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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
العدید من الخامات الطبیعیة التى تتالئم وبیئتنا المصریھ من خامات ارضیھ ومائیھ ان هللا سبحانھ وتعالى خلق لنا  

ن الفنان البدائى اول من ، فاِ  ، فیتبقى لنا عملیة توظیفھا كما فعل اجدادنا الفراعنھ من قبل وزراعیھ وكذلك حیوانیھ
ثم تنوع استخدام الفنان المصرى  ، كان لھ السبق فى توظیف الخامات البیئیھ فى الرسم على الجدران والنحت

  .القدیم لمواد البناء والتكسیھ فى انشاء وتجمیل عمارتھ 
ال انھ حان الوقت للبحث عن خامات الھویھ فرغم التقدم التكنولوجى الذى یشھده العالم كنتاج من نتائج العولمھ اِ 

بھ والبحث عن اسالیب جدیدة  لخفض المصریھ وما یمیزھا من خامات بیئیھ بسبب الموقع الجغرافى الذى انفردت 
  .التكلفة وتحقیق اقصى استفادة من الخامات الطبیعیة نتیجة استخدام مواد ذات خواص متمیزة 

، كما أنھ یعتبر من أفضل  ن للخزف قیم جمالیة وأقتصادیة حیث أنھ خامة طبیعیة متوفرة فى البیئة المحلیةا
، كما أنھ خامة  وغیر مسامیة فیتحمل األمطار والرطوبة دون تلف الخامات لتكسیة العمارة حیث أنھ خامة صلبة

فھو بذلك یحقق تكامل فنى یتناسب مع تغیر فى شكلھ أو ألوانھ الجذابھ ، معمرة یمكن أن یبقى ألعمار طویلة دون 
  .البیئھ المحیطھ بھاأھمیة الناحیة الجمالیة والوظیفیة واألقتصادیة التى تؤدى اِلى نجاح العمارة والترابط بینھا وبین 

حیث ان التوجھات العالمیھ فى مجال الفنون وتنسیق البیئھ تتجھ للعودة للبیئھ والطبیعھ وتطبیق علوم المورفولوجیا 
،  الفن البیولوجى فن االرض ، على كل من الفنون والعمارة حیث ظھرت مصطلحات جدیدة مثل الفن البیئى ،

ؤكد على اھمیة ھذا االتجاه ومن ھنا كان سبب اختیارى لخامة الخزف العماره الخضراء وفنون االستدامھ ت
فھى تساعد المصمم بما توفره من مظھر وملمس ولون أن یبدع وأن یعبر عن كل وتوظیفھا فى العمارة المعاصرة 

  .ما یرید اِظھاره فى التصمیم بكل سھولة وبكل اِتقان 

 القیمة الجمالیة  
Aesthetic Value  
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 الخامات الطینیة
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  Introduction: المقدمة
نعكاس الحقیقى لمقدار التطور الذى یحدث فى ا لعمارة ھى االِ

حینما وصف " مارتن لوثر"المجاالت األخرى حیث لم یخطئ 
" فیكتور ھوجو"العمارة بأنھا سجل لعقائد مجتمھ ولم یخطئ 

بوصفة العمارة أنھا سیمفونیة عظیمة خالدة من الحجر ، ولم یخطئ 
ا المرآة الصادقة التى حینما وصف العمارة بقولھ أنھ" شكسبیر"

تعكس علیھا ثقافة الشعب ونھضتھ ورقیھ ، والعمارة الجیدة ھى 
التى تمتلك القدرة على نقل الشخص اِلى مستوى مختلف من الوعى 
الفنى والجمالى وھى التى تؤدى الى تنشیط نفوسنا فیصبح المبنى 

 حیث انھا شكل فنى ینتسب اِلى مملكة الجمالكتلھ فنیھ تعبیریھ ، 
فكانت ترى العمارة أنقى أنواع الفنون باستخدام المواد فى الفراغ ، 

على أھمیة المنفعة فى التقییم " كانط"المنفعة واالستخدام حیث أكد 
بداع المعمارى ال الجمالى ،  فھى على مشارف دورة جدیدة لالِ

ً على مدى موائمتھ وتفاعلھ  تعتمد على جمال المنتج فقط ولكن أیضا
لبیئى المحلى والكونى ، حیث یتفاعل العمل ومستعملوه مع المحیط ا

ً مع المحیط الطبیعى بما فیھ من خواص  ً ووجدانیا ً ومادیا عقالنیا
  .وتشكیالت 

ستخدم الطین فى تكوین الخزف منذ عصور قدیمھ فى مصر وقد اُ 
ُ  وأخد یتطور وخاصة فى مصر األسالمیة ستخدم على ھیئة وأ

