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السمات الفنية للطالءات الزجاجية في األعمال الخزفية
د .إيناس سالم الناطوح
د .نجوى على عبود





المقدمة
إن العمل الخزفي على اختالف صوره الفنية والتعبيرية والجمالية يمر بمراحل تقنية متعددة ليصل في
هيئته النهائية إلى المستفيد والمتذوق ،إذ لم يعد الخزف اليوم يحقق أغراض نفعية فحسب بل اتجه الخزف

الحديث إلى استخدام تقنيات متعددة في بناء األجسام الخزفية من القيم الوظيفية والجمالية المرتبطة بنوعية
المنتج الخزفي ،فللطالء الزجاجي تنوعات وتأثيرات تلعب في الشكل النهائي لألعمال الخزفية من حيت
القيمة والذوق ،وذلك باختالف نوع التقنيات المستخدمة والعمليات الفنية األدائية.
ففن الخزف يرتبط علمياً بالعلوم الكيميائية ،كما يرتبط إبداعياً بجمالياته المتنوعة والمرتبطة بخصائص

(الشكل ،مظهر السطح ومعالجته ،تقنيات الطالء الزجاجي) ،ومع ظهور التطور في التقنيات العلمية والفنية
لصناعة الخزف تقدم االبتكار واإلبداع الفني بخصائص متميزة تساعد على استحداث تقنيات تتصف

بالجودة الدافعة إلى المقومات األساسية الحتياجات المجتمع.

ومما ال شك فيه إن السمات الفنية للطالءات الزجاجية في الخزف المعاصر من أهم العوامل التي تثري
العمل الخزفي بما لها من تأثيرات وألوان متنوعة ،كما ويوثر موضوع العمل الفني على بنية العمل الخزفي،
فيجعله أحيانا غنيًا ،ألنه يوح ى إليه بأشكال وألوان وقيم سطحية تتعلق بفكرته.

مشكلة البحث:
تكمن إشكالية البحث والتي تدور حولها الدراسة في إبراز السمات الفنية والتعبيرية للقيم الفنية للطالءات
الزجاجية والتأكيد على أهمية القيم الفنية في التأثير على المخرجات الجمالية لبنية الشكل الخزفي ،لذلك

يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤالت التالية:

ـ كيف يمكن أثراء بنية أسطح األشكال الخزفية من خالل إمكانيات القيم الفنية للطالءات الخزفية؟

ـ مدى جمع الفنان المعاصر بين إبداعه وتقنياته الفنية والتعبيرية إلنتاج فن عالي في قيمته الفنية؟

هدف البحث:
 كلية الفنون واإلعالم-جامعة طرابلس.
كلية الفنون واإلعالم-جامعة طرابلس.
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ـ الكشف عن دور السمات الفنية لالرتقاء بالشكل الخزفي وأحداث بنائية تعبيرية معاصرة فيه.
ـ إبراز دور الطالءات الزجاجية لتحقيق قيم فنية تتوافق مع التكوين النهائي لبنية الشكل الخزفي

أهمية البحث:
تتحدد أهمية البحث في النقاط التالية:
ـ إدراك مفاهيم القيم الفنية للطالءات الزجاجية للحصول على تعبيرات تشكيلية فنية لبنية سطوح األجسام

الخزفية.

ـ التعرف على السمات الفنية المستخدمة في بناء الشكل الخزفي.
ـ المساهمة في إعطاء بنية الشكل الخزفي أبعاد فنية جديدة.

منهجية البحث:
لتحقيق أهداف الدراسة تم تتبع المنهج الوصفي التحليلي.

القيم الفنية للطالءات الخزفية
تعتبر القيم الفنية للطالءات الزجاجية في الخزف المعاصر من أهم العوامل التي تثري العمل الخزفي،
ولعل الموائمة بين جماليات الطالءات الزجاجية الفنية واللونية واإليقاعية وبين بنية وهيئة الشكل هو من
كبرى المشاكل التي تواجه الفنان ودارس الفن .
فنجد إن صفة التنوع تمنح العمل الفني ثراء وتؤدي إلى تنقل العين باستمرار وتشعره بالرضا والسرور ،وهي
تكشف عالقات وتجمعات جديدة تثير االهتمام ،والتنوع قد يكون اختالف في نوع الشكل أو اللون أو

الملمس(نورتن ،5691،ص ،)551ويمكن الحصول من هذه الطالءات على قيم فنية لونية متنوعة وابراز
سماتها عن طرق المعالجة التقنية لها.

حيث تتسم الطالءات الزجاجية بالثراء والتنوع سواء في اكاسيدها ،أومن خالل األصباغ الخزفية المضافة،
وهذا ما نلمسه على المسطحات الخزفية متمثلة في قيم االنسجام اللوني لتحقيق العالقة المتبادلة بين
المضمون والشكل كونها من القضايا الحيوية في مجاالت الفن وغير الفن أيضا (فيشر ،5691،ص.)551

وتعتبر عناصر التصميم وأسس بنائه هي مفردات اللغة التي يقوم الفنان من خاللها ببناء العمل الفني،

فأي عمل فني يتكون من عناصر النقطة ،الخط ،المساحة ،اللون ،الملمس ،الكتلة الفراغ بالنسبة لألعمال
المجسمة ،وتلك العناصر هي ما يميز العمل الفني في وحدته وتوافق ألوانه واختالفها ،وفي هذه الوحدات
بشكل معين ما يثير في النفس أحاسيس بمعان معينة .
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وتؤدي العناصر والمفردات الشكلية إلى جانب وظيفتها في البناء التشكيلي دو ًار جمالياً ،يرتبط بوضع
العناصر على مسطح العمل الفني وعالقاتها المتبادلة بما يجاورها من عناصر تحقق مختلف القيم الفنية

