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البعد الجاميل للموروث الشعبي يف خزفيات
ماهر السامرايئ
م .أحمد شمس عطية
جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة/قسم الرتبية الفنية

ملخص البحث :

يعد البعد الجاميل للموروث الشعبي من املوضوعات التي ترتبط بالتقييم الفني والحكم الجاميل ملا
يحتويه من منظومة فكرية معقدة ترتبط باملجتمع فكرياً وسلوكياً وتحدد الخطاب الفكري والجاميل للعمل
الفني بصورة عامة والعمل الخزيف عىل وجه الخصوص ،فقد تلخص البحث الحايل يف دراسة البعد الجاميل
للموروث الشعبي يف خزفيات ماهر السامرايئ ،للكشف عن مدى انعكاس البعد الجاميل للموروث الشعبي
يف نتاجات الفن الخزيف العراقي املعارص.
وقد تضمن اإلطار النظري عىل مبحثني ،تناول األول املعنى واملفهوم للبعد الجاميل ،وتناول الثاين منه
املوروث الشعبي يف الخزف ،ثم خصص الباحث الفصل الثالث من الدراسة اىل وضع األطر اإلجرائية للدراسة
فأختار عيناته بشكل قصدي ،وتحليلها ضمن املنهج الوصفي التحلييل كمنهج للبحث.
كام توصل الباحث اىل مجموعة من النتائج كان من أهمها:
 .1وظف الخزاف ماهر السامرايئ مفردة الحكاية الشعبية يف أعامله املعارصة محاكياً يف ذلك الرتاث الشعبي
وما يحمله من معاين رمزية تضيف طاقة تعبريية للعمل الفني.
 .2استلهم الخزاف أشكاله من الرتاث ملا يحمله من تراكامت فنية تعمل عىل توظيف عدد من األحداث
والقصص الخرافية يف العمل الفني مام يعطيه صفة االنتامء لهذا العمل.
وتوصل كذلك اىل مجموعة من االستنتاجات كان من اهمها:
 .1شكلت الحكاية الشعبية والرتاث عىل نحو عام مادة فكرية دسمة مكنت الفنان من تقديم أعامل خزفية
معارصة ذات طابع محيل.
 .2احتوى النتاج الخزيف تراثاً ثراً مروراً مبدد طويلة ومجموعة كبرية من الحضارات العربية واالسالمية
مبختلف ُمددها استعان بها الفنان ليصنع ما يشبه الجرس الحضاري الذي يصل بني كافة الحقب الزمنية التي
أثرت يف تكوين الرتاث الشعبي.
وقد أوىص الباحث بالتأكيد عىل أعادة قراءة الرتاث الشعبي واستلهامه ،وفعل التأثري يف النتاجات الفنية
املستقبلية ،واعتامد الرتاث الشعبي كمفردة منهجية تفيد وتعزز من املعرفة التأريخية واالستفادة منه كرتاث
ث ّر ،وقد أقرتح إجراء دراسات عن منظومة الرموز والعالمات ،وتحديد مالمحها الرئيسية ،لتبني مالمح ومعان
ومؤثرات اللغة االشارية يف الرتاث الشعبي.
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Abstract :
The aesthetic dimension to popular legacy of topics that
are related to the evaluation and judgment aesthetic as it contains
complex intellectual system connected intellectually and behaviorally society and define the intellectual and aesthetic discourse community as addressing current research topic of “aesthetic dimension
of popular legacy in ceramic of Maher al-Samarrai “, as research
aims to find the aesthetic dimension of popular inherited from the
perspective of analytical and try to be described within the intellectual and aesthetic framework to detect it in the popular tradition in
contemporary Iraqi Art.
Theoretical framework has been included on the two topics, I
dealt with the meaning and concept of post-aesthetic, the second
contains the popular tradition in porcelain, then devoted researcher
Chapter III of the study to develop frameworks procedural study
chose specimens is my intention, and analyzed within the descriptive analytical method as a way to search.
As the researcher to the set of results was the most important:
1. Employed potter Maher al-Samarrai single folk tale in contemporary works, folklore and symbolic meanings adds graphical power of
artwork.
2. Inspired potter forms of heritage to the magnitude of the technical accumulations are working to recruit a number of events and
stories in fairy artwork, giving it the status of belonging to this work.
And also to reach a set of conclusions was the most important:
1. Formed a folk tale and heritage in general intellectual rich material enabled the artist to make the work of contemporary ceramic
local in nature
2. Ceramic contained a heritage through a long duration and a large
group of Arab and Islamic civilizations of different duration hired by
the artist to make what looks like a cultural bridge that connects to
all eras that have influenced the formation of folklore.
The researcher recommend the re-reading of folklore and
inspired, and do influence the future artistic productions, and the
adoption of folklore benefit and enhance their knowledge of the historical and benefit from heritage impact.
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الفصل األول
اإلطار املنهجي للبحث
مشكلة البحث :
اكتسبت أعامل الخزف املعارصة أهميتها الفنية والجاملية من اعتامدها عىل بنى فكرية خاصة تنوعت بني
تاثري الحدث الحيايت اليومي السيام املتغريات ذات البعدين السيايس واالقتصادي ،وقد متيزت مجموعة كبرية
من النتاجات الفنية الخزفية بشكل عام بشكل عام مبحاكاة الرتاث الشعبي واملوروث االجتامعي الفكري ملا
ميتلكه من طاقة فكرية وتعبريية عاليتني.
إن تحديد األبعاد الجاملية للموروث الشعبي إمنا هي تحديد موضوعات هامة لها عالقة باملجتمع ،إذ ميكن
أن يكون العمل الفني ذا قيمة تعبريية مؤثرة،فقد متيزت الحركة التشكيلية املعارصة يف العراق بإيجاد معادلة
ذاتية وموضوعية نحو مفاهيم الرتاث واملعارصة عىل وفق رؤية فنية تشكيلية متتاز بحضور فني متألق
يستمد إشكاله من املوروث الحضاري العراقي ،واعتامده كأساس لبناء فن محيل ذو خصوصية فنية معارصة
ترتبط باملكان وبالذاكرة الجمعية للفرد العراقي.
ومن خالل ما تقدم تكمن مشكلة البحث يف الكشف عن مدى انعكاس البعد الجاميل للموروث الشعبي يف
نتاجات الخزاف ماهر السامرايئ.
أهمية البحث :
تكمن أهمية البحث ،يف تسليط الضوء عىل مفردة املوروث الشعبي يف العمل الفني وبيان أبعادها
الجاملية يف تقديم فن معارص عىل وفق املعايري الجاملية والفكرية ،يحايك املوروث الشعبي للمجتمع كونه
أحد املفردات التي تحدد مدى االنتامء الشخيص الفردي للمكان ،ويحدد كذلك الخصوصية الفكرية يف خلق
خطاب جاميل مميز ،وبيان مدى أهمية املعالجات الفنية الجاملية ضمن حدها املكاين ،التي اعتمدها الفنان
يف الخزف العراقي املعارص يف توظيف خاماته ،التي يجسد بها تلك األبعاد ،بصياغتها ووضعها جاملياً يف دائرة
أحاسيسنا اإلدراكية ،فضالً عن إن املكتبة العراقية بحاجة متجددة إىل البحوث ذات املنحى الرتايث واملوروث
الحضاري الذي يكشف عنالعالقة الوثيقة مابني املوروث والخطاب الفكري للفن املعارص.
هدف البحث:
يهدف البحث الحايل إىل :الكشف عن االبعاد الجاملية يف املوروث الشعبي يف الخزف العراقي املعارص.
حدود البحث:
 -1الحدود املوضوعية :البعد الجاميل للموروث الشعبي يف خزفيات ماهر السامرايئ .
 -2الحدود املكانية:النتاج الفني الخزيف يف العراق.
 -3الحدود الزمانية2010- 2000 :م.
تحديد املصطلحات :
 -1ال ُبعد ( : ) Dimension
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ال ُبعد ( يف اللغة ) خالف القرب  ،وهو عند القدماء أقرص امتداد بني الشيئني  .وقد جعل املتكلمون البعد
امتداداً موهوماً مفروضاً يف الجسم  ،أو يف نفسه  ،صالحاً ألن يشغله الجسم ( . )1
البعد اصطالحاً:
ف أرسطو ( ال ُب ْعد ) عىل أنه الحكم الذي يصدر عن العلم باملعلوم ،من حيث أن املعلوم متأخر بالطبع
َع َّر َ
عن علته يف مقابلة ( قبيل )(. )2
التعريف االجرايئ للبعد:املسافة االفرتاضية بني األجسام التي تحدد وجوده وهويته الفيزيائية.
