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 الملخص:

تتعدد النظريات حول مفهوم التصميم والنشاط التصميمي من حيث منطلقات الفكرة واساليب المعالجات لها وحل المشكالت 

الفنية للمعطيات المرتبطة بها ومدي تكييف المواد والخامات في صييييياتات تتقييييمن ييم جمالية ترتبط بالمحيط العام للعمل 

 والرؤىوالموروث الثقافي والفني لمجتمعن ومدي االبداع والجده لتلك االفكار  الفني وال تنفصيييييييل ين الهوية اللاتين للفنان

 الفنية.

أن فكرة الحداثة وحدها ال يتحقق ينها معني التصييميم الجيدو ولو أنها تنتأ أشييكاالي جديدة نال أن ااسييص الخاصيية بالتصييميم 

 (1) الجيد تكون كامنة في تلك ااشكال سواء التقليدية أوالمستحدثة.

وحيث أن  التطبيق والتصييميم خطة أو تصييور ينبن  أن تكون يابلة للتنفيل أى تصييور من أجل العمل الفن  أو مشييروع للفن 

النشاط التصميم  ليص فقط بناء الشكل وظيفيا كان او جماليا بل يشمل دراسة يملية التخطيط وكيفية بناء التصورات الت  

م دارسيييي الخبف باسيييص ونظريات التصيييميم فالخباف ف  ننتاجن ايمالن من القيييروري ان يل يليهاو فكانسيييوف يكون 

الفنية سواء من يطعة واحدة أو يدة يطع فنية تكمل بعقها البعضو مثال الجداريات أو اايمال المركبة وااشكال الخبفية 

 وتجريب.ف  الفراغ كلها تحتاج نل  تخطيط مسبق 

  المفتاحية:الكلمات 

 التصميم االبدايي-الخبافين المعاصرين  –التراث  –نظريات التصميم 

Abstract: 

There are many theories about the concept of design and design activity in terms of the starting 

points of the idea, methods of treatment for it, solving technical problems of the data associated 

with it and the extent to which materials and raw materials are adapted into formulations that 

include aesthetic values related to the general environment of the artistic work and not separated 

from the self-identity of the artist and the cultural and artistic heritage of his community and 

the extent of creativity and novelty of those ideas and visions Technical. 

The idea of modernity alone does not achieve the meaning of good design, even if it produces 

new forms, but the foundations for good design are inherent in those forms, whether traditional 

or new . 

The design is a plan or concept that should be implementable, i.e. a concept for an artistic work 

or a project for applied art, and since the design activity is not only building the shape, whether 

functional or aesthetic, but includes studying the planning process and how to build the 

perceptions that will be on it, so it was necessary to know The study of ceramics is based on the 

foundations and design theories, so the potter in producing his artistic works, whether from one 
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piece or several pieces of art that complement each other, for example murals or composite 

works and ceramic shapes in the space all require prior planning and experimentation. 

Key words: 

 design theories - heritage - contemporary potters - creative design 

 

 مقدمة:

تتعدد النظريات حول مفهوم التصميم والنشاط التصميمي من حيث منطلقات الفكرة واساليب المعالجات لها وحل المشكالت 

الفنية للمعطيات المرتبطة بها ومدي تكييف المواد والخامات في صييييياتات تتقييييمن ييم جمالية ترتبط بالمحيط العام للعمل 

والموروث الثقافي والفني لمجتمعن ومدي االبداع والجده لتلك االفكار والرؤي  الفني وال تنفصيييييييل ين الهوية اللاتين للفنان

 الفنية.

أن فكرة الحداثة وحدها ال يتحقق ينها معني التصييميم الجيدو ولو أنها تنتأ أشييكاالي جديدة نال أن ااسييص الخاصيية بالتصييميم 

 (2) الجيد تكون كامنة في تلك ااشكال سواء التقليدية أوالمستحدثة.

التصميم خطة أو تصور ينبن  أن تكون يابلة للتنفيل أى تصور من أجل العمل الفن  أو مشروع للفن التطبيق  و وحيث أن 

النشاط التصميم  ليص فقط بناء الشكل وظيفيا كان او جماليا بل يشمل دراسة يملية التخطيط وكيفية بناء التصورات الت  

يلم دارسيييي الخبف باسيييص ونظريات التصيييميم فالخباف ف  ننتاجن ايمالن سيييوف يكون يليها وفكان من القيييروري ان 

الفنية سواء من يطعة واحدة أو يدة يطع فنية تكمل بعقها البعضو مثال الجداريات أو اايمال المركبة وااشكال الخبفية 

 ف  الفراغ كلها تحتاج نل  تخطيط مسبق وتجريب .

 البجث:مشكلة 

 المعاصر؟لتصميم االبدايي لدي الخباف ما دور التراث في اثراء ا -

 التراث؟ما مدي االرتباط بين نظريات التصميم والعمل الخبفي المستلهم من  -

 البحث:فرض 

 ساهم التراث الفني في اثراء التصميم االبدايي لدي الخباف المعاصر. -

 البحث:اهداف 

 معاصر.الدراسة بعض نظريات التصميم الحديثة ومدي ارتباطها بالعمل الخبفي  -

 بالتراث.دراسة التصميم االبدايي لدي بعض الخبافين المعاصرين وارتباطن  -

 البحث:اهمية 

 المعاصر.الفلسفية والجمالية في تصميم العمل الخبفي  دراسة لألبعادتوفير  -

 التراث.القاء القوء يلي مفهوم التصميم االبدايي ومدي ارتباطن بالخبف المعاصر المستلهم من  -

