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 ً ً فى استمرار تطور المنتجات الخزفیة فى مصر للخزف اإلسالمى أھمیة ودورا فى مختلف أنحاء الدول و كبیرا
التقنیات التى استخدمت فى إنتاجھ أصبحت اآلن منتشرة حول العالم و العربیة واإلسالمیة، كما أن أسالیب اإلنتاج

الخزف اإلسالمي ومستخدمة فى جمیع الدول التى تنتج الخزف. ھنا یقوم الباحث بعمل تجارب مختلفة لمحاكاة 
ً من خالل تطبیقھا على أشكال مقتبسة عن الخزف اإلسالمى مع  والتعرف على بعض التقنیات المستخدمة قدیما

مشكلة البحث تكمن من خالل التساؤالت: ھل من السھل محاكاة أشكال الخزف  معالجة السطح بصورة عصریة.
صورة معاصرة؟ ما ھى التقنیات التى یمكن استخدامھا اإلسالمى فى صورة تجمع بین الھویة األصلیة والمعالجة ب

محاولة ، الحفاظ على التراث اإلسالمىأھداف البحث:  للحصول على منتج خزفى معاصر  ذو ھویة إسالمیة؟
محاكاة التراث اإلسالمى فى صورة معاصرة. وكذلك التعرف على بعض التقنیات المستخدمة فى إنتاج الخزف 

ً للوصول أھمیة البحث:  تھا.اإلسالمى من خالل تجرب االستفادة من التقنیات المستخدمة فى الخزف اإلسالمى قدیما
التوصل إلى دراسة تساعد على إحیاء الخزف اإلسالمى مرة أخرى ولكن ، إلى منتج خزفى ذو مواصفات جمالیة

ً كما استخدم الباحث المنھج التحلیلي فى دراسة الخزف اإلسالمنھج البحث:   فى صورة معاصرة. مى قدیما
إن الخزف وتوصلت الدراسة الى  استخدم الباحث الدراسة التجریبیة فى تطبیق بعض تقنیات الخزف اإلسالمى.

اإلسالمى قد ترك لنا تركة كبیرة ملیئة بالمعلومات والنتائج المختلفة والتى من خاللھا نستطیع إحیاء ھذا النوع من 
األماكن األخرى سواء فى و كبیرة من الخزفیات اإلسالمیة فى المتاحفالفنون فى صور مختلفة، حیث توجد أعداد 

بالعصر اإلسالمى الذى أنتج فیھ. و مصر أو خارجھا والتى مدون علیھا بعض المعلومات التى تعرفنا بھذا المنتج
خزف زخرفة الو كما توصلت كذلك ألن الخزف اإلسالمى قد ترك لنا العدید من التقنیات المستخدمة فى إنتاج

والتى نستطیع من خاللھا تطویرھا للحصول على نتائج خزفیة جدیدة، مثل تقنیة البریق المعدنى والرسم فوق 
وھى تقنیات تعطى كل منھا نتائج تختلف عن ، غیرھاو الرسم تحت الطالء الزجاجى الشفافو الطالء الزجاجى

  األخرى مما یعطى تنوع واضح فى نتائج األسطح الخزفیة.
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  :Introductionمقدمة 
اعتبر الثقافة محصلة التفاعل بین ثالث عالقات : مع هللا ( العقیدة 

ومع اآلخر ( المجتمع والطبیعة ) ومع الذات (الرغبات ، والدین )
مما یعني أنھا الجواب الذي تقدمھ الجماعات ، رائز والحاجات )والغ

والحلول التى یوجدھا اإلنسان للمشاكل ، البشریة لمشكلة وجودھا
والثقافة بھذا المعنى ھى التجربة ، المطروحة علیھ من قبل محیطھ

، التى تلخص الجوانب اإلبداعیة واإلجتماعیة والسلوكیة والعقیدیة
  .ز بین مجتمع وآخر وبین ثقافة وأخرى والتى تسمح بالتمیی

ً بمفھوم الحضارة ً ما یبدو تعریف الثقافة مختلطا إذ أن ، وكثیرا
الثقافة إذا ابتدأت من الحاضر فإنھا ال تستطیع أن تقطع عالقتھا 

  بالماضي حیث یقبع التراث الحضاري.
ومع تعاقب الحقبات التاریخیة وظھور المجتمعات وما یصاحبھا من 

