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ال ُمتخيّل في الخزف العراقي المعاصر

إيناس مالك عبد هللا
جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

ملخص البحث
تناول البحث الحالي (دراسة ال ُمتخيّل في الخزف العراقي المعاصر) ،وقد احتوى هذاا البحذث ىلذر عر عذة
ّ
الخذزاف
فصول ،تض ّمن الفصل األول اإلطار المنهجي للبحث والاي تمثّل مشكلة البحذث ،والتذي تناولذم امكا يذة
العراقي المعاصر من امذتك رذرت تلمليذة عتاحذم لذد العذدرت ىلذر ر ذ الماضذي الحاضذر ،ولكذن لذيا ُمتخيّذل
(تعذرف ال ُمتخيّذل فذي الخذزف العراقذي المعاصذر) عمذا حذدود
جديد ،كما احتوى الفصذل ىلذر هذدف البحذث ،وهذو
ّ
البحث فعد اقتصر ىلر دراسة ال ُمتخيّل في الخزف العراقي المعاصذر للمذدت ( )1110-0991المتذوفرت فذي قاىذا
ّ
الخزاف الخاصة اىتماد المنهج التحليلي فذي تحليذل ىينذة البحث عمذا الفصذل الثذا ي،
العرض ،فضكً ىن معتنيا
فعد تض ّمن مبحثين ،اشتمل المبحث األول اإلطار النرري ،والدراسا اللا عة ،وعهذ المششذرا التذي عسذفر ىنهذا
اإلطذار النرذذري ،اض تضذ ّمن هذذاا المبحذث محذذورين ،تنذذاول المحذذور األول ال ُمتخيّذذل فذي الفكذذر الفللذذفي ،عمذذا الثذذا ي
فتناول ال ُمتخيّل في ررية التحليل النفلي وتضمن المبحث الثا ي مفهوم ال ُمتخيّل في الفن وتضذ ّمن الفصذل الثالذث
اجراءا البحث التي احتو مجتمع البحث وىيّنتد ومنهج البحث وتحليل العينة البالغة ( )6عىمال خزفية
وقد اشتمل الفصل الرا ع ىلر تائج البحث واالستنتاجا ومن جملة النتائج التي توصلم اليها الباحثة ما
يلتي:
ً
ّ
الخزاف العراقي المعاصر تجليدا لتنري ىعلي واحلاس غريزي ىعلي فطري
 0يُعدّ ال ُمتخيّل لدى
لي الر آخر ُمتخيّل ألجل تعزيز دالال البنية الاهنية لدى المتلعي
الح
الواقع
ىن
الخزفي
 1ا تعد النص
ّ
فصل األول
اإلطار المنهجي للبحث
مشكلة البحث وعهميتد والحاجة اليد
يتميّز الفن تعددية وظائفد ومهامد الجماليذة والروحيذة واألخكقيذة ،تلذو الوظذائي التذي تعمذل ىلذر اىذادت
خلق الحيات وتعميق تجر ة اإل لان /الفنان الحياتية ،وهي ( ُمتلامية) في ىال من الصور الفنية ال ُمتخيّلة ،اض يتمكن
الفنان من امتك ررت عدية تلملية تُتيح لد قدرت ىلر ر الماضي الحاضر ،ولكن ليا ُمتخيّذل جديذد ،فالفنذان
يلتله الماضي هذدف تحعيذق التواصذل اإل لذ ا ي مذن خذكل تجر ذة فنيذة اتصذالية روحيذة تطذرت تلذاىالتها ىلذر
الواقذذع المعاصذذر فذذي محاولذذة لخلذذق رىيذذة ملذذتعبلية جديذذدت وتحمل الحعيعذذة المنرذذورت للفذذن معنذذر ا لذذا ي ُمتخيّذذل،
وتكتلب روحا ً فنية جمالية ىالية ،فالواقع الخارجي يفرض فلد ىلر الفنان منا البذدء ،والمرذاهر الخارجيذة التذي
عمامد ما هي االّ مصدر تخيّل ،اض عن الفنان يعطي شككً لكل ما يلج في خذاطر ،،ملذتعينا ً فطنتذد وتعاليذد ،وعىرافذد
ومشاىر ،ومزاجد وتعاليد ،اللا عة ( ،01ص )22-21فالعدرت ىلر التخيّل تُعد المرحلذة األولذر حذو ىمليذة الخلذق
الفني الاي ينشل ىندما يتجاوب الفرد مذع مفذردا يئتذد الماديذة والروحيذة ،تلذو البيئذة التذي تمنحذد فذرص اإل ذدا
واال تكار من خكل اىذادت لذورت تلذو المفذردا وتنريمهذا شذكل ُمغذاير لواقعهذا العذام اضا ً الفنذان مذدركا ً ععلذد ،عي
ُمتخيّكً العكقا ذين األشذياء ،والطبيعذة حذد ضاتهذا تُعذدّ مصذدرا ً للخلذق واإل ذدا منذا عن تطلّعذم األ امذل البشذرية
لوضع صماتها خطوط دائية ىلر الطين والصخور ،تعلد ما ع دىد الوجود من روائع ( ،16ص )179وهنا جذد
عن ال ُد للفن من خيال ،اض عن الفنان يُضفي ىلر تاجد الفني من ىاطفتد وخيالد وكل ضروب التشذبيد واالسذتعارت
خياالً ا تكاريا ً يجمع من خكلد عض صور الواقع ،ليشلّي منها صورا ً جديدت ُمتخيّلة ( ،23ص ،)01ما يجعل مذن
عحاسيلذذذنا ومشذذذاىر ا تتجذذذدّد دائمذذذا ً عمذذذام تلذذذو الحعذذذائق وكل هذذذا فذذذي كذذذل مذذذرت حعذذذائق جديذذذدت ضا مضذذذمون فنذذذي
ُمتخيّل وهكاا فالفنان شكل ىام والخزاف شكل خاص يبحث ىن عشكال جديدت ُمتخيّلة مذن الرىيذة البصذرية التذي
ّ
يتخطذر جمذود الشذكل
تحعق لخزفيّاتد فرصة اال طك حو ملاحة عوسع من الحس اإل لذا ي ،فهذو (فذن الخذزف)
التعليدي ُمتّجهذا ً حذو تفكيذو العذي التعليديذة فذي تعنيذة تشذكل الشذكل الخزفذي وصذياغتد واىذادت تركيبذد ،رىيذة فنيذة
جمالية ُمتخيّلة ُمعاصرت ،مع المحافرة ىلر الروت األصلية لمادت الخزف فذالخزاف العراقذي المعاصذر لديذد رغبذة
حعيعية في ايجاد صورت صرية جديدت ضا ُعد فني وفكري مبني ىلر قي جمالية ُمخيّلة للعطعذة الخزفيذة ،تواكذب
المتغيذذرا الفنيذذة العالميذذة ال ُمتلذذارىة فذذي التجديذذد والتحذذديث ،م ّمذذا عىطذذر فذذن الخذذزف العراقذذي المعاصذذر روح ذا ً
متجذذددتُ ،مشذذذ ّككً اطذذذار ،العذذذام وصذذذورتد العصذذذرية العاكلذذذة لهذذذا ،الخصوصذذذية المتفذذذردت والمميذذذزت ،ضا البنذذذر
والخطا ذذا المختلفذذة ،والذذدالال التاريخيذذة واالجتماىيذذة والفنيذذة ،فضذكً ىذذن الصذذورت البصذذرية ال ُمتخيّلذذة لل ُمنجذذز
ى واضذحا ً فذذي رىى الخذذزافين
الخزفذي العراقي ولذذالو كا ذم نيذذة الخذزف العراقذذي المعاصذذر قذد وجذذد لهذا صذذد ً
ّ
العراقيين المعاصذرين ،والتذي تلذتند الذر معطيذا الذر الحعيعذي ذين صذورت الواقذع تجلياتذد المحلوسذة ،و ذين
صذورت ضلذذو الواقذع صذذورتد التخيّليذة ،وضلذذو وفعذا ً الذذر ادرا الخذزاف العراقذذي ماهيّذة التحذ ّذول فذي سذذيا الشذذكل
والمضمون ،ضمن طبيعة االشتغال الفاىل لل ُمنجز الخزفي ،وعثر ،في لورت صور مغايرت للواقذع ،رغذ ارتباطهذا
جاريا ً د
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وهاا ما دفذع الباحثذة الذر تنذاول موضذو ال ُمت ّخذل فذي فذن الخذزف العراقذي المعاصذر ،وصذفد موضذوىا ً
يلتحق الدراسة لدالال ال ُمتخيّل الواسعة في النتاج الخزفي ،ول يت تناولد سا عا ً في هاا المجال (الخزف العراقي
لد مشكلة البحث الحالي ،والتي تتحدّد اللشال اآلتي:
المعاصر) ،و الو تتج ّ
 ما ال ُمتخيّل في العمل الخزفي العراقي المعاصر؟كما تمثّلم عهمية البحث ما يلتي:
 0اسهام البحث في توسيع آفا األطر المعرفية والجمالية لل ُمتخيّل في فن الخزف العراقي المعاصر
 1تفيد كل من المختصين في مجال الفن (الفنا ين ،والنعاد ،والطلبة في كليا الفنون) ،لمعرفة ما ال ُمتخيّذل ومذا
داللتد في الخزف العراقي المعاصر
 2كو ها دراسة تعمل ىلر احالة األشكال الواقعية (المحلوسة) في ضهن الفنان الر عشكال وصور ُمتخيّلذة ضا
دالال فنية جمالية ىميعة
هدف البحث
يهدف البحث الحالي الر:
تعرف ال ُمتخيّل في الخزف العراقي المعاصر
ّ
حدود البحث
يعتصر البحث الحالي ىلر دراسة ال ُمتخيّذل فذي الخذزف العراقذي المعاصذر ،االسذتناد الذر تحليذل تاجذا
ّ
المصذورت فذي قاىذا العذرض ،ومركذز الفنذون/
الخزافين العراقيين للمدت من ( ،)1110-0991عكً ىذن النمذاضج
ّ
غداد ،والمعتنيا الخاصة ،وكالو المنشورت منها في المصادر ضا العكقة
تحديد المصطلحا
أوالً :الخيال
ً
ع الخيذذال (لغويذا) :ورد فذذي للذذان العذذرب ال ذذن منرذذور لالخيذذال والخيالذذة مذذا يُشذبّد لذذو فذذي اليعرذذة والحلذ مذذن
صورتل ( ،0ص)100
ب الخيال (اصطكحا ً) :هي لفرة تُطلذق ىلذر الصذورت المرتلذمة فذي الخيذال المتلتيذة مذن طذر الحذواس ،وقذد
يُطلق ىلر المعدوم الاي اخترىتد ال ُمتخيّلذة ور ّكبتذد مذن األمذور المحلوسذة عي ال ُمدركذة ذالحواس الرذاهر،
و عولنا من األمور المحلوسة ،معنر ما اخترىتذد العذوى ال ُمتخيّلذة اختراىذا ً صذرفا ً ىلذر حذو المحلوسذا
( ،01ص)127
ج الخيال (اجرائياً) :هو قدرت الععل ىلر تشكيل صور األشخاص واألشياء عيدا ً ىن الواقعُ ،متّخاا ً مذن الخيذال
صورا ً ليغة ىن تلو المحلوسا
ثانياً :التخييل
ً
ع التخييل (لغويا) :كما ورد في المعج العر ي األساس لعن تخييل مصدر ُخ ِّيّلل ( ،02ص)021
ب التخييل (اصطكحاً) :وجاء هاا المصطلح الفللفي ىند العرب في ا هاض فس اللذامع الذر طلذب الشذيء عو
الهرب مند وان ل يصد د ،ويعال تصور الشيء اض تخييل لي وتمثل لي فهذي معرفذة وقيذاس ضلذو تبيّنتُذدُ
فتبيّن لي وتحععتد فتحعق لي ( ،00ص)112
ّ
ّ
ج التخييل (اجرائياً) :هو فعل سيكولوجي محض ،يلتند الر الرىية الااتيذة للفنذان (الخذزاف) ،مذن خذكل تمثذل
الصورت الفنية للنص الخزفي ضهنيا ً في ُمخيّلتد ،ومن ث ّ معرفة عطر جديذدت لهذا عثنذاء علهذا الذر اللذطح الفنذي
(الخزفي)
ثالثاً :التخيل
ع التخيّل (لغوياً) :تخيل الشيء ،اخترىد وع دىد ،كما في التخيّل المبد ( ،17ص)162
مشذوهة
المصورت التي يعيشها الشخص ،وتكذون مصذبوغة عو
ب التخيّل (اصطكحاً) :فهو الصور عو الحوادث
ّ
ّ
لغراضد الدفاىية الباطنية ،وتعبّر ال شعوريا ً ىن ا جاز رغبة مكبوتة ( ،10ص)97
ج التخيّل (اجرائياً) :هو التعبير ىن رغبة مكبوتة (ال شعورية) تذ تخيّلهذا سذا عا ً مذن خذكل األحذداث والصذور
التي ّمر ها اإل لان
رابعاً :ال ُمتخيّلة
ورد فذذي تعريفذذا الجرجذذا ي عن ال ُمتخيّلذذة لهذذي العذذوت التذذي تنصذذرف فذذي الصذذور المحلوسذذة والمعذذا ي
الجزئيذة ال ُمنتزىذة منهذا ،وتصذرفها منهذا التركيذب تذارت والتفصذيل تذارت عخذرى ،مثذل ا لذان ضي رعسذين عو ىذدي
سذ ّميم مفكذرت ،واضا اسذتعملها الذوه والمحلوسذا مطلعذا ً
الرعس ( ،00ص )003وها ،العذوت اضا اسذتعملها الععذل ُ
سذذميم ُمتخيّلذذة ( ،17ص )213وال ُمتخيّلذذة فذذي ك ّ
شذذاف اصذذطكحا الفنذذون لهذذي المتصذذرفة اضا اسذذتعملتها الذذنفس
واسطة الوه ل ( ،01ص)127
ورد في المصطلح الفللفي ىند العرب عن ال ُمتخيّل لاضا لبم الر اإل لذان مفكذرت فعبذارت ىذن قذوت مرتبذة
فذذي معدمذذة التجويذذي الثذذا ي مذذن الذذدمال مذذن شذذل ها الحكذ ىلذذر مذذا فذذي الخيذذال ذذاالقتران ،وعن ال تفذذار التركيذذب
والتحليلل ( ،2ص)261
ال ُمتخيّل (إجرائياً):
متنذو الداللذة
هو قدرت الفنان (الخذزاف) ىلذر ا تذاج فعذل صذوري ُمتخيّذل مغذاير للواقذع ،ضذمن ملذتوى
ّ
والمفهوم ،رىية جمالية فاىلة لدى المتلعي ،والعمل ىلر تجليدها في ُمنجز ،الخزفي
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الفصل الثا ي
اإلطار النرري والدراسا اللا عة
