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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أجمعني ،وبعد ..فقد ُص ِّمم هذا الكتاب
الذي بني يديك عزيزي الطالب/الطالبة إلثراء معلوماتك وخبراتك ومهاراتك في مجاالت التربية الفنية املختلفة ،التي
حصلت على جزء كبير منها أثناء دراستك في املرحلة االبتدائية ،وفيه من املعلومات واألنشطة ما يجعله مرجع ًا أكادميي ًا
مهماً .جتد في محتوى هذا اجلزء ،املخصص للفصل الدراسي األول ،وحدتني تتكون الوحدة األولى املخصصة ملجال الرسم
من املوضوعات التالية:
• املوضوع األول :البيوت التراثية.
• املوضوع الثاني :دورق املاء.
• املوضوع الثالث :الفن واحلياة االجتماعية.
وقد روعي في تصميم هذه الوحدة تكامل اخلبرة واستمراريتها وانتقالها من مجال آلخر ،فمجال الرسم محبب للطالب/
الطالبات في هذه املرحلة وهو عامل مشترك بني موضوعات الزخرفة والطباعة والتصميم.
وقد بذل اجلهد في اختيار املواضيع ،وتنوع األنشطة اإلثرائية التي راعت اإلملام بالتراث احمللي والفن العاملي.
أما الوحدة الثانية فقد خصصت ملجال الزخرفة وحتتوي على ثالثة موضوعات على النحو التالي:
• املوضوع األول :األفاريز الزخرفية.
• املوضوع الثاني :األلوان في الزخرفة اإلسالمية.
• املوضوع الثالث :اإلطارات والزوايا الزخرفية.
وقد روعي في هذه الوحدة التعرف على أمناط الزخرفة املختلفة ،و ُذ ِّيلت املواضيع املطروحة بأنشطة فكرية وتطبيقية
تساعد الطالب/الطالبة في تطبيق ما تعلمه واالستفادة منه في حياته العملية.
• املشروع الفصلي :ختمت مواضيع الفصل باملشروع الفصلي والــذي يهدف إلى تنمية املهارات اإلبداعية
للطالب/ة ،بدمج املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي لعمل تصاميم إبداعية نفعية تعاونية ذات طبيعة
تربوية جمالية.
وجتد في اجلزء املخصص للفصل الدراسي الثاني ،ثالث وحدات تتكون الوحدة األولى املخصصة ملجال أشغال النسيج
من املوضوعات التالية:
• املوضوع األول :النسيج الشعبي ..أصالة وجمال.
• املوضوع الثاني :القيم الفنية واجلمالية للمنسوجات.
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وفي هذه الوحدة مت تقدمي معلومات ،وأنشطة مفيدة ،يرجى منها إثراء خبرات ومعلومات ومهارات الطالب/الطالبة
عن عالم النسيج الشعبي ،الذي ميثل حرفة وفن شعبي تهدده الصناعات احلديثة باالندثار .وقد روعي في هذه الوحدة
مستوى إدراك الطالب/الطالبة في هذه املرحلة وأهمية تفهم قيمة التراث الفني.
كما ُذ ِّيلت الوحدة بأنشطة فكرية وتطبيقية ،من شأنها تنمية مهارات التفكير وإيجاد الوعي بالبعد املهني ِ
للح َرف
املختلفة.
الوحدة الثانية :أشغال املعادن وتتكون من موضوعني على النحو التالي:
• املوضوع األول :التشكيل املباشر باألسالك املعدنية.
مجسمات جمالية.
• املوضوع الثانيّ :
املجسمات اجلمالية
وهذه الوحدة تناولت التشكيل باألسالك املعدنية وطرق الربط أو الوصل امليكانيكي ،وتشكيل
ّ
بواسطة سماكات مختلفة من األسالك .باإلضافة إلى املمارسة العملية ،هناك أنشطة تذوقية وجمالية مناسبة يستطيع
الطالب/الطالبة القيام بها مبفرده أو مبساعدة أحد أفراد عائلته.
الوحدة الثالثة :مجال الرسم.
• املوضوع األول :فن العمارة في بالدي.
وفي هذه الوحدة يتم التعرف على فن العمارة ،وموارد املباني التقليدية واحلديثة ،وطرق إنشائها ،كما أن هناك
أنشطة مفيدة يستطيع من خاللها الطالب/ة القيام بالتخطيط والتصميم املبسط ،وتخيل التصميمات املناسبة للمباني
احلديثة بشكل إبداعي.
• املشروع الفصلي :ختمت مواضيع الفصل باملشروع الفصلي والذي يهدف إلى تنمية املهارات اإلبداعية
للطالب/ة ،بدمج املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي لعمل تصاميم إبداعية نفعية تعاونية ذات
طبيعة تربوية جمالية.
كما جتد في اجلزء املخصص للفصل الدراسي الثالث ،أربع وحدات تتكون الوحدة األولى املخصصة ملجال التشكيل
باخلزف من املوضوعات التالية:
• املوضوع األول :التلوين بالبطانات الطينية.
• املوضوع الثاني :أساليب الزخرفة بالبطانات وطرق جتفيفها.
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وفي هذه الوحدة مواضيع إثرائية عن البطانات الطينية وطرق الزخرفة بها ،تزيد عن تلك التي درستها في
حصص التربية الفنية ،كما أن هناك أنشطة مفيدة تستطيع األسرة بكاملها االستفادة منها.
الوحدة الثانية :مجال أشغال املعادن.
• املوضوع األول :التلبيس باآليتان.
الوحدة الثالثة :مجال أشغال اخلشب ،واحتوت على موضوعني على النحو اآلتي:
• املوضوع األول :احلفر على اخلشب.
• املوضوع الثاني :إطار مبتكر بالوصالت والتعاشيق اخلشبية.
وفي هذين املوضوعني الكثير من األنشطة ،التي سوف تثري  -بإذن اهلل  -ثقافة الطالب/ة عن عالم اخلشب
والنجارة ،وال سيما احلفر واحلز على األخشاب اللينة ،وإنتاج أعمال نفعية وجمالية ،بعمل إطارات مبتكرة والتعرف
على الوصالت اخلشبية ووظيفة كل منها مما يثري خبرات الطالب/ة.
الوحدة الرابعة :مجال الطباعة.
• املوضوع األول :طباعة العقد والصباغة.
وتتناول طباعة الباتيك بواسطة الربط والعقد ،وأساليب الصباغة الفنية ،وتوظيف ذلك في إنتاج تكوينات
أيضا أن يتعرف على نبذة تاريخية عن نشأة هذا الفن اجلميل
جمالية بواسطة طباعة العقد .يستطيع الطالب/ة ً
وتطوره ،وعن اخلامات واألدوات املستخدمة فيه ،وعن جماليات هذا الفن وانتشاره في دول العالم.
إثرائيا لم يسبق أن تعلمه
عدا
إن هذه الوحدات عن مجاالت التربية الفنية املختلفة ،سوف تقدم جميعها ُب ً
ًّ
الطالب/ة ،ومتثل خبرات جديدة ومعلومات إضافية وتطبيقات عملية وأنشطة إثرائية لتعميق اخلبرات واملفاهيم
التي سبق تعلمها.
• املشروع الفصلي :ختمت مواضيع الفصل باملشروع الفصلي والذي يهدف إلى تنمية املهارات اإلبداعية
للطالب/ة ،بدمج املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي لعمل تصاميم إبداعية نفعية تعاونية ذات
طبيعة تربوية جمالية.
وفي اخلتام نسأل اهلل الكرمي أن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا اجلهد الذي يهدف إلى حتسني تع ّلمهم وممارستهم
إنتاجا واستجابة.
ملجاالت التعبير الفني املختلفة ً
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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تعليمات السالمة

يف غرفة ال�صف
•�أتب��ع تعليم��ات ال�س�لامة دائم��اً ،وخ�صو�ص�� ًا عندما �أرى
�إ�شارة احذر «

»

•ارتدي المعطف الواقي لحماية مالب�س��ي من الألوان
و�سوائل التنظيف.

•�أ�صغي جي��د ًا لتوجيهات ال�س�لامة الخا�صة من معلمي /

•�أرت��دي الكمام��ة والنظ��ارة الواقي��ة عند ا�س��تخدام

معلمتي.

الأدوات والخام��ات المتطاي��رة والنف��اذة وعن��د

•اح��ذر عن��د ا�س��تخدام الأدوات الح��ادة مث��ل المق���ص

تنظيفها.

والم�ش��رط و�آالت القط��ع� ،أدوات الحف��ر عل��ى الطي��ن

•اطل��ب م�س��اعدة معلم��ي  /معلمت��ي عن��د ا�س��تخدام

والخ�ش��ب� ،أدوات تقبي��ب المع��ادن والنحا���س ،وعن��د

�أجهزة الت�سخين �أو ال�صمغ الحراري.

ا�ستخدام المواد الحارقة كالمنظفات وغيرها.

•�أحر���ص على التهوية الجيدة مثل فتح النوافذ وباب

•ال ا�س��تخدم المطرقة �أو المن�ش��ار �إال ب�إ�شراف معلمي /

الف�صل عند العمل بالمواد ذات الرائحة النفاذة.

معلمتي.

•احاف��ظ على نظافة وترتيب المكان بعد االنتهاء من

•ارت��دي القف��ازات الواقي��ة عن��د التعام��ل م��ع ال�س��ائل

العمل الفني.

والأل��وان والخام��ات الفني��ة والأدوات الح��ادة ،و�أقوم
بغ�سل يدي بعد كل ن�شاط.

يف املنزل
•اقوم بتنفيذ �أعمالي الفنية تحت �إ�شراف والدي  /والدتي �أو �أحد �أفراد الأ�سرة الم�س�ؤولين.

�أكون م�س�ؤو ًال
احر�ص على االبتعاد عن زمالئي عند القيام بعملية تتطلب ا�ستخدام �أدوات حادة و�أتعاون مع زمالئي في تنفيذ
الأعمال الفنية و�أعامل الجميع باحترام.
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�أهداف الرتبية الفنية للمرحلة املتو�سطة
 1ـ إنتاج عمل فني من البيئة احمللية باستخدام ألوان األكريليك واأللوان الزيتية.
 2ـ إنتاج عمل فني باستخدام العجائن الورقية.
 3ـ إدراك دور الرمز في األعمال الدعائية.
 4ـ إنتاج رسومات فنية باستخدام خامات متعددة.
ّ
واملسطحة.
املجسمة
 5ـ إبراز بعض القيم الفنية اجلمالية والنفعية في بعض األعمال الفنية
ّ
 6ـ التحدث عن بعض األعمال الفنية من التراث اإلسالمي في العصر التيموري وإبراز معنى املنمنمات
في تلك األعمال.
 7ـ إدراك بعض اخلصائص التشكيلية للخط العربي.
 8ـ تصــميم وحــدة زخرفية جتمــع نوعيــن من أنواع الزخرفة اإلسالميـــة.
 9ـ كتابة وصـف فني ألعمال زخرفية.
 10ـ القدرة على اإلملام بالعديد من املصطلحات وتوظيفها عند الكتابة والتحدث عن مجال اخلزف.
 11ـ الوعي بال ُبعد املهني والعائد االقتصادي املمكن من مجال اخلزف.
 12ـ إدراك العالقة بني مجال اخلزف وغيره من مجاالت املواد الدراسية األخرى ،كالعلوم على سبيل
املثال.
 13ـ اإلملام بخصائص بعض اخلامات املستخدمة في أشغال النسيج.
 14ـ اإلملام ببعض املصطلحات املستخدمة في أعمال النسيج ،والقدرة على توظيفها عند التحدث
عن هذا املجال.
 15ـ إنتاج عمل نسجي بسيط على النول الشبكي.
 16ـ الوعي بال ُبعد املهني والعائد االقتصادي املمكن من مجال النسيج.
 17ـ اإلملام بخصائص بعض اخلامات املستخدمة في الطباعة.
 18ـ اإلملام ببعض مصطلحات الطباعة.
 19ـ الطباعة بطريقتي العزل والشمع والتمييز بينهما.
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 20ـ الطباعة بطريقة الشاشة احلريرية.
 21ـ املقارنة بني األعمال املطبوعة وفق املعايير الفنية.
 22ـ اكتساب القدرة على التشكيل بالسلك ،وتعلم طرق الوصل امليكانيكية.
 23ـ القدرة على توظيف األدوات البسيطة التي تُستخدم لتفريغ النحاس األحمر.
 24ـ التمكن من طالء املعدن ّ
املجسم باملينا الباردة.
املسطح أو
ّ
 25ـ اكتساب مهارة استخدام خامات التعتيق.
ّ
التمكن من عمل تصاميم زخرفية حللي مستلهمة من التراث الشعبي.
 26ـ
ّ
التمكن من التشكيل بالسلك ،وطرق الربط امليكانيكية بواسطة السلك املرن.
 27ـ
 28ـ الوعي بال ُبعد املهني والعائد االقتصادي املمكن من مجال أشغال املعادن.
 29ـ اكتساب مهارة استخدام طرق تشكيل القشرة ولصقها بواسطة الغراء والتفعيل احلراري.
 30ـ اكتساب مهارة استخدام منشار األركيت في تفريغ الزخارف على األبلكاج اللني.
ّ
مجسمات بطريقة الوصل الكيميائي (الغراء والوسائل األخرى).
 31ـ
التمكن من عمل ّ
ّ
التمكن من وصف وحتليل القيم اجلمالية في أعمال النحت اخلشبي.
 32ـ
 33ـ القدرة على استخدام آالت احلرق البسيطة على أنواع اخلشب املناسب للحرق.
 34ـ الوعي بال ُبعد املهني والعائد االقتصادي املمكن من مجال أشغال اخلشب.
 35ـ إدراك القيم الفنية لبعض اخلامات.
 36ـ املقارنة الفنية واجلمالية بني عملني.
 37ـ حتديد أهم السمات الفنية لعمل فني من إحدى احلضارات.
 38ـ إنتاج عمل فني باستخدام خامة البالستيك املستهلك.
 39ـ إدراك خصائص البالستيك التشكيلية ،وإمكاناته الفنية ،واألدوات املناسبة للتشكيل به.
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�أهداف الرتبية الفنية لل�صف الأول املتو�سط
 1ـ تنفيذ عمل فني باستخدام ألوان األكريليك ومبواضيع من البيئة احمللية.
 2ـ تنفيذ عمل فني باستخدام العجائن الورقية وإحداث مالمس متنوعة.
 3ـ متييز االجتاهات واألساليب املعاصرة من أعمال فنية تعرض على الطالب/الطالبة.
 4ـ الربط بني الفنون القدمية والفنون املعاصرة فيما يتعلق بأساليب التنفيذ للعمل الفني.
 5ـ إدراك بعض الرموز البصرية في اإلعالنات.
 6ـ تصــميم إطــار زخرفي وفق القواعـــد الزخرفية  -التي اكتسبها الطالب/الطالبة  -ويلونــــــه.
 7ـ التحــدث عن القيـــم الفنيـــة واجلمــاليـــة الزخرفية في العمل.
 8ـ اإلملام بطرق حرق األعمال اخلزفية املنتجة.
 9ـ اإلملام بأنواع وخصائص األفران اخلاصة بحرق األعمال اخلزفية.
 10ـ إنتاج عمل خزفي وجتفيفه وحرقه بإحدى الطرق املناسبة.
 11ـ حتديد إحدى القيم الفنية واجلمالية في العمل.
 12ـ شرح طريقتني من طـرق الطبــاعــة بالربــــط.
 13ـ تعداد خصــائص الصبغــــات املستخــدمــة في الطبــاعـــة.
 14ـ إحداث تأثيرات لونيـــة جميلــة بالطبــاعــة بالربــــط.
 15ـ التحدث عن أهميــة القيــم اجلماليـــة في العمل.
ّ
التمكن من التشكيل بالسلك وطرق الربط امليكانيكية بواسطة السلك املرن.
 16ـ
 17ـ القدرة على الطالء باملينا الباردة على األسطح املعدنية املستوية.
 18ـ إدراك اخلصائص التشكيلية للمعدن.
 19ـ القدرة على التمييز بني األخشاب الطبيعية واألخشاب الصناعية واللدائن الصناعية.
 20ـ التعرف على األدوات املناسبة لسن الطالب/الطالبة والتي تُستخدم للتحكم في خامة اخلشب.
 21ـ القدرة على لصق قطع مختلفة من األخشاب مع بعضها بواسطة التعشيق البسيط.
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 22ـ التحدث عن القيم اجلمالية في األعمال اخلشبية احملفورة من التراث الشعبي.

الف�صل الدرا�سي الأول

المحتويات
املوضوع

أهداف التربية الفنية للمرحلة املتوسطة
أهداف التربية الفنية للصف األول املتوسط

الصفحة
٧
٩

الوحدة األولى :مجال الرسم

املوضوع األول :البيوت التراثية

١٦

املوضوع الثاني :دورق املاء

٢٤

املوضوع الثالث :الفن واحلياة االجتماعية

٢٩

تقومي الوحدة

٣٢

الوحدة الثانية :مجال الزخرفة
املوضوع األول :األفاريز الزخرفية

٣٨

املوضوع الثاني :األلوان في الزخرفة اإلسالمية

٤٣

املوضوع الثالث :اإلطارات والزوايا الزخرفية

٤٧

تقومي الوحدة

٥٦

املشروع الفصلي

12

أهداف املشروع الفني

٥٨

املشروع الفني

٥٩

املصطلحات

٦٠

فهرس األشكال

٦١

الوحدة الأوىل
مجال الرسم
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نتوقع من الطالب/الطالبة يف نهاية الوحدة:
 1معرفة إنتاج لوحات فنية باستخدام ألوان األكريليك مع التأكيد على أساليب استخدام الفرشاة.
 2استخدام العجائن الورقية إلحداث تأثيرات ملمسية متنوعة وتلوينها باأللوان الزيتية.

 3مناقشة أعمال فنية معاصرة من الفن السعودي والعربي والعاملي للتعرف على األساليب
واالجتاهات املختلفة في املهارات املقدمة.
 4استعراض بعض األعمال من احلضارات القدمية ومعرفة طرق التنفيذ املختلفة.

 5فهم دور الفن في احلياة اليومية من خالل دراسة الرموز في مناذج من اإلعالنات املعاصرة.
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الوحدة األولى :مجال الرسـم
موا�ضيع جمال الر�سم:
املوضوع ( :)1البيوت التراثية.
املوضوع ( :)2دورق املاء.
املوضوع ( :)3الفن واحلياة االجتـماعية.
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الوحدة األولى
الموضوع األول

الـبـيوت الـ ـتـراثـيـة

كان اآلباء واألجداد يعيشون في بيوت لها خصوصيتها
ولها تصميمها الذي يتواءم مع طبيعة اململكة العربية
السعودية الصحراوية ،وأصبح لكل مدينة من مدن
اململكة خصوصية في تصميم مبانيها سواء في البناء أو
في اخلامة املستخدمة حتى أصبحت للعمارة التقليدية
التراثية قيم يدركها كل من يتناول هذه البيوت بالبحث
والتمحيص واملتابعة ويــدرك ما تتمتع به من قيم فنية
وجمالية (الشكالن .)2 ،1
ال كانت اخلامة األساسية
ففي جند واملنطقة الوسطى مث ً
املستخدمة لتنفيذ البيوت من مادة الطني كمادة أساسية،
وكذلك ال َّل ِب وأخشاب األثل وجذوع النخل واألعمدة
احلجرية (الشكالن .)4 ،3

الشكل ( )3البيوت الشعبية في منطقة جند واملنطقة الوسطى
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الشكل ()1

الشكل ( )2البيوت الشعبية في منطقة املربع بالرياض

وفي املنطقة الغربية روعي تنفيذ الرواشني اخلشبية
ووضعت النوافذ املصممة بشكل يتناسب مع خصوصية
األسرة السعودية،كما روعي في تصميم هذه البيوت
التراثية القدمية التهوية الطبيعية وهي من شروط التراث
في حني تفتقر البيوت األسمنتية لهذه امليزة التي كان
يحرص عليها اآلباء واألجــداد ،وأصبح ما ينطبق على
أجــزاء في بالدنا في املنطقة الغربية واملنطقة الوسطى
ينطبق على بقية مناطق مملكتنا احلبيبة فــي الشرق
واجلنوب والشمال أيضاً ،وإن كان لكل منطقة بيوت
تراثية تتواءم مع طبيعة املناخ وطبيعة املنطقة كما أسلفنا
(الشكالن .)6 ،5

الشكل ( :)5لوحة للفنان «عزيز ضياء»

الشكل ()4

الشكل ( :)6لوحة الروشان للفنان «فؤاد مغربل»

وقد أصبح انتشار الطوب (البلك) األسمنتي بشكل ملحوظ ،يهدد تاريخ كل منطقة وطرازها
العمراني ووجهها املشرق عبر التاريخ ،لهذا فكر عدد من املهتمني والباحثني بضرورة احلفاظ على هذا
التاريخ الضارب في جذور املكان من خالل اإلبقاء على أجزاء في مناطق اململكة أو أحياء تاريخية
تتحدث عن حياة األجداد وترصد يومياتهم في تلك احلقبة الزمانية ،ويكون ذلك عن طريق هيئة
التراث التابعة لوزارة الثقافة والتي تتولى مسؤولية تطوير ودعم جهود تنمية التراث الوطني بجميع
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أشكاله ومنه التراث العمراني ،واحلفاظ عليه وحمايته من االندثار ،حيث مت تسجيل  6مواقع تراثية
في قائمة التراث العاملي لدى منظمة األمم املتحدة للتربية والتعليم (اليونيسكو) ،وهي (ا ِحلجر-
مدائن صالح ، -حي الطريف في الدرعية ،جدة التاريخية ،الفنون الصخرية في منطقة حائل ،واحة
األحساء ،منطقة حمى في جنران) كما تسعى الهيئة جاهدة لتسجيل املواقع التراثية األخرى التي تزخر
بها مملكتنا احلبيبة.
ُيعنى بهذه املباني أصحاب تخصصات بعينها أبرزهم الباحثون والدارسون في مجاالت اآلثار
والعمارة واالجتماع والدراسات البيئية والتخطيط والتاريخ وأخيراً وليس آخراً الرسم ،وهو مجالنا في
هذه اللقاءات حيث استطاع الفنان أن يتناول البيوت التراثية في أعماله ولوحاته ،كما ع ّبر عنها بنهجه
وأسلوبه الذي تأثر به وأثر فيه ،والكيفية التي عبر بها الفنان عن البيوت التراثية في بيئته ومنطقته.
ما يزيد جماليات البيوت التراثية منظور الرؤية إليها حيث إن اجلهل بقواعد املنظور قد يعرقل القيم
اجلمالية في الرسم ،وأبعاد األجسام واجتاهاتها تضفي عليها تغييراً يتناسب مع موقع النظر إليها فكلما
اقتربنا تكبر ،وتزداد صغراً كلما بعدت عن العني.

الخامات
استخدم الفنان في رسم لوحاته وتعبيراته عن البيوت التراثية ومواضيعه املختلفة العديد من
اخلامات اللونية منها ألوان اإلكريليك ولتعريف هذه األلوان ميكن أن نوجزها في التالي:
ألوان اإلكريليك :هي ألوان على شكل وهيئة أنابيب تعالج بواسطة املاء والفرشاة ،ومن
مميزات هذه األلوان أنها سريعة اجلفاف،ومن املمكن أن نل ّون بها عدة طبقات فوق بعضها
البعض ،وهي مقاومة بشكل جيد للظروف املناخية ،وعادة ما تستخدم على أسطح مختلفة
ومتباينة ،مثل الورق والقماش واخلشب والبالستيك.
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األدوات
صحن األلوان( :البالته  )paletteوهو عبارة عن مسطح خشبي ،أو بالستيكي ميزج عليه
اللون قبل وضعه على اللوحة مباشرة.
الفرشاة :هي التي بواسطتها نل ّون اللوحة الفنية وهي عبارة عن ساعد خشبي مصنوع من
شعر احليوان (الذئب والسنجاب وغيرهما).

الشكل ()7
لوحة للفنان «علي الرزيزاء»

الشكل ()8
لوحة للفنان «علي الرزيزاء»
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أدوات الرسم

الشكل ( :)9ألوان إكريلك.
الشكل ( :)10ألوان زيتية.

الشكل ( :)11أنواع مختلفة من ال ُفرش

الشكل ( :)13لوحات كانفس
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الشكل ( :)12قلم رسم

الشكل ( :)14حامل رسم

نشـاط ()1
حدد إلى أي من مناطق اململكة العربية السعودية تنتمي هذه املعالم والصور
للبيوت التراثية ؟

(سوق املجلس) للفنان نادر العتيبي

(

)

(

)

(

)

(

)
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نشـاط ()2
ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:

* حلل ألوان اإلكريليك وجتهيزها لالستخدام يتم إضافة:
 2ـ الزيت  3 .Oilـ التربنتني .Turpentine
 1ـ املاء .Water
* يقصد بالوسيط يف اللون:

 1ـ األداة املضافة حلل اللون.
 3ـ األلوان املوجودة في منتصف اللوحة.

 2ـ سكني الرسم.

نشـاط ()3
نســـتنتـــج اجلمـــاليات
املوجـــودة يف الصــورة ،ثم
نعبــر لفــظيـ ًا عن مشاهداتنا
ّ
وانطباعاتنـا عـن هذه املنازل
والبيـوت الشعبية من ناحية
التنسيق واأللوان وجماليات
التوزيع.

الشكل ( )15جتاور بيوت تراثية في عسير ،جنوب اململكة العربية السعودية
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نشـاط ()4
* مستعين ًا بأحد مصادر التعلم املتاحة (مطبوعات  -كتب  -مواقع إلكترونية)
ابحث عن موضوع تراثي من مواضيع التراث والبيئة ،ثم انتقل إلى تنفيذ
عمل فني منزلي باستخدام ألوان األكريلك.
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الوحدة األولى
الموضوع الثاني

د
و
ر
ق
ا
ل
ـ
مـ ـاء

كان اآلباء واألجداد يجدون مشقة في احلصول على املاء ،وكانت أساليبهم بدائية في طرق احلفاظ على
هذه النعمة التي قال اهلل تعالى عنها في محكم كتابه العزيز 
 [األنبياء ،]30 :وقد كانوا
يحرصون على منبع املياه الصافي إلدراكهم أهمية املاء بالنسبة لإلنسان ،ولهذا السبب تدرجت
أساليب وطرق حفظ املاء في أماكن مخصصة ميكن الرجوع إليها والشرب منها بكل يسر وسهولة،
سمى
حتى يسر اهلل سبحانه وتعالى أن توصلوا إلى تصميم اآلنية اخلزفية ودورق املاء أو (الشربة) كما ُي ّ
في بعض املناطق ،وهذه اآلنية اخلزفية عبارة عن مكان جتمع فيه املياه وهي مصنوعة من الطني العادي،
ثم يتم تصفيتها من املاء متام ًا ويكون ذلك بحرق اآلنية في أفران متخصصة تساهم في تبخر املياه من
بني جزيئات الطينة املستخدمة لآلنية ،ومن ثم تكون جاهزة حلفظ املاء ومتنحه نقاء وبرودة تساهم في
تلطيف اجلو وتقدمي املاء البارد النقي.
يساهم تصميم اآلنية والدورق األنيق في انسيابية وتدفق املاء بشكل سلس بحيث يظهر رأس اآلنية
كأقل أجزائها تقارباً ،وذلك حلفظ املاء من التدفق الزائد ،وفي أسفل العنق يزداد احلجم واملساحة وذلك
إلبقاء أكبر قدر من املاء في بطن اآلنية.
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الشكل ( :)16صور توضح كيفية صنع اآلنية ودوارق املاء من الطني.

