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Abstract: 

This research deals with an analytical study of the ceramic works of ceramic 

Jamal Abboud, known as lace ceramics, which he carried out through his own 

exhibition, in order to study these ceramic works and their characteristics and 

analysis and shed light on this method specifically and the method of composition 

and the local liquid tiny dough, From them we get acquainted with the style of 

potter Jamal Abboud in the formation of lace ceramics and for any stage the 

potter Jamal Abboud was able to develop this method in terms of composition 

and design, through the presentation of the introduction, problem of research, 

research objectives, importance of research, research tools, research limits, 

research methodology, research sample, research tools, research tools, Research 

assignments, with a presentation of the terms of the research, followed by the 

introduction of the emergence of potter Jamal Abboud and his artistic style, and 

the study and analysis of some of his pottery works known as lace pottery and the 

identification of the aesthetic and plastic characteristics of the potter Jamal 

Abboud and his style in the formation of lace ceramics and take advantage of 

Technical treatments for local folds used by the potter Jamal Abboud to form in 

the style of lace flat and semi-stereoscopic shapes, and at the end of the research 
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presented all the findings and recommendations of the researcher targeted for 

the study and analysis of ceramics. 
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Gamal Abboud, Ceramic Lace, Interspace.
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 مقدمة
، التقاليد التي كانت سائدة مف قبؿثكرة فكرية في الفنكف ثارت عمى  الكاحد كالعشركف " ظيرت فى بداية القرف

ستخداـ  ابتعد خالليا الفف عف المكضكعات كاألشكاؿ التقميدية كزادت حرية الخزاؼ  في إبداع لغتو الخاصة كا 
 (.32: 27 ص ص، 0222حسف عفيفي ،  )الرمكز الدالة عمى أفكاره كانفعاالتو 

التجديد المستمر ليعبر عف العصر الذم نعيشة كأف يالئـ كيمبي  نجد إف فف الخزؼ يحتاج إلى ذلؾ  مف      
 متجدد كيالئـ العصر. احتياجات البيئة الحديثة كمنتج فني كمحمي

حيث تميزت  ،مخزاؼ جماؿ عبكدل الدانتيؿ أسكبلبعض األعماؿ الخزفية ب البحث دراسة تحميمية يتناكؿ ىذا
الخزفية في معرضو الخاص األخير بعنكاف )خزؼ الدانتيؿ( حيث تـ عرض أشكاؿ خزفية مسطحة كشبو أعمالو 

 .مجسمة، كالتي تـ تشكيميا بالعجينة الطينية السائمة  بأسمكب التشكيؿ المباشر
 البحث: مشكمة

 الخزفية بأسمكب الدانتيؿ عمؿاأل كتحميؿ بعض إمكانية إثراء الخزؼ المعاصر مف خالؿ دراسةما مدل 
 ؟جماؿ عبكد مخزاؼل

 أىداؼ البحث:
 .خزؼ دانتيؿ تشكيؿلمتعرؼ عمى أسمكبو في  جماؿ عبكدأعماؿ الخزاؼ بعض دراسة 

 خزاؼ جماؿ عبكد.ملخزؼ الدانتيؿ  تشكيؿالتعرؼ عمى القيـ الجمالية كالتشكيمية الخاصة بأسمكب 
 أىمية البحث:

التقنية لمطينات المحمية التي استخدميا الخزاؼ جماؿ عبكد لمنشكيؿ بأسمكب االستفادة مف المعالجات 
 الدانتيؿ.

إلثراء الخزؼ  جماؿ عبكد خزاؼلم خزؼ الدانتيؿ لإلستفادة مف أعماؿ تحميمية يعد البحث دراسة 
 المعاصر.
 فركض البحث:

 جماؿ عبكد مخزاؼل الدانتيؿأسمكب القيـ الجمالية كالتشكيمية في التشكيؿ ب يمكف االستفادة مفأنو 
 مجسمة مبتكرة .صياغة أعماؿ خزفية ل

 حدكد البحث:
 أسمكبو الفني.خصائص ك  جماؿ عبكد نشأة الخزاؼتقتصر الدراسة عمى 



واالفل ة هٌهل في حشكي  اعول   الخشكي  اللااًخي  للزسا  مول  عبى لسلى  المين الخشكيليت ال

 خسفيت هبخكرة

  الرازق عبا إيولى/   ، العجرو ي ميهلى . /م.أ ،حريج لسلهح / .أ،عبيا أهيٌت/  .أ /إعاا  