المبحث األول :ال ُمتخيل في الفكر الفللفي
ُ
يخوض الععل اإل لا ي موضوىا متعددت ومختلفة منا العدم وحتر الوقم الحاضر ،وتعدّ فللفة ال ُمتخيّذل
من الموضوىا الفللفية العميعة التي تعود جاورها الذر الفكذر اليو ذا ي والعر ذي ،المتذدادها الحعيعذي فذي عفكذار
تصور ضهني (خيالي) ألشياء موجودت في العال الخارجي
عض الفكسفة اليو ا يين والعرب وآرائه  ،وصفها
ّ
من هنا ال ُدّ م ن العودت الر الفكر اإلغريعي ومذا تذ طرحذد مذن قبذل عذض الفكسذفة والمذدارس الفللذفية،
و لتهلّها ـ(سعراط  229-071Socratesم) ،فالنفس لديتد تمتاز خاصتين ،همذا (الحذواس والععذل) اختصذم
الحواس معرفة األشياء ،عما الععل فعمل ىلر ادرا المعا ي الكلية التي تُعدّ دورها معرفذة حدسذية ا طكقهذا مذن
النفس من خكل الععل التصويري ( ،6ص)67
اضا ً في فللفة (سعراط) جد عن الععل المتخيّل لدى الفنذان موكذل ىلذر تركيذب صذورت فنيذة ُمتخيّلذة معتمذدت
ىلر المعا ي الكلية ال ُمدركة من خكل صور المحلوسا  ،وجعلهذا صذور فنيذة تخذدم العمذل الفنذي فلذد ،تعززهذا
ا داىا الفنان المتواصلة والملتلهمة من الطبيعة الحلية وتكثيفها وفق ما يتناسب مع العمل المتخيّل الجديد
و جذذذد المتخيذذذل ىنذذذد (عفكطذذذون  207-017 Platoم) غيذذذر معنذذذي محاكذذذات الصذذذور المتغيذذذرت للعذذذال
المحلوس ،وا ما محاكات عصول تكوينها األول ،اض عن األشياء المحلوسة لديد ال تمثل حعيعة الوجود ،لبب فنائهذا
وتحولها ،والوجود الروحي هو الوجود الحعيعي الممثل عال المثل ،فالعال المحلوس صنعد الصا ع عو اإللد ىلذر
ّ
غرار ىال المثل ،فحب التلمل الععلي وحب المعرفة تُعطي لإل لان فرصذة ليذدر المثذال الععلذي للجمذال ،فالحذب
هو الوسي ين الفنان واآللهذة ،لهذاا جعلذد عسذاس الجذدل الصذاىد ،وصذوالً الذر المتخيذل الصذوفي كرىيذا صذوفية
يعا يها الفنان المحب ،ألن الحب متر ما المس روت اإل لان ،جعلد قادرا ً ىلر الخلق الفني ( ،01ص)70
اضن فالمعرفة األفكطو ية معرفة ضاتية ،يرجعها الر الطريق الاي د يتخلّص الععل من األشياء المحلوسة
معذان ضاتيذة
معان (متخيلذة) وسذاطة
الر األمور المععولة ،دون استعمال شيء حلي ،ل تنتعل األمور المعولة من
ٍ
ٍ
وصفها ىل كلي المبادئ األولر واألمور الدائمة ،يصل اليهذا الععذل عذد معرفتذد ذالعلوم الجزئيذة ( ،20ص-22
 )20ث ّ ان اإلحلاس قد يوقظ العلذ  ،ولكذن لذيس العلذ الثا ذم ،فهذو مختلذي مذن ا لذان الذر آخذر ،متغيذر ،لذبي،
لذد سذاخناً ،ومذا يُخيّذل الذي ع ذد
لذد ذاردا ً قذد تح ّ
يتغير تغير المحلوس ،والمحلوس فلد يبذدو لنذا متغيذراً ،فمذا عح ّ
جميل قذد يبذدو لذو قبيحذا ً ( ،00ص) 30وهنذا يذرفض (عفكطذون) عن تكذون معرفتنذا الحلذية حعيعيذة ،فالجذدل ىنذد،
يتجاوز العال الحلي (الملموس) وصوالً الر المععول ،عي ا تعال الفكر من المحدد الر جوهر األشياء ،فهو ما فتئ
يجرد المحلوسا ىن واقعيتها وصوالً الر جوهرها ىن طريق المتخيل ،فالمحلوس في رر (عفكطون) زائذي
ّ
ومحدد ،وجوهر األشياء يكمن في ىال المثل األزلي ،فالفنان-ىن طريق مخيلتد -يتجاوز العال المحلوس جمالذد
المحدود ،ليصذل الذر الجمذال المطلذق المتخيذل ،تخيذل داللذي رمذزي صذوري معبذرا ً ىذن الرىيذا الفنيذة والجماليذة
والروحية لذالو العمل عمذا (عرسذطو  211-220 Aristotlم) فعذد ر ذ ذين عجهذزت الحذس والععذل ال ُمنفعذل ومذا
يترتب ىليد من خزن للصور الخيالية ،اض عن عجهزت الحذس ال تُذدر االّ العذال الجزئذي ،ينمذا الععذل الفاىذل يذدر
الكليا من خكل النرر الععلذي فذي الصذور الخياليذة المخزو ذة ،فخذزن اال فعذاال والمشذاىر يذت عوالً ذاإلدرا ،
لذمد (عرسذطو) الذر عر عذة مراتذب ،وهذي:
واالشترا مع قوت ال ُمخيّلة إل تاج وجود ال ُمتخيّل لصورت خياليذة وقذد ق ّ
الصذذور المحلوسذذة خذذارج الذذنفس ،وا طبذذا هذذا ،الصذذور ذذالحس المشذذتر مذذن خذذكل العذذين ،ثذ ّ وجذذود ال ُمتخيّذذل
كصورت خيالية في العوت المخيلة ،ووجودها عيضا ً في العوى الااكرت ( ،7ص )100يذرى (عرسذطو) ع ذد ىنذد تذا ّكر
المذذرء ألي شذذيء ،تعذذوم ضاكرتذذد ضحضذذار معنذذر ضلذذو الشذذيء دون صذذورتد ،ينمذذا تعذذوم المخيلذذة ،عو كمذذا يلذذميها
(عرسذذطو) ذذالعوت المتخيلذذة المصذذورت ،ضحضذذار صذذورتد مذذن الحلذذن المشذذتر  ،فير ّكذذب المميّذذز المعنذذر ىلذذر تلذذو
الصورت المتخيلة ،فيت ىلر اثر ضلو تا ّكر الشيء في العوت الااكرت معنر وصورت ( ،12ص)101
يجذرد الصذور المععولذة ،ويتذيح للععذل المنفعذل عن يتّحذد هذا كمذا يتّحذد الحذس
فالععل الفعّال ىند (عرسطو)
ّ
المجرد ،وضلو وفعا ً للمبدع الكلي ،عي ان ما هو ذالعوت يصذير الفعذل
موضوىد ،فالمنفعل هو المتععل ،والفاىل هو
ّ
لر (عرسطو) المعا ي الكلية حلب هذاا المبذدع عو يصذل ينهذا و ذين التجر ذة الممثلذة فذي
تلثير شيء هو الفعل ويف ّ
الصور الخيالية وساطة الععل الفعّال ويرى (عرسطو) عن اإلحلاس يتر عثرا ً يرذل فذي قذوت اطنذة هذي المخيلذة،
فتلذذتعيد ،وتدركذذد فذذي غيبذذة موضذذوىد ( ،20ص )010ان المتخيذذل لذذدى (عرسذذطو) متخيذذل قذذائ ىلذذر التناسذذب
والوضذذوت فذذي تصذذمي األش ذ كال غيذذر متطذذرف ،تصذذور األشذذياء المتخيلذذة تبعذذر فذذي فوسذذنا شذذبيهة اإلحلاسذذا
المتولدت ،معتصرت ىلذر ادرا الصذور الخياليذة المخزو ذة الفعذل ،واحضذارها مذن الحذس المشذتر المتصذل الذر
ىعل الفنان ،مشكدا ً عن ما هو العوت يصذبح الفعذل وجذود العذوى المتخيلذة لديذد ،وىلذر حذد قذول (عرسذطو) لفذالفن
ىنذذدما يحذذاكي الطبيعذذة فهذذو ال ينلذذخها ذذل يذذوحي هذذال ( ،21ص )030و حذذدود ىكقذذة فكذذرت المتخيّذذل فللذذفة
(عرسطو) تجذد الباحثذة ع هذا ىكقذة لذبية ،فعلذر الذرغ مذن عن (عرسذطو) ال ينكذر تجريذد الصذور المحلوسذة مذن
مادتها ،االّ ع د اا الوقم يعترت حلوالً للتعامذل مذع طبيعذة الفذن وفذق مذ ىعك ذي مذادي محلذوس ،فذالفن ىنذد،
يبتعذذد درجتذذين ىذذن ىذذال المحلوسذذا  ،والحعيعذذة الجماليذذة كمذذا يلحرهذذا ال تكذذون فذذي ىذذال (المثذذل) مثلمذذا رعى
(عفكطون) ضلو ،وا ما في ىال (الحس) ،فهذو حلذب وجهذة رذر ،ىذال (الحعيعذة) ولذيس ىذال (الخيذال) كمذا ىنذد
(عفكطون)
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وفي الفكر الفللفي العر ي رى عن (ا ن سينا) قد رئ الصورت من المذادت تبرئذة عشذد ،أل ذد ال يحتذاج الذر
يجردهذا
حضور المادت كي يتخيل الصورت ،فالصورت عد عخاها ثا تة في الخيال حتر لو غا م المادت ،غيذر ع ذد ال ّ
من لواحق المادت ،ضلو عن الصورت التي في الخيال والتي يمكن استحضارها في غيبة المحلوس تكون ىلذر تعذدير
ما ،وتكييي ما ،وال تنحصر وظيفة الخيال في حفظ الصور فحلب ،ذل ع ذد قذد يتنذاول الصذور المخزو ذة ذالجمع
والتفريق ،عي التركيب والتحليل ،و عدها يشلّي صور جديدت (متخيلة) ل يعا لها اإل لان في الحذس ،مذن حيذث عن
لهذذا هيئذذا ملذذتحدثة مذذن ىناصذذر متفرقذذة فذذي خزا ذذة الخيذذال ( ،11ص )210فضذكً ىذذن ضلذذو فذذالوه قذذوت تذذدر
المعذذا ي غيذذر المحلوسذذة الموجذذودت فذذي المحلوسذذا الجزئيذذة ىلذذر وجذذد جزئذذي ،لفذذضضا ظهذذر للمتخيلذذة صذذورت
الضذارت ،فذلحس الذوه كذل
وتحر معها ما قار ها من المعذا ي النافعذة عو
الشيء من خارج تحركم في الصورت
ّ
ّ
ضلو فرعى المعنر مع تلو الصورتل ( ،11ص )216ومن العوى المدركة الباطنة ىند (ا ذن سذينا) المتخيلذة والتذي
تركب عض ما في الخيال من عض ،وتفصذل عضذد ىذن عذض حلذب االختيذار ( ،00ص )017وهنذا ذرى عن
الععل قبل ادراكد للمععوال يعد ىعكً العوت ،ويخرج الر الفعل ،مشثرا ً ىليد ىعل آخر الفعل (مجردا ً ىن المادت)،
فالمتخيذذل هنذذا يتحذ ّذول المذذادت مذذن صذذفاتها المحلوسذذة ذذالعوت الذذر صذذورت متخيلذذة جديذذدت الفعذذل ،فالفنذذان /اإل لذذان
وصفد كائنا ً يصبو دائما ً الر المعرفة (محاوالً اكتشاف المعذارف الكليذة ليشذياء) ،فهذو يذدر األشذياء المحلوسذة
في الواقع المرئي الاي عمامد ،محوالً تلو الصورت المادية الذر صذورت ضهنيذة متخيلذة وضكر (الفذارا ي) لل ّمذا كا ذم
العوى المتخيلة تحاكي العوت الحلية كما ينّا ،فهي تحاكي العوى الناطعة كالو ،ول ّمذا كا ذم العذوى الناطعذة تلذتطيع
االتصال الععل الفعّال يفيض اليها ما عفاضد هللا اليد ،فضن الشذيء الذاي تنالذد العذوى الناطعذة ىذن الععذل الفعّذال هذو
الشيء الاي منزلتهذا الضذياء مذن البصذيرت قذد يفذيض منذد ىلذر العذوى المتخيلذة فيهذا فعذل الععذل الفعذال فذي العذوت
المتخيلة ما يفعل ىن العوت الناطعة من عىضاء الجزئيا والمععوال من صذور الرىيذا الصذادقة ومحاكذات األشذياء
اإللهيذذةل ( ،09ص )61اضا ً يعمذذل الععذذل الفعذذال ىلذذر اثذذارت المخيلذذة ،مذذا يفضذذيد الذذر الععذذل المنفعذذل توسذ الععذذل
الملتفيد ،وهنا يلتطيع الفنان حفظ األشذكال المرئيذة (الملموسذة) التذي تذ رىيتهذا فذي العذال الخذارجي ضهنيذا ً (ىذن
طريق مخيلتد) ،من ث ّ تجليد تلو األشكال حس صوفي جمالي متخيّل ،ذدالال رمزيذة معبّذرت ىذن رىيذة الفنذان
الخاصة وساطة العوت المتخيلة ويتبين في الفللفة الحديثذة عن الفكذرت هذي المتخيذل الجمذالي لذدى (هيغذل) ،فذالفكرت
تعد محور الفن لديد ،وصفها مثال متعين للروت المطلق ،وهنا ال د عن تكون (الفكرت) عصلية وغير ملتنبطة مذن
عي موضو سا ق ،لهاا كا م سبب التمايز األوجد المختلفة للفن ىبر آثار ،المتنوىة ( ،00ص )10فالفن الحعيعي
لدى (هيغل) هو الاي يحاول فيد اإل لان عن يتلامر فو ملتوى الواقع ،فهو ليس تعليدا ً عو محاكات للطبيعة ،ىلذر
حد ما ضهب اليد (عفكطون) ،ل هو محاولة الكشي ىن المضمون الباطن للحعيعة ،ويتوقي جات ىمل الفنان ىلر
معدار كشفد ىن الروت والتعبير ىن الحعيعة الجمالية في الصورت الحلية التي يُش ّكلها ( ،19ص)002
اض عن فللفة (هيغل) تدور حول الروت المطلق ،مميزا ً ال الجمال الحعيعذي والجمذال غيذر الحعيعذي ،فهذو ال يلذتمد
ّ
يتخطر الواقع المباشر الذاي
حيثياتد من اإلدرا الحلي ،فالجل في الطبيعة يخضع للرغبة ،ينما الخيال في الفن
يخضذذع للرغبذذة الكليذذة المطلعذذة معنذذر عن الحلذذي فذذي الفذذن يصذذبح موضذذوىا ً للرغبذذة فذذي التلمذذل الجمذذالي (،21
