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 دراسة مقارنة - ناجي وأكرمالخزافين ماهر السامرائي  أعمالتقنية المون في تزجيج 
 احمد جعفر حسينم.م.

 سيراميك /فنون تشكيمية 
 ممخص البحث 

الخزف العراقي  فنيتناول البحث الحالي دراسة مقارنة في توظيف المون في تزجيج األعمال الفنية في       
 ـاىر السـامرائي وأكــرم نـاجي ( )دراسة مقارنة (لمون في تزجيج أعمـال الخزافــين م) تقنية االمعاصر والموسومة 

تم اختيار الخزافين ) ماىر السامرائي و أكرم ناجي ( لما يحممو الفنانين من صفات مميزة وميمة في فن الخزف    
مــخزافين التي دلت عمى عمق العراقي والعربي ، فضال عن كشف الصفات المشترَكة لمون في األعمال الفنية ل

االرتباط الفكري لمخزافين في أظيار األشكال الفنية فضاًل عن صفات مختمفة بالفكرة والمضمون في توظيفيم لمــون 
، مما يترتب عمى الباحث القيام بجمع المصادر واألدبيات والدراسات السابقة ليخدم موضوع الدراسة الحالية ، الذي 

 -ل :تضمن عمى أربعة فصو 
اىتم الفصل األول بمشكمة البحث وأىميتو وأىدافو وحدوده وتحديد المصطمحات )التقنية(، ىدفت الدراسة الحالية  

 إلى   :
التعرف عمى أوجو التشابو واالختالف الجزئي والكمي ) لمــون ( في الزجاج المطبق عمى األعمال الخزفية لمخزافين   

 ماىر السامرائي وأكرم ناجي   
 -ما يخص الفصل الثاني فقد تضمن اإلطار النظري والذي احتوى عمى مبحثين : أما 

 المبحث األول : مفيوم المون في الفنون التشكيمية -1
  المبحث الثاني : تقنيات فن الخزف إلظيار المون في العمل الفني -2

 -أما الفصل الثالث فقد تناول إجراءات البحث :
 ، أداة البحث ، تحميل ومناقشة ) التطبيقات (منيجية البحث ، مجتمع البحث وعينتو 

 الفصل الرابع فقد تناول االستنتاجات أىميا :
  أظيرت عممية التحميل لألعمال الخزفية أن الخزافين أعطيا بعدًا جماليًا باستخدام الخامة وتوظيفيا في العمل الفني

دماجيا وتفاعميا مع ) المون ( وباقي مكونات بأسموب جديد يميل إلى الحداثة ، فضاًل عن جماليا المكتسب بفعل ان
 العمل الخزفي . 

  أظيرت األعمال الفنية الخزفية عن وجود عوامل مشتركة من حيث تكونيا الخارجي المتمثل بحجم الكتمة ، التي
ن ( تتشابو من حيث المظير الخارجي لكنيا تختمف من حيث الفكرة والمضمون ، آذ ييدف الخزاف التأثير بـ) المــو 

 في المتمقي من حيث أن العمل يحمل وظيفة اجتماعية أو اتصالية أو جمالية .
  أظيرت األعمال الفنية عن توظيف الخزافين لمحرف العربي بصورة آيات قرآنية كما في المجموعة ) ب ( او بييئة

ير الخزاف بالموروث أشكال حروفية كما في المجموعة ) ا ( وقد أعطى ذلك انطباعًا حسيًا لممتمقي عن مدى تأث
 اإلسالمي .

 واىم التوصيات :



                            هـ 1213 م  0212 الثاني  المجلد 012   العدد                                                                                                                                                                                                      األستاذ مجلة      

444 
 

أعطاء مفيوم لمون بحيث يشكل اىتماما كبيرًا في الفنون التشكيمية بشكل عام والفنون الخزفية بشكل  -1
خاص ، من قبل التدريسيين والفنانين ونقاد الفن والباحثين في ىذا الميدان كونو يمثل العنصر األساسي 

 ألي عمل فني.
رابطة بين عمم السيمياء ) عمم الدالالت او العالمات ( وبين الفنون التشكيمية بشكل عام  أيجاد جسور -2

 والخزف بشكل خاص.
 الفصل األول

 اإلطار المنهجي لمبحث
  مشكمة البحث 
إن تفاعل عناصر أي عمل فني تشكيمي ألجلل تكلوين بنائلع وعمميلة توظيفلع فلي اتجلا  فنلي      

ضمون الفكلري ويسلعو ورائلع كلل فنلان الجلل وايلة او هلد  ملللا   فهو اكيد ال يخمو من دور الم
فضاًل عن امتالكع دالالت تعبيريلة بلالمون او الشلكل والتلي يسلتخدمها عملو سلطز المنجلز الفنلي 
وهذا ما يحدد تنوع األداء بين الفنانين عبر توظيفهم لمون بشلكل رئيسلي فلي الشلكل بإيلة إخلراج 

 ان عمو العمل الفني  .عمل فني متكامل يعكس ذاتية الفن
فأداء الفنان دخل في مجاالت التنظيم الشكمي عبر اختيار  لممفردة الشكمية من خالل المون       

وانسجامع مع أجزاء العمل الفني   نحلو إدراك متنلاوم ملع عال لات جماليلة ورؤد جديلدة متوازنلة 
فقلد دخلل الملون إطلار القلدرة  مع الفضاء بقصديع التداخل بالفنون التشكيمية   ومنهلا فلن الخلز 

 التعبيرية واإلبداعية في تنظيم العناصر األخرد ) كالخامة والشكل المممس (  .
وبما أن الثقافة تعد احد العوامل األساسية في وعي الفنلان ومدركاتلع الحسلية لاشلياء للذلك      

وانلع وتوظيفهلا بملا فقد انصهرت في عمميلة التوظيل  الفنلي لملون   فقلدرة الفنلان عملو تصلميم ال
يتناسللو وينسللجم مللع عمميللة االبتكللار وتأكيللد وحللدة المفللردات الدالللة عمللو المضللمون   وتنظلليم 
العال لات بمللا يجعللل لللون الشللكل المنجللز تظهللر عميللع سللمات إبداعيللة   لمللا يحتويللع مللن عمميللات 

ثرة فلي بنلاء التزجيج والحرق لتعكس تقنية الفنان بالخامة   وللذلك تعلد الخاملة ملن العواملل الملؤ 
الشكل كونها تسهم في إيجاد العال ة الفاعمة والمتحركة بقصديع الفنلان باعتبارهلا عنصلر محكلوم 
بقوانين نتاجع الفني لمون   فيد الفنان تحول هذ  الخامة من مركبات واكاسيد التموين إللو شليء 

قط الفنلان عميهلا جديد ومختم  تمامًا عن الصورة التي كانت عميها   فهي ال  يملة لهلا حتلو يسل
 دالالت جديدة   فكل األلوان لها ميزاتها وجاذبيتها إذا وظفت بتشكيل جديد لصالز المضمون .

