغػػػػات عمػػػػن زيػػػػادة التبػػػػايف، فمػػػػف خػػػػالؿ التراكبػػػػات 

 شكؿ المفػردات أساسػاً تُ و  ،والتكرارات تكوف الشكؿ العاـ
تنسجـ فيما بينها وتتكامؿ عمػن مسػاحات تظهػر جمػاؿ 

 الشكؿ الخزفي.     
 

 سـ  31 االرتفـــــــــــــــــاع

 

 طيف بولكمي  اخلامة املستخدمة  
 لمحريؽ األوؿ  ـ1111º درجة احلزيـــــــق

 يكؿ مؤقت كروي )كرة ما  خفيفػة(  حوؿتـ التشكيؿ   الوصف والتحليل
الهندسػػية التكراريػػة  المفػػرداتباسػػتخداـ بأسػػموب البنػػا  

والسػػػػيطرة عمػػػػن بوحػػػػدات  ندسػػػػية بيضػػػػاوية بالتراكػػػػب 
مػػف  عمميػػة بنػػا  تركيبػػيفػػي  أنظمػػة العالقػػات الشػػكمية

لموحػػػػدات البيضػػػػاوية مػػػػع إيجػػػػاد  تراكمػػػػًا سػػػػياقياً خػػػػالؿ 
انسػػػجاـ بينهػػػا ممػػػا يوجػػػد نوعػػػا مػػػف التػػػآلؼ والتعػػػايش، 

، تخمػػؽ األحجػػاـفوجػػود مفػػردات بيضػػاوية شػػبل موحػػدة 
قػػوة جػػذب معينػػة تتضػػ  مػػف التبػػايف الػػذى تصػػنعل مػػف 

عمػػن بعػػض ودرجػػة التقػػارب  ػػذو تنشػػأ تراكػػب بعضػػها 
نػػوع مػػف التػػوتر الناشػػج فػػي المجػػاؿ، وتسػػا ـ فػػي ربػػط 

 المفردات 
 

 
 



- 27 - 

 

  التي تم تطبيقها مع الطالبوصف وتحميل بعض األثمال تابع 

 الهندسية التكرارية المفرداتباستخدام  الخزفيةبأسموب البناء التشكيمي لمهيئات 
 

 سـ  31 االرتفـــــــــــــــــاع

 

 طيف أسوانمي  اخلامة املستخدمة  
 لمطال  الزجاجي ـ1151ºلمحريؽ األوؿ و  ـ951º درجة احلزيـــــــق

 يكػػػػؿ مؤقػػػػت اسػػػػطواني بأسػػػػموب  حػػػػوؿتػػػػـ التشػػػػكيؿ   الوصف والتحليل
الهندسػػية التكراريػػة بوحػػدات  المفػػرداتباسػػتخداـ البنػػا  

 ينطػوينظػاـ  ندسية دائرية مفرغة بالتراكػب والتػرابط  ب
وتتضػمف  ،عمن وحدة ونسؽ منظـ لخدمة الشػكؿ العػاـ

عالقػػػػػة الوحػػػػػدة بالشػػػػػكؿ الكمػػػػػي، وفػػػػػؽ نظػػػػػاـ رياضػػػػػي 
وتأكيػػػػد ذلػػػػؾ بتطبيػػػػؽ طػػػػال  زجػػػػاجي أسػػػػود  ،وحركػػػػي

 سابؽ التجهيز.  
 