تحدث التغیرات االجتماعیة والثقافیة التى ، جتماعي مستمرتفاعل ا
فالقطعة ، تحدد طریقةالحیاة واألنماط الحیاتیة فى تلك المجتمعات

الموسیقیة أو اللوحة الزیتیة أو القصیدة األدبیة أو النظریة الفلسفیة 
لیس لھا قیمة فى ذاتھا ما لم تحقق مطالب اجتماعیة أو تعبر عن 

فلیس من الخطأ إذا قلنا " التراث ، جتماعیةمشاعر وأحاسیس ا
ً من " التراث الثقافي " او " األنماط الحضاریة " ، الحضاري " بدال

  بدال من " األنماط الثقافیة " وذلك بدون تحدید فني بین اللفظین .
والثقافة الفنیة اإلسالمیة كان لھا شخصیة متفردة معماریة وفنیة 

فیھ ثم انتشرت فى جمیع بدأت فى رحاب المساجد وترعرعت
وفى جمیع األشكال ، األشكال اإلبداعیة كالخط والرقش والتصویر

  المعماریة .
ھذه الفنون كانت من انتاج وصنع الفنان المسلم الذى تشرب ثقافة 

، وكان والؤه المطلق والمستمر إلى رب واحد، واحدة وتوسع فیھا
یقدمھا بحریة ، وكانت أعمالھ وإبداعاتھ زلفى لھ، كان ھو مالذه

وقد ولد الفن ، فلم یكن ھناك من إلزام دیني إلنجازھا، وطواعیة
وتفاعل مع التأثیرات الفنیة ، اإلسالمي مع ظھور اإلسالم وانتشاره

كما أثر الفن اإلسالمي ، المختلفة التى وجدت فى حضارات سابقة
  فى كثیر من فنون البالد التى فتحت لإلسالم على مر العصور .  

ً من أھم الحرف الیدویة والفنیة التى عرفھا  الخزف ھو واحدا
الفنانین العرب منذ أن ظھر اإلسالم، ویعتبر أھم سبب فى ھذا ھو 
الدور الذى لعبھ فى تحقیق فكرة الحضارة اإلسالمیة على عدة 
أصعدة. ومن أھم األسباب التى ساعدت على إظھار الخزف 

شأت علیھا فكرة الین اإلسالمى ھى روح السماحة والتواضع التى ن
ً عن عن حیاة العرب فیما قبل والتى  اإلسالمى،حیث اختلف تماما
كانت ملیئة بالترف والفخامة واستخدام الخامات النفیسة مثل الذھب 
والفضة فى الحیاة الیومیة، لذلك كان فن الخزف ذو شعبیة كبیرة 

شة الفنانین العرب حیث كان لدیھم اإلستطاعة فى تحقیق نتائج مدھ
  باستخدام التقنیات المختلفة فى جمیع مراحل اإلنتاج.

ومن جھة أخرى فقد حقق الخزف اإلسالمى فكرة إشباع 
، االحتیاجات الیومیة لدى الناس سواء كانت الخاصة أو العامة

بحیث قام الخزافون بعمل بالطات بأشكال مختلفة لیتم استخدامھم 
السلطانیات و األطباقفى تكسیة الحوائط. باإلضافة إلى األكواب و

  والمزھریات والدوارق والقلل وأوانى أخرى الستخدامات مختلفة. 
ومن الواضح أن عملیة تصنیع الخزف اإلسالمى قد تطورت 
ً بتمیزھا  وتحسنت منذ أن دخل اإلسالم أنحاء أخرى معروفة جیدا

  فى إنتاج الخزف مثل إیران، العراق، مصر ،و بالد الشام.
ً فى استمرار تطور المنتجات للخزف اإلسالمى أ ً كبیرا ھمیة ودورا
فى مختلف أنحاء الدول العربیة واإلسالمیة، و الخزفیة فى مصر

التقنیات التى استخدمت فى إنتاجھ أصبحت و كما أن أسالیب اإلنتاج
اآلن منتشرة حول العالم ومستخدمة فى جمیع الدول التى تنتج 