 البحث:حدود 

يقتصيييييير البحث يلي دراسيييييية بعض نظريات التصييييييميم الحديثة وارتباطها باالبداع الخبفي لدي الخبافين المعاصييييييرين 

 المصري.المصريين ومدي ارتباط التصميم االبدايي لديهم بالتراث 

 البحث:منهجية 

 المعاصرين.الخبافين يتبع البحث المنهأ الوصفي التحليلي في يرض مفهوم التصميم االبدايي وتحليل بعض ايمال 
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 البحث:مصطلحات 

 التصميم:

أن التصييييميم جهد منظم لحظة هادفة ووظاحف محددة ويسييييتهدف تجميع العناصيييير التي تخدم الهدف النهاحي من وحدة كلية 

 (3) متكاملة.

 (4) فعملية التصميم هي يملية ننتاج وليست النتاج في حد لاتن.

التصيييييميم لنة تشيييييترك فيها جميع الفنون وفهو تنظيم يام من خاللن يمكن تبادل االفكار بوقيييييوم كما ان التصيييييميم يعني  

 التكوين اللي يقم العناصر التشكيلية في صياتات معينة تحمل مقامين جمالية .

 االبداعي:التصميم 

مفردات والعناصر التشكيلية بصورة جديدة تحمل بصمة التصميم االبدايي فهم واحتواء للخبرات السابقة وايادة صياتة ال

 الفنان من هويتن اللاتية ومتقمنن لقيم جمالية تسعي لطرم رؤي ترتقي باللوق العام .

 التراث:

يعّد مفهوم التراث من أهّم المفاهيم التي تشييير نل  تاريا اامم والشييعوب و وهو مجمل ما وصييلت نلين امجتمع ما في كافة 

 المجاالت  واللي يرتبط بتاريخها و وتعّد الفنون يل  اختالف أنوايها من أهم المكونات التراثية للشعوب 

لعادات والتقاليد من هلا التراث ليصبح يل  شكل نظام يتخله الناص ينعكص تراث الشعوب يل  سلوك اافراد بحيث تنبثق ا

في حياتهم و فعدم التمسك بالتراث يصرف الشعوب ين تاريخها و ويجعلها مقلده للشعوب ااخرى في كل ما هو تير مفيد 

ا و ويمهد للشعوب ااخرى الفرصة إلحكام  ا واجتماييي ا وفكريي سيطرة بايي شعوب و وهلا ينعكص يل  تراجعها حقاريي

   العالم يليها .

 أهم مفاهيم التصميم الحديثة :

 نظرية الشكل والسياق

"Form and Context" Synthesis Theory (5.) 

ل حيث أبدع  Contextل ول السيييياق  Formم فيما يتعلق بإشيييكالية ل الشيييكل 1964سييياهم كريسيييتوفر ألكسيييندر منل يام 

ومعناها ل كيفية ايجاد أفقييييل الحلول مع مشيييياكل التصييييميم المختلفة  Synthesis Theoryنظرية العناصيييير المركبة 

بالنسييبة للمصييمم لو ومع تعدد المدخالت ومراحل العمل المعقدة تبداد المشييكالت المطروحن امام المصييمم في ايجاد افقيل 

كيلية والمعالجات اللونية الصيييياتات الفنية ووهلا ما يتعرض لن مصيييمم الخبف حين يتعامل مع الخامات واالمكانات التشييي

والحرارية لعملن الخبفي وكللك ارتباطن بوظيفة ما اخلا في االيتبار كل تلك العوامل اثناء وقيييعن للفكرة التصيييميمية منل 

 اللحظة االولي .

 Christoper Alexander , Seine Theorienل ف  بحث تحت ينوان  Dirk Donathويلكر ل ديرك دوناث 

and Bauten أ نظريتن بتقديم ملخص تاريخ  حول تطور مشكالت التصميم حت  ويتن ويرى ف  نظريتن أنن يمكن و فبد

أو الثقافة المكتسبة حيث أن  "Self - Consciousness"أن يصنع التنوع ف  مجتمعات مختلفة بواسطة الوي  اللات  

 كما يل : "Form - Making"ثقافتنا تطورت من خالل ثقافات متوارثة وأخرى مكتسبة لصنع ااشكال 

 " Un Self – Conscious Culture"الثقافة المنقولة من الالوعى  -

 (.:6صياغة الشكل المتوارث)

وه  يملية ايادة بناء المفردات والتجربة والصيييييييواب والخطغ دون اتفال للموروث الفني والعادات المتبعة في كل مجال 

حيث تغثر الفنان بالثقافة الفنية لمجتمعن ووهلا هو الحال أيقييا أثناء التجريب في العمل الخبفي و فكم من التجارب الناجحة 
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ون وي  واافقيييييل هو التجريب وااخل بالخبرات المتوارثة للك بجانب الخبرة وتير الناجحة نطبقها سيييييواء بوي  أو بد

 اللاتية للوصول نل  أفقل النتاحأ .

 Self – Conscious Culture"(7:)"الثقافة المكتسبة أو الواعية  -

ردى حيث يواجن وه  يملية تكوين المتنيرات فيها سريعة لتحقق مواحمة وتكيف للشكل مع المتنيراتو وتكون لات طابع ف

 المصمم كل مشاكل التصميم المتنيرة متبامنة ويتعامل معها جميعا ف  نفص الويت.

