قــــررت وزارة الـــتـعــلـيـــم تـــدري�س
ه���ذا ال��ك��ت��اب وط��ب��ع��ه ع��ل��ى نفقـتـها

المملكة العربية السعودية

التربية الفنية
ال�صف الثالث املتو�سط

الف�صول الدرا�سية الثالثة

قام بالت�أليف والمراجعة
فريق من المتخ�ص�صين

طبعة ٢٠٢٢ - ١٤٤٤

ﺡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ١٤٤٣ ،ﻫـ

التعليم ١٤٤٣ ،هـ
ﺡحﻭﺯﺍﺭﺓوزارة
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ١٤٤٣ ،ﻫـ

ﻓﻬﺭﺳﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻧﺷﺭ
ﻓﻬﺭﺳﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻧﺷﺭ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ  -ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﺗﻭﺳﻁ  -ﺍﻟﻔﺻﻭﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ -
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ ١٤٤٣ ،ﻫـ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ-.ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ -
ﺍﻟﻌﺎﻡ/ -.ﺍﻟﻔﺻﻭﻝ
ﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ  -ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ
١٤٤٣ﻫـ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ
ﺹ ،؛ ..ﺳﻡ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ / .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ٢٥٥ -.
 ٢٥٥ﺹ ؛ ..ﺳﻡ
ﺭﺩﻣﻙ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-١٨٠-٥ :
ﺭﺩﻣﻙ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-١٨٠-٥ :
 -١ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ  -ﺗﻌﻠﻳﻡ  -ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ  -٢ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ -
ﺃ.ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ
 -١ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ  -ﺗﻌﻠﻳﻡ  -ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ -
ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ -٢
ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﺃ.ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ
١٤٤٣/٩٤٩٢
ﺩﻳﻭﻱ ٣٧٢٫٥
ﺩﻳﻭﻱ ٣٧٢٫٥

١٤٤٣/٩٤٩٢

ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ١٤٤٣/٩٤٩٢ :
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ١٤٤٣/٩٤٩٢ :ﺭﺩﻣﻙ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-١٨٠-٥ :
ﺭﺩﻣﻙ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-١٨٠-٥ :

حقوق الطبع والن�شر حمفوظة لوزارة التعليم
www.moe.gov.sa

ﻣﻮاد إﺛﺮاﺋﻴﺔ وداﻋﻤﺔ ﻋﻠﻰ "ﻣﻨﺼﺔ ﻋﻴﻦ اﺛﺮاﺋﻴﺔ"

)ﻣﻼﺣﻅﺔ( :ﻻ ﻳﺗﻡ ﻁﺑﺎﻋﺔ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﺳﻔﻝ ﻣﻊ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻬﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺑﺷﻛﻝ
ﺍﻟﻣﻠﻙ
ﻓﻬﺩﺍﻟﻔﻬﺭﺳﺔ
ﺑﻁﺎﻗﺔ
ﻣﻛﺗﺑﺔﻣﻊ
ﺗﺄﻣﻝﺍﻷﺳﻔﻝ
)ﻣﻼﺣﻅﺔ( :ﻻ ﻳﺗﻡ ﻁﺑﺎﻋﺔ ﺍﻟﺟﺯء
ﺗﺻﻭﻳﺭ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎﺩ
ﻓﻲ ﻣﻥ
ﻭﺭﺩ ،ﻭ
ﻣﻌﻳﺎﺭﻱ ﻣﺎﻣﻭﺣﺩ
ﻳﺗﻁﻠﺏﺑﺷﻛﻝ
ﻧﻅﺎﻡﻫﻧﺎﺍﻹﻳﺩﺍﻉ
ﺗﺄﻣﻝ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻖ
ﺑﺎﻷﺑﻌﺎﺩﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ  ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﻁﺑﺎﻋﺔ
ﺍﻻﻋﻠﻰﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ
ﺻﻔﺣﺔ
ﺗﺻﻭﻳﺭ ﺧﻠﻑ
ﺍﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
IEN.EDU.SA
ﺍﻟﺟﺯء
ﻣﻌﻳﺎﺭﻱ ﻣﻭﺣﺩ  ،ﻭ ﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻳﺗﻁﻠﺏ
ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﺍﻷﻳﺳﺭ
ﻣﺭﺓ
ﺭﺩﻣﻙ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺏ  ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﻁﺑﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺧﻠﻑ ﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ .
ﻣﺭﺓﺍﻟﻐﻼﻑ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻱ ﺭﺩﻣﻙﻣﻥ
ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﺍﻷﻳﺳﺭ
ﺍﻟﺧﻠﻔﻲﺍﻟﺟﺯء
ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ
ﻣﻥ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ .ﻭ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻧﺳﺧﺗﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻓﻭﺭ
ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻧﺳﺧﺔ ﺍﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻁﺑﺎﻋﺗﻪ،
ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻓﻭﺭ
ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻬﺩ
ﺍﻻﻧﺗﻬﺎءﻓﻲﻣﻥﻣﻛﺗﺑﺔ
ﻭ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻧﺳﺧﺗﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻭﺷﻛﺭﺍ ،،،
ﺍﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔCD
ﻗﺭﺹ ﻣﺩﻣﺞ )
ﻣﻥ( ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ
ﻣﺧﺯﻧﺔﺇﻳﺩﺍﻉ
ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﻁﺑﺎﻋﺗﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ
ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻚ
ﺗﻮاﺻﻞ
ﻭﺷﻛﺭﺍ ،،،
ﻗﺭﺹ ﻣﺩﻣﺞ )(CD
ﻣﺧﺯﻧﺔ ﻋﻠﻰ