ان كل فنان يتميز عن وير  في توظيفع لالوان وتعاممع مع الخامة إلنتلاج عملل فنلي هلو        
تلأثير  فلي صلياوة  ( فيرجع أسموو المون في الشكل المنفذ من  بل الفنان إللو Styleاألسموو) 

خراج العمل الفني ليمفت نظر المتمقي في كش  األسموو للدد الفنلان   فضلاًل علن ذللك فلالمون   وا 
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هو تعبير عن انفعاالت الفنان ومشلاعر  عبلر إخراجلع لمعناصلر بشلكل متفاعلل عملو سلطز العملل 
 الفني .
فقلد و لع االختيلار عملو وبعد ان أجرد الباحث دراسة مسحية إلعملال الخلزافين المعاصلرين       

الفنان ) ماهر السامرائي ( والفنان ) أكرم ناجي ( فلي الخلز  لملا يحمملع الخلزافين ملن أثلر كبيلر 
جراء دراسة مقارنة  في كيفية توظيفهم لمون وما ميلزهم علن بلا ي  في الخز  العرا ي المعاصر وا 

 الخزافين .
 التساؤالت اآلتية : بحثع من خالل مبررات لمشكمةبناًء عمو ما تقدم ارتئ الباحث ان يضع 

هل يوجد اختال  أو تشابع في عممية توظي  المون لدد الخزافين ماهر السامرائي وأكرم  .4
 ناجي  من حيث صياوة العناصر وأداءها في الوسيط المادي الخزفي ؟ 

 ما هي تقنيات التزجيج التي استخدمها الخزافين في كيفية أخراج المنجز الخزفي ؟ .2
 الالت المون التي استخدمها الخزافين في أظهار الشكل الخزفي ؟ما هي د .3

 أهمية البحث
 -تكمن أهمية البحث الحالي بالنقاط اآلتية : 

ترفد الحركة التشكيمية في العراق بصورة خاصة والعربية بصورة عامة بالمعمومات العممية  -4
فن الخلز  ملن خلالل والفنية والجمالية المتخصصة التي تخدم الجانو المعرفي في مجال 

 توظي  المون في التزجيج في اعمال لمخزافين ماهر السامرائي وأكرم ناجي.
تفيد طمبة األ سام العمميلة فلي معاهلد وكميلات الفنلون الجميملة بشلكل علام والخلز  بشلكل  -2

خللاص والمتمثللل بللللدراسة تجربللة لخللزافين مهمللين لهمللا الحضللور االبللرز فللي الفللن العرا للي 
 المعاصر .  

                                                                                               البحث                                                                                                                        هد  
وجلع التشلابع واالخلتال  الجزئلي والكملي لملللون يهد  البحث الحالي لمتعر  عملو أ      

 في الزجاج المطبق عمو األعمال الخزفية لمخزافين ماهر السامرائي وأكرم ناجي   .  
 حدود البحث 
 يقتصر البحث الحالي عمو :             

 –م 4985اإلعمللال الفنيللة لمخللزافين  )مللاهر السللامرائي وأكللرم نللاجي ( لممللدة مللا بللين )
 ي العراق   باعتبار هذ  المدة ثرية بالمنجزات الفنية الخزفية لمفنانين . م ( ف4995

 تحديد المصطمحات 
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  التقنيللة- Technical  ( هللذا المصللطمز أصللمع يونللاني :Techinkos  ويقصللد بللع اتقللن )
عممع احكمع   والتقن أي الرجل المتقن الحلاذق   ومنلع التقنلي وهلو المنسلوو اللو اللتقن .. 

طريقلة النجلاز  –الطرائلق التقنيلة  –من جهة الكاتو او الفنلان البراعلة الفنيلة  ويطمق التقني
 ( . 5 ) ورض منشود

 ( أشياء وهي:3ويطمق اصطالحًا في الفنون الجميمة عمو )
مجملوع الطرائلق المتبعلة فلي اسلتعمال بعلض اآلالت او األدوات او الملواد  كتقنيلات العلز  عملو 

 ات النقش عمو الجص.أحدد اآلالت الموسيقية أو تقني
مجموع الطرائق الخاصلة بنلوع معلين ملن أ سلام الفنلون الجميملة  نقلول: تقنيلات الفلن التجريبلي 

 وهي مجموع الطرائق الخاصة بفنان معين
( 8 . )    

 التقنية )فمسفيًا(:
 بأنها: Pergamumفي المعجم  Techniqueكما وردت كممة التقنية 

سلطة الماديلة والطريقلة التلي يعملل بهلا او معالجلة الملادة التلي "عمل الفنان الذي يتمثل فلي الوا
 .Tekhnikos (44 )يستعممها وهي مشتقة من الكممة االوريقية 

كما عرفت التقنية بانها "المهارة  الحرفة وهي مالئمة في الفن  والتقني  الحاذق  البلارع  ويقلال 
 (.45) فن تقني أي بارع في الفن الحرفي او التطبيقي"

رفها اندرية الالند في معجمع التقني والنقدي الفمسفي هي "مجموعة ملن السلموكيات )الفنيلة  وع
العمميللة  الصللناعية( المحللددة بالتللد يق المنقولللة والسللائدة كللذلك الللو تقللديم العديللد مللن النتللائج 

ملر المضبوطة والمسلتعممة  انهلا البنيلة التحتيلة التلي يرتكلز عميهلا العملم الفيزيلائي دوملًا وعملو 
 .(42)القرون"

 يويد الباحث التعاري  السابقة ويعر  التعري  االجرائي:
او التلزجيج المملون وطلرق في تنظيم القيم الفنيلة الكامنلة فلي الخاملات  اإلجرائيةهي المعالجات 

لللدد كللل مللن الفنللانين ) مللاهر السللامرائي واكللرم فللي أنتللاج األعمللال الفنيللة  اسللتخدامع وتوظيفللع
   ناجي( 

 التقنية: األساليو 
 : ( مهدي )وعرفها 

 .*"تفعيل الوسائط  والطرائق في ضوء ممكنات الخامات المستعممة في العمل الفني" 
  ( المحسن )عرفها 
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هي الواسطة التي يستعممها الفنان الستكمال العملل الفنلي و لد تكلون هلذ  الواسلطة تختمل  ملن 
 .**فنان ألخر وهي جزء من األسموو"

 نها: عرفتها العيساوي با
"كل ما اتيز استعمالع من وسلائل تقنيلة سلاهمت بشلكل واضلز ومتنلوع حسلو تنلوع اسلاليو كلل 

 فنان ابتداءًا من الفرشاة وانتهاءًا باستعمال الوسائط المتعددة بحيث انجز العمل الفني بشكل 
حديثة وبالتالي حقق )الفنان( معرفة واضحة بتطبيقع لمتقنية الفي نفوسنا  يثير المتعة والدهشة 