ص )017وهنا كحظ طغيان الفكرت المتخيلذة ىلذر شذكل العمذل الفنذي ىنذد (هيغذل) ،فالفنذان يعمذل ىلذر اسذتغكل
الخيال المطلق تلبيةً الهتماما روحية سامية ،قا لة لإلدرا في الفن ساىيا ً لتشكيل صور فنية جديدت متخيلة عيدت
ىن التمثيل الواقعي ليشكال في الطبيعة المادية ،تمثل عىمذاالً فنيذة ضا مضذمون روحذي جمذالي ،سذبق للفنذان عن
شاهدها في لحرة من الزمان ىن طريذق التصذورا التذي يطبعهذا ىلذر األشذكال ،اض ال يتحعذق عي ذو مذن الفكذر
تصور ،اتجا ً من عىما الوىي المدر المتخيكل ُمتخيل و رريذة التحليذل النفلذييرى (فرويذد  )Froueidعن
دون
ّ
الكشعور هو األساس الاي يعوم ىليد اإل دا ىند الفنذان ،اض عن الفنذان يعمذل ىلذر خلذق ىذال مذن الصذور يلذتبدل
فيها هدفد الجنلي العريب عهذدافا ً عخذرى تذلتي عرفذع وعكثذر رمزيذة (أل هذا غيذر جنلذية) ،فهذو يلتجذئ الذر الرمذوز
واألساليب المثالية من عجل التلامي ،فض د يلتي الطاقة الجنلية (اللبيدو) ىن مراهر اإلشبا الحعيعي لكذي يحولهذا
الر مجاال خيالية ،اىتبار الفن ضلو العال الرمزي الاي يعتاد ا من الحل عو الخيال الذر الواقذع ،مذادام اسذتطاىة
الفنان عن ينتج شيئا ً يُشبع رغباتد الجنلية ىن طريق آليا اإل دا الفني ( ،27ص )036-033فاإل دا هو النرذر
الر عشياء مللوفة في ضوء قرينة جديدت ،عي تجريد عو ا تزا األشياء المللوفة مذن ىكقاتهذا اللذا عة ،والنرذر اليهذا
في ضوء ىكقا جديذدت غيذر مللوفذة ( ،01ص )6ان (فرويذد) يذر اإل ذدا الفنذي الكبذم والجذنس والعصذاب،
ويرى عن التلامي هو العملية المشدية الر اإل دا الفني ،فعندما يتعاّر ىلر الفنذان تحعيذق اإلشذبا الكامذل لرغباتذد
الجنلية في الواقع ،فض د يعمل ىلر تحويل مجرى طاقتد الر شاطا عخرى ،كعمليا الخلق واإل دا الفني ،ومذا
ينتجد الفنا ون من عىمال فنية هو اشبا خيالي لرغبا ال شعورية ( ،06ص )06فضكً ىن ضلو فعد ع ّكد (فرويد)
عن الفنان في األساس ا لان يتخلّر ىن الواقع ،أل د ال يلتطيع عن ينلج مع مطالب التن ّكر إلرضاء الغريزت ألول
وهلة ،ومن ث ّ يلجل الر الحيات الفنتازية التي تلمح لد تمرير رغباتد الجنلية الطموحة ،ولكند يجد طريعا ً للرجو
من العال الفنتازي الر ىال الواقع  ،و مواهبد الخاصة يُعيّن عوهامد الفنتازية في و جديد من الواقع عما المتلعي
فيلول هذاا الفعذل وصذفد تذلمكً ضا قيمذة الحيذات الواقعيذة ( ،10ص )29وهكذاا فذالفن ىنذد (فرويذد) هذو شذكل مذن
ّ
عشكال التعبير ىن الكبم ،اض عن األشياء المكبوتة داخل اإل لان /الفنان تعطي قوت كبيرت تعمل ىلر تحويل الغريزت
الجنلذذية لهذذدافها الخاصذذة الذذر هذذدف آخذذر ،وصذذوالً الذذر التلذذامي ،فالمتخيّذذل لذذدى (فرويذذد) هذذو اىذذكء للرغبذذا
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المكبوتة ،لتحعيق اإل دا الفني ىن طريق اشبا رغبا ال شعورية ىند الفنان ،وا تاج ما يُشبد تلو الرغبذا  ،االّ
ع ها عيدت ىن الواقع تحرير األشكال المادية (المحلوسة) ،وايجاد عشكال وىكقا جمالية رمزية جديدت ُمتخيلة
ّ
وتجد الباحثة عن صورت (المتخيل) -حلب فرويد -كا م قذد ّ
المطذرد
تعذزز فعذل التذواتر المععذد للبحذث
في الشخصية اإل لا ية ،وتفاصيل التحليل النفلي الدقيق لهذا ،ىلذر فذرض عن (فرويذد) كذان يحذاول جاهذدا ً التلكيذد
ىلر فعل (المخيلة) في تحصيل األثر النفلي الحعيعي ،و(الباطني) لما سيترتب ىلر (المتخيل) من ارتبذاط مباشذر
صور الكبم والحرمان والعصاب عما (يو و  )Jungفيعدّ الكشعور الجمعي منبع اإل دا الفني ،وتلذ ّمر رريتذد
يحول الفنان المشاهد الغريبة التذي تطلذع ىليذد مذن عىماقذد الكشذعورية
في اإل دا ـ(اإلسعاط) ،والتي ىن طريعها ّ
الر موضوىا خارجية متخيلة يمكن عن يتلملها اآلخرون ( ،11ص )112فالفنان ىند (يو و) ا لان يشر ىليد
كل شيء في ومضة ،لد قدرت مميزت هي (الحدس) ،والتي من خكلها يذت اإلسذعاط فذي رمذوز ،اض عن الرمذز ذدور،
يعتمد في ظهور ،ىلر الحدس من احية ،واإلسعاط من احية ثا ية ،فذالرمز هذو عفضذل صذيغة ممكنذة للتعبيذر ىذن
حعيعة مجهولة لبياً ،اض ال يلتطيع خلق رمز جديد سوى الاهن المرهي الاي ال ترتضذيد الرمذوز التعليديذة ،ومذن
خكل الحدس يصل الفنان الر الوتر المشتر  ،و اإلسعاط يحدد مشهد ،ويخرجذد مذن فلذد ،واضذعا ً ايّذا ،فذي شذيء
خارجي هو هاا الرمز ( ،22ص )10-11وهنا يرى (يو و) عن الفنان لديد طاقة حيوية ،تلخا صورا ً مختلفذة ،لهذا
قدرت ىلر الولوج في جوهر اإل لا ية العا ع في الكشعور الجمعي الاي يُعدّ األساس الجوهري فذي ا ذدا األىمذال
الفنية ،من خكل اسعاط ضلو الجوهر في رمز ُمتخيل ،اض عن المرئيا وما تمثلد من واقع ملموس (مراهر الطبيعذة
وحوادثها) ما هي االّ مواد ص ّماء ،تعمل مخيلة الفنان ىلذر مذنح الكشذعور الجمعذي الذاي فذي داخلذد شذككً متخذيكً
محوالً تلو األشكال المادية الغريبة فذي عىماقذد الكشذعورية الذر عشذكال خارجيذة رمزيذة متخيلذة
اىثا ً فيها الحياتّ ،
النلبة للمتلعي من هنا فضن الباحثة تش ّ
شر فاىلية (الكشعور الجمعي) ىند (يو ذو) فذي لذورت النشذاط المتخيذل لذدى
المحركة لنشاط (الخيال) وفاىليتد ،في حدود ارتباطاتد
الفنان ،ضمن ملتوى متعدم من البحث النفلي ىن الجاور
ّ
الكشذذعورية مذذا يُعذذرف ذذـ(اإلسعاط) ،هذذاا مذذن جا ذذب ومن جا ذذب آخذذر ،فذذضن الباحثذذة تذذرى عن فللذذفة (يو ذذو) تعيذذد
صياغة مفه وم (المتخيل) ضمن اطار النزو البصري ليشكال والمضذامين ،حذو رمزيذة (الخيذال) وصذور ،فذي
ا تاج فعل ُمتخيّل واضذح ،يذرتب ملذتوى الكشذعور ارتباطذا ً مشذروطا ً محتذوى مذا تحملذد الذااكرت اإل لذا ية مذن
صور تنبع من (الخيال) و(التخيّل)
المبحث الثا ي
مفهوم ال ُمتخيل في الفن
ً
لعذذد تذذر اإل لذذان (الفنذذان) فذذي العصذذور الحجريذذة العديمذذة آثذذارا فنيذذة ىلذذر جذذدران الكهذذوف والمكجذذئ
الصخرية في عماكن مختلفة من (عورو ا وآسذيا وعفريعيذا) ،معبّذرا ً مذن خكلهذا ىذن هواجلذد ومعتعداتذد وا طباىاتذد
لشذذكال وخطذذوط متخيلذذة دالذذة ،دفعذذم ذذالمتلعي الذذر ادرا تفاصذذيلها حريذذة متخذذيكً ومذذشوالً داللذذة هذذا ،األشذذكال
المنبثعة من عفكار ،واحلاسد الخوف ،اض كا ذم رىيتذد للطبيعذة رىيذة ملشهذا الخذوف مذن الحيوا ذا المحيطذة ذد،
محاوالً التعبير ىن مضذامين هذاا الخذوف اسذتعمال جا ذب مذن الخيذال ،فالصذورت المثاليذة لذدى ضلذو اإل لذان هذي
الصورت التي يلمل عن تتحعق لد في الواقع وىلر حد قول (جورج كو لر) ان ىمذل الفنذان البذدائي يمتذاز ل واقعيذة
غريبة ،شديدت تامة ،تكتني ىال الخيال الخاص الاي عحاط كل ىضو منهال ( ،26ص)067
اض تُعذدّ األشذذكال الحيوا يذذة ع ذذرز موضذذو تناولذذد اإل لذذان العذذدي (البذذدائي) فذذي فنو ذذد ،وخاصذذة تلذذو التذذي
ىاصرتد وىاش عر ها ،والتي تمثل عه كائن في حياتد وشغلم حيزا ً كبيرا ً من تفكير ،وخيالد ،فالفنان العذدي كذان
اضجا ً في عل صورت صادقة للحيوا ا التي ىاشم عر د ،فهي ىكلم عض معتعداتد الفكرية عو الدينيذة داللذة
رمزية ( ،20ص )02-06فتكرار رس البعرت متبوىة الفحل مثكً (الشكل  )0يعكس ك شو فكرت الفنان المتخيلة
والتي تمثل الخصب والتكاثر ( ،3ص)01
فالمتخيل ىند اإل لان البدائي متخيل قذائ ىلذر شذيء مذا ومفهذوم مذا،
فهذو (الفنذان البذدائي) يلذتدىي األشذكال التذذي فذي ضاكرتذد ،متخذيكً عشذكال تلذذو
الحيوا ا عثناء الصيد ،ومن ث يعمل ىلر تجليد ما تخيذل لذد فذي ضاكرتذد مذن
صور مخزو ة ىلر جذدران الكهذوف ،محذاوالً تحعيذق رغبذة مل ّحذة فذي داخلذد
الشكل ()1
الرسذوم ذدالال
للليطرت ىلر تلو الحيوا ا والعضاء ىليها (التي تعد قوى غيبيذة غيذر مرئيذة) ،مذن خذكل تلذو
فلية وروحية واجتماىية غيبية ،تيجة تلثّر ،البيئة وتلثير ،ىليها
ّ
و جد عن األشذكال فذي العذرا العذدي محكومذة محذي الفنذان و يئتذد ،ويتجلذر ضلذو
وضوت في الرسوم المنفات ىلر األىمال الفخارية فذي (حلذو ة وسذامراء وحلذي والعبيذد)
(الشكل  ،)1فعذد ىمذد الفنذان ىلذر تحويذل األشذكال المرئيذة (الماديذة) الذر رمذوز ( ُمتخيّلذة)
مجردت ،يرمز الفنان من خكلها الر طعس ديني مثكً ،حتذر عخذا األشذكال طا عذا ً جماليذاً،
ّ
ً
فضك ىن طا عها الديني ( ،06ص)9
تتحر لعولبة آليذا الفكذر الذديني
الفخار
مجال
في
المبدىة
اض عن الععلية الرافدينية
ّ
في نيتها التجريدية الر ع رمة صور (متخيلة) تعدّ مثا ة لق من العكما ترتب الفكرت
الشكل ()3
العامة ،و كيفية اظهارها وتمثّلها نوىية مشولة من الخطاب الفكري ال ُمفع التجريد والترميز المو ّجد حو ال ُمطلق
والكمحدود ( ،10ص)211
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وهنا جد عن الفنان في العرا العدي يميل وساطة مخيلتد الر المواضيع الدينية ،جاىكً منها مكضا ً صوفيا ً
يختبئ فيد ،هرو ا ً من الواقع الععك ي (الملموس)
فالبناء الفكري والشكك ي في فن الفخار العراقي العدي يتلامر حو الكشذي والتلويذل والتعبيذر ،اض يرتعذي
التعبير حو الدالال ال ُملغزت الباطنذة اللذحرية ،التذي تتجاهذل الرذاهر ،حذو ال ُمختفذي والكذامن فذي المتخيذل خلذي
المنجز التشذكيلي ،اض يجذد الحذدس الكاشذي فاىليتذد وراء الرذواهر المرئيذة احثذة ىذن الجذوهر فذي داللذة المعنذر،
واللاىية دوما ً إليجاد نية صورية ديلة ،وصفها وىا ً مذن التعاويذا والرمذوز اللذحرية ،عذد عن تشرشذي صذور
الفخاريا كل خصوصيا الاا المادية منها والمعنوية ( ،12ص)90
ففي رسوم فخاريا العرا العدي  ،جد قصدية واىية ملتندت الذر الخيذال واإلرادت والوجذدان ،سذعم الذر
تحطي المنرومة اإليعو ية لنرام التمثيل الشكلي ،التغلغل ما هو ا فعالي ،لكشذي مشذكك الذاا اإل لذا ية ،فهذي
لذي
تُرجع خطاب الاا المنفعلة ىلر حلاب الواقع ،وفذي ضلذو ذو مذن الجذدل ذين الح ّ
لتجذذاوز معذذايير الصذذورت المرئيذذة ،وصذذوالً حذذو المثذذال المطلذذق الحدسذذي ،فعذذد اسذذتطا
الفنان ،نوىية األوضا  ،عن يبث المشاىر الليكولوجية ىبر كليّة الهيئة الخارجي ،كمذا
في الشكل ( ،02( )2ص)2
اض شذذهد الفكذذر الحضذذاري فذذي الفتذذرت المتذذلخرت مذذن ىصذذور مذذا قبذذل التذذاري فذذي
العذذرا تحذذوالً ذذال األهميذذة ،اض دخذذل الفكذذر اإل لذذا ي آ ذذاا مرحلذذة جديذذدت مذذن الذذوىي