FB.T4EDU.COM

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف المر�سلين وعلى �آله و�صحبه �أجمعين وبعد ...
فق��د �صمم هذا الكتاب لإثراء معلومات الطالب/ـ��ة وخبرات��ه ومهاراته في مجاالت التربية الفنية المختلفة.
وهو مرتبط بما تعلمته في درو���س التربية الفنية في �أثناء ال�س��نوات ال�س��ابقة ،وفيه من المعلومات والأن�شطة
ما يجعله مرجعًا �أكاديميًّا هامًّا .نجد في محتوى الجزء المخ�ص�ص للف�صل الدرا�س��ي الأول ثالثة مجاالت,
هي مجال الر�سم ومجال الزخرفة ,ومجال الطباعة .ويتكون كل مجال من عدة مو�ضوعات.
الوحدة الأولى :مجال الر�سم :يحتوي على مو�ضوع تحت م�سمى:
الفن الت�شكيلي المعا�صر وا�ستخدام الخامات.
وقد روعي في هذا المو�ضوع منا�سبته لقدرات الطالب/ـة ومراحل نموه الج�سمي والعقلي ,واالجتماعي,
ومعالجته لمفاهيم �سبق له التعر�ض �إليها في درو�سه ,كما ذيلت مو�ضوعات الكتاب ب�أن�شطة فكرية وتطبيقية
ت�ساعد على ت�أكيد المعارف والخبرات والمهارات المكت�سبة.
الوحدة الثانية :مجال الزخرفة :مكون من مو�ضوع تحت م�سمى:
القيم الت�شكيلية للخط العربي.
وقد روعي في هذا المو�ضوع �أن يكون تعريفًا بالخطوط العربية الإ�سالمية و�أ�ساليب ا�ستخدامها في الزخرفة.
الوحدة الثالثة :مجال الطباعة :وقد ا�شتمل على المو�ضوع الآتي:
طباعة ال�شا�شة الحريرية.
وقد تم تناول مو�ضوعات تتعلق بطرق الطباعة بال�شا�شة الحريرية ,وقدمت نبذة تاريخية عنها ,و�آلية العمل
بها وطرق توظيفها كما ذيلت الوحدة ب�أن�شطة �إثرائية نظرية وعملية.

4

∫Ééeh ±õ``îdG ∫Éée »g ,ä’É``ée çÓK »fÉãdG »``°SGQódG π``°üØ∏d ¢ü°üîªdG Aõ``édG iƒ``àëe »``a ó``éfh
.äÉYƒ°Vƒe IóY øe ∫Éée πc ¿ƒµàjh ,áaôNõdG ∫Ééeh º°SôdG
:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ±õîdG øY ø««FGôKEG ø«Yƒ°Vƒe Ωób :±õîdG ∫Éée :≈dhC’G IóMƒdG
.á«HôY »JÉ«aõN :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1
.á«Hô©dG ±õîdG ájƒg :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2
,áØ∏àîªdG ¬JÉ«æ≤J ôjƒ£Jh ,√ôHƒ£J »a º∏``°ùªdG ±GõîdG áªgÉ``°ùeh ,»Hô©dG ±õîdG øY á«îjQÉJ IòÑf Ωóbh
.¬æe êPÉªf ¢VôYh
:≈ª°ùe âëJ ´ƒ°Vƒe ≈∏Y …ƒàëj :º°SôdG ∫Éée :á«fÉãdG IóMƒdG
á«eÓ°SE’G äÉªæªæªdG
∞FÉXh ΩóîJ á«∏«µ``°ûJ äÉMƒd ≈dEG É¡∏jƒëJh äÉªæªæªdG ø``a øY çóëàJ ájDhQ ´ƒ°VƒªdG Gòg »``a »``YhQ ó``bh
ó«cCÉJ ≈``∏Y óYÉ``°ùJ á«∏ªYh á«aô©e á``«FGôKEG á£``°ûfCÉH ´ƒ°VƒªdG π``jP Éªc ,á``«FÉYódG ∞``FÉXƒdG π``ãe IOó``©àe
.áÑ°ùàµªdG äGQÉ¡ªdGh äGôÑîdGh ±QÉ©ªdG
:≈ª°ùe âëJ ´ƒ°Vƒe øe ¿ƒµe :áaôNõdG ∫Éée :áãdÉãdG IóMƒdG
.á«HôY ¥ÉaBG á«HÉàµdG áaôNõdG
áaôNõdG »a É¡eGóîà°SG Ö«dÉ°SCGh á«eÓ°SE’G á«Hô©dG •ƒ£îdÉH Ék Øjô©J ¿ƒµj ¿CG ´ƒ°VƒªdG Gòg »a »YhQ óbh
.áYƒæàe Ö«dÉ°SCÉH IôµàÑe äÉMƒd ò«ØæJ á«Ø«ch É¡°üFÉ°üN »a á«dÉªédG º«≤dG í«°VƒJh
:ä’Éée çÓK ådÉãdG »°SGQódG π°üØ∏d ¢ü°üîªdG AõédG iƒàëe »a óéf Éªc
:Éªg ø«Yƒ°Vƒe øe ¿ƒµàjh :¿OÉ©ªdG ∫É¨°TCG ∫Éée :≈dhC’G IóMƒdG
.¢SÉëædG ≠jôØJ :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1
.∂∏°ùdÉH äÉª°ùée :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2
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∫ÓN øe É¡``°ùµ©J »àdG IQÉ``°†ëdG Rƒ``eQh á«fó©ªdG ™``£≤dG ïjQÉJ í``«°VƒJ ∫ÉéªdG ™``«°VGƒe »``a »``YhQ ó``bh
…OÉ°üàb’G óFÉ©dG ºYO ≈∏Y ÉgôKCGh ,á«fó©ªdG ä’ƒ¨``°ûª∏d ájQÉµàH’G ¥ô£dGh á«dÉªédG º«gÉØªdG ±É``°ûàcG
.∂∏°ùdÉH äÉª°ùée AÉ°ûfEGh ,¢SÉëædG ≠jôØJ ¥ô£H ≥∏©àJ äÉYƒ°Vƒe âdhÉæJh ,OGôaC’Gh ™ªàéª∏d
:Éªg ø«Yƒ°Vƒe ∫hÉæJ óbh :Ö°ûîdG ∫É¨°TCG ∫Éée :á«fÉãdG IóMƒdG
.Ö°ûîdG ≈∏Y ÆôØªdG ôØëdG :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1
.á«Ñ°ûîdG Iô°û≤dÉH π«µ°ûàdG :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2
»àdG äGôÑî∏d Égõjõ©Jh É¡FGôKEGh á«°SGQódG á`` / `ÑdÉ£dG á∏Môªd ¬àÑ°SÉæe ,∫ÉéªdG Gòg OGóYEG »a »YhQ óbh
ôØëdG Ö«dÉ°SCG øY IòÑf IóMƒdG √òg ™«°VGƒe âeób óbh ,ä’Ééª∏d á«∏°üØdG ¢ShQódG AÉæKCG É¡HÉ``°ùàcG ≥Ñ``°S
.á«∏ªYh á«aô©e á«FGôKEG á£°ûfCÉH äÉYƒ°VƒªdG â∏jP óbh ,Ö°ûîdG ≈∏Y Iô°û≤dÉH π«µ°ûàdGh
:ø«Yƒ°Vƒe »a (ô«JÉµjQÉµdG) ¿ƒJôµdG Ωƒ°SQ øa :áãdÉãdG IóMƒdG
(1ô«JÉµjQÉµdG) ¿ƒJôµdG Ωƒ°SQ øa :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1
(2ô«JÉµjQÉµdG) ¿ƒJôµdG Ωƒ°SQ øa :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2
áédÉ©e »a √QhOh ¬YGƒfCGh ,¬æe ±ó¡dG ,¬JGõ«ªe ,ô«JÉµjQÉµdG øa í«°VƒJ ∫ÉéªdG Gòg ™«°VGƒe »a »YhQ óbh
.á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG
,á«YGóHE’G á`` /`ÑdÉ£dG äGQÉ¡e á«ªæJ ≈dEG ±ó¡J »àdG á«∏°üØdG ™jQÉ``°ûªdÉH áKÓãdG ∫ƒ°üØdG ™«°VGƒe âªàNh
á«©Øf á©«ÑW äGP á«YGóHEG º``«eÉ°üJ πª©d »``°SGQódG π°üØdG ∫ÓN É¡à``°SGQO ºJ »àdG á«æØdG ä’ÉéªdG è``eóH
.á«dÉªLh
º¡ª∏©J ø«``°ùëJ ≈dEG ±ó``¡j …òdG ó``¡édG Gò¡H É``æJÉÑdÉWh É``æHÓW ™``Øæj ¿CG º``jôµdG ˆG ∫CÉ` °ùf ΩÉ``àîdG »``ah
.áØ∏àîªdG »æØdG ô«Ñ©àdG ä’Ééªd º¡à°SQÉªeh
.ø«ªdÉ©dG ÜQ ˆ óªëdG ¿CG ÉfGƒYO ôNBGh