بالطات معماریة تكسى بھا الجدران حتى أزدھر فى العصر 
على استعداد ان یأخذ أى شكل یطلب منھ وھو حیث انھ الفاطمى 

رخیص ووفیر االِ اننا یمكن أن نصنع منھ أشیاء ذات قیمة عالیة 
ً من ھذة البالطات القیمة ویملك المتحف األسالموغالیة   ى بعضا

كونھ خامھ معمره فھو من أفضل الخامات فى حتى اآلن ونظرا ل

  .تكسیة العمارة 
 Statement of the Problem: مشكلة البحث

افتقار المیزة االقتصادیة للخزف المستخدم فى المعالجات التشكیلیة 
  .الحدیثة 

  Objectives :أھداف البحث
  :یھدف البحث الى 

االماكن العامة تناول القیم الجمالیة والتشكیلیة للخزف فى  - 
 .والمسطحات المعماریة 

  . ایجاد حلول جدیده للتصمیم البیئى بأستخدام الخزف  - 
االستفادة من خامة الخزف الغیر مستغلھ فھى تعیش وتعمر مده  - 

 .كبیره من الزمن عن الخامات الصناعیھ
االھتمام بالبیئة الطبیعیة بما تتضمنھ من خامات واالستفادة منھا  - 

 .رة المعاصرة فى تكسیة العما
 .امات الطبیعیھ بطرق عدیدة ومیسرةسھولة الحصول على الخ - 
االستفاده من العمالھ المصریھ المدربھ فى فتح مجاالت عمل  - 

 .جدیده 
  Methodology :منھج البحث

یستخدم البحث المنھج الوصفى التحلیلى والمنھج التجریبى فى 
  .الدراسات التطبیقیھ 

 Delimitations: حدود البحث
  .على العمارة فى مصر تطبیق البحث 

 Theoretical Framework :االطار النظري
  :القیم الجمالیة فى العمارة 

یتحقق الجمال المعمارى من خالل الصدق للمواد ونقل األحاسیس 
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فالجمال ھو الحقیقة والتعبیر الصحیح للمواد المتوفرة بحیث 
ً ، كما حدد حسن فتحى  ترضى االعتبارات الجمالیة والوظیفیة معا
األسس التى قامت علیھا فلسفتھ فى االستخدام األمثل لمواد البناء 

لبیئة المحلیة وتوفیر طابع محلى فاِن كان الطبیعیة المتوفرة فى ا
ً عن  ً ومعبرا ) الوظیفة المطلوبة –البیئة  –المواد (التصمیم مناسبا

فأنھ والبد أن یكون جمیالً ألن الجمال ھو التوافق والوحدة 
أن الجمال ھو تناسق كل األجزاء مع " ألبیرتى"والتألف كما قال 

ناسب وترابط ، بعضھا ، بحیث تتالئم مع بعضھا البعض بت
وبرغم تعدد الرؤى واالتجاھات فى النظر اِلى مسألة الجمال فاِن 
ً وراء تشخیصھ ومعالجتھ  االھتمام بھ ومحاولتھ دراستھ سعیا
ً بعد یوم حیث أن للجمال مقاییس تختلف باِختالف البیئة  یزداد یوما

  .الثقافیة والطبیعیة التى یعیش فیھا المجتمع 
  :القیمة األقتصادیة 

ھى تصور معیارى ، یعنى العالقات بین الوظائف المطلوبة 
والتكالیف المنفقة فى تحقیق تلك الوظائف ، أى العالقة بین التكلفة 
ً لیس بالضرورة  والمنفعة بمعنى أن أكثر التصمیمات اقتصادا
التصمیم الذى یُنفذ بأقل تكلفة ، ولكن التصمیم االقتصادى ھو 

  .الغرض الذى صمم من أجلھ  الذى یعطى أكبر عائد لتحقیق
  Claysالطینات 

الطینة معدن بلورى البناء ولكن ال یمكن رؤیة البلورات المنفردة 
) Clay(على ال ) طین(والشائع اِطالق كلمة _ بالعین المجردة 

ً وتنقل  وھو ناتج لتحلل الصخور الناریة كما تم توضیحھا سابقا
لترسب فى األنھار والبحار، وقبل أن تنقل من مكانھا األصلى 
كانت معدن نقى كمعدن الكاولینیت والناتجة من تحوالت الصخور 

بعد تحللھا والتى تؤثر بھا   Softالناریة، والتى تصبح لینة 
ل باألأنھار أو الثلج أو البحار، مما عوامل التجویة والماء لتنتق