فة لمحاكاة الخزف الخزف. ھنا یقوم الباحث بعمل تجارب مختل
ً من خالل  اإلسالمي والتعرف على بعض التقنیات المستخدمة قدیما
تطبیقھا على أشكال مقتبسة عن الخزف اإلسالمى مع معالجة 

  السطح بصورة عصریة.
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

  التساؤالت التالیة: فىمشكلة البحث تكمن 
اإلسالمى فى ھل من السھل محاكاة أشكال الخزف  -1

صورة تجمع بین الھویة األصلیة والمعالجة بصورة 
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 معاصرة؟
ما ھى التقنیات التى یمكن استخدامھا للحصول على منتج  -2

  خزفى معاصر  ذو ھویة إسالمیة؟
  :Objectivesف البحث اھدأ

محاكاة من خالل الحفاظ على التراث اإلسالمى السعى الى   -1
 التراث اإلسالمى فى صورة معاصرة.

التقنیات المستخدمة فى إنتاج الخزف تكشاف عدد من اس -2
  اإلسالمى من خالل تجربتھا.

    -:Significance أھمیة البحث
1-  ً االستفادة من التقنیات المستخدمة فى الخزف اإلسالمى قدیما

 للوصول إلى منتج خزفى ذو مواصفات جمالیة .
التوصل إلى دراسة تساعد على إحیاء الخزف اإلسالمى مرة  -2

  ولكن فى صورة معاصرة. أخرى
  : Methodologyالبحث  منھج

 التاریخى التحلیلین االستكشافى والمنھج ت الدراسةاستخدم -3
.ً  فى دراسة الخزف اإلسالمى قدیما

التجریبي فى تطبیق بعض  المنھج شبھ ت الدراسةاستخدم -4
 تقنیات الخزف اإلسالمى.

  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار
  سالمي وفلسفتھ :ثقافة الفن اإل

وأول ما یلفت ، للثقافة الفنیة اإلسالمیة شخصیة تمیزھا عن غیرھا
ھو أنھ یتمثل فى أشكال مجرده ، النظر فى شخصیة الفن اإلسالمي

یختلط ، ) Arabesqueنباتیة أو ھندسیة أطلق علیھا اسم الرقش (
فیھا أو یماثلھا فن الخط العربي الذي تنوعت أشكالھ حتى قاربت 

ائة شكل . وھذا الفن یتمثل فى أشكال مشبھة محوره تقوم على الم
  التحویر وفقدان المنظور الخطي والكثافة ( ملء الفراغ ) .

وما یمیز الفن اإلسالمي عن غیره من الفنون كالتى ظھرت فى 
إن ، أو الحضارة األوروبیة الحدیثة، الحضارات الیونانیة القدیمة

فالفن اإلسالمي ، علة بین الفن والمادةالفن اإلسالمي أقام عالقة متفا
ً من حیث الرؤیا الجمالیة والفلسفیة ومن حیث الغایة ، ظل وحیدا

سواء على المعدن أو الخزف ، والوظیفة فیما ھو یتنوع فى تحلیلھا
، أو الورق أو الحجر أو الطین ... فلم تؤثر المادة على الجوھر الفني

تآلف یشھد على غنى الجوھر والتآلف الذي بین المادة والجوھر ھو 
على العكس من كثیر من الفنون األخرى ، الفني ال على غنى المادة

  التى عرفتھا الحضارات .
والصفات الواحدة للفن اإلسالمي عبر كل العصور وعبر كل 
األنواع ال تعني أنھ فن لم یتطور أو لم ینم، بل تعني أنھ فن لم یغیر 

ى اساس التطورات السیاسیة فى فلسفتھ وجمالیتھ المستقلة عل
واإلضافات التى اكتسبھا الفن ، واالجتماعیة كما فى الفنون األخرى

اإلسالمي بین عصر وعصر وبین نوع ونوع أنما ھى غضافات ال 
ً جدیدة أو احتماالت أو امكانات لتوالد  تعد فى الحقیقة كونھا حلوال

ازدھار فقد حدث من ، مبدأ الوحدة الذي التزامھ الفن اإلسالمي
السلطة السیاسیة وانتقالھا من مكان إلى مكان ومن زمن إلى زمن 

وتطویع مواد جدیدة ، وفى إیجاد حلول جدیدة، تطور فى التقنیات
من دون أن یكون لذلك تأثیر على الموقف الفلسفي أو الجمالي للفن 