 -2الجاملية ( :)Aesthetics
الجاملية لغ ًة:
الجامل صفة تلفظ يف األشياء  ،وتبعث يف النفوس رسورا و إحساسا باالنتظام والتناغم  ،وهو احد املفاهيم
الثالثة التي تنسب إليها أحكام القيم اإلغريقية الثالث (الجامل الحق الخري)(. )3
الجامل ( اصطالحاً ):
الجامل ( هو علم نظريات املعرفة الحسية)( . )4
وع ّرفه ( ريد ) عىل انه « وحدة العالقات الشكلية بني األشياء التي تدركها حواسنا « ( . )5
التعريف االجرايئ للبعد الجاميل:
املسافة االفرتاضية التي تحدد مدركاتنا الحسية ملوضوع شكيل محدد التي ترتبط بالحكم الجاميل.
 -3املوروث ()heritage
املوروث لغة :اصله ارث من املرياث  ،اقبلت الواو الفا مكسورة لكرسة الواو :هو اسم مفعول من ورث(. )6
املوروث الشعبي اصطالحاً:
هو يف حقيقته ابداع جامعي قد يكون مبدعه االول فرداً ،وقد يكون نتيجة لحادثة وقعت فعال  ،ولكنه
ال يظل كذلك اذ ما يلبث ان يصبح ملكا للجميع يتناقلوه ويضيفون اليه بل يبدعونه ثانية حتى يبدو يف
اصله غري حقيقي فيتخذ طابعه الشعبي.وينىس مبدعه االول  ،كام تنىس حادثته الحقيقية االوىل وان ذكرت
فكأنها خرافة ال حقيقة (.)7
التعريف االجرايئ للموروث الشعبي:
مجموعة من املفاهيم املتناقلة عرب االجيال التي تحدد خصوصية املكان والزمان وهوية األفراد بفعل
منظومة متكاملة من االفكار التي تحيل االحداث والصور والعادات اىل قوانني تلتزم بها االجيال الالحقة.
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الفصل الثاين
اإلطار النظري
املبحث االول  :البعد الجاميل املفهوم واملعنى
تندرج أهمية تحديد األبعاد الجاملية اىل مجموعة من املفاهيم واألطر الفنية واملعرفية التي يتحدد من
خاللها مجموعة كبرية من الخالصات الفكرية كالحكم الجاميل والقيمة الجاملية فضالً عن إن تحديد األبعاد
الجاملية ،إمنا هي تحديد موضوعات هامة لها عالقة باملجتمع ،إذ ميكن أن يكون العمل الفني ذا قيمة
تعبريية مؤثرة ترتبط بواقع اجتامعي محدد( ،إذ أن البعد الجاميل يرتكز عىل جملة من املعطيات تشكل،
مقياس الجميل سابق لليشء املقيس وهو سابق ايضا للحواس)( ، )8فقد تعتمد طبيعة النتاج الفني عىل
عدد من الخصائص يف عملية الخلق والتكوين ،باإلعتامد عىل ما يحمله الفنان من فكر ومقدرة يف رؤية الفن
من الناحية العملية وعالقته بالبيئة واألحداث التي تحيط به ،وامكانية توظيفها يف نتاجاته الفنية ،فيحايك
بذلك هذه األحداث واملواقف الحياتية بطريقة فنية أكرث مساس بالجانب الشعوري والعاطفي لدى الفرد
عموماً ،وميكن القول أن (النشاط التشكييل تركيب واسع يسيطر عليه الفنان عىل اعادة تنظيم املكونات
الذهنية القامئة عىل مرجعيات معرفية ترتبط ببنائية الفكر كامً وكيفاً ،اذ يحمل الشكل اقىص طاقاته تعبرياً
من خالل تفسريات العقل التي تكتسب هذه االشكال دالالت روحية وجاملية يف صميم بنائية الفكر)(. )9
والبعد الجاميل أحد السامت الرضورية التي تكسب العمل الفني مستوى أبداعي خاص ميكن أن
يصفه بأنه عمل فني ذا بناء متكامل يهبه صفة العمل الفني الناجح( ،وان مفهوم الجامل يتمتع مبغزى
تاريخي محدد وقد ظهر هذا املغزى يف اليونان القدمية واصبح انطالق لفلسفة معينة يف الحياة التي مجدت
كل القيم االنسانية الن لكل عمل من اعامل الفن مبدا ومعنى معني)( ، )10فهو يرتبط بتفاصيل الحياة
اليومية بشكل كبري  ،يعرب عنها بصدق يتخطى حدود القراءة املوضوعة والدراسة االكادميية كونه أحد
وسائل التعرف اإلنسانية القريبة من الذات التي تتحرك بصدق لفهم املوضوع ،ولذا فريى (هرني برغسون)،
(ان العمل الفني وليد تحرر من االرادة فهو يقوم عىل االدراك املبارش للطبيعة والتامل)( ، )11التي تعد
وسائل الفرد يف التعرف عىل محيطه ،السيام الفنان الذي يعي اهمية التعرف عىل تفاصيل حياته الدقيقة
وما يحيط به من أحداث ،فضالً عن قراءة مستفيضة لهذا الواقع امللفت لالنتباه ،األمر الذي حفز املخيلة
الفنية والعلمية لالكتشاف والتعرف واملحاكاة يف أحيان أخرى والرغبة يف التغني باملوجودات الطبيعية( ،اذ
تعد الطبيعة املصدر االول واالهم لكل فن ،فالطبيعة تشكل العامل املحسوس الذي يوقظ يف االنسان االفكار
واملشاعر والخيال الخصب)( ، )12التي بحد ذاتها تشكل األساس يف أنتاج أعامل فنية ذات أبعاد جاملية
وفكرية.
وال تقترص املحاكاة عىل نقل مشاهد جاهزة من الطبيعة والواقع بل يتعدى الطموح البرشي األنساين ذلك
اىل ايجاد السامت الجاملية يف الجانب املعنوي للحياة االجتامعية مبا يشمل ذلك كافة النشاطات اليومية
االنسانية مبختلف تفاصيلها  ،املشهد غري املريئ الذي يرغب الفنان يف التعبري عنه وتصور عالقاته الشكلية
املتخيلة وابراز الجوانب التعبريية فيه (فحساسية الفنان  ،وبراعته يف املحاكاة ،لفهم الواقع الذي يشكل رصاعا
بني رؤيته الجاملية ،وبني افكاره التعبريية النه يعكس الواقع برؤية جاملية )( ، )13اذ استطاع الفنانون من
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خلق رؤية جاملية من خالل التفكري والتأمل بالتجارب ،التي نجد متيزها باعامل الفنان ،الحرفية والجاملية
مام ادى اىل ظهور اتجاه الخزافني عىل سبيل املثال يف العديد من أعاملهم لتأكيد الفكرة الرئيسة للعمل ،
مع خلق حالة جاملية التي متيزت بها نتاجاتهم الفنية لتأيت محمل ًة بتلك األعامل ذات قيمة فكرية وجاملية.
