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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني وعلى �آله و�صحبه �أجمعني وبعد...
�صمم هذا الكتاب لإثراء معلومات الطالب /الطالبة وخرباته ومهاراته يف جماالت الرتبية الفنية املختلفة؛
حيث يرتبط مبا تعلمه يف مادة الرتبية الفنية التي در�سها يف ال�سنوات ال�سابقة ،ويوجد فيه من املعلومات
والأن�شطة ما يجعله مرجعاً �أكادميياً هاماً .وجند يف حمتوى اجلزء املخ�ص�ص للف�صل الدرا�سي الأول ثالثة
جماالت ،هي جمال الر�سم والزخرفة ،والطباعة .ويتكون كل جمال من عدة مو�ضوعات.
املجال الأول :جمال الر�سم يحتوي على ثالثة موا�ضيع على النحو الآتي:
 .1املو�ضوع الأول :اخلط اخلارجي لل�شكل.
 .2املو�ضوع الثاين :املنظور والظل والنور.
 .3املو�ضوع الثالث :اخلامات املختلفة يف اللوحات امل�سطحة (كوالج).
وقد روعي يف هذه املوا�ضيع منا�سبتها لقدرات الطالب/الطالبة ومراحل منوه اجل�سمي والعقلي واالنفعايل
واالجتماعي ،ومعاجلتها ملفاهيم �سبق لهم التعر�ض �إليها ،كما ذيلت املو�ضوعات ب�أن�شطة معرفية وتطبيقية
ت�ساعد على ت�أكيد املعارف واخلربات واملهارات املكت�سبة.
املجال الثاين :جمال الزخرفة ويتكون من مو�ضوعني هما:
 .1املو�ضوع الأول :ر�سم وحدة زخرفية النهائية.
 .2املو�ضوع الثاين :ت�صميم مبتكر النهائي للوحدة الزخرفية.
وقد روعي يف هذه املوا�ضيع �أن تكون امتداداً ملا �سبق تعلُمه وقد ا�شتملت على �أن�شطة �إثرائية معرفية وعملية .
املجال الثالث :جمال الطباعة :وا�شتمل على املوا�ضيع الآتية:
 .1املو�ضوع الأول :تناغمات لونية بالباتيك.
 .2املو�ضوع الثاين :تقنيات فن الباتيك.
 .3املو�ضوع الثالث :الباتيك املعا�صر.
ولقد مت تناول موا�ضيع ذات عالقة بطرق الطباعة بالقالب ،وتقدمي نبذة تاريخية عنها ،وطرق ا�ستخدامها
واال�ستفادة منها .كما ذيلت الوحدة الدرا�سية ب�أن�شطة �إثرائية معرفية وعملية.
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وجند يف حمتوى اجلزء املخ�ص�ص للف�صل الدرا�سي الثاين ثالث جماالت:
املجال الأول :جمال اخلزف :وا�شتمل على مو�ضوعني هما:
 .1املو�ضوع ا لأول :البالطات اخلزفية.
 .2املو�ضوع الثاين :تزجيج الأواين الفخارية.
وقدم نبذة تاريخية عن البالطات اخلزفية ،وم�ساهمة اخلزاف امل�سلم يف تطويرها وتطوير تقنياتها املختلفة
وا لأقاليم ا لإ�سالمية التي ا�شتهرت بها .كما مت تعريف بع�ض امل�صطلحات الهامة مثل م�صطلح «القي�شاين
» ،وذكر مكوناته ،و�أنواعه و�أ�شكاله وزخارفه� .أما املو�ضوع الثاين فقد خ�ص�ص لتزجيج الأواين الفخارية .وقد
ذكرت فيه �أنواع الطالء امل�ستخدمة يف تقنية الربيق املعدين ،و�أنواع «اجلليز ».
املجال الثاين الر�سم والتلوين :ويحتوى على ثالث مو�ضوعات على النحو التايل:
-1املو�ضوع الأول :الفن احلديث.
-2املو�ضوع الثاين :الر�سومات الرمزية يف ال�شعارات.
-3املو�ضوع الثالث :الإعالن والت�صميمات املطبوعة.
وقد روعي يف هذه املوا�ضيع منا�سبتها ل�سن الطالب/ة ،ومعاجلتها ملفاهيم وم�صطلحات �سابقة ،كما ذيلت
املو�ضوعات ب�أن�شطة فكرية وتطبيقية ت�ساعد على ت�أكيد املعارف واخلربات واملهارات املكت�سبة.
املجال الثالث جمال الزخرفة :ويتكون من مو�ضوعني هما:
-1املو�ضوع الأول :ت�صميم ابتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية.
-2املو�ضوع الثاين :تلوين الت�صميم االبتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية.
وقد روعي يف هذه املوا�ضيع �أن تكون امتداداً ملا �سبق �أن تعلمه الطالب/ة وا�شتملت على �أن�شطة فكرية وتطبيقية.
كما جند يف حمتوى اجلزء املخ�ص�ص للف�صل الدرا�سي الثالث ثالث جماالت:
املجال الأول :جمال �أ�شغال املعادن:
ويتكون من مو�ضوعني هما:
-1املو�ضوع الأول :ال�ضغط على املعدن.
-2املو�ضوع الثاين :تعتيق املعادن.
وقد قدمت مو�ضوعات الوحدة معلومات �إثرائية تزيد من ح�صيلة الطالب/ة العلمية ،كما ذيلت املو�ضوعات
ب�أن�شطة فكرية ،وتطبيقات مفيدة للطالب/ة.
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املجال الثاين �أ�شغال اخل�شب :وقد تناول مو�ضوعني هما:
-1املو�ضوع الأول :الأثاث اخل�شبي وتزيينه باحلفر والق�شرة.
-2املو�ضوع الثاين :احلرق على اخل�شب.
وقد تناول هذين املو�ضوعني معلومات مهمة عن طرق ا�ستخدام الق�شرة ب�أنواعها يف تزيني الأعمال اخل�شبية،
و�إحداث زخارف ذات مالم�س جميلة عليها ،وقد روعي يف هذين املو�ضوعني ت�سل�سل اخلربات واالهتمام
بخطوات التنفيذ اخلا�صة.
كما ذيلت ب�أن�شطة �إثرائية فكرية وعملية� ،سوف ت�ساعد الطالب/الطالبة ب�إذن اهلل يف ممار�سة ما تعلمه يف
املنزل واال�ستفادة من خ�صائ�ص منتج �أ�شغال اخل�شب النفعية.
املجال الثالث جمال الن�سيج :ويحتوي على:
-1املو�ضوع :ن�سيج الكليم.
وقد روعي يف �إعداد هذا املجال منا�سبته للمرحلة العمرية التي مير بها الطالب  /الطالبة والدرو�س التي
مار�سها و�أثرها يف تعزيز اخلربات التي �سبق اكت�سابها ،وقدم فيها فكرة عامة عن �صناعة الكليم وتطور الكليم
ال�شعبي و�أنواعه ،كما ا�ستعر�ض
بع�ض �أنواع ن�سيج الكليم يف الدول العربية املختلفة .والزخارف املرتبطة بالبيئات املختلفة ،وذيلت املو�ضوعات
ب�أن�شطة فكرية وعملية وتطبيقية
فما عليك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة �إال قراءة التعليمات ،واتباع اخلطوات التو�ضيحية التي يحتوي
عليها كل جمال والتي ت�ساعدك على القيام بالأن�شطة التي �سوف تكون ب�إذن اهلل مفيدة لي�س لك فقط ولكن
للأ�سرة بكاملها ،ذلك �أن تعلُّم الفن وممار�سته ي�ساهم يف تثبيت القيم وت�أ�صيل االنتماء.
ويف اخلتام ن�س�أل اهلل الكرمي �أن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا اجلهد الذي يهدف �إىل حت�سني تعلمهم وممار�ستهم
ملجاالت التعبري الفني املختلفة.
و�آخر 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 /

•ارت��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.

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

•ال �أ�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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الف�صل الدرا�سي الأول

المحتويات
الوحدة األولى :مجال الرسم

املوضوع

الصفحة

املوضوع األول :اخلط اخلارجي للشكل.

٢٣-١٢

املوضوع الثاني :املنظور والظل والنور.

٣٣-٢٤

املوضوع الثالث :اخلامات املختلفة في اللوحات املسطحة (الكوالج).

٤١-٣٤

تقومي الوحدة.

٤٢

الوحدة الثانية:مجال الزخرفة.
املوضوع األول :رسم وحدة زخرفية ال نهائية.

٥٢-٤٦

املوضوع الثاني :تصميم مبتكر ال نهائي للوحدة الزخرفية.

٦١-٥٣

تقومي الوحدة.

٦٢

الوحدة الثالثة :مجال الطباعة.
املوضوع األول :تناغمات لونية بالباتيك.

٨١-٦٦

املوضوع الثاني :تقنيات فن الباتيك.

٩٢-٨٢

املوضوع الثالث :الباتيك املعاصر.

١٠٨-٩٣

تقومي الوحدة.

املشروع الفصلي.
أهداف املشروع الفني
املصطلحات
املراجع
فهرس األشكال والصور
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١٠٩
١١٣-١١٢
١١٩-١١٤
١٢٢-١٢٠
١٢٨-١٢٣

مجال الرسم
الوحدة األولى :مجال الرسـم
مو�ضوعات الوحدة:

المو�ضوع الأول :الخط الخارجي لل�شكل.
المو�ضوع الثاني:المنظور والظل والنور.
المو�ضوع الثالث:الخامات المختلفة في اللوحات الم�سطحة
الكوالج.

ال
خ
ط
الخارجي للشكل

مجال :الرسم
الموضوع األول

)Contour Line
تعريف الخط الكانتوري ((Line

هو اخلط الذي يحدد ال�شكل من اخلارج ،ويظهر يف ر�سوم الأطفال واحل�ضارات
القدمية وي�سمى �أي�ض ًا اخلط اخلارجي لل�شكل (.)outline

تاريخ الخط الكانتوري:

اخلطوط هي من �أقدم الو�سائل التي ا�ستخدمت يف التعبري الفني حيث كان رجل الكهف
يخط ب�أ�صبعه �أو باخل�شب املحروق �أو بالطني على الأ�سطح ال�صلبة ليعرب عن الأ�شكال التي يراها
وبغ�ض النظر عما حتويه
ه��ذه ال�صور فهي عبارة
عن خطوط متنوعة وقد
ظهر اخلط الكانتوري يف
الع�صر احلجري القدمي
�سنوات قبل امليالد يف
كهف (ال�سكو) بفرن�سا,
�شكل (.)1
12

�شكل ( :)1كهف ال�سكو يف فرن�سا ونالحظ التعبري عن بع�ض احليوانات
والقوة يف اخلطوط اخلارجية للعمل.

وقد كانت ر�سومات كهف (ال�سكو) �أكرثها ملونة ولكن مل يكن هناك تدرج لوين
�سوى بع�ض اخلدو�ش اللولبية التي ت�شري �إىل فرو تلك احليوانات ،وفيما بعد نرى
قلة الألوان التي حل حملها اخلط والتحديد باللون الأ�سود �أو الأحمر ،وقد كانت هذه
اخلطوط والتحديدات تعطي قوة يف التعبري لهذه الر�سومات� .شكل ( )2و�شكل (.)3

�شكل (:)2كهف فون دي كوم حيث الرتكيز على اخلط اخلارجي للر�سم دون التلوين
وا�ستخدام لون واحد لتحديد ال�شكل.

�شكل (:)3كهف �ألتامريا يف �أ�سبانيا ونالحظ قوة اخلطوط املعربة عن العجل.
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انت�شار الخط الكانتوري:

انت�شر اخلط الكانتوري املعرب ذو ال�سمك الواحد الذي ر�سمه الفنان بيد واثقة
وب�شكل علمي يف الفن امل�صري القدمي حيث اعتمد الت�صوير امل�صري على هذا اخلط
اعتماد كلي يف الر�سم والنحت والنق�ش.

الخط الكانتوري بالجزيرة العربية:

ظهر اخلط الكانتوري يف اجلزيرة العربية يف احل�ضارات القدمية ،حيث ظهر يف
مدينة الأخدود الأثرية قرب جنران �شكل ( )4وجبل العرفاء بالطائف �شكل (.)5

�شكل (:)4كهف مبدينة الأخدود الأثرية قرب جنران باجلزيرة العربية.
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�شكل ( :)5جبل العرفاء بالطائف.

�أهمية الخط الكانتوري:

كانت – كما �سبق  -بداية الر�سم مع اخلط الذي حدد به الإن�سان
البدائي معامل الأ�شكال التي حفرها على جدران الكهوف ،ومازالت هذه
البداية ماثلة يف ر�سوم الأطفال حيث تتخذ اخلطوط اخلارجية للر�سم �أهمية
وا�ضحة .ال�شكل ( )6وال�شكل (.)7

�شكل ( :)6لوحة للطفلة حنان �أ�صيل (� )10سنوات يالحظ الرتكيز
على اخلطوط اخلارجية دون النظر �إىل القيم الفنية الأخرى.

�شكل ( :)7لوحة للطفل خالد املال (� )13سنة يالحظ الرتكيز على اخلطوط
اخلارجية مع الرتكيز على اللون وروعة التكوين.
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الخط الكانتوري في اللوحات الفنية المعا�صرة:

�أ-اللوحات العالمية:
ظهر االهتمام باخلط اخلارجي عند �أغلب فناين العامل و�أ�شهر من ا�ستخدم
اخلط الكانتوري كل من الفنان العاملي جورج روو والفنان فان جوخ والفنان بابلو
بيكا�سو �شكل (.)8
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�شكل ( :)8لوحة (املر�أة الباكية) للفنان بابلو بيكا�سو ونالحظ قوة اخلط يف التعبري.

ب -اللوحات المحلية:
اهتم �أغلب الفنانني
ال�سعوديني باخلط
الكانتوري ومنهم الفنان
عبد احلليم ر�ضوي
�شكل (.)9
نشـاط ()1

�شكل ( :)9لوحة للفنان ال�سعودي عبد احلليم الر�ضوي يت�ضح فيها
اخلط الكانتوري.

 .1هل ا�ستخدم الفنان في لوحته
�شكل ( )١٠الخط الكانتوري؟
.2ما نوع الخطوط الم�ستخدمة
في اللوحة؟
 .3اللون الأ��س��ود للخطوط هل
ينا�سب �ألوان اللوحة؟
�شكل ( :)10لوحة للفنان فا�ضل �أبو�شومي.
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تاريخ الألوان الزيتية:
ظهر فن الر�سم ب�ألوان الزيت مع ظهور املدر�سة (الفالمندية) على
يد ال�شهري (جان فان ايك) كما تعامل مع الألوان الزيتية ال�سواد الأعظم
من الفنانني يف العامل عمومًا ،ويف اململكة العربية ال�سعودية كذلك ومنذ
ظهور الفن الت�شكيلي ر�سم الفنان ال�سعودي ب�ألوان الزيت� .شكل (.)11
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�شكل ( :)11لوحة للفنان عبد اجلبار اليحيى من م�ؤ�س�سي احلركة الت�شكيلية يف اململكة.

األدوات

�أدوات الر�سم بالألوان الزيتية:
� .1ألوان الزيت :تتوفر على هيئة �أنابيب من الق�صدير ومباركات متعددة وهي
غالية الثمن ولكنها قابلة للمزج لذا ميكن عمل لوحة كاملة بالألوان الأ�سا�سية فقط
بالإ�ضافة �إىل اللون الأبي�ض واللون الأ�سود التي ال ميكن اال�ستغناء عنها وبكميات
كبرية يف الر�سم بالألوان الزيتية.
 .2فر�ش التلوين� :أغلب فر�ش الر�سم الزيتي م�صنوعة من �شعر البقر
وال�سناجب ومع التطور يف �صناعة الفر�ش �أ�ستخدم �شعر اجلمال وذيل احل�صان
و�شعر القطط وبع�ض اخلامات ال�صناعية ،وهي ثالثة �أنواع امل�ستديرة �أو املب�سطة
�أو ري�شة (ل�سان القطة) وكل فر�شة مكونة من ثالثة �أج��زاء امل�سكة اخل�شبية
والق�سم املعدين والري�ش.
 .3الرتبنتني :وهو زيت نباتي �شفاف و ي�ستخدم لتخفيف اللون وجعله لين ًا و
لتنظيف الفر�ش كما ميكن الر�سم يف الألوان الزيتية بالأنبوب مبا�شر ًة �أو ب�سكني
الر�سم.
� .4سكني الر�سم :ولها عدة �أنواع وت�ستخدم لعمل الت�أثريات واملالم�س للوحة
كما ت�ستخدم لتنظيف البالتة.
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األدوات

 .5البالتة :ولها �أي�ض ًا عدة �أنواع وهي من اخل�شب �أو البال�ستيك وت�ستخدم
ملزج اللون.
 .6لوحة الر�سم� :إما �أن تكون من اخل�شب �أوالكرتون �أو الكتان والبد من
ت�أ�سي�سها مبادة الأ�سبيداج والزنك الأبي�ض كما توجد لوحات
الكتان امل�شدود اجلاهزة يف الأ�سواق
(الكانف�س) وه��ي الأف���ض��ل ولكن لغلو ثمنها
حامل
اللوحة
ميكن جتهيزها يدوياً .كما ميكن ا�ستخدام الورق
الكان�سون املقوى.
 .7حامل اللوحة :لوح
البالتة
خ�شبي يتم رف��ع اللوحة
عليه لي�ستطيع الفنان
الر�سم عليها.
الزيت املخفف
الفر�ش

�أنبوب اللون

�شكل ( :)12بع�ض �أدوات الر�سم الزيتي.

20

نشـاط ()2

 -1ناق�ش مع زمالئك مالمح اخلط الكانتوري يف اللوحة الفنية الآتية .ال�شكل (.)13

�شكل ( :)13لوحة (املر�أة الباكية) للفنان بابلو بيكا�سو.

 -2ميكنك من خالل زيارة مواقع ال�شبكة العنكبوتية التعرف على كيفية ر�سم
لوحات زيتية باحلا�سب الآيل.
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مميزات الألوان الزيتية:

الألوان الزيتية تعد من الألوان الأكرث انت�شار ًا يف جمال الت�صوير ،وتتميز
ب�إمكانية التعديل عند حدوث خط�أ يف م�ساحة لونية ما ب�إ�ضافة عدة طبقات
لونية عليها ،وهناك �أ�سلوبني يف التلوين ب�ألوان الزيت وهما الأ�سلوب املبا�شر
وهو �أ�سلوب قدمي اعتمد عليه بع�ض الفنانني ،والأ�سلوب التخطيطي الذي
�سنتطرق له ب�شيء من التف�صيل وتنفيذنا ملهارات هذا الدر�س �سيرتكز عليه،
ورغم مزايا الألوان الزيتية �إال �أن لها بع�ض م�شاكلها ومنها ارتفاع �سعرها،
و�أنها ت�أخذ وقت كبري يف عملية اجلفاف ،وحتتاج �إىل مكان مهي�أ متاماً ,ال�شكل
(.)14

�شكل (� :)14أدوات الر�سم بالزيت.
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خطوات عمل لوحة بالألوان الزيتية� :شكل ()15
 -1ا�ستخدام قلم ر�صا�ص ناعم �أو قلم
با�ستيل لعمل التخطيط الأويل للوحة.
 -2الت�أكيد على اخلطوط الرئي�سية للوحة.
 -3تلوين امل�ساحات الكبرية ذات اللون
الواحد.
 -4تلوين امل�ساحات الأقل حجماً.
 -5تلوين تفا�صيل اللوحة.
 -6و�ضع اخل��ط املحدد للأ�شكال (اخلط
الكانتوري).

�شكل ( :)15خطوات عمل لوحة بالألوان الزيتية.

نشـاط ()3

ت�أمل الطبيعة من حولك ومن خالل درا�سة اخلط الكانتوري ،ومعرفة مميزات الألوان الزيتية.
ار�سم مو�ضوع ًا تعرب فيه عن الطبيعة مراعي ًا اخلطوط اخلارجية للأ�شكال (اخلط الكانتوري)
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مجال :الرسم
الموضوع الثاني

ال
م
ن
ظ
ور والظل والنور

منذ �أقدم الع�صور اهتم العلماء بالظواهر الطبيعية ،والعامل العربي �أبو احل�سن بن
الهيثم يعد من �أ�شهر من كتب عن هذا املو�ضوع يف منت�صف القرن العا�شر امليالدي،
ونتيجة لأبحاثه تو�صلوا �إىل القواعد والأ�س�س التي مكنتهم من درا�سة تلك الظواهر
مبا فيها من ظل ونور وفراغ وعمق وقد �أطلق على هذه القواعد ا�سم املنظور.

�أو ًال :المنظور:
يظن البع�ض �أن (ليوناردو دافن�شي) هو من اكت�شف فن املنظور �إال �أن احلقيقة
تقول �أن ن�ش�أة فن املنظور كانت
قبل ذلك على يد اليوناين
(ا�سكيلو�س) يف كتاب له �شرح
فيه نقطة التال�شي وااللتقــاء ولكـن
املنظـور بقـواعـده و�صل �إلينا عن
طريق العامل (ليون �ألريتي) عام
1436م ثم جــاء الفنان العاملي
(ليوناردو دافن�شي) وقدم �أبحاث
حول هذا املو�ضـوع �شكل (.)16
24

�شكل ( :)16لوحة لليوناردو دافن�شي ا�ستخدم فيها املنظور.

تعريف المنظور:
املنظور هو متثيل الأج�سام املرئية على �سطح منب�سط (اللوحة) ال كما هي يف
الواقع ،ولكن كما تبدو لعني الناظر يف و�ضع معني وعلى بعد معني تكرب كلما
قربت وت�صغر كلما بعدت عن العني.

قواعد المنظور:

�شكل ( :)17لوحة (غروب) للفنانة حنان البويدي.

(.)17

خط الأفق :خط الأفق هو امل�ستقيم الأفقي
ال��ذي يقع على م�ستوى عني الناظر ،وهو
يعلو وينخف�ض وفق ًا لعلو وانخفا�ض الناظر
عن �سطح الأر�ض للت�أكد من ذلك ،هنالك
طريقة ب�سيطة ميكنك تطبيقها بنف�سك .قف
على ال�شاطئ يف يوم �صحو وانظر باجتاه
البحر حيث �ستالحظ �أن ال�سماء تلتقي مع
املاء يف خط م�ستقيم على م�ستوى عينك
متاماً� .إن هذا امل�ستقيم هو خط الأفق� ,شكل

نقطة النظر والتال�شي :هي نقطة على خط الأفق تلتقي فيها اخلطوط املائلة التي
حتدد ال�شكل.
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طريقة ا�ستخدام المنظور �أثناء الر�سم:

لتحقيق املنظور من خالل الر�سم نتبع اخلطوات الآتية� :شكل (.)18
2

1

ثانيًا :على م�سافة �5سم تقريباً من
�أعلى الورقة ار�سم خط م�ستقيم
موازي حلد الورقة وهذا هو خط الأفق

أول� :إم�سك الورقة ب�شكل �أفقي
� ً
5

خام�ساً :ار�سم ثالث
خطوط
مائلة تربط بني ثالث
�أركان من ال�شكل املربع
وبني نقطة التال�شي

3

ثالثًا :ار�سم نقطة يف منت�صف هذا اخلط
وهذه هي نقطة التال�شي
6

�ساد�سً ا :ار�سم خط �أفقي
بني خطني مائلني على
امل�سافة
التي تريد �أن ميتد
ال�شكل عنده

4

رابعًا :ار�سم �شكل مربع
�أو م�ستطيل على �سبيل
املثال على الطرف
الأمين �أو الأي�سر من
�أ�سفل الورقة

7

�سابعًا :ار�سم خط
عامودي
متكمل للخط ال�سابق
وي�صل
�إىل اخلط املائل الثالث

ثامنًا :ان�سخ بقية
اخلطوط املائلة

�شكل ( :)18خطوات ا�ستخدام املنظور الب�سيط.

وهكذا ت�ستمر خطوات عمل املنظور حتى يكون �شكل ( )19هو ال�شكل النهائي
للعمل.
نقطة التال�شي
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�شكل ( :)19النتيجة النهائية خلطوات ا�ستخدام املنظور الب�سيط.

نشـاط ()1

من خ�لال اللوحة �شكل ( )20لنحدد ما
ي�أتي:
 - 1خط الأفق.
 - 2نقطة التال�شي.
 -3اخلطوط املائلة التي حتدد ال�شكل.

المنظور في الفن الإ�سالمي:

�شكل ( :)20لوحة للفنان العاملي (فان
جوخ) ا�ستخدم فيها املنظور الب�سيط.

اتبع الفنان منظور البعد الثاين يف الفن الإ�سالمي
حيث تظهر الأ�شكال �شبه م�سطحة خالية من الظالل،
واملنظور يف الفن الإ�سالمي كان و�سيلة لتحديد مواقع
الأ�شكال وتوزيعها على امل�ساحة حيث كان رمزي ًا وهمي ًا
والتعبري عنه ب�صورة خفية وتظهر جميع الأ�شكال فيه
بحجم واحد تقريب ًا �سوا ًء القريب �أو البعيد بل وت�ضخيم
الأ�شكال ح�سب �أهميتها وكان هناك نوع واحد من املنظور
هو املنظور (اللولبي) يف املنمنمات الإ�سالمية� .شكل
(.)21

�شكل ( :)21لوحة من الفن الإ�سالمي تعرب
عن املنظور اللولبي.
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ثانياً :الظل والنور:

قبل ع�صر النه�ضة كان الظل والنور داللة من دالالت العمق الفراغي للإح�سا�س
بالتج�سيم فقط فال�شكل حني ت�سقط عليه الإ�ضاءة من جانب يقابله ظل من اجلانب الآخر.
�شكل (.)22

�شكل ( :)22ال�ضوء والظل.

ويف ع�ص��ر النه�ض��ة �أ�صبح لل�ضوء
(م��ع عوام��ل �أخ��رى) غاي��ات كثرية
�إ�ضاف�� ًة �إىل الدالل��ة القدمي��ة منه��ا �أن��ه
ي�س��تخدم لتحقيق الت��وازن يف اللوحة
وذل��ك بتوزي��ع امل�س��احات البي�ضاء �أو
الفاحتة يف اللوحة والت��ي متثل الإ�ضاءة
لا فيها وعلى
�أو املناط��ق الفاحت��ة �أ�ص� ً
العك�س الألوان الغامقة� .شكل (.)23
28

�شكل ( :)23توزيع الإ�ضاءة والظل لعمل توازن يف اللوحة.

الظل والنور والغامق والفاتح:

يختلف مفهوم الظل والنور عن مفهوم الغامق والفاحت ورغم �أن الإ�ضاءة ترتجم يف
الأعمال الفنية ب�ألوان فاحتة والظالل ب�ألوان غامقة �إال �أن الظل والنور ناجت عن م�صدر
ال�ضوء وما �أحدثه من تغيري يف ال�شكل �أما الغامق والفاحت فيعني التدرج اللوين.

الظل والنور بالألوان:

تختلف �ألوان الظل باختالف م�صدر ال�ضوء وجهته ولونه ،ف�ألوان ال�شم�س
وظاللها تختلف عن �ألوان امل�صباح وما يحدثه من ظل وكذلك ال�ضوء ال�ساقط من
الأمام يختلف عن ال�ضوء ال�ساقط من اخللف �أو من الأعلى �أو من الأ�سفل �أو من
اجلانب �أو ال�ضوء امل�شع فكل جهة من هذه اجلهات تختلف �ألوان الظل والنور فيها
عن اجلهة الأخرى ،ولي�س بال�ضرورة �أن ا�ستخدام اللون الأبي�ض يدل على ال�ضوء،
الأ�سود يدل على الظل .فالذي يحدد
ذلك بالإ�ضافة �إىل ما �سبق لون خلفية
الأ�شكال فمث ًال لو ر�سمنا طبيعة �صامتة
على ع�شب �أخ�ضر فالظل هنا يكون
لونه �أخ�ضر غامق .كما يت�أثر لون الظل
والنور ب�أنواع الأل��وان امل�ستخدمة يف
اللوحة ف�ألوان الفحم مث ًال تختلف عن
�شكل( )24لوحة للفنان برهان تو�ضح بع�ض الألوان التي ميكن الألوان الزيتية� .شكل (.)24
ا�ستخدامها يف توزيع الظل والنور
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نشـاط ()2

من خالل اللوحة� .شكل (:)25
 -1كيف عرب الفنان عن الظل والنور واملنظور
يف اللوحة؟
 -2ما هي الألوان التي ا�ستخدمها الفنان؟
 -3هل ا�ستخدم الفنان اخلط الكانتوري يف
اللوحة؟

�شكل ( :)25لوحة للفنان الكويتي (�أيوب
ح�سني) يت�ضح فيها الظل والنور واملنظور.

المنظور والظل والنور في الفن العالمي:
اه��ت��م ال��ف��ن��ان ال��ع��امل��ي
ب��امل��ن��ظ��ور وال��ظ��ل وال��ن��ور
كعنا�صر �أ�سا�سية للأعمال
الفنية �إ���ض��اف � ًة �إىل اخل��ط
الكانتوري يف لوحات زيتية
�شكل ( )26لوحة .للفنان فان
جوخ.
�شكل ( :)26لوحة للفنان فان جوخ.
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المنظور والظل والنور في الفن ال�سعودي:

اهتم الفنان ال�سعودي باملنظور والظل والنور اثناء تنفيذ لوحاته الفنية وال�شكل
( )27يو�ضح �أثر ال�ضوء يف توزيع الظل والنور على لوحة الفنان حممد حيدر.
وكذلك ال�شكل( )28من الرتاث للفنانة ر�ضية برقاوي

�شكل ( :)27لوحة للفنان حممد حيدر.

�شكل ( :)28لوحة للفنانة ر�ضية برقاوي (من الرتاث).

31

خطوات ر�سم طبيعة �صامتة يت�ضح من خاللها اخلط الكانتوري ،
والظل والنور:

( )1ر�سم اخلط الكانتوري للوحة.

( )2تلوين خلفية اللوحة.
( )3تلوين عنا�صر الطبيعة ال�صامتة.

( )4ر�سم التفا�صيل ال�صغرية.
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( )5تعميق تفا�صيل عنا�صر الطبيعة ال�صامتة.

( )6تلوين تفا�صيل اللوحة.

( )7تعميق الظل والنور يف اللوحة.

( )8الت�شطيب النهائي.
�شكل ( :)29العمل يف �شكله النهائي.

نشـاط ()3

لرن�سم تكوين من الطبيعة ال�صامتة با�ستخدام الألوان الزيتية بتحقيق عدة
عنا�صر وقيم منها ما ي�أتي:
اخلط الكانتوري.
املنظور.
الظل والنور.
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مجال :الرسم
الموضوع الثالث

ا
ل
خ
ا
م
ا
ت
ا
ل
مختل
ف
ة
ف
ي
ا
ل
ل
و
ح
ا
ت المسطحة الكوالج

كانت بداية ا�ستخدام اخلامات املختلفة (يف اللوحات الفنية امل�سطحة) على يد
الفنان جورج براك عندما �س�أل نف�سه ملاذا يتكبد عناء ر�سم الأ�شياء كما هي يف
الواقع؟ وملاذا ال ي�أتي بهذه الأ�شياء وي�ضعها فع ًال على اللوحة؟ وهكذا ذهب هو
والعاملي بابلو بيكا�سو بجمع �أ�شياء غريبة من املواد امل�ستخدمة يف احلياة اليومية
من جرائد – علب كربيت – طوابع بريد – قطع خ�شب ،وغريها ول�صقها �أو جزء
منها يف لوحاتهم ثم ي�ضيفان �إليها بع�ض الألوان واخلطوط وكان ذلك يف بداية عام
 1913م �شكل ( )30و( )31وبهذا �أن�ش�أ ما ي�سمى ب�أ�سلوب التل�صيـق (الكوالج
 )Collageوالذي انت�شر بعد ذلك
بني الفنانني ومنهم را�ؤول هو�سمان،
وك�يرت �شويرتز �شكل (,)32
ومار�سيل دو�شامب.

�شكل (:)30
كو
ال
ج
م
ن
ور
ق
ا
جل
ر
ائ
د وا
خل�شب وخامات �أخرى
للفنان جورج براك.
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�شكل ( :)31كوالج من اخل�شب وخامات �أخرى للفنان بابلو بيكا�سو.

�شكل ( :)32كوالج من اخل�شب وعجالت و�صور وخامات
�أخرى للفنان كريت �شويرتز.
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التكنولوجيا الحديثة والفن:
ا�ستمر ا�ستخدام اخلامات املختلفة وتنوعها واختلفت باختالف الفرتات الزمنية.
فنجد الفنان امل�صري �أحمد نوار الذي ا�ستخدم التكنولوجيا احلديثة وخاماتها يف
فرتة الت�سعينيات وهي تعني ا�ستخدامات ملواد من �إنتاج املكت�شفات العلمية احلديثة
كالفيديو والكمبيوتر وال�صوتيات وغريها� ،إ�ضاف ًة �إىل �ألوان الأكريلك �شكل ()33
(الإن�سان والطاقة).

�شكل ( :)33لوحة (الإن�سان والطاقة) للفنان �أحمد نوار.
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(الكوالج  )Collageفي الفن ال�سعودي:

�شكل ( :)34لوحة (لأط��ف��ال ه��ذا اجليل) للفنانة منرية
مو�صلي التي ا�ستخدمت فيها ورق الربدي.

�أ�صبح من الأم��ور التي ال حتتاج
�إىل ج��دل ،التعرف على اخلامات
البيئية وا�ستغاللها يف �أغلب جماالت
الرتبية الفنية والفنون الت�شكيلية وقد
ظهر هذا االجت��اه يف لوحات كثرية،
و�أ�صبح البحث والتجريب هاج�س
بع�ض الفنانني و�أ�سلوب من �أ�ساليبهم
ومنهم الفنانة منرية مو�صلي والتي
عرف عنها بحثها املتوا�صل وجتربتها
لعدد من اخلامات املختلفة وبطرق
متعددة� ،شكل (.)34

وقد ا�ستخدم كثري من الفنانني ومعلمي الرتبية الفنية الكثري من اخلامات القدمية واجلديدة.
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�شكل ( :)35لوحة للفنانة ال�سعودية حميدة ال�سنان يت�ضح فيها فن الكوالج.

ونالحظ مما �سبق �أن ا�ستخدام الفنانة للخامات املختلفة �أو ماي�سمى (الكوالج
� )Collageشكل ( )35لي�س ملجرد اال�ستخدام والتجريب فح�سب بل �إن ا�ستخدام
الفنانة لهذه اخلامات كان يف كثري من اللوحات لعمل قيمة فنية وتنا�سب يف اللوحة ومل
يكن ا�ستخدام ًا متكلف ًا �أو يف غري مكانه.
نشـاط ()1

من اخلامات املختلفة نختار ما ينا�سب
ال�صورة الآتية يف ال�شكل ( )36ونقوم
بتلوينها ونراعي ا�ستخدام �أك�ثر من
خامة لل�شكل واخللفية.
�شكل ( :)36منوذج للعمل.
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الخامات

الخامات في فن الكوالج:

�شكل ( :)37لوحة (اعرتافات دامية) للفنانة
اجلازي احل�سيني ا�ستخدمت فيها ورقة مكتوبة.

ومن املالحظ �أن الفنان احلديث مل يعد يهتم بنوع
اخلامة التقليدية التي رمبا تكون �أ�سا�س ًا يف تعليم الطالب
مبدر�سة الفنون ،وكون الفنان احلديث يبحث عن احلقيقة
الفنية ،يتطلب منه ذلك �أن يتوغل يف اختيار خامات تتفق
مع �أفكاره ف�أدخل خامات يف فنه تطبق يف جماالت �أخرى
كاخل�شب �أو النحا�س �أو اجلب�س وذلك لتحقيق فكرته
على �أح�سن نهج ،ففي �شكل ( )37جند �أن الفنـــــــانة
اجلازي احل�سيني قد ا�ستخدمت ورقة بلون النحا�س كتبت
عليها اعرتافات مدمن خمدرات �سابق ووظفتها بطريقتها
اخلا�صة وو�ضعتها يف منت�صف اللوحة.

ا�ستخدام �أكثر من خامة:

�شكل ( :)38لوحة (�سرية مدينة ا�سمها ذات الرماد)
للفنان عبد اهلل �إدري�س ا�ستخدم فيها عدة خامات.

مل يقت�صر ابتكار الفنان على خامات
حمددة بل مت دمج �أكرث من خامة يف لوحة واحدة
حيث دمج الفنان عبد اهلل �إدري�س عدة خامات يف
لوحته (�سرية مدينة ا�سمها ذات الرماد) �شكل
(� )38أحبار  -ورق جرائد قدمية  -وورق معالج
بدرجات متفاوتة من احلرق.
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نشـاط ()2

من خالل �شكل (:)39
 -1لنعدد اخلامات امل�ستخدمة يف
ال�شكل؟
 -2هل وفقت الفنانة يف ا�ستخدام
ه��ذه اخل��ام��ات وم��ا ه��ي اخل��ام��ات
البديلة؟

�شكل ( :)39لوحة (وجه) للفنانة الأمرية �أ�ضواء
بنت يزيد ا�ستخدمت فيها خامات خمتلفة.

الخامات ال�صناعية الم�ستهلكة:

ا�ستخدم الفنان �إ�ضاف ًة �إىل اخلامات ال�سابقــة كثيــر ًا
من اخلامـــات ال�صنـــاعية امل�ستهلكة والتي ا�ستخدمها
الفنان �صالح با�شراحيل يف كثري من لوحاته الفنية والتي
منها لوحة (كتابة) التي وظف فيها خامة البال�ستيك
وخامات �أخرى خمتلفة منها اجللد وال�صوف� .شكل (.)40
�شكل ( :)40لوحة (كتابة) للفنان �صالح با�شراحيل
ا�ستخدم فيها العديد من اخلامات امل�ستهلكة.
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خطوات العمل :

تختلف خطوات العمل باختالف اخلامات امل�ستخدمة فيه ،ولكنها جميعها تبد�أ
باخلط الكانتوري للر�سم وبعد ذلك ي�أتي التلوين �أو ا�ستخدام اخلامات الأخرى.
خطوات عمل لوحة طبيعة �صامتة باملجالت واجلرائد والألوان الزيتية:

اخلطوة ( )1الر�سم الكانتوري للمو�ضوع .اخلطوة ( )2ق�ص ق�صا�صات املجالت .اخلطوة (� )3صب ال�صمغ.

اخلطوة ( )4توزيع ال�صمغ بالفر�شاة اخلطوة ( )5ل�صق ق�صا�صات املجالت.
على املنطقة املراد الل�صق فيها.

اخلطوة ( )6ق�ص اجلرائد .اخلطوة ( )7ل�صق اجلرائد يف املنطقة املخ�ص�صة لها .اخلطوة ( )8و�ضع اللون على اللوحة من الأنبوب مبا�شرةً.

اخلطوة ( )9توزيع الألوان بالفر�شاة .اخلطوة ( )10عمل املالم�س بال�سكني .اخلطوة ( )11توزيع الزيت بالفر�شاة على كامل اللوحة.

�شكل ( :)41ال�شكل النهائي.
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تقويم الوحدة
ال�س�ؤال الأول:
اخرت الإجابة ال�صحيحة:
 يف الع�صور البدائية ظهر اخلط الكانتوري يف: -1جدران الكهوف واجلبال -2 .على املالب�س -3 .يف امل�ساجد.
 قواعد ر�سم املنظور: -1اخلطوط املائلة واملتعرجة -2 .خط الأفق ونقطة التال�شي -3 .الكتلة والفراغ.
 اخلط الكانتوري هو: -1اخلط اخلارجي لل�شكل -2 .اخلط الداخلي لل�شكل -3 .خط يق�سم اللوح �إىل
ن�صفني.
 عند ر�سم اخلط الكانتوري يف الر�سومات: -1تربز وتظهر الأ�شكال -2 .تختفي املعامل -3 .خطوط غري مرغوب فيها.
 املادة الو�سيط ملزج الألوان الزيتية هي: -1املاء -2 .الزيت املخفف (الرتبنتني) -3 .ال حتتاج �إىل مواد �إ�ضافية ملزجها.
 الفنان الذي اكت�شف فن املنظور هو: - 3ليوناردو دافن�شي.
 -1ا�سكيلو�س -2 .فان جوخ.
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 يف فن املنظور �إذا ر�سمنا الأج�سام القريبة ف�إنها تبدو:� -2أ�صغر من الأج�سام ال�صغرية.
� -1أكرب من الأج�سام البعيدة.
 -3القريب والبعيد مت�ساويان يف احلجم.
 ي�ستخدم يف تنفيذ لوحات الكوالج: -1اخلامات ال�صناعية امل�ستهلكة -2 .اجلرائد واملجالت وطوابع الربيد.
 -4جميع ما �سبق.
 -3قطع خ�شب.
ال�س�ؤال الثاين:
�ضع عالمة (� )أمام العبارة ال�صحيحة وعالمة (×) �أمام العبارة غري ال�صحيحة
فيما ي�أتي:
�أ -اخلط الكانتوري ظهر يف الع�صور البدائية على جدران الكهوف واجلبال ( ).
( ).
					
ب -يظهر اخلط الكانتوري يف ر�سومات الأطفال
جـ -الألوان الزيتية ميكن ا�ستخدامها ب�شكل مبا�شر من الأنبوب �إىل
( ).
اللوحة مبا�شرة									
د -املنظور هو متثيل الأج�سام املرئية على اللوحات امل�سطحة من خالل الر�سم ( ).
( ).
هـ  -قواعد ر�سم املنظور هي ر�سم خطوط عامودية و�أفقية			
و -كانت بداية ا�ستخدام اخلامات املختلفة يف اللوحات الفنية امل�سطحة على
( ).
يد الفنان جورج براك								
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مجال الزخرفة
الوحدة الثانية :مجال الزخرفة
موا�ضيع مجال الزخرفة:
المو�ضوع الأول :ر�سم وحدة زخرفية النهائية.
المو�ضوع الثاني :ت�صميم مبتكر النهائي للوحدة الزخرفية.

