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 :الملخص                                            

شكيل أو خالل تقنيات التمن  الشكل الخزفي المعاصر وتأثيرها علىالفن العملية اإلبداعية في البحث  يتناول
 نحو التجريب في الخامة والتقنيات للوصول إلى االبداع مواتجاهه الفنانينفكر وفلسفة معالجات خامة الطين أو 

عليه  في االعمال الخزفية و التغييرات التي طرأت شكلالمفهوم في المحصلة بحيث يرصد البحث  الخالص،الفني 
ني جديد يخرج بعمل فيجرب و حاول فيه الفنان أن من خالل امثلة متعددة ألعمال فنية خزفية في الفن المعاصر 

حث وقد تلخصت مشكلة الب ، باالستفادة من خطوات و مفاهيم العملية اإلبداعية ِجّدة و الحداثة يحمل عنصر ال
 .المعاصر يكيف يمكن أن تؤثر العملية اإلبداعية في الفن على الشكل الخزففي التساؤل التالي: 

د التغيرات ورص لوقوف على تأثير العملية اإلبداعية بمعطياتها المختلفة على الفن المعاصرلويهدف البحث 
 .الشكلية التي طرأت على الخزف المعاصر من حيث تناول الخامة والتشكيل

 

تلخصت النتائج في نقاط مختلفة أهمها أن العملية اإلبداعية في الفن قد اثرت على الخزف من حيث التناول الفني 
زفي من ثر على الشكل الخألفن قد له كخامة لها إمكانيات تشكيلية كبيرة، كما أن تطور العملية اإلبداعية في ا

فيزياء ودخول العلوم األخرى سواء الفلسفية الفكرية أو العلوم التطبيقية كالحيث االتجاه الى التبسيطية بشكل أكبر، 
 والكيمياء أثرى الشكل الخزفي بإمكانات تشكيلية متنوعة.

ها في اثراء اء واالحياء ومحاولة االستفادة منويوصي البحث بالتعمق في دراسة العلوم التطبيقية كالفيزياء والكيمي
 وتسليط الضوء على اإلمكانات التشكيلية لفن الخزف من خالل فن الخزف كونها تؤدي إلى نتائج إبداعية متنوعة

 ربطه بالتكنولوجيا الرقمية وتقنياتها المختلفة

 الكلمات المفتاحية: 

 الخزف المعاصر. الخزفي،الشكل  اإلبداعية،العملية 
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Abstract. 
The research examines the creative process in art and its impact on contemporary 
ceramic shape through forming techniques, clay ore processors, or the thought and 
philosophy of artists and their orientation towards experimentation in material and 
techniques to reach pure artistic creativity, Research in the outcome observes the 
concept of form in ceramic works and changes in contemporary art through multiple 
examples of ceramic artworks in which the artist tried to come up with a new artwork 
that carried the element of novelty and modernity by using the steps and concepts of 
the creative process. The problem of research was summarized in the following 
question: How the creative process in art can influence the contemporary ceramic 
shape. 
The research aims to assess the impact of the creative process in its various aspects 
on contemporary art and to observes the formal changes in contemporary ceramics 
in terms of the intake of material and composition. 

The results were summarized at various points, the most important of which is that 
the creative process in art has influenced ceramics in terms of artistic intake and has 
great formative possibilities. and that the evolution of the creative process in art has 
influenced the ceramic shape in terms of a more simplistic form, The entry of other 
sciences, whether intellectual philosophy or applied science, such as physics and 
chemistry, enriched the ceramic shape with diverse formative possibilities. 

The research recommends deepening the study of applied sciences such as physics, 
chemistry and biology and trying to utilize them to enrich ceramics art as they lead to 
various creative results and highlight the visual potential of ceramics art by linking it 
to digital technology and its various technologies. 

Keyword: Creative process, ceramic figure, contemporary ceramics. 
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 المقدمة:

إن االبداع هو نشاط انساني واعي وبالتالي يمكننا أن نحلله و نقوم بوضع خطط لتنميته و تحسينه، 
" إن بإمكان الجميع تحسين إبداعهم إذا ما استطاعوا تعلم القفز بخيالهم de Bonoيقول دي بونو 

، وعلى  (143,2018 بأسلوب مبتكر وفعال، وتحسين االبداع ليس حكرًا على المتفوقين")الفاخري,
هذا األساس يمكن أن يقوم الفنان بتحفيز أفكاره والخروج بها عن المألوف، فتصبح العملية اإلبداعية 
لديه عملية ممنهجة وذات قرارات واعية تستوعب الظواهر والمفاهيم والصور المحيطة و تختزلها في 

ها بصورة جديدة تركيبها وتقديمعمل فني ابداعي يقوم ببلورة تلك األفكار والمفاهيم  وإعادة صياغتها و 
تثير األسئلة لدى المتلقي أكثر من تقديمها إلجابات، فهي بذلك تستغل نقطة هامة عند المتلقي وهي 

 ادراك العمل الفني وتأويله تبعًا لخبراته و نظرته الذاتية.

تلك التغيرات توقف ت ولمالمعاصرة  والفلسفيةمتغيرات الفكرية وفن الخزف من الفنون التي تأثرت بال
ها التجربة الجمالية ككل من بداية تناول الخامة ومعطياتبل أثرت على  الخزفي،عند حد الفكرة والشكل 
مالية خزفية لتقدم تجربة ج عرضه،طريقة  وصواًل إلىالمضمون الذي تقدمه التكوينية والشكلية إلى 
 من حيث االبداع في الفكرة والتناول الشكلي. تتسم بروع المعاصرة 

 مشكلة البحث: 

 .المعاصر يكيف يمكن أن تؤثر العملية اإلبداعية في الفن على الشكل الخزف

 فرض البحث: 

  المعاصر. يلها تأثير على الشكل الخزفيفترض البحث أن العملية اإلبداعية في الفن 

 اهداف البحث:  

 المعاصر.الوقوف على تأثير العملية اإلبداعية بمعطياتها المختلفة على الفن  -1
رصد التغيرات الشكلية التي طرأت على الخزف المعاصر من حيث تناول الخامة  -2

 والتشكيل. 
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 أهمية البحث: 

البداع عند مظاهر اإليجاد العالقة بين  في الفنعلى الشكل يرصد البحث تأثير العملية اإلبداعية 
 الخزفي المعاصر.وبين التغيرات التي تطرأ على الشكل  الفنان الخزاف

 حدود البحث:

 الخزف.يتناول البحث موضوع االبداع وتأثيره على حدود موضوعية: 

 المعاصرة.يتناول البحث االعمال الخزفية حدود زمانية: 

 منهج البحث: 

 يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي. 