 إيولى حوى ٍأ/           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0202يىًيى  –العا  الرااع عشر  –هجلت الخرايت الٌىعيت 

- 23 - 

 . بأسمكب الدانتيؿ جماؿ عبكد تقتصر حدكد الدراسة عمى تحميؿ بعض األعماؿ لمخزاؼ
 منيجية البحث:

 التحميمي.يتبع البحث المنيج الكصفي 
 عينة البحث:

 . بأسمكب الدانتيؿ مف طينة المحمية جماؿ عبكد تشمؿ عينة البحث تحميؿ لبعض أعماؿ الخزاؼ
 أدكات البحث:

كىي  (0227محسف عطية، ) طريقة )الخطة الرباعية لمفناف محسف محمد عطية(التحميؿ مف خالؿ 
 .حكـ( –التفسير  -التحميؿ -)الكصؼ

 :مصطمحات البحث
 الدانتيؿ:خزؼ 

أعماؿ خزفية  لمخزاؼ جماؿ عبكد عرفت بيذا االسـ لما اتسمت بو مف رقة في الخطكط كاسمكب التشكيؿ "ىك 
 .(0223شكقي معركؼ، ) "الذم يشبو في خكاصة الشكمية لما يعرؼ بقماش الدانتيؿ

في انابيب ضيقة كالتشكيؿ بييا بشكؿ  ياضخك  أسمكب يطبؽ باستخداـ العجينة الطينية سائمة القكاـكىك 
محدثة فرغات بينية كمناطؽ متباعدة كأخرل ممتأله ، مما يحدث تصميمات مشابيو لخكاص قماش  مباشر

 الدانتيؿ مف حيث الفراغ البيني.
 عجينة طينية:

ىي خمط بيف طينة الكاكليف كطينة البكؿ كمي مع كسيط مائي حتى تصبح في صكرة شبو سائؿ كما في 
 تطبيؽ البطانات الممكنة .

 الفراغ البيني:
المحصكر بيف شكميف اك خطيف ينتج عنيـ نافذة اك فجكه منفذة لمضكء في تجكيؼ السطحي   ىك الفراغ

 لمشكؿ مما يسيـ في تكظيؼ الشكؿ في بعض األشكاؿ الخزفية.
 الدراسات السابقة:

بالخزاؼ جماؿ عبكد المسماه بخزؼ الدانتيؿ فكانت ألعماؿ الخزاؼ الخاصة  ة تحميميةلـ يتـ دراس وكحيث ان
 الدراسات السابقة تشمؿ جانب الخمطات الطينية كالتقنية.
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إمكانية الحصكؿ عمى دراسة عف ) مرتبطة بالطينات كتركيبيا:: ـ(2761)فتحية ظريؼدراسة 
عجائف ممكنة تناكلت كيفية الحصكؿ عمى حيث ( كاإلفادة منيا في مجاؿ الخزؼ عجائف طينية ممكنة

 سابقة التجييز مف خالؿ خمطات خاضعة لتجارب كنسب محددة، كذات خكاص قابمة لمتشكيؿ.
باتيا ككيفية التعامؿ مع يتفيد الدراسة البحث الحالي في تناكؿ العجائف الطينية الممكنة كترك       

ة تنظيرىا بشكؿ خمطاتيا مف خالؿ خضكعيا لتجارب بنسب محددة لتككف صالحة لمتشكيؿ بيا، ككيفي
 عممي.
في دراسة عف )اإلستفادة مف تقنية  دراسات ترتبط بالتقنية كاالسمكب: :(0222) إيماف حمكده دراسة

تناكلت تقنية الباربكتيف كتحكيميا مف تقنية زخرفية إلى  االباربكتيف إلثراء الخزؼ المعاصر( حيث
خالؿ استخداـ خميط مف العجينة الطينية تقنية تشكيؿ مباشر كخكاص التشكيؿ بيا داخؿ القكالب مف 

في كيفية االستفادة مف التقنية ضمف استخداـ اسمكب  الحالي البحث الدراسة تفيد مف طينات بيضاء.
 الدانتيؿ.
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 الخزاؼ جماؿ عبكد:
 القمعة كالجمالية كمنطقة الحسيف باألزىركقد عاش بمنطقة  0223بالقاىرة ،كتكفى عاـ  2720كلد عاـ "

  تشكمت شخصيتو الفنية. حيث
 المراحؿ الدراسية:

  2741قسـ خزؼ  -بكالكريكس كمية الفنكف التطبيقية 
  2752ماجستير فى الفنكف التطبيقة  
 2762دكتكراه الفمسفة فى الفنكف التطبيقية ػ 

 العضكية:
 عضك نقابة الخزافيف التشكيمييف.  
   عضك نقابة مصممى الفنكف التطبيقية . 
  قطاع الفنكف مكقع ) ."الفنكف التطبيقيةجمعية خريجة

 (7/26/0227التشكيمية: بتاريخ 
 :الكظائؼ ك الميف التى اضطمع بيا الخزاؼ 
 " أستاذ زائر بجامعة الممؾ عبد العزيز بالمدينة المنكرة

2762.  
  2764كانشأ شعبة الخزؼ بكمية التربية كعاد عاـ . 
  الكظائؼ مف معيد ػ مدرس جامعى ، أستاذ تدرج فى

  . أستاذ الخزؼ بالكمية ككيؿ الكمية لشئكف خدمة المجتمع بكمية الفنكف التطبيقية مساعد ، أستاذ
  اكتكبر 4عميد كمية الفنكف التطبيقية جامعة. 

 المعارضو الخاصة
  2755ىكلندا  -معرض خاص قاعة جاليكف  -
  2755ىكلندا معرض خاص أكاديمة أنسخدال لمفنكف   -
  2756ايندىكفف  -ىكلندا -معرض خاص فى صالة الشكؿ  -
  2760معرض خاص بقاعة المعارض بكمية الفنكف التطبيقية  -
  2761معرض خاص صالكف أتيميو القاىرة  -

 (1صورة )

 "6الخزاف جمال عبود"
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 2764مايك  -معرض خاص مجمع الفنكف  -
 (.التشكيمية الفنكف قطاع مكقع )"2775معرض خاص األكاديمية الممكية لمفنكف كالتصميـ ىكلندا  -

 أسمكبو الفني: 
التي تدخؿ في نطاؽ نظاـ التشابكات مف الطينة السائمة كمحاكلة صبيا في  الخزفية األعماؿ"         
التي تحيط بالتشكيالت،  (البسممة)ممح فييا المالمح الشعبية كخصكصا استخداـ خطكط نأرابيسكية  تشكيالت

ىي متعدة األغراض  كتظير بيا تقنية صبيا كأنيا مف صناع الحمكل المعركفيف في المكالد كشير رمضاف ، ك
قد تككف ىذه األشكاؿ مف كحي  الشبكات التي تمثؿ أقراص المشبؾ ك كالكظائؼ؛ منيا اليندسية البحتة ك

حيث ما ليا مف محيط تعبيرم ذك  ى ) األعماؿ النسجية(كما أطمؽ عمييا مسم قد اكتسب الخزاؼ ك الخزاؼ ،
ع نسيجا خزفيا يعطيؾ مف الكىمة صنمستكل عالي لما لو مف باع في عمؿ خزؼ الدنتيال محاكال بو أف ي

كتصنع)الدنتيال( الخزفية التي ينفرد بيا الخزاؼ  جماؿ عبكد كلما ، األكلى أنو خزؼ منسكج كأنو نسيج مغزكؿ
مستخدمان الطينات الجاىزة التي يقـك بتصنيعيا طبقان لبحثو الخاص الذم ينفرد بو في ، ليا مف طابع خاص
كيقـك بيذا العمؿ نتيجة ألبحاثو الكثيرة التي يعتمد عمييا كىك يقترب مف التشبيكات ، ىذا المجاؿ الخزفي

يا متفردا بيا في مستعمالن فييا تقنية الضخ السائؿ في أنابيب خاصة يقـك بتصنيعيا كعمم ،بطرؽ خاصة 
 ، ص0226)صالح رضا،  محاكلو منو لتصنيع ىذه)الدنتيال( لكي تككف أداة طيعة ككسيمة سيمة في إيجادىا"

232). 
  بخزؼ الدانتيؿ كىي  خزاؼ جماؿ عبكد المعركفةلاعماؿ ا بعض في ىذا البحث تتناكؿ الباحثةك