مجال :الزخرفة
الموضوع األول
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رس
م
و
حدة زخرفية النهائية

متيزت احل�ضارة الإ�سالمية بات�ساع رقعة املناطق التي حكمتها ,ورغم انت�شار الثقافة
الإ�سالمية وما حتويه من فكر وعلوم وفنون �إال �أن �سمة الوحـدة كانت تربط بني �أنواع الفنون
التي �أنتجــها الفنــان امل�سلم ,ولقد �سيطرت الزخرفة على الفنون الإ�سالمية يف كل �أنواعها
و�أمناطها وظهرت يف �شكل طرز متعددة كالطراز العبا�سي والأموي والأندل�سي واململوكي
وغريها من الطرز املتنوعة ,وللح�ضارة الإ�سالمية �شواهد مادية و�أثرية وفكرية يف جميع
املجاالت ولقد ا�ستفاد الفنان امل�سلم مما يحيط به من عنا�صر الطبيعة وقام بتجريدها و�صياغتها
داخل م�ساحات وتق�سيمات هند�سية خمتلفة ومتنوعة.
فالفـن الإ�سالمـي مــن الفنــون
الـغـنيـة بــالقـيم الفنـيـة واجلمالـيــة
كـاالمــتــداد واال�ستمراريـــة �إىل ماال
نهاية.
فالالنهائية يف ال��ف��ن ال��زخ��ريف
الإ�سالمـــي تعــني اال�ستمــرار يف
متابعـة امل�شاهدة خارج حدود الوحدة
�شكل ( :)42قبة املحراب يف م�سجد قرطبة.
الزخرفية واالنطالق بالر�ؤية �إىل ماال
نهاية� .أنظر (ال�شكل .)43 ,42

�شكل ( :)43جزء من حمراب جامع القريوان.

نشـاط ()1

ت�أمل ال�شكلين ال�سابقين ( )42وهو يمثل قبة المحراب في م�سجد قرطبة
و( )43وهو يمثل جزءاً من محراب جامع القيروان� ،شارك في الآتي.
�أ  -تحدث عن مفهوم الالنهائية في الفنون الزخرفية الإ�سالمية.
ب � -صف القيم الفنية والجمالية لخا�صية الالنهائية المميزة للفن الإ�سالمي.
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من خصائص الفنون ُ
الزخرفية اإلسالمية:

الالنهائية :تظهر خا�صية اال�ستمرارية والالنهائية من خالل اخلطوط املنحنية
واملن�سابة يف الوحدات الزخرفية؛ حيث ي�شعر امل�شاهد بامتداد وا�ستمرارية عند الر�ؤية,
والالنهائية تكون يف حالة حركة دائمة لهذه الوحدات الزخرفية.

�شكل ( :)44جزء من �سقف خ�شبي تت�ضح فيه جماليات الزخرفة الإ�سالمية.

�شكل ( :)45الالنهائية ال�صفة املميزة للفن الإ�سالمي.

نشـاط ()2

الحظ ال�شكلين (.)45 -44
هما يمثالن زخارف �إ�سالمية تت�صف بالالنهائية:
هل يمكنك اال�ستفادة من هذين الت�صميمين الالنهائيين في عمل لوحة جدارية
تجمع بين الحديث والأ�صالة الم�ستمدة من الفن الزخرفي الإ�سالمي تفيد في
تزيين جدران المنزل؟
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لقد ظهر �أثر الفن الإ�سالمي يف �أعمال الفنان العاملي هرني ماتي�س ويعد من الفنانني
املميزين يف ت�أثره بالفنون الإ�سالمية و�ساهم يف فهم الغرب لها ويعد من �أهمهم خا�صة
يف التطور والإبداع ليتنا�سب هذا الفن مع الر�ؤية الع�صرية و�أعماله تدل على التطور
والعمق الفكري واال�ستلهام من الفنون الإ�سالمية الأ�صيلة ولقد ا�ستعان بالزخارف
النباتية املجردة ويف لوحته ال�شكل (.)46
يالحظ اهتمامه بالعنا�صر واملنتجات النفعية ذات الطابع الإ�سالمي كما يف ال�ستائر
واملزهرية وجدران احلوائط.
نشـاط ()3

الحظ ال�شكل ( )46وهي لوحة للفنان
العالمي هنري ماتي�س م�ستوحاة من الفن
الإ�سالمي.
فلتحلل هذه اللوحة من حيث.........
�أ  -و�صف عنا�صر هذه اللوحة.
ب -الح��ظ ال��زخ��رف��ة ال�م��وج��ودة في
اللوحة وحدد نوعها.
جـ -القواعد الزخرفية التي اتبعها
الفنان في تنفيذ هذه اللوحة.

�شكل ( :)46لوحة للفنان هرني ماتي�س فازه زرقاء
وزهور على مفر�ش �أزرق.
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زخرفة امل�ساحات :وت�شمل عدة �أنواع هي:
 -1زخرفة الأ�سطح املمتدة بحيث ت�شغل لزخرف �أكرب م�ساحة ممكنة من ال�سطح
 -2زخرفة الأ�سطح املنحنية وهي ما مييز الزخرفة التي تكون يف القباب واملنتهية وهي
ما مييز الفنون الزخرفية الإ�سالمية يف جدران وم�آذن امل�ساجد والقباب (الأ�شكال -47
.)49-48
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نشـاط ()4

�أمامك هذه الم�ساحات الزخرفية المتعددة حدد ماهو نوع زخرفة الم�ساحات
الم�ستخدمة بها.

�شكل ( :)47قبة م�سجد وهي متثل زخرفة الأ�سطح.

�شكل ( :)48زخرفة متثل زخرفة
الأ�سطح.

�شكل ( :)49اجلزء العلوي من املدخل الرئي�سي للجامع الأموي
يف دم�شق وهو ميثل زخرفة الأ�سطح.

51

نشـاط ())55

�شكل ( :)52وحدة زخرفية.

�شكل ( :)53م�ساحة للزخرفة.

�أ-ه ��ل يمكنك تطويعها ف��ي عمل فني م��ع �أح��د زم�لائ��ك لتحقيق خا�صية
الالنهائية التي يت�صف بها الفن الزخرفي الإ�سالمي.
ب  -ما هو العن�صر الزخرفي الم�ستخدم في هذا الت�صميم؟
ج � -سجل ر�أيك حول عملك الذي �صممته با�ستخدام الزخرفة الالنهائية.
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مجال :الزخرفة
الموضوع الثاني

تصم
ي
م
م
ب
ت
كر النهائي للوحدة الزخرفية

تعترب الزخرفة الإ�سالمية املظهر الأكرث �شيوع ًا وح�ضور ًا للإبداعات الفنية الإ�سالمية
فالنماذج والأ�شكال النباتية والهند�سية تغطي م�ساحة كبرية من اجلوانب العمرانية
الإ�سالمية؛ بحيث جندها منحوتة يف اجل�ص والرخام واخل�شب ويف الأواين الزجاجية
واملعدنية على اختالف �أ�شكالها.
يعد تراث امل�سلمني هو مادة ميكن ا�ستخدامها وا�ستلهامها كي ت�ؤدي دور ًا يف
احلياة املعا�صرة فالزخرفة جتذب فكر امل�سلم وتلفت انتباهه وتثري وجدانه و�أحا�سي�سه
ب�أهمية الرتاث احل�ضاري الإ�سالمي وقيمه اجلمالية.
ومما ال�شك فيه �أن للفنون الإ�سالمية
ال��ع��ري��ق��ة �أث��ره��ا ع��ل��ى الفنــون
املـعــا�صـرة والفنـانيـن املعا�صرين
فــالــفــــن الإ�سالمــي يـعــد منه ًال
ي�ستقي منه الفنانون املعا�صــرون
الــكـــثــيـــر مـــــن الإبـــداعــــات
الـفـنيــــة ال�شكل (.)54
�شكل ( :)54لوحة زخرفية للفنان عبد املنعم معو�ض.
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ويعترب الفنان امل�صري حممد علي زينهم من الفنانني املعا�صرين ،الذين ا�ستخدموا
العن�صر الزخريف الإ�سالمي يف ال�صياغات الزخرفية الهند�سية والنباتية والكتابات
العربية ،حيث قام بتطويره وعر�ضه بفكر جديد �أكد فيه على ر�سم العن�صر الزخريف
الإ�سالمي بر�ؤية خا�صة غري تقليدية �أو م�ألوفة ،ا�ستخدم فيه عمليات الت�صغري والتكبري
وانعكا�سات تلك الأ�شكال على املرايا املختلفة املقا�سات والزوايا .وقام بتنفيذها على
العديد من اخلامات املتنوعة كما ا�ستخدم اللون يف الت�صميمات الداخلية والتي يبدو

�شكل ( :)55لوحة فنية زخرفية للفنان حممد زينهم.

54

بع�ضها هند�سي ًا مللء الفراغ الداخلي لتلك الوحدات حيث ا�ستخدم الألوان ال�ساخنة يف
�إظهار القيم اللونية ال�شاغلة للم�ساحات الزخرفية ال�شكل (.)55

نشـاط ()1

نالحظ اللوحتني ال�سابقتني يف ال�شكل ( )54وال�شكل (.)55
�أ  -لنحلل الأ�شكال الزخرفية امل�ستخدمة بها.
ب  -من خالل ال�شبكة االلكرتونية ابحث عن ت�صميمات زخرفية نهائية م�شابهة.
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القواعد والأ�س�س المتبعة في الزخرفة الإ�سالمية:
(�أ) التنا�سب :وهو من �أهم القواعد يف الزخرفة الإ�سالمية فجمال الطبيعة يتمثل يف
تنا�سب �أجزاء �أي عن�صر فيها ون�سبة كل جزء بالن�سبة للآخر والتنا�سب لي�س له قاعدة
حمددة و�إمنا يتوقف ذلك على الذوق الفني ودقة املالحظة وقوة التمييز ال�شكل (.)56

�شكل ( :)56لوحة زخرفية نباتية.
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(ب) الت�شابك :وهذا النوع من الزخرفة يظهر بكرثة يف الزخارف الإ�سالمية,
وهو �إما يكون م�ؤلف ًا من �أ�شكال هند�سية متداخلة �أو من وحدات نباتية مزهرة.
وينق�سم التوريق النباتي �أو الت�شابك الهند�سي �إىل عدة �أنواع فهو �إما على �شكل
التفاف �أو على �شكل حلزوين ب�سيط ,ي�ضم �أوراق�� ًا و�أزه��ار ًا متتابعة على �ساق ملتو
وملتف.
�أو بالتفاف �ساقني من النبات ب�شكل متعاك�س تتخللهما الأوراق والأزهار ال�شكل
(.)58 ,57

�شكل ( :)58لوحة زخرفية نباتية.
�شكل ( :)57لوحة زخرفية نباتية.

نشـاط ()2

نحلل اللوحتني الزخرفيتني يف ال�شكل ( )57وال�شكل ( ) 58
�أ  -خا�صية التنا�سب والت�شابك.
ب  -لن�صف القيم اجلمالية خلا�صية التنا�سب والت�شابك.
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نشـاط ()3

�أ � -أمامنا ت�صميمات زخرفية متنوعة �شكل ( )61 ،60 ،59ا�سُ تخدمت فيها
جمموعات لونية خمتلفة �أي منها تف�ضل؟
ب  -لنذكر ما هي العنا�صر الزخرفية التي اعتمدت يف ت�صميمها؟
ج  -لنت�أمل هل ميكننا �أن ن�ستفيد من هذه الوحدات الزخرفية يف عمل تكوين
مبتكر النهائي يف املنزل؟

�شكل ()59

�شكل ()60

58

ت�صميمات زخرفية متنوعة.

�شكل ()61

نشـاط ()4

ال�شكل ( )62وحدة زخرفية �إ�سالمية.

بم�شاركة زمالئك في المجموعة
�أ  -هل يمكننا عمل ت�صميم ابتكاري منها في عمل فني ثم نلونها بالألوان المتنا�سقة .
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نشـاط ()5

�أمامنا جمموعة من الوحدات الزخرفية الإ�سالمية .الأ�شكال (.)66 ,65 ,64 ,63
�أ  -فلنتخري منها وحدة زخرفية لر�سم تكوين زخريف النهائي تت�ضح فيه خا�صية
الالنهائية تفيدنا يف حياتنا اليومية كعمل لوحة جدارية تزين جدران املنزل.
ب � -أبدِ ر�أيك حول ما قمت بر�سمه من لوحة فنية زخرفية النهائية.

حدات زخرفية �إ�سالمية.

�شكل (:)٦٤

وحدات زخرفية �إ�سالمية.

وحدات زخرفية �إ�سالمية.

�شكل (:)66

وحدات زخرفية �إ�سالمية.

�شكل ( :)٦٣و

�شكل (:)٦٥
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نشـاط ()6

اللوحات الزخرفية ال�سابقة متثل ع�صور خمتلفة ال�شكل ( )67يو�ضح زخارف نباتية
وهند�سية على قبة ال�سلطان قايتباي بالقاهرة من الع�صر اململوكي وال�شكل ()69 ,68
يو�ضح لوح خ�شبي بزخارف منقو�شة باحلفر املائل من الع�صر العبا�سي.
�أ  -لنبحث يف ال�شبكة االلكرتونية عن تكوينات النهائية لع�صور �إ�سالمية متنوعة.
ب  -لنالحظ �أوجه ال�شبه واالختالف بني ال�شكلني يف الع�صر اململوكي والع�صر
العبا�سي.

�شكل ( :)67زخارف نباتية وهند�سية على قبة ال�سلطان قايتباي بالقاهرة من
الع�صر اململوكي.

�شكل ( :)69لوح خ�شبي بزخارف منقو�شة باحلفر املائل من الع�صر العبا�سي.

�شكل ( :)68لوح
خ�����ش��ب��ي ب��زخ��ارف
م��ن��ق��و���ش��ة ب��احل��ف��ر
املائل
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ال�س�ؤال الأول:

تقويم الوحدة

اخرت الإجابة ال�صحيحة:
 الالنهائية تعترب من مزايا وخ�صائ�ص: -1الزخارف البدائية .2 .الزخارف الإ�سالمية .3 .الر�سومات الرمزية.

 قواعد و�أ�س�س ر�سم الوحدة الزخرفية الإ�سالمية الالنهائية:-1النقطة واخلط املائل واملتعرج واملتك�سر وامل�ستقيم.
-2التوازن والتناظر والت�شعب والتكرار واالمتداد والالنهائية.
-3التدرج اللوين والت�ضاد اللوين والتوافق اللوين.

 -الالنهائية يف الزخرفة الإ�سالمية تعني:

-1الأ�شكال والعنا�صر امل�ستخدمة يف ت�صميم الزخرفة.
-2اال�ستمرارية واالنطالق بالر�ؤية �إىل ما النهاية.
-3التوازن يف توزيع عنا�صر الزخرفة.

 -الالنهائية يف الزخرفة تعطي �إح�سا�س بــــ:

�-1ضعف االبتكار يف ر�سم الزخرفة.
-2التوازن والراحة النف�سية لعني الناظر.
-3تعدد الأ�ساليب والطرز التي ا�ستخدمت يف عمل الزخرفة.
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ال�س�ؤال الثاين:

�ضع عالمة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة وعالمة (×) �أمام العبارة غري
ال�صحيحة فيما ي�أتي:
		
�أ -التنا�سب والت�شابك من �أهم القواعد يف الزخرفة الإ�سالمية.
ب-ظهرت الزخرفة الإ�سالمية يف �أ�شكال متعددة مثل الطراز
					
العبا�سي والأموي والأندل�سي واململوكي.
جـ  -من خ�صائ�ص الزخرفة الإ�سالمية اال�ستمرارية والالنهائية.
د -لتكرار الزخرفة ن�ستخدم الورق ال�شفاف				.
هـ -الالنهائية يف الفن الزخريف الإ�سالمي تعني اال�ستمرار يف متابعة
امل�شاهدة خارج حدود الوحدة الزخرفية واالنطالق بالر�ؤية �إىل
									
ماال نهاية.

( )
( )
( )
( )

( )
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مجال الطباعة
المو�ضوع الأول:
المو�ضوع الثاني:
المو�ضوع الثالث:
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مجال :الطباعة
الموضوع األول

تن
ا
غ
م
ات لو

نية بالباتيك

يعترب الباتيك �إحدى طرق الطباعة
اليدوية وفن زخرفة القما�ش ،ويقوم
على عزل امل�ساحات املختلفة مبادة
عازلة قبل �صباغتها بالألوان �شكل
(.)70

�شكل ( :)70منوذج باتيك تقليدي.

تاريخ فن الباتيك:

ال نعرف على وجـه التحديـد بدايـة فن الباتيك ،ولكـن يعتقـد �أنـه عرف
يف الهند ,ثم انتقل �إىل جزيرة جاوة ب�إندوني�سيا حيث ن�ش�أ وازدهر ،ومنها انت�شر
�إىل املناطق املجاورة ،لذلك تعترب �إندوني�سيا مهد الباتيك ،ويرجع �أ�صل م�صطلح
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باتيك (� )Batikإىل كلمة تيك ()Tik
والتـي تعنـي التنقيط ،وهـذا ينطبـق علـى
�أ�سلـوب ا�ستخــدام ال�شمــع املن�صهــر
عنـد �إ�سقاطـه على القما�ش في�أخذ �شكل
النقط ،وقد ا�ستخدمت نقاط ال�شمع يف
البداية ثم طور ا�ستخدام ال�شمع ف�أخذ
�أ�شكال متنوعة� .شكل (.)71
�شكل ( :)71منوذج يو�ضح �أ�سلوب التنقيط.

يعترب الباتيك من
الفنون الراقية اخلا�صة
بالطبقة الأر�ستقراطية،
وال�سيدات هن �أول
من ا�ستخدم هذا
الفن كنوع من
الت�سلية ،م�ستمدين
�ش
ك
ل
(
 :)72منوذج باتي
ك
ت
ق
لي
د
ي
فا
خ
ت�صميماتهن من الطبيعة
ر
.
كالأزهار والطيور �إ�شارة �إىل الزراعة والنقاء.
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القيم الجمالية لفن الباتيك

عندما نت�أمل النماذج القدمية لفن الباتيك جند
�أن جوهر الباتيك يكمن يف مقاومة ال�صبغ ب�إ�ضافة
م��ادة ع��ازل��ة� ،أم��ا الت�صميمات فجاءت معربة
عن ثقافة ال�شعب وطقو�سه الدينية و�إحتفاالته
املختلفة ،لذلك �أ�صبح الباتيك �أح��د الو�سائل
الرئي�سية للتعبري عن املجتمع وثقافته� .شكل
(.)73
وقد �أب��دع احلرفيون القدماء نقو�ش ًا
زخرفية هي غاية يف اجلمال والروعة والتميز
بقيت ثابتة ورا�سخة ومتوارثة حتى وقتنا
احل��ايل ،وه��ي تعرب عن عراقة وما�ضي هذه
ال�شعوب� .شكل (.)73
ويتميز الباتيك بدفء الألوان ور�شاقة
اخلطوط وجمال امل�ساحات مع بع�ضها البع�ض
رغم العفوية والتلقائية يف الت�صميم والتنفيذ.
�شكل (.)74
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�شكل ( :)73منوذج ل�ستارة حائط من الباتيك التقليدي.

�شكل ( :)74باتيك تقليدي يو�ضح العفوية والتلقائية.

�أدوات الباتيك:

يف �أب�سط �أ�شكال الباتيك ال نحتاج �إىل الكثري من الأدوات وتنح�صر
الأدوات ال�ضرورية يف ما ي�أتي:
القما�ش املراد تطبيق الباتيك عليه وعادة ما يكـون من احلريـر
�أو الـقـطن.
ال�شمع املراد ا�ستخدامه يف تنفيذ الباتيك.
ال�صبغة املراد �صبغ القما�ش بها.
بالإ�ضافة �إىل بع�ض الأدوات املكملة مثل:
فر�ش لتطبيق ال�شمع وال�صبغة.
�أوعية لو�ضع ال�صبغة و�صهر ال�شمع.
م�صدر حراري ل�صهر ال�شمع.
�إطار خ�شبي ل�شد القما�ش.
م�سامري لتثبيت القما�ش.
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�شكل (� :)75أدوات الباتيك.
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نالحظ �أنه لعمل الباتيك ن�ستخدم القليل من الأدوات اخلا�صة وهي:
قمع ال�شمع :وهي الأداة التقليدية لتطبيق ال�شمع على القما�ش ،وهو عبارة عن ذراع
ق�صري من خ�شب البامبو �أو اخليزران مزود بخزان لو�ضع ال�شمع ال�سائل يت�صل ب�أنبوب رفيع
ي�سمح لل�شمع بالت�سرب على �شكل نقط �أو خطوط ،وي�أتي ب�أ�شكال و�أحجام خمتلفة.
�شكل (.)76

�شكل ( :)76مناذج من قمع ال�شمع.

القالب النحا�سي :ي�ستخدم كذلك لتطبيق ال�شمع ويعطي نتائج �سريعة ،وهو
عبارة عن �أ�شرطة نحا�سية ت�شكل وفق الت�صميم ثم تلحم مبقب�ض ،وعند التطبيق يتم
غمر اجلزء املزخرف من القالب يف ال�شمع ,ثم ي�ضغط على القما�ش ،ويجب �أن يكون
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لكل ت�صميم قالبني متناظرين ،لأن تطبيق ال�شمع عند ا�ستخدام القوالب يجب �أن يتم
من جهتي القما�ش� .شكل (.)77

)Wax
الشمع ((Wax

ت��ن��وع��ت امل��ـ��ادة ال��ع��ـ��ازل��ة يف
البـاتيك منـذ القـدم ،فا�ستخـدم
علـى �سبيـل املثال الطَّ فَل (الطني)
وبرادة احلديد ومعجون الأرز لعزل
امل�ساحات� ،إال �أن �أف�ضل امل��واد
العازلة يف الباتيك ال�شمع.
يعترب ال�شمع املادة الأ�سا�سية
يف طباعة الباتيك نظر ًا جلودته
يف عزل امل�ساحات بالإ�ضافة �إىل
وفرته وثمنه الزهيد.
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�شكل ( :)77مناذج من
قوالب ال�شمع.

�شكل (� :)78شمع النحل.

ميكن احل�صــول
على ال�شمـع مـن عــدة
م�صــادر ك�شمع ع�سل
النحل �شكل ( )78مـــن
خاليـــا النـحل و�شمع
الربافني امل�ستخرج من
ال��ب�ترول �شكل (،)79
وك��اف��ة �أن���واع ال�شموع
�شكل (� :)79شمع الربافني.
املتوفرة يف الأ�سواق ماهي
�إال �شمع الربافني امل�ستخرج من البرتول ،بالإ�ضافة �إىل توفر �شمع جمهز لطباعة الباتيك يف
املكتبات.
�صهر ال�شمع
ي�صهر ال�شمع يف حمام مائي لتاليف احرتاق ال�شمع وتطايره ،و�سنالحظ �أنه عندما
تعر�ض ال�شمع للحرارة يتحول �إىل �سائل يتخلل ب�سهولة بني �ألياف الأقم�شة ،ثم يعود
ليتجمد ب�سرعة فيقوم بعزل الأجزاء التي و�ضع فيها من و�صول ال�صبغة .وميكن �صهر
ال�شمع باتباع اخلطوات الآتية:
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 -1يجهز احل��م��ام امل��ائ��ي بو�ضع
كمية من املاء يف �إناء عميق على النار.
 -2يك�سر ال�شمع ويو�ضع يف �إناء
�آخر �أ�صغر حجما.
 -3يو�ضع �إن��اء ال�شمع داخل
�إناء املاء.
 -4عندما يبد�أ املاء يف الغليان
تنتقل احل��رارة من امل��اء �إىل �إن��اء
ال�شمع ،فيبد�أ ال�شمع يف االن�صهار.
 -5عند اكتمال ان�صهار ال�شمع
ي�صبح ال�شمع جاهز ًا لو�ضعه على
القما�ش� .شكل (.)80

�شكل ( :)80خطوات �صهر ال�شمع.
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مراحل الباتيك:

مير الباتيك بثالث مراحل �أ�سا�سية وهي مرتبة كالآتي:
املرحلة الأوىل :و�ضع ال�شمع (الت�شميع) waxing
وفيها يتم و�ضع ال�شمع على القما�ش وفق الت�صميم املراد تنفيذه.
املرحلة الثانية :ال�صبغ
وفيها يتم غمر القما�ش يف حمام ال�صبغة لت�صل الألوان �إىل كافة امل�ساحات التي
مل تعزل بال�شمع� ،أو ميكن ا�ستخدام الفر�شاة يف تلوينها.
املرحلة الثالثة� :إزالة ال�شمع dewaxing
يف هذه املرحلة يتم �إزالة ال�شمع �إما باملاء ال�ساخن �أو كي قطعة القما�ش بني طبقات من
الورق� .شكل (.)81

�شكل ( :)81خطوات الباتيك الأ�سا�سية.
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ب��الإ���ض��اف��ة �إىل العديد م��ن العمليات
الثانوية مثل� :شكل (.)82

�شكل ( :)82العمليات الثانوية يف الباتيك.
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طرق طباعة الباتيك

الطريقة االوىل  :الباتيك بالتنقيط

( :)1الت�صميم.

(� :)2إ�ضافة ال�شمع.

( :)3و�ضع ال�شمع.

( :)4التجفيف.

(� :)5إزالة ال�شمع بالكي.

( :)6املنتج النهائي.
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التطبيق الثاين :الباتيك بالتك�سري

(� :)1صهر ال�شمع.

( :)4تك�سري ال�شمع.

(� :)7إزالة ال�شمع باملاء ال�ساخن.
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( :)2غمر القما�ش يف ال�شمع.

( :)3ترك القما�ش حتى يتجمد ال�شمع.

( :)5الغمر يف ال�صبغة.

( :)6جتفيف ال�صبغة.

( :)8املنتج النهائي.

نشـاط ()1

 -لنت�أمل هذه النماذج من الباتيك ولن�ستنبط القيم الجمالية فيها.

نشـاط ()2

 ابحث عن بع�ض النماذج من الأعمال الفنية العربية والأجنبية في طباعةالباتيك الموجودة على ال�شبكة العنكبوتية واكتب تقريراً عنها.
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نشـاط ()3

 لنجرب الأ�ساليب المختلفة لتطبيق الطباعة بال�شمع ،ولنحاول ا�ستنباط�أ�سلوب جديد.
 يقوم فن الباتيك على الدقة و�إتقان العمل للح�صول على نتائج جيدة،وال�سيرة النبوية ذاخرة بالتوجيهات النبوية التي تحث عليهما ،فلنبحث
في �سيرة الر�سول عن هذه التوجيهات ونلتزم بها.

نشـاط ()4

 نالحظ البيئة من حولنا ونبحث عن مواد يمكن �أن ت�ؤدي دور ال�شمع فيالعزل.
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نشـاط ()5

ت�أمل نموذج الباتيك الذي
�أم ��ام ��ك ،و�أج ��ب ع��ن الأ�سئلة
الآتية:
 ما لون القما�ش الأ�صليقبل و�ضع ال�صبغة؟
 ما هو عدد �ألوان ال�صبغاتالم�ستخدمة؟ وما هي؟
 ن �ك �ت��ب خ� �ط ��وات ال�ع�م��لمرتبة.
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مجال :الطباعة
الموضوع الثاني

ت
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ت فن الباتيك

انتشار الباتيك حول العالم:

انتقل الباتيك �إىل املناطق املجاورة لدولة جاوه عن طريق التجارة ،فدخل �إىل
ال�صني واليابان وانت�شر فيهما وعم بلدان و�سط وجنوب �آ�سيا وال�شرق الأو�سط
ومناطق من �إفريقيا.
وانتقل هذا الفن �إىل �أوروب��ا عن طريق الهولنديني والأمل��ان ،ثم �إىل النم�سا
وفرن�سا و�أخري ًا �إىل الواليات املتحدة الأمريكية.
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�شكل ( :)83مناذج من باتيك �إندوني�سي.

باتيك من �إندوني�سيا:

يتميز باتيك �إندوني�سيا بت�صاميم م�ستوحاة من الأزهار والنباتات املت�سلقة وبراعم
�أوراق ال�شجر والطيور والفرا�شات والأ�سماك واحل�شرات ،وهذا يعك�س البيئة التي
يعي�ش فيها النا�س ،كما يظهر جلي ًا ت�أثري الزخارف الإ�سالمية يف ت�صاميم الباتيك من
خالل ت�ضمينها للأ�شكال الهند�سية الغنية بالرتابط� .شكل (.)83

باتيك من �إفريقيا:

تغلب على ت�صاميم الباتيك الإفريقي الطابع
القبائلي من عادات ومعتقدات و�أ�سلوب معي�شة،
فن�شاهد �صور الكائنات احلية والأقنعة و�أ�ساليب
ال�صيد واملعي�شة ب�ألوان زاهية قوية و�صريحة.
�شكل (.)84

�شكل ( :)84منوذج من باتيك �إفريقي.
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باتيك من الهند:

تكرث مو�ضوعات ال�شعائر
الدينيــة والعــادات والتقـاليد
فـي ت�صاميـم الباتيـك الـهـنـدي
يف �أل���وان زاه��ي��ة تعك�س منط
البيئة املحيطة� .شكل (.)85
�شكل ( :)85مناذج من باتيك هندي.

باتيك من ال�صين واليابان:

تغلب على ت�صاميم الباتيك يف ال�صني واليابان الأ�شجار والطيور والبحار وكل ما يتعلق
بالطبيعة ،بالإ�ضافة �إىل الأ�ساطري القدمية كالتنني.
�شكل (.)86
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�شكل ( :)86مناذج باتيك من ال�صني واليابان.

حول العالم مع نماذج باتيك:
 -نالحظ الأ�شكال (.)89-88-87

�شكل ( :)87مناذج باتيك من الفلبني.

�شكل ( :)88منوذج باتيك من زمبابوي.

�شكل ( :)89مناذج باتيك من ماليزيا.
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تقنيات استخدام أدوات الشمع في فن الباتيك:
عند تطبيق ال�شمع على القما�ش يجب �أن يكون يف حالة ان�صهار تام لذا وجب
ت�سخني ال�شمع للو�صول �إىل درجة االن�صهار املنا�سبة ،فال�شمع البارد �سيعرقل ت�سرب
ال�شمع بني �ألياف القما�ش� ،أما ال�شمع ال�ساخن جد ًا ف�سيتدفق ب�سرعة خالل �ألياف
القما�ش في�صعب ال�سيطرة عليه وبالتايل يتلف الت�صميم.

خطوات طرق تطبيق ال�شمع:

هناك �أ�ساليب ثالث ميكن ا�ستخدامها يف تطبيق ال�شمع على الأقم�شة وهي كالآتي:
�أوالً :قلم ال�شمع �أو قمع ال�شمع (:)Tjanting
وي�ستخدم للح�صول على نقط �أو خطوط �أو
لتحديد امل�ساحات� .شكل (.)90

تعليمات هامة عند القيام بعملية
تذويب ال�شمع:

احلر�ص على وجود مطف�أة حريق بالقرب منمكان تذويب ال�شمع.
جتنب تذويب ال�شمع يف وعاء ب�شكل مبا�شرعلى املوقد وا�ستخدام م�صدر كهربائي لتذويب
ال�شمع؛ لأنه �أكرث حماية.
�شكل ( :)90ا�ستخدام قمع ال�شمع.

86

ثانياً :الفر�ش:

ال�صغرية منها لعمل النقاط
واخل���ط���وط وت��ع��ب��ئ��ة ال�����س��اح��ات
ال�صغيـرة والزوايـا ال�ضيقـة� ،أمـا
امل�سـاحـات الكبيـرة فت�ستخـدم
الفر�ش الكبرية مثل تعبئة �أر�ضية
الت�صميم.
�شكل (.)91

�شكل ( :)91ا�ستخدام الفر�شاة.

ثالثاً :القالب:

وهو �إما �أن يكون جاهز بت�صميم
معني �أو يتم جتهيزه وفق الت�صميم
املراد تنفيذه.
�شكل (.)92

�شكل ( :)92ا�ستخدام القوالب.
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قوالب باتيك من البيئة:
يوجد يف البيئة من حولنا عنا�صر متعددة
ميكن �أن ت�ستخدم كقوالب باتيك� .شكل (،)93
�أو يف �إع��داد قالب باتيك ،وفيما ي�أتي بع�ض
العنا�صر والأث���ر ال�شمعي ال��ذي ترتكه على
القما�ش �إذا ما ا�ستخدمت كقالب باتيك.
�شكل (.)94
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�شكل ( :)93قوالب من البيئة.

�شكل ( :)94جمموعة من القوالب والأثر ال�شمعي لها.

التطبيق الأول :الر�سم بقمع ال�شمع

( :)1نقل الت�صميم على القما�ش.

( :)4حتديد الت�صميم بال�شمع املن�صهر يف قمع ال�شمع.

( :)2ثبيت القما�ش على الإطار.

( :)3جتهيز ال�شمع املن�صهر.

( :)5التلوين بال�صبغة.

(� :)7إزالة ال�شمع بالكي.

( :)6التجفيف.

( :)8املنتج النهائي.
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التطبيق الثاين :الر�سم بالفر�شاة

(� :)1إعداد اخلامات والأدوات.

( :)2نقل الت�صميم على القما�ش.

( :)3جتهيز ال�شمع املن�صهر.

( :)5التلوين بال�صبغة.

( :)6التجفيف.

( :)4حتديد الت�صميم بال�شمع املن�صهر با�ستخدام الفر�شاة.

(� :)7إزالة ال�شمع بالكي.
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( :)8املنتج النهائي.

التطبيق الثالث :الباتيك بقالب من البيئة

(� :)1إعداد اخلامات والأدوات.

( :)2جتهيز ال�شمع املن�صهر.

( :)3غمر القالب يف ال�شمع.

( :)4ا�ضغط القالب على القما�ش.

( :)5التلوين بال�صبغة.

( :)6التجفيف.

(� :)7إزالة ال�شمع باملاء املغلي.

( :)8املنتج النهائي.
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نشـاط ()1

 فلنتعاون مع �أحد زمالئنا في �إعداد تقرير مزود ب�صور عن الباتيك ل�شعب منال�شعوب التي مار�ست هذا الفن.
نشـاط ()2

 فلننظر �إلى البيئة من حولنا ،باحثين عن خامات يمكن �أن ن�صنع منها قوالبللباتيك.
نشـاط ()3

 لنفاجئ زمالئنا بتطبيقات متنوعة للباتيك م�ستفيدين من التقنيات المختلفةلتطبيق ال�شمع.
نشـاط ()4

 حث الر�سول الكريم على بر الوالدين ,ومن باب �إدخ��ال ال�سرور على قلبالأم ،لنوظف �أحد التطبيقات التي نفذناها في عمل مفيد ونهديه لها ،معبرين عن
محبتنا تجاهها.
92

مجال :الطباعة
الموضوع الثالث
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الباتيك المعاصر:
يتـميز البـاتيك املـعـا�صـر بالتعبري عـن
�شخ�صيـة الفنـان من حيـث الت�صـاميم والألـوان
و�أ�سلوب التطبيق� .شكل (.)95
لـذلك جنـده يختـلف عـن النمـاذج التـراثية
�شكل ( :)95باتيك تقليدي يو�ضح العفوية والتلقائية.
التقليـدية لـفـن البـاتـيـك والتـي �أخــذت
الطابـع الزخريف.
لقد �أعطى الباتيك املعا�صر مفهوم ًا جديد ًا
لفن الباتيك ف�أ�ضحى الباتيك و�سيلة ات�صال
خالّقة وعم ًال فني ًا يرتبط مبدار�س ت�شكيلية
متنوعة ،فتظهر �شخ�صية الفنان جلية وا�ضحة
وتظهر �سيطرته على الأ�شكال والتقنيات.
�شكل (.)96
�شكل ( :)96باتيك تقليدي يو�ضح العفوية والتلقائية.
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وقفات مع فن الباتيك:
وي�ستخدم الباتيك املعا�صر تقنيات خمتلفة مل ت�ستخدم يف الباتيك التقليدي
كالقوالب املتنوعة واال�ستن�سل وال�صبغات املختلفة والعديد من الأدوات والتي قد تكون
غري خم�ص�صة لفن الباتيك ،هذا بالإ�ضافة �إىل التطور التقني يف الأدوات التـقـليدية،
�أمـا من حـيث الأ�ســـطح التي ينفذعليها الباتيك فلم يقت�صر الأمر على احلرير والقطن
بل تعدى ذلك �إىل خامات �أخرى كاجللود وال�صوف والورق وال�سرياميك.
وقفات مع فنان باتيك:

الفنان الم�صري :علي الد�سوقي

فنان قدير علم نف�سه بنف�سه فن الباتيك
معتمد ًا على قراءاته الغزيرة و�إطالعاته الوا�سعة،
ومل يكتف بتثقيف نف�سه بل التحق بالق�سم احلر
بكلية الفنون اجلميلة ،وكان مو�ضوع تخرجه
البحث الدقيق يف العادات والتقاليد والرتاث
ال�شعبي يف القطر العربي امل�صري ،الأمر الذي
ميز �أعماله بالباتيك عن غريه من الفنانني يف
العامل.
ويعد الفنان علي الد�سوقي من الفنانني
القالئل يف م�صر ال��ذي تباع لوحاته وه��ي ما
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�شكل ( :)97باتيك للفنان علي الد�سوقي.

تزال على الورق وب�أثمان باهظة،
�إ�ضافة �إىل �أن �أعماله حتظى باهتمام
وتقدير كبار نقاد الفنون الت�شكيلية
يف العامل.
بالن�سـبة للفنـان علي الد�سـوقـي
ف��ـ��ق��ـ��د ا�ســتهوته ال��ط��ري��ق��ـ��ـ��ة
(التـكـنيكية) لـهذا الفــن فا�ستخدمه �شكل ( :)98باتيك للفنان علي الد�سوقي والذي متيز مبو�ضوعات احلارة والأحياء ال�شعبية.
للتعبري عن وجهة نظره يف مظاهر
احلياة ال�شعبية ور�سوم وزخارف الفنان ال�شعبي� .شكل (.)98-97

الفنانة :ماري باتري�سا
(:)Mary Patricia Stump
بد�أت الفنانة ماري جتربتها مع الباتيك
باتباع الأ�س�س التقليدية لهذا الفن ،ولكن
بعد �إدراك للقواعد الأ�سا�سية لفن الباتيك
ك�سرت القواعد التقليدية لتنطلق وت�ؤ�س�س
لنف�سها لغة باتيك خا�صة بها ابتدعتها ،وقد
حملت �أعمالها ر�ؤية جديدة ونظرة �شخ�صية
وتف�سري ًا روحي ًا للمو�ضوعات والعنا�صر التي

�شكل ( :)99باتيك بعنوان �أ�شجار يف الغ�سق.
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ت�شاهدها،
مما �أعطي �أعمالها طابع ًا مميزاً.
الأ�شكال (.)103-102-101-100- 99
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�شكل ( :)100منظر طبيعي باتيك على القطن.

�شكل ( :)101باتيك بعنوان الكر�سي الأزرق.

�شكل ( :)102باتيك بعنوان هيوجو.

�شكل ( :)103الربكة املدية باتيك على القطن.

الفنان �أديهومي �سيكيرو �شوال(:)Adehoumi Sikirou Shola

يعترب الفنان �أديهومي �سيكريو �شوال م�ؤ�سّ �س فنّ الباتيك يف ياوندي بالكامريون،
وقد بد�أ �أديهومي بال�صباغة يف 1969م ،ويف عام 1971م در�س الباتيك باملركز الوطني
للفنون ) )The National Center for Artsيف �أوجادوجو ،وعر�ض منتجاته من
الباتيك �أو ًال يف عام 1972م يف املركز الثقايف الأمريكي لأبيجان (�ساحل العاج) The
 ،American Cultural Centerثم يف املركز الثقايف الفرن�سي The French
 Cultural Centerيف كوتونو (بنني) ،ثم معهد غويث جاك املعروف با�ســــم املركز
الثقايف يف بواك ،ومركز دواال الفرن�سي الثقايف The Douala French Cultural
 Centerبالكامريون� ،أخري ًا عاد �أديهومي �إىل بيئته املحلية يف عام 1994م .ال�شكـــل
( )104مناذج من �أعمال
الفنان.

�شكل ( :)104جمموعة باتيك من �أعمال الفنان Adehoumi Sikirou Shola
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جوناثان �إيفان�س (:)Jonathan Evans

(احلي��اة ق�ص�يرة ولكن الفن يعي���ش �إىل
الأبد) هذه كلمات الفنان جوناثان �أحد فناين
الباتيك املعروفني عامليًّا.
ك�أي فن��ان باتي��ك ب��د�أ جونث��ان بتعل��م
الأ�س��اليب التقليدي��ة ،وكان يح��اول تقلي��د
الفنانني الذين ع�شق من خاللهم فن الباتيك،
�إال �أن��ه الح��ظ �أن �أعماله �أ�صبح��ت تفتقر �إىل
العفوي��ة والتلقائي��ة ,يق��ول جوناث��ان (م��ن
ال�صعب جتنب الأخطاء عنــــد تطبـيـق ال�شـمع)
لذلـك علينــا تكييف هــــذه الأخطاء ومتويهها.
ال�ش��كل ( )105جمموع��ة من �أعم��ال الفنان
والت��ي تنق��ل �إلينا
م��دى براع��ة
الفنان ومتكنه من
تقنيات الباتيك.
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�شكل (:)105جمموعة من �أعمال الفنان
Jonathan Evans

وقفة مع نماذج من الباتيك المعا�صر:

تناول الباتيك املعا�صر خمتلف املو�ضوعات ،ال�شكل ( )107-106منوذجني من
خط الثلث العربي لآيات كرمية نفذت بالباتيك.

