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 الخزفي  الشكل إثراء  في كبطانة البازلت   من االستفادة
 

 الخزف  التشكيل شعبة - المنيا جامعة – الجميلة  الفنون  كلية - النحت  بقسم  مدرس - فهمي محمد احمد محمد  د/
 

 مقدمة   
في صورة   لاألو  لخزافتتميز معالجات السطح الخزفي بإعطاء لمسة جمالية وقد كانت تلك اللمسات التي تجسدت عند ا  " 

 آنذاكلخزاف ل ي اشاره معبرة عن مدي التطور الفكري والمهار  إعطاءكل منها ساهم في  أن  إالي فز خوبسيطة للسطح ال  فطريهمعالجة 
فة  قراءة تحليلية تبين المهارة والمعر  األعمال تلك ل قراءة والتي ساهمت فيما بعد في تصنيف المنتجات أو بقايا تلك الفترات من خال

مساحة   إلي اإلشارةيجدر  القديم من خالل مخرجاته الفنية وأثر ذلك علي التشكيل ومعالجته للسطح الخزفي و الخزافتسبها التي اك
 . (1) "وقتنا هذا  حتىفي هذه الفترات  الخزافالحرية التي كانت متاحة لدى 

من خالل  إبرازه التعبير المراد أهميةمع  تماما  اسب السطح المتن بمعالجةاالهتمام  وقد شهدت الفترة الحالية المزيد من" 
علي فن الخزف وموضوعاته المعاصرة ارتبط أساسا  بفردية وشخصية الخزاف وبيئته وثقافته  الذي طرا    والتطور جماليات تقنيات السطح

حدود لرغباته  المعاصر ال الخزاف أن جديدة . كما خزفيةوالرغبة في االهتمام بالتعبير تدفع الخزاف باستمرار إلي تقديم ابتكارات 
ليعيد بنائها من جديد ، فتطور مفهوم فن الخزف بعد أن كان فنا   األشكالفي   واإلضافةوالحذف  لوابتكاراته فهو يقوم بالتجريب والتعدي

 .( 2) "بير شكيل والتعقة في التتطبيقيا  يتبع الوظيفة النفعية أصبح فنا  ذو طالقه وحرية في األشكال والجماليات ويتبعها من حرية وطال
ومن هنا   كمجال جديد لمعالجة األسطح الخزفية .  تحدثة لخامة البازلتم هذه الورقة البحثية احد التقنيات المبتكرة والمسدوتق 

كيلي تتحدد مشكلة البحث في طرح قيمة جمالية تنبع من خالل معالجة األسطح الخزفية وتبني علي أساس الموائمة بين أسلوب تش
األسطح الخزفية ومن هنا نخلص إلي التساؤل  إثراءتتسم بطابع جمالي مستمدة من خامة البازلت تهدف إلي  زخرفيهجة فنية ومعال

 الخزفية ؟  األسطحالتالي إلي أي مدى يمكن تحقيق قيم جمالية من خالل توظيف خامة البازلت )كبطانة( في معالجة  
   مشكلة البحث

   ؟ ات خزفية وأثر ذلك جماليا علي الشكل الخزفيي عمل بطانالبازلت ف هل يمكن االستفادة من
 فرض البحث 

 يمكن االستفادة من البازلت في عمل بطانات خزفية. 
 هدف البحث

     . االستفادة من البازلت في عمل بطانات خزفية إمكانيةالكشف عن  -1
 توظيف خامة البازلت كبطانة تثري الشكل الخزفي جماليا  .  -2
  همية البحثأ

 .  جماليالخزفية كمنتج  األسطحاالرتقاء بمظهر  -1
 التأثيرات الجمالية التي يمكن تحقيقها من خالل استخدام خامة البازلت كبطانة علي   -2

 . األسطح الخزفية 
صها خصائ فيين ( للتحس كبطانة  الشكل الخزفي )   إلياالستفادة من الخامات الغير مستغلة مثل )البازلت( عن طريق إضافته   -3
 .  لميكانيكيةا
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   حدود البحث
 خامة بازلت المنيا   : حدود مكانية -
 الوقت المعاصر .  حدود زمانية : -