الجمالية ( قيم الوحدة ،التنوع  ،اإليقاع ،االتزان ،التناسب ،الحركة ،التوافق التباين والتماثل) ،التي تنتج عن

تنظيم العالقات بين المفردات على مسطح العمل الفني(شوقي،1005،ص ،)112وهي تظهر متضافرة ومتحدة
في كل ممارسات الفن ،وتمثل الهدف الجمالي الرئيسي الذي يحاول الفنان تحقيقه بصورة تعكس الغرض
الجمالي والوظيفي من العمل .لكن المضمون والشكل يرتبط كل منهما باألخر في تفاعل جدلي (فيشر،5691،

ص ،)561فالعمل الفني يبتعد أو يقترب من الكمال الفني أو الجمال بمقدار ما تترابط أجزاءه بمثل هذا
الترابط (شوقي ،)1005،وبالنظر إلى تلك القيم البد من اعتبارها قيمًا متداخلة ومترابطة فهي تعمل معًا دون
انفصال.

عناصر القيم الفنية المكونة للعمل الخزفي:
1ـ قيم الوحدة:

الوحدة أو الترابط أو التكوين هي تناسق األجزاء وتآزر الوظائف ،بحيث يكون كل عناصر العمل الفني في

ارتباط داخلي متشابك لخلق وحدة يصبح لها قيمة مجموع تلك العناصر.

إن الوحدة من القيم التشكيلية التي ال يمكن تحقيقها بإتباع القوانين والقواعد الفنية ،إنما يلعب حس الفنان
إلتمامها ،أما القواعد ما هي إال توجيه لمزيد من التجارب والبحث لتنمية الحس واإلبداع ،وتتحقق قيمة

الوحدة من خالل عالقات النسب والتناسب بين مفردات العمل الفني بعاملين رئيسين هما عالقة الجزء
بالجزء وعالقة الجزء بالكل ،وتختلف معالجة الفنان لألشكال المجسمة كاألواني عن معالجة األشكال
المسطحة ذات البعدين ،كما ويرتبط كل جزء من الشكل بالجزء الذي يليه محتفظاً باالستمرار كلما تحركت
عين المشاهد حول العمل معطي أحساس بالراحة واالنسجام (عبد الحليم وأخر. )5662 ،

 2ـ قيم التنوع :
تمنح صفه التنوع العمل الفني ثراء وتؤدى إلي تنقل العين باستمرار ،وهي تكشف عالقات وتجمعات جديدة
تثير االهتمام ،والتنوع قد يكون اختالف في الشكل ،أو اللون ،أو الملمس أو االتجاه ،وقد يكون االختالف
على هيئة تباين بين شكل وأخر ،أو يكون تنوع في سمك الخطوط والمسافات كما بالشكل (( https // )5

) ، www. pinterest.comبحيث تكون له خطة أساسية تقوم عليها الوحدة في ترشيد العين إلى الباعث
األساسي( نورتن  )5691،ويتحقق التنوع بتغير أوضاع الوحدات بالنسبة لبعضها.

وفي مجال الخزف وبالتحديد الطالءات الزجاجية نجدها تتسم بالثراء والتنوع سواء في األلوان كقيم االنسجام

اللونية ما بين "التوافق والتباين والتكامل ".
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شكل( ) 5مجموعة من التنوع الخطى التي تؤكدها الطالءات الزجاجي

وتتضح قيمة التنوعات عن طريق التضاد ،كما ولشدة األضواء المنعكسة على أسطح المواد وأشكال
انعكاسها توضح الصفات الحسية للخامة من حيث الصالبة ،الليونة والثقل.

3ـ القيم اإليقاعية :
اإليقاع هو التنظيم التكراري المهذب للحركة ،ويعتمد على التكرار في الشكل الواحد ،وحتى في ثبات الشكل

فان محور تك ارره على فواصل مختلفة تنتج تنوعاً وثراء في إدراك الشكل ،وتتجلى اإليقاعات باستخدام

المتتاليات التي تتعقب فيها األحجام المتدرجة بمنحنيات خطية بحرية االنسياب أو بتكرار منتظم بعالقات

خطية الذي يحدد اإليقاع ،كما موضح بالشكل (.)1

شكل ( )1توضيح بعض أنواع القيم اإليقاعية التي تحققها الطالءات الزجاجية

ومن األنواع اإليقاعية :إيقاع رتيب ،إيقاع غير رتيب ،اإليقاع الحر ،اإليقاع المتناقض /اإليقاع المتزايد.
4ـ القيم الحركية :الحركة سمة من سمات العمل الفني الجيد ،والصورة الفنية تأتي ساكنة أو متحركة،
فالحركة الساكنة عادة أساسها معماري هندسي ،أما المتحركة فهي التي تمثلي بعناصر ووحدات من طبيعتها
الحركة( .عبد الحليم وأخر)5662،

ولقيمة الحركة أهمية في األعمال الفنية الخزفية بما لها من إيقاع مطرد منتظم ،ويتعقد اإليقاع حينما يتخلله
عدة حركات ولو كانت ذات اتجاهات مختلفة كما بالشكل (. pinterest.com )1
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شكل ( ) 1توضيح لبعض القيم الحركية التي تحققها الطالءات الزجاجية

5ـ قيم التوازن :التوازن عنصر هام وجوهري للتصميم الجيد ،ويقصد بالتوازن بأنه تحقيق موازنة بين
جميع األجزاء المتواجدة في العمل الفني ،والتوازن فكرة قائمة على التقابل بين القوى المتضادة ويمكن أن
نصل إلى تحقيق هذا االتزان بمجموعة من القواعد لكي يصل إليه الفنان بإحساسه العميق بتنظيم العمل
الفني واندماجه فيه .
وهناك توازن تماثلي يتكون فيه من عنصرين متعادلين على مسافة متساوية من نقطة مركزية وتوازن
غير متماثل يتكون من عناصر غير متعادلة على مسافات غير متساوية من المركز .كما وان التوازن
في التصميم يتحقق عندا توازن األشكال المتبادلة  /توازن الطاقات اللونية توازن الطاقات الحركية  /توازن

المحاور األساسية في النظام التصميمي (نورتن ،5691 ،ص ،)551كما في الشكل (، pinterest.com )2

وتبين هذه العوامل إن التوازن بكيفية مختلفة تثير التوقع لدى المشاهد وتحفزه لالنتقال من موضوع ألخر
في العمل الفني .

