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  :Abstractملخص البحث 

ھ  بال شك تاریخ الخزف  تحكم فی ى ی د -فى الشرق األقص ى حد بعی ر  -إل دمت عب ى ق ى الصین، والت األحداث ف
العصور مصدر للدینامیكیة الثقافیة لكل المنطقة. كان من الطبیعى أن یتأثر الخزافیین فى المناطق المجاورة بشكل 

ة میم والتقنی ى التص أثی، كبیر بالمعاییر الصینیة المتقدمة ف داخل ت ذا الت ة وأصبح لھ راء وحیوی ھ ث تج عن ر ن ر مثم
صناعة الخزف المتقدمة فى الصین ال تنتمى إلى ثقافة ما قبل التاریخ التى تفتقد إلى القیم الجمالیة  للطرز األصلیة.

التحسین فى عملیات اإلنتاج ووضوح الشكل ھى أھم ما میز الطراز و وال عالقة لھا بالتطور التكنولوجى التالى. 
مھارات الحریق انتاج دقیق للغایة. وبالتالى حتى ، الجلیز، أنشأ التطور التدریجى فى اإلنتاج الصینى فى الخزف .

ى 10-7وقت أسرة تانج ( ؤثرة ف ة م ى قم دم وصل إل ذا التطور المتق ة. ھ ادن الثمین م) أصبح الخزف ینافس المع
  لنقاد لمست قمة الفن.م) والتى فى راى كثیر من ا13-10اإلنتاج التالى من أوانى بورسالن أسرة سانج (

ھ ك لثرائ رى وذل زف األخ ً أنواع الخ ى ، بدأ البورسالن یأخذ مكانھ الحدیث بین أشكال الخزف مستبعدا وع ف والتن
ً . 20-17(، م)17-14الشكل والتصمیم. أوانى خزف مینج وشینج ( ُ على الخامات القیاسیة نسبیا   م) اعتمدت أساسا

ً  –بنھایة القرن الثامن عشر  ات  –أیضا ً لإلحتیاج ا رف تبع أصبحت الصادرات الصینیة من الخزف تصمم وتزخ
األوروبیة. موجات متوازیة متكررة من التأثیر جاءت لتترك بصمتھا على الخزف اإلسالمى فى الشرق األدنى . 

ى الت دل عل ً للصین فى البراعة الفنیة . كذلك وجدت بعض اآلثار والتى ت ارة والذى یعد (الشرق األدنى) منافسا ج
رق آسیا، الھند الصینیة، إلى الیابان وب ش ل جن رب، وأرخبی ى الع د وأراض ى الھن رب إل ى الغ م إل ى ، ث ى إل حت

  الجنوب إلى الساحل الشرقى فى افریقیا .
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  :Introductionمقدمة 
الخزف على مستوى العالم كان أرضى وغیر متزجج حتى ظھور 

سنة  500خزف الحریق العالى . والذى یرجع ظھوره إلى حوالى 
صین . منشأ ھذا النوع من الخزف فى الصین غیر ق.م. فى ال

محدد تماما لبعد الفترة الزمنیة . نستطیع فقط أن نخمن الكبفبة التى 
  تم بھا صنع المنتجات والتقنیات المستخدمة . 

فى محاوالتھم لتنشیط خاماتھم بروح مثالیتھم فان خزافى الصین 
م استخدامھ طوروا منذ زمن مبكر تقنیة متقدمة بشكل واضح عما ت

  فى أى مكان.
وھذا ، یوجد سمو ملحوظ فى أوانى الخزف الصینى القدیم

بالحصول على سر طریقة أفران الحریق العالى . تعلم خزافى 
الصین انتاج الخزف المتزجج الحجرى وتغطیتھ بطالء زجاجى 

  كخطوة ھامة تجاه التصنیع النھائى للبورسالن.، متین

  :Statement of the problemمشكلة البحث 
دورنظم انتاج الخزف الصینى القدیم فى تطویر التصمیم  -1

  وعالقة ذلك بالحیویة والتنقیة ووضوح الشكل.، والتقنیة
، توظیف المتغیرات المختلفة والدقیقة فى صناعة الخزف -2

  للوصول لمنتج یتمیز بكمال الشكل والتقنیة.

  :Objectivesف البحث اھدا
لتى استخدمھا الصینیون فى محاوالتھم دراسة نظم االنتاج ا -1

للوصول لمنتج عالى الجودة منذ ، لتنشیط خاماتھم بروح مثالیتھم
  زمن مبكر.

تقنیات   -بشكل واضح  -توضیح ان خزافى الصین طوروا  -2
والحریق ، الزخرفة، التشكیل، متقدمة ودقیقة فى : تجھیز الخامات

  عما تم استخدامھ فى أى مكان.

  حدود البحث :
دراسة الخزف الصینى القدیم فى عصر على البحث  یقتصر

  شینج .، مینج، سانج، تانج، األسرات : ھان

  :Methodologyمنھج البحث 
  یتناول البحث المنھج الوصفى التحلیلى.

 Theoretical Frameworkاإلطار النظرى 
  أوال : الخزف المتزجج المبكر فى الصین

ج فى الصین كان خزافى فى بدایة ظھور الخزف الصلد المتزج
الصین بعیدین تكنیكیا عن خزف الشرق األدنى: الذى تمیز 
باألشكال المطلیة بالطالء الزجاجى المنمتجة منذ مئات السنین مع 

ویرجع ، التحكم فى اللون والملمس وكانوا أكثر تقدما عن الصینین
ذلك إلى الخبرة المتوارثة عبر األجیال فى الطالءات الزجاجیة 

باإلضافة إلى خبرات تكنیك الحریق . ، ینھا باألكاسید المعدنیةوتلو
فحققوا مدى واسع من ألوان الطالءات الزجاجیة والتى تتضمن 

واألزرق من ، واألصفر والبنى من الحدید، األخضر من النحاس
واألرجوانى من المنجنیز . وتعتبر إنجازات خزافى ، الكوبالت