بمختملل  اشللكالها ايضللًا هللي مجموعللة العمميللات التنفيذيللة التللي تعتمللد ممكنللات الوسللائط الفنيللة 
 .(9) والنظريات المعرفية والخبرات المهارية التي يتمتع بها الفنان النتاج عممع الفني

ات انها مجموعة ملن االليلات واالجلرات الفنيلة الخاصلة والخاملب ويعر  الباحث التقنية اجرائيا  :
 خزفية متقنة وذات  يمة فنية وجمالية عالية  أعمال أنتاجالتي  استعممها الخزا  في 

 الفصل الثاني
 المبحث األول : مفهوم المون في الفنون التشكيمية

لقد اثأر مفهوم المون وال يزال اهتمام الكثيرين   وولد جداًل واسع النطاق لدد معظم            
والفن عمو حد سواء  ذلك لتعدد وتنوع استعماالتع وخصوصا في  فن الفنانين في حقمي العمم 

  لذلك أجتهد اإلنسان عبر مراحل  التشكيل   والمون يدخل في  مختم  مجاالت الحياة وتفرعاتها
التطور الحضاري لتجسيد أفكار  ومعتقداتع تشكيميًا متخذًا من المون وسيمة لع   فضال عن ان 

حواسنا ويكون لكل لون تفسير فسيولوجي عمو نفسية اإلنسان   كما  المون يتفاعل مباشرًة مع
يستخدم الفنان المون كوسيمة مهمة لمتعبير لحالة معينة من الفرح او الحزن باستخدام الوان 

 ثيرات السايكولوجية لاللوان الو نوعين هما: و يقسم العمماء التأباردة او ساخنة   
ع ان تظهر شيئًا او تكوينًا ما يظهر المرح او الحزن او الخفة . تأثيرات مباشرة : والتي تستطي4

 او الثقل .
.  تأثيرات وير مباشرة : وهي متإيرة تبعًا لممتمقي ويرجع مصدرها الو الترابطات العاطفية و 2

  المتولدة تمقائيًا من تأثير المون االنطباعات
(44) 

( متخلذين منلع منلاهج مختمفلة فملنهم بناًء عمو ذلك فقد تناول الفنانين موضوعة ) المون 
مللن اعتقللد بوجللود نظللام رياضللي لمللون مللن خللالل دراسللة فللي المللون ومللدد تفاعمللع مللع العناصللر 
األخللرد   ومللنهم مللن اتخللذ  سللبيال أخللر بنحساسللهم المللوني وعال تللع فللي بالطبيعللة او المجتمللع   
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رئيسلية فلي األدراك كذلك عمماء النفس  حيث انصلو اهتملامهم عملو الملون عملو اعتبلار  عمميلة 
  .( 44) الحسي  ووفق ذلك جاء المون ليعبر عن اتجاهات نفسية وجمالية عديدة

. يعد استخدام األلوان تعبيرا في طريقة التفكير   فهو يعبر عن فكرة معينة أو عن مجموعة 4
 من األفكار معتمدًا في ذلك التجارو والخبرات السابقة. 

من خالل أستخدام األلوان التي تؤدي الو جذو أنتبا  المتمقي  . يعد المون مكمل لمعمل الفني2
 نحو العمل الفني.

 . يؤثر المون في ذاكرة المتمقي من خالل ارتباطها بأفكار معينة. 3
. تضفي األلوان عمو العمل الفني حركة من خالل تباين األلوان وأختال  درجاتها والظالل التي 4

خداع البصر, فمن خاللها يمكن ابراز وشد انتبا  المتمقي نحو . تعطيها. فبعض االلوان تعمل عمو 
" المون االصفر يظهر عمو بعد  الحقيقي, واالخضر واالزرق والبنفسجي تظهر مبتعدة, اما االحمر 

     (44)فيقترو من  العين ظاهريًا, وهذا ما يطمق عميع )التأثير المنظوري لاللوان( 
نين عنصلر ) الملون ( وأطمقلوا مفلاهيم فلي تنظليم عناصلر الوسليط كما تناول العديلد ملن الفنلا    

المادي االخرد التي يتضمنها العمل الفني ويحقق االرتباط المتبادل بينها  فهو يدل عمو الطريقة 
التي تتخذ منها هذ  العناصر موضعها في العمل بالنسبة إلو المون  والطريقة التي يوثر بهلا كلل 

الملون فلي الفنلون التشلكيمية بانلع نصل  العملل كونلع وسليط مهلم بلين  منها فلي األخلر ... ويعلد
الشكل والمضمون كما يعد احلد اكثلر العناصلر الرئيسلية لمعملل الفنلي المكلون للع أو احلد األجلزاء 

 المهمة التي تعمل عمو توصيل فكرة الفنان لممجتمع . 
نائية بعد الشكل التي تشلترك وعميع يستنتج أن المون هو نتيجة او حصيمة لتجمع العناصر الب   

فيما بينها لتنشئ نسقًا بصريًا يمكن ان يستممع المتمقي فضاًل عن الترتيو والتنسيق المكاني مع 
بقيللة العناصللر البنائيللة األخللرد   وعميللع يمكللن القللول انللع للليس هنللاك عمللل فنللي بللال لللون مهمللا 

ن مستقل عن العمل بلل يتكلون اختمفت نوعيتع أو تجريد  عن مرجعيتع   الن المون هو ليس كيا
من مواد مختمفة ومنتظمة نسقيًا لتظهر نوع الشكل   فضال عن ان لمون  يمة فنية وجمالية ومع 

مباشلر عملو حواسلنا والحلق ان التنلوع  تلأثيرذلك فانع لع دورا يمعبع في الفن التشكيمي   الن للع 
 (3)في المجال الموني يتمشو مع التنوع في انفعاالتنا

المون بجميع مفاهيمع ينتقل كلنرث ملن جيلل اللو جيلل وبالتلالي فانلع يتحلول ويتإيلر عميع فو      
باسللتمرار بسللبو تللأثير البيئللة والحاجللة الممحللة لللع بللين المحتللود والشللكل حيللث يكللون االثنللان 
بتفاعمهما المسلتمر لموصلول إللو المضلمون .. فلالمون يمثلل رملزًا إلشلارات أو مفلاهيم خطلاو أو 

مة الفنان   وبشكل عام هو بديل عن مفلردات لإويلة عملو اللروم ملن تنلوع األشلكال أفكار في مخي
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وتكون العال ة بين األلوان ومعناها ودالالتها والتي تكلون أكثلر تجريلدًا أذا للم يتحلتم عملو الفنلان 
 ان بذل جهٍد في فهمها واالنتفاع منها لتوصيل أفكار  وخطاباتع . 

