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( ٔاإلفادة Peter Saengerانمٍى انخشكٍهٍت أللسهٕ  انخشكٍم انُحزفً بعط اعًال انخشاف )

 يُٓا فً إثزاء انخشف انًعاصز

 اعداد
 أ/إيماف محمد فيمي حموده

 جامعة بورسعيد -النوعية كمية التربية  -)خزف(تخصص باحث دكتوراه بقسم التربية الفنية
 أ.د/ أمينة كامؿ عبيد

 جامعة حموان -أستاذ الخزف وعميد كمية التربية الفنية )األسبق( 
 أ. د/ سامح محمد حريت

 جامعة بورسعيد -كمية التربية النوعية  -أستاذ الخزف بقسم التربية الفنية 
 / جيياف العجروديأ.ـ. د 

 جامعة بورسعيد -الفنية كمية التربية النوعيةأستاذ الخزف المساعد قسم التربية 

 د/ إيماف عبدالرازؽ
 جامعة بورسعيد -كمية التربية النوعية  -مدرس بقسم التربية الفنية 

 المستخمص:
لمتعرؼ   (Peter Saenger) عماؿ الخزفية لمخزاؼبعض األتحميؿ لدراسة و يتناوؿ ىذا البحث 

مجاؿ الخزؼ وأعمؿ خزفية متميزة في  بعض المساىمات في  لو فناف التشكيميأسموبو الفني حيث أنو  عمى
وىو ما تطمح لو  دانتيؿ في اسموب التشكيؿ ونتائجوتشبو أعماؿ خزؼ ال بأسموب التشكيؿ الُحر مجسمة

سؤاؿ البحث، أىداؼ المقدمة، الباحثة باألستفادة منو في دراستيا لخزؼ الدانتيؿ، وقد تناوؿ البحث 
فروض ، عينة البحث،أدوات البحث،منيجية البحث حدود البحث، البحث،أدوات البحث،البحث،أىمية 

 -(Peter Saenger  )الخزاؼنشأة  ثـ يتبع ذلؾ تناوؿ مع عرض لممصطمحات األبرز في البحث،،البحث
والرسـ  سموب التشكيؿ الُحرالتي تمتاز باو  (Peter Saenge)مخزاؼالخزفية لعماؿ االتحميؿ لبعض و 

نتاج أشكاؿ خزفية مجسمة تمتاز بأبعاد  وتوظيؼارتفاع(  -عرض -)طواؿمف  المباشر بالعجينة السائمة وا 
لمفناف محسف الخطة الرباعية )استخدمت الباحثة في تحميؿ األعماؿ طريقة قد و وتوظيفو،  جيد لمفراغ النافذ 

النتائج والتوصيات ما توصؿ ايو ذلؾ  ثـ يمي، الحكـ( -التفسير –النحميؿ  -وىي )الوصؼ محمد عطية(
، إلى جانب اإللماـ بأوجو  Peter Saengerتحميؿ القيـ الجمالية والتشكيمية لمخزاؼ  مفالبحث مف نتائج 

 .العممي والتجريبي لدراسة الباحثة جانبالاإلستفادة مف أعمالو الخزفية في دعـ 
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Abstract: 
This research deals with the study and analysis of some ceramic works of 

ceramics (Peter Saenger) to learn about his artistic style as he is a plastic artist 

with some contributions in the field of ceramics and I work ceramic 

stereoscopic in the style of the formation of free form similar to the work of 

ceramic lace in the style of composition and results, which is what you aspire to 

The researcher used it in her study of lace ceramics, the research presented, 

research question, research objectives, the importance of research, research 

tools, research limits, research methodology, research sample, research tools, 

research assignments, with a presentation of the most prominent terms in the 

research, followed by the genesis of potter Peter Sageren – And analysis of 

some ceramic works of pottery Peter Saenger, which is characterized by the 

style of free formation and direct drawing of liquid dough and the production 

of stereoscopic ceramic forms characterized by dimensions of (through –width- 

height) and good employment of the vacuum in force and employment, the 

researcher has used in the analysis of works method (plan) The quartet of 

Mohsen Mohammed Attia( description – Behail – Interpretation – Judgment), 

followed by the results and recommendations of the research results of the 
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analysis of the aesthetic and plastic values of potterpeter Saenger, as well as 

familiarity with the aspects of. 