 
 سـ  32 االرتفـــــــــــــــــاع

 

 طيف أسوانمي  اخلامة املستخدمة  
 لمطال  الزجاجي ـ1151ºلمحريؽ األوؿ و  ـ951º درجة احلزيـــــــق

 يكػػػػؿ مؤقػػػػت بيضػػػػاوي )بالونػػػػة(  حػػػػوؿتػػػػـ التشػػػػكيؿ   الوصف والتحليل
الهندسػػية التكراريػػة  المفػػرداتباسػػتخداـ بأسػػموب البنػػا  

عمػػػن اعتبػػػار أف بوحػػػدات  ندسػػػية بيضػػػاوية بالتراكػػػب 
وي أك ػػر األشػػكاؿ قػػدرة لتحقيػػؽ نػػوع مػػف االشػػكؿ البيضػػ

 مػػع النظػػاـ الشػػكميوبػػيف  مفػػرداتال ، بػػيف تمػػؾالتػػوازف
فقيمػػة األجػػزا  بالنسػػبة لبعضػػها  ،لمهيئػػة الخزفيػػة الكميػػة

الػػػػبعض، وبالنسػػػػبة إلػػػػن الكػػػػؿ الػػػػذى تكونػػػػل تبػػػػرز مػػػػف 
تناسػػؽ العنصػػر المفػػرد مػػع الشػػكؿ الكمػػن، وتأكيػػد ذلػػؾ 
بتطبيػػؽ كمػػا تػػـ تطبيػػؽ طػػال  زجػػاجي أبػػيض معػػتـ  ػػـ 

ال  زجػاجي التدريج الموني بالرش مف اعمن ألسػفؿ بطػ
% أكسػػػػػيد كوبالػػػػػػت لطػػػػػال  زجػػػػػػاجي 1أزرؽ بإضػػػػػافة 

 أبيض سابؽ التجهيز.  
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  التي تم تطبيقها مع الطالبوصف وتحميل بعض األثمال تابع 

 الهندسية التكرارية المفرداتباستخدام  الخزفيةبأسموب البناء التشكيمي لمهيئات 
 

 سـ  28 االرتفـــــــــــــــــاع

 

 طيف أسوانمي  اخلامة املستخدمة  
 لمحريؽ األوؿ   ـ951º درجة احلزيـــــــق

باسػػػػػػػتخداـ تػػػػػػػـ التشػػػػػػػكيؿ المباشػػػػػػػر بأسػػػػػػػموب البنػػػػػػػا    الوصف والتحليل
م م ػػػة  الهندسػػػيةالهندسػػػية التكراريػػػة بوحػػػدات  المفػػػردات

بالتجػػػاور والتمػػػاس بأوضػػػاع متواليػػػة محققػػػة نوعػػػًا مػػػف 
المنتظمػػػػػة ال يػػػػػر رتيبػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ وحػػػػػدة  اإليقاعػػػػػات

المفردات وتشابهها ووحػدة الفراغػات المتوالػدة وتشػابهها 
أيضًا لكف باختالؼ عػف الوحػدات سػواً  فػي الحجػـ أو 

عالقات منظمة ذو فاعمية الشكؿ، تمؾ الوحدات ُرتبت ب
 ،لتأكيد طابع ووحدة الشكؿ الخزفي في مكوف واحد

 
 

 سـ  25 االرتفـــــــــــــــــاع

 

 طيف أسوانمي  اخلامة املستخدمة  
 لمطال  الزجاجي ـ1151ºلمحريؽ األوؿ و  ـ951º درجة احلزيـــــــق

باسػػػػػػػتخداـ تػػػػػػػـ التشػػػػػػػكيؿ المباشػػػػػػػر بأسػػػػػػػموب البنػػػػػػػا    الوصف والتحليل
الهندسػػػػية التكراريػػػػة بوحػػػػدات  ندسػػػػية م م ػػػػة  المفػػػػردات

بالتراكب بأوضاع تراكمية مع وضع اتجاو رأس الم مث 
لمهيئػػػة الخزفيػػػة   الوحػػػدة التركيبيػػػةألسػػػفؿ؛ لمتأكيػػػد عمػػػن 

، عػػػػػػالوة عمػػػػػن التجميػػػػػػع وأعطتػػػػػل نتػػػػػاج فنػػػػػػي جمػػػػػالي
الحركػػػػي لموحػػػػدات الم م ػػػػة والنسػػػػجاـ والوحػػػػدة بينهػػػػا، 