( يعد وسيمة التعبير الرئيسية الذي تتجسد فيع الظاهرة او العالملة بناًء عمو ذلك فل) المون       
واإلشارة والمضمون والداللة ويرتبط الشكل ببقية العناصر ارتباطًا وثيقًا حيث يلأتي الخلط والضلوء 
والخامة كمقومات لمشكل والتي تعملل عملو تكوينلع وتلؤثر فلي عمميلة أنتاجلع. أملا وظيفلة المللللون 

ة األولو اإلعالن عن مضمون العمل الفني بطريقة تشرح وتساعد عمو أبراز فهي تتضمن بالدرج
 خامة العمل بالدرجة األساس واإلحساس الجمالي لمقطعة الفنية.

وعميع " فالمون هو الذي يحدد الوجود الفني بتحديد  يملة الفلن التلي تنصلو فيهلا الملادة 
ينبإي عمو الفنان التعبير عنها ..ويرتبط ويتحدد كيانها وهو الذي يجسد المضامين واألفكار التي 

المون بالمادة ارتباطًا وثيقًا إذ أن الفنان البد وان يفكر في تكويناتع وأشكالع فضاًل عن عال ة تمك 
  لللذلك تعللد احللد العناصللر الفنيللة المرئيللة المكونللة (43)االلللوان بالمللادة وطبيعتهللا وتقنيللات تنفيللذها 

تطبيقية كالرسم والتصميم والخز    إذ يقع المون ضمن المدركات لمعمل الفني وال سيما الفنون ال
حاطة المتمقلي بمك وناتلع ودالالتلع وصلفاتع المرئية المؤثرة حسيًا في معنو   وتمقي العمل الفني وا 

 .وجمالياتع
يعتبر المون بوصفع احد اهم عناصر الشكل والتي يمكن إدراكع بالحواس أما المون بوصلفة 

( فيمكن ان ندرك أبعاد  وخطاباتع بالعقل عن طريق اإلحساس والتأمل abstractسمة تجريدية )
    وفلي هلذا الصلدد يشلير   (7) بلداع(بع وعميع فان المون ملرتبط بلالنفس كونلع وسليمة يلدل عملو )اإل

  -: ارتباطع بالشكل وهي كللاالتيمن حيث ( أن لمون ثالثة أنواع  Arn himهيم  ) ارن 
التفكيلر اإلدراكلي الحسلي : وهلو شلرط ضلروري لتشلخيص المحتلود  المون يرتبط بأنشلطة  -4

 وهو مرتبط بعمم النفس . 
الملللون ملللرتبط بلللالمعنو البنلللائي : وهلللذا هلللو المفهلللوم الكالسللليكي "لمشلللكل" ... وعال اتلللع  -2

التناسللبية مللع المللون بعضللها مللع الكللل   ويمكللن تحميمللع وتحويمللع فللي النهايللة إلللو أر للام 
 حسابية. 

مفكللرة اسللتنادا لمللون : وهللو شللكل أفالطللوني اذا جللاز التعبيللر  وتإمللو عميللع الشللكل الممثللل ل -3
بلللالقيم األخال يلللة والعقائديلللة  –الرمزيلللة وهلللو أكثلللر ارتباطلللا بلللالمون ملللن الناحيلللة النفسلللية 

  ( 46) والجمالية(
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كمللا أن الحللديث عللن "الشللكل" ال يخمللو مللن الصللعوبة مللن دون معرفللة الللدور الللذي يمثمللع 
ظاما أساسيا في منز الشكل مفهوم خاص بع سواء أكان هذا الشكل عبارة عن )المللون( بوصفع ن

 يسمز لاحجام واألشكال من أن تجد طريقها لمتحقق .  اجتماعيفكرة او حدث 
من هذا  تتضز مدد أهمية )الفضاء الموني( وفاعميتع داخل العمل الفني  ملن حيلث كونلع 

معاونة )األشكال( حتلو تتخلذ تكويناتهلا النهائيلة ضرورة فنية تشكيمية وجمالية .. فهو يسهم في 
   (4) داخلل العمللل الفنلي مللن جهلة  ويسللاند عناصللر العملل الفنللي األخلرد مللن خلط وكتمللة وخامللة

ليساعد ذلك في إدراكع بصريا .. ومن ثم تحقيق حالة من اإليهام البصري توحي بالعمق والتضاد 
 د . أو التجانس عمو سطز العمل التصويري من جهة أخر 

وهنا يأتي دور )الفنان( ووعيع بمضمونع األساسي وفقا لمعال لة المترابطلة والتفاعميلة بينلع 
وبين الشكل   أن لكل شكل هيئة مختمفة تمثل الفكرة التي  د تكون محسوسة من خلالل مكونلات 

 العمل الفني ومن خالل ترابط الشكل نفسع مع با ي عناصر العمل الفني وخصوصا المون .
رتبط الشكل ارتباطًا أساسيا وثيقًا بالمون لموصول الو المضمون وهي عال لة جدليلة كما ي

تنصو في نهاية المطا  في تلألي  األسلموو الفنلي والسليما فلي الخلز    فالكتملة وعال تهلا ملع 
الفضللاء المللوني  تنجمللع وفللق رؤيللة فنيللة واحللدة  لللذلك يجللو تللدريو حاسللة البصللر عمللو التأمللل 

بيعة, والتأمل يأتي بالنظر إلو األشلياء ملع مالحظلة شليء ملا كلالخطوط فلي والنظر ومالحظة الط
نظام البناء أو التركيو, وما يطرأ من تإيرات عملو الملون فلي عال لات تشلكيمية أخلرد يلتم إدراكهلا 
من خالل النظام الخاص بقانون التشكيل الخزفي إذا العال ة ملن حيلث تلداخمها بحاللة بسليطة او 

و فصلمهما وملا ينلتج علن هلذ  العال لة ملن نلوع الخطلوط التلي تحلدد الكتملة متشابكة معقدة يصع
وتداخمها مع المون   سواء أكانت الكتمة ماديلة أم متخيملة فلي فكلر الفنلان وبالتلالي تلرتبط ارتبلاط 
بالتفكير اإلبداعي ويمكلن ان تكلون تفكيلر افترا لي يتميلز فلي إتجاهلات متعلددة  وهلذا يتوافلق ملع 

مارسة التجريو في تملوين التلزجيج وملا للع ملن تلاثير عملو بلا ي العناصلر ملن مفهوم التجديد كم
 خالل رؤية العال ات األساسية لمون ودراستها

(6) 
لللذلك فللان  للدرة الخللزا  فللي صللياوة الشللكل اإلبللداعي لعممللع الفنللي يكللون مالصللقًا بشللكل 

الخلزا  نفسلع فلاعاًل  مباشر مع المون حسو  وانين المادة وتشكيالتها وتقنيات تنفيذها وهنا يرد
مؤثرًا ولكنع هنلا ايضلا ال تسلتهويع بعلد كلل ملا ذكرنلا  ملن انتملاء لمملادة ولتعبيراتهلا الجماليلة اال 
التأكيد عمو المادة وخصوصيتها لصناعة المون   فنرد الشكل موصاًل الفضاء المحيط بالعمل مع 