الشكل ( :)17مجسم جمالي ملجموعة من الدوارق في ميدان زمزم

الشكل ( :)18مجسم جمالي ملجموعة من الدوارق في ميدان
مكة املكرمة

الشكل ( :)19توظيف التراث املتمثل في الدورق من تصاميم الفنانني

املالمس يف العمل الفني:

نقصد باملالمس في اللوحة أن يكون هناك تكوين وإقحام ملتناقضات على سطح اللوحة بأكثر من
خامة ولكل خامة ،مميزات وخصائص تختلف عن األخرى ،ومن خالل هذا التجانس تبرز املالمس،
مثال ذلك أن يل ّون الفنان لوحته بألوان اإلكريليك ويضيف إليها نشارة اخلشب أو الرمل أو املعاجني
بأنواعها(الورقية والعادية) أو اخليش..إلخ .حينها تبرز أجزاء هذه اإلضافات على سطح اللوحة
وتعطي أبعاداً وانطباعات جمالية أنيقة تزيد من القيمة اجلمالية للوحة.
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اللون:

يعتبر الــلــون فــي اللوحة هــو أس ــاس العمل
الفني ،هو الفضاء وهو التضاد  contrastوهو
اإلحساس والتناغم البصري ،لهذا البد من األخذ
في االعتبار أهمية هذا اجلزء أثناء الصياغة الفنية
للعمل الفني.
يعتبر بعض الفنانني أن مفهوم اللوحة يختلف
عن مفهوم العمل الفني ،ومفهوم اللوحة لديهم
هو العمل الذي يع ّلق على احلائط ويكون بخامة
لونية محددة (إكريليك أو زيتي) ،بينما العمل
الفني يحتمل أمكنة غير احلائط ويتكون من مواد
وخامات متنوعة ومتفاوتة اخلصائص.

كيف نصنع عجينة الورق؟

الشكل ( :)20لوحة للفنان محمد الشهري ،استخدم مجموعة من
املالمس على سطح اللوحة

ال جيداً للصلصال والطني لبعض اخلصائص التشكيلية وهي في متناول اليد
عجينة الورق تعتبر بدي ً
وسهلة التحضير وكل ما حتتاجه إلعداد العجينة الورقية ،هو ورق ممزق إلى قطع صغيرة  +املاء  +غراء
خشب أو نشا ،ولتحضير العجينة الورقية بالطريقة املثالية اتبع اخلطوات التالية:
احضر األدوات املكونة من (وعاء للماء  +جالون ماء  +ورق ممزق إلى أجزاء صغيرة  +غراء خشب أو
نشا +غطاء اليد أو قفاز  +فرش مقاس كبير  +لوح كانفس أو أبلكاش) .اآلن قم بوضع الورق املمزق
في الوعاء ثم اسكب جالون املاء حتى تغمر الورق متام ًا باملاء ،ثم بعد ذلك اترك الورق يتشبع باملاء
ملدة من  6إلى 10ساعات متواصلة ثم اعجن الورق بعد هذه املدة بيديك أو بواسطة عصا خشبية أو
خالط حتى تظهر لك عجينة الورق جاهزة وتشبه العجينة التقليدية ،وبإمكانك أن تضيف عليها
غراء اخلشب حتى تكون قابلة أن تتماسك على سطح الكانفس بشكل أفضل وامزجهما معاً ،ثم بعد
ذلك قم بتحديد األجزاء في لوحتك الكانفس التي تريد أن تبرز بعض املالمس على بعض األجزاء
منها ،وافردها بواسطة سكني الرسم ،ثم اتركها حتى جتف .ميكنك اآلن أن ترسم على هذه اللوحة
مباشرة بواسطة ألوان اإلكريليك أو الزيت وليكن املوضوع هو ما تناولناه أعاله (دورق املاء) ،حينها
جتد أن دورق املاء املرسوم على لوحتك قد ظهر بشكل أنيق وبه مالمس متنوعة وانعكاسات أكثر من
رائعة لتجانس اخلامات وتوافقها.
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خطوات تنفيذ وجتهيز عمل عجينة الورق:

اخلطوة ( :)1حتضير األدوات «غراء،
شرائح ،ورق ،فرش ،جالون ماء».

اخلطوة ( :)2سكب املاء في صحن.

اخلطوة ( :)3وضع شرائح الورق في املاء
وتركها ملدة ( )6ساعات.

اخلطوة ( :)4الضغط على شرائح الورق
وعجنها بواسطة اليد.

اخلطوة ( :)5بعد سكب املاء خارج الصحن يتم
وضع الغراء األبيض حتى تصبح عجينة متماسكة.

اخلطوة ( :)6فرد العجينة على سطح
أبلكاش إلحداث مالمس على السطح.

اخلطوة ( :)7البدء في تلوين رسم أشكال
أوان خزفية على عجينة الورق.

الشكل ( )21لوحة من عجينة الورق.
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املسميات .مثل هذه العجائن( :عجينة
لقد ُوجدت أنواع عديدة من العجائن حتمل العديد من
ّ
الورق وهي مايهمنا في درسنا اآلن ،وعجينة الصمغ ،وعجينة امللح ،وعجينة السيراميك....إلخ).
إذاً استخدمنا أكثر من خامة متنوعة ومختلفة لتنفيذ لوحة فنية أو عمل فني ولتكن مث ً
ال هذه
اخلامات (خامة ألوان اإلكريليك وخامة اخليش وخامة اجلبس) فإن هذه اللوحة ميكن أن نطلق عليها
لوحة فنية ذات( ....ذات ملمس واحد فقط  -ذات مالمس  -دون ملمس).

نشـاط ()1
َن ُ
صف خطوات كيفية إعداد عجينة مختلفة وبخامة مختلفة وذلك إلعداد
وتنفيذ لوحة فنية بخالف العجينة الورقية التي تناولناها يف الدرس ،وجنرب
ذلك عملي ًا يف منزلنا.
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الوحدة األولى
الموضوع الثالث

الفن واحلياة االجتماعية

يلعب الفن دوراً مهم ًا في التفاعل مع قضايا املجتمع ،وذلك بتسجيلها تارة وبالتعبير عنها تارة
أخرى .وتأخذ أشكال التعبير عن قضايا املجتمع أمناط ًا متعددة ،حسب منو وتطور أساليب التعبير
الفني ومبا يتوافق مع ثقافة املجتمع والفترة التي مير بها ،مبا فيها من تقلبات سياسية واجتماعية
وفكرية .وعندما ننظر إلى املنمنمات التي رسمها الرسام الشهير يحيى بن محمود الواسطي شكل
( ،)22جندها تع ّبر عن تلك الفترة التي عاش فيها املجتمع املسلم من استقرار وازدهار لنوع من األدب
ُعرف بفن املقامة.

الشكل ( :)22منمنمة املقامة السابعة للفنان املسلم يحيى بن
محمود الواسطي ،متثل املنمنمة السابعة من مقامات احلريري 634هـ.

راو عن أبطال قصة ما .ومقامات احلريري التي رسم الواسطي
واملقامة هي عبارة عن حكاية يرويها ٍ
منمنماتها عام 634هـ (املنمنمة هي عبارة عن صورة دقيقة لتزيني الكتب) هي مخطوطة بها أكثر
من مائة منمنمة توضح احلكايات التي يرويها احلارث بن همام عن حيل أبي زيد السروجي ونوادره،
حيث متثل كل منمنمة مقامة من املقامات املائة ،وتعبر عن جزء مهم من احلكاية .وتوجد نسخة من
هذه املخطوطة باملكتبة األهلية بباريس وال ريب أن تلك القصص والرسومات املصاحبة لها تعطي فكرة
واضحة عن منط احلياة االجتماعية في ذلك العصر مبا فيه من عادات وتقاليد وأشكال املالبس واحللي.
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وإذا نظرنا إلى الفن في القرن العشرين جنده تأثر وأثر في منط
احلياة االجتماعية ،فمع انتشار ما ُعرف بالثقافة اجلماهيرية التي
اب ــح ــث ع ــب ــر م ــص ــادر
متثلت في ازدهار وسائل الطباعة واإلعالن املل ّونة ،والتوسع في
املعرفة املتاحة لديك عن
فن تغليف املنتجات والسلع املختلفة ،باإلضافة إلى ما جلبته
الفن الشعبي ()Pop Art
وسائل االتصال املعاصرة من صور ومشاهد لألحداث اليومية،
لتالحظ مميزات األعمال
بدأ الفنان بالتساؤل عن طبيعة الفن وماهيته ومصادر اشتقاقه،
الفنية التابعة لهذا الفن
وعن فكرة التفريق بني الفن الرفيع والفن الشعبي مبعنى الذي
ومـ ــدى ارتــبــاطــه بفنون
يأخذ شعبيته من حياة الناس وذوقهم العام .ونشأ اجتاه في الفن
الدعاية واإلعالن.
ُعرف بالفن الشعبي (بوب آرت) .والفن الشعبي هو حركة
نشأت في الستينيات امليالدية من القرن العشرين في كل من
بريطانيا وأمريكا ثم انتشرت في أنحاء العالم.
وقد اتخذ هذا االجتاه من أساليب اإلشهار عن السلع وفنون الدعاية واإلعالن ووسائل االتصال الشعبية
مادة للتعبير الفني ،فجاءت أعماله متوافقة مع هذه الفكرة.
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نشـاط ()1
 1رسم املنمنمة عدد من الفنانني يف العصور اإلسالمية ،انظر يف بعض كتب
تاريخ الفن اإلسالمي ،وابحث عن بعض الفنانني الذين اشتهروا برسم
املنمنمة.

نشـاط ()2
انظر كيف خدم الفن أغراض ًا اجتماعية ،حسب طبيعة الفترة والسياق
االجتماعي ،كما توضح ذلك منمنمات الواسطي يف املقامة السابعة .هل
تستطيع كتابة نصف صفحة تصف فيها وجهة نظرك حول العمل؟

الشكل ( :)23منمنمة املقامة السابعة للفنان املسلم يحيى بن
محمود الواسطي ،متثل املنمنمة السابعة من مقامات احلريري 634هـ.
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تقومي الوحدة:
السؤال األول:
اختر االجابة الصحيحة:
 حلل ألوان اإلكريلك وجتهيزها لالستخدام يتـم إضافة:1

املاء

2

الزيت

3

التربتني

 يقصد بالوسيط في اللون:1

األداة املضافة حلل اللون.

2

سكني الرسم.

3

األلوان املوجودة في منتصف اللوحة.

السؤال الثاني:
ضع عالمة( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة فيـما يلي:
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أ – دورق املاء يصنع من الطني العادي

( ).

			
ب ــ يعتبر اللون في اللوحة هو أساس العمل الفني

( ).

				
ج ــ اللون البرتقالي أحد األلوان األساسية

( ).

السؤال الثالث:
ماذا نعني بهذه املصطلحات:
1

املنمنمة:

2

املالمس في العمل الفني:

3

البوب آرت:

4

ألوان اإلكريليك:

............................................ ................................
....................... ................................

........................................ ...............................
.................................. ...............................
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الوحدة الثانية
مجال الزخرفة
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نتوقع من الطالب/الطالبة بعد نهاية الوحدة:
 1حتــليل القيــم الفنيـــة في صــور النمـــاذج الزخرفية املعروضــــــة.
 2التعــرف على بعض قواعـــد زخرفـــة األطــــر (األشرطة).

 3تصميـــم إطــار (شريط) زخرفـــي مل ّون (لونني) بأحــد أنــواع الزخــارف اإلسالمية ،وفق
القواعــد الزخرفية التي تعلمها.
 4حتليــل القيـــم اجلمــاليــة الزخرفية في األعمــال املنجــزة.
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الوحدة الثانية :مجال الزخرفة
موا�ضيع جمال الزخرفة:
املوضوع ( :)1األفاريز الزخرفية.

املوضوع ( :)2األلوان يف الزخرفة اإلسالمية.
املوضوع ( :)3اإلطارات والزوايا الزخرفية.
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الوحدة الثانية
الموضوع األول

الأفــاريـز الـزخــرفـيــة

المقدمة
ال من الفنون
تركت لنا احلضارة اإلسالمية تراث ًا هائ ً
الــزخــرفــيــة ،ممــا أدى إلــى تنوعها وتــنــوع مصطلحاتها
ومفاهيمها الفنية ،وتعتبر األفاريز من األساليب الزخرفية
التي لعبت دوراً هام ًا في اجلوانب التزيينية والتجميلية
لكثير من املجاالت العملية وعلى وجــه اخلصوص في
مجال العمارة.
ما هو اإلفريز؟
هو شريط زخرفي يحيط بالعقود أو بأعلى اجلــدار
اخلارجي وقد يبرز عنه ويخفف سقوط املطر عليه ،أو
بأعلى حيطان الغرف ،أو مجموعة شرفات مس ّننة حتيط
بأسوار املساجد والقصور.

الشكل ( )24أفاريز من مسجد أنشئ عام 1627هـ ويظهر فيه
استخدام اللون األزرق الصريح واألزرق السماوي والفستقي
واألصفر الليموني.

استخدامات اإلفريز
• على احلوائط واجلدران -الشكل (.)24
• عــلــى األوانـ ــي والــفــوانــيــس  -الــشــكــل(.)25
األسطوانية  -الشكل (.)26
• على أكتاف وجوانب األعمدة -الشكل (.)27
• على أسوار املساجد والقصور.
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الشكل ( :)25فانوس نحاسي مطعم بالذهب في مسجد
بدمشق من القرن التاسع عشر.

الشكل ( :)27جدار من
الفسيفساء ألحد األعمدة
مبدرسة العطارين مبدينة فاس
باملغرب ،أنشئت عام 1325هـ.

الشكل ( :)26شمعدان زجاجي ،أسطواني الشكل،
صنع عام .638/538

حتليل فني إلفريز على عمود املسجد احلرام
من العهد العباسي:
اجلانب التاريخي:

دخل على املسجد احلرام الكثير من مشاريع
التوسعة ،بــدأت منذ عهد اخللفاء الراشدين،
من عهد عمر بن اخلطاب  ،مروراً باألمويني
والعباسيني إلى يومنا هذا في عهد خادم احلرمني
الشريفــــني امللــــك سلمــــان بن عبدالعزيز .وفي
عهد اخلليفة العباسي محمد املهدي أمر بتوسعة
احلــرم املكي الشريف مرتني سنة 161هـــ وسنة
164هـ ،وبعد التوسعة في سنة 167هـ أمر بإقامة
أسطوانتني َعلم ًا لطريق رسول اهلل  الذي سلكه
بعد االنتهاء من الطواف إلى الصفا ليتأسى به
حجاج بيت اهلل و ُع ّماره ،فوضعت عند مدخل
باب الصفا الشكل (.)29/28

الشكالن ( :)29/28عمودان رخاميان باحلرم املكي الشريف وضعا في عهد
اخلليفة العباسي محمد املهدي في توسعته الثانية سنة 167هـ.
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نقلت هذه األعمدة من بالد الشام ومصر ،وأشرف على وضعها أهل الكوفة على يدي يقطني
ابن موسى وإبراهيم بن صالح .ويوجد باملسجد املكي ثالثة أعمدة من الرخام من هذا العهد ،وهذه
األعمدة مازالت موجودة إلى يومنا احلالي شاهداً على اهتمام أولياء األمور باحلرم املكي الشريف من
توسعة وجتميل وتزيني.
اجلوانب احلسية:
 1كانت أسطوانة كبيرة.
 2من الرخام.
 3ذات نقوش محفورة وكتابات بارزة.
 4طليت باللون الذهبي وهي حالي ًا مطلية باللون الفضي.
قيمها التشكيلية:

1

2
3

4
5

نقشت باألفاريز من أعلى وأسفل وبالكتابات املزخرفة واألشكال الهندسية.
نقشت باألشكال النباتية من أوراق وعناقيد العنب وأوراق نباتية ثالثية وخماسية وثمانية،
وتعرف باملراوح النخيلية وأوراق األكانتس.
متت االستعانة بعمليات النحت واحلفر على الرخام إلبراز النقوش والكتابات.
اس ُتخدمت األفاريز من األعلى واألسفل ومن اجلوانب للتأكيد على تزيني العمود.
ُز ّينت من اخللف بزخارف هندسية متشابكة حتصر بينها وريدات وأوراق نباتية داخل تشابكاتها
املتعددة ،وهذه الزخارف بتنوعها تشبه الزخارف املوجودة على قبة الصخرة بالقدس الشريف.

قيمتها التعبيرية:

1

2

3
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أعطت األفاريز شعوراً بالقوة واألهمية للكتابة احملفورة على العمود.
اإلحساس بالدقة والنظام في ترتيب الوحدات الزخرفية في الشريط الزخرفي.
تكشف عن مدى األهمية التي أولتها احلكومات اإلسالمية إلصالح وتعمير املسجد احلرام.

خطوات تصميم اإلفريز

اخلطوة ()1

اخلطوة ()2

اخلطوة ()3
الشكل ( :)30خطوات تصميم اإلفريز باستخدام العنصر الهندسي والكتابات.
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نشـاط ()1
أمامنا صورة ألفاريز الشكل ()31
جدارية على حائط أحد مساجد
باكستـــان ،نحلـل مـــع ًا الصـورة
حتليـ ً
ال فـنـي ًا وجـمـالـيـاً .بتصنيف
حتليالتنا إلى جوانب حسية ،قيم
تشكيلية ،وقيم تعبيرية.

الشكل ()31

نشـاط ()2
تطبيقي

نرسم ونصمـم أفاريز زخرفية تصلح ألوان أسطوانية زجاجية.
نبدي رأينا حول ما أنتجناه من رسوم لألفاريز الزخرفية.
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الوحدة الثانية
الموضوع الثاني

الألوان يف الزخرفة الإ�سالمية

الشكل ( :)32أفاريز على قبة الصخرة بالقدس يظهر فيها اللونان األحمر واألصفر الذهبي

المقدمة
نشأ الفن اإلسالمي في املناطق التي دان أهلها باإلسالم ،فامتدت من أقاصي الشرق من الهند إلى
املغرب واألندلس (إسبانيا) غرباً ،ومن آسيا الصغرى شما ًال إلى السودان جنوباً .إن هذا االمتداد وهذه
البيئات املختلفة أثرت الفنون اإلسالمية بالكثير من القيم الفنية ،مما أسهم في ظهور عدد من املدارس
الفنية من أبرزها :املدرسة العربية ،املدرسة األندلسية املغربية .وبرزت كل مدرسة بأساليب متيزها،
ومن هذه األساليب استخدامها ملجموعات لونية جندها على جميع زخارفها املمتدة في اإلطارات و
األفاريز.
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نشـاط ()1
نتأمل ونالحظ:
1ـ الشكل ( )32الذي ميثل أفاريز على قبة
الصخرة وهي من روائع ما أنتجته املدرسة العربية
والشكل ( )33ميثل إفريزاً هندسي ًا على جدار.
 2ـ هل نستطيع حتديد املجموعة اللونية التي
استخدمتها هذه املدرسة؟
الشكل ( :)33إفريز هندسي على جدار

ألوان المدرسة العربية
استخدمت هذه املدرسة األلوان الواضحة دون درجات ومنها:
األزرق ،األصفر الذهبي ،األحمر الزاهي ،األخضر الزرعي.
الشكل ( :)34ميثل أفاريز على جــدار أحــد األعمدة مبدرسة
العطارين مبدينة فاس باملغرب.
الشكل ( )35زخارف على اجلدران اخلارجية ملسجد قبة الصخرة.
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الشكل ( :)35زخارف على اجلدران اخلارجية ملسجد قبة الصخرة.

الشكل ( :)34جدار من الفسيفساء
ألحد األعمدة مبدرسة العطارين مبدينة
فاس باملغرب ،أنشئت عام 1325هـ.

ألوان المدرسة الغربية واألندلسية
استخدمت هذه املدرسة األلــوان األساسية،كاألحمر واألزرق واألصفر ،واأللــوان الثانوية وهي
البنفسجي واألخضر والبرتقالي خاصة باألفاريز التي تقوم على الفسيفساء واملوزاييك.

تحليل فني ألفاريز قبة الصخرة الشكل ()32
اجلانب التاريخي:
تعتبر قبة الصخرة من أقدم املنشآت األموية ،واألكثر احتفاظ ًا بهيئتها ومالمحها األصلية منذ
عمارتها.
اجلانب الفني واجلمالي لزخارف قبة الصخرة:
اجلوانب احلسية:
رغم اإلضافات واإلصالحات التي دخلت عليها نتيجة أحد الزالزل التي عصفت بها.
بنيت قبة الصخرة عام  691م بأمر من اخلليفة األموي عبدامللك بن مروان ،ومت االنتهاء من تعميرها
عام 696م .وبنيت هذه القبة على الصخرة املعلقة التي ُأسري منها رسول اهلل إلى السماء مع
جبريل› ليلة املعراج.
1

2

3

4

قبة الصخرة قبة عالية ،متطاولة.
قطرها  20.44متراً.
ارتفاعها  31.5متراً.
ترتفع القبة على رواق من األعمدة ،مكون من إثني عشر عموداً من الرخام.
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قيمها التشكيلية:
 1زينت من الداخل باخلشب املنقوش املل ّون.
 2زخرفت بزخارف أموية ،هندسية ،نباتية ،وكتابات من اآليات القرآنية.
 3يحيط بالقبة إفريز من الكتابات من اآليات القرآنية بخط النسخ.
 4لونت الزخارف والنقوش مبجموعة من األلوان اخلاصة باملدرسة األموية ،وهي األحمر ،األخضر
والذهبي ،ولونت اخللفيات اخلاصة بإفريز الكتابات باللون األسود.
القيمة التعبيرية:
 1إن دقة التصميم الزخرفي ودقة التنفيذ تشعرنا بالفخامة وعظمة اإلجناز.
 2ظهور اللونني الذهبي واألحمر داللة على القوة واحلركة واحليوية والنشاط ،مع األخضر للتأكيد
على القوة والرصانة.
 3وجود اللون األسود في خلفية الكتابات الذهبية ما هو إال تأكيد على القوة والرصانة.

نشـاط ()2
1
2
3
4
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نلون ما نرسمه من أفاريز بأحد ألوان املدارس الزخرفية باستخدام األقالم
ّ
امللونة.
ّ
وامللون ،ونحلله فني ًا
يتأمل كل واحد منا عمله وإنتاجه الزخريف لإلفريز املرسوم ّ
امللونة لقبة الصخرة.
وجمالياً ،كما ح ّللنا األفاريز الزخرفية ّ
نبدي رأينا حول ما أنتجناه ،من دقة يف الرسم ،التلوين ،جمال الوحدات
املكونة لألفاريز ،وجنمع صور ًا ألفاريز ملونة.
ملونة مل ْعلَم أثري هام يف
نبحث عن تاريخ إحدى صورنا التي جمعناها ألفاريز ّ
تاريخ املسلمني.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

الوحدة الثانية
الموضوع الثالث

الإطارات والزوايا الزخرفية

المقدمة
ك ـ ّونــت الــزخــرفــة اإلســامــيــة املــظــاهــر املــاديــة
للحضارة اإلسالمية ،فخ ّلفت الكثير من اآلثار
التي تبرز قــدر هــذه احلــضــارة بــن احلــضــارات
األخــرى ،القدمية واحلديثة ،وتعتبر اإلطــارات
أحــد األســالــيــب الفنية الــتــي اُستخدمت في
مجال الزخرفة لتزيني أطــراف أو نهايات بعض
املــســاحــات املــخــتــلــفــة ،وزُخ ــرف ــت اإلطــــارات
باألشكال الهندسية أو النباتية أو الكتابات
العربية ،وقــد جتمع بــن عنصرين مــن عناصر
الزخرفة ،كاألشكــــال الهـــندسية والكتابات،
أو النباتية والكتابات ،في تكرارات واجتاهات
متعددة الشكل (.)36

ما هو اإلطار؟

الشكل ( :)36مثال على توظيف اإلطارات الزخرفية
اإلسالمية على شكل شريط أفقي في احلرم املكي الشريف.

عبارة عن شكل مربع أو مستطيل أو دائري يحيط به برواز.
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ما هي استخدامات اإلطار؟
تنحصر االستخدامات على املسطحات التالية:
الصور ،نهايات وأطراف السجاد ،املفارش ،السقوف،
األرضيات ،سطوح العلب ،األوانــي املسطحة ،الصواني
واألطباق ،أغلفة الكتب  -األشكال (،39 ،38 ،37
.)41 ،40

الشكل ( :)38إطارات حول أطباق مسطحة.

الشكل ( :)37إطار حول آيات قرآنية على صفحة من املصحف.

الشكل ( :)39غالف ملصحف املدينة
املنورة ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف.

الشكل ( :)40إطار بزخارف
منفصلة لسجاد صنع من احلرير خالل
القرن 16م.

القواعد الفنية لزخرفة اإلطارات
1
2
3
4
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تصمم الوحدات الزخرفية لألطر تصميم ًا مبسط ًا
غير مع ّقد.
تنظم اإلطـ ــارات الزخرفية بــوحــدات منفصلة أو
متصلة.
توزع الوحدات الزخرفية بأحد نظم التكرار :العادي،
املتبادل ،املتعاكس.
ترتب الوحدات ترتيب ًا دقيق ًا منتظم ًا ومتقارباً.
الشكل ( :)41زخرفة إطارات على جدران املسجد
اخلارجية لقبة الصخرة.

خطوات تصميم اإلطار الزخرفي الشكل ()42
1

2
3

4

تصميم وحدة زخرفية داخل شكل هندسي.
حتديد خطني متوازيني يتناسبان مع حجم الوحدة الزخرفية وعدد تكراراتها واملساحة املراد
زخرفتها.
تكرار الوحدات الزخرفية تكراراً متماث ً
ال أو عادي ًا أو متباد ًال.
استخدام شبكة التربيعات اخلاصة بالرسم الهندسي لتكرار األشكال بطريقة تعكس الدقة في
التصميم والتكرار.

اخلطوة ()1

اخلطوة ()2

إطار بوحدات زخرفية هندسية بتكرارات متبادلة

اخلطوة ()3

اخلطوة ()4

إطار بوحدات زخرفية نباتية بتكرارات متماثلة متاث ً
ال كلي ًا
الشكل ( :)42يوضح طريقة تصميم اإلطارات الزخرفية األفقية.

49

أهمية األطر في الزخرفة اإلسالمية
تأتي أهمية األطر من حيث وظيفتها في إحاطة العناصر الزخرفية وجمعها داخل املساحة احملصورة
بني اخلطني املتوازيني ،وإعطاء هذه العناصر اإلحساس بالقوة واالستقرار وإعطاء املساحة املؤطرة نوع ًا
من احلصر واإلغالق.

نشـاط ()1
األشــكــال ()45 ،44 ،43
إطارات متنوعة ،هندسية ،نباتية
إسالمية ومعاصرة ،هل نستطيع
رســم إطــارات مماثلة يف كراس
الرسم اخلاص بنا؟

الشكل ( :)43إطار نباتي معاصر.
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الشكل ( :)44إطار نباتي معاصر.

الشكل ( :)45إطار نباتي إسالمي.

الشكل ()46

الشكل ()47

الشكل ()48

درسنا فيما سبق في مادة الرياضيات ،الزوايا في األشكال الهندسية ،هل نستطيع أن نتذكر تعريف
الزاوية؟
هل هي مساحة ،ضلع ،مساحة محصورة بني ضلعني ،محيط؟
درسنا أنواع الزوايا فكم هي؟ وما هي؟

ما هي الزاوية في اإلطارات الزخرفية؟
هي وحدة زخرفية تصمم بطريقة التماثل إلمتام شكل اإلطار في األشكال املضلعة.
ولها أشكال متعددة منها:
 -1زوايا منفصلة -2 .زوايا متصلة.
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هل نستطيع معرفة :ما هي الزاوية املنفصلة وما هي املتصلة من الشكلني ()50 ،49؟
الزاوية املنفصلة هي :زاوية زخرفية تصمم من غير الزخارف املستخدمة في اإلطار ،وتكون في
شكل منفرد عنه.
الزاوية املتصلة هي :زاوية زخرفية تستخدم نفس زخارف اإلطار ومتصلة بخطوط وأشكال التصميم
األصلي لإلطار.

