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ب الفضة يف القرون  18و 19و20
خالل القرن السابع عرش ،أدى استرياد الشاي من رشق آسيا إىل تغيري
عادات الرشاب يف أوروبا ،ويف املستعمرات األمريكية قبلها بفرتة
طويلة ،وكانت مادة الكافيني املوجودة يف الشاي منبهة ،لكن دون
تأثريات سلبية مثل تلك التي تسببها البرية أو املِزر الذي كان يرشهبا
األوروبيون واملستعمرون بطبيعة احلال (حتى عند اإلفطار) ،كام كان
نظرا ألنه مصنوع من ماء مطهر
الشاي صحي مقارنة باملاء العادي؛ ً
بواسطة الغيل.
كان الشاي غايل الثمن بالنسبة لألوروبيني واملستعمرين عىل حد سواء،
وكان رشبه حد ًثا اجتامع ًيا .كانت هناك قواعد واضحة تم وضعها فيام
يتعلق باستهالك الشاي ،كام تم تصميم أواين من نوع خاص إلعداد
الشاي وتقديمه .كانت أواين الشاي املصنوعة من الفضة هو اختيار
األثرياء .حيتفظ املعدن بالسخونة ويمكن تصنيعه جلعل األواين ذات
أناقة ومجال بارعني .يعترب السطح األملس للمعدن مثال ًيا للتصميامت
التي عىل شكل قوالب حيث توضح امللكية أو األحداث التذكارية.
كانت أواين الشاي متألقة عند نقلها والتعامل معها .يف حالة عدم
استخدام هذه األواين ،كانت ت ُعرض لتسكب النور يف اجلوانب املظلمة
للديكورات االستعامرية الداخلية .مل تكن أواين الشاي دالة عىل الوضع
االجتامعي والرخاء االقتصادي ملالكها وحسب ،لكن كانت لألواين
نموذجا لالحتياطي النقدي الذي
أيضا ،حيث كانت
الفضية قيمة مالية ً
ً
يمكن صهره واستخدامه كعمالت نقدية.
كانت مدينة بوسطن أحد املراكز الرئيسية لصناعات الفضة احلرفية
االستعامرية ،وكان بول ريفر واحد من أشهر صائغي الفضة قبل وبعد

الثورةُ .يعد اإلناء املحتوي عىل زوايا بشكل مثري واملصنوع بواسطة
ريفر يف عام  ،1796واملوضح هنا ،خمتل ًفا بشكل جوهري يف طرازه
عن اإلناء الرشيق الذي يمسكه بيده يف الرسم الذي قام به كوبيل عام
 ،1768يف عرص ما قبل الثورة( ،انظر الشكل -2أ).
بعد احلرب الثورية ،قام مهندسو العامرة األمريكيون بدمج الطراز
الكالسيكي اجلديد إلظهار االحرتام واحلفاوة بالنسبة للمؤسسات
السياسية اجلديدة اخلاصة باألمة ،والتي تعمتد عىل ا ُملثل العليا اليونانية
والرومانية القديمة .وهناك بعض األمثلة هلذه الطرز مثل مبنى برملان
والية فرجينيا الذي شيده توماس فريجسون ،مقر والية بوسطن الذي
شيده شارلز بولفينش ،وتصميامت بنيامني التروب ملبنى الكونجرس
األمريكي .كان إناء الشاي املصنوع بواسطة بول ريفر ذا طراز فيدرايل،
وهي نسخة أمريكية للكالسيكية اجلديدة املعدلة من الطرز القديمة
التي تطورت يف نيو إنجالند.
عند املشاهدة بصورة جانبية ،يبدو إناء الشاي اخلاص بريفر مثل جزء
لعمود كالسيكي ذي حذوذ ،لكن عند النظر من أعىل ،يكون اإلناء
بيضاو ًيا ويبدو أخف بكثري يف كتلته .حتتوي بصمة اإلصبع البيضاوية
عىل ميزة تسمح بمشاهدة معظم سطح اإلناء من اجلانب عند وضعه
عىل رف مسطح .تلف احللقات املعدنية املحفورة ،التي هي رقيقة
مثل خيط العنكبوت ،بأشكال متدلية حول اجلزء العلوي والسفيل
لإلناء .تضيف خفة وزن احللقات املعدنية مجاالً لشكل إناء الشاي دون
االخالل بقوته.