الفضلائي المحبلو للع ونلرا  يملون الفضاء داخل العمل مؤكدًا عمو  درة الطين عمو ايجلاد التنلاوم 
السطز فيدفعع لامام او يرد  الو الخم  وكذلك يمون الزوايلا واال لواس عملو سلطز الملادة ليرينلا 
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 درة المادة وجمالية تعاممها مع الضوء من حيث القبول واالمتصلاص واالنعكلاس فيؤشلر مكانلات 
التعبيللري مللن خللالل  للدرتها عمللو  اتنللا عمللو فهللم مللدلول المللادةيتقللابالت الضللوء  ويزيللد مللن امكان

 الوجود ضمن ظرو  ضوئية وفضائية معينة .
 المبحث الثاني : تقنيات فن الخز  إلظهار المون في العمل الفني  

ان من الوظائ  األساسية ) لمون ( التي ترتبط بع ارتباطا وثيقا ومباشرا هو الشكل   الن  
اتع الجمالية  واالرتقاء بع إلو مستود اإلبلداع    الشكل لع دورا كبيرا في إكساو العمل الفني سم

فمكللل )شللكل( ميللزة جماليللة خاصللة بللالمون   أال انللع يكتسللو ميللزة جماليللة اخللرد تظهللر مللن خللالل 
        عممية توظيل  الملون فلي العملل الفنلي  مملا يسلهم فلي أبلراز الحلس الجملالي للذلك العملل ويؤكلد

لو تحقيلق هلد  او وايلة معينلة وهلو يمثلل المصلدر ) ارنست ( بهذا الصدد ) أن الشكل يسعو إ
  (4) األصمي لإلبداع الفني (

وهنا نجد تجربة الخزافين ) ماهر السامرائي وأكرم ناجي ( وهما من الفنانين المذين استخدموا  
المون بوصفع  يمة فنية  لخامة ) الطين (  كونع يترتو عميع جممة من الوظلائ  يلللطمق عميهلا 

اذ المون يقوم هنا مصاحبا لإلدراك الحسي لممتمقي ويرشد  ويوجع انتباهع في اتجا  بالجمالية   
معين بحيث يكون العمل الفني واضحًا ومفاهيمع موحدة في نظر  ويرد الباحث أن ) المون ( إذا 
لم يوجع مدركاتنا الحسلية وينظمهلا نحلو العملل الفنلي   فانلع فلي هلذ  الحاللة يعنلي علدم  لدرتنا 

يز الذي يشكل أساسا في عممية التذوق ألي عملل فنلي   كملا يمكلن ان نصل  مفهلوم عمو التم
المون بنظام متكامل ومعتمدا عمو ضوء كطا ة والتي تقوم عمو ترتيو عناصر العمل الفني عمو 

 . (46) نحو من شأنع أبراز  يمتها الحسية والتعبيرية
االختصاصلات العمميلة المختمفلة وروم أن المون احتل حيزا في البحوث والدراسلات ملن  بلل 

في الكيمياء   الفيزياء   عمم النفس   عمم وظائ  األعضاء   لكنع احتل مكانة مهمة وكبيرة في 
الفنون التشكيمية ... أال أن الخزا  الفنان صاحو دراية عمميلة وتقنيلة لملا يطمبلع تملوين الزجلاج 

باستخدامهما الملون من الفنانين البارزين  ن ) ماهر السامرائي وأكرم ناجي (الخزفي ونجد الخزافي
 يكتسو العمل الخزفي صفة الجمال واإلبداع .بشكل مثير لالهتمام ... وهذا مللا 

ان من الصعوبة حصر موضوع تقنيات التزجيج والتموين في مبحث او فصل كونع موضلوع 
وفنيلة فلي نفلس ) عممي ( ويحتاج الو التفسلير والتوضليز والتحميلل لموصلول اللو نتيجلة عمميلة 

الو ت   ان اسلتخدام التملوين فلي الزجلاج الخزفلي للع أهميلة كبيلرة فلي فلن الخلز  وبقيلة الفنلون 
  وهذ  األهمية تأتي من خالل دور الخزا  إلبراز مهاراتع وسيطرتع عمو المون  التشكيمية األخرد
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في التزجيج ونالحظ في هذ  الصور الخاصة بالخزافين) ماهر السامرائي وأكلرم نلاجي (  الضلهار 
 المون في الزجاج الخزفي .. 

 
 اكرم ناجي

 ماهر السامرائي
 
 ( Stainsمن اكاسيد التموين او الصلبإات ) فممفنان مطمق الحرية في استخدام أي المون 

وتوظيفهللا فللي الزجللاج المطبللق عمللو سللطز العمللل الفنللي بالشللكل الللذي يللرا  مناسللبا وحسللو نللوع 
الزجاج ودرجة حرارتع نضجع   فمكل لون جماليات خاصة بع   تضفي تأثيرًا سحريًا لملا يلتم عبلر  

 مستود اإلبداع.من الخصوصية والتي من شأنع النهوض بالعمل الفني الو 
ان انتاج الوان متعددة في فلن الزجلاج الخزفلي لكاملل الطيل  المرئلي  وهذا ما يؤكد  البدري

بايحاء من تراكيو التموين الطبيعية واعتملادا عملو تفلاعالت الحاللة الصلمبة والتلي اسلتخدمت فلي 
(2)تموين االطيان او الزجاج وتقنياتها تحلت وفلوق الطلالء الزجلاجي 

بيلر فلي اكتسلاو للع تلاثير ك  
السطز الخزفي  صفة الجمال من خالل التالعو بالمون ودرجتع المونيلة ملن خلالل السليطرة عملو 

 مكونات الزجاج في تحديد درجة حرارتع وكذلك تحديد نوع الحرق باالكسدة او االختزال  . 
فللي حللين نجللد الخللزافين يطبقللون الزجللاج عمللو اإلعمللال الخزفيللة بعللدة طللرق اعتمللادا عمللو 

 ائل أنتاج الخز  والتقنية المالئمة مع طبيعة المنتج نذكر منها اآلتي :وس
 ( الطلللالء طريقلللة اللللرشSpraying ( وهلللي طريقلللة يسلللتخدم فيهلللا ضلللاوط الهلللواء )Air 

Compressor  ومسدس الرش الخاص بذلك عمو ان يلتم اللرش بعنايلة وطبقلة متسلاوية )
الطريقلة دراسلة كثافلة السلائل الزجلاج  القطعة الخزفية   من المهم في هلذ  أنحاءعمو جميع 

 والمسافة بين فتحة المسدس والعمل الخزفي وضإط الهواء المطموو .
من الممكن استخدام ورق مخرم بنشلكال يرولو الخلزا  ان يشلكمها كالزخلار  او أي تصلميم 
يروو بع   كذلك استخدام الشمع عمو بعض األجزاء عمو ان يعاد تزجيجها مرة أخلرد بلألوان 