  اإلسالمي .
  الفن اإلسالمي عبر العصور المختلفة :

ھجرة الرسول محمد صلى هللا علیھ  انتشر الدین اإلسالمي بعد
وحیثما انتشر انتشرت حضارة غنیة كان اإلسالم أساسھا ، وسلم

وألن اإلسالم لم یكن متعدد المصادر ولم یكن ، النظري والفكري
ً فى تأویلھ وممارستھ رغم غزارة اإلجتھادات فیھ فإن  مختلفا

وع الحضارة التى جاءت عنھ كانت موحدة رغم غزارة اإلبداع وتن
وقد تأثر الفن اإلسالمي بالحضارات السابقة لھ فى البالد ، أشكالھا

  التى دخلھا كما أثر فیھا.
  الفترة العباسیة :

ھـ) نقلت العاصمة إلى 447-132عندما ظھرت الدولة العباسیة (

بغداد القریبة من المدائن عاصمنة الساسانیین وظھر النفوذ الفارسي 
مما كان لھ ، رسیة فى البلدان االسالمیةالذي شجع انتشار الثقافة الفا

اثر الكبیر فى الثقافة االسالمیة التى كانت متأثرة حتى ذلك الوقت 
وكان من نتائج انتشار ، بالتاثیرات الكالسیكیة الموجودة فى سوریا

الثقافة اإلیرانیة على ید العناصر الفارسیة بدء حقبة جدیدة فى الفن 
فى الوقت الذي قلت ، لفنیة الساسانیةاإلسالمي تظھر بھا المؤثرات ا

كما تأثر الفن العباسي بالثقافة ، فیھ األسالیب الھیلینسیتیھ والبیزنطیة
التركیة التى ظھر نفوذھا ألول مرة فى العصر العباسي حیث 

عناصر وأسالیب زخرفیھ مستمدة من    اكتسب الفن اإلسالمي
وظھر ، البیزنطيأواسط آسیا لم تكن معروفة فى الفن الساساني وال 

ذلك في الحفر المشطوف فى المنحوتات الحجریة والجصیة 
وكان من نتیجة امتزاج الثقافتین الفارسیة والتركیة على ، والخشبیة

المسلمین فى العصر العباسي دخول أشكال زخرفیة جدیدة للفن 
اإلسالمي كالزخارف المجردة المحورة عن العناصر الطبیعیة 

وھو ما عرف بعد ذلك بالرقش (األرابیسك  وتطور زخرفة التوریق
ومن أھم انجازات الفن اإلسالمي فى العصر العباسي اكتشاف ، )

  طالء األواني الخزفیة بالبریق المعدني .
وقد خطت الفنون اإلسالمیة فى العھد العباسي المبكر خطوة كبیرة 

، یةفى اتجاه دعم إسالمیة وسائل التعبیر المستوحاه من التقالید الشرق
حتى أن الفن الزخرفي لم یعد منذ ذلك التاریخ یذكرنا إال من بعید 

وقد بلغ الطراز العباسي أوج عظمتھ فى ، بالفنون التى تأثر بھا
مدینة سامراء فى القرن الثالث الھجري / التاسع عشر المیالدي 

  وانتشر منھا إلى سائر دیار اإلسالم 
  

  
  ھـ848مآذنة مسجد سامراء الجامع

استقالل والة بعض البلدان التابعة للدولة العباسیة عن ورغم 
ً فى تلك  العباسیین بسبب ضعفھم إال أن الطراز العباسي ظل سائدا

مثل الطولونیین والبوھیمیین ، الممالك باإلضافة إلى طرزھم المحلیة
  والسمانیین والغزنویین .

  الفترة الفاطمیة :
نتقلت العاصمة إلى ھـ) ثم ا567-358وكانت عاصمتھم القیروان (

القاھرة بعد غزوھم لمصر . ویعتبر العصر الفاطمي بمثابة بدایة 
  ثانیة للفن اإلسالمي فى مصر .

