
 ثانيالجزء ال –ي عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

DOI: 10.12816/0048964                                                                                                                                   312 

 التقنيات الحديثة لمعالجة األسطح الخزفية
Modern techniques to treatment of ceramic surfaces 

 أ.د/ عمر عبد العزيز 
 كلية الفنون التطبيقية -و رئيس قسم الخزف األسبق قسم الخزف  األستاذ المتفرغ بقسم الخزف

Prof. Dr. Omar Abdel Aziz 

Professor of Ceramics Department, Faculty of Applied Arts 

 عال حمدى السيد /أ.م.د
 كلية الفنون التطبيقية -قسم الخزف  أستاذ مساعد دكتور

Assist. Prof. Dr. Ola Hamdy El Said 

Assistant Professor, Department of Ceramics, Faculty of Applied Arts 

 طفى محمد جميل عبد المنعممصالباحث/ 
 الدارس بقسم الخزف

Researcher. Mostafa Mohamed Gamil Abdel Moneim 

Studied in the Ceramics Department 

 

 ملخصال

الحدٌثة و  التقنٌات بعض تقنٌات معالجة السطح الخزفى فى مراحل قبل الحرٌق ) البسكوٌت ( و  ٌتناول هذا البحث

مثل األجت وٌر، النٌرٌاج، النٌرٌكومى و المٌلٌفٌورى و تعتبر كل تقنٌة األسطح الخزفٌة  معالجة الفنٌة فى مجال األسالٌب

 من هذه التقنٌات نوع من أنواع الترخٌم.

الخزفى جمالٌا. تتمٌز معالجة السطح الخزفى بخصائص فنٌة و تقنٌة واسعة و متداخلة و متنوعة  تساعد على اثراء المنتج 

 على الرغم من ذلك تفتقر المنتجات الخزفٌة المصرٌة هذة الخصائص والقٌم الجمالٌة.

Research Abstract 

This research deals with the techniques of ceramic surface treatment in the stages before 

firing (biscuits) and some modern and techniques and technical methods in the field of 

ceramic surface treatment. And the modern techniques such as Agateware, Neriage, Nerikomi 

and Millefiori and each of these techniques is a type of marbling. 

The ceramic surface treatment features a wide range of technique and technical 

characteristics, overlapping and varied, which can help to enrich the ceramic product 

aesthetically. However, Egyptian ceramic products lack these characteristics and aesthetic 

values. 

 

 المقدمة:

كبٌر من الوقت و الجهد و التفكٌر . النها بتمر بالعدٌد من المراحل من مرحلة  ٌتطلب إنتاج المنتجات الخزفٌة قدر     

مراحل  تتعدد و تتنوع عملٌات معالجة السطح الخزفى على حسب التشكٌل و التجفٌف و الحرٌق و الزخرفة  . فى هذه ال

عملٌات اثراء السطح كثٌرة ومتنوعة. لكن ٌجب أن ٌؤخذ فً االعتبارا أن الشكل الخزفى  ومعالجة سطحه كل مرحلة. و

 .ٌسٌران جنبا إلى جنب لبناء حل متكامل للمنتج ، سواء كان هدف هذا المنتج وظٌفى أو فنى

وجمالٌا  . و بالتحكم فً السطح والمزاوجه بٌنه  وظٌفٌا  إن االختٌار الجٌد لمعالجة األسطح ٌمكننا من تعزٌز الشكل      

وبٌن الشكل ٌحقق التصمٌم الجٌد . هذا هو الفارق الكبٌر بٌن فنان و مصمم الخزف والحرفً وهما غالبا ما ٌأخذان 

 مسارات مختلفة.
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 :البحث مشكلة

معالجة السطح الخزفى بخصائص فنٌة و تقنٌة واسعة و متداخلة و متنوعة  تساعد على اثراء المنتج الخزفى تتمٌز      

 جمالٌا. على الرغم من ذلك تفتقر المنتجات الخزفٌة المصرٌة هذة الخصائص والقٌم الجمالٌة .

 التساؤل: بهذا المشكلة تحدٌد ٌمكن

بٌن عملٌة تصمٌم المنتج الخزفى  و بٌن طرق معالجة سطحه على الرغم  لماذا ٌوجد انفصال فى التفكٌر و فى التنفٌذ -

 من انها احدى عناصر التصمٌم ؟

كٌف ٌمكن لمصمم الخزف بخلفٌته العلمٌة والفنٌة ان ٌحقق المزاوجة بٌن تصمٌم المنتج الخزفى و بٌن طرق معالجة  -

 السطح بشكل ناجح ؟  

 :البحث أهمية

 :فً البحث هذا أهمٌة تبرز

اٳلستفادة من طرق معالجة االسطح  فى اٳلنتاج النصف كمى للوصول الى منتج خزفى ذو مواصفات وظٌفٌة وجمالٌة  -1

 بجودة عالٌة.

توضٌح أهم و أحدث التقنٌات و االسالٌب  المستخدمة فى معالجة أسطح المنتجات الخزفٌة ثنائٌة االبعاد و ثالثٌة  -2

 االبعاد .

 :البحث أهداف

 ت معالجة االسطح المختلفة و توظٌفها بشكل جٌد فى عملٌة تصمٌم المنتج. دراسة طرق وتقنٌا -1

تقنٌوووات و طووورق معالجوووة السوووطح بحٌوووث تناسوووب مووو  طرٌقوووة اٳلنتووواج  الوصوووول الوووى تصووومٌم نووواجح مووون خوووالل  -2

 النصف كمى.

 :البحث فروض

قٌمتهوووا الجمالٌوووة و ٌمكووون لمصووومم الخوووزف ان ٌلعوووب دورا هوووام فوووى ا رتقووواء بمسوووتوى جوووودة المنتجوووات الخزفٌوووة و  -1

 االستخدامٌة و المشاركة بها فى األسواق المحلٌة و العالمٌة.