 كىي الخزفية الدانتيال فكانت  (2776 عاـ منذ بدأىا  ) الراحؿ الخزاؼ انتجيا التي الخزفية الفنية األعماؿ آخر"
 الرقائؽ ىذه كتمثؿ كاسالمية كقبطية قديمة مصرية تأثيرات بيف تجمع زخرفية عناصر ثقكب ذات خزفية رقائؽ
 (0223، شوقي معروف )". انتاجيا كأساليب الخامة في التحكـ عمي القدرة مف عالية درجة
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 العمؿ األكؿ:.
 كصؼ:ال

ىندسية :الزخارؼ  معركفة، غير:بالطة خزفية، األبعاد
 . الخطكط الدائرية كالخط المستقيـمستكحاة مف 

 .أبيض: المكف
 .خميط خاص - محمية طينة بيضاء: الخامة

 خاصة بيبينالي. مقتنيات :مكاف كالتاريخ
  ةطرفي تبو مستطيال مستطيؿتتخذ البالطة شكؿ 

 ت، ثـ مستطيالبطكؿ البالطةتحدد الشكؿ مف الخارج 
في مركز البالطة يحداف شكؿ المربع  مف الداخؿ لاخر 

تـ بألىـ بزخارؼ دائرية صغيرة متصبة بخطكط قصيرة 
كأخرل كبيرة نسبيان تتصؿ ببعضيا بنقاط، كبعض 

مف خطكط رفيعة السمؾ،  التجاكيؼ نجد شبكيات صغيرة
كمف داخؿ دائرة بخط أكثر سماكة بيا ثالث نخالت في 
شكؿ إشعاعي مف خالؿ الخركج مف شكؿ شبكي 

 .بخطكط رفيعة
 تحميؿ:

التشكيؿ بييا بيدؼ ضخ العجينة السائمة في انابيب ضيقة  أسمكب الدانتيؿ كىكبالطة خزفية تـ تشكيميا بال
زخارؼ مستكحاه مف  كاستخدـ الخزاؼ ،ناطؽ متباعدة كأخرل ممتأله محدثة فرغات بينية كم بشكؿ مباشر

كالفراغات الناشئو عنيا كما تعطيو مف  رفيعةانسياب الخطكط ال مف خالؿ الدقة محاكلة ، كنالحظالشعبيالفف 
 في الشكؿ كالتصميـ. تميز

 التفسير:

 (2شك  رلن )

االطت خسفيت هسخىحلٍ هي الفي الشعبي "
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" 

 ( 0228)صللح رضل، 



واالفل ة هٌهل في حشكي  اعول   الخشكي  اللااًخي  للزسا  مول  عبى لسلى  المين الخشكيليت ال

 خسفيت هبخكرة

  الرازق عبا إيولى/   ، العجرو ي ميهلى . /م.أ ،حريج لسلهح / .أ،عبيا أهيٌت/  .أ /إعاا  

 إيولى حوى ٍأ/           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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استخدـ الخزاؼ جماؿ عبكد اسمكب بسيط مف الفف الشعبي في التشكيؿ ساعدة في استخداـ الخطكط الرفيعة 
التصميـ  ساىـ في ابرازكالرسـ المباشر بيا الى جانب استخدامة لمخامات المحمية مف العجينة الطينة ؛مما 

 بصكرة كاضحة كقيمة جمالية.
 الحكـ:
العمؿ الخزفي ذك التصميـ  ؼ قيـ جمالية كتشكيمية كأسيـ في نجاحأضاتنكع نكع كحجـ الخطكط  نجد اف 
 المسطح.

 العمؿ الثاني:.
 كصؼ:

غير : ، األبعادمسطحة التشكيؿ بالطة خزفية
الخطكط ىندسية مستكحاة مف : الزخارؼ معركفة،

 .الدائرية كالخط المستقيـ
 أبيض : المكف 
 .محمية طينة بيضاء: الخامة 

 خاصة بيبينالي. مقتنيات :مكاف كالتاريخ
تتخذ البالطة شكؿ مربع بو مستطيالف طرفياف بطكؿ 

الصغيرة، ثـ  البالطة بيـ ثالث صفكؼ مف الدكائر
مستطيالف اخراف بشكؿ افقي يحداف شكؿ المربع مف 
اسفؿ كؿ منيـ بداخمو نسيج مف خكط طكلية كعرضيو 

حجـ ثـ مربع داخمي مكمؿ بالزخارؼ المائمة، مككنيف بداخميـ مربع بداخمة زخارؼ مف دكائر متفاكتة في 
 .كس مشكؿ بشكؿ نسيجي بخطكط قطريةيتكسطة مربع متعا