و بمعن  أن المصييمم للشييكل Contextويند الحديث ين العمل الخبفي ال نعن  الشييكل منفردا ولكن يتقييمن للك السييياق 

خارجية واسيييياليب معالجة السييييطح و ان للك وهيحتن سييييواء الداخليةو وال Formالخبف  يريد تحقيق التوافق بين الشييييكل 

السيييياق هو الهدف اللى يعمل لن المصيييمم الكتمال يملن الخبف  الفن  واللى يتمثل ف  لهنن في تصيييميمات ابدايية تشيييمل 

 مراحل العمل كافة .

 : "The Problem"المشكلة  -

والسيييييياق  Formت محددة هما الشيييييكل يرى أن ألكسيييييندر أن كل مشيييييكلة التصيييييميم ه  بلل الجهد المتوافق بين متطلبا

Context ووان مراحل ندراك التصميمSelf-Conscious Designer   : كاآلت 

 :  Un Self Consciousالمرحلة ااول  يدم اإلدراك  -

ه  حالة االنفعال الداخل  والتصيييور اللهن  لدى الفنان وه  الت  تمثل المثير الداخل  لنو كللك تتكون الصيييورة ف  خيالن 

 ين هيحة وشكل هلا التصميم.

 المرحلة الثانية: ه  ندراك الوقع وندارة يمليات التصميم -

Self-Conscious Design Process (8.) 

وتتمثل ف  التفايل اللى يحدث بين تصيييورات المصيييمم ين السيييياق والت  يكتسيييبها من التعلم واالبتكار وبين اافكار ين 

للفنان الخباف بغن تتحول أفكاره وتصييييوراتن الت  جمعها ف  لهنن وخيالن نل  الشييييكل والرسييييومات وويمثل هلا ما يحدث 

شكال وتصميمات مختلفة ل  سبها من التعلم واالبتكار لتتفايل وينتأ ينها أ سهم ف  للك خبراتن الت  اكت صورة للتصميم وي

افق العالم من حولن وداخلن ومن فعندما تريد بناء شييييي ء ال يمكنك فقط بناء هلا الشييييي ء ف  يبلة ولكن يجب يليك أن يتو

 (.9خاللن ل )

 Fitness : الحل  -

التصميم الجيد يغت  من التوافق مع متطلبات الشكلوبمعن  أن الشكل الخبف  متنوع ف  تصميمن فمنن ما هو منتظم أو شبن 

الثنين معا ولكل من للك منتظمو الهندسييي  والعقيييوى أو ما يجمع االثنين معا ومنها ما هو وظيف  أو فن  ومنها ما يجمع ا

 (.10متطلباتن الت  يجب أن تؤخل بعناية واهتمام يند تصميم الطالء البجاج )

ويطالب ألكسيندر بمدخل يقل  للتصيميم وأن يتم اسيتنباط التصيميم من يلوم الشيكل الرياقيية والمنطق وطور الطرق الت  

 Archetypesشكلو مع االهتمام كللك بالنمالج ااولية يمكن بها بناء التصميم وتعريف السياق حيث يمكن بللك تطوير ال

 و ويتركب مفهومن حولها ف  أمرين هما:

 أن ااشكال ال يستدل يليها فقط من خالل التحليل المجرد وننما من خالل تمثيل افعال اإلنسان وجهوده.

ولكن االنتقال من نمالج ااولية ليص الوصول نل  النمولج اافالطون    Pattern Languageأن الهدف من لنة النسق 

Archetypes .نل  الكشف ين االحتياجات الشخصية المتجددة 
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وهلا هو الحال ف  تصييييييميم ااشييييييكال الخبفية الفنية حيث تعبر ين صيييييياحبها وين فكره ويده الت  شييييييكلتها و كللك ين 

آلخر فهو كيان متكامل سييييواء يؤدى شييييخصيييييتن وثقافتن وما يليها وفالعمل الخبف  ال يمكن أن نصييييمم جبء منن ونترك ا

 وظيفة ما ف  حياتنا اليومية أوما يستخدم لنرض فن  مع ارتباط الوظيف  بالفنيلتلبية اللوق العام ومتطلبات العصر.

ولقد وقع ألكسندر خمسة يشر خاصية أساسية تحكم ياليات التجاور في بناء وحدة التصميم يل  الشكل وهي كما يلي 

(11:) 

o ناسب مستويات التLevel of Scale  . 

o  يوة المركبStrong Center. 

o  الفواصل والحدود القويةThick Boundaries. 

o  التعايب والتكرارAlternating Repetition. 

o   الفراغ اإليجابPositive Space. 

o  الشكل الجيدGood Shape. 

o   التماثل الداخلLocal Symmetry. 

o  النموض والتشابكDeep Interlock and ambiguity .: 

o  التنايضContrast. 

o  الميل والتدرجGradients. 

o  الخشونةRoughness. 

o  الطابعEchoes. 

o  الفراتاتThe Void. 

o   البساطة والهدوء الداخلSimplicity and Inner Calm. 

o  االتصال أو يدم االنفصالNot Separateness. 