 مصطلحات البحث: 

)المعجم  ُتحِدث  اثرًا خاصاً ج عمليات : جملة من اعمال متصلة  عمليةالعملية اإلبداعية: 
 ( ، 868 ,1989العربي األساسي,

يعني يأتي البديع أو يوجد من عدم, ولهذا يقال إن اإلبداع إحداث « يبدع»في اللغة العربية :  االبداع

"القدرة على التفكير التغييري *جيلفورد ,يعّرفه  (53 ,1996شيء على غير مثال مسبوق.)وهبه, 

 convergent( في مقابل القدرة على التفكير التقريري)  divergent thinkingأو االفتراقي )

thinking   والمقصود بالتفكير التغييري هو التفكير الذي ينظر إلى الموضوع بأكثر من اتجاه )

" 2-1+1التقريري هو يعتمد على الحقائق الثابتةويقترح أكثر من حل للمشكلة الواحدة, اما التفكير 

 .( 14,2003)عويس,
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لتي تؤدي العقلية واالنفعالية اأنها سلسلة من العمليات التراكمية  اإلبداعية:وتعرف الباحثة العملية 

او تؤدي إلى استحداث موضوع لموضوع سابق  ظهور فكرة ومنظور مستحدث غير مسبوق إلى 

 جديد كليًا.

نسبة إلى الّشكل وهو ما يتصل بالظاهر دون ، شكلّي ج أشكال : هيئة الشيء و صورته : الشكل

 ( ،699 ,1989)المعجم العربي األساسي, أو بالشكل دون الجوهر.الباطن 

: يعّرفها معجم المعاني الجامع من مصدر ُمعاَصَرة وهي معايشة الحاضر معاصرة: المعاصر

 منجزاته العلمية والفكرية وتسخيرها لخدمة االنسان.اإلفادة من كل و بالوجدان والسلوك 

 االطار النظري: 

 المحور األول: مفهوم العملية اإلبداعية وأثرها على تناول الفن المعاصر.

 المحور الثاني: االدراك عند المتلقي كجزء من التجربة الفنية المعاصرة.

 المحور الثالث: مفهوم الشكل في الفن ودوره في التجربة الخزفية المعاصرة. 

 مفهوم العملية اإلبداعية وأثرها على تناول الفن المعاصر.المحور األول: 

أو اختراع أو ابداع شيء جديد و االبداع   imagineيعّرف التفكير اإلبداعي أنه " القدرة على التخيل
من العدم، فاهلل وحده القادر على ذلك_ و لكنها القدرة على توليد أفكار  ليس هو القدرة على الخلق

أو نواتج جديدة عن طريق التوليف أو التعبير أو االشتقاق أو التوليد أو صياغة ألفكار أو نواتج 
، ومن المعروف أن الفن المعاصر يبحث دائماً على الفكر أو المفاهيم  ( 20, 2020موجودة" ) دله،
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مون من الفكرة أو المض ة التي تساهم في انتاج اعمال فنية غير مسبوقة سواء في تناولالمستحدث
ي دخال التكنولوجيا فزاوية جديدة، أو من خالل استخدام مستحدث للخامات أو التقنيات ،أو حتى ا

 .تدخل ضمن العملية الفنية لتعطيها صفة االبداعإمكانات جديدة  للوصول إلىالعملية الفنية 

و يعتبر  ،تساعدهعوامل الفن إيجاد اشكال و أفكار جديدة فانه يحتاج إلى وحتى يستمر اإلبداع في 
صور في مفهومه العام هو توالخيال االبداع، الخيال من أهم العوامل التي يمكن أن تساعد الفنان في 

قيقة رؤية الحوهو عكس الوعي الذي يتصف بالعقالنية و أشياء غير موجودة في العالم الواقعي 
الخيال هو الهروب من الوعي الصارم الذي يفرض القيود و يخنق فإن والواقع ، وبحسب ارسطو 

االبداع، ونستطيع القول أن االبداع هو حالة وسط بين الالوعي الذي ينطلق فيه الخيال ويشّكل 
من خاللها  مالصور واالشكال كيفما يشاء وبين الوعي الذي يستطيع أن يضع المنهجية التي سيت

أنه " التصرف الفكري التخيل اإلبداعي   Duffyويعّرف  ،تطبيق تلك الصور التخيلية في إطار الواقع
ن بعض، بعضها مية، وابتكار صورًا حديثة من تآلف تلك المدركات في المدركات الحسية، والوجدان

ان االبداع ومن هذه المقاربة نجد ، (47،2017ور، أبوشا" )لتكوين شكل جديد، أو هيئة ال مثال لها
مكنه ي واالدراك حتى يستثمر ذلك الخيال بطريقه تعيحتاج للخيال ولكنه في ذات الوقت يحتاج للو 

 .منطقية على ارض الواقعالتعبير عن ذلك الخيال بطريقة من اإلنتاج و 

ر عمقًا ومن هذه وتجعلها اكث التجربة الفنيةوالتفكير اإلبداعي له سمات تمّيزه وبالتالي تؤثر على 
السمات " توفير بدائل عديدة لحل المشكلة، تجنب التتابعية المنطقية، وتجنب عملية المفاضلة 
واالختيار، البعد عن النمط التقليدي الفكري، تعديل االنتباه إلى مسار فكري جديد")احمد, 

ع أن نستبعد من اذهاننا جميع طرق التي تمكننا من االنطالق نحو االبدا ، ومن اهم ال(10,2012
للنتائج وأن تكون اذهاننا اكثر انفتاحًا على جميع االحتماالت وعدم االفتراضات السابقة والتوقعات 

تعيدنا و طأ بناًء على ما اعتادت عليه اعيننا، فالمقارنة قد تقتل االبداع قياسها بطريقة الصواب والخ
فكار تقنيات والخامات واألساليب الفنية بل يمتد إلى األوهذا ال يقتصر فقط على الإلى نقطة الصفر، 

فالنمطية المقولبة تجاه الموضوع والتي تم اكتسابها على مدى حياة الشخص والموضوعات أيضًا ، 
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يمكن أن يتحرر منها الفنان المبدع ليرى الموضوع من زاوية جديدة وبالتالي يوّجه انظار المتذوقين 
 للموضوع بشكل جديد.