یل على التحكم العالى فى درجة دل –قبل المیالد  –الشرق األدنى 
ومثال على ذلك الجداریات ، الحرارة وجو الحریق داخل الفرن

  Cox، W. E.، 1959اآلشوریة الضخمة . 
ف الحریق العالى فى الشرق عوامل عدیدة منعت تطور خز

واستمر ھذا  ،. أحد ھذه العوامل ھو تصمیم وبناء األفراناألدنى
نھا كانت غیر مصممة لإلستخدام حیث أ، عند مستوى بدائى تقریبا

وال یمكن الحصول منھا على درجات ، الكامل لحرارة الوقود
باإلضافة إلى أن الخامات المستخدمة فى بناء ، الحرارة األعلى

كما أن ندرة الطینات ، األفران لم تكن حراریة بدرجة كبیرة
  الحراریة عامل آخر منع إستخدام درجات الحرارة األعلى .

ة باألوانى الملونة عالیة الزخرفة ذات القیم الفلسفیة فى بالمقارن
كان إنتاج ، مصر وفى مراكز إنتاج الخزف فى آسیا الصغرى

م.) كان  220 – 206الخزف فى الصین قبل عصر أسرة ھان ( 
، كان یتمیز بالقوة فى الشكل، غالبا بدون طالء زجاجى، خشن

  Sir، Garner، H. ،1955وباإلستقامة قى الخط الخارجى. 
ق. م.  3000عجلة الخزاف التى استخدمت فى مصر منذ حوالى 

عرفت بشكل بسیط تقریبا فى العصر الحجرى الحدیث فى الصین 
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. وكانت المعلومات عنھا  من خالل حضارات آسیا الصغرى 
    Charleston، R. J. ،1981ووسط آسیا . 

 أغلب الخزف الموجود من الصین القدیمة ھو ذلك الذى كان
ونحن ال نعرف إلى أى مدى كانت ھذه ، محفوظا فى المقابر

األلوان تستخدم فى الحیاة الیومیة . كانت لوازم المقابر مھمة 
للصینین القدامى بسبب عقیدتھم والتى تمركزت حول عبادة 

تتمیز ، كانت أوانى البرونز ھى اشكال المفابر األساسیة، السلف
  نھ كان لھا معانى رمزیة. ومن المؤكد أ ،ھذه األشكال بالغموض

واألھمیة ، فكرة األوانى الرمزبة ظھرت مبكرا فى فن الصینین
الكبرى التى حققھا الصینیون فى الخزف من خالل تاریخھم تنسب 

واألوانى ، الفخار، الحجر، إلى اإلستخدام المبكر ألوانى البرونز
اء المطلیة باللستر فى الطقوس الدینیة . ویذكرنا ھذا برمز اإلن

 R. L. Hobson ،1925المقدس فى األساطیر األوروبیة . 
أشكال الخزف الذى وجد فى المقابر فى فترة ما قبل أسرة ھان 

كانت أغلبھا مستوحاه بشكل واضح من أوانى ، بالصین
البرونزوكان ھدفھ طقسى ( رسمى ) أكثر من كونھ ألى وظیفة 

  عملیة .
المقابر المبكرة ھذه أخذ فان تطویر أشكال ، ألسباب ما زالت مبھمة

كانت األجسام الطینیة أكثر ، شكل المنتجات ذات الحریق األعلى
والطینات نفسھا أكثر بیاضا . وربما جاء ھذا ، كثافة وأكثر تزججا

، التغییر من خالل المجھود المبذول لتقلید البرونز بكیفیة مؤثرة
فى أوربما جاء ھذا التغییر من تطویر التكنیك فى األفران و

  الخامات المستخدمة وفى تنقبتھا .
، أثناء القرن الثانى أو الثالث قبل أسرة ھان، بأى شكل من األشكال

، غیر منفذة للسوائل، نجح الصینیون فى عمل منتجات كانت كثیفة

ولھا مكسر حجرى . ھذا التطور والذى من المحتمل أنھ حدث 
كان عالمة تدریجیا على مدى فترة من الوقت تؤخذ فى االعتبار 

وبدایة لقرون بھا تقدم كبیر ، لنقطة تحول كبیرة فى تاریخ الخزف
والذى كانت عظمتھ األساسیة ھى ، فى الخزف عند الصینین

 ،Waltersالخزف الحجرى والبورسالن ذوى الحرارة المرتفعة. 
H.B ،1905  

حتى عصر أسرة ھان فان التأثیرات األجنبیة لم تكن مھمة جدا فى 
وبینما استعیر من الشرق طرق تكنیكیة معینة مثل  ،فن الصینین

فان ھذه المنتجات المبكرة تعبر بوضوح عن مفھوم ، عجلة
  الصینین للشكل .

وبالرغم من أن ، أوانى الصینیین المبكرةعادة لھا شكل قوى واضح
الشكل قد تغیر من فترة إلى فترة تالیة لھا إال ان اإلھتمام بزخرفة 

  السطح كان ضعیف .
محبب ، دید من األوانى المتزججة المبكرة كان لھا سطح خشنالع

نوعا ما . بالنسبة للون فان لونھا كان یمیل ألن یكون رمادى أو 
والعدید من النماذج تظھر بھا ومضات  (لسعات) ، برتقالى مصفر

  من اللھب.
بخط خارجى منتفخ ، العدید من األوانى كانت فى شكل اإلبریق

، بالرغم من أن األوانى كانت غیر مجلزة وفوھة ضیقة نوعا ما .
كان بھ ثراء من نماذج الحفر (  –على غیر العادة  –فان السطح 

الحز ) والمالمس . وفى بعض الحاالت یتكرر نموذج الحفر 
بطریقة ما توضح أنھ یتم بواسطة الختم على الطین الرطب . 
سطوح أخرى كان لھا ملمس یشبھ القماش أو مالمس أخرى تبدو 

