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 التبادلية فى فن الخزف لتحقيق النحت الخزفى المعاصر
Reciprocity in the art of ceramics to achieve contemporary ceramic 

sculpture 

 هالة بنت احمد باهميم /دأ.م.
الدراسات العميا و البحث العممى كمية التصاميم و الفنون جامعة الممك عبد العزيز المممكة استاذ مساعد الخزف و وكيل 

 العربية السعودية
  -:الممخص

ُيعد مفيوم التبادلية فى فن الخزف باإلضافة إلى أسموب وتقنية الخامة الطينية و تحويل  خوصيا الخزفية بمثابة أفكار      
ثالثية  امنحوتات خزفية وذلك ببناء أعمال خزفية تمتمك من  العناصر التبادلية ما يجعمي لتصميمات يتم توظيفيا فى انتاج

توافق و توازن شكمي  يكشف عن خصائص جديدة تفتح آفاقًا متطورة لبمورة الرؤية الفنية لمخزف المعاصر ، و  ياألبعاد ف
فني جديد يرتقي إلى مستوى توظيفو  ذلك من خالل استخدامو بأسموب تركيب عناصر الشكل الفني إلنشاء متغير

كمنحوتات خزفية بصياغة تظير الجوانب الفكرية والتقنية والبنائية و الشكمية لفن الخزف وتكون بداية الستيعاب مفاىيمو و 
 مضامينو المعاصرة  . و نظرا لندرة الدراسات فى ىذا االتجاه ، تأكدت مشكمة البحث فى قمة االستفادة من التبادلية بين

فى تنفيذ النحت الخزفى ، وىذا ما جعل البحث ييدف الى التوصل الىم االسس البنائية لتبادلية عناصر الشكل الخزفى  
لذلك جاء ىذا البحث فى أربعة فصول ، تناول الفصل األول منو عناصر الشكل النتاج منحوتات خزفية معاصرة ، 

قيق ىدفو ثم المصطمحات التي ليا عالقة مباشرة بعنوان البحث توضيح مشكمة البحث وأىميتو والحاجة إليو و كيفية تح
وىدفو ، أما الفصل الثاني فقد تناول اإلطار النظرى ، فجاء فى جزئين ليثبت في الجزء األول منو " التبادلية بين الفنون " 

عمومات المتعمقة بو من وفي الجزء الثاني تناول " تطور الخزف وخصائصو " اما الفصل الثالث فرصد مجتمع البحث والم
خالل عدة عينات ، كانت ىى حدود البحث الذى اعتمد عمى المنيج الوصفي . التحميمى. ثم جاءت االستنتاجات مؤكدة 

 .االجنبيةليدف البحث وقد ضم الفصل الرابع نتائج البحث و عدد من التوصيات والمقترحات تمييا قائمة المراجع العربية و 

 البنائية . التبادلية .  الخزف . النحت   :الكممات الدالة

Abstract 
 The concept of reciprocity in ceramic art besides the method and technique of the clay 

material and the conversion of its sculpture properties, as ideas for designs that are employed 

in the production of ceramic sculptures through building ceramic piece of art owing 

interactive elements that makes its 3D structure compatible and formally balanced, revealing 

new features that opens advanced horizons to develop the artistic vision of the contemporary 

ceramics. This could be achieved through its use by the method of fitting the elements of the 

art form to create new artistic variable capable to be used as ceramic sculptures in a way 

showing the intellectual, technical, formulation and constructivism aspects of the ceramic art 

and to be an initiative for its concepts and contents understanding. Due to the scarcity of 

studies in this field, the scientific research problem assured that the beneficiary from the 

reciprocity between the ceramic form elements in implementation of ceramic sculpture is low 

, which has made our research aims to reach the most important structural foundations for 

interactive shape elements to produce a contemporary ceramic sculptures, That is why this 

research came in four chapters, chapter I of which illustrate the problem, the research 

importance, the need for its results and how to achieve the research goal and then the terms 
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that are directly related to the title and purpose of the research. Chapter II dealt with the 

theoretical framework, it came in two parts to prove in the first part of it "reciprocity between 

arts" in the second part dealing with "The evolution and characteristics of porcelain". Chapter 

III, monitored related research and information to our results through several samples that 

were our research borders that relied on the descriptive, analytical curriculum. Finally the 

conclusion came assuring the research goal, chapter IV included the research results besides 

several recommendations and suggestions followed by the Arabic and foreign references list. 

