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 (دراسة حتليلية) التزجيج يف أعمال اخلزاف شنيار عبداهلل تقنيات

 طه حنش سلمان

 
 مقدمة

همٌة خاصة أ المادة الخام وتقنٌاتها تؤديٌعد العمل الخزفً من الفنون التً 

 خصوصٌة، وتأتً تلك الخصوصٌة من طرٌقة تشكٌله وتقنٌاته افٌه كونه فنا ذ

والصورة الفنٌة أو الشكل الخزفً النهابً الذي ٌحمل طابعا فنٌا ٌعود للخامات التً 

 المادة الفنٌة وانتاجهاكونت هذا الشكل الفنً التً تشكل هدفا ٌبتؽٌه الفنان فً إخراج 

أو شكال خزفٌا ٌحمل ضوابط خاصة وتقنٌات معٌنة ٌكون الفنان خاضعا لها 

ومحكوما بها ومتفاعال معها، وهذا ماٌقودنا الى ان نجد خصوصٌة العمل الفنً التً 

 تشكٌله والتقنٌات التً ٌتم ابق وطرٌقة إنتاجه كالمادة الخام وطر،تحددها مكوناته

. إخراج الشكل النهابً للعمل الخزفً من خاللها

ن فن الخزؾ إتخذ أشكاالً متعددة باختالؾ تقنٌات التركٌب الطٌنً وتقنٌات إ

التزجٌج، وقد شؽلت تلك التقنٌات الخزافٌن الذٌن دأبوا دابما على بلوغ الكمال 

 عما شؽله الخزؾ المعاصر الً الجمالً بتطوٌر تلك التقنٌات وابتكار الجدٌد، هذا فض

من تداخل مع الخامات االخرى وإٌجاد أشكال جدٌدة تأسست متداخلة مع حدود 

.  والفكرة والشكل،التعبٌر

وقد عمل الخزافون العراقٌون على إٌجاد فن خزؾ عراقً ذو خصوصٌة 

إمتاز بها وقد أوجدوا له مكانة بٌن فنون العالم، وبرع الخزاؾ العراقً باستعاراته 

واشكاله الخزفٌة والوانه، وقد تطرق الخزاؾ الى كل الجوانب االجتماعٌة والبٌبٌة 

فضالً عن احتفاظه بالشكل الجمالً للعمل الخزفً التً كانت بحق سمة ممٌزة 

للخزؾ فً العالم، وكانت سجالً حافالً بالبراعة فً التشكٌل والتلوٌن والتصمٌم 

. والبراعة فً التعبٌر والفكر وفً الجمالٌات
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هدف البحث 
 عن دراسة تقنٌات التزجٌج فً اعمال تعرؾٌهدؾ البحث الحالً الى ال

. الخزاؾ شنٌار عبد هللا

حدود البحث 
حدد البحث على نماذج خزفٌة متنوعة ومختارة من اعمال الخزاؾ شنٌار عبد هللا 

. فً العراق( 2007 _ 1980 )التً حقق فٌها شهرة فنٌة للفترة الزمنٌة  من 

 وتقنياته طرائق التشكيل في العمل الخزفي
 

إلنتاج القطع الخزفٌة المشكلة بأي تقنٌة من تقنٌات التشكٌل البد من المرور 
بالمرحلة األولٌة وهً تحضٌر األطٌان وتختلؾ طبٌعة األطٌان وتحضٌرها لكل تقنٌة 

، فهناك تقنٌة تحتاج الى أطٌان ذات لدونة عالٌة  من تقنٌات تشكٌل القطع الفخارٌة
وتقنٌات اخرى تحتاج الى أطٌان تقل فٌها نسبة اللدونة، والبد من تحضٌر أطٌان 

وتشكٌل  )تناسب طبٌعة التجفٌؾ والحرق 
 من طٌنة واطبة اً  واحداً ٌمزج جزءفمثال األجسام الطٌنٌة الكبٌرة الحجم 

الحرارة مع كمٌة من الماء إلنتاج طٌنة متوسطة اللدونة، مع اضافة كمٌة كبٌرة من 
. ()(المواد ؼٌر اللدنة لكً تمنع التكسر

عالوة على ذلك فأن هناك مواد تضاؾ الى الطٌن فعلى سبٌل المثال ٌضاؾ 
مسحوق الطٌن المحروق لمنحها المسامٌة التً تساعدها لمقاومة الى بعض االطٌان 

 الرمل مع الطٌن لٌمنح الطٌنة خاصٌة التشكٌل عمالالكسر والتهشم، وكذلك است
ٌتوجب صنعها من طٌن مسامً البنٌة )والمقاومة، وإلنتاج طٌنة تالبم عملٌة الحرق 

. ()(ٌحتوي على الرمل أو مسحوق الفخار بنسبة عالٌة

                                                           

(
1
) Ron Du Bois ,  The Airliner Horse , ceramics monthly Vol . 30 , No. 3 , 

professional publications , U.S.A., march , 1982 , p. 42 .   

 ، 1 ناصر السعذًى ، ط،، حرجوت ،ىاشن الينذاًي ، هراجعت صناعة الخزف جٌى ديكرسٌى ،  ()

 . 190 ،  ص 1989ًزارة الثمافت ًاإلعالم ، دار الشؤًى الثمافيت العاهت ، بغذاد ، 
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بعد عملٌة تحضٌر األطٌان عملٌة اخرى وهً تشكٌل النماذج واألجسام ٌلحق 
طرٌقة الضؽط باألصابع والبناء المدور وهً ) التشكٌل واولها ابقالطٌنٌة باحدى طر

 عماللكن باست (1)شكل (  )(احدى تقنٌات البناء األكثر شٌوعا فً الخزؾ البدابً
العجلة الدوارة سّهل على الخزاؾ القٌام بعمله كما اتٌحت له الفرصة بتنفٌذ مجموعة 

 (.2)كبٌرة من األشكال، شكل 
 
 
 
 
 
 
 
  

 (2) شكل                         (   1)شكل            
هً تشكٌل الفخارٌات من الصفابح الطٌنٌة )والطرٌقة األخرى فً التشكٌل 