ى اثارة ويتطلع إلن االبداع في الفن والذي ينبغي فيه أن يبحث الفنان عن االصالة والجدة كما أ
الفنان أن  Henri Bergson فتبعًا لهنري برجسون ليحقق ركن هام من اركان االبداع، االنفعال 

جديد فعال بذلك يسعى إلى اثارة انفإنه تحقيق سمة االبداع في عمله الفني العظيم حينما يسعى إلى 
انفعاالت نعهدها من قبل، و احاسيس جديدة، وعواطف لم لد في انفسنا و ويتميز باألصالة بحيث أنه ي
ذي ال يتجاوز ال، واالنفعال هنا ال يعني به برجسون االنفعال السطحي لم نكن نعلم بوجودها دواخلنا

كارًا جديدة ويثير داخلنا افويصل إلى مستوى التفكير المشاعر األولية، بل هو انفعااًل يهز الوجدان 
يبدأ من ، فاإلبداع  (23,1988إبراهيم,)اواًل واخيرًا لذلك يقر برجسون أن االبداع انما هو انفعال 

 نفعال.ثم يصل للمتذوق من خالل االصفًة و مضمونًا ثم يحمله العمل الفني الفنان 

ويختلف الموضوع في الفن عن المضمون في الفن، حيث أن الموضوع يمكن أن يختاره الفنان 
ويحدده مسبقًا ويحدد طريقة للتعبير عنه، والموضوعات في الفن متنوعة مثل الطبيعة أو التاريخ أو 
االنسان أو البيئة وغيرها، أما المضمون يمكن أن يكون أكثر اتساعًا ليشمل مقصود الفنان و 
التأويالت والمضامين المتنوعة التي ُيسقطها المتذوقين على العمل الفني، لذلك نجد االبداع يكمن 
في اختيار الموضوع و التعبير عنه و في القدرة على فتح دائرة التأويل واستيعاب المضامين المتنوعة 

 في العمل الفني ، حتى تكتمل التجربة الجمالية من أغلب جوانبها. 

 الفن من ناحية التقنية:  االبداع في -أ
مسيطرًا على الخامة و عالمًا بخفاياها تجعله  الفنان، ألنهاتلعب الخبرة دورًا هامًا في حياة 

مثلمًا  فإن التجربة عادًة تؤتي ثمارها بنجاح ،وبالتالي حينما يحاول تحقيق نتائج مستحدثة بها 
وهي نحاتة معاصرة تستخدم االلمومنيوم   Dorit Levinsteinفنشتانين ليدوريت قامت الفنانة 

هو التناول المستحدث ، كما أن ما يميز اعمالها التي تضج باأللوان والبرونز في اعمالها 
تي توصلت لها ال، والحيويةللمنظور والخط والكتلة في منحوتاتها التي تتميز بالتداخل والرشاقة 
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 النحتية البارعة للمجسماتمن خالل تنفيذ تقنيات مبتكرة من السكب والصب والمعالجة السطحية 
 لتكسبها صفة االبداع والمعاصرة.

وقد اضفت عليها األلوان المعالج قامت الفنانة باستخدام األلومنيوم (  1) شكل  ففي المجسم
ة، حيث اننا نشعر انها قامت بعمل خليط لعدة اتجاهات بين توحي بالمعاصر حيوية و براقة 

 بطريقة مبتكرة وابداعية.المدرسة الوحشية والبوب ارت 
 

 
 ( 1شكل )

Dorit Levinstein ,The Beatles مجسم من األلومنيوم المعالج , 

 

 تطوير وتجديد لتقنيات الرسم حيث( 2شكل )  Tony Orricoتوني اوريكو ونجد عند الفنان 
الفنية معاال إلنتاج االواستخدم الفنان جسده كأداة رسم تقنية تناول اللمفاهيمية في أنها امتزجت با

اشكال جيومترية تظهر من من خالل االشكال الهندسية من دوائر و  ،ليؤكد معلى مفهوم الالنهائية

ابيض، وتباين اللون األسود مع اللون األبيض و تتباين معلى سطح خالل حركة جسده الاتكررة 

ن ياكن أجسده ومعضالته، وهذه التقنية معلى الرغم من أنها الظالل ودرجات األسود تبعاً لحركة 

يعتبرها البعض تقليدية إال انها تتغذى بالافهوم الذي يقف خلفها مثلاا فعل جاكسون بولوك 

 .)امعاً مفاهياياً للون مستحدثاً لم يسبقه أحد اليه من قبلابدباأللوان معلى السطح األبيض ليخلق 
https://www.itsliquid.com/tony-orrico.html ) 

 

https://www.itsliquid.com/tony-orrico.html
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 (2شكل )

 Unison symmetry standing ,Tony Orrico , عبر جسد الفنانلوحات باستخدام تقنيات رسم 

 

 

 

 

  الخامة:االبداع في الفن من ناحية  -ب
للتفكير في موضوع االبداع من ناحية الخامة يجب أن نفّرق بين موضوعين وهما موضوع 

دام استخالخامات المستهلكة و إعادة تدويرها و استخدامها في الفن وبين موضوع استخدام 
لتشكيلية، افي صنع عمل فني يستفيد من مواصفات تلك الخامة الشكلية وامكاناتها خامات جديدة 

مل الفني في تناول العخلف استخدام تلك الخامة  كما نالحظ ايضًا أن المفهوم والفكرة تقف أيضا
ن المفهوم ، واالصح ابأبعاد جديدة فمن الخطأ االعتقاد أن المفهوم يتبع الخامة و يتكون تبعًا لها

 ذهنل حتى يصلوا من خاللهاوالفكرة هما اللذان يحددان الخامة التي سوف يتشكالن بها و 
ايضاحًا  Weiwei Ai ملموسة كواقع حقيقي، ونجد في العمل الفني للفنانفي صورة المتلقي 
سيط من الو ستخدام خامة جديدة في الفن أو وسيط جديد يقوم الفنان فيه بإخراج ذلك لمفهوم ا

 الكينونته وهيئته إلى كينونة و هيئة جديدة يدخل فيها ، بحيث أن المتلقي أو المشاهد يكاد 
استخدام الفنان ( 3كجزء جديد من هذا العمل الفني، ونجد في شكل )يتعرف على الوسيط إال 