 

   Design For The Real World الحقيقى:التصميم للعالم 

منل السيييييييبعينات وبداية الحديث ين اآلثار السيييييييلبية للصيييييييناية يل  البيحة وبيادة ااخطار الناجمة ينهاو بدأ الحديث ين 

التصيييييييميم والمتطلبات اايكولوجية ف  المنتجات والصيييييييناييةو وتبن  للك الفكر حول اايكولوج  والوظيفة ومسيييييييحولية 

 (.12م ( وبداية اايكولوج  كمدخل للتصميم)1999 – 1927ل )  Victor Papanekالتصميم ينهما ل فيكتور بابانك 

حيث كان من أيوى المطالبين أن يكون لتصيييييميم أى منتأ مسيييييحولية اجتمايية وأيكولوجية ورفض تصييييينيع المنتجات تير 

يعتقد يل  حد  اآلمنة وتير النافعةو وكان راحدا من رواد فلسفة التصميم الت  تنادى بغهمية أهداف التصميم ومنهجيتن وكان

يولن ل أن التصميم أصبح أيوى وأهم أداة يشكل بها اإلنسان أدواتن وبيحتن لو فهو يؤكد التغثير الكبير للتصميم يل  اإلنسان 

 والبيحة معا.

 The Greenو كللك أصدر كتابن  1995لالتصميم للعالم الحقيق ل Design For The Real Worldأصدر كتابن 

Imperative تكماال لكتابن ااول اللى نادى فين بغن التصييييميم يكون من أجل االحتياجات اإلنسييييانيةو أما الكتاب ويعد اسيييي

الثان  أشيييار فين نل  الحديث ين العناصييير اايكولوجيةو ووصيييف القيييرر الناتأ ين الصيييناية الحديثة ف  النظام البيح  

وأكد يل  أن وظيفة التصييميم نيجاد بداحل جيدة تخفف من بسييبب الملوثات الكيمياحية السييامةو وانتقد دور التصييميم التجارى 
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اآلثار السيييلبيةو ويام أيقيييا بصيييياتة مجموية المحددات الت  تؤثر وتوجن الوظيفة ف  التصيييميم من خالل سيييتة يناصييير 

 (:13كاآلت )

o :التفايل بين اادوات والعمليات والخامات. وهي الطريقة 

o :أجلها.ومعناه أنن يجب أن يقوم المنتأ بغداء الوظيفة الت  صمم من  االستخدام 

o :نن العديد من التصيييييييميمات الجديدة تهتم بإرقييييييياء االحتياجات العابرة بينما يتم نهمال االحتياجات الفردية  الحاجة

 القرورية لإلنسان من يبل المصمم.

o  وفيها يجب أن يلم المصيييمم بالويت والمعطيات والمحددات الت  اجلها يعمل وأن يالءم المنظومة  الذكى:االستتتتهداف

 االجتمايية وااليتصادية العامة الت  يعمل فيها.

شكل خبف  يجب أن يكون الشكل نفسن محددا ومصمما من البداية حت   ايأى أن الطالب والدارسين نلا كانوا يصممون 

يفة ما ان للك يمثل جبءا من تصييييميم ااشييييكال وبالتال  يؤثر للك ف  التصييييميم ويتم ف  قييييوء أنن سييييوف يكون لن وظ

الخامات واادوات واافران وما يحتاج نلين التصيييييييميم الخبف  من نمكانات متاحة حت  يعمل ف  قيييييييوءها وأخلها ف  

 ق اللوق العام.االيتبار توفيرا وتقديرا للويت والجهد بغن يكونوا ملمين بكل للك بجانب تحقي

o :نن الظروف السيييييكولوجية يادة ما تدفع المسييييتهلك نل  يبول أو رفض بعض المنتجات وييمة المشيييياركة  المشتتتتاركة

تتمثل أكثر ف  المنتجات المعقدة للوظيفةو ومعظم ييم التشيييييييارك تغت  من الثقافة ويادة ما تكون مالحمة لعادات تلك الثقافة 

 لشعور الداخل .وهله القيم تغت  من الالوي  وا

تعيشييين وتنوع االتجاهات والمفاهيم والكثير مما ال  الليوف  مجال التصيييميم الخبف  نجد التنوع اآلن تبعا لطبيعة العصييير 

يتناسييييب مع ثقافتنا وتقاليدناو للا التصييييميم يتغثر مباشييييرة بالموروث الثقاف  لدى كل منا سييييواء الفنان أو الدارص أو المهتم 

 ر هلا المخبون وحفاظن يلين مما ينعكص يل  أيمالنا.بالمجال كل حسب يد

o : وه  ف  محددات وظيفة التصميم يند لبابانكل  الجمالياتBapanek   واحدة من أهم اادوات ف  يد المصمم والت

 (.14يصينها من خالل الشكل والكتلة واللون والت  تثير بداخل المستهلك السعادة والجمال والقيمة )

نل  الموروث الثقاف  والحقييارى واالنفتام يل   لكرهو نقييافةنان يمثل مطلبا أسيياسيييا بجانب كل ما سييبق أما بالنسييبة للف

 العالم اآلن ووساحل التكنولوجيا الحديثة.

 زيجفريد مازر والنظرية العلمية فى التصميم 

Siegfried Maser and Scientific Theory of Design 

بصييياتة العديد من التعريفات لكثير من المفاهيم الهامةو حيث يرى أن التداخل بين نظرية التصييميم  Maserيام ل مابر ل 

 والتطبيق أو ممارسة التصميم انما ترجع نل  ياملين أساسيين هما:

مثل وسيييلة أن التصييميم ينبع من االحتياجات العملية للحياةو وبللك يخقييع احكام البيحة الطبيعية واالجتمايية ووبللك فهو ي

  Design For Man and Societyللمسيييايدة لتحسيييين الحياة العملية وبمعن  أن التصيييميم اجل اإلنسيييان والمجتمع 

 ومنن نجد أن التصميم كعلم هو تداخل وتشابك متبادل بين الممارسة للتصميم ونظرية التصميم.