 :البحث منهج

 :رئٌسٌٌن إطارٌن إلى البحث منهجٌة تنقسم

 التحلٌلى ( –) المنهج الوصفى  إلطار النظرى:ا -1

تناسوووب  دراسوووة وصوووفٌة للتعووورف علوووى طووورق المعالجوووات المختلفوووة و المتنوعوووة لتسوووطح الخرفٌوووة و توظٌفهوووا حتوووى

 اٳلنتاج النصف كمى.

 ) المنهج التجرٌبى ( العملى: اإلطار -2

و االسوالٌب و الودمج  التقنٌوات توظٌوف بعوض و الخزفٌوة األسوطح لمعالجوات العملوً بوالتطبٌق الباحوث ٌقووم سووف

 بٌن البعض منها .

 :البحث حدود

 :التالٌة الحدود إلى الحالى البحث ٌستند

 الخزفٌة فى الجانب التطبٌقى. األسطح معالجة فى استخدام التقنٌات الٌدوٌة -1

 محاولة استخدام الطٌنات و الخامات المحلٌة فى جمٌ  مراحل ا نتاج. -2
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 -المقدمة:

كبٌر من الوقت و الجهد و التفكٌر . النها بتمر بالعدٌد من المراحل من مرحلة التشكٌل  ٌتطلب إنتاج المنتجات الخزفٌة قدر

الزخرفة  . فى هذه المراحل  تتعدد و تتنوع فهناك الكثٌر من عملٌات معالجة السطح الخزفى على و التجفٌف و الحرٌق و 

لذلك ٌجب أن ٌؤخذ فً االعتبارا أن الشكل الخزفى  ومعالجة سطحه ٌسٌران جنبا إلى جنب لبناء حل  حسب كل مرحلة. و

 .متكامل للمنتج ، سواء كان هدف هذا الحل وظٌفى أو فنى

ة األسطح بأنها مجموعة العملٌات والمهارات والنظرٌات التطبٌقٌة أو المعرفٌة المرتبطة و الالزمة  نتاج تعرف معالجو

قط  خزفٌة ابتداء  من اختٌار الخامة للتشكٌل حتى تصبح منتجا  خزفٌا  قائما  متكامال . و هى الطرٌقة  أو األسلوب التى 

لشكل الخزفى م  مراعاة تناسب الزخارف م  حجم الشكل و وظٌفة ٌتبعها الفنان فى توزٌ  عناصره الزخرفٌة على ا

ا ناء المضاف إلٌه لٌضفى علٌه قٌمة جمالٌة. فالتقنٌة هى مجموعة من العملٌات التى ٌمر بها إنتاج أى عمل فنى أو 

 صناعى حتى ٌصبح منتجا  قائما .

رة سواء كانت فى المرحلة الرطبة أو المرحلة فمعالجة األسطح فى مجال الخزف مختلفة و متنوعة وذات إمكانٌات كثٌ

الجافة أو مرحلة ما بعد الحرٌق األول فكل مرحلة من هذه المراحل لها معالجات سطحٌة مختلفة تصلح لمرحلة دون 

األخرى. إن إختٌار معالجة األسطح أمر له أهمٌه و ٌتوقف ذلك على إختٌار التقنٌات التى تتناسب م  الشكل الخزفى، 

جعل الشكل أكثر قوة و تعبٌرا  عن الفكرة فتمٌز الشكل الخزفى جمالٌا  ٌرتبط بإختٌار التقنٌات التى تناسب هٌئة و وهذا ٌ

 وظٌفة الشكل.

وقد تختلف معالجة األسطح سواء كان الشكل مسطحا  أو مجسما ، فكل شكل له اسلوبه الخاص فقد تصلح بعض المعالجات 

على األشكال المجسمة والبد أن ٌكون الهدف من اختٌار هذه المعالجات  براز  على األشكال المسطحة و قد ال تصلح

 هدف معٌن لدى الخزاف و الفنان و إثراء الشكل سواء كان ٌجب جمالٌا  أو تعبٌرٌا .

 معالجة األسطح بالطريقة دمج الطينات الملونة

 :) ترخيم بالشرائح ( Agatewareاألجت وير   -1

هو فخار مزخرف بمزٌج تباٌن الطٌنات الملونة. كلمة أجت وٌر مشتقة من حجر العقٌق التى هى عبارة عن طبقات      

ذات الوان متعددة. هذة التقنٌة هى خلط مجموعة متنوعة من أنواع مختلفة من الطٌن و تسمى فى الٌابان بالنٌرٌكومى. 

الذى قدمها فى عام  Dr. Thomas Wedgwoodوماس وٌدجوود على ٌد الدكتور ت ٨١ظهرت هذه التقنٌة فى القرن 

 م. ٨٣٧١

استخداموا الخزافٌن الطٌن األبٌض أو الفاتح جدا  كقاعدة من أجل تجنب التشققات و كسر التى تحدث بسبب خلط مجموعة 

ان إلى الطٌن عندما متنوعة من أنواع مختلفة من الطٌن. ثم ٌضٌفون األلوان فً شكل صبغات أو أكاسٌد. ٌتم إضافة األلو

٪ من األلوان عموما . عملٌة التجفٌف هً الجزء  11 - 1ٌكون فً شكل مسحوق من أجل تجنب الفقاقٌ . ٌتم تطبٌق 

 (1األكثر أهمٌة من هذه التقنٌة، البد أن ٌكون ببطئ و حرص حتى ال ٌحدث شروخ فى الشكل الخزفى. )

نفٌذ تلك التقنٌة عن طرٌق استخدام ألوان مختلفة من الطٌن الملون تشبه التقنٌة فى مظهرها بحجر العقٌق، حٌث ٌتم ت

وضغطها معا، و استخدام العجٌنة الناتجة الملونة من عدة طبقات فى التشكٌل الٌدوى وٌجب مراعاة الحرص، بأن ٌكون 