 التحميؿ:
ضخ العجينة السائمة في انابيب ضيقة بالدانتيؿ  بأسمكب بالطة خزفية تـ تشكيميامؿ الخزفي عباره عف الع

، بالزخارؼ اليندسية المستكحاه مف الفف اإلسالمي الذم تميز اشربشكؿ مب الرفيعة الديقة يابخطكطكالتشكيؿ ب

 (0شك  )

االطت خسفيت ذاث طلاع هٌالسي "
22

" 

 (0228)صللح رضل، 

 



واالفل ة هٌهل في حشكي  اعول   الخشكي  اللااًخي  للزسا  مول  عبى لسلى  المين الخشكيليت ال

 خسفيت هبخكرة

  الرازق عبا إيولى/   ، العجرو ي ميهلى . /م.أ ،حريج لسلهح / .أ،عبيا أهيٌت/  .أ /إعاا  

 إيولى حوى ٍأ/           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الديقة كالفراغات الناشئو عنيا كما بو الخزاؼ  في معظـ اعمالو الخزفيو، كنالحظ الدقة كانسياب الخطكط 
 تعطيو مف تفرد في شكؿ التصميـ.

 التفسير:
 الخطكط رفيعة كرسـ تصميـ مسطح بسيط ل دقة الخطكط مع الحفاظ عمى ُسمؾعمؿ الخزاؼ عمى رفع مستك 

عتمد فيو عمى الرسـ بالشبكية مع تكرار العناصر مع االرتكاز عمى ىندسي مستكحى مف الفف االسالمي إ
 لمتصميـ؛ حيث يمكف تقسيـ الشكؿ مف ام جانب. التماثؿمكب اس
 الحكـ: 

التماثؿ في التصميـ حيث يظير اكثر كضكحا في  استطاع الخزاؼ جماؿ عبكد في ىذا الشكؿ المحافظة عمى 
، كذلؾ باستخدامو الرسـ بالشبكية كتردد العناصر بالتكرار مما جعؿ أثرل القيمة الفنية  الدقة ك الُسمؾ

  مالية لمعمؿ الخزفي ك جعؿ منو نمكذج جديد كجيد في عالـ الخزؼ.كالج



واالفل ة هٌهل في حشكي  اعول   الخشكي  اللااًخي  للزسا  مول  عبى لسلى  المين الخشكيليت ال

 خسفيت هبخكرة

  الرازق عبا إيولى/   ، العجرو ي ميهلى . /م.أ ،حريج لسلهح / .أ،عبيا أهيٌت/  .أ /إعاا  

 إيولى حوى ٍأ/           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :.الثالثالعمؿ 
 كصؼ: 

 غير معركفة، :، األبعادبالطة خزفية
الخطكط الدائرية ىندسية مستكحاة مف :الزخارؼ

 .كالخط المستقيـ
  ( .أبيض) :المكف 
 .طينة بيضاء محمية: الخامة 

مجمكعة الخزاؼ  جماؿ عبكد،  :مكاف كالتاريخ
 بينالي.المقتنيات خاصة ب

طبؽ ذك تقعر طفيؼ، مشكؿ في شكؿ دائرم، مف 
خمس صفكؼ كؿ صؼ مككف مف عدة دكائر صؼ 

كالصؼ  الدكائر فييا تتخذ شكؿ نسجي )سده كلحمو(
أشبو تتخذ الدكائر بداخميا مربع بداخمة إلتفاؼ اخر 

 . ، كمف الخارج خط  دائرم مغمؽ الطبؽ بدائرة عشكائية
 التحميؿ:

 ةالمستقيم كطبالخط )شبو مجسـ( كطبؽ دائرم ذك تصميـ بسيط ىندسي العمؿ الخزفي في صكرة تشكيؿتـ 
في صفكؼ مع تكرار )دكائر(  كالدكائر يظير الطبؽ في شكؿ شبكي إال أنو مككف مف التماس ما بيف األشكاؿ

حيث يمكف سمترم الالتشكيؿ بحتى نياية بخط دائرم يغمؽ الطبؽ محددان إياه، يعتمد الخزاؼ في أداء ر العناص
كىك الذم مف دكرة جعمو  الشكؿ  الخزفي شبو  تخذ الطبؽ تقعر بسيطكما اك  شكؿ مف أم جانب،التقسـ 
مجسـ.