Key Word: 
The formation of free, Peter Saenger, The fine values 
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 مقدمة
ر   بداية الُمعاِصر الوقت في الحديثة لبلتجاىاِت  الخزاؼ ستجابةِ لِ  كانت   "لقد  ناحية ِمف جديد ِلِفك 

 َخَرجَ  التي المادية النفعية القيـ تتعدَّى ِقَيـ   تحقيؽ إلى َتيِدؼُ  التي الخزفية واألشكاؿ والموضوعات المفاىيـ
 الخزفية األعماؿ وأصبَحت وظيفة، يؤدي طبؽ أو كإناء عميو الُمتعاَرؼ التقميد عف الخزفي الشكؿ بيا

مف ىذا "، (3ص ، 2543، جماؿ عبود، )التشكيمية" الخزاؼ مفاىيـ َعَكَست وجمالية تعبيريَّةً  ِقَيماً  َتتَضمَّف
معالجة األشكاؿ، و ال محدودية لمخياؿ والتحرر مف نجد إف فف الخزؼ يحتاج إلى قدر كبير مف المرونة في 

القيود ، وىذا ىو ىدؼ البحث الحالي، حتى يخرج الخزاؼ  مف النمطية في أفكاره إلى المرحمة االبتكارية 
اتو عف طريؽ تطوير أسموبو وعاداتو في تعاممو مع الطيف لمتشكيؿ وزيادة القدرة باإلحساس لمواقع ومكون

 (.12: 25 ، ص ص 0222حسف عفيفي " )جود قيود.والتفاعؿ معو دوف و 
 Peter) لمخزاؼ لبعض األعماؿ الخزفية بأسموب التشكيؿ الُحر ىذا البحث دراسة تحميميةويتناوؿ 

Saenger) فناف تشكيمي لو مساىمات في مجاؿ الخزؼ عرؼ قريبا بمجموعتو التعميمية لفف  حيث انو
األعماؿ موضع البحث في  وعمى سبيؿ الدراسة وقد أنشاء موقعة الخاص لنشر أعمالو الفنية منيا ،الخزؼ

بالخطوط وأماكف  اً ر حُ  تشكيبلً  طينية لطينة البورسميفعجينة بخطوط منسابة بالر الحُ الرسـ اطار التشكيؿ ب
 فرغات تسمح بنفاذ الضوء.

 البحث: مشكمة
بأسموب  ،(Peter Saenger) ؿ الخزاؼاأعم بعض دراسةبإمكانية إثراء الخزؼ المعاصر ما مدى  -

 ؟التشكيؿ الُحر
 أىداؼ البحث:

وبخاصة األعماؿ المجسمة بأسموب  ،(Peter Saenger)أعماؿ الخزاؼ تحميمية لبعض دراسة -
 .الدانتيؿ

 الحُر قيـ التشكيمية والجمالية التي يمكف الحصوؿ عمييا مف خبلؿ التشكيؿ بأسموب التعرؼ عمى  -
التشكيؿ  يا فياالستفادة منو  ،(Peter Saenger)ودراسة المعالجات التقنية في أعماؿ الخزاؼ 

 .إلثراء الخزؼ المعاصربأسموب الدانتيؿ 
 أىمية البحث:

 الخزاؼأعماؿ  القيـ التشكيمية والجمالية لبعض لئلستفادة مف تحميميةيعد البحث دراسة  -
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 (Peter Saenger) .بأسموب التشكيؿ الُحر 
  .الخزؼ فف إلثراءبأسموب الدانتيؿ وجمالية  لجات تشكيميةامعيسيـ البحث في تقديـ  -