يػػػػؽ طػػػػال  زجػػػػاجي وتأكيػػػػد ذلػػػػؾ بتطبيػػػػؽ كمػػػػا تػػػػـ تطب
أبيض معتـ  ـ التدريج الموني بالرش مػف اعمػن ألسػفؿ 

% أكسػػػػػيد كوبالػػػػػت 1بطػػػػػال  زجػػػػػاجي أزرؽ بإضػػػػػافة 
لطال  زجاجي أبػيض سػابؽ التجهيػز إلعطػا  نػوع مػف 

 التبايف لوحدات الشكؿ. 
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  التي تم تطبيقها مع الطالبوصف وتحميل بعض األثمال تابع 

 الهندسية التكرارية المفرداتباستخدام  الخزفيةبأسموب البناء التشكيمي لمهيئات 
 

 سـ  27 االرتفـــــــــــــــــاع

 

 طيف أسوانمي  اخلامة املستخدمة  
 لمحريؽ األوؿ   ـ951º درجة احلزيـــــــق

 الوصف والتحليل

 

تـ التشكيؿ عمن  يكػؿ مؤقػت كػروي )كػرة مػا  خفيفػة( 
الهندسػػية التكراريػػة  المفػػرداتباسػػتخداـ بأسػػموب البنػػا  

بوحػػػػػػػدات  ندسػػػػػػػية نجميػػػػػػػة بالتراكػػػػػػػب بنظػػػػػػػاـ متػػػػػػػآلؼ 
ومتناسؽ ومنظـ ومتنوع في المسػتويات ووحػدة الشػكؿ، 

مػع وتتوائـ كؿ وحدة نجميػة  تحتضف  م مؽ تكويففي 
كونػػػل لػػػل القابميػػػة  تمالً بحيػػػث ينسػػػجـ الكػػػؿ مكػػػ األخػػػرى

عمميػػات تبػػرز و نػػا  ،عمػػن السػػتقرار وال بػػات والهػػدو 
بيف المفردات وبعضػها وبػيف  التآلؼ والوحدة والنسجاـ

 الشكؿ العاـ لمهيئة الخزفية.
 

 
 سـ  29 االرتفـــــــــــــــــاع

 

 طيف أسوانمي  اخلامة املستخدمة  
 لمحريؽ األوؿ   ـ951º درجة احلزيـــــــق

تـ التشكيؿ عمن  يكؿ مؤقت كروي )كرة مػا  خفيفػة(   الوصف والتحليل
الهندسػػية التكراريػػة  المفػػرداتباسػػتخداـ بأسػػموب البنػػا  

بوحدات  ندسية نجمية بها بعػض التحزيػزات المممسػية 
وتكونػت الهيئػة بالتراكػب  ،أوسػطهاالخطية المشعة مػف 

بأوضػػاع متعػػددة التجا ػػات فػػي تكػػويف متػػرابط محققػػًة 
التنػػػػػوع فػػػػػي المسػػػػػتويات ووحػػػػػدة الشػػػػػكؿ، مػػػػػع مراعػػػػػاة 
الترتيػػػػب المناسػػػػب لتجػػػػاو كػػػػؿ عنصػػػػر مػػػػف العناصػػػػر 

التجػػػػػػػاور  معطيػػػػػػػاتويسػػػػػػػهـ فػػػػػػػي التشػػػػػػػكيؿ  ،الجزئيػػػػػػػة
والحركة  التداخالت أوالتوافقات في التركيب و والتداخؿ 
 ،الهيئة الخزفية مف اعمن
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 :النتائج
 مف خالؿ الدراسة النظرية والتطبيقية لمبحث توصمت الباح ة لمنتائج التالية:

يعطي نوع مف إحكاـ التناسػؽ  التكرارية الهندسية البنا  بالمفردات أسموبباستخداـ  الخزفيالتشكيؿ إف  .1
 العاـ مف جهة أخرى.ض مف جهة وبيف الشكؿ عوالنسجاـ بيف المفردات بعضها الب

 الػذي التبػايف خالؿ مف رية استمرايمن  التشكيؿ الخزفي  التكرارية الهندسية البنا  بالمفردات أسموبإف  .2

 .والعمؽ الحركة يحقؽ و جديدة عالقات وتجمعات لكشؼ العيف نقؿ إلن يؤدي

خػػالؿ مراعػاة تػػرابط  مػف التكراريػة الهندسػػية ممفػػرداتلبالسػػتخداـ المناسػب  الخزفػيتتجمػن وحػدة العمػػؿ  .3
 المفردات التشكيمية لمهيئة الخزفية.

فػي التشػكيؿ الخزفػي مػف خػالؿ تكػرار وتراكػػب  التكراريػة الهندسػية لمفػرداتايتحقػؽ التػوازف بفعػؿ توزيػع  .4
 المكونة لمبنا  الخزفي. تهاواستمراري

 :التوصيات
 بما يمي: الباح ة توصي

لمتشػػكيؿ والمعالجػات الخزفيػػة إل ػػرا   األسػػاليب المسػػتحد ة تقصػي عمػن طػػالب التربيػػة الفنيػة تشػجيع .1
 جماليات الهيئات الخزفية.

 المختمفػة لفنػوفلمخػزؼ وا بينيػة دراسػات إجػرا  عمػن التربيػة الفنيػة مجػاؿ فػي الدارسػيف حػث ضػرورة .2
 .والستفادة مف تقنياتها إل را  التشكيؿ والمعالجات الخزفية

 

 المراجع:

                                                           

 .72ـ ، ص2114، مكتبة الشروؽ الدولية ، القا رة ، 4، ط المعجـ الوسيطمجمع الم ة العربية :  (1)

 .  81، ص 1968 القا رة، العربي، الكتاب دار خشبة، سامي ترجمة ،الفف معنن: (  ربرت ريد2)

- 181ـ، ص2111،اإلسػكندرية،  المعػػارؼ منشػاة ،الحدا ػة مػا بعػد عصػر إلػن الكالسػيكية مػف الفنػوف نقػد: محمػد عطيػة ( محسف3)
182  . 

 دكتػوراو غيػر منشػورة رسػالة ،تػدريس الخػزؼ لمعمػـ التربيػة الفنيػة فػيسمات الخزؼ الحديث واإلفادة منها : بكر ع ماف أبو ( محروس4)
   ـ.1978 حمواف، جامعة الفنية، التربية كمية ،

 حمػػواف، جامعػػة الفنيػػة، التربيػػة كميػػة ،دكتػػوراو غيػػر منشػػورة رسػػالة المعاصػػر، الخػػزؼ فػػي البنائيػػة السػػمات:إبػػرا يـ الدسػػوقي  ( متػػولي5)
 ـ.1983

 التربيػة كميػة ،دكتػوراو غيػر منشػورة رسػالةخزفيػة،  أشػكاؿ لبتكػار الحػديث الخػزؼ وتقنيات جماليات استخداـ :حسف السويفي مرفت (6)
 .  ـ1996حمواف، جامعة الفنية،
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 ،، كميػة التربيػة النوعيػػةالمػؤتمر الػدولي ال الػػثال ػػرا  البصػرى لممعالجػات الخزفيػػة بػيف التقنيػة والتجريػػب،  :عبيػر عيسػن ادـ مختػار  (7)
 ـ.2112جامعة أسيوط،

دكتػػوراو  رسػػالة، التربيػػة الفنيػػة فػػيالخػػزؼ المعاصػػر كمػػدخؿ لتػػدريس الخػػزؼ  فػػيلتجا ػػات التجريديػػة : امحمػػد فػػاروؽ محمػػد عمػػن (8)
   ـ.2112حمواف، جامعة الفنية، التربية كمية ،غير منشورة