ً باألسالیب المغربیة  وكان الفن الفاطمي فى شمال أفریقیا متأثرا
وفى القاھرة ازدھرت العمارة والفنون وتمیزت بعناصر ، واألمویة

كما تأثر الفن ، لفاطمي من ازدھارزخرفیة تشھد على ما بلغھ الفن ا
ً ألن الفاطمیین كانوا شیعة المذھب ، الفاطمي بالثقافة الفارسیة نظرا
، وكان لھم رأي خاص فى نفور اإلسالم من الزخارف اآلدمیة

  فنالحظ أنھم اكثروا من استخدامھا  .
وكانت الرسوم اآلدمیة والحیوانیة ھى العنصر الرئیسي فى 

كما أقبل فنانوھم على ، خشبیة والعاجیةزخارف مصنوعاتھم ال
استخدام ھذه الرسوم فى زخارف الخزف الفاطمي ذى البریق 

   المعدني الذى أجادوا صناعتھ .
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  سلطانیة خزفیة من العصر الفاطمي )1شكل (

ظھرت بعد ذلك الكثیر من الطرز الفنیة اإلسالمیة فى الدویالت 
المتعددة التى دخلت تحت لواء اإلسالم مثل الدولة السلجوقیة والذى 
یرجع الفضل إلى فنانیھا فى إدخال فن صناعة السجاد إلى العالم 

حیث عرف المسلمون السجاد عندما دخلت قبائل ، اإلسالمي
  فى القرنین الثامن والتاسع المیالدي . التركمان الرحل فى اإلسالم

ھـ) والذي ظھرت 648-567والطراز األیوبي فى مصر وسوریا (
ولم یخلف لنا العصر ، فیھ بعض التأثیرات البیزنطیة والسلجوقیة

األیوبي الكثیر من العمائر الدینیة وذلك إلنشغالھم بالحیاة العسكریة 
  والحروب التى تخللت عصر ھذه الدولة .

ھـ) ذات تأثیر 735-615تعتبر الفترة المغولیة فى ایران (كما 
وأھمیة فى تاریخ الفن اإلسالمي حیث دخلت علیھ عناصر صینیة 

  جدیدة .
وھكذا فى الفترات المملوكیة والعثمانیة نالحظ تأثیر الفن اإلسالمي 
بالكثیر من األسالیب الفنیة والثقافات التى تمیز البالد والتى دخلھا 

ً اإلسالم ع لى مر العصور والفترات فمنذ العصر األموي مرورا
ً للفترة العثمانیة .   بالعدید من العصور المختلفة والدویالت وصوال

  الخزف فى العصور اإلسالمیة:
یعتبر فن الخزف من أھم الحرف الفنیة التي مارسھا الفنان العربي 

ك وذل، منذ أن توطدت عالقاتھ باإلسالم في مختلف البالد العربیة
ألن الخزف حقق فكرة الحضارة اإلسالمیة في جوانب متعددة، ومن 
األمر المسلم بھ أن روح اإلسالم السمحة ال تتمشى مع الترف 
واستعمال الخامات الغالیة كالذھب والفضة، ولذلك اقبل الفنانون 
 ً ً عظیما المسلمون وخاصة العرب منھم على فن الخزف اقباال

 ً على مستوى عالي في قیمتھ الفنیة، ولم واستطاعوا أن ینتجوا خزفا
یكتفوا بذلك بل وصلوا إلى أن یكون إنتاجھم الخزفي في األوانى 
 ً والتحف المختلفة  یصلح من حیث الفخامة والجمال ألن یكون بدیال
ألوانى الذھب والفضة وذلك باستعمالھم للبریق المعدني الذي یعتبر 

   .صفة خاصة انفرد بھا الخزف االسالمى
 
ى و ي یحل ارف الت قد تعددت أسالیب إنتاج الخزف كما تعددت الزخ

اجي  الء الزج ت الط األلوان تح م ب تعمل الرس اج  فاس ذا اإلنت ا ھ بھ
ر والتخریم  ذلك الحف الء وك الشفاف، كما استعمل التذھیب فوق الط

دني ق المع ى البری ً عل ال ا فض   .والمین
وم  ل الرس ي عم ة ف ارة الفائق ة والمھ ك أن الدق ارف وال ش والزخ

دل  م ت المختلفة على االوانى بالفرشاة مباشره في ثقة وسیطرة وتحك
ي  ون ف انون متخصص زف فن ز الخ ي مراك ل ف ان یعم ھ ك ى أن عل
المیھ  د اإلس ً للتقالی ا الرسم والحفر یقومون بزخرفة ھذه األوانى طبق
ھ  في النزوع نحو التجرید والتبسیط وإغناء السطح المطلوب زخرفت