 منهج البحث
 .  تحليليتاريخي تطبيقي  -

 البطانات في الحضارة المصرية القديمة
 . جسام الطينيةبطانات األ -أوال 

 قواميصير في  حنيالماء ا ويمزج بصحنا دقيقحيث يصحن  ،كانت عبارة عن طين فاتح اللون  "
  إضافةتكون البطانة حمراء اللون وذلك باستخدام طينه حمراء ثم  أنمكن يتجفف كما  أن قبل  األواني أو األشكالمناسب ثم تكسي به 

 . حديد( لها لزيادة درجة االحمرارال أكسيدالهيماتيت )
        ق. م 3500م احمر مصقول نقادة على جس باألبيضعلية رسوم مخدوشة  من الفخار  إناء .(1شكل رقم ) 

 بطانة المزججات .  -ثانيا
القوة فلقد الحظ  مزيد من إعطاء أوكانت تستخدم لتعديل لون الطالء الزجاجي  إضافيةطبقة  عبارة عن

الصفرة يكون لون الطالء باهت  يإل ذات لون ضارب  أورمادي  أوانه عندما يكون الجسم لونه بني  
مخلوط بمحلول النطرون علي الجسم تحت م طبقة من مسحوق الكوارتز الناعم للغاية و ولذلك استخد

 .(1) .الطالء 
 القبطي حتى العصر  البطلمي في العصر الخزفية البطانات

 نات في العصر اليوناني والروماني: البطا :أوال
الفخار   وبة في تحضير البطانات واستعمالها على نقيض صناعأن اإلغريق لم يجدوا صع" 

حيث استخدم اإلغريق البطانات السوداء والحمراء والبيضاء على نطاق واسع  (2)في العصر الروماني 
فكانت   كان إنتاجها بطريقة معقدة تتطلب إنتاج خلطة صلصالية ناعمة (3) واستخدموا العديد من االكاسيد الملونة في عمل البطانات

ؤخذ على األرجح من رماد الخشب  تصنع عن طريق مزج الصلصال بالماء ومادة قلوية ت البطانة التي تستعمل إلعطاء اللون األسود
  .(4) الماء مدة كافية ثم بعد ذلك تصفى حتى نتخلص من الشوائب بعد ذلك تكون جاهزة لالستخدام في وتخلط جيدا وتترك منقوعة 

المتحف اليوناني الروماني   ) التناجرة ( الملون بالبطانات الطينة الفخار   تمثال من (.2شكل رقم )
 باإلسكندرية.

 القبطي ..العصر  في الخزفية البطاناتثانيًا: 
منها الزخرفة بالحز حيث كانت تحز الزخارف فوق  أوانيهملقد استعمل األقباط طرقا مختلفة في زخرفة " 

فتظهر  ةاألصليلون الطبقة   إلىيصل  عمق إلى  الحزوز  هذهتصل طبقة البطانة الفاتحة اللون بحيث 
،   البرتقالياللون   فيتتمثل محدودة  األلوانوكانت  الزخارف وكان لها لون يختلف عن لون البطانة

                 جرة كبيرة من الفخار األحمر (3شكل رقم ) .  (5) " الصفرة  إلى، الكريم المائل  األصفر

 بالقاهرة "  القبطيليها زخارف بالبطانات الملونة " المتحف وع
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   اإلسالمي ..في العصر  الخزفية البطاناتًا: لث ثا
بدأ استخدام البطانات في العصر اإلسالمي في مصر منذ القرن التاسع الهجري وقد برع الفنان المسلم في استخدام البطانات  "        

تكون درجة   أنالحمراء وذلك بمالحظة  عته وتمرسه في علم الكيمياء مراعاته التوافق بين البطانات والطينةالملونة ، مما يدل علي برا 
تشققها بعد عملية الحريق فكانت القطعة الفخارية تطلي بطبقة  أو حدث انفصال البطانة عند جفافهاال ي حتىانكماش كل منها واحدة 

ة ، وذلك د الملوناالكاسي إضافةترسم فوقها بطينة سائلة مكونة من نفس طينة الجسم مع تتشرب السائل ثم  حنيمن البطانة ثم تترك 
قدر صغير من   ( 4شكل رقم )  (1) ."تتعادل نسبتا االنكماش في كل من طينة القطعة والبطانات التي صنعت لرسم الزخارف حني