6

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.

7

المحتويات

الوحدة الأولى :جمال الر�سم
املو�ضوع :الفن الت�شكيلي املعا�صر وا�ستخدام اخلامات املتعددة
تقومي الوحدة

الوحدة الثانية :جمال الزخرفة

املو�ضوع :القيم الت�شكيلية للخط العربي
تقومي الوحدة

الوحدة الثالثة :جمال الطباعة

املو�ضوع :طباعة ال�شا�شة احلريرية
تقومي الوحدة

امل�شروع الف�صلي

8

20-13
21
43-25
44
63-49
64

املو�ضوع :امل�شروع الف�صلي

67-65

املراجع
فهر�س الأ�شكال وال�صور

69-68
72-70

الف�صل الدرا�سي الأول

9

الوحدة األولى

مجال الرسم

الوحدة األولى

12

الوحدة األولى :مجال الرسـم
موا�ضيع جمال الر�سم:
املو�ضوع :الفن الت�شكيلي املعا�صر ,وا�ستخدام اخلامات
املتعددة.

متيز الفن الت�شكيلي يف القرن الع�شرين با�ستخدامه و�سائط متنوعة للتعبري عن فكرة
العمل الفني ،وذلك ب�إ�ضافة خامات �أخرى غري الأل��وان ،وو�سائط مزجها للتعبري عن
املو�ضوع املتناول ,بحيث ي�أخذ �أبعادًا �أكرث عمقًا وت�أثريًا .كما �أن معطيات القرن الع�شرين
وما �شهده من تطورات علمية وتقنية يف جمال االت�صاالت واملوا�صالت وا�ستخدام ال�صور
امللونة وال�صور الرقمية والتو�سع يف جمال الإعالن والدعاية ,غري من نظرة الفنان املعا�صر.
فا�ستخدم الفنان اخلامات املختلفة مثل ق�صا�صات اجلرائد والنفايات ال�صناعية وغريها
لإ�ضفاء �أبعاد تخدم مو�ضوع العمل الفني .فمث ًال �إذا �أراد الفنان �أن يعرب عن الإ�سراف يف
ا�ستهالك املوارد الطبيعة ,وما قد ينتج عنه من �أ�ضرار بيئية و�صحية ,ف�إنه يلج�أ �إلى نف�س
اخلامات امل�ستهلكة للتعبري عن الق�ضية التي يناق�شها .وذلك بغر�ض �إي�ضاح �سلبياتها
و�إيجابياتها .و�إذا كان يناق�ش ق�ضية هيمنة ال�صورة يف املجتمع املعا�صر ف�إنه قد يلج�أ �إلى
نف�س ال�صور للتعبري عما يحدث من حوله ،ويعرب عنه بو�سائل غري تقليدية.

مجــال الـرسـم

مجال الرسم
الموضوع

ا
لفن
ا
ل
ت
ش
واستخد كيلي المعاصر
ام ال
خ
ا
م
ا
ت المتعددة
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نشـاط ()1

الوحدة األولى

14

انظر/ي للعمل الفني يف ال�شكل ( ,)1طبيعة �صامتة وتعرف على اخلامات
امل�ستخدمة فيه و�ضع/ي �إ�شارة (✓) ,بجانب الإجابة ال�صحيحة.

�أ) �ألوان زيتية.
		
ب) خامات متنوعة.
		
ج) معادن و�أحجار.

(
(
(

)
)
)

ما عالقة املو�ضوع باخلامة من وجهة
نظرك؟ �ضع عالمة (✓) على الإجابة
ال�صحيحة.

)
)
)

(
�أ) التعبير عن المو�ضوع		.
(
		
ب) التعبير عن ر�ؤية الفنان.
ج) التعبير عن م�شكلة في المجتمع( .

ال�شكل ( :)1طبيعة �صامتة للفنان بابلو بيكا�سو 1900م.

هل ت�ستطيع تخمني امل�شكلة التي يناق�شها الفنان؟

�أ) م�شكلة اجتماعية.
ب) م�شكلة جمالية.
ج) م�شكلة اقت�صادية.

(
(
(

)
)
)

معلومة �إثرائية:
بع�ض اخلامات واملواد حتتوي على مكونات و�أبخرة �سامة ،قد تتلف خاليا الدماغ� ،أو ت�سبب �أ�ضرارًا على العني
والرئتني ،قم بعمل قائمة من املواد التي ت�ستخدم يف الرتبية الفنية ولها �آثار �ضارة �صحيًا ،مع اقرتاح البدائل املنا�سبة
لها .كذلك ابحث عن الطرق املثلى للتعامل مع مثل هذه املواد.

