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 فاعلٌة دور الفكر التصمٌمً على تطور الشكل الخزفً فً العصر الحدٌث

Effectiveness of the role of design thought on the evolution of ceramic form 

in modern times 

 العزٌزد/دالٌا على عبد المنعم عبد 

 أكتوبر 6-مدرس بالمعهد العالً للفنون التطبٌقٌة 

 :ملخص البحث

ٗتًاّل البحث دراسة الُم االتجاُات الفكرٗة ّاالًجازات العلهٗة ّالتطّر التكًّلّجٖ التٖ طرأت علٔ الفكر التصهٗهٖ 

بشكل عام ّالتصهٗم الخزفٖ بشكل خاص فٖ ظل التقدم الفكرٕ ّالعلهٖ ّالتكًّلّجٖ هها ساعد الفًاى الخزاف بالخرّج 

ل خزفٗة تتسم بالحداثة ّالهرًّة ّلذلك تقّم فكرة البحث علٔ الربط ها بٗى هى االشكال التقلٗدٗة للشكل الخزفٖ الٔ اشكا

 تطّر الشكل الخزفٖ ّتطّر االتجاُات الفًٗة الحدٗثة ّالتقدم العلهٖ ّالتكًّلّجٖ فٖ ظل تطّر الفكر التصهٗهٖ 

 التقدم التكًّلّجٖ  –اإلًجازات العلهٗة –االتجاُات الفًٗة الحدٗثة  –الفكر التصهٗهٖ  الكلمات المفتاحٌة:

Research Summary: 

The research deals with the most important intellectual trends, scientific achievements and 

technological developments in the design thought in general and the ceramic design in 

particular in light of the intellectual, scientific and technological progress, which helped the 

pottery artist to get out of the traditional shapes of the ceramic form to modern forms of 

ceramics and flexibility. Between the development of the ceramic form and the development 

of modern artistic trends and scientific and technological progress in light of the development 

of design thought 
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 مشكلة البحث:

 تحددت هشكلة البحث فٖ التساؤالت االتٗة

 كٗفٗة االستفادة هى تطّر الشكل الخزفٖ فٖ العصر الحدٗث؟-1

 الٔ إٔ هدٓ اثرت االتجاُات الفكرٗة ّالتطّر التكًّلّجٖ علٔ تطّر الشكل الخزفٖ؟-2

 :هدف البحث

 ِٗدف البحث الٔ اٙتٖ:

لخزفٖ هى خالل هستجدات فكرٗة ّالتطّرات التكًّلّجٗة التٖ اثرت علٔ تطّر الشكل تطّر الفكر التصهٗهٖ للشكل ا-1

 الخزفٖ

 الّصّل الٔ أثر االتجاُات الفًٗة الحدٗثة التٖ اثرت علٔ الشكل الخزفٖ -2

 تحدٗد اُم التقًٗات الحدٗثة التٖ اثرت علٔ الشكل الخزفٖ  -3

 اهمٌة البحث:

 ّتتهثل اُهٗة البحث فٗها ٗلٖ:

 دراسة االتجاُات الفًٗة الحدٗثة ّالتكًّلّجٗا الهتطّرة التٖ اثرت علٔ الفكر التصهٗهٖ للشكل الخزفٖ -1

 دراسة الًظرٗات التصهٗهٗة ّهراحل االبداع فٖ الفكر التصهٗهٖ -2

 هظاُر تطّر الشكل الخزفٖ فٖ ظل االتجاُات الفًٗة الحدٗثة ّالتطّر التكًّلّجٖ -3
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 منهج البحث: 

 بحث الهًِج الّصفٖ التحلٗلٖ فٖ تحلٗل بعض ًهاذج هى االعهال الفًٗة الخزفٗة العالهٗة ّالهحلٗة ٗتبع ال

 :فروض البحث

 ٗفترض البحث: 

اًَ هى خالل دراسة تصهٗم الشكل الخزفٖ ّهدٓ اتر االتجاُات الفًٗة الحدٗثة ّالتكًّلّجٗات علٔ الشكل الخزفٖ ٗهكى 

 هٗة الحدٗثة التٖ تثرٕ الرؤٗة البصرٗة للشكل الخزفٖ.الخرّج بهجهّعة هى األفكار التصهٗ

 حدود البحث: 

 دراسة بعض االشكال الخزفٗة العالهٗة ّالهحلٗة.الحدود المكانٌة: 

 العصر الحدٗث هى هًتصف القرى العشرٗى ّاّائل القرى الّاحد ّالعشرٗى    الحدود الزمانٌة: 

 مقدمة:

تقدم العلهٖ ّالتكًّلّجٖ باستهرار اعهال فًٗة جدٗدة ّهبتكرة ، ّالتٖ كاى لِا االثر اتاحَ لًا الحركات الفًٗة الهعاصرة ّال

علٔ خٗال ّفكر الكثٗر هى الفًاًٗى ، بحٗث تفتح لِم افاقا جدٗدة ًحّ التطّر فٖ هجال التشكٗل الخزفٖ ّعلٔ اثرٍ اًتجت 

ٗهٖ ّفلسفة هغاٗرة  لها كاًت علَٗ فٖ الهاضٖ اعهاال حدٗثة احدثت ثّرة فٖ الهفاُٗم التشكٗلٗة ، ّفٔ تكّٗى فكر تصه

ّالتٖ ادت الٔ التحرر هى الشكل القدٗم ّاستخدام اسالٗب هتقدهة ّتقًٗات حدٗثة تًاسب العصر فال ٗستطٗع الفًاى اى 

 ٗعٗش بهعزل عى هجتهعَ فالفًاًّى ٗتهٗزّى بحاجتِم لالرتباط بالعالم الهحٗط بِم 

ّفلسفٗة ّاًجازات علهٗة ّتكًّلّجٗة هتعددة ، ًّتٗجة  لِذا كاى علٔ الفًاى اى  ّالعصر الحدٗث شِد تطّرات فكرٗة