بحالتهاو ومشاكلهاو وحياتنا اليومية تظهر لنا معارف نن سبب كل نظرية تصميم هو يدم الرقا بالتطبيق وبااشياء المادية 

وخبرات مباشييرة بغن الوايع بحاجة نل  تطوير وتحسييينو وف  هلا اإلطار لن مقولة شييهيرة ل نن نظرية بدون تطبيق فراغو 

 (.15وتطبيق بدون نظرية يم  ل )

 وتتركز أهداف نظرية التصميم عند " مازر " حول النقاط التالية:

o .وظيفة 
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o فة أساسية.وظي 

o .وظيفة سياسية 

o .وظيفة نقدية 

o .وظيفة توقيحية 

o .وظيفة تربوية 

حيث يعتبر من أهم من ياموا بتوقيييييح  Scientific Theory of Designكللك يدم لنا النظرية العلمية ف  التصييييميم 

 الجوانب العلمية وتغثيرها ف  يملية التصميم ويدمها كاآلت :

o  يلوم حقيقيةReal Sciences. 

o  يلوم شكليةFormal Sciences. 

o  يلوم ننسانيةHumanities Sciences. 

وطبق ل مابر ل بعض المعايير الموقييويية والمرحلية والمنهجية حت  يحدد أى العلوم تصييلح كغسيياص لبناء هيكل مسييتقل 

صيييور نظرية لنظرية التصيييميمو وكان للك يل  أسييياص ان كل المعايير تحتوى يل  يناصييير من العلوم الكالسييييكية حيث 

وف  هله الحالة يكون  Cyberneticsالتصيييميم كمرحلة انتقالية من العلوم الكالسييييكية وامتداد لعلوم التحكم السييييبرناتيك 

اارجومية وفوظيفة التصيييييييميم هو  Argumentationمجال التطبيق هو مجال العمل ف  ميدان النظرية ومجال البرهنة 

 (.16ساؤالت أو تقديم النقد الموقوي )تحسين الظروف للعمل واإلجابة يل  الت

بدأت بعد للك أن تظهر التطبيقات لنظرية المعلوماتية ف  الستينات وكان من أهمها تصميمات مدرسة ل أولم ل حيث يظهر 

م( ويد بلل جهدا كبيرا ليؤكد يل  نمكانية صيييييييياتة جمال يمكن 1965ل ) Max Benseللك ف  أيمال ل ماكص بنب 

ل فكان يرى أن  George David Birkhoffجية يالم الرياقييييييييات اامريك  ل جورج بيركوف يياسييييييينو كللك لمنه

ل  Rolf Garnichيوامل نجام الشيييكل تعتمد يل  يدة يناصييير منها ثالث منحنيات رحيسييييةو وكللك ل رولف جارني  

يلية من أجل تصييميم متجدد ف  واللى اتبع نفص الطريقة الرياقييية للوصييف الموقييوي  للعوامل الجمالية ف  العملية التحل

 اإلنشاء.

مو ويل  الرتم من 1970يام  Numeric Aestheticsولقد يدم ل مابر ل ف  هلا الجانب كتابا ين الجماليات العددية 

 للك احتاج أصحاب هلا االتجاه نل  ويتا طويال لتطبيق أفكار النظرية المعلوماتية.

 

 الخزفي:مقومات تصميم العمل 

 الشكل:

شكل هو الهيحة الت  اتخلها العمل الخبف و وليص هناك فرق ف  اايمال الفنيةو فإن كل ش ء يد اتخل هيحة خاصة أو  نن ال

 .الفنىوتلك الهيئة هى شكل العمل متخصصةو 

ومسيياحات أما الهيحة فه  تلك المسيياحة السييطحية الخارجية أو الداخلية أو الت  تشييمل االثنان معان بما يحددها من خطوط 

 ومالمص وألوان تميب هلا العمل الفن  ين تيره كما هو ف  فن الخبف.

 المادة:

مادة العمل ه  العناصيير الحسييية الت  يتغلف منهاو وه  يد تكون سييمعية أو بصييريةو وتختلف باختالف المجال اللى يمثلن 

العمل الفن و فلكل فن مادةو والمادة الخام الت  تكتسب الصينة الفنية بعد أن يتعامل معها الفنانو ويقوم بتحويرها وتنظيمهاو 

 يناصرها.وتنسيق 
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 اللون:

نن ووجوده ف  مختلف النشييييييياطات االنسيييييييانية وفنجده ف  الفن التشيييييييكيل  والعمارة وف  فنون اادب وف  العلوم للون كيا

الطبيعية وتيرها ويرتبط الحديث ين اللون بالحديث ين القييييييوءو فإلا كان القييييييوء هو المنبع وهو اا سيييييياص ف  رؤية 

ص والتغثر بها والتفايل مع العمل الخبفي ال يرتبط بالشكل ااشياء فإن اللون هو منبع الشعور بااشياء وهو ينصر اإلحسا

 والهيحة فقط بقدر ارتباطن بااللوان والظالل الموحية يلي السطح وويرتبط اللون بثالث مؤثرات رحيسية:

o .مؤثرات تشكيلية مرتبطة بعلم الجمال 

o .مؤثرات سيكولوجية مرتبطة بنفسية اإلنسان 

o نسان.مؤثرات فسيولوجية مرتبطة بجسم اإل 

 التقنية:

ثاني العلم  ياحم محدد المعالم ووال يات المطلوبة للوصيييييييول لمنتأ ما  ها المهارات والعمل جانبين اول ية ب يرتبط تعريف التقن

والنظريات التي تتطور بها مهارات العمل بداية من الفكرة وصيييييييوال للتنفيل و للا تشيييييييمل التقنية مفهوم الويي واالدراك 

 ا بالتطبيق مما يجعل التقنية مطلب يشمل جميع مراحل التصميم االبدايي .بالنظرية ومدي ارتباطه

ويعتبر فن الخبف من المجاالت التي تتقييح بن العالية بين التقنية وتجسيييد الفكرة االبدايية للفنان حيث التجريب المسييتمر 

تبطن برؤيتن الفنية وثقافتن الموروثة في المهارات االداحية باسيييييلوبن المتفرد وحتي تتجسيييييد احاسييييييص وانفعاالت الفنان المر

 وتجاربن لعمل مدرك ملموص .

 الوظيفة :

من محددات التصيييميم الخبفي وظيفة المنتأ الفني وحيث يد تفرض الوظيفة المراد االنتاج من اجلها شيييكل معين يمكن من 

ء كان انتاج كمي او يمل فني اداء الوظيفة بصيييورة افقيييل وكما يرتبط بن اسيييلوب االنتاج فتتنير محددات التصيييميم سيييوا

خاص يطعة واحدة وويرتبط بالوظيفة ايقيييا البيحة المحيطة سيييواء كانت يمل خارجي او داخل االماكن المنلقة بما يتوافق 

 مع الطابع المميب للبيحة والثقافة الفنية للمجتمع .

اثناء صيييييييياتة افكاره وللك لتحقيقها  نن التصيييييييميم االبدايي للعمل الخبفي يرتبط بعدة متنيرات يلي الفنان ان يدركها

متقيييييييمنن ييم جمالية ترتبط بالمحيط العام للعمل الفني وال تنفصيييييييل ين الهوية اللاتين للفنان والموروث الثقافي والفني 

 لمجتمعن مما يسايد يلي الريي باللوق العام .

 الصدر:الخزاف سعيد 

أن أدرص أشياء و أهوى أشياءو وللا مارست االثاث و حفر الخشب  ل شاءت ظروف  التعليمية منل اول يهدى بالدراسة الفنية

و البخرفة و التطعيم و اشنال المعادن و التصوير اليدوى و الفوتوتراف  و الخبف و النحت و ماتشعب ين للك من 

 يمليات .

أنن يمل جدى ال يحتمل يندما درست الخبف تبين حقيقة مطالبن و التباماتن و ايقنت أنن خرج ين نطاق الهواية و يرفت 

مباحمتن بمساحل فنية أخرى الا أنهيطالبن  بكل ويت  و بكل ما وهبن  هللا من يقل و جهدو فغنا يندما أيمل فين ال استطيع 

تجاهل انتاج يرون طويلة مقت و الت  تتمثل ف  صور يديدة ال حصر لهاو و ارى البشرية القديمة كلها متمثلة ف  اناء 

 راجن.أهدف أنا ال  اخ

فهله الكتلة الت  ستشنل جبءا من الفقاء و تروى يصتن و ه  صامتة اال انن  أحص انها بعد أن شنلت مكانها أصبحت 

كالبشر تعي  و تتنفص و أحص أنها مكملة لحياتهاو و تدفعن  تلك االحاسيص ال  العناية بشكلها و يوامها و ريتها و انسجام 
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و ال قعيفة القوام و ال كالقبمو بل اخرجها كاملة متبنة ثم اتخير لها ما يالحمها من  النسبة يبل كل شئ فال اخرجها بدينة

 كسوة و للك بطالحها بالطالء البجاج  المناسب ل .

بتلك الكلمات يبر سعيد الصدر بتعريفن الخاص لمقمون التصميم للعمل الخبفي المعاصر ومدي ارتباطن بشخصية الفنان 

لثقافي وويتقيييييييح للك من ايمالن المرتبطة ارتباط وثيق بجلور الفن االسيييييييالمي من حيث هيحة وهويتن وموروثن الفني وا

الشييكل او المعالجات يلي السييطح من طالءات بجاجية مختبلة كما تتقييح في تناولن للعناصيير الفنية الطبيعية في تصييور 

 ث .تجريدي تتكامل فين يناصر التصميم االبدايي للعمل الخبفي المستلهم من الترا
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 الخزاف كمال عبيد :

صيياحب مدرسيية فكرية في مجال الخبف حيث اهتمت بعدة محاور منها تغصيييل فن الخبف المصييري فمن اراءه ان مصير 

في الممارسييييات الفنية المعاصييييرة من هلا وهي صيييياحبة ايدم تاريا حقيييياري تشييييكيلي في العالم يجب ان ينبع انطاليها 

 المخبون الحقاري المتفرد وال مبرر في ان تكون لها اي تبعية ثقافية فنية اي من المدارص المعاصرة .

ومن ابرب محاوالتن في هلا السيييياق اجراءه بحوث يملية لتطوير اإلناء الخبفي في مرحلتين االولي تطوير تصيييميم اإلناء 

القديم حيث اسيييتمر العمل يامان انتأ خاللها أكثر من سيييبعين يطعة خبفية تجمع بين خصيييبصيييية من التراث المصيييري 

الحقبة الحقيييييارية واحتياجات التوظيف المعاصييييير و المرحلة الثانية تطوير اإلناء الخبفي انطاليا من التراث االسيييييالمي 

بين اصيييالة الحقيييارة والرؤية المعاصيييرة  واسيييتمر لثالث سييينوات انتأ أكثر من ماحة يطعة خبفية مختلفة التوظيف تجمع

 المعبرة ين اسلوب الفنان وهويتن .