یعمل على طحن دقائق الطین واِكتسابھا شوائب وفقد بعض 
ً فى مساحات ال تكون فیھا  المعادن المرتبطة، ثم ترسب أخیرا
اِنتظام حجم الدقائق وتكون متدرجة من الخشن اِلى الناعم مع 

ً م ً، فالطینات الرسوبیة نادرا ا تكون تنوع فى اللون والتركیب أیضا
متجانسة فى المساحات الواسعة، لذا یكون من الضرورى تركیب 

ً لتكوین منتج ثابت    .بعض الطینات معا
) طینات أولیة(أما الطینات التى تتكون فى مكانھا األصلى تسمى 

ومنھا الكاولین، والطینات  Residualأو متبقیة أو متخلفة 
طینات (مى المنقولة من مكانھا األصلى وترسب فى أى مكان تس

مثل طینات الكرة والمارل ) Sedementaryثانویة أو رسوبیة 
  .األحمر وطینات الخزف الحجرى 

 :أنواع الطینـــــات 
  :الطینات الطبیعیة  ـ١
ھي خامة طبیعیة تأتي من األرض، وتتكون بتأثیر عوامل التعریة  

للصخور الفلسباریھ وھي أنواع من الصخور تحتوي في تركیبھا 
مجموعتي السلیكات وااللومنیوم لذلك تسمى الطینات كیمیائیا على 

  ) .بسیلیكات االلومنیوم المائیة ( 
  :وتنقسم الطینات الطبیعیة إلى قسمین رئیسیین 
     طینات ثانویة   ،     Primary Clay    طینات أولیة  
 Secondary Clay .  
  :  Primary Clay    الطینات األولیة) ١

موجودة في باطن القشرة األرضیة في الجبال وھي طینات 
والودیان على ھیئة عروق حجریة متحللة وتفصل ھذه العروض 
بواسطة آالت خاصة، وھي الطینات التي تخلفت وبقیت في مكانھا 
حیث تكونت من تحلل الصخرة األم ولم تنتقل إلى أماكن أخرى 

ومن أمثلھ  وتتمیز بالنقاء والبیاض وتحمل درجات الحرارة العالیة
  :تلك الطینات 

  : Kaolinطین الكاولین        
ً على الشوائب وبسبب ھذه   یعتبر أقل أنواع الطینات احتواءا

الخاصیة یستخدم على نطاق واسع فى أغلب المنتجات الخزفیة ذات 

اللون األبیض أو الفاتحة اللون بعد الحریق، فى حین أن معظم 
ً، یتنوع من األبیض الطینات الثانویة بعد الحریق  ً ملونا تعطى منتجا

  .الشاحب الكریمى ودرجات األصفر والبنى واألحمر 
كاولین كالبشھ من أسوان ( وفى معظم أنواع الكاولینات المعروفة 

تتصف حبیبات الطین ) كاولین األلفى أو السباع من سیناء_ 
ً مما یجعلھا أقل مرتبة  الداخلة فى تكوینھ بكونھا كبیرة الحجم نسبیا
من الطینات الثانویة من حیث القدرة التشغیلیة وقوة التحمل 

  . ق المیكانیكیة قبل الحری
ومن المعروف أن المحتوى من أكاسید الحدید والتیتانیوم ھو 

فالطینات التى تحرق لتعطى . المسئول عن اللون الناتج بعد الحریق
لون أبیض ینبغى أن یكون محتوى األكاسید االمعدنیة الملونة بھال 

ً فى % ٠٫٧٥ال یتعدى  ً فحجم البللورة الكبیر نسبیا ً وأیضا تقریبا
سبب فى تقلیل اللدونة وقوة التحمل فى مرحلة ما قبل الكاولینات یت

الحریق، مما یسبب فى تقلیل نسبة االنكماش أثناء عملیة التجفیف، 
ً بنسبة مئویة بین  حسب نوع الجسم %  ٣:٥وعادة ما یكون انكماشا

وبعض الطینات الثانویة ذات الحجم الحبیبي األقل تكون ذات نسبة 
مشاكل فى األجسام التى تدخل فى انكماش أعلى مما یسبب بعض ال

  .تركیبھا مثل األلتواءات والشروخ 
یتسم باللون األبیض النقي نظرا ألنھ من الطینات األولیة التي ال 
تحتوى على شوائب بسبب بقائھ فى اماكن تحولھ ونادرا ما یستخدم 
طین الكولین بمفرده ألنھ ال یتمتع بمرونة كبیره والزبیة أثناء 

فھو یستخدم عاده بعد إضافة مواد تحسن من خاصة  التشكیل لذلك
التشكیلیة ویشكل فى الغالب باستخدام الضغط او الصب فى 