�شكل ( :)106قل �أعوذ برب الفلق.

�شكل (� :)107سبحان ربي الأعلى.

الأ�شكال ( )110-109-108مناذج من الباتيك ملناظر من الطبيعة

�شكل ( :)108منظر طبيعي.

�شكل ( :)109منظر طبيعي.

�شكل ( :)110منظر طبيعي.
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هنري ماتي�س والباتيك:

كان ماتي�س منذ ن�ش�أته الأوىل �شغوف ًا بالأقم�شة,
وقد دفعه هذا �إىل اقتناء جمموعة من املن�سوجات،
وعينات من الأزي��اء ،جمعها من �أوروب��ا واجلزائر
و�إفريقيا واليابان وال�شرق الأو�سط والهند �أي�ضً ا،
وق��د �أطلق على ه��ذه املجموعة (مكتبة العمل)
ومن هذه املكتبة كان يختار ما ينا�سبه من القطع
لي�ستوحي منها �أعماله الفنية وت�شكيالته اللونية.
�شكل (.)111
وتختلف �أعمال ماتي�س عن فن الباتيك ،فهو مل
يلج�أ �إىل ا�ستخدام القما�ش كمادة للر�سم و�إمنا ا�ستفاد
من عينات الباتيك لون ًا وزخرف ًا وخطوط ًا لت�شكل هذه
اخللطة عنا�صر مهمة يف لوحاته.
وقد حتدث الناقد الفني (الن�س ا�سبلوند) بت�أثر
ماتي�س بزخارف الأقم�شة حني قال� « :إن املن�سوجات
قد �أ�صبحت بتنوعها وثرائها م�صدر �إلهام بد ًال من
الت�أمل املجرد ،وهو ما قاد ماتي�س �إىل احلرية يف
�شكل ( :)111من �أع��م��ال الفنان العاملي هرني
اخلط وامل�ساحة واللون».
ماتي�س ويظهر ت�أثره بفن الباتيك.
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أنواع الشمع

�شمع البرافين (:)Paraffin Wax

يعد �شمع الربافني� .شكل ( ،)112من م�شتقات
البرتول وميكن احل�صول عليه من عملية تقطري البرتول
وهو �شديد ال�صالبة مما يجعله �سريع الت�شقق فينتج
�شكل (� :)112شمع الربافني.
عنه ت�أثريات ومالم�س �سطحية كثرية ،وين�صهر عند
درجة  40مئوية ،وهو ذو لون �أبي�ض وقد يكون �أ�صفر �أو �أ�سود.

�شمع النحل (:)Bees Wax

�شمع النحل �شكل ( ،)113عبارة عن �إفراز غدي ل�شغالة نحل الع�سل ،وهو �أبي�ض
�شفاف ولكن تظهر �ألوان �أخرى خمتلفة يف ال�شمع نظر ًا لتلوثه ببع�ض امللونات املوجودة
يف حبوب اللقاح في�صبح �أ�صفر �أو بني �أو قد ي�أخذ اللون الربتقايل �أو البني املحمر،
وله رائحة زهرية ،و�شمع النحل لني
ين�صهر عند درجة  76مئوية لذلك ف�إنه
يعطي عند تطبيقه على القما�ش �سطح ًا
مرن ًا ال يت�شقق فنح�صل من خالله على
ت�أثريات ومالم�س �أقل كثري ًا مما نح�صل
عليه يف حالة �شمع الربافني.
�شكل ( :)113اخلاليا املكونة من �شمع النحل.
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تركيب ال�شمع في الباتيك:

�شمع الباتيك عبارة عن خليط من �شمع
ال�براف�ين و�شمع النحل بن�سب خمتلفة وفق
الت�أثريات املرغوب احل�صول عليها ،ف�إذا �أردنا
ت�أثريات ومالم�س �سطحية كثرية وعميقة فيجب
�أن تكون ن�سبة �شمع الربافني �أك�بر من ن�سبة
�شكل ( :)114مو�ضع اخلط�أ يف تطبق ال�شمع.
�شمع النحل� ،أما يف حالة الرغبة يف احل�صول على
ت�أثريات ب�سيطة ودقيقة فيجب �أن تكون ن�سبة �شمع ع�سل النحل هي الأكرب.
وقد ت�ضاف بع�ض املواد الأخرى مثل الراتنج لزيادة االلت�صاق والهون لعمل �سيولة
�أكرب لل�شمع.

معالجة �أخطاء ال�شمع:

عند حدوث �أخطاء �أثناء تطبيق ال�شمع� .شكل ( )114تدعو حلاجة �إىل �إزالة ال�شمع،
ويكون ذلك على النحو الآتي:

�شكل ( :)115مو�ضع اخلط�أ.
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�شكل ( :)116ت�سخني ال�سكني.

�شكل ( :)117ك�شط ال�شمع.

 -1تبلل املنطقة حول ال�شمع املراد �إزالته� .شكل ()115
 -2ت�سخن �سكني على النار� .شكل ()116
 -3يك�شط ال�شمع بال�سكني ال�ساخن حتى يزول متاماً� .شكل ()117
أهمية العمل اليدوي:
تكمن �أهمية العمل ال��ي��دوي يف الوظيفة التي
ي�ؤديها للفرد واملجتمع ،والباتيك بوجه خا�ص ي�ؤدي
العديد من الوظائف ،فقد �أعترب الباتيك يف بداية الأمر
و�سيلة للت�سلية حني اقت�صر على الن�ساء من الطبقة
الأر�ستقراطية يف جاوة ،ثم �أ�ضحى حرفة ميار�سها �أفراد
ال�شعب لتوفري االحتياجات ال�شخ�صية كاملالب�س فكان
الباتيك م�صدر دخل لدعم اجلانب االقت�صادي للأ�سرة،
ولعلنا الحظنا كيف متيزت �أعمال الباتيك لكل �شعب
من ال�شعوب وكيف كان الباتيك ي�سجل ثقافتهم وينقل
�إلينا ح�ضارتهم ،و�أخ�ير ًا �أ�ضحى الباتيك و�سيلة يعرب
بها الفنان عن وجهة نظره للبيئة املحيطة التي يعي�ش
فيها وو�سيلة للتعبري عن النف�س� ،أما يف جمال الرتبية
والتعليم فالأعمال اليدوية وخا�صة الباتيك هو:
�شكل ( :)118و�شاح من الباتيك.
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و�سيلة لتكامل �شخ�صية املتعلم من جميع اجلوانب بالإ�ضافة �إىل ت�أكيد القيم
االجتماعية ال�سليمة وهواية ل�شغل �أوقات الفراغ� .شكل ()120-119-118

�شكل ( :)119حقائب جميلة من الباتيك.

�شكل (� :)120أقم�شة ولوحات ومالب�س من الباتيك.
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تقنيات فن الباتيك
خطوات طرق تطبيق ال�شمع

التطبيق الأول : :الر�سم بقمع ال�شمع

( :)1نقل الت�صميم على القما�ش.

( :)2حت��دي��د الت�صميم بال�شمع
املن�صهر يف قمع ال�شمع.
( :)3التلوين بال�صبغة.

( :)4التجفيف.
(� :)5إزالة ال�شمع بالكي.

( :)6املنتج النهائي.
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التطبيق الثاين� :ألوان الباتيك بعدة خطوات:

( :)1نقل الت�صميم على القما�ش.

( :)2ت�شميع املناطق (�أ).

( :)4ت�شميع املناطق (ب).

( :)5التلوين بال�صبغة.

( :)7التلوين بال�صبغة.
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(� :)8إزالة ال�شمع بالكي.

( :)3التلوين بال�صبغة.

( :)6ت�شميع املناطق (ج).

( :)9املنتج النهائي.

نشـاط ()1

 �أمامن��ا نموذجي��ن م��ن الباتي��ك �أحدهم��ا باتي��كتقليدي والآخر باتيك معا�صر ،نقارن بين النموذجين
محددين القيم الفنية والجمالية بهما.

نشـاط ()2

الأ�شكال الآتية لخطوات باتيك ،نرتبها بال�شكل ال�صحيح:
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نشـاط ()3

 تعتبر الفنانة الت�شكيلية ال�سعودية (عواطف �آل �سلوان) من رواد فن الباتيكفي ال�سعودية.
نكون �أنا وثالث من زمالئي فريقاً يتناول �سيرة هذه الفنانة ونماذج من �أعمالها
المتميزة.
نشـاط ()4

{ �آي ��ة ق��ر�آن�ي��ة
}
خطت بالباتيك من خالل ممار�ستنا لفن
الباتيك ن�ح��دد ال�خ�ط��وات ال�ت��ي طبق بها
هذا الباتيك.
..................................
..................................
..................................
توجيه

 «تهادوا تحابوا» لنطبق هذا التوجيه من الر�سول الكريم م�ستعينين بنماذج منطباعة الباتيك التي �صنعها.
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تقويم الوحدة

ال�س�ؤال الأول:
�ضع عالمة(� )أمام العبارة ال�صحيحة وعالمة (×) �أمام العبارة غري
ال�صحيحة فيما ي�أتي:
�أ -ظهر فن الباتيك يف الهند ثم انتقل �إىل جزيرة جاوة ب�إندوني�سيا ( ).
ب -يعترب الباتيك �إحدى فنون احلفر على اخل�شب ( ).
جـ -عند تطبيق فن الباتيك نقوم بعزل الأماكن التي ال نريد تلوينها مبادة الغراء الأبي�ض ( ).
د -انتقل الباتيك �إىل الدول املجاورة عن طريق التجارة ( ).
هـ -البيئة لهـا دور كبري يف انعكا�س املوا�ضيع التي يتم تناولها يف تطبيق الباتيك( ).
ز -الباتيك انت�شر يف الدول الإ�سالمية فقط ( ).
ال�س�ؤال الثاين:
اذكر خطوات �صهر ال�شمع.
ال�س�ؤال الثالث:
اخرت الإجابة ال�صحيحة
 الباتيك هو:� -1إحدى طرق الطباعة اليدوية -2 .الر�سومات اجلدارية -3 .عمل فني بخامات
البيئة.
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 -الباتيك يعتقد �أنه عرف يف:

 -1ال�سعودية -2 .ال�صني -3 .الهند.

 لتطبيق الباتيك بالتنقيط نحتاج �أدوات من �ضمنها:� -1شمع م�صهور� -2 .ألوان زيتية� -3 .ألوان فلوما�سرت.

 -ن�ستطيع عمل قوالب الباتيك من:

 -1القطع القما�شية -2 .خامات البيئة -3 .الرمل.
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المشروع الفصلي

المشروع
الفصلي

أه
د
ا
ف
ا
لمشروع الفني

 -1تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطالب /الطالبة.
 -2منح ال�ط��ال��ب /الطالبة ال �ق��درة على اختيار وتوظيف اخل��ام��ات والأدوات
امل�ستخدمة لتنفيذ العمل الفني.
 -3ت�شجيع الطالب /الطالبة على التفكري بطريقة غري م�ألوفة.
 -4دمج بني املجاالت الفنية التي مت درا�ستها خالل الف�صل الدرا�سي يف عمل
ت�صميمات �إبداعية ونفعية ذات طبيعة تربوية وجمالية.
 -5تبادل اخلربات الفنية بني الطلبة يف امل�شاريع الفنية اجلماعية.
 -6دعم االجتاهات الإيجابية لدى الطالب نحو الإبداع والتفكري الإبداعي.
� -7إك�ساب الطالب /الطالبة القدرة على الإح�سا�س بامل�شكالت وتقدمي حلول لها
بطرائق �إبداعية.
 -8مناق�شة العالقات يف القيم الت�شكيلية املتوفرة يف الأعمال الفنية التي ينتجها
الطالب /الطالبة.
 -9التعبري عن االنفعاالت الوجدانية ,ومالحظة املعاين التعبريية يف ال�شكل واللون
والتج�سيم يف العمل الفني.
� -10إك�ساب الطالب /الطالبة مهارات التخطيط والتفكري للم�شاريع الفنية.
� -11إك�ساب الطالب /الطالبة القدرة على الت�شكيل باخلامات املتعددة يف الإنتاج
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 التنفيذ:
ُنــفذ

مل ُينـفـذ

....................................
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ثبت المصطلحات للفصل الدراسي األول
 -1مجال الر�سم:

البالتة :وعاء من اخل�شب �أو البال�ستيك ي�ستخدم ملزج اللون.
الرتبنتني :زيت نباتي �شفاف وي�ستخدم لتخفيف اللون.
الت�صميم :هي كلمة ذات مدلول وا�سع وتعترب �أ�صل ثابت يف جميع الفنون وهي
حم�صلة للقدرات العقلية والفنية معاً.
التكنولوجيا احلديثة وخاماتها :ا�ستخدام مواد من �إنتاج املكت�شفات العلمية احلديثة
كالفيديو والكمبيوتر وال�صوتيات وغريها.
الأ�سبيداج :نوع من �أنواع الطالء.
حامل اللوحة :لوح خ�شبي يتم رفع اللوحة عليه لي�ستطيع الفنان الر�سم عليها.
خط الأفق :هو امل�ستقيم الأفقي الذي يقع على م�ستوى عني الناظر.
اخلط الكانتوري :هو اخلط الذي يحدد ال�شكل من اخلارج ،ويظهر يف ر�سوم الأطفال
واحل�ضارات القدمية وي�سمى �أي�ض ًا اخلط اخلارجي لل�شكل (.)outline
الرمز :هو �إ�شارة مرئية ل�شيء غري وا�ضح قد يكون جمرد ًا �أو حمور ًا وال يتوقف
على العملية احل�سية بل ي�شمل معاين �أعم و�أو�سع.
الرموز اللفظية :وتتمثل يف الكالم املكتوب �أو امل�سموع.
الرموز الت�شكيلية :وهي الرموز التي تعرب عن معانٍ عقلية �أو خياالت حاملة.
الزنك الأبي�ض� :أك�سيد قوي وثابت ي�ستخدم يف الر�سم و�أعمال الطالء الزجاجية.
�سكني الر�سم� :سكني خا�ص بالر�سم الزيتي لها عدة �أ�شكال وت�ستخدم لعمل
الت�أثريات واملالم�س للوحة.
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ال�شعار :هو �شكل ذو دالالت خا�صة بر�سومات رمزية ترمز �إىل معانٍ معينة �أو
ت�صف ن�شاط معني.
�صاالت العر�ض :قاعات �إقامة املعار�ض الفنية.
عنا�صر الت�صميم :وهي اخلط والنقطة وامل�ساحة وال�شكل واللون وغريها.
الفن الإغريقي (الكال�سيكي)� :أ�سلوب فني يتمثل يف املحاكاة التامة للطبيعة
ب�أدق تفا�صيلها وفق قواعد املنظور.
القطاع الذهبي :ن�سبة مقننة القواعد حيث يقا�س اجلزء وعالقته باجلزء الآخر
وعالقتهما بالكل.
املدر�سة االنطباعية (الت�أثريية) :مدر�سة فنية قائمة على نظرية (�إ�سحق نيوتن)
حول ال�ضوء و�ألوان الطيف .والتعبري ال�شخ�صي يف الت�صوير.
املدار�س الفنية� :أ�ساليب خمتلفة للت�صوير ومنها التكعيبية وال�سريالية والتجريدية
وغريها.
املنظور :هو متثيل الأج�سام املرئية على �سطح منب�سط (اللوحة) ال كما هي يف الواقع ،ولكن
كما تبدو لعني الناظر يف و�ضع معني وعلى بعد معني تكرب كلما قربت وت�صغر كلما بعدت عن
العني.
املنظور اللولبي :املنظور امل�ستخدم يف املنمنمات الإ�سالمية على ال�شكل اللولبي.
الكانف�س :لوحات من الكتان امل�شدود ت�ستخدم للر�سم.
الكوالج :فن ا�ستخدام اخلامات املختلفة يف اللوحات امل�سطحة.
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النق�ش :وهي النقو�ش املحفورة على �سطح ما خ�شب �أو معدن �أو غريه.
نقطة التال�شي وااللتقاء :هي نقطة على خط الأفق تلتقي فيها اخلطوط املائلة التي
حتدد ال�شكل.

 -2مجال الزخرفة:

اخل�صائ�ص الفنية :هي اجلوانب التي متيز العمل الفني من خالل ما حتدثه العالقات
املختلفة لعنا�صر الفن (اخلط ،اللون،امللم�س ،اخلامة ،ال�شكل ،احلجم ،مو�ضوع العمل)
لهذا العمل وجتعله وحدة من�سجمة ،معتمدة على الأ�س�س ،كالتوازن ،الإيقاع ،الت�ضاد،
الن�سبة والتنا�سب ،التوافق ،التنوع والتكرار ،الوحدة والرتابط (الأ�س�س هي مقومات
العمل الفني).
حماكاة الطبيعة بالتحوير :تقليد الطبيعة ولكن لي�س بامل�ضاهاة �أو التقليد احلريف
لها والذي يتم بتغيري ال�شكل العام لل�شكل الطبيعي.
النظم احل�سابية والهند�سية :القواعد والأ�س�س واحل�سابات الدقيقة للخطوط داخل
الأ�شكال الهند�سية كمن�صفات الأ�ضالع والزوايا والأقطار والأوتار ...والقواعد التي
ت�ستخدم �أثناء التنظيم ال�شبكي لتنظيم عملية التكرار.
الإ�شباع العايل للقيمه اللونية :هي �صفة �سطوع اللون يف �أعلى درجاته �أي ال يبدو
فاحت ًا �أو قامت ًا مبعنى ظهور اللون ب�صفته دون تغيري وهو ما نعرب عنه بال�سطوع.
باالنطالق والالنهائية� :صفة متيز الزخرفة الإ�سالمية وهي اال�ستمرارية وقد ت�شعرنا
باالندفاع من �شدة ا�ستمراريتها.
حركة �إيقاعية م�ستمرة النهائية :هي الفوا�صل التي �صنعها الفنان بني كل وحدة
زخرفيه و�أخرى ،وت�شعرنا بحركة الأ�شكال والألوان واخلطوط يف ا�ستمرارية النهائية.
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البناء الفني :هي مكونات العمل الفني والذي يقوم على عنا�صر و�أ�ساليب و�أ�س�س
تنظيمها فتحدث ع�لاق��ات متعددة تنتهي بعمل منظم ،موحد وم�تراب��ط التكوين.
جماليات الفن الزخريف :هي جمموعة ال�صفات واملعاين التي ن�شعر بها جتاه اخل�صائ�ص
الفنية واخل�صائ�ص احل�سية والتاريخية والتي ت�ساعدنا على �إدراك ثقافة جمتمع الفنان وفكره.
�سمة فنية :خا�صية فنية �أو ميزة فنية.
املنظم البياين :هي خارطة مفهوميه تقوم على تنظيم اخلربات بطريقة هرمية
ت�ساعد الطالب على ا�ستنتاج العالقات املختلفة بطريقة التعلم الذاتي لتنمية مهارة
فكرية يحددها املنظم .واملهارة احلالية هي عالقة اجلزء بالكل.
خ�صائ�صها ال�شكلية :هي اخل�صائ�ص الفنية.
الأ�سطح املمتدة واملنحنية :هي �أ�سطح تعطيني �إح�سا�س ًا باال�ستمرارية ولكن
انب�ساطها لي�س على ا�ستقامة واحدة كالقباب والأ�شكال الكروية....
�سطح منتهي :مثل �أ�سطح الأعمدة وامل�آذن و�إطارات الأ�شياء.
مبعايري التقييم :مبعنى �أ�س�س وقواعد ن�ستعني بها لنقد الأعمال الفنية ونعطيها
تقدير ًا خا�ص ًا قد يكون معنوي ًا وقد يكون ح�سياً.
االنطباعات :هي امل�شاعر التي ن�شعر بها جتاه العمل الفني وحتى ال تغلب علينا
عواطفنا �أثناء النقد والتقييم يجب �أن تكون لدينا معايري نعتمد عليها.
املعاين ال�ضمنية :املعاين التي تنبعث من العمل الفني نتيجة العالقات اللونية لعنا�صر
الفن.
اخلارطة الذهنية :هي خارطة ت�سهم يف تو�ضيح العالقات املختلفة ملو�ضوع ما
وعنا�صره وتكون على هيئة اخللية الع�صبية وهي طريقة ت�سهل عملية التعلم.
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 -3مجال الطباعة:

فن الباتيك (:)Batik
يعترب الباتيك �إحدى طرق الطباعة اليدوية وفن زخرفة القما�ش ،ويقوم على
عزل امل�ساحات املختلفة مبادة عازلة قبل �صباغتها بالألوان ويرجع �أ�صل م�صطلح باتيك
(� )Batikإىل كلمة تيك ( )Tikوالتي تعني التنقيط ،وهذا ينطبق على �أ�سلوب
ا�ستخدام ال�شمع املن�صهر عند �إ�سقاطه على القما�ش في�أخذ �شكل النقط.
قمع ال�شمع :وهي الأداة التقليدية لتطبيق ال�شمع على القما�ش ،وهو عبارة عن
ذراع ق�صري من خ�شب البامبو �أو اخليزران مزود بخزان لو�ضع ال�شمع ال�سائل يت�صل
ب�أنبوب رفيع ي�سمح لل�شمع بالت�سرب على �شكل نقط �أو خطوط ،وي�أتي ب�أ�شكال
و�أحجام خمتلفة.
القالب النحا�سي :ي�ستخدم كذلك لتطبيق ال�شمع ويعطي نتائج �سريعة ،وهو
عبارة عن �أ�شرطة نحا�سية ت�شكل وفق الت�صميم ثم تلحم مبقب�ض ،وعند التطبيق يتم
غمر اجلزء املزخرف من القالب يف ال�شمع ثم ي�ضغط على القما�ش.
ال�شمع ()Wax
�شمع الربافني () Paraffin Wax
يعد �شمع الربافني من م�شتقات البرتول وميكن احل�صول عليه من عملية تقطري
البرتول وهو �شديد ال�صالبة مما يجعله �سريع الت�شقق فينتج عنه ت�أثريات ومالم�س
�سطحية كثرية وهو ذو لون �أبي�ض وقد يكون �أ�صفر �أو �أ�سود.
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�شمع النحل ()Bees Wax
�شمع النحل عبارة عن �إفراز غدي ل�شغالة نحل الع�سل ،وهو �أبي�ض �شفاف ولكن تظهر
�ألوان �أخرى خمتلفة يف ال�شمع نظر ًا لتلوثه ببع�ض امللونات املوجودة يف حبوب اللقاح
في�صبح �أ�صفر �أو بني �أو قد ي�أخذ اللون الربتقايل �أو البني املحمر ،وله رائحة زهرية،
ويعطي عند تطبيقه على القما�ش �سطح ًا مرن ًا ال يت�شقق فنح�صل من خالله على ت�أثريات
ومالم�س �أقل كثريا مما نح�صل عليه.
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فهرس األشكال
مجال الرسم
املوضوع األول :اخلط اخلارجي للشكل
شكل ( )1كهف السكو في فرنسا.
شكل ( )2كهف فون دي كوم.
شكل ( )3كهف ألتاميرا في اسبانيا.
شكل ( )4كهف مبدينة األخدود.
شكل ( )5جبل العرفاء بالطائف.
شكل ( )6لوحة للطفلة حنان أصيل.
شكل ( )7لوحة للطفل خالد املال.
شكل ( )8لوحة (املرأة الباكية) للفنان بابلو بيكاسو.
شكل ( )9لوحة للفنان عبد احلليم الرضوي.
شكل ( )10لوحة للفنان فاضل أبو شومي.
شكل ( )11لوحة للفنان عبد اجلبار اليحيى.
شكل ( )12بعض أدوات الرسم الزيتي.
شكل ( )13لوحة (املرأة الباكية) للفنان بابلو بيكاسو.
شكل ( )14أدوات الرسم بالزيت.
شكل ( )15خطوات عمل لوحة باأللوان الزيتية.
املوضوع الثاني :املنظور والظل والنور
شكل ( )16لوحة لليوناردو دافنشي استخدم فيها املنظور.
شكل ( )17لوحة (غروب) للفنانة حنان البويدي.
شكل ( )18خطوات استخدام املنظور البسيط.
شكل ( )19النتيجة النهائية خلطوات املنظور البسيط.
شكل ( )20لوحة للفنان العاملي فان جوخ املنظور البسيط.
شكل ( )21لوحة من الفن اإلسالمي تعبر عن املنظور اللولبي.

الصفحة
١٢
١٣
١٣
١٤
١٤
١٥
١٥
١٦
١٧
١٧
١٨
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
الصفحة
٢٤
٢٥
٢٦
٢٦
٢٧
٢٧
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شكل ( )22الضوء والظل.

٢٨

شكل ( )23توزيع اإلضاءة والظل لعمل توازن في اللوحة.
شكل ( )24لوحة للفنان إحسان برهان.

٢٨
٢٩

شكل ( )25لوحة للفنان الكويتي (أيوب حسني) يتضح فيها الظل والنور واملنظور.
شكل ( )26لوحة للفنان فان جوخ.
شكل ( )27لوحة للفنان محمد حيدر.
شكل ( )28لوحة للفنانة رضية برقاوي (من التراث).
شكل ( )29العمل  -طبيعة صامته -في شكله النهائي.
املوضوع الثالث :اخلامات املختلفة في اللوحات املسطحة الكوالج collage
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٣٤
٣٥
٣٥
٣٦
٣٧
الصفحة

شكل ( )30كوالج للفنان جورج براك.

٣٤

شكل ( )31كوالج للفنان بابلو بيكاسو.

٣٥

شكل ( )32كوالج للفنان كيرت شويترز.

٣٥

شكل( )33لوحة (الطاقة واالنسان) للفنان أحمد نوار.

٣٦

شكل( )34لوحة ألطفال هذا اجليل للفنانة منيرة موصلي.

٣٧

شكل( )35لوحة (كوالج) للفنانة حميدة السنان.

٣٨

شكل( )36منوذج للعمل.

٣٨

شكل( )37لوحة اعترافات دامية للفنانة اجلازي احلسيني.

٣٩

شكل( )38لوحة مدينة اسمها ذات الرماد لعبد اهلل إدريس.

٣٩

شكل( )39لوحة (وجه) للفنانة األميرة أضواء بنت يزيد.

٤٠

شكل( )40لوحة (كتابة) للفنان صالح باشراحيل.

٤٠

شكل( )41الشكل النهائي لعمل طبيعة صامتة.

٤١

مجال الزخرفة
املوضوع األول :رسم وحدة زخرفية النهائية
شكل ( )42قبة احملراب مسجد قرطبة.
شكل ( )43جزء من محراب جامع القيروان.
شكل ( )44جزء من سقف خشبي مزخرف.
شكل( )45زخرفة ال نهائية.
شكل( )46لوحة للفنان ماتيس القرن التاسع عشر.
شكل( )47قبة مسجد.
شكل( )48زخرفة األسطح.
شكل( )49اجلزء العلوي من املدخل الرئيسي للجامع األموي.
شكل( )52وحدة زخرفية.
شكل( )53مساحة للزخرفة.
املوضوع الثاني :تصميم مبتكر النهائي للوحدة الزخرفية
شكل ( )54لوحة زخرفية للفنان عبد املنعم معوض.
شكل ( )55لوحة زخرفية للفنان محمد زينهم.
شكل ( )56لوحة زخرفية نباتية.
شكل ( )57لوحة زخرفية نباتية.
شكل ( )58لوحة زخرفية نباتية.
شكل ( )59تصميمات زخرفية متنوعة.
شكل ( )60تصميمات زخرفية متنوعة.

الصفحة
٤٦
٤٧
٤٨
٤٨
٤٩
٥١
٥١
٥١
٥٢
٥٢
الصفحة
٥٣
٥٤
٥٦
٥٧
٥٧
٥٨
٥٨

شكل ( )61تصميمات زخرفية متنوعة.

٥٨

شكل ( )62وحدة زخرفة إسالمية.
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األشكال ( )66 ،65 ،64 ،63وحدات زخرفية إسالمية.

٦٠

شكل ( )67زخارف على قبة السلطان قايتباي.

٦١

شكل( )68لوح خشبي بزخارف منقوشة باحلفر املائل.

٦١

شكل( )69لوح خشبي بزخارف منقوشة باحلفر املائل.

٦١

مجال الطباعة
املوضوع األول :تناغمات لونية بالباتيك
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الصفحة

شكل ( )70منوذج باتيك تقليدي.

٦٦

شكل ( )71منوذج يوضح أسلوب التنقيط.

٦٧

شكل ( )72باتيك تقليدي فاخر.

٦٧

شكل ( )73منوذج لستارة حائط من الباتيك التقليدي.

٦٨

شكل ( )74منوذج باتيك يوضح العفوية.

٦٨

شكل( )75أدوات الباتيك.

٧٠

شكل ( )76مناذج من قمع الشمع.

٧١

شكل ( )77مناذج من قوالب الشمع.

٧٢

شكل ( )78شمع النحل.

٧٢

شكل ( )79شمع البرافني.

٧٣

شكل ( )80خطوات صهر الشمع.

٧٤

شكل ( )81خطوات الباتيك األساسية.

٧٥

شكل ( )82العمليات الثانوية في الباتيك.

٧٦

املوضوع الثاني :تقنيات فن الباتيك

الصفحة

شكل ( )83مناذج باتيك إندونيسي.

٨٢

شكل ( )84مناذج باتيك إفريقي.

٨٣

شكل ( )85مناذج باتيك هندي.

٨٤

شكل ( )86مناذج باتيك من الصني واليابان.
شكل ( )87مناذج باتيك من الفلبني.

٨٤
٨٥

شكل ( )88منوذج باتيك من زمبابوي.
شكل ( )89مناذج باتيك من ماليزيا.
شكل ( )90استخدام قمع الشمع.
شكل ( )91استخدام الفرشاة.
شكل ( )92استخدام القوالب.
شكل ( )93قوالب من البيئة.
شكل ( )94مجموعة من القوالب.
املوضوع الثالث :الباتيك املعاصر
شكل ( )95باتيك يوضح العفوية التلقائية.
شكل ( )96باتيك يوضح العفوية التلقائية.
شكل ( )97باتيك للفنان علي الدسوقي.
شكل ( )98باتيك للفنان علي الدسوقي.
شكل ( )99باتيك أشجار في الغسق.
شكل ( )100منظر طبيعي باتيك على القطن.
شكل ( )101باتيك الكرسي األزرق.

٨٥
٨٥
٨٦
٨٧
٨٧
٨٨
٨٨
الصفحة
٩٣
٩٣
٩٤
٩٥
٩٥
٩٦
٩٦
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شكل ( )102باتيك هيوجو.

٩٦

شكل ( )103البركة املدية باتيك.

٩٦

شكل ( )104مجموعة باتيك للفنان .Adehoumi Sikirou Shola

٩٧

شكل ( )105مجموعة من أعمال الفنان .Jonathan Evans

٩٨

شكل ( )106قل أعوذ برب الفلق.

٩٩

شكل ( )107سبحان ربي األعلى.

٩٩

شكل ( )108منظر طبيعي بالباتيك.

٩٩

شكل ( )109منظر طبيعي بالباتيك.

٩٩

شكل ( )110منظر طبيعي بالباتيك.

٩٩

شكل ( )111من أعمال الفنان هنري ماتيس.

100

شكل ( )112شمع البرافني.

١٠١

شكل ( )113اخلاليا املكونة لشمع النحل.

١٠١

شكل ( )114موضع اخلطأ في تطبيق الشمع.

١٠٢

شكل ( )115موضع اخلطأ.

١٠٢

شكل ( )116تسخني السكني.

١٠٢

شكل ( )117كشط الشمع.

١٠٢

شكل ( )118وشاح من الباتيك.

١٠٣

شكل ( )119حقائب من الباتيك.

١٠٤

شكل ( )120أقمشة من الباتيك.

١٠٤

الف�صل الدرا�سي الثاين

المحتويات
الوحدة األولى :مجال اخلزف

املوضوع

الصفحة

املوضوع األول :البالطات اخلزفية.

١٣٢

املوضوع الثاني :تزجيج األواني الفخارية.

١٥٧

تقومي الوحدة.

١٨١

الوحدة الثانية :مجال الرسم والتلوين.
املوضوع األول :الفن احلديث.

١٨٥

املوضوع الثاني :الرسومات الرمزية في الشعارات.

١٩٧

املوضوع الثالث :اإلعالن والتصميمات املطبوعة.

٢١٣

تقومي الوحدة.

٢٣٣

الوحدة الثالثة :مجال الزخرفة.
املوضوع األول :تصميم ابتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية.

٢٣٧

املوضوع الثاني :تلوين التصميم االبتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية.

٢٤٥

تقومي الوحدة.

٢٤٩

املشروع الفصلي.

٢٥١

املصطلحات

٢٥٤

فهرس األشكال

٢٥٧

الـوحـدة األولـى

مـجـال الـخـزف
الوحدة األولى :مجال الخزف
موا�ضيع مجال الخزف:
المو�ضوع ( )1البالطات الخزفية.
المو�ضوع ( )2تزجيج الأواني الفخارية.
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الموضوع األول

الب
ال
ط
ا
ت الخزفية

نبذة عن تاريخ البالطات الخزفية:

عُرِ فت البالطات اخلزفية قدمي ًا
بالقا�شاين وهو فن عربي �إ�سالمي رفيع
وعريق تعود بدايات ظهوره �إىل الع�صر
العبا�سي وكانت �أهم مدنه "�سامراء والرقة"
يف العراق و�سوريا ولقد تركت لنا هذه
املدن �أكرب كمية من ال�شواهد على هذا
الفن الذي �أرتبط بالعمارة ليزينها ويجملها
ويحرك م�ساحاتها وفراغاتها بلوحات بديعة،
�أنظر ال�شكل (.)١

�شكل ( :)١بالطات خزفية بزخرفة نباتية وكتابية يف م�سجد اخل�سروفية
مبدينة حلب.
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�ساهم التبادل احل�ضاري والتجاري بني البلدان العربية يف نقل الت�أثريات الفنية والأ�ساليب
ال�صناعية بني الدول بع�ضها ببع�ض ،فقد ت�أثر اخلزاف التون�سي و واجلزائري بزخرفة بالطات
�سامراء بالعراق والتي ت�شبه �أي�ض ًا تلك البالطات التي عرث عليها بحفائر الف�سطاط التي ترجع
�إىل القرن اخلام�س الهجري كما ت�أثرت زخرفة القا�شاين امل�صري بزخارف م�ستوحاة من
الكتابة العربية .ذلك �أن احل�ضارة الإ�سالمية �أظهرت قدرتها على خلق �إيقاع موحد وم�شرتك
تردد يف جنبات الرقعة املمتدة الوا�سعة التي رفرف الإ�سالم على ربوعها.

تاريــخ القا�شاني:

يعود تاريخ �صناعة القا�شاين �إىل م�صر يف ع�صر قدمي جدًّا ،ثم انت�شرت �صناعته
يف بالد ما بني الرافدين يف بداية الألف قبل امليالد لتزيني ق�صور �آ�شور وبابل ،ثم بد�أ
يتدهور حتى جاء الفتح العربي ،حينئذ بد�أ يزدهر يف العهد ال�سلجوقي وانت�شرت �صناعته
يف مدينة قا�شان حيث تتميز بدقة الر�سوم الزخرفية وتعدد �ألوانها ،ومنها �أخذت هذه
البالطات ت�سميتها بالقا�شاين ،بعدها انتقلت �صناعته وانت�شرت يف دم�شق وحلب
وا�ستخدم يف زخرفة املحاريب واجل��دران الداخلية واخلارجية للمباين وقباب وم�آذن
امل�ساجد.

مكونات القا�شاني:

تت�ألف لوحات القا�شاين من جمموعة بالطات خزفية متعددة الأ�شكال والألوان
والقيا�سات ،تنظم جنب ًا �إىل جنب ب�شكل مدرو�س ،لت�ؤلف يف النهاية منظرًا لزخارف
وت�شكيالت هند�سية �أو نباتية.
(ال�شكل .)٢
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�شكل ( :)٢بالطات خزفية من القا�شاين �سدا�سية ال�شكل من اجلامع الأموي الكبري بحلب.

وقد متيزت لوحات القا�شاين باجلمع
امل��وف��ق ب�ين ال ��زخ ��ارف والت�شكيالت
امل�ستوحاة من الكتابة العربية .ولقد
تطور هذا الفن حتى بلغ �آيات من الروعة
والإتقان ت�أمل ال�شكل (.)٣

�ش��كل ( :)٣حم��راب مك��ون
م��ن البالط��ات القا�شاين ،يتفرد
باعتم��اده امل�س��تطيل ب��دال م��ن
طراز املحراب املقو���س ال�شائع،
كذلك يتفرد باخل��ط الثلث الذي
ي�ؤط��ره لدقت��ه وبراع��ة تركيب��ه
وزخرفته وتلوينه.

لقد كان فن الزخرفة بالبالطات اخلزفية
والزال ...فن ًا ف��ري��د ًا من نوعه يبعث يف
النف�س الراحة والهدوء واالن�شراح وي�شهد
برباعة املعماريني امل�سلمني ال�شكل (.)٤
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�شكل ( :)٤زخرفة القا�شاين لقبة م�سجد ببغداد تعود �إىل القرن 13م.

ماهية البالطات الخزفية:

هي قطع من الطني ال�صل�صايل متــر مبراحـــل فنية خمتلفـــة حتى ت�صـــل �إىل �شكل
بالطة �شكل (.)٥

�شكل ( :)٥بالطات خزفية �سدا�سية ال�شكل تتجاور مع بع�ضها البع�ض لت�شكل لوحة متكاملة من الع�صر اململوكي يف م�صر.

�ساد ال�شكـــل املـــربع يف ت�شكيــل البــالطات اخلـــزفية لذلـك �سميت بــ (الرتابيع)،
ال�شكل (.)٦

�شكل ( :)٦بالطات خزفية مربعة ال�شكل من الع�صور الإ�سالمية القرن  18م
متحف الفن الإ�سالمي بالقاهرة.
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المراحل الفنية التي تمر بها البالطات الخزفية:

 -1ت�شكل البالطة بطريقة ال�شرائح من الطني اجليد ،ح�سب ال�شكل املطلوب.
 -2يف مرحلة التجلد تغطى بطبقة رقيقة من طني نقي �سائل (البطانة) وترتك
لتجف.
 -3تو�ضع البالطة داخل الفرن ،لكي ت�شوى ،وت�صبح فخاراً.
 -4تخرج البالطة من الفرن ،وينعم �سطحها ،وتلون بالطالءات الزجاجية.
 -5تعاد �إىل الفرن ثانية ،لتثبيت الطبقة الزجاجية عليها.
 -6تخرج من الفرن ،وتزين بالزخرفة والنقو�ش التي يتم ر�سمها بوا�سطة مزيج
من مواد خمتلفة.
 -7تعاد البالطة �إىل الفرن للمرة الثالثة ،لتثبيت �ألوان الزخارف والنقو�ش
عليها.

تنويه:
�إن للطني حالة تعرف (بالذاكرة) فيمكن �أن تثني نف�سها ثانية داخل الفرن
�أثناء عملية احلرق .لذا عليك و�ضع البالطة بعد ت�شكيلها بني لوحني من اخل�شب
وتركها حتى جتف .فهذه �أف�ضل طريقة للت�أكد من �أنها �ستظل م�سطحة متاماً.
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الت�صميمات الزخرفية الم�ستخدمة على البالطات الخزفية:
انطلق الفنان امل�سلم يبدع ويبتكر ر�سوم ًا وزخ��ارف على بالطاته اخلزفية
وفق عقيدته ودينه وكانت الطبيعة م�صدر �إلهامه ،فتنوعت الأ�شكال والعنا�صر التي
ا�ستخدمها يف الزخرفة� .إن االهتمام بتنوع الزخارف والأ�شكال هي من �أجل الو�صول
�إىل بالطات رائعة يتمتع بها ماليني النا�س.
ومن �أبرز العنا�صر الزخرفية التي ا�ستخدمت:
 -1الزخارف النباتية :لقد ع�شق الفنان امل�سلم العنا�صر النباتية ور�سمها �أحيان ًا
ب�أ�سلوب واقعي و�أحيان ًا كثرية ب�أ�سلوب حمّور .ولقد امتد بالتحوير ومتكن منه ليعالج
به فراغ ال�سطح بدقة ومهارة فائقة .ومن �أهم العنا�صر التي ا�ستخدمت وكانت
�أكرثها �شيوع ًا هي:
�أ .الفروع النباتية :تعترب الفروع النباتية الأ�سا�س للمو�ضوع الزخريف .والفروع
النباتية هي ال�ساق والفروع والأوراق .تظهر �أحيانًا �أوراق النبات متجمعة مع بع�ضها
و�أحيانا �أخرى تكون فردية ح�سب الت�صميم الزخريف للبالطة .ال�شكل ()٧

�شكل ( :)٧بالطات بزخارف نباتية.
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ب .الأزهار :ع�شق احلكام والأمراء
وعامة ال�شعب الأزهار وكان عِ�شق النا�س
للأزهار دافع ًا للفنانني �أن يهتموا بر�سمها،
ومن الأزهار املنت�شر �شكلها على البالطات
اخلزفية :زهرة القرنفل ،زهرة الأقحوان،
زهرة ال�سو�سن ،زهرة الرمان ،زهرة التوليب.
ال�شكل (.)٨
�شكل ( :)٨بالطات مزخرفة بالأزهار.