 فروض البحث:
التعرؼ عمى  (Peter Saenger)يمكف مف خبلؿ دراسة وتحميؿ بعض األعماؿ الخزفية لمخزاؼ وأن -

 .واالستفادة منيا في الدراسات التجريبية القيـ التشكيمية والجمالية ألسموب لتشكيؿ بالدانتيؿ
 حدود البحث:

 .أسموبو الفنيوالتعرؼ عمى خصائص  ،(Peter Saenger) عمى دراسة تحميمية لنشأة الخزاؼ تقتصر -
  .  (Peter Saenger) لمخزاؼ التشكيؿ الُحرية بأسموب فلخز اعمى تحميؿ بعض األعماؿ تقتصر  -

 منيجية البحث:
 .يتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي  -

 عينة البحث:
  .(Peter Saenger) ية بأسموب التشكيؿ الُحر لمخزاؼفعماؿ الخز األتشمؿ عينة البحث تحميؿ لبعض   -

 أدوات البحث:
 وىي (0225، عطيةمحسف  ) طريقة )الخطة الرباعية لمفناف محسف محمد عطية(التحميؿ مف خبلؿ  -

 .حكـ( –التفسير  -التحميؿ -)الوصؼ
 البحث:مصطمحات 
 خزؼ الدانتيؿ:

في انابيب ضيقة والتشكيؿ بييا بشكؿ  ياضخو  أسموب يستخدـ العجينة الطينية سائمة القواـىو 
محدثة فرغات بينية ومناطؽ متباعدة وأخرى ممتؤله ، مما يحدث تصميمات مشابيو لخواص قماش  مباشر

 الدانتيؿ مف حيث الفراغ البيني.
 الفراغ البيني:

المحصور بيف شكميف او خطيف ينتج عنيـ نافذة او فجوه منفذة لمضوء في تجويؼ   ىو الفراغ
 السطحي لمشكؿ مما يسيـ في توظيؼ الشكؿ في بعض األشكاؿ الخزفية.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 طينة البورسميف:
بمونيا االبيض لندرة الشوائب فييا يمجأ الخزاؼ الى ىذا النوع مف الطيف النتاج  الطينةتتميز ىذه "

مساـ، ويتكوف جسـ  بياالى زجاج اي ليس  الخزفيات الراقية ذات الموف االبيض والتي تتحوؿ كمياً 
طينة  بنسب يقررىا الخزاؼ نفسو، وىي البورسميف مف خبلؿ مزج الكاوليف والفمدسبار والبوؿ كبلي والفمنت،

 .(40 ص، 0222، الزياتنزير  )" ـ   2٠22-2012عمى درجة حرارة بيف تحرؽ غير لدنة و 

 التشكيؿ بالقالب:
، 0222) نزير الزيات،  الرطبة مف خبلؿ ضغطيا في قالب يحمؿ النموذج المطموب" الطينيات"ىو التشكيؿ 

 ، ثـ اخراج التشكيؿ محافظا عمى شكؿ لييكؿ المكتسب مف القالب.(42ص 

 الدراسات السابقة:
والمتطمبات التشكيؿ  يسبؽ دراسة ىذا الفناف وضعت الدراسات السابقة عف الموضوع التشكيؿ لـ وحيث اف

 بالتشكيؿ الُحر..
 وكيفية االستفادة منيا: الدراسة المرتبطة بالطينات وتركيبيا :(0222) ىند حسفدراسة 

تناولت حيث  (الثراء السطح الخزفي جماليااستحداث اساليب ومعالجات حرارية )ففي دراسة ع
الخواص الحرارية لمطينات بمختمؼ أنواعيا وخاصة الطينات ذات الحرارة العالية في الحريؽ وتأثير درجة 

 .اىر تيا باستخداـ أنواع مختمفة مف الصالمتوسطة بعد معالجالحرارة 
 اضافة انواع مف الصاىر ونسب الناجحة لمحريؽ عمى تفيد الدراسة البحث الحالي في معرفة تأثير