) . 1أنھا صنعت بضغط حبل على الطین الرطب . شكل رقم (
Charleston، R. J. ،1981  

  

  
  )1شكل رقم (

  

  ثانیا : الخزف المتزجج فى عصر أسرة  ھان 
وصل إلى نموذج ، الخزف الحجرى المتزجج المبكر من أسرة ھان

والذى كان نتیجتھ فى النھایة ھو ، ناضج وبدایة تطور التكنیك
  ن األبیض النقى الشفاف .البورسال

ھذا الخزف الحجرى المتزجج كان فریدا فى الشكل وفى السطح  
وكان ادراك ، ویمثل تقدم عظیم فى فن الخزف . كان الشكل فخم

  الشكل عظیم بدرجة لم تسبق .
أغلب انتاج ھذا الخزف المتزجج المبكر فى عصر أسرة ھان كان 

الخط الخارجى) إما أن والجوانب ( ،أباریق بفوھة ضیقة نوعا ما
تكون مستقیمة أو منتفخة . الشكل كان مؤكد ومحكم ونسبتھ معتنى 

 .R. L األشكال كان یبدو بھا حریة ولیونة .، عالوة على ذلك، بھا
Hobson ،1925  

بالرغم من وجود ، أصبح اإلعتماد على األشكال البرونزیة طفیفا
طع توحى أحیانا أیدى صغیرة أثریة وحلقات على جوانب الف

بالمعدن . تظھر العدید من النماذج معالجة السطح والتى تتكون من 
أشرطة وملمس مطبق على السطح اللین بینما القطعة مازالت على 

مقیاس وامتداد ھذه األشرطة یكون دائما مع ، عجلة الخزاف
 ،Coxوعندما تصاف إلى الشكل فإنھا ال تتغلب علیھ .  ،الشكل

W. E.، 1959    
ف المتزجج المبكر ألسرة ھان نجد استخدام متقن لعجلة فى الخز

الخزاف ونضج وحیویة وتعبیر مدرك عن الشكل . منتجات أسرة 
ً الثبات والنظام (الترتیب) واإلحترام  ھان یبدو أنھا تعكس تماما

ولم تكن المنتجات ، والتوقیر للماضى الخاص بالكونفوشیوسین

ً ما داكنة ول، ھوائیة أو غریبة األطوار أو فردیة كنھا كانت نوعا
  اللون بھا ھدوء ومضبوطة مع إیحاء بالماضى . 

یعطى أحیانا إلى ھذه المنتجات  ( Proto-porcelain )التعبیر 
وھذا صحیح بمعنى أن ھذه المنتجات كانت ، المتزججة المبكرة

بالتحدید سابقة على الخزف األكثر بیاضا و واألكثر تزججا الذى 
    Walters، H.B .،1905 تاله. 

ومن المحتمل أن الجسم المتزجج فى أسرة ھان كان یحتوى فلسبار 
بالرغم من أنھ من المؤكد أنھ یمكن عمل أجسام ، أكثر فى تركیبھ

مشابھة من اتحاد الطین النارى والطین الحجرى والطین األحمر . 
 ،Sir ینقسم إلى نوعین :الطالء الزجاجى فى خزف أسرة ھان 

Garner، H. ،1955  
وھو ، واستخدم ألغراض جنائزیة، بشمال الصین  النوع األول :

طالء زجاجى رصاصى ذو حریق منخفض وطالء قصدیرى 
  أخضر ملون بأكسید النحاس .

وتم تطبیقھ على الخزف الحجرى ، بشرق الصین النوع الثانى : 
، وھو طالء زجاجى بلون بنى إلى زیتونى رقیق، عالى الحریق

  .  (Yue-Yao)ویعرف بأوانى ، آلنومازال ینتج حتى ا
، الخزف الحجرى الصلد من خزف أسرة ھان یشبھ أوانى البرونز

تحت طالء ، ومزخرف بنماذج مطبوعة تشبھ تصمیمات البرونز
بنى مخضر أو زیتونى رقیق وینتمى إلى عائلة السیالدون 

(Celadon)   وھذا التعبیر یظھر بوضوح فى أى دراسة عن .
ویتدرج من األخضر الزیتونى إلى ، المبكرةاوانى الصینیین 
وھذه األلوان كانت نتیجة بطانات مخففة   ،األخضر الغامق
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(wash) والتى توضع  على ، تحتوى نسبة عالیة من أكسید الحدید
ویتحد أكسید الحدید مع الطالء ، الجسم قبل تطبیق الطالء الزجاجى

 .Charleston، R) . 2الزجاجى أثناء الحریق ویلونھ. شكل رقم (
J. ،1981    

  

  
  )2شكل رقم (

  

الفرق بین الخزف الحجرى الحقیقى المتزجج مثل الذى صنع فى 
وقد ، ة واحدة أكثر منھ نوععصر أسرة ھان والبورسالن ھو درج

لیعبروا بھا عن أى   (Tz'u)استخدم الصینیون كلمة واحدة فقط 
قطعة خزفیة لھا رنین سواء كانت خزف حجرى أو بورسالن 

  شفاف .
توجد مشكلة ھامة ظھرت من حقیقة أن أغلب المنتجات المبكرة 

ولذلك نحن ال نعرف ، التى ظھرت للنور عاشت من خالل المقابر
ى مدى تمثل ھذه المنتجات استعماالت الحیاة الیومیة فى ھذا إلى أ

  Charleston، R. J. ،1981الوقت. 
  ثالثا : الخزف المتزجج فى عصر أسرة  تانج  

أثناء عصر أسرة تانج أنتج مدى واسع من الخزف : الحریق 
، السیالدون، بطالء كالسیومى، الحریق العالى، المنخفض

  البورسالن الشفاف .
آلثار التى تدل على ظھور البورسالن فى أسرة تانج والتى أحد ا

دونت بواسطة أحد الرحالة العرب جاء بھا : " یوجد بالصین 
صنع منھا أوانى شفافة مثل الزجاج یبدو منھا ، طینات ناعمة جدا