-2ب 1.بول ريفر ( ،)1818-1734إناء الشاي.1796 ،
الفضة ،العدد اإلمجايل  115/8 × 61/14بوصة،
جراما ( 29.5 × 15.4سم 21.499 ،أونس
66.8
ً
بالوزن الرتوييس)؛ قاعدة  33/4 × 511/16بوصة
( 9.5 × 14.4سم) .متحف امليرتوبوليتان للفنون ،إرث
ألفونوس يت كلريواتر .)33.120.543( 1933 ،حقوق
طبع الصورة لعام  1986حمفوظة لصالح متحف
امليرتوبوليتان للفنون.
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-2ب 2.توماس وليام براون (ويلمنجتون ،نورث كارولينا) ،طقم شاي .الفضة،
 1850-1840ميالدية .حقوق الطبع حمفوظة لصالح متحف التاريخ بنورث كارولينا.
جماملة من متحف التاريخ بنورث كارولينا ،رايل ،نورث كارولينا.

كان ريفر مقاوالً نش ًطا يفهم احلكمة من التنوع .مل تكن سوق أعامله
الفضية مقصورة عىل األثرياء ،فقد ربح أموال كثرية من تنفيذ العديد
من املهام الصغرية ألشخاص ذوي دخل حمدود ،كام هو احلال بالنسبة
للقطع األغىل ثمنًا التي صنعها لطبقة النخبة .كام قام بعمل سبائك
برونزية لألجراس والعروات التي تعلق فيها ،كام أنشأ صناعة النحاس
أيضا بتطوير ماكينة لف النحاس وقام بتزويد النحاس
يف الدولة .قام ً
بغالف وقائي ألبدان السفن واملزاليج واملسامري النحاسية الضخمة
لبناية جملس الشيوخ األمريكي.
استمرت الفضة املعدن املفضل عندما قام توماس وليام براون بتصميم
طقم الشاي هذا يف الفرتة بني  1850-1840إلدوارد كيدر ،وهو رجل
أيضا.
أعامل بارز يف ويلمنتجتون ،نورث كارولينا ،حيث عاش براون ً
كانت القطع مصنوعة بصورة تشبه إىل حد كبري القطع التي صنعها ريفر
قبل نصف قرن .كان كل إناء يبدأ بقطعة من الفضة مطروقة أو ملفوفة
عىل مكبس مسطح لتشكيل لوح .يتم بعد ذلك تشكيل اإلناء يف صورة
شكل ثالثي األبعاد من خالل سحقه عىل وتد كي يتم ليه شي ًئا فشي ًئا.
كان إناء الشاي الذي صنعه ريفر عام  1796حيتوي عىل طبقة معدنية
ملحومة ومثبتة بإحكام بطول اجلانب املحتوي عىل املقبض ،لكن كان
يمكن طرق الشكل املجوف من خالل لوح واحد من الفضة دون
احلاجة للحمه .كانت بعض األجزاء ،مثل القمم املزخرفة ( ُعقد الغطاء)
واألقدام (التي متت إضافتها إىل اإلناء حلامية سطح موائد الشاي اخلشبية
الفضة يف القرون  18و 19و20

