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  :ملخصال

 

وار العراقي و فيما له عالقة بمناطق االهابراز الموروث الثقافي الحضاري المحلي  اهميةيتناول البحث الحالي        
العراقية )بعد ان تم تسجيلها ضمن التراث العالمي( ، وما تتضمنه من تنوع لعناصرها الثقافية والحضارية )الطبيعية 

وقد  .الخزف العراقي المعاصر فن فيالمحلية توظيف العناصر البيئة  ضرورةوالبشرية( ، ويتجلى ذلك من خالل 
 : تعرف هدفت الدراسة الى

المحلي  اهالخزفية المعاصرة ضمن فضاءالفنية االعمال تصميم وتزيين  الموظفة فيماهية العناصر البيئة  -
 . والعربي

 مدى مساهمة الخزاف العراقي في ابراز الموروث الثقافي الحضاري المحلي لبيئة االهوار العراقية. -
  ألعمال فنية خزفية معاصرة عراقية وعربية بغية تحديد العناصر البيئة المشتركة. مقارنة  -دراسة وصفية اجراء  -
ة الموظفة في االعمال الفنية الخزفية المعاصر المحلية العناصر البيئة على اقتصرت حدود البحث الحالي و        
 .2015-1985وللفترة من  العراقي تركي حسينو المصري محمد رشاد  يناعمال الخزافمن نماذج ل

ال عدد من االعمالمقارن من خالل وصف ومقارنة  -المنهج الوصفيدراسة الهذه اجراء اتبع الباحثان في قد و      
 كعينات للبحث .بصورة قصدية  المختارةالفنية العربية والعراقية 

اري المهمة منها : تجلى الموروث الثقافي والحضستنتاجات واالالى عدد من النتائج في نهاية البحث وتم التوصل      
المحلي لدى كال الفنانين في أعمالهم الفنية عبر المعطيات المرجعية لكل فنان ، من حيث تأثيرات البيئة المحلية 

  الجنوبية والموروث الشعبي .
الثقافي  نتاج اعمال فنية خزفية تبرز الموروثالخزاف العراقي رغم مساهمته الفاعلة في او الفنان االستنتاج بان و      

الحضاري العراقي ، اال ان معظم االعمال تركزت على الموروث الرافديني والبغدادي واإلسالمي ، وهي مقلة باتجاه 
 الموروث الثقافي والشعبي والبيئي لمناطق االهوار.

 

 
 

البيئة المحلية ، الخزف المعاصرالتصميم والتزيين ،  العناصر البيئة ،المفتاح : اتالكلم  
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Abstract : 

        The current research deals with the importance of highlighting the local cultural 

heritage of the Iraqi civilization, and everything that has relation with Iraqi Marshlands 

(after it has been registered in the World Heritage). It also focus on the component of the 

diversity of culture and civilization of its components (natural and human). It becomes 

clear that it need to hire local environment elements in the Iraqi contemporary pottery art. 

Thus, the study aims to know: 

-The nature of the employee environmental elements in the design and decorating 

Pottery contemporary works of art within the local and Arabian character. 

- The ability of the Iraqi potter in highlighting the cultural and civilizational heritage 

of the local environment of Iraqi marshlands. 

- Descriptive comparative study of contemporary art for both Iraq and Arab Pottery 

in order to identify the common elements of the environment. 

         In fact, this research focuses on the elements employee of the local environment in 

the pottery works of art to contemporary models of potters Egyptian Mohammed Rashad 

and Iraqi Turki Hussein and for the period from 1985 to 2015. 

       In this study, researchers’ followed-comparative descriptive approach by describing 

and comparing the number of Arab and Iraqi selected works of art in deliberate samples 

to this search. 

       At the end, the research reached to a number of important results and conclusions 

including : demonstrated cultural and civilizational heritage of both local artists in their 

artwork cross reference data for each artist, in terms of the popular South local 

environment and heritage effects. The conclusion that the artist and pottery, despite its 

contribution to the Iraqi actors in the production of pottery artworks highlight the cultural 

heritage of the Iraqi civilization, but most of the business focused on heritage and 

Mesopotamian and Islamic, an eyeball towards cultural heritage, popular, and 

environmental areas of the Marshlands. 

 

Keywords: Environmental Eelements, Design and Decorate, Local Environment, 

Contemporary Pottery 
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 أوال: منهجية البحث:
 مقدمة:ال -1
ا ولقد ثبت ان دراسة أي فن شعبي من الشعوب انم الفن كان واليزال جزء من تاريخ االنسان وثقافته وتراثه ،  

يؤدي الى تكوين فكرة واضحة عن مستواه الحضاري ومدى ما وصل اليه من خبرات وتجارب في شتى جوانب حياته 
 ومن هنا كانت إنسانية الفن .

ي اعانت الت ،اإلنسانيوعماد تطور ونمو الوعي  األساسية،الفنون بكل أنواعها من مكونات الحضارة البشرية ف 
االنسان على فهم المحيط الذي يحيا فيه من خالل استجالء مفرداته التي ابدعها على شكل صور ولغة تواصلية بين 

  .(1)البيئة المحيطة وبين افراد المجتمع . فالفن في األساس يمثل عملية اتصال ، او تخاطب تتم بين الفرد والجماعة
تجاوز خالله عبر سماته الشكلية خصائص ومميزات فنون مرادفة لبلدان لكل فن خصائص وطباع مميزة ، تو     

أخرى ، وقد تكون هذه الخصائص مستمدة حتمًا من مرجعيات متعددة تفرضها البيئة والثقافة المجتمعية للبنية الباعثة 
قد يتجاوز لذي امستمدًا ذلك من موروثاته المتعددة ، ، يغدو المنجز الفني خالله بمثابة ابداع يستعيد سطوته و له ، 

 عالقته المحسوسة محققا انزياحًا بالشكل من المعنى الوجداني الواضح الى معنى فكري مرمز وغامض بعض الشي.
لما كان الوسط الحضاري العراقي حاويًا على محفزات فكرية وابداعية وتعبيرية ، ابتدأ من البيئة الطبيعية و       

افية بعمقها من مفردات ثق وما يكتنزهلمحفز األول واالساس في تجذير الماهيات المعرفية ، مرورا بالموروث الحضاري ا
طًا عالمي ، لذا اختط الخزف العراقي المعاصر خالالفكري والتعبيري والجمالي ، وانتهاءًا بمقاربات الحداثة برافدها 

وصيته كافة أنواعها ترفد فن الخزف بمديات فكرية وتعبيرية وجمالية تؤكد خصبيانيًا في التقدم والتطور واخذت البيئة ب
 واصالته بالكيف الذي تنظم فيه تلك االنساق المعرفية . 