تعتمد القيمة الفكرية للعمل الفني عىل فهم مرجعيات العالقات املكونة التي تشكل املحيط
االجتامعي للفرد وللفنان يف آن واحد التي متكن االخري من نسج مجموعة مركبة من التصورات الذهنية عىل
وفق صور وموضوعات تنتج عىل وفق عمل فني يتمتع بقيمة مفاهيمية عالية فضالً عن القيمة الجاملية
التي تعتمد الشكل يف االعم األغلب ،فقد تعد (العنارص التشكيلية بالنسبة إىل الرسام والنحات والخزاف
هي وسائل تعينه عىل بلوغ غاياته الجاملية .وانتقاؤه هذه العنارص التكوينية ،التي ينجم عنها فن)()14
 ،حتى يتم تحقيق القيمتني الفكرية والجاملية التي تحقق بالنتيجة عمالً فنياً متكامالً  ،مع االخذ بعني
االعتبار اختالف الرؤى واملناهج الفكرية حسب اختالف الفنان ومرجعياته الفكرية التي غالباً ما تضفي
صفة مميزة عىل أعاملة الفنية ومتيزة عن غريه من املنتجني إذ أن (وجهة نظر االنسان تتغري دامئا يف القيم
واالبعاد الجاملية والفنية التي تكمن يف الرسوم والنقوش والتصاميم الخزفية التي تعتمد عىل الذوق الفني
وقواعد واصول العمل الفني) (.)15
إذ يقرتن ما يطرحه الفنان من موضوعات باملتغريات والحوادث االجتامعية كونها ذات تأثري مبارش
يف حياته العامة والخاصة ،وتختلف االستجابة من فنان آلخر تبعاً لنوع املحفز ونوع الحدث ،فالحرب مثالً
تركت أثارها عىل عىل الفنانيني عموماً  ،إذ يظهر جلياً عمق تاثريها يف الفرد والفنان يف آن واحد (من خالل
املعاناة حسب راي «برجسون» تعترب رشط اسايس للفن والخلق واالبداع والحدس مبفهومه املعارص فالفنان
ميتلك عينا حدسية جاملية تستطيع تقديم اندماج بني الفنان وموضوعه) ( ، )16فضالً عن تأثري الحياة
االجتامعية بشكلها العام كونها مثري ومحفز مستمر يغذي مخيلة الفنان بصور مختلفة من أشكال الحياة
االجتامعية ،وليك (نفهم أثراً فنياً أو فناناً ،يجب أن نتمثل بكل دقة  ،الحالة العامة لروح العرص ،وتقاليده
وعاداته  ،فالفنون تظهر وتختفي يف الوقت نفسه مع بعض حاالت روح العرص والتقاليد التي تعود هذه
الفنون إليها ) ( ، )17وميكن القول ان الفنون تعرب عىل نحو عام عن عرصها  ،فقد دأب الفنانون واملفكرون
عىل فهم حياتهم االجتامعية وسعوا لتفسري الظواهر الحياتية من خالل النتاج الفكري والفني عىل حد سواء
 ،مع أن الكثري منهم حقق فهامً خاصاً بتاثري الرؤية الشخصية التي تحدد يف النهاية ما يعرف باالسلوب
الفني الخاص الذي يحايك املحيط االجتامعي مبوجوداته املادية واملعنوية فضالً عن رؤيته الشخصية عن
هذا املحيط (اذ نجد ان العمل الفني هو موضوع مركب فان القيم الحسية والشكلية يف االعامل الفنية
تدخل فيها عنارص خيالية وفكرية) ( ، )18فيعمل عىل توثيق حياته االجتامعية مبختلف جوانبها أو يحدد
اهتاممه يف جانب معني مع االهتامم بالرغبة الشخصية يف تأكيد الذات كونه عنرصاً مهامً يف عملية املحاكاة
الشكلية الحاصلة ،التي تؤرخ ملجريات واقع أجتامعي يف مدد يعارص فيها الفنان هذا الحدث أو ذاك ويؤكد
شخصيته الفنية ذات الطابع االنساين الحر ،إذ أن (مهمة الفن االساسية ان يخرج محتويات الالشعور
املرتاكم النه يطهر الفنان حني يبدع فنالحظ ان كل اثر فني يحتوي عىل مضمون ظاهر) ( ،)19وقيم جاملية
وفكرية ،فجامل االشياء تكمن يف تناسقها وهذا التناسق يكون نتاج ارتباط ريايض دقيق بني االجزاء فكل
من الخزف والنحت يحتاج اىل حساب دقيق وقياس معني حتى يظهر يف اجمل صورة.
ويحايك الفنانون الحياة االجتامعية مبختلف اشكالها رغبة منهم بالتعرف عىل املحيط بشكل أوسع،
وهو ما يدفع بالفنان اىل فهم محيطه وذاته من خالل فهم املشكالت األكرث تعقيداً كالوجود واملحيط
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واملتغري فضالً عن املوضوع االسايس الذات ،إذ تبدو محاكاة املوضوع وأستيعابه هو أساس العملية الفنية
التي سعى من خاللها الفنان اىل تصوير وتوثيق الحياة اليومية مبفرداتها كافة (وان النتاجات الفنية يف مجال
الفن الجاميل الخزيف  ،هي نتاجات قصدية تخضع اىل غايات نوعية ،او تكون مرتبطة بوظيفة نفعية متداخلة
بالتناول التأميل الخالص للشكل الخزيف) ( ، )20ألمر الذي يدعو بالرضورة اىل امتالك الفنان قدرات متعددة
يكون اساسها امتالك قدرة فنية وأكادميية متكنه من تحويل االنفعال الشعوري بتأثري املشاهدة والتصور اىل
نتاج فني قابل لالستالمك البرصي من قبل املشاهد ،إذ أن (جامل الشكل هو بالذات ما يستهوى صاحب
الطبيعة الجاملية فعملية الرتكيب التي يتكون منها الشكل الخزيف هي عملية عقلية تنشأ من خالل تجانس
العنارص) ( ،)21والسيام فهم العملية الفنية برتكيباتها الواسعة من قبل الفنان ذاته ،تتيح له القدرة عىل
أنتاج تكوينات وهيئات شكلية تحقق الجميل واملمتع الذي ميتلك كذلك املقومات الفكرية الكافية ألنجاح
العملية الفنية بني الفنان واملتلقي( ،فنجد ان لالبعاد الجاملية مفاهيم ومقاييس محددة للشكل التي ميكن
استخراجها من االشياء ومن ثم تطبيقات املوضوعات عليها) (.)22
ويعتمد تحديد البعد الجاميل عىل فهم النتاج الفني ككل وفهم أوسع ملوضوع القيمة الجاملية والفنية،
وال سيام الحكم الجاميل الذي يحدد مستوى أداء العمل الفني لوظيفته الفنية الجاملية ،وبهذا (يختلف
البعد الجاميل للوظائف الحيوية واالشكال الخزفية التي تستند اىل عوامل فسيولوجية التي تولد انفعاال يف
العمل الفني)( ، )23الذي يتضمن جامل الشكل الذي يكون مرجعه اىل العنارص األساسية التي يتكون منها
العمل الخزيف ،وقد تختلف هذه العنارص من نتاج تشكييل اىل أخر ،فضالً عن اختالف نوع املعالجة الفنية
من فنان اىل أخر وهو ما يحدد متيز االعامل الفنية وتباين االساليب يف تنفيذها ،إذ أن (العمليات الفنية
يف تصميم الشكل الخزيف ترتبط بجامليات الخامة وخواصها الكيامئية والطبيعية واملدى الحراري املناسب
لنوعية املنتج الخزيف الذي يتحدد من خاللها النوعية واملضمون يف الشكل ووظائفه)(. )24
ولعل النتاج الفني عموماً والخزيف بوجه خاص يخضع بالتأكيد من حيث التنفيذ اىل مجموعة من الخربات
والتجارب السابقة التي باتت أشبه بالقوانني األكادميية واألطر األساسية يف التنفيذ ،األ أنها قد تشكل عائقاً
من نوع خاص أذا ما قرر االلتزام بهذه القوانني بشكل كامل ،فاالبداع يتطلب دامئا البحث عن وسائل جديدة
لالخراج والتنفيذ بشكل أجمل ،لذا يبدو (ان الخزاف الحديث قد وجه اهتاممه نحو الرتميز والتجريد وال
بد من القول ان الجامل قيمة ال تخضع اىل معيار ثابت ولهذا نجد ان التحوالت الفنية يف املنتجات الخزفية
جاءت مبثابة والدة تركيب لفكر جديد من حيث الشكل واملضمون والبناء واللون وامللمس سعيا اىل مزيد
من القيمة التعبريية للبناء الخزيف)( ، )25األمر الذي يجعل من دراسة البعد الجاميل دراسة ديناميكية تتطور
باختالف شكل النتاج الفني ومربرات وجودة التي تشكل مبجموعها النهايئ بعداً جاملياً مضاف اىل كثري من
الجوانب الفكرية والثقافية عىل وجه العموم.
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املبحث الثاين :الجذر التاريخي للموروث الشعبي يف الخزف
يعد املوروث الشعبي ذلك املرتاكم الفكري الذي يتسم باالبداع ويحمل مالمح الحياة اليومية ومعاناة
االفراد عىل مختلف مستوياتهم ،فقد يتناول الفنان موضوعات أو أشكال من الرتاث من خالل البيئة
والظروف املحيطة فيأخذ بالحسبان األسس الفكرية والعقائدية وراء املظاهر الشكلية األمر الذي يتيح
أستلهام العنارص واملوضوعات من هذا الرتاث التي من شأنها ان توفر قيامً جاملية وفنية لالشكال الخزفية،
إذ أن (عظمة الفنون يف تاسيسها متثلت عرب تجارب ذهنية صهرت املوروث الشعبي يف بني معرفية مسكونة
بالقصص واالساطري فكان الفنان يحفر خطوطه عىل السطح ويخرتقه اىل ان يؤدي اىل عمل شبيه بالوثيقة
السحرية يتعالق يف تركيبها الرمزي بنى وانساق عمودية وافقية)( ، )26فضالً عن أن أستلهام املوروث
الشعبي وتوظيف مكوناته الفنية ترتبط من خالل العالقات التشكيلية والنسق الجاميل ووسيلة تحقيق دور
اجتامعي وفكري ترتبط بالحرف الشعبية والصناعات التي حققت التواصل التاريخي والحضاري لالنسان.