ات الملونة للحصول على ا نكماش النسبى للطبقات متجانسا  بقدر ا مكان. ولهذا السبب ٌستخدم الخزاف األكاسٌد و الصبغ

ألوان مختلفة فى جسم واحد، و ٌستخدم هذه التقنٌة عدد من الخزافٌن الحدٌثٌن وٌمكن الحصول على ألوان حادة ومتألقة أو 

 ألوان مندمجة وهادئة.
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ٌتم فى األجت وٌر مزج الشرائح، بأن تقط  شورٌحتان مون الطوٌن وتمزجوان معوا  عون طرٌوق الضوغط، و ٌنطبوق هوذا علوى 

عملٌة الكاملة للخلط الٌدوى ألنواع الطٌن وتحوٌلهوا إلوى كتلوة متماسوكة خالٌوة مون الفقوافٌق. وهنواك مرحلتوان لخلوط أنوواع ال

 (2) -كما يمكن تنفيذ تلك التقنية من خالل طريقتين: الطٌن المختلفة أو ذات درجات التماسك المختلفة،

ٌقط  الطٌن على صورة شرائح رقٌقة ثم توض  فوق بعضها بالتبادل، وفى حالة إضافة  الخلط بواسطة الطبقات: (أ 

الجروج ٌمكن نشرة بٌن الطبقات. ومن الممكن وض  طبقات مختلفة من الطٌن الناعم و الصلب ثم تقط  الكومة بأكملها 

الطبقات أفقٌة، ثم تكرر  بصورة رأسٌة، ورف  أحد النصفٌن و ٌوض  فوق النصف اآلخر، م  توخى الحذر حتى تظل

 (. ٨العملٌة حتى تندمج الطبقات معا ، كما فى شكل ) 

تقط  كتلة الطٌن على شكل كرات ثم تعجن الكرات معا  عن طرٌق الضغط علٌها من االمام ومن الداخل، أو بالطرٌقة  (ب 

 (. 2الحلزونٌة التى تؤدى إلى الحصول على كتل أكبر من الطٌن، كما فى شكل ) 

كن بعض الخزافٌن من الحصول على تأثٌر ٌمكن التحكم فٌه بمعدل أكبر وذلك عن طرٌق وض  شرٌحة رقٌقة من )وقد تم

الطٌن الملون على سطح شكل غٌر كامل التجهٌز، ثم االستمرار فى عملٌة التشكٌل بالعجلة. وهناك طرٌقة آخرى 

ن، على صورة شرائح مستوٌة و رقٌقة لبناء أوان استخدامها البعض اآلخر و هى استخدام أنواع مختلفة من الطٌن الملو

 (3بطرٌقة اللفات(. )

تعطى تلك التقنٌة قٌمة جمالٌة تظهر من خالل العالقات اللونٌة التى تحدث من الدمج و التقطٌ ، أو من خالل الوصول إلى 

لخزاف بالتحكم فى التصمٌم أكثر شكل خزفى قائم بذاته من خالل تلك التقنٌة، و ٌرى الباحث أٌضا  أن هذه الطرٌقة تسمح ل

من تقنٌة الترخٌم العادٌة، ٌمكن الحصول على تصمٌمات غٌر منتظمة من خالل استخدام شرائح من الطٌنات الملونة 

 حسب األلوان المراد تنفٌذها، ٌحتاج هذا ا سلوب إلى مهارة و صبر.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 ) https://www.britannica.com/art/agateware 

قسى انتعبير انًجسى،  –يحًذ إبراهيى شحاتت "تقُياث يعانجت انسطح انخزفي إلثراء األشكال انخزفيت" رسانت ياجستير، كهيت انتربيت انفُيت ( هبت 2)

 ١٠٠٢جايعت حهواٌ، 

قسةى انتعبيةر انًجسةى،  –كهيةت انتربيةت انفُيةت رسةانت ياجسةتير، " تقُياث يعانجت انسطح انخزفي إلثراء األشكال انخزفيةت" هبت يحًذ إبراهيى شحاتت( 3)

 ١٠٠٢جايعت حهواٌ، 
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 ( 1شكل رقم ) 

 الخلط بواسطة الطبقات

 
 ( 2شكل رقم ) 

 سلطانية بواسطة 

 

 ) نوع من أنوع التطعيم (: Neriageالنيرياچ 

تستخدم تقنٌة النٌرٌاچ فى تشكٌل االعمال الخزفٌة بكثرة عند الخزافٌن الفرنسٌٌن و العالمٌٌن. و ٌعنى مصطلح       

"Neriage بالعصر الرسوبى أو الطبقات الرسوبٌة فى بعض الجبال حٌث تتكون معظمها من طبقات مختلفة األلوان  "

احدثتها عوامل التعرٌة على مر السنٌن. وقد استفاد الخزافون من ذلك بإحداث مظاهر تشكٌلٌة شبٌهه باستخدام طبقات 

لها عن طرٌق أخذ المقاط  الرأسٌة و األفقٌة المائلة  حداث الطٌن المتعدد األلوان، إال إنهم انطلقوا فى ا بداع من خال

 تصمٌمات تتصف بالطاب  الهندسى.    

 

(1 ) https://www.pinterest.com/pin/290130400976880900/?lp=true 

(2 ) http://www.chipstone.org/article.php/78/Ceramics-in-America-2003/Swirls-and-Whirls:-English-Agateware-

Technology 

http://www.chipstone.org/article.php/78/Ceramics-in-America-2003/Swirls-and-Whirls:-English-Agateware-Technology
http://www.chipstone.org/article.php/78/Ceramics-in-America-2003/Swirls-and-Whirls:-English-Agateware-Technology
http://www.chipstone.org/article.php/78/Ceramics-in-America-2003/Swirls-and-Whirls:-English-Agateware-Technology
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، حٌث ٌتم وض  شرائح من الطٌن ذات األلوان ٨١جات السطح المستخدمة فى الٌابان فى القرن النٌرٌاچ من معال

المتناقضة فوق بعضها وتقط  و تلف و تتحول إلى كتلة ثم تقط  إلى شرائح، وتستخدم فى تصمٌمات حلزونٌة أو 

و قد  كون طبقة واحدة ممتدة.تصمٌمات آخرى ذات ألوان مرقمة وتضغط القط  إلى جوار بعضها فة قالب وذلك حتى تت

 شاع إستخدام طرٌقة النٌرٌاچ فى الغرب وذلك لما تتصف به من تأثٌرات جمالٌه بالغة.