 Key words: Constructivism, Reciprocity, Porcelain, Sculpture 

  -المقدمة :
السعى لتأكيد جماليات التبادلية و البنائية  فى صياغية الشكل ، يؤدى الى االرتقاء بالفن كنتاج حضاري ونضج فكري وفق 

عمى توضيح ماىية البناء التشكيمى لمعمل الفنى  وكون الخزف ىو فن اإلنسان مفيوم الال ركون و الال استقرار ويساعد 
األول بجذوره الممتدة في عمق التاريخ و ما لو من تقنيات ما تجعمو مميزًا عمى صعيد الخامة إذ انيا جمعت فى طياتيا 

ون من خالل التقنية و كل فروع الفن التشكيمي من " نحت ورسم وتصوير" ، ففن الخزف المعاصر فن يحتضن الفن
التشكيل ، و ىذا ما ادى الى التحديث في الفكر و المضمون لمتغمب عمى االستمرارية  في زمن العولمة و فى عصر 

نظم عالقاتو مع الخارج بمفاىيم معاصرة  ليؤسس كيان مستقل يجعل من التكنولوجيا المتقدمة ، فاصبح الخزاف المعاصر يُ 
من الفنون وتتجانس في السمات المميزة و التحول الشكمى ومن خالل البحث عن الجمال في الخزف بنائية تحوى غيرىا 

، تبين ان إخضاع الشكل الخزفي لمعالجات تضفي عميو المتعة البصرية اصبح من  تبادلية عناصر الشكل و المضمون
 لمنحوتات الخزفيةالميم ان يستوعب تبادلية و تحوالت الشكل ليحقق الجمال فى جميع منتجاتو وخاصة ا

 -مشكمة البحث :
يتطرق البحث إلى جماليات التبادلية في فن الخزف المعاصر ال بوصفو فن نفعي فقط ، بل بكونو فن يتضمن الفنون 
االخرى من خالل التقنية و التشكيل ، حيث التداخل والتكامل مع فن آخر ما ىو إال تعبير عن الحاجة الممحة لمتطوير في 

المضمون ، ودعوة لمتغير، ونبذ االستمرارية و الثبات في زمن العولمة و عصر التكنولوجيا المتقدمة ، لذلك اصبح الفكر و 
نظم عالقاتو مع الخارج بمفاىيم معاصرة  فالتنافذ الفني يؤسس كيان السمات واآلليات المستقمة ليجعل الخزاف المعاصر يُ 

 .يزةتمك الممن الخزف بناء مستقبال لغيره من الفنون ويم
الوسط  ومن خالل البحث عن جوىر الجمال في تبادلية العمل الفنى شكاًل ومضمونًا، فالعممية الفنية تستميم الفكرة من

الطبيعي بفعل المحسوسات التى  تؤول فيما بعد إلى دالالت نجد صداىا في بنية العمل الفني من خالل تحقيق الشكل 
رية، و تستوعب التبادلية الحديثة لتأكيد الجانب الجمالي لمفن . لذا تأكدت مشكمة الخزفي لمعالجات تضفي المتعة البص

  فى تنفيذ النحت الخزفى البحث فى قمة االستفادة من اسس تبادلية و تحولية عناصر الشكل 

  -أهمية البحث والحاجة إليه:
تفيم االسس التحولية و التبادلية بين الفنون من خالل جمالية العناصر االفنية يؤكد التداخمية بين فن االخزف مع الفنون -1

 االخرى 
 التعرف عمى االسس التبادلية و التراكبية لمشكل تسيم فى تطوير االداء وتنمية االبداع  -3
 ال يستوعب الكثير من الباحثين تعد التبادلية و التراكبية فى النحت الخزفى مجا -4
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  -حدود البحث:
 يتحدد البحث بموضوعو التبادلية و التحولية في مختارات خزفية عراقية

  -التعريف اإلجرائي :
االسس التبادلية و التراكبية فى فن الخزف ، تعد فعل بصري و تقنى يؤسس لدمج فن الخزف بفن النحت من خالل 

 النحت .تضمين أسس فن الخزف ألسس فن 

 -و سوف يتم تناول البحث فى التالى :
 -بنية التبادلية : -المبحث األول:

اىم ما يميز ىذه التبادلية ىو توظيف فن و تداخمو مع فن آخر ليضفي تراكبا  بينيما إذ ميز " جان بياجيو "  -التبادلية :
البنية في الفن التشكيمي البد من التعرف عمى ىذه حقيقة البنية في ثالث خواص ىي " الكمية ، التغير ، النظم ".و لفيم 

 الخواص وأخذىا فى االعتبار لتحقيق غاياتيا " كبنية تبادلية "

تتشكل البنائية التبادلية من كميات تتميز بعناصرىا التي تخضع لقوانين تميز المجموعة كمجموعة و ال  -ـ الكمية:1
، فتنناولنا لمفنون التشكيمية   " كل (8،ص7)خصائص بنائيات العناصر، تقتصر عمى كونيا روابط و لكنيا تضفي عمى الكل 

واحد عمى حده " يعد فيما قاصرا ، ففن الخزف مثاًل ىو سطوح طينية ال يكون ليا وجود اال إذا تضمنت اإلضافة والحذف 
جديدا يعد مكونا اكبر" ، و الزخرفة ، و دعمت بكل أسس التصميم وتداخمت عبر فنون النحت والرسم والخط لتكون كال 

 لكل " تم بناؤه من " أجزاء و عناصر "  تشكيمية لمخروج نسق بنائى جديد.  