س  بوحدات متنوعة و نف دون اإلھتمام  بمطابقة  الشكل الطبیعي وھ
   .ارف النسیج والمعادن والخشباالتجاه الذي نالحظھ في زخ

واء  وقد شمل الخزف جوانب متعددة من احتیاجات الناس الیومیة س
لم  ان المس نع الفن د ص ة  فق إن كانت ھذه االحتیاجات خاصة أو عام

ض بالطات الخزف على أشكال مختلفة لكسوه الج ذلك بع دران  وك
الطین  حون والس ؤوس والص داح والك اجین واألق ب والفن المحاری

   واألكواب والقواریر واألباریق واالزیار والمسارج.
ً منذ   ً عظیما وقد تقدمت صناعھ الخزف في العصور االسالمیھ تقدما

ً كثیرة ذات تراث عریق في مجال ھذا الفن  أن فتح المسلمون أقطارأ
ً إیران و العراق ومصر والشام وتم إنشاء المدارس الفنیة وخصوصا

  .في عھوده المزدھرة ودب اإلنتعاش في كافة مرافق الحیاة
ومما یمیز ھذا العصر الروح المقدسة التي اقتضتھا الحكمة  

اإلسالمیھ في نشر العقیدة الجدیدة  بنبذ عبادة األصنام مما دفع الفنان 
والحیوانیة بشبكة من  المسلم أن یغطى تماثیلھ وصوره األدمیھ

الزخارف الرائعة الجمال التي من شأنھا أن تعید صیاغة العمل 
وتخرجھ عن طبیعتھ اآلدمیھ والحیوانیة  فجناح الطائر یتحول بقدرة 

  !!ابتكاریة إلى فرع نباتى أنیق
ولم یكتف الفنان المسلم بزخارف األرابیسك المعروفة بل اقتبس   

ً من الوحدات الزخرفی ھ من الفن الصیني حیث كانت معظم كثیرا
أقطار اإلمبراطوریة اإلسالمیة تستورد كمیات كبیرة من الخزف 
الصیني العریق وھذا ما أكدتھ تنقیان حفریات البحث األثرى في 
الفسطاط وسامراء وغیریھما من مراكز اإلنتاج الفني في عھود 

   .اإلسالم المختلفة
ف في بدایة القرن التاسع وقد قامت نھضة إسالمیة في صناعھ الخز

المیالدي/الثالث الھجري, ویرجع المؤرخون سببھا ,إلى التحف 
الخزفیة التي استوردھا الخلفاء العباسیون من الصین في عھد أسره 

م، وقد أجاد الفنانون 908ھـ/618تانج والتي حكمت الصین ما بین 
 یل المسلمون تقلید ھذا النوع من الخزف لدرجة أنھ یصعب بل یستح

أحیانا التمییز بین ما ھو أصلى من الصین وما ھو محلى إسالمى 
فقد ابتكر المسلمون األوانى الخزفیة ذات البریق المعدني لتكون 
ً لألوانى الذھبیة والفضیة التي حرم اإلسالم استعمالھا، وھذا  بدیال
الخزف ذي البریق المعدني ھو فن إسالمى خالص وانتشر ھذا 

باقي أنحاء االمبراطوریة االسالمیة وخاصة  النوع من الخزف في
في مصر حیث عثر بین أطالل الفسطاط على عدد وفیر منھا ترجع 
إلى العصر الطولوني كما اشتھر إقلیم جاروس االیرانى وكذلك 

وتمیز بزخارف ، إقلیم خراسان بإجادة ھذا النوع من الخزف
  العناصر الحیة والكتابة في نقوشھ اإلسالمیة.