وتعتبر تقنٌة النٌرٌاج التى ٌتم فٌها دمج شرائح ملونة من الطٌن من التقنٌات الهامة التى تم إحٌائها فى السنوات القلٌلة 

من الشرائح الملونة بألوان مختلفة تستخدم فى بناء أشكال بسٌطة مثل الماضٌة حٌث ٌقوم الخزاف بقط  مجموعة 

السالطٌن. وٌتطلب استخدام هذه التقنٌة ضرورة استخدام قالب من الجبس، وذلك لسند األشكال التى تبنى بداخله من خالل 

من الماء أو الطٌن السائل. استخدام شرائح مفرودة من الطٌن ٌتم لصق حوافها معا ، وذلك عن طرٌق استخدام كمٌة قلٌلة 

ومن الممكن التحكم فى األلوان والنماذج بدقة كبٌرة ال توجد خالل استخدام الطرق اآلخرى. وهناك مٌزة إضافٌة باستخدام 

أجسام البورسلٌن وهى كونها شبه شفافة، وٌؤدى ذلك إلى إمكانٌة مرور الضوء بداخلها واختالطه م  مختلف األلوان 

سطح الداخلٌة والخارجٌة، بل إنه فى حالة إستخدام األجسام الطٌنٌة التى تتصف بصفة ا عتام فأن المستخدمة فى األ

صفات النموذج تنعكس على الشكل من الجانبٌن الداخلى والخارجى لجدارن ا ناء الذى ٌتم بناؤه من شرائح الطٌن الملون. 

(1) 

ٌقط  على هٌئة شرائح ثم كتل صغٌرة ٌعاد ترتٌبها للحصول على وهذه التقنٌة ٌستخدم فٌها الطٌن الفاتح والداكن الذى 

شرائح ذات نماذج هندسٌة ملونة، وذلك عند الدمج بٌنها بعناٌة فى قالب مقعر لتكوٌن نموذج متطابق فى السطحٌن الداخلى 

 والخارجى لإلناء.

من خالل خطة مدروسة و واعٌة من قبل وٌمكن الحصول بواسطة تقنٌة النٌرٌاچ على نماذج هندسٌة غاٌة فى الدقة و ذلك 

الخزاف. و بالرغم من ذلك فأن تقنٌة النٌرٌاچ تسمح بقدر من التحكم عن غٌرها من التقنٌات مثل الترخٌم و الخزف 

العقٌقى. إنها تتطلب قدرا  كبٌرا  من العناٌة و االهتمام و الحرص أثناء العمل كما تتطلب صبرا ، وهذا ٌرج  إلى طبٌعة 

ة حٌث ان نسبه ا نكماش تعتمد على نسبة تركٌب الخلطة الطٌنٌة الملونة، لذلك ٌجب االهتمام بعنصر للتوافق بٌن التقنٌ

مختلف الخلطات الطٌنٌة، كما أن عملٌة التشكٌل بهذه الطرٌقة تتطلب نوعا  من الوعى وا دراك حتى ال تأتى مشوهة، ألن 

 (1طٌن تؤكد على قدرة الخزاف. )الدقة و السٌطرة على المساحات الملونة من ال

،استخدمت فى ذلك الشكل البسٌط المستدٌر أرضٌة  Sakai Mika( المعروف بأسم ساكاى مٌكا  3 الشكل الخزفى رقم )

ناجحة لعناصرها و أشكالها الملونة الموزعة بشكل حٌوى، حٌث تحتوى على كل عنصر الحركة الذى قامت بتجسٌده 

 تشكٌل من خالل القالب  ظهار جمالٌات الطٌن المدمج.بنجاح فقد استغلت تقنٌة ال

قامووت كووذلك بإظهووار الحووس التلقووائى البسووٌط موون خووالل العناصوور الهندسووٌة البسووٌطة وآٌضووا  موون خووالل المجموعووة اللونٌووة 

 المستخدمة فى عالج السطح حٌث لم ٌعالج السطح من خالل الطالءات.

قطٌو  طبقوات مون الطٌنوة متعوددة األلووان علوى شوكل شورائح أو أجوزاء و ٌمكن الحصوول علوى توأثٌر لوونى معقود بواسوطة ت

صغٌرة ثم القٌام بطٌها أو لفها إلوى شوكل معود مسوبقا  ثوم ضوغطها فوى صوورة كتلوة واحودة ثوم لحمهوا بالطٌنوة السوائلة و عنود 

 تقطٌ  الكتلة ألجزاء أو شرائح رقٌقه سوف تظهر صورة متباٌنة من األلوان المركبة فى الطٌنة.

ٌمكن الحصول من خالل هذه الطرٌقة على تصمٌمات هندسٌة من خالل استخدام شرائح من الطٌنات الملونة حسب و 

التصمٌم الهندسى المراد تنفٌذه و ٌمكن أٌضا  ا ستعانه بقوالب لضغط الطٌنات الملونة حسب التصمٌم المطلوب و ترتب 

حتى ٌمكن ضبط و دمج الشرائح م  بعضها البعض دون حدوث فٌه شرائح الطٌن الملون و هى فى حالة اللدونة الكاملة 

 التشقق أو ا نفصال بٌن األجزاء أو الشرائح.