ٗكّى علٔ دراسة ّهقدرة فًٗة ّعلهٗة بتلك االتجاُات الجدٗدة ّالتكًّلّجٗا الهتطّرة ، ألدارك  ها ّراء ذلك هى هعأً 

َ هى هّضّعات ّأفكار .بل ٗبحث دائها عى جهالٗة ّفلسفٗة ّتعبٗرٗة ، فالفًاى الخزاف ال ٗقف عًد حد هعٗى فٗها ٗتًاّل

الجدٗد هّاكبا بذلك االتجاُات الحدٗثة التٖ ٗعٗشِا هجتهعَ تفتح لَ أفاق جدٗدة ًحّ االبتكار فٖ هجال التشكٗل الخزفٖ، اذا 

 الحدٗثة . اصبحت االشكال الهًتجة ُٖ ًتاج لعهلٗة فكرٗة تصهٗهٗة هتأثرة بالتطّر العلهٖ ّالتكًّلّجٖ ّاالتجاُات الفًٗة

ّتتلخص الدراسة ًُا باى الفكر التصهٗهٖ قد ساُم فٖ استحداث هصادر ابداعٗة جدٗدة تعتهد علٔ االتجاُات الفًٗة   

 الحدٗثة ّالتطّر العلهٖ ّالتكًّلّجٖ

 مراحل التفكٌر التصمٌمً: 

  :التصمٌم

ابتكارٗة تِدف لتحقٗق غرض ّظٗفٖ ّجهالٖ ٗعرف التصهٗم بأًَ عهلٗة خلق ّابتكار ّابداع، ًّظرا الى التصهٗم عهلٗة 

حٗث تعتهد عهلٗة التصهٗم علٔ قدرة الهصهم علٔ االبتكار ّلها كاى االبتكار ٗعًٔ فٖ هجهلَ التجدٗد ّالتطّٗر الهستهر، 

ّذلك باستعهال عًاصر هرئٗة بًائٗة كالًقطة ّالخط ّاللّى ّالهلهس ّربطِا باألسس التصهٗهٗة كالّحدة ّالتكرار 

 ًاسب لتحقٗق عهل فًٖ ٗتسم بالجهالٗة اّ الّظٗفٗة الجهالٗة.ّالت

اهة ر ٍظِاإعول٘ة ُٖ لتصو٘و٘ة العول٘ة : ُٖ عهلٗة قادرة علٔ اًتاج اعهال تتسم باألبداع ّاالبتكار فاالعملٌة التصمٌمٌة 

ّترتكز العهلٗة قبل٘ة لوستت الخاصة بالص٘اغار االفكااتْص٘ل ج ّإلًتات للغاالعدٗد هي م اٗستخدٓ لذالوصون رات القد

 التصهٗهٗة علٔ هراحل هًِجٗة اّ هجهّعة هى الخطّات ٗقّم بِا الهصهم للتّصل إلًتاج افكار جدٗدة. 

 التًفٗذ  –االختٗار -التصهٗم-االفكار –البحث  –التعرٗف 
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ثهرة التفكٗر اإلبداعٖ ُّ عهلٗة ذًُٗة تستخدم للّصّل الٔ افكار رؤٓ جدٗدة بها ٗعرف االبداع باًَ  التفكٌر اإلبداعً:

 ّٗعتبر هى اُم اشكال التفكٗر ّاًسبِا لعهلٗة التصهٗم اإلبداعٖ فالتفكٗر ٗعتبر ابداعٗا فٖ حال اشتهل علٔ ًتائج ابداعٗة

 : ترتكز علٔ هجهّعة هى القدرات االبتكارٗة هثل:خصائص التفكٌر اإلبداعً فً التصمٌم

هصهم علٔ استشراق الهستقبل فٖ عهلٗة اعادة تكّٗى التصهٗم بها ٗتفق : ُّٖ هقدرة الالحساسٌة للمشكالت التصمٌمٌة

 هع رؤٗة جدٗدة هبتكرة هستقبلٗة 

 ُّٖ قدرة الهصهم علٔ اًتاج أكبر عدد هى ههكى هى االفكار بطالقة ّحرٗة  :طالقة المصمم

فٖ قدرة الفًاى علٔ اٗجاد افكار  ُّٖ القدرة علٔ اهكاًٗة التغٗر لهسار التفكٗر ّطرٗقتَ ّتأتٔ الهرًّة :مرونة المصمم

 هتًّعة ّلٗست كاألفكار التقلٗدٗة 

: ّتتهثل فٖ قدرة الهصهم علٔ اًتاج افكار بطرٗقة جدٗة ّهتفردة هع عدم اُهال االفكار الهألّفة التٖ سبق اصالة التصمٌم

 (.23،24، ص7التّصل الِٗا، ألًِا ربها تكّى هصدر الِام للّصّل الٔ افكار أكثر تقدها )

 مستوٌات االبداع التصمٌمً:

 واالبداع له مستوٌات متعددة منها 

 فٖ الهفاُٗم الثّرٗة االبداعٗة  المستوى االول: وٌتمثل

 ّٗتهثل فٖ عهلٗات ابتكار اسالٗب تصهٗهٗة جدٗدة اّ عالقات جدٗدة للّظائف اّ االشكال المستوى الثانً: 

ّفَٗ ٗقّم الهصهم بابتكار هداخل تصهٗهٗة اّ رؤٓ تصهٗهٗة جدٗدة ّتِدف ُذٍ الرؤٓ اعادة صٗاغة المستوى الثالث: 

 رهّز اّ ظّاُر تصهٗهٗة تقلٗدٗة 

 ّفَٗ ٗقّم الهصهم بتحقٗق حل الهشكلة التصهٗهٗة بأسلّب ًهطٖ اّ غٗر ًهطٖ المستوى الرابع: 

 الشكل الخزفً وارتباطه باالتجاهات الفنٌة الحدٌثة:

ثل فى الخزف احدٓ السهات الفًٗة الحضارٗة فٖ العالم قدٗها ّحدٗثا حٗث تًّع اًتاجَ ّاسالٗبَ تًّعا كبٗرا علٔ هر ٗه

العصّر فًجد اى فى الخزف فٖ العصر الحدٗث شِد تحّال كبٗرا هى حٗث الفكر ّالصٗاغة الشكلٗة تعتهد علٔ 

 الهستجدات الفكرٗة ّاالتجاُات الفًٗة الحدٗثة.