بطريقة إبداعية مبتكرة نجد فيها سمة مهمة من سمات االبداع وهي تعديل لعجالت الدراجات 
حيث أن الفنان قد استفاد من الشكل الدائري للعجلة لتدخل ضمن مفهوم التفكير في مسار جديد 

دخال المشاهد في العمل الفني ليصبح ضمن الدائرة االعمل الفني الذي يسعى اليه الفنان وهو 
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-https://www.weinerelementary.org/new-media ياة.لعجلة الحالالنهائية 
art.html 

 

 , عمل فني تركيبي  Forever Bicycles  ,Ai Weiwei  ,2011( , 3شكل )

دائماً ما تدور حول موضوع الحركة والصوت   Zimoun زيمون  إن االعمال المركبة في اعمال الفنان
وتختلف العناصر التي يستخدمها الفنان في كل مرة ، وهما وجهان اساسيان من أوجه الحياة لدينا ، 
الورق أكياس وتارة يستخدم  ( 4شكل ) مع المحركاتوفي كل عمل فني فنجدة تارة يستخدم الخشب 

شكل هواء  مع مراوح الالتي تستخدم في التغليف  لفلينوتارة يستخدم قطع ا( 5شكل ) مع المحركات 
 ( 7شكل )مع الهواء من البولي ايثيلين وتارة أخرى يستخدم قطع كبيرة ( 6)

 

 (5(                                                                     شكل )4شكل )

 

https://www.weinerelementary.org/new-media-art.html
https://www.weinerelementary.org/new-media-art.html
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 ( 7(                                                                 شكل )6شكل )                         

  

ي هالمستخدمة في اعماله الفنية وقد يفهم البعض أن الخامة هنا  و نالحظ هنا اختالف العناصر
الباحث ناقد و الفعلية للمجموعة تلك العناصر المتنوعة من ورق وخشب و خالفها، ولكن الحقيقة 

الفني أن الخامة هنا اعمق من مجرد عناصر شكلية بل الخامة الحقيقة هنا والوسيط الحقيقي خلف 
وهما الخامات المستحدثة والمبدعة في الفن المعاصر فنجد أن تلك االعمال هي الحركة والصوت 

بيه ي انتاج اعمال فنية تركيقد ابدع فجميع اعماله تدور حول موضوع الحركة والصوت ومن خاللها 
يمون ز هي أحد سمات االبداع فالفنان غاية في التعقيد والجمال والتنوع وإذا ما اعتبرنا أن الطالقة 

Zimoun   كثيرة تركيبية في متاحف مختلفة استحدث من خامتي الصوت والحركة فقط اعمال قد
-https://www.ignant.com/2021/03/03/zimouns-extraordinaryحول العالم. 

mechanical-installations-are-an-immersive-experience-of-sound-and-
motion/  زيمون () فيديو يوضح اعمال الفنان . 

د اثرت على قإن العملية اإلبداعية في الفن والرغبة في تقديم االعمال بطريقة مستحدثة ومبتكرة 
ائمة في البحث ورغبة دتناول الفن المعاصر بشكل كبير فأصبح الفنان دائمًا في حالة توتر إيجابي 

ح يبحث فأصبتناول الفني ألعماله، وموارد جديدة تساعده في تحديث الفي كل اتجاه عن مصادر 
في الخامة و يبحث في التقنية ويبحث في عالم التكنولوجيا ويبحث في علم الفيزياء و مخرجات 

توجه ي للخروج بتوليفة جديدة تمكنه من استحداث اعمال فنية بطريقة إبداعية، وألن الفنانالكيمياء 

https://www.ignant.com/2021/03/03/zimouns-extraordinary-mechanical-installations-are-an-immersive-experience-of-sound-and-motion/
https://www.ignant.com/2021/03/03/zimouns-extraordinary-mechanical-installations-are-an-immersive-experience-of-sound-and-motion/
https://www.ignant.com/2021/03/03/zimouns-extraordinary-mechanical-installations-are-an-immersive-experience-of-sound-and-motion/
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تلقي على عدة جمهور المبشكل أو بآخر فإنه يؤثر ويتأثر بهذا الهور المتلقي فإنه بأعماله إلى الجم
ة في الفن في موضوع العملية اإلبداعيفهذه العالقة بين الفنان والمتلقي تقوم بدورها اصعدة ونواحي 

 المعاصر.

 عاصرة.كجزء من التجربة الفنية الماالدراك عند المتلقي  الثاني:المحور 

ل االعجاب أو النفور بال يقتصر على المشاهدة و المتلقي أو المتذوق في الفن المعاصر دور إن 
تعدى ذلك ليصبح دوره فاعاًل في العملية الفنية، فاإلبداع أو العملية اإلبداعية المبتكرة المعاصرة 
 أصبحت تعتمد على المتذوق بعدة اشكال وعلى عدة أصعدة، فمن االعمال الفنية ما يعتمد على

ي الفن التفاعلي مثلما نرى فالتجربة الفنية في جسدياً وحضوراً حينما أدخلته كعنصر أساسي المتذوق 
interactive art  نجده احيانًا في بعض تجارب فن التجهيز في الفراغ ، أو مثلماinstallation 

art  ،ني حتى يقوم الف وفي بعض األحيان تعتمد التجربة الفنية على ادراك الفنان وتأويالته للعمل
عمل الفني من خالل إيجاد عدة تأويالت وتفسيرات له مثلما نرى في الفن المفاهيمي بدوره في اثراء ال

conceptual art  ، فالتجربة الجمالية في حقيقتها هي حالة ادراكية لها شروط خاصة ضمن
تأويل مضاف لها إدراك و المنظومة العقلية والحسية لتحقيق نوع من الفهم المقارب لمقصود الفنان 

المتذوق، وتتحقق التجربة الجمالية إذا كان المتلقي جاهزًا لإلدراك الغير مبني على توقعات مسبقة، 
فالتوّقع في بعض المواقف الفنية أو التجارب الجمالية قد ُيخرج العمل الفني من السياق األصلي، 

مية عنصر المفاجأة أو صدمة المتلقي لذلك نجد أن بعص االعمال الفنية المعاصرة أكدت على أه
 ومخالفة توقعاته حتى تتحقق فيها التجربة الجمالية المرجوة و ترك األثر في النفس.