توضحم اظهارا ً في نائية المبدىا التشكيلية ،ضلو عن الكو ي في نائية الفكر اإل لا ي
الشكل ()8
في مكا د وزما د ،ينتمي الر واقع محلوس وىال ُمتخيّل (فو الواقع) ،والر وجذود ظذاهري محلذوس و ُمعذاش،
وىل عروات وقوى وهمية غير منرورت ،فعد دخل ىال الوه محيطا ً معرفيا ً في وىذي اإل لذان ،يميلذد الذر تحويذل
المدركا والمهارا لشذكال رمزيذة متخيلذة عذد منحهذا طاقذة روحيذة هائلذة فذي شذعائر ،الدينيذة ومبدىاتذد الفنيذة
( ،10ص)272
و كحذظ هنذذا عن األىمذذال الفنيذة العراقيذذة العديمذذة تمثذذل جملذة مذذن التحذوال فذي داللذذة الفكذذر اإل لذذا ي ،اض
تحولم األشكال المرئية الر عشكال تجريدية ُمتخيلة كامنة فذي ضهذن الفنذان العذدي  ،مثا ذة تذلويك حدسذية لمفذاهي
ّ
وخبذذرا وىذذادا ومعتعذذدا ضلذذو اإل لذذان مكثفذذة لشذذكالد الفنيذذة عو مذذدلوال ىكماتيذذة رمزيذذة واىيذذة و ُمدركذذة،
تجاوز المدلول الراهر ،احثة ىن المضمون المتخيل في نية ها ،األشكال ،مشسلة خطا ا ً فنيذا ً وجماليذا ً مشذفّرا ً
يصل الر المتلعي مضاميند الععلية والروحية (الميتافيزيعية) العميعة
عما شكل اإل اء الفخاري اللومري (الشكل  ،)0فهو يمثل نية هندسية قوامها تركيب (خطي) ال يشبد شيئا ً
االّ ضاتد ،مكو ة عكثر األشكال تجريداً ،ولذالو وصذفد (هر ذر ريذد) ل ذد ذو مذن البنيذة
الشكلية التي يتحذر الشذكل هذا ىمعذا ً فذي ع رمتذد الجماليذة ،ذدالً مذن الحكائيذة فذي تمثيذل
المضذذامين ،وصذذفد نذذا ًء مغلع ذا ً ىلذذر ضاتذذد ،تشسلذذد حركذذة الخطذذوط المتخيلذذة فذذي ضهنيذذة
فتحول الو الجل الفخاري (اإل اء) كليّتد ،مذن مذوضج محذاكي لفيزيعيذة األشذياء
الفنان،
ّ
الر صورت شكلية (متخيلة) معبّرت ىنها ( ،11ص 110-111و)133
وهكذذذاا فعذذذد قصذذذد الفنذذذان الرافذذذديني الخذذذروج مذذذن العذذذال
الواقعي والولوج الر ىال الخيال (الكمرئذي) وفذق رذام التحذوير
واالختزال ،من خكل مخلوقا مركبّة من عشكال شرية وحيوا ية
الشكل
ذذذو()4األشذذذذكال
تحمذذذذل تلذ
ال مثيذذل لهذذا فذذي الطبيعذذة ،منهذذا الثيذذران المجنحذذة (الشذذكل  ،)3اض
العذذال (الميتذذافيزيعي)،
ى داللي ذا ً متخذذيكً واسذذعاً ،مذذنح تفلذذيرا تلويليذذة لهذذا ىكقذذة
مغذذز ً
كبير في ا دا مثل ها،
اض كان للخيال األسطوري الاي يمتلكد الفنان الرافديني العذدي دور
األشكال ( ،22ص)270
لذد مذذن قبذل الفنذذان
اضن فذذذضن عغلذذذب األىمذذذال الفنيذذذة العراقيذذذة العديمذذذة ،التذذذي
ج ّ
ومذذذذا يُخيّذذذذل لذذذذد ،مذذذذن
العدي  ،جاء ىن قصذد ووىذي حعيعذي منذد ،ملذتندا ً ىلذر تلمكتذد
الشكل ()5
خكل تلثر ،الطبيعذة المحيطذة ذد ،وحاجتذد للتعبيذر ىذن عفكذار ،ومعتعداتذد وعىرافذد وممارسذاتد الطعوسذية ضذمن
سيا خيالي ،فضكً ىن عل تجار د الخاصة وتحويلها الذر ىكمذا رمزيذة وصذور فنيذة متخيلذة ،لهذا داللتهذا فذي
الواقع الحلي وفي فكر ضلو اإل لان ،ما تحملد من مضامين فكرية وروحية جديدت مشفّرت يرسلها الفنان /اإل لذان
من خكل عىمالد الفنية الر المتلعي
تذذرى الباحثذذة عن حعيعذذة اشذذتغال (المخيلذذة) كا ذذم قذذد ذذدع شذذكل واضذذح فذذي المنجذذز التشذذكيلي للحضذذارت
لعراقية لعديمة ،و التحديد في تاجا (سومر) ،حينما عسلذم تلذو لنتاجذا رمذا ً جماليذة و نائيذة جديذدت ،اىتمذد
فيما عد لدى المنجزا الفنية األكدية واآلشورية والبا لية ،ففعل (المخيلة) لدى الفنان اللومري قاد الر شوء و
من التعبير األسطوري المر ّكب (من الواقع واألسطورت) والتي تعتمد اطك الفنان للمخيلذة فذي ا تذاج صذور غيذر
مللوفة ،تتل الفعل األسطوري و التغريب و تشويد األشكال والخروج ىن النلب المنطعيذة ،ومذن ثذ ّ فذضن طبيعذة
الممارسذة التعبديذة وصذياغة المعتعذدا والطعذوس الدينيذة واالجتماىيذة واللياسذية قذد عد الذر اإليغذال فذي طذرت
المضذذذذذذذذذذذذذامين النفلذذذذذذذذذذذذذية الباطنيذذذذذذذذذذذذذة ،وتلذذذذذذذذذذذذذو التذذذذذذذذذذذذذي تخذذذذذذذذذذذذذرج ىذذذذذذذذذذذذذن اللذذذذذذذذذذذذذيا الععك ذذذذذذذذذذذذذي
المحض
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عما الفنون اإلسكمية فعد ا تعد ىن محاكات الواقع ،والنرر الر األشياء ررت مثالية مطلعة ،ررت هندسية
تتجاوز المرئي الر الكمرئي ،فلصبحم األشكال الواقعية عشذكاالً تجريديذة عو رمذوزا ً (متخيلذة) غيذر تشذبيهية (،0
ص )9
و نا ًء ىلذر ضلذو فعذد اتّجذد الفذن اإلسذكمي حذو تصذوير األشذكال الحيوا يذة والنباتيذة مبتعذدا ً وىذا ً مذا ىذن
تصوير األشكال اآلدمية(*) ،فكان للموضوىا الزخرفي مكا ة مميّزت في ضلو الفن
فعذذد امتذذاز الخذذزف اإلسذذكمي شذذكل خذذاص ض ذذدا الزخذذارف المجذذردت وتنوىهذذا ،فضذكً ىذذن مناسذذبة تلذذو
الزخذذارف لشذذكل اآل يذذة الخزفيذذة ،ومنهذذا الرسذذوم الهندسذذية والسذذيما الذذدوائر والععذذود المتشذذا كة والطيذذور المتعا لذذة
والحيوا ا التي تحي ها الفرو النباتية والزهور ( ،9ص )160وها ،التجريدا الزخرفية النباتية البعيذدت ىذن
مجردت ىن عيّة معذال طبيعيذة ،وال تحمذل معذا ي
عصول طبيعية ،عطلق ىليها (األرا يلو) (الشكل  )6فاألرا يلو
ّ
رمزية د يوية ،فهي غريبة ىن العال النبذاتي ،وال تخضذع لشذروط زما يذة عو مكا يذة ،فهذي (الزخرفذة التجريديذة)
تُشذذير الذذر حيويذذة الخيذذال التصذذويري اإلسذذكمي الذذاي يذذلتي ىذذن طريذذق اال تكذذار الذذاي يتولّذذد مذذن الخبذذرت الروحيذذة
واألفكار الناتجة ىن التجر ذة اإليما يذة الخالصذة ،والتذي تلذ ّح ىلذر تطهيذر الذنفس مذن كذل ىوالذق العذال الخذارجي
(المرئي)ُ ،محدثة ىند الفنان تصورا ( ُمتخيّلة) ىن تلو التجر ة ،والعذدرت التصذويرية التذي تلذاه فذي خلذق هذا،
التجريدا  ،تتناسب مع سيطرت الحك الععلي الاي ال ُذدّ لذد مذن عن يميّزهذا ،ولكنهذا ليلذم
قدرت ىعلية ( ،02ص)90-91
اض يعذذدر الخيذذال عن يلذذتحوض ىلذذر خذذزين الصذذور الحلذذية ال ُمكدّسذذة فذذي الذذااكرت،
وىندما يكون محكوما ً هدف فنذي ،يعذدر عن يذرا ينهذا فذي ع مذاط جديذدت ُمبهجذة ،ولذالو
يكون للفنان الملل ضاكرتد ،ولو في ىال الواقذع ،ألن مادتذد جميعذا ً تذلتي مذن خبذرت حلذية
( ُمتخيّلة) ( ،9ص)07
وهكاا فضن الجمال الكو ي للطبيعة ما فيد من مفردا امتذاز ذالتكرار والتبذاين
والتنو والتناسق والتوازن ،كا م خاضعة لمخيلذة الفنذان ،فالخيذال ىذال ذديل ىذن العذال
ّ
الواقعي الحلي ،يُهيّئ الفنان محموالتد الكشعورية المتخيلة ،ىال غير مللوف ،متجاوزا ً
د الرىية اإلدراكية الحلية ليشياء من خكل اىادت صذياغة تلذو العناصذر الطبيعيذة التذي
ً الشكل ()6
خلعها هللا سبحا د وتعالر وس ّخرها لإل لان ضسعاطا تجريدية خالصذة ،لتغذدو صذا ً يحمذل ع عذادا رىيويذة جماليذة
فنية متخيلة تلمو الر النعاء والصفاء
اض امتات الفنان الملذل تلذو األشذكال الواقعيذة مذن الطبيعذة المحيطذة ذد ملذتغكً مخيلتذد فذي تشذكيلها هيئذة
تجريدية ،رامزا ً من خكلها الر الفن اإلسكمي العريق ،اض عن المفاهي الجمالية للفن اإلسكمي لذ يكذن ه ّمهذا تمثيذل
العال المرئي عو محاكاتد ،ذل تغيّذر ضلذو العذال والتعبيذر ىنذد لشذكال متخيلذة عيذدت ىذن الواقذع ،ودخذول العنصذر
النباتي المتمثل فن الرقش العر ي (األرا يلو) دليل ىلر اسذتحكل فكذرت المطلذق داللذة رمزيذة معينذة يرمذي هذا
الفنان حو فكرت النماء واالستمرار وصفد فنذا ً صذوفيا ً يبحذث دائمذا ً فذي جذوهر األشذياء ،رافضذا ً المرئيذا لكو هذا
زائلة وفا ية وفي الخزف العراقي المعاصر ،تتمحور المفاهي المعرفية ىلذر الذوىي ذالنر المعرفيذة التخصصذية
والمجذذاورت ،كالمعذذارف (الكيميائيذذة ،والفيزيائيذذة) ،تلذذو المعذذارف المتعلعذذة المذذادت الخذذام مذذن جهذذة ،والتاريخيذذة
واالجتماىية والفنية المتعلعة البنية التعبيرية الرمزية من جهذة عخذرىُ ،مشذ ّكلة جماليذة الخذزف العراقذي المعاصذر
( ،09ص )9يرتب الخزف العراقي المعاصر معرفية البحث الجمالي والفني ،من خكل فاىلية األشكال والصور
واستعماال المادت الخام ،وطر التزجيج الفاىلة ،وهاا البحث يعذزز مذن هيمنذة االرتبذاط محتذوى األثذر النفلذي
للخزاف العراقي المعاصر فالخزف العراقي المعاصر يعمل ضمن سيا فكري ضي مفهوم اجتماىي ،ضلذو اللذيا
محركة فذي اتجاهذا فنيذة
تكون ىناصر ضاغطة
ّ
الاي يضع األىمال التعليدية ىلر عساس رىية فكرية وعسلو يةّ ،
و لفكار حداثوية ال تخرج من سياقها ،الرتباطها عواىد ومفاهي ورىى معرفية تعمل في دائرت ضا فاىلية كبيذرت
شل ىلر عساس تلو األفكار ( ،00ص )2وهنا جد عن فن الخزف يبحث ىن عشكال جديدت مذن الرىيذة البصذرية
الكامنة في ضهن الفنان ،والتي تحعق لخزفياتد فرصذة اال طذك حذو ملذاحة عوسذع مذن الحذس اإل لذا ي ،فهذو فذن
ّ
يتخطذذر جمذذود الشذذكل التعليذذدي فذذي تعنيذذة تشذذكيل الشذذكل الخزفذذي وصذذياغتد ،محذذاوالً اىذذادت تركيبذذد رىيذذة فنيذذة
معاصرت ،مع المحافرة ىلر الروت األصلية لمادت الخزف فالخيال والصور الاهنية ما هي االّ ا عكاس واضح ىن
ماهيّة الدافعية(*) الليكولوجية لإل لان المتخيذل ،فالصذورت المتخيلذة ذضرادت واىيذة قصذدية هذي صذورت مذن صذور
التفكيذذر الذذاي يتذذلثر الدافعيذذة ،والواقذذع عن الذذاهن قذذد اتّجذذد الذذر عن يصذذول خيذذال اإل لذذان مذذا تمليذذد ىليذذد دوافعذذد
االجتماىية والطبيعية ( ،21ص )021-070ان الفنان /الخزاف يلتله من الطبيعة ىناصر ،،ومن ث ّ يبنذي ىليهذا
واقعا ً مثاليا ً خياليا ً من تصذوير ،،فبذزول الفكذرت لديذد تذلتي ىذن طريذق مذشثر خذارجي يلذرت فيذد الفنذان ملذترجعا ً
األشكال الكامنة في ضاكرتد ،ومن ثذ ّ يعمذل ىلذر اضذافة قيمذة جديذدت لهذا مذن ضاتذد كمذا رآهذا وعدركهذا سذا عا ً (،07
ص ) 11-10وىلر حد قول (هر ر ريد) ليعمل الخزاف في فذن عحذادي ،اض ع ذد يصذم الفكذرت ثذ يعذالج خامتذد
ويحذذدد قومهذذا ومرو تهذذا معذذررا ً صذذكحيتها ليشذذكال المرتلذذمة فذذي خيالذذد ،ويتذذوالر تغيّذذر األشذذكال الخزفيذذة ىبذذر
(*) وذلك لكراهة تصوير الكائنات احلية يف الفن اإلسالمي ،بسبب احلرص على االبتعاد عن الوثنية وعبادة األصنام ،فضالً عن النفور من مضاهاة خلق هللا وكراهية الرتف.