الشكل ()49
الشكل ()50

الشكل ( :)51خطوات تصميم الزوايا في اإلطارات الزخرفية.

نشـاط ()2
 1ما هو شكل الزاوية الزخرفية يف اإلطارات يف األشكال ()48 ،47 ،46؟
 2أي نوع من الوحدات الزخرفية التي استخدمت يف هذه األطر منفصلة أو متصلة؟
 3هل نستطيع رسم هذه الزوايا؟ إن كانت اإلجابة بنعم فلنرسمها.
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خطوات تصميم الزوايا الزخرفية
1
2
3

حتديد مربع الزاوية .رسم أحد القطرين.
رسم وحدة زخرفية مختلفة عن اإلطار في حالة الزاوية املنفصلة ،وتقوم على مبدأ التماثل.
رسم وحدة زخرفية باستخدام نفس العناصر املستخدمة في اإلطار في حالة الزوايا املتصلة.

تحليل وصفي لسجادة شرقية
أ -اجلانب التاريخي للسجادة:
في الشكل ( )52سجادة مت صنعها خالل القرن العاشر الهجري
(السادس عشر امليالدي) من الصوف الطبيعي املصبوغ ،طولها
5,76م ،وعرضها 2,57م .وأهديت هذه السجادة من أحد امللوك
إلى أمير جمهورية البندقية سابقاً ،فرنتشيسكو موروزيني .ونتيجة
هذه العالقة وصل العديد من السجاد إليطاليا فكان له األثر األكبر
في نقل التراث اإلسالمي الفني إلى أوروبــا ،ويوجد العديد من
السجاد اآلن في املتاحف األوروبية.
ب  -اجلانب الفني واجلمالي للسجادة:
1

2
3
4

متيزت السجادة مبجموعة من األلوان الزاهية ،نعدد ألوانها.
ما شكل العناصر الزخرفية املستخدمة في التصميم؟
للسجادة عدد من اإلطارات ،نصفها.
نعدد أنواع الزوايا املستخدمة في تصميم إطارات السجادة.

الشكل ( )52سجاد شرقي مؤطر بإطارين
داخلي بأشكال هندسية وخارجي بأشكال
نباتية.
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5
6
7
8
9

من معلوماتنا في املجموعات اللونية التي درسناها في مجال الرسم ،إلى أي مجموعة لونية
تنتمي األلوان املستخدمة في اإلطار؟
ملاذا استخدم املصمم اللون األبيض مع األحمر القاني في اإلطار الداخلي للسجادة؟
ما أهمية اإلطار اخلارجي لتصميم السجادة؟
هل نستطيع وضع عنوان لتصميم السجادة؟
هل نستطيع وصف مشاعرنا لل ّونني املتباينني األحمر القاني لوسط السجادة ،وامليدالية اخلضراء
املتوسطة للسجادة؟

نشـاط ()3
هل نستطيع أن نصمم الزاوية الزخرفية لهذا اإلطار؟ إن أجبنا بنعم فلنرسمها.

الشكل ( :)53إطار أفقي بال زاوية.
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نشـاط ()4
اإلطارات التي أمامنا تنقصها زاوية ،فلنحاول رسم الزاوية الناقصة.

الشكل ( :)54إطار بسيط بال زاويتني.

لكل إطار شكل من الزوايا ،ما هي هذه األشكال؟
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تقومي الوحدة:
السؤال األول:

ضع عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة فيـما يلي:
أ

اإلفريز هو حصر التعبيرات الزخرفية بني خطني متوازيني على املسطحات املختلفة (

).

ب

				
الزوايا في اإلطارات الزخرفية هي نوعان منفصلة ومتصلة

(

).

ج

قبة الصخرة قائمة على أربعة عشر عموداً من الرخام				

(

).

السؤال الثاني:

ضع املدرسة املناسبة في الفراغ أمام االلوان املناسبة لها:
املدرسة العربية  -املدرسة االندلسية
أ

( ...................................األزرق النيلي ،األزرق السماوي ،األحمر بدرجاته ،الوردي ،الفستقي،
البيج ،الليموني ،األخضر الزرعي ،واألسود).

ب
ج

( ...................................األحمر ،األصفر ،البنفسجي ،األخضر ،والبرتقالي).
( ...................................األزرق ،األصفر الذهبي ،األحمر الزاهي ،واالخضر الزرعي).

السؤال الثالث:

ماهي القواعد الفنية لزخرفة اإلطارات؟

السؤال الرابع:

اذكر خطوات تصميـم الزوايا الزخرفية.
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المشروع الفصلي
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أهداف املشروع الفني
 -1تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب /الطالبة.
 -2منح الطالب /الطالبة القدرة على اختيار وتوظيف اخلامات واألدوات املستخدمة لتنفيذ العمل
الفني.
 -3تشجيع الطالب /الطالبة على التفكير بطريقة غير مألوفة.
 -4دمج بني املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي في عمل تصميمات إبداعية
ونفعية ذات طبيعة تربوية وجمالية.
 -5تبادل اخلبرات الفنية بني الطلبة في املشاريع الفنية اجلماعية.
 -6دعم االجتاهات اإليجابية لدى الطالب نحو اإلبداع والتفكير اإلبداعي.
 -7إكساب الطالب/الطالبة القدرة على اإلحساس باملشكالت وتقدمي حلول لها بطرائق إبداعية.
 -8مناقشة العالقات في القيم التشكيلية املتوفرة في األعمال الفنية التي ينتجها الطالب /الطالبة.
 -9التعبير عن االنفعاالت الوجدانية ،ومالحظة املعاني التعبيرية في الشكل واللون والتجسيم في
العمل الفني.
 -10إكساب الطالب /الطالبة مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية.
 - 11إكساب الطالب/الطالبة القدرة على التشكيل باخلامات املتعددة في اإلنتاج الفني.
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ا�ستمارة تنفيذ امل�شروع الف�صلي

ا�سم الم�شروع
فكرة امل�شروع

نوع
امل�شروع

-

اهداف امل�شروع

فــردي

-

جـمـاعـي

تخطيط فكرة العمل

و�صف امل�شروع
اخلامات والأدوات
مراحل تنفيذ امل�شروع
طرق �إخراج وعر�ض امل�شروع
قيمة امل�شروع اجلمالية والنفعية

التقومي:
النقد الفني والتقييم:

�أ�سباب عدم
ُنــفذ

مل ُينـفـذ

التنفيذ:
....................................
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ثبت المصطلحات
ألوان اإلكريليك :عبارة عن ألوان مصنوعة من املواد البترولية ،وهي ألوان جذابة وسريعة اجلفاف
وشديدة الثبات.
الفن اجلماهيري( :بوب آرت) ،عبارة عن اجتاه في الفن اعتمدت فيه األعمال الفنية على الصور
والنماذج التي أفرزتها ثقافة القرن العشرين ،مثل الصور اإلعالنية وتصميمات املنتجات االستهالكية.
املنمنمة :عبارة عن نوع من الرسم املصغّر (عادة بحجم صفحة الكتاب) يعبر به عن قصة أو مقامة
أو وصفة طبية أو حدث تاريخي.
القص واللصق :عبارة عن أسلوب لعمل اللوحات املدمجة واملعروفة باسم (الكوالج) ويحتاج إلى
مهارة االختيار واستخدام الورق املل ّون والغراء.
اإلفريز :عبارة عن شريط زخرفي يحيط بالعقود أو بأعلى اجلدار اخلارجي في العمارة.
اإلطار :عبارة عن شكل مربع أو مستطيل أو دائري يحيط به برواز.
اإلطار الزخريف :عبارة عن زخرفة نباتية محدودة في مربع أو مستطيل أو مث ّلث أو دائري.
الزاوية :هي عبارة عن وحدة زخرفية تصمم بطريقة التماثل إلمتام شكل اإلطــار في األشكال
املض ّلعة.
الزاوية املنفصلة :عبارة عن زاوية زخرفية التصميم من غير الزخارف املستخدمة في اإلطار ،وتكون
في شكل منفرد عنه.
الزاوية املتصلة :عبارة عن زاوية زخرفية تستخدم نفس زخارف اإلطار ومتصلة بخطوط وأشكال
التصميم األصلي لإلطار.
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فهر�س الأ�شكال
الشكل

الصفحة

الوحدة األولى :مجال الرسم
املوضوع األول :البيوت التراثية
األشكال ( :)٤ ،٣ ،٢ ،١منازل شعبية من طني.

١٧ ، ١٦

الشكل ( :)5لوحة للفنان عزيز ضياء.

١٧

الشكل ( :)6لوحة للفنان فؤاد مغربل.

١٧

الشكالن ( :)8 ،7لوحة للفنان علي الرزيزاء.

١٩

الشكل ( :)9ألوان إكريليك.

٢٠

الشكل ( :)10ألوان زيتية.

٢٠

الشكل ( :)11أنواع مختلفة من الفرش.

٢٠

الشكل ( :)12أقالم رسم.

٢٠

الشكل ( :)13لوحات كانفس.

٢٠

الشكل ( :)14حامل رسم.

٢٠

الشكل ( :)15النشاط رقم (.)3
املوضوع الثاني :دورق املاء

٢٢

الشكل ( :)16صور توضح كيفية صناعة اآلنية بواسطة الطني.

٢٤
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الشكل ( :)17مجسم جمالي ملجموعة من الدوارق في ميدان زمزم.

٢٥

الشكل ( :)18مجسم جمالي ملجموعة من الدوارق في ميدان مكة املكرمة.

٢٥

الشكل ( :)19توظيف التراث في الدورق من تصاميم الفنانني.

٢٥

الشكل ( :)20لوحة للفنان محمد الشهري.

٢٦

الشكل ( :)21خطوات عمل عجينة الورق.

٢٧

املوضوع الثالث :الفن واحلياة االجتماعية
الشكل ( :)22منمنمة للفنان يحيى الواسطي.

٢٩

الشكل ( :)23منمنمة للفنان يحيى الواسطي.

٣١

تقومي الوحدة

٣٢

الوحدة الثانية :مجال الزخرفة
املوضوع األول :األفاريز
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الشكل ( :)24أفاريز من مسجد أنشئ عام 1627هـــ ويظهر فيه استخدام اللون
األزرق الصريح واألزرق السماوي والفستقي واألصفر الليموني.

٣٨

الشكل ( :)25فانوس نحاسي مطعم بالذهب في مسجد بدمشق من القرن التاسع عشر.

٣٨

الشكل ( :)26شمعدان زجاجي ،أسطواني الشكل.

٣٩

الشكل ( :)27جدار من الفسيفساء ألحد األعمدة مبدرسة العطارين مبدينة فاس.

٣٩

الشكالن ( :)29 ،28وهما ميثالن عموداً رخامي ًا باحلرم املكي الشريف ،وضع في
عهد اخلليفة العباسي محمد املهدي.

٣٩

الشكل ( :)30خطوات تصميم اإلفريز باستخدام العنصر الهندسي والكتابات.

٤١

الشكل ( :)31النشاط رقم (.)1

٤٢

املوضوع الثاني :األلوان يف الزخرفة اإلسالمية
الشكل ( :)32أفاريز على قبة الصخرة بالقدس يظهر فيها اللونان األحمر واألصفر
الذهبي.

٤٣

الشكل ( :)33إفريز هندسي على جدار.

٤٤

الشكل ( :)34جدار من الفسيفساء ألحد األعمدة مبدرسة العطارين مبدينة فاس.

٤٤

الشكل ( :)35زخارف على اجلدران اخلارجية ملسجد قبة الصخرة.

٤٤

املوضوع الثالث :اإلطارات والزوايا الزخرفية
الشكل ( :)36مثال على توظيف اإلطارات الزخرفية اإلسالمية على شكل شريط
أفقي في احلرم املكي الشريف.

٤٧

الشكل ( :)37إطار حول آيات قرآنية على صفحة من املصحف.

٤٨

الشكل ( :)38إطارات حول أطباق مسطحة.

٤٨

الشكل( :)39غالف ملصحف املدينة املنورة ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف.

٤٨

الشكل ( :)40إطار بزخارف منفصلة لسجاد ُصنع من احلرير خالل القرن 16م.

٤٨
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الشكل ( :)41زخرفة إطارات على جدران املسجد اخلارجية لقبة الصخرة.

٤٨

الشكل( :)42يوضح طريقة تصميم اإلطارات الزخرفية األفقية.

٤٩

الشكل( :)43إطار نباتي معاصر.

٥٠

الشكل( :)44إطار نباتي معاصر.

٥٠

الشكل( :)45إطار نباتي إسالمي.

٥٠

األشكال ( :)48 ،47 ،46زوايا زخرفية.

٥١

الشكالن ( :)50 ،49أنواع الزوايا.

٥٢

الشكل ( :)51خطوات تصميم الزوايا في اإلطارات الزخرفية.

٥٢

الشكل ( :)52سجاد شرقي مؤطر بإطارين ،داخلي بأشكال هندسية ،وخارجي
بأشكال نباتية.

٥٣

الشكل ( :)53إطار أفقي بال زاوية.

٥٤

الشكل ( :)54إطار بسيط بال زاويتني.

٥٥

تقومي الوحدة

٥٦

الف�صل الدرا�سي الثاين
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المحتويات
الوحدة األولى :مجال النسيج

املوضوع

املوضوع األول :النسيج الشعبي :أصالة وجمال
املوضوع الثاني :القيم الفنية واجلمالية للمنسوجات
تقومي الوحدة

الوحدة الثانية :مجال أشغال املعادن

املوضوع األول :التشكيل املباشر باألسالك املعدنية

مجسمات جمالية
املوضوع الثاني:
ّ
تقومي الوحدة

الوحدة الثالثة :مجال الرسم.

الصفحة
٧٢
٨٠
٨٦
٩٠
٩٨
١٠٥

املوضوع :فن العمارة في بالدي.

١١٠

تقومي الوحدة

١١٨

املشروع الفصلي

أهداف املشروع الفني
املشروع الفني
املصطلحات
فهرس األشكال

١٢٠
١٢١
١٢٢
١٢٤
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الوحدة الأوىل
مجال النسيج
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نتوقع من الطالب/الطالبة يف نهاية الوحدة:
 1التعرف على اخلامات واألدوات املستخدمة في أعمال الطرق النسجية املختلفة ،مثل :النول.
 2تذوق القيمة الفنية لبعض أعمال النسيج.
 3وصف وحتليل بعض األعمال النسجية من التراث الشعبي السعودي.
 4توظيف قيمة جمالية واحدة في األعمال النسجية املنتجة واحلكم عليها.

70

الوحدة األولى :مجال النسيج
موا�ضيع جمال الن�سيج:
املوضوع ( :)1النسيج الشعبي أصالة وجمال.

املوضوع ( :)2القيم الفنية واجلمالية للمنسوجات.
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الوحدة األولى
الموضوع األول

الن�سيج ال�شعبي �أ�صالة وجمال

عمل األجداد في العديد من الصناعات اليدوية ،وأنتجوا منها العديد من الفنون اجلميلة واملفيدة،
ومن يتجول في أرض املهرجان الوطني للتراث والثقافة «اجلنادرية» الذي يقام سنوي ًا في مدينة الرياض،
يدرك حجم املصنوعات التي كان ينتجها األجداد ،ومدى جمال تصاميمها وروعة زخارفها .ومن بني
تلك الصناعات الشهيرة التي أبدع فيها الفنان الشعبي ،صناعة املنسوجات التي تضمنت صناعة السالل
واألواني واحلصير ،هذا باإلضافة إلى صناعة املالبس واألقمشة ،التي كانت تستخدم في شتى جوانب احلياة.
وفي هذه الصورة الشكل ( ،)2،1توضح أحد الفنانني
الشعبيني ،وهو ينسج سعف النخيل بيديه ،لينتج العديد
من املنتجات الشعبية اجلميلة واملميزة التي استخدمت في
شتى مجاالت احلياة ،كالسالل واحلصير والقبعات.
ولم يكتف الفنان الشعبي بإنتاج تلك السالل واألواني،
بل أخذ يز ّينها ويل ّونها بأشكال وخطوط جميلة استوحاها
من بيئته احمليطة به .فهو يصبغها قبل أن يقوم بعمل السالل،
لذلك تظهر السالل مزينة بخطوط وأشكال تنسجم مع كل
قطعة.
فالفنان الشعبي ،يعلم جيداً أن من ُحسن إتقان العمل
ويجمله .وهو بذلك يتمثل مقولة النبي
املنتج أن يز ّينه
ّ
قالت :قال رسول اهلل « :إن اهلل تعالى
عن عائشة
يحب إذا عمل أحدكم عم ًال أن يتقنه» [البيهقي عن
عائشة].
ولو تتبعنا اخلطوط واألشكال التي تزين تلك املنتجات
لوجدناها تتالءم مع الشكل املنتج ،فاملنتجات الدائرية مثالً،
كانت تز ّين بخطوط دائرية ،وفي بعض األحيان بخطوط
مثلثة الشكل على األطراف (الشكل .)4 ،3
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الشكل ( :)1أحد الفنانني الشعبيني في مهرجان اجلنادرية.

الشكل ( :)2نسج سعف النخل يدوي ًا إلنتاج السالل.

الشكل ( :)3فنان شعبي يعمل وحوله منتجات من عمل يديه.

الشكل ( :)4منتجات شعبية من عمل الفنان الشعبي.

ولم تقتصر أعمال النسج على سعف النخيل ،بل امتدت لصناعة املنسوجات باستخدام خيوط الصوف
أو القطن الشكل ( .)6 ،5وتبدأ تلك الصناعة بغزل كتل الصوف أو القطن لتحويلها إلى خيوط صاحلة
لعملية النسج .وألهمية ودقة تلك الصناعة ،فإن الفنان الشعبي كان يستخدم نو ًال خشبي ًا كبيراً لتسهيل
يسمى بنول املنضدة ،حيث يكون النول
عملية النسج ،والذي ّ
النساج من عملية النسج.
كبيراً ويوضع على منضدة ليتمكن ّ
والصورتان التاليتان توضحان أحــد النساجني مبجمع امللك
عبدالعزيز لكسوة الكعبة املشرفة مبكة املكرمة ،وهو يقوم بعملية
النسج حيث يحتوي املجمع على عــدة أقسام من أهــم هذه
األقسام قسم احلزام وقسم خياطة الثوب وقسم املصبغة وقسم
الطباعة وقسم النسيج اآللي وقسم النسيج اليدوي وقسم املختبر
ويعمل في تلك األقسام أكثر من مئتي عامل سعودي من العمالة
نساجي كسوة الكعبة املشرفة.
الشكل ( :)5أحد ّ
السعودية املؤهلة واملدربة.
ولكبر حجم هذا النول ،فإن بعض الفنانني الشعبيني في بعض
مناطق اململكة ،ال يضعونه على منضدة أو طاولة ،بل يكون ممتداً
على سطح األرض الشكل ( ،)8 ،7أو يعمل على سطح األرض
فوق حفرة ينزل إليها الفنان الشكل ( ،)9وترتفع منها أعمدة
ُسمى
ُسمى «الدرءات» لشد خيوط السدى ،وهذه العملية ت ّ
ت ّ
«اللقي» حيث يتم تبادل حتريك نصف خيوط السدى ،وذلك
لتسهيل مرور املكوك املمسك باللحمة من خاللها.
النساج املكوك.
ميرر
كيف
نالحظ
(:)6
الشكل
ّ
تعتبر األنسجة املنسوجة من أكثر أنواع األنسجة استعما ًال
وتناو ًال ،كاألغطية واملالبس ،وتعتبر -في أغلب األحيان-
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خيوط السدى واللحمة هما العنصران األساسيان في جميع
األنسجة ،والتي متكننا من بناء األنسجة في صور وأشكال
متعددة منها البسيط ومنها املع ّقد ،وفي الواقع فإن طريقة بناء
هذه األنسجة ليست بالصعوبة التي تبدو عليها ألول وهلة؛
لذا فإننا سنقوم بإنتاج قطعة نسيج ،وباستخدام نول البرواز
اخلشبي.
النساج داخل حفرة.
الشكل ( :)7الحظ ّ

النساج هنا يجلس على األرض.
الشكل (ّ :)8

خطوات عمل النول اخلشبي:
1

املسمى
نحضر قطعة من لوح اخلشب
ّ
«كنتر» ،مبقاس 50×30سم.

اخلطوة ()1
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الشكل ( :)9نول أرضي إلنتاج قطعة كبيرة.
2

نقوم بعمل مربع في املنتصف ،مبقاس 40×20سم،
أي بترك 10سم من جميع اجلوانب.

اخلطوة ()2

3

نقوم بتفريغ املــربــع ،ليصبح لديك نول
خشبي.

4

اخلطوة ()3
5

نــقــوم بتقسيم العمودين املتقابلني إلى
خطوط يفصل بينها  1سم ،أو نقوم بإلصاق
ورق مربعات على العمودين اجلانبيني.

اخلطوة ()5

أو نقوم بعمل بــرواز خشبي باستخدام
أعــمــدة خشبية ،بحيث يــكــون املقاس
من الداخل40×30سم (حسب املقاس
املتوفر لدى الطالب).

اخلطوة ()4
6

نقوم بوضع مسامير على كل سنتيمتر
واحــد ،بحيث يفصل كل مسمار عن
اآلخر  1سم.

اخلطوة ()6
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خطوات عمل قطعة من النسيج:
1

نقوم بعمل التسدية ،وذلــك باستخدام
خيط قطني أبيض وقوي ،بربط اخليط في
أول مسمار ثم شده للمسمار الذي يقابله
في اجلهة األخرى.

2

اخلطوة ()1
3
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نختار ثالثة ألوان من الصوف على األقل ،ونقوم
بعمل الــلــحــمــة ،وذل ــك بتشكيالت مختلفة
ومتنوعة .وهي على سبيل املثال كالتالي:
أ  -اخليوط األولى بألوانها املختلفة ،تعمل بطريقة
.1/1
ب  -اخليوط الثانية بألوانها املختلفة تعمل بطريقة
.1/2
ج  -اخليوط الثالثة بألوانها املختلفة تعمل بطريقة
 2/1أي عكس الطريقة الثانية ..وهكذا نن ّوع
ونشكل في طــرق عملية اللحمة ،ونالحظ أن
األشكال التي ستظهر لنا ستكون مختلفة ومتنوعة

نــحــرص على شــد خــيــوط الــســدى بقوة
مــتــوســطــة ،فــالــقــوة ال ــزائ ــدة ستقطعها،
والتراخي يــؤدي إلى إنتاج نسيج متراخ
غير جيد.

اخلطوة ()2

اخلطوة ()3

كما هو ظاهر في الصور التالية:

اخلطوة ()4

اخلطوة ()5

الشكل ( )10الشكل النهائي لقطعة النسيج بعد االنتهاء.
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نشـاط ()1
نقوم بوصف األشكال اجلمالية والفنية للصور املنسوجة الشعبية التي نشاهدها،
الشكل ( )11ونقارن بينها وبني األشكال الزخرفية األخرى املوجودة على جدار
البيــت الشكــل ( ،)12والباب
الشكل ( ،)13هل هنالك تشابه؟ هل
هنالك عالقة بينها؟ وما هو الشكل
الهندسي املتكرر يف املنسوجات
واألبواب؟
الشكل ()11

الشكل ()12
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الشكل ()13

نشـاط ()2
نقوم بإنتاج قطعة نسيج
أخــرى ،ونحاول أن ّ
نوظف
فيها خامات أخرى غير خيوط
الــصــوف ،كـــأن نستخدم
شرائط األقمشة ،أو اخلرز ،أو
قطع البالستيك امللونة ،كما
سيظهر لك يف الشكل ()14
التالي:
الشكل ( :)14قطعة نسيج بخامات مختلفة.

نشـاط ()3
من خالل شبكة اإلنترنت ،وباستخدام محركات البحث ،نحاول أن نبحث
لنكون
عن أشكال نسجية أخرى مختلفة ومتنوعة ،وجنمع تلك الصور يف ملفّ ،
بها أرشيف ًا ومكتبة خاصةً بنا.
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الوحدة األولى
الموضوع الثاني

القيم الفنية واجلمالية للمن�سوجات

على الرغم من ندرة صناعة النسيج اليدوي ،وقلة األفراد الذين يعملون فيه ،إال أن هنالك العديد
من الفنانني التشكيليني الذين وجدوا في النسيج خامة جميلة ميكن توظيفها في لوحات فنية جميلة.
ومن هؤالء الفنان السعودي فايز احلارثي أبو هريس ،كما تظهر أعماله في الشكلني (.)16( ،)15

الشكل ()15

الشكل ()16

يقوم الفنان بلصق قطعة من القماش -وغالب ًا ما تكون خيش ًا  -على سطح اللوحة ،ثم يقوم بعمل
تكوينات وأشكال مختلفة عليها ،ويستخدم الفنان درجات لونية متقاربة ،فنجده في اللوحة اليمنى
الشكل ( )15استخدم األلوان الساخنة ،كدرجات اللون األحمر والبرتقالي واألصفر .أما في اللوحة
التالية الشكل ( )16فاستخدم الفنان األلوان الباردة ،كدرجات األخضر واألزرق ،وإن أضاف عليها
بعض األلوان الدافئة.
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كما أن بعض الفنانني السعوديني ،استطاع أن
يستمد من القيم اجلمالية والفنية املــوجــودة في
النسيج ،ويعيد توظيفها في اللوحة ،ومن هؤالء
الفنانة السعودية رائدة عاشور  -الشكل (.)17
فالفنانة هنا استعارت األشكال الزخرفية الشعبية،
التي توجد على أشكال ومنتجات مختلفة ومتعددة،
وخاص ًة النسيج ،لتعيد توظيفها في لوحة جميلة
ومتناسقة.
الشكل ()17

الشكل ( :)18لوحة للفنان ياسر أزهر 1416هـ.

الشكل ( :)19لوحة للفنان زمان جاسم 1414هـ.

كما استخدم فنانون آخرون القيم الفنية واجلمالية ،واألشكال الشعبية املوجودة على النسيج ليعيدوا
صياغتها وتوظيفها في اللوحة التشكيلية كالفنانني ياسر أزهر ،وزمان جاسم (في الشكلني السابقني
( ،)19 ،18حيث لم نشاهد في اللوحة أي قطعة نسيج ،ولكن الفنانني من خالل األلوان واخلطوط
استطاعا أن يعطيا لوحتيهما إحساس ًا باملنسوج الشعبي.
وعلى الرغم من قلة الفنانني التشكيليني الذين يستخدمون النسيج كأعمال فنية قائمة بذاتها،
إال أن هنالك محاوالت متميزة في هذا املجال ،ومن بينها ما قامت به الفنانتان السعوديتان /سناء
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صميالن ،وليلى سالغور ،من استخدام اخليوط
والنسيج كأعمال فنية ،في معرضهما «لغة
اخليوط» الذي أقيم سنة 1416هـ بجدة.
وقــد قــامــت الفنانتان بإنتاج العديد من
األعمال الفنية النسجية ،املسطحة واملجسمة،
منها األشكال (.)22( ،)21( ،)20
الشكل ( :)20للفنانة ليلى نور عبدالغني سالغور 1416هـ.

الشكل ( :)21للفنانة سناء محمد رشاد صميالن 1416هـ.
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الشكل ( :)22للفنانة سناء محمد رشاد صميالن 1416هـ.

كما أنتج العديد من الفنانني العامليني ،قطع ًا نسجية ذات أشكال وتصاميم مختلفة ،ومن هذه
القطع الشكل (:)25 ،24 ،23

Myriam Gilby-Rhythm of
Blue Verticals

الشكل ()23
مايرام جلبي  -إيقاع األعمدة الزرقاء.