وهً طرٌقة اخرى لتشكٌل الفخار ٌدوٌا، وتتبع فً المدارس العالٌة وتدعى أٌضا 
بالفخار المشكل من شرابح، وقد جاءت التسمٌة من عملٌة ضم الشرابح الطٌنٌة التً 

، والبد ()(تكون قد حصلت على درجة معٌنة من الجفاؾ بعضها الى البعض اآلخر
 ٌتصؾ بسمك واحد فً كل أجزاءه إذمراعاة مواصفات الطٌن من حٌث المتانة من 

 كما فً الشكلٌنوذا رطوبة متساوٌة فً جمٌع أجزاء القطع لكً الٌنهار وٌتصدع 
(. 4)و  (3)

 
 
 

                                                           

(
3
) Broad Johnson ,  Primitive Pottery , Van nastrand Reinhold Company 

U.S.A., 1972 , p.32 

ث ، .  ، حرجوت ، عذناى خالذ ًاحوذ شٌكج ، ب فن الفخار صناعة وعلوا دًرا  بيلنكخٌى ، ()

 . 37ص 
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 (3) شكل                                                      

 
( 4)  شكل            

طرٌقة األوانً الملفوفة )والطرٌقة األخرى فً تشكٌل القطع الفخارٌة هً 
Coiled potsوذلك ألنها تتٌح للخزاؾ صنع ، وهذه الطرٌقة خاصة بالمحترفٌن 

نماذج فخارٌة مدورة أو ؼٌر مدورة، والطٌن المستعمل فً هذه الطرٌقة هو ذلك 
النوع الذي ٌتصؾ بنسٌج خشن وٌحتوي على بعض مسحوق الطٌن 

 أو الرمل فضالً عن ان خاصٌة اللدونة لٌست بذات أهمٌة فً هذه (َكروك)المحروق
كما ،  الحالة، كما أن هذا الطٌن ٌجؾ بصورة أفضل من الطٌن اللدن الدقٌق النسٌج

(. 5)شكل فً ال
 
 
 
 
 
 
 

( 5)شكل                                
مما سبق ٌمكننا ان ننسب هذه التقنٌات فً التشكٌل الى طرٌقة التشكٌل اللدنة 

(Plastic Forming) ق التشكٌل فً الخزؾائوهً احدى طر .
 Semidryوالطرٌقة الثانٌة لتشكٌل الخزؾ هً طرٌقة الكبس شبه الجاؾ )

Pressingًاً  وتفٌد هذه الطرٌقة فً انتاج خزؾ ٌكون التفاوت فً أبعاده جٌدا وخال 
من التشوهات والتشققات والخزؾ المنتج بهذه الطرٌقة ٌمتلك اتقانا فً األبعاد افضل، 



تقنيات التزجيج في اعمال الخزاف شنيار عبد هللا 
 طه حنش سلمان 

 

 

 2011لسنة   61العدد  31
 

 هذه الطرٌقة عندما تعملوتس( )(وله مسامٌة أقل من الخزؾ المنتج بالطرٌقة اللدنة
وذلك لعدم التمكن )ق ائبقٌة الطرعمال تكون حبٌبات المادة ؼٌر لدنة حٌث ٌتعذر است

 فٌها نسب رطوبة منخفضة وذلك عملمن الحصول على أجسام متماسكة، كما تست
 كما تمتاز هذه الطرٌقة بحاجتها ()(للحد من ظهور التشققات أثناء التجفٌؾ والحرق

ؼط وتشكٌل عالٌٌن اكثر من الطرٌقة اللدنة وتتراوح النسبة المبوٌة للرطوبة ضالى 
 ٪ وتمتاز بانخفاض نسبة المادة الرابطة فتتراوح مابٌن 6 – 9فً هذه الطرٌقة مابٌن 

20 – 40٪ )() .
 وتمتاز هذه Castingة فهً طرٌقة التشكٌل بالصب آلتًأما الطرٌقة ا

الطرٌقة بأن محلولها ٌكون ذا شكل رابب طٌنً وهذا المحلول الطٌنً عبارة عن 
تركٌب طٌنً طبٌعً وخلٌط من اطٌان ومعادن طٌنٌة ممزوجة بالماء وبهٌبة محلول )

رابق، تتم تقنٌة انتاجه من خالل صب المحلول الطٌنً داخل قالب من الجبس ذو 
 وٌفرغ القالب ()(تكوٌن داخلً بتفاصٌل عكسٌة لشكل خزفً مطلوب انتاجه مكررا

ثم تخرج بعد فترة القطع الطٌنٌة وتجفٌفها ونحصل على منتج ٌحمل مواصفات وهً 
التفاوت فً ابعاد منتجات هذه الطرٌقة ٌكون معتدل الى جٌد ونسبة الرطوبة تتراوح )

، ()(٪ 50 – 30 أما النسبة المبوٌة للمادة الرابطة فتكون مابٌن ٪20 – 10مابٌن 
 .(6)شكل كما فً ال
 

                                                           

(5) Bales C.e., Hand – Made repressed fire brick , J.am . ceramic so cud (24 ) 

,n.(3) , 1940 , p.p. 40 – 41 

 B.E. wage , Dry pressing , bruit , ceramic , Soc.no ( 31 ) , 1964 , p. 25 . () 

    Ibid , p 30 .() 

 ، لسن الفنٌى الجويلت ، جاهعت اليرهٌن التقنيات العلوية لفن الخزفعلي حيذر صالح البذري ،  ()

 .83 ، ص 2000 ، العراق ،  1 ، ط1، ج

(9) hamid t.n. H.al. Taie ,  manufacture of fire clay bricks ( chamotte ) , 

forms local materials . rep . no. 7413 , research paper p 34175 scientific 

research foundation , bulding research center , Baghdad , p. 32 .    
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( 6)شكل 
ق التشكٌل مرحلة اخرى هً مرحلة التجفٌؾ، فالطٌنات ائالبد ان تلحق طر