صورة ( )2توضح بعض قيم التوازن التي تحققها الطالءات الزجاجية
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 6قيم االنســـــجام  :االنسـ ـ ــجام بين العناصـ ـ ــر يمكن أن يحدث من خالل التوافق أو التباين سـ ـ ـ ـواء في
ـــــــــ

األلوان أو األشـ ــكال وان التضـ ــاد اللوني يؤدى في تغير المسـ ــاحات واألحجام بتحقق الظل والضـ ــوء أو من
خالل تكامل األلوان وتض ــادها (عمران ، 1010 ،ص ،) 191ويكون التوافق بين األحجام المتقاربة واألشـ ــكال

المتناســبة والمجموعات اللونية المنســجمة ،ويمكن أن تتحقق قيم االنســجام اللونية من خالل التوافق اللوني،
التباين اللوني ،التكامل اللوني .
اـــــــــــــــــ التواف اللوني  :يحدث بين األلوان المتجاورة في الدائرة اللونية أو نتيجة خلط لون بلون أخر فناتج
اللون يحــدث توافق ـاً بين اللونين المخلوطين ،وينــدرج اللون لــدرجــاتــه اللونيــة الفــاتحــة أو القــاتمــة ومن أنواع

التوافق(شوقي  )1005،أو االنسجام اللوني:

ـ انسجام بين ألوان مترابطة  :المزج بين ( األحمر ،األصفر ،البرتقالي ).
ـ انسجام األلوان المكملة مثل األلوان المتقابلة في دائرة أصول األلوان ( األخضر مع األحمر).
ـ انسجام بين األلوان المنحدرة من أصل واحد فمثال أصل اللون األحمر ومعه درجات مختلفة في القيمة
والكروما (فاتح أو غامق) وبينهم انسجام لوني .
ب ـ التباين اللوني :يستخدم التناقضات بشكل متجاور ،فكلما سرعة االنتقال من حالة األبيض إلى األسود
كان ذلك اقرب إلى حالة ال تباين ،وإلدراك األشكال واأللوان البد من وجود االختالف فالتباين يؤدى إلى
تعديل مضمون وفكرة الشكل الخزفي ،وقد حدد اللون بثالث دالالت وهي الكنية ،القيمة ،التشبع

(عمران ،1010،ص .)119

فتباين اللون النقي (كنه اللون) ،وتباين البارد والساخن والتباين المتكامل في األلوان المتقاربة يعتمد على
اختالف أصول األلوان وتناسب بين األماكن الملونة المختلفة المساحات.

ج ـ التكامل اللوني :قاعدة التكامل اللوني هي أن كل لونين متقابلين على دائرة األلوان متكاملين مثل اللون
األحمر يقابله اللون األخضر ،فهو يكمله الحتوائها على األلوان الثالثة األساسية ،كما موضح بشكل ()1
(بيتر سون ،1122 ،ص . )211

شكل( )1صورة توضح بعض قيم التكامل اللوني التي تحققها الطالءات الزجاجية
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7ـــــ التما ــــل :هـ ــو تماثـــل نصـ ــفه العمـــل العلـ ــوي والسـ ــفلي ،أو جانبـــاه األيمـــن واأليسـ ــر ،ويكـ ــون العمـ ــل
الفني مكون من وحدات متماثلة ،كما بشكل (. pinterest.com )9

وتختل ـ ــف احراء ح ـ ــول الق ـ ــيم الفني ـ ــة ف ـ ــي األعم ـ ــال الخزفي ـ ــة الت ـ ــي تتص ـ ــف بالتماث ـ ــل ،حي ـ ــت ي ـ ــرون ف ـ ــي

التماثـــل إيقـــاع و ارحـ ــة للعـ ــين والـ ــدهن ،بينمـ ــا يجـ ــد فيهـ ــا بعـ ــض النقـ ــاد جمـ ــاالً ينتقـ ــد احخـ ــرون مـ ــن قـ ــدرها

وقيمتها .

ويعتب ـ ـ ــر التماث ـ ـ ــل اح ـ ـ ــد العوام ـ ـ ــل الفني ـ ـ ــة لمع ـ ـ ــادالت االتـ ـ ـ ـزان (عب ـ ـ ــد الحل ـ ـ ــيم ،)5662 ،وف ـ ـ ــي بع ـ ـ ــض األحي ـ ـ ــان
يصـ ــبح التماثـ ــل هـ ــو احـ ــد المتطلبـ ــات الرئيسـ ــية فـ ــي لـ ــون تصـ ــميم القطعـ ــة الخزفيـ ــة وعلـ ــى النقـ ــيض فغالب ـ ـًا

ما يكون عدم التماثل هو احد المطالب ورغبة الخزاف التي طبقت بنجاح في مجال الخزف .