لقد اوضحنا ان الكمية تتكون من االسس التى تجعميا بناءة بطبيعتيا و فسرت " بالنظام الذى ينطوى عمى  -ـ التغير:2
ديناميكية لسمسمة من المتغيرات الباطنية التي تحدث داخل النسق " ، لذلك نجد انو ال يمكن لنشاط أن يقوم إال عمى 

ضعة في الوقت نفسو إلى البنائية وقوانينيا الداخمية ، فالتبادلية أي أن المجموعة الكمية خا (11،ص7) مجموعة من المتغيرات 
دائم لممتغيرات بما يتفق مع الحاجة الى التجديد القائم عمى العالقات في النسق، و لذلك تصبح عممية التغير في  ىي تقبل

 .(34،ص2)التكوين ذات اىمية قصوى ، تعنى بالبنائية و التبادلية فى النظام 

 يقصد بو ما يحفظ وحدة العمل ويكفل لو البقاء ، ويحقق لو ضرب من التبادلية و التكاممية  -الذاتي: ـ التنظيم3
ومما تقدم يوضح البحث أىمية ىذه الُثالثية لتوظيف الفنون في مساحة واحدة فيمكن استعارة الخزف لمنحت وتحقيق  

توظيف النحت وبناء عناصره ثالثية االبعاد وفق آلية التراكبية و البنائية  حيث أعدت سطوح الخزف كتاًل الستضافة و 
 تحقيق الغرض الجمالي المطموب.

. تساعد عمى إقامة تناغم ىارموني يحقق لنا نتيجة حوارية ، (227،ص14)ومن دراسة االسس و العالقات القائمة بينيما
كشف األنظمة الكامنة وراء أبجديتيا ومعنى ذلك إن ميمة البحث ىي التصدي لتمك الظواىر والتعامل معيا، و محاولة ل

. ومتغيراتو التي ال (228،ص14)وبالتالي الوصول إلى " البنائية " التي تتحكم في العالقات الباطنية لمضمون العمل الفنى (
 . (8صتتضح إال بمرور الزمن و بفعل التراكم التبادلى لمشكل ، الذى اصبح سريعا يشبو القفزة تبعا الليات العصر الحالى  
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وبرغم ان التبادلية ترفض التفريق بين عناصر التكوين البنائي وعناصر الشد في تحول التكوين في الفن والمتضمن الشكل 
ونظام جديد  والمحتوى،اذ ان مفيوم )التحول او التغير ىو صراع األجزاء وعالقاتيا في بنية واحدة لتؤسس عالقات جديدة

  (21)يكون فيو التحول واضحًا وجميًا(
وأننا إذ نتكمم عن التحول ضمن مفيوم " التبادلية و البنائية " فال بد لنا أن نشير إلى الخزف العراقي المعاصر الذي تأثر 
بفعل التيارات الفنية وحقق  تباداًل واضحًا، فبعد أن كان الشكل يتسم بالدقة والتناسق في ىيئتو " من الفوىة الى القاعدة " 

التشكيمية كالنحت والرسم، واقتصاره عمى بعض النقوش، اال أن ذلك لم يستمر طوياًل بل أخذ وخموه من اإلضافات 
بالتصاعد االيجابي نحو إيجاد تداخمية مفعمة بالقوة الفنية وخمق تجانس حي كان أساسو االعتماد عمى موروث الحضارة 

انت عمى موعد بالتحول و التغير عبر المون والزخرفة  العراقية القديمة واإلسالمية المتان فرضتا السيطرة التامة لبدايات ك
حيث ظير اثر المون في التحول الشكمي والذي يصب في محور البحث ، حيث يتالعب الخزاف بسيطرتو التنفيذية والتقنية 

موضوع  وتفاعل االكاسيد عمى جمب نظر المتمقي نحو ثبوتي الفن وتبدل العالقة ما بين )الخزف والنحت(، فالعمل الفني
مركب تتدخل فيو العناصر الحسية كما تدخل فيو عناصر الفكر والخيال ، كونو لغة وتصميم يغمب عمى تكوينو القيم 