  .القوالب
  : Secondary Clay الطینات الثانویة

ً الطینات الرسوبیة أو الطینات المنقولة وذلك ألنھا      تسمى أیضا
ألم انتقلت من موقع تكونھا األصلي وابتعدت عن مكان الصخرة ا

بعد أن انفصلت عنھا وذلك بواسطة العوامل الجویة المختلفة، 
ً للمعادن  وتحتوي على الكثیر من الشوائب ولھا ألوان مختلفة تبعا

  :ومن أھم أمثلھ تلك الطینات  والشوائب الداخلة في تركیبھا
   :طین البول كلى

یمیل لونھ إلى اللون الرمادي بدرجاتھ قبل الحریق واالصفر الكریم 
عد الحریق ویمتاز بشدة الالزبیة والتماسك وقوه االلتصاق كما أن ب

لھ معدل انكماش كبیر جدا لذلك یفضل إضافة مواد أو طینات 
  .أخرى إلیھ لتحسین خواصھ التشكیلیة

  :  Aswan Red Clayطینة أسوان الحمراء       
طینة تحتوى على نسبھ أكسید الحدید األحمر وتوجد على شكل  ىھ      

طبقات وعروق فى المحاجر، وتتواجد في مصر تحت اسم الطین 
األسواني حیث یرجع سبب االسم الى مكان االنتشار والتواجد فى 

لونھا من األحمر القاتم الى األحمر الفاتح    شمال أسوان ویتدرج
كھا ونعومھ ملمسھا وارتفاع كما تمتاز ھذه الطینة بشدة تماس

لدونتھا لذلك فھي صالحة للتشكیل منفردة اال انھ یمكن إضافة 
بعض الطینات أو مواد أخرى إلیھا لتحسین خواصھا الحراریة أو 

  .للتقلیل من نسبة انكماشھا
تعتبر طفالت أسوان وخاصة الحمراء من المكونات الرئیسیة 

لخزفیة، حیث تتمیز الشائعة االستخدام فى اِنتاج األجسام ا
ً وقوى  بمالءمتھا لمراحل التشغیل المختلفة، من لدونة عالیة نسبیا
نتاج أثناء  میكانیكیة قبل الحریق، تعمل على خفض الفاقد فى االِ
مراحل التشغیل، كما تتمیز بلون دافئ بعد الحریق ویرجع ذلك اِلى 

  .فى تركیبھا) وبخاصة الحدید(ارتفاع نسبة الشوائب 
ً حیث یمكن ویمكن  ً طبیعیا ً خزفیا اعتبار طینة أسوان الحمراء جسما

تشكیلھا بدون أیة اِضافات لتوفر خصائص اللدونة المناسبة والقوى 
  .المیكانیكیة العالیة واِمكانیة تسویتھا عند درجات حرارة مناسبة 

   :الطینات المركبة )  ٢
تحسین وھى الطینات التي یتم إضافة مواد الى تركیبھا بھدف 

  :الخواص التشكیلیة لھا ومن أھم أمثلھ تلك الطینات
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    :طین البورسیلین   
من الطینات المركبة التي ظھرت وانتشرت في الشرق األدنى منذ  

القدم وھى مركبھ فى األساس من طین الكولین والسیلیكا والفلسبار 
حیث تتسم بالصالبة واللون األبیض الناصع وقد ینفذ من خاللھا 

عند تشكیل اعمال خزفیة رقیقة منھا الحتوائھا على نسبة  الضوء
  .سیلیكا كبیرة وارتفاع حرارة الحریق 

  :الطین المزجج   

كان اول ظھور لتلك الطینة فى مصر تحت اسم الطینة المصریة  
المزججھ حیث یتم تركیبھا فى االساس من السیلیكا وكربونات 

قوالب وتترك لتجف فى  تشكل الصودیوم وطین البول كلى ثم
لتحرق بعد ذلك فیظھر السطح المع مزجج كما لو كانت مغطاة 

  .بطبقة زجاجیة 
  :خطوات تنفیذ الخزف 

:خطوات تنفیذ الخزف ٤الى  ١شكال األتوضح 
  

    
بشكل تجریدى باستخدام خامة تصمیم مقترح لرسم حیوان ) ١رقم(شكل 

  . الخزف فى التنفیذ
الحدید على رش البطانة الملونة وذلك بخلطھا مع أكسید ) ٢رقم (شكل 