التكسر ،ة تحتاج الى عناٌة فابقة أثناء عملٌة التجفٌؾ لتجنب التشوٌه عملالمست
 لتفادي المخاطر من ،والتشقق، وقد ٌراعى البطا فً عملٌة التجفٌؾ وانتظامه

الجفاؾ السرٌع لبعض أجزاء الجسم الطٌنً مما ٌتعرض الى التقلص والتشقق ؼٌر 
المرؼوب فٌه وٌتم التجفٌؾ فً الهواء ومن أهم الظواهر التً تصاحب عملٌة 

وتعد عملٌة التجفٌؾ من المهام )التجفٌؾ هً خاصٌة انكماش الطٌنة أثناء التجفٌؾ 
األساسٌة فً إنتاج الخزؾ وتعتمد سرعة التجفٌؾ على قدرة الهواء المحٌط بالمنتج 

 ودرجة رطوبته النسبٌة واستبداله المستمر بهواء ،على استٌعاب درجة حرارة الهواء
. ()(جدٌد والقدرة على حمل بخار الماء وتزٌد هذه القدرة بزٌادة درجة الحرارة

، وفً هذه (عملٌة الحرق)تلحق عملٌة التجفٌؾ عملٌة اخرى ٌطلق علٌها 
العملٌة ٌتم تفرٌػ القطع واألوانً الفخارٌة المجففة وتعرٌضها للنار بدرجة حرارة 

 هذه العملٌة تعتمد ألنومدة زمنٌة كافٌة لحصول التؽٌرات الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة ، 
. على عامل الزمن فً حرق الفخارٌات

أما تقنٌات التزجٌج فتعد الجزء المهم والمكمل فً العمل الخزفً بعد التشكٌل 
، والطالء الزجاجً هو السمة الممٌزة للعمل الفنً (الفخار)الطٌنً والحرق األولً 

. الخزفً فالطالءات ملونة ولماعة مصقولة تكسب الخزؾ شكله وتفرده
تقنٌة التزجٌج على ؼرار تنوع طرابق التشكٌل تتنوع طرابق التزجٌج فهناك 

  على الجسم الطٌنً وتتم هذه العملٌة برش الزجاج على الجسم  Sprayingالمباشر
عن طرٌق طالء الجسم الطٌنً بطبقة رقٌقة )المفخور أو على الجسم الطٌنً وذلك 

جدا من مادة الصمػ العربً وٌمكن تطبٌق هذه العملٌة لٌس بالفرشاة فقط ولكن ٌمكن 

                                                           

 http://www.kenanaoline.com () 
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 وبعد ذلك تترك القطعة لفترة معٌنة كً ()(تطبٌقها بواسطة مسدس الرش أٌضا
 .تجؾ ومن ثم ٌتم إدخالها الى الفرن كً ٌنضج الزجاج

 ومصدره الصودٌوم Salt Glaze والتقنٌة األخرى هً زجاج الملح  
تبخر الملح )ومتوفر فً الطبٌعة وزجاج الملح كتقنٌة ٌمكن الحصول علٌه عن طرٌق 

المطحون الناعم حال دخوله للفرن وفً بعض الحاالت ٌرش مباشرة على اآلنٌة كما 
ملح الصخور له القابلٌة ان ٌتشظى وٌتفرقع عند وضعه فً  Grundyفً أفران 

الفرن وهو حار وفً بعض األحٌان محدثا قذابؾ خطرة قد تطٌر من حجرة الحرق 
 متر لهذا السبب ٌجب ارتداء نظارة للوقاٌة خالل 108–  أقدام 6بقوة تصل الى 

(. 8)و (7 )ٌنالشكلكما فً التملٌح فً هذا الملح وأن العملٌة التفاعلٌة فً التملح ، 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
( 8)   شكل       (                   7)شكل           

 المرطب بالماء من نافذة سطح الفرن Naclتتم عملٌة التملٌح باضافة الملح 
ما بشكل سابب من محرقة طوٌلة بالٌد او إ)، (من االعلى أو من الفتحات الجانبٌة)

ملفوؾ داخل قطعة ورق منقوعة فً الماء، عندها ٌتطاٌر الملح الى بخارا آنً 
تقرٌبا، على ان تكون حمامات تنظٌم تٌار الهواء مؽلقة تقرٌبا، لكً الٌخرج بخار 

                                                           

 539– م . ق1500التزجيج في الخزف العراقي القدين هن فارًق نٌاف سرحاى العيساًي ،  ()

دراست ححليليت هخخبريت ، اطرًحت دكخٌراه ، فلسفت ، خسف ، كليت الفنٌى الجويلت ، جاهعت م ، .ق

  .67 ، ص 2004بغذاد ، 
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الملح، وبتلك اللحظة سٌمر البخار الناتج من خالل الفرن وٌتحد مع السطح الخزفً، 
  .()(وٌكون سلٌكات صودٌوم االلمنٌوم، وطبقة طالء رقٌقة

وهناك تقنٌة زجاج الرماد وهً من تقنٌات الزجاج التً ٌحدث فٌها تأثٌر 
وٌتم تحضٌره عن طرٌق )الرماد المتطاٌر نتٌجة الحرق على السطح الفخاري 

 ساعة بعد أن تزال المواد القرٌبة العالقة 24تنظٌؾ الرماد بواسطة ؼطسه بالماء مدة 
كافة، وٌفضل إعادة ؼسله كً تتم اإلذابة الجٌدة لبعض القلوٌات أو المواد القابلة 

 ( مش200 – 120)للذوبان فً الماء بعدها ٌنشؾ وٌسحق جٌدا وٌمر بمنخل قٌاس 
ثم ٌحرق بإناء مقاوم حرارٌا عمٌق كً الٌسٌل على رؾ الفرن وإذا ُوجد انه سابل 

 كما فً،()( ْم فإنه ٌتطلب إضافة شا من الفلدسبار له1250مابع جٌدا بحدود درجة 
(. 10)و  (9 )ٌنشكلال

 
 
 
 
 
 