 -2الزخارف الهند�سية:
عرف الفنان امل�سلم الزخارف الهند�سية
وا�ستخدمها بكرثة يف جميع الفنون التطبيقية
ومنها اخل ��زف ،ولقد ا�ستمـرت عـلى مـر
الع�صـور الإ�سـالميـة عن�صـرًا مميزًا من عنا�صر
الزخرفة الإ�سالمية ال�شكل (.)٩
�شكل ( :)٩تف�صيل من زخارف هند�سية.
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 -3الزخارف الكتابية:
اهتم الفنان امل�سلم بالزخارف الكتابية وذلك لتم�سكه باللغة العربية و�أبدع يف
ا�ستخدام اخلط العربي بكافة �أنواعه ،الن�سخ ،الرقعة ،الكويف ،املورق� ...إلخ وتر�سم
الزخارف الكتابية على البالطات اخلزفية كبع�ض �آيات من القر�آن الكرمي �أو بع�ض
الدعوات حتيط بها الأزهار والزخارف النباتية .ال�شكل (.)١٠

�شكل ( :)١٠بالطات خزفية مربعة ال�شكل متجاورة ت�شكل زخرفة كتابية لآيات من �سورة ي�س
املتحف الإ�سالمي يف احلرم ال�شريف ـ القد�س.

 -4زخرفة الآرابي�سك:
الآرابي�سك هي لفظ �أجنبي � Arabesqueأطلقه م�ؤرخو الفن الأوروبيون على نوع
معني من الزخرفة الإ�سالمية ،والكلمة العربية التي يجب �أن تُ�ستعمل بدلً من هذا اللفظ
الذي �شاع بني م�ؤرخي الفن الإ�سالمي من العرب هي (التوريق) وال تزال كلمة توريق
م�ستعملة يف اللغة الأ�سبانية  Turquoiseو�أ�سبانيا �أوثق ات�صال بالفنون الإ�سالمية من
�أي بلد �أجنبي �آخر.
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التوريق:
هي زخارف متيز بها الفن الإ�سالمي عن غريه من فنون الأمم الأخرى ،وهي تقوم
على اخت�صار خطوط التزيني النباتية امل�ؤلفة من براعم و�أوراق متفرعة ومت�صلة،
و�أكرث النماذج النباتية ظهرت ب�شكل متكرر ومتقابل ومروحي ومت�شابك مع التقيد
ب�أداء احلركة بان�سجام و�إيقاع وتوزيع للزخارف مدرو�س مللء الفراغ وتك�سيه كاملة
لل�سطح بحيث ال نرى بداية لها وال نهاية ال�شكل(.)١١

�شكل ( :)١١زخارف مورقة.
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()1

القيم اجلمالية يف زخارف احلرم النبوي ال�شريف

اجلدار القبلي يف احلرم النبوي

قامت هيئة تطوير منطقة املدينة املنورة بالتعاون مع وكالة الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون
امل�سجد النبوي ال�شريف يف عام 2020م ،بتنفيذ م�شروع ترميم اجلدار القبلي
يف امل�سجد النبوي ،وذلك وفق املواثيق الدولية للرتميم واملحافظة على املن�ش�آت
التاريخية ،والذي يهدف �إىل �صيانة و�إظهار القيمة اجلماليّة والتاريخيّة للجدار،
واحرتام مادته الأ�صليّة ،واحلفاظ على مكونات تراث وتاريخ احلرم املدين ،والعناية
بكامل تف�صيالت التك�سيات الأثرية على اجلدار ،وعليه مت ترميم و�إعادة املكونات
( )1موقع الوئام� ،شاهد بال�صور :تنفيذ م�شروع ترميم اجلدار القبلي بامل�سجد النبوي � -صحيفة الوئام االلكرتونية (.)alweeam.com.sa
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والتفا�صيل الزخرفية لأكرث من  2100قطعة متثل �إجمايل قطع البالطات والإطارات الزخرفية
املزججة مبختلف املقا�سات املختلفة التي تزين جدار القبلة� ،إ�ضافة �إىل ترميم وت�أهيل 126
مرتًا مربعًا متثل كافة امل�سطحات الرخامية التي تك�سو الرواق القبلي ،مبا يف ذلك حمراب
عثمان بن عفان ( ،)1وخَ وْخَ ة �آل عمر ( )2مبا ي�شكله من اكت�شاف تراثي يف
الزخرفة والعمارة الإ�سالمية.
تنح�صر الزخارف النباتية على البالطات اخلزفية والرخام واحلجر على جدران
الرواق القبلي من الأ�سفل ،ابتدا ًء من مدخل باب ال�سالم يف �إطار جمايل على اختالف
�ألوانها املتدرجة من الأزرق الغامق �إىل الأزرق الفاحت ،والأخ�ضر الزرعي( .)3وكما يظهر
من ال�شكل ف�إن الزخرفة امل�ستخدمة هي زخارف توريق مكررة على خلفية بي�ضاء.
نشـاط ()1

 فن الخزف من �أروع ما تركه لنا فنانو العالم الإ�سالمي القديم ب�أ�صالة خا�صةو�إبداع متميز وللألوان التي ا�ستخدمها الفنان الم�سلم في تلوين بالطات القا�شاني
ت�أثيرها الجمالي المبا�شر وغير المبا�شر على النف�س فلنبحث في هذا المو�ضوع.
ولندعم كتاباتنا بال�صور التو�ضيحية.

(https://www.okaz.com.sa/news/local/2025016 )1

( )2ال�سمهودي ،نور الدرين )2006( ،وفاء الوفاء ب�أخبار دار امل�صطفى ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
( )3جريدة الريا�ض "| باب ال�سالم" �أجمل مداخل احلرم النبوي (.)alriyadh.com
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�شكل ( )١٢عبارة عن لوح مكون من ت�سع بالطات
خزفية مزخرفة بزخارف �إ�سالمية مورقة بر�سم مفرد
(لكل قطعة نف�س الر�سمة) زهر و�أوراق نبات ملونة
بعدة �ألوان ،و�أ�سا�س الت�صميم بني على الزهرة املحببة
لدى امل�سلمني وهي زهرة (التوليب) تظهر يف توزيع
حمبك ومتكامل ،حيث تلعب الفروع النباتية دورها
بحرية وجناح يف الت�صميم وعالقاتها الإيقاعية مع
الزهور املتكررة واهتمام الفنان باحل�ساب الدقيق لفراغ
�شكل (( :)١٢لوحة بالطات خزفية من احل�ضارة
الأر�ضية وتوازنه مع وحدات الت�صميم.
الإ�سالمية).
نشـاط ()2

 ك�����ان ����ص���ن���اع ال���خ���زفال��م�����س��ل��م��ون ي��ج��رب��ون ط��رق��اً
زخ��رف��ي��ة ج���دي���دة ،فلنبحث
ع��ن ب��داي��ات ظ��ه��ور الأ���س��ل��وب
ال���م���ت���ب���ع ف�����ي زخ�����رف�����ة ه���ذه
البالطة الخزفية الجميلة،
ث��م ن���دون معلوماتنا �أ�سفل
ال�صورة� .شكل ()١٣
�شكل ()١٣

143

�أوروبا وزخرفة البالطات الخزفية:

لقدا �ستفاد الغرب من جماليات الزخارف العربية الإ�سالمية ،واقتب�سوا منها ما
زينوا بها منتجاتهم اخلزفية ك�أثر زخريف جذاب يو�ضع على �سطح البالطات اخلزفية.
والدليل �أن كل ما ت�شاهد يف ال�شكل ( )١٤هو م�صنوع يف فرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا.
ا�ستعمل الغرب م�صطلح �سرياميك "  " Ceramicوهو لفظ فرن�سي �أطلق على
فن اخلزف ،والكلمة م�أخوذة �أ�ص ًال عن كلمة �إغريقية قدمية " كرياميك " وهي كلمة
مرادفة مل�صطلح البالطات اخلزفية.

�شكل ( :)١٤جمموعة من البالطات اخلزفية امل�صنوعة يف البالد الأوروبية بت�صاميم م�ستمدة من الفن الإ�سالمي.
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نشـاط ()3

 لنت�أمل البالطات الخزفية في ال�شكل ( ,)١٥ثم نجب على الآتي:�أ -من خالل خبراتنا ال�سابقة في مجاالت التربية الفنية في �أي مجال ا�ستخدم
هذا الأ�سلوب؟
ب -لن�شرح فكرة التنفيذ.
جـ -لنظهر مهارتنا الفنية في تطبيق هذا الأ�سلوب با�ستخدام الطالء الزجاجي.

�شكل ()١٥
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نشـاط ()4

من خالل خبراتنا في مجال الخزف ،ما العامل الم�شترك في العنا�صر الآتية:
قا�شاني� ،سيراميك ،موزايكو ،ف�سيف�ساء ،بور�سلين.
لنذكر تعريفاً مخت�صراً لكل منهم.
.....................................................
.....................................................
.....................................................
نشـاط ()5

ل��ن��ت���أم��ل ال��ل��وح��ة ال��ج��داري��ة
البديعة �شكل ( )١٦والمكونة
م����ن ال���ع���دي���د م����ن ال���ب�ل�اط���ات
الخزفية ,ث��م نحلل المقومات
الجمالية لها.

�شكل ()١٦
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�أ�ساليب حديثة لزخرفة البالطات:

 -1طريقة الر�سم بالأقالم امللونة الت�صميم (وحدة تكرار متنوعة) :ال�شكل (.)١٧

�شكل ( :)١٧فكرة للإخراج.

 -2طريقة الر�سم بالفر�شاة الت�صميم (وحدة جمزئة) �شكل (.)١٨

اخلطوة ()1

اخلطوة ()2

اخلطوة ()3

اخلطوة ()4
�شكل ( :)١٨فكرة للتوظيف.
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 -3طريقة الر�سم ب�ألوان الت�صميم (وحدة مكررة) �شكل (.)١٩

اخلطوة ()2

اخلطوة ()1

اخلطوة ()3

�شكل ( :)١٩فكرة �أخرى للتوظيف.

 -4طريقة الر�سم الغائر والبارز ال�شكل (.)٢٠

اخلطوة ()2

اخلطوة ()1

اخلطوة ()3
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�شكل ( :)٢٠طريقة الر�سم الغائر والبارز.

 -5طريقة الطباعة بالقالب� .شكل (.)٢١

اخلطوة ()1

اخلطوة ()2

اخلطوة ()3

اخلطوة ()4
�شكل ( :)٢١فكرة للتوظيف.

اخلطوة ()5
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 -6طريقة التلوين احلر.

اخلطوة ()1

اخلطوة ()2

اخلطوة ()3

اخلطوة ()4

�شكل ( :)٢٢الر�سم احلر.
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 -7طريقة الإ�ستن�سل.

اخلطوة ()1

اخلطوة ()2

اخلطوة ()3

اخلطوة ()4

اخلطوة ()5

اخلطوة ()6

�شكل ( :)٢٣فكرة للتوظيف.

151

� -8أ�ساليب متنوعة يف الزخرفة .ال�شكل (.)٢٤

�شكل (� :)٢٤أ�ساليب متنوعة يف الزخرفة.
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لن�ستلهم من اخلطوات يف �شكل ( )٢٥فكرة جديدة ت�شكل بها
بالطات خزفية ب�أ�سلوب حديث.

�شكل ( :)٢٥بالطة زخزفية ب�أ�سلوب حديث.
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نشـاط ()6

 بما هو متوفر لدينا من بالطات ملونة لن�شكل بها ب�أ�سلوب الموزايكو �أعما ًالفنية ب�أفكار حديثة �أو تقليدية .ال�شكل (.)٢٦

�شكل (� :)٢٦أ�سلوب املوزايكو.
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نشـاط ()7

 ّلن�ش ِّكل بالطة مربعة منتظمة الأبعاد لن ّكون بها لعبة ذكاء.
تعرف هذه اللعبة بـ(التانغرام – � )Tangramأو بالخطط ال�سبعة البارعة ،وهي
لعبة قديمة ج��داً ،ظهرت لأول مرة في ال�صين في القرن التا�سع قبل الميالد ,ثم
انتقلت �إلى �أوروبا �سنة 1800م .تت�ألف هذه اللوحة من �سبع قطع هند�سية هي:
خم�س مثلثات مختلفة ومربع وم��ت��وازي الأ���ض�لاع ،وه��ذه القطع بمجموعها
ت�ؤلف مربعاً واحداً منتظماً ال�شكل ( )٢٧تعتبر هذه اللعبة من �أف�ضل الألعاب ذلك
�أنها تدفع العقل للتفكير والت�أمل ،كما �أنها ت�شحذ طاقة الخيال وتنميها ال�شكل ()٢٨
لنحاول تجربة ت�شكيلها ونتناف�س نحن و�أ�صدقا�ؤنا .باللعب بها.

�شكل ( :)٢٧لعبة التانغرام.

�شكل ( :)٢٨ميكن تكوين عدد ال ح�صر له من الأ�شكال يتجاوز
� 1500شكالً.
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نشـاط ()8

في الأ�شكال (� )٣٠()٢٩صوراً لبع�ض الأماكن التي ك�سيت حوائطها بالبالطات
الخزفية .فلنبحث عن المزيد من البالطات و�أماكن تواجدها ولن�سجل ذلك.

�شكل (� :)٢٩آيات قر�آنية م�ؤطرة ببالطات خزفية �أعلى ال�صورة� ،شكل ( :)٣٠جدارية من البالطات اخلزفية تك�سو اجلدار القبلي يف
و�أخرى ن�سقت كحليات ممتدة تزين كامل اجلدار الداخلي للم�سجد امل�سجد النبوي ال�شريف باملدينة املنورة.
النبوي ال�شريف.
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الموضوع الثاني

تز
ج
ي
ج
األواني الفخارية

مساهمات المسلمين في تطور صناعة الخزف:

تو�صل اخلزاّفون امل�سلمون يف القرنني الثالث والرابع بعد الهجرة �إىل اكت�شاف �أ�ساليب
جديدة يف �صناعة اخلزف وزخرفته ،وكان من �أبرز ما �أ�ضافه اخلزاف امل�سلم هو:
 -1البريق المعدني Lusterware

كان االبتكار العظيم الذي اهتدى �إليه اخلزاّفون امل�سلمون يف العراق هو �إك�ساب الإناء اخلزيف
بريق ًا معدني ًا يتلألأ ي�شابه ملعان الأواين املعدنية �شكل ( ،)٣١وبذلك متكنوا من اال�ستغناء
عن الأواين الذهبية والف�ضية التي حرم الإ�سالم ا�ستخدامها .ومل يكن
هذا النوع من اخلزف معروف ًا من قبل .ولقد اقت�صرت الزخرفة بالربيق
املعدين على املنتجات الثمينة من اخلزف التي
ت�صنع للعظماء وكبار رجال احلكم .وانت�شر هذا
االبتكار الفني يف �أنحاء العامل الإ�سالمي يف الع�صر
العبا�سي .والزال��ت الطريقة التي ا�ستخدمها
اخلزافني لإنتاج هذا الربيق على الأواين اخلزفية
�شكل (� :)٣١أواين خزفية مطلية بالربيق املعدين.
�سر ًا غام�ضً ا.
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ولقد ارتقت �صناعة اخلزف ذي الربيق املعدين يف قا�شان وو�صلت �إىل قمة ازدهارها
يف الع�صر املغويل.
ومل تعرف �صناعة الأواين اخلزفية ذات الربيق املعدين يف الأندل�س قبل
القرن الرابع ع�شر امليالدي ،وقد ا�شتهرت مدينتا ملقة وغرناطة ب�إنتاج هذا
النوع من اخلزف يف الوقت الذي توقف �إنتاجه يف الري والقاهرة ودم�شق،
وانتقلت �صناعة اخلزف �إىل مدينة بلن�سية �أواخر القرن الرابع ع�شر وكانت
مدينة مني�شة الواقعة بالقرب من بلن�سية هي مركز �إنتاج اخلزف ذي الربيق
املعدين الذي �صدر �إىل البالد الأوروبية.

 -2الخزف المينائي:

ظهر نوع جديد من اخلزف يف الع�صر ال�سلجوقي متيز بتعدد �ألوانه
وو�ضوح العن�صر الت�صويري فيه .ي�صنع هذا اخلزف من عجينة ملونة تغطى
بطالء ق�صديري وتر�سم الزخارف ب�ألوان خمتلفة ي�ضاف اليها يف بع�ض
الأحيان اللون الذهبي .وعرف هذا النوع من اخلزف ذي الزخارف املتعددة
الألوان فوق الدهان با�سم (اخلزف املينائي) ويعد هذا النوع من اخلزف من
�أفخر �أنواع اخلزف الإ�سالمي.

 -3خزف �سلطان �أباد:

بد�أ يف منت�صف القرن الثامن الهجري ظهور نوع جديد من اخلزف يختلف
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عما عرف من قبل �أطلق عليه خزف (�سلطان �أباد) متيز بزخارفه املر�سومة باللونني
الأزرق والفريوزي فوق الأر�ضية البي�ضاء حتت الطالء ال�شفاف وت�أثرت الر�سوم بعنا�صر
الفن ال�صيني �شكل (.)٣٢

�شكل (� :)٣٢أواين خزفية مطلية بالربيق املعدين.

ازدهرت جتارة الأواين اخلزفية قدمي ًا ازدهار ًا عظيم ًا وكان لها �ش�أن ًا حالها حال جتارة ال�سيارات
يف وقتنا احلايل �شكل (.)٣٣

�شكل ( :)٣٣خمطوطة ترجع �إىل القرن اخلام�س ع�شر ت�سجل مظهر من
مظاهر جتارة اخلزف.
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نشـاط ()1

 اكت�شفت في حفريات بع�ض الأقطار العربية �أواني من الخزف ال�صيني القديم التيتعد من النفائ�س وتحظى ببالغ االهتمام باعتبارها دالئل �أثرية على االت�صاالت الودية
التي قامت بين ال�صين والبالد العربية منذ الع�صور القديمة .ابحث عن م�صورات لأواني
من الخزف ال�صيني �شكل (.)٣٤
فلنقارن بينها وبين الأواني الخزفية الإ�سالمية من حيث ال�شكل العام ،والألوان،
نمط الزخرفة.

�شكل ( :)٣٤مناذج من اخلزف ال�صيني.
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الطالء الزجاجي :Glaze

عبارة عن تغطية المعة ل�سطح القطع الفخارية والتي تلت�صق بال�سطح الطيني
بفعل احلرارة حتى ت�صل لدرجة الن�ضج فت�صبح عدمية امل�سام وتعطي تقوية عالية
كما تعطي لون ًا وملم�ساً.

�أنواع الطالء الزجاجي:

للطالء الزجاجي �أنواع عديدة فمنها ال�شفاف الذي ال لون له وهو يتميز ب�أنه
يظهر لون الطينة الطبيعي ،ومنها ما هو معتم وهو يعرف بتغطيته لون الطينة بلون
يحدده نوع الأك�سيد امل�ستعمل ك�أن يكون �أبي�ض ب�إ�ضافة �أك�سيد الق�صدير� ،أو
�أزرق ب�إ�ضافة �أك�سيد الكوب

طريقة ا�ستعمال الطالء الزجاجي والزخرفة به:

تنظف الأواين الفخارية �إما باملاء �أو بالإ�سفنج ،ت�صب �ألوان اجلليز بداخل ال�شكل
ويفرغ الإناء �سريع ًا منها� .سيمت�ص بن�سبة معينة عليه من الداخل� ،أما من اخلارج
فيقلب ال�شكل على خ�شبتان وي�صب عليه الطالء الزجاجي فيمت�ص ال�شكل ن�سبة
معينة على �سطحه ،وبعدها ميكن زخرفة ال�شكل بالفر�شاة ب�ألوان مغايرة للون
(اجلليز) الذي ا�ستخدم يف الأر�ضية وبعد االنتهاء يو�ضع يف الفرن للت�سوية.
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�أ�ساليب زخرفة الأواني بالطالءات الزجاجية �إلى:

 -1ر�سم الزخارف حتت الطالء بلون واحد �أو ب�ألوان متعددة (.)1
وت�سمى بزخارف حتت (اجلليز) :Under Glaze Decoration
 -2ر�سم العنا�صر الزخرفية بلون واحد �أو ب�ألوان متعددة فوق �أر�ضية بي�ضاء
مزججة.
وت�سمى بزخارف فوق (اجلليز) :Decoration Over Glaze

الزخرفة فوق (الجليز):
ت�ستخدم فيها �ألوان جاهزة تزخرف بها الأواين املزججة و تثبت باحلرارة عند  350درجة
مئوية وال تتغري �ألوانها عند الت�سوية.
و من �أف�ضل القطع امل�ستخدمة للتلوين هي ما ت�شاهده يف �شكل ( ,)٣٥وهي �أواين تكون
مطلية(بجليز) المع وميكن البدء بالتلوين اليدوي عليها.

�شكل ( :)٣٥جمموعة من الأواين اخلزفية املغطاة بطبقة من اجلليز.
(� )1سبقت درا�سته يف ال�صف الأول املتو�سط.
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الأدوات و الخامات الم�ستخدمة في التلوين �شكل (:)٣٦
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�شكل ( :)٣٦الأدوات واخلامات امل�ستخدمة يف التلوين (باجلليزات).
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 -1الفر�شاة امل�سطحة ذات احلجم الكبري :ت�ستعمل للخلفيات الكبرية.
 -2الفر�شاة امل�سطحة ذات احلجم املتو�سط :ا�ستعماالتها متنوعة ،ويف�ضل ا�ستخدام
واحدة لكل لون.
 -3الفر�شاة امل�سطحة ذات احلجم ال�صغري :ت�ستعمل للورود ال�صغرية ور�سم
البتالت.
 -4الفر�شاة املحدبة الدائرية (رقم  :)4ت�ستعمل لر�سم �أوراق ال�شجر والرباعم
والطيور البعيدة
 -5الفر�شاة امل�سننة ال�صغرية (رقم  :)5ت�ستعمل للخطوط الرفيعة ور�سم
العنا�صر ال�صغرية وهي مثالية يف التذهيب.
 -6فر�شاة (ا�سكرولر) ت�ستعمل للخطوط احلرة.
 -7فر�شاة اخللط ت�ستعمل خللط الألوان.
 -8العازل القابل للتق�شري .ي�ستعمل لعزل امل�ساحات ،وعند ا�ستعماله يجب
ا�ستخدام فر�شة �صناعية وعند االنتهاء يجب غ�سلها باملاء الدافئ وال�صابون وجتفيفها.
 -9قطعة من ال�صوف ت�ستخدم لرتقيق اللون على ال�سطح امللون.
� -10إ�سفنجة ولها ا�ستعماالت متعددة ،للرتقيق �أو لو�ضع �ألوان بكميات كبرية.
 -11قطعة من احلرير تلف على قطعة من الإ�سفنج وتربط باملطاط ،وت�ستخدم
للمعاجلة بالتدريج ولتنعيم املنطقة امللونة.
 -12امل�صا�صات �أو اخللة ،ميكن لف القطن عليها وا�ستخدامها للتنظيف.
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 -13املر�سمة ال�صينية للتخطيط ،ت�ستخدم للر�سم والزخرفة على القطع اخلزفية.
 -14قلم بنهايتني ي�ستخدم لتنظيف البقع كما ميكن ا�ستخدامه لفرد اللون.
 -15قطع من القما�ش لتنظيف الفر�ش امل�ستخدمة يف التلوين.
 -16مناديل للتنظيف العام.
 -17تتوفر الألوان على �شكل بودرة يف عبوات جافة �صغرية �أو عبوات �سائلة.
 -18املادة الو�سيط عبارة عن زيت بطيء اجلفاف موجود منه ما يذوب باملاء.
مادة (امليثيل) ت�ستخدم لتنظيف قطع ال�سرياميك قبل تلوينها ،ونحتاج �إىل بالطة
�سرياميك لطحن وخلط الألوان �أما الفر�ش فتنظف مبادة (الرتبنتني) ،وت�ستخدم �سكينة
الر�سم لتحريك الألوان ومزجها ثم حتفظ يف �صندوق البالت �شكل (.)٣٧

�شكل ( :)٣٧خطوات �إعداد �ألوان ال�سرياميك.
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�إر�شادات هامة يجب مراعاتها عند التطبيق:
عند ا�ستخدام الألوان �أو املواد الكيماوية ،يف�ضل العمل يف غرف ذات تهوية جيدة.
تهيئة مكان مريح ونظيف خايل متام ًا من الأتربة ،تتوفر فيه �إ�ضاءة منا�سبة وتهوية.
تغليف الطاولة بورق نظيف.
ت�سليط الإ�ضاءة من اجلهة الي�سرى �إذا كنا ن�ستخدم اليد اليمنى.
مراعاة �شكل الآنية مع الت�صميم املختار.
هناك نوعان من الألوان� ،سريع اجلفاف ،وبطيء اجلفاف ،وعند ا�ستخدام الألوان
بطيئة اجلفاف ميكن �أن نعطي عمق ًا للون كما يتاح و�ضع طبقات متكررة مع تعري�ضه
للحرارة بني كل طبقة و�أخرى .وهو �أ�سهل من حيث اال�ستخدام.
�ألوان البودرة تخلط مع الو�سيط املنا�سب وجتهز قبل البدء بالتلوين .
عند التلوين يجب �أال ن�ضع كمية كبرية من اللون حتى ال تنف�صل عن �سطح الإناء .
من غري ال�ضروري �شراء العديد من الألوان ميكن البدء بلون واحد �أو لونني فقط.
وبعد التمرين والتجربة ميكننا العمل مبجموعة من الألوان.
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نشـاط ()2

االنكما�ش ،Crazing .ال�سيالن .Crawling .التق�شير ،Peeling .الت�شقق
 .Crackleهي عيوب تظهر �أحياناً في الجليز.
فلنعد تقريراً مخت�صراً عن �أحد ها مو�ضحين ال�سبب في حدوثه وطرق تالفيه
ومعالجته.

�إبداعات التلوين ال�صيني:

برع الفنانون ال�صينيون يف تلوين وزخرفة اخلزف منذ فرتة زمنية قدمية وو�ضعوا
تقنيات يف التلوين غدت من �أجمل و�أمتع الأ�شياء ،تابع يف امل�صورات الآتية حرفية ر�سم
العنا�صر والتنوع يف �أ�شكالها بتنوع احلركة وبا�ستخدام �أنواع خمتلفة من الفر�ش �شكل
(.)٣٨

الفر�شاة املربعة تعطي خطوط م�ستقية
وم�ساحات متنوعة.

�أ�شكال منحنية
متحركة ولينة.

�أ�شكال مدببة وم�سننة
متنوعة امل�ساحات.

�شكل (� :)٣٨أنواع خمتلفة من الفر�ش.

�ضربات الفر�شاة يف حركة ت�صاعدية
تعطي ايحاء ب�أوراق ال�شجر.
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اخلطوة ()1

اخلطوة ()2

اخلطوة ()3

اخلطوة ()4

�شكل ( :)٣٩مناذج من الزخرفة ال�صينية.

عند تعلم التقنيات الأ�سا�سية حلركات الفر�شاة �سنكت�شف احتماالت ال نهائية لطريقة
توزيع الألوان وحتم ًا �سنبتكر �أ�سلوب ًا خا�ص ًا بنا يف الر�سم والتلوين.
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نشـاط ()3

 لنجرب ا�ستخدام �أواني ذات �ألوان قاتمة ،ولنقم بزخرفتها بت�أثيرات مختلفةلنالحظ ال�شكل (.)٤٠

�شكل (� :)٤٠أنواع من الت�أثريات الزخرفية.

�شكل (� :)٤١أ�ساليب تعبريية يف الزخرفة.
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�أ�ساليب فنية للمعالجات ال�سطحية:
�أو ًال :التعتيق ب�ألوان الجليز:
التعتيق على الأواين الفخارية:
ويعني �إ�ضفاء ت�أثريات لونية على امل�شغوالت الفخارية لإك�سابها مظهراً
�أثرياً قدمياً �شكل (.)٤٢

�شكل ( :)٤٢التعتيق على �أواين فخارية.

المواد الالزمة للتعتيق:

 القطعة الفنية املراد تعتيقها. (�صنفرة). �ألوان ترابية. ورني�ش. �ألوان جليز جاهزة. -قطعة قما�ش �أو قطعة ا�سفنج.
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طريقة التعتيق:

ينعم ال�سطح الفخاري بال�صنفرة.
تنظف القطعة وتزال ال�شوائب عنها بغ�سلها باملاء.
يوزع لون ترابي �أ�سا�سي على الإناء با�ستخدام قطعة قما�ش.
دمج لون �آخر مع اللون الأ�سا�سي .يثبت التعتيق بوا�سطة ر�ش القطعة بالورني�ش
ويف�ضل الورني�ش بدون ملعة.

ثانياً :التذهيب:

�شكل (� :)٤٣أوراق من الذهب.

التذهيب على الأواين الفخارية:
وفيها ت�ستخدم �أوراق الذهب �شكل ( )٤٣كحليات
لإ�ضفاء مل�سة جمالية قيمة �شكل (.)٤٤
املواد الالزمة للتذهيب :ورق ذهب ,مادة ال�صقة (مي�سيون).

فر�شاة ر�سم ,قطن ,قلم ر�صا�ص� ,صنفرة.
طريقة التذهيب :حت�ضر القطعة املراد تذهيبها حيث يتم حفها بورق ال�صنفرة حتى ت�صبح
ناعمة جداً ،وينف�ض عنها الغبار ،ثم نر�سم بالقلم الر�صا�ص الأماكن التي نرغب يف تذهيبها،
ثم نطلي هذه الأماكن باملادة الال�صقة بوا�سطة الفر�شاة ،ثم ن�ضع ورق الذهب على املنطقة
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امل�صمغة بهدوء وعناية ون�ضغط على الورق بقطعة من القطن
على �شكل طبطبات خفيفة حتى تلت�صق الورقة بال�سطح
امل�صمغ متاماً ،ثم نفرك ال�سطح بلطف وعناية فت�سقط الأجزاء
التي اليوجد حتتها ال�صق.

ثالثاً :التذهيب على الأواني الخزفية:

تقوم هذه العملية على تر�سيب طبقة رقيقة من معدن
نفي�س على �سطح الطالء الزجاجي وغالب ًا ما ي�ستعمل فيها
الذهب و�إن كان البالتني والف�ضة ي�ستعمالن �أي�ضاً .وميكن �شراء خملوطات التذهيب
جتارياً .يو�ضع املزيج على �سطح الطالء الزجاجي ويجفف وي�سوى على درجة حرارة
منخف�ضة ( )800 / 700درجة مئوية .وعندما يربد املعدن يبدو بني ًا وبال�صقل ي�صبح
املعدن مت�ألق ًا والمع ًا �شكل (.)٤٥

�شكل (� :)٤٤آنية فخارية مزخرفة ب�أوراق
الذهب.

�شكل ( :)٤٥طبق ذو �إطار مذهب.
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رابعاً :الزخرفة ب�أ�سلوب الف�سيف�ساء

تتحقق الزخرفة ب�أ�سلوب الف�سيف�ساء على الأواين الفخارية واخلزفية بطرق متعددة
منها:
�أ -طريقة الر�سم والتخطيط اليدوي �شكل (:)٤٦

اخلطوة ()1

اخلطوة ()2

اخلطوة ()3

اخلطوة ()4

�شكل (� :)٤٦أ�صي�ص للزرع زخرف ب�أ�سلوب الف�سيف�ساء.
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ب – الزخرفة ب�أ�سلوب الف�سيف�ساء طريقة العزل �شكل (:)٤٧

اخلطوة ()1

اخلطوة ()2

اخلطوة ()3

اخلطوة ()4

�شكل ( :)٤٧وعاء زخرف ب�أ�سلوب الف�سيف�ساء طريقة العزل.

جـ  -طريقة التفريغ (الإ�ستن�سل) �شكل (:)٤٨

اخلطوة ()1
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اخلطوة ()2

اخلطوة ()3

اخلطوة ()4

�شكل (� :)٤٨صندوق خزيف زخرف ب�أ�سلوب الف�سيف�ساء طريقة التفريغ.

نشـاط ()4

 في ال�شكل ( )٤٩تطبيق يجمع بين التعتيق والزخرفة ب��وح��دات نباتية لنر�سمتوزيعاً �آخر للوحدات.

�شكل ( :)٤٩تطبيق يجمع بني التعتيق والزخرفة.
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نشـاط ()5

 لنتابع الخطوات في �شكل ( ،)٥٠ثم ن�سجل �إجراءات التنفيذ ولنطلق حكماً جمالياًعلى ال�شكل النهائي.

اخلطوة ()1

اخلطوة ()4

اخلطوة ()2

اخلطوة ()5

�شكل ( :)٥٠وعاء للماء وك�أ�س.
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اخلطوة ()3

اخلطوة ()6

نشـاط ()6

 لنتخير ت�صميماً مميزاً ومجموعة لونية متوافقة كالتي ن�شاهدها في ال�شكل ()٥١ونزخرف بها بع�ض الأواني الخزفية المتوفرة لدينا.

اخلطوة ()1

اخلطوة ()2

اخلطوة ()3

�شكل (� :)٥١إناء مزخرف بزخارف و�ألوان م�ستوحاة من الطبيعة.
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نشـاط ()7

 من خالل ما در�سناه من �أ�ساليب للمعالجة ال�سطحية على الأوان��ي المزججة،لنبتكر �أ�سلوباً حديثاً كالذي ن�شاهده في �شكل (.)٥٢

�شكل (�أ)

�شكل (ب)

�شكل (ج)

�شكل (� :)٥٢أنواع من الت�أثريات الزخرفية ب�أ�سلوب حديث على الأواين املزججة.
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�شكل (د)

نشـاط ()8

 بما هو متوفر لدينا من خامات بيئيةال�شكل( )٥٣كقطع الزجاج �أو البال�ستيك
�أوالأحجار .الخ
لن�ستفيد منها في ابتكار حلول جمالية
يتم �إ�ضفاءها على بع�ض القطع الخزفية
�شكل (.)٥٤
�شكل ( :)٥٣خامات من البيئة.

�شكل ( :)٥٤نتائج متنوعة.
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نشـاط ()9

 لنت�أمل المجموعات الخزفية في ال�شكل ( )٥٥والذي يحوي مجموعات ب�أفكارجديدة ،ثم نفا�ضل بينها من حيث:
�أ .الفكرة الإبتكارية.
ب .الت�صميم العام وارتباطه بالوظيفة.
ج .العن�صر المختار حركته .توزيعه وتكراراته.
د .المجموعة اللونية المختارة.

�شكل ( :)٥٥املجموعات اخلزفية.
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مجال الخزف

ت
ق
و
يم الوحدة

ال�س�ؤال الأول:
�أ -اذكر نبذة تاريخية خمت�صرة عن البالطات اخلزفية.
ب -ماهي �أبرز العنا�صر الزخرفية التي ا�ستخدمت يف الر�سم على البالطات
اخلزفية؟
ال�س�ؤال الثاين:
اخرت الإجابة ال�صحيحة:
يعود تاريخ �صناعة القا�شاين �إىل:-1الهند  -2م�صر  -3ال�سعودية
 البالطات اخلزفية هي قطع من: -1الطني ال�صل�صايل -2 .الزجاج -3 .اخل�شب.
 التوريق هي زخارف متيز بها الفن: -1الفن الإفريقي -2 .الفن الأ�شوري -3 .الفن الإ�سالمي.
 من �أبرز ما �أ�ضافة اخلزاف امل�سلم: -1الربيق املعدين -2 .اخلزف املينائي -3 .جميع ما �سبق.
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ال�س�ؤال الثالث:
�ضع عالمة ( ) �أمام العبارة ال�صحيحة وعالمة (×) �أمام العبارة غري ال�صحيحة
فيما ي�أتي:
�أ -الأرابي�سك هي لفظ عربي �أطلقه م�ؤرخو الفن على نوع من الزخرفة الإ�سالمية
( ).
ب -التزجيج هو عبارة عن زجاج حمفز وم�سحوق يو�ضع على �سطح امل�شغوالت الفخارية
( ).
جـ � -أفران اخلزف هي عبارة عن �أفران خا�صة حلرق الفخار ت�صل درجة حرارتها
�إىل درجات مرتفعة ( ).
د -الزخرفة ب�أ�سلوب الف�سيف�ساء وفيها ت�ستخدم �أوراق الذهب كحليات لإ�ضفاء مل�سة جمالية
( ).
هـ -تو�صل اخلزافون امل�سلمون يف القرنني الثالث والرابع بعد الهجرة الكت�شاف
�أ�ساليب جديدة ( ).
و -اخلزف املينائي يعد من �أفخر �أنواع اخلزف الإ�سالمي( ).
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الوحدة الثانية

مجال الرسم والتلوين
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الوحدة الثانية :مجال الرسم والتلوين
املو�ضوعات
المو�ضوع الأول :الفن الحديث.
المو�ضوع الثاني :الر�سومات الرمزية في ال�شعارات.
المو�ضوع الثالث :الإعالن والت�صميمات المطبوعة.
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الموضوع األول

ا
ل
ف
ن الحديث

يعتبر الفن اإلغريقي (الكالسيكي) املصدر الوحيد للمداخل الفنية حتى القرن التاسع عشر ولعدة
عوامل منها وقفة الفنانني التشكيليني في ذلك العصر أمام هذا الفن وهل هو ابتكار أم تقليد على يد
الفنان كلود مونيه الذي كان رائداً للمدرسة االنطباعية (التأثيرية) إضاف ًة إلى اختراع كاميرا التصوير
واكتشاف نظريات الضوء ،وتوفر األلوان في أنابيب وغيرها من العوامل التي أدت إلى تطوير أساليب
هؤالء الفنانني ،الشكل (.)٥٦

الشكل ( :)٥٦إحدى لوحات الفنان كلود مونيه.
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االنطباعية بداية للفن الحديث:

بدأت املدرسة االنطباعية والتي هي احملور األساسي للفن احلديث التمرد على األسلوب األكادميي
الكالسيكي الذي يتمثل في احملاكاة التامة للطبيعة بأدق تفاصيلها وفق قواعد املنظور .واالنطباعية
قائمة أساس ًا على نظرية (اسحق نيوتن)حول الضوء وألوان الطيف .والتعبير الشخصي في التصوير
ولم يكن من السهل االعتراف بفناني هذه احلركة حتى أن لوحاتهم ال ميكن عرضها في صاالت
العرض وتباع بأسعار زهيدة جداً وبعد مرور السنني أصبحت هذه احلركة وفنانيها جورج سوراه وبول
جوجان وفان جوخ وبول سيزان وغيرهم هي املتسيدة ،وظهرت بعدها ما يسمى باملدارس الفنية.
الشكل (.)٥٧

الشكل ( :)٥٧لوحة للفنان بول سيزان أحد رواد املدرسة االنطباعية.

186

الفن الحديث في المنطقة العربية:

وصل الفن احلديث للمنطقة العربية متأخراً في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كما
أن هوية الفن احلديث في املنطقة العربية متأثر ًة برواد الفن التشكيلي الغربي وأساليبهم الفنية وذلك
بأسباب االستعمار والبعثات العربية لدول هؤالء الرواد ورؤية أعمالهم .الشكل ( )٥٨لوحة للفنان
العراقي صبيح كلش ،الشكل ( )٥٩لوحة للفنان املغربي حكيم الغزالي ،والشكل ( )٦٠لوحة للفنان
الفلسطيني إسماعيل شموط ونالحظ تأثره بالفنان العاملي فان جوخ.

الشكل ( :)٥٨لوحة (االختراق) للفنان العراقي صبيح كلش.
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الشكل (:)٥٩لوحة للفنان املغربي حكيم الغزالي.
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الشكل ( :)٦٠لوحة للفنان الفلسطيني إسماعيل
شموط.

نشـاط ()1

مدعما
ابحث/ـي في مصادر التعلم املتاحة عن مميزات املدرسة االنطباعية وأبرز فنانيها
ً
ذلك بالصور.

الفن الحديث في المملكة العربية السعودية:

ظهر الفن التشكيلي في اململكة العربية السعودية مبفهومه احلديث متأخراً مقارن ًة ببقية الدول
العربية في فترة الستينات امليالدية ،إال أنه كان هناك فن ًا تشكيلي ًا قائم ًا على مفهوم احلرفة والصنعة
ألغراض الزينة واالنتفاع ويحمل بعض صفات اللوحة الفنية.
وبعد التغيرات التي مرت بها اململكة العربية السعودية في جميع نواحي احلياة بعد اكتشاف النفط
كان هناك تغير نوعي في التعليم في اململكة حيث بدأت البعثات للطالب واملعلمني إلى جميع أقطار
العالم للدراسة في جميع املجاالت العلمية مبا فيها الفنون.
وارتفع دخل الفرد وأصبح االهتمام بالفنون عام ًة والفن التشكيلي خاص ًة من أغلب فئات املجتمع
وبدأ اقتناء اللوحات التشكيلية التي كانت لفئة خاصة من املجتمع.
وبدأ إبتعاث مجموعة من الفنانني من قبل وزارة املعارف (وزارة التعليم) واملديرية العامة للرعاية
والشباب (الرئاسة العامة لرعاية الشباب) وبعثات فردية من بعض الفنانني على حسابهم اخلاص إلى
أقطار الفن العاملي ،وكانت البعثة األولى ملجموعة بسيطة من الفنانني على رأسهم الرائد عبد احلليم
رضوي صاحب أول معرض فردي في اململكة في مدينة جدة ،الشكل (.)٦١
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الشكل ( :)٦١لوحة (أطالل الرياض) للفنان عبد احلليم رضوي.