Bewick Ball.September Sunset

الشكل ()24
بويك بول  -غروب سبتمبر.

J.A.Halder-High Up,
Far North

الشكل ()25
ج.أ.هالدير  -أفق أقصى الشمال.

واآلن نحاول أن نستفيد من قطع القماش املستخدمة ،وأن نقوم بنسجها كما تع ّلمنا سابقاً ،وهذه
هي اخلطوات:
1

جنمع قطع ًا من بقايا القماش املستهلك،
ال يهم إن كانت بألوان وأشكال مختلفة،
فهذا أجمل وأفضل.

2

نثبت أشرطة من القماش على أحد جانبي
النول اخلشبي ،ومنررها إلى اجلانب اآلخر.

اخلطوة ()1

اخلطوة ()2
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3

نقص الزوائد الطويلة من القماش،
ليس مهم ًا أن تكون متساوي ًة متاماً.

4

نثبت طــرف الــقــمــاش بــاجلــانــب اآلخــر.
نعيد تكرار هــذه اخلطوة حتى تكتمل
التسدية.

5

اآلن نختار قماش ًا آخــر ،ونقوم بعملية
اللحمة ،نستمر ونكتشف ماذا سينتج لنا
من أشكال وألوان متداخلة.

اخلطوة ()3

اخلطوة ()4

اخلطوة ()5

نشـاط ()1
الشكل ()26

لنشاهد الشكل ( )26أمامك صورة
إلحدى الكرات ،وقد أحيطت بقماش
واحــد ،هل تستطيع القيام مبثل هذا
العمل ،مستخدم ًا أقمشة ذات ألوان
مختلفة ،ومبساحات متعددة؟ حاول
مستفيد ًا من الشكل (.)27
الشكل ()27
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نشـاط ()2
نقوم بزيارة ملواقع اإلنترنت ،باحثني عن لوحات فنية لفنانني سعوديني أو
عرب ،أنتجوا لوحات فنية باستخدام األقمشة واملنسوجات املختلفة .جنمع
تلك األعمال ،ونضعها يف ملف ،مضيفني إليها -قدر اإلمكان -اسم الفنان،
واسم العمل الفني ،وتاريخه ،ومقاسه ،واخلامات التي استخدمت فيه.

نشـاط ()3

من خالل فن الكوالج ،قم بتنفيذ لوحة فنية مستعي ًنا باخلامات من حولك،
محد ًثا تأثيرات مختلفة ومالمس وبرو ًزا ذا مستويات متعددة.
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تقومي الوحدة:
السؤال األول:

أكمل الفراغ في العبارات التالية:
 1غالبا خيوط  .................و  .................هما العنصران األساسيان في جميع األنسجة.
 2أثناء جتهيز النول نربط خيط السدى في املسمار ،ثم نشده للمسمار الذي ..................
 .................................. 3عبارة عن قطعة مصنوعة من اخلشب عادة ،تستخدم لتمرير خيوط
اللحمة بني خيوط التسدية.

السؤال الثاني:

عدِّ د خطوات عمل النول اخلشبي.

السؤال الثالث:

ماهي اخلامات األخرى غير خيوط الصوف التي ميكن توظيفها في إنتاج قطعة نسيج؟ عددها.
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الوحدة الثانية

مجال أشغال املعادن
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نتوقع من الطالب/الطالبة بعد نهاية الوحدة:
 1تع ّلم مفردات ومصطلحات تساعد الطالب على وصف القيم اجلمالية للتصميمات املعدنية.
 2التعرف على نبذة تاريخية عن استخدامات املعادن في مناذج نفعية وجمالية من العصور اإلسالمية.
مجسمة جمالية ونفعية.
 3استخدام السلك املرن في تشكيل أشكال ّ
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الوحدة الثانية :مجال أشغال المعادن
موا�ضيع جمال �أ�شغال املعادن
املوضوع ( :)1التشكيل املباشر باألسالك املعدنية.
املوضوع ( :)2مجسمات جمالية.
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الوحدة الثانية
الموضوع األول

الت�شكيل املبا�شر بالأ�سالك املعدنية

المقدمة
يستخدم العديد من الفنانني املعادن بأنواعها
املختلفة لتنفيذ أعمال فنية جميلة ،وقــد برع
فــي هــذا املــجــال الفنان املسلم ،وأنــتــج العديد
من األعمال الفنية اجلميلة والرائعة ،كاملباخر،
والشمعدانات ،واألبــواب ،وصناديق املصاحف،
واألسلحة ،والثريات (النجف) واحللي؛ فازدهرت
صناعة املعادن في العصور اإلسالمية ،ثم ما لبث
أن قل إنتاج مثل هذه املصنوعات ،التي توجد
اليوم في متاحف عربية وعاملية( .الشكل .)28

أساليب الزخرفة:

الشكل ( :)28مبخرة أو مدفأة مصنوعة من النحاس ومكفت
بالفضة ،مزخرف ومفرغ -القرن 13م.

ولم يكتف الفنان املسلم بزخرفة املعادن بواسطة الطرق «الريبوسية»( :وهو الدق على املعادن
بواسطة مطارق إلظهار الزخارف بشكل بارز عن السطح) ،أو زخرفتها بالتفريغ( :وهو إزالة جزء من
املعدن بحفر الزخارف والكتابات بشكل غائر ،فتظهر الرسوم واألشكال أعمق من السطح) بل أضاف
إليها قيمة جمالية أخرى وهي «التكفيت».
(والتكفيت هو التطعيم أو التنزيل ،ويتم بحفر الشكل على املعدن ،ويضغط داخل احملفور شريط
من أسالك الذهب أو الفضة ،أو باستخدام النحاس األحمر أو باستخدام أكثر من معدن ،ويدق
الشريط ليصبح على مستوى واحد مع السطح وكأنه جزء منه) ليضفي على النحاس جما ًال وقيمة
فنية أعلى مما لو كانت بالنحاس فقط (-الشكالن .)30 ،29

90

الشكل (:)29شمعدان من النحاس املكفت بالذهب والفضة
 -متحف الفن اإلسالمي ،القاهرة 1269م.

الشكل ( :)30معطرة من النحاس املكفت بالذهب
والفضة -متحف الفن اإلسالمي ،القاهرة -القرن 14م.

أنواع املعادن:

هنالك أنــواع وأشكال مختلفة من املعادن،
وه ــي ذات ألــــوان مــتــعــددة وفــقــ ًا لطبيعتها
ومــصــادرهــا وتصنع منها العديد مــن اآلالت
واألجهزة وأيض ًا األسالك (واألسالك منها ماهو
مصنوع من الفوالذ أو األملنيوم أو النحاس ،ولكن
أفضلها بالنسبة لألعمال اليدوية املصنوعة
من احلديد املطاوع ألنها ل ّينة وميكن تشكيلها
باليد بسهولة ،وتــوجــد بسماكات مختلفة
حيث تصنع منها الكثير من املنتجات النفعية
والتزيينية) ( -الشكل .)31

الشكل ( :)31أشكال مختلفة ومتعددة لألسالك املعدنية.

91

كما توجد أنواع مختلفة ومتعددة من «األسالك املشبكة» ،وهي أسالك حتوي على فتحات هندسية
مختلفة الشكل تتقاطع رأسي ًا وأفقياً ،وتختلف الفراغات املوجودة في كل سلك وفق ًا الستخداماتها.
(الشكل .)32

الشكل ( :)32شكالن مختلفان لشباك السلك ،فتحات كبيرة وصغيرة.

ويعد العمل الفني باستخدام األسالك املعدنية
ممتع ًا وجميالً ،فهي ال تتطلب مــواد أو خامات
كثيرة ،بل كل ما نحتاج إليه هو سلك معدني
طويل مــرنّ ،
وقطاعات أســاك ،وزراديـــة ،هذا
باإلضافة إلى أياد ماهرة وخيال وقدرة وصبر.
وسنقوم فــي هــذا ال ــدرس بالتشكيل املباشر
بالسلك املعدني ،وسنحتاج إلى اخلامات واألدوات
التالية :أسالك من النحاس املرن ،زرادية ،قطاعة
أسالك -الشكالن (.)34،33

الشكل ( :)33أسالك من النحاس املرن.

الشكل ( :)34زرادية ،قطاعة أسالك.
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خطوات العمل
1
2

اخلطوة األولى :تشكيل القاعدة العلوية والسفلية وذلك بلف السلك على شكل دائري ،ثم ُتنى
أطراف السلك ليسهل شبكها.
اخلطوة الثانية :لف السلك على قضيب وليكن من اخلشب لعمل احللزوني املركزي.

اخلطوة ()1
3
4

اخلطوة الثالثة :ثني خمسة أسالك على حواف القاعدة األساسية حتى مركز القاعدة ،وذلك
لتدعيمها ثم تُثنى لألعلى بشكل عمودي.

اخلطوة الرابعة :بعد اكتمال تثبيت األسالك يوضع بداخلها السلك السابق الذي مت لفه
بشكل حلزوني.

اخلطوة ()3
5

6

اخلطوة ()2

اخلطوة ()4

اخلطوة اخلامسة :تأخذ األسالك اخلمسة و ُيحنى ٌّ
كل منها من األطراف بواسطة الزرادية.
اخلطوة السادسة :تثبت القاعدة العلوية في األسالك اخلمسة من األطراف وتلف بالزرادية.
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اخلطوة ()6

اخلطوة ()5
7

اخلطوة السابعةُ :يلف سلك على شكل حلزون ثم ُيشد إلحداث فراغ بني الدوائر.

9

اخلطوة التاسعة :االستفادة من اجلسم كقاعدة للشموع أو باقات األزهار أو غيرها.

8

اخلطوة الثامنة :يتــم تثبيــت الســلك احلــلزون الســابق على حواف القاعدة العلوية بواسطة
أسالك رفيعة.

اخلطوة ()8

اخلطوة ()7

اخلطوة ()9
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«يجب أن َن ْح َذر عند استخدام السلك أو الزرادية أو القطاعة فهي حاد ًة جداً».
أفكار أخرى باستخدام السلك ،كما في الشكلني (:)36 ،35

الشكل ( :)35برواز صورة.

الشكل ( :)36سيارة ودباب.
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نشاط ()1
نتأمل الشكلني ( )38،37ونحاول أن نصنع أحدهما:

الشكل ( :)37حامل للشموع.

الشكل ( :)38مجموعة فواكه.

نشاط ()2
نقوم بزيارة ملواقع التربية الفنية على اإلنترنت ،ونشاهد أشكا ًال مختلفة ومتنوعة ،نطبع
مجموعة منها ،ونكتب يف ورقة خارجية ملاذا أعجبتنا.
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نشاط ()3
نستطيع بواسطة لف السلك بشكل كروي عمل أفكار عديدة ،فلنشاهد خطوات
العمل التالية ونحاول تنفيذها:
1

اخلطوة األولى :لف السلك حول بعضه بشكل كروي حتى حجم مناسب ،ثم قطعه
لعمل كرة أخرى.

2

اخلطوة الثانية :لف سلك آخر على شكل أوراق شجر وضغطه بواسطة الزرادية لتنظيمه.

3

اخلطوة الثالثة :تثبت األوراق في الشكل الكروي ،فيكون لدينا شكل تفاحة .نكرر
اخلطوات إلنتاج عدد من التفاحات.
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الوحدة الثانية
الموضوع الثاني

جمـ ّ�س ـمــات جـمــال ـ ـيــة

مت بناء برج إيفل ( )Eiffelالشهير في عام 1889م في العاصمة الفرنسية باريس .يبلغ ارتفاعه
 300متر (أي مياثل ارتفاعه ارتفاع برج اململكة بالرياض تقريباً)ُ .س ّمي البرج بهذا االسم نسبة إلى
مهندسه «ألكسندر غوستاف إيفل» .يتكون هيكل البرج من  15ألف قطعة من احلديد الصلب،
ويزن قرابة سبعة آالف طن ،ويعتبر برج إيفل رمزاً للعمارة احلديثة في القرن التاسع عشر امليالدي،
فاملميز في هذا البرج أنه مت بناؤه بشكل كامل باستخدام احلديد الصلب ،وهو ما لم يكن متعارف ًا عليه
قبل ذلك وبهذا احلجم ( -الشكل .)٣٩

الشكل ( :)٣٩صوره تخيلية جتمع بني برج إيفل في باريس وبرج اململكة في الرياض.
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وهنالك العديد من املجسمات اجلمالية والفنية
املوجودة في مملكتنا احلبيبة ،والتي صنعت من
احلديد أو الصلب أو البرونز  -الشكل (.)٤٠
هــذا أحــد املجسمات اجلمالية املــوجــودة في
كورنيش مدينة جــدة ،والــذي قام بعمله الفنان
املــصــري الشهير صــاح عبد الــكــرمي (-1925
املجسمات من بقايا
1988م) الذي اشتهر بعمل
ّ
احلديد واملعادن ،وقد حقق في هذا املجال متيزاً
عاملي ًا غير مسبوق.
ولم يكن الفنانون السعوديون مبعزل عن هذا
النوع من الفنون .فقد برعوا في عمل العديد
املجسمات
ـواء تلك
ّ
من املجسمات اجلمالية ،سـ ً
«امليدانية» الكبيرة ،أو األعمال الفنية الصغيرة
كما في الشكلني (.)٤٢ ،٤١

مجسمات
مجسم ميداني من ّ
الشكل (ّ :)٤١
جدة اجلمالية.

مجسم على كورنيش مدينة جدة -للفنان املصري
الشكل (ّ :)٤٠
صالح عبدالكرمي رحمه اهلل.

مجسم صغير :الهرم املقلوب للفنان السعودي
الشكل (ّ :)٤٢
صديق واصل 1999م.
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كما أن بعض الفنانني السعوديني ،قاموا بعمل
تخطيطات ملجسمات معدنية ،ثم أسندوا عملية
بنائها إلى شركات متخصصة ،ومن هؤالء الفنان
بكر شيخون ( ،الشكل .)٤٣
نحن نستطيع أن نقوم مبثل تلك األعمال الفنية،
مستخدمني األسالك املعدنية املرنة واللينة كما في
الشكلني (.)٤٥ ،٤٤
الشكل ( :)٤٣كتلة تائهة للفنان السعودي بكر شيخون
1998م.

الشكل ( :)٤٤وحدة إضاءة.
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الشكل ( :)٤٥مع ّلقة جدارية.

كيفية صنع السلك
بدءاً من العصور القدمية وحتى القرن الرابع عشر امليالدي ،كان السلك يصنع ب َِط ْرق الفلزات في
شكل ألواح ،ثم تقطع تلك األلواح إلى شرائح يتم تدويرها بالطرق ،بعد ذلك أدخلت طرائق بدائية
لسبك السلك .وقد ُصنع السلك املسحوب آلي ًا أول مرة في إجنلترا في أواسط القرن التاسع عشر
امليالدي ،وحالي ًا تصنع كافة األسالك آليا من الفلزات (النحاس األحمر واألصفر واألملنيوم واحلديد
والفوالذ والذهب والفضة).
ودخل في العديد من الصناعات واالستخدامات ومنها االستخدامات الفنية حيث استخدم كخامة
ّ
واملسطحة.
املجسمة
من خامات التشكيل الفني ،منها احللي واألعمال الفنية
ّ
خصائص األسالك :الشكل ()٤٦
1

2

3

4
5

6

7

باعثة على املرونة والطالقة التشكيلية.
ال تشغل حيزاً في الفراغ ،بل تقسمه وحتصره.
أكثر اخلامات تعبيراً عن القيم اخلطية في الفراغ.
من اخلامات املعبرة عن احلجوم الفراغية.
قابليتها للسحب والطرق والثني واللف.
متعددة الثخانات واألنواع ودرجة الصالبة.
ميكن توصيل أجزائها بواسطة اللحام والربط واللف.

الشكل ()٤٦
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األدوات والخامات

أسالك معدنية مرنة ،زراديةّ ،
قطاعة أسالك.
خطوات التنفيذ
1

نقوم بإحضار أسالك ذات سماكات مختلفة ،ونقوم بثنيها  -اخلطوة (.)1

اخلطوة ( :)1ثني السلك.
2

نقوم بعمل أشكال متنوعة لألسماك ،محاولني وصل املعادن بالضغط والربط  -اخلطوة (.)2

اخلطوة ( :)2أشكال متنوعة من األسماك.
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3

نحضر إطــاراً نصف دائــري ،ونقوم بعمل أسالك
عمودية فيما يشبه األمـ ــواج ،ثــم نلصق تلك
األسماك التي صنعناها  -الشكل (.)٤٧

الشكل ( :)٤٧مجسم باألسالك.

نشـاط ()1
هنالك العديد من احللي الشعبية املصنوعة من املعادن كما يف الشكل ( ،)٤٨وهي
ذات أشكال جميلة ومميزة ،لنجمع صور ًا لها ونحاول أن نصنع مثلها ،مضيفني إليها بعض
األحجار أو اخلرز أو القطع البالستيكية.

الشكل ( )٤٨مجموعة حلي شعبية.
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نشـاط ()2
املجسمات اجلمالية يف
توجد العديد من الكتب يف املكتبات التي تناولت
ّ
اململكة ،نحاول أن ّ
املجسمات ،ثم نختار
نطلع عليها ،وأن نقرأ عن جماليات تلك
ّ
بعضها ونكتب يف ورقة واحدة انطباعنا عنها .أي نقوم بوصفها ثم نفكر ماذا قصد
الفنان بتلك األشكال ،وكيف قام ببنائها ،وهل نرى أن مكانها مناسب ،وأن أشكالها
تتناسب مع بعضها البعض ،وهل طريقة حلم وتثبيت تلك القطع ،تتناسب مع طبيعة
املعادن؟
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تقومي الوحدة:
السؤال األول:

ضع الكلمة املناسبة في الفراغ املناسب لها:
(التكفيت ،الريبوسية ،السلك املعدني)
1
 :.................عبارة عن الدق على املعادن بواسطة مطارق إلظهار الزخارف بشكل بارز
عن السطح.
 :................. 2عبارة عن قضيب معدني مصنوع من الفوالذ أو األملنيوم أو النحاس ،ويوجد
بسماكات مختلفة.
 :................. 3عبارة عن التطعيم أو التنزيل ،ويتم بحفر الشكل على املعدن ،ويضغط داخل
احملفور شريط من لون معدن آخر مغاير.

السؤال الثاني:

تتـميز األسالك بعدة خصائص اذكر أربعة منها.

السؤال الثالث:

ضع عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة فيـما يلي:
1
املجسمات امليدانية :عبارة عن مناذج كبيرة احلجم توضع في مكان يسمح بالدوران حول
العمل وتغيير زاوية الرؤية ( ).
 2الزخرفة بالتفريغ عبارة عن الدق على املعادن بواسطة مطارق إلظهار الزخارف بشكل بارز عن
السطح ( ).
 3األسالك املعدنية صلبة لذلك يسهل التشكيل بها ( ).
 4مت بناء برج إيفل الشهير في عام 1889م في باريس وارتفاعه 100متر أقل من برج اململكة في
الرياض ( ).
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الوحدة الثالثة
مجال الرسم
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نتوقع من الطالب/ــة يف نهاية الوحدة:
 1معرفة نبذة تاريخية عن بدايات فن العمارة.

 2استعراض بعض األعمال من احلضارات القدمية ومعرفة طرق التنفيذ املختلفة.

 3مناقشة أعمال تقليدية واالستفادة من املوارد احمليطة في بيئة اململكة العربية السعودية.
 4تنفيذ تصميم ملباني مستوحاة من البيئة احمللية.

 5عرض مناذج من األبراج واملباني في اململكة العربية السعودية.
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الوحدة الثالثة :مجال الرسم

املوضوع :فن العمارة في بالدي.
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رابط الدر�س الرقمي

الوحدة الثالثة
الموضوع:

فن العمارة يف بالدي

www.ien.edu.sa

نبذة تاريخية عن بدايات فن العمارة
فن العمارة بدأ مع وجــود اإلنسان على األرض ،فقد سعى إلى
استخدام املواد احمليطة به حتى يتمكن من بناء مسكن يعيش فيه،
وقد راعى اإلنسان عند بناء مسكنه تغيرات الطقس والتضاريس ملا
قد يتعرض له من عوامل طبيعية ،فقامت األمم السابقة بنحت اجلبال
التخاذها مسكن لهم ،والتي ذكرها اهلل في قوم ثمود بقوله تعالى:
()١
ﱫ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﱪ  ،وقال تعالى:
الشكل ( :)٤٩مدائن صالح
ﱫ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱪ( .)٢وما نشاهده في مدائن
بالعال.
صالح بالعال التي تقع مبنطقة املدينة املنورة في الشمال الغربي من اململكة العربية السعودية إال ً
مثال
على ذلك ،الشكل (.)٤٩
المباني التقليدية
حرصت الشعوب البشرية على االستفادة من املوارد احمليطة بها من أجل حتويلها إلى منازل ،ومن أهم
هذه املوارد التقليدية في بناء املباني:
 -1احلجارة:
غالبا من أماكن خاصة معروفة في اجلبال
وهي احلصى الذي يؤخذ ً
والتالل الصخرية التي يبنى بها املباني ،كما في الشكل (.)٥٠
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( )١سورة احلجر اآلية.82:

( )٢سورة الشعراء اآلية.149:

الشكل ( :)٥٠بيوت من احلجارة في قرية رجال
أملع بجنوب اململكة العربية السعودية.

 -2الطني واللنب:
أ -الطني :أكثر املواد األساسية استخدا ًما وأهمها في البناء التقليدي في معظم مناطق اململكة .وهو
شبيه بالطمي أو الغرين ،لونه مائل إلى السمرة أو احلمرة الداكنة ،يؤخذ من األراضي الطينية أو املزارع
أو من مجرى السيول وقيعان األودية والبرك واملستنقعات بعد أن يجف ماؤها تكون صاحلة للبناء.
ب -اللنب :الطوب الطيني غير احملروق يصنع من الطني ويجفف حتت أشعة الشمس ويصنع اللنب
بامللنب من الطني املخلوط بالتنب أو ما يسمى بالقش؛ ليمنع تشققه وامللنب أو امللبان هو إطار مستطيل
خشبي مفتوح من جهتيه العليا والسفلى ويستخدم في بناء املداميك التي تشكل منها اجلدران
كالشكل (.)٥٢ ،٥١

الشكل ( :)٥١بيوت من الطني في الدرعية التاريخية.

الشكل ( :)٥٢قلعة تبوك.

 -3الوبر والصوف:
استخدمت خيوط نسيج غزل شعر اجلمال واألغنام
في بناء بيوت الشعر البدوية في املناطق الصحراوية التي
يغلب عليها طابع الترحال من منطقة إلى أخرى .كما
(السدُ و) ،كما في الشكل (.)٥٣
استخدم في صناعة َّ
الشكل ( :)٥٣بيت الشعر.

 -4اخلشب:
يستخدم اخلشب في مختلف أنواع البناء التقليدي
وخاصة للتسقيف والطمام ولصنع األبواب والنوافذ
واألوتــاد التي تثبت في اجلــدران ،كما يستعمل في
صنع الرواشني ،كما في الشكل (.)٥٤
الشكل ( :)٥٤سقف من اخلشب.
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مقتصرا على بناء
وعند التوسع السكاني بالقرى واملدن عبر العصور اإلنسانية ،لم يعد فن العمارة
ً
املساكن ،بل أصبح يشمل كافة املباني مثل :املساجد واألسواق ،واحملالت التجارية ،واملراكز األمنية،
واملؤسسات اخلدمية العامة ،والقصور الفخمة ،واملتاحف الكبرى ،األشكال (.)٥٧ ،٥٦ ،٥٥

الشكل ( :)٥٥مسجد اخلليفة عمر بن اخلطاب 

الشكل ( :)٥٦السوق في القصيم.

الشكل ( :)٥٧قرية تراثية.

شواهد من التراث الثقافي في بالدي
أسهم فن العمارة في بناء حضارات األمم ونهضتها وأصبح رم ًزا من رموز ثقافتها وتراثها ،ويندرج
ضمن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ،وقد أدرجت اليونسكو (2017م)
إحدى فنون بالدنا ،وهو فن القط العسيري (فن تزيني جدران املنازل في منطقة عسير) ،في القائمة
التمثيلية اخلاصة بالتراث الثقافي غير املادي لدى املنظمة الدولية التابعة لألمم املتحدة .ليكون رم ًزا من
الرموز الثقافية واحلضارية للمملكة العربية السعودية ،الشكل ( ٥٨أ-ب).

الشكل (-٥٨أ) :بيت من عسير.
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الشكل (-٥٨ب) :فن القط داخل بيت في عسير.

ما هو ّ
فن العمارة؟
فن وعلم تصميم املباني الذي يهتم بتطبيق مجموعة من التصاميم الهندسية التي تعتمد على رسم
الهيكل التخطيطي لبناء املباني ،واملعالم احلضارية اخلاصة مبكان أو مبدينة ما ،وعادة يهتم فن العمارة
بعكس طبيعة الثقافة العامة ،والتراث السائد في املنطقة ،وقد يحتوي على مجموعة من الرموز ،أو
املنحوتات الفنية التي تظل من الشواهد على طبيعة فن العمارة في كل حقبة من احلقب الزمنية.

الطبيعة وفن العمارة
يتأثر فن العمارة بقرب اإلنسان وانسجامه مع الطبيعة فيستلهم أسلوب تنفيذ املباني واختيار
مواد البناء الداخلة في تشييد وبناء الهيكل اخلارجي والداخلي للبيوت وفي مختلف مراحل إنشائها
تصميما وتنفيذً ا بعدة عوامل ومن أهمها:
ً
 -1العامل البيئي.
 -2العامل االجتماعي والثقافي.
 -3العامل التقني واالقتصادي.
وقد أثرت البيئة في تشكيل الطابع املعماري إلى ثالثة أنواع من املباني املختلفة في املواد املستعملة
وأسلوب التنفيذ وهي كما يأتي:
املباني ذات الطراز:
 -1الصحراوي.
 -2اجلبلي.
 -3الساحلي.
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نشـاط ()1
حدّ د/ي نوع الطابع للمباني اآلتية( :الصحراوي ،اجلبلي ،الساحلي) ،مع
ذكر السبب.

طابع ..............

طابع ..............

طابع ..............

المباني الحديثة
تطورت املواد اإلنشائية في إنشاء املباني مع تطور التقنيات واآلالت احلديثة واملعاصرة وهي:
خواصا متاسكية وتالصقية
 -1اإلسمنت :املادة الرابطة الناعمة التي تتصلب وتقسى فتملك بذلك
ً
قادرا على ربط مكونات اخلرسانة بعضها لبعض .يعتبر أهم استخدام لإلسمنت
بوجود املاء؛ مما يجعله ً
هو املالط واخلرسانة ،حيث يربط املواد االصطناعية أو الطبيعية لتشكل مواد بناء قوية مقاومة للتأثيرات
البيئية.
 -2احلديد :مادة صلبة وله عدة أنواع منها ما ميتلك شكل قضبان إسطوانية بسماكات مختلفة،
ومنها ما يأخذ شكل القضبان مضلعة األطراف مخصرة الوسط ،ويستخدم احلديد في تدعيم اخلرسانة
وتقويتها ،لتسمى عندها باخلرسانة املسلحة.
 -3الطوب :قطع على شكل متوازي املستطيالت ،ويعد من الصلصال واملــاء ،ويستخدم في
بناء جدران األبنية ما بني األعمدة ،كما يوجد نوع منه يستخدم لبناء السقوف إلى جانب احلديد
واخلرسانة.
 -4الرمل األبيض :هو مسحوق احلجارة ،ويخلط مع اإلسمنت واملاء لتشكيل اخلرسانة.
 -5البالط :يستخدم لتغطية أرضيات البناء ،ويوجد منه العديد من األنواع ،ومنها السيراميك،
واجلرانيت ،والرخام.
 -6احلصى :يفرش أسفل البالط في األبنية للحصول على سطوح مستوية ،كما تستخدم كمية
بسيطة منه في خليط اخلرسانة لزيادة متاسكها مع احلديد.
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 -7اجلبس أو اجلص :عبارة عن صخر جيري يتكون فوق سطح األرض بفعل احملاليل املائية ،وهو
عبارة عن كبريتات كالسيوم مائية .وتؤخذ من احلجر اجليري بعد حرقه وسحقه في املجاص لتكون
مادة بيضاء اللون ضرورية ألعمال الطلس والتبييض والتزيني جلدران املباني من الداخل واخلارج.
 -8الدهانات :تستخدم لطالء األبنية من الداخل واخلارج بألوان مختلفة.
ويتضح من املباني احلديثة في بالدي كما في األشكال اآلتية.)٦٠ ،٥٩( :

الشكل ( :)٥٩مطار امللك خالد الدولي
(الصالة اخلامسة).