(*)
تتضمن كل أنواع السلوك من إدراك ،وانتباه ،وتذ ّكر ،ونسيان ،وتفكري ( ،21ص.)020
الدافعية :إحدى العوامل اليت حتدد السلوك ،وهي ّ
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ىمليا اإل ضاج التي تزيد ىلر ثكثة عحيا اً ،وتتداخل ىوامذل طبيعيذة اراديذة فذي كذل مذرت ينبغذي ىلذر الفنذان عن
يكون ىلر ىل ُملبق ها ،وعن يتوقعها جميعذاً ،األمذر الذاي اسذتلزم اىذا ً مذن التجذارب ،لتُصذبح تلذو العوامذل فذي
طا ارادتد الحرتل ( ،02ص )2فكحظ هنا عن الفنان /الخزاف قد عدخذل فنذد الذر منذاطق التلمذل الذاهني التذي ال
يغدو فيها البصر وسذيطا ً ذاقكً فحلذب ،ذل فذاىكً ومتفذاىكً مذع عشذد لحرذا كينو ذة اإل لذان وصذيرورتد ،مثيذرا ً
مكامن التل ّمل لدى المتلعي دالال ىكماتية رمزية ىميعة فضكً ىذن ضلذو فذضن للتذلثيرا اللو يذة دورا ً ذارزا ً فذي
لورت الشكل الخزفي ،فالخزاف حاجة الر دراية وامكا يذا ىلميذة وىمليذة لسذرار العناصذر الفنيذة التذي يتعامذل
معهذذا ،والتذذي سذذيخلق مذذن خكلهذذا هيكليتذذد الشذذكلية ،والعمذذل ىلذذر اغنذذاء ضلذذو الشذذكل مذذن خذذكل اىطائذذد ُعذذدا ً آخذذر
متضمنا ً مضامينا ً وعفكارا ً ا داىية جديدت ،فعلر الفنان عن يتحلس عسرار مادتد ،وكلما ىرف ها ،األسرار عضاءها
خيالد ،والفن المعبّر ال يضيء في كمالد االّ فضل المواد( ،2ص )021اض عن لغذة الكذون هذي ىبذارت ىذن خطذاب
يعتمد ىلر لمهارت الفنان في الجمع ما ين ىناصذر ىملذد كذل موحذد وخيالذد الذاي يطبّذق تنويعذا ً الذر وحذدت العمذل
األساسذذية ،ويكذذون عيض ذا ً ضذذمن هذذا ،الوحذذدتل ( ،29ص )011وهكذذاا و فعذذل التلويذذل الذذاهني للخذذزاف العراقذذي
المعاصر ،فعد اتخا األشكال الخزفية ملارا ً ا داىيا ً عال وهو الفن التجريذدي الذاي يعذد صذاحب الملذار اإل ذداىي
مجذردت ىذن عصذذولها الطبيعيذة ،اض يعبّذر ىنهذا الخذذزاف ضاتيذاً ،فهذو يُغيّذذب
لفنذا ي الخذزف اآلن ،فلصذبحم األشذذكال
ّ
التفاصيل من خكل اختزالها دالً من محدودية شكلها ،هدف الوصول الر جوهرها ( ،03ص)2
اض عن الطروحا الفكرية التذي ىبّذر ىنهذا الخذزافين العذراقيين المعاصذرين ملذتلهمة مذن الفكذرت المجذردت
ّ
(الخذزاف) يضذيي اقتراحذا شذكلية،
والصورت المجردت الغيبية ،وتوظيفهذا فذي نيذة العمذل الخزفذي ،فنجذد الفنذان
سوغم ا تزاىد لها كحصيلة مشروطة تصذورا خاصذة ومرجعيذا ضاتيذة ،تتحذدد وصذفها اضذافة مرفعذة ىلذر
ّ
جلذذد العمذذل الخزفذذي كوحذذدت صذذرية رمزيذذة معبّذذرت ،كلىمذذال (سذذعد شذذاكر ،وشذذنيار ىبذذد هللا ،ومحمذذد العريبذذي،
وطار ا راهي  ،وسهام اللعودي ،وماهر اللامرائي ،وقاس ايي وآخرون) األشكال ()9 ،2 ،7

الشكل ()3

الشكل ()7

الشكل ()3

تلو األىمال التي جاء مثا ة ىكما حاولذم تصذعيد الشذكل ذين العذدي وتوظيفذد فذي طرائذق الحداثذة،
كو م المحصذلة النهائيذة تجديذدا ً واضذحا ً
تلو العكما الفنية التي حملم داللتها ومنطعها التلويلي الخاص جدلية ّ
ّ
الخزاف (سعد شاكر) ،من خذكل تحاشذيد مذ الصذياغة التعليديذة ،فهذو يعذول
في العمل الخزفي مشكدا ً ضلو الفنان
لال ُذدّ للفنذذان عن يعذذي ىالمذذد المرئذذي وغيذر المرئذذي ويجمذذع ذذين المهذذارت والخيذال والتعبيذذر ،فلىمذذالي الفنيذذة ىلذذر
غرا تها عول وهلة ،تبدو لها حياتهذا الااتيذة الخاصذة ،فهذي مدينذة هذا ،الحيويذة الذر مئذا العناصذر المشذتركة مذن
قوا ين النمو في الطبيعةل ( ،07ص )61وهكذاا تلسلذم الصذياغة العاليذة ىبذر فصذول ال ُمنجذز الفنذي الذاي قدّمذد
ّ
لذدين
الخزافين العراقيين ،تلو المجموىة من الخزافين ضوي الرىية المتطلعة والمتفتحة حو التطور والتجديدُ ،مج ّ
ّ
عىماله الفنيذة خطذوط دقيعذة ،تختلذي فذي ا حناءاتهذا واتلذاىها ،وفذي التعاءاتهذا كوحذدت جديذدت مضذافة الذر البنيذة
العامذة التذي يتكذون منهذا الشذكل المنجذز ،محذررين ا ذداىاته مذن سذياقا التكذرار والمحدوديذة ،مختذرقين مذديا
الكتلة الخزفية كلثر فني جمالي معاصر ،في خطاب تشكيلي وضعوا فيد حياته ووىيه ومرجعياته ين وحذدا
تكوينية وىناصر مبتدىة
عه المششرا التي عسفر ىنها اإلطار النرري
 0المتخيل هو اىادت لورت مفردا البيئة المادية وتنريمها شكل مغاير للواقع العام
 1يبحث المتخيل ىن عشكال رمزية داللية جديدت من الرىية البصرية ضا ع عاد فكرية وفنية جمالية ىميعة
 2يتجذذا وز الفنذذان ىنذذد (عفكطذذون) ،ىذذن طريذذق مخيلتذذد ،العذذال المحلذذوس جمالذذد المحذذدود ليصذذل الذذر الجمذذال
المطلق المتخيل
 0المتخيل لدى (عرسطو) قائ ىلر التناسب والوضوت في تصمي األشكال
 3العوى المتخيلة ىند (الفارا ي) تحفظ ما ارتل في فس المرء من احلاسا عد عن ينتهي اإلحلذاس المباشذر
األشياء
 6طغيان الفكرت المتخيلة ىلر شكل العمل الفني ىند (هيغل) ،فالفنان يعمذل ىلذر اسذتغكل الخيذال المطلذق تلبيذةً
الهتماما روحية سامية
ّ
 7الفن ىند (فرويد) شذكل مذن عشذكال التعبيذر ىذن الكبذم داخذل اإل لذان ،والمتخيذل مذا هذو اال اىذكء للرغبذا
المكبوتة لتحعيق اإل دا الفني
 2المتخيل ىند اإل لان البدائي متخيل قائ ىلر شيء ومفهوم ما ،يعمل ىلر تجليد ما تخيّل لذد فذي ضاكرتذد مذن
صور غيبية مخزو ة ىلر جدران الكهوف
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تحولم األشكال المرئية في العرا العدي الر عشكال تجريدية متخيلذة كامنذة فذي ضهذن الفنذان العذدي  ،متجذاوزا ً
9
ّ
الو المدلول الراهر ،احثا ً ىن المضمون المتخيل في نية ها ،األشكال
 01تعمل الزخرفة اإلسكمية (األرا يلو) ىلذر تطهيذر الذنفس مذن كذل ىوالذق العذال الخذارجي المرئذي ،محدثذة
تصورا متخيلة ىميعة لدى المتلعي
ّ
سذوغم ا تزاىذد لهذا كحصذيلة مشذروطة تصذذورا
 00يضذيي الخذزاف العراقذي المعاصذر اقتراحذا شذذكليةّ ،
متخيلة خاصة ومرجعيا ضاتية
 01اختر الخزاف العراقي المعاصر مديا الكتلة الخزفية ،في خطذاب تشذكيلي وضذع فيذد حياتذد ومرجعياتذد،
وهواجلد ين وحدا تكوينية وعشكال متخيلة ا داىية جديدت
 02حرر الخزاف العراقي اللون من واقعيتد الطبيعية من خكل ادخالد في متخيل جمذالي لذد دالالتذد فذي المنجذز
الفني
الدراسا اللا عة ومناقشتها
 0دراسة شيرين ىبد الكري الجاف ( :)1111لجمالية المتخيل في الرس الحديثل
تكو م ها ،الدراسة من عر عة فصول ،خصص الفصل األول لمشكلة البحث وعهميتد وعهدافد التذي تمثلذم
ـ:
 0جمالية المتخيل في الرس الحديث
 1آلية التخييل في رىى الفنان المحدث وىبر مدارس الفن الحديث
عمذا الفصذذل الثذا ي فعذذد تضذذمن اإلطذار النرذذري والذاي تكذ ّذون مذذن عر عذة مباحذذث وتضذمن الفصذذل الثالذذث
اجراءا البحث والاي شمل مجتمع البحث ،ولكثرت عىداد المجتمع وىدم حصرها احصائياً ،فعد عفاد الباحثة من
المصورا المتوفرت مذا ّ
يغطذي عهذداف البحذث للمذدت مذن ( )0931-0272والتذي تمثلذم لوحذا زيتيذة ولوحذا
اليثيغراف للفن الحذديث عمذا ىينذة البحذث فعذد اشذتملم ىلذر ( )11لوحذة فنيذة ،واسذتعلم الباحثذة المذنهج التحليلذي
االستناد الر المششرا الجمالية والفللفية والليكولوجية التي ا تهر اليها اإلطار النرري
وخصص الفصل الرا ع للنتائج واالستنتاجا والتوصيا والمعترحا ومن تائج البحث:
 0لجوء الفنان الر التلليي في معا ل الطبيعة من خكل صياغة تكوينا خيالية جمالية
 1ان اال طباىية دع ىفوية مع التجر ة المتواصلة ،فازداد العين اال طباىية التجر ة قذوت ً و فذاضا ً عو معذدرت
ىلر التحليل حتر عصبح التحليل حدسيا ً
 2جد ع د الرغ من اىتماد الفنان اال طباىي في الرس ىلر ضاتيتد خياليذاً ،االّ عن متخيلذد متخيذل تمثيلذي ذاتج
من االحتدام اآل ي ين الفنان والطبيعة
مناقشة الدراسا اللا عة
عد ّ
اطك الباحثة ىلر الدراسا اللا عة ،وجد عن دراستها تتفق تارت وتتباين تذارت عخذرى مذع الدراسذة
اللا عة لها في عض النعاط
تختلي الدراسة الحالية ىن دراسة (شيرين الجذاف )1111 ،مذن حيذث عهذداف البحذث ،اض تهذدف الدراسذة
الحاليذذة الذذر تعذ ّذرف المتخيذذل فذذي الخذذزف العراقذذي المعاصذذر ويختلذذي االتجذذا ،فذذي الدراسذذة الحاليذذة ىذذن الدراسذذة
اللذذا عة ،اض عن الدراسذذة الحاليذذة اختصذذم ذذالخزف العراقذذي المعاصذذر ،ينمذذا اختصذذم الدراسذذة اللذذا عة الرس ذ
الحديث
عما ىينة البحث الخالي فتختلي ىن ىينة الدراسة اللا عة (شيرين الجاف) ،فعينذة الدراسذة الحاليذة ضذمم
عىماالً خزفية ىراقية معاصرت ،عما الدراسة اللا عة فض ّمم لوحا زيتية ولوحا اليثيغراف للفن الحديث
كما تشا هم الدراسة الحالية مع دراسة (شيرين الجاف) من حيث دراسة المتخيل في النرريذا اإل داىيذة
ضمن اإلطار النرري
وتتفذق الدراسذة الحاليذة مذذع دراسذة (شذيرين الجذاف) مذذن حيذث المذنهج ،فعذد اسذذتعملم كذل مذن الدراسذذتين
المنهج التحليلي االستناد ىلر المششرا التي عسفر ىنها اإلطار النرري
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الفصل الثالث
اجراءا البحث
عوالً :مجتمع البحث
يتكون مجتمع البحث من األىمال الفنية (الخزفية) للخزافين العراقيين المعاصرين ضمن مرحلة (-0991
ّ
ّ
االطذك ىليهذا ألغذراض البحذث
لذر للباحثذة
 )1110والبال ىدده ( )23خملة وثكثون ىمكً خزفياً ،والذاي تي ّ
الحالي
ثا ياً :ىينة البحث
قامم الباحثة اختيار ىينة البحث صورت قصدية والبال ىددها ( )6ستة عىمال خزفية واقع ىمذل واحذد
لكل خزاف ،وفعا ً للمبررا اآلتية:
 0استبعد الباحثة األىمال الخزفية التي تكرر في عشكالها المتخيلة
ّ
للخذزاف ،وحملذم خصذائص فنيذة
 1ان ها ،األىمال الخزفية التي ت اختيارا شهد تحوالً في الرىية المتخيلة
ترتب تلو الرىية
(*)
 2عخا الباحثة آراء عض ضوي الخبرت واالختصاص
ثالثاً :عدات البحث
اىتمد الباحثة ىلر ما عسفر ىند اإلطار النرري من مششرا في ناء األدات لغرض تحليل العينة
را عاً :المنهج المتبع في تطبيق األدات
اىتمد الباحثة المنهج التحليلي في تحليل ىينة البحث
خاملاً :تحليل العينة
موضج ()0
اسم العمل :امرأة.