بالرغم من أنھا مصنوعة من الطین". حیث أن العرب كانوا ، المیاه
وبالتالى یرى الرحالة ، ة الزجاجعلى علم بالخامات الالزمة لصناع

  أن البورسالن لم یكن من خامات الزجاج.  
التكنیك الحقبقى الذى تم تحقیقھ فى عصر تانج ھو انتاج الخزف 

 ،Sir والبورسالن األبیض الشفاف.، الحجرى البیض المتزجج
Garner، H. ،1955  

لعمل ھذه المنتجات البیضاء یجب تجاوز صعاب عدیدة فى 
، والحریق، وتشكیل المنتج، وفى تجھیز الطین، الخاماتاستخراج 

والتفوق فى ھذه التقنیات جعلت الصینیین یصبحون فى مستوى 
  خزافى الشرق .

، عمل ھذه األجسام یتطلب استخدام كاولین خالى تقریبا من الحدید
ولكنھ ، ھذا النوع من الطین األبیض شائع نوعا ما فى الصین

مخلوطا بكمیة معینة من كسر معادن یوجد فى الطبیعة ، غالبا
الكوارتز والفلسبار. لعمل أشكال على عجلة الخزاف مثل التى 

كان یتم تجھیز الطین عن طریق ، صنعت فى عصر اسرة تانج
  عملیتین :

للحصول على حبیبات الطین األنعم فان بعض   العملیة األولى  :
ة كبیرة عملیات الفصل تكون مطلوبة . عن طریق خلط الطین بكمی

والمعلق الرقیق الناتج ینقع بعد ذلك فى سلسلة من ، من الماء
أحواض اإلستقرار . تستقر فى كل حوض بعض من المواد 

، والطینة األنعم تنسحب إلى الحوض الذى یلیھ، األخشن فى القاع
ثم یجفف بعد ، وفى الحوض النھائى یسمح للطین أن یستقر تماما

العملیة التى تستبعد كل الحبیبات فیما ھذه ، ذلك إلى الحالة اللدنة
ً للطین   تنتج خامة لدنة وقابلة للتشغیل .، عدا الحبیبات الناعمة جدا

ھى تخزین الطین لمدة طویلة لتحسین اللدونة .   العملیة الثانیة  :
بدون ھاتین العملیتین یصعب تشغیل الكاولین على عجلة الخزاف . 

Charleston، R. J. ،1981  
الحجرى والبورسالن ھو خلط كمیة محدودة من  سر الخزف

فلسبار بالكاولین والذى یتسبب فى أن ینصھر الطین فى درجة 
 الحرارة العالیة ویتصلب ویتزجج إلى النقطة التى یصبح عندھا

    Charleston، R. J. ،1981 شفاف .
فان خزافى أسرة ، للحصول على البیاض والنعومة لألجسام الطینیة

یكونوا قد تعلموا اختیار خاماتھم بحرص كبیر  تانج یجب أن
وطحنھا وتجھیزھا بحیث ال تتلوث بمركبات الحدید حتى ال تؤدى 

  إلى تغییر لون المنتج النھائى .
الخزف األبیض لم یكن حتى ذلك الوقت المبكر لم یكن بدرجة 

وتطور اللون األبیض ، البیاض مثل الذي صنع فى األوقات التالیة
  فیة ورقة اإلناء استغرقت مئات السننین .النقى والشفا

اإلختالف بین الخزف الحجرى والبورسالن المصنوع خالل أسرة 
شدة الحریق التى یحرق ، ونقاء الخامات، تانج ھو درجة رقة اإلناء

 َ ً خشنة نسبیا وتمیل ، عندھا المنتج . بینما طینة بورسالن تانج تقریبا
ً ما رمادیة أو برتقالی وذلك ، ة مصفرة فى اللونألن تكون نوعا

بالمقارنة بالمنتجات البیضاء التالیة . ولكن التأثیر العام ھو نقاء 
  Cox، W. E.، 1959اللون والخامات . 

أحد العالمات عن البورسالن المبكر ھو أنھ بالرغم من أنھ تم 
تصنیعھ من طینات بیضاء غیر لدنة . إال أن األشكال كانت حرة 

وغطاء وھى ، وید، األشكال لھا مصب وتلقائیة . العدید من
  مصنوعة بطرق ثابتة وملتصقة بطریقة تبدو سھلة .

  

    
  )3شكل رقم (

  

ومن المحتمل أن ، أغلب منتجات تانج البیضاء كانت غیر مزخرفة
الكیفیة البیضاء الغیر معتادة اعتبرت میزة فى حد ذاتھا . المعالجة 

مؤكد دلیل للحقیقة أن الشكل السطحیة البسیطة لھذه القطع ھى من ال
ً بالخامة الجمیلة ھو معنى كافى للتعبیر على مستوى  الجمیل متحدا

  عالى .

فقد نجح ، عصر تانج كان واحد من الفترات الدینیة العظیمة
الرھبان البوذیون بجاني الرھبان المسیحیین مع ذلك بقیت 

 Walters، H.Bالكونفوشیوسیة العقیدة الرسمیة للوالیة . 
.،1905  

تأثرت الصین بالعدید من المؤثرات األجنبیة فى ھذا الوقت كنتیجة 
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ً لتطویر ، جزئیة المتداد االمبراطوریة الصینیة وكنتیجة أیضا
االتصاالت عبر طرق التجارة بوسط آسیا. حیث وجدت اتصاالت 
منظمة أدت إلى نتائج مھمة من حیث درجة اإلھتمام 

ب وصلت إلى الصین فى ھذا بالخزف.العدید من الرحالت من الغر
، R. L. Hobson الوقت وسجلوا انطباعاتھم عن عظمة الصین. 