الخزفٖ أحرز تقدم هلهّسا فٖ العصر الحالٖ، حٗث اى التحّالت الفًٗة فٖ الشكل الخزفٖ الهعاصر ُٖ ًتٗجة االًتاج 

 فكر جدٗد للشكل ّالهضهّى ّهى اُم تلك الهدارس التٖ اثرت علٔ الشكل الخزفٖ 

 الحركة البنائٌة التجرٌدٌة والخزف المعاصر:

إل ّقد ّسٗا فٔ اّائل القرى العشرٗى ّاسسِا الفًاى فالدٗهٗر تاتلٗى ، البًاثٗة ُٔ حركة فًٗة هعهارٗة حدٗثة ًشأت فٔ ر

وباشر رفضت ل ُذا الوصطلح بوحتّاٍ التجر٘دٕ علٔ ابتعاد الفٌاى البٌائٖ عى وحاكاة  الّاقع  الظاُرٕ  ّتوث٘لَ بشك

حرك٘ة ّإ٘قاعات عضّ٘ة الدٌ٘او٘ك٘ة الوتضوٌة قّٓ الهّضّعات الوّضّعات الساكٌة غ٘ر الوتحركة ّطرحت ة لبٌائ٘ا

ّتعّد اصّلِا الٔ عدة اتجاُات )التكعٗبٗة، الهستقبلٗة،السّبرهاتٗزم ( ّأعتهد فًاًُّا علٔ االشكال  (16، ص4)

الًِدسٗة كعًاصر تشكٗلٗة بـأعادة صٗاغتِا هى خالل تراكٗب غٗر تقلٗدٗة فٔ بًائٗات جدٗدة الًتاج اشكال جدٗدة هبتكرة 

ٔ فٔ العهل ّٗعتبر الفراغ احد العًااصر التكّٗى فٔ الشكل الهسطح ّالهجسم هعا ّاستخدم اللّى تحقق االٗقاع الدًٗاهٗك

( ّٗعتهد Hans Cooper ( للفًاى الخزاف "ُاًز كّبر")1ّدرجاتَ البراز القٗم الجهالٗة للسطّح ّّٗضح العهل رقم )

ى علٔ االشكال الًِدسٗة  الهخرّط ّالكرة الشكل علٔ هجهّعة هى االّأً الهًفذة علٔ عجلة الخزاف ّاعتهد الفًا

ّاالسطّاًة ًّالحظ الفراغ الًاتج هى تًّع الّحدات الهكًّة للشكل ّتظِر اُهٗة الفراغ الحداث التًّع الحركٔ ، ّٗهثل 
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شكل ( للفًاى طَ حسٗى هدٓ تاثرٍ بالحركة البًائٗة التجرٗدٗة هى خالل هجهّعة االشكال الخزفٗة الهكًّة لل2العهل رقم )

االساسٔ ّاعتهد الفًاى فٖ هعظم العهل علٔ االشكال الًِدسٗة )األسطّاًة ( باحجام هختلفة ّاظِار أُهٗة الفراغ الًاشئ 

 بٗى عًاصر العهل الهجهعة فٖ ُذا التكّٗى .

 

 

 

 

 

  

 (2الشكل رقم )                                     (               1الشكل رقم )                                        

 ( احدى االعمال الخزفٌة تعبر عن الفكر البنائ2ً( و)1وٌوضح شكل )

  الحركة التفكٌكٌة:

ٗعتبر الفٗلفسّف الفرًسٔ )جاك درٗدا( هؤسس هفِّم الهًِج التفكٗكٖ الذٓ طرحَ فٔ اّاخر الستًٗٗات ّعلٔ الرغم اى 

ّلكًَ ّظف ًظرٗتَ فٔ هجاالت عدٗدة اخرٓ هثل الفًّى التشكٗلٗة ّالعهارة ، الهجال الرئٗسٔ للتفكٗكٗة هجال فلسفٔ 

ُّذا التّجَ ٗشٗر باٗجاز الٔ اى التفكٗر العقالًٔ ٗتكاهل بالتعارض بٗى ًقٗضٗى فِّ ٗسعٔ الٔ تفكٗك االشكال ّالكتل الٔ 

ٗعِا بشكل هختلف هغاٗر لكل ها ُّ (، ثم اعادة ترتٗبِا ّتجه74،ص3هجهّعة هى الّحدات الهتشابِة ّغٗر الهتطابقة )

الخرّج عى  –تقلٗدٓ الٗجاد هفِّم جدٗد ّصّر هبتكرة بعد اعادة بًائِا ّصٗاغتِا ّهى خصائص الهًِج التفكٗكٔ 

رفض  –القٗم الجهالٗة لالشكال تًحصر للعالقات الشكلٗة للحجّم ّالكتل ّالفراغات  –البعد عى التهاثل  –الهالّف 

( (Ronald Meulman( للفًاى "رًّالد هّٗلهاى" 3كال هلٗئة بالهفاجات .  ّّٗضح الشكل رقم )تعتبر اش –الزخارف 

شكل خزفٔ غٗر هتهاثل ّتاتٔ القٗم الجهالٗة هى االختالف الحاصل فٔ االتجاُات لالجزاء الهكًّة للشكل الخزفٔ ُّذا 

( تكّٗى خزفٔ للفًاى" بإّ 4رقم) ٗعطٔ تباٗى ال حصر لَ ّكاى ٗعتهد فٔ اعهالَ علٔ التًاقضات اها الشكل

ٗعتهد علٔ تصهٗم دًٗاهكٔ هكّى هى ّحدات ًُدسٗة تم اعادة صٗاغة عًاصرٍ bowie croisant) كرّٗسًاًت" )

 بشكل هختلف ٗظِر عًصرٓ الضّء ّالظل .