(9) Rob Barnard, Natasha Daintry, Clare Twomey: Breaking the Mould -New Approaches to 

Ceramics, Black Dog Publishing, Pennsylvania, USA, 2007,p44. 

https://vanessahogge.com( Vanessa Hogge( الموقع الرسمي لمفنانة )11)
  

 http://www.teresabrookspottery.com/index.html( Teresa Brooksوقع الرسمي لمفنانة )( الم11)

 https://www.lisabirisceramics.com/gallery.html( Lisa Birisالموقع الرسمي لمفنانة ) )12(

 http://www.lauramcnamara.ie( Laura McNamara)الموقع الرسمي لمفنانة  )13(

 .43، صـ1971، القا رة،  ؼ، دار المعار  التصميـ في الفف التشكيميأحمد حافظ رشداف ، فت  الباب عبد الحميـ: (14) 

 ،ـ1992لمطباعػػػػة والنشػػػػر، القػػػػا رة،  المصػػػػري، دار الكاتػػػػب األسػػػػس الجماليػػػػة واإلنشػػػػائية لمتصػػػػميـ: الصػػػػيفي إيهػػػػاب بسػػػػمارؾ(15) 
 .135ػ  133ص

(16) http://www.tahaworld.com/blog/Graphicx/GraphicShape1 

 135ص ، مرجع سابؽ: الصيفيإيهاب بسمارؾ  (17)

ـ، 2118، دار المسػػػيرة لمنشػػػر والتوزيػػػع، األردف، 1،طأسػػػس الرياضػػػيات والمفػػػا يـ الهندسػػػية األساسػػػيةفاضػػػؿ سػػػالمة شػػػطناوي:  (18)
 .83ص

 .127ص ـ،1988، كمية الفنوف التطبيقية، جامعة حمواف، أسس التصميـوآخروف:  الوتيريسعيد  (19)

 .21 -19صـ، 1967لمطباعة والنشر، القا رة،  العربي، دار الكاتب سيكولوجية الخطوطحسف سميماف: (21) 

 .127ص ، مرجع سابؽ: وآخروف يسعيد الوتير  (21)

 .32ص ، مرجع سابؽحسف سميماف:  (22)

 .47ص ، مرجع سابؽفاضؿ سالمة شطناوي:  (23)

 .126ص ، مرجع سابؽ وآخروف: الوتيريسعيد  (24) 

   .128ػ  126ص ، المرجع السابؽوآخروف:  يسعيد الوتير  (25)

(26) H. S. M. Coxeter: Regular polytopes, Dover Publications ,USA, 1973,p93. 

 
 .24ـ، ص 1981، دار المعارؼ، القا رة،القيـ الجمالية في العمارة اإلسالمية روت عكاشة:  (27)

(28) Helle Hove: The Magic of Repetition, Ceramics Art and Perception, USA, No. 80 2010,p103-

105. 

 .8ـ، ص1997القا رة،  ،الهيئة المصرية العامة لمكتاب، اإلسالميةظا رة التكرار في الفنوف  :مصطفن عبدالرحيـ محمد (29)

 يػر منشػورة،رسػالة دكتػوراو غ، التصػوير الحػديث واإلفػادة منهػا تربويػاتػارات مػف خمفػي لتكػرار ا :عبدالرحمف محمػد وصػفي النشػار (31)
 ـ.1978 كمية التربية الفنية، جامعة حمواف،

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rob+Barnard%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Natasha+Daintry%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Clare+Twomey%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://vanessahogge.com/
https://www.lisabirisceramics.com/gallery.html
http://www.lauramcnamara.ie/
http://www.tahaworld.com/blog/Graphicx/GraphicShape1
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22H.+S.+M.+Coxeter%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Regular_polytopes_(book)&action=edit&redlink=1


- 32 - 

 

                                                                                                                                                                     

 .197، ص مرجع سابؽإيهاب بسمارؾ الصيفن:  (31)

 .58 - 56صـ 1981 القا رة، ، عالـ الكتب،التشكيميأسرار الفف محمود البسوني: ( 32)

 .78، صمرجع سابؽ :مصطفن عبدالرحيـ محمد (33)

(34  ( Maria Walsh: Art and Psychoanalysis, I.B.Tauris, New York, 2013,p94. 