الشكل ( :)٦٠مركز امللك عبد اهلل للدراسات والبحوث البترولية .الرياض.

نشـاط ()2
مبتكرا لبيتك في املستقبل
تصميما
مستفيدا مما تعلمت من هذا الدرس ،ارسم/ـي
ً
ً
ً
بكراستك أو باملساحة اآلتية:
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وقد تطور فن العمارة بعد صناعة احلديد والفوالذ والزجاج التي فتحت الباب إلمكانية بناء األبراج
العالية والتي تتكون من عدة طوابق في هيكل فوالذي مغطى بالزجاج ،حيث نشاهدها في بالدنا
كمعالم حضارية ،كما في األشكال اآلتية. )63 ،62 ،61( :

الشكل ( :)61برج اململكة في مدينة
الرياض.

الشكل ( :)62برج الفيصلية في
مدينة الرياض.

الشكل ( :)63مركز امللك عبدالعزيز الثقافي
العاملي  -إثراء في مدينة الظهران.

نماذج من األبراج والمباني العالمية

الشكل ( :)64برج خليفة في اإلمارات
العربية املتحدة.

الشكل ( :)66برج بتروناس  1وبتروناس 2
في كواالملبور ،ماليزيا.
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الشكل ( :)65متحف تيت مودرن في لندن
(.)Tate Modern

الشكل ( :)67برج زيفنج في ناجنينغ ،الصني.

الشكل ( :)68مركز حيدر علييف بأذربيجان.

الشكل ( :)69مبنى وزوكو في أمستردام.

نشـاط ()3
برجا معمار ًّيا حدي ًثا في املساحة اآلتية:
ّ
صمم/ـي ً
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تقومي الوحدة:
السؤال األول:

ضع/ـي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيـما
يأتي:
أ اجلص هو مادة زرقاء اللون ضرورية ألعمال الطلس والتبييض والتزيني جلدران املباني من الداخل
( )
											
واخلارج.
( )
					
ب تقع مدائن صالح مبحافظة العال مبنطقة املدينة املنورة.
ج أسهم فن العمارة في بناء حضارات األمم ونهضتها وأصبح رم ًزا من رموز ثقافتها وتراثها) ( .

السؤال الثاني:

تأثر البيئة في تشكيل الطراز املعماري إلى ثالثة أنواع من املباني املختلفة .اذكر/ي هذه
األنواع.

...............................................................................................................................

السؤال الثالث:

عرف /ـي:
ّ
فن العمارة........................................................................................................... :

السؤال الرابع:

ما هي األدوات املستخدمة في تصميم املباني احلديثة؟

................................................................................................................................
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المشروع الفصلي
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أهداف المشروع الفني (الفصلي)
 -1إكساب الطالب/ـة مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية.
 -2إكساب الطالب /ـة القدرة على رسم تصاميم إبداعية للتعبير عن مشكالت أو قضايا أو أفكار
ومشاهدات حياتية.
-3تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب/ــة.
 -4منح الطالب /ـة القدرة على حتديد متطلبات تنفيذ األفكار املفاهيمية من اخلامات واألدوات
املستخدمة في العمل الفني.
 -5تشجيع الطالب/ــة على التفكير بطريقة غير مألوفة من خالل تعريفه بالفن املفاهيمي.
 -6دمج بني املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي بتطبيق فكرة مفاهيمية في
املشاريع الفنية لدى الطالب/ـة.
 -7تبادل اخلبرات الفنية بني الطلبة في املشاريع الفنية اجلماعية.
 -8دعم االجتاهات اإليجابية لدى الطالب نحو اإلبداع والتفكير اإلبداعي.
 -9مناقشة العالقات بني القيم التشكيلية املتوفرة في األعمال الفنية التي ينتجها الطالب/ـة.
 -10التعبير عن االنفعاالت الوجدانية ،ومالحظة املعاني التعبيرية في الشكل واللون والتجسيم في
العمل الفني.
 -11إكساب الطالب/ـة القدرة على التشكيل باخلامات املتعددة في اإلنتاج الفني.
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ثبت المصطلحات
تفسيح اخليوط :عبارة عن عملية التفريق بني اخليوط النسيجية إلمرار املكوك.
املكوك :عبارة عن قطعة مصنوعة من اخلشب عادة ،تستخدم لتمرير خيوط اللحمة بني خيوط
التسدية.
عملية التخليل :عبارة عن عملية رفع أحد خيوط التسدية ،ومترير خيوط اللحمة من حتتها ،ثم
إنزال اخليط الذي يليها لتمرير خيط اللحمة من فوقها.
اللز :عبارة عن دفع خيوط اللحمة بجوار بعضها البعض لتتالصق ،ويتم ذلك باستخدام مشط
خشبي مخصص ،أو بأصابع اليد املجردة.
الضبط :عبارة عن إعادة النظر إلى خيوط التسدية ،وشدها بشكل متناسب ،ليس بالقوة الزائدة
أو التراخي البسيط ،مما يعيد تهيئة اخليوط وتكون في مجموعها أشكال الوحدات املك ّونة للنسيج.
الطرق الريبوسية :عبارة عن الدق على املعادن بواسطة مطارق إلظهار الزخارف بشكل بارز عن
السطح.
الزخرفة بالتفريغ :عبارة عن إزالة جزء من املعدن بحفر الزخارف والكتابات بشكل غائر ،فتظهر
الرسوم واإلشكال أعمق من السطح.
التكفيت :عبارة عن التطعيم أو التنزيل ،ويتم بحفر الشكل على املعدن ،ويضغط داخل احملفور
شريط من لون معدن آخر مغاير.
السلك املعدني :عبارة عن قضيب معدني مصنوع من الفوالذ أو األملنيوم أو النحاس ،ويوجد
بسماكات مختلفة.
املجسمات اجلمالية :عبارة عن مناذج مصنوعة من مواد مختلفة ،مثل احلديد والصلب والبرونز أو
ّ
اخلشب أو احلجر أو الرخام.
املجسمات امليدانية :عبارة عن مناذج كبيرة احلجم توضع في مكان يسمح بالدوران حول العمل
ّ
وتغيير زاوية الرؤي
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احلجارة :وهي احلصى الذي يؤخذ غالبا من أماكن خاصة معروفة في اجلبال والتالل الصخرية التي
يبنى بها املباني.
الطني :أكثر املواد األساسية استخدا ًما وأهمها في البناء التقليدي في معظم مناطق اململكة ،وهو
شبيه بالطمي أو الغرين ،لونه مائل إلى السمرة أو احلمرة الداكنة ،يؤخذ من األراضي الطينية أو املزارع.
اللنب :الطوب الطيني غير احملروق يصنع من الطني ويجفف حتت أشعة الشمس.
اخلشب :يستخدم اخلشب في مختلف أنواع البناء التقليدي وخاصة للتسقيف والطمام واألبواب
والنوافذ واألوتاد التي تثبت في اجلدران كما يستعمل في صنع الرواشني.
اإلسمنت :املادة الرابطة الناعمة التي تتصلب وتقسى فتملك بذلك خواصا متاسكية وتالصقية
قادرا على ربط مكونات اخلرسانة بعضها ببعض.
بوجود املاء ،مما يجعله ً
احلديد :مادة صلبة وله عدة أنواع منها ما ميتلك شكل قضبان إسطوانية بسماكات مختلفة.
الطوب :قطع على شكل متوازي املستطيالت ،ويعد من الصلصال واملاء ،ويستخدم في بناء جدران
األبنية ما بني األعمدة.
الرمل األبيض :هو مسحوق احلجارة ،ويخلط مع اإلسمنت واملاء لتشكيل اخلرسانة.
البالط :يستخدم لتغطية أرضيات البناء ،ويوجد منه العديد من األنــواع ،ومنها السيراميك
واجلرانيت والرخام.
احلصى :يفرش أسفل البالط في األبنية للحصول على سطوح مستوية ،كما تستخدم كمية بسيطة
منه في خليط اخلرسانة لزيادة متاسكها مع احلديد.
اجلبس أو اجلص :عبارة عن صخر جيري يتكون فوق سطح األرض بفعل احملاليل املائية ،وهو عبارة
عن كبريتات كالسيوم مائية.
الدهانات :تستخدم لطالء األبنية من الداخل واخلارج بألوان مختلفة.
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فهرس األشكال
الشكل

الصفحة

الوحدة األولى :مجال النسيج
املوضوع األول :النسيج الشعبي :أصالة وجمال

124

الشكل ( :)١أحد الفنانني الشعبيني في مهرجان اجلنادرية.

٧٢

الشكل ( :)٢نسج سعف النخل يدوي ًا النتاج السالل.

٧٢

الشكل ( :)٣فنان شعبي يعمل وحوله منتجات من عمل يده.

٧٣

الشكل ( :)٤منتجات شعبية من عمل الفنان الشعبي.

٧٣

نساجي كسوة الكعبة املشرفة.
الشكل ( :)٥أحد ّ

٧٣

النساج للمكوك.
الشكل ( :)٦طريقة مترير ّ

٧٣

نساج مع نول قدمي داخل حفرة.
الشكل (ّ :)٧

٧٤

الشكل ( :)٨نساج يجلس على األرض.

٧٤

الشكل ( :)٩نول أرضي إلنتاج قطعة كبيرة.

٧٤

الشكل ( :)١٠قطعة نسيج يدوية.

٧٧

الشكل ( :)١١قطعة نسيج مزخرفة بوحدات شعبية.

٧٨

الشكل ( :)١٢جدار بيت مز ّين بزخارف شعبية.

٧٨

الشكل ( :)١٣باب خشبي مز ّين بزخارف شعبية.

٧٨

الشكل ( :)١٤قطعة نسيج بخامات مختلفة.

٧٩

املوضوع الثاني :القيم الفنية واجلمالية للمنسوجات
الشكالن ( :)١٦-١٥لوحات من أعمال الفنان فايز احلارثي أبو هريس.

٨٠

الشكل ( :)١٧لوحة من أعمال الفنانة رائدة عاشور.

٨١

الشكل ( :)١٨لوحة للفنان ياسر أزهر.

٨١

الشكل ( :)١٩لوحة للفنان زمان جاسم.

٨١

الشكل ( :)٢٠قطعة منسوجة للفنانة ليلى سالغور.

٨٢

الشكل ( :)٢١قطعة منسوجة مسطحة للفنانة سناء صميالن.

٨٢

الشكل ( :)٢٢مجسم من النسيج للفنانة سناء صميالن.

٨٢

الشكل ( :)٢٣لوحة إيقاع األعمدة الزرقاء من خامة النسيج للفنانة مايرام جلبي.

٨٣

الشكل ( :)٢٤لوحة غروب الشمس من خامة النسيج للفنان بويك بول.

٨٣

الشكل ( :)٢٥لوحة أفق أقصى الشمال من خامة النسيج للفنان ج.أ.هالدير.

٨٣

الشكل ( :)٢٧-٢٦النسيج على سطح كرة.

٨٤

تقويـم الوحدة

٨٦

الوحدة الثانية :مجال أشغال املعادن
املوضوع األول :التشكيل املباشر باألسالك املعدنية
الشكل ( :)٢٨مبخرة أو مدفأة مصنوعة من النحاس املكفت بالفضة ،مزخرف ومفرغ
-القرن 13م ،سوريا.

٩٠

الشكل ( :)٢٩شمعدان من النحاس املكفت بالذهب والفضة -متحف الفن
اإلسالمي القاهرة1269م.

٩١
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الشكل ( :)٢٢مجسم من النسيج للفنانة سناء صميالن.

٨٢

الشكل ( :)٢٣لوحة إيقاع األعمدة الزرقاء من خامة النسيج للفنانة مايرام جلبي.

٨٣

الشكل ( :)٢٤لوحة غروب الشمس من خامة النسيج للفنان بويك بول.

٨٣

الشكل ( :)٢٥لوحة أفق أقصى الشمال من خامة النسيج للفنان ج.أ.هالدير.

٨٣

الشكل ( :)٢٧-٢٦النسيج على سطح كرة.

٨٤

تقويـم الوحدة

٨٦

الوحدة الثانية :مجال أشغال املعادن
املوضوع األول :التشكيل املباشر باألسالك املعدنية
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الشكل ( :)٢٨مبخرة أو مدفأة مصنوعة من النحاس املكفت بالفضة ،مزخرف ومفرغ
-القرن 13م ،سوريا.

٩٠

الشكل ( :)٢٩شمعدان من النحاس املكفت بالذهب والفضة -متحف الفن
اإلسالمي القاهرة1269م.

٩١

الشكل ( :)٣٠معطرة من النحاس املكفت بالذهب والفضة -متحف الفن اإلسالمي،
القاهرة -القرن 14م.

٩١

الشكل ( :)٣١أشكال مختلفة ومتعددة لألسالك املعدنية.

٩١

الشكل (:)٣٢شكالن مختلفان لشبك السلك ،فتحات كبيرة وصغيرة.

٩٢

الشكل ( :)٣٣أسالك من النحاس املرن.

٩٢

الشكل ( :)٣٤زراديةّ ،
قطاعة أسالك.

٩٢

الشكل ( :)٣٥برواز صورة.

٩٥

الشكل

الصفحة

الشكل ( :)٣٦سيارة ودباب.

٩٥

الشكالن (:)٣٨ ،٣٧حامل للشموع ومجموعة فواكه.
املوضوع الثاني :مجسمات جمالية

٩٦

الشكل ( :)٣٩صورة جتمع بني برج إيفل في باريس وبرج اململكة في الرياض.

٩٨

الشكل ( :)٤٠مجسم على كورنيش مدينة جدة للفنان صالح عبدالكرمي.

٩٩

الشكل ( :)٤١مجسم ميداني من مجسمات مدينة جدة اجلمالية.

٩٩

الشكل ( :)٤٢مجسم صغير (الهرم املقلوب) للفنان صديق واصل.

٩٩

الشكل ( :)٤٣كتلة تائهة للفنان بكر شيخون.

١٠٠

الشكل ( :)٤٤وحدة إضاءة.

١٠٠

الشكل ( :)٤٥معلقة جدارية.

١٠٠

الشكل ( :)٤٦خصائص األسالك.

١٠١

الشكل ( :)٤٧مجسم باألسالك.

١٠٣

الشكل ( :)٤٨مجموعة من احللي الشعبية.

١٠٣

تقويـم الوحدة

١٠٥

الوحدة الثالثة :مجال الرسم.
املوضوع :فن العمارة في بالدي.

الشكل ( :)٤٩مدائن صالح بالعال.

١١٠

الشكل ( :)٥٠بيوت من احلجارة في جنوب اململكة العربية السعودية.

١١٠

الشكل ( :)٥١بيوت من الطني في الدرعية التاريخية.

١١١

الشكل ( :)٥٢قلعة تبوك.

١١١
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الشكل ( :)٥٣بيت الشعر.

١١١

الشكل ( :)٥٤سقف من اخلشب.

١١١

الشكل ( :)٥٥مسجد اخلليفة عمر بن اخلطاب ‹.

١١٢

الشكل ( :)٥٦السوق في القصيم.

١١٢

الشكل ( :)٥٧قرية تراثية.

١١٢

الشكل (:٥٨أ) :بيت من عسير.

١١٢

الشكل (:٥٨ب) :فن القط داخل بيت في عسير.

١١٢

الشكل ( :)٥٩مطار امللك خالد الدولي (الصالة اخلامسة).

١١٥

الشكل ( :)٦٠مركز امللك عبد اهلل للدراسات والبحوث البترولية .الرياض.

١١٥

الشكل ( :)٦١برج اململكة في مدينة الرياض.

١١٦

الشكل ( :)٦٢برج الفيصلية في مدينة الرياض.

١١٦

الشكل ( :)٦٣مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي -إثراء في مدينة الظهران.

١١٦

الشكل ( :)٦٤برج خليفة في اإلمارات العربية املتحدة.

١١٦

الشكل ( :)٦٥متحف تيت مودرن (.)Tate Modern

١١٦

الشكل ( :)٦٦برج بتروناس  1وبتروناس  2في كواالملبور ،ماليزيا.

١١٦

الشكل ( :)٦٧برج زيفنج في ناجنينغ ،الصني.

١١٦

الشكل ( :)٦٨مركز حيدر علييف بأذربيجان.

١١٧

الشكل ( :)٦٩مبنى وزوكو في أمستردام.

١١٧

تقويـم الوحدة

١١٨

الف�صل الدرا�سي الثالث
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المحتويات
املوضوع

الوحدة األولى :مجال التشكيل باخلزف

الصفحة

املوضوع األول :التلوين بالبطانات الطينية

١٣٤

املوضوع الثاني :أساليب الزخرفة بالبطانات وطرق جتفيفها

١٤٤

تقومي الوحدة

١٥٥

الوحدة الثانية :مجال أشغال املعادن

املوضوع األول :التلبيس باآليتان

١٦٠

تقومي الوحدة

١٨١

الوحدة الثالثة :مجال أشغال اخلشب
املوضوع األول :احلفر على اخلشب

١٨٥

املوضوع الثاني :إطار مبتكر بالوصالت والتعاشيق اخلشبية.

١٩٥

تقومي الوحدة

٢٠١

الوحدة الرابعة :مجال الطباعة
املوضوع األول :صباغة العقد والربط

٢٠٦

تقومي الوحدة

٢٢٣

املشروع الفصلي

أهداف املشروع الفني

٢٢٥

املشروع الفني

٢٢٦

املصطلحات

٢٢٩

فهرس األشكال

٢٣٢

131

132

الوحدة الأوىل

مجال التشكيل باخلزف

133

نتوقع من الطالب/ـة يف نهاية الوحدة:
 1معرفة طرق جتفيف وحرق املنتجات اخلزفية.

 2معرفة خصائص وأنواع أفران احلرق للمنتجات اخلزفية.

 3إنتاج عمل خزفي مع جتريب طريقة من طرق التجفيف واحلرق املناسبة مع استخدام البطانة
الطينية.
 4مناقشة أعمال خزفية من التراث السعودي مت حرقها بواسطة األفران.

 5تذوق القيم الفنية واجلمالية في بعض األعمال اخلزفية املنتجة ومقارنتها ببعض األعمال التراثية
املعروضة.

134

الوحدة األولى :مجال التشكيل بالخزف
املوضوع األول :التلوين بالبطانات الطينية.
املوضوع الثاني :أساليب الزخرفة بالبطانات
وطرق جتفيفها.
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رابط الدر�س الرقمي

الوحدة األولى
الموضوع األول:

الت
ل
و
ي
ن
ب
ا
ل
بطانات الطينية

www.ien.edu.sa

نبذة تاريخية عن بدايات التلوين بالبطانات
لقد حملت املكتشفات األثرية بعض القطع الفخارية
التي دلت على أن اإلنسان األول اهتم بزخرفة أوانيه،
وأنه استعمل الطينة السائلة أو البطانات إلضفاء مسحة
جمالية على منتجاته الفخارية .ابتكر اليونانيون الطينة
السائلة (البطانة) من اللونني األحمر البرتقالي ،واألسود
الالمع ،وشاع استخدامها في الفترة من (1000 -400
قبل امليالد) وكانت الزخرفة بهذه الطريقة متشابهة في
جميع األعمال في حضارات العالم ،شاهد األشكال
اآلتية (.)4 ،3 ،2 ،1

ّ
مشكل يدو ًّيا
الشكل ( :)2وعــاء صنع في قبرص ارتفاعه 18ســم،
جيدا .له أرضية كرميي وحواف مزخرفة
ومدهون ببطانة طينية مخلوطة ً
بلون بني غامق .موجود حال ًّيا في متحف جامعة سيدني بأستراليا.
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الشكل ( :)1إبريق صنع في قبرص مدهون بطالء
أبيض طوله 31سم.موجود حال ًّيا في متحف جامعة
سيدني بأستراليا.

الشكل ( :)3آنية مدهونة بطالء غامق وعليها
زخرفة باللون الفاحت ،ارتفاعها 11.5سم .موجودة
باملتحف البريطاني.

الشكل ( :)4آنية رومانية مغطاة ببطانة صفراء لألرضية،
مزخرفة باألحمر والبنفسجي ،ارتفاعها18.5سم .موجودة في
متحف أشمولني بأكسفورد.

ماهية البطانة
البطانة ( )Slipهو تعبير يستعمل للداللة على الطبقة الرقيقة التي ُيطلى بها اإلناء قبل تسويته،
فتلتصق به التصاقًا تا ًّما .ويتم تثبيت البطانة على سطح الشكل بواسطة التسوية.
مكوناتها
ّ
طينة سائلة ،مواد ملونة ،ماء.
املـواد امللونـة :عبـارة عـن أكاسـيد معدنيـة تضـاف
بنسـب متفاوتـة إلـى الطينـة السـائلة للحصـول علـى
اللـون املطلـوب ،وميكـن أن نطلـق االصطلاح نفسـه
(بطانـة) دون أن يضـاف إليهـا األكسـيد املعدنـي
امللـون.
ّ

الشكل ( :)5بعض األكاسيد املعدنية الطبيعية.

137

في الشكل ( )6بعض األكاسيد املعدنية ،والتي ميكن احلصول منها على ألوان متعددة عند
إضافتها بنسب متفاوتة فمثالً:
1

أكسيد الكوبالت نحصل على اللون األزرق.

2

أكسيد النحاس نحصل على اللون األخضر.

3

أكسيد احلديد نحصل على اللون البني احملمر ودرجاته.
أكسيد القصدير نحصل على اللون األبيض.

4

طريقة تحضير البطانات
يتطلب حتضير البطانات عناية؛ وذلك لتالفي ما قد يكون في اخلامات(الطينة ،األكاسيد) من مواد
غريبة عالقة بها مثل قطع الورق أو احلصى ،ومن خطوات حتضير البطانة اخلزفية اآلتي:
• َن ْخ ُل اخلامات املستخدمة في حتضير البطانات مبنخل سلك ضيق.
• طحن األكاسيد كما في شكل (.)٦
• وزن اخلامات وهي جافة ،وتضاف إلى الطينة السائلة
مبقدار معني (يستحسن أن تكون الطينة السائلة من نفس الطني
الذي ُشكل به اجلسم).
• مزج العناصر باملاء وتصفية السائل مرة أخرى مبنخل
سلك ضيق.
• إضافة املاء على اخلليط وتخفيفه ليصبح في سيولة
الطحينة.
• ترك اخلليط ملدة  24ساعة لتتم عملية التجانس بني
املكونات ويجب تقليب البطانات باستمرار قبل االستخدام
الشكل ( :)٦بعض األكاسيد امللونة بعد طحنها.
وأثناءه.
تخزين البطانات
ميكن حتضير كمية كبيرة من البطانة وتخزينها داخل أوعية محكمة اإلغالق دون خوف عليها من
التلف ،حيث إن مك ّونات البطانة غير قابلة للفساد ،وحني نالحظ انبعاث رائحة تعفن منها ،فال ضرر
من ذلك ،بل إن األمر على العكس متاماً ،إذ يكون ذلك داللة على جودتها.
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طريقة استخدامها
تُطلى األواني املراد تغطيتها أو تلوينها بطبقة رقيقة من البطانة التي ميكن أن تكون مخففة أو كثيفة
على أال تزيد كثافتها على سائل الطحينة.
الشروط الواجب مراعاتها عند تطبيق البطانة على األجسام الطينية:
1
2
3
4
5

يجب أن تكون البطانة ناعمة ومتجانسة.
ميكن استعمال البطانة مخففة أو كثيفة.
وضع البطانة على الشكل وهو في حالة جت ّلد ( ،)Leather hard stageأي املرحلة التي متر بها
الطينة قبل اجلفاف.
تقليب البطانة باستمرار في مرحلة التخمر وفي مرحلة التطبيق.
البعد عن التيارات الهوائية حتى تصل القطعة الطينية إلى مرحلة اجلفاف ،أي تكون كل الرطوبة
قد تبخرت منها.

أساليب تطبيق البطانة على األجسام الطينية
الرسم بالبطانة:
تعد الفرشاة األكثر استخدا ًما في تطبيق البطانات على القطع
الطينية ،وتتم عملية التطبيق بغمس الفرشاة في البطانة ،ثم
كسوة القطعة كاملة وهي في مرحلة جت ّلد بطبقة رقيقة ًّ
جدا
ال إلى أن تتشربها
تكاد ال تخفي لون اجلسم الطيني ،ثم تترك قلي ً
القطعة ،بعد ذلك نتبعها بطبقة أخــرى بحيث تغطي اجلسم
الطيني متا ًما وال يظهر منه شيء ،الشكل ( ،)٧على أال يزيد
تقريبا؛ كي ال تكون
سمك الطبقتني م ًعا على مليمتر واحد
ً
الطبقة سميكة إلى احلد الذي يؤدي إلى عدم التصاق البطانة
باجلسم الطيني عند اجلفاف أو احلريق.

الشكل ( :)٧تطبيق البطانة على
كامل اإلناء بالفرشاة.
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بعد جفاف القطعة تغمس الفرشاة في بطانة بلون آخر ،ويتم الرسم مباشرة على القطعة حسب
التصميم املراد تنفيذه ،الشكل (.)٨
يفضل استخدام الفرشاة ذات املقاس الكبير لتطبيق البطانات على كامل القطعة ،الشكل (.)٩
والفرشاة ذات املقاس الصغير للرسم على سطح القطعة اخلزفية.كما يفضل أن تكون الفرشاة
املستخدمة ذات شعر ناعم (كفرشاة األلوان املائية).

الشكل ( :)٨تطبيق البطانة برسم الوحدات بالفرشاة.

الشكل ( :)٩استخدام الفرش ذات املقاسات
الكبيرة لتطبيق البطانة على كامل القطعة.

استخدام البخاخة
تــســتــخــدم الــبــخــاخــة ف ــي تطبيق
البطانات إذا كانت القطع الطينية
كبيرة احلجم ،الشكل (.)١٠
ويفضل أن تكون البخاخة ذات فتحة
تتناسب مع كثافة البطانة املستخدمة،
سواء كانت البخاخة يدوية أو موصولة
مبضخة ،الشكل (.)١١
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الشكل ( :)١٠استخدام البخاخة
في تطبيق البطانات.

الشكل ( :)١١بخاخة موصلة مبضخة.

طريقة السكب
تعتبر من الطرق املناسبة لكسوة القطع املختلفة الكبيرة والصغيرة بالبطانات ،وفيها يقوم اخلزاف
مبلء وعاء من السائل الطيني (البطانة) وتفريغه داخل القطعة ،ثم حتريكها في اجتاهات مختلفة حتى
تنتشر البطانة في الداخل ،ثم تقلب اآلنية على فوهتها ،ثم تسكب البطانة على السطح اخلارجي
بانتظام حتى تغطي البطانة جميع أجزاء اإلناء ،األشكال ( :١٢أ ،ب ،ج).