 .(44،ص17)الحسية والشكمية لأللوان والخطوط
ائل فدراسة الشكل تأخذ محورين اما بالمراقبة أو التحميل ودراسة القوى المساعدة عمى تشكيمو، فالتحميل ىو أحدى الوس

المستعممة لموصول إلى فيم أعمق لحقيقة الشكل وماىيتو، إذ ان الشكل يجمع المادة بطريقة و اساليب معينة ، والشكل 
حالة من حاالت استقرار المادة وان المادة قبل تشكيميا أو اتخاذىا شكل تتصف بخموىا من الفعل اإلبداعي فتتخذ أبعاد 

 . (39،ص19. (31،ص19)تمتع المادة بحضورىا الفعميالشكل بأثر التشكيل الفعمي لمشيء أي ت
 فالخزاف يتبادل التداخل مع فن النحت والرسم والتصميم والزخرفة وغيرىا من الفنون

 -تطور الخزف وخصائصه : -ث الثاني:المبح
الخميقة و  ما جاءت بو الحضارات اإلنسانية من إبداعات خالقة ىى نتاج لمعمل المستمر الذي مارسو اإلنسان منذ بدأ

معايشتو و معرفتو ليا، فكل ما أنتجو كان لتحقيق احتياجاتو و متطمبات حياتو ، فالرسوم و المنحوتات والفخاريات و 
الخزفيات و الزخارف كميا كانت وسيمة تعبيرية  جسدت صراعو مع الطبيعة ،  و ادت بدورىا لنشأة الفن و مراحل تطوره 

مة جمع غذائو و سكنو في الكيوف ، ثم احترافو صناعة اآلجر و وصوال لممارسة عبر العصور التاريخية بدأ من مرح
 .(164،ص12) الفنون المتقدمة

و فن الفخار ىو من أىم مجاالت الفنون التشكيمية كونو االساس الذي استقبل معظم الفنون واستخدم كسطح لمتصوير 
رًا في الطبيعة و يتم تشكيميا من قبل الفخاري منذ أقدم والزخرفة والنحت، فالطين من أىم وارخص المواد وأكثرىا توف

العصور، و يمر الطين بمراحل متعددة ليصل إلى الحالة النيائية لو ، فيخضع لعمميات تشكيل وزخرفو ومن ثم الفخر 
"   والتموين و التزجيج ، ومن ىنا يتضح ان الفنون البدائية كانت ىى بداية التأسيس لوضع ما عرف فى عصرنا ىذا

 باسس  التبادلية و التحولية  و التراكبية بين الفنون التشكيمية " .

فقد تقابمت الصور الفنية من خالل استدعائيا لمفاىيم و ثقافات عبر االديان واألساطير و العادات و التقاليد، حتى ظيرت 
مال الفنية فى اشكاليا المعاصرة محممة محاوالت عديدة من قبل الفنانين لربط الفنون التشكيمية وصيرىا معا لتتبمور االع
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بخصائص و مواصفات جديدة  منيا التحولية و التبادلية بين الخزف و النحت باعتبار إنيما اندماجا لكل فى واحد " 
 .(3،ص10)موضوع البحث " 

و  نتيجة لتنوع الفكر اإلنساني و ما انتجو من التداخل في الفنون قد ساعد عمى التحول والتبادل في العمل الفني ، فنجد 
الحضارة العراقية فضاًل عن استخداميا تماثيل النحت الفخاري وفق مفردات جمالية نفعية كشف عنيا اإلنسان لتنبأ بما 

الفنان من خالليا التطور و التجديد ، لما لو من دور فاعل في بناء و اسس الفن ورائيا من المضامين التى يسعى الييا  
 .(58،ص56،ص11)في أرض العراق القديم فقد أخذ الفن يتسارع ليجسد واقعا تجريديا 

بييئة اآللية ، و المشتقة من أصل  اأما في الحضارة المصرية القديمة ، فقد جسد المصري فنون الطبيعة وعبر عني
. إذ شيدت (32،ص4) ني عبر منحوتات توافقت مع معتقداتيم  و رؤيتيم لشخصية مموكيم بشيء من الييبة والجاللحيوا

االىرامات بتصميم و بنائية ىندسية ونسب دقيقة شكمت تبادلية بنائية بين الشكل ليالئم المضمون، حيث جمعت فنون 
 النحت والرسم والعمارة في آن واحد .