والعمل الفني المبدع من الناحية الجمالية ال يمكن أن يحقق تجربة استطيقية كاملة من دون أن 
لجمال بشكل كامل، ولذلك فإن علماء ا يكون المتذوق واعيًا بالقدر المطلوب ليعيش التجربة الجمالية
 قد حددوا سمات معينة للتجربة واالستجابة الجمالية وهي: 
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: التوقف واالستغراق في حالة المشاهدة والتأمل وحينما يحدث ذلك فإن النشاط الذهني االرادي أوالا 
جل حالة من أ يتوقف عن محاولة أن التحليل وإيجاد تشبيهات أو عالقات مرتبطة داخل العمل الفني

 من التعايش واالستجابة للموضوع الجمالي في ذاته.

: العزلة بمعنى أن التجربة الجمالية لها قدرة انتزاعيه هائلة ألنها يمكن أن تضعنا في مواجهة ثانياا 
مغلقة أمام العمل الفني بحيث تلغي من ادراكنا كل شيء ماعدا األثر الفني فنشعر اننا قد خرجنا 

 محيط لبرهة وعشنا تجربة مختلفة مع هذا األثر.من العالم ال

: اإلحساس بأننا موجودين أمام ظواهر ال حقائق كون أن التجربة الجمالية ليست بالضرورة أن ثالثاا 
بل يكون االهتمام منصبًا على الشكل  بالمضمون تتسم بالواقعية لما لها من طابع ظاهري فال نهتم 

 وجمالياته الخارجية.

قف الحدسي ومعنى ذلك أن السلوك الجمالي ال يرتبط بالضرورة باالستدالل والبراهين : المو رابعاا 
والحقائق العلمية أو البحث العقلي بل احيانًا يكون الحدس هو رائدنا بالعيان المباشر واالدراك 

( 2016المباغت، فبحدسنا يمكن أن نعجب أو ننفر من العمل ألسباب يمكن أن تكون مبهمة. )جرار,
ذلك فإن التجربة الفنية تبدأ من النشاط اإلبداعي لدى الفنان وتستكمل من خالل التجربة الجمالية ، ل

 عند المتذوق.

إن عالقة العمل الفني هي عالقة اتصال و انفعال وجداني تبدأ من الفنان و تصل إلى المتذوق 
دأ استقراء حل متعددة " يبككل، فقراءة العمل الفني تمر بمرا الفنيةالذي يؤثر بدوره على التجربة 

النص من الحواس فالمدركات ثم الفكر، وصواًل إلى المشاركة الوجدانية، سلبًا أو ايجابًا، وانتهاء 
( ، و يعتبر االدراك من أهم مراحل 126,2003بموقف واٍع من مجمل العمل البصري" ) أبو رزيق,

الحكم  أمام الحواس قيمتها الجمالية فيتمقراءة العمل الفني كونه هو الذي يعطي للتشكيالت الماثلة 
من خالل ما تم ادراكه على العمل الفني بأنه يثير لدينا االنفعال أو ال يثير لدينا أي مشاعر على 

 اإلطالق. 
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يجب أن نفرق بين ثالث مفاهيم أساسية قد تختلط عند بعض  باإلدراكوللحديث عن عالقة الفن 
يجب و بثالث نقاط أساسية وهي الفن والجمال واالستطيقي الفنانين والنقاد وحددها جيروم ستولنتز 

علينا أن نكّون فهمًا عامًا عن تلك المفاهيم الثالث حتى يكون تفسيرنا وفهمنا للعملية اإلبداعية اكثر 
عني به جاذبية نهو صفة بشري الذي يقوم الفنان بصنعه ، والجمال لى اإلنتاج الدقة ، فالفن يطلق ع

لألعمال  مثلما توجد في النتاج البشري األشياء من الناحية البصرية وهذه يمكن أن توجد في الطبيعة 
رج انيًا خاذهنيًا ووجد، أما استطيقي وهو ما يدور حوله البحث الحالي نعني به ادراك األشياء الفنية

وهنا نحتاج لعمليات عقلية من التداخل والربط واالستدالل و غيرها من العمليات نطاق المنفعة ، 
ق وبالتالي تقديره لما يحمله من سمات يمكن أن نطلالعقلية التي تؤدي بنا على ادراك العمل الفني 

 مبدعة أو إبداعية. عليها صفة 

ية، الفن العمليةفي  اعلفالفن المعاصر قد ادخل المتذوق أو المتلقي كجزء وخالصة القول أن 
وأصبحت العملية اإلبداعية تعتمد عليه بشكل أو بآخر، ليس فقط من خالل االحكام التي يطلقها 
وهو خارج التجربة الفنية بل ايضًا تعدت تجربته الفنية نطاق االحكام والتأويالت واصبح هو ذاته 

صبح تلحكمه أهمية كبرى التجربة الفنية بل األهمية  يبقىويمكن أن ال ر العمل الفني يدخل في اطا
 لعمل الفني فعليًا.في الدور الذي يقوم به داخل ا

  الخزفية المعاصرة. اإلبداعية تجربةال فيفي الفن ودوره مفهوم الشكل  الثالث:المحور 

 تم التطرق لها ضمنإن موضوع الشكل والمضمون أو الصورة و المادة من أكثر الموضوعات التي 
 وحتى أن بعضًا من االتجاهات كانت تنتسب إلى واحداً سياقات النقد والتذوق الفني ونظريات الفن 

ز في اعمالها التي تركالشكلية  سةفي تناولها الفني وانتاجها ، فنجد االتجاه الشكلي أو المدر منهم 
على الشكل وتقصي المضمون، أو نجد االتجاه المفاهيمي الذي يضع للفكرة أو المفهوم الهيمنة 

و بالتالي يصبح الشكل أداة فقط يقتصر دورها على إيصال ذلك المضمون فال على العمل الفني 
ندما نذ زمن ارسطو عومرات أو جماليات شكلية في بعض االعمال الفنية، تصبح هناك أهمية لمها

يحاولون التأكيد على أن الشكل هو الشكل ألول مرة نجد الفالسفة منذ ذلك الحين طرح موضوع 
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 ا،الذي بدونه تضيع العملية الفنية بمجملهالروحي الجانب الجوهري في الفن وهو الجانب األعلى 
م يتحقق ثإلى شكل  بأقصى مدى لتتحولالشكل هو جوهر الواقع وروحه الذي تذوب فيه المادة ف