قسةى انتعبيةر انًجسةى،  –كهيت انتربيةت انفُيةت رسانت ياجستير، "تقُياث يعانجت انسطح انخزفي إلثراء األشكال انخزفيت"  ( هبت يحًذ إبراهيى شحاتت1) 

 ١٠٠٢جايعت حهواٌ، 
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و هذه الطرٌقة تسمح للخزاف بالتحكم فى التصمٌم أكثر من تقنٌة الترخٌم، و ٌحتاج هذا ا سلوب إلى عناٌة خاصة و      

صبر شدٌد، لتجنب مشكالت انفصال األجزاء و حدوث التشققات أثناء مرحلة التجفٌف، فالبد أن تتم هذه المرحلة ببطئ 

دى األكاسٌد و صبغات إلى حدوث انكماش غٌر متجانس بٌن األجزاء مما فال ٌخلو األمر من المشكالت حٌث ٌمكن أن تؤ

 ٌؤدى إلى تشوه أماكن االتصال بٌن أجزاء الشكل و ٌمكن التغلب على ذلك من خالل:

 اختبار نسبة المادة الملونة بعناٌة، و التى تضاف على تركٌبة الطٌنة األساسٌة للتأكد من عملٌة التوافق بٌنهما. .أ 

 الحرٌق ببطئ شدٌد إلى نهاٌة الدرجة المطلوبة.إتمام عملٌة  .ب 

بعض التصمٌمات أو األشكال تحتاج إلى دعائم ) مساند ( أثناء عملٌة الحرٌق لتساعد األشكال على االحتفاظ بشكلها.  .ج 

(2) 

 
 ( 3 شكل رقم )

 طبق ذات أشكال ملونة موزعة بشكل هندسى يوضح الخداع البصرى

 

 :) التشكيل بالترخيم المنتظم ( Nerikomiالنيريكومى 

تعتبر تقنٌة النٌرٌكومى من التقنٌات الحدٌثة التً ظهرت فى أواخر القرن العشرٌن، وهى إحدى تقنٌات العمل بالطٌنات 

 المدمجة.

وتتمٌز تقنٌات الطٌن المدمج بأن الوحدات الطٌنٌة ذات األلوان المتعددة تساعد على إمكانٌة الحصول على نظم زخرفٌة 

متعددة ومتنوعة سواء عند التشكٌل على الدوالب أو بالطرق الٌدوٌة أو بالتشكٌل فى قالب و الذى البد من التأكد علٌه فى 

هذا المجال هو توافر عنصر التجانس بٌن تلك الخلطات الطٌنٌة المختلفة حٌث ٌجب أن تكون نسبة ا نكماش واحدة بٌن 

بلٌة للتشكٌل واحدة حتى تصبح جمٌعها وحدة تشكٌلٌة متماسكة بالرغم من تعدد مختلف الخلطات كذلك نسبة اللدونة و القا

 ألوانها وخواصها التركٌبٌة التى تضمن الخواص الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة.

النٌرٌكومى هو مصطلح ٌابانى معاصر و ٌطلق فوى كثٌور مون األحٌوان علوى النٌرٌكوومى لقوب النٌرٌواچ أو األجوت وٌور، و 

عملٌة زخرفٌة، و ٌشمل تجمٌ  الطٌن الملون. وبعد ذلوك ال بود مون خاللوه بعمول شورٌحة بوبطء تكشوف عون ذلك  نه مجرد 

 (4نمط الزخرفة. )

________________________________________________________ 
(1 ) http://www.dailyartmuse.com/2007/01/02/neriage-nerikomi/ 

ربيت نًعانجت سطح اإلَاء انخرفي يٍ خالل تقُيت انُيرياج" رسانت ياجستير، كهيت انتربيةت انفُيةت، جايعةت حهةواٌ، ( وائم فاروق إبراهيى "دراست تج2)

١٠٠٢ 

(3 ) https://www.pinterest.co.uk/pin/557883472586393802/?lp=true 
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ٌث ٌعتمد على أن قطعة رغم تعدد طرق التشكٌل وتقنٌاتة إال أن األساس فى التشكٌل بالطٌنات المدمجة ٌظل واحد حو

 الطٌن بلون ما تدمج و تالصق قطعة طٌنٌة من لون آخر مخالف.

ومن أبرز ما ٌمٌز طرق التشكٌل بالطٌنات المدمجة أن التشكٌالت وا بداعات الموجودة على سطح الشكل الخزفى لٌس 

وم متداخلة فى صمٌم الجسم نفسه. رسوما ظاهرٌة ملونة بالفرشاة أو بأى طرٌقة من طرق التلوٌن المعروفه و لكنها رس

(5) 

فأذا أجرٌنا مقطعا  فى إناء أو شكل خزفى مشكل بطرٌقة الطٌن المدمج سنجد هذا اللون أو التصمٌم نافذٌن إلى الوجه 

 المقابل للجسم أي أن الخلط الملون لٌس رسما  على واجهته الخارجٌة فحسب بل هو من ذات الطٌنة الخزفٌة.

قد اعتمدت تقنٌة النٌرٌكومى على الطٌنات الملونة ذات التجانس فى معدل االنكماش كخامة أساسٌة للتشكٌل وكذلك و

مرونة الطٌن التى تساعد على التشكٌل وتحقٌق االفكار. و تعتمد هذه الطرٌقة على استخدام ما ال ٌقل عن أرب  أنواع من 

" حٌث ٌؤدى ذلك إلى خفض  Grogق الطٌن المحروق " الجروج الطٌن المختلفة األلوان م  إضافة نسب من مسحو

معدل ا نكماش حتى ال تتفلق وتنفصل األلوان المختلفة من الطٌنات الملونة وٌتم تشكٌل شرائح ذات األلوان المختلفة من 

وطرٌقة الطٌن وغٌرها من الكتل المستطٌلة ٌعاد ترتٌبها فوق بعضها البعض للحصول على نموذج ذى صفة هندسٌة 

 النٌرٌكومى تعتمد على مظهر هندسى فً شكلها التصمٌمى لإلناء أو الشكل الخزفى.