تشر الخزف في مصر في العصر الفاطمي وتعددت كما ان 
موضوعاتھ الزخرفیھ حیث انفردت زخارفھا برسوم تشكیالت من 
األرابیسك الرائعة ممتزجة بالخطوط والكتابات ورسوم الحیاة 
الشعبیة المصریة كموضوعات متكاملة تتوسطھا في بعض األحیان 

   .صور لشخصیات معروفھ في الحیاة العامھ

  
  )2شكل (

قد تعددت أسالیب صناعھ الخزف وأسالیب زخرفتھ أیضا وتعددت و
أیضا أنواع الخزف في كافھ العصور اإلسالمیة خاصة في العصر 

  .... العباسي والفاطمي
األشكال المختلفة و وقد قام الباحث بعمل تجارب یحاكى بھا التقنیات

فى الخزف اإلسالمى ،حیث اختار بعض األشكال العصور 
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مختلفة وقام بمعالجة سطحھا الخارجى بصورة معاصرة اإلسالمیة ال
التطویر. وھنا استخدم الباحث و لیحقق فكرة الجمع بین األصالة

  تقنیة البریق المعدنى لكى یعالج بھا أسطح األشكال من الخارج .
  المراحل التى تم اتباعھا لتطویرأسطح األشكال الخزفیة اإلسالمیة: 

 مرحلة التفكیر: -1
نذ البدء ھو كیفیة إعادة زخرفة األشكال الخزفیة كان التفكیر م

إعادة معالجة األسطح سواء بمعالجة لونیة و اإلسالمیة 
  مختلفة أو نوع زخارف مبنى على التصمیم الحدیث. 

اختیار أشكال مجسمة إسالمیة  التجربة األولى:  )1
واستبدال الزخارف الموجودة على سطحھا بأخرى 

 luster تزال داخل الفرن بحدیثة، مع تجربة تقنیة االخ
glaze و التى ینتج عنھا درجات مختلفة من البریق

 المعدنى.
مرحلة البحث ورسم االسكتشات التخیلیة(التجربتین األولى  -2

 والثانیة):
تم البحث عن بعض األشكال المختلفة من نماذج الفن 

السلطانیات، ، األطباق، المتمثلة فى الفازاتو اإلسالمى
غیرھم .و قد تم اختیار ھذه األشكال و اواتالمشك، األباریق

للتجربة  الختیار من بینھم أفضل ما یتناسب معھ تطبیق 
التجارب علیھ ،و تم رسم السكتشات التخیلیة ألشكال 

تحدید المقاسات التى و الزخارف التى سوف تطبق علیھا
  سوف تنفذ بھا.

  لھا:االسكتشات التى تم عمو التى تم اختیارھااألربعة األشكال 

          
  )3شكل (

                 
  )4شكل(

          
  )5شكل(
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  )6شكل(

  مرحلة التشكیل: -3
الثانیة على دوالب و تم تنفیذ األشكال الخاصة بالتجربتین األولى 

خزفى خشبى بالمقاسات المتفق علیھا باستخدام طینة أسوانلى 
  ار)و ذلك لسببین:% جروج(كسر فخ20مضاف إلیھا نسبة 

 سم.30عدم انھیار األشكال التى تعلو عن  -1
 تحمل القطع للصدمات الحراریة أثناء الحریق المختزل . -2

یومین ألشكال و حیث تم االنتھاء من التشكیل فى یوم واحد ألشكال
تم عمل مرحلة إزالة و اخرى كما تم تشكیل شكل فى ثالثة أیام،

  األشكال فى یوم الحق .عمل الكعب (الجرد) لجمیع و الزوائد

  
األشكال األربعة بعد تنفیذھم على عجلة الخزاف حیث تم ) 7شكل (

عمل القاعدة فى و إزالة الزوائدو تنفیذ القطعة على الدوالب فى یوم
  الیوم التالى

  التجفیف:و مرحلة الزخرفة-4
اعتمدت الزخارف على بعض األدوات التى ساعدت فى عمل  

مة حیث تم استخدام حقنة حدیدیة یتم تركیب أشكال متكررة ومنتظ
وشوش لھا حتى تخرج الزخارف الطینیة على ھیئة أشكال مختلفة 

.كما تم استخدام نوع من (extroader)یتم تغییرھا بتغییر الوشوش
األدوات على شكل ختم تعطى زخرفة متكررة من الزخارف 

  (stamps).الغائرةو البارزة

      
  

        
  ألشكال األربعة بعد إضافة الزخارف الطینیة لھا.ا) 8شكل (

  مرحلة الحریق األول(البسكوت): -5

  
  شكل الفرن بعد فتحھ) 9شكل (
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الثانیة) على درجة و تم حریق األشكال الخاصة (بالتجربتین األولى