 

 

 

 

 

 

 (4شكل رقم)                              (                   3شكل رقم )                                                    

 ( احدى االعمال الخزفٌة تعبر عن االتجاه التفكٌك3,2وٌوضح شكل )
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 الفكر التجمٌعً والتولٌف والخزف المعاصر:

ٗعد هصطلح التجهٗع ّالتّلٗف هى هصطلحات  الفى التٖ ظِرت فٖ العصر الحدٗث ُّّ اسلّب فًٔ ٗعتهد علٔ التجهٗعع 

ّالتراكععب للخاهععات الهختلفععة باللصععق ّالتّلٗععف ّٗععتم ابتكععارٍ عععى طرٗععق ّضععع الخاهععات الهختلفععة ّتركٗبِععا هععع بعضععِا 

( هعى خعالل الهزّاجعة بعٗى 51ص-5البعض اًَ تقًٗة بًاء اعهال ثالثٗة االبعاد الستحداث اٗقاعات جدٗدة لهحتّٓ الشكل )

فًٗعة  جدٗعدة لهحتعّٓ رؤٗعة العهعل الفًعٖ الخزفعٖ هعى هًطلعق التحعرر خاهة التشكٗل ّخاهات اخرٓ إلٗجاد ابعاد تشكٗلٗة ّ

ّالخرّج هى الشكل التقلٗدٕ لألًاء ، ّلقد حاّلّا الفًاًّى االستفادة هى سهات تلعك الهعدارس فعٖ اٗجعاد رؤٓ جدٗعدة حٗعث 

لفًعاى" كٗراهٗعك هعت ( ل5اُتهّا بتحقٗق الحركة ّدّر الفراغ ّالقعٗم السعطحٗة الهلهسعٗة فعٖ اثعراء، ّّٗضعح الشعكل رقعم )

ّٗهثل عهلة ًّعٗة جدٗعدة للتكًّٗعات البًائٗعة الهعاصعرة فعٖ هجعال الخعزف ّاعتهعد فعٖ  keramiek met afval)أفال")

ّاسالك ( ّهدٓ ارتباطِا بجسم العهل الخزفعٖ كعل ذلعك فعٖ  –عهلَ علٔ التّلٗف الجٗد للعًاصر بخاهات هعدًٗة )شرائح 

فٖ تالف لتقعدٗم رؤٓ جدٗعدة ّهبتكعرة اطار هًسجم ٗتهٗز بالحركة ّالهِارة ّالتقًٗة فٖ تركٗب االجزاء هع بعضِا البعض 

( ًجد فٖ العهل حساسٗة هدُشة هعى خعالل الهعزج بعٗى france) goneau"فراًس غًّّ"   ى( للفًا6، اها الشكل رقم )

( للفًعاى الخزاف)ضعٗاء العدٗى داّد( اعتهعد فعٖ 7الخزف ّالًسٗج ّتتهٗز اعهالَ بالجهالٗة ّقّة االبداعات اها الشكل رقم )

تّلٗف ها بٗى الخزف ّاالسالك الهعدًٗة  هى الًحاس ّالزجاج الٗدّٕ فٖ اطار هًسجم إلٗجاد رؤٓ عصعرٗة  عهلَ علٔ ال

 ًٗقل هى خاللِا الفًاى الهعاصر فكرٍ ّفلسفتَ.

                                                             

 

 

 

 

 

 

 ( 5الشكل رقم )                                                 (  6الشكل رقم )                                   

    

 

 

 

 

 (7الشكل رقم )   
 ( توضح اعمال فنٌة خزفٌة تعبر عن الفكر التجمٌع7،6،5ًالشكل رقم )
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 الفن المفاهٌمى:

ظِر هفِّم الفى الهفاُٗهٔ فٖ الستًٗات ُّذا الفى ٗقّم أساسا علٔ ترجهة الفًاى فكرتَ باستخدام إٔ ّسٗط ٗراٍ هًاسبا 

للتعبٗر عًِا، ّالحرٗة فٖ اختٗار إٔ ًّع هى الخاهات التٖ تخدم الفكرة، هى دّى التقٗد باألسس الفًٗة التقلٗدٗة ّالهألّفة، 

ًتجا جهالٗا، بقدر ها ُّ هًتج فكرٕ هترجم تشكٗلٗاً ، فالفكرة ُٔ فى الهفِّم ُّٔ التٔ علٔ أساس أى العهل الفًٖ لٗس ه

تصًع الفى حٗث تعلّ فَٗ الفكرة علٔ العهل الفًٔ ذاتَ ّهدلّل الفى الهفاُٗهٔ ُّ التبدل الكلٔ فٔ العالقات التقلٗدٗة فٔ 

( ،ُّّ فى بصرٓ 97، ص2ى كل العهلٗات الفكرٗة )العهل الفًٔ بٗى الفكرة ّالتعبٗر ُّذا الًّع هى الفى حدسٔ ٗتضه

ًٗظر الَٗ فٔ الهقام االّل الغراض جهالٗة فكرٗة،  ٗهكى أى تكّى القطعة الخزفٗة ًتٗجة إلِام هختلف كالطبٗعة أّ 

هكاى لعهل علٔ االشكال الخزفٗة الهفاُٗهٗة ٗعًٖ التفكٗر فٖ ّضع الشكل ، تركٗبَ ، الّا التأثٗرات الثقافٗة أّ غٗرُا 

الذٕ ًرٗد أى ًضع التكّٗى الخزفٖ. ًفكر فٖ التكرار ّالحجم ّاألشكال الهختلفة ّكٗف ٗتم تشكٗلِا هًعا. ٗهكى أى تكّى 