 
( 10) شكل        (                  9)شكل              

 هً تقنٌة اخرى من تقنٌات Crystal Glazeوتقنٌة الزجاج المتبلور 
وتتكون هذه البلورات )التزجٌج وتمتاز بوجود بلورات منتشرة على السطح الخزفً 

بمراحل الحرق وتبرٌد الزجاج نتٌجة تفاعل بعض المركبات وتتكون بلورات ناعمة 
منتشرة مكونة سطحا ناعما لكن معتما نتٌجة تعاملها مع الضوء الساقط والنوع الثانً 

هو تكون بلورات خشنة على السطح وٌكون السطح ذا ملمس خشن نتٌجة نفوذ 
 وهذه التقنٌة تمنح السطح الزجاجً للقطعة ()(بلورات قوٌة صلبة خارج السطح
                                                           

Baless.C.e, op.cit., 1940, p 253. ( )  

 . 71، ص نفسوالوصذر السابك  ،فارًق نٌاف سرحاى العيساًي()

(14)Frank Hamer, The pottery's Dictionary of Materials and Techniques 

England, 1975, p.92. 
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الخزفٌة مسحة جمالٌة نتٌجة نمو البلورات داخل وخارج السطح الزجاجً ، وهذه 
، ونمو () مْ 700 – 900البلورات أؼلبها تتكون فً مستوى حراري ٌتراوح مابٌن 

و  (11 )ٌنشكلال كما فًهذه البلـورات ٌعتمد على تنظٌم درجات الحرق داخل الفرن،
(12 .)

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 (12) شكل       (                             11)شكل     

 فهً تمتلك طٌنة وزجاج وعملٌة الحرق النهابً Raku (الراكو)أما تقنٌة زجاج

بدرجة حرارة تتراوح  (الراكو)مواصفات خاصة فً خزؾ الراكو، وتفخر اوعٌة 

، وٌعتمد ذلك على الجسم الخزفً والمواد المضافة له، على  (مْ 1000– مْ 700)بٌن 

أما عملٌة حرق الزجاج فتصل الى ). ان التصل درجة الحرق الى درجة النضوج

، فضال عن االعتماد على النظر فً فحص مظهر الزجاج،  (مْ 700)درجة االحمرار 

، وعندها ٌرفع ؼطاء الفرن والحاوٌة، لٌنتشل ()(الذي ٌجب ان ٌظهر صقٌال ولماعا

، الذي لم ٌزل مؽطى بزجاج ذابب متوهج من  (الحار لدرجة االحمرار)الوعاء 

                                                           

(15)Danial Rhodes, Clay and Glaze for the potter, Pitman pub. Great 

Britain, London, 1975, p. 203.  

Tony Birks , Pottery , Pan Book Itd , London , 1979,p. 243.( ) 
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الفرن بواسطة ملقط او ماسك، وٌسقط فً الحاوٌة المعدنٌة المملوءة بمادة قابلة 

لالشتعال مثل نشارة الخشب، التبن، أو االوراق الجافة التً ستلتهب آنٌا، ثم تؽلق 

الحاوٌة المعدنٌة وتترك لتدخن لبضع دقابق، وخالل هذه العملٌة سٌمر الوعاء فً 

حاالت اختزال ثانوٌة قوٌة تؤدي الى تؽٌرات لونٌة فً الزجاج، مما ٌنتج عنه مناطق 

لمعان اعتباطٌة، ومناطق ذات لون أسود شدٌد العتمة فً االجزاء ؼٌر المزججة، 

وبعد بضع دقابق من وجود الوعاء فً حاوٌة االختزال الثانوي، ٌرفع الوعاء بالملقط 

وٌؽمر فً الماء لٌتجمد الزجاج، ثم ٌنظؾ الوعاء بعد االطفاء بفرشاة قاسٌة وٌترك 

            ، كما هو موضح فً ()لٌجؾ، فعندها تظهر النتابج التامة الدقة للعملٌة

 (.13)الشكل

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
( 13)شكل 

                                                           

 134 -33 Ibid, p.1(  ) 
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( 1)عينة رقم 

  رمانة يدوية دفاعية: اسم العمل 

 1983: سنة االنجاز

 

 

 اً  ومكّوراً  قابماً العمل ٌمثل شكالً انسٌابً

 ونصؾ لماع، الفكرة اً عند الوسط ومجوؾ

مستوحاة من خالل خصوصٌة الرمانة كسالح فعال ضد المهاجمٌن، وتجسٌمها بهذا 

.  العدوان أوالحجم الكبٌر رمزا للقوة فً الدفاع عن األرض والوطن

ن فعل الرمانة نفسها فهو دلٌل لقوة العراق، علما بان الرمانة واضحة فً إ

، كانت كاشارة من الخزاؾ لحالة  (لم ٌسحب مسمار األمان منها)الشكل مؤمنة 

ما الزخرفة المنفذة فً العمل فتتكون أاألمن الذي ٌنعم بها الشعب العراقً عموما، 

من مجموعة من الخطوط المتقاطعة على شكل مفردات هندسٌة نفذت باسلوب الحز 

شكلت ناحٌة تشكٌلٌة جمالٌة ، ومن خالل اللون والملمس والبناء الشكلً وواالضافة 

والدالالت الرمزٌة للعمل نرى وجود رموز واحاالت مباشرة تكمن فً العمل الخزفً 

. حاول الخزاؾ توفٌرها من خالل تأوٌل خاص

و السٌاسً، فقد أوفً استجابة من الخزاؾ لما ٌفرضه الظرؾ االجتماعً 

حقق الخزاؾ شنٌارعبد هللا محاكاته لذابقٌة جمالٌة كانت سابدة فً فترة معٌنة، إذ 

اظهر قدرة الخزاؾ على النقل االمٌن من التجربة المعتادة، فقد انجز عمالً محاكاتٌاً 

  .نفذ بدقة متناهٌة

الشكل ) شّكل العمل الفنً بطرٌقتٌن، األولى التشكٌل على الدوالب اآللً 

. والثانٌة طرٌقة التلصٌق فً تركٌب واضافة اجزاء الرمانة الخارجٌة  (العام
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أما التقنٌة التً نفذ فٌها الطالء الزجاجً فهً طرٌقة الرش المباشر بواسطة 