 رد إليجاد تباين لوني جميل ..أخ
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 ( الطالء بطريقة الفرشاةPaint brush  وهذ  الطريقلة تحتلاج مهلارة وحرفلة كبيلرة كونهلا )

القطعة الخزفية   كملا ان لهلذ  الطريقلة  أنحاءتعتمد عمو توزيع الزجاج بتساوي عمو جمع 
لهندسللية ..وويرهللا فضللال عللن القللدرة عمللو تللزيين السللطز الخزفللي بالزخللار  النباتيللة او ا

 او الكتابات األخرد  واآلياتإمكانية الخزا  في تطبيق أنواع من الخطوط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( طريقللة الإمللر او التإطلليسdipping  هللذ  الطريقللة تعتمللد تإطلليس القطعللة الخزفيللة فللي )

حللوض الرائللو الزجللاجي بشللكل جزئللي او كمللي عمللو ان يكللون السللائل الزجللاجي اخلل  مللن 
كلي نحصلل عملو السلمك المطملوو    الخزفية اكثلر ملن ملرة  األعمالاد ويجو تإطيس المعت

من الممكن ان تطمو أجزاء ملن العملل الخزفلي بملادة زيتيلة او شلمعية وذللك عملو المنلاطق 
 التي ال نريد تزجيجها إلضفاء جمالية لمخز  .

 
 
 
 

بطريقت الفرشاة الزجاج لصورة تبين طالءا  

 زفيةعمو األعمال الخ ( Spraying)لصور توضز طريقة الرش 
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 جيالصور تبين طريقة الطالء بطريقة التإطيس بالسائل الزجا
  ( طريقللة الصللوCasting  وهللي احللدد ابسللط طللرق التللزجيج )ا تصللاديا   تعتمللد  وأكثرهللا

عمللو سللكو سللائل الزجللاج عمللو العمللل الخزفللي عمللو األجللزاء المللراد تموينهللا   وتنفللذ عمللو 
طريقتين يزجج القسم الداخمي أوال بوضلع كميلة مناسلبة ملن السلائل الزجلاجي داخلل الوعلاء 

ء حتلو االنتهلاء ملن تلزجيج كلل أجزائلع الداخميلة وملن ثلم طلرح الخزفي ثلم يلدور العملل بلبط
البا ي خارج الوعاء .. إملا علن تلزجيج القطعلة الخزفيلة ملن الخلارج فليمكن أن تمسلك باليلد 
القاعدة ) إذا كانت القطعة صإيرة او متوسطة الحجم ( فيسكو الزجاج ليإطلي جميلع أجلزاء 

بحيلث ال يمكلن إمسلاكع بشلكل مقملوو فيوضلع العمل   إما إذا كان العمل الخزفي كبيلر جلدا 
عمللو شللريحتين مللن الخشللو فللوق ) دلللو ( كبيللر نسلليبا ويسللكو السللائل الزجللاج بللبطء بعللدة 
طبقات لموصل الو السمك المطموو ويمكن أن يطملي العملل الخزفلي بعلدة طبقلات ملن أنلواع 

 زجاج أخرد ممونة إلظهار جماليات التزجيج وكما مبين أدنا  .
 
 
 
 
 
 
 

 عمو اإلناء الخزفي الزجاج رائوورة تبين طريقة صو الص
وهذا ما جعل من التموين في الزجاج الخزفلي  تطإلي عميلع صلفة الجملال  وذللك ملن خلالل 
الوصللول إلللو دالالتللع التعبيريللة  األمللر الللذي يللؤدي بللع إلللو التفاعللل معللع ومثابرتللع الجللادة فللي 

 الو و  عمو دالالتع وحل كل رموز  وشفراتع. 
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 للًا ممللا تقللدم يللرد الباحللث أن التمللوين فللي فللن الخللز  لللع داللللة تعبيللر كبيللرة    للد ال وانطال
نمللا هللي تكتسللو هللذ  الصللبإة مللن خللالل ا ترانهللا بالمضللمون  تكللون فللي أصللمها داللللة جماليللة  وا 
المادي والصوري ألي موضوع   وهذا ما يؤكلد دور الخلزا  وملدد وعيلع بلالمون فلي الزجلاج ملن 

فنية في نفس الو ت وبما يشممع من تأثير لممادة والشكل   وما ينتج عن ذللك الناحية العممية وال
 من دالالت جمالية تظهر من خالل التعبير الفني لمعمل الخزفي . 

فبناء )العمل الفني( أنما هو ثمرة المتزاج الصورة بالمادة  واتحاد المبنلو بلالمعنو  وتكلافؤ 
وحلدة فنيلة ( تجعلل منلع موضلوعا جماليلا يتمتلع  الشكل ملع الموضلوعب بشلرط أن تتلوفر لمعملل )

 بشبع ذاتية(
(7)  

وال يمكننا إوفال أن جمالية العمل الفني بشكل عام وفن الخز  عمو وجع الخصوص أمر ال 
يمكن بمووع أال من خالل جمالية األسس البنائية التي تربط عناصر العمل الفني فيما بعض  

 وخصوصا المون .
  ي :النظر  اإلطارمؤشرات 
   يعد استخدام األلوان في فن الخز  تعبيرا في طريقة التفكير   فهو يعبر عن فكرة معينة أو علن

 مجموعة من األفكار معتمدًا في ذلك التجارو والخبرات السابقة. 
   يعد المون مكملل لمعملل الفنلي ملن خلالل أسلتخدام األللوان التلي تلؤدي اللو جلذو أنتبلا  المتمقلي

 نحو العمل الفني.
  لموصول الو المضمون وهلي عال لة جدليلة تنصلو فلي  بالشكلارتباطًا أساسيا وثيقًا  المونتبط ير

 نهاية المطا  في تألي  األسموو الفني والسيما في الخز 
  دور الخزا  وملدد وعيلع بلالمون فلي الزجلاج ملن الناحيلة العمميلة والفنيلة فلي نفلس الو لت وبملا

 يشممع من تأثير لممادة والشكل .
 