تعتمد طرٌقة النٌرٌكومى على إستخدام مجموعة من الشرائح المتباٌنة لونٌا  على أن ٌكون ذلك من خالل مقاٌٌس و

ة ثم إعادة ترتٌب هذه الشرائح عن للحصول على سمك محدد للشرائح التى تم تقطٌعها بمسافات معلومة إلى شرائح طوٌل

طرٌق التبادل والتوافق بحٌث ٌكون فى النهاٌة شرٌحة بٌضاء مثال مالصقة لشرٌحة سوداء وتتم عملٌة الدمج بخدش 

الحواف الجانبٌة للشرائح و وض  محلول الطٌن ثم تجمٌعها ودمجها معا  بعناٌة و البد أن تحدث هذه الطرٌقة و الطٌنات 

 نة لكى تدمج وتتحد دون حدوث تشققات أثناء الجفاف والتسوٌة.فى حالة اللدا

كما انه ٌمكن الحصول على نماذج هندسٌة غاٌة فى الدقة والتعقٌد باتباع تقنٌة النٌرٌكومى من خالل تقطٌ  شرائح الطٌنات 

 المختلفة األلوان فى مقاط  مائلة وغٌر ذلك وفق خطة مدروسة ومصممة بكل دقه.

ت التى ٌجب أن تراعى فى األشكال التى تم تنفٌذها بطرٌقة أو تقنٌة النٌرٌكومى هى مرحلة التجفٌف حٌث ومن أهم العملٌا

ٌجب على الفنان أن ٌكون حرٌصا  جدا  و دقٌق فى هذه المرحلة حٌث أن التجفٌف المباشر والسرٌ  ٌؤدى إلى انفصال 

و سبب ذلك عدم إندماج الطٌنات جٌدا  أثناء عملٌة التشكٌل،  األشكال الهندسٌة الملونة عن بعضها وإنهٌار الجسم أو تشققه،

 (1بأضافة إلى عدم التطابق الكامل فى لدانة الطٌنات التى تؤدى إلى األختالف فى إنكماش الطٌنات و تشققها. )

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
، فاروق إبراهيى "دراست تجربيت نًعانجت سطح اإلَاء انخرفي يٍ خالل تقُيت انُيرياج" رسانت ياجستير، كهيت انتربيت انفُيت، جايعت حهواٌوائم  (1)

١٠٠٢ 

(1 ) http://www.dailyartmuse.com/2007/01/02/neriage-nerikomi/ 

كهيت انتربيةت انفُيةت، جايعةت حهةواٌ، رسانت ياجستير، "دراست تجربيت نًعانجت سطح اإلَاء انخرفي يٍ خالل تقُيت انُيرياج"  ( وائم فاروق إبراهيى2)

١٠٠٢ 

http://www.dailyartmuse.com/2007/01/02/neriage-nerikomi/
http://www.dailyartmuse.com/2007/01/02/neriage-nerikomi/
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_______________________________________________ 

(1 ) http://ceramicartsdaily.org/ceramic-supplies/ceramic-colorants-ceramic-supplies-2/creating-neriage-blocks-

decorating-with-colored-clay-patterns/ 
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 ( 4شكل رقم ) 

 يوضح طريقة النيريكومى و كيفية تطبيقها

 
 

________________________________________________________ 
(1 ) http://ceramicartsdaily.org/ceramic-supplies/ceramic-colorants-ceramic-supplies-2/creating-neriage-blocks-

decorating-with-colored-clay-patterns/ 

http://ceramicartsdaily.org/ceramic-supplies/ceramic-colorants-ceramic-supplies-2/creating-neriage-blocks-decorating-with-colored-clay-patterns/
http://ceramicartsdaily.org/ceramic-supplies/ceramic-colorants-ceramic-supplies-2/creating-neriage-blocks-decorating-with-colored-clay-patterns/
http://ceramicartsdaily.org/ceramic-supplies/ceramic-colorants-ceramic-supplies-2/creating-neriage-blocks-decorating-with-colored-clay-patterns/
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 -: Nerikomiو النيريكومى  Neriageالفرق بين النيرياچ 

هى كلمة تعنى " سحب ما ٌصل ". مما ٌشٌر أن النٌرٌاچ تشكل  Ageهى كلمة تعنى "الخلط"، " أچ "  Neri"نٌرى" 

هى كلمة ٌعنى " للضغط على " تعنى أنها تشكل بالضغط فى قالب.  Komiبعجلة الخزاف م  الطٌن الملون. أما "كومى" 

 (1)لذلك  النٌرٌكومى تم توسٌ  المعنى عموما  أى أنها األشكال المبنٌة ٌدوٌا  بالطٌن الملون. 

 :Millefioriميلفيورى ال  -4

مصطلح مرتبط بعملٌة التصومٌم عنود قودماء الروموان، أو ربموا تقنٌوات أعموال الزجواج المصورٌة، وأٌضوا  تودعى الفسٌفسواء 

". ربموا ٌرجو  ذلوك إلوى تكورار الوحودات الناتجوة مون  Thousand Flowerالزجاجى، كما أطلق علٌه " األلف زهرة  

 عملٌة إعداد عدد كبٌر من النموذج، والتى غالبا  ما تكون من الزهور فى إنتاج المشغوالت الزجاجٌة.