 الموفالصبلبة و مطينات ذات الخواص الحرارية العالية ، وتأثير ذلؾ عمى متوسطة لدرجات الحرارة 
 .وامكانات التشكيؿ بيا

 :دراسات ترتبط بالتقنية واالسموب: ((0222، حموده  إيماف)دراسة 
تناولت تقنية الباربوتيف  االباربوتيف إلثراء الخزؼ المعاصر( حيثفي دراسة عف )اإلستفادة مف تقنية 

وتحويميا مف تقنية زخرفية إلى تقنية تشكيؿ مباشر وخواص التشكيؿ بيا داخؿ القوالب مف خبلؿ استخداـ 
 خميط مف العجينة الطينية مف طينات بيضاء.

 استخداـ اسموب الدانتيؿ.في كيفية االستفادة مف التقنية ضمف  الحالي البحث الدراسة تفيد
 



ٔاإلفادة  (Peter Saenger) نخشافا اعًال بعط فًانُحز انخشكٍم لسهٕ انمٍى انخشكٍهٍت أل

 يُٓا فً إثزاء انخشف انًعاصز
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-يعزض فًُ أٌٔ الٌٍ نهعزض أعًال انخشفٍت ٔيُخجاث يٍ انفٍ انخشكٍهً نهخمٍى ٔانبٍع

http://www.saengerporcelain.com/ 

 (Peter Saenger) الخزاؼشأة ن
 "معرض فني أوف )فناف ستوديو وحتى اآلف 2542خزفي منذ ال لو مساىمات في المجاؿ ىو فناف

-اليف لمعرض أعماؿ الخزفية ومنتجات مف الفف التشكيمي لمتقيـ والبيع
http://www.saengerporcelain.com/)، صفحة التجارية  مؤسس مصمـ وىو

(Saenger Porcelain) ،خاصة تجارية صفحة )"متخصص في عرض االعماؿ الفنية والخزفية 
 .(Saenger Porcelain -بالخزاؼ

  عف  "مجموعات دراسية فنية"لو مساىمات عديدة في مجاؿ التعميـ الفني الحر مف خبلؿ انشاء
 نسخة( Admissions & Aid - Virginia Commonwealth University)الخزؼ )
 (0225/20/21 – مشيف باؾ واي موقع عمى 0220 -يناير4 - أغسطس 22 محفوظة

  التعميـنيو جيرسي ، ويقيـ حاليا  نيوارؾ ، ديبلوير  -مسقط راسو جنوب أورانج 
   جامعة ويتنبرغ  -سبرينجفيمد ، أوىايو - 2532دفعة(Wittenberg University) 

  

                                                           

  اتبعت الباحثة طريقةAPA6 .لمتوثيؽ العممى لمبحث 

 ( 1) صٕرة

  (Peter Saenger)نخشاف ا

 

http://www.saengerporcelain.com/?fbclid=IwAR2slX2s94kxvYyfrdIceBxNbswb3jw_LmDlwy1PqUY9us-ipHVx7rJfngI
http://www.saengerporcelain.com/?fbclid=IwAR2slX2s94kxvYyfrdIceBxNbswb3jw_LmDlwy1PqUY9us-ipHVx7rJfngI
http://www.saengerporcelain.com/?fbclid=IwAR2slX2s94kxvYyfrdIceBxNbswb3jw_LmDlwy1PqUY9us-ipHVx7rJfngI
http://www.saengerporcelain.com/?fbclid=IwAR2slX2s94kxvYyfrdIceBxNbswb3jw_LmDlwy1PqUY9us-ipHVx7rJfngI


ٔاإلفادة  (Peter Saenger) نخشافا اعًال بعط فًانُحز انخشكٍم لسهٕ انمٍى انخشكٍهٍت أل
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 العمؿ االوؿ:.
 وصؼ:ال