 الثالث الفصل
 إجراءات البحث

  منهجية البحث 
بما ان البحث الحالي يهد   إلو التعر  عمو أوجع التشابع واالختال  الجزئي والكمي         

من حيث تقنية التزجيج والتموين بين أعمال الخزافين ماهر السامرائي وأكرم ناجي   لذلك تطمو 
نفيذ إجراءاتع كونع أكثر المناهج العممية األمر أن يعتمد الباحث المنهج الوصفي التحميمي لت

 مالئمة ألهدا  بحثع .
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 مجتمع البحث وعينتع 
تكون مجتمع البحث من األعملال الخزفيلة التلي أنتجهلا الخلزافين ملاهر السلامرائي وأكلرم          

( عملللال خزفيلللًا بوا لللع 98م (  آذ بملللج مجملللوع األعملللال ) 4995 –م  4985نلللاجي ملللا بلللين ) 
  اختلار ( عمال أنتجهلا الفنلان أكلرم نلاجي44فيًا أنتجها الخزا  ماهر السامرائي و)(عماًل خز 57)

 ( نماذج بوا ع نموذجين من كل فنان . 4الباحث ) 
 البحث أداة : 

 أسفر عنع مؤشرات اإلطار النظري :اعتمد الباحث كأداة لمبحث ما 
 يعبلر علن فكلرة معينلة أو علن  يعد استخدام األلوان في فن الخز  تعبيلرا فلي طريقلة التفكيلر   فهلو

 مجموعة من األفكار معتمدًا في ذلك التجارو والخبرات السابقة. 
  يعد المون مكمل لمعمل الفني من خالل استخدام األللوان التلي تلؤدي اللو جلذو أنتبلا  المتمقلي نحلو

 العمل الفني.
 نفس الو ت وبما يشممع  دور الخزا  ومدد وعيع بالمون في الزجاج من الناحية العممية والفنية في

 من تأثير لممادة والشكل .
  يرتبط المون ارتباطلًا أساسليا وثيقلًا بالشلكل لموصلول اللو المضلمون وهلي عال لة جدليلة تنصلو فلي

 نهاية المطا  في تألي  األسموو الفني والسيما في الخز 
 
 التحميل والمنا شة 

ن لكل من الخلزافين   أكلرم نلاجي  تحميل العينة سيتضمن مجوعتين كل مجموعة تضم عممي    
 ( وماهر السامرائي مجموعة ) و ( .مجموعة ) أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            هـ 1213 م  0212 الثاني  المجلد 012   العدد                                                                                                                                                                                                      األستاذ مجلة      

453 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموعة ) و ( عممين لمخزا                 المجموعة ) أ ( عممين لمخزا        
 ) ماهر السامرائي (                       ناجي (            أكرم)            
كال الخزافين من تجسيد الخامة المستخدمة في العمل الفني بأسموو جديد يميل  حاول لقد  

إلو الحداثة والبحث عن كل ما هو جديد ومبتكر بهد  أعطاء انطباع إبداعي ألعملالهم الفنيلة   
فضاًل عن استخدام الخزافين األللوان ) الشلذري   البنلي   األحملر   األسلود   اللذهبي وويرهلا...( 

عبرت عن شيء من التقارو او التشابع في توظي  المون لاشكال الخزفية وبتقنية معاصرة  التي
  المجموعة ) أ ( استخدم الخلزا  الملون األحملر المائلل لمبرتقلالي والملون البنلي والشلذري المائلل 
لمزر ة  في التزجيج  وطبيعة الزجاج  الذي اسلتخدمع الخلزا  ) أكلرم نلاجي ( فلي تلزجيج أعماللع 

)    وينضج بدرجات الحرارة الواطئلة ( Alkaline frit glazeجاهز )  لخزفية هو زجاج تقميديا
Earthen Ware يكللون تمللوين الزجللاج بللاأللوان المعتمللة والمماعللة   فضللال عللن  ( وعللادة مللا

( كعالمة مميزة في استخدامع لمون في  Lusterاستخدم الخزا  ) التذهيو ( والبريق المعدني ) 
  وفي بعض األحيان يستخدم الخزا  أسلموو ممفلت لمنظلر وهلي إضلافة اكاسليد التملوين التزجيج 

تنفذ بطريقة الفرشاة ومن ثم الرش فو هلا كملا يسلتخدم الخلزا  اللورق لطلالء  فوق طبقة الزجاج
عمللو    فضللال عللن اسللتخدامع (47)بعللض اجللزاء العمللل الخللز  بمللون مختملل  إليجللاد تبللاين لللوني 

وتكلون مجربلة مسلبقا عملو  طلع لوفلة إلنتلاج أللوان جديلدة وويلر متو علة خمطات وريبة ووير مأ
 .   بالزجاج او المون المحتمل و وعها  ( لمعالجة األخطاء Testصإير من الخز  ) 

أمللا المجموعللة الثانيللة ) و( مجموعللة مللاهر السللامرائي فقللد تميللزت ألللوان األعمللال الخزفيللة       
( كاوكسليد  Fe2O3ناتجة من إضافة أوكسيد الحديد األحملر ) بالبني المحمر واألزرق واألسود ال
  كما نالحظ ألمون الذهبي كان لع الحضلور الفعلال واألبلرز  (48)أساسي لمللون في تركيبة الزجاج 

من خالل إبلراز الحلر  العربلي وتوظيفلع بشلكل آيلات ملن اللذكر الحكليم وعلادة ملا تكلون مقلروءة 
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نلاجي فاسللتخدامع لمحلر  العربللي يكللون  أكللرمالخلزا   أعمللالعمللو عكلس  بشلكل واضللز لممشلاهد
  أن ابلرز ملا تتميلز بلع أعملال الخلزا   ملن المإلة أكثلربشكل وير مقلروء والتركيلز عملو الحلر  

    ( ممللون عمللو بعلض أجللزاء مللن العملل ومللن ثللم يللدلك  Slipملاهر السللامرائي هللي إضلافة طللالء ) 
( Burnishing  ) ك يستخدم الخزا  أيضا اكاسليد التملوين بعلد لجعل األجزاء أكثر نعومة   كذل

الحر ة األوللو ثلم تمسلز وذللك إلبلراز الكتابلات أو الرسلوم التلي اعتملدها الخلزا  فلي ذللك   فكلل 
لون مستخدم في األعمال الفنية لع صفة جمالية يتالعو بها الفنان لتحقيق عال لة انفعاليلة بلين 

ثارة   آذ اظهر كل خزا  مهاراتع الفنية العمل الفني والمتمقي مما يجعمع في حالة انتب ا  وتخيل وا 
في التنفيذ وهو يعطي داللة واضحة عن وجود تقارو فكري بين الخزافين   إذ  وظ  كال الفنانين 
) المون ( بقصديع تنظيم شكل العمل الفني  وهذا جاء معبرًا عن االتجاهات النفسية الداخمية ملن 

 (48)فكر الفنان ذاتع 

ما تقدم يالحظ مدد التشابهات واالختالفات الواضحة لمخلزافين وهلذا دليلل عملو تنلوع ومن خالل  
أألسموو وتميز واضز في المون من خالل الطرح فلي تقنيلات أإلظهلار وتوظيفلع بشلكل ملتقن فلي 

 العمل الفني لكل من الخزافين .                                
 الفصل الرابع

وكما  التي توصل أليها واهم التوصيات لالستنتاجات  حثيتضمن هذا الفصل عرض البا
 يأتي:  

 : النتللائج 
  من خالل عممية التحميل التي أجراها الباحث لنماذج العينة يتضز ان هنالك عامل مشترك بين