شكل ( ) 9توضيح بعض قيم التماثل التي تحققها الطالءات الزجاجية

مم ـ ــا س ـ ــبق نج ـ ــد إن الوح ـ ــدات والعناص ـ ــر التكويني ـ ــة ه ـ ــي الق ـ ــيم الفني ـ ــة الت ـ ــي يتك ـ ــون منه ـ ــا العم ـ ــل الفن ـ ــي

وتبـ ـ ـ ــرز جماليتـ ـ ـ ــه ،حيـ ـ ـ ــث يمكـ ـ ـ ــن االسـ ـ ـ ــتفادة مـ ـ ـ ــن المفـ ـ ـ ــاهيم الخاصـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــالقيم الفنيـ ـ ـ ــة وتطبيقهـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي

الط ـ ــالءات الزجاجي ـ ــة ف ـ ــي مج ـ ــال الخ ـ ــزف ،ويمك ـ ــن االس ـ ــتفادة م ـ ــن ه ـ ــذه الق ـ ــيم لتحقي ـ ــق الس ـ ــمات اللوني ـ ــة
بأنواعه ـ ـ ــا المتمثل ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي (التواف ـ ـ ــق الل ـ ـ ــوني والتب ـ ـ ــاين والتكام ـ ـ ــل واالنس ـ ـ ــجام) .وتتحق ـ ـ ــق الق ـ ـ ــيم اإليقاعي ـ ـ ــة
بـ ــالطالء الخزفـ ــي لمـ ــا تتمتـ ــع بـ ــه مـ ــن ث ـ ـراء لـ ــوني وامكانـ ــات عاليـ ــة فـ ــي أسـ ــاليب التطبيـ ــق ،ومـ ــن خ ـ ــالل
تل ـ ـ ــوين وتك ـ ـ ـ ـرار وتماث ـ ـ ــل المســ ـ ــاحات ،والتن ـ ـ ــوع فـ ـ ـ ــي فتـ ـ ـ ـرات ووحـ ـ ـ ــدات المس ـ ـ ــاحات والخطـ ـ ـ ــوط صـ ـ ـ ــعوداً

وهبوطاً تكبي اًر وتصغير وتك ار اًر منتظماً وعكسي غير منتظم.

كمـــا ولتحقيـ ــق القـ ــيم اإليقاعيـــة التـ ــي يمكـ ــن منهـ ــا تحقيـــق قـ ــيم أخـ ــرى وهـ ــي القـ ــيم الحركيـ ــة ،وان كـ ــل هـ ــذه

القـ ـ ــيم يمكـ ـ ــن للطـ ـ ــالءات الزجاجيـ ـ ــة تحققهـ ـ ــا فـ ـ ــي إطـ ـ ــار مـ ـ ــن قـ ـ ــيم الوحـ ـ ــدة والتنـ ـ ــوع واالت ـ ـ ـزان س ـ ـ ـواء فـ ـ ــي
األشكال أو األلوان إذا توفر الجو المناسب واألدوات المنفذة لها .
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السمة اللونية على األشكال الخزفية :

تتضــ ــح الظ ـ ـ ـواهر اللونيــ ــة كإحـ ـ ــدى صـ ـ ــي التعبيــ ــر الفنـ ـ ــي كونـ ـ ــه مــ ــن أهـ ـ ــم القـ ـ ــيم المـ ـ ــؤثرة فـ ـ ــي صـ ـ ــناعة
الخزف خصوصًا في تجسيد األعمال الفنية.
وم ـ ــن المه ـ ــم مالحظ ـ ــة العالق ـ ــة الكامنــ ــة ب ـ ــين الل ـ ــون والش ـ ــكل ،وكــ ــذلك الق ـ ــوة اإليحائي ـ ــة لل ـ ــون األجسـ ـ ــام
الخزفي ـ ــة الت ـ ــي م ـ ــن الممك ـ ــن إن ت ـ ــدعم الدالل ـ ــة للش ـ ــكل ،فق ـ ــد ي ـ ــدعم اختي ـ ــار الل ـ ــون الدالل ـ ــة المنبعث ـ ــة م ـ ــن

الش ـ ـ ــكل أو ق ـ ـ ــد يغيره ـ ـ ــا تمام ـ ـ ــا ،أو يخ ـ ـ ــل به ـ ـ ــا ويعط ـ ـ ــي ت ـ ـ ــأثي ار س ـ ـ ــلبياً ل ـ ـ ــدى المتلق ـ ـ ــي كع ـ ـ ــدم االرتي ـ ـ ــاح
والتعـ ــاطف فقـ ــد يقص ـ ــد الفنـ ــان ه ـ ــذا التعبيـ ــر األدائ ـ ــي لخلـ ــق تـ ــأثير جم ـ ــالي مختلـ ــف ،وكثيـ ـ ـ اًر مـ ــا يخ ـ ــتلط

موض ــوع العم ــل الفنـ ــي ف ــي عقـــل ال ــبعض بـــالتكوين الش ــكلي الـــذي يبتكـ ـره الفنـــان فه ــي مـــن إبداعات ــه فـ ــي

األشكال الفنية.
وت ـ ــوحي ألـ ـ ـوان الخام ـ ــات وقيمته ـ ــا وقيمه ـ ــا الس ـ ــطحية وص ـ ــفاتها األخ ـ ــرى للفن ـ ــان ابتك ـ ــارات ت ـ ــدفع الفن ـ ــان
معالجـ ـ ــة جديـ ـ ــدة للخامـ ـ ــة أو" اكتشـ ـ ــافه" لون ـ ـ ـاً جديـ ـ ــد إلـ ـ ــى اإلنتـ ـ ــاج الفنـ ـ ــي ليعبـ ـ ــر عـ ـ ــن مـ ـ ــدلوالت جديـ ـ ــدة