نشـاط ()2

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

 :ملاذا يعد هذا الأ�سلوب فن جيد؟
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ال�شكل ( :)2عمل الفنان ال�سعودي �أحمد ماطر.

معلومة �إثرائية:

تويل اململكة العربية ال�سعودية يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه اهلل -
جلّ اهتمامها وعنايتها باحلرمني ال�شريفني وامل�شاعر املقد�سة؛ خلدمة �ضيوف الرحمن وا�ستيعاب الأعداد املتزايدة ،
وتبذل الغايل والنفي�س يف �سبيل عمارة وتطوير احلرمني ال�شريفني وامل�شاعر املقد�سة ،وتقدمي �أرقى اخلدمات الع�صرية
حلجاج بيت اهلل احلراموالزائرين واملعتمرين.

مجــال الـرسـم

انظر/ي �إلى العمل الفني ال�شكل ( ,)2ماذا ميثل؟

15
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نشـاط ()3

ت�ستخدم بودرة الرخام لإعطاء مالم�س متنوعة للأ�سطح ,كامللم�س اخل�شن والناعم� ،أو
ملم�س متدرج من النعومة �إلى اخل�شونة.
ت�أمل/ي عمل الفنان بكر �شيخون (ال�شكل  ،)3ثم �أجب�/أجيبي عن الأ�سئلة الآتية:

ال�شكل ( :)3لوحة للفنان ال�سعودي بكر �شيخون.

 )1ما هي المادة الم�ستخدمة في تنفيذ اللوحة؟ بودرة الرخام �أم مادة �أخرى؟
 )2هل يوجد �أجزاء بارزة في اللوحة؟ �أين توجد ،في ال�شكل �أم في الأر�ضية؟
� )3أعط/ي �أمثلة لخامات يمكن ا�ستخدامها في عمل مالم�س متنوعة على اللوحات الفنية.

مجــال الـرسـم

نشـاط ()4

ت�أم��ل/ي اللوح��ة الجانبية �ش��كل ()4واكتب/ي
قراءتك النقدية عنها:

17

 ا�ستخدام الألوان. تحليل الزخارف (الخط العربي). -تف�سير انطباعك عن العمل والحكم عليه.

ال�شكل ( :)4للفنان ر�ضا وار�س.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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نشـاط ()5

ت�أمل/ي لوحة الفنان ال�سعودي عبداهلل احل ّبـي ،ال�شكل ( ،)٥واكتب/ي قراءتك النقدية
عنه من حيث:
الو�صف...................................................................................................................................................... :
التحليل...................................................................................................................................................... :
التف�سير...................................................................................................................................................... :
الحكم......................................................................................................................................................... :

ال�شكل ( :)٥لوحة الفنان ال�سعودي عبداهلل احلبـّي.

ت�أمل/ي الأ�شكال ( ،) ٨ - ٧ -٦ثم قارن/ي بينها من حيث:
المو�ضوعات التي ناق�شتها اللوحات.
الألوان الم�ستخدمة.
الخامات الم�ضافة كو�سائط لإ�ضفاء �أبعاد للعمل الفني.
..............................................................
..............................................................
.............................................................
..............................................................
.............................................................
..............................................................
٦............................................................

ال�شكل ( :)٦لوحة الفنان ال�سعودي عبداهلل املرزوق.

مجــال الـرسـم

نشـاط ()6

19
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...........................................................
...........................................................
...........................................................

20

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

ال�شد ّيد.
ال�شكل ( :)٧لوحة الفنانة ال�سعودية ملياء ّ
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

ال�شكل ( :)٨لوحة الفنان ال�سعودي حممد ع�سريي.

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

ال�س�ؤال الأول:
�ضع عالمة (✓) �أمام العبارة ال�صحيحة ،وعالمة (✗) �أمام العبارة غري ال�صحيحة
فيما ي�أتي:
-1تميز الفن الت�شكيلي في القرن الع�شرين با�ستخدامه و�سائط متنوعة للتعبير عن
( )
فكرة العمل الفني							.
-2ا�ستخدم الفنان الخامات المختلفة مثل ق�صا�صات الجرائد والنفايات
( )
				
ال�صناعية وغيرها لإ�ضفاء �أبعاد للعمل الفني.
( )
		
اجتماعيا.
 -3ال يناق�ش الفنان في عمله الفني مو�ضو ًعا �أخالقيـًّا �أو
ًّ

مجــال الـرسـم

تقويم الوحدة

21

الوحدة الثانية

مجال الزخرفة

الوحدة الثانية

24

الوحدة الثانية :مجال الزخرفة
موا�ضيع جمال الزخرفة:
املو�ضوع :القيم الت�شكيلية للخط العربي.

ي��ع��ت�بر اخل ��ط ال��ع��رب��ي من
�أه��م جم��االت الفن الت�شكيلي
العربي و�أكرثها �أ�صال ًة وارتباط ًا
بالفنان العربي وامل�سلم وتراثه
وث��ق��اف��ت��ه ،وق���د ك���ان اخل��ط
العربي هــم الفنــان الأول
فهـو العن�صر الأ�سا�سي للفن
العربي والإ�سالمي ومل يتحقق
ه��ذا �إال بعد ا�ستقرار الدولة
ال�شكل ( :)٩زخارف من امل�سجد النبوي.
الإ�سالمية ,حيث بد�أ اخللفاء يف
بناء امل�ساجد والأبنية والق�صور وبد�أت العمارة الإ�سالمية بالظهور ف�أدخل الفنان العربي
احلروف العربية كعن�صر رئي�س من عنا�صر الزخرفة وال �شك �أن ا�ستعمال الكتابة يف �أول
الأمر على املنتجات الفنية كان و�سيلة من و�سائل احلمد وال�شكر هلل� ،إال �أن الفنان ا�ستغل
هذا العن�صر ا�ستغاللً جماليًّا رائعًا ويالحظ ا�ستعمال الآيات القر�آنية لتزيني امل�ساجد،
ال�شكل ()٩امل�سجد النبوي يف املدينة املنورة.