ثم توالت البعثات الرسمية والدراسات اخلاصة وقد شملت هذه البعثات الفنانني والفنانات ،ومن
أوائل الفنانات الدارسات صفية بن زقر ونبيلة البسام ومنيرة موصلي.
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وقد بدأت أعمال هؤالء الفنانني والفنانات بسيطة في تعبيراتها واضحة في أشكالها وكأنها متيل
إلى توثيق البيئة واملجتمع ،وقد تأثرت لوحاتهم مبدارس فنية محدودة ،ومن فناني هذه املرحلة الفنان
علي الرزيزاء الشكل (.)٦٢

الشكل ( :)٦٢لوحة (من التراث) للفنان علي الرزيزاء.
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ثم تطور أسلوب الفنان السعودي وأصبح يشار إليه بالبنان وحصل على كثير من اجلوائز العاملية
وابتكر كثير من الفنانني أساليب خاصة بهم ومن الرواد األوائل في الفن السعودي الفنان ضياء عزيز
الشكل ( )٦٣والفنان طه الصبان الشكل (.)٦٤

الشكل ( :)٦٣لوحة (القوة) للفنان ضياء عزيز.

الشكل ( :)٦٤لوحة للفنان طه الصبان.
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ومن املالحظ تأثر الفنان السعودي ببيئته واحلفاظ على أصالته العربية باإلضافة إلى تأثره كفنان
مسلم باألماكن املقدسة واحلرمني الشريفني وهذه املواضيع تناولها رواد الفن احلديث باململكة ومازال
يتناولها الفنان السعودي ولو نظرنا ملوضوع املسجد احلرام لوجدنا أن أغلب اللوحات تعبر عن عظمته
وروحانيته وإن اختلف األسلوب ،الشكل ( ،)٦٥لوحة للفنان عبد اهلل الشلتي.

الشكل ( :)٦٥لوحة للفنان عبد اهلل الشلتي.
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نشـاط ()2

من خالل اللوحة التالية جنب عن ما يلي:
 -1ما هو نوع البيئة التي عبر الفنان عنها في اللوحة التالية في شكل ()٦٦؟
 - 2هل ينتمي الفنان إلى الرواد في الفن السعودي احلديث؟
 - 3ما هو نوع األلوان املستخدمة في اللوحة؟

الشكل ( :)٦٦لوحة (من البيئة) للفنان محمد السليم.
القيم الجمالية في الفن الحديث:

إن القيم اجلمالية املوجودة في لوحات فناني الفن احلديث كثيرة ومختلفة ،فمنها الذوق وطبيعة
املوضوع والتقنية واألسلوب واللون وجميع هذه القيم وغيرها تختلف من فنان آلخر ،ومن مدرسة فنية
إلى أخرى ،وهذا االختالف يرينا أكثر من قيمة جمالية ،كما أن وجود أكثر من قيمة جمالية في اللوحة
الواحدة كان أسلوب كثير من الفنانني .فنجد الفن احلديث في الشكل ( )67لوحة الفنانة السعودية
موضي املرعشي التي تتضمن أكثر من قيمة جمالية.
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الشكل ( :)٦٧لوحة الفنانة السعودية موضي املرعشي.

الشكل ( :)٦٨لوحة الفنان حمزة باجودة من فناني الفن احلديث ،في السعودية.
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الشكل ( :)٦٩لوحة للفنان السعودي عارف الغامدي.

نشـاط ()3

فلنستنتج بعض القيم اجلمالية من اللوحات السابقة بالشكل( )٦٨والشكل (.)٦٩
............................................................
............................................................

نشـاط ()4

لنرسم لوحة فنیة من البیئة ُتعبر عن مظاهر احلیاة االجتماعية ،باستخدام األلوان
املناسبة وسكنی الرسم إلظهار القیم اجلمالیة في العمل.
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الموضوع الثاني

الرس
و
م
ا
ت
الرمزية في الشعارات

الرموز:

عبر اإلنسان منذ بداية اخلليقة عن أفكاره ومشاعره وأفراحه ومعاناته بعدة أساليب إما باألصوات أو
احلركات أو الصور أو الرموز ،والرموز هي إحدى ابتكارات اإلنسان التي اخترعها للتعبير عن األشياء
وليست األشياء بذاتها :فعبر باحلمامة عن السالم ،وعبر باألسد عن القوة ،كما أن لفظ القط يدل على
احليوانات األليفة وهكذا .وقد اُستخدمت الرموز في جميع احلضارات القدمية ومنها احلضارة املصرية
القدمية التي اعتمدت أساس ًا على الرموز.
كما استخدم نبي األمة  الرموز في بعض األحاديث حيث روى سهل بن سعد قال :قال رسول
يم في ْ َ
الو ْس َطىَ ،و َف َّر َج َب ْي َن ُه َما (.)١
اهلل « :أنَا وَكَ افلُ ا ْل َي ِت ِ
بالس َّبا َب ِة َو ُ
ال َّن ِة َه َكذا» َوأشَ ا َر َّ
ونالحظ على سبيل املثال توظيف الرمز في شعار نادي اإلبل ،حيث مت تصميم رمز ميثل (رأس
ال الشكل (.)٧٠
اإلبل) بشكل متناغم مع رمز السيفني والنخلة ليشكل شعاراً متكام ً

معلومة �إثرائية:

الشكل ( :)٧٠شعار نادي اإلبل السعودي.

نظر ًا ملا متثله الإبل من �أهمية يف تاريخ
اململكة العربية ال�سعودية والرتباطها برتاثها
وثقافتها� ،أتى الأمر امللكي يف عام 2017م
بت�أ�سي�س نادي الإبل حتت �إ�شراف ويل العهد
�صاحب ال�سمو امللكي االمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل  ،-حيث
يهدف النادي �إىل رعاية الإبل واملهتمني بها
من خالل رابطة واحدة جتمعهم.

( )١رواه البخاري.
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وهناك نوعان من الرموز :الرموز اللفظية وتتمثل في الكالم املكتوب أو املسموع ،والرموز التشكيلية
منها( :الرموز الدينية ،السياسية ،واالجتماعية).
تعريف الرمز:
تعريف الرمز ( :)Symbolعبارة عن رسوم رمزية يعبر عن فكرة ،شخص ،أو نشاط مؤسسة ويتميز
بصغر حجمه وبساطة التصميم .ويعني إشارة مرئية لشيء غير واضح وقد يكون مجرداً وال يتوقف
على العملية احلسية بل يشمل معاني أعم وأوسع ،وقد يرمز ألحداث معينة لفترة زمنية محددة ،كما
في الشكل ( )٧١والذي ميثل رؤية اململكة .2030

الشكل ( :)٧١شعار رؤية اململكة العربية السعودية (.)2030
الرموز في الشعارات الدولية:

اُستخدم الرمز في شعارات الدول وله دالالت خاصة ،الشكل ( ،)٧٢شعار اململكة العربية السعودية
ونرى فيه رمزين السيف والنخلة ولكل رمز من هذه الرموز داللة معينة فالسيف للقوة واملنعة والتضحية
أما النخلة فترمز للحيوية والنماء والرخاء ،أما في شعار دولة الكويت الشكل ( )٧٣فنرى الصقر
الباسط جناحيه ومحتضن ًا السفينة املستقرة فوق األمواج البيضاء والزرقاء تخليداً ملاضي الكويت
البحري بينما يدل الصقر على البادية.

الشكل ( :)٧٢شعار اململكة العربية السعودية.
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الشكل ( :)٧٣شعار دولة الكويت.

الشعارات:

تعريف الشعار (:)LOGO
صورة بصرية تستخدم للداللة على هوية فرد ،مؤسسة ،منتج أو مجموعة تزاول نشاط ما سواء كان
نشاط جتاري أو تعليمي ،أو حملة تطوعية أو قناة...الخ معينة ،وهو ذو دالالت خاصة برسومات رمزية
ترمز إلى معاني معينة ،أو تصف نشاط ًا معين ًا ،وقد تكون هذه الرموز ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة
مبوضوعها ورمبا تكون بعيدة كل البعد عن هذه املعاني ولكنها خاصة باجلهة التابعة لها ومرتبطة بها.
نشـاط ()1

استخدم املصمم في الشكل ( )٧٤عدة رموز فلنذكرها ،وهل الرموز مناسبة
للتصميم؟ مع ذكر البديل املناسب إن وجد؟

الشكل ( :)٧٤تصميم مبناسبة اليوم الوطني.
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أهمية الشعار:
يعد الشعار من أهم الوسائل املستخدمة في مجال الدعاية واإلعالن ،بل إنه األساس في هذه الوسائل
ويستخدم من قبل الشركات واملؤسسات احلكومية واخلاصة ،وأيض ًا في املنظمات العاملية والدولية
والعربية واإلسالمية ،ومن شعارات املنظمات العاملية ،الشكل ( )٧٥شعار منظمة الصحة العاملية،
الشكل ( )٧٦شعار منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) ،الشكل ( )٧٧شعار
منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،الشكل ( )٧٨شعار منظمة التجارة العاملية ،أما املنظمات
اإلسالمية فهناك شعار مركز امللك سلمان لإلغاثة واإلعمال اإلنسانية الشكل ( ،)٧٩والشكل ()٨٠
شعار االحتاد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية ،هذا فيما يخص الشعارات العاملية واإلسالمية أما
فيما يخص الشعارات العربية فنرى الكثير من الشعارات ومنها الشكل ( )٨١شعار جامعة الدول
العربية ،وشعار املجلس العربي للطفولة والتنمية الشكل ( ،)٨٢والشكل ( )٨٣شعار مكتب التربية
العربي لدول اخلليج.

الشكل( :)٧٥شعار منظمة الصحة .
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الشكل ( :)٧٦شعار منظمة اليونسكو .الشكل ( :)٧٧منظمة اليونيسيف.

الشكل ( :)٧٨شعار منظمة التجارة العاملية.

الشكل ( :)٧٩شعار مركز امللك سلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنسانية.

الشكل ( :)٨٠شعار االحتاد اإلسالمي للمنظمات الطالبية.
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الشكل ( :)٨١شعار جامعة الدول العربية.

الشكل ( :)٨٢شعار املجلس العربي للطفولة والتنمية.

الشكل ( :)٨٣شعار مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

الشعارات في المناسبات الخاصة:

قد يكون الشعار عام ًا أو خاص ًا مبناسبة ما ولفترة محدودة ،وهناك الكثير من الشعارات اخلاصة
مبناسبات دولية ،مثل شعارات إسالمية الشكل ( )٨٤شعار مكة املكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية
 ،2005أو مناسبات وطنية خاصة بدولة معينة الشكل ( )٨٥شعار الذكرى املئوية لتأسيس اململكة
العربية السعودية.
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الشكل ( :)٨٤شعار مكة املكرمة عاصمة الثقافة اإلسالمية.

الشكل ( :)٨٥شعار الذكرى املئوية للمملكة العربية السعودية.
الحروف واألرقام في الشعارات:

وتستخدم في الشعارات احلروف واألرقام باإلضافة إلى الرسومات الرمزية كرموز يعتمد عليها املصمم
في تصميم الشعارات الشكل ( )٨٦شعار الهيئة العامة للغذاء والدواء باململكة العربية السعودية
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حيث يدل حرف (غ) على الغذاء وحرف (د) على الدواء واحلروف ( )SFDAعلى احلروف األولى
من ترجمة الهيئة باللغة اإلجنليزية ( )Saudi Food & Drug Authorityوكذلك شعار اللجنة الوطنية
السعودية للجودة الشكل ( )٨٧حيث أخذ املصمم احلرف األول من كلمة (جودة) واحلرف األول
من الترجمة اإلجنليزية لكلمة ( )Qualityباإلضافة إلى النخلة والتي ترمز للمملكة العربية السعودية،
وكذلك كأس العالم  ،2018الشكل (.)٨٨

الشكل ( :)٨٦شعار الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الشكل ( :)٨٧شعار اجلمعية السعودية للجودة.
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الشكل ( :)٨٨شعار كأس العالم .2018

المهتمون بالشعارات:

وللشعار أهمية قصوى لدى املهتمني بالشعارات من مؤسسات وشركات وغيرها من ناحية واملصممني
من ناحية أخرى .فاملهتمني يبحثون عن اخلصوصية التي يجدونها في الشعارات ،ويقيمون املسابقات
ويدفعون املبالغ الطائلة للمصممني للحصول على شعارات تصف موضوعاتهم ،وأصبح تصميم
الشعارات وسيلة للكسب لدى بعض املصممني وأصبح املصممون مهتمني باختيار كل ما هو جديد
ومتطور في هذا املجال الواسع واملتجدد بتطور أساليب التصميم من برامج حاسوبية وأفكار جديدة
تعتمد على الرموز واأللوان ،باإلضافة إلى إمكانيات استخدام احلاسب اآللي للمصمم الذي دمج فيه
بني دالالت األلوان واألشكال في تصميم شعار مشروع نيوم ( )NEOMاملبني حول النجمة اخلماسية
في األجزاء التالية :البيئة والفنون والطاقة واالتصاالت والتكنولوجيا كما في الشكل (.)٨٩

هو مشروع سعودي ملدينة عابرة للحدود يقع في أقصى شمال
غرب اململكة العربية السعودية مبنطقة تبوك محافظة ضباء،
وميتد على ساحل البحر األحمر .يهدف ضمن إطار التطلعات
منوذج عاملي رائد
الطموحة لرؤية  2030إلى حتويل اململكة إلى ٍ
في مختلف جوانب احلياة ،من خالل التركيز على استجالب
سالسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل املشروع وسيتم
االنتهاء من املرحلة األولى لـ"نيوم" بحلول عام 2025م)
الشكل ( :)٨٩شعار مشروع نيوم.
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نشـاط ()2

لنتأمل الرموز التالية الشكل ( )٩٠ونتناقش حول مدلوالتها وما متثله بعد دمجها
في شعار واحد؟

الصقر

اخلطوط العربية

الزخرفة املعمارية

املجلس

النخلة

الفنجان

السوق

الفرس العربي

أول علم سعودي

الشكل ( )٩٠شعارات متنوعة.
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أسس تصميم الشعار:

هناك عدة أسس لتصميم الشعارات منها:
 -1الفكرة اجلديدة واملبتكرة.
 -2اختيار الرموز املعبرة عن املوضوع.
 -3البساطة وسهولة الفهم.
 -4أن يكون مميزاً وال ميكن اخللط بينه وبني شعارات أخرى.
 -5وضوح الشعار في جميع األحجام.
سواء األبيض واألسود أو باأللوان.
 -6وضوح الشعار في االستخدام ً
 -7االتزان والتكامل واالنسجام بني عناصر الشعار.

مراحل تصميم الشعار:

مير تصميم الشعار بعدة مراحل أهمها:
 -1الفكرة.
 -2اختيار العناصر.
 -3تخيل الشعار.
 -4التنفيذ.
اعتمد كثير من مصممي الشعارات على برامج احلاسب اآللي باختالف أنواعها ومن هذه البرامج:
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برامج تصميم الشعارات:

•برامج تصميم الشعارات :وهي برامج خاصة بتصميم الشعارات ،إال أنها في الغالب جتارية
وغير مجانية .
•برامج الرسم والتصميم :يوجد العديد منها مجاني وغير مجاني ميكن استخدامها في تصميم
الشعارات بدقة وجودة عالية ومن أشهرها (الفوتوشوب  )Photoshop /الستريتور)Illustrator/
والكوريل درو  CorelDrawو برنامج اجلمب ( )GIMPوغيرها.

نشـاط ()3

ابحث عن عالمات جتارية جلهات رسمية
بالرجوع حملركات البحث املتاحة لديك
ْ
وأهلية وقم بتحليلها  ،موضح ًا تطابق استراتيجية العالمة مع مدلوالتها الرمزية ،وفق
املعطيات اآلتية:
•
•
•
•
•

208

البساطة في التصميم والوضوح
مبتكراً وجاذب لالنتباه.
وضوح األلوان و العناصر اللغوية في الشعار.
قابل للتنفيذ.
خالد ومستمر.

استخدامات أخرى للشعارات:

شعارا لها ،ونالحظ استخدام الرموز املعبرة عن أهم
اعتمدت إمارة منطقة الرياض الشكل ()٩١
ً
معالم املنطقة كمبنى املصمك التاريخي في وسط الشعار ،وفي املدارس كشعار مدرسة امللك فيصل
االبتدائية مبكة املكرمة الشكل ( ،)٩٢وشعارات املشاريع الشكل ( )٩٣شعار الشركة السعودية
للخطوط احلديدية ،وكذلك اجلامعات ،كشعار جامعة اجلوف الشكل ( ،)٩٤وشعار جامعة حائل
الشكل ( ،)٩٥واجلمعيات كشعار اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ،الشكل (.)٩٦

الشكل ( :)٩١شعار إمارة منطقة الرياض.

الشكل ( :)٩٢شعار مدرسة امللك فيصل
للمصمم غازي بغلف.

الشكل ( :)٩٣شعار الشركة السعودية
للخطوط احلديدية (سار).
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الشكل ( :)٩٤شعار جامعة اجلوف للمصمم خالد الفايز.

الشكل ( :)٩٥شعار جامعة حائل.

الشكل ( : )٩٦شعار اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.
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.)97
).
تحليل شعار :الشكل ((97

الشكل ( :)٩٧شعار وزارة التعليم.

نالحظ أن التصميم جمع عدة رموز تعبر عن العناصر املهمة في العملية التعليمية كالتكنولوجيا
واملعلومات ،ولترمز إلى بناء فرد فاعل في املجتمع ،قادر على االبتكار وتطويع املعرفة ونقلها .كما روعي
فيه تطور أساليب التصميم العاملي مع احلفاظ على عناصر التصميم من حيث البساطة والتناسق واخلط
واللون واملوضوع والنسب والبعد عن الظالل والتجسيم املبالغ فيه ،ولو نظرنا إلى الدوائر في الشعار،
الشكل (.)٩٨

الشكل ( :)٩٨الدوائر في شعار وزارة التعليم.

الشكل ( :)٩٩الكتاب أصل املعرفة.

الشكل ( :)١٠٠النخلة شعار
اململكة العربية السعودية.
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جند أنها تعبر عن املشاركة والتداخل املنسجم في طبيعة العملية املعرفية نحو خلق وتعدد الفرص
املستقبلية ألبناء الوطن لإلسهام في االختراعات والبحث العلمي .كما ترمز في الوقت ذاته إلى الكتاب
أصل املعرفة ومرجع العلوم ووعاء التدوين ،وتوحي بالنخلة رمز اخلير والبركة والنماء ،كما مت اختيار اخللفية
البيضاء للداللة على اتساع األفق للعملية التعليمية ،ومت استيحاء اخلط في الشعار من اخلط الكوفي وصمم
بنسق حديث ليتناسب مع الشكل العام للشعار ،الشكل ( )١٠١كما ُبني اخلط املستخدم في اللغة
اإلجنليزية لتحقيق االتساق واإلستمرارية.

الشكل ( :)١٠١كلمة وزارة التعليم مستوحاة من اخلط الكوفي ومصممة بنسق حديث للغتني العربية واإلجنليزية.

نشـاط ()4

ولنراع أسس التصميم التي تعلمناها في
لنصمم شعار ًا للتربية الفنية في مدرستنا
ِ
موضوعنا وما الحظناه في الشعارات السابقة؟
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الموضوع الثالث

اإلعال
ن
و
ا
ل
ت
ص
م
ي
م
ات المطبوعة

أشكال تاريخية لإلعالن:

 .1املنادي :والذي كان يوفده احلاكم ليتجول في األسواق ويبلغ الناس رسالته بقرع الطبول.
 .2الد ّالل :والذي كان يجتهد قدر استطاعته في جذب الناس لبضاعته ويخبرهم مبزاياها ويخفي
عيوبها ويقوم بتجميلها قدر املستطاع حتى يزايد الناس عليها.
ومن احملتمل أن مجال اإلعالن ظهر بأشكاله املختلفة في نهاية القرن التاسع عشر ،الشكل (،)١٠٢
وقد أهتم الناس بهذا الفن وجعله كثير من الفنانني أسلوب ًا خاص ًا بهم وأصبح فن اإلعالن وسيلة
للكسب لكثير من مصممي اإلعالن حتى وقتنا احلاضر.

الشكل ( :)١٠٢من أقدم اإلعالنات في العالم.
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تعريف اإلعالن:

اإلعالن ( )Advertisingهو أحد األنشطة اإلعالمية التي ال غنى عنها ألغلب األنشطة.وهو طريقة
من طرق الدعاية التي تستخدم في التأثير على الناس.
استخدامات اإلعالن:
ترجع أهمية اإلعالن إلى كثرة املجاالت التي تستفيد منه وهي:
 -1األعمال التجارية لبيع السلع واخلدمات.
 -2احلصول على املوظفني والعاملني اجلدد.
 -3احلكومات إلعالم اجلمهور.
 -4التوجيه واإلرشاد.
 -5السلطات احمللية للتعبير عن اخلدمات التي تقدمها.
 -6الكتب ،الرحالت ،والبرامج والدراسات التدريبية والتعليمية.
 -7الشركات إلحاطة جمهورها علم ًا بنتائجها ومشروعاتها اجلديدة.
 -8األفراد لبيع وشراء منتجاتهم الشخصية.
وال تنحصر استخدامات اإلعالن للفئات السابقة فقط بل تتعداهم لتشمل الكثير من املستخدمني
وجتمعهم صفة مشتركة وهي:
احلاجة إلى توصيل رسالة ،أحيان ًا جتارية ،وأحيان ًا خدمة عامة ،وأحيان ًا رسالة أعمال وأحيان ًا ألغراض
شخصية.
تأثيرات اإلعالن:

لإلعالن عدة تأثيرات منها:
 -1خلق الوعي :حيث يساعد على جعل األشياء معروفة.
 -2تنمية اجتاهات إيجابية.
 -3تنمية هوية للعالمة التجارية.
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 -4توفير وضع للمنتج في السوق.
 -5جعل العالقة بني املعلن واملستفيد مستدمية.
 -6زيادة الطلب.
 -7تدشني منتج جديد.
 -8املنافسة.
 -9املساعدة على الوصول للجمهور.
أسس اإلعالن:

لإلعالن عدة أسس ووسائل تختلف باختالف نوع اإلعالن واخلامة أو ما إذا كان اإلعالن تصميم مطبوع
أو منفذ بخامات مختلفة ،وميكن أخذ بعض األسس اخلاصة باستخدام الرسوم الرمزية في اإلعالن وهي:
 -1الفكرة املبتكرة والتي تتميز بالبساطة والوضوح.
 -2تناسب الفكرة مع أسلوب التنفيذ.
 -3استخدام اخلامة املناسبة ملوضوع اإلعالن.
 -4اإلخراج اجليد الذي يعتمد على االتزان والتكامل.
 -5األلوان املنسجمة والتي تلعب دوراً أساسي ًا في لفت االنتباه.
 -6وجود النص الكتابي والصور املعبرة مما يساعد على إيصال الفكرة والهدف منها.
أنواع اإلعالن:

لإلعالن عدة أنواع تتطور بتطور التقنية والبحث املستمر عن كل ما هو جديد ومثير جلذب الناس
ومن أنواع اإلعالن ما يلي:
 -1اإلعالنات املطبوعة.
-2اإلعالن غير املباشر ومنها الكتيبات واملطويات ،وإعالنات بعض اجلمعيات اخليرية والشركات
والتي ترسل بالبريد ألشخاص بعينهم ،الشكل (.)١٠٣
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الشكل ( :)١٠٣نوع من اإلعالن يرسل بالبريد.

 -3اإلعالنات اخلارجية.
 -4اإلعالنات املسموعة و املرئية ،وهي اإلعالنات اإلذاعية وإعالنات التلفزيون ودور السينما.
-5اإلعالنات على شبكة اإلنترنت ،وقد زادت أهميتها بازدياد أهمية شبكة املعلومات العاملية
الشكل (.)١٠٤

الشكل ( :)١٠٤إعالن الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن على اإلنترنت.
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-6اإلعالنات على شاشة الهاتف اجلوال بعد ازدياد عدد مستخدميه حول العالم فأصبح وسيلة
إعالمية هامة .الشكل (.)١٠٥

الشكل ( :)١٠٥أحد اإلعالنات املرسلة على الهاتف اجلوال.
اإلعالنات المطبوعة

وهي األقدم على اإلطالق بني فنون اإلعالن ،وهي إعالنات الصحف واملجالت والدوريات واإلعالن،
فيها فن يتطور تطوراً ذاتي ًا بالتطور التقني الذي نصل إليه ،فمع التطور الكبير الذي أحدثته احلواسيب
اآللية في عاملنا اليوم ،انعكس ذلك بدوره على عالم الدعاية و اإلعالن فأصبح تصميم اإلعالنات
وإخراجها به من التطور واجلاذبية الشيء الكثير ،ومازالت متطورة في مواضيعها و األساليب املستخدمة
في صناعتها .الشكل ( )١٠٦مجموعة من اإلعالنات املطبوعة.
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الشكل ( :)١٠٦مجموعة من اإلعالنات املطبوعة.
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نشـاط ()1

لنصمم إعالن ًا مطبوع ًا عن اليوم الوطني باستخدام احلاسب اآللي وبأحد برامج
التصميم (الفوتوشوب ،الكورلدرو) أو بأي برامج أخرى للتصميم؟
اإلعالنات الخارجية

تتعدد أنواع اإلعالنات اخلارجية في خاماتها وأشكالها ومنها على سبيل املثال ال احلصر:
 -1امللصقــات :وهــي عبــارة عن طبع اإلعالن علــى ورقة واحدة أو عدة أوراق ثــم لصقها متجاور ًة
على التركيبات اخلشــبية املعدة لذلك ،وفي الوقت احلاضر أصبحت الطباعة أكثر تطوراً وستســتمر في
التطــور ،فالوقت احلاضر يســتخدم الفلكس والبالســتيك إضاف ًة إلى الورق لهــذا النوع من الطباعة بعد
التصميم املعد مسبق ًا باستخدام احلاسب اآللي ،وهي من أكثر األساليب املنتشرة على مستوى العالم،
وهــي تطبــع بأحجــام مختلفة وألغراض عدة وفــي أماكن كثيرة منها دور الســينما واملســرحيات ،وفي
األنفاق الشكل ( ،)١٠٧واملناسبات الشكل (.)١٠٨

الشكل ( :)١٠٧إعالن داخل أنفاق املترو.
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الشكل ( :)١٠٨ملصق للفنان عاصم جاها عن الذكرى املئوية للمملكة العربية السعودية.

 -2اإلعالنات على املباني :ولهذا النوع من اإلعالن أكثر من طريقة ،الطريقة األولى على أحد
جدران املباني واملهيأة أساس ًا لهذا الغرض وتتم إما بالرسم املباشر على املساحة اخلالية أو بامللصقات أو
باللوحات ذات الصناديق املعدنية املضيئة الشكل ،أما الطريقة الثانية فيكون اإلعالن على سطح املبنى،
الشكل (.)١٠٩

الشكل ( :)١٠٩بعض اإلعالنات على أسطح املباني.
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 -3الفوانيس اإلعالنية على أعمدة اإلنارة :وهي عبارة عن أشكال مجسمة تثبت على أعمدة
اإلنارة ،وتكون مصنوعة من الزجاج أو البالستيك أو املعدن ،وهي منتشرة أكثر من غيرها من أنواع
اإلعالنات نظراً لرخص تكلفتها وتأخذ في بعض اإلعالنات الشكل املنتج .الشكل (.)١١٠

الشكل ( :)١١٠اإلعالن على أعمدة اإلنارة.

 -4إعالنات السوسيت :وهو تصميم فرنسي عبارة عن إعالن مضيء داخل صندوق من الصاج
أو األملنيوم شفاف من اجلهتني وداخله اإلعالن مطبوع على ورق أو فليكس ويثبت على األرض وعاد ًة
ما يكون في الرصيف األوسط وعلى مستوى نظر قائدي املركبات .الشكل (.)١١١

الشكل ( :)١١١إعالنات السوسيت.
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 -5إعالنات الطرق السريعة :وهي عبارة عن إعالنات مثبتة على أعمدة اسطوانية ضخمة وعاد ًة
ما تكون في الطرق السريعة الشكل ( )١١٢أو اجلسور ،لضخامة حجمها الشكل (.)١١٣

الشكل ( :)١١٢إعالنات الطرق السريعة.

الشكل ( :)١١٣اإلعالنات بني اجلسور.
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 -6البالون اإلعالني :وهو عبارة عن بالون مليء بالغاز إما مثبت على األرض أو مرتفع في السماء
ويأخذ عدة أشكال وغالب ًا ما يأخذ شكل املنتج نفسه ،األشكال (.)١١٦ ،١١٥ ،١١٤

الشكل ( :)١١٤بالون إعالني على الشكل باراشوت.

الشكل ( :)١١٥بالون إعالني أللعاب رياضية.

الشكل ( :)١١٦بالون إعالني دائري.

 -7إعالن املركبات :وهي عبارة عن إعالنات ملصقة أو مرسومة على املركبات والشاحنات ووسائل
النقل املختلفة ،الشكلني ( )١١٧و (.)١١٨
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الشكل ( :)١١٧إعالن مميز على مركبة نقل.

الشكل ( :)١١٨إعالن على املترو.

وال تنحصر أنواع اإلعالنات فيما سبق فهناك أنواع أخرى منها الشاشات التلفزيونية وإعالنات الليزر
والشرائح املتحركة واللوحات اإلعالنية املتحركة وغيرها.
إعالنات مبتكرة:
كما ذكرنا مجال اإلعالن مجال خصب لإلبتكار والتجديد ،ووفق أنواع اإلعالنات السابقة وغيرها
من اإلعالنات جند حرص الشركات ومصممي اإلعالن طرح كل ما هو جديد وغريب ومثير في هذا
املجال ،األشكال (.)١٢٢ ،١٢١ ،١٢٠ ،١١٩
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الشكل ( :)١١٩إعالن في إحدى محطات الباص.

الشكل ( :)١٢٠شاشة إعالنية على سيارات األجرة.

الشكل ( :)١٢١إعالن عن مضار القيادة بتهور واالنشغال أثناء القيادة.
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الشكل ( :)١٢٢إعالن عن شركة دهانات وهو من أغرب اإلعالنات على جدران املباني.

نشـاط ()2

من خالل ماسبق ،لنقم باختيار فكرة مبتكرة لإلعالن عن مسابقة علمية أو فنية أو مناسبة
وطنية أو منتج جتاري ،ثم جنيب عن اآلتي :
ما خامة اإلعالن؟
مانوع اإلعالن؟

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

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

مالفكرة الرئيسة لإلعالن؟
صف طريقة التنفيذ؟
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.........................................................................................

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

مصمم اإلعالن

إن وثوق املصمم في أدواته تؤهله إلى إخراج إعالن أو تصميم مطبوع أفضل ،وعليه أن يتعرف على
اخلامات والتقنيات واألفكار وتطورات أساليب الطباعة املتاحة واملتجددة باستمرار ،وتعتمد عملية التصميم
في اإلعالنات على قدراته اإلبتكارية إذ إنها ليست جمالية فحسب بل لوحة جمالية تؤدي إلى هدف
وظيفي ،وتخاطب مجموعة مختلفة من الناس ،ويخضع إلى متطلبات الطباعة املختلفة واملتطورة باستمرار
في حال كان اإلعالن مطبوعاً ،وليصبح مصمم اإلعالن ناجح ًا يجب عليه التركيز على عدة نقاط منها:
 -1الفكرة اجليدة.
 -2معرفة األصول الفنية لتصميم اإلعالن من تنظيم العناصر اإلعالنية داخل املساحة احملددة.
 -3خامات التنفيذ.
 -4املعرفة الدائمة باملستجدات في مجال اإلعالن والطباعة.
تعريف التصميم

كثيراَ ما ترد كلمة تصميم في جميع املجاالت الفنية ولكن ما معناها هي كلمة ذات مدلول واسع
وتعتبر أص ً
ال ثابت ًا في جميع الفنون وهي محصلة للقدرات العقلية والفنية معاً ،وميكننا القول بأن
التصميم هو الشكل املبتكر الذي يحقق الغرض منه.
الرموز في اإلعالن والتصميمات المطبوعة

تُستخدم في اإلعالنات والتصميمات املطبوعة الرموز اللفظية والتشكيلية بعكس اللوحات الفنية
التشكيلية التي تعتمد على الرموز التشكيلية فقط ،كما أن لها عدة شروط منها أن تكون العبارات
بسيطة وواضحة ومفهومة وتعبر عن املوضوع وأن تستخدم ألوان ًا قوية ومتباينة واختيار اخلامة املناسبة
ملوضوع اإلعالن الشكل (.)١٢٣
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الشكل ( :)١٢٣مطبوع صادر من الهيئة العامة للسياحة واآلثار يدعو حلضور ملتقى التراث العمراني الوطني في
عسير.

كما استخدمت في املناسبات الوطنية والتوعية اإلرشادية للمناسبات احمللية واألسابيع التثقيفية
والتوعوية الشكل (.)١٢٤

الشكل ( :)١٢٤مطبوع للحملة الوطنية للتوعية بأضرار التدخني واملخدرات مبنطقة مكة املكرمة.
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وكذلك في اإلعالنات التعليمية و املدرسية ،الشكل (.)١٢٥

الشكل ( :)١٢٥مطبوع تعليمي عاملي.
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وبهذا فإن اإلعالن والتصميمات املطبوعة ليس بالضرورة أن تكون إعالن ًا جتاري ًا بل يشمل اإلعالنات
احلكومية والتوعوية واملناسبات العاملية والوطنية.
طرق وخامات اإلعالن:
اُستخدمت عدة طرق وخامات لإلعالن وترتبط هذه الطرق واخلامات ارتباط ًا وثيق ًا بأنواع اإلعالن،
ومن اخلامات املستخدمة في اإلعالنات النيون والفلكس والورق ،وبعض املعادن كاألملينيوم والنحاس
وغيرها ،أما طرق تنفيذ اإلعالن فهناك أكثر من طريقة منها استخدام أسلوب الكوالج (استخدام
اخلامات املختلفة) ،وجند هذه الطريقة تستخدم في بعض اإلعالنات في الشوارع حيث يستخدم املعلن
شكل املنتج كما مر معنا في الشكلني (.)١٢٢ ،١٢٠
نشـاط ()3

عند تأملنا لإلعالن في الشكل ()١٢٦
 .1هل وفق املصمم في اختيار فكرة اإلعالن؟
 .2ما هو نوع هذا اإلعالن؟
 .3ما هي اخلامة املناسبة لتنفيذ هذا اإلعالن؟

الشكل ( :)١٢٦إعالن مبتكر أخذ شكل املنتج.
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خطوات تصميم وتنفيذ إعالن مدرسي عن مسابقة فنية

تختلف خطوات تصميم وتنفيذ اإلعالنات كما سبق باختالف خامات التنفيذ ،وهنا سوف نستخدم
أسلوب الكوالج (استخدام اخلامات املختلفة) لعمل إعالن عن مسابقة فنية باستخدام اخلامات الفنية
املستهلكة ،وبعض الصور ألعمال سابقة ،ويتم ذلك وفق اخلطوات التالية:
 -1اختيار الفكرة اجليدة.
 -2التصميم املناسب للفكرة.
 -3اختيار اخلامات املستخدمة في اللوحة.
 -4رسم اخلط الكنتوري للوحة الشكل (.)١٢٧
 -5تلوين بعض عناصر اللوحة باأللوان الزيتية .الشكل (.)١٢٨
 -6لصق اخلامات األخرى بصمغ (الباتكس أو األوهو )  .الشكل (.)١٢٩
 -7لصق الصور .الشكل (.)١٣٠
 -8تلوين خلفية اللوحة باأللوان الزيتية باستخدام الفرشاة الشكل ( )١٣١وسكني الرسم الشكل
(.)١٣٢

الشكل ( :)١٢٧اخلط الكنتوري للوحة .الشكل ( :)١٢٨تلوين العناصر.

الشكل ( :)١٢٩لصق اخلامات.
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الشكل ( :)١٣٠لصق الصور.

الشكل ( :)١٣١استخدام الفرشاة
في التلوين.

الشكل ( :)١٣٢استخدام السكني
في التلوين.

الشكل ( :)١٣٣الشكل النهائي لإلعالن عن املسابقة.

نشـاط ()4

فلنصمم إعالن ًا عن مسابقة فنية داخل مدرستنا باستخدام أسلوب الكوالج.
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مجال الرسم

تق
و
ي
م الوحدة

السؤال األول:

ضع/ي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
()
 .1املدرسة االنطباعية قائمة أساس ًا على املنظور.
()
 .2الرمز هو إشارة مرئية لشيء واضح وغير مجرد.
()
 .3الفنان كلود مونية من رواد املدرسة االنطباعية.
()
 .4ظهر الفن التشكيلي في اململكة العربية السعودية فترة الستينات امليالدية.
()
 .5من القيم اجلمالية في الفن احلديث الذوق وطبيعة املوضوع واألسلوب واللون.
()
 .6القت املدرسة االنطباعية قبو ًال منذ نشأتها.
()
 .7وصل الفن احلديث للمنطقة العربية متأخراً أواخر القرن التاسع عشر.
()
 .8يعد الشعار من أهم الوسائل املستخدمة في الدعاية واالعالن.
()
 .9تهدف اإلعالنات التجارية إلى جذب املشاهد نحو سلعة ما.
 .10هناك نوعان من الرموز وهي الرموز اللفظية وتتمثل في الكالم املكتوب والرموز التشكيلية) ( .
()
 .11الرمز هو التعبير عن فكرة بعالمات بسيطة مميزة.
()
 .12هناك أنواع ثالثة من الرموز التشكيلية وهي الرموز الدينية واالجتماعية والسياحية.
()
 .13تستخدم في الشعارات احلروف واألرقام باإلضافة إلى الرسومات الرمزية.
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السؤال الثاني:

أختار/ي االجابة الصحيحة ممايلي:
 محصلة اخلبرات العقلية والفنية مع ًا تسمى:			
ب .التصميم.
أ .الرمز			.
 يعتبر من أهم الوسائل املستخدمة في الدعاية واإلعالن:			
ب .الشعار.
		
أ .الرمز اللفظي.
 من احلضارات التي اعتمدت أساس ًا على الرموز:		
ب .احلضارة اليونانية.
		
أ .احلضارة الهندية.
 من أوائل املبتعثني الفنان التشكيلي السعودي:ب .عبد احلليم رضوي
		
أ .ضياء عزيز.

جـ .الرسم.
جـ .الرمز التشكيلي.
جـ .احلضارة املصرية القدمية.
جـ .طه الصبان.

السؤال الثالث:

.أأذكر/ي نبذه مختصرة عن الفن احلديث؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.ب أذكر/ي الفرق بني الرمز والشعار؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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الوحدة الثالثة
مجال الزخرفة
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الوحدة الثالثة :مجال الزخرفة
املو�ضوعات
المو�ضــوع الأول :ت�صميم ابتكاري للوحدات الزخرفية
الالنهائية.
المو�ضوع الثاني :تلوين الت�صميم االبتكاري للوحـــدات
الزخرفـــية الالنهائية.
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تصميم
الموضوع األول

ابتكار
ي
ل
ل
و
حدات الزخرفية الالنهائية

الفن اإلسالمي معني ال ينضب ،فهو غني مبصادره التي قام عليها؛ ألنه قابل للتطور والتحديث ينهل
منه الفنانون املعاصرون إلنتاج أعمال فنية حديثة ،تتميز بروح العصر وأصالة املاضي.
وهو من الفنون الغنية بالقيم الفنية واجلمالية الرفيعة كالتكرار واالمتداد واالستمرارية إلى ماالنهاية.

الشكل ( :)١٣٤قبة من داخل جامع قرطبة في األندلس تتجلى فيها دقة الزخرفة اإلسالمية وروعتها.
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الشكل ( :)١٣٥التكرار التقليدي املنتظم.

الشكل ( :)١٣٦التكرار املتعاكس.

نشـاط ()1

فلنتأمل الشكلني السابقني الشكل ( )١٣٥والشكل ( ،)١٣٦ثم نتحدث عن القواعد
الزخرفية التي اعتمد عليها الفن الزخرفي اإلسالمي.
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خصائص الفنون ُ
الزخرفية اإلسالمية

التكرار :اعتمد الفن اإلسالمي على التكرار بحيث يكون هناك وحدة زخرفية معينة ،يتم تكرارها
إيحاء جمالي ًا مقصوداً ومميزاً للفن اإلسالمي ،فالتكرار يعني إعادة
وإعادة تركيبها بطرق معينة تعطي
ً
الشيء مرة بعد أخرى ،وهو للتأكيد على العنصر.
طرق وأساليب التكرار:
والتكرار في الفن اإلسالمي له عدة طرق وأساليب منها:
 التكرار التقليدي املنتظم :و يتم عن طريق إعادة ذات الوحدة في وضع ثابت ،ويستخدم بكثرةفي املساحات الكبيرة واألسطح املمتدة واملنتشرة ،و يكون هذا النوع أكثر وحدة في األسلوب.
 التكرار املتعاكس :وفيه تتجاور الوحدات الزخرفية بأوضاع مختلفة ومتعاكسة تارة إلى األعلىأو األسفل وتارة إلى اليمني أو إلى الشمال بشكل متعاكس.
 التكرار املتبادل أو املتناوب :وتستخدم فيه وحدتان زخرفيتان مختلفتان في جتاور وتعاقبالواحدة تلو األخرى.
لذلك كانت خاصية التكرار في الفن اإلسالمي من االبتكارات الفنية التي استطاع الفنان املسلم أن
يوظفها توظيف ًا جمالي ًا مبتكراً في كافة املجاالت ،بعيدا عن امللل والرتابة ،وهو من اخلصائص البارزة
للزخارف اإلسالمية على اختالف أنواعها ،ويأخذ اجتاهات متنوعة مائلة وممتدة ومتساقطة وأفقية
ودائرية.
إن أقدم الزخارف النباتية في الفن اإلسالمي ُوجدت أثارها في املساجد ،ومن تلك الزخارف ما
وجد في املسجد األقصى وجامع عمرو بن العاص في القاهرة ،وقد أعطت هذه الزخارف اإلسالمية
بعداً جمالي ًا للمنتجات الفنية في الفن اإلسالمي .كالسجاد والفخار والعمارة اإلسالمية واملشغوالت
املعدنية واخلشبية.
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الشكل ( :)١٣٧سقف مسجد قبة الصخرة تتجلى فيه روعة الزخرفة ودقتها.