 (3شك  )

" طبك خسفيت ذو زخلر   ائريت
20

" 

 (0228)صللح رضل، 



واالفل ة هٌهل في حشكي  اعول   الخشكي  اللااًخي  للزسا  مول  عبى لسلى  المين الخشكيليت ال

 خسفيت هبخكرة

  الرازق عبا إيولى/   ، العجرو ي ميهلى . /م.أ ،حريج لسلهح / .أ،عبيا أهيٌت/  .أ /إعاا  

 إيولى حوى ٍأ/           
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 :التفسير
، كذلؾ باالرتكاز التصميـ مع محاكلة التجسيـدقة لخطكط في شبكية كاضحة لمسيطرة عمى الخزاؼ اـ ااستخد
تنكع الفراغ  البيني الناتج مما ساىـ في ،المفردات  ثبات الحجـك تكرار العناصر مف خالؿ قيمة الجمالية العمى 

 عف تماس الخطكط كتكرارىا .
 :الحكـ

العناصر مما الخطكط ك  تكرارالحصكؿ عمى قيـ جمالية تعتمد عمى بساطة التصميـ  مف خالؿاستطاع الخزاؼ  
ساعد عمى إبراز التجسيـ بسيكلة كيسر مف خالؿ 

 . كالشبكية  كالدائرة  التكزيع التبادلي بيف المربع
 :.الرابعالعمؿ 

 : كصؼ 
الخطكط الدائرية  ىندسية مفزخارؼ بالطة خزفية ذات  

 .كالخط المستقيـ
 غير معركفةاألبعاد: 
 أبيض كبني.: المكف 

 طينة بيضاء كطيف أسكاني.محمية الخامة: 
مجمكعة الخزاؼ  جماؿ عبكد، مقتنيات : مكاف كالتاريخ

 خاصة بالبينالي.
بالطة خزفية ذات بعداف األكؿ خمفية مف الطيف األحمر، 

، الدانتيؿبأسمكب كالبعد الثاني بالطة مف الطينو البيضاء 
، األبعاد غير معمكمو، ذات طابع ىندسي شعبيزخارؼ 

كىي مككنو مف شكؿ مربع مقسـ الى خطاف جانبياف يتعامد معيما خطاف اخراف بشكؿ افقي مككف مربع اخر 
داخمي ك اربع مستطيالت كاربع مربعات، داخؿ المربع الداخمي خطاف يتعامداف بشكاؿ عالمة ذائد مككنيف اربع 

داخؿ كال منيـ مربع بشكؿ معاكس بداخمة دائرة كمع تماس الناتج مف اطراؼ المربعات ينتج عنيـ مربعات ب
مربع اخر في المنتصؼ بداخمو مربع مشكؿ بشكؿ زىرم، المستطيالت الطرفية كال منيا مككف مف صفاف مف 

 (4شك  )

االطت خسفيت ذاث هٌالسي طلاع شعبي
(23)

 

 (0226)صالح رضا، 



واالفل ة هٌهل في حشكي  اعول   الخشكي  اللااًخي  للزسا  مول  عبى لسلى  المين الخشكيليت ال

 خسفيت هبخكرة

  الرازق عبا إيولى/   ، العجرو ي ميهلى . /م.أ ،حريج لسلهح / .أ،عبيا أهيٌت/  .أ /إعاا  

 إيولى حوى ٍأ/           
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 حمزكنيةبداخميا دائرة  الدكائر الصغيرة بينيـ خط راسي يربط بيف الصفاف، المربعات الركنية تتخذ كال منيا
 شكؿ.

 التحميؿ:
مف استخداـ الخزاؼ لمكف الفاتح في البالطة األماميو ما يعزز اإلحساس بالخفة في الكزف كالسيكلو في 
التشكيؿ، كذلؾ مع استخداـ عنصر التكرار المفرده التشكيمية داخؿ التصميـ نفسو، اما الخمفية مع المكف 

في شكؿ كاإلرتكاز مما يعطي المساحة لمعيف في التجكؿ في عناصر شكؿ الغامؽ تعطي اإلحساس بالثبات 
 كالتصميـ.
 الحكـ:

مع التكرار لمعناصر ك اضافة مستخدـ الدكائر ىندسي بسيط تميز ىذا العمؿ دكف غيره في استخداـ التشكيؿ 
قديمة كالمستخدمة في فف الجماليات ال بركح عطي إيحاءأ،ك مفراغ جمالي ل تأثيران في عنو الخط المستقيـ نتج