 الخزف المحزوز تحت الطالء من العصر الفاطمي  
                                                             "15490اهرة الق –" المتحف االسالمى 

  .. في العصر الحديث الخزفية البطاناترابعًا: 
في معالجة   الخزافين استخدمت هذه التقنية منذ فجر التاريخ حيث استعان بها العديد من  " 

قديم ولكن استخدم بأسلوب أسطح األشكال الخزفية من خالل عدة تقنيات مختلفة منها ما هو 
طفاء قيمة جمالية وذلك إل ،م يستخدم من قبل متطور وحديث ومنها ما هو مستحدث وجديد ول

من خالل تضافر السطح   الخزافالسطح وأيضا لخدمة الجانب التعبيري الذي يبرزه وتشكيلية علي  
 ومن هذه التقنيات .. . ومعالجته في إبراز الشكل في إطار موحد

                          القرطاس .استعمال   –الرسم بالفرشاة           -            .  يم ) الدمج (الترخ -
  (1)  ". اشتراك الطرق المختلفة السابقة بعضها مع بعض -     البطانة . والحز فيالكشط  -

 طرق معالجة األسطح والزخرفة
 وهي نوعان   البطانات :

 ستحلب مائي خفيف ألكسيد الحديد األحمر .الغسول األحمر عبارة عن م -1
دقيقة الحبيبات ال تتحول إلي اللون األحمر بالحريق وتستخدم في صورة مستحلب  ارة عن طفلة فاتحه اللون التغشية )التكسية( عب -2

 .(2)وقد يضاف إليها اللون األحمر   ،األواني لتكسيهمائي ثقيل القوام 
 ( :Engob-Slipتقنية البطانة )

يخلط ثم يمزح في  ، ضافة إلي أكسيد من أكسيد الملونةاصطالح يطلق علي الطينة نفسها المكون منها الجسم المصنوع باإل  "     
  .(3)وهي حالة بين الليونة والجفاف  ،الماء ويصفي جيدا  ثم تطلي به النماذج المراد تلوينها وهي في حالة تجليد

 ؟ هي البطانة الطينية  ما
سواء في الزخارف أو   انيات متعددةوهي ذات إمك ،ل الطيني بطبقة جديدة طينية من حيث اللون والتركيب كساء الشكهي  

نة الطينية المشكل منها الجسم عادة لكي يكون هناك اوتتكون البط األلوان أوفي كساء الطينات الرخيصة بطبقة أخري جميلة التأثير
 . لوانصول علي درجات متنوعة في األضافا  إليها بعض األكسيد الملونة للحترابط بين الطبقة الطينية ومادة الجسم نفسه م

 الغرض من استخدم البطانات الطينية : 
 المظهر الخشن أو اللون الرديء للطينة المصنوع منها الجسم وإعطاء لون مقبول لها . إخفاء -
 إكساب السطح نعومة ومظهرا  حسنا  . -
 ي المشكلة من الطين . استخدامها الزخرفة علي األوان  -

 
 . 21، ص  1977القاهرة ، دار المعارف ،  سعاد ماهر : الخزف التركي ، (1)
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 ه . صالحية السطح الفخاري للرسم والتصوير علي -
 .(1)  "أواني الطهي  )أواني البرام(  هتقليل مسامية اآلنية لتكون أكثر احتفاظا  بالسوائل حيث يستخدمها صانعوا الفخار في تكسي -

 حالة األجسام التي تطبق عليها البطانات 
 في حاالت ثالث :بل يمكن استخدامها  -قتصر علي األجسام وهي في مرحلة التجليد فقط البطانات الطينية ال ي "      

 علي األجسام وهي في مرحلة التجليد . تطبق  -
 .  لي األجسام بعد الجفافتطبق ع -
 بعد الحريق األول .  األجسام علىتطبق  -

 ض .مع مراعاة أن تركيب البطانة في الحاالت الثالثة يختلف عن بعضهما البع
 ما يجب مراعاته عند تجهيز البطانات : 