من أي تلف ناتج عن السخونة) يتم سبكها عادة يف شكل قطع صلبة
ويتم توصيلها من خالل حلمها.
جاهزا للنقش عليه .كان
أملسا ومصقوالً ،أصبح
ً
بعد أن صار اإلناء ً
اإلناء مملو ًءا بالقار لدعم املعدن واملحافظة عليه من االنبعاج عند قيام
صائغ الفضة بالضغط عىل أداة النقش داخل السطح .يتطلب العمل يدً ا
مستقرا ،وبالتايل يتم وضع اإلناء عىل وسادة جلدية مملوءة
وسطحا
ثابتة
ً
ً
(
بالرمال انظر الوسادة اجللدية املوجودة يف صورة كوبيل التي رسمها
لبول ريفر ،الشكل -2أ).
وعىل عكس األشكال املضغوطة التي صنعها ريفر ،كانت األواين
التي قام براون بتصنيعها طويلة وفخمة .تضمن طقم الشاي سلطانية
سكر مغطاة ،وإبريق للقشدة ،وسلطانية البقايا (الفضالت) ليتم فيها
وضع احلثالة والشاي غري املستخدم عند الرغبة يف ختمري إناء شاي
جديد .كان مالك إناء الشاي مشاركًا يف العديد من األنشطة التجارية،
وخدم يف جملس إدارة املصارف ،وشارك يف خدمات اجتامعية وأنشطة
ملنظامت خريية ،وربام كان يرغب بصورة متكررة يف التسلية مع بعض
األشخاص اآلخرين .تم تصميم املجموعة لتقديم الشاي بسهولة
وأناقة .تكون األغطية مرفقة باملجموعة ،ومن ثم ال توجد حاجة
لوضعها عىل األرض حيث يمكن أن ترتك شك ً
ال حلق ًيا ،وتكون حافة
سلطانية الفضالت واسعة بشكل كايف اللتقاط أي بقعة قبل وصوهلا إىل
نظرا للسخونة التي يمكن أن ينقلها اإلناء إىل املقبض؛ يتم أحيانًا
املائدةً .
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-2ب 3.جني ثيوبالد (نشط من حقبة العرشينات إىل حقبة الثالثينيات من القرن
العرشين) ،إناء شاي « .1928 ،»Diamentرشكة  Wilcoxلألطباق الفضية،
أمريكية( ،نشطة من  ،)1961-1867قسم رشكة الفضة الدولية ،أمريكية ،تأسست يف
 .1898أطباق فضية وبالستيكية بعدد إمجايل  33/8 × 65/8 × 71/2بوصة (× 19.5
 9.208 × 16.828سم) .املوقع :مريدان ،كونيكتيكت .متحف داالس للفنون،
داالس ،تكساس ،جمموعة جويل سترين الفضية األمريكية ،هدية من جويل سترين.

تزويد أواين الشاي بمقابض خشبية ،مثلام هو احلال يف إناء الشاي الذي
صنعه ريفر .تكون املقابض الفضية امللفوفة برقة عىل طقم الشاي الذي
صممه براون بعيدة عن اإلناء الساخن وتكون مرصعة بالعاج النفيس.
أدى افتتاح مناجم الفضة يف الغرب ،والذي بدأ باكتشاف كومستوك
لود يف نيفادا عام  ،1859وتطوير تقنيات حديثة مثل الطيل بالكهرباء
(وضع طبقة من الفضة عىل قاعدة معدنية أرخص) إىل جعل السلع
الفضية متاحة عىل نطاق أوسع .ازداد امليل القتناء منتجات فضية
خالل فرتة االزدهار االقتصادي التي تلت احلرب األهلية .تاقت معظم
املنازل التي هبا وسائل معيشة حمرتمة إىل وضع مائدة مجيلة ،كام رغبت
منازل النخبة إىل اقتناء املزيد من األواين واحلاويات الفضية املتخصصة
ومتعددة األنواع.
حتول إنتاج الفضة من املحال التجارية الصغرية ،والتي يتم تنفيذ غالبية
األعامل املوكلة إليها يدو ًيا عن طريق عدد حمدود من احلرفيني ،إىل
صناعة واسعة النطاق حتتوي عىل وسائل تصنيع آلية .تم إنشاء رشكات
الفضة العمالقة مثل  Gorhamو Reed & Bartonو Tiffanyيف القرن
التاسع عرش ،وأصبحت صناعة الفضة يف أمريكا األكرب يف العامل .متت
إقامة معرض يف باريس يف عام  1925تم من خالله عرض طراز جديد
يمجد الصقل األملس للحقبة الزمنية املعارصة ،وهو طراز أصبح
معرو ًفا باسم آرت ديكو .كان ذوق طراز آرت ديكو املعامري يدعم
فعالية الصقل يف عرص اآلالت احلديثة( .انظر الشكل 15-ب لالطالع
عىل مثال آخر لطراز آرت ديكو).
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قام املصمم جني ثيوبالد ومصممة املنتجات فريجينيا هاميل بتطوير
أحد أنواع أطقم الشاي املسمى «طقم  ،»dinetteوالذي تتناغم مكوناته
بشكل كبري عند وضعها عىل صينية حممولة .يمكن نقل الطقم بسهولة
كوحدة متكاملة كام تأخذ مساحة أقل يف الشقق األنيقة اخلاصة بطبقة
النخبة الذين تم تصميم هذا الطقم هلم .أدى البخار الذي خيرج من
اللسان اجلانبي إلناء الشاي يف طقم « »Diament Dinetteالذي قام
شبيها بسفينة جتارية كبرية
ثيوبالد بتصميمه عام  1928إىل جعل الطقم ً
يف حميط تتدفق عرب املنضدة أو نسخة مصغرة لألفق الذي يلقي نظرة من
نافذة شقة وليس جمرد طقم شاي فحسب.
يعد التصميم اإلبداعي أكثر أمهية من قيمة املادة اخلام ،كام أن طقم
الشاي مصقول وليس جمرد فضة مصمتة .تم استخدام مادة جديدة
من إنتاج عرص اآلالت تسمى الباكليت—وهي أحد أنواع البالستيك
الذي تم تطويره يف الفرتة بني  1907و—1909وذلك لتصميم ال ُعقد
املوجودة عىل األغطية .تقوم األجزاء املسطحة واخلطوط املستقيمة
للفضة بعملية عكس للصور والضوء عىل خالف األواين التي قام
بتصميمها ٌ
كل من ريفر وبراون .كانت األواين املصممة ساب ًقا تشوه
االنعكاسات ،والتي كانت تنزلق فوق السطح وتؤكد عىل أشكاهلا
املتقوسة .أدت االستواءات املوجودة يف طقم « »Diament Dinetteإىل
إنشاء صور مشاهبة للصور التي تظهر يف املرآة ،مما جيعل االستواء يبدو
أحيانًا مصمتًا وأحيانًا أخرى شفا ًفا .يمنح النمط االنعكايس للسطح
مظهرا مفعماً باحليوية والتألق ،وهي ميزة يستحيل
والعمق طقم الشاي
ً
احلصول عليها يف صورة ثابتة.
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وحلل
ِصف
ّ