نشـاط ()2

فلنتأمل الشكلني الشكل ( ،)١٣٧والشكل ( )١٣٨وهما لوح من الرخام يعود للعصر
األموي وسقف مسجد قبة الصخرة......
أ -ولنتحدث عن أهمية التكرار كقاعدة من قواعد الفنون الزخرفية اإلسالمية.
ب -ما هي العناصر الزخرفية املستخدمة في تنفيذها؟
االمتداد واالستمرارية :تظهر خاصية االستمرارية والالنهائية من خالل اخلطوط املنحنية واملنسابة
في الوحدات الزخرفية يشعر املشاهد لها بامتداد واستمرار الرؤية والالنهائية في حركة دائمة لهذه
الوحدات الزخرفية.
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الشكل ( )١٣٨جزء من واجهة املسجد الكبير في قرطبة (العصر األموي)وهو مزخرف بزخارف هندسية ونباتية
تتصف باالستمرارية والالنهائية.

الشكل ( :)١٣٩زخارف نباتية النهائية.

نشـاط ()3

التصميمات السابقة حتتوي على زخارف متنوعة.....
أ -فلنتحدث عن القيم اجلمالية الالنهائية في الزخرفة اإلسالمية من خاللها.
ب-ولنبحث في الشبكة العنكبوتية على تصميمات زخرفيه تتميز باالستمرارية والالنهائية
لعصور إسالمية متنوعة.
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نشـاط ()4

أمامنا الشكل الزخرفي (:)140
أ-هل ميكننا تطويعه داخل هذه املساحة الفارغة الشكل ( )141لتحقيق خاصية االمتداد
واالستمرارية التي يتصف بها الفن الزخرفي اإلسالمي؟
ب  -ما هو العنصر الزخرفي املستخدم في هذا التصميم؟

الشكل ( :)١٤٠وحدة زخرفيه هندسية.

الشكل ( :)١٤١مساحة فارغة.
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نشـاط ()5

 من خالل ما تعرفنا عليه من خاصية االمتداد واالستمرارية ميكننا رسم وحدة زخرفيةوتكرارها لتحقيق هذه اخلاصية في شكل جمالي مبتكر يفيد في تزيني املنزل.
 ابحث/ي في الشبكة العنكبوتية عن وحدات زخرفية مناسبة كما ميكنك االستعانةبالنماذج املعروضة .ومن ثم اطلق/ي العنان لـمخيلتك لالبتكار من خاللها.

الشكل (.)١٤٢

الشكل (.)١٤٤

الشكل (.)١٤٣

الشكل (.)١٤٥
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الشكل ( :)١٤٦تصميم زخرفي.
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الشكل ( :)١٤٧تصميم زخرفي.

الموضوع الثاني

تلوي
ن التصمي
م
ا
ال
ب
تكاري

نهائية
ل
لوحدات الزخرفية الال

إن استخدام األلوان في الفن اإلسالمي الزخرفي يؤدي وظيفة جمالية مبهرة لعني الرائي ،فلقد استخدم
الفنان املسلم األلوان الساخنة والباردة بدرجات متنوعة ولم يستخدم اللون مباشرة بل مزجه بألوان
ثراء ،ولقد استخدمت هذه األلوان في الفنون اإلسالمية كدالالت
أخرى ليضيف إلى معطيات اللون ً
رمزية ملعاني خاصة ،لذلك فإن مصدر جمال كثير من األشياء مستمد من ألوانها.
استخدمت األلوان احلمراء والصفراء واللون الذهبي بكثرة في الفنون اإلسالمية املتنوعة فاللون الذهبي
يعبر عن مدلول روحاني ويكون في أماكن العبادة كاملساجد واأللوان احلمراء والصفراء فهي من درجات
األلوان الساخنة فهي تعطي إحساس ًا باحلركة واحليوية في العمل الفني وأما اللونان األخضر واألزرق
فهما يعطيان إحساس ًا بالالنهائية واالمتداد .ولقد أثرت املوضوعات الزخرفية للفنون اإلسالمية في الفن
الغربي املعاصر.

الشكل ( :)١٤٨لوحة للفنان العاملي ديفيد أشر.
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يالحظ في لوحة الفنان العاملي(ديفيد أشر1990 ،م) وهو من الفنانني املعاصرين الذين تأثروا
بالفنون اإلسالمية حيث ُيظهر التصميم وحدة زخرفية متثل املثلث القائم الزاوية وتكراره بشكل
منتظم ويالحظ مزجه لألشكال الهندسية والعناصر النباتية في هذا التصميم الزخرفي حيث يوضح
صياغة التفريعات والتوريقات النباتية داخل املفردة الهندسية املختارة والتبادل مابني الشكل واألرضية
والتضاد اللوني في الشكل (.)148
نشـاط ()1

أ-أمامنا تصميم زخرفي استخدمت فيه مجموعات لونية مختلفة الشكل ( )149أ،
ب ،ج.لنقرر أي منها األفضل؟
ب-ما هي األشكال التي توالدت من التقاء اخلطوط الهندسية ..ميكننا أن نعدد خمسة
منها على األقل؟
ج  -كيف ميكنننا أن نستفيد من هذه التصميمات في بعض األعمال الفنية؟

(أ)
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(ب)
الشكل ( :)١٤٩أ ،ب ،ج.مجموعات لونية مختلفة.

(ج)

نشـاط ()2

أمامنا وحدة زخرفية إسالمية ميكننا تلوينه باأللوان املتضادة الشكل (.)150

الشكل ( :)١٥٠وحدة زخرفية إسالمية.

نشـاط ()3

أوالً :عن طريق :األلوان املتقابلة في دائرة
األلوان.
األصفر يتباين مع ....................
األحمر يتباين مع ....................
األزرق يتباين مع ....................

ثانياً:
األبيض يتباين مع ....................
األلوان الباردة تتباين مع ....................

أحمر

أصفر

أزرق
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نشـاط ()4

لنبتكر تصميم زخرفي ال نهائي باستخدام برامج احلاسب اآللي أو أحد برامج األجهزة
الذكية في املنزل؟

الشكل ( :)١٥١تصميم زخرفي.
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مجال الزخرفة

تق
و
ي
م الوحدة

السؤال األول:

أذكر/ي نبذة مختصرة عن ما يلي:
 .أالتكرار في الفن االسالمي؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.باالمتداد واالستمرارية؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

السؤال الثاني:

ضع/ي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
()
 .1في الفن االسالمي مت التقليل من استخدام اللون األحمر واألصفر والذهبي.
()
 .2اقدم الزخارف النباتية في الفن االسالمي وجدت أثارها في املساجد.
()
 .3استخدام اللون في الفن االسالمي الزخرفي ال يؤدي وظيفة جمالية.
()
 .4ال تتميز الفنون االسالمية باالستمرارية.
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السؤال الثالث:

أختر االجابة الصحيحة ممايلي:
 فيه تتجاور الوحدات الزخرفية بأوضاع مختلفة ومتعاكسة. .3التكرار التقليدي.
		
 .2التكرار املتعاكس.
		
 .1التكرار املتبادل.
 هذا اللون يعبر عن مدلول روحاني ويكون في أماكن العبادة كاملساجد. .3األحمر.
			
 .2الذهبي.
			
 .1األزرق.
من الفنون الغنية بالقيم الفنية واجلمالية الرفيعة كالتكرار واالمتداد واالستمرارية إلى ماالنهاية.
 .3الفن االغريقي.
		
 .2الفن املصري.
		
 .1الفن االسالمي.
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المشروع الفصلي
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الم
ش
ر
و
ع الفصلي

أهداف المشروع الفني

 -1تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب /الطالبة.
 -2تشجيع الطالب /الطالبة على التفكير بطريقة غير مألوفة من خالل تعريفه بالفن املفاهيمي.
 -3دمج بني املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي بتطبيق فكرة مفاهيمية في املشاريع
الفنية لدى الطالب /الطالبة.
 -4منح الطالب /الطالبة القدرة على حتديد متطلبات تنفيذ األفكار املفاهيمية من اخلامات واألدوات
املستخدمة في العمل الفني.
 -5تبادل اخلبرات الفنية بني الطلبة في املشاريع الفنية اجلماعية.
 -6دعم االجتاهات اإليجابية لدى الطلبة نحو اإلبداع والتفكير اإلبداعي.
 -7إكساب الطالب /الطالبة القدرة على اإلحساس باملشكالت وتقدمي حلول لها بطرائق إبداعية.
 -8مناقشة العالقات بني 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.
 -11اكساب 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 التنفيذ:
ُنــفذ

مل ُينـفـذ

....................................
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 -1مجال الخزف:

املصطلحات

أفرن اخلزف :هي عبارة عن أفران خاصة حلرق الفخار تصل درجة حرارتها إلى درجات
مرتفعة متكن اخلزاف من القيام بحرق الفخار وإضافة الطالءات الزجاجية.
البريق املعدني :هو عبارة عن تقنية اكتشفها اخلزاف املسلم ،حيث ميكن باستخدام
أكسيد النحاس وإضافة الكربون إحداث بريق ًا يشبه إلى حد كبير بريق املعادن النفيسة
مثل الذهب والفضة.
التزجيج :هو عبارة عن زجاج محفز ومسحوق يوضع على سطح املشغوالت الفخارية
وبفعل احلرارة يتحول إلى طبقة زجاج مصقول ،ويعمل التزجيج على غلق املسامات
وجعل الفخار غير منفذ للسوائل.
اخلزف :هو الفخار بعد أن يضاف إليه الطالءات الزجاجية ويشوى في الفرن عند درجة
معينة يتصلب بعدها ويصبح له ملمس ناعم وبراق.
الطالء الزجاجي :هو عبارة عن خليط من عدة مواد أساسية تكون في حالة سائلة ،وعندما
يطلى بها الشكل الفخاري يتحول السائل إلى طبقة زجاجية.
الفخار :هو عبارة عن الشكل الطيني بعد حرقه حرقة أولى يتصلب بعدها ويصبح قادر
على حفظ السوائل.
مساعدات الصهر :هي عبارة عن مواد تعمل على خفض درجة انصهار الطالء الزجاجي،
وتسمى أيض ًا بالقواعد.
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 -2مجال الر�سم:

الفن اإلغريقي (الكالسيكي) :أسلوب فني يتمثل في احملاكاة التامة للطبيعة بأدق تفاصيلها وفق
قواعد املنظور.
املدرسة االنطباعية (التأثيرية) :مدرسة فنية قائمة على نظرية (اسحق نيوتن) حول الضوء وألوان
الطيف .والتعبير الشخصي في التصوير.
صاالت العرض :قاعات إقامة املعارض الفنية.
املدارس الفنية :أساليب مختلفة للتصوير ومنها التكعيبية والسريالية والتجريدية وغيرها.
الرمز :هو إشارة مرئية لشئ غير واضح قد يكون مجرداً أو محوراً وال يتوقف على العملية احلسية
بل يشمل معاني أعم وأوسع.
الرموز اللفظية :وتتمثل في الكالم املكتوب أو املسموع.
معان عقلية أو خياالت حاملة.
الرموز التشكيلية :وهي الرموز التي تعبر عن ٍ
معان معينة أو تصف نشاط معني.
الشعار :هو الشكل ذو دالالت خاصة برسومات رمزية ترمز إلى ٍ
عناصر التصميم :وهي اخلط والنقطة واملساحة والشكل واللون و غيرها.
القطاع الذهبي :نسبة مقننة القواعد حيث يقاس اجلزء وعالقته باجلزء اآلخر وعالقتهما بالكل.
اإلعالن :هو طريقة من طرق الدعاية التي تستخدم في التأثير على الناس.
التصميم :هي كلمة ذات مدلول واسع وتعتبر أصل ثابت في جميع الفنون وهي محصلة للقدرات
العقلية والفنية معاً.
إعالنات السوسيت :وهو تصميم فرنسي عبارة عن إعالن مضيء داخل صندوق من الصاج أو
األملنيوم شفاف من اجلهتني وداخله اإلعالن مطبوع على ورق أو فليكس ويثبت على األرض وعاد ًة
ما يكون في الرصيف األوسط وعلى مستوى نظر قائدي املركبات.
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ا -3مجال الزخرفة:
التكرار :عبارة عن إعادة الشيء مرة بعد أخرى للعنصر الزخرفي في اجتاهات متعددة (مائلة ،أفقية
عاموديه ،منحنية ،دائرية).
لتكرار املنتظم :عبارة عن جتاور الوحدات الزخرفية في وضع ثابت واحد متناوب.
التكرار املتعاكس :عبارة عن جتاور الوحدات الزخرفية في أوضاع متعاكسة تارة إلى األعلى وتارة إلى
األسفل والى اليمني والى اليسار في تقابل متعاكس.
التكرار املتبادل :عبارة عن اشتراك وحدتني زخرفيتني مختلفتني في جتاور وتعاقب الواحدة تلو
األخرى.
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فهرس األشكال
مجال اخلزف
املوضوع األول :البالطات اخلزفية
شكل ( )1بالطات خزفية بزخرفة نباتية وكتابية في مسجد اخلسروفية مبدينة حلب.

الصفحة
١٣٢

شكل ( )2بالطات خزفية من القاشاني سداسية الشكل من اجلامع األموي الكبير بحلب.
شكل ( )3محراب من البالطات القيشاني.

١٣٤
١٣٤

شكل ( )4زخرفة القيشاني لقبة مسجد ببغداد القرن 13م.
شكل ( )5بالطات خزفية سداسية الشكل.
شكل ( )6بالطات خزفية مربعة الشكل.
شكل ( )7بالطات بزخارف نباتية.
شكل( )8بالطات مزخرفة باألزهار.
شكل ( )9تفصيل من زخارف هندسية.
شكل ( )10بالطات خزفية مربعة الشكل متجاورة تشكل زخرفة كتابية آليات من سورة يس.
شكل ( )11زخارف مورقة.
شكل ( )12لوحة بالطات خزفية من احلضارة اإلسالمية.
شكل ( )13نشاط (.)2
شكل ( )14مجموعة من البالطات اخلزفية املصنوعة في البالد األوربية.
شكل ( )15نشاط (.)3
شكل ( )16نشاط (.)5
شكل ( )17فكرة لإلخراج.
شكل ( )18فكرة للتوظيف.
شكل ( )19فكرة أخرى للتوظيف.
شكل ( )20طريقة الرسم الغائر والبارز.
شكل ( )21فكرة للتوظيف.

١٣٤
١٣٥
١٣٥
١٣٧
١٣٨
١٣٨
١٣٩
١٤٠
١٤٣
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
١٤٧
١٤٧
١٤٨
١٤٨
١٤٩
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شكل( )22الرسم احلر.
شكل( )23فكرة للتوظيف.
شكل( )24أساليب متنوعة في الزخرفة.
شكل ( )25بالطة زخزفية بأسلوب حديث.
شكل ( )26أسلوب املوزايكو.
شكل ( )27لعبة التانغرام.
شكل ( )٢٨تكوين عدد ال حصر له من األشكال.

١٥٠
١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٥

شكل ( )٢٩آيات قرآنية في املسجد النبوي الشريف.

١٥٦

شكل ( )30جدارية من البالطات اخلزفية في اجلدار القبلي باملسجد النبوي.
املوضوع الثاني :تزجيج األواني الفخارية
شكل ( )٣١أواني خزفية مطلية بالبريق املعدني.

١٥٧

شكل ( )٣٢أواني خزفية مطلية بالبريق املعدني.
شكل ( )٣٣مخطوطة ترجع إلى القرن اخلامس عشر تظهر جتارة اخلزف.
شكل ( )٣٤مناذج من اخلزف الصيني.
شكل ( )٣٥مجموعة من األواني اخلزفية.

١٥٩
١٥٩
١٦٠
١٦٢

شكل ( )٣٦األدوات واخلامات في التلوين (باجلليز).
شكل ( )٣٧خطوات إعداد ألوان السيراميك.

١٦٣
١٦٥

شكل ( )٣٨أنواع مختلفة من الفرش.
شكل ( )٣٩مناذج من الزخرفة الصينية.
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١٥٦
الصفحة

١٦٧
١٦٨

شكل ( )٤٠أنواع من التأثيرات الزخرفية.
شكل ( )٤١أساليب تعبيرية في الزخرفة.

١٦٩
١٦٩

شكل ( )٤٢التعتيق على أواني فخارية.

١٦٩

شكل ( )٤٣أوراق من الذهب.
شكل ( )٤٤آنية فخارية مزخرفة بأوراق الذهب.
شكل ( )٤٥طبق ذو إطار مذهب.
شكل ( )٤٦أصيص للزرع زخرف بأسلوب الفسيفساء.
شكل ( )٤٧وعاء زخرفي بأسلوب الفسيفساء طريقة العزل.
شكل ( )٤٨صندوق خزفي بأسلوب الفسيفساء طريقة التفريغ.
شكل ( )٤٩تطبيق يجمع بني التعتيق والزخرفة.
شكل ( )٥٠وعاء للماء وكأس.
شكل ( )٥١إناء مزخرف بزخارف وألوان مستوحاة من الطبيعة.
شكل ( )٥٢التأثيرات الزخرفية األواني املزججة.

١٧١
١٧٢
١٧٢
١٧٣
١٧٤
١٧٥
١٧٥
١٧٦
١٧٧
١٧٨

شكل ( )٥٣خامات من البيئة.
شكل ( )٥٤نتائج متنوعة.

١٧٩
١٧٩

شكل ( )٥٥املجموعات اخلزفية.

١٨٠
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مجال الرسم
املوضوع األول :الفن احلديث.
 ) (56لكشلاإحدى لوحات الفنان كلود مونيه.
 ) (57لكشلالوحة للفنان بول سيزان.
 ) (58لكشلالوحة (االختراق) للفنان العراقي صبيح كلش.
 ) (59لكشلالوحة للفنان املغربي حكيم الغزالي.
 ) (60لكشلالوحة للفنان الفلسطيني إسماعيل شموط.
 ) (61لكشلالوحة للفنان عبداحلليم الرضوي (أطالل الرياض)
 ) (62لكشلالوحة (من التراث) للفنان علي الرزيزاء.
 ) (63لكشلالوحة (القوة) للفنان ضياء عزيز.
 ) (64لكشلالوحة للفنان طه الصبان.
 ) (65لكشلالوحة للفنان عبداهلل الشلتي.
 ) (66لكشلاللفنان محمد السليم.
 ) (67لكشلالوحة الفنانة السعودية موضي املرعشي.
 ) (68لكشلالوحة للفنان حمزة باجودة.
 ) (69لكشلالوحة الفنان السعودي عارف الغامدي.
املوضوع الثاني :الرسومات الرمزية في الشعارات.
 ) (70لكشلاشعار نادي اإلبل السعودي.
 ) (71لكشلاشعار رؤية اململكة .2030
 ) (72لكشلاشعار اململكة العربية السعودية.
 ) (73لكشلاشعار دولة الكويت.
 ) (74لكشلاتصميم مبناسبة اليوم الوطني.
 ) (75لكشلاشعار منظمة الصحة.
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الصفحة
١٨٥
١٨٦
١٨٧
١٨٨
١٨٨
١٩٠
١٩١
١٩٢
١٩٢
١٩٣
١٩٤
١٩٥
١٩٥
١٩٦
الصفحة
١٩٧
١٩٨
١٩٨
١٩٨
١٩٩
١٠٠

 ) (76لكشلاشعار منظمة اليونسكو.
 ) (77لكشلامنظمة اليونيسيف.
 ) (78لكشلاشعار منظمة التجارة العاملية.
 ) (79لكشلاشعار مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.
 ) (80لكشلاشعار االحتاد اإلسالمي للمنظمات الطالبية.
 ) (81لكشلاشعار جامعة الدول العربية.
 ) (82لكشلاشعار املجلس العربي للطفولة والتنمية.
 ) (83لكشلاشعار مكتب التربية العربي لدول اخلليج.
 ) (84لكشلاشعار مكة املكرمة عاصمة الثقافة االسالمية.
 ) (85لكشلاشعار الذكرى املئوية للمملكة العربية السعودية.
 ) (86لكشلاشعار الهيئة العامة للغذاء والدواء.
 ) (87لكشلاشعار اجلمعية السعودية للجودة.
 ) (88لكشلاشعار كأس العالم 2018م.
 ) (89لكشلاشعار مشروع نيوم.
 ) (90لكشلاشعارات متنوعة.
 ) (91لكشلا شعار إمارة منطقة الرياض.
 ) (92لكشلاشعار مدرسة امللك فيصل للمصمم غازي بغلف.
 ) (93لكشلاشعار الشركة السعودية للخطوط احلديدية (سار).
 ) (94لكشلاشعار جامعة اجلوف للمصمم خالد الفايز.
 ) (95لكشلاشعار جامعة حائل.
 ) (96لكشلاشعار اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.
 ) (97لكشلاشعار وزارة التعليم.
 ) (98لكشلاالدوائر في شعار وزارة التعليم.
 ) (99لكشلاالكتاب أصل املعرفة.
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) (100لكشلاالنخلة شعار اململكة العربية السعودية.
) (101لكشلاكلمة وزارة التعليم مستوحاة من اخلط الكوفي ومصممة بنسق حديث
للغتني العربية واإلجنليزية
املوضوع الثالث :اإلعالن والتصميمات املطبوعة.
) (102لكشلامن أقدم اإلعالنات في العالم.
) (103لكشلانوع من اإلعالن يرسل بالبريد.
) (104لكشلاإعالن الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن على اإلنترنت.
) (105لكشلاأحد اإلعالنات املرسلة على الهاتف اجلوال.
) (106لكشلامجموعة من اإلعالنات املطبوعة.
) (107لكشلاإعالن داخل أنفاق املترو.
) (108لكشلاملصق للفنان عاصم جاها عن الذكرى املئوية للمملكة العربية السعودية.
) (109لكشلابعض اإلعالنات على أسطح املباني.
) (110لكشلااإلعالن على أعمدة اإلنارة.
) (111لكشلاإعالنات السوسيت.
) (112لكشلاإعالنات الطرق السريعة.
) (113لكشلااإلعالنات بني اجلسور.
) (114لكشلابالون إعالني على الشكل باراشوت.
) (115لكشلابالون إعالني أللعاب رياضية.
) (116لكشلابالون إعالني دائري.
) (117لكشلاإعالن مميز على مركبة نقل.
) (118لكشلاإعالن على املترو.
) (119لكشلاإعالن في إحدى محطات الباص.
) (120لكشلاشاشة إعالنية على سيارات األجرة.
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الصفحة
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 ) (121لكشلاإعالن عن مضار القيادة بتهور أو االنشغال أثناء القيادة.
 ) (122لكشلاإعالن عن شركة دهانات وهو من أغرب اإلعالنات على جدران املباني.
 ) (123لكشلامطبوع صادر من الهيئة العامة للسياحة واآلثار يدعو حلضور ملتقى التراث
العمراني الوطني في عسير.

٢٢٥
٢٢٦
٢٢٨

 ) (124لكشلامطبوع للحملة الوطنية للتوعية بأضرار التدخني واملخدرات مبنطقة مكة املكرمة.
 ) (125لكشلامطبوع تعليمي عاملي.
 ) (126لكشلاإعالن مبتكر أخذ الشكل املنتج.
 ) (127لكشلااخلط الكنتوري للوحة.
 ) (128لكشلاتلوين العناصر.
 ) (129لكشلالصق اخلامات.
 ) (130لكشلالصق الصور.
 ) (131لكشلااستخدام الفرشاة في التلوين.
 ) (132لكشلااستخدام السكني في التلوين.
 ) (133لكشلاالشكل النهائي لإلعالن عن املسابقة.
مجال الزخرفة.
املوضوع األول :تصميم ابتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية.
 ) (134لكشلاقبة من داخل جامع قرطبة في األندلس.
 ) (135لكشلاالتكرار التقليدي املنتظم.
 ) (136لكشلاالتكرار املتعاكس.
 ) (137لكشلاسقف مسجد قبة الصخرة تتجلى فيه روعة الزخرفة ودقتها.
 ) (138لكشلاجزء من واجهة املسجد الكبير في قرطبة (العصر األموي).
 ) (139لكشلازخارف نباتية النهائية.
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 ) (140لكشلاوحدة زخرفية هندسية.
 ) (141لكشلامساحة فارغة.
 ) (142لكشلاالشكل رقم ( )١٤٣الشكل رقم ( )١٤٤الشكل رقم (.)١٤٥
 ) (146لكشلاتصميم زخرفي.
 ) (147لكشلاتصميم زخرفي.
املوضوع الثاني :تلوين التصميم االبتكاري للوحدات الزخرفية الالنهائية.
 ) (148لكشلالوحة للفنان العاملي ديفد أشر.
 ) (149لكشلاأ ،ب ،ج .مجموعات لونية مختلفة.
 ) (150لكشلاوحدة زخرفية إسالمية.
 ) (151لكشلاتصميم زخرفي.
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٢٤٢
٢٤٢
٢٤٣
٢٤٤
٢٤٤
الصفحة
٢٤٥
٢٤٦
٢٤٧
٢٤٨

الف�صل الدرا�سي الثالث

المحتويات
املوضوع
الوحدة األولى :مجال أشغال املعادن.
املوضوع األول :الضغط على املعدن.
املوضوع الثاني :تعتيق املعادن.
تقومي الوحدة.

الوحدة الثانية :مجال أشغال اخلشب.

285-269
٣00-286
301

املوضوع األول :األثاث اخلشبي وتزيينه باحلفر والقشرة.
املوضوع الثاني :احلرق على اخلشب.
تقومي الوحدة.

322-305
333-323
334

املوضوع :نسيج الكليم.
تقومي الوحدة.

356-339
357

الوحدة الثالثة :مجال النسيج.
املشروع الفصلي.
املصطلحات
فهرس األشكال
املراجع

266

الصفحة

361-360
365-362
370-366
375-371

الوحدة األولى

مجال أشغال المعادن

267

الوحدة األولى :مجال أشغال المعادن
املو�ضوعات
المو�ضوع الأول :ال�ضغط على المعدن.
المو�ضوع الثاني :تعتيق المعادن.
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الموضوع األول

ال
ض
غ
ط

على المعدن

المشغوالت المعدنية في الحضارة اإلسالمية

في عصر احلضارة اإلسالمية استخدم املعدن في صناعة العمالت كما استخدم أيضا في صناعة
أواني الطعام وأوعية السوائل وأدوات الزينة وأغراض االستعمال اليومي .وبرع الصناع في صناعة
املشغوالت املعدنية وتفننوا في إخراجها وتزيينها بطرق مختلفة غاية في الدقة واإلتقان ،وكانت
تعكس مستويات عالية من املهارة احلرفية بأساليب متنوعة منها الضغط والطرق و التكفيت (التطعيم
بأسالك من الفضة أو الذهب) والتفريغ والتنقيب والنقش والتلوين بالنار واألكسدة باألحماض وغيرها
من األساليب ،الشكلني (.)٢-١

الشكل ( :)١إبريق من النحاس مطعم بالفضة
والنحاس األحمر من القرن (13م)  /املوصل.

الشكل ( :)٢إبريق من النحاس مطعم بالذهب
والفضة من القرن (14م)  /القاهرة.
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كما طبقت الزخارف بأنواعها على املشغوالت املعدنية مثل الصناديق واألبواب واألدوات واألواني،
بحيث جتمع بني القيمة الفنية واالستخدام العملي حتى أن بعضها اتسمت بأن قيمتها الفنية الزخرفية
تطغي على خصائصها الوظيفية لكثرة زخارفها ونقوشها.
وأصبحت هذه الوفرة وهذا التنوع يعكس تاريخ احلقب املختلفة للحضارة اإلسالمية ومن املمكن
قراءة تاريخ فترة معينة من خالل التعرف إلى األساليب املستخدمة في صناعة املشغوالت املعدنية،
الشكل (.)٣

الشكل ( :)٣شمعدان من النحاس مزخرف بإطار
كتابي "سوريا" العصر اململوكي القرن 14م.
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المعادن في مجال الفنون

تعتبر حرفة أشغال املعادن من احلرف الفنية السهلة واملمتعة ،وتعد من الفنون اجلميلة التي مارسها
اإلنسان منذ أن اكتشف املعادن وقد تطورت عبر العصور ،فالفنان من خالل جتربته للعديد من اخلامات
في تنفيذ األفكار واملبتكرات الفنية والتي منها املعادن استطاع أن يتوصل إلى حلول كثيرة في التعامل
مع هذه اخلامة وذلك من خالل العديد من العمليات مثل القطع والثني والوصل والطرق والتشكيل
املسطح واملجسم وأيضا الزخرفة على سطح النحاس إما باحلفر والتقبيب والضغط والطالء ،وأصبح
هناك فنانون ميارسون أساليب الضغط على النحاس في أعمال ولوحات فنية رائعة ومبتكرة حديثة أو
مستمده من الفن اإلسالمي أو الفن الشعبي ،الشكل (.)4

الشكل ( :)٤لوحة للفنان محمد هالل.
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ماذا نعرف عن المعدن

متكن اإلنسان من اكتشاف املعدن واستغالله في أغراض مختلفة ،وأول استخدام للنحـاس حدث
في مصر سنة  12000ق.م ،عندما استخدمت كربونات النحاس اخلضراء في
تكحيل العني وتلوين اخلرز وفي طالء األواني احلجرية.
واكتشفوا طريقة استخالص النحاس من كربوناته عندما كانوا يحرقون كربونات النحاس الستخدامها
في الطالء ،الشكل (.)5

الشكل ( :)5كيفية اكتشاف النحاس.

وبدأ استخدامه في األغراض املعيشية منذ حوالي ستة أالف عام قبل امليالد وتعلم اإلنسان فن صهر
اخلامات .واعتبر هذا التاريخ بداية لعصر حضاري جديد في تاريخ البشرية ،وشكلت بذلك األدوات
املعدنية بصب الفلز املصهور في قوالب مصنوعة من احلجر ،الشكل ( .)6ومبعرفة اإلنسان طرق
استخالص النحاس وغيره من الفلزات ظهرت حرف ومهن جديدة.

الشكل ( :)6مسبك ًا مصري ًا للنحاس في القرن (17م).
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ما هو المعدنCOPPER :

فلز ذو لون برتقالي محمر يكون غالبا في الشكل صخور كبيرة ،ويستخلص النحاس من خاماته
بطريقة التحليل الكهربائي ،وبعملية الصهر جتري عملية تنقية النحاس واستخالصه من احلديد واملعادن
األخرى .ثم يعد على الشكل كتل نحاسية تصب إلنتاج شرائح وأسالك مختلفة ويدخل النحاس
في كثير من الصناعات واملنتجات النحاسية مثل املصابيح وصناديق البريد والقدور واألوعية املعدنية
واحللي واألسالك الكهربائية واملكاتب ،وغيرها من املنتجات الشكل (.)7
أنواع النحاس

 – 1النحاس اخلام.
 -2النحاس األحمر اخلالص.
 – 3النحاس املصبوب.
 – 4النحاس األصفر.
 – 5سبيكة البرونز.

الشكل ( :)7قطع من النحاس اخلام الطبيعي.
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نشـاط ()1

أكثر األمور التي تثير اإلعجاب في األعمال املعدنية اإلسالمية هي سطوحها املزخرف
بأساليب تقنية متنوعة ،فلنكتب تقرير ًا عن األساليب الزخرفية على النحاس.
الضغط على النحاس

وهو إحداث أثر بارز على سطح النحاس وذلك باستخدام أدوات خاصة بالضغط ،وميكن أن يكون
هذا األثر أشكال زخرفية هندسية أو نباتية أو أشكال طبيعية .ويتم إبراز معالم الزخرفة بإظهارها
على سطح النحاس بشكل بارز عن مستواه بحيث تعطي املالمح حقها من البروز واالنخفاض ،وهناك
أدوات خاصة بالضغط على املعدن منها األزميل مبقاسات متعددة أو رأس القلم الشكل (.)8

الشكل ( :)8الضغط على النحاس.
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فلنجرب واحد ًا من هذه األساليب.

أوالً :الضغط باستخدام مضاغط النحاس.
يعتبر تشكيل النحاس بالضغط اليدوي من الفنون اجلميلة التي من خاللها يتم إبداع الكثير من
األعمال الفنية ،فلنستخدم مضاغط النحاس في زخرفة قطعة من النحاس.
األدوات واخلامات الالزمة للعمل ،الشكل (:)9
 -1قلم للتحديد ،أو مضغط ذي رأس رفيع.
 -2سطح لني (لباد ،فلني مضغوط) أو سطح خشبي.
 -3مضاغط نحاس.
 -4تصميم و كربون.
 -5شمع أو سليكون.

الشكل ( :)9أدوات وخامات الضغط على النحاس.
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خطوات الضغط على النحاس

اخلطوة األولى:
إع ــداد التصميم (وه ــو اخــتــيــار األشــكــال أو
العناصر املراد إبرازها على سطح النحاس) ،وسيتم
هنا اختيار األشكال الزخرفية املستمدة من الزخرفة
(النباتية ،الهندسية ،اخلطية) ورسمها على الورق.

اخلطوة الثانية:
طبــع التصميــم بواســطة ورق الكربــون أو ورق
الشفاف على قطعة النحاس.

اخلطوة الثالثة:
وضع النحاس على سطح لني من اللباد أو اخلشب
أو اجلرائد ونبدأ بتحديد اخلطوط باستخدام قلم
التحديد أو مضغط ذو رأس رفيع.
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اخلطوة الرابعة:
قلب قطعة النحاس على الوجه الثاني ،والبدء في تقبيب
السطح وجتويفه .باستخدام مضغط مناسب حسب املساحة
ثم يتم تكرار هذه العملية لنعمق الضغط أكثر فأكثر حتى
نصل للمدى املطلوب.
اخلطوة اخلامسة:
بعد تقبيب النحاس تعاد مرة أخرى للتأكيد على خطوط
التحديد حتى تصبح بارزة.
اخلطوة السادسة:
نذوب قلي ًال من الشمع ونصبه في الفجوات اخللفية من
القطعة ،أي في أالماكن الغائرة لتكسب األجزاء املضغوطة
سمك أو نستخدم صمغ السيلكون.
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اخلطوة السابعة:
ميكننا اآلن توظيف قطعة النحاس بالشكل الذي نرغب.

نشـاط ()2

ما حدث في قطعة النحاس نوعان من التأثيرات ،وهما الغائر والبارز .فلنبحث عن
املفهومني السابقني.
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ثانيا :الضغط باستخدام األزاميل املزخرفة:
ً
يوجد بعض األدوات املعدنية التي حتمل في نهاية طرفها املدبب بعض الرسومات الغائرة أو البارزة
التي حتمل عند الضغط بها فوق سطح النحاس أشكاال جاهزة لزهور أو جنوم أو عناصر مشابهة أو
أشكال زخرفية جميلة ميكن تكرارها بسهولة ودقة وتسمي (أزاميل) .والتي بواسطتها ميكن إجراء
عمليتي الضغط والزخرفة في وقت واحد بطريقة سهلة وممتعة ،الشكل (.)10

الشكل ( :)10أشكال حتدد نهاية األزاميل التي بها ميكن عمل تشكيالت زخرفية.
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هيا بنا جنرب األزاميل اجلاهزة على النحاس.

استخدم األزاميل اجلاهزة في إحداث زخرفة على قطعة من النحاس عملية سهلة وممتعة ،فلنجرب
تنفيذ الضغط على النحاس باستخدام املضاغط اجلاهزة أو بدائلها ،الشكل (.)11

الشكل ( :)11استخدام األزاميل املزخرفة.

األدوات واخلامات املستخدمة ،الشكل (:)12
 -1أزاميل ( أعمدة معدنية ذات رؤوس مزخرفة ).
 -2مطرقة.
 -3نحاس احمر.
 -4قطعة خشب.

الشكل ( :)12أدوات وخامات الضغط باألزاميل املزخرفة.
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خطوات الزخرفة باألزاميل:
اخلطوة األولى:
حتديد اخلطوط التي سيدق عليها باألزاميل
باستخدام املسطرة وقلم الرصاص.

اخلطوة الثانية:
وضع قطعة النحاس على سطح لني كالفلني
أو اللباد مثالً.

اخلطوة الثالثة:
اختيار نوع األزميل ،من ثم وضعه على
اخلط احملدد ،ليدق عليه بواسطة املطرقة ليعطي
أثر الزخرفة التي في طرف األزميل.
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اخلطوة الرابعة :فكرة للتوظيف

أفكار أخرى للضغط على النحاس ،الشكل (:)13
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الشكل ( :)13أفكار للزخرفة على النحاس.
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نشـاط ()3

استفاد النجار من فن الضغط على النحاس وخاصة اللوحات ذات مساحات كبيرة
في تزيني واجهات األبواب اخلشبية إلعطائها قيمة ثمينة ،الشكل ( ،)14نحلل
القيم الفنية واجلمالية لواجهة الباب النحاسية من حيث:
نوع الزخرفة املستخدم..................................................:
الفكرة التي بني عليها العمل الفني........................................:
ارتباط الشكل بالوظيفة.................................................:
تقنية التنفيذ.........................................................:
دالئل االتزان في العمل الفني............................................:
توزيع املساحات والفراغات..............................................:

الشكل ( :)14باب بواجهة نحاسية.
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نشـاط ()4

العقل هبة عظيمة من نعم اهلل على اإلنسان هداه وسخر له ما في الكون لخدمته
وراحته وم ّيزه بالعقل ،قال تعالى﴿ :
﴾

()١

نستخدم خيالنا للحصول على الجديد من التأثيرات الملمسية المختلفة على
سطح النحاس باستخدامنا لبعض األشياء الصلبة التي من حولنا.
نشـاط ()5

استفيد /استفيدي من الخامات المستهلكة الصناعية لعمل وحدات زخرفيه بالضغط
عليها مع إخراجها بشكل يحقق الجانبين الوظيفي والنفعي ،كما في الشكل (.)15

( )١سورة اإلسراء آية.70 :

الشكل ( :)15استغالل اخلامات املستهلكة.
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الموضوع الثاني

تع
ت
ي
ق
المعادن

نبذه عن استخدام المعادن المستهلكة في التشكيل المعاصر

استخدمت املعادن املستهلكة الناجتة من األعمال الصناعية أو الناجتة من االستخدامات اليومية
كخامات جديدة في مجال االبتكار منذ مطلع القرن العشرين في التشكيل الفني كاستخدام جديد
وقد استعمل الفنانني الواح ًا وقضبان ًا ولوالب ومسامير وقطع ًا من آالت صناعية ونفذت بها أعما ًال فنية
بأسلوب جديد والسيطرة عليها بالوسائل التقنية التي تالئم طبيعتها ومدي استجابتها ملا يطرأ عليها
نتيجة التشكيل بها وفق تخيل الفنان وابتكاره ورؤيته الفنية ،الشكل (.)16
ومنهم الفنان ( بابلو بيكاسو) حيث قدم في مطلع الثالثينيات نوع مختلف من األشكال ذات أبعاد
ثالثة من بقايا قطع معدنية واعتمد على شرائح معدنية أسالك من احلديد وغيرها من املستهلكات
املعدنية ،الشكل (.)17

الشكل ( :)16تكوين حديث (مجموعة من الكتل).
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الشكل ( :)17رأس 1931م للفنان بابلو بيكاسو.

وكان في بادئ األمر استخدام املعادن في التشكيل بحالتها الطبيعية الصناعية واملجردة التي تتجمع
فيها على شكل آله ما ،حتى أن الفنان قد استعمل في عمله قطع ًا من آالت صناعية ونفذ بها اعماال فنية
وكانت اقرب إلى مفهوم اآللة مما أوجد مفهوم "الفن -اآللة" الشكل (.)19 ،18

الشكلني ( :)19 ،18مفهوم (الفن-اآللة).

ثم ظهرت في بداية القرن العشرين احلركة البنائية واإلنشائية وقد اتصفت أعمال فنانيها بالتركيب
املجرد ونفذت بخامات صناعية من املعادن املستهلكة بأنواعها مجسمات ذات أحجام متفاوتة إلى
التشكيل املجسم الذي اعتمد على األحجام الكبيرة واملختلفة في تناسق للعالقات التشكيلية وتنظيم
للمواد الصناعية ،األشكال (.)22 ،21 ،20

الشكل ( :)20تكوين خطي 1949م
للفنان ناعوم جابو.

الشكل ( :)21فلنستمع1990م
للفنان مولفن ادوردز.

الشكل ( :)22االحتاد 1968م
للفنان دونالد جود.
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ظهر بعد ذلك نحت النفايات ومنها النفايات املعدنية في الفترة ما بني ( )1913و ()1916
الذي اعتمد على النحت البارز املجسم للقطع املعدنية املستهلكة في كتل املعادن ،أو استخدام قطع
معدنية صغيرة في تنظيمات بنائية استخدمت فيها تقنية اللحام.
وأصبح الفنانني مهتمني بجمع النفايات احلديدية من بقايا الطائرات املتحطمة أو القدمية وايض ًا
السيارات والقطارات وغيرها واستخدامها كخامة أساسية في التشكيل واستفادوا من إمكانياتها ومميزاتها
للعمل على إبراز مفاهيم تشكيلية جديدة في األداء والصياغة ،األشكال (.)25 ،24 ،23

الشكل ( :)23مجسم من نفايات معدنية.

الشكل ( :)24مجسم من كتل حديدية.