اسم الفنان :سعد شاكر.
القياسات55 :سم ارتفاع ×40سم عرض.
السنة.1335 :
النص هنا ضو نية تجريدية متخيلة ،يكشي مضمو ها ىن كائن شري يمثل
لد تفاصذيلد شذكل هندسذي غيذر منذتر ،
(جلد امرعت) رافعة يديها فو رعسها ،ج ّ
ضا لون ني غامق ،ملتعر ىلر قاىدت ،يتوسطد في الجذزء األىلذر شذكل يضذوي ضا
لذذد ىليذد خطذذوط ىموديذة ،وكل ّذذد رعس امذرعت مضذذغوط مذذن
لذون ضهبذذي و نذيُ ،ج ّ
الجا بين وساطة اليدين ،كوىذاء تتج ّمذع فيذد ضكريذا تلذو المذرعت ،وفذي داخذل جلذد
المرعت (المر ع) في الجزء األسفل تلتعر عثداءها
يعذذدم لنذذا ذذص الفنذذان (سذذعد شذذاكر) غرائبيذذة واضذذحة مذذن خذذكل اشذذتغالد لهذذاا الذذنص ،فبمخيلتذذد يتلذذامر
مكنو ا الكشعور متخيكً غرائبيا ً شيئا ً ليس لد صلة الواقع ،ل يلمو الر ما فو الواقع ،حتر ظهر الشذكل هنذا
وفق رىيذة تجريديذة متخيلذة للصذورت البصذرية ،تعمذل كذلدات ال فتذات الداللذة الجلذدية واىذادت قذراءت صذورتها مذن
جديد ،عد التخلي ىن ىال الرواهر المادية ،والعمل ىلر رىية الشكل في ىكقاتد الخفيذة الجوهريذة ،اض عن الغايذة
الجمالية المتخيلة يت تحعيعها ىبر استبصار الجذوهر (المرئذي) والشذكلي ،ليصذل الذر مذا هذو خذالص وجذاري مذن
خكل النررت األ ثوية الغريزية ،عي ُمبعدا ً النص ىن الواقع المحلوس الر آخر متخيل ،ألجل تعزيز دالال البنية
الاهنية لدى المتلعي اتخا شكل المرعت في هاا النص داللة رمزية متخيلة ىميعة ،تدل ىلر الرذروف الحياتيذة التذي
تعيشها والضغوط النفلية التذي تواجههذا ،و ذاألخص المذرعت فذي العذال العر ذي ،فهذي ملذشولة وملتزمذة فذي عمذور
ىديدت في الحيات ،اض تراكمم ىليها عحداث وعفكذار جعلتهذا مثعلذة ذالهموم ،فنجذدها مذن خذكل شذكل الذنص الخزفذي
ا طوائية م نغلعة ىلر فلها ،متعبة وحزينذة ،رافضذة لك فتذات والتحذرر ،فاقذدت لللذعادت والفذرت ،يعذزز ضلذو اللذون
لد فيد هاا العمل ،اض منحم مخيلة الفنان النص الخزفي لو ا ً عحاديا ً جاء مناسبا ً لخدمة اإلشارت
البني الغامق الاي ُج ّ
ً
ً
صور الفنان هذاا الذنص خيذال
معنر اضافيا متخيك لوجود المرعت في هاا النص
الجلدية للمرعت ،واهبا ً ضلو اللون
ّ
ً
طليق ليصل المتلعي من خكل معالجاتد األدائية ىوال متخيلة جديدت ،فالكتلة الخزفية لـ(سعد شذاكر) تلخذا حيّزهذا
الحعيعي ىبر دراستها المتل ية للفرال الاي يحيطها ،وىبّر ناء الشكل الاي يش ّكذد ىلذر اال لذيا ية والتذي تبذرز مذن
خكل اللملة الناىمة المتميزت للطح النص الخزفي ،فجلد المرعت طالما كان يختلذي ىذن جلذد الرجذل ،لمذا تتمتذع
د نية الجلد األ ثوي من معوما نائية وجمالية ا تدا ًء من عومة الجلد ،مكو ا ً ضلو النص شككً تجريديا ً مشسلا ً
ذذشرت جذذاب تلمليذذة تشذذد المتلعذذي ،لمذذا يكت نذذز ،ضلذذو الجلذذد مذذن دالال غرائزيذذة تذذدل ىلذذر (األ وثذذة ،والخصذذب،
واإلغراء ،والحب ،واألمان ،والحنان ،واألمومة) و نا ًء ىلر ضلو عصبحم عشكالد رمذوزا ً متخيلذة مح ّملذة الطاقذة
اال فعالية ،اض تغر م ىن سياقها الطبيعي ،وجاء متوافعذة مذع مشذاىر الفنذان فذي تلكيذد ،ىلذر األشذكال المجذردت،
(*)

 .0أ .د .عبد اهلادي حممد علي ،اختصاص خزف ،كلية الفنون اجلميلة ،جامعة اببل.
 .1أ .د .عبد احلميد فاضل ،اختصاص حنت ،كلية الفنون اجلميلة ،جامعة اببل.
 .2أ .م .د .حممد علي علوان ،اختصاص رسم ،كلية الفنون اجلميلة ،جامعة اببل.
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وما تحتويد من قوت ايحائية تعبّر ىن المتخيل الكامن وراء الرواهر المتغيرت ،فكان الشكل والخ والملمس واللون
ىناصر متكئمة مع روت الخذزف المعاصذر ،تلذكن مذن خذكل هذاا الذنص فذي متخيذل غنذائي لذد دالالتذد الرمزيذة
العميعة
موضج ()1
اسم العمل :تكوين هندسي.
اسم الفنان :شنيار عبد هللا.
القياسااااااااات60 :ساااااااام ارتفاااااااااع ×50ساااااااام عاااااااارض × 15ساااااااام
عمق.
السنة.1335 :
يتذذذللي الذذذنص مذذذن قطعتذذذين خذذذزفيتين متجذذذاورتين ضا نيذذذة
تجريدية ،اىتمد في تشكيلها ىلر النزىة الهندسذية الواضذحة ،اض تلذتند
العطعتين الخزفيتين و شذكل ملذتعل ىلذر قاىذدتين تمذثكن ملذتطيكن،
ّ
معنر عن كل قطعة خزفية هي ىبارت ىن ناء هندسي يلتند الر عرضية تمثل ملتطيكً
ث ّمة ما يُحفّز الخزاف (شنيار ىبذد هللا) الذر اإلىذكء مذن ال مللوفيذة الذنص الخزفذي لديذد ،و التحديذد حينمذا
يتعلّق األمر توصيي البناء الشكلي الهندسي ،ضمن ملتوى من الترا ذين الشذكل الخزفذي وصذورتد المتخيلذة،
والتي يُراد لها عن تلعب دورا ً مشثرا ً كالاي يرتب بنيتي هاا النص الخزفي
فالعطعة الخزفية في جهذة اليمذين مذن هذاا الذنص تمثذل صذورت لبنذاء ىمذودي يمثذل ملذتطيكً ،لكذن ضذلعد
األىلر ُمه ّ
ولو م ها ،العطعذة ذللوان منلذجمة ،فهنذا األزر الفذاتح (اللذمائي) فذي عسذفل الذنص،
ش عو متك ّ
لرّ ،
ً
ويوجد األزر الغامق ليىلر وىلر الخطين المذائلين ،واللذاان يمثذل كذل منهذا شذريطا غيذر ملذتعي  ،فيمذا كحذظ
عض التوظيفا ليشكال والخطوط الهندسية والدوائر في عسفل التكوين مع مكحرة البياض الواضح في األىلذر
لد داللة رمزية متخيلة منحم النص الخزفي قيمة جمالية ىالية
والاي ُج ّ
ّ
فيما تشكل العطعة الثا ية في ص (شنيار ىبد هللا) في جهة اليلذار ضذمن طبيعذة هندسذية متجذاورت ،تمثذل
ملتطيكً لكند مائل شكل واضح ومضغوط الر جهة اليمين ،ووضعم ها ،العطعة الخزفية ،والتي ّلو هذا (شذنيار)
لذون
اللون األسود الغامق ،متجاورت مع العطعة الخزفيذة األولذر فذي جهذة اليمذين ،و كحذظ وجذود شذري متمذوج ّ
اللون الجوزي في عىلر التكوين
و هاا فضن الخزاف هنا اىتمد ىلر دمج البعدين الشكلي والصذوري ضذمن طبيعذة صذية تتشذ ّكل آ يذا ً فعذل
عحداث عكبر قدر ممكن مذن التخييذل ،ففعذل المتخيذل لذدى (شذنيار ىبذد هللا) يغذدو عكثذر مكملذة للبُعذد اللذيكولوجي
المجذردت ،اض عن طبيعذة البنذاء التكذويني لهذاا
(النفلي) الاي يتصل دور ،ما يذشول اليذد األثذر المتبذدّي مذن الفكذرت
ّ
النص الخزفي هي طبيعة جمالية تنلج مع معطيا الطاقة التخيلية التي عراد من خكلها الخزاف عن يشسس لحالة
مغاي رت من الجاب البصري ين (النص الخزفي) وصفد (رسالة) ،و ذين (المتلعذي) وصذفد (المرسذل اليذد) ومذن
هنا تكون حالة البحذث فذي نيذة المتخيذل مكزمذة لفعذل االتصذال مذع المتلعذي ،ومذن ثذ تعزيذز قيمذة اإلفصذات ىذن
جذردت (المتخيلذة) كمذا فذي هذاا الذنص
مكنو ا الخيال وما يتّلذ ذد مذن اسذتدىاء مباشذر وغيذر مباشذر ليفكذار الم ّ
الخزفي
موضج ()2
اسم العمل :رجل وامرأة.
اسم الفنان :تركي حسين.
القياسات :الكتلة الكبيرة 50سم × 85سم × 15سم.
الكتلة الصغيرة85 :سم × 35سم × 15سم.