ترتضى إحساسه الفني المبتكر (. )https// ar.m.wikibooks.org/wiki/

ويرتبط إدراك اللون بتعبيرات وبشعور معين يستدعى الذكريات ويمنح الفنانون األلوان معاني ومدلوالت
حيث تتداخل قيم اللون الظاهرة مع قيمته التمثلية واالنفعالية في العمل الفني المنفذ (عبد الحليم ،5662 ،ص

 .)20والعناصر التي قياسها فعليا هو اللون (معتم ومضيء) ،فهي عناصر ال يخلو منهما أي عمل فني،
وتسمى بالعناصر التي مكن قياسها ماديا ،الن العلم الحديث والتكنولوجيا زودوا اإلنسان باألجهزة المختلفة
لقياس نقاء اللون وشدته ،ومقدار الضوء وشدته (عبد اهلل .) 1051 ،
إن القيمة الجمالية لأللوان في العمل الفني ال تنحصر في مجرد اإلحساس باللون منفصال ،وانما كونه
ال ،فاللون في الخزف عبارة عن اكاسيد معدنية ،معطية حلول جمالية لألشكال الخزفية
متداخال ومتفاع ً
بتكويناتها وتطبيقاتها وتأثيراتها المختلفة ،فالطالء يضفي على األشكال سطحاً ناعمًا غير مسامي يسهل
تنظيفه وأيضا يكون طبقة واقية للزخارف تحت الطالء .

يعد اللون واحد من أهم المظاهر الجمالية فهو نتاج العالقات التي أوجدها العمل الفني ،وان فهم ماهية
اللون يساعد على استخدامه بشكل أكثر ،فكما للون القدرة على رفع القيمة الجمالية والكشف عنها وتقويتها

واكمال الشكل الخزفي ،له أيضا وبنفس القوة المقدرة على انتهاك جمالية الشكل واضعافها ،لذا فان اللون

وسيلة مهمة من وسائل التعبير والحس واإلدراك  ،فهو مساعد في تقدير المسافات وشكل األشياء
وحجمها(عمران.)1010 ،
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ف لأللوان مدلوالت نفسية وعاطفية على األفراد ،واستخدامها في التعبير الفني والتشكيلي يعكس ذلك اإلحساس
(فهناك ألوان مفرحة ،وألوان هادئة ، )...فال يمكن للون إال أن يرى ،فتوصف األلوان بالبرودة وأحيانا
بالدفء ،فمنذ القدم اكتسبت األلوان معاني رمزية تختلف باختالف الصور والمواقف ،فجمال اللون في

العمل الفني عامة والمجال الخزفي خاصة يتوقف على التداخل بين إدراكه بالعين كقيمة حسية مباشرة
وتأمله كقيمة معنوية تؤلف بين عناصر(نفسية وذهنية وبالغية).https// ar.m.wikibooks.org/wiki/

أما من الناحية الفنية فان الطالء الزجاجي تكتسب تنوعات وتناقضات وعالقات من خالل إدخال اللون
الذي يتم بواسطته إدراك العناصر البنائية األخرى في الشكل ،فاستخدام المساحات والخطوط والتأثيرات
اللونية ينتج عنه أنواع من الحوار بين األلوان الحارة (المتقدمة) واأللوان الباردة (المتراجعة) ممي از بالعمق
والحركة ،وحالة التضاد اللوني بين األبيض واألسود يمكن أن تتحول إلى حالة انسجام بواسطة خطوات

متصلة ومستمرة بصورة متدرجة لتوهم بالحركة فالتدرج والتضاد اللوني يؤدي دو ار كبير في تغير المساحات
واألحجام وذلك لتحقيقه بالكنه اللون أو بالظل والضوء أو من خالل تكامل األلوان وتضادها(،عمران،1010،

ص ،)191فمن خالل تفاعالت المساحات اللونية يمنح القطعة الخزفية مظهر جميل.

القيم الفنية ومدلوالتها من الناحية الفلسفية
القيمة هي ما ينبغي أن يكون بالقوة على حد قول "أرسطو" وليس هو الموجود بالفعل ،وعلى حد تعريف

الفيلسوف األمريكي (جون دوى) من أن القيمة ال تظهر فيما نرغب فيه فعال بل فيما ينبغي لنا أن نرغب
فيه(.مطر ،5696،ص )51

وقد اختلف النقاد والفالسفة في تعريفهم لطبيعة القيم الجمالية ومقاييسها ،كما اختلفوا في تفسيرهم للقيم وقد
تناول الباحثون في مجال الفن تعريف القيم الجمالية وبالتحديد في الفنون التشكيلية تحت مسميات القيم
الجمالية ـ القيم الفنية ـ األسس الفنية ـ العالقات الجمالية والفنية فهي كلها مرادفات لمصطلحات ذات معنى
واحد وان اختلفت المسميات لها.
والقيم الفنية مصطلح يشير في جوهره إلى القيم التي تتضمنها العالقات الشكلية في العمل الفني حيث
يتألف العمل الفني من مجموعة من عناصر ترتبط في تألف لتسهم في الجماليات المميزة للتصميم ،وللحكم
على هذه التركيبة البد من وجود مبررات تشير إلى عناصر تكوينه وعالقتها المتبادلة ،حتى تصبح أكثر

حساسية لكل ما هو متضمن بوفرة في العمل.
ونظ ار ألن مصطلح "القيم" يدخل في كثير من المجاالت الفنية ،فقد تنوعت بدورها المعاني االصطالحية
للقيمة بحسب المجال الذي يدرسه ،وعلى حسب النظرة من جوانبه المتعددة ،فقد عرفها الباحثين في مجال
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الفنون التشكيلية أنها " تعبر عن العالقات الفنية بين العناصر الفنية فالقيم الجمالية للعمل الفني تتألف من
الوحدة واإليقاع واالتزان واالنسجام بما يتضمنه من توافق وتباين وتناغم" (الشال ،5692 ،ص.)56
والمعنى اللغوي للجمالية هو جمل جماالً بمعنى حسن خلقه ،وجمل الشيء حسنه وزينه وستجمل الشيء
عده جميالً ،أما معنى الجمال في الفلسفة هو صفة تلحظ وتبعث في النفس سرور ورضا.