حٌث تمت هذه العملٌة برش الزجاج على الجسم المفخور الذي  (مسدس الرش)

ٌتكون من طالء زجاجً نصؾ لماع باستعمال مواد معتمة بنسبة قلٌلة تضاؾ الى 

خلطة الزجاج ألعطاء سطح الزجاج هذه الخاصٌة واستعمل الخزاؾ أوكسٌد ملون 

. اضافه ضمن خلطة الزجاج حٌث ٌظهر العمل بلون واحد وهو اللون الخاكً

وقد كانت قدرة الخزاؾ على التالعب فً قوة حركة الخطوط وصرامتها 

وملمس الجسم الخزفً وبساطة سطوحه وفً هندسٌة التشكٌل ومعاصرته والقدرة 

على تجزيء العمل وخلق ابعادا مجسمة للعمل الخزفً فً تقنٌة التزجٌج العالٌة 

وثبات ورصانة العمل التعبٌرٌة الموجزة فً تركٌب المعنى وهو الدفاع عن النفس 

 لدى الخزاؾ الذي استطاع ه خصوصٌة العمل الفنً الخزفً وسماتوقد اعطت

. باٌجاز اختصار افكاره وتعبٌراته فً مجسم خزفً قادر على االعالن عن نفسه

 

( 2)عينة رقم 

شظية : اسم العمل

 1986: سنة االنجاز

 

 نفذت فقدالشكل مستوحى من شظاٌا ماتخلفه القنابل المستعملة فً الحروب، 

الفكرة المستوحاة كماهً مع اجراء تحوٌر تشكٌلً بسٌط جدا ضمن حدود القواعد 

الخزفٌة للتوازن مع االحتفاظ بالمضمون، علما ان النتوءات والحزوز والسطوح 

. الملساء المنفذة فً العمل الخزفً موجود اصال فً الشظٌة

تطرق الخزاؾ شنٌار عبد هللا فً تنظٌمه الشكلً الى موضوعة واقعٌة 

عراقٌة فً تكوٌن شكلً جمالً جدٌد من حٌث توظٌفه لفكرة تمثٌله الشظٌة، تعد هذه 

صفة تمٌز العمل من حٌث المرجع الذي ٌنتمً الٌه وهو المرجع السٌاسً ، فالشكل 
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شكل الشظٌة فهو لم ٌحدث تؽٌراً فً التنظٌم الشكلً للشظٌة، الالجدٌد جاء مطابقاً 

وانما جاء فً جرأة الخزاؾ فً طرحه مثل هذ العمل، وفً اختصاص الخزؾ 

بالذات، تحقق فً تأكٌده التضادات اللونٌة والملمسٌة  فً تقنٌة الزجاج ، فالتنظٌم 

اللونً للقطعة فضال عن ابتكار الخزاؾ ملمس الشظٌة وسعٌه ألٌجاد تقنٌة جدٌدة، 

عّبرعن تنظٌم متقن واداء ممٌز، اذ ان تقنٌة الزجاج التً لّون فٌها العمل هً تقنٌة 

الرابب الزجاجً المتكون من زجاج متوسط الحرارة ورابب طٌنً، وطلٌت السطوح 

الملساء باوكسٌد ملون والهدؾ من هذه العملٌة هو للحصول على تباٌن باأللوان خدمة 

للموضوع المنفذ وتم تطبٌق الطالء الزجاجً باسلوب الفرشاة وبدرجة حرارة عالٌة 

.  وبجو مؤكسد

األنساق الداخلٌة والخارجٌة للعمل تقوم على النسق اإلٌقاعً من خالل 

 وتدرجاته، ه األلوان المكررة اي اللون نفسعمالالتكرار لألشكال المضافة واست

. والعمل ذو مستوى بسٌط ظاهرٌا متنوع بتداخالته والطلعات والنتوءات

ما أ، (الصفابح)الطرٌقة التً تشكل فٌها هذا العمل هً طرٌقة القطع 

الزخارؾ المنفذة على السطح الخارجً فهً مفردات هندسٌة وطبٌعٌة نفذت باسلوب 

. الحز

انطلق هذا الشكل من تصور فكري وخٌالً خاص بالخزاؾ، وقد سعى نحو 

تحقٌقها فً واقع مادي ملموس، التً نراها قد شكل بمؽادرته مادٌة الخزؾ نحو 

النحت، ٌقودنا هذا الشكل الى اإلستعارة البصرٌة كونه ٌقودنا الى اعطاء حسا ٌتجاوز 

فٌه واقعٌته الخزفٌة الى واقعٌة وهمٌة وهً المعدن وجاء هذا نتٌجة قصدٌة واعٌة 

ودراٌة فً التقنٌة سعى الخزاؾ من خاللها لتحقٌق جمالٌة الشكل باإلهتمام بالجانب 

. التقنً لخدمة الجانب الفنً

من خالل نظم العالقات الشكلٌة ٌتضح لنا وعً وادراك الخزاؾ من حٌث 

وطرٌقة تنفٌذ المفردات على التزجٌج  وتقنٌة اختٌار نوع الخامة وطرٌقة تشكٌل العمل

سطح العمل المتمثلة بالحزوز، وهناك نوازع فكرٌة ودالالت تحٌل الشكل الى رموز 
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 والمكنونات الداخلٌة ونظم العالقات الذي ٌعتمد على وعً التقنٌة وشفرات من خالل 

. وادراك الخزاؾ

 

( 3)عينة رقم 

لوح جداري : اسم العمل 

 1998: سنة االنجاز

 