ينهج الفنان يف محاولته ملحاكاة شكل املحيط وعالقاته البنائية االجتامعية منهجاً فنياً ابداعياً أال أنه
بشكل غري مبارش ،إذ يعد أحد الوثائق املهمة يف قراءة السرية االجتامعية ملحيط أنسا َين محدد ضمن ظروف
حياتية وبيئية محددة ،إذ يتمثل النتاج الشعبي يف حقيقته كمحاولة ناجحة ألظهار جوانب الحياة اليومية
بتفاصيلها الدقيقة ،التي (قد يكون مبدعها األول فرداً ،وقد يكون نتيجة لحادثة وقعت فعال ولكنه ال يظل
كذلك ،اال ان يصبح ملكاً للجميع ،حتى يبدو يف اصله غري حقيقي ،فيتخذ حينئذ طابعه الشعبي وكان أول
ما أولوه اهتاممهم هو السرية الشعبية)(. )27
منحى وثائقياً رصفاً يف تصوير سرية األفراد املتنفذين أو املميزين ،إذ
ولعل الحكاية الشعبية تنحى
َ
يحدد هؤالء شكل الحياة االجتامعية يف املجتمعات التي سبقت ويحدد كذلك شكل العالقات االجتامعية
التي تبني نوع الرؤى الفكرية السائدة والسياق الحيايت يف هذه املكون االجتامعي( ،إذ نالحظ يف كل
املجتمعات ،ظل املخيال االجتامعي الذي هو مبثابة القوى املعنوية والداللية لالنسان فاألسطورة والدين
وااليدولوجيا هي أشكال متعاقبة ومتداخلة من مستويات الوعي االجتامعي)( ، )28التي متثل املنظومة
املعقدة من مجموعة كبرية من العالقات التي تكونت عرب الزمن وأسبغت صفات من نوع خاص متيز كل
مجتمع عن غريه من املجتمعات ،التي تحدد كذلك مهمة الفنان التي تنحرص يف محاكاة وتوثيق شكل
الحياة االجتامعية،وقد اشار «بريس» يف مقالة له بعنوان (كيف نجعل افكارنا واضحة) اىل ان (عقائدنا امنا
هي يف الواقع قواعد عمل واداء ،واننا ليك ننىشء فكرة جديدة فكل ما نحتاج اليه هو تحديد السلوك
والفعل ،وليك نتاكد من وضوح أي فكرة علينا ان ننظر اىل اآلثار والنتائج العملية التي تحققها يف الواقع
أي أن مهمة الفنان يف محاولة محاكاة وتوثيق الحياة
سواء كانت هذه النتائج مبارشة او غري مبارشة) (َ ، )29
االجتامعية يف مرحلة تاريخية ما ،التختلف كثرياً عن رصانة البحث العلمي ووضع املؤرشات الدقيقة عىل
حقائق وأحداث محددة تركت آثارها عىل املحيط االجتامعي بتفصيالته الدقيقة حتى باتت كالقوانني أو
االعراف املتفق عليها.
ويعد املوروث هو كل ما يشمل نظم التعامل بني االفراد واألعراف السائدة واملراسيم سيام الطقوس
الدينية املتعارف عليها ضمن دائرة اجتامعية محددة ،أدت الخربات الحياتية دوراً هاماً يف بلورته وتكوين
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شعبي ذو ميزات واضحة( ،فالرتاث الشعبي هو نفسه «الفولكلور» folklore
صورته النهائية املعروفة كرتاث
َ
التي استعملها أول مرة «وليم طومس» مبعنى عامة الناس أي انها معتقدات وفنون وأساطري شعبية وعادات
تقليدية شائعة بني عامة الناس) ( ، )30فضالَ عن أعتباره أساساً فكرياً ومنهجاً ذا أثر فاعل يف تصوير الحياة
واستيعاب النظام االجتامعي الشعبي القائم ودروساً وعرب لألجيال القادمة ،وميكن اإلشارة اىل (ان الرتاث
والقصص واالساطري متصل الحلقات منذ اقدم العصور وهو متنوع يف اساليبه ومضامينه فهناك قصص
«االمثال» وقصص الخرافات باإلضافة اىل السري الشعبية فلهذا نجد انها امتزجت املعلومات باملغامرات
والواقع باألساطري والتجربة والحكمة مع الخيال والسحر مع الغرائب والعجائب) ( ، )31إذ تعد هذه
الجوانب ذات املسحة السحرية والروحية التأملية هي ما تكسب الرتاث الشعبي الفكري أهميته الخاصة
وتجعل منه تراث زاخر باملعاين ذا قيمة فكرية عىل قدر من األهمية يف تاريخ الشعوب.
عرب الفنان عن عالقته مبحيطه االجتامعي بوسائل مختلفة تنوعت بتنوع الفنون وأنواعها املختلفة ،يف
سعي دائم لتصوير الحياة اليومية مبوروثاتها الشعبية بدقة ألبراز الصدق يف توثيق الحياة بطريقة جاملية،
َ
إذ نجد ان املوروث املرتبط بالخزف يرتك اثرا يف الفن التشكييل من خالل توظيف املهارة عن طريق االبداع
والتعبري عن االفكار القادرة عىل تحقيق هذا الفن يف التقاليد الشعبية( ،فالّرتاث موروث عن األجداد ،تركوا
لنا فيه نتاج خرباتهم ومعارفهم ،لنصل إىل الّرتاث بوصفه موروثا فا ًعال متطورا فالناس هم ّصناع الرتاث وقد
انتقل الرتاث من شخص اىل اخر عن طريق الذاكرة ،او باملامرسة ويعرب الرتاث عن االمة وهويتها ويشمل
العادات ،التقاليد ،الرقص ،الفنون ،الحكايات ،والظواهر التقليدية للنظام االجتامعي) (.)31
مل تقترص موضوعة الفلوكلور عىل الحكاية الشعبية فقط فقد تعدت ذلك اىل تكثيف معاين وأفكار
وتقدميها بطريقة ايقونية ذات نظام اشاري يعمد اىل اختزال الفكرة اىل صورة مجردة املالمح او ذات طاقات
تعبريية ترتبط باملوضوع االسايس ،كاألشكال الرمزية التي استخدمت يف الحيل والزخارف والنقوش ،فالرمز
(عالمة يُتفق عليها للداللة عىل يشء ما أو فكرة ما)( ، )33ويشري غالباً اىل معاين ترتبط بحياة الشعوب،
فنجد أن اعتامد املوروث الشعبي يف العمل الفني التشكييل الذي يساهم يف بناء االحداث ،بات هو املوضوع
الرئييس يف العمل الفني بتفصيالته الدقيقة التي تشمل طريقة الحياة والسلوك وطريقة التفكري السيام طرق
التعامل مع املشكالت الحاصلة ،فهو بالنتيجة وسيلة من وسائل البقاء والدميومة ،إذ يشري الباحثون يف مجال
« الفلكلور» (ان الثقافة الشعبية ليست ثابتة بل هي متغرية ومتجددة فلها اسلوب مشرتك يف الحياة وهي
تعني دراسة الحياة الشعبية ككل ،فانها متثل دراسة من جانب الفكر اإلنساين ورسم صورة للمراحل التي
مر بها يف بيئة معينة تستهدف دراسة الحياة الشعبية للوصول اىل فهم ومعرفة اإلنسان بصورة أكرث عمقا )
(. )34
إذ يرتبط اإلنسان مبحيطه االجتامعي مبنظومة معقدة من العالقات التي تؤثر فيه بشكل مبارش بل
وتبسغ صفات خاصة به متيزه عن اقرانه من مجتمعات أخرى ،فتحدد هذه العالقات سلوكه الشخيص ووعيه
ومستوى اإلدراك الشخيص للمفاهيم العامة ،مام يحدد الحقاً شكل تعبريه الخاص عن موضوعة الرتاث
الشعبي ،فيسلط الضوء عىل مكامن فكرية خاصة تعكس الرؤية الفكرية عىل نحو عام وتحدد شكل وعادات
وتقاليد املجتمع ،من خالل محاكاة طرق العيش وتفاصيل الحياة اليومية ،وعليه (فأن الرتاث هو جزء من
الذات يتمتع باستقالله النسبي ،وان اإلنسان يتلقى تراثه منذ ميالده ككلامت ومفاهيم وحكايات وخرافات
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وخيال كطريقة يف التعامل مع األشياء وكأسلوب يف التفكري ،فهو يفكر بواسطته ومن خالله يستمد من
رؤاه استرشاقاته)(. )35
وميكن القول أن الرتاث بذلك ميثل أحدى مؤسسات الوعي الفكري والذائقة البرصية لدى الفنان
شأنها شأن كافة البيئات االجتامعية التي تتبلور مبوجبها الرؤية الفكرية والحالة النفسية والسلوكية للفنان
نفسه فيكون قادراً بذلك عىل التعبري عن واقعه بشكل أدق ،فقد ظهرت لدى الفنانني الرشقيني بشكل عام
والعراقيني بشكل خاص ارتباطهم الكبري مبفردات الحياة اليومية املادية كاألدوات ذات االستخدام اليومي