ٗقّم  "(david hicks)( للفًاى "داٗفٗد ُٗكسس8القطعة الهفاُٗهٗة شًٗئا هى تفكٗرًا ّهفِّهًا الشخصٖ. الشكل رقم)

ل تركٗبات هثبتة علٔ الحائط حٗث ٗعتبر الفًاى دّرات الزراعة صّرة للكفاح الفًاى ًُا بتجهٗع قطعَ الخزفٗة لتشكٗ

( 9االًسأً ،ّٗصهم تكًَّٗ الخزفٔ هى تكًّٗات شبِٗة بالقرع تشٗر الرحلة هى الًشاة الٔ االًحالل ّّٗضح الشكل رقم )

 brieللفًاًة "برٓ رّٗس" )

 ruais( رؤٗة جدٗدة لِذا االتجاٍ ّالشكل رقم )اى الخزاف )فتحٔ عبد الُّاب( قدم رؤٗة جدٗدة هى خالل الجهع ( للف11ً

    هابٗى االشكال الًِدسٖ ) األسطّاًة ( ّالشكل العضّٓ .

             

           

 

 

 

 

 

 

 

 (10الشكل رقم )                                  (9الشكل رقم )                         ( 8الشكل رقم )                    

 ( ٌوضح اعمال خزفٌة تعبر عن االتجاه المفاهٌم10،9،8ًالشكل رقم )

 الخزف المعاصر والطبٌعة:

الطبٗعة كاًت ّالتزال احد االسالٗب االساسٗة للتعبٗر الفًٔ فٔ الفًّى التشكٗلٗة بصفة عاهة ّفٔ الخزف بصفة خاصة، 

الطبٗعة ّها تحتّٓ علَٗ هى قٗم فًٗة هتًّعة ّها اًبثق عًِا هى ًظم ّاشكال ّتراكٗب ، قد ّاكبَ تغٗرا حتهٗا فٔ 

ام بعًصر الحركة الهّجّد فٔ الطبٗعة ّكٗفٗة التعاهل هعَ ، ّاٗضا التصهٗم الخزفٔ الحدٗث الهعاصر هى حٗث االُته

التركٗبات البًائٗة للشكل ّدّر الطبٗعة كعاهل هظِرٓ ، ّعًصر الفراغ الهّجّد فٔ الطبٗعة ّكٗفٗة االستفادة هًِا فٔ 

ها ٗحتّٓ علَٗ هى قٗم تحقٗق قٗهة الفراغ كعًصر فعال فٔ اثراء الشكل الخزفٔ الهعاصر ، ّدّر الهلهس فٔ الطبٗعة ّ

( للفًاًة 11فًٗة هتًّعة ، ّكٗف ًتعاهل هعَ هى هًطلق البًاء ّتاكٗد الشكل فٔ ظل ادراكَ البصرٓ  ّٗهثل الشكل رقم )

( بًاء خزفٔ تشبَ فٔ شكِا العام اهّاج البحر ّتتهٗز اعهالِا باللهسة Noriko Kuresumi"ًّرٗكّ كّرٗسّهٖ") 



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

318 

عة ِّٗدف العهل الخزفٔ ًُا الٔ تحقٗق القٗم الجهالٗة عى طرٗق اضفاء الطابع الحركٔ، التجرٗدٗة الهتهدة هى الطبٗ

 ( للفًاًة الخزافة )زًٗب سالم( شكل خزفٔ هستلِم هى أشجار الًخٗل .12ّالظل ّالًّر اها الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (                                            12الشكل رقم )                                           (   11الشكل رقم )                                       

 

 الفكر التصمٌمى والثورة العلمٌة الجدٌدة :

تحّلت العلّم ّتطبٗقاتِا ) الًِدسٗة خاصة( هى ّاقع الحتهٗة ّالجزم ّالًظام ّالتحدٗد ّالرٗاضٗات التقلٗدٗة الٔ ّاقع 

الحقٗقٖ ، فِّ ّاقع الالحتهٗة ّالالتحدٗد ّالالًظام ، حتٔ بتًا ًسهع ًظرٗات جدٗدة هثل الفّضٔ جدٗد ُّ الّاقع 

ّالالخطٗة ّالكارثة ّالتّبّلّجٗا ّذلك فٔ اًعكاس للّاقع العلهٔ الهتغٗر كل ُذٍ الهتغٗرات العلهٗة الجدٗدة قد احدثت 

التصهٗهٔ للخزف فٔ اًتاج اشكال جدٗدة ّهستحدثة هشتقة اًقالبا فٔ فِم الكّى االهر الذٓ اًعكس كل ذلك علٔ الفكر 

هى الًظرٗات العلهٗة الحدٗثة ّهى اُم ُذٍ الًظٗات العلهٗة الًِدسة الكسرٗة ّالطّبّلّجٗا الًِدسٗة ًّظرٗة الكارثة 

 ّالالخطٗة.

 هندسة الفراكتال:

ى ، ّبلّرُا فٔ الثهاًًٗٗات ، ًُّدسة الفراكتال ًُدسة الفراكتال فٔ السبٗعًٗات هى القرى العشرٗواٌدلبرّت  قدم العالم  

احد الًِدسات العصرٗة الحدٗثة ّتعتبر هدخال تجرٗبٗا ٗفتح افاقا جدٗدة فٔ العهلٗة االبداعٗة ّللفراكتال تطبٗقات فٔ 

ال عًد ّالًِدسة الكسرٗة تثرٓ العهلٗة التصهٗهٗة ّتًهٖ طاقات االبداع ّالخٗ هجاالت عدٗدة ّتلعب دّر ُام فٔ الفى

تّصل العلهاء فٖ السبعًٗات هى القرى العشرٗى الٔ هكّى رٗاضٖ  جدٗد فٖ الًِدسة  ّاطلق علَٗ ًُدسة  الهصهم،