 العمل الخزفً هو تشكٌل جداري مربع الشكل، ٌبدو وكأنه قطعة حجرٌة 

و جبل نظرا للتعرجات والتضارٌس التً تكسو أملونة أو جزء مقتطع من صخرة 

سطح العمل التً اعطته ملمسا متفاوتا مابٌن البارز والؽابر، ٌمكن احالة العمل 

لمرجعٌته البٌبٌة بتكوٌنات الصخور أو االحجار، فالعمل الفنً ٌوفرلنا خصابص فنٌة 

ولها من خالل المادة التً منحت استعارة بصرٌة للوصول الى مادٌة الخامة أعدٌدة 

والتالعب بها محققا بذلك حسسا بعٌدا عن طبٌعة المادة بفعل الجانب التقنً مع 

التضاد الملمسً الذي حقق جذب المتلقً للعمل كما ٌمتلك العمل مرجعا دٌنٌا من 

. الكتابات التً تزٌن وسط سطح العمل 

فالبنٌة الشكلٌة للعمل تتمسك بالواقع والطبٌعة، كما ان التكوٌن الخارجً 

للعمل وبنٌته الخارجٌة تتكون من سطوح عدة متباٌنة باللون والخط والملمس حٌث 

ٌّات والتموجات الشكلٌة . التعرجات الخطٌة والبروزات والتقعرات والط

 جمع هذا المنجز الخزفً بأكثر فقدتعددت تقنٌات الزجاج التً لون فٌها العمل 

من تقنٌة تزجٌج فاستخدم الخزاؾ طرٌقة التلوٌن بالرش بالهواء المضؽوط فً رش 

العمل باكمله كما استخدم طٌنات ملونة فً بعض اجزاء العمل، مع استخدام الفرشاة 

فً اماكن اخرى واستطاع ان ٌوجد تفاوتا لونٌا مابٌن الؽامق والفاتح فً اجزاء معٌنة 
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لتبدو المناطق الؽابرة ذات لون ؼامق اما  (الدعك)من العمل حٌث اتبع طرٌقة 

. المناطق المسطحة العلوٌة فقد اكتسبت اللون الفاتح 

نرى بشكل واضح التجانس والتناؼم اللونً فً استعمال االكاسٌد الملونة 

مابٌن االبٌض المزرق والبنً واالخضر الفاتح والؽامق وتداخل هذه االكاسٌد مع 

بعضها البعض، ومن الملمس الخارجً للعمل ٌبدو كأنه لوحة مرسومة بالزٌت حٌث 

 استخدم اكثر من تقنٌة زجاج فً عمل واحد، فقدٌقترب هذا العمل من فن الرسم، 

. تضمن الجمع بٌن فنً الرسم والخزؾ

كل هذه العوامل هً مؤثرة فً االسلوب الفنً الخاص بالخزاؾ حٌث 

 جمالٌة ٌراها الخزاؾ متحققة فً منجزه الفنً على وفق عالقاتالبساطة فً الشكل 

 .مع التالعب بالخطوط واأللوان والملمس اٌضا

 

( 4)عينة رقم 

جدارية : اسم العمل 

 2002: سنة االنجاز 

 منتظم اً  جدارياً ٌمثل الشكل الخزفً لوح

الحدود تضمن مجموعة من الوحدات والرموز نفذت 

بطرٌقة الحزوز والحفر واالضافة والتلصٌق، وٌظهر تصمٌمه اللونً وكأنه نفذ 

. بالفرشاة بطرٌقة اقرب الى رسم اللوحات

ما التكوٌنات الحروفٌة شكلت نسٌجا ذو حركة عشوابٌة محصورة فً شكل أ

مربع فً الجزء الوسطً العلوي من الجدارٌة ونفذت بطرٌقة الحز، وفً اسفل 

الجدارٌة ظهرت عبارة اخرى نفذت بطرٌقة التلصٌق اخذت حٌزا مثلث الشكل، وهذه 

الكتابات مستوحاة من فنون العصر اإلسالمً، وعملٌة الموازنة هذه التً حققها 
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الخزاؾ مابٌن األلوان واألشكال والمفردات وتماثلها والمفردة الكتابٌة اسهمت فً 

. اظهار المنجز بهٌبة اسالمٌة منتظمة وباسلوب تكراري باأللوان

احتوى الشكل على مجموعة من االلوان كالبرتقالً واالخضر والبنً 

واالزرق، اما طرٌقة تنفٌذ هذه االلوان فهً متعددة مابٌن الفرشاة والرش بالهواء 

المضؽوط والحك، اذ اننا نالحظ فً شكل المربع ذي اللون البرتقالً الذي ٌحتوي 

قة التلوٌن بالفرشاة باللون يعلى كتابات نفذت بشكل ؼابر، ان الخزاؾ اتبع طر

االبٌض وبعد طالء الجزء باكمله قام بطالء آخر فوق اللون االبٌض وهو اللون 

لٌظهر ، البرتقالً بعد ذلك قام بازالة اللون فً داخل الحروؾ الؽابرة بواسطة آلة

اللون االبٌض الذي ٌمٌز الكتابات ، ثم قام بطالء الجزء الدابري الذي ٌتوسطه باللون 

االخضر المتكون من مجموعة متراصة من االحرؾ البارزة، ُطلً هذا الجزء 

ما باقً اجزاء العمل فقد ُطلً بالفرشاة اٌضا، وامتازت االلوان بانها أبالفرشاة، 

. معتمة وؼٌر لماعة

تراوح الملمس مابٌن الناعم والمفقع ، ففً الجزء الخارجً لحدود العمل الذي 

تكون من اللون االخضر نراه الجزء الوحٌد الذي ٌكون زجاجه مفقع وهذا ٌدل على 

قصدٌة الخزاؾ فً اتباع هذه الطرٌقة فً التزجٌج، فهناك نوازع فكرٌة ودالالت 

تحٌل العمل الى رموز وشفرات من خالل المكنونات الداخلٌة ونظم العالقات الذي 

.  ٌعتمد على وعً وادراك الخزاؾ

 عمال من خالل است فً تقنٌة التزجٌجلخزاؾمهارة اٌتضح فً هذا العمل 

اكثر من لون وطرق متنوعة فً تنفٌذ االلوان على سطح العمل وهً الطالء باكثر 

 التجمٌع بٌن المفردات فضال عنمن طبقة لونٌة ثم الحذؾ الظهار تفاوت لونً 

الكتابٌة وتثبٌتها على سطح الشكل واضفاء بصمات الخزاؾ الفكرٌة المستوحاة من 

الطبٌعة والبٌبة االسالمٌة على نحو معاصر باتجاه الحداثة، فبنٌة العمل الخارجٌة 

تكونت من تشكٌالت متشابهة ومتكررة ومتساوٌة بالتوزٌع، مع التفاوت فً مستوى 

. السطح العام للعمل فقد تراوحت مابٌن المرتفع والمنخفض والمحزز والمحفور
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اكتسب العمل خصوصٌته من تجسٌده النظرة الذاتٌة فً تقٌٌم األشٌاء والصور 