أنشطة التدريس

أنشطة التدريس

إ = ابتدائي|م = متوسط|ث = ثانوي

قم بتشجيع التالميذ على النظر عن
قرب إلى أواني الشاي واألطقم هذه.

إ
اجعل التالميذ يقارنون شكل وتركيب أواني الشاي الثالثة الموجودة في هذا الملصق .اطلب من التالميذ تحديد األشياء الشبيهة بهذه األواني.

إنها جميعها مصنوعة من معدن المع ومحتوية على أنابيب ومقابض وأغطية بها عقد.
أيهم أكثر احتوا ًء على زوايا؟ طراز ثيوبالد.
ما هو الطراز األكثر استدارة؟ طراز براون.
ما هو الطراز المحتوي على األشكال المستقيمة والمستديرة م ًعا؟ طراز ريفر.
أي من أواني الشاي يبدو عمودي ًا بشكل أكثر؟ أواني الشاي التي صممها بروان وثيوبالد.
أيهم يحتوي على تصميم منقوش؟ إناء الشاي الذي صممه ريفر.
أي من أواني الشاي يعكس الضوء مثل مرآه مصقولة مسطحة؟ الطراز الذي صممه ثيوبالد؛ بينما الطرازان اآلخران يعمالن على تشويه
ً
أي من أواني الشاي يبدو كما لو أن آلة صنعته؟ إناء الشاي الذي صممه ثيوبالد.
االنعاكاساتً .

إ|م|ث
سل التالميذ عن سبب احتواء إناء الشاي الذي صنعه ريفر على مقبض خشبي
يصبح اإلناء المصنوع من الفضة ساخنًا عند ملئه بالماء المغلي .يقوم المقبض الخشبي بحماية أيدي المستخدمين من الحرق عند قيامهم
بصب الشاي.

م|ث
اطلب من التالميذ مقارنة إناء الشاي الذي صنعه ريفر عام  1796بإناء الشاي الذي صنعه قبل الثورة والذي كان يمسكه بيده في الصورة التي
رسمها كوبلي له الموضحة في الشكل -2أ.