مجــال الزخرفة

مجال الزخرفة
الموضوع

القي
م
ا
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ت
شكيلية للخط العربي
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ومل يقت�صر ا�ستخدام اخلط العربي والزخرفة الإ�سالمية على العمارة يف الق�صور
واملباين وامل�ساجد بل ا�ستخدم على الأواين الفخارية واملعدنية واخل�شب تار ًة بالتلوين
و�أخرى باحلفر الغائر والبارز ،ال�شكالن (.)١١ ،١٠

26

ال�شكل (� :)١٠آنية فخارية مزخرفة باخلط الكويف.

تعريف اخلط العربي:

ال�شكل ( :)١١قطعة خ�شبية مزخرفة باخلط الكويف.

قال ابن خلدون يف مقدمته عن اخلط( :هو ر�سوم و�أ�شكال حرفية تدل على الكلمات
امل�سموعة الدالة على ما يف النف�س الإن�سانية من معانٍ وم�شاعر).
نشـاط ()1

ا�ستنتج من اللوحة التالية ما ي�أتي:
كيف حقق الفنان التناظر في اللوحة؟
ما نوع الزخارف المر�سومة؟

للخط العربي نوعان رئي�سان وهما النوع اجلاف وحروفه امل�ستقيمة ذات الزوايا احلادة
ويعرف باخلط الكويف ال�شكل ( )١٢ولهذا النوع من اخلط عدة �أ�شكال� ،أما النوع الثاين
من اخلط فهو النوع اللني وحروفه املقو�سة كخط الن�سخ ال�شكل ( )١٣واخلط الثلث
ال�شكل ( )١٤وخط الرقعة ال�شكل ( )١٥واخلط الفار�سي ال�شكل ( )١٦واخلط الديواين
ال�شكل ( )١٧واجللي ديواين ال�شكل ( )١٨وخط الإجازة ال�شكل (.)١٩

ال�شكل ( :)١٢لفظ اجلاللة باخلط الكويف املظفر.

مجــال الزخرفة

�أنواع اخلط العربي:

27
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ال�شكل ( :)١٣الب�سملة بخط الن�سخ.

28

ال�شكل ( :)١٥الب�سملة بخط الرقعة.

ال�شكل (:)١٤كتابة زخرفية بخط الثلث.

ال�شكل (( :)١٦رب ا�شرح يل �صدري
وي�سر يل �أمري) خط فار�سي.

مجــال الزخرفة

ال�شكل ( :)١٧خط ديواين.

29

ال�شكل ( :)١٨خط جلي ديواين.

ال�شكل ( :)١٩خط الإجازة.

�أنواع الخط الكوفي:

تعود ت�سمية هذا اخلط �إلى مدينة
الكوف��ة العراقية ،وغدت له م�س��حة
زخرفي��ة رائع��ة �ش��كلت املحاوالت
الأول��ى لظه��ور اخلط الك��ويف الذي
اقرتن با�سم هذه املدينة؛ لأنه ابتكر
ون�ض��ج فيها ومل يك��ن له وجود من
قبل ،ال�شكل (.)٢٠

ال�شكل ( :)٢٠كتابة باخلط الكويف يعود تاريخها �إلى �سنة  294هـ.

الوحدة الثانية
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وق��د انتف��ع الفن��ان العربي من
خ�صائ���ص اخلط الكويف امل�س��تمد
م��ن جمال��ه الزخ��ريف وتنا�س��ب
حروفــ��ه واتزانهــ��ا وتنا�سقهــ��ا
و�صالبته��ا ،فانتف��ع منها �أح�س��ن
انتفاع ،وذلك با�شتقاقه عدد كبري
م��ن �أنواع اخلط الكويف ،ال�ش��كل
(.)٢١
ال�شكل ( :)٢١بع�ض �أنواع اخلط الكويف.

نشـاط ()2

اكتب �إحدى العبارات الآتية بالخط الكوفي:
 -1الحمد هلل  -2الرحمن الرحيم � -3إال ر�سول اهلل

متتاز خمتلف �أ�ساليب اخلط العربي و�أنواعه ،بتنا�سق بنائها ،بالرغم من خ�ضوع كل
واحد منها لقواعد �صارمة .فمن خالل لعبة اخلطوط الأفقية ونهايات احلروف القائمة
واحللقات اجلميلة ،تنتج خمتلف �أ�ساليب اخلط العربي مفعولً ت�شكيليًّا مبنيًّا على الإيقاع
واحلركة ،وهناك الكثري من املميزات الت�شكيلية للخط العربي ومنها:
اخلطاط من عمل تراكيب و�أ�شكال خمتلفة.
1الطواعية ال�شديدة التي متكن َّ2حتمل يف ثناياها ال�صفات الزخرفية من خالل توايل بع�ض احلروف وتكرارها.3احلرف العربي له �صفة اختزالية ،حيث �إن احلرف الواحد له �شكل منفرد ،و�شكلمت�صل( ،يف البدء ويف الو�سط ويف نهاية الكلمة).
�4إمكانية تركيب احلروف فوق بع�ضها مما ي�ساعد على ا�ستخدام م�سافات ق�صريةلكلمات وحروف كثرية.
5القدرة على �إعطاء التنوع يف الإيقاع والتنوع احل�سي.للخطاط املتمكن التعبري عن احلركة ،والكتلة.
6-اخلط العربي يتيح َّ

مجــال الزخرفة

المميزات التشكيلية للخط العربي:

31
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نشـاط ()3

ا�ستنتج بع�ض المميزات الت�شكيلية للخط العربي من اللوحة الآتية:

32

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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عرفت الفنون القدمية الزخارف الكتابية ،وظهرت على منتجاتها الفنية ،وكانت خليطً ا
من العنا�صر الفنية الأخرى مثل الزخارف النباتية واحليوانية وحتى الهند�سية ب�أ�شكالها
املختلفة ،وظهرت لتزين منتجاتها الفنية و�أبنيتها ،ولكن التجربة الإبداعية الأولى لظهور
الكتابة الزخرفية مل تبد�أ �إال على يد الفنان العربي امل�سلم ،بعد انت�شار الإ�سالم ون�ش�أة
الفن العربي الإ�سالمي.
وبرزت الكتابة العربية كظاهرة فنية و�إبداعية يف مرحلة النهو�ض احل�ضاري الذي
عم الأقطار الإ�سالمية جميعها ،حيث خرجت من �إطار الكتابة التقليدية التي كانت
ت�ؤدي الغر�ض املطلوب �إلى �أمناط جمالية حالها حال اللوحة الفنية يف الر�سم والت�صوير
�أو الق�صيدة ال�شعرية ،و�أ�صبح اخلط العربي عن�صرًا مهمًّ ا يف تزيني جميع امل�صنوعات
من خزف ومعادن وزجاج و�أخ�شاب وكذلك زينت به الأقم�شة وال�سجاد ،بالإ�ضافة �إلى
ما ظهر منه يف تزيني اجلدران والأعمدة والقباب يف امل�ساجد والق�صور واملدار�س ،ومما
�ساعد الفنان العربي با�ستعماالته املبتكرة لأنواع جديدة وجميلة من اخلطوط ب�شكل
وا�سع كون اخلط العربي قد امتاز عن غريه من اخلطوط الأخرى ،باملميزات ال�سابقة
�سهل يف الزخرفة ،وقد �أ�صبحت الزخارف الكتابية حتمل مادة
والتي جعلت منه عن�صرًا ً
تاريخية مهمة لعبت دورًا كبريًا يف الدرا�سات الأثرية ،ومل يقف الفنان العربي عند
هذا احلد من و�سائل التعبري ال�صوري يف فن الكتابة بل حاول �أن يبتكر �صورًا �أخرى،
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وما زالت املتاحف واملكتبات العربية والعاملية حتتفظ بالأعداد الكبرية من التحف التي
تزينها اخلطوط العربية الزخرفية التي �أنتجتها �أنامل ذلك الفنان ،و�أما اخلط �أو الكتابة
املنعك�سة �أي التي تقر�أ طردًا وعك�سً ا ،فهو نوع من اخلط يك�شف عن مهارة اخلطاط
وعبقريته �إذ هو يكتب الكلمة الواحدة �أو احلرف الواحد �أو العبارة الواحدة مرتني بحيث
ميكن قراءتها من اليمني �إلى الي�سار ومن الي�سار �إلى اليمني وهو ميزج بني حروفها بحيث
�شكل زخرفيًّا جميالً .الأ�شكال (.)٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢
يخرج من هذا املزج ً

ال�شكل ( :)٢٢زخرفة كتابية بتكرار منعك�س �أفقي.

ال�شكل ( :)٢٣زخرفة كتابية بتكرار منعك�س ر�أ�سي.

مجــال الزخرفة
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ال�شكل ( :)٢٤زخرفة كتابية.

ال�شكل ( :)٢٦م�شكاة زجاج با�سم ال�سلطان نا�صر الدين
ح�سن متحف اللوفر -الفنون الإ�سالمية.

ال�شكل ( :)٢٥كتابة زخرفية بخط الثلث.

ال�شكل ( :)٢٧زخارف كتابية كوفية معقدة.

الوحدة الثانية
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من خالل الوحدات الزخرفية الآتية �أكمل اللوحة �أعاله لتكون زخرفة كتابية.

الزخرفة بحرف:
من مميزات الزخرفة باحلرف العربي �أنه بالإمكان ت�صميم وحدة زخرفة بحرف
واحد باختالف �أنواع اخلطوط ،وبعدة طرق منها طريقة التكرار �أو احلرف املنعك�س.
ال�شكالن (.)٢٩ ،٢٨
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ال�شكل ( :)٢٨حرف بتكرار منعك�س.

ال�شكل ( :)٢٩التكرار باحلرف الواحد.
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خطوة ( :)1ر�سم ال�شكل هند�سي للوحدة الزخرفية.

خطوة ( :)2ر�سم احلرف الأول من خالل مركز الدائرة.

خطوة ( :)3تكرار احلرف من خالل املركز.

خطوة ( :)4التكرار مع احلفاظ على امل�سافة بني احلروف.

خطوة ( :)5م�سح اخلط اخلارجي لل�شكل الهند�سي.

با�ستخدام الحا�سب الآلي ومن خالل برنامج الفوتو�شوب �صمم وحدة زخرفية من حرف
واحد وب�أحد �أنواع الخطوط ال�سابقة.
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الزخرفة بكلمة �أو �أكرث:
ال يختلف ا�ستخدام كلمة واحدة عن ا�ستخدام حرف واحد يف ت�صميم وحدة زخرفية
كتابية كثريًا ولكن ا�ستخدام الكلمة �أكرث مرونة وحرية يف الت�صميم الأ�شكال (،٣٠
.)٣٣ ،٣٢ ،٣١

ال�شكل ( :)٣٠تكرار كلمة واحدة بطريقة منعك�سة.
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ال�شكل ( :)٣١تكرار كلمة واحدة �أكرث من مرتني.
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ال�شكل ( :)٣٢كلمة مكررة باخلط الكويف املربع.

ال�شكل (( :)٣٣من �صرب ظفر) عبارة مكررة ب�شكل معكو�س.

من كلمة واحدة بالطريقة المنعكسة:
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خطوة ( :)1ر�سم ال�شكل هند�سي للوحدة الزخرفية.

خطوة ( :)3يف جزء من ال�شكل كتابة لفظ اجلاللة (اهلل).

خطوة ( :)5تكرار لفظ اجلاللة.

خطوة ( :)2ر�سم حماور ال�شكل الهند�سي.

خطوة ( :)4تكرار لفظ اجلاللة بطريقة منعك�سة.

خطوة ( :)6م�سح اخلطوط امل�ساعدة.
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نشـاط ()6

�صمم وحدة زخرفية من خالل الكلمة الآتية:

حدد �أنواع الخطوط في النماذج الآتية:
...........................................................
...........................................................

ال�شكل ( :)٣٤اخلطاط ال�سعودي نا�صر امليمون.

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

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

ال�شكل ( :)٣٥اخلطاط ال�سعودي ح�سن ر�ضوان.
...........................................................
...........................................................

ال�شكل ( :)٣٦اخلطاط ال�سعودي فهد املجحدي.

...........................................................
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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:
( )
		
 -1يعتبر الخط العربي من �أهم مجاالت الفن الت�شكيلي العربي.
-2الخط العربي هو ر�سوم و�أ�شكال حرفية تدل على الكلمات الم�سموعة
( )
			
الدالة على ما في النف�س الب�شرية من معانٍ وم�شاعر.
( )
			
 -3يعتبر الخط الفار�سي من �أنواع الخط العربي الجاف.
 -4الخط العربي يتيح للخطاط المتمكن من التعبير عن الحركة والكتلة) ( .
ال�س�ؤال الثاين:
اخرت اجلواب ال�صحيح فيما ي�أتي:
 -1من �أنواع الخط العربي الجاف:
 الخط الثلث  .الخط الكوفي  .خط الن�سخ.
 -2يتميز هذا الخط بجماله وتنا�سب حروفه واتزانه و�صالبته.
 الخط الثلث  .الخط الكوفي  .خط الرقعة.