 .297ص ،ـ1973العربية، القا رة، ، دار النهضة الفنوف التشكيمية فيالتكويف عبد الفتاح رياض:  (35)

 .44-43ص ـ،1993، دار المعارؼ، القا رة، إبداع الفف وتذوقل: محمود البسيوني (36)

   .161، صمرجع سابؽإيهاب بسمارؾ الصيفن:  (37)

 .88ص ، مرجع سابؽعبد الفتاح رياض:  (38)

   .183ص ،المرجع السابؽإيهاب بسمارؾ الصيفن: ( 39)

 .36، ص مرجع سابؽ،  إبداع الفف وتذوقلمحمود البسوني:  (41)

محمػد محمػود يوسػؼ ، دار نهضػة مصػر لمطباعػة  محمد إبرا يـ ، الباقي، ترجمة : عبد  أسس التصميـروبرت جيالـ سكوت : ( 41)
 .25ص، ـ 1968 القا رة ، والنشر ،

 .81 - 76، صسابؽ مرجع :أحمد حافظ رشداف ، فت  الباب عبد الحميـ (42)

، كميػة التربيػة رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورةالخامػات والطينػات المصػرية فػي الخػزؼ لسػت اللها فػي التعمػيـ،  : السػيد محمد السيد (43)
 .51ـ، ص1971الفنية، جامعة حمواف، 

رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر ال نػػػدور: األسػػػاليب الفنيػػػة لمرسػػػـو الخزفيػػػة اإلسػػػالمية كمػػػدخؿ لمعالجػػػة السػػػط  الخزفػػػي،  محمػػػد محسػػػف (44)
 .91ـ، ص1998، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة، منشورة

(45) Marylin Scott: The Potter's Bible: An Essential Illustrated Reference for Both Beginner and 

Advanced Potters, Chartwell Books, New York, 2006.p15. 

(46) Dolors Ros : Ceramics, The Practical Guide to Mastering Ceramic Techniques , Apple Press, 

Spain ,2004,p12 

 .1، صـ1973-1972، كمية الفنوف التطبيقية ، جامعة حمواف ،  الزجاجية الطال اتتكنولوجيا وجيل السيد قابيؿ :  (47)

 .3، ص م 1464، مكتبت األنجلو المصريت، القاهرة، 2، جـ عمـ الخزؼ: الم ــالم محمد عـع (48)

)49( Glenn c. Nelson: Ceramics, Fifth Edition, Harcourt Brace College Publishers, New York, U.`S.A. 

1988,p206. 

)50( Mark Burleson : The Ceramic Glaze Handbook" Materials, Techniques, Formulas", Lark Books, 

New York, 2003,p26. 

)51( Kathy Triplett: Handbuilt Ceramics" Pinching, Coiling, Extruding, Molding, Slip Casting, Slab 

Work", Lark Books, New York, 2000, p48. 

)52( Dolors Ros: Ceramics" A practical guide to creating unique ceramic pieces", Apple Press , 

London , 2003,p126. 

)53( Jo Connell: Coloring Clay, University of Pennsylvania Press, USA, 2007,P29. 