التي تعرب عن طريقة حياتهم واالفكار مبا متثله من غطاء فكري روحي ذا طبيعة تأملية (فنجد ان الفنان
العراقي قد تجذر باالرث واملرجعيات الحضارية مبا تتمتع به من انظمة وتقاليد احرتافية راسخة ،فعىل
الرغم من التحوالت واملتغريات االخرى نجد هنالك اثرا للامدة الفنية والبيئة والرؤية االبداعية ،فقد استلهم
الفنان العراقي مفرداته من الرموز الرشقية القدمية ومن البيئة ومن جامليات الحروف واالشكال الخزفية)
(. )36
لعل سبب ذلك يعود اىل ارتباط الفنان الرشقي األوسطي مبنظومة اجتامعية أدى الجانب الروحي دوراً
هاماً يف بلورة ذاتيته التي دفعت باستمرار اىل تأكيد االنتامء والتغني باألطر الفكرية والروحية والتعمق
مبعانيها العميقة واعادة ترجمتها بطرق أيرس وذات طابع فني جاميل ووظيفي أحيان أخرى ،فلهذا نجد ان
االسلوب املستخدم يف تقنيات الخزف يحافظ من خالله الفنان عىل النتاج الفني الذي يصاغ وفق عالقات
وعنارص شكلية تحمل يف طياتها رموز ودالالت تعد هذه حلقة الوصل بني املوروث القديم والحديث ،فضالً
عن أن الرتاث يعترب الحصيلة الكاملة لثقافة شعب عىل اختالف اجياله وبيئاته (التي تنتقل من خاللها
الرموز كمعتقدات وكمعرفة تاريخية لتتخذ صفة الثبات داخل البنية املجتمعية بخصائصها الحضارية،
باعتبارها واقعاً اجتامعياً تحقق تواصل االمناط مبا تحمله من قيم انسانية) (. )37
ومن الجدير بالذكر أن االرث الحضاري والرتاث الشعبي حصيلة كاملة من النتاج الفكري منت وتطورت
عرب الزمن لتكون الهوية ذات الخصوصية املميزة للمجتمع ،مبجمل السلوكيات والثقافات والعادات
والطقوس ،التي تشكل جزءاً مهامً من ذاكرة الفرد العريب( ،اذ نالحظ ان املوروث قد طغى عىل واقعنا
املعارص واصبح فكرنا مشدودا للقديم يف حركة واثبة اىل الوراء بالنسبة اىل الواقع يف تغري وتقدم مستمر
فنحن نعمل بالكندي ،ونرى ابن سينا يف كل الطرقات وبالتايل يكون تراثنا القديم حيا يرزق يوجه حياتنا
اليومية فالرتاث يوجه سلوك الناس وحل للطالسم والعقد املوروثة) ( ،)38التي تتشكل كبنية فكرية راسخة
يف املنظومة الفكرية العربية عموماً وشكل من اشكال التذوق الذي يرتبط مبعرفة الرتاث ومألوفيته .
فضالً عن مجموعة كبرية من القصص التي تواترت لتكون حصيلة فكرية خاصة باملعتقدات واالساطري
بأثر ديني اجتامعي ذات محتوى ديني يؤمن بامليتافيزقيا كمنطلق فكري ،وهذا ما يؤكده «كرمير» من ان
(االساطري امتثلت كاول محاولة يف تاريخ الفكر االنساين تهدف النقاذ االنسان من متاهات الجهل باسباب
الطبيعة وظواهرها) ( ،)39وبسبب ارتباطها بحياة األنسان اليومية واالحداث املستقبلية املجهولة ،التي
دفعت بانسان تلك الحقب اىل وضع التصورات الكافية ملا سيحصل ،مع مجموعة من املعاين لالحداث
الحياتية الحاصلة ،االمر الذي أدى اىل تكون تراث ثر من الثقافة الشعبية املحلية ذات االمتداد امليثيولوجي،
اصبحت خزينة من الصور واملعاين استطاع الفنان من خاللها أن يقدم مجموعة كبرية من االعامل الفنية
التي تتغنى بتاريخ شعوبها.
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الفصل الثالث
أجراءات البحث

مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من أعامل الخزاف ماهر السامرايئ التي تشمل عىل مفردة املوروث الشعبي
ولغرض تبيان البعد الجاميل للموروث يف أعامل الخزاف العراقي ماهر السامرايئ فقد حدد الباحث مجتمع
بحثه الذي يتكون من ( )18أمنوذج وقد قام باختيار مجموعة من أعامل الخزاف بواقع ( )4أعامل فنية
وبشكل قصدي ،بحيث تكون العينة ممثلة بشكل كامل وعلمي لخدمة أغراض البحث.
عينة البحث:
عينة مختارة من أعامل الخزاف العراقي ماهر السامرايئ ،التي أنجزت يف الفرتة ما بني .2010-2000
أداة البحث:
تم إتباع املنهج الوصفي التحلييل للعينات املختارة لعدد من أعامل الخزاف ماهر السامرايئ إذ تتحدد
األداة طبقاً ملا جاء يف االطار النظري يف تحديد أهم النقاط التي تدور يف فضاء عنوان البحث واعتمد الباحث
طريقة املالحظة البرصية يف التحليل كام استعان الباحث ببعض املجالت والدوريات واالنرتنت للحصول عىل
مصورات ألعاملهم الفنية ،فضالً عن املقابلة الشخصية التي اجراها الباحث مع الفنان.
منهج البحث:
نظراً الختصاص البحث يف الفن التشكييل والسيام فن الخزف فالعينة هي (اعامل خزف ونحت فخاري)
لذلك اعتمد الباحث عىل املنهج الوصفي التحلييل يف تحليل العينة الن هذا املنهج هو االكرث مالمئة يف
تحقيق اهداف البحث.
التحليل :
أمنوذج ()1
اسم الفنان :ماهر السامرايئ.
اسم العمل :العائلة.
سنة االنجاز2001 :
قياس العمل 65 :سم  X40سم العرض
التحليل  :ينتظم العمل الفني من خالل مجموعة من اآلنيات الخزفية التي نفذت بواسطة العمل اليدوي
مام يشري اىل حرفية الفنان العالية ،متفاوتة األحجام واالشكال كونها متالصقة بعضها بالبعض االخر ،إذ
نقشت عىل سطح اآلنية الطينية بعض اآليات القرانية وهي تقنية خاصة متيزت بها اعامل الفنان الخزفية.
يحايك العمل الفني حلم العثور عىل كنز حيث نشأ الفنان ومنذ سنني طفولته االوىل بان يسمتع اىل الحكايا
والقصص التي تنبىء بوجود بعض الكنوز من خالل الجرار واللقى األثرية التي كانت شائعة ابان حكم
الدولة العباسية لنصف قرن مضت ،فضال عن نسج االهايل املحليني بعض االساطري بوجود كنوز تعود لبني
العباس او عصور اخرى يف جرار مدفونة يف تلك املناطق ،مع تناقل القصص والحكايا عن عثور محليني عن
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بعض هذه الجرار وهذه الفكرة دغدغت احالم الناس يف مدينة سامراء بايجاد كنوز مدفونة لحقب سابقة،
هنا استلهم الفنان ما يدور من أحالم وأمنيات يف مخيلة الناس ووظفها يف العمل الخزيف من خالل وجود
جرة مكسورة وقد تنارشت منها بعض العمالت الذهبية (اللريات) ،ولو دققنا هذا العمل لوجدنا ان هناك
انشاء متوازن لآلنيات الخزفية توزعت بشكل عائلة متكاملة تتالف من االب واالم واالبناء وقفوا بطريقة
توثيق لصورة تذكارية ،تشري بشكل غري مبارش اىل املكون االجتامعي املحيل يف الرتاث العراقي ،فأطلق الفنان
أسم العائلة عىل عمله الفني.
لقد اثبت الفنان أن الطينة قادرة عىل تقديم نتاج فني ذو طاقة تعبريية عالية ،إذ بدء برسم
اآليات القرانية من خالل استخدام (االبرة) عىل سطح الطينة قبل جفافها ،وبعد الحرق ليسمح الوكسيد
احد الفلزات ان يثبت يف الخطوط التي حفرها باالبرة ثم يزال االوكسيد براحة اليد ثم يطىل بالزجاج
الشفاف ويحرق بالدرجة املطلوبة لنضجه ،وهي تقنية خاصة تتيح للفنان أن يقدم اعامله الفنية بطريقة
معارصة تنسجم مع الفكر الحديث وتحقق املتطلب الجاميل لإلنسان فضالً عن محاكاته لفكرة شفافة تنتقل
باملشاهد اىل حقب تاريخية ومالمح فكرية محلية بتأثري الحدث الرتايث والحكاية الشعبية.