ميم أهمية توظيف العناصر البيئية في تصبف يتعر لمن خالل البحث الحالي يحاول الباحثان ان يضعا مسارًا ل      
العناصر  ما وظفتوخصوصا اذا للعراق المحلي الحضاري الثقافي براز الموروث ا هدففي وتزيين الخزف المعاصر 

 .البيئة لمناطق االهوار العراقية والتي تم تسجيلها ضمن التراث العالمي
 اهمية ومشكلة البحث : -2
بمناطق  فيما يتعلق والعراقي ابراز الموروث الثقافي الحضاري المحلي  خالل ضرورةمن اهمية البحث  تنبع        

طبيعية ال)ارية حضالو ثقافية ال هاعناصر تنوع لمن االهوار )بعد ان تم تسجيلها ضمن التراث العالمي( ، وما تتضمنه 
ورًا مهمًا في دلخزافين العراقيين ، ولفن الخزف المعاصر ل يكونباإلمكان ان انه  يرى الباحثان، وبالتالي  ،بشرية ( الو 

ويتجلى ذلك  اريحضو ثقافي بالبيئة المحلية لمناطق االهوار وما تتضمنه من موروث وتعريف العالم وتوثيق تسجيل 
من خالل توظيف العناصر البيئة في الخزف المعاصر ومن ثم تسويق هذا اإلنتاج الفني الخزفي العراقي عربياً وعالميًا 

                                                           
دار صفحات للدراسات والنشر ، دبي ، االمارات العربية المتحدة  ،" االتصال البصري في الفن واالعالم "،راجع : خلف ، نمير قاسم ، كيطان ، رباب كريم   1
 .13، ص 2016، 
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موروثاتها تعريف في ثقافاتها الشعبية والمحلية و ، اسوة بالبلدان التي تستعين بفنونها كوسيلة اتصال وتواصل لل
 .الحضارية

يئة المتمثلة في العراق في ب)يقوما بدراسة عدد من التجارب المحلية  ارتى الباحثان انوألهمية هذا الموضوع،      
تاجات نومقارنتها بالتجارب العربية التي كانت لها ( ، إنسانية –تتضمنه من عناصر طبيعية واجتماعية  االهوار وما

س اأسالتي تعتبر و تصميم وتزيين االعمال الفنية الخزفية ، في توظيف العناصر البيئية المحلية من خالل  مشابهة فنية
 .فضال عن معرفة ماهية هذه العناصر والتعريف بها ،الفنية المعاصرة لألعمال يار الزمومع
 : : هدف البحث الحالي الى تعرفاهداف البحث -3

  المحلي  اهالخزفية المعاصرة ضمن فضاءالفنية االعمال تصميم وتزيين  الموظفة فيماهية العناصر البيئة
 . والعربي

  مساهمة الخزاف العراقي في ابراز الموروث الثقافي الحضاري المحلي لبيئة االهوار العراقية.مدى 
  بيئة المشتركة. ال العناصرألعمال فنية خزفية معاصرة عراقية وعربية بغية تحديد مقارنة  -دراسة وصفية اجراء  
 اقتصرت حدود البحث الحالي : حدود البحث : -4

 العناصر البيئة الموظفة في االعمال الفنية الخزفية المعاصرة تمثل في  : الحد الموضوعي. 
 العراقي تركيالخزاف  رشاد واعمال الفنانالمصري محمد الخزاف نماذج اعمال الفنان  :الحد المكاني 

 . حسين
  م. 2015 – 1985:الحد الزماني 

 تحديد المصطلحات : -5
مجموعة الظواهر واالشياء المحيطة بالفرد والمؤثرة فيه ، اذ تعرف البيئة بانها العوامل  العناصر البيئية : -

الخارجية التي يستجيب لها الفرد او المجتمع بأسره استجابة فعلية كالعوامل الجغرافية والمناخية إضافة 
، (  1998ايبة )غر العليه  ما أكدوهذا  .(2)الى العلوم الثقافية التي تسود المجتمع وتؤثر في حياة الفرد 

الذي يرى البيئة بانها : جميع العوامل الطبيعية والبشرية الثقافية التي تؤثر في افراد وجماعات الكائنات 
  . ( 86:ص 1998الحية في موطنها وتحدد شكل وعالقتها وبقاءها .) غرايبة ، 

كل ابداع يعتمد على خامة ) الطين المحروق ( هو الخزف : ( ، 2012) تعرف نفل الخزف المعاصر : -
مثل بينما تجد ان المعاصرة : ت، بعد معاملتها باالكاسيد الملونة ألغراض ) نفعية ، وجمالية ، وداللية ( 

مرحلة متأخرة من الحداثة ، تتحادث فيها االبداعات الفنية مع الذوات المتلقية من حيث الزمان وليس 
 ( . 32: ص 2012المكان .)نفل ،

                                                           
 (تماعيةم للروح االجيرى )هيبولت تين ( ان البيئة )بكونها الوسط الطبيعي ، على اعتبار ان هذا الوسط من شأنه أن يخلق هو نفسه وسطاً اخالقياً او حالة عا    2  

  129م، ص  1976في الفكر المعاصر "، دار مصر للطباعة ، .راجع إبراهيم زكريا ، " فلسفة 
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الموروث )واالصل هو التراث( : على انه شكل  ، بان(2015)تجد صالح  الموروث الثقافي والحضاري : -
 (. 2196،ص  2015) صالح ، للوجود البشريثقافي يعكس الخصائص البشرية وظاهرة أساسية 

سالف األ ما تركهكل كما يعرف الموروث الثقافي على انه  هو كل منقول او متواتر .بذلك وث المور ف
من معارف وآداب وفنون وعادات وتقاليد ومعتقدات وقيم ، تعكس نشاطهم المعرفي وطريقة تفكيرهم ، 

 ائر وعقول كل شعب او جماعة وظل متوارثا او متصال جيال بعد جيل ، ومن ثم يبقى حيا في ضم
 (3) .بشرية

 : الخلفية النظرية والدراسات السابقة :ثانيا  
 :الطبيعية والبشرية واملهاالبيئة المحلية وع -1

ان لدراسة البيئة وتمثالتها دورًا في الوقوف على مراحل التطور واالبداع اإلنساني التي ال يمكن تجاهلها او       
التفكير باننا منفصلون عنها ، نظرًا لما تمتلكه البيئة من خواص طبيعية اشتملت على طبوغرافيا ومناخ ومصادر مياه 

نزة ألرث حضاري بكل مسمياته ، لذا يشغل التعبير البيئي وتمثالته أهمية كبرى في مسيرة الحركة وبيئة بشرية مكت
اإلبداعية على مر العصور ، فما من ابداع حقيقي حقق حضوره وتجليه المتميز ما لم تكن مرجعيته األساسية مرجعية 

 ( . 1430، ص  2015،  السعدي والعابديبيئية .) 
ط ، وان دراسة األولى تمثل كل شيء يحي بشرية طبيعية ويئة يضعنا امام نوعين من البيئة هما ان مفهوم الب      

باإلنسان من ظواهر حية وليس لإلنسان دخل في وجودها وتتمثل في التضاريس والمناخ والنبات الطبيعي والحيوانات 
 والتربة .
اما البيئة الثانية فتضم االنسان وانجازاته والتفاعل والتكييف حيال بيئته الطبيعية ، وقد أدى هذا التفاعل بالضرورة      

الى صياغة حياة الجماعة المتمثلة بإنجازات البيئة االجتماعية لألفراد واحتياجاتهم ورغباتهم من خالل العادات والتقاليد 
تمع ان في بيئته والتي اظهرتها فنون تلك الجماعة التي تباينت تبعًا لتغير بيئات المجواللغة والسلوك الذي مارسه االنس

 (.27، ص  2014الثقافية على وفق احتياجات زمانية ومكانية ، اذ لكل عصر احتياجاته ومعطياته .) عاصي ، 
عناصر مهيمنة في بنائية الفكر الحضاري وفي دور تأسيس مرجعيات االبداع  ةيتعزز دور البيئة الطبيعية بعد       

األثر المهم في  المتلقي ، ولإلنسانالتشكيلي وتحليل الياته الفكرية في الفنون التشكيلية على وفق وضع العوامل البيئة 
ألخرى بشكل تتوالد منه فاعلية العوامل اذي ة الطبيعية في المقام األول ، والتفسير العملية اإلبداعية واضعًا عامل البيئ

 (. 27، ص 2014تفاعلي جدلي .) عاصي ، 
في نظم شكلية ضمن النص الخزفي عناصرها  عامل مع البيئة الطبيعية وتوظيفان التومما سبق ذكره نجد     