شكل ما ان الوقد أكد افالطون شكل، الكمال في ذلك الشكل ثم يتحقق الكمال بذاته من خالل هذا ال
م مزيج فكل شيء في هذا العالحتى يصبح لها كيان روحي، هو إال فكرة تحاول المادة التغلغل فيه 

زادت درجة الكمال وكلما تغلب الشكل على المادة وقّل االنغماس في تلك المادة من شكل ومادة 
ها اصبح هو ألن الشكل فيعتقد الفالسفة أن الرياضيات هي أكثر العلوم كمااًل التي يبلغها، لذلك ي

ل في بقوله : انني أصنع الشكاحد صّناع اآلنية الخزفية عن تجربته ، " وقد عبر  المضمون تماماً 
بمعنى أنه يقوم  (226،2016صقر، )، ثم أصب فيه كتلة الخزف الخالية من التشكيل"البداية 

عتبرها والفكرة ثم بعد ذلك يستخدم المادة التي يبصنع الشكل الذي يتضمن الجوهر والقصة المضمون 
فالشكل هو  ،رته التي يتهيأ داخلهاحيزه ومكانه في العالم المادي وصو وسيط فقط ليأخذ ذلك الشكل 

 الحقيقة الكامنة والكاملة في الفن. 

لى ولكن للوصول على مستوى أععلى الموقف الجمالي  وهيمنتهفن الخزف له ثقله والشكل في 
عتباره كالنية والتي تؤكد على أهمية الشكل باللشكل في الخزف يمكن أن نتتبع مفاهيم المدرسة الش

من خالل البعد عن المحاكاة للطبيعة والتوقف عن تتبع حياة الفنان  العملية الفنيةهو األهم في 
ومحاولة فهم مغزاه في هذا العمل الفني، فالنسبة للمدرسة الشكلية فإن دور الفنان ينتهي عند االنتهاء 

تذوقين مويبدأ هذا العمل في مرحلة جديدة تعتمد على التأويل والتفسير من خالل المن العمل الفني 
 بحيث ان الشكل هنا هو األهم وهو ما يستند عليه العمل الفني تمامًا. ، 

لخالص افي الخزف من خالل االعتماد على الشكل لتحقيق االبداع  حينما يسعى الفنان ،والسؤال هنا 
الذي سينتج عنها، نستطيع القول أن الفنان حينما يتحرر من  دون محاكاة، فما هي الطريقة وما

، فسهبهيئته الخالصة بحيث يعبر عن نبصفة عامة ، ويعطي الفرصة للشكل في الظهور المحاكاة 
والتي *يجنح الخزف للظهور بشكله الخالص سيبدو من الصحيح أن نتطرق إلى الفينومينولوجياوحينما 

قات ونستكشف األنظمة والعالمل الفني انطالقًا من بنيته الداخلية تؤكد على أهمية ان نقارب الع
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نتذوق المسبقة و داخل النص إلى خارجه وليس العكس، ونبتعد عن االفتراضات  به، منوالدالالت 
شكيلية و إمكاناتها الت، عندها سيكون االبداع قائمًا على خواص الخامة العمل كما بشكله القائم امامنا

 محاوالت التجريب في تلك الخامة للوصول إلى صفات شكلية متميزة. و 

وللوصول الى فهم أوضح لمفهوم الخامة والمادة وعالقتهم بالشكل في الفن عمومًا وفن الخزف 
خصوصًا نستطيع القول أن الطين خامة أولية بطبيعتها التكوينية فهي ليست وليدة مختبر، لذلك 

هرية، لذلك حينما يبدأ الفنان في تشكيلها فإنها تفرض حضورها هي تحمل صفة الكينونة الجو 
وكينونتها عليه، بداية من مصدرها ولونها وصواًل إلى حالتها وقت التشكيل بين اللدونة والصالبة 
وملمس سطحها انتهاًء بتفاعلها مع الحرارة والظروف المحيطة، ويتحدث السعيدي عن أن الفنان 

ي محاولة تشكيل خامة الطين لتصبح ذات قيمة جوهرية تحمل قيم جمالية الخزاف وجهده اإلبداعي ف
وعالقة المادة بالموقف الجمالي ككل ويقول " المادة التي صنع منها العمل لم تعد مجرد شيء صنع 
منه وانما أصبح غاية في ذاته تمتلك كيفيات حسية خاصة من شأنها أن تعين على تكوين الموضوع 

إلى الصورة المرنة التي تتكيف من المادة الجامدة فالفن هو انتقال ( 58,2018،الجمالي" )السعيدي
ي الروح تحاكو الصورة المتكونة منها وتصبح تلك المادة مجردة من المنفعة مع مشاعره و عواطفه 

 واالنفعال وتثير اإلحساس بالجمال داخلنا.

 

 

 

ما هوسلر ه، ومن المفكرين الذين اهتموا وهو مايعرف بعلم الظاهر أو الظاهراتية  الفينومينولوجيا:*
Husserl   وهايدجرHidger  ، االتصال بالوعي واالدراك اكثر في تذوق العمل الفني ويهدف إلى

 المنهج في الفينومينولوجيا إلى عودة األشياء في ذاتها.ويهدف إلى 
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الدراك التي يعتمد على العقل و اتتميز بأنها ثمرة االبداع اإلنساني ن الشكل أو الصورة في الفن إ
أن  السفةويعتقد بعض الفوتحليل العالقات والعناصر ثم إعادة  ترتيبها في شكل أو صورة فنية 

ثير داخلنا يالجمال الفني المستمد من الطبيعة أكثر جمااًل من الطبيعة ذاتها حيث أنه الجمال الفني 
ب العناصر في إعادة ترتيبإحساسنا أنه نتيجة جهد انساني مشاعر وجدانية وانفعااًل وجدانيًا متأثرًا 

ع هللا التي هي من صنداخل العمل الفني وهذه ال يتنافى من مشاعر التقدير للجمال في الطبيعة 
الفن  وحانية، أما الجمال فيرب العالمين فالجمال في الطبيعة هو شيء رباني يثير داخلنا مشاعر ر 

إلنسان، هبة من رب العالمين لحيث أن العقل واالدراك هما أيضاً انفعالية يثير داخلنا مشاعر إنسانية 
انية في تلك القدرة اإلنسلذلك حينما نتفاعل وجدانيًا مع عماًل فنيًا ونصف بالجمال فهذا يدل على 

ولتوضيح مفهوم الشكل أو الصورة في العمل الفني ية، محاورة الخامة والمادة والصورة بطريقة إبداع
" إن النشاط الفني هو في حقيقته عملية انتقاء وتنظيم لمادة مستمدة من الطبيعة أو نستطيع القول 

فقد تكون المادة التي يفرض عليها الفنان صورة معينة ألواناً أو أشكاالً أو أصواتًا من الحياة اإلنسانية 
 Abstractأو أفكارًا أو عواطف ومن هنا تقترب الصورة في أحد معانيها من العنصر المجرد 

Element(55,2013," )مطر. 