مجــال الزخرفة

ال�س�ؤال الثالث:
�أكمل الفراغ بالكلمة املنا�سبة:
من �أنواع الزخارف الإ�سالمية:
 .........................و ......................
من �أنواع الخط العربي ما ي�أتي:
 .......................و .....................
من �أنواع الزخرفة الكتابية:
الزخرفة  ،.............والزخرفة  ،..........والزخرفة .........
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الوحدة الثالثة :مجال الطباعة
موا�ضيع جمال الطباعة:
املو�ضوع :طباعة ال�شا�شة احلريرية.

أوالً :نبذة تاريخية عن فن طباعة الشاشة الحريرية:

بد�أت الفكرة الأ�سا�سية للطباعة بال�شا�شة احلريرية �أو
ال�شبلونة منذ الزمن البعيد يف تنفيذ ر�سومات وزخارف
ب�س��يطة على من�س��وجات خا�صة باال�س��تعمال ال�ش��خ�صي
فكانت فكرة الطباعة بطريقة اال�ستن�سل.
تعود �أ�صول الطباعة بال�شا�ش��ة احلريرية �إلى اليابانيني
ال�شكل ()٣٧
ال�شكل ( ،)٣٧ثم تطورت لديهم عملية الطباعة بالتفريغ فا�ستخدموا ن�سيج ًا حريري ًا يل�صق
فوق لوح اال�ستن�س��ل املفرغ �أو بني لوحني من اال�ستن�س��ل املفرغني بنف���س الر�س��م ،وذلك
ملنع ت�س��رب الألوان �أثناء الطباعة وليتم احل�صول على توزيع متجان���س للألوان ،ويف �أثناء
احلرب العاملية الأولى ا�س��تخدمت يف �أمريكا كعملية �صناعية وكانت حمدودة اال�س��تعمال،
حي��ث اقت�ص��ر ا�س��تخدامها يف طباعة الأع�لام والرايات وكانت با�س��تخدام ل��ون واحد �أو
لون�ين ،وم��ع م��رور الوقت وظهور حت�س�ين يف الأحبار وامل��واد الكيميائية تط��ور هذا النوع
من الطباعة وا�س��تخدم يف جماالت وا�س��عة كطباعة املل�صقات التجارية والإعالنات الكبرية
بدل من اللون الواحد.
واملالب�س و�أ�صبحت هناك طباعات متعددة الألوان ً
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مجال الطباعة
الموضوع
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ومع ا�ستمرار التطور ا�ستخدمت ال�شا�شة احلريرية ب�شكل �أف�ضل ،وذلك بتثبيت املن�سوج
احلريري على �إطار مفرغ قائم الزاوية ،ويتم تثبيته ب�شكل جيد وي�شد بقوة حتى يكون
الن�سيج م�شدودًا وغري مرتخي عند الطباعة عليه.
نشـاط ()1
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�أ�صنع �شا�شتي الحريرية و�أطبع بها.

الأدوات واخلامات:

الأدوات واخلام��ات امل�س��تخدمة يف طباع��ة ال�شا�ش��ة
احلريري��ة تعتمد عل��ى الطريقة امل�س��تخدمة يف هذه الطباعة
حيث �أنه ميكن تنفيذ هذا النوع من الطباعة بعدة طرق خمتلفة
وكث�يرة .ويف م�ش��روعنا ه��ذا �س��وف ن�س��تخدم بع�ض منها
وهي على النحو الآتي:

ال�شكل ()٣٨

 1قطعة قما�ش من الحرير.

 6م�شرط �أو مق�ص.

 2ا�ستيكر ال�صق حجم كبير.

 7دبا�سة حائطية.

�أداة الم�سح (ا�سكويجي) ويمكن ا�ستخدام البطاقات
3
البال�ستيكية ً
بدل عنها في حال عدم توفرها.

 8قلم ر�صا�ص � +شريط ال�صق عري�ض.

� 4ألوان الطباعة على الحرير.

 9ورق �سميك للطباعة.

� 5إطار خ�شبي.

مجــال الطباعة

طريقة التنفيذ:

أول :جتهيز ال�شبلونة:
� ً
1نغم���س قطع��ة القما���ش يف املاء ثم ن�ضعه��ا ( )2على الإطاراخل�ش��بي ( )3ونثبت��ه بوا�س��طة الدبا�س��ة اجلدارية يف نقطة
واحدة ( )3كما يف ( اخلطوة الأولى).
2نق��وم بعملي��ة ال�ش��د يف االجت��اه (�أ) ح�س��ب الر�س��م ونثبتهبوا�سطة الدبا�سة ونف�س الطريقة يف االجتاه (ب).
3بع��د التثبي��ت م��ن اجلهة العلي��ا نقوم بال�ش��د للجهة ال�س��فلىونوا�ص��ل عملي��ة التثبيت م��ع موا�صلة ال�ش��د عن كل خطوة
تثبيت ( ،)5كما يف (اخلطوة الثانية)0
4توا�ص��ل عملي��ة التثبي��ت من جه��ة اليمني يف االجت��اه (د)،ونثبت ثم يف االجتاه (ج) ونثبت حتى نكمل عملية التثبيت
حول الإطار ،كما يف (اخلطوة الثالثة).
5بعد االنتهاء من عملية التثبيت ن�شرع يف تنفيذ الت�صميم.6ر�سم الت�صميم على ورق �أبي�ض عادي ،كما يف (اخلطوة الرابعة).7نقوم بنقل الت�صميم بوا�س��طة ورق الكربون على اال�ستيكرالال�ص��ق( ،اخلط��وة اخلام�س��ة) .وكذل��ك عل��ى ال�شا�ش��ة
احلريرية (اخلطوة ال�ساد�سة).