 :ن انباإلمكا في ماهية هذا التوظيف لهذه العناصر البيئة ، التي يضعنا امام ثالثة محاورالمعاصر 
 تحاكي او تقلد ) ينطلق الذهن الى تقليد المفردة الطبيعية ووضعها ضمن نطاقها الطبيعي (. -

                                                           
 – 14والمنشورة في جريدة الزمان بتاريخ  ) الموروث الثقافي المادي وغير المادي للعراق واهمية حمايته (راجع : مقالة أسماء محمد مصطفى بعنوان     3  

1- 2014 . 
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 تحفز الفنان بان يعبر في ذاته فيجد لها معاداًل داخليًا . -
الذهنية التحليلية تتفاعل مع المحفز البيئي الطبيعي وتحيلها الى تجربة ) -

 .(76:ص1996(.)حيدر،والتركيبية
اهوار  المعروف بان موقعوفيما له عالقة بالبيئة المحلية الطبيعية لمناطق االهوار في جنوب العراق فانه من      

، نشأتها ومواصفاتها الطبيعية واستقرار التجمعات البشرية فيها وتطورها لتنشئة اولى الحضارات (4)جنوب العراق 
تمثل احد مواقع التراث العالمي الطبيعي التي يجب االهتمام بها و  ،االنسانية او ما يمكن اعتبارها مهد الحضارات 

  (  3497:ص  2015) العامري واخرون ،  اإلنسانية. ألجلرعايتها 
فعل الخيال المبدع وبوالتي في اإلمكان غنية بالهيئات ذات القيم التعبيرية المتنوعة ، بيئة هذه االهوار اذ تمثل         
تزنته تحوير وتغير هذه الهيئات بما يتماشى وغايته التعبيرية ويستعيد ما اخان يوظف عناصرها البيئة من خالل للفنان 

 ي االحجاربالتاللتصبح  يجسدها في خامته محاوال التقرب او االبتعاد عما شاهده .لفي ذاكرته عن هذه االشكال 
شكل خاص والخزف ب عموماً  هار موضوعات في الفن التشكيليوالتراكيب النباتية واألوراق واالشكال الحيوانية واالن

الخزاف في وحدة تأليفية تركيبية منظمة تؤسس ألصالة فن الخزف القادر على طرح خطاب جمالي الفنان ستقدمها ي
 .( 1430،ص  2015،  السعدي والعابدي)تشكيلي من وحي البيئة الطبيعية.

براز الخزف المعاصر فن  -2  :المحلي الحضاري الموروث الثقافيوا 
)القرية ــالخزاف ببواكير الحضارة البشرية ، اذ بدأت باالستقرار في اول تجمع انساني او ما يعرف بالفنان ارتبط        

اط الفني ومنه كان النشوبالتالي  الزراعية( والتي اخذ فيها االنسان دوره في تغيير محيطه والتكييف واإلفادة منه .
 كير والنشاط الحضاري الذي ابتدأ من هناك ، اذ تحول الطبيعي الى صناعي .)الخزف( ، قمة التف

ارهاصاتها ، و  بإفرازاتهاتعد الثقافة الفنية المعاصرة نتاج متالقح لحضارات إنسانية موغلة في القدم ، تعددت و       
عموما  العرب نيالخزافعض بت نفسه بالخصوصية المحلية ، الن قو ضامينها المولدة ، واقتربت في الوافترقت في م

ترابطًا قائمًا على نظامًا نسقيًا م مبتكرين، للتبعية  م الموروثة رفضاً استنطاق مأثوراته على وادأب خصوصاً  ينوالعراقي
الشكلية  موثاتهمنجزًا فنيًا يحمل خصائص لمور  مفضاًل عن ابتكارهالية تحليلية تركيبية النظمة متوارثة برؤية مغايرة ، 

لتعزيز عمقه الحضاري ، بغية امر مهم ه واستدعائ، على ماهو سابق من اثر  ةقائم وهي  ، ينهامضامو وداللتها 
 .طنية واالصالة والمحلية قيق الهوية الو تح

ترتبط بالدالالت والقيم المتولدة عن األنظمة الشكلية من  ان تحقيق الهوية الوطنية في الفنون على نحو عام ،و      
رموز واشارات ، وهذه الرموز تتولد من الذاكرة الجمعية حيث تمثل المراجع الشكلية التي يمتلكها الفرد داخل مجتمعه 
، ذلك ان الشكل المرمز يمتلك معنى محدد ومكتسب عبر الغرف المجتمعي السائد لحضارة ما.) صالح ، 

 (. 14-6ص:2015
                                                           

في نشوء تنوع احيائي منفرد ومسطحات مائية وغطاء نباتي انعكس على طبيعية المناخ وتحسينه في ذلك الزمان  اهوار العراق تمثل انموذجاً بيئياً  ساهم    4  
م وسط لوساعد على نشوء فجر الحضارات اإلنسانية االقدم في التاريخ مثل حضارات سومر وبابل واكد والتي أنشأت أولى الحضارات المتطورة في العا

 (. 3501: ص  2015ن يكتشفها ويعرض تراثها وعلومها للناس. ) العامري واخرون ، هذه االهوار والتي تنتظر م
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ألي بلد تعبيرا جليًا عن هويته الوطنية واإلنسانية في مراحل زمنية وتأريخية مختلفة  (5)يعد الموروث الثقافي و      
 ، وهو يشمل الموروث المادي وغير المادي .

الجذور في الشجرة ، فكلما غاصت وتفرعت الجذور كانت الشجرة أقوى وأثبت  بمثابة  والتراث في الحضارة      
              وأقدر على مواجهة تقلبات الزمان. ومن الناحية العلمية هو علم ثقافي قائم بذاته يختص بقطاع معين من الثقافة 

      .رافية واجتماعية ونفسيةريخية وجغ) الثقافة التقليدية أو الشعبية ( ويلقي الضوء عليها من زوايا تأ
ويقودنا الموروث ضمن مفهومه العام الى التاريخ الفعال بمعنى التجلي او )المتواصل( ، القصد منه رصد        

 تجذر وامتداد تجارب السلف من قيم معرفية سواء على مستوى الثقافة المادية او الروحية . 
واضحة في رسم معالم الخزف العراقي المعاصر ، سواء على مستوى  وعليه نجد مالمح األثر وتجلياته باتت      

دعاء استو ، او على مستوى الموروث الشعبي الموروث الحضاري من استدعاء أنظمة شكلية للحضارة الرافدينية 
عات و يمكننا الجزم ان استلهام الموروث وتجليه في الخزف المعاصر جاء عبر الموض اذطبيعية ، البيئية المفردات ال

لورة الرمزية احيانًا واحيانًا أخرى بتالقح ايقوني او اشاري ، غائيته تكمن في بيقترب من المثيولوجية والشعبية بأسلوب 
 ( . 2200: ص2015الهوية والشخصية اإلبداعية للخزاف المعاصر .) صالح ، 

 :الخزف المعاصرفن العناصر البيئة في  استعارات -3
احد أعمدة الفنون التشكيلية المهمة وتكمن أهميته في قيمته الذاتية والتي ارتبطت بشكل او بأخر هو فن الخزف        

لبيئة تغيير مفرداته األساسية بسهولة والتي ارتبط جزءًا منها بمفردات ا ال يقبلبمميزات وخصائص جعلته فنًا صعبًا 
  (.25: ص2014.)عاصي ، 

اخلت التفصيالت وقد تد –تنوعت الدالالت النقدية في انجاز التشكيالت الفخارية منذ العصور اإلنسانية األولى  فقد     
في استعارة االشكال االدمية والحيوانية والنباتية والزخارف والخطوط في استعارة الشكل كاماًل احيانًا ضمن مرجعيات 