والجمالية علم يبحث في معنى الجمال من حيث مفهومه وماهيته ومقاييسه ومقاصده (مصطفى

وآخرون ،5891،ص ،)531والجمالية في الشيء تعني أن الجمال فيه حقيقة جوهرية وغاية مقصديه ،فما وجد
إال ليكون جميال ،على هذا المعنى إنبنت سائر الفنون الجميلة بشتى أشكالها التعبيرية والتشكيلية.
فالعمل الفني موضوع مركب تدخل فيه عناصر حسية وعناصر خيالية وفكرية ،وهو لغة وتصميم ،وقد
يغلب على فن التصوير مثال القيم الحسية والشكلية من تنظيم معين لأللوان والخطوط و العناصر التي

تكسبها القيمة والجمال ( مطر ، )5696 ،والجمال كما يعرفه (هربرت ريد) " :هو الوحدة للعالقات الشكلية
بين األشياء التي تدركها حواسنا" ،كما يضيف بأن الفن هو "محاولة البتكار أشكال سارة تشبع إحساسنا
بالجمال عندما نتذوق الوحدة والتالف الخاص بالعالقات الشكلية فيما بين إدراكنا الحسية" ،أما جورج سانتيانا

فيعرف الجمال بأنه "قيمة ايجابية نابعة من الطبيعة وهو لذة يعتبرها صفة في الشيء ذاته" (الصباغ 1005،

ص ، )21وأنه نوع من القيمة ،كما يعيد عالقة الفن بالمنفعة إذ رأى أنه توجد حاالت محددة تكون معرفتنا
بالفائدة أو المنفعة داخلة ضمن إحساسنا بالجمال.

ويتجسد الجمال في حياتنا في آالف الطرق والوسائل فهو موجود في عالم الفكر والفن ،فاألدب تبرزه فنون
النثر والشعر ،كما يظهر في إيقاع الموسيقى ،وفي لمسات المصور التي تصور الواقع في حيويته وحركته،
فيحس منه المتلقي بقيمة االبتكار والجمال الذي يبرز في انسجام الخطوط واأللوان.

إي انه البد في اإلدراك الجمالي االستطيقي أن ننتبه إلى الخصائص الحسية للموضوعات الفنية من صوت

أو لون أو س طح ال إلى ما يرتبط بها الن اإلدراك الجمالي هو إدراك مباشر ال يتجاوز العمل الفني إلى ما
يرتب به من معاني مختلفة عنه (مطر. )47 ،5696،
نجد إن سمات الجمال في فن الخزف قد ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بين الشكل وكتلته ،فمن خالل اللون وتقنياته

يكون تأكيد الجمال اللوني للشكل ،فقد يأتي اللون من خالل ألوان الطينة نفسها أومن خالل تركيبة المواد

والخامات المختلفة للطالء الزجاجي ،كما ولبعض تقنيات الحريق المختلفة أن تنتج ألوانًا أخرى وتأثيرات
لونية متعددة مانحاً للقطعة الخزفية مظه اًر أخاذا  ،كما إن اللون يعتبر حالياً احد محاور اإلبداع في المجال

الخزفي (عبد اهلل  ،1059 ،ص .)591
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وتعددت المفاهيم الفلسفية الجمالية بين الفالسفة والنقاد واألدباء والفنانين حول السمة الطبيعة للجمال
وعالقته بالفن والطبيعة والمعايير التي تحكمها ،فمفهوم الجمال يختلف باختالف الثقافات والحضارات ،ومن
بعض أراء الفالسفة والفنانين لتلك الفلسفات :
يقر"أفالطون" أن الجمال شيء موجود رفيع كالحق والحسن وجمال الطبيعة وجمال الفن ،وبين كل منهما
صفات مشتركة ،ف يرى" إيرك نيوتن " أن الجمال في العمل الفني هو صفة أساسية ونسبة نحن نقرأها فيه
عندما يؤدى العمل الفني رسالته االتصالية ،بينما يرى " أ .ف .جاريت " أن اإلنسان الذي يحصل على
أكبر قسط من جمال أكبر عدد من األشياء في الطبيعة هو الذي يتمتع بأكبر قسط من التذوق .ويرى "

ج .ديلفيل " أن الكون عبارة جملة من االنسجام وما هي إال الجمال نفسه فانسجام اللون أو الشكل أو الغناء
وكذل ك مظاهر الطبيعة المتعددة كلها ذات عالقات ينبعث منها الجمال ،ويرى" هربرت ريد " أن الجمال
هو الوحدة التي تلعب دورها وتحدث العالقات بتنظيم وتقنين وهو الشيء المستتر وراء األشياء (الشال.)1000،
فيمكن للخزاف االستفادة من رؤية الطبيعة رؤية واعية في أشكالها ،وألوانها ،ومالمس سطوح األشياء فيها،
إلى جانب االتزان واالنسجام ودراسة األجزاء وما فيها من قيم ومساحات وعالقات وألوان " ،لما تحويه من
أسرار جمالية تكون بمثابة أجرومية غنية عند الخزاف عندما يشكل ويلون ويرسم واضعًا في االعتبار قانون

الخامة وخضوعها للتشكيل الفني ،وكل هذا التنوع والثراء يعمل على إنتاج مالمس لونية متنوعة تضيف
على األشكال الخزفية قيم جمالية ال حصر لها " (الشال ،1000 ،ص.)11