أمنوذج ()2
اسم الفنان :ماهر السامرايئ.
اسم العمل :محراب وحجر.
سنة االنجاز2000 :
قياس العمل80:سم  X40سم العرض
التحليل  :ميثل العمل الفني محراب وحجر أحد االعامل الخزفية للفنان التي يحايك من خاللها سلسة من
العصور التاريخية بطريقة شفافة تسمح بأنسيابية التصور وتلقي الفكرة من قبل املشاهد ،إذ يبدو العمل
من الوهلة االوىل صورة ملجموعة من الحضارات يف وادي الرافدين عاشت منذ زمن بعيد يف تل الصوان وتل
حسونة والفرتة التي سبقت السومريني ،االمر الذي يوضح تأثر الفنان الشديد باملوروث العراقي من خالل
زيارته ايام التنقيب يف سامراء عام .1963
تسيد الطراز االسالمي عىل مشهد العمل ككل ،من خالل اللون األزرق الذي شاع استخدامة من قبل
الفنان املسلم وتأثريه وطبيعة تكوين الشكل الكيل بوحي من املحراب الذي أعترب يف فرتة من الفرتات
عنرصاً معامرياً اساسياً يف العامرة االسالمية ،كونه يعرب عن فكرة روحية ترتبط بعالقة االنسان باملطلق،
وذات أثر فلكلوري محيل  ،حيث استخدم الحروف العربية وآيات من القران الكريم أكسب العمل الخزيف
طابعا اسالميا خالصاً.
أستخدم الفنان تقنية خاصة يف أخراج الشكل النهايئ للعمل الخزيف من خالل طريقة الحرق وأستخدام
طينة نوع ( )stone wearعالية الحرارة ،كذلك استخدام زجاج الرماد واستخدام زجاج عايل الحرارة ومتوسط
الحرارة يف أماكن اخرى ،ألظهار شكل ذو تكوين تجريدي يوحي بتكوينه العام اىل شكل الكتل الصخرية مع
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االشارة اىل الحضارات القدمية واالسالمية املتعاقبة  ،مع طاقة تعبريية عالية أكسبت العمل حيوية وتأثري
عاليني ،ترفع من قيمة البناء الشكيل والقيمة الجاملية للعمل الفني برؤية فنية معارصة فضالً عن تقديم
خطاب فكري ميثل الجانب التاريخي بتاثري املوروث الشعبي.
ولو نظرنا بصورة عامة للعمل نجد أنه يحمل طابع املعارصة بطريقة جميلة بتوضيح امكانية الخزاف
بتطويع طينته وسيطرته عىل ألوانه واالنسجام يف الدرجات اللونية التي جاءت منسجمة مع شكل العمل
الخزيف وكأن اللون هو من صلب الطينة وليس مضافاً لها ،مام يعزز البناء الفني للعمل متظمناً الفكرة
االساسية للخطاب الفكري املتمثل مبحاكاة األرث الحضاري بطريقة جاملية معارصة.
أمنوذج ()3
اسم الفنان :ماهر السامرايئ.
اسم العمل:امللوية.
سنة االنجاز2002 :
قياس العمل 70 :سم x40سم العرض
التحليل  :ميثل عمل املنحوتة الفخارية يف امنوذج ( )3تكوين مدور عمودي األتجاه ،يشبه اىل حد كبري مبنى
امللوية يف سامراء وقد أكتسب العمل أسمه من الشكل الخارجي للتكوين الكيل املشابه للملوية ،وقد يكون
تأثري الشكل االسايس للملوية أحد األشكال املخزونة يف ذاكرة الفنان ملا لها من تاثري محيل وطابع فلكلوري
وديني يف آن واحد.
منحى معارصاً يف أنشاء عمله الفني الذي يشري اىل مرحلة فكرية أكرث من كونه يحايك شكالً
اعتمد الفنان
َ
آثارياً ،فقد أهتم باألنشاء الخارجي للعمل وإلغاء كل ما ميت بصلة اىل الجانب الوظيفي يف التكوين االسايس
لبناء امللوية  ،فقد أستعار الفنان الشكل الخارجي للملوية واختزال عالقتها باملكان واعتبارها مفردة ذات
طاقة تعبريية تشري اىل عالقتها باملجمتع وبالفرد من نواحي فكرية وتراثية ودينية ،من خالل الرموز الحروفية
اإلسالمية واللون االزرق شائع االستخدام لدى املسلمني ،تعيدنا مرجعية العمل الفني اىل الزقورات القدمية
من معابد سومر وبابل ،حيث شكل العمل بالوان هادئة متيل اىل الطبيعة املعاشة املالوفة ،يغلب عليها
اللون الرتايب ،حيث شكلت سامراء مركز فكريا كذلك مركز النتاج الخزف بتأثري الحضارات العراقية القدمية،
إذ يرى الفنان ان استلهام الرتاث ليس بالرضورة ان يكون استنساخا فللمعارصة أهمية قصوى من خالل
التواصل مابني املايض والحارض مام مينح العمل مسحة فنية جاملية خالصة.
تبدو كتلة الفني وقد شكلت بطريقة النحت الفخاري بطريقة البناء العودي للطينة بحيث تعرب عن بناء
شكيل مألوف ،بطريقة راعى فيها الفنان املحاكاة بدقة ايف القسم السفيل للعمل الفني يف حني شكل القسم
العلوي بطريقة تخلتف عن الشكل املعروف للملوية  ،ويبدو أن الهدف من ذلك هو محاول الخروج بعمل
فني تجريدي ذو طاقة تعبريية مضافة بفعل تاثري البعد الحضاري والتاريخي للمكان ،فضالً عن تقديم شكل
ذو قيمة جاملية وأتقان عاليني تظهر من خالل قدرة الفنان عىل االظهار بطريقة معارصة.
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أمنوذج ()4
اسم الفنان :ماهر السامرايئ.
اسم العمل  :الصياد.
سنة االنجاز 2010 :
قياس العمل  45X35:سم
التحليل  :ميثل أالمنوذج أحد أعامل النحت الفخاري ويندرج ضمن اعامل الخزاف النحتية الفخارية وميثل
منحوتة مجسمة بطريقة النحت املدور ،والتي ترتبط بشكلها العام بتأثري االعامل الفنية الرافدينية ،ومنفذ
بطريقة واقعية ذات طابع تعبريي.
ارتبطت فكرة صيد السمك بذهن الفنان يف مراحل عمرية مبكرة  ،إذ دأب يف طفولته عىل مراقبة عملية
الصيد ومشاهدة شكل االسامك عىل شاطئ النهر ،وقد حاىك الخزاف الفكرة ذاتها يف مجموعة كبرية من
اعاملة كأمنوذج ( )4املوسوم الصياد ،إذ يبدو املشهد للوهلة االوىل بسيطاً ومبارشاً لصياد يحمل عىل كتفه
سمكة كبرية بعد صيدها.
عمد الخزاف اىل اكساب الشكل الرئييس يف العمل الخزيف شكالً مغايراً وغري تقليدي للوجه البرشي فهو
يحيل املشاهد اىل تلك االشكال واملنحوتات التي نفذت يف فرتات متفاوتة من الحضارات العراقية القدمية
 ،بل اقرتب الخزاف بشكل كبري من منحوتات الحضارات الرافدينية فوضع قدمي الصياد عىل قاعدة مدورة
تشبه القاعدة املألوفة للتامثيل املدورة للنتاجات النحتية الرافدينية  ،فهو بهذا يسعى اىل ربط املحليني
باسالفهم الرافدينيني بتصوير مشاهد متثل شكل الحياة املتشابة يف التعامل مع البيئة الحياتية بشكلها العام
مبا يشمل كافة السلوكيات واالداءات اليومية التي يؤدي املورث دوراً هاماً يف بلورة الشكل العام الحياة.
نفذ الخزاف عمله الفني بطريقة واقعية ومل يتواىن عن متثيل التفاصيل الدقيقة للشكل يف محاولة الكساب
الشكل عاطفية من نوع خاص لتعزيز قدرة تاثري العمل الفني يف املشاهد ،مع استخدام لون الفخار الذي
يحيل املشاهد اىل االعامل الفخارية الرافدينية باشاره اىل ارتباط الحياة السابقة والحارضة بالبيئة الطينية .