الفراكتال ٗبحث فٖ ّصف خصائص االشكال فٖ الطبٗعة ّلذلك فِٖ تِتم بالتحقق  فٖ الخصائص الرٗاضٗة لبعض 

رُا أًهاط ال تًتِٖ أبدا ُّٖ ًّع هى األشكال التٖ ًراُا فٖ االشكال ّالظّاُر الطبٗعٗة هحاّلة تفسٗرُا ّٗهكى اعتبا

( حٗث اًِا بسٗطة للغاٗة فٖ 47، ص 6الطبٗعة ّٗهكى تكبٗر ّتكرار ًفس األشكال إلٔ األبد بطرٗقَ تًاقصٗة أّ تزاٗدٗة )

البسٗطة هراراً ّتكرارا  تكًّٗاتِا لكى هعقدة فٖ الشكل الًِائٖ إى عهلٗة الفراكتال تتم هى خالل تكرار العهلٗة الشكلٗة

ُّٔ صّرة هى الًظم الدًٗاهٗكًٗة ، ّالطبٗعة هلٗئة بالفركتالت علٔ سبٗل الهثال: األشجار ّاألًِار ّالسّاحل ّالجبال 

ّالغّٗم ّاألصداف ّاألعاصٗر، ّها إلٔ ذلك. ّٗهكى ّصف ًُدسة الفراكتال باًِا اشكال ًُدسٗة تًتج هى تقسٗم الشكل 

ء صغٗرة ّكل جزء ُّ صّرة هصغرة هى الشكل األساسٖ، ُّٖ اشكال ًُدسٗة غٗر هًظهة تتكّى األساسٖ الٔ اجزا

( عهل خزفٖ nuala o'donovan ( للفًاًة "ًّاال أّدًّّفاى")13هى اجزاء غٗر هًتِٗة هتداخلة ّّٗضح الشكل رقم )

ًفذ ٗدّٗا ٗحاكٔ خصائص الًِدسة الكسرٗة الهستلِهة هى الطبٗعة عهل ٗجهع بٗى ًهط هًتظم هع خصائص أًهاط غٗر 
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( شكل Sarah House( للفًاًة "بٗت سارة" )14هًتظهة ّأشكال هى الطبٗعة. هثل الهرجاى، االزُار اها الشكل رقم )

 خزفٖ هعاصر هستّحٔ هى الفركتالت الطبٗعة 

 

 

 

 

 

 

 

 (               14الشكل رقم )                                (          13الشكل رقم )                                 

 (اشكال خزفٌة تعبر عن نظرٌة الفراكتال15،14،13توضح االشكال )

 نظرٌة الكارثة :

ُٔ ًظرٗة رٗاضٗة لالًظهة الدًٗاهٗكٗة ّٗقصد بالكارثة كل ّضع ٗحتهل اى ٗؤدٓ فَٗ التغٗر التدرٗجٔ فٔ االسباب الٔ  

تغٗر فجائٔ ّحاد فٔ الًتائج ّالعالم هلئ بالتحّالت الفجائٗة اال اى اُم الهجالت لتطبٗق ُذٍ الًظرٗة العلّم البّٗلّجٗة 

حٗث  1972ارة ّالفًّى ، ظِرت ًظرٗة الكارثة هع ًشر كتاب رًَٗٗ ثّم عام ّالطبٗعة ّاالجتهاعٗة ّفٔ هجال العه

( 8ص-1تعتبر ُذٍ الًظرٗة فرعا هى فرّع التفاضل )الطّبّلّجٔ( فٔ الرٗاضٗات ّٗتم تطبٗقِا علٔ آ تغٗر هفاجئ  )

ُر الهتغٗرة فجاءة ّالشكل ُّذٍ الًظرٗة قٗد البحث الٔ ّٗهًا ُذا ُّٔ ًظرٗة رٗاضٗة ّتطبق ُذٍ الًظرٗة لتفسٗر الظّا

( ّتِتم الفًاًة فٔ اعهالِا بالحركة فٗها ٗتعلق بالتغٗر Jenny Bevanجًٖٗ بٗفاى") " ( ٗهثل عهل للفًاًة16رقم )

( للفًاى "فراًشٗسكّ اردًٖ") 17الطبٗعٔ ّكاى  الِدف فٖ اعهالِا ُّ التقاط لحظة فٖ عهلٗة التغٗٗر اها الشكل رقم )

francesco ardini) .لدَٗ رؤٗة عى تطّر الكّى سًٗتِٖ فٖ كارثة كًّٗة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16الشكل رقم )                                (       15الشكل رقم )                                       

 ( توضح اشكال خزفٌة تعبرعن نظرٌة الكارثة16،15االشكال رقم )
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 الطوبولوجٌا الهندسٌة :

ّٗقصد بِا علم الرٗاضٗات الذٓ ٗقّدًا الٔ الهجاز الفكرٓ هى كٗفٗة تحّل االرقام الٔ خطّط ّاشكال ، ّاالشكال جزء 

ال ٗتجزء هى التصهٗم ،) فالتصهٗم ٗعتًٔ بالفراغ هى خلق عالقات جدٗدة ّالرٗاضٗات تعطٔ لًا تعرٗف جدٗد ّّصف 

ّالسطّح الًِدسٗة بطرٗقة هختلفة بحٗث ٗعطٔ لًا افكار جدٗدة عى لِذا الفراغ ( الطّبّلّجٗا ُّٔ علم ٗدرس االشكال 

( ُّٔ تختلف اختالف كلٗا عى الًِدسة التقلٗدٗة ففٔ ُذا العلم ٗكّى جهٗع االشكال الًِدسٗة ُٔ ًفسِا ، 8ص -7الفراغ )

دائرة ّهى جهٗع االشكال فالدائرة ُٖ ًفسِا الهثلث ّالهربع ّالهستطٗل ّالسبب ٗعّد الٔ اًَ ٗهكى تشكٗل الهثلث هى ال