السنة.1334 :
ّ
النص الخزفي هنا ضا نية تجريدية متخيلة ،تمثل تكوينين مختلفين في الحج  ،اال ع هما متشا هان في اللون
والشكل والملمس والخطوط
يعوم ص (تركي حلين) ىلر ثنائية ا لذا ية ،ىبذر الذدالال البيولوجيذة واللذيكولوجية لكذل منهمذا ،فهذي
تمثل جلدان ضا تكوين هندسي غير منتر التكوين ضا الحج الكبير يمثل جلد الرجل ،والتكوين اآلخر األصذغر
حجما ً يمثل جلد المرعت ،اض حرر الخزاف الشكل الحلي التشبيهي الذر مجذردا متخيلذة ،تلخذا مذن محيطهذا طاقذة
داخلية كامنة ،فالرجل في الغالب يكون عكبر حجما ً من المرعت من الناحيذة الشذكلية ،ويمثذل فذي الوقذم ضاتذد ىنصذر
لاء} [النلاء ]200
الليادت والليطرت والعوت ،ويعزز ضلو قولد تعالر ِّ ّ
{الر َجا ُل قَوا ُمونَ َ
ىلَر ال ِّنّ َ
فذذالنص الخزفذذي هنذذا قذذد كيّذذي المضذذمون الميثولذذوجي للخطذذاب لصذذالح حذذث صذذري ينذذتج معترحذذا
وصياغا شكلية متخيلة فذي صذورت جديذدت يلعذب فيهذا الخيذال والعصذدية دورا ً هامذاً ،ملذتبدالً (الخذزاف) الجمذال
الواقعي للطة العاطفة والخيال ،ليلمح للخطاب الفني طرت عفكار ،ىلر هوا ،ووفق منرذور ،الذاهني ،يش ّكذد ضلذو
سطح العمل للوا د (األسود ،واألزر  ،والرصاصي ،واأل يض) المنلجمة مع عضها الذبعض ،مذع هيمنذة اللذون
813

مجلة العلوم االنسانية  ...................................كلية التربية – صفي الدين الحلي
األسود ىلر مجمل العمل الخزفي ،وما يحملد ضلو اللذون مذن دالال رمزيذة تمثذل روت الغضذب والثذورت واأللذ ،
فضكً ىن المر ع ضا اللون الاهبي والاي يبدو كل د ىين الرجل وهو ينرر الر المرعت ،فالمرعت هذي النصذي اآلخذر
للرجل ،وهي جزء من المجتمع ،فهي رمز لذـ(العطاء ،والخصذو ة ،واالسذتمرار) ،فتلويذل الفنذان لذالو الذنص يُعذدّ
تلويكً ضاتيا ً مع المتلعي ،محععا ً احتداما وهيجا ا تتلبس اللون والشكل معا ً ململيهما الناى
تحول في ع عاد ،التكوينية الر احالة طعلية روحية ُمتخيّلذة ،فالمتخيذل لذدى الخذزاف مذا هذو االّ
فالنص هنا ّ
تجليد لتنري ىعلي وإلحلاس غريزي حدسي فطري ،اض ا تعل ص الخزاف من خذكل مخيلتذد مذن طذا فرديتذد
ليصور خياليا ً الجمال الجوهري في عشكالد التجريدية المختزلة
الضيّعة،
ّ
وهكاا فاألشكال البصرية في هذاا الذنص اسذتطاىم عن تعبّذر ىذن ىذوال خفيذة متخيلذة تلذكن ضاتيذة الفنذان
وتشثر في الوقم فلد ىلر المتلعذي للوصذول الذر معادلذة الضذرورت الداخليذة مذن خذكل تلذو األشذكال التذي تعبذل
ا فتاحا ً ضاتيا ً سيكولوجيا ً يحمل ع عادا ً جمالية للوصول الر المضمون الكامن وراء األشكال البشرية ووجودها
موضج ()0
اسم العمل :مدن الخيال.
اسم الفنان :طارق إبراهيم.
القياسات35 :سم × 84سم.
السنة.1337 :
ً
ً
ً
ً
ىند دراسذة هذاا الذنص جذد ،يمثذل تكوينذا خزفيذا تجريذديا متخذيك ،يتكذون مذن
مجموىة من الكتل المتراصة ،ضا لذون ترا ذي ،ىموديذة الشذكل ،متّخذات شذكل البيذو
العديمذذة مرجعياتهذذا الرافدينيذذة العديمذذة ،ملذذتعرت ىلذذر قاىذذدت شذذاقولية الشذذكل ضا لذذون
عسود ،الجزء األىلر منها ضا لون عزر
ان ص الفنان (طار ا راهي ) يحعق تكامكً فنيا ً مطردا ً في المتخيل الجمذالي،
يتمثل ذالبيو العراقيذة العديمذة ،اض امتذاز الذنص استبصذار ،المتخيذل المتزايذد ّ
ذاطراد
ازاء الموروث العدي  ،مشسلا ً ىمكً تجريذديا ً خالصذا ً ا عذا ً مذن احلاسذد العميذق البيئذة
التذذي يعذذيش فيهذذا ،متخذذاا ً عشذذكاالً هندسذذية كالملذذتطيل واألقذذواس ،فضذكً ىذذن الخطذذوط
المتنوىة والمتكررت والتي تعدّ ىكمة رمزية متخيلة متخات عشكاالً ىمودية تمثذل ع وا ذا ً
وشبا يو وسكل ضا لون عصفر داللتها الرمزية التزيينية المتخيلة فضكً ىن النوافذا التذي تعذد مصذدرا ً للنذور ،اض
غلب ىلر هاا النص طا ع التجاور والتكرار ،فالحزوز الرمزية الغائرت المتباينة في ص (طار ا ذراهي ) تعطذي
ايحا ًء كهي عو صخور قاسية تعمل ىلر توليد رىى تعبيرية رمزية ،من خكل تنضيد الخطوط المتخيلة التجاور
عو التداخل من حيث مكا ها في تجليد المنجز الخزفي ،وكالو من خكل رمزيتهذا المتخيلذة كذدالال تكتنذز الرمذز
واإلشارت ،فنكحظ عن النص الخزفي قد احتشد المفردا والتوزيع الهندسي للكتل والفراغذا والملذاحا اللو يذة
المتخيلة فتح هاا النص للمتلعي ا ا ً يلير فيها حو عسباب العراءت والتخيذل والتجذوال التذاريخي ،فذالعمق الفضذائي
لد نوىي المغلق والمفتوت ،فضكً ىن
الكمحدود في هاا المنجز الخزفي قا ل للتلويل ،فالفضاء العام للنص قد تج ّ
ً
الملمس الاي امتاز الخشو ة الاي حذس معذد ال ِّعذدم فالمتخيذل فذي ذص (طذار ا ذراهي ) منلذحبا الذر حالذة مذن
حاال اظهار التجر ذة المعماريذة األثريذة ىبذر محيطذد البيئذة الريفيذة (الشذرقية) ،خارجذا ً ذالخزف المعاصذر الذر
خزف ريفي يتّل البلاطة والعتاقة ،فهو يمثل رسذالة صذرية متخيلذة تعذود الذر األصذل األول لإل لذان ،عال وهذو
األرض (الطذذين) ،ما حذا ً لسذذلو د المجذ ّذرد مذذد ا ً خياليذذة سذذحرية ،وىالمذا ً خياليذا ً ال يمكذذن رىيتذذد االّ مذذن خذذكل هذذاا
النص ،ليخلق تآلفا ً ين المادي والروحذي ،التراثذي والمعاصذر ،لبنذاء ال ُمنجذز الخزفذي ،مشسلذا ً حذوارا ً جماليذا ً ذين
مخيلة الفنان والمتلعي ،فضكً ىن اللون األزر الاي يعلو العاىدت اللوداء ،والاي يمثذل ذدور ،لذون المذاء داللتذد
الرمزيذذة الرافدينيذذة واإلسذذكمية ،فهذذو مصذذدر (الخيذذر ،والخصذذب ،والخلذذود) ،وهذذو عصذذل الحيذذات ،فاإليعذذا اللذذو ي
المتخيل هنا جاء مكمكً للمضمون الشعبي من حيث استعمالد األلذوان ضا الطذا ع المحلذي والفنذي جذاء منلذجمة
ومتناغمة في ىكقاتهذا مذع عضذها الذبعض ،وهكذاا سيشذهد المتلعذي تنذازالً ىذن تفاصذيل المكذان (البيذو العديمذة)
المتذذرو ثغذذرا عو فجذذوا واضذذحة ،وكل هذذا عصذذان فذذي اكتمذذال البنذذاء وضلذذو لصذذالح اشذذارا المكذذان الخاصذذة
تلمك الفنان المتخيلة وجكئها عمام المتلعي
موضج ()3
اسم العمل :تكوين فني.
اسم الفنان :ماهر السامرائي.
القياسات55 :سم × 80سم
السنة3001 :
يتللي النص الخزفي لـ(ماهر اللذامرائي) مذن تكذوين ضا نيذة تجريديذة
خالصذذة ،يعذذي ىنذذد ىتبذذا الشذذكل الهندسذذي ،اتخذذا الجذذزء األىلذذر منذذد شذذكل
مر عا صغيرت متجاورت مختلفة األحجام واأللذوان ،عمذا الجذزء األسذفل فيمثذل
لد ىليد كتا ا حروفية معروءت وغير معروءت
ملتطيكً غير منتر  ،ج ّ
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فالنص هنا يتعدّى كو د شككً معيناً ،ل هو موروث شعبي متخيذل ،يُعطذي الشذكل الخذارجي للذنص ايحذا ًء
معماريا ً يشبد الر ح ٍّد كبير البيوتا الطينية العديمة المتراصة ،والتي تش ّكل العرى العديمة في كد وادي الرافدين،
وخصوصا ً الحضارت اإلسكمية ،يعزز ،اللون األزر الاي يكلو مجمذل التكذوين الخزفذي داللتذد المعدسذة ،كلذون
استعمل في األضرحة المعدسة ،فالفنان يلتحضذر فذي منجذز ،الخزفذي عشذكاالً ضا دالال رمزيذة متمثلذة الكتا ذة
صذد ،متجذاوزا ً عطذر الشذكل
والحروف المعروءت كعبارت (ال الد االّ هللا) وغير المعروءت ،والتي ج ّ
لدها الفنذان فذي ّ
المللوف للكتا ة والحروف ،جاىكً منها طاقة من الخطذوط المتحركذة المتخيلذة ىلذر سذطح العمذل ،لينتعذل هنذا الذر
عزمنة وعمكنة يلتطيع فيها مكملة الحس الديني لسلوب يعكس لديد مطا ً صوفيا ً من خذكل التعامذل مذع الحذرف،
حتر تبدو الصياغا الحروفية في ص (اللامرائي) وكل ها ملتمدّت من المواقع المعدسة التي مثّلتها قيميا ً وىعائديا ً
وحضاريا ً فضكً ىن ضلو ،فعد ىمد مخيلة الفنان الر تحريو هاا العمل من خكل تباين اللطح والكتلة والملمس
واللون محععا ً ايعاىا ً مركبذا ً مذنح سذطح العمذل حلذا ً جماليذا ً متخذيكً ،اض تبذدو تلذو المر عذا فذي الجذزء األىلذر مذن
الذذنص كتضذذاريس ىكماتيذذة لو يهذذا األزر والبرتعذذالي ،اض تذذشدي األلذذوان فذذي تضذذاداتها وتناغماتهذذا دورا ً حيوي ذا ً
محذوالً الذنص الخزفذي الذر حعيعذة جماليذة تزيينيذة متخيلذة،
متخيكً في التصعيد من تعبيرية ورمزية العمذل الفنذي،
ّ
فتحم آفاقا ً جديدت للمتلعي للتخيّل والتصور ،احثا ً ىن العمق الفضائي الكمتناهي العا ل للتلويل المفتوت
وتبدو الكتا ا والحروف فذي الجذزء األسذفل مذن الذنص ،والتذي اتخذا شذكل مر عذا مختلفذة األحجذام،
دو ذم ىلذر
وكل ها ُكتبم ىلر ورقة قديمة ولُصعم ىلر سطح المنجز الخزفذي ،عو تلذو الكتا ذا والحذروف التذي ّ
تتحذول الكتا ذا
يدون ىليهذا تاريخذد وهنذا
األلوات الطينية التي تُحيل دورها الر ُّ
ّ
الرق الطينية ،يوم كان اإل لان ّ
الحروفية من كينو تها الر عشكال ىكماتية زخرفية متخيلة ،عكلبم المنجز الخزفي رىية خياليذة مذن خذكل ُعذدها
الك هائي الاي يلكن جوهر ها ،األشكال وهكاا فضن توزيع الفنان لها ،الكتا ا والحروف ال ُمنفّات ىلر الملتطيل
يُدخل المتلعي في فضاء شعري ليس خطياً ،ل يعوم تعليق ملار العراءت في جدول للعكما المتخيلة ،ينمحي فيذد
التعارض ين الشكل والمحتوى ،و ين الدال والمذدلول ،وهنذا يبعذر الفنذان قريبذا ً مذن الخيذال ،ويبعذر صذد مفتوحذا ً
ىلر كل الدالال والتمثيك  ،وصفد نية وشكل وىكمة ولون ضا مضامين فنية ىالية
موضج ()6
اسم العمل :حرف (ل).
اسم الفنان :قاسم نايف.
القياسات60 :سم × 40سم.