 .وليفها مع النموذج الخزفي ء وتأسست الستعارته وقد تقتصر على استعادة أجزا
، فقد رنا سابقًا( )كما ذكلعبت البيئة دورًا بارزًا وتاريخيًا في ظهور وتبلور الفخار في مراحله التاريخية األولى اذ     

ره من وادي الرافدين ، لذلك سعى االنسان القديم لتجسيد أفكا ألنسانكان للطين أهمية كبيرة في االستعماالت الحياتية 
ل مجموعة اشكال يراد من خاللها التعبير عن معنى معين وبمرور الزمن تميزت االشكال الفنية بانها اشكال خال

قوة وفاعلية الشكل الرمزي ، وقد ساهمت حركة الفكر االجتماعي  ألدراكتجريبية لها صلة بمرجعيتها وبما يكفي 
ت حسية ولما كان المرجع هو العالقة الرابطة بين ماتمثله من موجودا الفنية و لألعمالبترسيخ المضامين الرمزية 

 ( . 680  -678:ص 2015الفن وجذوره .)محمد ، 

                                                           
إن التراث الالمادي أو التراث الحي هو المصدر الرئيسي للتنوع الثقافي ، حيث جاء فيها : يقصد ب(  2007تشير اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي )    5  

ت والتمثالت والتعابير والمعارف والمهارات وكذا اآلالت واألدوات واألشياء االصطناعية والفضاءات الثقافية المرتبطة بالتراث الثقافي الالمادي الممارسا
ن جيل ادي ينتقل مبها والتي تعترف بها الجماعات والمجموعات وإذا اقتضى الحال األفراد باعتبارها جزءا من تراثهم الثقافي . وهذا التراث الثقافي الالم

ستمرارية االآخر ، ويقع بعثه من جديد من قبل الجماعات والمجموعات طبقا لبيئتهم وتفاعلهم مع الطبيعة ومع تأريخهم ، وهو يعطيهم الشعور بالهوية والى 
: مقالة أسماء محمد مصطفى بعنوان ) الموروث الثقافي المادي وغير المادي .راجع ثقـــــــافي واإلبداع اإلنساني ، بما يسهم في تطوير احترام التنوع ال

 . 2014 -1 – 14للعراق واهمية حمايته ( والمنشورة في جريدة الزمان بتاريخ 
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تفترض عملية اإلنتاج الفني استعارة مجموعة كبيرة من االشكال النباتية والحيوانية فضال عن االشكال المتخيلة و      
التي تتشكل بطبيعتها على وفق عالقات شكلية واقعية يعاد تصويرها وفق اعتبارات تسبغ صفاتها الشكلية مؤثرات 

ذه االشكال هت االستعارة الشكلية والية تحوير شكال الياوتعتمد عملية توظيف اال أيديولوجية واجتماعية وروحية .
مكانية توظيفها ضمن منظومة فكرية متكاملة تنسجم مع الواقع  بطريقة تسمح بإعادة اكتشاف الطاقة التعبيرية لها وا 

واضحًا  ا باتمالفكري ومع متطلبات النتاج الفني ، ولعل استعارة االشكال وتحويرها بما يضمن توظيفها جماليًا هو 
 (. 485 :ص 2015شمس ،على مدى فترة طويلة من النتاج الفني .)

  المعاصر : في تصميم وتزيين الخزفالبيئية  يةالرمز العناصر الشكلية و توظيف  -4
ي عبارة عن فالعناصر الفنية ه يعد الشكل من اهم العناصر الفنية التي تشترك في تأسيس العملية اإلبداعية ،       

وسائل تعين الفنان على بلوغ الغاية المراد تنفيذها وتمثيلها والتعبير عنها من خالل تنظيم المفردات على وفق اليات 
 ( . 682، ص  2015.) محمد ،  الجماليتركيبية تزيد من استجابة المتلقي للعمل الفني واالنجذاب 

 هيالخزفي ف البناءالشكلية والرمزية في  وحداتوتزيين الخزف هي الية بناء التصميم ومن بين اهم مفاهيم       
 يتكون والتزيين الخزفي  التصميم أن إذ ويرتبها، المفاهيم هذه الفنان الخزاف ينظم وحيثما  .للتعبير االولى المقدمة

 تنظيمها أعيد ما إذا يختلف لمعنىمعين، هذا ا بمعنى أحاسيس النفس في ما، لتثير بشكل تنظم مرئية عناصر من
 المراد المعنى إيصال لغرض البصري أساس التعبير هو العناصر تنظيم إن ذلك آخر، شيء عن ليعبر آخر، بشكل
 ( . 23:ص  1985)شيرزاد ، يفهمه. حتى إياه تسلمه للمتلقي
 وتزيد تدعم التي األسس على ترتكز العالقات من ةيترابط  منظومةالخزف المعاصر هو  تزيينو  تصميماذ ان        

 األسس هذه تضفيه بما وواضحة مقروءة لغة ذا الخزفي  التصميم جعل على وتساعد . العناصر التماسك بين من
وتزيين  التصميم إنشاء أساس هيالتي يستخدمها الخزاف المعاصر  البصرية فاللغة.  البناء التصميمي تشكيل من

 ( .Wccius,1972:P5.) البصري بالتنظيم ترتبط مفاهيم وفقعلى  تحققه، حيث منالخزفي 
الى ة ( )ومنها العناصر البيئان من أولويات اهداف الفنان هي  تحويل العناصر الفنية من المكونات التشكيلية      

،  دتعبير متماسك ومتناسق يضمن الفنان من خالل رسالة توضحها مادته ، او توصي به او ترمز له .) عبد الحمي
1997  ،38 . ) 
ذ ان ا يمكننا القول ان تصميم العمل الخزفي هو عمل فكري قصدي ان صح التعبير ، ما تقدموتأسيسًا على        

الخزاف يعمد فضاًل عن فهمه الفني التشكيلي الى عمليات تركيب وتحليل لبنية الشكل المصمم ، فهنا يخضع فكر 
الخزاف الى قوانين فزياء انتاج العمل وطرق تشكيله واليات تلوينه ، ليبدأ مرحلة أخرى من مراحل التشكيل الفكري هنا 

 ( 34ص  :2016قتضيات ادواته اإلنتاجية .)الزبيدي ،باالختزال واالضافة للشكل بما يتالئم مع م
 يراد من خاللها التعبير عن معنىورموز لتجسيد أفكاره من خالل مجموعة اشكال سعى ي الفنانلذا نجد بأن         

محمد ) معين ، وقد بدأ الفكر اإلنساني يوجد لنفسه أدوات ينظم بها الواقع المرتبط بمرجعيات التي تميز االشكال الفنية
 ( 683، ص2015، 
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الفن كأحد االنساق المعرفية يحمل في طياته ما يشكل ذاكرة الشعب ، فهو يحلل من اعطافه المالمح الفكرية ف       
رموز تحمل في طياتها دالالت مجتمعية مألوفة تشكل رموزه الشعبية تحت طائلة اشكال و المجتمعية ، ويحيلها الى 

) حلى ، :مفهوم التراث وفنونه ، وهذه بدورها تتشعب كفن تشكيلي وكثقافة مادية لتشمل مكمالت الحياة البشرية من 
واالدب  م ، واالشغال اليدوية ،) العمارة والفنون الشعبية ، والوش:وكفنون شعبية تمتد لتشمل   ،وازياء ومواد زينة (

) الحرف والصناعات الشعبية وأدوات :وكثقافة مادية تشمل الشعبي ، والموسيقى الشعبية ، والرقص واأللعاب ( 
 عن فضال ) دورية الحياة واالعياد والمناسبات (:وكعادات وتقاليد شعبية تمتد لتشمل  ومعدات العمل الزراعي (
وة ) السحر واالحالم ، الطب الشعبي ، والكائنات والمعتقدات غير المنظورة عال :ية لتضم المعتقدات والمعارف الشعب