الشكل (-١٢أ)

الشكل (-١٢ب)

الشكل (-١٢ج)

طريقة الغمر
إلمتام طريقة الغمر ،حتضر البطانات الطينية
في وعاء كبير؛ بحيث يكون من السهل غمر
القطعة فيه وإخــراجــهــا منه دون مالمستها
جلدرانه ،الشكل (ُ ،)١٣يراعى عند الغمر
أن تكون الفوهة إلى أسفل.
ترفع القطعة من السائل الطيني ويفرغ ما
قد يكون بداخلها ،ثم توضع القطعة بوضعها
الطبيعي على منضدة ،الشكل ( .)١٤إذا
آثارا لأليدي فتستخدم الفرشاة
لوحظ أن بها ً
لتغطية هذه اآلثار بطبقة من البطانة.

الشكل ()١٣

الشكل ()١٤
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الهدف من استخدام البطانات
1
2
3
4
5

إعطاء لون مقبول للطينة التي ُصنعت منها اآلنية.
إخفاء املظهر اخلشن أو اللون غير املرغوب للطينة.
زيادة نعومة سطح اآلنية.
جعل أرضية املشغوالت معدة للرسم فوقها.
إتاحة فرص إبداعية وأفكار جديدة لتطبيق البطانات.

تجفيف البطانات على القطع الطينية
عملية جتفيف البطانات من أهم العمليات التي تتطلب عناية ،خاصة للقطع التي استخدمت فيها
البطانات ككسوة كاملة على القطع الطينية ،ففي أثناء عملية التجفيف السريع يتبخر املاء بسرعة
فتنكمش البطانة أو ًال قبل جفاف جسم القطعة األصلي ،فيؤدي ذلك إلى انفصال طبقة البطانة عنه
مما يؤدي إلى تلف القطعة.
التجفيف
التجفيف هو اخلطوة التي تسبق عملية التسوية ،إذ يجب أن تتخلص القطعة الطينية من أكبر
كمية ممكنة من املاء الذي حتتويه قبل أن حترق ،على أن يكون التجفيف بطي ًئا قدر اإلمكان ،إذ
ال يجب تعريض القطع املصنوعة من الطني للتيارات الهوائية أو للشمس لإلسراع بتجفيفها ،كما أنه
ال ميكن تعريضها للحرارة وهي ال تزال رطبة ،فكال األمرين يعرض القطع للتلف.
المشاكل التي تصادفنا أثناء عملية التجفيف:
1
2
3
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مشكلة االلتواء.
مشكلة الشرخ.
مشكلة الكسر.

وحتدث هذه املشاكل نتيجة عدم جتانس جسم القطعة الناجت عن سوء عجن الطينة أو عدم تعادل
التجفيف ،ولكن إذا ما ُصنعت القطعة متعادلة فإنه ميكن تالفي االلتواء بتجفيف متعادل.
وإلجـ ــراء عملية التجفيف
الــصــحــيــحــة يــجــب االحــتــفــاظ
باألواني في مكان رطب ،تكون
درجــة حــرارتــه معتدلة ،حيث
جتــف القطعة ال ــواح ــدة ببطء
وبــتــعــادل فــي جميع أجزائها،
كما ميكن تغطية األجزاء الرقيقة
سريعة اجلفاف مثل الفوهات
الشكل ( :)١٥الطريقة التقليدية لتجفيف البطانات.
واملقابض ،وبعد أن جتف القطعة
جفافًا تا ًّما ميكن نقلها إلى مكان آخر يختلف في ج ّوه عن املكان الرطب ،وال خوف في هذه احلالة
من تعريضها للهواء الطلق أو الشمس حيث ترص القطع ّ
منكسة أي مرتكزة على فوهتها ومرتفعة عن
السطح ،الشكل (.)١٥
واملكان الرطب املناسب لعملية التجفيف هو جو احلجرة املغلقة التي ال مير بها تيار هواء.
الخزف الشعبي
تعد الصناعات احمللية واحلرف اليدوية من أقدم املهن التي متثل في مجموعها ً
منطا من أمناط
ال من أشكال هوية املجتمع وتراثه
التراث الشعبي الذي عرفته البشرية .وتعد هذه احلرف شك ً
الذي ال ينبغي إهماله أو تناسيه أو التفريط فيه .وتتعدد أنواع احلرف التقليدية باختالف حاجات
اإلنسان واملجتمع وظروف احلياة اليومية.
وكان للخ ّزاف الشعبي السعودي إسهامات في تشكيل األدوات املنزلية الفخارية التي متر مبراحل
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معينة حتى تصل إلى الشكل النهائي الذي ميكن معه اإلفادة منها واستخدامها ،الشكل (،)١٦
ومن هذه األدوات:
1
2
3
4
5

أوان حلفظ املياه وتبريدها كالزير والشراب والدورق.
أوان للطبخ والتخزين وتصنع بأحجام مختلفة حسب االحتياج.
ُسمى (املجامر).
املباخر وت ّ
الكانون ويستخدم للتدفئة وتسخني املشروبات كالقهوة والشاي.
التن ّور الذي يشبه الفرن ويستخدم لصناعة اخلبز منزل ًّيا.

الشكل ( :)١٦أواني اخلزف الشعبي.

نشـاط ()1
ابحث/ي في محيط بيئتك
عــن أوان فــخــاريــة مشابهة
لــلــشــكــل( ،)١٧وقـــارن/ي
بيــن شكـلـهــا والوظيفــة التي
صنعت من أجلها.

الشكل ( :)١٧أوان فخارية شعبية متنوعة من منطقة احلجاز.
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نشـاط ()2
التغيير في نسبة األكسيد يؤثر في درجة لون البطانة التي نحصل عليها ،لنتحقق من
ذلك اجمع/ي صور ألكاسيد معدنية ُتظهر لونها الطبيعي واللون الناجت بعد خلطها
بخامات أخرى بنسب معينة.

نشـاط ()3
املهرجان الوطني للتراث والثقافة باجلنادرية هو االتصال املستمر بالقيم التراثية
والثقافية للمملكة العربية السعودية ،ومن ضمن ما يهدف إليه هذا املهرجان الذي
بدأ عام 1405هـ :تذكير املواطن السعودي مباضيه العريق ومشاهدة ما أبدعته يد
الفنان الشعبي.
بالرجوع ملصادر البحث املتاحة لديك ابحث/ي عن موضوع «املهرجان الوطني
تقريرا عن املهرجان ،وأهميته ،ومكان إقامته ،ومن ثم
للتراث والثقافة» واكتب/ي
ً
حدد/ي املدن املشهورة بصناعة الفخار في اململكة العربية السعودية.
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الوحدة األولى
الموضوع الثاني:

أأس
س
ا
ل
ي
ب
ا
ل
ز
خ
ر
ف
ة
بالبطانات وطرق جتفيفها

منذ أن حاول اإلنسان جتميل أوانيه وحتى وقتنا احلاضر ظهرت العديد من التقنيات التي تعمل على
تغيير الطبيعة املرئية للشكل الفخاري وإضافة قيم جمالية له.
مفتوحا البتكار أساليب فنية حديثة في تطبيق البطانات وفتح آفاق غير محدودة
و ُتـر َِك املجال
ً
للزخرفة على أسطح القطع الطينية.
لنتابع بعض األساليب في تطبيق البطانات:
استخدام اإلسفنج في تطبيق البطانات وذلك إلحداث زخرفة أو لعمل تأثيرات على سطح اآلنية
ومن األساليب ما يأتي:
 1استخدام إسفنج ذو أجزاء غائرة أو بارزة:
من املمكن تشكيل وحدة زخرفية على قطعة من اإلسفنج ،بإحداث أجزاء غائرة وبــارزة فيها،
فتكون مشابهة للختم في االستعمال ،الشكالن ( -١٨أ ،ب).

الشكل (-١٨أ)

146

الشكل (-١٨ب)

نشـاط ()1
لنجرب استخدام اإلسفنج الطبيعي واالستفادة من ملمسه في التطبيق لعمل
تأثيرات حرة مباشرة.
 2الكشط واحلز في البطانة :وهو إزالة طبقة غائرة من سطح اجلسم الطيني باستخدام أدوات
ذات عروض مختلفة ،ثم غمر القطعة بالبطانة وكشطها بواسطة أداة لتتشبع احلزوز بالبطانة داخل
جسم القطعة الطينية وتتساوى مع السطح ،كما في الشكل (-١٩أ ،ب).

الشكل (-١٩أ)

الشكل (-١٩ب)

نشـاط ()2
هل ميكننا القيام بعملية احلز والكشط في البطانة بطرق أخرى؟
ماذا لو قمنا بتغطية سطح القطعة بألوان بطانة مغايرة للون اجلسم األصلي،
وبعد اجلفاف نحدث زخارف بآلة حادة عن طريق حز الزخرفة في طبقة البطانة أو
كشط مساحة من اللون؟ ماذا تتوقع أن يظهر لنا؟
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 3طريقة استخدام القرطاس :تقوم على استخدام ضاغط خاص وهو عبارة عن أنبوب مثقوب،
مغطى بغطاء محكم ،معبأ ببطانة سائلة ،و ُيضغط عليه ،ليعطي تأثيرات زخرفية على القطعة اخلزفية
بأساليب متنوعة ،الشكل (.)٢٠
كما ميكن التحكم في ثخانة البطانة للحصول على زخارف بارزة ،الشكالن ( )٢١و(.)٢٢

الشكل ()٢٠

الشكل ()٢١

نشـاط ()3
عوضا عن القرطاس؟
ما البدائل التي ميكن استخدامها ً
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الشكل ()٢٢

 4الترخيم في البطانة :تتم الطريقة بتغطية سطح اإلناء كام ً
ال بالبطانة ،ثم ترش نقط من بطانة
ذات لون مختلف عن البطانة األولى -الشكل ( -)٢٣ثم يتم مترير مسطرة أو قلم أو أي جسم مد ّبب
على البطانة السائلة بأسلوب يسمح بدمج البطانتني قبل جفافهما للحـصول على شـكل زخـرفي أو ما
يشـبه عروق الـرخام ،الشكل (.)٢٤

الشكل ()٢٣

الشكل ()٢٤

 5طريقة اإلستنسل :تقوم على رسم شكل زخرفي فوق مسطح ورق عازل ،ثم يثبت على
القطعة اخلزفية ،ليتم تلوين املساحات املفرغة بالبطانات املل ّونة السائلة ،وعندما جتف تتم إزالة الورق
العازل إلظهار الشكل واألرضية ،الشكالن ( .)٢٦ ،٢٥وميكن استخدام بعض التصميمات املفرغة.
الشكالن (.)٢٨ ،٢٧

الشكل ()٢٥

الشكل ()٢٦
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الشكل ()٢٨

الشكل ()٢٧

 6الغمر في أكثر من لون :من املمكن إعداد ألوان متنوعة للبطانات لتغطية اجلسم بها مجتمعة
بحيث يبدو السطح ملو ًنا بأكثر من لون ،األشكال ( ،٢٩أ ،ب ،ج).

الشكل (-٢٩أ)
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الشكل (-٢٩ب)

الشكل (-٢٩ج)

 7الصقل في البطانة :وفيه ُيغطى اجلسم الطيني بلون أو أكثر من ألوان البطانات ثم بعد مرور
12ساعة شتاء أو 7ساعات صي ًفا تتم عملية صقل البطانة باستـخدام حصاة ناعـمة أو ظـهر ملعقة أو
قطـعة زجاجية واتباع حركة دائرة ،الشكالن ( ،)٣١ ،٣٠إلكساب سطح اجلسم الطيني نعومة وبري ًقا
ً
محتفظا بها بعد اجلفاف واحلريق األول.
وملعا ًنا يظل اجلسم

الشكل ()٣٠

الشكل ()٣١

األفرانKlins :

تــعــد األفران مــن املــعــدات األســاسية لصنع
اخلزف ،فقد كانت األفران البدائية مكونة من
حفرة في األرض توضع في أسفلها قطع من
األخــشــاب وتــرص فوقها القطع الصلصالية،
الشكل ( ،)٣٣ثم يوضع حولها وفوقها املزيد
من األغــصــان اجلــافــة ،حتى يتم نضج القطع
الصلصالية .بعد ذلك تترك النار الى أن تخمد
وتبرد القطع وتستخدم عصـا خشـبـيـة طــــويلــة
إلخراجها ،وتتضح طريقــة تـسوية املشغوالت
الفخاريــة في األفـران البــدائـيـــــة باألشــــكــــال
(.)٣٥،٣٤،٣٣،٣٢

الشكل ( :)٣٢رسم تخطيطي لفرن بدائي.

الشكل ()٣٤

الشكل ()٣٣

الشكل ()٣٥
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التسويةBiscuit firing :

واملقصود بــه هــو تسوية القطع املصنوعة مــن الطني
في الفرن إلكسابها الصالبة واملتانة الالزمتني ،ويشترط
أن تكون عملية التسوية متدرجة داخــل الفرن؛ حتى
تتصاعد األبخرة املائية من األشكال ببطء كامل ،وهذا
ال لدرجات حرارة الفرن.
يتطلب تعدي ً
صورة توضيحية لشكل الفرن الكهربائي ،الشكل ()٣٦
متهيدا
توضح طريقة رص القطع الطينية اجلافة بداخله
ً
لتسويتها.
الشكل ( :)٣٦طريقة رص القطع الطينية في الفرن الكهربائي.

الشكل ( :)٣٧بعض أشكال األفران الكهربائية احلديثة.

يتم استخدام أفران الخزف الكهربائية من ِقبل المتخصصين فقط؛ لخطورتها
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أسباب فشل حرق الفخار
1
2
3
4
5
6
7

8
9

وجود شوائب في الطينة.
جيدا.
عدم عجن الطينة ً
عدم انتظام سمك القطعة.
وجود فقاعات من الهواء داخل الطينة.
جيدا بني األجزاء.
عدم اللحام ً
وضع القطع في الفرن ثم التسخني مرة واحدة دون تدرج.
وضع القطع بطريقة غير سليمة في الفرن.
زيادة درجة احلرارة في الفرن عن درجة التسوية.
تعرض القطعة للهواء مباشرة بعد مرحلة احلريق.

نشـاط ()4
لنقدم تعلي ً
ال ملا يأتي:
أهمية تقليب البطانات (في مرحلة التخمر) وأثناء التطبيق.
انبعاث رائحة التعفن تكون داللة على جودة البطانة.
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نشـاط ()5
ال يقتصر تطبيق البطانات على األجسام الطينية وهي في حالة جت ّلد ،بل
ميكن تطبيق البطانات على األجسام بعد اجلفاف وبعد احلريق األول ،وفي
احلالتني األخيرتني يضاف الصمغ العربي ملكونات البطانة.
ما األسباب التي تدعو إلى إضافة الصمغ العربي إلى مكونات البطانة؟

نشـاط ()6
أمامنا مجموعة من الصور ،األشكال ( )٤١، ٤٠ ،٣٩ ،٣٨توضح بعض أساليب
تطبيق البطانات .ما اسم الطريقة مع شرح أسلوب التنفيذ؟

الشكل ()٣٨
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الشكل ()٣٩

الشكل ()٤٠

الشكل ()٤١

نشـاط ()7
خاصا في تطبيق البطانات مستفيدين مما قدم من أساليب.
لنبتكر أسلو ًبا ًّ

نشـاط ()8
قيما جمالية تسهم في إثراء
تضفي البطانات امللونة على املشغوالت الفخارية ً
القطعة ،وتنوع اإلنتاج ،لنتحدث عن القيم الفنية واجلمالية للبطانات السائلة.

نشـاط ()9
من خالل مشاهدتـنـا للنـمـــاذج
املختلفة ألواني مزخرفة بالبطانات
امللونة  ،األشكال (،٤٤ ،٤٣ ،٤٢
 :)٤٦ ،٤٥ميكننا أن نكتب عن
جماليات األواني األثرية ،من حيث
التنوع في أشكالها ،التناغم بني
ألــوان البطانات للشكل واألرضية،
التوزيع الزخرفي على اآلنية واأللوان
املستخدمة في التلوين.

الشكل ()٤٢

الشكل ()٤٣
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الشكل ()٤٤
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الشكل ()٤٥

الشكل ()٤٦

تقومي الوحدة:
السؤال:

ضع/ـي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيـما يأتي:

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

( )
من األخطاء الشائعة في جتفيف البطانة تعرضها لتيارات هوائية أو أشعة الشمس.
( )
			
بعد جتفيف البطانة يتم تسويتها (حرقها) في أفران خاصة.
من فوائد استخدام البطانة على األواني الفخارية «إعطاء لون مقبول ،إخفاء املظهر اخلشن ،زيادة
( )
									
نعومة السطح».
( )
		
(الفرشاة ،البخ ،السكب ،الغمر) هي أساليب طالء األواني الفخارية.
( )
يجب طالء اآلنية الفخارية بالبطانة وهي في حالة التجلد			.
( )
البطانة تستخدم لتزيني العمل الفني وجتميله وتعمل على حماية العمل الفني.
( )
				
تستعمل البطانة لتلوين الطبقة الداخلية للعمل.
( )
من اخلامات و األدوات املستخدمة في الزخرفة بالبطانة هي الطينة السائلة.
للبدء بعملية صقل البطانة يتم تغطية اجلسم الطيني بلون أوأكثر من البطانات وبعد جفافها تتم
( )
					
		
عملية الصقل.
( )
				
ميكن غمر العمل في أكثر من لون للتلوين بالبطانة.
( )
ال ميكن استخدام طريقة اإلستنسل في التلوين بالبطانات			.
( )
				
الكشط واحلز في البطانة من أساليب الزخرفة بالبطانات.
( )
					
ميكن استخدام اإلسفنج في تطبيق البطانات.
البطانة هو تعبير يستعمل للداللة على الطبقة الرقيقة التي يطلى بها اإلناء قبل تسويته ،فتلتصق
( )
									
به التصاقًا تا ًّما.
الكشط واحلز في البطانة يعني إزالة طبقة غائرة من سطح اجلسم الطيني ،باستخدام أدوات ذات
( )
							
عروض مختلفة.
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الوحدة الثانية

مجال أشغال املعادن
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نتوقع من الطالب/ـة يف نهاية الوحدة:
 1التعرف على اآليتان ومكوناته واستعماالته ومميزاته.
 2استخدام اآليتان في الفنون التطبيقية.
 3توضيح معنى التلبيس وأنواعه.

 4التعرف على األساليب التي ميكن إضافتها لقطعة اآليتان لتعطيها قيمة جمالية.
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الوحدة الثانية :مجال أشغال المعادن

املوضوع :التلبيس باآليتان.
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رابط الدر�س الرقمي

ال
تلبيسس بالآيتان

الوحدة الثانية
الموضوع:

www.ien.edu.sa

اآليتان
هو أحد املعادن املستخدمة في مجال التشكيل الفني
حيث استخـدم فـي األغـــراض الفـنـيـة الـنـافـعـة كـــاألعمال
التجميلية واحلـلـي والـتـحـف املـنـزلـيـة ،ومت الـتـعـامـــل مـعـه
واستخدامه بعدة أساليب وطرق منها األعمال املجسمة أو
املسطحة وفق ما يناسب الفنان وأسلوبه في تناول اخلامة،
الشكل (.)٤٧
ويوجد اآليتان بكثرة في فرنسا وبلجيكا وحتى في
أملانيا حيث كانوا يصنعون منه التماثيل وأدوات الزينة
عند امللوك في العصور الوسطى .ثم قامت بتصنيعه دول
أخرى اختلفت في مدى جودته منها (الصني ،أندونيسيا،
روسيا ،ماليزيا ،البرازيل ،بوليفيا) .ولكن أخذت االمتياز
في تصنيعه فرنسا ،ويطلق الفرنسيون عليه «أيتونا» أي
قصدير ألنه من مشتقاته ومحضر منه ،الشكل (.)٤٨
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الشكل ( :)٤٨رقائق اآليتان.

الشكل ( :)٤٧إطار من اآليتان للفنان اللبناني :ماريو
حايك.

مكونات اآليتان
معدن اآليتان ال يوجد بشكله الطبيعي املعروف عليه وإمنا هو خليط مجموعة من الفلزات وهي
(الفضة ،القصدير ،الرصاص ،والزئبق) ،وتختلف نسبة وجود الفضة بزيادتها أو نقصانها حسب
اجلودة ،فكلما زادت نسبة الفضة زادت قيمته املادية وجودته .ويصنف بني املعادن بعد الفضة وأغلى
من البرونز واملعادن الصفراء واحلمراء ،لذا يعتبر من املعادن النصف ثمينة.

نشـاط ()1
درسنا في مادة العلوم عن معادن مختلفة ،ما الفرق بين الفلزات والمعادن ،وماذا نعتبر
اآليتان في هذا التصنيف؟
استعماالت اآليتان
 -1يستعمل في أجهزة القياس بالغة الدقة ،كأجهزة مقاييس احلرارة والضغط.
 -2يستعمل كمادة عازلة للحماية من األشعة حيث يوضع داخل اجلدران.
 -3يستعمل في الفنون التطبيقية.
مميزات اآليتان
 -1سهل االنصهار واالنطواء والتمدد والتشكيل ،حيث ميكن تغيير شكله حسب متطلبات العمل.
 -2معدن مضغوط ال يوجد به هواء من الداخل مانع لالحتكاك.
 -3معدن رقيق ،قليل الصالبة لذا فهو مرن وطيع وقابل إلعادة التصنيع.
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اآليتان في الفنون التشكيلية
دائما فيما حوله على خامات وأدوات لتناولها
يبحث الفنان ً
وجتريب كل ما يستجد منها في إخراج أعمال فنية ومبتكرات
جديدة ،من هذه اخلامات (اآليتان) الذي استخدمه الفنانون
في التشكيل بعدة طرق وأســاليب منها طريقة الضغط لتلبيس
اللوحات والعناصر املختلفة ،الشكل (.)٤٩

الشكل ( :)٤٩لوحة باآليتان للفنانة (املصرية):
ابتسام رجب.

إحساسا باحلركة واجلمال.
يتحول اآليتان إلى مادة تعطي
ً
مما جعله كن ًزا من كنوز الفن ساعد في ذلك مميزات اخلامة،
التي تتحول من مادة جامدة إلى لوحة أو من خالل حتويل
القدمي إلى أشياء ثمينة وقيمة ،الشكل (.)٥٠

الشكل (:)50مجموعة أعمال للفنان (اللبناني):
ماريو حايك
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التلبيس Pattex
وأيضا
هو عبارة عن تغطية النموذج املراد تلبيسه بخامة اآليتان بحيث تظهر جميع تفاصيلهً ،
تغليف مساحات وأشكال مصممة بخامات مختلفة مضافة على السطح أو العمل مثل قطع اإلكسسوار
واملنسوجات ذات املالمس املختلفة وذلك بعد إعطائها نوع من الصالبة حتى تظهر جميع تفاصيلها
على سطح اآليتان ،الشكل (.)٥١

الشكل ( :)٥١مجموعة من األواني واألدوات والصناديق ملبسة باآليتان.

أنواع التلبيس
 -1التلبيس الكلي :وهو تغطية النموذج املختار تغطية كاملة باآليتان ،الشكل (.)٥٢
 -2التلبيس اجلزئي :وهو تغطية أجزاء من النموذج أو السطح ،الشكل (.)٥٣

الشكل ( :)٥٢التلبيس الكلي.

الشكل ( :) ٥٣التلبيس اجلزئي.
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 -1التلبيس الكلي:
تلبس النماذج القدمية التي قد تغير لونها مع مرور األيام ونرغب االحتفاظ بها ،وفكرة التلبيس
تساعد على بقاء النماذج بشكلها وإعطائها قيمة وفخامة ألن اآليتان معدن له قيمة.
ومن النماذج التي ميكن تلبيسها (البراويز القدمية ،العلب ،الصناديق ،احللي ،األواني اخلاصة
بزينة املنزل ،وغيرها) ،ويتم ذلك من خالل الطريقة اآلتية:
األدوات واخلامات ،الشكل (:)٥٤
• شرائح اآليتان ويفضل أن تكون رقيقة ًّ
جدا.
• صمغ.
• أقالم اللباد (وتوجد مبقاسات مختلفة حسب نوع وحجم العمل الذي نقوم به).
• مقص.
• السطح أو النموذج املراد تلبيسه.

الشكل ( :)٥٤األدوات واخلامات املستخدمة.

166

خطوات التنفيذ:

اخلطوة األولى :اختيار السطح أو النموذج املراد تنفيذ التلبيس عليه وتنظيفه.

اخلطوة الثانية :وضع الصمغ بعناية على اجلزء الذي سيتم تغطيته باآليتان.

اخلطوة الثالثة :تغطية اجلزء باآليتان إما بقطعة واحدة أو بعدة شرائح متجاورة.
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اخلطوة الرابعة :الضغط على اآليتان إلبراز تفاصيل النموذج بواسطة األصابع أو باستخدام أقالم
اللباد.

يراعي أن يكون الضغط من وسط
الشريحة ويستمر حتى األطراف مبهارة ودقة
أثناء التعامل مع اآليتان حلساسيته الشديدة
وحتى ال يتمزق.
اخلطوة اخلامسة :توظيف العمل الفني نفع ًّيا وجمال ًّيا.
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أيضا على مساحات كبيرة ،حيث يكون الضغط على منوذج
يستخدم هذا األسلوب من الضغط ً
قد مت تنسيق خامات أو عناصر زخرفية عليه ،الشكل (.)٥٥
وبعد تثبيتها تغطى بشريحة آيتان كبيرة ويتم الضغط من وسط املساحة لألطراف حتى تأخذ
العناصر حجمها من اآليتان دون إحداث متزق أو شقوق ،ثم تقلب للتأكيد على األشكال الغائرة
وحتديدها وملئها مبادة «البور أون» وميكن استبدالها بالشمع أو السيلكون ،وبعد ذلك تشد شريحة
اآليتان على خامات متنوعة سواء كانت خشب أو بالط أو زجاج وتثبت بالصمغ املناسب للمعادن،
الشكل (.)٥٦

الشكل ( :)٥٥الضغط بخامات متنوعة.

الشكل ( :)٥٦الضغط على مساحات كبيرة.

 -2التلبيس اجلزئي:
ويتم ذلك بتنفيذ الزخرفة على سطح اآليتان ومن ثم لصقها على أجزاء من أسطح مناذج مختلفة
مثل اخلشب أو البالستيك أو الزجاج أو الفخار ،الشكل (.)٥٧

الشكل ( :)٥٧مناذج للتلبيس اجلزئي باآليتان.
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األدوات واخلامات ،الشكل (:)٥٨
 -1شرائح اآليتان.
 -2سطح طري للضغط عليه مثل (اجلوخ ،اللباد) ألنها األفضل في إبراز الزخارف.
وأيضا بأشكال وأحجام متعددة) وتستخدم
 -3أقالم التحديد (وهي ذو رأس مدبب بعدة مقاسات ً
لعمل البروز الالزم في العمل الفني بيسر وسهولة ،وميكن استخدام األقالم اخلشبية اخلاصة باخلزف.
 -4مادة «البور أون» (وهي مادة حافظة وعازلة) وميكن استبدالها باستخدام الورنيش الشفاف أو
صمغ السيلكون.
 -5صمغ.
 -6مقص.

الشكل ( :)٥٨خامات وأدوات التلبيس اجلزئي باآليتان.
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خطوات التنفيذ:
اخلطوة األولى :اختيار أو تصميم عناصر زخرفية سواء كانت (نباتية ،هندسية ،خطية).

اخلطوة الثانية :نقل التصميم على اآليتان.

اخلطوة الثالثة :الضغط بواسطة أقالم التحديد؛ إلعطاء األشكال النافرة.
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اخلطوة الرابعة :قلب اآليتان على السطح الطري والتأكيد على الزخارف بالضغط على األشكال
الغائرة لتصبح نافرة من الناحية األخرى للسطح ويتم ذلك باستخدام أقالم التحديد التي حتدد احلروف
اخلاصة بكل جزء وإعطاء االرتفاع املطلوب.