السنة.1334 :
ّ
الذذنص هنذذا ضا نيذذة تجريديذذة متخيلذذة ،تمثلذذم تكذذوين ضا لذذون رصاصذذي يمثذذل
حرف (ل) ،وتلتعر في هايتد اليلرى كرت صغيرت ضا لون رتعالي
يعتمذذد الخذذزاف (قاس ذ ذذايي) فذذي صذذد هنذذا ىلذذر معتذذرب تخيّلذذي واضذذح ،اض
يلتعير صورت النص الخزفي من تشكيل حروفي متخيل يتمثذل فذي حذرف (ل) ،وفذو
هايتد اليلرى كرت رتعالية ،وكل ها كا م تمثل ( عطة) قياسا ً ذالحج الضذخ للحذرف،
وهي خذروج ىذن مللوفيذة المنطذق الحروفذي ،اض ع نذا علذ عن حذرف (الذكم) ال يحتذوي
ىلر عطة ،ولكن الخزاف هنا استعمل فعل المخيلة من عجل اىذادت النرذر مذا يمكذن عن
يحعق غاية جمالية تتل البعد الفكري والتخيّلي
ً
ً
ً
لذما واضذحا ،اض عن حجذ البنذاء
والخزاف هنا يعطي لحرف (الكم) الملذتند ىلذر قاىذدت صذغيرت ُعذدا مج ّ
الحروفي هنا فيد مبالغة واضحة في ىملية البناء ،ومن ث ّ فضن ص (قاس ذايي) ىذزز مذن فكذرت عن تكذون الحالذة
الطبيعية لصورت الحرف مثا ة (حيّز) قا ل للبحث والفحص واىادت التشكيل ،اض عن البعذد التخيلذي هنذا هذو اسذتكل
لفكرت الطرت النفلي عوالً ،ومعالجة الفعل الصوري للنص الخزفي ،من حالتد الطبيعية (الواقعية عو المنطعية) الذر
حالة متخيلة جديدت ثا يا ً وكا م نية النص الخزفي تتكءم مع كلذر مطيذة الصذورت التعليديذة للبنذاء العذام ىمومذاً،
ولصورت الحرف خصوصاً ،من خكل تجليد عد جديد متخيذل لصذورت الحذرف التعليديذة ،و نيذة هذاا اللذون تشذ ّكل
هيمنذذة واضذذحة ىلذذر طبيعذذة البنذذاء العذذام للذذنص ،مذذع األخذذا عذذين النرذذر وجذذود لذذون رتعذذالي ىلذذر صذذورت الكذذرت
ّ
الخزاف في تشكيلد الفني هنا ،ولالو كا ذم معطيذا البحذث
الصغيرت ،إلحداث تغاير في المنهج التعني الاي اتّبعد
ّ
التخيلي لهاا النص وحلب وجهة رر الباحثة ،تدلّل ىلر امكا ية فحص المحتوى شذعيد الرذاهر والبذاطن ،ضذمن
ملتوى من العراءت الجمالية ،فرس (الحرف) ها ،الطريعة هو افراز لصورت جديدت متخيلذة مذن التركيذب ،عذد عن
استثمر طريعة التحليل ،و فاىلية واضحة لصورت متخيلة دفعم الخزاف الر اىطاء عهمية كبرى لها ،من عجل
الوصول الر فعل تخيلي يرصذد صذورت جديذدت وشذكل جديذد ومذن هنذا فذضن الباحثذة تذتل ّمس طبيعذة النذزو الذااتي
ّ
للخزاف العراقي المعاصر حو تحليل الصور واألشكال واىادت تركيبها ،وما تحملذد مذن مضذامين متنوىذة ضذمن
ّ
طا ع يتراوت ين محورين مهمين :األول (ىعك ي) يتّل نمطية االشتغال المحلوس والمنر والهندسي ،والثذا ي
(تخيّلي) يعبّر ىن فعل الخيال في ا تاج صور متخيلة ،قد تبدو فذي جا ذب منهذا شذكل ملذتعل ،وتكذون متراكبذة مذع
عض األفكار عو األشكال الواقعية من جا ب آخر
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الفصل الرا ع
عوالً :النتائج
 0يُعدّ المتخيل لدى الخزاف العراقي المعاصر تجليدا ً لتنري ىعلي وإلحلاس غريزي حدسي فطري
 1ىبّر النص الخزفي ىن ىوال خفية متخيلة تلكن ضاتية الفنان وتشثر في الوقم ضاتذد ىلذر ضائعيذة المتلعذي ،كمذا
في العينة ()6 ،3 ،0 ،2 ،1 ،0
 2تتحعق الغاية الجمالية المتخيلة للذنص الخزفذي ىبذر استبصذار الجذوهر (المرئذي) والشذكلي ليصذل الذر مذا هذو
خالص وجاري
 0ا تعد النص الخزفذي ىذن الواقذع الحلذي (المذادي) الذر آخذر متخيذل ،ألجذل تعزيذز دالال البنيذة الاهنيذة لذدى
المتلعي
 3اتلذذ الذذنص الخزفذذي تكثيذذي المفذذردا الشذذكلية والصذذورية ،وكذذالو التوزيذذع الهندسذذي للكتذذل والفراغذذا
والملاحا اللو ية المتخيلة كما في العينة ()3 ،0 ،2
 6جاء المتخيل اللو ي مكمكً للمضمون العذام للمنجذز الخزفذي مشذ ّككً ا لذجاما ً وتناغمذا ً فذي ىكقاتذد مذع عضذها
البعض
 7عدخل الخزاف العراقي المعاصر ىناصر خيالية وفكرية من خكل منرومتد االستعارية الذر األشذكال الخزفيذة
العراقية المعاصرت ،محررا ً اللون من واقعيتد لطبيعية وادخالد فذي متخيّذل جمذالي فنذي لذد دالالتذد فذي المنجذز
الخزفي
 2حمل النص الخزفي طاقة من الخطوط المتحركة المتخيلذة المنفذات ىلذر سذطح المنجذز الخزفذي كمذا فذي العينذة
()3 ،0 ،1
تحول النص الخزفي العراقي المعاصر من وظيفتد االستعمالية الر حالة جمالية تزيينية متخيلة
9
ّ
 01اكتلب النص في الخزف العراقي المعاصر رىية داللية متخيلة من خكل عد ،الك هائي اللذاكن فذي جذوهر
تلو األشكال الفنية
 00اتخذذا الذذنص فذذي الخذذزف العراقذذي المعاصذذر ع عذذادا ً تلويليذذة متخيلذذة محذذررا ً التفكيذذر مذذن المحذذددا المباشذذرت
الخاصة العال الطبيعي المباشر كما في العينة ()6 ،3 ،2 ،1
 01ينز الخزاف العراقي المعاصر الر لورت رىى جديدت لنصوصد الخزفية من خكل فعل المتخيذل والصذور
المرتبطة د كما في العينة ()6 ،2 ،1 ،0
ثا ياً :االستنتاجا
 0الخزف العراقي المعاصر ينطلق دائما ً من ضا الفنان المتخيل ،ممثكً هواجلد وا فعاالتذد وتجار ذد مذن خذكل
منجز ،الخزفي
 1استله الخزف العراقي المعاصر مراهر الفكر العدي والفكر اإلسكمي تارتً ،والفكر الحداثوي تارت ً عخرى
ّ
تخطر النص الخزفي العراقي المعاصر دالالتد اإليعو ية الر فضاء المتخيل والرمز والتلويل ،فعل التحوال
2
الفنية واالجتماىية والثعافية
ً
 0قذدرت الخذزاف العراقذي المعاصذر ىلذر اختذرا ىذال الواقذع وتصذوير ،حذس جمذالي متخيذل جديذد عيذدا ىذذن
محدودية ضلو الواقع
تنو صي البحث الجمالي والفنذي والنفلذي ىبذر مكملذة
 3تتل فاىلية المتخيل في الخزف العراقي المعاصر ّ
الصورت الواقعية تارت ،عو المجردت نلبيّة تارت ً عخرى
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المصادر والمراجع
* العرآن الكري
الكتب
 0ا ن منرور :للان العرب ،المشسلة المصرية للتلليي والنشر ،العاهرت ،ج ،2د
 1ع و ريان ،محمد ىلي :تاري الفكر الفللفي ،اإلسكندرية ،ط0972 ،1
 2األىل  ،ىبد األمير :المصطلح الفللفي ىند العرب ،مكتبة الفكر العر ي ،غداد ،ط0923 ،0
 0األلفي ،ع و صالح :الفن اإلسكمي ،دار المعارف ،مصر0969 ،
 3ايلينو ،يان :الفن ىند اإل لان البدائي : ،جمال الدين الخضور ،دار الحصاد للنشر والتوزيع ،سوريا ،دمشق ،ط 0990 ،0
 6دوي ،ىبد الرحمن :عفكطون ،مكتبة النهضة المصرية ،العاهرت0902 ،
 7ــــــــــ :عرسطو في النفس ،مكتبة النهضة المصرية ،العاهرت0930 ،
 2رتليمي ،جان :حث في ىل الجمال : ،ع ور ىبد العزيز ،دار النهضة ،مصر ،العاهرت0971 ،
 9ير  ،ر ل :التصور والخيال : ،ىبد الواحد لشلشت ،دار الرشيد للنشر ،غداد ،د
 01التها وي :ك ّ
شاف اصطكحا الفنون ،الموسوىة المصرية العامة للتلليي والنشر ،دار الكتاب العر ي ،العاهرت ،د
 00الجرجا ي :التعريفا  ،دار الششون الثعافية العامة ،غداد ،د
 01جعفر ،وري :جاور اإل دا لدى كل الناس ،دار الششون الثعافية العامة ،غداد0926 ،
 02جماىة من كبار اللغويين العرب :المعج العر ي األساس ،المنرمة العر ية للتر ية والثعافة والعلوم ،الروس ،لبنان0929 ،
 00الجندي ،ع عام :دراسا في الفللفة اليو ا ية والعر ية ،مشسلة الشر األوس للطباىة والنشر ،د
 03حلن ،زكي محمد :فنون اإلسكم ،دار الفكر العر ي ،د
 06حلين صالح ،قاس  :اإل دا في الفن ،وزارت التعلي العالي والبحث العلمي ،كلية الفنون الجميلة ،جامعة غداد0922 ،
 07رياض ،ىبد الفتات :التكوين في الفنون التشكيلية ،ج ،0دار النهضة العر ية ،العاهرت0970 ،
 02ريد ،هر ر  :الفن والصناىة : ،فتح الباب ىبد الحلي  ،ىال الكتب ،العاهرت0962 ،
 09زايد ،سعيد :الفارا ي ،دار المعارض مصر ،العاهرت ،ط0971 ،1
 11سويي ،مصطفر :األسس الفنية لإل دا الفني في الشعر ،دار المعارض ،مصر ،ط0969 ،2
 10شنايدر ،دفاي :التحليل النفلي والفني : ،يوسي ىبد المليح ثرو  ،دار الحرية للطباىة ،غداد0920 ،
 11صاحب ،زهير :الفنون اللومرية ،عيكال للطباىة والتصمي  ،غداد1110 ،
 12ـــــــ :الفنون التشكيلية العراقية (ىصر ما قبل الكتا ذة) ،سللذلة ىشذتار الثعافيذة ،جمعيذة الفنذا ين التشذكيليين العذراقيين ،غذداد،
1117
 10ـــــــ :فن الفخار والنحم الفخاري ،دار مكتبة الرائد العلمية ،ى ّمان1110 ،
 13الصديق ،يوسي :المفاهي واأللفاظ في الفللفة الحديثة ،الدار العر ية للكتاب ،ليبيا ،تو س ،ط0921 ،10
 16الصراف ،ىباس :آفا النعد التشكيلي ،دار الحرية للطباىة ،غداد0979 ،
 17صليبا ،جميل :المعج الفللفي ،ج ،1دار الكتاب اللبنا ي ،يرو 0970 ،
 12طاليس ،عرسطو :عرسطو في النفس : ،ىبد الرحمن دوي ،مكتبة النهضة المصرية ،العاهرت0930 ،
 19ىباس ،راوية ىبد المنع  :العي الجمالية ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية0927 ،
 21ىبد الحميد ،شاكر :التفضيل الجمالي؛ دراسة سيكولوجية التاو الفني ،سلللة ىال المعرفة ،المجلس الذوطني للثعافذة والفنذون
واألدب ،167 ،الكويم1110 ،
 20ىبد هللا ،ىبد الكري  :فنون اإل لان العدي (عساليبها ودوافعها) ،مطبعة المعارف ،غداد0972 ،
 21ىبد حيدر ،ج  :دراسا في نية الفن ،دار مكتبة الرائد العلمية ،األردن1110 ،
 22ىيلر حلن ،عحمد :اإل دا في الفن والعل  ،مطا ع اليعرة ،الكويم0979 ،
 20غالب ،مصطفر :في سبيل موسوىة فللفية (عفكطون) ،منشورا دار ومكتبة الهكل ،يرو  ،د
 23فهمي ،ماهر حلن :المااهب النعدية ،مكتبة النهضة المصرية ،العاهرت ،د
 26كو لر ،جورج :شلت الفنون اإل لا ية (دراسة في تاري األشياء) : ،ىبد الملو الناشي ،المشسلة الوطنية للطباىة ،يذرو ،
0963
 27محمد سعيد ،ع و طالب :ىل النفس الفني ،وزارت التعلي العالي والبحث العلمي ،كلية الفنون الجميلة ،جامعة غداد0991 ،
 22مورتكار  ،ع طوان :الفن في العرا العدي  : ،ىيلر سلمان وسلي طد التكريتي ،غداد0973 ،
 29و لر ،اثان :حوار الرىية؛ مدخل التاو الفن والتجر ة الجمالية : ،فخري خليل ،مراجعة جبرا ا راهي جبرا ،دار الملمون
للترجمة والنشر ،غداد0927 ،
 01هوين  ،رينيد :الفن تلويلد وسبلد : ،صكت رمدا ،ج  ،0وزارت الثعافة واإلرشاد العومي ،دمشق0927 ،
 00هيغل :المدخل الر ىل الجمال : ،جورج طرا يشي ،دار الطليعة للطباىة والنشر ،يرو 0921 ،
الرسائل واألطاريح
 01الجاف ،شيرين ىبد الكري  :جمالية المتخيل في الرس الحديث ،رسالة ماجلتير غير منشورت ،جامعة ا ل ،كلية التر ية الفنية،
1111
 02الخزاىذذي ،ىبذذد اللذذادت ىبذذد الصذذاحب :الرسذ التجريذذدي ذذين النرذذرت اإلسذذكمية والرىيذذة المعاصذذرت ،عطروحذذة دكتذذورا ،غيذذر
منشورت ،جامعة غداد ،كلية الفنون الجميلة0997 ،
الصحي والمجك
 00العبيدي ،محمد جاس  :اللياقا الفكرية في الخزف العراقي المعاصر ،صحيفة الجمهورية 1 ،شباط ،دار الجماهير للصحافة،
غداد1112 ،
 03العبيدي ،محمد جاس  :التجريد في الخزف العراقي المعاصر ،صحيفة الجمهورية 12 ،تموز ،دار الجماهير للصذحافة ،غذداد،
1111
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