1925  
  رابعاً : الخزف المتزجج فى عصر أسرة  سانج  

 ً ً ، خزف أسرة سانج ربما یكون أكثر تنوعا ً عنھ فى ، نضجا جماال
 أى وقت آخر فى الصین أو فى أى وقت أو مكان آخر . المتبقى من

باالضافة ، قطع سانج ھى أغلبھا من الخزف الحجرى والبورسالن
فقد وجدت قطع أخرى مخبأة ، إلى القطع التى وجدت فى المقابر

  فى اآلبار وفى الحدائق ومخازن البیوت والمعابد .
ً كل خزف سانج نجد فیھ الشكل لھ لون واحد بالرغم من ، تقریبا

  ة .وجود بعض فصائل المنتجات التى كانت مزخرف
واسم بعض ، األنواع المختلفة من  المنتجات مرتبطة بمواقع خاصة

األنواع ھو فى األصل اسم جغرافى . المصادر المحلیة إلعداد 
  الطینات لھا دور كبیر فى تحدید نوع المنتج ونوع الفرن .
لیست  –اكتمال خزف سانج یرجع فى جزء منھ إلى الحلول 

التكنیكیة مثل : استخراج للمشاكل  –المتدرجة ولكن المكتملة 
، تقنیات التشكیل، تنقیة الطین والمواد الخام األخرى، الخامات

مثل : ، والتغلب على مشكالت الحریق، تطویر تقنیات الحریق
والتصاق األوانى بالعلب ، الحریق الناقص، الحریق الزائد

الحراریة . حیث تم فى ھذه الفترة استخدام العلب الحراریة والتى 
 ،Sirتحات معینة لتنظیم دخول اللھب إلى المنتجات . لھا ف

Garner، H. ،1955  
وفى ، خزف سانج بصفة عامة كان ھادئ مضبوط فى الشكل

ً ما كانت تظھر بھ لسعات اللھب التى كانت ، التششطیب نادرا
تحقیق تأثیر الفھم واإلدراك بواسطة النسب ، شائعة فى خزف تانج

جزء وآخر وباستخدام اللون .  الدقیقة للقطعة والعالقات بین
األشكال عادة ھى من نوع األشكال التى یمكن أن تتم على عجلة 

    Charleston، R. J. ،1981الخزاف بدون صعوبة كبیرة . 
خزف سانج ال یوجد بھ أى رغبة ممیزة لكى یكون جذاب أو 

وتم ، واكتفى بصفة عامة بتھذیب األشكال القدیمة وضبطھا، أصلى
ف من المتغیرات المختلفة والدقیقة بحیث یندر أن نجد ذلك فى آال

وھذا یدل ، قطعتین من القطع التى وجدت لھما نفس الشكل بالضبط
، على حریة مؤكدة فى الخزف . على عكس اإلنتاج الكمى الحدیث

فان الخزافین كانوا قادرین على أن یعطوا شخصیة فریدة لكل 
ضاء فى أسرة واحدة. قطعة . ومع ذلك تظھر كل القطع كأنھا أع

 ً حیث أنھ فى بعض الحاالت یكون ، القوالب كانت تستخدم أحیانا
  مطلوب العدد ورخص السعر.

مازال یصنع   (Tzu'chou)بعض األماكن القلیلة فى الصین مثل 
كانت منتجات ھذه ، فیھا الخزف منذ عھد أسرة سانج إلى اآلن

ستخدمت بالرغم من ذلك ا، المنطقة كلھا من خزف حجرى خشن
ً من الزخرفة والتى تتمیز باإلستخدام ، تقنیات واسعة ومتعددة جدا

الرائع للفرشاه والخطوط المحفورة والتكامل الجمیل بین الشكل 
ویبدو من مظھرھا أنھا تمت ، وتغیرات السطح . إنھا قویة ومؤكدة

ً ویوضح مھارة فى  بسرعة وبحماس . والعدید من القطع كبیر تماما
  Cox، W. E.، 1959دوالب . العمل على ال

ھذه النوعیة من المنتجات ربما كان لھا أكبر األثر على خزف 
حیث شعر الخزافون باإلنجذاب إلى تلقائیتھا ، األستودیو المعاصر

واستخدامھا الواضح لخامات الخزف لتحقیق مالمس وألوان 
  أرضیة وطبیعیة .         

ً ع ن الطرق التاریخیة كان یتم العمل فى ظروف ال تختلف كثیرا
المتبعة . فمراكز الخزف فى ھذه المدن عادةً لھا  أفران عامة قادرة 
على حرق آالف أو حتى مئات األلوف من ألوانى فى حریق واحد 
. تجھیز األفران بالمنتجات من العدید من وحدات اإلنتاج 

وأماكن محددة فى الفرن تكون مخصصة لخزافین ، الصغیرة
الخزافون فى التحكم فى الوقود وفى عملیة معینین . یتعاون 

  الحریق .
فالمشتغلین ، داخل وحدات اإلنتاج الصغیرة ھذه یوجد تخصیص

ً  -على عجلة الخزاف  ً ما یقومون بأى عملیة زخرفة –مثال ، نادرا
والمزخرفون یمیلون إلى العمل بنماذج تستعمل منذ وقت طویل 

ً . العمل الیدوى مثل تجھیز الطین یقوم بھ فئة  والتى یعرفونھا جیدا
  والعمل یتم بنظام .، خاصة من العمال

مثل ھذا النظام فى عمل الخزف لھ ممیزات معینة عن اإلنتاج 
    Charleston، R. J. ،1981الفردى : 

التصمیمات یكون لھا فرصة النضج  على مدى فترة طویلة من  -1
  خرفة .أثناء ھذه الفترة یحدث تھذیب دقیق للشكل وللز، الوقت

یصبح الخزافون بالتكرار الطویل للعملیات المحددة ذوى مھارة  -2
ویمكنھم العمل بدون أى احساس من التوتر أو اإلجھاد أو ، عالیة

  عدم التأكد .
خزف عصر سانج حصل على أغلب حیویتھ من تنظیم العمل  -3

األشكال تبدو ، بھذه الطریقة : التشكیل على الدوالب بھ مھارة
  ھا احساس بالھدوء واإلستقرار .وب، سھلة

ً تتم بطریقة ثابتة -4 األمر ، یبدو أنھا بدون مجھود، الزخرفة غالبا
باإلضافة إلى المھارة فى ، الذى جاء فقط من أنھا أصبحت مألوفة
  تنفیذ أشكال قبل تأسیسھا خارج الشكل .