الشكل ( :)25تنظيم لقطع معدنية.
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نشـاط ()1

نجمع مستهلكات معدنية للقيام بتجربة تنفيذ مجسم جمالي منها.
المعادن المستهلكة في األعمال الحديثة

اجته العديد من الفنانني العامليني واحملليني إلى استخدام شتى أنواع املعادن في أعمال فنية مختلفة
ابتداء من األسالك واملسامير والشرائح والعلب املعدنية حتى وصل فن التجميع من املعدات واآلالت أو
مخلفات املصانع والنفايات احلديدية وغيرها في أعمال جمالية لم تقتصر على اللوحات ذات بعدين بل
إلى املجسمات التي تنوعت إحجامها حتى أصبحت لوحات جدارية ومجسمات ميدانية .وأصبحت
حركة فن التجميع باستخدام عناصر احلياة العادية من املخلفات املعدنية لعمل تشكيالت ذات إتقان
وجمال وابتكروا أساليب اإلخراج والتعبير وحتويل املواد الصلبة إلى حتف فنية ذات قيم جمالية واضحة،
الشكلني (.)27 ،26

الشكل ( :)26اإلنسان والطاقة للفنان أحمد نوار.

الشكل ( :)27تشكيل باملعادن للفنان عجيب يوسف.
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وجند إن بعض الفنانني تعمدوا استخدام املعادن القدمية بحالتها املتأثرة بعوامل التعرية كالصدأ
والتغيرات اللونية التي تتنوع من اللون البني إلى األسود ،فنفذوا أعمال ولوحات من املعادن أو
املستهلكات املعدنية القدمية أثارت االنتباه إلى هذا النوع من التأثيرات فظهر اجتاه جديد وهو استخدام
املعادن املعتقة أو تعتيقها مبواد معينة ،األشكال (.)31 ،30 ،29 ،28
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الشكل ( :)28مجسم للفنان صديق واصل.

الشكل ( :)29لوحة للفنان صديق واصل.

الشكل ( :)30مجسم جمالي.

الشكل ( :)31مجسم جمالي.

ألوان المعادن

لقد الحظ اإلنسان أن عوامل الطبيعة بحرارتها ورطوبتها تتفاعل مع املعادن وتكسبها ألوان ًا جميلة
مميزة ،كما أن تأثيرات هذه األلوان على املعادن تختلف من بيئة ألخرى فاملعادن املوجودة في بيئة ساحلية
أو زراعية تتلون بألوان تختلف عن تلك املوجودة في بيئة صناعية.فألتاثيرات التي على املعادن هي نتاج
تفاعل بني املعادن واملكان املوجودة به ،الشكل (.)32
ومن هنا حاول الفنان أن يحصل على هذه التأثيرات اللونية لألعمال املعدنية وبذلك أصبح التلوين
والتعتيق يعمل على أكسدة للسطح املعدني بصورة أسرع من األكسدة البطيئة التي كانت حتدث
بفعل عوامل الطبيعة ،وهذه األكسدة تعطي تأثيرات جمالية قدمية أو عتيقة ،ومن هنا متت تسميتها
بالتعتيق.

الشكل ( :)32تأثير االكاسيد املختلفة على النحاس.
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ماهو التعتيقANTIJUINJ :

استخدم التعتيق منذ القدم باستخدام املينا السوداء وتكون من خليط الرصاص والنحاس والكبريت
وملح النشادر حيث تضاف على سطح املعدن في أماكن مت طرقها لتأكيد إبراز اخلطوط الرفيعة واملساحات
اخللفية.
ثم أكتشف بعض احلرفيني القدماء أنه ميكن محاكاة الطبيعة في تعتيم األلوان واحلصول على نتائج
جمال املشغوالت املعتمة طبيعيا ،وسميت هذه الطريقة بالتعتيق وهى تكون أكثر تأثيراً على املعادن
املزخرفة باحلفر ،فعملية تعتيق النحاس (تعني تغيير لونه إلى اللون البرونزي الغامق كما في النحاسيات
العتيقة) ،وعملية التعتيق إما أن تكون للمساحات الشاغرة حول التصميم أو للتصميم نفسه ،الذي
مت إبرازه على وجه قطعة النحاس وتكون أكثر تأثيرا للمعادن املزخرفة بالغائر أو البارز بسبب عدم
انتظام سطح املشغوالت املزخرفة ،األشكال (.)35 ،34 ،33

الشكل ( :)33شمعدان من
النحاس القرن14/م.
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الشكل ( :)34صحن من
النحاس ،أواخر القرن15/م.

الشكل ( :)35إبريق من النحاس،
العصر اململوكي.

طرق التعتيق

هناك عدة أساليب إلضفاء صبغة التعتيق على املشغوالت املعدنية وهي كما يلي:
أ -استخدام األساليب الكيميائية ولها عدة طرق منها:
الطريقة األولى :استخدام محلول "سو لفور البوتاسيوم" أو "كبريتيد البوتاسيوم" على سطح
املشغوالت النحاسية للحصول على ألوان برونزية تتدرج من البني حتى األسود.كما في الشكل (.)36
الطريقة الثانية :استخدام هيبو كبريتات الصوديوم وخالت الرصاص للحصول على ألوان زرقاء
الشكل (.)37

الشكل ( :)36التعتيق بالطريقة األولى.

الشكل ( :)37التعتيق بالطريقة الثانية.

الطريقة الثالثة :التلوين بالتسخني:
إن تسخني النحاس يجعله يتعرض لتغيرات في مظهره ،تعتمد على شدة احلرارة ومدة تعرضة لها
فهو مير بالتدرج من اللون األحمر إلى درجات لونية أغمق مع تعاقب الدرجات اللونية املتداخلة،
والتمرير السريع للمعدن خالل اللهب املتكرر حيث ينتج عنه ألوان بديعة وللحصول على تأثيرات
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لونية يدهن سطح املعدن بزيت نباتي في كل مرة يتم تعرضه فيها للهب ثم يلمع بالورق أو القماش،
كما في الشكل (.)38

الشكل ( :)38التعتيق بالتسخني.

ب -استخدام املواد املصنعة التجارية ولها عدة طرق:
الطريقة األولى :استخدام بودرة اجلرافيت الشكلني (:)40 ،39
توزع بودرة اجلرافيت فوق سطح النحاس وتدهن بالطالء الواقي السائل وال ينتظر حتى يجف بل
حتك املناطق البارزة على الفور بالسلك املعدني ثم تزال بقايا البودرة العالقة في املناطق الغائرة بواسطة
فرشاة ناعمة ثم يطلى بالورنيش الشفاف السائل أو الرشاش ثم تلمع بقطعة قماش ناعمة.

الشكلني ( :)40 ،39التعتيق باستخدام بودرة اجلرافيت.
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الطريقة الثانية :التعتيق باستخدام البوية الرشاش الشكل (:)41

الشكل ( :)41التعتيق باستخدام البوية.

فلنجرب طريقة التعتيق باستخدام البوية الرشاش:
األدوات واخلامات:
 قطعة النحاس. بوية رشاش لون اسود أو بني. تنر "مذيب". قطعة قماش قطن. ورنيش سائل أو شفاف.األدوات واخلامات.
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خطوات العمل:
اخلطوة األولى :رش البوية البخاخ على سطح املعدن وتركها حتى جتف.

اخلطوة الثانية :غمس قطعة القماش في قليل من التنر ،ومسح املناطق البارزة إلزالة لون البوية منها.

اخلطوة الثالثة :طلي اللوحة بالورنيش الشفاف السائل أو الرشاش.
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الطريقة الثالثة :التعتيق باستخدام الورنيش كما في الشكل (:)42

الشكل ( :)42التعتيق باستخدام الورنيش.

هيا جنرب طريقة التعتيق باستخدام الورنيش
األدوات واخلامات كما في الشكل (:)43
ورنيش اسود أو بني ،قطعة قماش ،فرشاة ،املشغولة النحاسية ،تنر.

الشكل ( :)43األدوات واخلامات.
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خطوات العمل:
اخلطوة األولى :يدهن الورنيش األسود بالفرشاة أو بقطعة قماش على املعدن.

اخلطوة الثانية :ميسح بخفة بقطعة قماش مشبعة بالتنر وهو ال زال رطبا.

اخلطوة الثالثة :تلمع القطعة بالقماش أو الورق بعد أن جتف.
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ميكن ترك الورنيش يجف متاما قبل إزالته ،ثم يحك باستخدام السلك املعدني ،الناعم وتزال
بقايا البودرة العالقة في املناطق الغائرة بواسطة فرشاة ناعمة
نشـاط ()2

نعيد تجربة التطبيق السابق باستبدال الورنيش األسود بالبوية السوداء ،أو البني
الغامق كما في الشكل (.)44

الشكل( :)44التعتيق باستخدام البوية.

نشـاط ()3

فلنتعرف على أنواع مختلفة من األعمال المعدنية المعتقة ،وأيضا التشكيل بالمعادن
المستهلكة من خالل البحث في الشبكة العنكبوتية.
نشـاط ()4

مما تم إنتاجه في درس الضغط على النحاس يمكننا االستفادة منه في تطبيق احد
أساليب التعتيق الواردة في الدرس.
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نشـاط ()5

الشكل ( )45مجسم جمالي من المعدن بعنوان (الصناعية) في مدينة جدة،
فلنحلل القيم الفنية والجمالية للمجسم من حيث:
· الخامات المستخدمة.....................................:
· الفكرة التي يعبر عنها العمل..............................:
· هل يتحقق االتزان في المجسم؟ ............................
· مدى ارتباط العناصر المكونة للعمل........................:
· ما العالقة بين الكتلة والفراغ في العمل......................:
· لون المجسم...........................................:
· ماهي انطباعاتنا عن المجسم؟.............................:

الشكل( :)45مجسم من حطام قطع احلديد.
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مجال أشغال
المعادن

تق
و
ي
م الوحدة

السؤال األول:

أذكر/ي نبذة مختصرة عن ما يلي:
 .أتعتيق املعادن.
.بالنحاس.
السؤال الثاني:

أختار/ي االجابة الصحيحة مما يلي:
محلول يستخدم على املشغوالت النحاسية للحصول على ألوان برونزية تتدرج من البنيحتى األسود.
 .3الكربون.
		
 .2كبريتيد البوتاسيوم.
		
 .1الفحم.
 فلز ذو لون برتقالي محمر يكون غالب ًا في شكل صخور كبيرة. .3اآليتان.
				
 .2النحاس.
		
 .1الذهب.
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السؤال الثالث:

ضع/ي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
()
 النحاس األزرق اخلالص من أنواع النحاس.()
 التكفيت هو التطعيم بأسالك من الفضة أو الذهب. الضغط على النحاس هو إحداث أثر بارز على سطح النحاس وذلك باستخدام أدوات خاصة) ( .السؤال الرابع:

َعدّ د/ي أساليب الضغط على النحاس؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

السؤال الخامس:

ما أنواع النحاس؟
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الوحدة الثانية

مجال أشغال الخشب
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الوحدة الثانية :مجال أشغال الخشب
املو�ضوعات
المو�ضوع الأول :الأثاث الخ�شبي وتزيينه بالحفر
والق�شرة.
المو�ضوع الثاني :الحرق على الخ�شب.
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األثا
الموضوع األول

ث ال
خ
ش
ب
ي وت

زيينه بالحفر والقشرة

ال يكاد يخلو منزل من استخدام اخلشب بأنواعه املختلفة ،بل ال تكاد تخلو غرفة في بعض املنازل
من استخدام اخلشب .ففي غرف اجللوس ،هنالك املقاعد اخلشبية بأشكالها ،فاللخشب دور رئيس
في صناعة األثاث.

الشكل ( :)46الحظ تعدد ألوان خشب األثاث احلديث ،وتصاميمه املختلفة.

كان استخدام اخلشب في املاضي ،يقتصر على بعض أنواع األخشاب احمللية ،وبعض األخشاب القليلة
املستوردة .فأغلب أراضي اململكة العربية السعودية ،ال تنمو فيها األشجار بكميات كبيرة .أما اآلن
فمعظم األخشاب املستخدمة ،هي أخشاب مستوردة من املناطق التي تكثر فيها الغابات واألشجار.
وتتفاوت أهمية تلك األخشاب وقيمتها ،وفق ًا للونها ،وقوتها وصالدتها ،وندرتها ،وإمكانياتها في
التشكيل .فهنالك أخشاب طبيعية لينة ،كخشب الصنوبر األبيض واألصفر ،وخشب الراتنجي
(العزيزي) ،وخشب السرو ،وخشب األرز  .Spanish Cedarوهنالك أنواع صلبة كخشب البلوط
 ،Oakوخشب القسطل (أبو فروة) ،وخشب الدردار ،وخشب املاهوجني  ،Mahoganyوخشب
اجلوز  ،Walnutوخشب الزان ،وخشب القرو ،وخشب األبنوس .Ebony
أما األخشاب املصنعة ،فهنالك خشب األبلكاش ،وخشب الكونتر ،واخلشب املضغوط ،وألواح
السيلوتكس ،واإلنسلوود ،والهاردبورد.
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تتميز األخشاب الطبيعية بشقيها اللينة والصلبة ،مبناسبتها ،وكثرة استخدامها في أعمال األثاث.
وتفضل األخشاب اللينة لسهولة حفرها ،أما األخشاب الصلبة فتفضل لقوتها وصالبتها ،لذا فإن لكل
نوع من تلك األنواع خصائصه املميزة له ،وفيما يلي أمثلة لبعض منها:
صورة اخلشب

اسمه
خشب اجلوز
Walnut

من أفضل األخشاب املالئمة للحفر ،إال أنه
صلب بعض الشيء ،لذا فإن استعمال املطرقة
(املدق) يكون غالباً ،وللونه الطبيعي ملعان
جميل.

خشب البلوط

له عدة ألوان ،منها اللون الذهبي .وهو
مثالي حلفر التفاصيل الدقيقة.

خشب املاهوجني

خشب صلب ،له عدة جتازيع ،ميكن حفر
بعض أنواعه التي ال تتشقق.

Oak

Mahogany

خشب الزيتون
Olive
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مميزاته

من األخشاب املفضلة للحفر ،بعض أنواعه
لونها داكن بني مخضر.

صورة اخلشب

اسمه

مميزاته

خشب األبنوس

خشب أسود ممتاز ألعمال احلفر ،إال أنه
غالي الثمن ويصعب احلصول عليه.

Ebony

خشب الورد

Rose Wood

خشب تكثر به التجازيع ،لونه بني محمر،
به خطوط صفراء وسوداء ،ميكن حفره
بسهولة.

وباستخدام األخشاب الطبيعية ،أبدع العديد من الفنانني في تزيني قطع األثاث املختلفة واملتنوعة
باحلفر ،فمث ً
ال هذه الطاولة ،نشاهد في جوانبها وزواياها أشكال مختلفة ومتنوعة محفورة عليها.

الشكل ( :)47طاولة مصنوعة من اخلشب ،زينت جوانبها بأشكال محفورة.
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وعند االقتراب من الطاولة ،نستطيع مشاهدة براعة الفنان في احلفر ،فقد زينها بأشكال زخرفية
نباتية ،مبستويات مختلفة ومتنوعة للحفر ،منها البارز والغائر بعدة مستويات.

الشكل ( :)48منتصف الطاولة من األمام ،مزينة بزخرفة منقوشة من عدة مستويات على الشكل صدفة (محار).
الحفر على الخشب في الحضارة اإلسالمية

وقد متيزت عدة حضارات مبنتجاتها الفنية فيما يتعلق باخلشب واستخداماته املختلفة واملتعددة،
كاألثاث في داخل املنازل والقصور واملساجد ،أو كأجزاء أخرى مكملة كالعلب والصناديق اخلشبية
حلفظ األشياء الثمينة .ومن بني تلك احلضارات ،احلضارة اإلسالمية.
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الشكل ( :)49محراب اجلامع األزهر ،الطول  122سم العرض 49.5سم.

ولو تأملنا احملراب ،جند أنه عبارة عن قطعة خشبية ،عليها زخارف في األعلى نقشت باخلط الكوفي،
ونفذت بطريقة احلفر البارز "حيث نشاهد بروز اآليات القرآنية عن سطح اخلشب.
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الشكل ( :)50ثالثة أجزاء تفصيلية مكبرة للمحراب.

310

استمرارية التأثر بالحضارة اإلسالمية

وكامتداد للتراث الفني اإلسالمي في احلفر على اخلشب ،فإن العديد من احلرفيني الشعبيني ،في
أغلب األقطار اإلسالمية ،والتي تكثر فيها األشجار املناسبة للحفر ،ظلوا متمسكني بذلك اإلرث الفني
الذي تركته لنا احلضارة اإلسالمية.

الشكل ( :)51طبق خشبي محفور عليه زخارف نباتية ،لفنان من أوزباكستان.

الشكل ( :)52كرسي مصحف عليه زخارف نباتية من ثالثة زوايا مختلفة ،لفنان من أوزباكستان.
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تطعيم الخشب وتزيينه في الفنون اإلسالمية

ولم تقتصر مهارة الفنانني املسلمني على حفر األخشاب ،بل اشتملت أيض ًا على تزيينها بقشرة
األخشاب اجلميلة واملميزة وغالية الثمن ،وتطعيمها بالعاج والصدف.

الشكل ( :)53صندوق مصحف من العصر اململوكي ارتفاعه  28سم ،عرضه  41سم ،قطره 71سم.

نالحظ أن الشكل صندوق سداسي األضالع ،وبه أرجل قصيرة مزخرفة بنقوش هندسية ،وتتكون
الرسومات الزخرفية من حشوات مستطيلة حتتوي على زخارف ألوراق خماسية الفصوص وأخرى
متعرجة الشكل ،كما حتتوي على أشكال تشبه النجوم ،وبأسفلها شريط زين مبا يشبه األعمدة
والعقود.

الشكل ( :)54الصندوق وهو مقفل الغطاء ،وبجانبه صورة مكبره للنقوش والزخارف املطعمة بالصدف والعاج.
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تميز أوروبا في عصر النهضة بالحفر على الخشب

من األمور التي متيزت بها أوروبا ،في وقت نهضتها بالقرن الثامن عشر امليالدي ،اهتمامها الواسع
بالنقوش والزخرفة ،فعلى سبيل املثال كانت الكراسي تصنع وفق ًا ملواصفاتها الفنية ،كأن تكون مريحة
عند اجللوس عليها ،ومناسبة جلسم اإلنسان ،وثابتة ،وأيض ًا أن تكون جميلة في شكلها ،وهو األمر
املتعلق مبقدرة الفنان أو احلرفي في إبراز زخارفها املتداخلة واحملفورة عليها ،لذلك أعطيت لتلك
أسماء ُ
وطرز مميزة لها.
الكراسي
ً

شكل ( :)55كرسي طراز لويس اخلامس عشر من خشب اجلوز املذهب 1757م.

وعند مالحظة الزخارف التي تزين تلك الكراسي ،جند أنها زخارف نباتية متداخلة ومتشابكة
بشكل معقدُ ،عرفت تلك الزخارف في ذلك الوقت باسم " الركوكو".

الشكل ( :)56أجزاء مكبرة من بعض الكراسي ،واملزينة بزخارف الركوكو على الشكل ورود وأشجار نخيلية.
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استخدام الحفر على الخشب في الوقت المعاصر

ال يزال العديد من الفنانني واحلرفيني ،يعملون على جتميل منتجاتهم اخلشبية في األثاث والديكور
باحلفر ،وتكوين زخارف متنوعة باحلفر ،متأثرة بالزخارف األوروبية.

الشكل ( :)57أحد احلرفيني يقوم باحلفر على قطعة خشبية في أحد املصانع مبدينة جدة.

الشكل ( :)58األدوات التي يستخدمها الفنان في احلفر على اخلشب ،مجموعة أزاميل ،ومدق خشبي.
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كما أن بعض الفنانني احلرفيني ،يقوم بتشكيل مناذج محفورة كوحدات منفصلة عن املنتج النهائي،
ومن ثم يقومون بلصقها على القطع اخلشبية ،لتبدو كأنها محفورة عليه.

الشكل ( :)59أحد الفنانني احلرفيني ،يقوم باحلفر على أحد القطع اخلشبية ،وفي الشكل التالي القطعة بعد االنتهاء.

وتكثُر في األسواق ،مثل هذه القطعة اجلاهزة ،والتي ُحفرت عبر آالت مخصصة ،فهي ليست
محفورة باليد .لذا جند أن القطعة الواحدة تتشابه مع مئات القطع األخرى متاماً ،وهذا أدى إلى انتشار
استخدامها بني احلرفيني لتزيني األثاث ،أو لعمل الديكور الداخلي.
315

الشكل ( :)60مناذج مختلفة ومتنوعة ،ألشكال محفورة وجاهزة تباع بكميات جتارية لتزيني األثاث وألشغال الديكور.
تزيين األثاث بقشرة الخشب

تستخرج قشرة اخلشب ،من اللحاء اخلارجي لألشجار .فاألشجار القليلة والنادرة ،والغالية الثمن،
تستخرج منها قشرة اخلشب ،لتغطية األخشاب األقل منها قيم ًة وثمناً.

الشكل ( :)61جذع شجرة ( ،)Logوفي األسفل سكني على طول اجلذع ( )Knifeلقص وإزالة القشرة.
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الشكل ( :)62تستخدم القشرة لتغطية األسطح اخلشبية على مساحات كبيرة .

الشكل ( :)63وتستخدم أيض ًا لتغطية مساحات صغيرة كحواف األخشاب.

وبتنوع أنواع األخشاب وألوانها ،تتنوع قشرة اخلشب .لذا فإنها مناسبة جداً لتزيني األبواب،
والصناديق اخلشبية ،والطاوالت .هذا باإلضافة إلى إمكانية عمل لوحات فنية باستخدامها.

الشكل ( :)64باب خشبي مغطى بثالثة أنواع من قشرة اخلشب .ويالحظ أن احلرفي
يقوم بتغطيته بطبقة من الورنيش حلمايته.
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الشكل ( :)65لوحتني فنيتني ،منتجتني بقشرة اخلشب.

نشـاط ()1

من خالل شبكة االنترنت ،وعبر مواقع البحث ،ابحث عن األعمال الفنية المحفورة
على الخشب ،باستخدام كلمة ( Wood Carvingالحفر على الخشب) للبحث
في المواقع العربية واألجنبية.
أحفظ تلك الصور ،واختر منها أفضل األعمال ،وقم بطباعتها ثم أعرضها على
زمالئك في الفصل.
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أسس وقواعد احلفر على اخلشب هي:
أ .مسك اإلزميل بالطريقة الصحيحة .ولها عدّ ة خطوات كما هو مبني أمامك.

اخلطوة  :1نضع االزميل في كف اليد.

اخلطوة  :2منسك مبقبض األزميل.

اخلطوة  :3منسك مبقبض األزميل بقوة ،ونبدأ بعملية احلفر.

مالحظة هامة:يجب عليك توخي احلذر واالنتباه عند استخدام أداة احلفر اليدوية
وإبعادها عن متناول األطفال.
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ب .عملية احلفر ولها عدّ ة طرق كما هو مبني أمامك:
( :)1الطريقة األولى.
(:)1مسك األزميل عند احلفر على اخلشب اللني ،باستخدام
ضغط اليد املجردة ،وللمساحات الصغيرة والضيقة.

( :)2الطريقة الثانية.
(:)2مسك األزميل عند احلفر على اخلشب الصلب ،وطريقة
مسك األزميل واملدق.

( :)3الطريقة الثالثة.
(:)3وضع األزميل بشكل عامودي (رأسي) عند حتديد
املساحات املستقيمة التي نرغب بإزالتها.
مالحظة هامة:يجب عليك توخي احلذر واالنتباه عند استخدام أداة احلفر اليدوية وإبعادها
عن متناول األطفال.
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ج .استخدام مدق خشبي ( ،)1أو اجلزء اجلانبي للمطرقة للدق على األزميل ( ،)2كما
هو موضح في الشكلني التاليني:

( :)1استخدام املدق اخلشبي ،وهي األداة الصحيحة.

( :)2استخدام اجلزء اجلانبي للمطرقة ،وهي طريقة بديلة ،لكن األفضل استخدام املدق اخلشبي.

د .كبداية لتعلم احلفر على اخلشب ،يجب عليك اختيار تصاميم بسيطة غير معقدة .فاختيار
التصاميم املناسبة جزء مهم من جناح عملية احلفر على اخلشب.
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نشـاط ()2

اختر أحد التصاميم وقم بإنتاج قطعة خشبية محفورة.
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الموضوع الثاني

الحرق
ع
ل
ى الخشب

من األعمال الفنية املمتعة في مجال أشغال اخلشب ،احلرق على اخلشب .فممارسة احلرق على
اخلشب من األعمال الفنية التي يتم فيها استخدام أدوات فنية خاصة ،البد من التعرف عليها وعلى
كيفية استخدامها بشكل جيد.
أوالً :أدوات الحرق على الخشب

قلم أو أداة احلرق على اخلشب ،كما يتضح في الشكل (.)66

السلك الكهربائي
مقبض قلم احلرق
على اخلشب
رؤوس قلم التحديد
حامل قلم احلرق

الشكل ( :)66قلم أو أداة احلفر على اخلشب.

يشبه اجلهاز الكهربائي الشكل "القلم" ،وهو متصل بسلك كهربائي إليصاله بالتيار الكهربائي،
حيث يسخن رأس قلم التحديد إلى درجات عالية جداً تصل إلى  600درجة مئوية ،وأخيراً هنالك
احلامل املعدني والذي يبقي رأس القلم –الساخن جداً -بعيداً عن سطح الطاولة أثناء العمل.
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تتوفر في األسواق واملكتبات العديد من األنواع املختلفة ،الشكل ( ،)67والتي من املمكن أن
نستخدمها ،لكن من املهم اختيار األنواع اجليدة منها ،وذلك بعد استشارة معلمي/معلمتي.

الشكل ( :)67رأس قلم التحديد.
كما تتوافر العديد من الرؤوس ذات األشكال املختلفة كما تظهر في الشكلني (،)166()165
ولكل رأس تأثيراته الفنية التي يحدثها على سطح اخلشب .ولعل من أكثر الرؤوس استخداماً ،هو
الرأس الذي يظهر في الشكل ( ،)68نظراً لطبيعة شكله الذي ميكننا من استخدام رأسه ،أو نصله،
أو جانبه كما سنرى في خطوات احلرق.
الرأس
النصل

اجلانب
الشكل ( :)68الرأس األكثر استخداما في التحديد.
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ثانيًا :استخدام أداة “قلم” الحرق على الخشب

في البداية ،ولكي نتعلم كيفية استخدام أداة أو قلم احلرق على اخلشب ،سنركز على استخدام رأس
واحد ،وهو الذي ظهر في الشكل ( ،)69ثم بعد أن نتدرب عليه جيداً ميكننا أن نستخدم الرؤوس
األخرى.

الشكل ( :)69عمل اخلطوط.

الشكل ( :)69منسك مبقبض األداة "القلم" جيداً ،ونستخدم الرأس والنصل لعمل اخلطوط.

الشكل ( :)70حتديد عمق الضغط بالقلم.

الشكل ( :)70يجب أن ال نضغط على القلم ،فعندما نريد أن يكون اخلط غامق ًا وعريضاً ،منرر
القلم ببطء .وعندما نريد اخلط أن يكون فاحتاً ،منرر القلم بسرعة.
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الشكل ( :)71الرسم بالقلم.

الشكل ( :)71عندما نريد أن نحرق اخلشب على الشكل دوائر ،نقوم برسم نصف دائرة كحرف
" ”Cباإلجنليزية ،ثم نكمل النصف اآلخر .وعندما نريد رسم خطوط متعرجة أو منحنية ،فإننا نستخدم
الرأس مع نصف النصل .الحظ أن مسك مقبض األداة "القلم" في احلالتني يتم بشكل مائل قليالً.

الشكل ( :)72تأثيرات الظل.

الشكل ( :)72نستخدم جانب الرأس ،عندما نريد أن نعطي تأثرات للظل .ويتم استخدام اجلانب
بشكل سريع كما يظهر في الشكل إلعطاء تظليل فاحت .ثم يعاد عليه وبنفس الكيفية إلعطاء تظليل
غامق .كما ذكرنا سابق ًا يجب أن ال نضغط على األداة "القلم" حتى ال يحترق اخلشب.
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الشكل ( :)73أشكال مختلفة باحلرق على اخلشب.

في الشكل ( )73نرى قطعتي خشب ،استخدم فيهما طريقة احلرق على اخلشب ،بنفس الرأس
الذي في الشكل ( ،)71وبالكيفية التي سبق التحدث عنها .فعلى اليمني رسمت فراشة ،وعلى
اليسار رسم ما يشبه ريش الطاووس.
ثالثًا :الخطوات التطبيقية للحرق على الخشب

اخلطوة األولى :يجب أن نختار قطعة من اخلشب ذو اللون الفاحت ،ذلك ألن األخشاب الغامقة ال
تظهر عليها بوضوح عملية احلرق .وليكن اخلشب الذي اخترناه خشب أبالكاش سويدي بعرض 6
مليمتر ،ومساحة  30×30سنتيمتر .كما يجب أن نتأكد أن سطح اخلشب قد ُن ّعم جيداً ،أو نقوم
نحن بتنعيمه باستخدام ورق التنعيم "الصنفرة" رقم ( ،)1ثم ننعمها برقم (.)0
اخلطوة الثانية :نختار أحد املناظر الطبيعية التي نريد حرقها على اخلشب ،أو نختار أحد األشكال
الزخرفية أو الصور التي نريدها.
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اخلطوة الثالثة :نرسم الشكل الذي اخترناه ،ونحدد أماكن التظليل التي نريد أن نظهرها على
الشكل املختار.

اخلطوة الرابعة :نقوم بنقل الشكل أو الصورة املختارة إلى سطح اخلشب ،من خالل املهارات التي
سبق أن تعلمناها في الرسم ،و إذا لم نستطع ميكن أن نستخدم الورق الشفاف.
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اخلطوة اخلامسة :نحدد بأداة "قلم"احلرق اخلطوط التي حتدد األشكال التي رسمناها على قطعة
اخلشب ،وذلك بالكيفية التي تعلمناها سابقاً.

اخلطوة السادسة :نقوم بتحديد أماكن التظليل ،ونحدث خطوط ًا عرضية لتحديد كل الشكل،
وإحداث التباين اللوني املوجود في عناصر األشكال املكونة للطبيعة الصامتة.

اخلطوة السابعة :بعد االنتهاء ،نقوم بدهن اللوحة بالورنيش أو اللكر  Lacquerأو رشه باللكر
الشفاف الالمع أو املطفي ،حلماية سطح اللوحة ،ثم وضع إطار لها ومن ثم تعليقها.
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في أثناء عمليات احلرق يجب علينا احلذر الشديد عند استخدام أداة "قلم" احلرق ،فرأسه ذو
درجة حرارة عالية جداً ،تكون ما بني  600إلى  800درجة مئوية ،الشكل ( .)172وهذا يعني أن
مجرد ملسها أو االقتراب منها قد تؤذينا ،وتؤدي إلى حروق مؤملة في أيدينا أو أيدي من حولنا.

األمن والسالمة

الشكل ( :)٧٤الحظ الوهج احلراري الصادر من رأس القلم.
فلننتبه يجب احلذر عند وضع أداة "قلم" احلرق على احلامل اخلاص بها،
الشكل (.)٧٤
املوضح في الشكل (.)67
إذ يجب أن يضع احلامل فوق قطعة من السيراميك أو احلديد ،وعدم مالمسة رأس القلم أو قطعة
السيراميك حتى يتم التأكد متام ًا من برودتها .وال يتم ذلك إال بعد 15دقيقة على األقل من فصل التيار
الكهربائي عن القلم.
تعرفنا على الطرق الفنية ملمارسة احلرق ،ومن خالل ممارستنا لها ميكننا التعرف على قدرة الفنان
ومهارته في استخدام أداة احلرق ،وللتدرب على ذلك أمامك لوحة فنية الشكل ( ،)74قمنا بتقسيمها
إلى أجزاء في الشكل ( ،)75حاول معرفة األجزاء التي ُقصت من اللوحة.
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جماليات الحرق على الخشب

الشكل ( :)٧٥لوحة ألحد الفنانني.

الشكل ( :)٧٦قسمت اللوحة السابقة ألجزاء مكبرة ،نالحظ قدرة الفنان على إحداث تباينات لونية تبدأ
بالبني املصفر وتتدرج حتى البني الغامق جداً (ما يشبه اللون األسود).
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نشـاط ()1

لنتخير أحد الزخارف اإلسالمية الهندسية ،وننقلها إلى أسطح وجوانب أحد الصناديق
الخشبية ،بواسطة أدوات الحرق على الخشب عبر الخطوات التالية:

()1

()2

()3

الشكل ( :)٧٧شريط ميثل تدرج لوني.

نشـاط ()2

في الشكل رقم ( ،)٧٧نلحظ شريط يمثل تدرج لوني بدء ًا من اللون البيج على
اليمين ،لتزداد درجته تتجه نحو اللون األسود ،فيتحول إلى بني فاتح ،ثم بني غامق،
حتى يكون في النهاية بني مسود أي قريب ًا من اللون األسود أكثر من قربه إلى اللون
البني .وهذا ما يمكن أن نشاهده في لوحات الحرق على الخشب.
وفق ًا لهذا التدرج اللوني ،لنحاول أن نصف اللوحة في الشكل ( )٧٦لنبرز المناطق
الفاتحة والمناطق الغامقة ،ودرجات اللون البني الموجودة في اللوحة ،وكيف
استطاع الفنان أن يبرز التباين اللوني ،وكيف ستكون اللوحة بدون التباين اللوني،
أي لو كانت بلون أو لونين.
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نشـاط ()3

من خالل الشبكة العنكبوتية (االنترنت) ،لندخل إلى أحد مواقع البحث ولنبحث
عن أعمال فنية للحرق على الخشب .ولنحاول أن نبحث بمسمى
"الحرق على الخشب" أو "  " Wood Burningقم بجمع تلك الصور في ملف
خاص ،وتناول بالوصف عملين اثنين.
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مجال أشغال
الخشب

تق
و
ي
م الوحدة

السؤال األول:

ضع/ي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
()
 .1خشب اجلوز من افضل األخشاب املالئمة للحفر أال أنه صلب بعض الشيء.
 .2األخشاب الصلبة كخشب الصنوبر األبيض واألصفر وخشب الراتنجي وخشب السرو
()
وخشب األرز.
()
 .3للحرق على اخلشب يجب أن نختار قطعة من اخلشب ذو اللون الفاحت.
 .4في احلرق على اخلشب التدرج اللوني يبدأ من البيج ثم بني فاحت ثم بني غامق إلى البني املس ّود) ( .
السؤال الثاني:

رتب خطوات احلرق على اخلشب فيما يلي:
( ) دهن اللوحة بالورنيش أو اللكر.
( ) نختار أحد املناظر الطبيعية التي نريد حرقها.
( ) نقوم بنقل الشكل أو الصورة املختارة إلى سطح اخلشب.
( ) نرسم الشكل الذي أخترناه ونحدد أماكن التظليل التي نريد أن نظهرها.
( ) نختار قطعة من اخلشب ذو اللون الفاحت.
( ) نحدد بأداة قلم احلرق اخلطوط التي حتدد األشكال التي رسمناها.
( ) نقوم بتحديد أماكن التظليل .ونحدث خطوط عرضية لتحديد كل شكل.
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السؤال الثالث:

أختر االجابة الصحيحة مما يأتي:
 عندما نريد أن نحرق اخلشب على شكل دوائر. .1نرسم خطوط متعرجة.
 .2نرسم نصف دائرة كحرف ( )Cباإلجنليزية.
 .3نرسم خط منحني.
 له عدة ألوان ،منها الذهبي وهو مثالي حلفر التفاصيل الدقيقة. .1خشب اجلوز.
 .2خشب البلوط.
 .3خشب الورد.
 قلم وأداة احلرق على اخلشب مكون من: .1السلك الكهربائي.
 .2مقبض قلم احلرق على اخلشب.
 .3رؤوس قلم التحديد.
 .4جميع ما ذكر.
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الوحدة الثالثة
مجال النسيج
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الوحدة الثالثة :مجال النسيج

المو�ضوع :ن�سيج الكليم.
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الموضوع

نس
ي
ج
ا
ل
كليم

نبذة تاريخية عن تاريخ الكليم

تعتبر صناعة الكليم من الصناعات التقليدية القدمية الراقية التي ارتبطت بحياة البداوة والرعي والزراعة
ونقلت عبرها إرث األمم ،وهي صناعة جذورها ضاربة في أعماق التاريخ تتطلب كثيراً من الدقة والصبر،
يشهد على ذلك علم اآلثار واملتاحف العاملية التي حتمل على جدرانها صوراً ومناذج لتلك الصناعات،
ويطلق عليها النسيج املصور أو التابستري .وتعتبر صناعة كليم التابستري  TAPESTRYصناعة قدمية
جداً تعود إلى ما يقارب عهود قدماء اليونان؛ حيث اعتبر الكليم وسيلة من الوسائل التي أعتمد عليها
علماء التاريخ في دراسة عادات وتقاليد املجتمعات في املاضي و ُأعتبرت كوسيلة من وسائل التعبير املرئي
على مدار هذه العصور .وقد وجدت أول قطعة كليم في احلفريات املصرية في مقابر بني حسن ويرجع
صنعها إلى عام  3190ق.م .في البدء لم تكن صناعة الكليم تعتمد على تصميم مسبق قبل عملية
النسيج ،بل اعتمدت على فطرة احلرفي وقدراته اخلاصة ،ثم ومع التطور الصناعي والتقني ،وبروز دور
األنسجة كداعم اقتصادي في املجتمع خُ صصت لها مصانع خاصة تعني بتصميمها ونسجها بعناية
لتتوافق مع احتياجات السوق.
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ماهو الكليم؟

هو عبارة عن بساط مسطّ ح "  " flate weavesفي مساحات مستطيلة من نسيج خشن ال وبر له،
وتكون رسوماته من الوجهني على هيئة واحدة ،ويتكون إما من أشرطة مقلمة ذات لون موحد أو
عدة ألوان .وقد تكون متوازيات لها ألوان و أشكال مختلفة هندسية أو نباتية من الصوف الطبيعي
أو املصبوغ وقد تكون من القطن أو احلرير ،كما تستخدم بقايا األقمشة كذلك في صناعة الكليم.
الفرق بين الكليم والسدو

نسيج الكليم"  "kilimنوع من أنواع النسيج الشعبي الذي متيز بنسجه مجتمع البادية القروي،
وهو ال يختلف كثيراً عن السدو الشعبي؛ إال في كون خيوط السدى في نسيج السدو أكثر تقارباً،
أما في الكليم فتكون خيوط السدى على مسافات متباعدة نوع ًا ما ،وقد أستخدم الصوف في الغالب
في نسج السدو أما الكليم فدخل في نسجه خامات كثيرة مصنعة وطبيعية كبقايا األقمشة مبختلف
أنواعها ،و يغلب التقليم على نسيج السدو ؛ أما الكليم فيزخرف بزخارف هندسية أو نباتية أو خطية
غالب ًا ما ترتبط باملنطقة التي يعيش فيها الناسج؛ حيث يتأثر ببيئته احمليطة.
الشكلني (.)٧٩ - ٧٨

الشكل ( :)٧٨نول السدو األفقي ويالحظ فيه
تقارب خيوط السدى ببعضها.
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الشكل ( :)٧٩نول الكليم ويالحظ فيه تباعد
خيوط السدى مبا يتناسب مع التصميم املرسم.

تحليل فني لقطعة نسيج من التراث السعودي

تــطــلــبــت احل ــي ــاة ف ــي الــصــحــراء
االعتماد على النفس والصبر ،فنسج
البدوي حاجياته مبا يتوفر لديه من
إمكانيات بسيطة ،أنتج منها قطع
تراثية رائعة الشكل (.)٨٠

الشكل ( :)٨٠قطعة كليم من التراث السعودي بالصوف.