يبدوا إناء الشاي المصنوع قبل الثورة أكثر استدارة من اإلناء المصنوع بعد الثورة.
مشابها لفن العمارة القديمة؟
كيف يبدو إناء الشاي الذي صنعه ريفر عام 1796
ً
يبدو الهيكل ذو حذوذ مثل عمود كالسيكي.
لماذا فضل األمريكيون الطراز الكالسيكي الجديد بعد قيام الثورة األمريكية؟
المشاهدين لها باعتماد حكومة بالدهم
كانت التصميمات الكالسيكية الجديدة تعتمد على فن العمارة الرومانية واليونانية ،والتي ُتذكّر ُ
المثل العليا اليونانية والرومانية.
الجديدة على ُ

فسر إ|م
ّ
نظرا إلمكانية استخدامك أكياس شاي وأكواب يمكن التخلص منها بعد
الفصل.
إلى
ساخن
شاي
تقديم
خالل
من
شاي
حفلة
باستضافة
قم
ً
ذلك ،وضح للتالميذ مدى اختالف هذه التجربة عن الطريقة التي كان يتم من خاللها تقديم الشاي في القرن الثامن عشر ،حيث كان يتم
تخمير أوراق الشاي بعناية في أواني شاي مصنوعة من الفضة وتقديم الشاي في أكواب صينية فاخرة.
إ|م|ث
سل التالميذ عن السبب وراء كون شرب الشاي حد ًثا اجتماع ًيا في القرن السابع عشر.
نظرا الستيراد أوراق الشاي من الخارج وارتفاع ثمنها ،فقد تم وضع طقوس محكمة لتخمير وشرب الشاي.
ً
لماذا كان شرب الشاي صح ًيا مقارنة بشرب الماء؟ يؤدي غلي الماء لتخمير الشاي إلى تطهير الماء.

إ|م|ث
اجعل التالميذ يوضحون وظيفة كل قطعة من القطع الموضحة في طقم شاي براون.
من اليسار إلى اليمين :يتم وضع السكر في سلطانية السكر؛ يقوم إناء الشاي بتخمير الشاي وتقديمه؛ يتم وضع القشدة المقدمة لشاربي

الشاي في إناء القشدة؛ يتم وضع الشاي البارد وأوراق الشاي المستخدمة في سلطانية النفايات أو الفضالت قبل تقديم المزيد من الشاي.

إ|م|ث
سل التالميذ عن السبب وراء صناعة أواني الشاي من الفضة خالل القرن الثامن عشر .معدن الفضة هو المعدن الذي يحتفظ بالسخونة

المطلوبة لتخمير الشاي ،كما تتميز أواني الشاي المصنوعة من الفضة بالجمال.

م|ث
باإلضافة إلى وظيفتها وجمالها ،ما هو السبب وراء تفضيل المستعمرين األمريكيين امتالك أواني الشاي؟

نظرا إلمكانية نقش هوية مالكها عليها ،مقارنة بالعمالت الفضية التي يمكن
إنها تدل على الثراء ،كما كانت تعتبر
استثمارا مال ًيا أكثر أمانًا ً
ً
سرقتها .يمكن صهر أواني الشاي المصنوعة من الفضة واستخدامها كنقود عند الضرورة.

م|ث
سعرا من أواني الشاي التي
اطلب من التالميذ تحديد عمليات التطوير التي تم إدخالها على صناعة أواني الشاي مثل طراز ثيوبالد األرخص ً
صنعها ريفر وبراون.

تم اكتشاف الفضة في نيفادا ثم ابتُكر أسلوب الطلي بالكهرباء أو وضع طبقة من الفضة على قاعدة مصنوعة من معدن أرخص ثمنًا .كما يعني
ظهور الصناعة أن اآلالت هي التي تقوم بتصنيع أواني الشاي وليس األفراد الحرفيون.
إ|م|ث
اطلب من التالميذ تحديد أواني الشاي التي يفضلون استخدامها — والسبب وراء ذلك.

روابط

روابط تارخيية :مجاعة بوسطن للشاي؛
القوانني القرسية

رموز تارخيية :بول ريفر؛ امللك جورج الثالث؛
باتريك هنري؛ جون أدامز؛ صامويل أدامز

الفضة يف القرون  18و 19و20

االقتصاد :التجارة والروح التجارية بني الدولة
األم واملستعمرات؛ الربط بني املوضوعات
االقتصادية والثوران السيايس

الفنون :الطراز الكالسيكي اجلديد؛ طراز
آرت ديكو
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