 ( . 89-88، ص  1986.) الخوري ،  (االولياءمقامات على 
نتاج مؤسس من االنثروبولوجيا الحضارية السيما وانها تنتمي في هي الرموز الشعبية  ومن ذلك نجد بان       

النتاج الروحي والمادي للشعوب ، معبرة في محتواها عن وعي جمعي يغذي سلوكيات مجتمعية في الى مرجعياتها 
 صرة .ازمانها ومكانها ، تمتد متجذرة كالشعور جمعي منذ العصور القديمة وحتى المع

انهم  نرى ، حيثومنها الرموز البيئة استعملوا عدة طرق إلظهار رموز معينة المعاصرون  لذا فان الخزافون        
استخدموا رموزًا استعملت في الماضي ، واستحدثوا رموزا استعملت في الحاضر للداللة عن التراث والبيئة ، والسياسة 

و بيت اعلى سبيل المثال ان شكل النخلة  .، والحالة النفسية في بعض األحيان ..الخ من الدالالت التعبيرية األخرى
او شكل المرأة الريفية او سكان االهوار او الطيور والحيوانات قوارب وشبك الصيد القصب او معدات الحرث والزراعة او 

  العراقيون منذ العصور القديمة . ااستعمله ةز قديمو رم وهي ةز مبسطو كرم تاستعمل، 
واعمالهم الفنية  م جدارياتهتصميم وتزيين فضال عن العديد من الرموز التي وظفها الخزافون العراقيون بكثرة في        

 ( 143، ص  2010)حسين ،  وغيرها.للتعبير عن شتى المضامين التراثية والسياسية والوجدانية 
ويشكل الخزف العراقي عالمة فارقة في الحركة الفنية للخزافين العرب بل وتعدى ذلك الى حد التأثير في العديد       

بشكل  د جذورها الى الحضارة الرافدينية العريقة دافعًا إياهم الى تأملهمن الفنانين الغربين لما تضمنه من قيم فكرية تمت
لذا عد الشكل الخزفي نتاجًا فكريًا خطابيًا موضوعيًا بين الفنان ) الخزاف ( من جهة  كبير لتلمس قيمه المضمنة .

 2013ة للفكر .)علوان ، ته المحفز ومجتمعه الحامل لتلك المضامين والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمتلقي، مع تنوع تأثييرا
 ( 173:ص
هناك العديد من المنجزات الفنية التي تحمل في مضمونها دالالت للرموز الشعبية ولها من األثر في اذ ان        

لعريبي شنيار عبدهللا ، محمد ا) سعد شاكر ، :الرواد الخزفية مثل الفنانين الهوية الوطنية كما هو الحال في منجزات 
 ركي حسين ، سهام السعودي ، ساجدة المشايخي ، عبلة العزاوي ، نهى الراضي ، ماهر السامرائي ، واخرون ( .ت، 

كما ان هناك الكثير من الفنانين العرب الخزافين الذين تميزت أعمالهم الفنية باستعارات رمزية وشكلية من البيئة        
زينب سالم ، احمد السيد ، صالح محمد رضا ، خالد السراج ، ايمن جودة  ،محمد رشاد :) المحلية لبلدانهم مثال ذلك 

 (.204 -200:ص 2013، عمر عبد العزيز ، واخرون (.) كاظم و عبدهللا ، 
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نية على قيم العراقية المعاصرة مبالعربية و الفنون الخزفية  أنتلخيص ما سبق بالقول يمكن في هذا المجال اخيرًا و      
االشكال والخطوط واأللوان التي تتحرك جميعها داخل دائرة الرمز والذي هو جزء أساسي وارتكازي رمزية من خالل 

بما لثقافي اة بين التراث الخزفي والموروث التاريخي بقمن خالل المرجعيات المتعا الفن من تاريخ وحضارة وجماليات
 االبتكارات المعاصرة عالوة على المؤثراتاالبداعات و  تمتلكه من ايحاءات تكون لها العالقة غير المنفصلة عن

 .(681، ص  2015) محمد ،  المعرفية كثقافة اجتماعية وفنية
 مؤشرات االطار النظري:

من خالل ماتم عرضه في الخلفية النظرية ، فان الباحثان قد خرجا بمجموعة من المؤشرات المستندة لالطار 
 النظري ومن اهم هذه المؤشرات :

 
حيط ، وان دراسة األولى تمثل كل شيء ي طبيعية و بشريةان مفهوم البيئة يضعنا امام نوعين من البيئة هما  -1

باإلنسان من ظواهر حية وليس لإلنسان دخل في وجودها وتتمثل في التضاريس والمناخ والنبات الطبيعي 
 .لطبيعيةتفاعل والتكييف حيال بيئته ااما البيئة الثانية فتضم االنسان وانجازاته وال ،والحيوانات والتربة 

تمثل االهوار بيئة غنية بالهيئات ذات القيم التعبيرية المتنوعة ، والتي في اإلمكان وبفعل الخيال المبدع للفنان  -2
 ان يوظف عناصرها البيئة من خالل تحوير وتغير هذه الهيئات بما يتماشى وغايته التعبيرية. 

لفنون على نحو عام ، ترتبط بالدالالت والقيم المتولدة عن األنظمة الشكلية من ان تحقيق الهوية الوطنية في ا -3
رموز واشارات ، وهذه الرموز تتولد من الذاكرة الجمعية حيث تمثل المراجع الشكلية التي يمتلكها الفرد داخل 

ن األثر ة ولها مهناك العديد من المنجزات الفنية التي تحمل في مضمونها دالالت للرموز الشعبيمجتمعه، و 
 .في الهوية الوطنية

تعتمد عملية توظيف االشكال اليات االستعارة الشكلية والية تحوير هذه االشكال بطريقة تسمح بإعادة اكتشاف  -4
مكانية توظيفها ضمن منظومة فكرية متكاملة تنسجم مع الواقع الفكري ومع متطلبات  الطاقة التعبيرية لها وا 

 الخزفي.النتاج الفني 

تصميم العمل الخزفي هو عمل فكري قصدي ان صح التعبير ، اذ ان الخزاف يعمد فضاًل عن فهمه الفني  ان -5
 .التشكيلي الى عمليات تركيب وتحليل لبنية الشكل المصمم 

، حيث نرى انهم ومنها الرموز البيئة استعملوا عدة طرق إلظهار رموز معينة ان الخزافون المعاصرون  -6
عملت في الماضي ، واستحدثوا رموزا استعملت في الحاضر للداللة عن التراث والبيئة ، استخدموا رموزًا است

 .من الدالالت التعبيرية األخرى وغيرهاوالسياسة ، والحالة النفسية في بعض األحيان 
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 الدراسات السابقة:
ع بحثت في موضو البحث واالستقصاء في االدبيات والمراجع عن الدراسات السابقة التي من خالل       

بعض المفاهيم الواردة في االطار النظري للبحث ل تطرقتعدد من الدراسات التي  انالدراسة الحالية ، وجد الباحث
" تمثالت ( ، والتي بحثت في  2015فهوم البيئة المحلية مثال ذلك دراسة ابتسام السعدي ورنا العابدي )مكالحالي 

نية الففي االعمال وداللة الرموز ، ودراسات أخرى تطرقت لمفهوم الرمز البيئة في الخزف العراقي المعاصر "
" الرمز في اعمال الخزاف تركي  ( والتي بحثت في مفهوم  2010نعمات محمد رضا ) ، الخزفية مثل دراسة و 