ي حياته بما يمكن أن يستفيد منه االنسان فمن خامة نفعية يرتبط انتاجها  يالخزفاإلنتاج لقد انتقل 
زف قد وهذا التوجه الجديد لفن الخمادية، انتاجًا فنيًا جماليًا ليس له أي أغراض نفعية اليومية إلى 

دًا كبيرًا فبعد أن كان يعتمد اعتمافي تقنيات الخزف صاحبه نقلة كبيرة إبداعية من الفنان الخزاف 
لمكائن الصناعية يستخدم ا فأصبحتعقيدًا واتساعًا  أكثرأصبحت التقنيات دوالب في التشكيل على ال

لشكل فيه ، يكون اات خاصة به للخروج بشكل خزفي معاصرواألدوات المتطورة أو حتى ابتكر تقني
ح أكثر تقديرًا من ذي قبل واصبأصبحت النظرة للخزف ، فمسيطرا على المشهد الجمالي والفني

 .ينافس باقي الفنون التي كانت تصنف بأنها فنون جميلة و ابتعد بذلك على النظرة التطبيقية له

 تقنيات التشكيل: االبداع في الخزف من ناحية  -أ
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ابدعوا في التشكيل الخزفي وخرجوا بأشكال خزفية غاية في الجمال واالبداع من الفنانين الذين 
Alberto Bustos  لم يحاكي الطبيعة بل عبر عنها في أشكال غاية في حيث أنه وكما قلنا سابقًا

اع من خاللها التي استط االبداع في طريقة التشكيل والتقنيات التشكيلية بحيث كان( 8)شكلالجمال 
نتوصل  اإلمكان أنمعقدة ودقيقة جدًا وفي بعض األحيان نكاد ال نتوقع أن بالخروج بأشكال خزفية 

يبدع في  تطاع أناسخامة قابلة للكسر، ولكن الفنان البيرتو لتلك النتائج مع خامة الطين كونها 
 .لمعتادة إلى حدود جديدة إبداعيةخامة الطين وخرج بالشكل الخزفي من حدوده ا التعامل مع

 

 ( 8شكل رقم ) 

 مجسم خزفي البيرتو بوستوس ,   Alberto Bustosالفنان 

https://www.albertobustos.es/en22/#&gid=1&pid=10 

 

 

ي التناول فيمّثل تحديًا كبيرًا وابداعًا للفنان من حيث التحدي الذي قام به العمل الخزفي هذا إن 
من المعروف و التشكيلي للمجسم الخزفي من حيث التكرارات المتعددة للشرائح الخزفية بدقة متناهية ،

أن خامة الطين خامة يصعب التعامل معها وتنفيذ بعض التصاميم بها كونها قابلة للكسر وهشة في 
يتمثل االبداع لدى الفنان في أنه أعطى األولوية األولى للشكل مرحلة التشكيل والجفاف، ولكن 

https://www.albertobustos.es/en22/#&gid=1&pid=10
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ثر من قيمة يأخذ أكقابلة للكسر و من ثم النجاح في التشكيل، والشكل والتحدي في تنفيذه بخامة 
خط الخارجي يتماشى مع الجمال التصميم و الفراغ الداخلي الذي يعطي اتزاناً للتصميم فنية من حيث 

عض يلون ببالبساطة و اللون األخضر الذي للمجسم، كما أن اللون األبيض للمجسم كامل يوحي 
ف الخز   ةلها، واختيار خاماألجزاء يعطي احساسًا بالطبيعة واألرض دون ان يكون هناك محاكاة 

 تمامًا.اقوى باالرتباط بالطبيعة كونه في أساسه خامة طبيعية اعطى احساسًا 

 الفلسفة: و ب_االبداع في الخزف من ناحية الفكر

 من ألعمالها الفنيةانطلقت في تناولها  بأنها  Barbara Nanningتميزت الفنانة باربرا نانينج 
كز الدائرة هو فمر الدائرة، إنها نموذج اصلي، أنا اعمل دائمًا من فتقول "مفهوم الدائرة كفكرة فلسفية 

: التقاط جوهر الحركة والنمو في عملي" ومن هناك تنبثق الحركة، وهذا ما افعلهنقطة استراحة 
https://www.barbarananning.nl/  ،ارتفع الفكر كلما  القول أنه ومن هذا المثال نستطيع

كلما اتجه الفنان اكثر نحو التبسيط في التناول الشكلي ، وهذا ما نراه في  أو الفلسفة عند الفنان
لطالقة ا، ويتمثل االبداع لديها في اعمال الفنانة باربرا حيث انها اتجهت في اعمالها إلى البساطة 

ة، منها إلى تصميم وتنفيذ العديد من المجسمات الخزفيلتنطلق والتنوع من فكرة واحدة وهي الدائرة 
ال الخزفية التي نفذتها مث لألعمالفي الخزف لديها من خالل المعالجات السطحية  ونرى االبداع
 (.9شكل رقم )

 

https://www.barbarananning.nl/
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 (9شكل رقم )

 ، مجسم خزفي باربرا نانينج   Barbara Nanningالفنانة 

https://www.barbarananning.nl/project/terra/ 

ه يجمع بين الشكل الدائري وبين الخط المنكسر وكأنالذي هندسي الخزفي المجسم وما نراه في هذا ال
ي خلط بتقنية ابتكرتها الفنانة وهله معالجة سطحية ب قامتوقد ، والنزولعبارة عن ساللم للصعود 