 ة البطانة المطبقة فوقه .  ش لمادة سطح الجسم ومادتطابق معامل االنكما -1
ة إلي اعوجاجه أو  ال يؤدي عدم مناسبته قبول الجسم لعجينة البطان حنيوذلك  ،اختيار الحالة المناسبة لجفاف التطبيق عليه  -2

 البطانة . به من ماء عجينهتفتته بما يتشر 
 رجي .  تبطن األجزاء الداخلية للجسم قبل تبطين السطح الخا -3

 تتكون البطانات المستخدمة علي األشكال وهي في مرحلة التجليد من :  
 . ماء -جـ              األكسيد المعدني الملون .  –ب              الطين . -أ

  .. تحضير البطانات إعداد و
في تحضير البطانات بمنخل  في تحضير البطانات  ولذلك يجب أوال  نخل الخامات المستخدمةودقة  يتطلب األمر عناية  " 

. ثم تتم عملية وزن الخامات ويرعي أن عملية الوزن تتم والخامات جافة   يكون بالخامات من مواد غريبة وذلك لتالفي ما ، سلك ضيق
  حتىطحن ) الهون ( وتتم عملية صحن الخامات جيدا  علي الجاف أوال  وتوضع الخامات بعد ذلك في الم ، ماءالأي قبل خلطها ب

ضاف  فت يمتزج الخليط جيدا، أن إلى أخرى ويصحن مرة كمية قليلة من الماء الخليط  إلى ضاف وبعد ذلك ي يتجانس الخليط تماما  .
ساعة( قبل االستخدام حتى تتم  24الماء لمدة )  فيوعا قبعد ذلك من طسيولة الدهان، ويترك الخلي فيالمطلوبة ليصبح   الماء كمية هإلي

  (2)   ".المكونات عملية التجانس بين 
 

 : ستخدمة في معالج األسطح الخزفيةلبعض الخامات الم الكيميائيالتركيب 
 رمل المنيا األبيض :  -

ف واالنكماش الحريق التجفي أثناءالجسم ويقلل من االنكماش على تفتيح  البطانة( المضاف إلي  sio2ويعمل الرمل ) " 
من االنكماش الحراري للجسم والرمل ال ينصهر ولكنه يحتفظ بأغلبية بنيته  تبريد يزيدوأثناء ال ،يجعل الجسم أكثر مقاومة لالنصهارو 

 (3)  "وبذلك يضاف معد االنكماش العالي للرمل إلي معدل انكماش الجسم . ،البلورية في األجسام 
 :(4) لكيميائي لرمل المنيا المستخدم في الدراسة هو ( يبين التحليل ا1جدول رقم )

 Sio2 A12O TIO2 feO CaO MgO K2o Na20 L.O.I األكسيد 
 1.36 0.02 0.00 0.001 0.015 0.07 0.20 0.08 93.76 النسبة%

 

(
1

 . 132، ص  مرجع سابق ذكره  ، دليل الهواة والدارسين ،  الخزف فن وعلم:  عبدهللا محمد سعيد  (

(2) Frank . Hamer . the potters  dictionary .P 266. 

(
3

 . 87صـ ،   1970جامعة حلوان  ، فنون التطبيقية  كلية ال ، رسالة ماجستير   ، بتقاليدنا  يل درويش : تنمية الفخار وارتباطه نب (

(
4

م رأفت محمد زكي دراسة بترولوكية وعمليات ما بعد الترسيب لصخور  2004العدد الخامس عشر سبتمبر   –جامعة المنيا  –النشرة العلمية لكلية دار علوم  (
 مصر . -الصحراء الشرقية   –شمال وادي قنا  منطقة –مكانية هذه الصخور في الصناعة مكون الناقوس الباليزوي ودراسة مدي إ
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 بازلت المنيا   
. وهو عبارة عن   البطانةفي  صهارةوأيضا كمادة  ،واص الجمالية والحصول علي الملمسيضاف البازلت كمادة لتحسين الخ 

، ويحتوى  األرضيةيعتبر من القلويات ونات الطبقة الخارجية في القشرة األرضية و من مك ،صخر ناري بركاني  أسود أو بني غامق 
وكذلك معادن )معادن حديدية مغنيسيومية( وهي   ،فلسبارات البالجيوكليزصور  فيسيليكا  ( % 55 – 45على نسبة عالية من ) 