)54( Susan Peterson, Jan Peterson: Working with Clay , Laurence King Publishing, London, 

2002,p109. 
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 الهندسية التكرارية  المفرداتباستخدام  الخزفيةالبنائية التشكيمية لمهيئات ثراء إ
 لطالب التربية الفنية

 د . إيمان محمد زكي حمزة الحمو

 ممخص:

ااسدددتخدا   اللمطيددا والتقليددا  الطرقاددد الخزفيددا التقميديدددا لايددكا  األسدداليا التيدددكيميا لالدداا ال ي ددا  تتعدددد
لمعالجااااألسطحاا  أل ةجددا ز  األيددكا كددون مددن  دد  تو  ،عجمددا الخددزا. ...أو الضدد ط أو القالددا أو  اليددرا   أو الحاددا 

الطدددتاا  وكدددذل   ،الممولدددااسدددتخدا  الاطالدددا  أو . والتفريدددا والحفدددر ذالحددد وأ ادددالحز أو افضدددافا المختمفدددا سدددوااً 
 الخزفي.اليك   إ رااا د. ك  ذل   األواع ا الزجاجيا

وفد  لفدس الو د   تيدكي  الخزفدي مسدتحد   لم تقليداالخزفدي لالداا اليدك   التكراريدامفردا  الاستخدا  عد ت  و  
 م د عادار  عدن وحدد   لدسدي  يمكدن أن تكدون  المفدردةو دذ   ،خطدو  واحددة الخزفي فديلميك   الجماليالجالا  ف راا

 ،االخماسدددي ،االسداسددديلمضدددمعا  األيدددكا  اللجميدددا وا أو ،المعددين ،ليدددورالم ،المسدددتطي  ،المراددد  ،الم مددد  أوالدددا رة 
 أومكدن اسدتخدا  مفدرد  واحددة ي التكراريدا ال لدسديا الالاا االمفردا  أسمواااستخدا   الخزفيالتيكي  وعلد  ، اال مالي
 ددذ   اسددتخدا  أجددزاا مددن وأ ،التصدد ير وأمددن المفددردة عددن طريددق التكايددر  امختمفدد أحجددا اسددتخدا   إمكاليددامدد   اك ددر

 الوحدددة دد  لسددتخد   ،اغيددر ملتظمددأو  املتظمدد  سددواًا كالدد االمددراد الاا دد ال ي دداااختيددار  أولً  ويكددون الالدداااأليددكا ، 
ومددا يليددأ عل ددا مددن فراغددا  وتلددوع فددي المسددتويا  وحركددا واسددتمراريا  والتجدداور التراكدداالتكددرار المالدداا عددن طريددق 

 ألىل تحتدا   اخاصد جماليدا طايعداخزفي  غيدر لمطيد  ذا   أيكا الحصو  عم   لستطي  الطريقاوا ذ   لل ا يا،
 إ دراا تيدكي صدا فدي ت  يكميدا الا يدال تدؤدي التكراريدااللظ     ذو ، سوى الطتا الزجاجي معالج  لمسط  اعد الالاا

ؤدي تدالخامدا  تقليدا  االيأسد إلد  معاصدر، إضدافا خزفدي فلتدا  توظيف دا يدت  ومضدامين أفكدارا االخزفيد  اجسداأل
 وآليدا  أسدموا اسدتخدا  خدت  مدن المعاصدر لمخدزا. الفليدا الرؤيدا صدياغال آفا داً  خصدا   جديددة تفدت  لمكي. عدن

 .الالاا والتيكي  المستحد ا

 لمحصددو  عمدد  التكراريدداالجديدددة ااسددتخدا  المفددردا   الالا يددااعددا التطايقددا  إجددراا وي ددد. الاحدد  إلدد  
يجاد، و ةماتكر  خزفيا أيكا   . الخزفيالاا اليك   في لإلاداع اومستحد  ةجديد ايملطمقا  تجريا ا 
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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 

 


	إثراء البنائية التشكيلية للهيئات الخزفية باستخدام المفردات الهندسية التكرارية
	ملخص بحث اثراء البنائيه الخزفية باستخدام المفرادات التكراريه