"داللة الرموز الشعبية واثرها على الهوية ،التي بحثت في  (2015) صالح  زينب كاظم ودراستي،  حسين "
 " تجليات الموروث في الخطاب الفني المعاصر ) رائدات الخزف العراقي المعاصر انموذجا ("، و لوطنية"ا

خزف لهناك العديد من الدراسات التي بحثت في اثر الموروث الرافديني واإلسالمي في اكما وجد الباحثان بأن  
او  الفنانين الخزافين العراقيين المعاصرينتحليل وتوصيف بعض اعمال في بحثت  المعاصر ، او دراسات أخرى

دعيم االطار في ت هاتم االستفادة منالخزافين العالميين ، وجميع هذه الدراسات وغيرها ممن اطلع عليها الباحثان ، 
لدراسات هذه ا على منهجية هذه الدراسات وطرق البحث فيها ، اال ان انفضال عن اطالع الباحث، النظري للبحث 

             تختلف عن الدراسة الحالية من حيث العنوان والمشكلة البحثية واالهداف واإلجراءات البحثية ول بانها يمكن الق
 ، وبالتالي فان البحث لم يجد دراسة سابقة مطابقة للدراسة الحالية.  (منهجية البحث ومجتمعه وادواته  )
 

 ثالثا : إجراءات البحث :
والفنان العراقي  (6)الخزاف العربي محمد رشادو اقتصر مجتمع البحث على دراسة اعمال الفنان مجتمع البحث :  -1

 ا واجراء الوصف والمقارنة عليها .مالذين تم اختيارهما لتحليل اعماله (7)تركي حسين
ع بعد مراجعة وفحص االعمال الفنية الخزفية للفنانين ) محمد رشاد وتركي حسين ( واالطالعينة البحث :  -2

ئة ها تركز على توظيف العناصر البي، لكون مواضيععليها ، تم اختيار عملين لكل فنان وبشكل قصدي 
 .لكل بلد المحلية بغية ابراز الموروث الثقافي والحضاري

المقارن لما له من خصوصية لطبيعة البحث  -استخدم الباحثان المنهج الوصفي المنهج المستخدم :  -3
 واجراءاته.

 
 

                                                           
التراث  انين الذين استلهموا منوهو من الفنمحمد رشاد فنان تشكيلي مصري تلقائي له العديد من االعمال الفنية الخزفية التي تعبر عن البيئة المصرية     6  

، وله من االعمال التي امتدت لخمسين عاماً بصمة واضحة في فن الخزف المصري المعاصر ، والتي اشتركت في العديد من المعارض الشعبي المصري 
 والمحلية المصرية ولديه ورش لتدريب الفنانين الشباب فضالً عن تسويق منتجاته الخزفية .الفنية الدولية 

تركي حسين من اكثر الفنانين الذي استلهموا التراث الشعبي وتراث بيئته التي عاشها منذ صغره وحتى صباه وهي بيئة الجنوب فقد كان من العراقي الفنان    7  
مى من يئية وصور في الغالبية العظالنوع المتأثر بميراث بلده ، اذ ارتبطت مشاعره واحاسيسه بمكان والدته وتربيته جداً، فهو قد استلهم اكثر الرموز الب

 (.    152: ص 2010اعماله منذ بداية حياته الفنية وحتى وقتنا الحالي الرموز البيئية التي ارتبطت بالبيئة الجنوبية .)حسين ، 
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 تحليل عينة البحث : -4

 :العينة األولى : من اعمال الفنان محمد رشاد  -
لشكل يبدو من تتبع بنائية اللخزاف المصري )التلقائي( محمد رشاد ، عينة البحث األولى وصف من خالل    

ان العمل ينتمي الى بنية اجتماعية تمثلت ببيئة الجنوب المصري ومناطق األرياف من خالل تمثالت االشكال الطبيعية 
 .الخامات المحلية (ملمس  اشكال البيوت التقليدية،) النخلة ،
الرموز التي حاول الفنان إعادة انتاجها من صورة  فضال عن 
صورة الخيال ، فهنا يرتكز الخزاف الى األسلوب والفكرة الواقع الى 

 .في توظيف تشكيالته البصرية 
جسد الخزاف محمد رشاد في تشكيل عمله الخزفي نصًا اذ 

البيئة  في توظيف العناصرتمثل منتقالً  من الواقع الى الخيال سرديًا 
عية بتوثيق االشكال الطبيفي تصميم وتزيين عمله الخزفي وذلك 

ة مفعمة وهي بيئ لية المصرية ،والصنعية المستوحاة من البيئة المح
 .ياة بالح

لنخلة افي توسط فقد اظهر الفنان في توظيف تكويناته  
باتيًا تمثل رمزًا ن وشموخها عبر فضاء اللوحة الفنية الخزفية وهي 

القديم كما هو الحال في مفهوم رمز النخلة في العراق ، حيًا 
  .الموروثةدالالت مفعمة في الأعطت حيوية  والمعاصر ، فهي

 متنوعة مثلتبتوزيع تشكيالت هندسية قام الخزاف كما 
البيوت التقليدية المحلية في مصر مع التالعب في عناصر التصميم 

ي التدرجات ف مع التالعبطبيعية الخامات المحلية ل إيحاءاتتعطي ومنها اظهار مالمس مختلفة التشكيالت  ، والتزيين
 لها .اللونية 

التشكيالت  ، فضال عن( الوان التراب والطينالمحلية البيئة في جنوب مصر ) والتي هي األخرى تمثل األلوان  
والتي أعطت  ألنيةلالزخرفية التزينية ) الخطوط العمودية واالفقية والمنحنية و الدوائر واالقواس التي تمثل الشبابيك ( 

 مباشرة ومعبرًا عن قصة الريف المصري . وبشكل واضح ايحاءاً 
  :العينة الثانية : من اعمال الفنان محمد رشاد  -

عمل فني خزفي عبارة عن انية منجزة بشكل معاصر ، تمثل العينة الثانية من اعمال الخزاف محمد رشاد 
 مع قاعدة دائرية الشكل.يتشكل العمل من قطعة حيث 

مصر -تراثيات  – محمد رشاد  
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فنان على اظهار العتمد فيها اذا ا االرياف المصرية الجنوب المصري تم توظيف العناصر البيئة المحلية لبيئة  
                    نباتيةبناء وحداته االنشائية اشكاالمن خالل الخزفي  ًا سرديًا لتكوينه الشكلي في تصميم وتزيين هذا العملنص

عنصر ذو لون طبيعي )األخضر( على )أوراق( متراكبة ومتجاورة تراتبت ك
 .أرضية المنجز الفاتحة ) لون التراب ( 

كما اتخذت االشكال النباتية مركزية وسطية على سطح االناء والتي  
تمثلت أيضا بعنصر النخلة التي تنحني لتالقي العناصر الصنعية والمتمثلة 

الصفر ولون واألبيض وا المتعددة ) السمائي بألوانهاالمحلية  التقليديةبالبيوت 
لداللة ااقترح اشكاال أخرى من البيئة الطبيعية باعتماد الخزاف ان كما الطين ( 
 ملمس األشجار والنباتات المتنوعة .قوامها  اللمسية 

اعتمد الخزاف في تصميم وتزيين هذا العمل الفني طريق اإليحاء اذا 
يؤكد الجانب البيئية ل كاللألشللمعاني وكما هو أسلوبه في معالجاته وتوظيفه 

الجمالي والبنائي ويستحضر أنظمة البيئة الطبيعية في براعة استخدام التراكيب 
 والمالمس واأللوان .