" بإٌطالٌوا، إال أن هوذه التقنٌوة اسوتخدمت منوذ  Veniceوقد حدث انتعاش لهذه التقنٌة علوى ٌود الفٌنٌسوٌٌن بمدٌنوة البندقٌوة " 

ن بعٌد فى إنتاج الخزف عند بعض الفنانٌن، حٌث ٌتم تشكٌل ملفوفات من شرائح الطوٌن المتوداخل األلووان وفوق تصومٌم زم

مسوبق  عووداد نموووذج مٌلفٌووورى، وٌظهوور النموووذج الملووون عنوود عموول مقطوو  عرضووى وٌووتم دمووج الوحوودات الطٌنٌووة الملونووة 

 ء المباشر بالٌد.الناتجة م  بعضها البعض داخل قالب جصى أو باتباع البنا

من الفنانٌن الذٌن أنتجوا أشكاال  خزفٌة عدٌدة باستغالل تقنٌة المٌلفٌورى، وهذه التقنٌة تندرج تحت تقنٌات معالجة السطح 

بواسطة الطٌنات المدمجة ) وهذه هة التقنٌة الٌابانٌة المعروفة بأسم " نٌرٌكومى " وهى تعنى بالٌابانٌة الخلط و الضغط 

استخدمها توماس هودلى "الوالٌات المتحدة" بأسلوب فعال، وفى الواق  أنه ٌحصل على الكثٌر من المصادر  بالداخل، وقد

الهامة العمالة من خالل التقنٌة ذاتها، وكذلك من خالل العدٌد من الطرق التى ٌتبعها فى تنفٌذ اشكالة من كتل الطٌن أو 

لشكل، وبنفس الكٌفٌة التى تظهر فى حلو "السوٌس رول" أو فى الطٌن المدمج، والتى تتصف بوجود نموذج معٌن بطول ا

بعض األسالٌب الخٌالٌة، وٌتم تقطٌ  الطٌن الملون إلى شرائح ثم توض  الشرائح أعلى بعضها بحٌث ٌؤدى ذلك إلى 

 الحصول على كتلة مصنوعة من طبقات متعددة.

تصف بوجود نفس النموذج لعالج السطح من خالله. وٌقوم وبحٌث عندما ٌتم تقطٌ  هذه الكتلة فأن الشرائح التى تحملها ت

هودلى بجم  عدد من هذه الشرائح اللٌنة، ثم نقوم بفردها وتقطٌعها و بأسلوب حر وتحوٌلها إلى شكل السلطانٌة م  عدم 

ة تظهر من وجود دعم القوالب. كما ٌتم إدخال تعدٌالت على النماذج المدمجة وذلك من خالل عملٌة البناء، وكٌفٌة معٌن

خاللها الطٌنٌة المرنة تتكون من عدد من الطبقات، وٌؤدى ذلك إلى الكشف عن الخطوط األساسٌة المنغمسة فى األلوان 

المحٌطة. وعلى هذا األساس فأن هذه النماذج الزخرفٌة سوف تمثل جوهر بناء الشكل ذاته، ألن ٌقتصر تأثٌرها على 

 (3)السطح وحده (. 

فى صناعة األوانى الزجاجٌة قدٌما  بمصر و إٌطالٌا فى العصر الروموانى. أططلوق علوى هوذا ا سولوب  استخدمت هذه التقنٌة

مى بأسم األلف زهرة حٌث ٌوتم دموج قطبوان مون الزجواج المختلوف االلووان ببعضوها الوبعض ثوم  الفسٌفساء الزجاجى و قد سط

ط  صغٌرة بعد التبرٌد،  عداد شرائح مسوتدٌرة دقٌقوة فردها من خالل عملٌة التسخٌن لتتحول إلى لفائف ٌتم تقطٌعها إلى ق

 ذات نظام معٌن و توض  الشرائح متجاورة فى قالب و تصهر معا   نتاج آنٌة المٌلفٌورى.

من األشٌاء التى تساعد على نجاح هذه الطرٌقة استخدام ما ال ٌقل عن أربعة ألوان من الطٌنة، و م  زٌادة النسبة من و

٪ و ٌؤدى ذلك إلى خفض معدل ا نكماش حتى ال تتشقق و تنفصل ٨١( تصل إلى Grogوق )مسحوق الطٌن المحر

األنواع المختلفة من الطٌنات الملونة مما ٌتٌح الفرصة  ستخدام نوعٌن من ألوان الطٌنة معا  و ذلك للحصول على ألوان 

 (4)لمستطٌلة. متعددة و ٌتم تشكٌل شرائح ذات ألوان مختلفة من الطٌن و غٌرها من الكتل ا

____________________________________________________________________________ 

(1 ) https://www.facebook.com/groups/1538933016371340/permalink/1777784922486147/ 

قسى انتعبير انًجسى،  –ياجستير، كهيت انتربيت انفُيت  ( هبت يحًذ إبراهيى شحاتت "تقُياث يعانجت انسطح انخزفي إلثراء األشكال انخزفيت" رسانت2)

 ١٠٠٢جايعت حهواٌ، 

قسى انتعبير انًجسى،  –( هبت يحًذ إبراهيى شحاتت "تقُياث يعانجت انسطح انخزفي إلثراء األشكال انخزفيت" رسانت ياجستير، كهيت انتربيت انفُيت 3)

  ١٠٠٢جايعت حهواٌ، 

"إستخذاو انطيُاث انًهوَت في انتشكيم انخزفي و أثرها في تًُيت انقذرة اإلبذاعيت نذى طالب كهياث انتربيت ( أسًاء يحًذ إبراهيى انعسيهي 4)

 ١٠٠٢انُوعيت" رسانت ياجستير، كهيت انتربيت انُوعيت، جايعت عيٍ شًس، 
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( سلطانٌة وبر تلومى،  5(، شكل رقم )  6،  5 ومن بٌن األمثلة العدٌدة التى قام بإنتاجها الفنان توماس هودلى الشكالن )

وهى مشكله بتقنٌة المٌلفٌورى من خالل الطٌن الملون من البورسلٌن المدمج، حٌث تم تشكٌلها من خالل الرقائق 

المتجاورة والمتالصقة فى قالب جبس. تم بعد ذلك بسط الشكل وتشكٌله ٌدوٌا  حتى ٌمكن الكشف عن الطبٌعة الناعمة 

 ح المتجاورة تعطى إٌحاء بإنها السنة لهب متجاورة بشكل ناعم و متوافق م  الشكل تماما .المتغٌرة للمادة، وهذه الشرائ

( فهو منفذ بنفس التقنٌة وقد قام بإستخدام العنصر الخطى بشكل ناعم وانسٌابى فأدخل م  العنصر  6أما عن المثال رقم ) 

بأنها اعالم متطاٌرة، وقد استفاد توماس هودلى الخطى بعض المساحات الصغٌرة المتنوعة فى ألوانها حٌث تعطى إٌحاء 

من خالل تلك التقنٌة فى إظهار الشكل فى إطار تعبٌرى ممٌز، وقوى وكل هذا من خالل إسلوبه الخاص و البسٌط فى آن 

 واحد.