تّبّلّجٗا حٗث ٗهكى تشَّٗ كل هى الدائرة ّالهربع عى طرٗق اًبعاجِم لٗتخذا الشكل البٗضآّ أّ الهستطٗل علٔ 

التّالٔ . ّٗتسآّ عدد أضالع  ّعلَٗ ٗتطابقاى ، أركاى كل هى الهربع ّالهستطٗل طّبّلّجٗا أّ شكلٗا ، ّتعتبر خاصٗة 

ًتباٍ حٗث ٗتم التركٗز علٔ العالقات التشكٗلٗة للعًصر ّلٗس ًُدستَ ّهى الههكى التعبٗر عى التطابق الشكلٔ هثٗر لإل

ًفس التركٗب الطّبّلّجٔ ًُدسٗا بعدد ال ًِائٔ هى األشكال  كها تكشف لًا ُذٍ الًِدسة احتّاء الفراغ علٔ اربعة ابعاد 

لٗد افكار تشكٗلٗة ّتصهٗهة جدٗدة ال ًِائٗة  ّخلق فضاءت اّ اعلٔ هطّٗة فٔ االبعاد الثالثة ّتساعد ُذٍ الًظرٗة علٔ تّ

( تحّالت الشكل الخزفٔ طّبّلّجٗا ّالشكل رقم eva hild( للفًاًة "اٗفا ُٗلد") 17ّبًٗات هختلفة ّّٗضح الشكل رقم )

 ( للفًاًة الخزافة فتحٗة هعتّق علٔ احتّاء الشكل علٔ أربعة18)

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 (18الشكل رقم )                                                (       17الشكل رقم )

 والنتاج اشكال لها خصائص جدٌدة( ٌوضح اشكال خزفٌة والتصمٌم هو تحول طوبولوجى عن  طرٌق السحب والشد 18،17االشكال رقم )

         

 التصمٌمى الرقمى واثره على الشكل الخزفى : الفكر

شِد العالم خالل العقدٗى االخٗرٗى هتغٗرات تكًّلّجٗة ُائلة،حٗث التقدم فٔ علّم الحاسب االلٔ ّتطبٗقاتَ االهر الذٓ 

اصطلح علٔ تسهٗتَ بعصر الثّرة الرقهٗة ّارتبط فى الخزف ادٓ الٔ  سٗادة )التكًّلّجٗات الرقهٗة( ، لٗشِد العالم ها 

ارتباطا ّثٗقا بالثّرة الرقهٗة ، لذلك ٗسعٔ الهصههّى الخزافّى الٔ تّظٗف احدث التكًّلّجٗات الهتاحة لخدهة الهًتج 

، ّاًعكاس ذلك الخزفٔ ّذلك هى خالل تطّٗر تصهٗهاتِم ّتطّٗع تلك التكًّلّجٗا ّتطبٗقاتِا لخدهة العهلٗة االبداعٗة 

 كلَ علٔ الفكر الخزفٔ، فتهٗز االًتاج الخزفٔ بالتًّع ّالهرًّة .

 

 الطباعة الرقمٌة ثالثٌة االبعاد:

لقد ارتبطت كلهة طباعة بالهًتجات ذات البعدٗى ّبتقًٗات الزخرفة ّلكى االى ارتبط كلهة طباعة باحدٓ طرق التشكٗل 

هِها كاى شكلِا اّ تعقٗدُا بهجرد تصهٗهَ علٔ احدٓ براهج الحاسب  ّالًحت ،حٗث اًَ اصبح باالهكاى طباعة اجسام

 ّبعد ذلك تقّم الطباعة بتحّٗلَ الٔ الهجسم الهطلّب تسهٔ ُذٍ التقًٗة بالطباعة ثالثٗة االبعاد .
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 النوع االول :

هادة الصقة علٔ طبقات ّسهٔ ُذا الًّع هى أجِزة التشكل الثالثٖ األبعاد بالطابعات ألًِا تًفذ الشكل هى خالل طباعة 

هى الخاهة فٖ حالة البّدرة، ّكل طبقة هى طبقات الهجسم كأًِا ّرقة ّّظٗفة الهادة الالصقة فٖ ُذٍ العهلٗة هى أُم 

العًاصر إلتهام البًاء، ّٗجب أى تكّى الهادة الالصقة قادرة علٔ التحرك فٖ هجرٕ الًفاثة، ّأى تتهكى هى لصق 

( ّٗضح احدٓ الهًتجات الهعقدة التٖ 21( هاكًٗات الطابعة ّالشكل )19ح الشكل رقم)جزٗئات الطًٗة ببعضِا، ّّٗض

 (.61، 61، ص 8تهت بّاسطة طابعة ثالثٗة االبعاد )

 

 

    

 

 

 

 (20)الشكل رقم                                                           (19الشكل رقم )                                     

 النوع الثانى:

ّتعتهد ُذٍ االجِزة فٔ تشكٗل الخزف علٔ استخدام طًٗات سائلة ذات لزّجة عالٗة ّٗتحكم الجِاز فٔ كهٗة الطًٗة 

ّتّقٗت ًزّلِا، أها الرأس التٖ تعهل علٔ تًزٗل الطًٗة فِٖ رأس تتحرك فٖ ثالثة أبعاد لتشكل الطًٗة ّّٗضح الشكل 

( بعض االعهال التٔ اًتجت بّاسطة الطباعة 23( ّ)22ثٗة االبعاد ّّٗضح الشكل )( اجِزة الطباعة الثال21رقم )

 .الثالثٗة االبعاد ًّجد هدٓ التطّر فٔ افاق التفكٗر ّاالشكال التٔ ٗهكى تًفٗذُا حٗث التعقٗد فٔ االشكال ّالتصهٗم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (23الشكل رقم )               (           22الشكل رقم )                                   (     21الشكل رقم )                

 

 : CNCماكٌنات 

ُّٔ هاكًٗات تعهل  Computer Numerical Controlُٔ اختصار التحكم  الرقهٔ بالحاسب االلٔ CNCاى كلهة 