استخدم فى عصر سانج زخرفة الكشط فى البطانة ذات اللون 
ر فى خزف الصینیین حتى عصر أسرة سانج تكنیك لم یظھ، الفاتح

الرسم بالبطانة وبالمواد الملونة . ھذا التطور اتفق مع كمال الخط 
كفن یعتبر مساوى فى التعبیر لفن التصویر . زخرفة خزف سانج 

كثیر من طراز وروح كتابة الصینیین  –بصفة عامة  –یظھر بھا 
معًرفة ، ومؤكدة بالفرشاة . حیث كانت ضربات الفرشاة رقیقة

 ً ً لشكل اإلناء . ، جیدا   مالئمة تماما
فى بعض النماذج كانت تطبق بالفرشاة معلقات (بطانات) سمیكة 
على جسم اإلناء بفرش ثابتة وقویة . فى نماذج أخرى یغطى جسم 

وتتم الزخرفة علیھ بواسطة مواد ملونة ، اإلناء ببطانة لونھا فاتح
ً ، تحتوى كمیة من الحدید یكون عبارة عن نسبة كبیرة من غالبا

  طین أحمر .
ً ھو  واحد من أكثر منتجات خزف أسرة سانج جماال

 ،ھذا المنتج كان مفضل بشدة فى القصور،  (Ting)منتجات
ویكون لھ إما لون أبیض بارد أوكریمى أو عاجى . صنع المنتج 

ً بصورة غیر عادیة . ویزخرف ، برقة شدیدة لھ سمك رقیق تماما
ً ما كانت بنماذج محف ورة بریلیف منخفض . ھذه المنتجات غالبا

ً من القاعدة ، كطریقة متبعة لمنع اإلعوجاج، تحرق على الفوھة بدال
ً .، ناعم، جسم المنتج لھ نقاء خاص ً عندما یكون رقیقا  وشفاف تماما

R. L. Hobson ،1925  
القطع ذات اللون العاجى من المحتمل أنھا كانت تحرق فى جو 

قطع الصغیرة من الحدید الموجودة فى الجسم تاكون وال، مؤكسد
بینما القطع ذات اللون األبیض البارد ، كافیة لتعطى اللون الدافئ

 Pia)تعرف باسم  -فانھا بال شك كانت تحرق فى جو مختزل 
Ting) -  ویمكن أن تكون مشابھة فى تركیبة الجسم للمنتج ذو

  Walters، H.B .،1905اللون العاجى. 
ً والتى تعرف باسم بجانب ھ ذه المنتجات ذات الجودة العالیة جدا

(Pia Ting)  ،وھذه ، فانھ كانت تنتج نوعیات أخرى من المنتجات
من المحتمل أنھا كانت أرخص وأكثر . فى بعض ھذه المنتجات 
فان اللون األبیض كان یتحقق بتغطیة الجسم ببطانة بیضاء أكثر 

  من استخدام جسم أبیض .
ً من ٍالخزف سوف یتضح أن  خزف أسرة سانج متنوع تماما

إلى ،  (Ting)المضبوط ذو الجمال الرائع الخاص بمنتجات 
،  (Tzu'chou)المنتجات ذات التعبیر األرضى مثل منتجات 

، ولكن یوجد مؤشر عام لخزف سانج وھو اكتمال وتمام التشطیب
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ً كان التعبیر.   أیا
الح إذا كان خزف عصر أسرة ھان مثل قوة تأثیر واص

ً إلى النظرة البوذیة، كونفوشیوس فان ، وخزف تانج یرجع كثیرا
ً عن اإلبتكار التلقائى ویطابق الطبیعة.  خزف سانج یعبر أساسا

 ً ، وكان الخزافون یعتمدون على خامات یجب الحصول علیھا محلیا

افترض العدید من الدارسین أن ألوان الخزف الصینى جاءت عن 
  .طریق تقنیات معقدة ومتقدمة

تركیبات أجسام وألوان ھذه المنتجات الكالسیكیة كانت نتیجة تفوق 
العملیات وعبقریة الخزافین الصینیین الذین عملوا أقصى استفادة 

ً من أیدیھم .      Charleston، R. J. ،1981لكل ما یجدونھ قریبا
  

  
  

  
  )4شكل رقم (

  

  خامساً : الخزف المتزجج فى عصر أسرة مینج  
كان یعتبر ، م.) وما بعده1644 – 1368الن عصر مینج (بورس

ولكن الذوق المعاصر یمیل إلى ، قمة اإلنجازات لخزف الصینیین
ویعتبر المنتجات بعد ، أن یعطى ھذه المكانة إلى منتجات عھد سانج

ونشاط ، الرفاھیة، ذلك متدھورة.عصر مینج كان وقت التعبیر
قارن بعصر النھضة فى وھذه الفترة ت، عظیم للثقافة والفنون

  أوروبا. 
فإن ، وتأمین طرق التجارة، كنتیجة لإلتصال االزائد بوسط آسیا

ً فى فن الصین ً ، التأثیرات األجنبیة أصبحت عامل مھم جدا خاصة
  R. L. Hobson ،1925 فى الخزف.

خاصة فى صناعة ، حدثت تطورات أساسیة فى انتاج الخزف
لبورسالن بكمیات لم یسبق البورسالن . بدأت الصین فى تصدیر ا

-Ching)لھا مثیل . وبسبب الطلب الكبیر نشأت صناعة كبیرة فى
te-chen)  المصانع فى ھذه المنطقة بالفعل ھى أول مصانع .