  .یتمكن الرسم علیھا حتى " سورناجا"سطح بالط 

    
بألوان األكاسید " سورناجا"تنفیذ التصمیم على بالطات ) ٣رقم(شكل 

عملیة الحریق ثم ترش وذلك قبل " سم ٨٠*٦٠"بأبعاد ) أوكر- كوبالت(
 .الفرن  شفاف ثم تتم عملیة الحریق داخلطبقة من الجلیز ال

  .لحریق االتصمیم السابق بعد اتمام عملیة ) ٤رقم(شكل 
 

  
  :استخدام الخزف فى تكسیة العمارة 

تعتبر خامة الخزف من أعرق وأفضل الخامات التى یمكن أن 
ً فى العمارة الخارجیة  ً عندما توظف جیدا ً وجماال تضفى سحرا

ً جمالیة والداخلیة  فى شكل تكسیات أو لوحات خزفیة تضیف قیما
للمبنى وللشكل المعمارى ككل كما أن لھا قدرة على استیعاب 
مشاكل العمارة المرتبطة باألداء الوظیفى وكذلك قدرتھا على 

ً مع الشكل المعمارى ، شكل )٥(شكل   .التشكیل المنسق عضویا
)٦(  

ُستخدم البالط والوحدات الخزفیة المختلفة فى تكوینات متعددة  كما ا
لتكسیة الحوائط فى العمارة الخارجیة لكونھا خامة طبیعیة ذات 

ً الن من المعروف أن  مظھر وألوان جذابة، كما أنھا أكثر عملیا
مصر محاطة بالصحراء الشرقیة والصحراء الغربیة وشبة جزیرة 
حمل باألتربھ  ُ سیناء مما ساعد أن الجو فى معظم األحیان یكون م
والرمال وعلى سبیل المثال مدینة القاھرة محاطة بتالل المقطم 
وصحراء حلوان وصحراء الھرم لذلك تتراكم األتربة على 

صة األسطح الخشنة نتیجة ھبوب المنشأت بمضى الزمن وخا
الریاح المحملة بالرمال واألتربة وتتراكم بكثرة العناكب 

تظھر غیر  والحشرات نتیجة ھذة األسطح وخاصة الفاتحة منھا
  .نظیفة وقاتمة مع الوقت

  

  
  منفذ بخامة الخزف صمیم المقترح لواجھة شالیھالت )٥(شكل 
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وحدة انتظار طفطف منفذة واجھة التصمیم المقترح ل )٦(شكل 

  بخامة الخزف
وعلى العكس بالنسبة للتكسیة بالبالطات الخزفیة المعماریة فأنھا 

كم علیة األتربة والرمال أكثر مالئمة حیث أن سطحھا أملس ال تترا
والحشرات وسھلة فى تنظیفھا وصیانتھا وعالوة على ھذا حاجة 
المنشأت والفنادق السیاحیة فى مصر اِلى نوعیات جدیدة من 
 ً البالطات الخزفیة المعماریة وخاصة المبانى الحدیثة أیضا

ا صفة النفع والجمال فى وقت لنوعیات من البالطات الخزفیة لھ
  .واحد

تحتاج المبانى اِلى بالطات حدیثة ذات مواصفات أفضل وكذلك 
 ً وتصمیمات مبتكرة حیث أن الخزف من أكثر الخامات أرتباطا
ً لتقاربھا وتألفھا مع المبنى وما حولھ والبیئة المحیطة  بالعمارة نظرا
بھ ویعتبر جزء ال یتجزأ من الطبیعة فھو مأخوذ منھا لیتعایش معھا 

لجویة وفعل تأثیر الریاح أو الرمال أو من حیث مقاومتة للعوامل ا
الوظیفى والجمالى فى  الخ مما یحقق األثر...الحرارة أو الرطوبة 

ً لقواعد األنتاج الكمى  وقت واحد مع مراعاة أن یتم التصمیم طبقا
والتوحید القیاسى وباِستخدام الخامات المحلیة حیث یمكن رفع 

  .تشارھا كفاءتھا وتقلیل تكالیفھا مما یساعد على ان
  

  :Conclusion ةصالخلا
 .أھمیة دراسة النواحى االقتصادیة فى التكسیة المعماریة  •
مالئمة البالطات الخزفیة لمقاومة عوامل التجویة  •

 ) .الرطوبة_الكیماویات_التشقق(
أھمیة مراعاة جمیع ما تشملھ البیئة والمكان عند وضع  •

 .التصمیم لكى یتالئم معھا 
 .ظیفیة فى تصمیم البالطات الخزفیةوالوتحقیق القیم الجمالیة  •
تؤثر دراسة الخامات الداخلة فى صناعة البالطات الخزفیة  •

 .على المنتج النھائى من حیث مطابقتھ للمواصفات القیاسیة 
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