، فنجده تميز بعظمة فن النحت الذى ُيعد من أكثر الفنون الدالة عمى عبقريتيم ، فاإلغريقي يفضل اما الفن اإلغريقي 
النحت دون سواه من الفنون، لما لو من ارتباط بفكره و معتقداتو  الدينية السائدة ، فكان يجسد اليتو بييئة بشرية اقرب 

سس البنائية و التراكبية بأبعاد جمالية أحالت المعتقدات إلى لممثال الجمالي، فامتازت منحوتاتيم بطابع واقعي محمل باال
 .(32،ص6)  صورة مجسدة بأشكال آدمية

من الجسم واستعاضة عنو بالتشريح البسيط المسطح و البعيد عن التجسيد ، و  أجزاءاما الفنون اإلسالمية فقد تخمت عن 
انت أسبابا لمكشف عن العبقرية التي اتسم بيا الفنان المسمم و الظل باستخدام اسموب البارز و الغائر  ، فك ءتوزيع الضو 

في صنع حياة متخيمة جعمت األشياء تتمتع بحركة وحياة ، فاستخدم الخطوط اليندسية المقوسة  في بنائية و تراكبية تبادلية 
ية والحيوانية ، فقد حاول الفنان ميزت منمنماتو جمااًل أخاذًا بفضل تناغم الحركة واإليقاع ، وىو ما نجده في الحركة اإلنسان

المسمم أن يسمك طريقًا وسطًا تبادليا و بنائيا بين معتقداتو الدينية و النظرة الجمالية والرؤية الوظيفية لممضمون، الذى 
جسده بتجريد الزخارف المختمفة والشخوص بيدف الوصول إلى التكامل المطمق فى اعمالو الفنية التى ال يمكن تصورىا 

 (68،ص20)صورة أخرى بأي 
و لذلك يرى البحث أن ميمة اإلبداع تتوقف عمى قدرات و عبقرية لمفنان الذى استحدث في العصر الحديث الحركات  

الفنية المتعددة التى نيجت البحث عن ىوية جديدة لمفن عبر مفاىيم الجمال والتقنية ، لكنيا فى نفس الوقت تخمت عن 
 مفاىيم عقمية و عن المفيوم المثالي لمجمال بذاتو.المفيوم العقالني القائم عمى 

ام فى عصرنا ىذا فاصبح فن الخزف يعبر عن أفكاره وانفعاالتو بنيج التحولية و التبادلية فى الشكل والمضمون و 
المتبوعة بتبادلية النحت والخزف، مما كان لو اكبر األثر في انتاجو فضاًل عن التحوالت االقتصادية واالجتماعية 
والتطورات الفكرية التي حمت بو و انشأت اسسا بنائية و تالحمًا وثيقًا وتبادلية واضحة فى تفاعل النحت عمى الخزف و 

 الوصول إلى عالقة تبادلية تراكبية في بنائية الشكل .
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 -مالمح التبادلية في الخزف العراقي المعاصر :
 (79،ص16الفنون التشكيمية بمجاالتيا المتنوعة " نحت، رسم، خزف، تصميم، زخرفة و غيرىا " تعي إمكانية التداخل بينيم ، 

لتحقيق الفعل الجمالي . فالتالقي والتداخل بين األفكار والفنون يتم نتيجة التأثر والتأثير ، ليخرج لنا باعمال  فنية جديدة ما 
مى بعض حاالت الفكر، فتتالقى فييا األنواع المتأثرة ، فإذا ما تم التوافق واالنسجام والتناسب ىي إال انبثاق لمسيطرة ع

 . (62،ص16) بنظم بنائية معينة تم تداخل الفنون بعضيا في بعض وتحطيم الحدود بينيا 
ي عمل فنى تعتمد فالتداخل ينشأ متحول او متغير بفعل قدرة شيء عمى التكيف مع شيء آخر، و االسس  التشكيمية أل

عمى النظام و التحميل و التركيب لمموجودات ، وما يحقق التراكبية و التراكمية ىو النظام القائم بين معطيات التجربة 
الحسية والعقمية لمتجربة ذاتيا وما يتبعيا من تجارب تحمل الصفات و الخصائص التى تظيرىا في نطاق التجربة المتقدمة  

 .(41،ص38،ص24)
تشكل التبادلية و التحولية بوصفيما موضوع البحث محورًا ميمًا بين الفنون التشكيمية ، والتي بدورىا تعد ضمن وبذلك 

اساسيات الفنون و تيدف إلى التداخل فيما بينيا من أجل خمق أساليب  متنوعة في الخزف المعاصر، لتعميق الصالت 
 .(243،ص15)السطوح الخزفية " بين واقع الفنان وذاتو في توظيف " الرسم والنحت عمى 

و من الفنانين الذين كان ليم اكبر األثر في رفد الحركة التشكيمية الحديثة عامة والخزف خاصة .ىؤالء الفنانين المعاصرين 
 بالعراق " سعد شاكر، ماىر السامرائي، طارق إبراىيم، تركي حسين، قاسم نايف " 