وذلك بسبب نسبة أكسيد  م°1250   – م° 1150 دن ذات صالبة عالية ينصهر لزجاج سائل في حدود درجات حرارة بين معا
 .(1)  " الكالسيوم العالية في تكوينه

 . (2)  ( يبين التحليل الكيميائي لصخر بازلت المنيا المستخدم في الدراسة هو2جدول رقم )
 Sio2 A12O TIO2 feO CaO MgO K2o Na20 L.O.I األكسيد 

 1.10 2.82 0.60 5.46 9.66 11.04 3.15 13.12 47.16 النسبة%
 الخواص الطبيعية والميكانيكية للبازلت  

اختبار التركيب المعدني لخام البازلت يوضح أنه يحتوي علي معادن أساسية وهي البالجيوكليز )فلسبار بنسبة  "  
ة إلي  %( باإلضاف4%( و)اإلليفين بنسبة 14الماجنيتيت واإللمينيت بنسبة  %( ومعادن معتمة مثل ) 36%( )والبيروكسين بنسبة 44

الخواص الطبيعية والميكانيكية للخام يوضح أن نسبة  اتاختبار  % من معادن )الكلورايت والكالسيت( .2تواجد كميات قليلة ال تتعدي 
% أو  0,6ونسبة تحلله في الماء ال تزيد عن   2,91% ومتوسط وزنه النوعي 15تآكله بجهاز لوس أنجلوس بعد خمسمائة لفة هي 

كجم /   1180إلي  1030ديد اللدونة كما أن تجارب التحمل والصالة للخام توضح أن قدرة تحمله تتراوح ما بين المسحوق الناعم له ع
 .(3) " 2سم

  .بعد عملية الطحن ()كبطانة األسطحالبازلت المستخدم في معالجة  الحجم الحبيبي لصخر
جرام فجاءت النتائج  100ي عينة من البازلت وزنها لمناخل علباوتم اختيار الحجم الحبيبي لبازلت المنيا بطريقة الفصل  " 

 .(4)كالتالي 
 . ( يبين الحجم الحبيبي لصخ البازلت المنيا3جدول رقم )

 صخر البازلت %  بالميكرون  رقم العينة 

1 
 % 10 ميكرون 250<اكبر من 

 % 25 ميكرون  125 <
 % 65 كرون يم 63  أقل من >

2 
 % 94 ميكرون  250<اكبر من 

 %6 رون ميك 125 <

3 

 % 32 ميكرون  500<اكبر من 
 %5 ميكرون  250<
 % 59 ميكرون  125 <
 %4 ميكرون  63<

 
(1) HAMER, F, The potter,s  DICTIONARY OF Materials and  Techniques. Pitman publishing, New york, 

1997. 

(
2

ه (، رسالة دكتوراه غير منشورة ،  عمل الجداريات الخزفية ) دراسة تطبيق تحسين خواص الطين المحلى لالستفادة منة جماليا في -  محمد احمد محمد فهمي (
 .  98م ، ص  2016كلية الفنون الجميلة ، جامعة المنيا ، عام 

(
3

 . 71صـ  ، مرجع سبق ذكره   ،دراسة حقلية  ،ثروت المنيا من المواد المحجرية  - إبراهيم عبد الفتاح  (

(
4

 .  جامعة المنيا –دار علوم   –قسم جيولوجيا  -ت المنيا تم قياس الحجم الحبيبي لصخر بازل  (
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وصخر البازلت بنسب ل موالر   الفلسبارقام الدارس باقتراح تركيبات للبطانات من طين البولكي و للبطانات   لمقترحةالتركيبات ا -
 . ( 4مختلفة كما هو موضح بالجدول رقم )

 الحجم الحبيبي كاولين الرمل  البازلت الفلسبار بولكليطين ال التركيبة 
1 20 25 40 5 10 1 
2 25 35 35 5 - 2 
3 25 25 40 5 5 3,2 
4 20 25 45 5 5 3,2 
5 20 35 40 5 - 3,2 