عرفھا العالم . واستمرت لعدة مئات من السنین كمركز أساسى 
  Cox، W. E.، 1959إلنتاج الخزف فى الصین . 

تجھیز ، ن ھناك فى استخراج الطینمئات من العمال كانوا یعملو
وحریق المنتجات. العمل كان ینظم على أساس ، التشكیل، الخامات

وفى الزخرفة حتى األجزاء المختلفة من الزخرفة فى ، تقسیم العمل
قطعة واحدة كان عادة یتم بواسطة أشخاص مختلفین . بالضبط كما 

  یمكن أن یتم فى مصنع فى وقتنا الحاضر .
مى كان لھ تأثیر كبیر فى تمھید الطریق غلى القیاسیة فى اإلنتاج الك

والتى ، اإلنتاج. وفقدت األشكال والزخارف صفة الذاتیة والفردیة
ً أساس عام فى الخزف الصینى المبكر .   ھى غالبا

 ً وأكثر رقة فى سمك جدار ، بورسالن مینج بصفة عامة أكثر بیاضا
. وظھر فى ھذا  وأكثر شفافیة عن أى من منتجات سانج، اإلناء

العصر تكنیك ھام وھو الرسم بالوان تحت الطالء الزرقاء فوق 
البورسالن األبیض وھذا النوع من البورسالن عرف على مستوى 

  Walters، H.B .،1905العالم كارقى خزف صینى . 
واللون األزرق یطبق فى ، كانت درجة بیاض  الطالء رائعة

لزخارف كانت بھا مناظر طبقات متعددة ویعطى ظالل  رقیقة . ا
جبال وصخور . وتحرق القطع فى علب ، بحیرات، طبیعیة

وفى جو مختزل وبحریق الخشب ، حراریة لحمایتھا من الدخان
  م .1350عند درجة حرارة 

كانت التقنیات دقیقة فى تجھیز الكوبالت للرسم تحت الطالء 
للرسم الشفاف باللون األزرق . استخدام مركبات الكوبالت بمفردھا 

تحت الطالء كان یعطى لون أزرق المع لكن ممكن أن یمیل إلى 
أن یسیل اللون فى الحریق . باضافة مركبات المنجنیز أصبح اللون 

   Sir، Garner، H. ،1955 أقل لمعاناَ ولكن الخطوط محددة. 
الزمھا فقد فى اإلھتمام  –لألسف  –كثافة النماذج المصورة 

والرصانة فى ، ثانیة كیفیة اإلدراك بالشكل الخزفى . ولم یتكرر
الشكل لمنتجات سانج . مع أن منتجات مینج المبكرة لھا قوة تبعث 

  اذا لم تكن ھذه القوة مبالغ فیھا .، على السرور

  

     
  )5شكل رقم (

  

عصر أسرة مینج فترة اختراعات عظیمة فى  صناعة ،أظھر
، صمیم والشكلالخزف . قدمت األفران تقنیات جدیدة فى الت

حیث ، وانتجت منتجات تمیل إلى التصمیمات الملونة والمصورة
كان ھناك اضافة لدرجات لونیة أخرى مع األزرق   تحت الطالء 

الزجاجى مثل : األحمر واألخضر واألصفر . وأصبح تحت 
ً. كذلك وجدت أوانى  َ ممیزا الطالء الزجاجى متعدد األلوان طرازا

ً األح ) . 5مر النحاسى واألبیض . شكل رقم (ذات لون واحد خاصة
Charleston، R. J. ،1981  
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  خامساً : الخزف المتزجج فى عصر أسرة شینج  
َ ورقة فى  البورسالن فى عھد أسرة شینج  أصبح أكثر بیاضا

فأصبح ، الطالء عنھ فى أسرة مینج . وتم التشكیل باعتناء أكثر
 ،جسم اإلناء، ناءالشكل الخزفى یوجد بھ أجزاء محددة : قاعدة اإل

والتى ، كتف اإلناء .  وأصبحت ھذه سمات ممیزة فى األوانى
 ،Sir، Garnerأصبحت ذات حجم كبیر مع تصمیمات جدیدة . 

H. ،1955  
بسبب التصدیر واإلنتاج الكمى أصبح ھناك نقص فى الفردیھ 
والتعبیر عنھ  فى عصر أسرة مینج . أصبح التصویر األبیض 

ھرت طرز أكثر ثراًء فى التصویر . ظ، واألزرق أكثر دقة
فظھرت عائلة األوانى الخضراء : حیث یتم الرسم بالطالءات 

یوجد لون أخضر ، الزجاجیة على الجسم المحروق حریق أول
َ بأصفر حاد وبنفسجى. ، قوى مع أحمر رقیق یسود اإلناء مدعما

والرسم كان یتم باللون األسود . كانت الدرجات اللونیة أوضح مما 
نت علیھ فى عد أسرة مینج. كذلك ظھرت عائلة األوانى كا

، الصفراء : بوجود لون أصفر قوى مع مجموعة األلوان األخرى 
ولكن األوانى كانت أكبر حجماَ والوحدات الزخرفیة كانت اكثر دقة 

  وجماالَ . 
حیوانات ، وحدات نباتیة، كان التصویر یتضمن مناظر طبیعیة

مة فى اطار ما عرف بالذوق قصص تاریخیة. مصم، أسطوریة
الصینى فى التصویر. ھذا باإلضافة إلى أوانى اللون الواحد ذات 

َ اللون األحمر المشھور من اختزال ، الحریق المرتفع  وخاصة
  Charleston، R. J. ،1981). 6مركبات النحاس . شكل رقم (

أثناء القرون الطویلة لمنتجات شینج أنتجت منتجات راقیة لیس فقط 
ً فى الخزف الحجرى . العدید من فى  البورسالن ولكن أیضا