أصبح الفنان الخزاف يعبر عما بداخله من خالل خامات الخزف المتعددة وتقنياته المختلفة ،فلم يكتفي
بخاماته بل لتطويرها وتحرر العمل الخزفي من اغلب قيود المنطق العقلي القديم ،فأصبح هناك تنوع في
الشكل والمضمون وأساليب التعبير ومكان العرض ،ويتماشى ذلك مع أراء العالم (أينشتين) حين أعطى

الكلمات واألرقام للمبدأ الكوني حين قال " الشيء الثابت الوحيد هو التغير"( .أحمد ،1051 ،ص)261

فقد خرج الخزف من مجرد الوظيفة النفعية وأصبح يعكس بعدًا جماليًا جديدًا ،فاندمجت جماليات الخزف

التقليدية وجماليات الفن الحديث مشكالً معاً خزف حديث له طبيعته وفلسفة الخاصة .فأصبح من أهم

صفاته أن يكون مبتك ًار وغير مألوف ،والوظيفة في الخزف الحديث استبدلت النفعية الجمالية بالجانب
التعبيري فأصبحت القيمة التشكيلية التعبيرية هي الوظيفة األساسية للخزف الحديث وأصبح للفنان الخزاف

وجهته الخاصة ،فلم يعد العمل الفني مجرد عمل وظيفي بل بداء في التجريب في الخامات والتقنيات
المختلفة .
كما أنجدب الكثير من الفنانين لخوض التجريب في اللون والخامة من خالل تقنياتها المختلقة سواء كانوا

خزافين أو مصورين أو نحاتين فقدموا لنا أبدعاتهم الخزفية التي تعكس قيمًا جمالية وتعبيرية ،فأصبح فن
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الخزف مجاالً مفتوح أمام جميع الفنانين ،ويرجع الفضل في ظهور هذه الحركة الجديدة إلى عدة فنانين

أمثال (خوان ميرو(،)Joan Miroبول جوجان (،)Paul Gaugunماتيس ( ،)Matesبابلو بيكاسو
 ،)Pablo Picassoفقد اعتدوا جميعًا بالشكل المطلق أكثر من الخامة وتقنياتها فاهتموا باأللوان ،وكان

لهم تأثيرات على كثي ًار من الخزافين والرسامين ،ومن أهم المصورين إبداعاً في فن الخزف :

ـ خوان ميرو (1191ـ Joan Miro )1913
هو رسام اسباني جمع بين الفن التجريدي مع الخيال السريالي ،تجاربه مع فن الخزف بلغت ذروتها في

جدارين في مبنى اليونسكو في باريس ( ،)5619تميزت أعمال "ميرو" الخزفية بتلقائية شديدة تكاد تكون
مستوحاة من الفن البدائي ،ويرجع ذلك إلى الحس الفطري المشترك بينهم ،أعماله كانت تبدو كأنها صخور
حفر فيها ( ،أحمد ،)1051 ،وذلك من خالل استخدامه للطينات ذات الملمس الخشن فأصبحت أعماله كأنها
جدران أو صخور يبدأ بالرسم عليها فلم يفصل حسه التصويري عن أعماله الخزفية كما في الشكل (.)1

واستخدم (خوان ميرو) الخط فقط في الرسم بطريقة غير مألوفة باستخدام التجريب في الطالءات الزجاجية
والبحث الدائم عن التجديد في أعماله الخزفية وتفري لشحنة انفعالية كانت داخل الفنان كما في الشكل ()9
.https;//ar.m.wikipedia.org

شكل ( )1رأس بألوان متعددة ( 5629م)

شكل ( )9صحن () 5611

ـ بابلو بيكاسو ( 1173ـ Pablo Picasso )1991
كانت بدياته مع فن الخزف بعد بداية الحرب العالمية ( 5629م) ،ارتبطت فن بيكاسو بقربه من الفن

البدائي (بهنسي ،5669 ،ص .)566

فقد أكتسب خبرات مختلفة من حيث التقنيات وطرق التشكيل ساعدته على إنتاج خزفيات مبتكرة وبعيدة

عن الجانب الوظيفي ،فأنتج خزفيات تحمل قيمًا تعبيرية وجرأة في األفكار فقد استطاع بيكاسو الخروج من

حدود الشكل التقليدي إلى خزفيات حديثة تحمل قيمًا جمالية جديدة.
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فقد أن عكس أسلوبه التصويري على بعض أعماله الخزفية ،ولقد تناول مواضيعه بخطوط بسيطة باإلضافة
إلى استخدامه للمنظور إلضافة عمق على السطح الخزفي ،كما أضاف بيكاسو حساً درامياً ويظهر ذلك

في األشكال ( https;//ar.m.wikipedia.org )50(،)6وباستخدام خطوط بسيطة على سطح الطبق الخزفي
واستغالله للمساحات الكاملة.