تعامل الخزاف مع األشكال الرافدينية وكانها ايقونات ذات حظور مستمر وقائم يتجاوز موضوعة
الزمان  ،فهو يؤكد يف أعاملة الفنية عىل تشابة وسائل الحياة وسبل العيش ،التي يتشارك بها الرافديني مع
االنسان الحارض ضمن قاسم مشرتك اكرب ميثل البيئة واملكان وميثل كذلك القيمة الفنية والتاريخية لالرث
الحضاري.
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الفصل الرابع
نتائج البحث
النتائج:
 .1عمد الخزاف ماهر السامرايئ اىل األرتقاء بالعمل الخزيف اىل مستوى تذوق عاملي معارص ،بتاثري الرتاث
املحيل والحكاية الشعبية ،وتقدميها عىل وفق الخطاب البرصي العاملي املعارص.
 .2وظف الخزاف السامرايئ مفردة الحكاية الشعبية يف أعامله املعارصة محاكياً يف ذلك الرتاث الشعبي
ومايحمله من معاين رمزية تضيف طاقة تعبريية للعمل الفني.
 .3اضافت االستعارة الشكلية للموروث الشعبي بعداً جاملياً ذا سمة مميزة للعمل الخزيف ترتبط باملفهوم
الجاميل للرتاث الشعبي ،كاألقواس والبناءات العمودية والعالمات والحروفيات .
 .4استلهم الخزاف أشكاله من الرتاث ملا يحمله من تراكامت فنية تعمل عىل توظيف عدد من االحداث
والقصص الخرافية يف العمل الفني مام يعطيه صفة االنتامء لهذا العمل.
 .5عززت الحكاية الرتاثية من الطاقة التعبريية للعمل الفني املعارص ،وساهمت يف تقديم اعامل خزفية ذات
خصوصية تراثية محلية.
الشعبي
 .6تعامل الفنان من خالل اسلوبه الفني يف استيعاب مفردات اعامله الفنية من الرتاث واملوروث
ّ
يف اضافة مسحه جامليةذات طاقة تعبريية عالية.
 .7إنّ استلهام الرتاث الشعبي يف النتاج الفني تؤكد الخصوصية القومية والهوية املحلية.
 .8تعد الحكاية واملوروث عوامل نفسية تؤثر يف أسلوب الفنان من خالل االلهام واالستفادة من الرتاث
والتاريخي ،وتركز الضوء عىل جانب مهم من الحياة االجتامعية.
الفكري
ّ
ّ
 .9إنّ الحكاية الشعبية ماهي إال روايات خاصة تتضمن احداثاً وظروفاً مميزة تختص باملدينة والعالقات
االجتامعية وطريقة الحياة اليومية ميكن أن تعد وثيقة ذات طابع جاميل.
االستنتاجات:
 .1شكلت الحكاية الشعبية والرتاث عىل نحو عام مادة فكرية دسمة مكنت الفنان من تقديم أعامل خزفية
معارصة ذات طابع محيل.
 .2احتوى النتاج الخزيف تراثاً ثراً مروراً مبدد طويلة ومجموعة كبرية من الحضارات العربية واالسالمية
مبختلف ُمددها استعان بها الفنان ليصنع ما يشبه الجرس الحضاري الذي يصل بني كافة الحقب الزمنية التي
أثرت يف تكوين الرتاث الشعبي.
 .3اعتمد الخزاف املعارص السامرايئ عىل الحكاية الشعبية والفكر الرتايث ذي الطابع األجتامعي الديني عموماً
كأداة اليصال الفكرة املركبة وعدها وسيلة للتعبري عن االفكار الفنية املعارصة.
 .4رسم الفكر الرتايث الشعبي املحيل والحضاري خصوصية أعامله الخزفية ووسم هذه االعامل بخاصية تراثية
ترتبط بالتاريخ وبالحدث ّمام حقق فكرة الصدق الفني لديه.
 .5ارتبطت مخيلة الفنان بواقعة املحيل والرتايث القديم بشكل كبري اثر عىل نتاجاته الخزفية التي تنقل
املشاهد اىل مناطق بعيدة يف الذاكرة االجتامعية وتبني الخصوصية العالية للفنان يف طرح موضوعاته الفنية
املعارصة.
 .6تأثر الفنان بالثقافة العاملية عامة والتقنية الخزفية خاصة ،مع املحافظة عىل انتامئه الفكري  ،فقدم
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أعامالً فنية ترقى اىل النتاجات العاملية ذات الطرح البرصي املعارص بخصوصية فكرية محلية ،باثر الحكاية
الشعبية.
التوصيات:
.1يويص الباحث التأكيد عىل أعادة قراءة الرتاث الشعبي واستلهامه ،وفعل التأثري يف النتاجات الفنية
املستقبلية .
 -2يويص الباحث بدراسة التجارب الفنية املعارصة للفنانني العراقيني ومدى فاعلية استعارة املفردة الشعبية
يف تقديم اعاملهم التشكيلية.
 -3يويص الباحث اعتامد الرتاث الشعبي كمفردة منهجية تفيد وتعزز من املعرفة التأريخية واالستفادة
منه كرتاث ث ّر.
املقرتحات:يقرتح الباحث اجراء بعض الدراسات :
 .1منظومة الرموز والعالمات االشارية يف الرتاث الشعبي.
 .2الرتاث الشعبي وتأثريه يف نتاجات الخزافني العراقيني.
 .3االبعاد االجتامعية للموروث الحضاري يف التشكيل املعارص.

هوامش البحث :
.1صليبا  ،جميل  :املعجم الفلسفي  ،الهيئة العامة لشؤون املطابع األمريية  ،القاهرة  ، 1977 :ص . 137
 .2يوسف خياط  ،معجم املصطلحات العلمية والفنية ( ،بريوت  :دار لسان العرب) ص.71
 .3املعجم العريب األساس  ،مجموعة من اللغويني ( املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )1989 ،
ص.264
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 .4عيد  ،كامل  :جامليات الفنون  ،دار الجاحظ للنرش  ،بغداد  ، 1980 ،ص . 19
.5هربرت ريد  :معنى الفن  ،ط ، 2ت :سامي خشبة  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد  ،1986 :ص . 37
 .6الزبيدي ،السيد ،محمد مرتىض :تاج العروس،م ،1بريوت ،ط،1،1885ص.652
 .7محبك ،احمد زياد :من الرتاث الشعبي دراسة تحليلة للحكاية الشعبية ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان،2005 ،
ص.15
 .8محمود  ،زيك نجيب  :محاورات أفالطون  ،مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش  ،1937،ص. 152-151
 .9صاحب ،زهري واخرون :دراسات يف بنية الفن ،دار مكتبة الرائد العلمية ،عامن ،االردن،2004 ،ص.85-83
 .10ريد ،هربرت :معنى الفن ،ت :سامي خشبة  ،مراجعة :مصطفى حبيب ،دار الشؤون الثقافية،ط،2
العراق ،بغداد,1986 ،ص.39
 .11شلق ،عيل :الفن والجامل ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش  ،بريوت ،لبنان،1982 ،ص.61-60
 .12حسان ،محمد سعد  :مقدمة يف علم الجامل ،مكتبة املجتمع العريب للنرش والتوزيع ،عامن ،االردن،
،2007ص.75
 .13كامل ،عادل :الحركة التشكيلية املعارصة يف العراق ،دار الرشيد للنرش ،العراق،1980 ،ص.71
 .14نوبلر ،ناثان :حوار الرؤيا  ،مدخل إىل تذوق الفن والتجربة الجاملية ،ترجمة فخري خليل ،مراجعة جربا
ابراهيم جربا ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت ،لبنان ،1992 ،ص.95
.15بيلينكتون ،دورا.م ،فن الفخار صناعة وعلام ،ت :عدنان احمد و احمد شوكت ،منشورات وزارة االعالم،
العراق،1974،ص.128
.16بترصف :يوسف ،عقيل مهدي ،الجاملية بني الذوق والفكر ،مطبعة سلمى الفنية الحديثة ،بغداد،1988 ،
ص.78-77
 .17ريشار  ،اندريه  :النقد الجاميل  .ت  :هرني زغيب  ،منشورات عويدات  ،بريوت  ،ط  ، 1974، 1ص . 100
 .18محمد ،جاسم عبد القادر ،النقد والتذوق الجاميل يف الرتبية الفنية ،بريوت،لبنان ،مكتبة الفالح للنرش
والتوزيع،د.ت،ص120
 .19بن عيىس،فضيلة ،روميات ايب ف��راس الحمداين دراس��ة جاملية ،كلية االداب،جامعة ايب بكر
بلقايد،الجزائر،ص21