هذ  األعمال والمتمثمة بالتكوين الخارجي الذي يتميز بحجم الكتمة آذ تتشابع من حيث المظهر 
تختم  في فكرتها ومضمونها آذ يمكن لوظيفة )) المون (( هنا تحمل رسالة الخارجي لكنها 

يحاول الخزا  من خاللها التأثير في المتمقي   و د أضفو الخزافين صفة لونية  د تكون 
مشتركة بعض الشيء والتي تمثمت باأللوان المستعارة من الموروث التي تعطي إيحاء بوجود 

مون لع  يمة كبيرة وفعالة تقوم عمو زيادة اإلدراك الحسي تأثير روحي مهيمن بمعنو ان ال
لمعناصر الشكمية   ولهذا فالمون يرتبط ارتباطًا مباشرًا مع كمية العمل الفني   وعميع فان المون 

 وهو عنصر رئيسي عمو أثارة إعجابنا وتوليد المذة في نفوسنا  . 
 طيا بعدًا جماليًا باستخدام الخامة أظهرت عممية التحميل لاعمال الخزفية أن الخزافين أع

وتوظيفها في العمل الفني بأسموو جديد يميل إلو الحداثة   فضاًل عن جمالها المكتسو بفعل 
 اندماجها وتفاعمها مع ) المون ( وبا ي مكونات العمل الخزفي . 
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 ل أظهرت األعمال الفنية الخزفية عن وجود عوامل مشتركة من حيث تكونها الخارجي المتمث
بحجم الكتمة   التي تتشابع من حيث المظهر الخارجي لكنها تختم  من حيث الفكرة والمضمون 
  آذ يهد  الخزا  التأثير بل) المللون ( في المتمقي من حيث أن العمل يحمل وظيفة اجتماعية 

 أو اتصالية أو جمالية .
 رآنية كما في المجموعة  أظهرت األعمال الفنية عن توظي  الخزافين لمحر  العربي بصورة آيات 

) و ( او بهيئة أشكال حروفية كما في المجموعة ) ا ( و د أعطو ذلك انطباعًا حسيًا لممتمقي 
 عن مدد تأثير الخزا  بالموروث اإلسالمي .

 
  أظهرت األعمال الفنية عن اكتساو الشكل الذي تم توظيفع بمدلوالت جمالية من خالل عممية

بين الحر  والمون مما انعكس ذلك عمو عممية التمقي لممشاهد عند التنسيق البصري لمتفاعل 
مشاهدتع لتمك األعمال من خالل أيجاد تفاعل بينع وبين العمل الذي يحمل مجموعة من الرموز 

 والدالالت المستوحاة من الموروث الحضاري .
  التوصيات 

 من خالل االستنتاجات التي توصل أليها الباحث يوصي باالتي:   
مون (( بحيث يشكل اهتماما كبيرًا في الفنون التشكيمية بشكل عام والفنون الخزفية اسة )) الدر  .4

بشكل خاص   من  بل التدريسيين والفنانين ونقاد الفن والباحثين في هذا الميدان كونع يمثل 
 العنصر األساسي ألي عمل فني .

مات ( وبين الفنون التشكيمية أيجاد جسور رابطة بين عمم السيمياء ) عمم الدالالت او العال .2
بشكل عام والخز  بشكل خاص   وذلك كون أن الفن التشكيمي يعد لإة متجسدة بل) المون ( 

 والتي تشكل محتود فكري مهم ألي عمل فني .
      ضرورة التأكيد عمو دراسة العوامل النفسية والسيكولوجية لمفنان والفن التشكيمي وبيان دور  .3

ية التأسيس الداللي أو ألعالماتي أو في األشكال الرمزية الممونة والمكونة ) المون ( في عمم
 لمعمل الفني وذلك الن الفنان يعيش حاالت نفسية أثناء انجاز  لاعمال الفنية .

 
 : المصلللللللادر العربية 
ار ة   منشلللورات مركلللز الشللل7-  ترجملللة: اسلللعد حمللليم  مكتبلللة الفنلللون التشلللكيمية  ضلللرورة الفلللنارنسلللت فيشلللر .4

 .472لإلبداع الفكري  )د.ت(  ص
  دار الشللللؤون الثقافيللللة  مفهللللوم المللللون ودالالتللللع فللللي الدراسللللات التاريخيللللةأمللللين   عيللللاض عبللللد الللللرحمن   .2

   2449العامة   بإداد   
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  جامعلللة اليرملللوك   مطبعلللة اوفسللليت ) الوفلللاء (    التلللزجيج والتملللوينالبلللدري   عملللي حيلللدر صلللالز البلللدري    .3
 . 2442  بإداد  2جالطبعة األولو   
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Abstract: 
The current research is a comparative study that deals with the recruitment of the color 

in the glazing works in the field of contemporary Iraqi pottery and which is titled as 

:Color technique in the glazing works of the potters Maher Al-Samarrai and Akram Naji 

(Comparative Study). 

Maher al-Samarrai and Akram Naji were selected because of their artistic and important 

characteristics in the pottery art in Iraqi and Arab lands.  In addition, to detect the 

common traits of color in the artwork of the potters, this showed the depth of the 

intellectual links between them in their artistic forms.  Additionally, discover the 

different qualities in the idea when employing the color.  The researcher needs to collect 

the required literatures and previous studies on the topic current study, which consists of 

four chapters: 

The first chapter discusses the research problem, importance of the study, boundaries, 

and determines the terms.  The aim of this study is to identify the micro and macro 

similarities and differences (for color) in the glass that used in the pottery works of 

Maher al-Samarrai and Akram Naji as an Iraqi potters.  The second chapter includes the 

theoretical framework, which consists of topics: the first is ‘The concept of color in fine 

arts’, and the second is ‘pottery art techniques to show color in artwork’.  The third 

chapter consists of the research methodology, its community and samples, its tools, and 

analysis and discussion(the applications).  The fourth chapter represents the most 

important conclusions such as: 

The analysis shows that the artwork of the potters has an aesthetic dimension by the 

employing the material in a modern style in addition to the great beauty that has been 

achieved by integration of the artwork with the color. 

The results also shows that the pottery artwork presented the existence of common 

factors in terms of their formation represented by the size of the outer block, which are 

similar in terms of the outward appearance, but differ in terms of the idea and content.  

This reflects the aim of the potters to make an impact on the audience in terms of the 

work that contains a social, communicational and / or aesthetic function. 

The results discover a sensual impression on the audience that the potters adopted the 

Islamic heritage by adopting the character in the Arab Quranic verses as in the group 

(A), or by using the forms of the letters as in the group (B). 
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The main recommendations in this study are: 

1- Provide a concept to the color, which assist it to have more attention in fine arts in 

general and in pottery in particular.  This should be done by teachers, critics, researchers 

and artists in the field of pottery. 

2- Find bridges between semantics sciences and the Fine Arts and pottery. 

3- Emphasize on studying the psychological factors of the artist. 
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