ارتفاع  –طينة البورسميف  -مجسـ طبؽ
 سػـ٠2

الطبؽ يتخذ شكؿ مقعر رباعي االضمع بفوىو 
شبو دائرية ذات قطر كبير ويصغر تدريجيًا 

 نزوال لمقاعدة.
 تحميؿ:ال

 شكؿ خزفي  يشبو الطبؽ ولو عمؽ  مع
 التدرج في الحجـ مف الواسع الى األقؿ 

 اتساعًا نزوال مف فوىو الشكؿ الى قاعدتو
 وىو منفذ بأسموب مشابو ألسموب الدانتيؿ 
 حيث يرسـ الخزاؼ عمى سطح مف  

  ،القطف بالسائؿ )العجينة الطينية(
،فيحصؿ عمى شكؿ  مصمتةوبعد الجفاؼ التاـ يتـ حرؽ الشكؿ تارؾ الفراغات منفذة لمضوء وأماكف أخرى 

 خزفي مجسـ شبيو بقماش الدانتيؿ.
 :التفسير

قد استغؿ الخزاؼ التشكيؿ بالخطوط المتداخمة  التمقائية في الرسـ في مساحات تشكيمية بخطوط بالعجينة 
غير نافذة لمضوء واماكف أخرى تعتمد عمى فراغ )فراغ بيني( المنفذ لمضوء  مصمتةالطينية مكونة أماكف 

 الذي يعطي تأثير قماش الدانتيؿ مف حيث االنطباع مع وجود اإلضاءة الموجيو.
 الحكـ:

 وىنا نجد اف العمؿ الخزفي ظير محققًا لمقيـ الجمالية والفنية دوف اف يؤثر اسموب التشكيؿ الحر بالخطوط
 خطوط..فقدخدامو االسموب التمقائي بالتشكيؿ الُحر مف خبلؿ الجمالية الست العكس اعطى قيـ بالسالب عمى

البيني الناتج  الجمالي لمضوء النافذ مف خبلؿ التناغـ بيف الضوء والفراغ التأثير فةاإضنجح الخزاؼ في 
 . لتشابؾ الخطوط الُحره أثناء التشكيؿ 

 ( 1انشكم)
 30ارحفاع لسى -طٍُت انبٕرلسهٍٍ -يجسى طبك

http://www.saengerporcelain.com/  
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 :.الثانيالعمؿ 
 وصؼ:ال

طينة البورسميف  - مذدوج شكؿ كروي مجسـ
 سػـ٠2ارتفاع  –

بو فوىو مف االعمى بداخمة  مجسـ كروي شكؿ
شكؿ أخر كروي كامؿ االستدارة عمى قاعدة 

 طبؽ خزفي في وضع مقموب 
 تحميؿ:ال

 يشبو أسموب استخدـ في التشكيؿ 
 رسـ الخزاؼ أسموب الدانتيؿ حيث 

 العجينةبالسائؿ عمى سطح القطف 
 السائمة ، وبعد الجفاؼ الطينية 

ات منفذة فراغًا تـ حرؽ الشكؿ تاركالتاـ 
تأثيرىا يشبو  ،لمضوء وأماكف أخرى مصمتو

طبؽ  قاعدة تثبيت الشكؿ عمىثـ  ،عمى مرحمتيف ولقد تـ التشكيؿ عمى شكؿ خزفي مجسـ ، قماش الدانتيؿ
 .ليتـ التداخؿ بيف الشكؿ الداخمي والشكؿ الخارجي مع القاعدة في كياف خزفي واحدخزفي في وضع مقموب 

 :التفسير
 مصمتةاستغؿ الخزاؼ التشكيؿ بالخطوط المتداخمة عمى رسـ مساحات تشكيمية حرة مكونة أماكف 

ة ثير قماش الدانتيؿ مع وجود اإلضاءغير نافذة لمضوء واماكف فرغات )فراغ بيني( منفذ لمضوء يعطي تأ
لمشكؿ مف خبلؿ اضافة عنصر  ذلؾ جميا مع توظيفو ويتضح ة منيا ،ذية اإلضاءالموجيو ناحيتو مف نفا

 .الشكؿ الصناعية بجانب جماؿ التكويف مف خبلؿ تناغـ حجـ مفردات عناصر تكويفة االضاء
  الحكـ:

 الصناعي  اضافة عنصر االضاءةفقد نجح الخزاؼ في اظيار جماليات التصميـ الخزفي مف خبلؿ توظيفو ب
في تكامؿ القيمة  العمؿ الخزفي وجماؿ قوة و  ذلؾ سرو  جمالية ،مة نفعية بجانب القيمة القياضاؼ مما 

 .الجمالية والقيمة النفعية

 (2)انشكم 

 –طٍُت انبٕرلسهٍٍ  -شكم كزٔي يجسى يذدٔج 

"لسـى 30ارحفاع 
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ٔاإلفادة  (Peter Saenger) نخشافا اعًال بعط فًانُحز انخشكٍم لسهٕ انمٍى انخشكٍهٍت أل

 يُٓا فً إثزاء انخشف انًعاصز
  انزاسق عبذ إًٌاٌ/ د انعجزٔدي،  جٍٓاٌ و.د/.أ حزٌج، لسايح د/.عبٍذ،أ أيٍُت/ د.أ إعذاد /
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 العمؿ الثالث:.
 وصؼ:ال

 يتخذ شكؿ مشابو فاز مغمؽ بغطاء ذو ىيكمية ىرمية الشكؿ لو قمة تكتمية لبلمساؾ بالغطاء شكؿ مجسـ
 الخامة: طينة البورسميف  
 سػـ٠2ارتفاع:   
 تحميؿ:ال

يظير الشكؿ مف خبلؿ التصميـ الخارجي في 
القالب  حيث؛ االطراؼ ذات الزوايا الشبو 

حادة والقاعدة الصغيرة عف حجـ قطر الوسط 
، ثـ التدرج  بصغر الحجـ ألعمى الشكؿ 

حتى الفوىو وغطاء الشكؿ لو قمو تشبو اليد 
 التي يمسؾ بيا األواني. 

يتميز الشكؿ ايضًا بغطاء لو اطراؼ حادة 
عند الزواياه االربعة التي تتخذ شكؿ منبعج 

شبو حادة مع انحناء  بعض الشيء بزواية
نصؼ دائري لمخارج يضيؼ طابعًا انسيابيًا 
لمشكؿ ونزواًل في اتناقص تدريجي بالحجـ 
لمداخؿ حتى الرتكاز الى القاعدة  صغيرة 

 نسبيًا لحجـ الشكؿ.
 التفسير:

يتخذ الشكؿ قالب تصميمي سابؽ التجييز ،ومف ثـ يتـ تبطيف القالب بسماكة قطنية يصب الخزاؼ العجينة 
الطنية في صورة شبو سائؿ بشكؿ ُحر وحدثا اماكف ممتآله واماكف ذات فراغ بيني مما يساىـ في الحفاظ 

 .ومف ثـ الحريؽ عمى ىيكمية الشكؿ حتى الجفاؼ التاـ ،
 
 

 (3)انشكم 

ارحفاع –بٕرلسهٍٍ  -ْزيً بغطاء شكم انفاس

"لسى30
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ٔاإلفادة  (Peter Saenger) نخشافا اعًال بعط فًانُحز انخشكٍم لسهٕ انمٍى انخشكٍهٍت أل

 يُٓا فً إثزاء انخشف انًعاصز
  انزاسق عبذ إًٌاٌ/ د انعجزٔدي،  جٍٓاٌ و.د/.أ حزٌج، لسايح د/.عبٍذ،أ أيٍُت/ د.أ إعذاد /

 إًٌاٌ حًٕدِأ/           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الحكـ:
 ىيكؿ الشكؿ ،العناصر مف حيث؛ التصميـ وبناء  الشكؿ الخزفي ظير في صورة متكاممةىنا نجد اف مف 

، وذلؾ في تحقيؽ القيمة الشكيمية مف انسيابية مميزة فنية جماليةكقطعة  والوظيفيةوالقيمة الجمالية والفنية 
 .الجمالية الخطوط والفرغات الناشاءة عنيا بتناغـ محقؽ لمقيـ