ان تأثر الخزاف ببيئته المحلية الطبيعية دفعه الى استغالل مفرداتها 
ر توسط النخلة ص هنا يشغل الفضاء عبفي نقل تشفيراتها باعتبارها عالمة ايقونية ذات دالالت رمزية قديمة النص فالن

النص الخزفي مد رشاد عالمة رمزية مهيمنة داخل للعمل مما اعطى أهمية خاصة لها والتي تعد في معظم اعمال مح
. 
 عينة الثالثة : من اعمال الفنان تركي حسين ال -

سين للفنان العراقي تركي حعمل فني خزفي تمثل العينة الثالثة       
، واسم العمل ) مشاحيف  1996تم إنجازه سنة  2مX2م 2بقياس ، 

 .من الهور ( 
يئة تم توظيف العناصر الب ،يتشكل العمل من قطعة مربعة الشكل      

المحلية لبيئة االهوار فيها)رموز تعبيرية مستوحاة من البيئة (  ، اذ ان 
 قصة العمل مأخوذة من جنوبي العراق .

ق ر في هذا العمل قام الفنان بتمثيل الهور بتموجاته ولونه األز 
التي  (المشاحيفالقوارب )فضال عن المتأرجح بين الغامق والفاتح ، 

بها الجنوب العراقي والتي تطفو فوق الهور مع وجود نبات يشتهر 
 .قصب البردي 

مصر -تراثيات  – محمد رشاد  

 -مشاحيف من الهور  –تركي حسين 

1996 
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كما ان العمل تم توظيف عناصر بيئة أخرى ، مثل ظهور سبع حمامات بيضاء اللون تحلق بمختلف  
 الحركات مع سطوع الشمس .

          ئة الجنوبية يان موضوع العمل والعناصر التي تم توظيفها في تصميم وتزيينه ، هو موضوع مستلهم من الب
) كما ذكرنا ( والتي لها تأثير نفسي عميق لدى الفنان ، فالجدارية ذات حركة توحي بأن الشكل حي غير جامد وكأن 

 المياه تتحرك والمشاحيف تنساب بحركات هادئة وغير مربكة على سطح المياه .
وجه من الجهة المقابلة وهذا يعطي توازن للوترى الحمام وهو يحلق بطريقة موازية لحركة نبات القصب البردي 

ويستطيع المتلقي عندما يرى اللوحة ان يشعر بالعناصر البيئية التي تم توظيفها ومنها االشكال والرموز الغير مرئية 
 مثال ذلك الشعور بتدفق الهواء وهذه االشكال تدل على عذوبة الحياة في اهوار الجنوب العراقي.

 العينة الرابعة : من اعمال الفنان تركي حسين -
تمثل العينة الرابعة من عينات البحث القصدية التي تم        

ركي للفنان العراقي تعمل فني خزفي اختيارها من قبل الباحثان ، 
جدارية ، واسم العمل )  1985تم إنجازه سنة حسين وهو عمل 

 ( . السالم
ر الشكل ، تم توظيف العناص مستطيلةيتشكل العمل من قطعة       

لبيئة (  )رموز تعبيرية مستوحاة من ا البيئة المحلية لبيئة االهوار فيها
              جنوبيمناطق مأخوذة من هي األخرى ، اذ ان قصة العمل 

 العراق .
وظفت  داخل يالحظ من خالل وصف العمل بان االشكال  و       

بالوان صريحة وواضحة تمثل األلوان الحمراء والبيضاء  فضاء العمل
 ن سطح العمل الجداري هو من اللون األبيض .لزرقاء واللون األسود فضال عوا

التي تالحمت في وحدة متناسقة برزت من بينها الدائرة الحمراء  البيئة وقد وظف الفنان العديد من االشكال       
ص الشمس في وسط الجدارية الخزفية ليخترقها اللون األبيض الذي يمثل طائرين ، تم توظيف الساطعة التي تمثل قر 

اشكالهما بشكل واقعي ، ليتفاعل مع حافتي قاربين صغيرين باللون األسود ، وقد مثل الجميع بتصميم جميل تناثرت 
 سطح اللوحة من اليمين ، مما اعطىفي األسفل منه خطوط المياه الزرقاء المتموجة ، مع حركة الطيور البيضاء في 

 .للجدارية تظهر نوع من التناسق والتناظر المهم  متكاملةوحدة 
ان االشكال التي تم توظيفها ضمن فضاء الجدارية الخزفية اتخذت تصاميم تعبيرية لمرجعيات وبذلك يمكن القول ب      

ما يعكس م، وعناصر من البيئة العراقية بأهوارها وزوارقها وحركة الطيور الواقفة والمنطلقة في فضاءات اللوحة 
 الجنوب وبيئة االهوار . موضوع اللوحة نموذجًا مرتبطًا بمرجعيات البيئة المحلية العراقية وهي بيئة

 

ة السالمجداري –تركي حسين   

8519 -جدارية خزفية   
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 رابعا : النتائج واالستنتاجات والتوصيات :
  النتائج : -1

 يمكن ان نصل الى ( الذكرالسابقة ) عينات البحث مؤشرات االطار النظري والوصف التحليلي لمن خالل       
 وتركي حسين وكما يأتي :المقارنة بين اعمال الفنانين محمد رشاد الوصف و مجموعة من النتائج على وفق حالة 

وظف كال الفنانين محمد رشاد وتركي حسين العناصر البيئية في تصميم وتزيين االعمال الفنية الخزفية  -
 ، مع خصوصية البيئة المحلية لكل فنان بوجود أوجه للتشابه واالختالف في عناصرها .

 ،قام بتوزيع تشكيالت هندسية متنوعة محمد رشاد المصري الخزاف و فان الفنان ( 1العينة )فيما يخص  -
مع التالعب في عناصر التصميم والتزيين، ومنها اظهار مالمس  المصرية،البيوت التقليدية في مثلت ت

 .تعطي إيحاءات لطبيعية الخامات المحلية والتدرجات اللونية مختلفة التشكيالت 
عمل طريق اإليحاء للمعاني وكما هو في تصميم وتزيين هذا ال (2العينة )اعتمد الفنان المصري في  -

أسلوبه في معالجاته وتوظيفه لألشكال البيئية ليؤكد الجانب الجمالي والبنائي ويستحضر أنظمة البيئة 
 الطبيعية في براعة استخدام التراكيب والمالمس واأللوان .

وضوع الجدارية العراقي تركي حسين ، وفيما له عالقة بمالخزاف فان الفنان  (3العينة)فيما يخص  -
لها تأثير  ، هو موضوع مستلهم من البيئة الجنوبية والتي اوتزيينه هاوالعناصر التي تم توظيفها في تصميم

نفسي عميق لدى الفنان ، فالجدارية ذات حركة توحي بأن الشكل حي غير جامد وكأن المياه تتحرك 
 والمشاحيف تنساب بحركات هادئة وغير مربكة على سطح المياه .