اخلطوة اخلامسة :ميأل الفراغ الغائر في اخللف مبادة «البور أون» أو باستخدام الشمع أو السيلكون
على أن يراعى أن تكون املادة مبستوى االرتفاع من اخللف.
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اخلطوة السادسة :قصها بالشكل املناسب.

اخلطوة السابعة :وضع شريحة اآليتان املزخرفة بعد ذلك على السطح أو النموذج املراد تزيينه
وتثبيتها بالصمغ.

اخلطوة الثامنة :توظيف العمل.
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المالمس على اآليتان
إلعطاء مالمس لسطح اآليتان يتم اختيار اآلتي:
 -1صقل املساحات التي حول العناصر الزخرفية أو املصممة وذلك للحصول على تأكيد للعناصر
البارزة وارتفاعها وحوافها ،الشكل (.)٥٩

الشكل ( :)٥٩إضفاء مالمس بالصقل.

 -2عمل ملمس بواسطة املدقات اخلاصة باجللد أو املعدن أو أي سطح يحتوي على مالمس،
الشكل (.)٦٠

الشكل ( :)٦٠إضفاء مالمس باملدقات.
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 -3تكوين ملمس بواسطة أقالم التحديد باحلز واحلفر والضغط على السطح وحتريك هذه األقالم
جيدا ،الشكل (.)٦١
باليد من خالل الضغط باجتاهات مدروسة ومصممة
تصميما ً
ً

الشكل ( :)٦١إضفاء مالمس.

لمسات فنية
هناك أساليب ميكن إضافتها لقطعة اآليتان إلضفاء
قيمة جمالية لها مثل:
 -1التطعيم:
وذلك باألحجار الكرمية أو اخلرز امللون الكبير أو قطع
اإلكسسوار أو الفسيفساء وغيرها ،الشكل (.)٦٢
ويتم بإحدى الطريقتني:
• تثبيت احلجر على أرضية اللوحة بالغراء ،ثم
تلبيسه باآليتان وإظهاره بعد ذلك عن طريق قص ما حوله
بطريقة غير منتظمة.
• عمل جتويف محزز على سطح اآليتان وإسقاط
احلجر فيه.

الشكل ( :)٦٢مناذج من التطعيم باألحجار.
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 -2التلوين:
تستخدم ألوان الزجاج أو األكريليك لتلوين سطح اآليتان ً
كامل باستخدام الفرشاة ،أو تلوين
مساحات محددة منه ،كما في األشكال (.)٦٥ ،٦٤ ،٦٣

الشكل ( :)٦٣التلوين على اآليتان لوحة :هيفاء احلربي.

الشكل ( :)٦٤التلوين على اآليتان لوحة :مضاوي النجم.
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الشكل ( :)٦٥التلوين على اآليتان لوحة :نفاد إسكندر.

 -3التعتيق:
إحساسا بالظل والتجسيم واإليحاء أن القطعة قدمية ًّ
جدا مما
هو إضفاء تأثيرات ملمسية تعطي
ً
نوعا من اجلمال والروعة التي تتميز بها املشغوالت القدمية ،الشكل (.)٦٦
يكسبها ً

الشكل ( :)٦٦الشكل النهائي.

إحساسا بالقدم
ولتحقيق ذلك تستخدم عدة مواد منها :مادة «أنتيك كلور» وهي مادة تعطي
ً
والبروز والظل ،ويوجد منها ألوان متعددة ومختلفة ،حيث توضع على املساحات العميقة،
الشكل (.)٦٧

الشكل ( :)٦٧إضافة مادة «أنتيك كلور».
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ثم تزال بعد ذلك بقطعة قماش من القطن مضاف إليها قليل من التنر ،الشكل (.)٦٨

الشكل ( :)٦٨استخدام التنر.

أو باستخدام سلك معدني ،الشكل (.)٦٩

الشكل ( :)٦٩استخدام السلك املعدني.

نشـاط ()2
درسنا أساليب مختلفة للتعتيق ساب ًقا .فلنستفد من الخبرة السابقة ونقم بتجربتها على
القطعة المنفذة حال ًّيا باآليتان.
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نشـاط ()3
من خالل األعمال المعروضة أمامنا ،الشكل ( ،)٧٠نتحدث عن دور أشغال اآليتان في
دعم الجانب المهني في المجتمع.

الشكل ( :)٧٠أعمال متنوعة من اآليتان.

نشـاط ()4
نستطيع أن نع ّلم أخواتنا في المنزل طريقة التلبيس ولكن بخامات متوفرة في المنزل
وأيضا لشغل أوقات الفراغ بما هو مثمر ومفيد وذلك من خالل
وبأسلوب مبسط.
ً
النشاط اآلتي:
اخلامات الالزمة ،الشكل (:)٧١
عبوة سائل صحون فارغة ،صمغ ،مقص،
قصدير ،ورق ملون ،حبات خرز.

الشكل ( :)٧١األدوات الالزمة.
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خطوات العمل:
اخلطوة األولى :قص شريحة من العبوة البالستيكية وتغليفها بشريط الصق للحد من حواف
الشريحة.

اخلطوة الثانية :تغليفها برقائق األلومنيوم بعد وضع الصمغ على الشريحة.

اخلطوة الثالثة :لصق شرائح من الورق امللون لتزيني اإلسورة.
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اخلطوة الرابعة :تغليف حبات اخلرز (وميكن استبدالها بحصى أو أي خامة شبيهة) بالورق
امللون ،وتثبيته على سطح اإلسورة بواسطة الصمغ.

اخلطوة اخلامسة :الشكل النهائي لألساور بعد تغليفها وتزينها.

نشـاط ()5
نالحظ اللوحة ،الشكل ( ،)٧٢ونحلل القيم
الفنية والجمالية لها من خالل:
· الفكرة التي يعبر عنها العمل الفني......... :
.........................................
· هل العمل يتحقق به االتزان............... :
· احـتـوى العمـل على مساحـات زخرفيـة مختلفـة
فلنتحدث عن أسلوب الزخرفة فيها.
· ارتباط العنصر.......................... :
· الخامات المستخدمة..................... :

الشكل ( :)٧٢لوحة للفنانة :فاطمة وارس.
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نشـاط ()6
نالحظ التغيرات التي حدثت لإلناء قبل تلبيسه باآليتان ،الشكل ( )٧٣وبعد تلبيسه
باآليتان ،الشكل ( .)٧٤ونتحدث عن:
· تأثير لون اآليتان....................................... :
· الشكل العام لإلناء..................................... :
· ماذا أضاف اآليتان لإلناء بعد تلبيسه؟ ......................
· مدى إبراز التفاصيل.................................... :

الشكل ( :)٧٣اإلناء قبل التلبيس باآليتان.
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الشكل ( :)٧٤اإلناء بعد التلبيس باآليتان.

تقومي الوحدة:
السؤال األول:

اذكر/ي نبذة مختصرة عما يأتي:
أ تعتيق املعادن.................................................................................................... :
ب التلبيس........................................................................................................... :
ج اآليتان............................................................................................................ :

السؤال الثاني:

اختر/اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:
هو تغطية النموذج املختار باآليتان:
		
(التلبيس الكلي).
			
(التطعيم اجلزئي).

السؤال الثالث:

أ
ب
ج
د

(التلوين املتقطع).

ضع/ـي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة
فيـما يأتي:
اآليتان هو خليط من مجموعة الفلزات (الفضة ،والقصدير ،والرصاص ،والزئبق)) ( .
( )
				
تطعيم اآليتان هو التطعيم بأسالك من الفضة أو الذهب.
( )
			
من مميزات اآليتان أنه صعب االنصهار واالنطواء والتشكيل.
( )
			
		
يوجد اآليتان بكثرة في فرنسا وبلجيكا وأملانيا.

السؤال الرابع:

عدّ د/ي األساليب التي ميكن إضافتها لقطعة اآليتان لتعطيها قيمة جمالية.

................................................................................................................................

السؤال اخلامس:

ما هي أنواع التلبيس؟

..........................................................................................

183

الوحدة الثالثة

مجال أشغال اخلشب

184

نتوقع من الطالب/ـة يف نهاية الوحدة:
 1التعرف على أنواع اخلشب وميزات كل نوع واالستخدامات املناسبة له.

 2تنفيذ قطع خشبية (نفعية ،جمالية) بسيطة باستخدام أساليب التشكيل املناسبة.

 3التعرف على أنواع التعاشيق اخلشبية ،ووظيفتها في الربط بني األخشاب وطرق الوصل والربط
األخرى.
 4التعرف على جماليات احلفر الغائر والبارز للنماذج اخلشبية بالعمارة الشعبية في اململكة
العربية السعودية.
 ٥مشاهدة واكتساب بعض املصطلحات في صناعة األثاث اخلشبي احملفور.
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الوحدة الثالثة :مجال أشغال الخشب
املوضوع األول :احلفر على اخلشب.
املوضوع الثاني :إطار مبتكر بالوصالت والتعاشيق
اخلشبية.
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رابط الدر�س الرقمي

ا
حل
ف
ر
ع
ل
ى اخلششب

الوحدة الثالثة
الموضوع األول:

www.ien.edu.sa

يتك ّون اخلشب من خاليا وألياف دقيقة تتخللها فراغات هوائية ،وتتركب هذه اخلاليا واأللياف
اخلشبية من مادتني رئيسيتني هما السليولوز واخلشبيني ،الشكل (.)٧٥

الشكل ( :)٧٥تركيب اخلشب.

ويختـلف الـتـركـيب اخللوي
للخشب طب ًقا الختالف أنواع
اخلــشــب ،فــاالخــتــافــات في
تــركــيــب مــــادة اخلــشــب هي
ال
التي جتعل بعض األنواع ثقي ً
صلدا
وبعضها خفي ًفا ،وبعضها ً
والبعض اآلخــر لي ًنا ،وبعضها
يفتقر الــلــون وبعضها اآلخــر
غن ًّيا باأللوان ،الشكل (.)٧٦

الزان

البتوال(خشب القضبان)

خشب الكرز

خشب الدردار

خشب اجلوزية

خشب املاهوجني

خشب القيقب

خشب البلوط

الصمغ األحمر

خشب الورد

خشب اجلميز

خشب اجلوز

الشكل ( :)٧٦أنواع مختلفة من اخلشب.
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أنواع األخشاب
تنقسم األخشاب إلى نوعني رئيسيني هما :اخلشب الصلد ،واخلشب اللني.
وتشير هذه املسميات إلى نوع الشجر الذي يستخرج منه اخلشب.
النوع األول :اخلشب الصلد (الصلب) ،ويتميز هذا النوع
بارتفاع أسعاره في األســواق العاملية ،وهو ثري باأللوان واخلطوط
والتعاريج ،وهو يستخرج من بعض األشجار ،منها:
1
2
3
4

شجر القسطل «أبو فروة» ،الشكل (.)٧٧
شجر البلوط ،الشكل (.)٧٨
شجر الزان ،الشكل (.)٧٩
شجر اجلوز ،الشكل (.)٨٠

الشكل ( :)٧٨شجر البلوط.
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الشكل ( :)٧٩شجر الزان.

الشكل ( :)٧٧شجر القسطل.

الشكل ( :)٨٠شجر اجلوز.

من ميزات أشجار اخلشب الصلد أنها متينة وشديدة التحمل ،أوراقها مفلطحة وعريضة وتسقط
معظم أوراقها في فصل اخلريف ،ثم تنمو لها أوراق جديدة في فصل الربيع.
اللي ،ويتميز هذا النوع بانخفاض أسعاره ،وكثرة وجوده في األسواق ،كما
النوع الثاني :اخلشب ّ
أنه سهل النشر والثقب والصقل والتشغيل ،ويستخرج من بعض األشجار ،منها:
1
2
3

شجر الصنوبر ،الشكل (.)٨١
شجر ا َألرز ،الشكل (.)٨٢
شجر الراتنجي ،الشكل (.)٨٣

الشكل ( :)٨٢شجر ا َألرز.
الشكل ( :)٨١شجر الصنوبر.

الشكل ( :)٨٣شجر الراتنجي.

وكثيرا ما تكون إبرية وهي حتتفظ
اللي أن أوراقها صغيرة ورقيقة وقاسية
من ميزات أشجار اخلشب ّ
ً
بأوراقها طول العام.
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واللين
أهم استخدامات الخشب الصلب
ّ
يستخدم اخلشب الصلب بكثرة في صناعة األبواب والنوافذ واألرضيات واألثاث الثابت واملتني
اللي فتكثر في مجاالت الديكور العام،
املتصل مبجاالت احلياة املختلفة .أما استخدامات اخلشب ّ
مثل احلواجز أو احلوائط غير الثابتة ،والساللم اخلشبية ،واألعمال الفنية اجلمالية كاملناظر واللوحات،
وجميعها تقوم على تقنيات متعددة ،منها احلفر على اخلشب ،األشكال (.)٨٦ ،٨٥ ،٨٤

الشكل (:)٨٤
روشن خشبي.

الشكل ( :)٨٥شبابيك خشبية.

الشكل ( :)٨٦أبواب خشبية.

احلفر على اخلشب ،عملية فنية تقنية ،تنفذ في األشكال املسطحة أو املجسمة بالتشكيل
البارز أو الغائر ،وباستخدام أدوات خاصة باحلفر.
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تاريخ الحفر على الخشب
عندما فكر اإلنسان البدائي في استخدام جذوع األشجار كوسيلة للتنقل عبر األنهار ،حفر تلك
اجلذوع وقطعها ،وأزال منطقة القلب من الشجرة وج ّوفها ،حتى ح ّول شكلها الدائري إلى قارب
مج ّوف يستخدمه في الصيد والترحال واملعيشة.
ثم توالت احلقب التاريخية التي انتقل اإلنسان فيها إلى جتميل أدوات صيده اخلشبية بالزخارف
املتعددة األشكال ،ومبزيد من التطور انتقل إلى أثاث بيته املتواضع فحفر عليه بعض األشكال الطبيعية
املستمدة من واقع حياته ،وخاص ًة معاركه مع اإلنسان واحليوان والطبيعة.
وجاءت العصور واحلضارات القدمية متتالية فيما بعد ،حتمل في طياتها الكثير من املكتشفات
واالبتكارات في جميع مجاالت احلياة ،وكان لفن احلفر على اخلشب نصيب وافر في كل عصر،
حيث تطورت صناعة األثــاث في أساليب النقش والزخرفة إلى أن وصلت ذروتها بأسلوب متميز في
التصميم ،والتنفيذ باستخدام تقنيات متعددة ،من أبرزها احلفر الغائر والبارز على اخلشب.
احلفر البارز هو :إزالة جزئيات اخلشب التي حتيط بالعنصر املراد إبرازه بارتفاع محدد.
احلفر الغائر هو :إزالة جزئيات اخلشب من العنصر املراد إغارته إلى عمق محدد.
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الشكل ( :)87منوذج من احلفر على اخلشب.

الشكل ()88

الشكل ()89

لننظر إلى القيم اجلمالية للنماذج اخلشبية
بالعــمـارة الشــعـبـيـة في املـمـلـكــة الـعـربــيـة
السعودية باألشكال (.)90،89،88
الشكل ()90

ما أجمل تكوين الرواشني! ما أجمل لونها! إنها غنية بالعناصر الفنية.
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ماذا نعرف عن هذه األدوات؟ نسمي ما نعرفه منها.

الشكل ( :)91أدوات احلفر على اخلشب.

أهم األدوات املستخدمة في احلفر على اخلشب (مبرد _ مدق _ إزميل _ مظفار).
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التطبيق العملي:
إذا اعتبرنا أن رموز وعالمات املرور
عناصر زخرفية ،كيف ميكن حتويلها
إلــى قيم فنية جمالية في عمل فني
باحلفر على اخلشب؟

مدرسة

الطريق يضيق
من اجلانبني

طريق زلق

مفارق طرق

احذر

عمال بالطريق

طريق غير
مستو

طريق دائري

الشكل ( :)92إشارات املرور ميكن تنفيذها باحلفر على اخلشب.

صحيحا نتبع اخلطوات اآلتية:
ليكون تنفيذنا
ً
1
2
3

4
5
6

نختار قطعة من اخلشب حسب املوجود.
نختار أحد الرموز أو العالمات اخلاصة بالسالمة املرورية ونرسمه على سطح قطعة اخلشب بشكل
زخرفي مبسط باستخدام أنواع التكرارات املعروفة.
للحفر البارز يوضع اإلزميل بشكل عمودي على األجزاء احمليطة باخلطوط املرسومة و ُي ْطرق عليه
باملدق ،أما احلفر الغائر فيوضع اإلزميل بشكل عمودي على اخلطوط املرسومة ذاتها و ُي ْطرق عليه
باملدق.
بواسطة املفك واملدق يزال اخلشب غير املرغوب فيه.
يس ّوى السطح احملفور باستخدام املبارد املختلفة.
تُن ّعم األجزاء الغائرة والبارزة بالصنفرة الورقية.
التصميم ُيرسم أو ًال ،ثم ُينقش بار ًزا.

الشكل (:)93طريقة تنفيذ اإلشارات باحلفر على اخلشب.
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نشـاط ()1
سنتعاون في حصص الفراغ والنشاط مع زمالئنا وجنمع القطع التي مت حفرها على
لوح مناسب من اخلشب ،وسنكمل العمل بإضافة خطوط طولية أو عرضية على
أرضية اللوحة ،مسترشدين بالشكل (.)94

الشكل ( )94جتميع اإلشارات في عمل جماعي.

نشـاط ()2
وردت هذه الصورة في الشكل
( )95في كتاب (اجلنادرية ماض
وحــاضــر) ص 56عــام 1419هــــ
ويظهر فيها خامة اخلشب وأدواته،
التي تستخدم في عمل الصحاف
والــقــداح ،لنبحث فــي القواميس
الــعــربــيــة عــن معنى املصطلحني
(الصحاف والقداح).

الشكل ( )95نحات شعبي يقوم بنحت القداح اخلشبية.
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نشـاط ()3
صحفة من اخلشب .الوحدة الزخرفية في
منطقة املركز يطلق عليهــا (شيراز سداسي)،
ولها حجالن ،وجدارها اخلارجي مق ّعر ومائل
إلى اخلارج .لنحصل على منتج شعبي آخر من
اخلشب ونصفه بدقة.

الشكل ( )96منتج شعبي من اخلشب.

نشـاط ()4
في ظل التوجهات احلديثة لتحقيق رؤية  ،2030وجهت احلكومة الرشيدة في اململكة
العربية السعودية جهودها لتتولى أحد الهيئات احلكومية مسؤولية دعم وتنمية التراث
الوطني ورفع مستوى االهتمام والوعي به وحمايته من االندثار ،ابحث /ـي عن مسمى
تلك اجلهة ودورها في دعم وتشجيع األفراد واملؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير
احملتوى في القطاع ودعم احلرفيني العاملني به.
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الوحدة الثالثة
الموضوع الثاني:
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قبل اختراع أنواع الصمغ املختلفة ومواد التثبيت املعروفة حدي ًثا ،استخدم اإلنسان مجموعة متنوعة
ومعقدة من الطرق واألساليب لتشبيك وتثبيت القطع اخلشبية بعضها ببعض.
سمى بطرق الوصل والتعاشيق اخلشبية ،وهي عدة أنواع ،منها:
من هذه الطرق واألساليب ما ُي ّ
أوالً :الوصالت بشكل ()T
 -١وصلة ( )Tبواسطة املسامير:
تستعمل هذه الوصلة بكثرة في إطــارات النوافذ واألبــواب ،حيث تن ّفذ بتثبيت القطع املراد
وصلها مبسامير من اخلارج ،مع احلرص على دقة التعامد.

الشكل ()97
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 -٢وصلة ( )Tبواسطة مث ّبتات معدنية:
مهما ،أو التي حتتاج إلى
تستعمل هذه املث ّبتات في األماكن التي ال يكون فيها مظهر الوصلة ًّ
بعيدا عن حواف أو أطراف اخلشب من ًعا
إظهار وجه واحد فقط ،كما يجب أن يتم التثبيت ً
للتلف.

الشكل ()98

 -٣وصلة ( )Tاملدموجة:
وشيوعا وأكثرها قدرة على حتمل القوى املختلفة؛ ألنها موجودة داخل
انتشارا
وهي أكثر الطرق
ً
ً
األضالع اخلشبية نفسها ،وهي حتمل بعضها وتلتحم بطريقه متقنة ودقيقة.

الشكل ()99
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ثان ًيا :وصالت التلسين العمودي
يتميز هذا النوع من الوصالت بأنه أكثر صالبة ومتانة ،وهو يتطلب عناية كبيرة في التنفيذ،
وأكثر استخداماته تثبيت أرجل ومساند املقاعد بوجه عام.

الشكل ()100

ثال ًثا :وصالت الشق واألخدود
وهي وصالت بسيطة ،أكثر استعماالتها في تصنيع األدراج بكل أشكالها وأحجامها وأنواعها.

الشكل ()101
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راب ًعا :وصالت اللسان ونقرات التعشيق
تتميز وصالت اللسان بجودتها العالية في تثبيت قطع األثاث وفي صناعة اإلطارات اخلشبية
الثقيلة.

الشكل ()102

خامسا :وصالت األوتاد ونقرات التعشيق
ً
وهي وصلة صلبة ،يتم فيها
جمع القطع على إطــار خشبي
ثــقــيــل ،بــعــد تثقيبه إلدخ ــال
األوتاد فيه.

الشكل ()103
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المطلوب:
عمل إطار مبتكر بوصالت التعاشيق اخلشبية.

خطوات التنفيذ
1

مناسبا.
إطارا خشب ًّيا
نختار ً
ً

الشكل ( )104منوذج إلطارات خشبية.

نفصل الوصالت املوجودة في اإلطار.

2

اخلطوة ()2

اخلطوة ()1
3

نــغ ـ ّيــر شــكــل واجتـــاهـــات األضـــاع
بتركيب وتنظيم جديد.

اخلطوة ()3

4

نــثـ ّبــت األج ـ ــزاء واألض ـ ــاع لــإطــار
بالشكل اجلديد.

اخلطوة ()4
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نشـاط ()1
لقـد تــعــرفنا عــلى أنــواع وأشـكال
طــرق الــوصــل والتعاشيق اخلشبية،
مبســاعدة األســرة نـــحاول أن جنــمع
عد ًدا من الوصالت.
نقوم بتكوين عمل فني ّ
مسطح وعمل
مجسم آخر بالقطع والوصالت التي مت
ّ
جتهيزها مسبقًا.

الشكل ( )105وصالت مختلفة.

نشـاط ()2
نتحدث عن طرق الوصل املوجودة في أثاث منازلنا.
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تقومي الوحدة:
السؤال:

1
2

3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13

ضع/ـي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة
فيـما يأتي:
تنفذ تقنية احلفر على اخلشب في األشكال املسطحة أو املجسمة بطريقة البارز أو الغائر) ( .
( )
			
احلفر الغائر هو إزالة جزيئات اخلشب التي حتيط بالعنصر املراد إبرازه.
( )
				
احلفر البارز هو إزالة جزيئات اخلشب من العنصر املراد إغارته.
( )
يتكون اخلشب من خاليا وألياف تتخللها فراغات هوائية			.
صلدا ولين ًا في البعض اآلخر) ( .
يؤثر اختالف التركيب اخللوي للخشب على سماكته مما يجعله ً
( )
						
من أنواع التعشيق لربط اخلشب تعشيق .L
( )
يحتاج النجار إلى ربط قطع اخلشب بعضها ببعض لصنع األبواب واألثاث		.
( )
				
تستخدم وصالت الشق واألخدود في تصنيع األدراج اخلشبية.
تستخدم وصالت النقرات واللسان في تصنيع وتثبيت قطع األثاث واإلطارات اخلشبية الثقيلة) ( .
( )
تتميز وصالت التلسني العمودي بأنها أكثر صالبة ومتانة				.
( )
		
يعتبر شجر الزان والبلوط من أهم األشجار التي يستخرج منها اخلشب اللني.
( )
		
يعتبر شجر األرز والصنوبر من األشجار التي يستخرج منها اخلشب الصلب.
( )
يعتبر العصر العباسي من أهم العصور واحلضارات التي تطورت فيها صناعة األثاث.
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الوحدة الرابعة
مجال الطباعة

205

نتوقع من الطالب/ـة يف نهاية الوحدة:
 1التعرف على صباغة العقد والربط عند بعض الشعوب التي اشتهرت بـه.
 2اإلملـــام بطــرق الطبــاعــة بالربـــط.

 3التعــرف على اخلــامــات املستخــدمـــة وخصــائصهـــا.
 4الطبع بإحدى أساليب طباعة العقد املختلفة.

 5استخدام بعـض املصطلحات الفنية في وصف وحتليل القيـم الفنية في األعمال املطبوعة.
 6إدراك القيـم اجلماليـة والتحدث عنهــا في أعمـال الطباعـــة.

 7املشاركة في اختيار األعمال اجليدة ،وعرضها في معرض املدرسة أو الفصل.
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الوحدة الرابعة :مجال الطباعة

املوضوع :صباغة العقد والربط.
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الوحدة الرابعة
الموضوع:
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من الطرق القدمية التي استخدمت في تلوين األقمشة وزخرفة املنسوجات ،واشتهرت صباغة العقد
والربط عند شعوب جنوب شرق آسيا وانتشرت من هناك إلى أنحاء الشرق والغرب.
املسمى؛ ألنها تعتمد على ربط
وقد ُعرفت صباغة العقد والربط في كليات الفنون التطبيقية بهذا ّ
القطع القماشية باخليوط ،أو احلبال املشمعة وشدها للحصول على املناعة ،وعزل أجزاء من القماش
عن األلوان بعد غمرها في الصبغة ،إلحداث تأثيرات مختلفة وعشوائية ،حيث تتميز التأثيرات الناجتة
بهذا النوع من الصباغة بعدم التطابق ،ألنه يصعب احلصول على تأثيرات متماثلة ،مما يسهم في
إنتاج معاجلات لونية جديدة ومختلفة ،وميكن استخدام ألوان متعددة في هذه الطريقة في وقت
واحد.

نشـاط ()1
من خالل دراستنا في السنوات السابقة ،تعرفنا على أنواع مختلفة من الطباعة
فلنكتب تعريفًا في حدود سطرين عن مفهوم الطباعة.

نشـاط ()2
لنقم بزيارة غرفة مصادر التعلم باملدرسة ونبحث عن مناذج طباعة لشعوب مختلفة
من العالم  ،ثم قدم /ي نبذة مختصرة عن مميزات كل منها من حيث (األلوان،
الزخارف املستخدمة ،توظيف القطع الطباعية).
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عملية الربط والصباغة
عملية الربط هي املرحلة التي يراد بها عزل أجزاء
من القماش عن ألوان الصبغة التي يصبغ بها القماش
في حمام الصبغة ،ويتم من خاللها حتديد خطوط
التصميم ونوعه ،وتتم عملية العزل بواسطة اخليط
أو املطاط ،الشكل (.)106
ويؤثر ُسمك اخليط وعدد الربطات وحجمها على
شكل التصميم النهائي ،وتتعدد أساليب الربط
وتتنوع ،وكل أسلوب منها يعطي تأثيرات مختلفة،
خاصة مع استخدام ألوان متعددة في وقت واحد.

الشكل ( :)106أنواع مختلفة خلامات مستخدمة في الربط.

أساليب الطباعة بالعقد المختلفة
يوجد عدد من الطرق إلحداث تأثيرات زخرفية متنوعة على األسطح الطباعية ،ومن أشهرها اآلتي:
1
2
3
4

الطي ويكون بعدة طرق منها:
ب -الطية املركزية.
أ -الطية األساسية.
التكسير باملشابك.
الربط بالعقد واألشكال :منها:
ب -الربط بالعقد.
أ -الربط احللزوني.
الربط بالسراجة.