منتجات الحجرى صنعت بتقلید أو باستنساخ للمنتجات الكالسیكیة 
والسیالدون ،  (Tzu'chou)لعصر سانج . أنواع عدیدة مثل : 

  استمر انتاجھا .
أثناء عصر أسرة شینج كان ھناك اھتمام باحیاء منتجات الخزف 

ً ما بطریقة عصر أسرة سانج . ، الحجرى ذات اللون الواحد نوعا
ً مع وجود  منتجات الخزف الحجرى ھذه تمیل ألن تكون نقیة جدا

    Walters، H.B .،1905قصور فى الشكل . 
تعریف وتصنیف بورسالن مینج وشینج شغل الدارسین لسنین 

حیث تم تقلید ھذه المنتجات بوضع عالمات مختلفة ومضللة ، عدیدة
ً . ولكن وجدت العدید من  مما جعل ھذه، علیھا المھمة صعبة جدا

 األنواع الممیزة الواضحة من البورسالن األبیض واألزرق .
Cox، W. E.، 1959  

وظھر ذلك فى درجة ، خامات الجسم فى عصر شینج كانت أنقى
، والتى یجب أنھا كانت مصحوبة بنقص فى اللدونة، البیاض العالیة

المعقدة وقطع ذات حجم كبیر تم صنع العدید من األشكال ، مع ذلك
ًوصاحب ذلك تكنیك متقدم فى عملیات اإلنتاج وفى الحریق.   جدا

R. L. Hobson ،1925  
  

   
  )6شكل رقم (  

  

  : Results نتائج البحث
فى الخزف المتزجج المبكر ألسرة "ھان" نجد مھارة فى  -1

التعامل مع عجلة الخزاف. منتجات أسرة "ھان" یبدو أنھا 
ً بالنظام  مع توقیر الماضى . توح   ى تماما

أھم ما تم ابتكاره فى عصر " تانج " ھو انتاج الخزف الحجرى  -2
والبورسالن األبیض الشفاف. للوصول لذلك ، األبیض المتزجج

تجھیز ، یجب إتقان عملیات اإلنتاج من : استخراج الخامات
  والحریق .، تشكیل المنتج، الطین

ومھارات الحریق ، الجلیز، ى فى اإلنتاجأنشأ التطور التدریج -3
انتاج دقیق للغایة.  وبالتالى حتى وقت أسرة "تانج"  أصبح 

  الخزف ینافس المعادن الثمینة. 
ھذا التطور المتقدم وصل إلى قمة مؤثرة فى اإلنتاج التالى من  -4

والتى فى راى كثیر من النقاد لمست قمة ، أوانى أسرة "سانج"
الذى یشبھ ، العصر الكالسیكى للخزفوالذى عرف ب، الفن

  عصر النھضة فى أوروبا.
تمثلت إنجازات أسرة "سانج" فى الطالء الزجاجى والذى  -5

، أصبح مثالى فى كال من الملمس وفى رقتھ المتناھیة فى اللون
ویخطط تناسق بین ، والذى یعكس روح الحیویة والتأمل

 والوحدات الزخرفیة.، الشكل، الخامات
ھر فى خزف الصینیین حتى عصر أسرة سانج تكنیك لم یظ -6

الرسم بالبطانة وبالمواد الملونة . كفن یعتبر مساوى فى التعبیر 
كثیر من طراز  –بصفة عامة  –لفن التصویر . یظھر بھا 

  وروح كتابة الصینیین بالفرشاة . 
أثناء عصر اسرة "مینج". بدأت الصین فى تصدیر البورسالن  -7

  أول مصانع عرفھا العالم إلنتاج البورسالن .بكمیات . ظھرت 
وظھر فى ھذا العصر تكنیك ھام وھو الرسم بالوان تحت  -8

الطالء الزرقاء فوق البورسالن األبیض وھذا النوع من 
  البورسالن عرف على مستوى العالم كارقى خزف صینى .

 :Discussionمناقشة النتائج 
ا التقلیدیة للطراز الوضوح والتحسین والتنقیة ھى المزای -1

والتى أضافت نوعیة متقدمة وذات وعى ، الصینى فى الخزف
 ً والتى  یعبر ، لخزف الشرق األقصى عما أنتج فى الغرب عامة

  عنھا بكلمة  "الحیویة ".
واذا وجدت زخرفة ، أوانى الصینیین عادة لھا شكل قوى واضح -2

مل او اھتمام بالسطح نشعر دائما أنھا تأخذ جزء فرعى ومك
تماما للتعبیر ككل . الصفة الممیزة البارزة فى خزف الصینین 
  من خالل تطوره الطویل ھو ثبات ھذه الحیویة والشكل واضح. 

خزف عصر "سانج" حصل على حیویتھ من تنظیم العمل   -3
ً یتم بطریقة ثابتة فیم یمكن أن ، وبمھارة عالیة، والذى غالبا

  یسمى " قیاسیة األشكال ".
خزافون یعتمدون على خامات یجب الحصول علیھا كان ال -4

ً . نتیجة تفوق عملیات اإلنتاج واإلھتمام بأدق تفاصیلھا  ، محلیا
وعبقریة الخزافین الصینیین الذین عملوا أقصى استفادة لكل ما 

ً من أیدیھم .      یجدونھ قریبا
ً أنواع  -5 أخذ البورسالن مكانھ الحدیث بین أشكال الخزف مستبعدا

والتنوع فى الشكل والتصمیم. ، األخرى وذلك لثرائھ الخزف
ُ على الخامات القیاسیة  أوانى خزف مینج وشینج اعتمدت أساسا
ً فریدة صدرت ألغلب  ً . بورسالن من ھذا النوع أنتج تحفا نسبیا

  أنحاء العالم.
اإلنتاج الكمى للبورسالن منذ عصر أسرة مینج كان لھ تأثیر  -6

  لى القیاسیة فى اإلنتاج .كبیر فى تمھید الطریق إ
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