لعمل يؤكد ان، للو أكثر بحيث يعطي تعتيم مع الرمل إلعطاء الملمس الخشن االصباغ الخزفية 
لشيء وال تجريد لشيء ايضًا الجمال الشكلي الخالص، فهو ليس محاكاة  ( على9شكل ) الخزفي

، ًا بالتفرد يعطي احساسلواختيار لون واحد عمل فني يعتمد على الشكل والتبسيط بصفة عامة  فهو
 عت الفلسفة وعال الِفكر كلما تم اختزال التفاصيل واالتجاه اكثر نحو التبسيط في الشكل.فكلما ارتف

 االبداع في الخزف من ناحية إمكانات الخامة:  -ج

وتفاعلها مع القوى الطبيعية  بجوهرها وخواصها بذاتهاالطين طاقات كامنة تختص إن لخامة 

 Jolan Vanيوالن ڤان ديرويل ومن هذا المنطلق قام الفنان  المختلفة، الخامات االخرى وخواصها 

der Wiel طين نحو المغناطيس من خالل خلط الطين بابتكار اشكال خزفية ناتجة من انجذاب ال

https://www.barbarananning.nl/project/terra/
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سة الخامة واالستفادة من علم ، وهذه الفكرة اإلبداعية جاءت من التعمق في درابمسحوق الحديد

 .فيزيائياً وخواص الخامات الفيزياء 

 
 

 

 ( 11شكل رقم ) 

 ان دير ويل , مجسم خزفي باستخدام قوة المغناطيس ڤيوالن  Jolan Van der Wielالفنان 

https://jolanvanderwiel.com/projects/gravity/exhibitions/cityscapes-gallery/ 

https://jolanvanderwiel.com/projects/gravity/exhibitions/cityscapes-gallery/


 

 

23 

 

 ( 12رقم )شكل 

 الحديد وقوة المغناطيسفيديو يوضح طريقة عمل المجسمات باستخدام 

https://vimeo.com/97903742 

 

الناقوس، والشكل الخزفي هو نتيجة تأخذ شكل مجموعة مجسمات خزفية ( 11ونرى في الشكل رقم )
طريقة بالمخلوط في الطين السائل مع قطعة المغناطيس الضخمة التي تجذب الطين تفاعل الحديد 

، كما أن  https://vimeo.com/97903742 كما نرى في الفيديو حرة، فينتج عنها اشكااًل حرة
تنوعة يعطي الوانًا مالمعالجة اللونية للمجسمات جاءت نتيجة وجود الحديد في الطين والذي بدوره 

قيمتين ي المجسم الخزف لهذا، فنستطيع القول أن  للطينات عند الحريق حسب كثافته في الطين.
ر في االبتكااعالت الخامة مع المغناطيس ، و من خالل تف ليتين وهما قوة التجريد في الشكلجما

 ، حيث أن الفنان ال يمارس أي ضغط علىالفيزيائيةخواصها التعامل مع مادة الطين واالستفادة من 
ستطاع ااالبداع في هذه التجربة الفنية في أن الفنان  يكمنبحرية مطلقة، و الخامة بل يتركها تتشكل 

االستفادة من خاصية من خواص الخامة وهي إضافة ُبعد جمالي للخزف لم يسبقه له احد من خالل 
أما من ، معدن ينجذب للمغناطيس دون أن يغير في خواص الخامة ذاتها إمكانية خلط الطين ب

شبه يسيطر على الموقف الجمالي فهو ال يفإننا نستطيع القول أن الشكل الخالص الشكل هنا ناحية 
ص به، كما الطبيعة بشكل فلسفي خاال يحاكي شيئًا في الطبيعة ولكنه في نفس الوقت يعبر عن و 

رتها في القطع الخزفية ، حيث أنها تتشابه في فكأن االبداع يظهر لنا من خالل التشابه واالختالف 

https://vimeo.com/97903742
https://vimeo.com/97903742
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وتفاعلها مع المغناطيس ولكن في ذات الوقت تختلف كل قطعة عن األخرى على حسب قوة جذب 
 فوق بعضه البعض.المغناطيس وسقوط الطين 

تجاه الفنان أن ا عليها،االعمال الخزفية والتحوالت التشكيلية التي طرأت  استعراضونستخلص من 
دة لألعمال لتجربة الجمالية ويفتح افاقًا جدييؤثر على الشكل الخزفي بشكل عام وبالتالي يؤثر على ا

الخزفية المعاصرة، فاالتجاه إلى التجريد ال يعني أن االشكال سوف تتجرد من الواقع" فالتجريد في 
الفن ال يعني تجرد الفن من الداللة عل الحياة اإلنسانية أو الواقع اإلنساني، وإنما يعني التعبير عن 

أعني دون تمثل لموضوع محدد مستمد من الحياة اإلنسانية" )توفيق, هذه الداللة بطريقة مجردة، 
( ، وهذا ما نراه في االعمال الفنية المعاصرة حيث أنها عبرت عن مواضيع الحياة والكون 20,2016

ن ، فالشكل الخزفي المعاصر ابتعد عن الزخرفة والتزييواالنسان دون أن تحاكيه أو تتمثله شكلياً 
ل الخزفي ، ونرى أن الفلسفة قد أثرت بدورها على الشكأكثر نحو التبسيط والتجريد المبالغ فيه واتجه

ال يحاول أن يفرض على الخامة تمثالت أخرى أو يجعلها تشبه شيئًا آخر غير نفسها فأصبح الفنان 
لى خامة تساعده عل التأكيد عكان يعبر عن مفهوم فكري خالص فإنه يعتبر أن الخزف حتى وإن 

 خواص وجوهر الطين ذاته. تلك الفلسفة من خالل 

 النتائج:

امة لها كخاثرت على الخزف من حيث التناول الفني له أن العملية اإلبداعية في الفن قد  -1
 كبيرة.إمكانيات تشكيلية 

المعالجات االبداع في تغيير خواص الخامة أو حيث من تنوع طرق االبداع في الخزف  -2
 السطحية لها أو تقنيات التشكيل.

ثر نحو التبسيطية لديه يتجه أك الشكل الخزفي  فإنمعينة رتكز الفنان على ِفكر وفلسفة حينما ي -3
 واختزال التفاصيل.

أثرى لكيمياء قد واتطبيقية كالفيزياء سواء الفلسفية الفكرية أو العلوم الدخول العلوم األخرى  -4
 بإمكانات تشكيلية متنوعة.الشكل الخزفي 
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