هي قطعة تشبه الكليم منسوجة من الصوف بأقالم طولية نُسجت أرضيتها باللحمات غير املمتدة
اُستخدمت في أطرافها اللحمات املمتدة لتكون البرسل ،وقد غلبت اخلطوط الطولية التي تتخللها
الزخارف الهندسية بأشكال مثلثة مصفوفة ومكررة بأسلوب الزخرفة املعتمد على التقابل بالرأس،
كان اللون األحمر السائد استخدامه في املنسوجات الشعبية السعودية هو الغالب في لون القطعة
بتدريجاته املختلفة ،التي حتمل في محتواها دفء الصحراء الذي مزج بلمسات من اللون األسود
واألصفر .كأسلوب تزيني له طابع مميز ،وتستخدم هذه القطعة كفرشة في أرضية اخليام.
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نشـاط ()1

 لنجمع صور ًا لبعض القطع الشعبية التراثية ولنحلل محتواها من حيث:اللون ،الزخارف ،الخامة المستخدمة.
الكليم حرفة يدوية عريقة

وتعتبر صناعة الكليم من الصناعات غير املكلفة؛ ألنها تعتمد على اخلامات املتوفرة في البيئة ،وقد
أحتفظ الكليم بسماته املتميزة بطابعها التقليدي الشعبي ،مع أنه يشهد في الوقت احلاضر تطوّراً
وتنوع ًا ملحوظ ًا وإثرا ًء يتفق مع استخداماته الوظيفية ،وذلك بتطعيمه بألوان ورسوم جديدة يعتمد
فيها الناسج على استخدام اللحمات غير املمتدة ينسجها احلرفي من خياله اإلبداعي ،كخطوة ملواكبة
التغيرات احلديثة في مجال النسيج ويسعى احلرفيون لتعليم أوالدهم هذه املهنة منذ الصغر ،ويعتبر
الكليم من أهم املنتجات التي تنتجها بعض الدول العربية كاملغرب ومصر ،يقول محمود علي :صانع
سجاد يدوي من" كرداسة" في مصر والتي تعد من أشهر أماكن تصدير الكليم في العالم العربي ،نبدأ
في تعليم أوالدنا كيفية شد الرسومات على النول من عمر أربع سنوات ،فنقوم بتدريبهم ملدة عامني
يبدأ بعدها الطفل العمل بيديه ،يقول الناسج :هدفنا فقط جعل الطفل يواجه النول دون خوف أو
رهبة ،وبذلك يتعلم الصنعة من أولها.وتعتبر صناعة الكليم من الصناعات البارزة في مجاالت التنمية
االقتصادية واالجتماعية التي تؤكد أهمية العمل اليدوي السابقة لصناعة السجاد الوبري ،وهي تشبه
إلى حد كبير نسيج احلصير البسيط .الشكل (.)٨١
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هي حرفة تساهم في تنمية االقتصاد:

الشكل ( :)٨١حرفيون عراقيون يصنعون السجاد من املالبس القدمية في ورشة مبدينة بغداد ،يصنعون
منها السجاد واألكلمة بعد غزلها إلى قطع صغيرة .عكاظ/5 /18 ،ص(.)23

الفروق بين الكليم المنسوج بالصوف والكليم المنسوج من القطن

إن ما مييز الكليم املنسوج بالصوف انه قطعة نسيجية سميكة ومتينة مما يجعله أكثر مقاومة ،أما
الكليم القطني فيعتبر أقل سماكة وأرخص سعراً من كليم الصوف واقل مقاومة للزمن ،إذ يتأثر بعوامل
احلرارة والضوء والرطوبة .ويستعمل كليم الصوف كمعلقة حائطية أو بساط أرضي ،وتطلق كلمة
كليم على األنسجة املنسوجة بلحمات غير املمتدة في الشكل خطوط متوازية بأساليب وزخارف
متنوعة ويطلق عليه مسمى التابستري ،أو اجلوبالن وكذلك املرقوم أو الزربية املنسوجة من الصوف
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وتستعـمــل بساطا أرضياً ،وقــد ورد ذكــــر البسط والسجاد فــي القــرآن الكريــم قولـــه تعالى:
{( ،)١وهــــو من فراش أهل اجلنة ،وتتميز البسط على الكليم بنماذجها املنسوجة أو الرقمة'
}
التي تزينها( .الشكلني .)٨٣ - ٨٢

الشكل ( :)٨٢كليم منسوج باخليوط القطنية.

الشكل ( :)٨٣كليم منسوج باخليوط الصوفية.

ماهي اللحمات الغير ممتدة؟
تداخل خيوط العرضية بخيوط السدى الطولية بأسلوب النسج املتبع ،على النول تختلف باختالف
امتدادات التصميم وتأخذ مساحات متنوعة تتبع التصميم.

( )١سورة الغاشية آية.16 :
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نشـاط ()2

 في ضوء التغير التقني واالجتماعي الحديث ظهرت زخارف مبتكرة وحديثة فينسج الكليم والبسط الحديثة ،فلنبحث عبر الشبكة العنكبوتية ،عن صور لها
ولنحدد أهم المدن التي برعت في إنتاج الكليم.

.........................................................................
.........................................................................
نشـاط ()3

 تعددت طرق نسج البسط والسجاد وظهرت مسميات مختلفة لها تختلف باختالفطريقة النسج المتبعة ،والمنطقة ونوع الخامة المستخدمة.
معا عن أنواع من نسيج الكليم ومسمياتها المختلفة والتي تختلف باختالف
لنبحث ً
المناطق المنتجة لها لنالحظ أوجه الشبه واالختالف في الشكل ( )٨٤من حيث:
اللون ،الزخارف وهل للبيئة أثر واضح في ذلك؟

الشكل ( :)٨٤كليم من مدن عربية متنوعة.
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ما الفرق بين نسيج السجاد ونسيج الكليم؟

 .1الكليم متشابه من الوجهني ورقيق ،أما السجاد له سطح وبري سميك وظهره مسطح.
 .2الكليم نسيج مسطح ناجت عن تداخل خيوط السدى بخيوط اللحمة ،أما النسيج في السجاد
فله ملمس وبري ناجت عن إضافة العقد الوبرية على سطح املنسوج.
 .3تكون اللحمات في الكليم غير ممتدة على الشكل خطوط متوازية وفي نفس االجتاه بالنسبة
للون الواحد وفي اجتاه معاكس بالنسبة للون اآلخر وذلك عند وجود اللحمات املختلفة األلوان توضع
في اجتاهات معاكسة أما في السجاد فتكون اللحمات ممتدة ومتصلة .الشكل (.)٨٥

الشكل ( :)٨٥منوذج للتكوين النسيجي للكليم تظهر فيه امتدادات اللحمات الغير ممتدة.
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.4تغلب الزخارف الهندسية التخطيطية على الكليم بينما تكون الزخارف النباتية الدقيقة هي
األكثر تواجداً في السجاد.
.5تظهر شقوق أو فتحات صغيرة في نسيج الكليم عند اتصال اللحمات امللونة ببعضها وكانت
تعد عيب ًا في املاضي ولكنها تعتبر اليوم ضمن اخلصائص اجلمالية املميزة للكليم اليدوي.
الشكل (.)٨٦

الشكل ( :)٨٦كيفية ظهور الشقوق في نسيج الكليم .

.6الكليم أقل تكلفة من السجاد ثمن ًا في اخلامات والعمالة ووفرة اإلنتاج.
.7يغلب االمتداد في الكليم على اخليوط العرضية ( اللحمة ) حيث تتداخل من أعلى ومن أسفل
مع خيوط السدى بالتوالي.
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نشـاط ()4

 نتيجة للتطور الحاصل في تكنولوجيا صناعة النسيج أصبحت المصانع تنافسالحرفي في إنتاجها ،تمكن الصناع من تالفي الشقوق التي كانت تظهر في نسيج الكليم
اليدوي ،وبالرغم من ذلك ظل للنسيج اليدوي مكانته ،وازداد اإلقبال عليه لنفكر مع ًا لما
تغيرت النظرة إلى الشقوق في عيوب النسيج إلى خصائص جمالية الشكل (.)٨٧

الشكل ( :)٨٧نسيج الكليم.
طريقة معالجة الحرفي للشقوق الناتجة من اللحمات غير الممتدة

ينسج الكلــيم بطريقة اللحمــات غير
املمتــدة ،في مساحــات لــونية متجــاورة
بحيــث يكون لكل لــون بكرة خاصة به،
وبالتالي حتدث شقوق رأسية عند التقاء كل
لونني مختلفني ميكن معاجلتها بإدخال خيوط
املجمــوعــة األولــى ولفهــا حول الشقـــوق
الشكل ( :)٨٨طرق معاجلة احلرفي للشقوق الناجتة في
نسيج الكليم.
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املوجودة في املساحات املفصولة ويطلق عليها اسم اخليط الفاصل ،ثم تخاط بغرزة غير مرئية أو غرزة
مرئية تساعد على إظهار جمال الكليم .الشكل (.)٨٨

أثر البيئة على النسيج

نــظــراً لتطور تكنولوجيا الــغــزل والنسيج
فأن أسعار النسيج بأنواعه أصبحت معقولة،
وبتصاميم مختلفة تختلف باختالف املكان
الذي نسجت فيه؛ حيث تتأثر صناعة النسيج
من حيث استخدام األلــوان والزخارف ببيئة
املكان الذي نُسجت فيه؛ ألن كل قطعة من
النسيج اليدوي تعكس ذوق ناسجها وقدراته
الفطرية واحلرفية إضافة إلــى نوعية اخلامات
املتوفرة ،لتتالءم مع أكثر األذواق في املجتمع
الذي يعيش فيه وتتالءم مع احتياجاته ،ومن

تلبيس مقاعد.

تغطية أرضيات.
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املمكن أن تكون على شكل وسائد صغيرة أو لوحات حائطية أو مفارش أسرّة أو ستائر للغرف لتضفي
جما ًال خاص ًا على الزوايا التي توضع فيها.
الشكل (.)٨٩

معلقات جمالية.

الشكل ( :)٨٩أساليب حديثة لتوظيف الكليم.
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التأثيرات النسيجية في الكليم غير ممتد اللحمة

يتميز نسيج الكليم غير ممتد اللحمة ببعض اخلصائص املميزة له:
التي تنتج بسبب تغيير لون اخليوط وتقنية العمل (3/1 ،2/1 ،1/1
وهكذا).
(أ) سطور رأسية متنوعة تظهر على سطح النسيج وينتج من تغيير اجتاه
خيط اللحمة مما يؤدي إلى ظهور سطور أفقية.
الشكل (.)٩٠
(ب) تغيير أفقي في اجتاه خيط السدى يؤدي إلى ظهور سطور رأسية.
الشكل (.)٩١

الشكل ( :)٩٠تقليم رأسي.

الشكل ( :)٩١تقليم أفقي.
طريقة نسج قطعة من الكليم المزخرف

اخلطوة األولى:
نقوم بــإعــداد تصميم مبدئي على ورقــة خارجية بــزخــارف غير
منتظمة ،ومنرره حتت خيوط السدى على نول من الكرتون على مساحة
20 × 15سم.
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اخلطوة الثانية:
اختيار مجموعة لونية مناسبة ،تتقارب مع ألوان الكليم
الشعبي ،وغالب ًا ما تكون من األلــوان الصريحة وبخامات
مختلفة.

اخلطوة الثالثة:
نلون التصميم باستخدام ألــوان الفلوماستر امللونة على
خيوط السدى مباشرة ،بنفس ألوان اخلامات التي تخيرناها
من قبل.

اخلطوة الرابعة:
نبدأ العمل في نسج املساحات اللونية بأسلوب 1/1
مساحة بعد أخــرى بالتتالي بلحمات ممتدة حوالي أربعة
أسطر.
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اخلطوة اخلامسة:
نتابع العمل مــع استخدام املشط لكبس اخليوط
وتنظميها عند نهاية كل صف من صفوف اللحمة.

اخلطوة السادسة:
نتابع عملية النسج بنفس األســلــوب مــع احلــرص
على عدم شد خيوط اللحمة حتى ال تتأثر مساحات
النسيج ،يتغير شكله.

اخلطوة السابعة:
نكمل العمل في القطعة النسيجية حتى تنتهي متاماً،
نالحظ الشقوق الناجتة من حتول مسار النسيج ونقوم
بخياطتها من اخللف باستخدام خيوط من مجموعة
األلوان املستخدمة في النسيج.
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اخلطوة الثامنة:
نقوم بعقد خيوط اللحمة من اخللف بعد
انتهاء عملية النسج ثم نقص اخليوط الزائدة
ونعقدها.

أمامنا قطع نسيج منتهية باللحمات غير املمتدة.
الشكل (.)٩٢

الشكل ( :)٩٢قطع نسيج منتهية بطريقة اللحمات الغير ممتدة.
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توظيف الناجت بالشكل الذي نرغب الشكل (.)٩٣

الشكل ( :)٩٣حقيبة وأساور منسوجة بأسلوب اللحمات غير املمتدة.

نشـاط ()5

تمكن الفنان المصري محمد عبداهلل الجمل من
استخدام خيوط النسيج في إبداعات فنية متنوعة
الشكل ( )٩٤عبر بها عن رؤيته الخاصة في تشكيل
عالقة بين الواقع والنسيج ممثلة في التداخالت اللونية
الناتجة من دمج الخيوط مما منح النسيج عمق ًا جمالي ًا
وفني ًا ،لنحلل هذه الجماليات من حيث:
 .2ملمس الخامة
 .1التمازج اللوني
 .3التنوع في المساحات.
الشكل ( :)٩٤منسوجة جمالية للفنان
محمد اجلمل.
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معلقة من نسيج الكليم املتداخل الشكل (.)٩٥

الشكل ( :)٩٥معلقات جمالية.
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مجال النسيج

تق
و
ي
م الوحدة

السؤال األول:

 .1أذكر/ي نبذة تاريخية مختصرة عن نسيج الكليم.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

والسدو؟
 .2ما الفرق بني الكليم ّ
.................................................................................................................................

 .3أذكر/ي باختصار خطوات نسج قطعة من الكليم؟
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

السؤال الثاني:

ضع/ي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
()
 .1الكليم هو عبارة عن بساط مسطح في مساحة مستطيلة من نسيج خشن ال وبر له.
()
 .2ال يوجد فرق بني نسيج الكليم ونسيج السجاد.
()
 .3تعتبر صناعة الكليم من الصناعات اليدوية املكلفة.
()
 .4أول قطعة كليم وجدت في احلفريات املصرية ويرجع صنعها إلى عام 3190ق.م.
()
 .5مييز الكليم املنسوج بالصوف أنه قطعة نسيجية سميكة ومتينة.
()
 .6الكليم أعلى تكلفة من السجاد ثمن ًا بسبب اخلامات والعمالة ووفرة االنتاج.
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المشروع الفصلي
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الم
ش
ر
و
ع الفصلي

أهداف المشروع الفني

 -1تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب /الطالبة.
 -2تشجيع الطالب /الطالبة على التفكير بطريقة غير مألوفة من خالل تعريفه بالفن املفاهيمي.
 -3دمج بني املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي بتطبيق فكرة مفاهيمية في املشاريع
الفنية لدى الطالب /الطالبة.
 -4منح الطالب /الطالبة القدرة على حتديد متطلبات تنفيذ األفكار املفاهيمية من اخلامات واألدوات
املستخدمة في العمل الفني.
 -5تبادل اخلبرات الفنية بني الطلبة في املشاريع الفنية اجلماعية.
 -6دعم االجتاهات اإليجابية لدى الطلبة نحو اإلبداع والتفكير اإلبداعي.
 -7إكساب الطالب /الطالبة القدرة على اإلحساس باملشكالت وتقدمي حلول لها بطرائق إبداعية.
 -8مناقشة العالقات بني 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.
 -11اكساب 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 التنفيذ:
ُنــفذ

مل ُينـفـذ

....................................
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ا

املصطلحات

 -١مجال املعادن:
الشكل املجسم :عبارة عن الشكل الذي يستدل على هيئته من خالل أبعاده الثالثة (الطول والعرض
واالرتفاع) ،ويعرف هندسيا بأنه جزء من الفراغ محدود بسطوح تسمي أوجه املجسم وقد يكون معتما
أو شفافا.
التشكيل املعاصر :عبارة عن استغالل ماهو متاح من خامات مستحدثة قدمتها التكنولوجيا الصناعية
للفنان مراعيا إمكاناتها وكيفية تطويعها خلدمة العمل الفني.
احلركة البنائية " اإلنشائية " :عبارة عن التعبير عن اآللة أو جتميلها وتهدف إلى لفت نظر اجلمهور إلى
عالم الصناعة الذي سيطر على املجتمع وتسعي إلى تكريس الفن إلى عالم الصناعة.
املعادن املستهلكة :عبارة عن فضالت وبقايا املعادن التي تتوفر نتيجة التصنيع والتشكيل أو نتيجة
االستعمال اليومي باملنازل.
املعدن :عبارة عن مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل وله تركيب كيميائي ثابت ومميز.
الفلز :عبارة عن نوع من املعادن أو عنصر له بريق وملعان مميز ،وقابلية للطرق والسحب وجيد التوصيل
للكهرباء واحلرارة.
امللمس :عبارة عن التأثيرات املختلفة الناجتة على األسطح اخلارجية لألشياء.
االيتان :عبارة عن احد املعادن اجلديدة وهو خليط مجموعة من الفلزات وهي الفضة والرصاص والزئبق
والقصدير ويصنف بني املعادن بعد الفضة لذا يعتبر من املعادن النصف ثمينة.
النحاس :عبارة عن فلز من أقدم الفلزات التي عرفها اإلنسان ،لونه احمر إلى برتقالي ،وهو سهل التشكيل
يستطيع احلرفي حتويله إلى أشكال متنوعة وزخرفته بالنقوش اجلميلة.
النحاس األحمر :عبارة عن معدن ذو لون أحمر باهت مييل قليال إلى اللون األصفر ،ويتصلب كلما
استعمل أو طرق ولكنه يسترد ليونته.
الضغط على النحاس :عبارة عن إحداث اثر على سطح النحاس بالضغط اليدوي بواسطة مضاغط خاصة
تساعد على إبراز النحاس من جهة إلى اخلارج أو الداخل.
مضاغط النحاس :عبارة عن أدوات تباع جاهزة حتت اسم أدوات الضغط على املعادن وهي متعددة
الرؤوس واالستخدام حيث كل أداة لها استخدام معني ،وجميعها تعمل على إبراز العناصر على سطح
النحاس.
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الغائر :عبارة عن إحداث اثر في سطح املعدن من األمام أعمق من السطح ويتم ذلك من خالل دق املعدن
من اخللف أو الضغط عليه.
البارز :عبارة عن إظهار أثر فوق سطح املعدن من األمام أعلى من السطح ويتم ذلك من خالل دق املعدن من
اخللف أو الضغط عليه.
التطعيم :عبارة عن إضافة معدن ثمني أو أحجار كرمية إلى املعدن املشغول وميكن إضافة أسالك بلون أخر
بهدف تزيينه وحتويله إلى معدن ثمني.
التعتيق :عبارة عن إضافة مواد كيميائية على املشغوالت املعدنية لتكسبها لونا مياثل لون األواني األثرية
القدمية.
التعتيق الكيميائي :عبارة عن استخدام احملاليل أو األكاسيد التي تتفاعل مع النحاس وتعمل على أكسدته
فتغير لونه وتكسبه ألوان متعددة.
التقبيب :عبارة عن تشكيل األلواح املعدنية إلى أشكال منبعجة بالدق عليها من القاعدة وينتهي عند
احمليط اخلارجي للشكل.
اللباد :عبارة عن قطعة من القماش الوبري مصنوع من وبر اجلمل أو اخلروف ذات سماكات مختلفة
ويستخدم حلماية النحاس أثناء الضغط عليه.
الورنيش :عبارة عن طالء شفاف يستخدم في تلميع السطوح وحمايتها من العوامل اجلوية كاحلرارة أو
الرطوبة.
تشكيالت زخرفيه :عبارة عن عناصر أو وحدات زخرفيه مستمدة أشكالها من الزخرفة النباتية أو الهندسية
أو اخلطية.
التذوق الفني واجلمالي :عبارة عن القدرة على االستجابة للمؤثرات اجلمالية جتعل مشاعر الشخص تتفاعل
لها وجتعله يعيش معها ويستمتع بها.
العالقات التشكيلية :عبارة عن العناصر املكونة للشكل العام في الفن التشكيلي ويكون تذوقها عن
طريق الرؤية ،كاخلط واخلطوط والكتل وامللمس...الخ.
القيم الفنية :عبارة عن صفات املوضوع والظواهر املادية وهي تتحدد في إطار تفهم قواعد وأصول العمل
الفني وأساليب تطبيقه وما يحمله من عناصر التصميم والتكوين.
القيم اجلمالية :عبارة عن املعاني واألحاسيس املرتبطة بالقيم الفنية ومدى االستجابة ملا يشاهد وتفهم
املعاني احلقيقة للجمال الفني.
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 -٢مجال اخلشب:
أزاميل احلفر :أدوات حادة مصنوعة من احلديد ،سمكها ال يتجاوز ُسمك األقالم العادية ،ذات مقابض
مصنوعة من اخلشب أو البالستيك .ورؤوسها مختلفة الشكل ،ولكل الشكل منها تأثيره املختلف
على سطح اخلشب.
تنعيم اخلشب :مهارة أدائية نقوم خاللها باستخدام ورق خاص يسمى بورق "الصنفرة" حيث ميرر
الورق على سطح اخلشب مع الضغط عليه إما رأسي ًا أو أفقياً ،وذلك إلزالة الشوائب املعلقة على سطح
اخلشب.
التكسية بالقشرة  :Wood Veneerهي عملية تلبيس أو تغطية األسطح اخلشبية األقل جودة والرخيصة
الثمن بطبقة رقيقة من خشب ثمني بهدف إكسابها أسطح ًا جميلة في أليافها وتشكيالتها.
احلرق على اخلشب  :Wood Burningالرسم على سطح اخلشب باستخدام أقالم خاصة ،ذات رؤوس
مصنوعة من احلديد ،يتم تسخينها عاد ًة عن طريق الكهرباء.
عصر النهضة :مصطلح يطلق على فترة االنتقال من العصور الوسطى إلى العصور احلديثة وهي القرون
 16 - 14حيث نزح العلماء إلى إيطاليا حاملني معهم تراث اليونان والرومان .وذلك العصر شمل
تيارات ثقافية و فكرية بدأت في البالد اإليطالية في القرن  ،14وبلغ أوج ازدهارها في القرنني  15و
 ،16ومن إيطاليا انتشرت النهضة إلى فرنسا وإسبانيا وأملانيا وهولندا وانكلترا وإلى سائر أوروبا.
منشار اآلركت :منشار يستخدم لتفريغ مساحات مختلفة في وسط مساحة قطعة اخلشب ،ولذلك
يوجد أنواع منه على الشكل حرف ( )Uالالتيني ،كما يوجد منه أنواع تعمل آلية تعمل بالكهرباء.
الفهم املفاهيمي :هو حالة حتويل فكرة ما وجعلها ملموسة والبعد فيها عن املألوف باعتبارها الهدف
احلقيقي للمشروع وأحد أهم جوانب العمل بحيث تترجم الفكرة باستخدام أي وسيط مادي وفق
املهارات الفنية التي مت دراستها سابق ًا ويطرح فيه قضايا فكرية  -اجتماعية  -أو قضية إبداعية اخرى.
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 -3مجال النسيج:
الكليم :هو عبارة عن بساط ّ
مسطح (  )flat weavesفي مساحات مستطيلة من نسيج خشن ال وبر له،
وتكون رسوماته من الوجهني على هيئة واحدة.
نسيج الكليم :نوع من أنواع النسيج الشعبي تكون فيه خيوط السدى على مسافات متباعدة نوع ًا ما،
يدخل في نسجه خامات كثيرة مصنعة وطبيعية كبقايا األقمشة مبختلف أنواعها.
خيوط السدى :هي اخليوط املستخدمة في تسدية النول ويجب أن تكون قوية ومشدودة مثل اخليوط
القطنية أو الدوبارة وغيره ويتوقف سماكة ذلك اخليط على حسب قطعة النسيج مقاسا واستخدا ًما.
اللحمة :هي اخليوط العرضية التي يتم النسج بها والتي تعطي النسيج شكله املميز بتنوعها.
مفهوم النسيج :هو تقاطع وتعاشق خيوط طولية تسمى السدى مع خيوط عرضية تسمى اللحمة
منتظما والذي يسمح بظهور اللحمات أو اختفائها مما يعطي التأثيرات النسجية التابعة لذلك
تقاط ًعا
ً
التعاشق ،وهناك عدد كبير ألنواعه مثل :النسيج املمتد بجميع أنواعه ،النسيج غير املمتد ،النسيج
املبردي ،النسيج األطلسي ،النسيج الوبري والسجاد.
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فهرس األشكال
مجال :أشغال معادن.
املوضوع األول :الضغط على النحاس.
 ) (1لكشلاإبريق من النحاس مطعم بالفضة.
 ) (2لكشلاإبريق من النحاس مطعم بالذهب والفضة.
 ) (3لكشلاشمعدان من النحاس مزخرف.
 ) (4لكشلالوحة للفنان محمد هالل.
 ) (5لكشلاكيفية اكتشاف النحاس.
 ) (6لكشلامسبك ًا مصري ًا للنحاس في القرن ()17م.
 ) (7لكشلاقطع من النحاس اخلام الطبيعي.
 ) (8لكشلاالضغط على النحاس.
 ) (9لكشلاأدوات وخامات الضغط على النحاس.
 ) (10لكشلاأشكال حتدد نهاية األزاميل التي بها ميكن عمل تشكيالت زخرفية.
 ) (11لكشلااستخدام األزاميل املزخرفة.
 ) (12لكشلاأدوات وخامات الضغط باألزاميل املزخرفة.
 ) (13لكشلاأفكار للزخرفة على النحاس.
 ) (14لكشلاباب بواجهة نحاسية.
 ) (15لكشلااستغالل اخلامات املستهلكة.
املوضوع الثاني :تعتيق املعادن.
 ) (16لكشلاتكوين حديث (مجموعة من الكتل).
 ) (17لكشلارأس 1931م للفنان بابلوبيكاسو.
 ) (18لكشلاو( )١٩مفهوم الفن-اآللة.
 ) (20لكشلاتكوين خطي 1949م.
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الصفحة
269
269
270
271
272
272
273
274
275
279
280
280
283
284
285
الصفحة
286
286
287
287

 ) (21لكشلافلنستمع 1990م للفنان م،لفن.
 ) (22لكشلااالحتاد 1968م للفنان دونالد.
 ) (23لكشلامجسم من نفايات معدنية.
 ) (24لكشلامجسم من كتل حديدية.
 ) (25لكشلاتنظيم لقطع معدنية.
 ) (26لكشلااإلنسان والطاقة للفنان أحمد نوار.
 ) (27لكشلاتشكيل باملعادن للفنان عجيب يوسف.
 ) (28لكشلامجسم للفنان صديق واصل.
 ) (29لكشلالوحة للفنان صديق واصل.
 ) (30لكشلامجسم جمالي.
 ) (31لكشلا مجسم جمالي.
 ) (32لكشلاتأثير االكاسيد املختلفة على النحاس.
 ) (33لكشلاشمعدان من النحاس القرن14/م.
 ) (34لكشلاصحن من النحاس ،أواخر القرن15/م.
 ) (35لكشلاإبريق من النحاس.
 ) (36لكشلاالتعتيق بالطريقة األولى.
 ) (37لكشلاالتعتيق بالطريقة الثانية.
 ) (38لكشلاالتعتيق بالتسخني.
 ) (39لكشلاو ( )٤٠التعتيق باستخدام بودرة اجلرافيت.
 ) (41لكشلاالتعتيق باستخدام البوية.
 ) (42لكشلاالتعتيق باستخدام الورنيش.
 ) (43لكشلااألدوات واخلامات.
 ) (44لكشلاالتعتيق باستخدام البوية.
 ) (45لكشلامجسم من حطام قطع احلديد.
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292
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مجال :أشغال خشب.
املوضوع األول :األثاث اخلشبي وتزيينه باحلفر والقشرة.
 ) (46لكشلاتعدد ألوان اخلشب.
 ) (47لكشلاطاولة مصنوعة من اخلشب ،زينت جوانبها.
 ) (48لكشلامنتصف الطاولة من األمام ،مزينة بزخرفة منقوشة من عدة مستويات.
 ) (49لكشلامحراب اجلامع األزهر.
 ) (50لكشلاثالثة أجزاء تفصيلية مكبرة للمحراب.
 ) (51لكشلاطبق خشبي محفور عليه زخارف نباتية ،لفنان من أوزباكستان.
 ) (52لكشلاكرسي مصحف عليه زخارف نباتية.
 ) (53لكشلا صندوق مصحف من العصر اململوكي.
 ) (54لكشلا الصندوق وهو مقفل الغطاء ،وبجانبه صورة مكبره للنقوش.
 ) (55لكشلاكرسي طراز لويس اخلامس عشر من خشب اجلوز املذهب 1757م.
 ) (56لكشلاأجزاء مكبرة من بعض الكراسي ،واملزينة.
 ) (57لكشلاأحد احلرفيني يقوم باحلفر على قطعة خشبية.
 ) (58لكشلااألدوات التي يستخدمها الفنان في احلفر على اخلشب ،مجموعة أزاميل.
 ) (59لكشلاأحد الفنانني احلرفيني ،يقوم باحلفر.
 ) (60لكشلامناذج مختلفة ومتنوعة ،ألشكال محفورة.
 ) (61لكشلاجذع شجرة ( .)Log
 ) (62لكشلا تستخدم القشرة لتغطية األسطح.
 ) (63لكشلاوتستخدم أيض ًا لتغطية مساحات صغيرة.
 ) (64لكشلا باب خشبي مغطى بثالثة أنواع من قشرة اخلشب.
 ) (65لكشلالوحتني فنيتني ،منتجتني بقشرة اخلشب.
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الصفحة
305
307
308
309
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
316
316
317
317
317
318

املوضوع الثاني :احلرق على اخلشب.
 ) (66لكشلاقلم أو أداة احلفر على اخلشب.
 ) (67لكشلارأس قلم التحديد.
 ) (68لكشلاالرأس األكثر استخداما.
 ) (69لكشلا عمل اخلطوط.
 ) (70لكشلا حتديد عمق الضغط بالقلم.
 ) (71لكشلاالرسم بالقلم.
 ) (72لكشلا تأثير الظل.
 ) (73لكشلاأشكال مختلفة باحلرق على اخلشب.
 ) (74لكشلاالحظ الوهج احلراري الصادر من رأس القلم.
 ) (75لكشلالوحة ألحد الفنانني.
 ) (76لكشلاتفاصيل اللوحة السابقة.
 ) (77لكشلا شريط ميثل تدرج لوني.
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323
324
324
325
325
326
326
327
330
331
331
332
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مجال :النسيج.
املوضوع :نسيج الكليم.
 ) (78لكشلانول السدو األفقي.
 ) (79لكشلانول الكليم.
 ) (80لكشلاقطعة كليم من التراث السعودي بالصوف.
 ) (81لكشلاحرفيون عراقيون يصنعون السجاد.
 ) (82لكشلاكليم منسوج باخليوط القطنية.
 ) (83لكشلاكليم منسوج باخليوط الصوفية.
 ) (84لكشلاكليم من مدن عربية.
 ) (85لكشلامنوذج للتكوين النسيجي للكليم.
 ) (86لكشلاكيفية ظهور الشقوق في نسيج الكليم.
 ) (87لكشلاالشقوق التي تظهر في نسيج الكليم.
 ) (88لكشلاطرق معاجلة احلرفي للشقوق.
 ) (89لكشلاأساليب لتوظيف الكليم.
 ) (90لكشلاتقليم رأسي.
 ) (91لكشلاتقليم أفقي.
 ) (92لكشلاقطع نسيج باللحمات غير املمتدة.
 ) (93لكشلاحقيبة وأساور منسوجة.
 ) (94لكشلامنسوجة للفنان محمد اجلمل.
 ) (95لكشلامعلقات جمالية.
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الصفحة
340
340
341
343
344
344
345
346
347
348
348
350
351
351
354
355
355
356

املراجع

املصادر:
• القران الكرمي.
• السنة النبوية الشريفة.
• اإلمام النووي ( .)1992رياض الصاحلني ،املكتب اإلسالمي ،بيروت.
املراجع العربية:
• أبو اخلير ،جمال ( .)1997مدخل إلى التربية الفنية ،مكتبة اخلبتي الثقافية ،بيشة.
• األلفي ،أبو صالح  ،)1967( ،الفن اإلسالمي ،دار املعارف ،لبنان.
• إبراهيم ،أحمد عبد الرحمن (بدون) .أسس الزخارف ،الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية ،ط ن ،مصر).
• إبراهيم ،فاروق وجدي ،وآخرون) .تاريخ الزخرفة للصناعات الزخرفية والنسجية ،مطابع الشروق ،ط ن ،القاهرة ،مصر.
• االبتكار واحلرف اليدوية في العالم اإلسالمي ،مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ،استانبول ،ارسيكا.
• زخارف احلرف اليدوية في العالم اإلسالمي ( االرابسك) ،مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ،استانبول،
ارسيكا.
• البسيوني ،محمود (بدون) .الفن في القرن العشرين.
• البسيوني ،محمود ( .)1994أسرار الفن التشكيلي ،ط ،2عالم الكتب ،القاهرة.
• البهنسي ،عفيف ( .)1418من احلداثة إلى ما بعد احلداثة في الفن ،دار الكتاب العربي ،دمشق.
• البهنسي ،عفيف (  .)2003الفن التشكيلي العربي ،األولي للنشر والتوزيع ،دمشق.
• بينيت ،نايجيل ،)2001( ،الصخور واملعادن ،دار الرشيد ،دمشق ،بيروت.
• بيومي ،علي ،)2002( ،القيمة املعمارية والفن التشكيلي ،دار الراتب ،بيروت /لبنان.
• جاد ،حامد جاد محمد ،وآخرون (بدون) .تاريخ الزخرفة للصناعات الزخرفية والنسيجية ،مطابع األهرام التجارية،
ط ن ،مصر.
• جودي ،محمد حسني .)1417 ( ،الرسم واألشغال اليدوية ،دار امليسرة للنشر والتوزيع ،عمان.
• جودي ،محمد حسني ( .)1996فنون وأشغال املعادن ،دار املسيرة للنشر والتوزيع ،عمان.
• جودي ،محمد حسني ( .)1996مبادئ في التربية الفنية وأشغال النحاس ،دار املسيرة ،عمان.
• حداد ،زياد سالم وآخرون ،)1998( ،النحت البنائي ،دار الكندي ،اربد ،عمان.
• احلديدي ،منى سعيد ،علي ،سلوى إمام ( .)2005اإلعالن أسسه..وسائله..فنونه ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة.
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• احلربي ،سهيل ( .)2003التصوير التشكيلي في اململكة العربية السعودية ،الفن النقي ،الرياض.
• حسني ،خالد .)1983( ،الزخرفة في الفنون اإلسالمية ،دار التراث الشعبي ،بغداد ،العراق.
• خضر ،محمود يوسف .)2003( ،تاريخ الفنون اإلسالمية( ،ط ،)2دار السويدي ،أبو ظبي.
• خليل ،عبد الرؤوف حسن .)1405( ،متحف عبد الرؤوف حسن خليل ،شركة النصر للطباعة والتغليف ،جدة.
خنفر ،يونس (  .)1997صناعة األثاث واملوبيليا ،سلسلة الفنون التطبيقية ،والهندسية ،تكنولوجيا النجارة والديكور،
دار الراتب اجلامعية ،بيروت ،لبنان.
دبس ،محمد .)2002( ،معجم الكيمياء املصور ،انتر ناشو نال للنشر والطباعة ،بيروت.
• زايد ،أحمد صبري ( بدون )  -الزخارف دراسة مبادئ وأصول القواعد الزخرفية وعناصرها وأساليبها  -دار الطالئع
للنشر والتوزيع والتصدير ،ط ن ،القاهرة ،مصر ).
• زهران ،محمد احمد .)1965( ،فنون أشغال املعادن والتحف ،مكتبة االجنلو املصرية ،القاهرة.
• الشامي ،صالح أحمد .)1990( ،الفن اإلسالمي ،دار القلم ،ط ،1دمشق ،سوريا.
• شركة النصر للطباعة والتغليف ( .)1985متحف عبد الرؤوف خليل ،املقدمة ،ط ،1جدة ،اململكة العربية السعودية.
• شوقي ،إسماعيل .)2000( ،مدخل إلى التربية الفنية ،زهراء الشرق ،ط  ،2القاهرة ،مصر.
• الصايغ ،سمير .)1988( ،الفن اإلسالمي ،دار املعرفة ،ط ،1بيروت ،لبنان.
• طالو ،محي الدين .)2002( ،أشغال يدوية تقليدية للهواة ،دار دمشق  ،دمشق.
• طالو ،محي الدين ( .)2000املرشد الفني إلى أصول إنشاء وتكوين الزخرفة اإلسالمية ،دار دمشق للطباعة والنشر
والتوزيع ،دمشق ،سوريا.
• طالو ،محي الدين ( .)2000الفنون الزخرفية ،دار دمشق ،ط  ،6دمشق ،سوريا.
• طالو ،محي الدين .)1995( ،الفنون الزخرفية زخارف عبر التاريخ ،دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،5دمشق،
سوريا.
• طالو ،محي الدين .)1999( ،فنون زخرفية معمارية عبر مراحل التاريخ ،دار دمشق ،ط ،دمشق ،سوريا.
• عطية ،محسن محمد ( .)2004اجتاهات في الفن احلديث ،عالم الكتب ،مصر.
• عطية ،محسن محمد ( .)1997اجتاهات في الفن احلديث ،دار املعارف ،مصر.
• عطية ،محسن محمد ( .)1996الفن وعالم الرمز ،ط ،2دار املعارف ،مصر.
• عفيفي ،فوزي سالم .)1997( ،نشأة الزخرفة وقيمتها ومجاالتها ،دار الكتاب العربي ،ط ،1دمشق ،سوريا.
• عفيفي ،فوزي سالم ( .)1997أنواع الزخ ـ ــرفة الهن ـ ــدسي ــة ،دار الكتـاب العرب ـ ـ ــي ،ط ،1دمشق ،سوريا.
• عالم ،نعمت إسماعيل .)1983( ،فنون الغرب في العصور احلديثة ،دار املعارف ،مصر.
• عيسى ،احمد محمد .)1982( ،الفنون اإلسالمية ،دار املعارف ،القاهرة.
• فاربي ،ترجمة اخلزامي  -عبد احلكيم أحمد ( ،)2005فن اإلعالن ،دار الفجر ،القاهرة.
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• فارسي ،محمد ،)1409( ،قصة الفن في جدة ،دار البالد ،جدة.
• فضل ،محمد عبد املجيد .)2000( ،التربية الفنية مداخلها تاريخها وفلسفتها ،النشر العلمي واملطابع ،ط ،2الرياض،
اململكة العربية السعودية.
• فياض ،عبد احلفيظ ،وآخرون .)2005( ،موسوعة الزخرفة املصورة ،األهلية للنشر والتوزيع ط ،1عمان ،األردن.
• كتبي ،زهير محمد جميل ،)1413( ،املعادن في التراث اإلسالمي( ،ط ،)2دار الفنون للطباعة والنشر.
• محمد ،سعاد ماهر ،)1422( ،الفنون اإلسالمية ،مكتبة الفنون التشكيلية ،هال للنشر والتوزيع ،مصر.
• محمد ،مصطفى حنفي .)1418( ،مجاالت في التربية الفنيـــــة ،دار املــــفردات للنـــشر والتوزيـــــع والدراسات ،ط،1
الرياض ،اململكة العربية السعودية.
• املفتي ،أحمد (  .)1997فن الزخرفة والتو ريق ،دار دم ــشق للنشر والتوزيع والطبـ ــاعة ،ط ،1دمـ ــشق ،سوريا.
• املهدي ،عنايات ،)1994( ،فن أشغال املعادن والصياغة ،مكتبة ابن سينا.
• وارد ،راشيل ،)1418( ،األعمال املعدنية اإلسالمية ،دار الكتاب العربي ،دمشق.
• يحيى ،حسن ( ،بدون) .املوسوعة العربية في الزخارف والرسوم اإلسالمية ،دار حراء ،القاهرة ،مصر.
• يوسف ،حسني محمد ،وآخرون( ،بدون) .فن ابتكار األشكال الزخرفية وتطبيقاتها العملية ،مكتبة ابن سينا للنشر
والتوزيع والتصدير ،ط ن ،القاهرة ،مصر.
الرسائل اجلامعية:
• اجلابري ،عبد اهلل حميد - .)2003( ،الصياغة الوظيفية واجلمالية للزخرفة اإلسالمية كمدخل إلثراء التصميم في التربية الفنية -
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،كلية التربية ،قسم التربية الفنية.
• حلواني ،إميان عبد اهلل محمد( :)1427القيم اجلمالية للتوليف في الفن التشكيلي كمصدر إلثراء التصميم في
املشغولة اخلشبية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم التربية الفنية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،اململكة العربية
السعودية.
• الزهراني ،معجب .)2004( ،األبعاد الفكرية في الفن اإلسالمي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،كلية
التربية ،قسم التربية الفنية.
الدوريات:
• أجنحة األرز -العدد  90-كانون األول -كانون الثاني (.)2005/06
• مجلة القافلة ،العدد الرابع ،املجلد  - 45ربيع اآلخر (.)1417
• البطراوي ،عزت  -مذكرة أسس اإلعالن ونظرياته  -جامعة أم القرى ،مكة.
• حسني ،سعيد سيد -مذكرة تكنولوجيا اإلعالن  -جامعة أم القرى ،مكة.
• معرض الواعدات التاسع ، )1425( ،اتليه جدة للفنون اجلملية ،البنك األهلي التجاري.
• معرض الفن التشكيلي النسائي األول ، )1426( ،اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ،فرع جيزان.
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• منهج التربية الفنية ( معاهد املعلمات ) الصف الثالث.
• منهج التربية الفنية ( معاهد املعلمات ) الصف الثاني.
• معرض بقاعة الفن اإلسالمي ،)1408( ،زخرفة الفضة واملخطوطات عند املسلمني ،مركز امللك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية ،الرياض.
• الهيئة العليا للسياحة ،)1427( ،روائع من مجموعة الفنون اإلسالمية مبتحف اللوفر ،املتحف الوطني ،الرياض.
املوسوعات:
• اخلطيب ،احمد شفيق ،)1994( ،اللدائن  " ،كتب الفراشة "  ،مكتبة لبنان.
• العبيدى ،سميرة دياب ،)1992( ،موسوعة عالية الفنية لصناعة الزهور واألشغال اليدوية ،املؤسسة الصحفية األردنية،
عمان.
• مطلق ،رفيق ،)1987( ،احلديد والفوالذ  " ،كتب الفراشة "  ،مكتبة لبنان.
• موسوعة الزاد للعلوم والتكنولوجيا ،ديداكو ،برشلونة ،اسبانيا ،اجلزء .7
• موسوعة الزاد للعلوم والتكنولوجيا ،ديداكو ،برشلونة ،اسبانيا ،اجلزء .2
• املوسوعة العربية العاملية – )1996( ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع – ج .17
• املوسوعة العربية العاملية – )1996( ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع – ج .23
• املوسوعة العربية العاملية – )1996( ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع – ج .13
• املوسوعة العربية العاملية – )1996( ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع – ج .25
• املوسوعة العربية العاملية – )1996( ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع – ج .11
• املوسوعة العربية العاملية – )1996( ،مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع – ج .18
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