 
 ( 5شكل رقم ) 

 والمتالصقة فى قالب جبستم تشكيلها من خالل الرقائق المتجاورة  يوضح شرائح متجاورة تعطى إيحاء بشكل الزهر

 
 ( 6شكل رقم ) 

ب يوضح مساحات صغيرة متنوعة فى ألوانها حيث تعطى إيحاء بأنها أعالم متطايرة تم تشكيلها من خالل الرقائق المتجاورة والمتالصقة فى قال
 جبس

_____________________________________________________________________ 

(1 ) https://www.pinterest.com/pin/257690409904690910/?lp=true 

(2) https://www.pinterest.com/pin/152137293643590358/?lp=true 

https://www.pinterest.com/pin/257690409904690910/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/257690409904690910/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/152137293643590358/?lp=true
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 الشروط الواجب مراعتها عند التشكيل بتقنية الطين المدمج:

ضرورة توافر عامل الخبرة فى التشكٌل بتلك التقنٌات من حٌث معرفة الخطوات ا جرائٌة للتشكٌل و إختٌار ما ٌتناسب أ( 

 منها لتنفٌذ الفكرة أو التصمٌم.

 اختبار الخامات المناسبة وإعداد خلطات طٌنٌة بٌضاء منها.ب( 

 إضافة الملونات من األكاسٌد واألصباغ بنسب مختلفة للحصول على مجموعات من الطٌن المتباٌن و المختلف األلوان.ج( 

مادة لحام بٌن كل من التأكد من دمج الطٌنات الملونة المختلفة أثناء عملٌة التشكٌل وٌستحسن إستخدام محلول طٌن كد( 

 شرٌحة ملونة وآخرى. واستخدام األدوات أحسن استخدام.

مراعاة عملٌة التجفٌف فٌجب أن تتم ببطئ شدٌد وفى جو مناسب فإن هذه المرحلة من أهم المراحل على ا طالق حتى ه( 

 ال ٌتعرض العمل الخزفى للتشقق أو ا نهٌار.

العالٌة المناسبة ٌجب أن تتم هذه العملٌة على مراحل متدرجة من الحرارة،  الحرق البطئ حتى الوصول إلى الدرجةو( 

وكذلك فإن بعض األشكال ربما تحتاج إلى التدعٌم أثناء الحرٌق حتى تساعدها فى االحتفاظ بهٌئتها دون تشوٌه، وخاصة 

 (1األشكال الكبٌرة والمركبة. )

 النتائج و التوصيات

 -التجارب العملية نتوصل إلى النتائج التالية :من خالل الدراسة النظرية و 

 تستخدام أكثر من تقنٌة بشرط توافر النظم التشكٌلٌة و تحقٌق القٌم الجمالٌة و التعبٌرٌة و الوظٌفٌة فى تشكٌل الخزف.•

لتشكٌلٌة تطور استخدام الطٌنات الملونة بشكل أدى إلى تغٌر مفهوم اللون فى الشكل الخزفى حٌث أصبحت هى الخامة ا•

 فى مرحلة البناء و العنصر الزخرفى اللونى فى نفس الوقت.

 استخدام الطٌنات الملونة ٌثرى القدرة ا بداعٌة لدى الباحث فقد ابتكر أشكاال غٌر تقلٌدٌة تبرز الجامة المستخدمة.•

 د.بتنوع معالجات األسطح ٌمكن إٌجاد العدٌد من الحلول الزخرفٌة الجمالٌة للتصمٌم الواح•

 باالستعانة ببعض التقنٌات التقلٌدٌة ٌمكن إٌجاد حس جدٌد للتقنٌة و ذلك بإستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة.•

 ٌمكن أضافة تأثٌرات جمالٌة متنوعة باستخدام التقنٌات المستحدثة.•

 ضعف استخدام اسالٌب التقنٌات المستحدثة ف مصر.•

 جذرٌا  بإعباره ٌهتم بمعالجة األسطح الخزفٌة باستخدام الطٌنات الملونة.ٌرتبط هذا البحث بقسم الخزف إرتباطا  •

 التوصيات

 التوس  فى استخدام الطٌنات الملونة فى مصر.•

ا هتمام بدراسات الطٌنات الملونة و التقنٌات و األسالٌب الحدٌثة لمعالجة األسطح الخزفٌة و ربطها بأسالٌب التشكٌل •

 المناسب.

من طرق معالجة األسطح ٌمكن أن تثرى منتجات خزف األستودٌو و تفتح لها مجاال  جدٌدا  فى السوق  هناك العدٌد•

 المصرى و العالمى.

 ٌطتٌح إستخدام الطٌنات الملونة و التقنٌات الحدٌثة فى معالجات األسطح فتح مجاال  جدٌدا  لمنتجات الخزف.•

 مجال معالجة األسطح الخزفٌة.أهمٌة متابعة التطورات السرٌعة التى تطرأ على •

 توفٌر خامات الطٌنات الملونة للطالب لتجهٌزه و إعداده و استخدامه فى التشكٌل.•
______________________________________________________________ 

رسانت ياجستير، كهيت انتربيت انفُيت، جايعت حهواٌ، ( وائم فاروق إبراهيى "دراست تجربيت نًعانجت سطح اإلَاء انخرفي يٍ خالل تقُيت انُيرياج" 1)

١٠٠٢ 
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