ة الميتمة بمضامين إنسانية من خالل تداخل النحت والمون عمى السطوح بإشكالو الفنية الخزفي ﴾سعد شاكر﴿فالخزاف 
 الخزفية يرقي الستخدام مفيوم التبادلية البداع كيان نحت خزفي معاصر كما فى الشكل التالى

 
و نجد  الخزاف " ماىر السامرائي " بدراستو الذكية لمتكوين من خالل االنفتاح عمى الكتل البنائية  في اعمالو الخزفية 
محاواًل تاكيد الفراغ فى الكتمة و تداخل الشكل مع الخط  بأفق ممتد و موازيًا لمكتمة لتأكيد عالقة بصرية. توضح  دقة 

لنحت بالنظم البنائية  و التراكبية لكتمتو جاعاًل منيا مفردة يتغنى بيا التبادل و التصميم وىوية الخط العربي وتداخل ا
 التداخل الفني ويدعو لتجانس العالقات الخطية و المونية مع  الكتل و ىذا ما يوضحو العمل التالى  
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كتمة  ثالثية األبعاد لتجسد المكان أما الخزاف " طارق إبراىيم " فتكويناتو تعتمد عمى أساس من التراكب الموني و بنائية ال

عمى السطح الخزفي ، فنجد مفيوم التبادلية يتضح عمى المساحة الخزفية عبر المون ليؤكد استيعاب المساحة بما يجول 
 بفكر الفنان و تظير جماليات النحت بمظير و صورة الخزف كما فى الشكل التالى 

 
، فتحرك فن عمى آخر بيدف المالئمة واالحتواء و التداخل ، الحداث التغير  فالتبادلية  ترسخ دورىا بين الفنون و بعضيا

و التحول الجمالي في فن الخزف المعاصر ودخولو مجال  التشكيل التحولى و التبادلى فى تحرك إبداعي برؤية تواكب 
 قع التبادل الفني .  وتضع ماىيتي النحت والتصميم اليندسي في التكوين التراكبى و التنوع التقنى لمخزف في وا

كما نجد فى اعمال الخزاف " تركي حسين " انو كغيره من الخزافين المعاصرين يحاول بأسموبو الفني اثبات ان التجربة 
قادرة عمى خمق ماىية العمل الفنى ضمن االسس التحولية و التبادلية بين الفنون التشكيمية ، و يؤكد عمى ان التداخمية 

دلية لتحقيق فن النحت الخزفى ، لذلك سعى بالنحت عمى السطوح الخزفية ، فى تبادلية تراكبية من سمة من سمات  التبا
خالل توزيع الخطوط وحركتيا باتزان وتوافق ليحقق وحدة الموضوع بإطار غير مقيد لسمة الفراغ فى كتمة العمل الفنى 

 .ليضع المتمقي أمام تداخل " النحت مع التصميم الخزفى " 
سبق نجد أنو لوال  التجربة المستمرة و المسئولة لما تمكن الخزاف من أن يعي استخدام المساحات واختزاليا و و مما  

 ،(128،ص5)تداخميا لتؤدي غرضيا التعبيري في اخراج العمل الفني  

 -مؤشرات اإلطار النظري :
التبادلية في التشكيل ىي التناغم ما بين الخزف والنحت عبر التكوين واألداء التقنى لتحقيق الرؤية الخالصة لمعمل  -1

 الفني 
االسس التبادلية في العمل الخزفي تمكن الفنان من تشكيل بعض الصياغات الفنية والجمالية فى المضمون و تقود  -2

 العمل الفني إلى المعاصرة. 
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عناصر الشكل واسس ترتيبيا  دورًا في التحول الفني من خالل تنظيم الوحدات البنائية والتقنية التى تعمل عمى تمعب  -3
َكون التبادلية و تطويع مفردات المادة " التكوين واالسموب التقني " بفعل الرؤية الذاتية لمفنان لتأكيد عالقة الشكل تُ 

 بالمضمون. 
تبادل بين فنى )الخزف والنحت( بمبدأ الحذف واإلضافة ، مع اإلبقاء عمى ذاتية الفنان و التغاير والتحول ىما مفيوم م -4

 أسموبو الفني. 
 االنفتاح في بنية الخزف عمى التقنيات المتقدمة  -5
ة الرؤية الفنية في الخزف من خالل النحت، قد تكون من مكونات الذات من خالل العالقة البنائية و التبادلية الترابطي -6

 الوثيقة بين النحت والخزف والزخرفة والتصميم .
 تداخل الفنون التشكيمية أسس لنظم تبادلية و تراكبية  متنوعة . -7
 تداخل )الخزف والنحت والتصميم والرسم والزخرفة والخط( يزيد من القدرات االبداعية  الفنية. -8