 :.الرابعالعمؿ 
 لوصؼ:ا

شكؿ مجسـ يتخذ شكؿ براد الشاي في قالب 
 لبدف العمؿ. ءدوف تجز و متماسؾ واحد 

 الخامة: بورسميف.
 سـ01االبعاد : ارتفاع 

 التحميؿ:
يظير الشكؿ القالب التقميدي لبراد الشاي 

المعروؼ لدي المتمقي، اال انو يتفرد في تنفيذة 

بالتشكيؿ الُحر لمخطوط المكونة لبدف العمؿ 
المتقالبو في اجزاء ومتباعدة في اجزاء اخرى 
سامحة لمصوء بالنفاذ والقاء جماليات الفراغ  

اغات البينية المتكونة مف خبلؿ النافذ والفر 
التشكيؿ باضافة جماال الخاصًا بالعمؿ 

 .وتكوينو
ىؿ استخدـ الخزاؼ التشكيؿ المنفصؿ ثـ اعادة  ظيرباحترافية ال تامتاذ العمؿ بتبلحـ اجزائة في قالب واحد 

 التركيب ألجزائو اـ بالتشكيؿ في اطار قالب واحد.
 التفسير:

يز عمى جماليات ىذا النوع مف التشكيؿ مف خبلؿ شكؿ قالب خزفي متعارؼ لمتركاعتمد الخزاؼ عمى اظيار 
 التشكيمية لمرسـ الُحر بالخطوط وطمقائية التي ينتج عنيا مساحات فريده في مف الجانب القيمة الجمالية و 

 (4انشكم )

لسى"20ارحفاع –بٕرلسهٍٍ  -شكم بزاد شاي
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ٔاإلفادة  (Peter Saenger) نخشافا اعًال بعط فًانُحز انخشكٍم لسهٕ انمٍى انخشكٍهٍت أل

 يُٓا فً إثزاء انخشف انًعاصز
  انزاسق عبذ إًٌاٌ/ د انعجزٔدي،  جٍٓاٌ و.د/.أ حزٌج، لسايح د/.عبٍذ،أ أيٍُت/ د.أ إعذاد /

 إًٌاٌ حًٕدِأ/           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التشكيؿ الُحر الخطي وجماليات الفراغات بيتيا الناشأة عنيا في قالب مف وحدة التصميـ .
 الحكـ:

اكد الخزاؼ مف خبلؿ ىذا العمؿ الخزفي عمى قدرة التشكيؿ الُحر عمى البداع والتفرد حتى مع التشكيؿ بقالب 
متعارؼ عميو خزفيًا اال انو اضاؼ قيمة تشكيمية جديدة اليو بالرسـ الخطي الُحر مظيرا قيـ جمالية جديدة 

  ليذا النوع مف التشكيؿ.
تتمخص لمباحثة القيـ جمالية والتشكيمية زفية السابقة ومف دراسة وتحميؿ االعماؿ الخ

 ( في: Peter Saenger)بالتشكيؿ الُحر لمخزاؼ 
  التمقائية في التعبير التي تميز اداء الخزاؼ عف االخر مف خبلؿ انطباعتو الخاصة ومخزونو

 والفني. البصري
 الُحر إلبراز القيمة  االثر الجمالي لمفراغ الناشأ مف الرسـ الخطي بالتشكيؿ كيفية توظيؼ

 الجمالية في التصميـ.
  أف البساطة في التصميـ الُحر سبلح ذو حديف حيث يعتمد عمى الدراسة التجريبية والفنية

 البصرية الجيدة حتى ال يتسـ بالعشوائية.
  جماليات تنوع وتكرار سماكة الخطوط في توزعيا بالتصميـ يضيؼ لمتشكيؿ طابع جمالي

 وتشكيمي متفرد.
  