واستٌعابها ومن ثم تأوٌلها الى الفكر والمنطق كمحفزات تعمل ضمن اشتراطات الفهم 

وفق منهج خاص ٌعقد الصلة مع بنٌة الخزاؾ وٌكشؾ عن على الجمالً المعاصر 

التجربة اإلنسانٌة المتفاعلة مع وجودها الحً والمؤثر النفسً لدى الخزاؾ بشوقه الى 

. الماضً والبٌبة التً نشأ منها

 

( 5)عينة رقم 

تكوين : اسم العمل 

 2002: سنة االنجاز 

 

  

التكوٌن ٌمثل عمل خزفً مجرد ٌنطوي بأتجاه جمالً وظٌفً الذي ٌتكون من 

جزبٌن ملتصقٌن الواحد فوق االخر، الجزء االسفل ٌمثل قاعدة على شكل متوازي 

مستطٌالت اما الجزء العلوي ٌتكون من شكل بٌضوي مستند بشكل أفقً على القاعدة 

ٌّات أو  ٌحتوي على تعرجات وأرتفاعات ٌبدو وكأنه قطعة قماش متعرجة ذات ط

قطعة معدنٌة ضؽط علٌها من جهات مختلفة أعطت ملمسا متعرجا وهذه صفة تجعل 

.  العمل ٌقترب من فن النحت 

مٌز الخزاؾ الشكل واستدعى الخزٌن الذهنً العطاء الشكل التكوٌن 

 الخارجً والخط المحدد للتشكٌل واالبتعاد عن التفضٌالت والنزوح نحو التجرٌد وتعد

والمٌل نحو التجرٌد من خالل  (شنٌار عبد هللا) تمٌز به الفنان اً هذه صفة أو اسلوب

البٌبة الثقافٌة المحٌطة به والتأثر والتأثٌر لبنٌة االشكال المجردة والتعامل باالشكال 

من دالالت ورموز معٌنة وشفرات مرمزة داخل التكوٌن الخزفً، كل هذه أشتؽلت 

ضمن بنٌة العمل الداخلٌة من خالل مجموعة من العالقات المتداخلة والمنظمة، هذا 
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الشكل ٌعد تصرٌحا واضحا وأولٌا للمعنى الذي ٌنطوي علٌه العمل فالخزاؾ من 

خالل مخٌلته الذهنٌة تعامل مع المعطى باألٌحاء لتكوٌن قٌم جمالٌة من خالل رؤٌة 

الفكر المعاصر والذوق الجمالً العام وهذا ما ظهر من خالل البنٌة الخطٌة للشكل 

.  لى قاعدة منتظمة امن خالل الشكل البٌضوي المتعرج المستند 

. نفذ العمل بطرٌقة الصفابح فً عمل الجزء االسفل والجزء العلوي

والتقنٌة التً تم تلوٌن العمل فٌها هً استعمال الرابب الطٌنً واالطٌان 

الملونة والتً بدت واضحة فً الجزء االسفل من العمل فً واجهة الشكل المتوازي 

المستطٌالت إذ احتوت على مجموعة من األلوان المتداخلة مع بعضها البعض، كما 

استعمل طرٌقة الرش بالهواء المضؽوط فً طالء باقً اجزاء العمل والفرشاة كذلك 

فً مناطق معٌنة، أما اللون السابد الذي استعمله الخزاؾ فً طالء عمله الفنً هو 

اللون العسلً بتدرجاته وطٌنات ملونة تضمن اللون البنً واالصفر واألبٌض 

. واألسود

ٌعد العمل مسار عمل الفنان فً استخدام تقنٌة الرابب الطٌنً والطٌنات 

الملونة، حٌث اعطى من خالل تقنٌة الزجاج فً الجزء 

العلوي االقتراب من ملمس المعدن كونها احدى تقنٌات 

. التزجٌج المعروفة

 

( 6 )معينة رق

تكوين : اسم العمل 

 2007: سنة االنجاز

الشكل هندسً ٌمثل عمال خزفٌا على شكل متوازي مستطٌالت ٌعلوه شكل 

آخر مقوس ٌلتصق من الجهة المحدبة والجهة المقعرة لالعلى، تمثلت البنٌة الكلٌة 

للعمل بالبساطة من خالل استعارة المفردات واللون، بنً العمل على مرجعٌات بٌبٌة 

وطبٌعٌة من خالل األشكال التً تتوسط العمل التً تمثل اضافات طٌنٌة منحنٌة 
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تنساب بشكل منظم لتكوٌن اشبه ماٌكون بمجموعة من الطٌور الواقفة واحد بجنب 