بنفس طريقة قام الدارس بإعداد البطانات  ( 3،  2 ،  1ي رقم )يبة للبطانات في الحجم الحب( بين التركيبات المقترح4الجدول رقم ) 
الحجم    في( 4رقم ) لدو الج جري علي التركيب المقترح من تولكن بأن  ( 9) صسابقا   اإلعدادات المشروحةالتشغيل المثبتة في 

  / °  600 حني/ ساعة  م°100بمعدل حريق  ،  م°1200 الحرارة ت التركيبات المقترحة في درجة رقكما ح  ( 3،  2،  1)رقم  الحبيبي
 . (9،   8،   7،  6،  5)  ( شكل رقم 5) رقم كما هو موضح في الجدول ،درجة الحرارة المطلوبة  يإل ثم الوصول  ، ساعة 

درجة حرارة   ( في 3) ،(2) ، (1رقم )بي بيمالحظات الباحث علي نتائج اختالف التركيبات المقترحة للبطانات في الحجم الح -
 .  م1200°

 .طانات (  يبين اختالفات التركيبات المقترحة للب5الجدول رقم )
  النتيجة لتركيبةا

 ، أعطت بطانة ذات   °م1200درجة حرارة  فيعند حرقها  1
زجج غير  تالسواد والسطح م إلىيميل  قاتمالونًا بنيًا 

         .وليس به تشوهات  مىمسا
 ( 5شكل رقم )  

 

، أعطت بطانة ذات   °م1200درجة حرارة  فيرقها عند ح 2
وليس به   مىمسا فاتح والسطح متزجج غير كريميلون 

  . تشوهات
 ( 6رقم ) شكل

 

، أعطت بطانة ذات  °م 1200عند حرقها فى درجة حرارة  3
وليس به   مىلون كريما به نقاط سوداء والجسم غير مسا

               تشوهات
   ( 7شكل رقم )

 

اللون أكثر  وأصبحتتشابه مع تركيبة البطانة السابقة  4
                   . التركيبة في عتامة بسبب زيادة نسبة البازلت

 ( 8شكل رقم )
 

 

، أعطت بطانة ذات   °م1200عند حرقها فى درجة حرارة  5
  مىة والجسم غير مسالون كريما به نقاط سوداء كثيف

             . وليس به تشوهات
 ( 9شكل رقم )  
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 النتيجة :
نتائج تلك التركيبات باستخدام طين البولكي والبازلت في الحجم   من الجدول السابق يتضح انه توجد فروق فيزيقية واضحة في      

 .  تركيبات البطانات فىنى حيث يوجد تباين لو م °1200 حرارة( في درجة 3،  2،  1رقم ) الحبيبي
 

           
 
 
 
 
 
 

 النتائج : 
   م . ° 1200البطانات فى التزجج عند  تبدأعند حرق البطانات الخزفية من طين البولكى وبعض المواد مثل البازلت والرمل  -1
، مع  م ° 1200درجة حرارة  في فنية متنوعة  وأشكاالبصريا مميزا ودرجات لونية  ظهراتعطى  حريقالبطانات الخزفية بعد ال -2

   .الخزفية لألسطحمن خامات أخرى مثل البازلت والرمل والكاولين حيث يقوم بتحسن الخوص الميكانيكية  اإلضافات
درجة حرارة   فى فنية متنوعة  وأشكاالة بعد الحريق يعطى مظهرا بصريا وحسيا مميزا البطان فيالبازلت  الحبيبيالحجم  فيتنوع ال -3

 م . ° 1200
 . الخزفية األسطحمعالجة  فياستخدام البازلت كبطانة مزججة  أمكانيةمن تلك الدراسة يتضح 

 يوصى الباحث باآلتي  :   التوصيات :
   . ة جديدة لألسطح الخزفية وضع معالجات فني فيواشتراكه   فمية الخزاالحث على أه -1
   .  يةفمعالجة األسطح الخز  في مزججةاالستفادة من القيم الجمالية الناتجة عن استخدام خامة البازلت كبطانة  -2
   فية. تحسين خواصه القوى الميكانيكية لألسطح الخز  فياالستفادة من البازلت كبطانة  -3
  .ءل الفني له صفه البقاميئة ومناخها حتى يصبح العسبة لطبيعة الباة البحث عن الخامات المنضرور  -4

 المراجع العربية واألجنبية: 
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