ج -الطية املركزية املتصلة من النصف.
ج -الربط بعقد األشكال.

 -١الطي:
وهي العملية التي يتم بها ثني وتطبيق القماش ،حيث يبسط القماش على منضدة ،ثم
يقسم إلى طيات أو ثنيات منتظمة بعد حتديد عرض الطية بالقلم الرصاص ،ثم يطبق القماش
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على امتداد العالمات ،مع مالحظة أن الطيات الرأسية تنتج تأثيرات لونية أفقية والعكس
صحيح ،ومن أهم الطيات املستخدمة:
أ -الطية األساسية:
تتمثل في بسط القماش طول ًّيا أو أفق ًّيا وتقسيمه إلى طيات منتظمة بوضع عالمات بالقلم
الرصاص ملقاس الطية ،ثم يطبق القماش في اجتاه أفقي أو رأسي حسب الرغبة ،الشكل (.)107

الشكل ( :)107الطية األساسية.

ب -الطية املركزية:
يتم بسط القماش وتقسيمه إلى جزأين من النصف ،ثم التطبيق فيكون اجلزآن متساويني،
الشكل (.)108

الشكل ( :)108الطية املركزية.
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ج  -الطية املركزية املتصلة من النصف:
يقسم فيها القماش إلى أربعة أقسام متساوية ،ثم ُيثنى اجلزء األول على الثاني ،كما ُيثنى
اجلزء الرابع على الثالث ،ليصبح لدينا جزآن متساويان وهما في الطرفني ،أما اجلزء األوسط
فمساحته تساوي مجموعة مساحة الطرفني ،الشكل (.)109

الشكل ( :)109الطية املتصلة من النصف.

 -٢التكسير بالمشابك:
كما ميكن استخدام بعض البدائل
في الطي ،مثل مشابك الغسيل التي
يتم تثبيت الطيات بها أو ربطها؛
ممــا يعطي تأثيرات لونية مختلفة
وجميلة ،الشكل (.)110

الشكل ( :)110التكسير باملشابك.
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 -٣الربط:
يتم العزل في هذه الطريقة بلف احلبال أو اخليوط املشمعة بأحكام حول القماش ،ثم غمسها
في محلول الصبغة وفكها بعد ذلك ،فتظهر األماكن التي مت عزلها بلون القماش األصلي ،ومن
أهم الطرق املستخدمة في الربط والعقد:
أ -الربط احللزوني:
يتم اختيار منطقة في النسيج وربطها بطرف اخليط ثم لف اخليط حول النسيج بشدة
وبشكل حلزوني ممتد ،الشكل (.)111

الشكل ( :)111الربط احللزوني.

ب -الربط بالعقد:
يتم عقد القماش بعقد مشدودة متكررة من نفس القماش دون استخدام اخليط ،وميكن أن
تكون العقد متتالية أو موزعة حسب الرغبة أو التصميم ،الشكل ( :112أ ،ب).

الشكل ( :112أ ،ب) :الربط بالعقد.

212

ج -الربط بعقد األشكال:
تعتمد طريقة الربط هنا على وضع أجسام صلبة كالكرات الصغيرة أو قطع النقود املعدنية أو
احلصى الصغيرة..إلخ ،ثم ربطـها بإحكام ،مع العـلم بأن شــكل اجلســــم املستخدم وحجمه له
دور في إحداث التأثيرات الزخرفية الناجتة ،إضافة إلى تأثير سمك اخليط املستخدم في الربط،
الشكل (.)113

الشكل ( :)113الربط بعقد األشكال.

 -٤الربط بالسراجة:
تختلف طرق استخدام السراجة باختالف الغرز املستخدمة على القماش؛ حيث يتم عمل
الغرز باخليط على مسارات خطية مرسومة ،ثم شد اخليط وربــط قطعة القماش بإحكام،
والسراجة أنواع ،مثل :السراجة اجلارية ،السراجة املتصلة ،وسراجة اللف ،الشكل (.)114
سراجة جارية

سراجة متصلة

سراجة اللف

الشكل ( :)114أنواع السراجة.

مناذج متنوعة من املسارات اخلطية املنفذة بغرز السراجة اجلارية.

الشكل ( :)115مناذج ملسارات خطية بالسراجة.
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األسطح الطباعية
استخدم اإلنسان املنسوجات منذ القدم كأسطح طباعية ،أجرى عليها عملية الصباغة والطباعة
في العالم اإلسالمي.
وقد وجدت منسوجات أثرية ذات قيمة تاريخية وفنية عالية ،نعرض منها النماذج اآلتية،
األشكال (:)117 ،116

الشكل ( :)116قطعة نسيجية
أثرية من اليمن مصبوغة بالزعفران.

الشكل ( :)117رداء رجالي من
تركستان.

القيم الفنية والجمالية في طباعة الربط
يظهر في طباعة الباتيك إمكانيات فنية وجمالية عالية ومتنوعة ناجتة من تغلغل الصبغة
أثرا خط ًّيا أو مسـاحات متدرجة في التلوين بلون واحد ،أو ألوان متعددة،
داخل القماش؛ لتترك ً
وتشعيبات لونية ناجتة من تداخل األلوان بعضها ببعض؛ فتظهر كهاالت مشعة شفافة بأشكال
عفوية على شكل بقع أو خطوط ومتوجات أو مساحات حرة ،يظهر فيها التدرج اللوني من الفاحت
للغامق والعكس ،ويؤثر في ذلك اختالف أساليب الربط ونوعية النسيج واأللوان.
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نشـاط ()3

أمامك مناذج طباعية بالعقد
والربط ،اكتب/ي عن
القيم الفنية واجلمالية في
الشكل ( .)118

الشكل ( :)118مناذج طباعية متنوعة بالعقد والربط.

خصائص المنسوجات المناسبة لطباعة العقد
يتأثر اإلنتاج الفني لطباعة العقد بنوع النسيج ،وهناك خصائص ضرورية يجب أن تتوفر في األنسجة
املستخدمة في الطباعة للحصول على نتائج لطباعة لونية ناجحة ،ومن أمثلة املنسوجات التي ميكن
تطبيق طباعة العقدة عليها :القطن بأنواعه ،مثل (التيل ،الكتان..إلخ) .وكذلك احلرير والصوف،
وهذه اخلصائص هي:
1
2
3

ألوانها فاحتة؛ للتأكيد على خاصية الشفافية في ألوان الصبغات.
قابليتها لتشرب الصبغات.
بعض األقمشة يحتوي على مواد نشوية متنع تغلغل الصبغة في القماش ،ولذلك يجب غسلها
قبل تطبيق الطباعة عليها.
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ما هي الصباغة؟
هي مجموعة العمليات التي تؤدي إلى تلوين األنسجة عن طريق تغلغل الصبغة فيها ،وهي مرحلة
والصباغة حرفة قدمية استخدمت في صبغ املنسوجات
مهمة من مراحل تطبيق طباعة الباتيكّ .
املختلفة وصبغ اخليوط قبل نسجها ،وقد مارستها ّ
الصني والهند ،وانتقلت إلى مصر
الشعوب في بالد ّ
في املالبس األثرية امللونة التي وجدت في قبور املصريني القدماء قبل امليالد بآالف السنني .وتتميز
األصباغ املستخدمة في عملية الطباعة بالشـفافية ،أي أن صباغة لون فوق لون آخر سوف تنتج لو ًنا ثال ًثا
وتعتمد عملية الصباغة على طبيعة األنسجة ونوعية الصبغات املستخدمة فيها ،وتختلف التأثيرات
اللونية الناجتة من الطباعة باختالف أساليب الربط ،ودرجة تسرب الصبغة بني ألياف األنسجة؛ لذلك
ال بد أن تكون الصبغات املستخدمة في طباعة الربط سائلة ،أي حتتوي على نسبة كبيرة من املاء
متكنها من االنتشار في األنسجة.
وقد انتقلت حرفة الصباغة إلى
اجلزيرة العربية عن طريق القوافل
التجارية ،وظهرت في مكة واملدينة
كحرفة وخصص لها سوق ُس ّمي
سوق الصباغني ،كما استخدمت
نــســاء مــكــة ومــنــطــقــة الــهــدا في
الطائف طريقة الربط باألشكال
املجمعة في زخرفة املنسوجات
الشكل ()120
الشكل ()119
بــعــد عــقــدهــا بــأســلــوب زخــرفــي
يظهر بعد االنــتــهــاء مــن عملية
الصباغة باستخدام نبات النيلة
الذي يعطي اللون األزرق ،وتظهر
طريقة صباغة القطع في األشكال
(.)122،121،120،119
الشكل ()121
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الشكل ()122

وقد عرف اإلنسان منذ القدم الصبغات واستخدم عناصر طبيعية من البيئة في إنتاج صبغات
متنوعة ،منها ما يأتي:
الصبغات النباتية
وهي من مـصدر نبـاتي ،ومن أمثلتـها:
اللـون األزرق الناتـج من أزهـــار النيلــــة،
اللـــون األصفر من نبات الزعفران ،اللون
األحمر من البنجر ،اللون البرتقالي من
قشور البصل ،الشكالن (.)124 ،123

زعفران اخلريف
الشكل ( :)123زعفران اخلريف.

بصل
الشكل ( :)124قشور البصل.

الصبغات الحيوانية
وهي من مصدر حيواني ،ومن أمثلتها :القشور التي على ظهر أنثى دودة القرمز ،وهي حشرة
مزخرفة تعيش على أوراق شجيرات الصبار ،وتعطي الدودة صبغة ذات ألوان مختلفة باختالف نوع
املثبت املستعمل.
الصبغات المعدنية
استعملها قدماء املصريني ،ووجدت في مقابرهم ،وتختلف عن الصبغات الطبيعية ،وهي ال تتوفر
في األسواق بل يجب على الصباغ إعدادها في املعامل .من أشهر العناصر التي تصلح إلنتاج الصبغات
أكسيد النحاس للحصول على صبغة خضراء ،ومعدن الالزورد للحصول على صبغة زرقاء.
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الصبغات الحديثة
نظرا لسهولة احلصول عليها
بدأ االستغناء عن الصبغات املختلفة عند ظهور الصبغات احلديثة؛ ً
وثبات ألوانها وسهولة تطبيقها وتوفرها بدرجات لونية متعددة ،الشكل (.)125

الشكل ( :)125صبغات حديثة.

نشـاط ()4
جرب/ـي احلصول على صبغات لونيه من النباتات في بيئتك.
َ
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كيفية إعداد الصبغة
توضع الصبغة في وعاء عميق ال يتآكل كالزجاج أو االستانلس ستيل ،ويضاف إليها قليل من املاء
معتدل احلرارة ،ويتم عجنها بتحريكها بشكل دائري باستخدام ملعقة بالستيكية؛ لتك ّون محلو ًال
متجانسا،ثم يضاف إليها املاء باملقادير احملددة ،الشكل ( :126أ ،ب).
ً

الشكل ( :126أ ،ب) :إعداد الصبغة.

لنالحظ:
1
2

يتم إعداد الصبغات بقراءة التعليمات املكتوبة عليها ،بسبب التنوع واختالف إعدادها
باختالف املنتج.
يجب استخدام كمية أقل من املاء أثناء جتهيز صبغة سوداء.

اإلعداد لتطبيق طباعة العقد
جتهيز النسيج :بعد جتهيز الصبغة يجهز النسيج املراد طباعته بغسله إلزالة النشا إذا وجد فيه حتى
اليعزل الصبغة عن القماش.
التصميم :يجب وضع تصميم مبدئي ألماكن الربط وتخيل التأثيرات الطباعية املرغوب إنتاجها،
باإلضافة إلى حتديد درجات األلوان املستخدمة و الناجتة من تداخل األلوان.
الربط :اختيار نوع الربط املرغوب وتطبيقه على قطعة النسيج ،مع إمكانية استخدام أكثر من طريقة
من طرق الطباعة بالعقد والربط (الطي ،العقد ،السراجة).
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تطبيق الطباعة بالربط
تتضمن عملية الطباعة بالربط إمكانيات فنية وجمالية ناجتة من التداخالت اللونية التي يصعب
تكرارها؛ مما ينتج تأثيرات زخرفية لها إشعاعات عشوائية متجددة تنطلق من التصميم األساسي،
وذلك لعدة أسباب ،منها :نوع األلياف املكونة للقماش ،وطرق العقد وعددها ،ودرجة تشرب
الصبغة في القماش ،ويتم تطبيق الطباعة بغمر القماش في الصبغة؛ إما جزئ ًّيا أو كل ًّيا ،وفي حالة
احلاجة إلى مادة مثبتة لأللوان يضاف امللح أو اخلل ،مع العلم بأن معظم الصبغات احلديثة ال تتطلب
إضافة مواد مثبتة لأللوان.
تنفيذ طباعة العقدة
1
2

(أ) يتم جتهيز الصبغة وإضافة امللح كمثبت( .ب) جتهيز النسيج بعدة عقد باألساليب
السابقة.
للحصول على طباعة ناجحة تُغمر قطعة القماش في الصبغة ملدة (15د) إما جزئ ًّيا أو كل ًّيا
حسب التصميم ،الشكالن (.)128 ،127

الشكل (:)127
غمر كلي.
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الشكل (:)128
غمر جزئي.

3
4

يتم إخراج القطع من الصبغة والتخلص من الصبغة الزائدة.
يتم جتفيف قطع الطباعة إما بنشرها أوميكن التسريع بجفافها باستخدام مجفف الشعر أو املكواة،
الشكل (.)129

الشكل ( :)129مرحلة التجفيف.

5

يفك الربط وتكوى القطعة لتثبيت اللون،
بعد ذلك ميكن غسل القطعة إلزالة الصبغة
الزائدة ،وجتفف وتكوى مرة أخرى ،وهكذا
تصبح جاهزة للتوظيف ،الشكل (.)130

الشكل ( :)130مرحلة الكي.

221

تكوين جمالي بالطباعة
ميكن إعداد تكوينات جمالية من نتائج الطباعة ،وذلك باستخدام أكثر من أسلوب من أساليب
طباعة الربط ،ويتم ذلك بعدد من اخلطوات.
خطوات طباعة الربط بأساليب مختلفة:
 1اخلطوة األولى:
إعداد تصميم مبدئي يساعد على حتديد
أساليب الربط املستخدمة وتوزيع األلوان
املناسبة للموضوع املختاركما في الشكل
اخلطوة ( :)1تصميم مجموعة أشجار.
(.)131
الشكل ()131

2

اخلطوة الثانية:
اختيار األلوان املناسبة لعناصر التصميم.

3

اخلطوة الثالثة:
املجمعة،
تنفيد أنواع الربط املختلفة املناسبة للتصميم ،مثال (السراجة) ،الربط باألشكال
ّ
الشكالن(.)133 ،132

اخلطوة ( :)2إعداد السراجة والعقد.
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اخلطوة ( :)3بعد االنتهاء من إعداد السراجة
وربط األشكال.
الشكل ()133 ،132

4

اخلطوة الرابعة:
صـبـاغــة النسيج بـتوزيـع األلـــوان التي
تساهم في إبراز موضوع التصميم ملدة
( 15د) الشكل (.)134

5

اخلطوة اخلامسة:
يتم توزيع اللون باستخدام الفرشاة أو الغمر
مبا يتناسب مع التصميم ،الشكل (.)135

6

اخلطوة السادسة:

اخلطوة ( :)4الصباغة وتوزيع اللون.
الشكل ()134

تترك القطعة لتجف متا ًما ،ثم يفك الرباط.

7

اخلطوة ( :)5توزيع اللون على قطعة النسيج.
الشكل ()135

اخلطوة السابعة :تكوى القطعة بعد إزالة الربط؛ لتظهر نتائج األلوان على التصميم الطباعي،
الشكل ( ،)136ثم توظف ،كما يظهر في الشكل (.)137

اخلطوة ( :)6كي القماش بعد الطباعة.
الشكل ()136

اخلطوة ( :)7توظيف الطباعة.
الشكل ()137

223

الطباعة في استخداماتنا الحياتية
في ظل التطورات الصناعية السريعة التي نعيشها في عصرنا احلالي ،تطورت فنون الطباعة بعد أن
تدخلت اآلالت واألجهزة التقنية في إنتاج األنسجة وتلوينها وزخرفتها ،ومع انتشار األنسجة املطبوعة
في األسواق وتوظيفها آل ًّيا على شكل قمصان وأثواب ،ومفارش وغيرها من االحتياجات اليومية،
لكن تظل القطع املنتجة يدو ًّيا محتفظة مبا مييزها عن القطع املنتجة آل ًّيا؛ حيث يظهر فيها إبداع الفنان
وقدراته اخلاصة في اختيار األلوان ،إضافة إلى تفرد املنتج وصعوبة تكراره.
كما ميكن تطبيق الطباعة اليدوية بالعقدة كذلك على املنسوجات املوظفة ،مثل القمصان والثياب،
كما ميكن توظيف القطعة بعد طباعتها ،كما يظهر في الشكل (.)138

الشكل ( :)138مجموعة من األفكار لتوظيف القطع املطبوعة بطريقة ربط العقد.
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تقومي الوحدة:
السؤال األول:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ضع/ـي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة
فيـما يأتي:
اشتهرت طباعة العقد والربط عند شعوب جنوب شرق آسيا (أندونيسيا) وانتشرت من هناك
( )
إلى أنحاء الشرق والغرب								.
عملية الربط هي املرحلة التي يراد بها عزل أجزاء من القماش من ألوان الصبغة التي يصبغ بها) (.
( )
			
يؤثر ُسمك اخليط وعدد الربطات وحجمها على شكل التصميم النهائي.
تعتبر طباعة العقد والصباغة من الطرق القدمية التي استخدمت في تلوين األقمشة وزخرفة
( )
							
			
املنسوجات.
من أشهر طرق الطي ،الطية األساسية ،والطية املركزية ،والطية املركزية املتصلة من النصف) ( .
( )
				
خصائص املنسوجات املناسبة لطباعة العقد تكون ألوانها فاحتة.
( )
					
التكسير باملشابك من أساليب الطباعة بالعقد املختلفة.
الطية األساسية يقسم فيها القماش إلى أربعة أقسام متساوية ،ثم يثنى اجلزء األول على الثاني
( )
كما يثنى اجلزء الثالث على الرابع							.
يوجد عدد من الطرق إلحداث تأثيرات زخرفية متنوعة على األسطح الطباعية ،ومن أشهرها
( )
						
الطي بالتكسير باملشابك ،والربط بالسراجة.

السؤال الثاني:

ما هي أنواع الصبغات؟
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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المشروع الفصلي
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أهداف المشروع الفني (الفصلي)
 -1إكساب الطالب/ـة مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية.
 -2إكساب الطالب /ـة القدرة على رسم تصاميم إبداعية للتعبير عن مشكالت أو قضايا أو أفكار
ومشاهدات حياتية.
-3تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب/ــة.
 -4منح الطالب /ـة القدرة على حتديد متطلبات تنفيذ األفكار املفاهيمية من اخلامات واألدوات
املستخدمة في العمل الفني.
 -5تشجيع الطالب/ــة على التفكير بطريقة غير مألوفة من خالل تعريفه بالفن املفاهيمي.
 -6دمج بني املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي بتطبيق فكرة مفاهيمية في
املشاريع الفنية لدى الطالب/ـة.
 -7تبادل اخلبرات الفنية بني الطلبة في املشاريع الفنية اجلماعية.
 -8دعم االجتاهات اإليجابية لدى الطالب نحو اإلبداع والتفكير اإلبداعي.
 -9مناقشة العالقات بني القيم التشكيلية املتوفرة في األعمال الفنية التي ينتجها الطالب/ـة.
 -10التعبير عن االنفعاالت الوجدانية ،ومالحظة املعاني التعبيرية في الشكل واللون والتجسيم في
العمل الفني.
 -11إكساب الطالب/ـة القدرة على التشكيل باخلامات املتعددة في اإلنتاج الفني.
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اأ�سباب عدم التنفيذ:
ُنــفذ

مل ُينـفـذ

....................................

المصطلحات
البطانة :عبارة عن طينة معجونة ناعمة ممزوجة باملاء ،بحيث يكون قوامها كالكرمي ،وتشكل الطبقة
الرقيقة التي تُطلى بها املشغوالت الصلصالية قبل تسويتها ،فتلتصق بها التصاقًا تا ًّما.
حالة جت ّلد :عبارة عن املرحلة التي يتصلب فيها الطني ويتعذر ثنيه دون كسره.
أكاسيد :عبارة عن عناصر معدنية طبيعية تستخدم في فن اخلزف كمواد ملونة خللطات البطانات
الطينية والطالءات الزجاجية ،وكل أكسيد يعطي لو ًنا ممي ًزا ،وتختلف درجة اللون بتغيير نسبة األكسيد.
التخمر :عبارة عن عملية كيميائية تتفاعل فيها العناصر املكونة للبطانة ،ويتحقق التخمر بتخزين
البطانات في أوعية محكمة الغلق ،على أال تستخدم قبل ثالثة أيام من عملية التركيب واحلفظ،
وتستمر صالحية االستخدام إلى سنوات عدة.
التجفيف :إحدى مراحل العمل اخلزفي وهي املرحلة التي تسبق عملية التسوية وفيها تتخلص
كامل قبل وضعها للتسوية األولــى؛ حتى تضمن
املشغوالت الطينية من كمية املاء وجتف جفافًا ً
سالمتها وعدم تهشمها داخل األفران.
 التسوية :فيها تتحول املادة الصلصالية إلى مادة جديدة صلبة متماسكة ،مختلفة في لونها عناملادة األصلية بفعل حتوالت كيميائية.
 حوامل حرارية :عبارة عن أشكال متعددة من طينات حرارية صلبة تستخدم حلمل املشغوالتاخلزفية داخل األفران ،لوقايتها ،وكذلك حلمل األرفف.
 اآليتان :هو أحد املعادن املستخدمة في مجال التشكيل الفني حيث استخدم في األغراض النافعةكاألعمال التجميلية واحللي والتحف املنزلية.
 التلبيس :هو عبارة عن تغطية النموذج املراد تلبيسه بخامة اآليتان بحيث يظهر جميع تفاصيله. اخلشب :عبارة عن مادة جامدة صلبة ،توجد حتت حلاء األشجار وقد أدى التركيب الكيميائيواخلواص الطبيعية للخشب إلى جعله أحد أهم املوارد الطبيعية.
 اخلشب الصلد (الصلب) :عبارة عن أشجار قوية ومتينة وشديدة التحمل ،أوراقها مفلطحةوعريضة ،وهذا النوع في معظمه تسقط أوراقه في اخلريف وتنمو في الربيع .يتميز بارتفاع أسعاره في
األسواق العاملية ،وهو ثري باأللوان واخلطوط والتعاريج.
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وغالبا ما تكون إبرية ،وهذا
 اخلشب ّاللي :عبارة عن أشجار تكون لها عاد ًة أوراق صغيرة وقاسيةً ،
النوع في معظمه يحتفظ بأوراقه طول العام .كما يتميز بانخفاض أسعاره ،وكثرة تواجده في األسواق،
كما أنه سهل النشر والثقب والصقل والتشغيل ،ويستخرج من شجر (الصنوبر وا َألرز والراتنجي).
املجسمة
 احلفر على اخلشب :عبارة عن عملية فنيـة تقنية تنفذ في األشكال املسطحة أوّ
بالتشكيل البارز أو الغائر وباستخدام أدوات خاصة باحلفر.
 احلفر البارز :عبارة عن إزالة جزيئات اخلشب التي حتيط بالعنصر املراد إبرازه بارتفاع محدد. احلفر الغائر :إزالة جزيئات اخلشب من العنصر املراد إغارته إلى عمق محدد.معي ولها يد قوية إما باخلشب املتني أو احلديد.
 املطرقة :عبارة عن أداة من الصلب املصبوب بشكل ّ الكماشة :عبارة عن ساقني من الصلب ينتهيان بفكني يتحركان حول مسمار محوري ،ولهامقاسات مختلفة.
 الدقماق :عبارة عن أداة من أدوات النجارة ،ويصنع في أغلب األحيان من خشب الزان. املنشار :عبارة عن أداة من أدوات النجارة ،ويتكون من مقبض وقطعة من الصلب أو الصفيحاملسنن بأشكال وأحجام ِ
وحدة متنوعة.
 السنفرة الورقية :عبارة عن سطح ورقي مغطى بطبقة من حبيبات الزجاج أو احلصى ،ولهامقاسات مرقمة مختلفة تب ًعا حلجم احلبيبات.
 املبرد :عبارة عن أداة من أدوات النجارة ،ويصنع عاد ًة من الصلب القاسي ،وله نتوءات صغيرةحادة أو خطوط خشنة ،وله أشكال متنوعة ،منها املبرد اخلشابي واملبرد احلديدي ومبرد ذيل الفأر.
 اإلزميل :عبارة عن أداة من أدوات النجارة ويتكون من يد مصنوعة من اخلشب أو البالستيك،وسالحه مصنوع من الصلب الصلد ،وله طرف حاد قاطع مشطوف اجلانبني مما ميكنه من احلركة بحرية
ودون تكسير اخلشب.
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منحن.
 املظفار :عبارة عن أداة من أدوات النجارة ،وله نفس مواصفات اإلزميل إال أن مقطعهٍ
 وصلة ( )Tبواسطة املسامير :عبارة عن أحد الوصالت البسيطة ،وتستعمل هذه الوصلةبكثرة في إطارات النوافذ واألبواب ،حيث تنفذ بتثبيت القطع املراد وصلها مبسامير من اخلارج ،مع
احلرص على دقة التعامد.
 وصلة ( )Tبواسطة مثبتات معدنية :عبارة عن وصلة ،وتستعمل هذه املثبتات في األماكنمهما ،أو التي حتتاج إلى إظهار وجه واحد فقط ،كما يجب أن يتم
التي ال يكون فيها مظهر الوصلة ًّ
بعيدا عن حواف أو أطراف اخلشب؛ من ًعا للتلف.
التثبيت ً
وشيوعا ،وأكثرها
انتشارا
 وصلة ( )Tاملدموجة :عبارة عن وصلة في النجارة ،وهي أكثر الطرقً
ً
قدرة على حتمل القوى املختلفة؛ ألنها موجودة داخل األضالع اخلشبية نفسها ،وهي حتمل بعضها
وتلتحم بطريقه متقنة ودقيقة.
 وصالت التلسني العمودي :عبارة عن وصالت جنارة تتميز بأنها من الوصالت األكثر صالبة ومتانة،ويتطلب هذا النوع عناية كبيرة في التنفيذ ،وأكثر استخداماته تثبيت أرجل ومساند املقاعد بوجه عام.
 وصالت الشق واألخدود :عبارة عن وصالت بسيطة ،أكثر استعماالتها في تصنيع األدراج بكل أشكالها. وصالت اللسان ونقرات التعشيق:عبارة عن وصالت تتميز بجودتها العالية في تثبيت قطعاألثاث وفي صناعة اإلطارات اخلشبية الثقيلة.
 وصالت األوتاد ونقرات التعشيق :عبارة عن وصلة صلبة ،يتم فيها جمع القطع على إطارخشبي ثقيل ،بعد تثقيبه إلدخال األوتاد فيه.
 طريقة العقد :هي األساليب املستخدمة في طباعة الربط ،وتستخدم بعض اخلامات الصلبةكاحلصى واألجسام املعدنية الصغيرة في إحداث عقد مختلفة األشكال واألحجام ،كما ميكن االستغناء
عنها واالكتفاء بربط القماش على شكل عقد محكمة.
 الصباغة :عبارة عن عملية غمر القماش في محلول الصبغة بهدف إيصال اللون إلى القماش. -الصبغة :عبارة عن مادة ملونة تأتي على شكل بودرة ملونة ،وجتهز بإضافة املاء ومادة مثبتة كامللح.
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