ويد اسيييييييتمرت تجاربن حول التراكيب والملونات المصيييييييرية القديمة والتي لم تكن مدونة بمراجع ولقد ادرك ان من ابرب 

الحريق ووقييع تكنيك العالية اشييكاليات ممارسيية وانتاج الخبف صييعوبة يمليات الحريق فقام بالتجاب العديدة لتنفيل افران 

بين الفرن والعمل الخبفي و كما اجري البحوث العديدة للتوصيييييييل لتركيب الطالءات البجاجية من الخامات المحلية بلات 

التغثير اللوني المميب و ويد يام فكر مدرسييييييية كمال يبيد يلي تعميق مفهوم االبداع في العمل الخبفي بحيث يشيييييييمل جميع 

ا كان مؤمن بغن دور الفنان ال يقف يند حد االنتاج الفني وانما امتداد ااثر الي االخرين فقد شيييييييارك مراحل انتاجن وولم

 بمالحن وطالبن تلك النتاحأ واخل يلي يتقن مهمة حفظ المعلومات واتقان المهارات بعقول وايدي تالملتن .
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 الخزاف نبيل درويش :

احد سعيد الصدر بمنطقة الفسطاطو وهو مابال طالبا بكلية الفنون التطبيقية يرف نبيل دروي  الطريق نل  ورشة أستاله الر

خامة الطين حيث بدأت رحلة اكتشافن للخامات المحلية يندما  اسراروما أن حصل يل  البكالوريوص حت  اتجن نل  اكتشاف

برع في صنعن خبافو العصر  باحثا فيها ين أسرار يمل )شباك القلة( اللي 1971يدم رسالة الماجستير في الخبف يام 

اإلسييييالميو بعدها لهب الي الكويت واكتشييييف ااماكن التي تحتوي يل  طينة لات طبيعة رملية صييييالحة لإلبداع الخبفي 

المحليو كما توصييييل في يطر والبحرين نل  طينات صييييالحة للفخار والخبفو ثم اتجن نل  العراقو نيرانو تركياو سييييوريا 

 .ن الخبف اإلسالمي والعربيولبنان سعيا وراء منابع ف

و وكشف فيها ين طريقة المصريين القدماء في صنع فوهات 1981ويندما أنجب أول رسالة دكتوراه في فن الخبف يام 

سيييوداء لألواني الخبفية وهو الكشيييف العلمي اللي سيييجل طرفة يل  المسيييتوى الفنيو وفي الويت نفسييين في مجال اآلثارو 

اسييييتيعاب التجربة الفنية الفريونية ما يبل ااسييييراتو باإلقييييافة نل  أنن اسييييتطاع أن يطلي اإلناء ويكص يدرة الفنان يل  

 بالكربونو يندما أيط  للرسم بالدخان بعدا جماليا جديدا .
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 الخزاف محمد مندور :

وللك بمنطقة الفسطاط حيث مركب حرفة الفخار والخبفو يمل منل طفولتن في الفواخير بمصر  1950من مواليد القاهرة 

 القديمة حيث وجههتن الوالده منل سن الثامنة 

 شاهد منل مولده حرفي الفخار والمنتجات الفخارية المتعددة الوظاحف وكيف ان لكل فاخورة انتاجها المختلف والمتميب ين

تيرها حيث يتوارث االبناء ين االباء اسرار الحرفة واساليب التشكيل والحريق الخاصة بكل اسرةو تنقل بين دواليب 

الفسطاط والدوالب بلنة أهل الحرفة هو ورشة صناية الفخار حيث يقم كميات الطين وحجر التشكيل وهو القرص الخشبي 

خر يدار بقدم الصبي لتتشكل كتل الطين نلي يلل واباريقو فتمكن المثبت فوق يامود ماحل ينتهي في يمق فجوة بقرص أ

محمد في سن صنير من المراحل المختلفة لصناية الفخار وامتألت ييناه من ااشكال الشعبية والبخارف وكان يشيد في 

حة المحيطة بتلك ويت فراتن االيمال المجسمة للمساجد والكناحص ويعد للك انعكاص لتعدد المرحيات لدين حيث تبخر البي

 االيمال المعمارية ااثرية .

ويد كان للقاءه في سن السادسة يشر بالفنان حسين هجرص ااثر الواقح يلي مشواره الفني حيث بوده برسوم البخارف 

اإلسالمية وكان محمد يرسم الفراغ المحيط بالعناصر الفنية واتقن تنفيلها يلي اسطح اآلواني ومن خالل استوديو هجرص 

بودتن الفنانن صفية حلمي حسين يندما ادركت تمكنن من الطالءات البجاجية امتده بالعديد من التركيبات المترجمة من كتب 

اجنبية ويد تعلم بمفردة القراءة والكتابة وتنامت يدراتن الثقافية من خالل اللقاءات المتعددة بالمثقفين والفنانين االكادميين 

رحلة اخري في حياتن ااثر الواقح يلي ايمالن حيث كان مجند في منطقة السجون وتم تكليفن باستوديو هجرصو ويد كان لم