 .األرابسؾ
كتتمخص لمباحثة مف دراسة كتحميؿ االعماؿ الخزفية لمخزاؼ جماؿ عبكد المسماه بخزؼ 

 الدانتيؿ في:
  القيمة التشكيمية بأسمكب الدانتيؿ لمخزاؼ جماؿ عبكد يتميز بالتحكـ بالتصميـ، إلى جانب بساطة

 كتفرده عف األساليب أخرل بالتشكيؿ.الزخارؼ التي مف دكرىا إظيار جماليات األسمكب 
  ستخدامة لمعناصر الينسية يسيؿ عممية التشكيؿ بيذا أسمكب الخزاؼ جماؿ عبكد في التصميـ كا 

ظيار جماليات الفراغية الناشأة عنو مما يؤكد عمى القيمة الجمالية كالتشكيمية لمتشكيؿ  األسمكب كا 
 بأسمكب الدانتيؿ.

  نفاذ حيث يسمح بيتفرد أسمكب التشكيؿ بالدانتيؿ بإظيار القيـ الجمالية لمفراغ كاالستفادة الكظيفية
ظيار جماليات التشكيمة بالعمؿ الخزفي. الضكء مف خاللو  كا 

 النتائج 
 الدانتيؿ بأسمكب لمتشسكيؿ عبكد جماؿ الخزاؼ استخدميا التياالساليب التشكيمية  االستفادة مف. 
  ألثراء الخزؼ  الدانتيؿ لمخزاؼ جماؿ عبكداالستفادة مف القيـ الجمالية كالتشكيمية الخاصة بأسمكب

 .المعاصر
  .االستفادة مف رؤية الخزاؼ جماؿ عبكد في القيـ الجالية لتصميـ خزؼ الدانتيؿ 
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 التكصيات
  مف خالؿ؛ الخزؼ  فف ثراءالمجاؿ الخزفي ال شكيمية في تار التجارب كالممارسات التشجيع استمر

 العمؿ عمى التطكير في التشكيؿ، كالخامة، كاالسمكب.
  باألجيزة كاالدكات كالمعدات الخاصة بممارسة التجارب) كاالفرافاعداد كتجيير المعامؿ الخزفية- 

 كابينة رش...( التي مف شأنيا رفع كتطكير المجاؿ العممي كالعممي الخزفي . -الميزاف
  ؿ الخزفي بيدؼ اثرائو عمى دراسة االساليب الحديثة كدمجيا مع المجاحث طالب الدرسات العميا

 تطكيره.ك 
  



واالفل ة هٌهل في حشكي  اعول   الخشكي  اللااًخي  للزسا  مول  عبى لسلى  المين الخشكيليت ال

 خسفيت هبخكرة

  الرازق عبا إيولى/   ، العجرو ي ميهلى . /م.أ ،حريج لسلهح / .أ،عبيا أهيٌت/  .أ /إعاا  

 إيولى حوى ٍأ/           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0202يىًيى  –العا  الرااع عشر  –هجلت الخرايت الٌىعيت 

- 34 - 

 عػػالمراج
تربية  -( :إمكانية الحصكؿ عمى عجائف طينية ممكنةكاإلفادة منيا في مجاؿ الخزؼ2761إبراىيـ محمد ظريؼ، فتحية)

 ماجستير. -جامعة حمكاف  -فنية
(: دراسة تحسيف خكاص األجساـ الخزفية األرضية في ضكء متطمبات التشكيؿ 0222حسف محمد رشاد حسف عفيفي)

 جامعة حمكاف فنكف تطبيقية.-الماجستير)غير منشكرة( –الفني 
أستاذ الخزؼ بكمية الفنكف التطبيقية /جامعة حمكاف/األحد  -207العدد- 21132( :0223شكقي معركؼ)
 .ق2204رجب مف  7 -22-اغسطس
ـ/ المكسكعة الفنية التشكيمية المصرية/ مطابع الييئة 0222-2712( : حركة الخزفية مف 0226صالح محمد رضا)

 2ج-المصرية العامة لمكتاب
 0ط -عالـ الكتب   -( : التحميؿ الجمالي لمفف0227محسف عطية)

-كمية تربية نكعية  -اء الخزؼ المعاصر( : اإلستفادة مف تقنية الباربكتيف إلثر 0222محمد فيمي حمكده، إيماف)
 ماجستير.-جامعة بكرسعيد
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