اميم تصلكي تتخذ االشكال ضمن فضاء الجدارية الخزفية  فيوظحاول ت (4العينة ) العراقي فيان الفنان  -
، (لوحةفي فضاءات الالزوارق وحركة الطيور و  االهوار)تعبيرية لمرجعيات وعناصر من البيئة العراقية 

يئة وهي بيئة الجنوب وب ةمما يعكس موضوع اللوحة نموذجًا مرتبطًا بمرجعيات البيئة المحلية العراقي
 .االهوار

لمرجعية عبر المعطيات االفنية أعمالهم في  والحضاري المحلي لدى كال الفنانينتجلى الموروث الثقافي  -
  .لكل فنان ، من حيث تأثيرات البيئة المحلية الجنوبية والموروث الشعبي

لجأ كل من الفنان محمد رشاد وتركي حسين الى ظاهرة التكرار الشكلي في تصميم وتزيين اعمالهما ،  -
 .وقصب البردي  والطيور المشاحيف ووالبيوت التقليدية مثال ذلك تكرار مفردات النخلة 

محمد  لفنان، بينما نجد اعمال ا االعمال الفنية اإلبداعية المتفردة مأخذحسين اخذت اعمال الفنان تركي  -
المتداول  على وفق نفس األسلوب وانتاجها كمياً  هرشاد ذات طبيعة جمعية اتاحت له الفرصة بتسويق اعمال

 .لديه
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يلجأ الخزافون الى الدالالت اللونية والملمسية لتفعيل داللة األثر وتجلياته احيانًا في ابراز الفكرة التعبيرية  -
لبيئية وهي بالضرورة مفردات محققة للهوية المحلية خاصة وماتتضمنه من توظيف للعناصر واالشكال ا

 في استدعاء نماذج )بيئية طبيعية وبشرية( ، هدفها تحقيق اصالة محلية متفردة.
بشكل او اخر هي ابراز الموروث الثقافي الحضاري المحلي وتجلياته  ن الغاية والهدف من اعمال الخزافينا -

الخزفية ال عمالفي اة ياالشكال البيئاستخدمت  عن هوية محلية لذاوالذي يعد بحق خطابًا ثقافيًا يعبر 
 وافع موروثة وذات أصول فلكلورية.وفق دعلى لتوضح غايات فكرية واقعية تجريدية 

 االستنتاجات : -2
فن الخزف العراقي المعاصر في توظيف العناصر  تبتعد اعمال الفنانين المصرين كثيرا عن اعمال ال -

 ة المحلية فيها.يوهناك العديد من االعمال الفنية المصرية التي تم توظيف العناصر البيئية المحلية، البيئ
لثقافي الموروث ا إلبرازالتي يمكن توظيفها بين العناصر البيئية  منمن االطار النظري انه  نستنج -

الطبيعية المتمثلة ، بمياه االهوار ، ونباتات البردي والقصب  ) العناصرهيالحضاري المحلي في العراق 
ل ، فضال عن األرض والعناصر البشرية التي تتمث الحيواناتوأنواع ، والنخيل ، وأنواع الطيور واالسماك ، 

وارق الز مثال ذلك في الحياة اليومية ، المعدات واألدوات المستخدمة  وبسكان االهوار )الرجل والمرأة ( ، 
لقصب بيوت من اكاألكواخ و والعناصر البنائية المعمارية،  (.وغيرهاوأدوات الصيد )الشباك  (المشاحيف)

 .وغيرهاناصر االجتماعية ، مثال الجلسات والمناسبات ، فضال عن الع
لكل  مصرية تعكس البيئة المحليةفي االعمال الخزفية العراقية وال الحظ الباحثان بان األلوان المستخدمة -

عية واأللوان الطبي استخدام الوان الطين ةكثر وهي متشابهة في اغلب األحيان كما هو الحال في د ، بل
 .جة في البيئة المحلية والنخلة ، فضال عن األلوان الدار  النباتات ألوراق

عراقي بان الفنان الخزاف ال يستنتج الباحثان من خالل االطالع على االعمال الخزفية العراقية المعاصرة ، -
رغم مساهمته الفاعلة في انتاج اعمال فنية خزفية تبرز الموروث الثقافي الحضاري العراقي ، اال ان معظم 
االعمال تركزت على الموروث الرافديني والبغدادي واإلسالمي ، وهي مقلة باتجاه الموروث الثقافي 

 والشعبي والبيئي لمناطق االهوار.
 التوصيات : -3

يوصي البحث بتشجيع طلبة كليات ومعاهد الفنون الجميلة على انتاج اعمال فنية خزفية توظف فيها  -
 العراق إلبراز الموروث الحضاري والثقافي المحلي . ألهوارالعناصر البيئة 

لحرفية يعني بإنتاج االعمال الفنية وا ، )التراث العراقي والشعبي(فني انتاجي متخصصقومي انشاء مركز  -
كل كمي والتشجيع على تسويقها محليا وعالميًا لما للفن من قدرة سريعة على إيصال األفكار التي بش
 يها الى الجمهور المتلقي.اكيح
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 المصادر  -4
، االكاديمي ، كلية الفنون الجميلة ، ،" الرمز في اعمال الخزاف تركي حسين "حسين ، نعمات محمد رضا  -

 . 2010لسنة  55العدد 
" ، أطروحة دكتوراه ) غير منشورة ( التحليل والتركيب في العمل الفني التشكيلي المعاصر ،"حيدر ، نجم  -

 .1996كلية الفنون الجميلة ، بغداد ، 
، دار  253، الموسوعة الصغيرة ، العدد " مدخل الى البحث الميداني في الفلكور "الخوري ، لطفي ،  -

 . 1986،  1الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط 
مي ، ، االكادي دراسة تحليلية " -" خصوصية التصميم في النحت الخزفي المعاصرالزبيدي ، نزار جواد ،  -

 . 2016، كلية الفنون الجميلة ، بغداد ،  78العدد 
 ،،" تمثالت البيئة في الخزف العراقي المعاصر "السعدي ، ابتسام ناجي كاظم .العابدي ، رنا ميري مزعل  -

 . 2015،  3، العدد  23العلوم اإلنسانية ، المجلد مجلة جامعة بابل ، 
 ٢٣ : ص ، ١٩٨٥ ، بغداد ، العربية" الدار ، والعمارة الفن في مبادئ "إحسان،  شيرين ، شيرزاد -
، االكاديمي ، كلية الفنون  "داللة الرموز الشعبية واثرها على الهوية الوطنية "صالح ، زينب كاظم ،  -

 .2015الجميلة ، جامعة بغداد.
مجلة  ،" اثر الموروث الرافديني في إعمال الخـــزاف فالنتينوس كاراالمبوس"،عاصي ، مياسة محمد  -

 . 2014االكاديمي ، كلية الفنون الجميلة ، بغداد ، 
قائمة التراث العالمي للحفاظ على ،" تسجيل اهوار جنوب العراق محمية طبيعية في العامري واخرون  -

 . 2015ج ،  4، العدد  56، المجلة العراقية للعلوم ، مجلد  الثقافات اإلنسانية والتوازن البيئي العالمي "
، مطبعة المجلس للثقافة والفنون واالدب ، ،" العملية اإلبداعية في الفن والتصوير" عبد الحميد ، شاكر  -

 .  1997الكويت ، 
مجلة كلية التربية  ، " االستعارة الشكلية والية توظيفها في الخزف اإلسالمي "،احمد شمس  عطية ، -

 . 2015،  88، العدد  21األساسية ، المجلد 
، مجلة ميسان للدراسات  ،" الشكل في خزفيات سهام السعودي )دراسة تحليلية ("علوان ، روال عبداالله  -

 (. 2013سنة )( ال23( العدد )12مجلد ) –االكاديمية 
 . 1998دار الشروق ، عمان ، ،" معجم المصطلحات البيئية "،غرايبة ، سامح حسن  -
مجلة جامعة  ،" بنية السرد في الخزف المصري المعاصر "،كاظم ، رباب سلمان ،عبدهللا ، ايناس مالك  -

 . 2013،  1، العدد  21بابل ، العلوم اإلنسانية ، المجلد 
مجلة كلية التربية  " مرجعيات الشكل الحيواني في الخزف العراقي المعاصر "،،محمد ، ازهار محمد علي  -

 . 2015،  92العدد  – 21األساسية ، المجلد 
، االكاديمي ،  سعد شاكر انموذجاً" –،" تنوع استعارات الخزف العراقي المعاصر نفل ، سجى رسول  -

 .2012، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد ،  63العدد
1. Wccius , Wong : Principle of Tow Diminution Design , printed in U.S.A. 1972 , P : 5. 

 

 