شكل ( )50طبق بعنوان مصارعة الثيران

شكل ( )6طبق بعنوان الوجه األزرق ( 5621م )

وبمقارنة بسيطة بين أعمال بيكاسو وبعض الرسوم العربية تتضح فيها القرابة والتشابه بين تحريفات وبين

تجريد الفن اإلسالمي (.بهنسي ،5669 ،ص )101

أستخدم بيكاسو في معالجة األسطح الخزفية العديد من األساليب والتقنيات الخزفية عن علم ودراية بإمكانية
الخامة وأدواتها ،باختيار ما يتالءم مع الموضوع المنفذ ،فقد تنوعت التقنيات المستخدمة على األسطح من
الحز على جسم العمل األخضر ،والكشط على البطانة ،الرسم باألصباغ الملونة على الطالء الزجاجي

مستخدم إمكاناته العالية في ضربات الفرشاة  ، Khazaf.blogspot.comكما بالشكل ( )55و( )51بما
يتناسب مع وجودها التعبيري محققًا لقيم تعبيرية جديدة معتمداً على أسلوبه وشخصيته اإلبداعيةceramic .

www.Picas

شكل ( )55اإلبريق المتحول بعنوان الدجاجة ( )5612

شكل ( )51طبق بيضاوي بعنوان ال تزال الحياة( ) 5611

وعليه تعتبر تقنية وأسلوب الفنان الخزاف المختلفة بمثابة التوقيع على كل عمل يبدعه ،بحيث تكون التقنية

عنده محققة لرؤيته الجمالية.
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وهذا ما اتضح جلياً في أعمال " بيكاسو وميرو" وابتعاد الفنانين عن تجسيد األشكال الواقعية واعتمادهم

على التغريب واألشكال الهندسية وشبه الهندسي والمنظم وغير المنظم للوحدات المكونة للعمل الخزفي،
واعتمادهم على إيجاد حالة عدم التشابه ،أو التطابق بين العناصر في األعمال الخزفية ،إلى جانب التباينات
في الشكل والحجم ،والتأثيرات اللونية لوحدات األعمال أعطى أساسًا جمالياً للعمل الخزفي ،ومحقق أبعاد
فلسفية مع قيمتها الفنية ودالالتها التعبيرية .

ففن الخزف لم يكن منعزال عن الفنون األخرى ،كما كان للتجريب دور مهم في أثراء سطوحه وبالنظر إلى
ما قدمته أعمال الفنانين من جديد في الشكل واللون وما حصلوا عليه من تقدير ألعمالهم واعتبار إبداعهم
الخزفي نواه للتجديد ،واضفاء بعد جمالي لبنية األعمال الخزفية.

الخاتمة:
مع التطور العلمي والتقني أصبحت الضرورة التشكيلية تقضي بوجوب استيعاب واعادة صياغة المرتكزات
الفنية بما يتماشى مع حاجات الفن المعاصر ومتطلباته ،حيت تتضح األهمية التي يلعبها التأثير الوني

للطالء الزجاجي بأساليبه المختلفة وتقنياته المتعددة في إتمام البنية التعبيرية للشكل الخزفي واظهار السطوح
الخارجية بخصائص تبرز السمات الفنية في األعمال الخزفية.
فالسمات الجمالية تعتمد اعتمادًا رئيسيًا على التحليل وترتيب العناصر الفنية بقدر استطاعة الفنان على

إدراك السمات الفنية المكونة لبنية الشكل الخزفي ،حيث شهد الخزف المعاصر تحوالت جمالية على مستوى
التقنية ونظام األشكال ،وحقق من خاللها جماليات وابداعات في محاولة التجديد المعاصرة والتفاعل مع
الفنون التشكيلية من حيث تنوع األساليب والتأثيرات المتبادلة بينهما.

وعليه أن فن الخزف المعاصر الزال محل اهتمام متزايد لدى الفنانين التشكيلين المعاصرين حيث سعوا إلى
تقديم إضافات فنية تقنية لهذا الفن مستفيدين من السمات الفنية في مجال الطالءات من خالل األنشطة

ال ومستقل بذاته اكتر من كونه تقنيات حرفية.
الفنية والمعارض باعتباره فنًا متكام ً

نتائج الدراسة:

من خالل استعراض للمفاهيم السابقة يتضح أن التقنيات الفنية الحديثة واألدوات التعبيرية أثر كبير في منح

التكوينات الخزفية سمات وقيم جمالية واثراء فني يسهم في طرح أنواع متعددة من القيم الفنية التعبيرية
للطالءات الزجاجية ،فقد وقفت نتائج الدراسة على:
ال للشكل الخزفي بل هو محور هام وأساسي وذلك إلظهار القيم التعبيرية
ـ استخدام القيم الفنية ليس مكم ً

والجمالية المختلفة فيه.
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ـ إن استخدام القيم اللونية في الطالءات الزجاجية دائمة التطور واستخالص خصائصها تحقق سمات
التعبيرية والجمالية لبنية األعمال الخزفية.
ـ الجمالية الخزفية ألعمال الفنانين المعاصرين مرتبطة بالتجريب الفني غير النمطي والتقليدي كما قدمتها
أعمال (بيكاسو وميرو) بمستوى من التجديد واإلبداع في مجال الخزف المعاصر والجمع بين إبداعهم
وتقنياتهم الفنية والتعبيرية إلنتاج خزفيات عالية في قيمتها الفنية.
ـ خرج الخزف من مجرد الوظيفة النفعية وأصبح يعكس بعداً جماليًا جديداً فاندمجت جماليات الخزف
ال خزف حديث له طبيعته وفلسفته الخاصة.
التقليدية وجماليات الفن الحديث مشك ً
التوصيات:
ـ تناول السمات الفنية للطالءات الزجاجية بالتدريس في الكليات الفنية المتخصصة ،والتركيز على أساليب
تناول الفنانين لها للتعرف على دالالتها التعبيرية والجمالية.

ـ التأكيد على تنمية الخبرة البصرية والرؤية الفنية لدارسي الفن بصفه عامه والخزف بصفة خاصة لتنمية

الحاسة الذوقية والبصرية.
ـ توفير اإلمكانات واألساليب التقنية الحديثة لدراسة وابراز السمات الفنية لتسهم في البناء الشكلي لألعمال
الخزفية.
ـ إقامة الندوات والمعارض الفنية للتعرف بدور الفن وابراز أهم المقومات الفنية وامكانية توظيفها في مجال

الخزفي لرفع من قيم الذوق الجمالي للدارس والمهتم.
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