( ّٗضح احدٓ ُذٍ الهاكًٗات ّهى اُم ههٗزاتِا ُٔ التحكم فٔ 24هى خالل براهج تتحكم فٔ طرٗقة عهلِا ّالشكل رقم )

فٔ هجال الخزف فٔ اًتاج الًهاذج االّلٗة الشكل رقم  CNCشكل ّتفاصٗل الهًتج الدقٗقة ّٗهكى االستفادة هى هاكًٗات 

 (.26ف علٔ اخراج الهالهس الهتًاُٗة الصغر بدقة البارز ّالغائر الشكل رقم ) ( ّتساعدًا فٔ هجال الخز25)
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 (28الشكل رقم )                           (27الشكل رقم )                                         ( 26الشكل رقم )                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 (29الشكل رقم )

 

 لجانب التطبٌقى:ا

 : شكل خزفٔ حر غٗر هًتظم هى اًتاج الباحثة  العمل األول

 151×31×91: مقاس العمل

 ٗدّٗاالتنفٌذ: 

 الطٗى االسّاًلٔالخامة المسخدمة : 

هتاثرة باالتجاُات الفًٗة الهعاصرة )الفى الهفاُٗهٔ( ّحاّلت االفًاى  تم تًفٗذ العهل الخزفٔ  بأسلّب العرض الهفتّح 

 إٗجاد صٗغة فًٗة جدٗدة بأسلّب غٗر ًهطٖ هتفرد .

ّاعتهدت الباحثة علٔ أسلّب التًّع فٖ الّحدة هى خالل  اللّى ّالحجم ّتقًٗة الغائر ّالبارز البراز الهفردات التشكٗلٗة  

ا فٖ الصٗاغة التشكٗلٗة للعهل ككل ، ّهحاّلة االستفادة هى اإلهكاًٗات التشكٗلٗة للخاهة ، ّٗهثل عًصر الفراغ عاهال هِه

علٔ التشكل ّاالًسجام هع الفراغ ، ّالتًّع اللًّٔ هابٗى لّى الهجسم الخزفٔ الذٓ تم تًفٗذٍ بالطٗى االسّأً ّاللّى 

بٗى الغاهق ّالفاتح ًتٗجة الغائر ّالبارز هها أدٕ األسّد )جلٗز هعتم ( اعطٔ ابعادا تشكٗلٗة ّرؤٕ بصرٗة هتًّعة  ها 

 الٖ تحقٗق سٗهفًّٗة هتجاًسة لهفردات العهل الفًٖ ككل كّحدة هتكاهلة .
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 (31الشكل )

 

 : شكل خزفٔ حر غٗر هًتظم هى اًتاج الباحثة العمل الثانى

 سم21×35×81:  مقاس العمل

 ٗدّٗاالتنفٌذ : 

 الطٗى االسّاًلٔ الخامة المسخدمة :

ًّجد اى الباحثة تاثرت بالتٗارات الفًٗة الهعاصرة ُّٔ االستلِام هى الطبٗعة ّاعتهدت فٖ العهل علٔ األسلّب التجرٗدٓ 

ّتحقٗق ًّع هى االستقرار هى خالل آلٗة التشكٗل االفقٔ ، ّٗعتبر عدم اًتظام السطح الهتهثلة فٖ الشكل ّاللّى احدٓ 

ا العهل التٖ تحقق قٗهة بصرٗة حركٗة ، ّالتأكٗد علٖ استخدم األلّاى الطبٗعٗة للخاهة ّها ٗهاثلِا السهات الحّٗٗة فٖ ُذ

فٔ الطبٗعة ّ كذلك الهالهس ّالتأثٗرات الخارجٗة التٔ تربط بٗى خصائص الخاهة ّالخصائص التركٗبٗة للبٗئة الخزفٗة 

 دّى الحاجة الٔ اضافات هثل الطالءات الزجاجٗة

                                            

 توصل البحث الى النتائج التالٌة  :النتائج 

 ٗعتهد االبداع علٔ تًهٗة الهِارات الفكرٗة ّاالدائٗة . -

اهكاًٗة االستفادة هى االتجاُات الفًٗة الحدٗثة ّالتقدم العلهٔ ّالتكًّلّجٔ حٗث تعتبر هصارد التراء الهعرفة البصرٗة  -

 التصهٗهٗة. ّتطّٗر الرؤٗة

التطّر فٖ الرؤٗة التصهٗهٗة ٗتّقف علٔ هدٓ قدرات الهصهم للخرّج هى الهعارف التقلٗدٗة ّالبحث عى كل ها ُّ  -

 جدٗد.

  .تتهٗز االًتاجات الخزفٗة فٔ العصر الحدٗث بالثراء ّالتًّع -

حلة جدٗدة  تعتبر بهثابة االًطالق قٔ اى ها ٗشِدٍ فى التصهٗم  الخزفٔ عالهٗا هى تاثٗرات علهٗة ّتكًّلّجٗة ٗهثل هر -

  . تحّل فى الخزف هى القدٗم الٔ الجدٗد

تساعد االتجاُات الفًٗة الحدٗثة ّاإلًجازات العلهٗة ّالتقدم التكًّلّجٔ فٖ اهداد الهصهم بالحلّل الجهالٗة كاحد هصادر  -

 االلِام فٖ التصهٗم ، هع تًهٗة القدرة االبتكارٗة 

 

 التوصٌات :ٌوصً البحث بما ٌلً 

 ضرّرة التّاصل هع ًظرٗات التصهٗم الحدٗثة الثراء الرؤٗة البصرٗة ّاالستفادة هًِا فٔ العهلٗة التصهٗهٗة.-

 _الضرّرة حث الهصهم الٔ البحث فٖ كل هاجدٗد هى اجل اثراء العهلٗة الفكرٗة .

 لهٗة الحدٗثة الثراء العهلٗة التصهٗهٗة.اجراء الهزٗد هى الدراسات لالستفادة هى الًظرٗات الع- 
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