اآلخر والواضح من البنٌة الخطٌة ، وهناك آلٌة عمل ذهنٌة سعى الخزاؾ من خالل 

. ذلك التعبٌر عن المضمون الخاص من الوحدات التجرٌدٌة للشكل واللون والملمس

وطرٌقة تكوٌن العمل هً طرٌقة الصفابح على شكل صندوق ونفذت على 

سطحه الخارجً تقنٌة الحز واالضافة شملت االضافات الطٌنٌة فً تمثٌل شكل 

فً تحزٌز االطار  (شوكة)الطٌور، اما الحزوز تبدو كأنها نفذت بواسطة آلة حادة أو 

الخارجً للشكل، تراوح الملمس مابٌن الناعم الصقٌل ومابٌن المحزز المتشابك إذ ان 

الخزاؾ أوجد تفاوتا بالملمس اكسب العمل مظهرا جمالٌا من خالل قصدٌة واعٌة فً 

. وفق مبدأ الحداثة والمعاصرةعلى اخراج الوظٌفة الجمالٌة للتشكٌل الخزفً 

تكّون العمل من ثالث الوان فً الوسط ، لّونت األشكال المضافة التً تشبه 

الطٌور باللون األخضر واالطار المربع الذي ٌشكل خلفٌة للطٌور لّون باللون 

االبٌض، أما باقً اجزاء العمل فقد لونت باللون االبٌض المابل لألزرق وقاعدة العمل 

السفلٌة لّونت باألبٌض أٌضا، والمٌزة اللونٌة للعمل هو تزجٌجه بألوان معتمة وؼٌر 

. لماعة ماعدا وسط العمل لّونت اشكال الطٌور باللون االخضر اللماع

والتقنٌة التً لّون فٌها العمل هً الرش بلون واحد وهو االبٌض ثم استعمل 

الخزاؾ الفرشاة فً تلوٌن باقً اجزاء العمل ، ٌتبٌن ان العمل احتوى الوان قلٌلة 

التتعدى ثالثة الوان بسٌطة فاتحة لكن اعطت عمقا ومٌزة جمالٌة تشٌر الى خبرة 

 دورا مهما فً أدتمع تأثٌرات الحداثة التً  (شنٌار عبد هللا)ومهارة الخزاؾ 

 اثناء سفره اً التشكٌل الخزفً كما تبدو تأثٌرات البٌبة والسفر واضحة كون العمل منتج

 السٌماخارج القطر، فالسفر ٌعد احد المرجعٌات البٌبٌة المؤثرة على فكر كل انسان و

. الفنان النه ٌؤثر فً نتاجه الفنً والتقنً

اذن ٌمكننا النظر الى هذا العمل فً سٌاق التشكٌل العام الذي ٌحقق ؼاٌات 

واضحا فً اللون الذي استخدمه هذا خزفٌة فً الكتلة واللون والملمس ، ٌبدو 

. الخزاؾ وهو اللون الهادئ والفاتح كذلك استخدامه االلوان الؽامقة 
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 النتائج

 خالل من الفن مجتمع فً االقدام وتثبٌت الصحٌح الطرٌق الخزاؾ تلمس.  1

 الموروث من االستعارات خالل من به خاصة بصمة ووضع له شخصٌة تكوٌن

خطاً  وضع ومحاولة الذهنً، الخزٌن من الفنٌة المفردات واستحضاره الحضاري

 الشخصٌة وتكوٌن والحاضر الماضً بٌن المزاوجة عن طرٌق علٌه، للسٌر مستقٌماً 

.  الفنٌة

 الحضاري الموروث من األخذ على هللا عبد شنٌار الخزاؾ اعتمد.  2

 لعوامل خاضع جدٌد نحو على القدٌمة الفنٌة االعمال انتاج اعادة ومحاولة واستقدامه

 من تعد التً االزرق واللون متنوعة باشكال الكتابٌة المفردة استعمل حٌث المعاصرة،

.  االسالمً العصر وسمات صفات

 تعد التً الراكو تقنٌة خالل من الجمالٌة القٌم تاكٌد نحو الخزاؾ ٌتجه.  3

. العماله ؼالبة صفة

 حٌث الواقع، من واالخذ الفنٌة االسالٌب بٌن المزاوجة الخزاؾ حاول.  4

 التلصٌق، بطرٌقة الطبٌعٌة المفردات بعض السطح على بوضعه اسلوبٌن بٌن جمع

 الصخور أشكال من القرٌبة االشكال أو المعدنٌة الصفابح تشبه التً االشكال مثل

 او والخزؾ الرسم مثل الوقت نفسه فً فن من اكثر بٌن الجمع حاول وان واالحجار

. والخزؾ النحت

 من بمضامٌنها تمٌزت والتً البٌبة من استمدت االعمال بعض ان ٌتضح.  5

 لتوازن بسٌطة اختالفات مع واقعً باسلوب نفذت وقد والحالة بالحدث ارتباطها خالل

. معتمة نصؾ او المعة سطوح وذات تشكٌلً وكجانب الشكل

 الفنٌة، ورؤاه افكاره منها استمد التً بالبٌبة تأثر الخزاؾ ان ٌتضح.  6

 هوٌته جذور ٌنسى ان دون التقلٌد اطر فٌها متجاوزا الخارج فً درسها التً بتقنٌته

. االخرى تقنٌاته عن فضال
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 كالمرجع الخزفٌة اعماله الٌها انتمت التً المراجع وتنوعت اختلفت.  7

. والطبٌعً والسٌاسً والبٌبً الدٌنً

 تستمر لم إذ واالختالؾ بالتنوع هللا عبد شنٌار الخزاؾ اعمال امتازت.  8

. والتقنٌة الشكل فً التنوع حٌث واحدة وتٌرة على

 االلوان واعتماد وباهتة باردة بالوان سفره بعد االخٌرة اعماله امتازت.  9        

 اعماله معظم كانت ان للعمل نفسه بعد لونٌة تدرجات اٌجاد اي العمل نفسه فً القلٌلة

. بااللوان وزاخرة وحارة صارخة بالوان تمتاز السابقة

اعتمد الخزاؾ شنٌار عبد هللا طرابق تشكٌل اعماله الفنٌة من خالل . 10

 .والتشكٌل بالدوالب الفخاري  (الصفابح  )أستخدامه طرٌقة القطع 

وظؾ الخزاؾ أكثر من تقنٌة تزجٌج فً طالء اعماله الفنٌة من خالل . 11

أستعمال تقنٌة الرابب الطٌنً الملون وتقنٌة الطالء بأكثر من طبقة لونٌة ثم الحذؾ 

 .ألظهار تفوت لونً على سطح التزجٌج 

 .جمع الخزاؾ شنٌارعبد هللا بٌن الرسم والخزؾ فً تقنٌات التزجٌج . 12
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