 -عينة البحث: -أواًل :
عة نماذج من أعمال فنية تم اختيارىا من اعمال الفنان قاسم نايف بطريقة قصدية و اعتمدت عينة البحث عمى تناوليا الرب

  -وفقا لمقياسات التالية :
 االسس التبادلية لمشكل التى حولت العمل الخزفى الى عمل ثالثى االبعاد يتضمن نيج و اسس فن النحت   -1
 التحول  التقنى و التراكب المونى المكمل لمعمل النحتى . -2
 التكامل فى الشكل و المضمون يحقق مفاىيم و فكر وبنائيات العمل  النحتى  -3

  -المنهج المتبع في تطبيقات البحث: -ثانيا:
 نيج البحث المنيج الوصفي. التحميمى لتحميل نموزج العينة المختارة ، تحقيقا ليدف البحث و باتباع الخطوات اآلتية :

 وصف عام لمعمل الفني " نموذج العينة " -1
 تحديد و وصف اىم االسس التبادلية و كيفية تحقيقيا في العمل الفني " نموذج العينة المختارة ". -2

  تحميل لبعض اعمال فنانين عراقين -ثالثا:
 معاصرين

 "  1نموذج العينة  " 
 تجريد إنساني -اسم العمل :

 م1989 -تاريخ العمل: 
 سم 34×  34  -مقاس العمل:
 معرض االورفمي في األردن  -مكان العمل:

 " ىذا ىو مرجع الصورة من خالل ذيارة خاصة لممعرض "
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  -صف العمل و تحميمه :و 
تكون فكر الفنان في ىذا العمل من ما لديو من مخزون فنى السس و بنائية الشكل التجريدى فتكون عممو من بنائية 

ية تراكبية تحقق اىمية النسبة و التناسب فى العمل الفنى و مدى ترابط الكتمة الشكل " البيضاوى و الكرة "  فى عالقة تبادل
بالفراغ و الجزء بالكل ليبدع لنا شكال متكامال يعبر عن مضمون فكرى و فنى يوضح ان رأس االنسان ىى المسئول االول 

 و االخير عن حركة جسمو و توجييو .
عالقة االلوان ونسبتيا لبعضيا عمى تأكيد فكرة العمل و تحقيق التحولية و وساعدت جودة التقنية المستخدمة فى التنفيذ و 

التبادلية لمفيوم النحت الخزفى وىذا ما ينطبق مع ىدف البحث من خالل براعة التجريب والتغيير، و ىذا اىم ما يميز 
زفية التقميدية إلى أعمال نحتية اعمال قاسم نايف الى جانب رؤيتو المتعمقة الفاحصة و جرأتو لمتحول من شكل اآلنية الخ

 خزفية معاصرة  .
 

 "  2نموذج " 
  سفينة شراعية -اسم العمل :
 م 1992 -تاريخ العمل:
 سم 45×  54 -مقاس العمل:
 مقتنيات الفنان الخاصة -مكان العمل:

 
 -وصف العمل :

والنحت لتكوين النظم االساسية في الخزف ما ىى إال ترى الباحثة أن تقنية " قاسم نايف " المتداخمة ما بين تحولية الخزف 
الفنان ىي بحقيقتيا أوسع من  ابمورة لتحقيق نمط تجريدي يقصد بو تأكيد نظرية " كانت " فى ان الفكرة الجمالية التي يبتغيي

 الفيم المحسوس لمكونات العمل الفنى باعتباره شكل خاص من أشكال معرفة الواقع. 
اخراج عممو الفنى فى كتمة خزفية اعتمد فى تشكيميا عمى اسموب االضافة و الحذف فى حوار  حيث تمكن الفنان من

تحويرى لشكل السفينة والعناصر المكونة الجزائيا فى نظم تبادلية و تراكبية منفصمة و متصمة فى ان واحد باالضافة الى 
ل سفينة " ربان " و بيا يكتمل مضمون و فكرة العمل الكتمة الكروية المركبة اعمى كتمة السفينة لتوضح و تدل عمى انو لك

 الفنى التى اكدىا التباين المونى بين عناصره . 