ٔاإلفادة  (Peter Saenger) نخشافا اعًال بعط فًانُحز انخشكٍم لسهٕ انمٍى انخشكٍهٍت أل

 يُٓا فً إثزاء انخشف انًعاصز
  انزاسق عبذ إًٌاٌ/ د انعجزٔدي،  جٍٓاٌ و.د/.أ حزٌج، لسايح د/.عبٍذ،أ أيٍُت/ د.أ إعذاد /

 إًٌاٌ حًٕدِأ/           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 النتائج :
 لمخزاؼ مف خبلؿ دراسة بعض األعماؿ الخزفية (Peter Saenger)  والتعرؼ عمى بعض

اتضح لمباحثة رؤية وأسموب الخزاؼ  في التشكيؿمف قمبو األساليب  والتقنيات المستخدمة 
 .لتناوؿ القيمة الجمالية والتشكيمية بالخطوط الُحره

   ٕانخشاف احضح السه (Peter Saenger)  متحكـ في شكؿ أساليب مختمفة لالسخخذاو في
ضافة قيمة جمالية وتشكيمة لمعمؿالقالب   . وا 

 مثؿ  انمٍى انجًانٍت ٔانخشكٍهٍت يٍ خالل ححهٍم ٔدرالست بعط األعًال انخشفٍت ٔانخمٍُاث السخخالص
تشكيؿ باسموب الدانتيؿ والنفاذية الضوء والرسـ بالخطوط الُحره واالستفادة منيا في إثراء فف 

 . المعاصر لخزؼا

 التوصيات:

  امكانية التشكيؿ الُحر مف خبلؿ الرسـ بالخطوط والزخارؼ العشوائية بالعجائف الطينية ذات
قابمية التشكيؿ( لتشكيؿ أعماؿ  –صبلبة  -المرونة -خصائص معينة منيا)االنكماش
 خزفية تتميز بالتفرد واالبتكار.

 والتقنيت الخزفية لفتح افاؽ جديدة  والخامات في الطينات مدارسة والتجريباتاحة المجاؿ ل
 متفرد واالبتكار.في مجاؿ الخزؼ ل

 .استمرارية االطبلع عمى كؿ مستحدث في مجاؿ الخزؼ مف حيث األساليب والتقنيات 
  يادة نشر االبحاث والمراجع العممية المختصة بفف الخزؼ عمى مواقع العممية الحث عمى ز

 لمترجمة لتكوف عونا لمباحثيف في ىذا المجاؿ الفني.بالمغة العربية او االجنبية ا



ٔاإلفادة  (Peter Saenger) نخشافا اعًال بعط فًانُحز انخشكٍم لسهٕ انمٍى انخشكٍهٍت أل

 يُٓا فً إثزاء انخشف انًعاصز
  انزاسق عبذ إًٌاٌ/ د انعجزٔدي،  جٍٓاٌ و.د/.أ حزٌج، لسايح د/.عبٍذ،أ أيٍُت/ د.أ إعذاد /

 إًٌاٌ حًٕدِأ/           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عػالمراج
 حمواف. جامعة وبحوث، دراسات الخزفية، لآلنية معاصرة فنية رؤية ( :2543جماؿ عبود )
 0عالـ الكتب،  ط  -(: التحميؿ الجمالي لمفف0225محسف عطية)

:دراسة تحسيف خواص األجساـ الخزفية األرضية فى ضوء  (0222محمد رشاد حسف عفيفي، حسف)
 جامعة حمواف فنوف تطبيقية.-الماجستير)غير منشورة( –متطمبات التشكيؿ الفني 

كمية تربية  -( : اإلستفادة مف تقنية الباربوتيف إلثراء الخزؼ المعاصر0222محمد فيمي حموده، إيماف)
 ماجستير.-جامعة بورسعيد-نوعية 
 (: فف الخزؼ،دار الراتب الجامعية 0222نزير الزيات )

كمية  –( :استحداث اساليب لمعالحات حرارية الثراء السطح الخزفي جمالياً 0222ىند نور الديف حسف)
 دكتوراه. -جامعة حمواف -تربية الفنية
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