 .20ينظر:شيفر ،جان ماري ،الفن يف العرص الحديث ،ت :فاطمة الجيويش ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق،
،1996ص.53
 .21ينظر:سانتيانا ،جورج ،االحساس بالجامل ، ،ت :محمد مصطفى بدوي ،مراجعة ،زيك نجيب محمود،
مكتبة االرسة ،القاهرة ، 2001 ،ص149-148
 .22ينظر ،ابو ملحم ،عيل :نجو رؤية جديدة اىل فلسفة الفن ،املؤسسة الجامعية للنرش والتوزيع ،بريوت،
،1990ص33
 .23ينظر:سانتيانا ،جورج ،االحساس بالجامل ،مصدر سابق 100-99 ،
 .24عباس ،عيل خالد ،توظيف التقنيات يف بنية الشكل الخزيف ،مجلة العميد ،بغداد ،العدد السابع،2013 ،
ص.319
 .25عباس  ،عيل خالد ،مصدر سابق ،ص325
 .26سيفو ،شاكر ،يف جامليات املوروث الحكايئ الشعبي ،م ،2العدد الرابع ،د.ت ،2011 ،ص.111
 .27محبك ،احمد زياد ،من الرتاث الشعبي ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،2005،ص.17-15
مجلة علمية محكمة  -العددان التاسع والعارش  -حزيران 2015م  /شوال  1436هـ

300

نابو

للدرا�سات والبحوث

العدد 10/9

 .28الكيالين ،شمس الدين ،من العود االبدي اىل الوعي التاريخي ،دار الكنوز االدبية ،بريوت ،لبنان،
،1998ص.29
 .29ينظر :جيمس ،وليم ،الرباجامتية ،ت :محمد عيل العريان ،تقديم :زيك نجيب محمود ،سلسلة مرياث
للرتجمة،2008 ،ص66-65
 .30محبك ،احمد زياد ،من الرتاث الشعبي ،مصدر سابق ،ص16
 .31قنديل ،فؤاد :ادب الرحلة يف الرتاث العريب ،مكتبة الدار العربية ،القاهرة ،2002 ،ص.13-12
 .32حسني ،ديانا ماجد ،االسطورة واملوروث الشعبي يف شعر وليد سيف ،رسالة ماجستري ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،فلسطني،2013 ،ص.12
 .33املعجم الفسلفي ،مجمع اللغة العربية ،جمهورية مرص العربية ،الهيئة العامة لشوؤن املطابع،
القاهرة،1983،ص.92
 .34ينظر:السامرايئ ،محمد رجب ،الوان من الرتاث الشعبي يف العراق ،املوسوعة الثقافية للنرش ،بغداد،
العراق ،2008 ،ص.6-5
 .35ينظر:الجابري ،محمد عابد ،نحن والرتاث ،املركز الثقايف العريب ،ط،6بريوت ،1993 ،ص.22-21
.36عباس  ،عيل خالد ،مصدر سابق ،ص.334
 .37غولدمان ،لوسيان ،العلوم االنسانية والفلسفية ،ت :يوسف االنطايك،1996 ،د.ت ،ص.4
 .38طرابيش ،جورج :املثقفون العرب والرتاث ،رياض الريس للكتب والنرش ،لندن ،ط،1991 ،1ص-216
217
 .39الجابري ،عيل حسني ،الحوار الفلسفي بني حضارة الرشق وحضارة اليونان ،دار افاق العربية للنرش،
بغداد ،1985،ص28

املصادر واملراجع
 .1ابو ملحم ،عيل :نجو رؤية جديدة اىل فلسفة الفن ،املؤسسة الجامعية للنرش والتوزيع ،بريوت.1990 ،
 .2بن عيىس،فضيلة ،روميات ايب فراس الحمداين دراسة جاملية ،كلية االداب،جامعة ايب بكر بلقايد،الجزائر.
 .3بيلينكتون ،دورا.م ،فن الفخار صناعة وعلام ،ت :عدنان احمد و احمد شوكت ،منشورات وزارة االعالم،
العراق.1974،
 .4الجابري ،عيل حسني ،الحوار الفلسفي بني حضارة الرشق وحضارة اليونان ،دار افاق العربية للنرش،
بغداد.1985،
 .5الجابري ،محمد عابد ،نحن والرتاث ،املركز الثقايف العريب ،ط،6بريوت.1993 ،
 .6جيمس ،وليم ،الرباجامتية ،ت :محمد عيل العريان ،تقديم :زيك نجيب محمود ،سلسلة مرياث للرتجمة،
.2008
 .7حسان ،محمد سعد  :مقدمة يف علم الجامل ،مكتبة املجتمع العريب للنرش والتوزيع ،عامن ،االردن.2007 ،
 .8حسني ،ديانا ماجد ،االسطورة واملوروث الشعبي يف شعر وليد سيف ،رسالة ماجستري ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،فلسطني.2013 ،
 .9ريد ،هربرت :معنى الفن ،ت :سامي خشبة  ،مراجعة :مصطفى حبيب ،دار الشؤون الثقافية،ط ،2العراق،
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بغداد.1986 ،
 .10ريشار  ،اندريه  :النقد الجاميل  .ت  :هرني زغيب  ،منشورات عويدات  ،بريوت  ،ط . 1974، 1
 .11الزبيدي ،السيد ،محمد مرتىض :تاج العروس،م ،1بريوت ،ط1885 ،1م.
 .12السامرايئ ،محمد رجب ،الوان من الرتاث الشعبي يف العراق ،املوسوعة الثقافية للنرش ،بغداد ،العراق،
.2008
 .13سانتيانا ،جورج ،االحساس بالجامل ، ،ت :محمد مصطفى بدوي ،مراجعة ،زيك نجيب محمود ،مكتبة
االرسة ،القاهرة. 2001 ،
 .14سيفو ،شاكر ،يف جامليات املوروث الحكايئ الشعبي ،م ،2العدد الرابع ،د.ت.2011 ،
 .15شلق ،عيل :الفن والجامل ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش  ،بريوت ،لبنان.1982 ،
 .16شيفر ،جان ماري ،الفن يف العرص الحديث ،ت :فاطمة الجيويش ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق.1996 ،
 .17صاحب ،زهري واخرون :دراسات يف بنية الفن ،دار مكتبة الرائد العلمية ،عامن ،االردن.2004 ،
 .18صليبا  ،جميل  :املعجم الفلسفي  ،الهيئة العامة لشؤون املطابع األمريية  ،القاهرة .1977 :
 .19طرابييش ،جورج :املثقفون العرب والرتاث ،رياض الريس للكتب والنرش ،لندن ،ط.1991 ،1
 .20عباس ،عيل خالد ،توظيف التقنيات يف بنية الشكل الخزيف ،مجلة العميد ،بغداد ،العدد السابع.2013 ،
 .21عيد  ،كامل  :جامليات الفنون  ،دار الجاحظ للنرش  ،بغداد . 1980 ،
 .22غولدمان ،لوسيان ،العلوم االنسانية والفلسفية ،ت :يوسف االنطايك،1996 ،د.ت.
 .23قنديل ،فؤاد :ادب الرحلة يف الرتاث العريب ،مكتبة الدار العربية ،القاهرة .2002 ،
 .24كامل ،عادل :الحركة التشكيلية املعارصة يف العراق ،دار الرشيد للنرش ،العراق.1980 ،
 .25الكيالين ،شمس الدين ،من العود االبدي اىل الوعي التاريخي ،دار الكنوز االدبية ،بريوت ،لبنان.1998 ،
 .26محبك ،احمد زياد :من الرتاث الشعبي دراسة تحليلية للحكاية الشعبية ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.2005 ،
 .27محمد ،جاسم عبد القادر ،النقد والتذوق الجاميل يف الرتبية الفنية ،بريوت،لبنان ،مكتبة الفالح للنرش
والتوزيع،د.ت.
 .28محمود  ،زيك نجيب  :محاورات أفالطون  ،مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش .1937،
 .29املعجم العريب األساس  ،مجموعة من اللغويني ( املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم .)1989 ،
 .30املعجم الفسلفي ،مجمع اللغة العربية ،جمهورية مرص العربية ،الهيئة العامة لشوؤن املطابع،
القاهرة.1983،
 .31نوبلر ،ناثان :حوار الرؤيا  ،املصدر ،مدخل اىل تذوق الفن والتجربة الجاملية  ،تر :فخري خليل ،مراجعة
جربا ابراهيم جربا ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت  ،لبنان.1992 ،
 .32هربرت ريد  :معنى الفن  ،ط ، 2ت :سامي خشبة  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد .1986 :
 .33يوسف خياط  ،معجم املصطلحات العلمية والفنية ( ،بريوت  :دار لسان العرب).
 .34يوسف ،عقيل مهدي ،الجاملية بني الذوق والفكر ،مطبعة سلمى الفنية الحديثة ،بغداد.1988 ،

مجلة علمية محكمة  -العددان التاسع والعارش  -حزيران 2015م  /شوال  1436هـ