بتدريب المساجين يلي صناية الفخار وتوافرت لدين الخامات واالدوات والويت مما اتام لن الفرصة يلي العمل والتجريب 

ي االحتياجات الخاصة واستمرت لعدة سنوات ادرك وبعد اتنهاء تلك الفترة يمل بغحد مدارص التربية الفكرية المهتمة بلو

بعدها ان الفنان يحتاج للتحرر من ييود العمل الروتيني وبدأ انتاجن الفني وانشغ ورشتن بالفسطاط فظهرت اآلنية كبيرة الحجم 

ر الوانن الموحية لات الكتلة المخترية للفراغ ولم يهتم كثيرا باللون يلي سطح اآلواني وانما اختفي الطالء الالمع وابتك

 بالمظهر الحجري المستمدة من االيمال التراثية الفريونية .
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 الخزاف ابراهيم سعيد :

وللك بمنطقة الفسيييييييطاط بمحافظة القاهرة حيث مركب حرفة الفخار والخبف وهو ابن لشييييييييا  1976من مواليد القاهرة 

حرفي الفخار والمنتجات الفخارية المتعددة الوظاحف وكيف ان لكل فاخورة الخبافين بتلك المنطقة و فشييييييياهد منل مولده 

انتاجها المختلف والمتميب ين تيرها حيث يتوارث االبناء ين االباء اسيييرار الحرفة واسييياليب التشيييكيل والحريق الخاصيية 

خصية فنية متميبة و وحيث أن بكل اسرة و ويد كان لن اراء فيما حولن من أيمال تنتأ بكميات وبصورة الية ال تعبر ين ش

فاخورة الوالد تسييتقبل العديد من الفنانين االكادميين في تعاون بينن وبينهم اقييطلع يلي افكار ورؤي مختلفة للعمل الخبفي 

 ولقد سايد للك في اتساع رؤيتن .

ل يبود واللي الحظ شييييينب تعرف ابراهيم منل صييييينرة بالعديد من الفنانين المترددين يلي فاخورة والده ومنهم الفنان جما

الطفل الصييينير بالرسيييوم والبخارف حيث لم يهتم نبراهيم في بدايتن بالتشيييكيل يلي يجلة الخباف فديي للك الفنان جمال 

يبود توجيهن لبيارة المتاحف كما بوده بالعديد من الرسوم والبخارف االسالمية والتي بدأ نبراهيم في تجربتها فوق أسطح 

و وكللك التعرف يلي أيمال الفنان سيييييعيد الصيييييدر وتحليلها مما اتام لن التعرف يلي اسييييياليب الحريق اايمال الفخارية 

للطالءات البجاجية المختبلة و وبعد حصولن يلي شهادة التعليم المتوسط توجن لممارسة التشكيل يلي يجلة الخباف حيث 

لد فكان االنتاج الكمي لعدد من االيمال الوظيفية وي د كانت تلك الفترة بمثابة التدريب يلي اتقان العمل كبر سييييييين الوا

والتشيكيل والتحكم في الشيكل الخبفي فلم تعد تقنية التنفيل اشيكالية مطروحة لدين و سيعي وراء البعد الفلسيفي للعمل الخبفي 
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ل النسيييييب ومنها والعمق الفكري لن وبدأ في تنفيل ايمال خاصييييية بن مسيييييتمدة من اآلنية الفريونية التي يري أنها تمثل أجم

 2006مجموية اآلواني ) يراحص النيل ( و ومن خالل التحاين بمدرسييية االمير تشيييالب بمركب الحرف التقليدية بالفسيييطاط 

تحول من النقل للبخارف نلي ندراك االسيياص الهندسييي إلنشيياحها والبعد الفلسييفي للتكوينات الفنية اإلسييالمية ويد كان شيينفن 

شعبي شباك القلة لو الرسوم النباتية والهندسية  للك المنتأ الفخاري ال اللي تميب بن العصر اإلسالمي بمصر والمتمثل في 

والحيوانية والشبكية المفرتة التي تحيط بتلك الرسوم فبودتن الدراسة بالفهم واإلدراك لالبعاد الجمالية وبدأ في تنفيلها يلي 

 عاصرة .مجموية من اايمال صنيرة الحجم فخرج بصياتات تشكيلية م

         

 

 

 

 



 2021بريل ا                     العدد الثانى                                       –المجلد األول  –التراث والتصميم مجلة 

68 

 نتائج البحث :

هناك ارتباط بين نظريات التصميم العام والعمل الخبفي المعاصر المستلهم من التراث واتقح للك من خالل يرض  -

 اساليب العمل والتطور الفكري لدي بعض الخبافين المصريين .

 ايمالن بما ال يتعارض مع اسلوبن الفني الخاص . ان الموروث الثقافي والفني لدي الفنان لن االثر الواقح في انتاج -

ان مقومات التصييميم االبدايي يمكن تطبيقها يلي االيمال الخبفية المعاصييرة وتتاليي مع كافة مراحل العمل الخبفي  -

 بما يتناسب وطبيعة الخامة وامكاناتها التشكيلية والجمالية .

 

 البحث:توصيات 

ام ونظرياتن ومدي ارتباطن بالمجاالت الفنية المختلفة مع االهتمام بنظرية قيييييييرورة االهتمام بتدريص التصيييييييميم الع -

 التصميم للخامة او التصميم الوظيفي بالخانات المتعددة .

 اتاحة الفرصة للتجريب المستمر في الخامات الخبفية بما يسمح بالوصول الفكار ابدايية مستمدة من التراث . -
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