  "  3نموذج " 
 شخص ورداء  -اسم العمل   :
 مم      1996 -تاريخ العمل :
 سم 44×  65 -مقاس العمل :
 مقتنيات الفنان الخاصة      -مكان العمل  :
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 -وصف العمل :

شارات من الواقع ، ليتكون العمل الفنى  من كتمة  يغمب عمى ىذا العمل اسموب التجريدية التي تتعشق في بواطنيا رموز وا 
خزفية  ىندسية الشكل لتمثل ىيئة بنائية لشخص واقف ، يتكون نظاميا من جزئين مختمفين األول بيضاوي الشكل يحمل 

ذا الجزء باختذال نصفى كرة من طرفى الكتمة البضاوية لتتحول فوقو كتمة كراوية تمثل رأس االنسان و قد قام الفنان فى ى
ىذه الكتمة وتمثل وضع يدى االنسان فى خصره  ، والجزء الثانى عبارة عن كتمة ىرمية منقوصة  من القمو تمثل القاعدة 

لشعبى التجريدى ، الحاممة لمعمل اضاف عمييا الفنان أربعة كور صغيرة لتعبر عن وضع أزرار الرداء التى تؤكد تراثو ا
فالفنان منذ بداية تأسيسو لمعمل تتممكو فكرة التحولية و التبادلية ، واضعًا تجربتو الفنية إزاء اختبارات استعارية عالجت 
أطوار التحول من ىيئة إلى أخرى ، في مسعى لمخروج من نظام الشكل الخزفي التقميدي إلى منحوت خزفي  بتنويعاتو 

لتتيح معاني ورؤى جديدة  في أنحاء االضافة و االختزال و تكامل العالقات و العناصر الفنية لمعمل المتجددة  ، بانطالقو
 نان محققا تكاممية النحت الخزفى محممة بمضمون الكمية والتحول والتنظيم الذاتي لينفرد أسموب الف

 
 " 4نموذج  " 

  تراكم  -اسم العمل  :
 م2444 -تاريخ العمل :
 سم  34×  34  -مقاس العمل :

 الى و يصل طول األنبوبة الواحدة
  سم14قطر × سم  24-25بين  ما 

  ممكية شخصية الحد متذوقى الفن -مكان العمل :

  -وصف العمل :

تشكل خصائص العمل الفنى ىنا عممية تحولية و تبادلية لمتكوين الفني مع تداخل العناصر لتتكامل الييئة الشكمية ، من 
خالل أشكال األنابيب المستديرة التى تعتمد في صياغتيا التكوينية عمى التباين المونى الذى يساعد عمى اكتمال مضمون 
العمل الفنى ، الذى تشكل بييئة مصفوفة متراكبة محققة في الوقت نفسو لخصائص فنية مشتركة ما بين فني الخزف 

جسيم والتجسيد و التمويح لو ببقع لونية متضادة ما بين األبيض واألسود والنحت إلعادة إنتاج جماليات المرئي من خالل الت
 واألحمر واالزرق الفاتح والذىبي التى ساعدت عمى استدعاء المتبقي والمؤجل عمى سطح الخزف

ع و قد ساعد التمكن و التمرس التقني لمفنان ىنا عمى اكساب العمل ُبعدًا استعاضيًا عن منحى التغمغل في عمق الواق
المتماىي و اكد ان حقيقة ىذه االعمال الخزفية النحتية تتكامل لتحقق فن النحت بعيدًا عن السياقات التقميدية لفن الخزف 

 دون اغفال اىمية ما تضفيو الخصائص المونية الكتمال النحت الخزفى  
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 -النتائج : -أواًل :
مع الفنون األخرى " التصوير. النحت. الحمى " وجعل منيا  فن الخزف لم يستقل بذاتو منذ التاريخ ، بل تبادل و تكامل-1

 حدودا إلى الالمحدود
التبادلية بين عناصر الشكل الخزفى و تحوليا الى التكوين القائم عمى اسس ىندسية تعد من اىم النظم البنائية لمنحت  -1

 الخزفى 
 قيما جمالية أساسيا اإلبداع واالبتكار النحت الخزفي المعاصر يعتمد عمى اسس تراكبية و تبادلية لتحقيق  -2
 فى المنحوت الخزفى ال تتحقق اال من خالل اتباع النظم و االسس البنائية لمشكل  تكاممية الشكل و المضمون-3
اتسمت نماذج عينات البحث باعتماد فنانييا عمى اسس الفن التجريدى  لما يحممو من بساطة فى العناصر،  ساعدت  -4

 ولة  التحول و التبادل فيما بينيا  لتحقيق بنائية العمل الفنى بما يتناسب مع الفكر المعاصر بدورىا عمى سي
اتباع االسس التحولية و التبادلية يمكن الفنان من تفكيك أشكالو الخزفية و اعادة تحويميا و تركيبيا ببناء ىندسي  -5

 يحمل مفيوما و مضمونا جديدا 
 ية العمل الخزفي و عناصره تتجاوز المرئي إلى الالمرئي و تصل بو إلى قيم جمالية جديدة العالقات التبادلية داخل بن -6

 التوصيات  -ثانيا:
  -يوصي البحث بما يمى :
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