حیث كانت نتیجة الحریق جیدة واألعمال ، م فى فرن متوسط950
ً ولم یحدث أى كسر أو ان بعاج أو شرخ بأى شكل من نضجت جیدا

  األشكال.
  مرحلة تطبیق الطالء الزجاجى: -6

كان فى اختیار الطالءات الزجاجیة ضرورة فى استخدام الخلطات 

المركب بھا األكاسید المعدنیة مثل (النحاس،كربونات النحاس، 
الحدید، نترات الفضة، البزموت) وذلك إلعطاء نتیجة بھا (البریق 

  لوضع بعض الخامات المعدنى) ،باالضافة 
و األكاسید الملونة األخرى التى تساعد على تغیر الدرجات اللونیة 
فى كل نتیجة.و قد تم تطبیق الطالء عن طریق تقنیة الرش باستخدام 
مسدس رش، مع استخدام الفرشاة إلعطاء بعض التأثیرات لبعض 

  القطع، واستخدام السكب لملء األشكال من الداخل.

    

    
  بعد طالئھم باستخدام مسدس الرشو األشكال األربعة أثناء) 10(شكل 

  مرحلة حریق الطالء الزجاجى:-7
م بداخل فرن كھربائى 970تم حرق األعمال فى درجة حرارة 

متوسط ،مع القاء المواد التى تحدث أدخنة ناتج عن الكربون وذلك 
م نزول الحرارة،وقد تو م بعد  اغالق الفرن700عند درجة حرارة 

حتى و على عدة مراتو القاء (االفونیا) بدءا من الدرجة المذكورة
  م.وتم فتح الفرن فى الیوم التالى.600درجة 

 :صور األعمال بعد الحریق والصور األصل 

     
  )11شكل (

  
  )12شكل (
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  :Results النتائج
ملیئة بالمعلومات إن الخزف اإلسالمى قد ترك لنا تركة كبیرة  -1

والنتائج المختلفة والتى من خاللھا نستطیع إحیاء ھذا النوع من 
الفنون فى صور مختلفة، حیث توجد أعداد كبیرة من الخزفیات 

األماكن األخرى سواء فى مصر أو و اإلسالمیة فى المتاحف
خارجھا والتى مدون علیھا بعض المعلومات التى تعرفنا بھذا 

 سالمى الذى أنتج فیھ.بالعصر اإلو المنتج
إن الخزف اإلسالمى قد ترك لنا العدید من التقنیات المستخدمة  -2

زخرفة الخزف والتى نستطیع من خاللھا تطویرھا و فى إنتاج
للحصول على نتائج خزفیة جدیدة، مثل تقنیة البریق المعدنى 

الرسم تحت الطالء الزجاجى و والرسم فوق الطالء الزجاجى
ھى تقنیات تعطى كل منھا نتائج تختلف عن و، غیرھاو الشفاف

 األخرى مما یعطى تنوع واضح فى نتائج األسطح الخزفیة.
ترك لنا الخزف اإلسالمى عدد ال حصر لھ من األشكال  -3

الخزفیة بمختلف استخداماتھا والتى تساعدنا على سھولة إیجاد 
السلطانیات، األوانى، ، تصمیمات  ذو ھویة.ومنھا األطباق

 القدور، النرجسیات، وحدات اإلضاءة وغیرھا. البالطات،
   -:Recommendations  التوصیات

بلورتھ فى أرجاء العالم اإلسالمى و االھتمام بالخزف اإلسالمى -1
ومحاولة إحیاءه مرة أخرى لیقدم بصورة معاصرة تجمع بین 

 الھویة األصلیة والحداثة.
مثل االھتمام بالمتاحف التى یتواجد بھا الخزف اإلسالمى  -2

متحف الخزف اإلسالمى و متحف الفن اإلسالمى بباب الخلق
بالجزیرة، وفتح أبوابھم للجمیع للتعریف بثقافة الفن اإلسالمى 

 بشكل عام والخزف بشكل خاص .
االھتمام بوضع مادة للخزف اإلسالمى فى كلیات الفنون  -3

المختلفة للتعریف عن ھذا المجال الواسع ومساعدة الطالب 
بھ لالستفادة منھ إما بطریقة مباشرة أو باالقتباس  على االحتكاك
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