اخلطوة الأولى

اخلطوة الثانية

اخلطوة الثالثة

اخلطوة الرابعة
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8تفري��غ الت�صمي��م املوج��ود عل��ى اال�س��تيكر الال�ص��قبامل�ش��رط ونزي��ل الأج��زاء الت��ي مت تفريغها م��ع بقاء
الأج��زاء الت��ي �س��وف ن�س��تخدمها عل��ى ورق اخللفية
للإ�ستيكر( ،اخلطوة ال�سابعة)0
9نق��وم بن��زع عنا�ص��ر الت�صمي��م ول�صقها على ال�شا�ش��ةاحلريرية ح�س��ب ما هو مر�سوم م�سبقًا بوا�سطة ورق
الكربون.
	10-نحيط ال�ش��بلونة من اخلارج ب�شريط الال�صق ل�ضمان
عدم ت�س��رب اللون من �أطراف ال�ش��بلونة( ،اخلطوة
الثامنة).
11ن�ضع ال�شبلونة على الورق املراد الطبع عليه مع مراعاةمواق��ع التقاطع��ات اخلا�ص��ة بحدود الطباع��ة (اخلطوة
التا�سعة).
	12-نقوم ب�سحب اللون بوا�سطة الأ�سكويجي من الأعلى
�إلى الأ�س��فل بت�أين ونكرر يف نف���س االجتاه مع الت�أكد
م��ن �أن الل��ون ق��د غط��ى كاف��ة امل�س��احة يف ال�شا�ش��ة
احلريرية ،كما يف (اخلطوة العا�شرة).

اخلطوة
اخلام�سة

اخلطوة
ال�ساد�سة

اخلطوة
ال�سابعة

اخلطوة
الثامنة

اخلطوة
التا�سعة

مجــال الطباعة

	13-نقوم برفع ال�شبلونة عن الورق نالحظ �أن اللون قد
نفذ من خالل املناطق املفرغة ونكرر عملية الطبع
فينتج لدينا ال�شكل .)٣٩٣٨

اخلطوة
العا�شرة
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ال�شكل ()٣٩

من خالل هذا الأ�سلوب يف الطباعة ن�ستطيع �أن نطبع بع�ض الت�صاميم على املالب�س على
الزجاج ولكن بالألوان املخ�ص�صة لذلك.
بعد االنتهاء من الطبع ميكنك نزع الت�صميم من ال�شبلونة وغ�سلها باملاء جيدًا وا�ستخدامها
يف طبع ت�صاميم �أخرى من �إنتاجك.
وتعد طريقة الطباعة بال�شا�شة احلريرية من الطرق اليدوية والآلية يف نف�س الوقت،
ومن جهة �أخرى تعترب تطوير لطريقة الطباعة باال�ستن�سل ،فقد �أراد اليابانيون �أن يدخلوا
بع�ض التح�سينات والإ�ضافات على قالب اال�ستن�سل ليعي�ش مدة طويلة دون �أن يتعر�ض
للتلف والتمزق خا�صة �أن �أجزاء وفوا�صل الربط تعترب �ضعيفة على اال�ستن�سل ومع التكرار
يف الطباعة الحظوا �أن الألوان تخرج من احلرير بدقة عالية ومنتظمة من خالل امل�سامات
املوجودة على احلرير مما �أدى �إلى �إنتاج �أكرث دقة.
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وجاء الأمريكيون بعد ذلك و�أ�ضافوا عليها تطويرًا �آخر يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر،
وترجع الفكرة �إلى �صامويل �سيمون (  ،) Samuel Simonوو�ضعوا مادة اجليالتني التي
يدهن بها احلرير ،وعند تعر�ضها لل�ضوء بدرجة معينة تتجمد .ويتم دهن املناطق التي ال
يرغب يف خروج اللون منها مبادة اجليالتني تلك ،ثم جترى عليه عملية ت�صوير �ضوئي ل�سد
الأجزاء املدهونة فتجمد وتبقى الأماكن غري املدهونة وتتم عملية الطباعة.
الآن هناك مادة كيميائية حديثة تقوم بنف�س املفعول وت�سمى احل�سا�س وهي تت�أثر ب�سرعة
بال�ضوء وتوجد جاهزة يف العديد من املكتبات وحمالت بيع الأدوات الفنية.
نشـاط ()2

�س /1هل يمكن عزل الألوان بخامة �أخرى غير الإ�ستيكر؟
���س /2لماذا يتم تمرير الحبر بوا�سطة الأ�سكويجي �أكثر من م��رة على �سطح ال�شا�شة
الحريرية؟

�سنقوم يف هذا الن�شاط بالطباعة على القما�ش با�ستخدام ال�شا�شة احلريرية بنف�س الطريقة
ال�سابقة يف الن�شاط ( )1جنهز �شا�شتنا احلريرية وكذلك الت�صميم املراد طبعه �إال �أن يف هذا
الن�شاط طباعتنا لي�ست على الورق �إمنا على القما�ش ،لذلك يجب مراعاة الآتي:
1ال بد �أن يكون القما�ش على �سطح م�ستوي متامًا ل�ضمان و�صول اللون على امل�ساحاتاملحددة.
2ال بد �أن يكون القما�ش م�شدودًا واحلر�ص على عدم وجود طيّات على �سطح القما�ش.3يجب �أن يكون القما�ش �سميكً ا.4ا�ستخدام �ألوان تتنا�سب مع لون القما�ش.5ال تقم بطابعة الوحدة الطبعة الثانية �إال بعد الت�أكد من جفاف الطبعة الأولى.ت�أمل تجربتك الطباعية وناق�ش مع زمالئك ما ي�أتي:
�س /1كيف ت�ستثمر هذه المهارة التي تعلمتها في الدخول ل�سوق العمل؟
�س /2ما ال�صعوبات التي واجهتك �أثناء الطباعة وكيف تغلبت عليها؟

مجــال الطباعة

نشـاط ()3
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فن طباعة الشاشة الحريرية:

تتي��ح لنا الطباعة بوا�س��طة ال�شا�ش��ة احلريرية الكثري من اخلي��ارات اخلا�صة باخلامة املراد
الطب��ع عليه��ا ،حيث ميك��ن لنا �أن نطبع على القما���ش كما يف ال�ش��كل (  )٤٠وعلى الزجاج
وعلى �أ�سطح اخل�شب املعالج وعلى الأ�سطح البال�ستيكية 0فقط ما علينا �سوى اختيار الأحبار
املنا�سبة التي ميكن ا�ستخدامها مع كل خامة من اخلامات املذكورة.

ال�شكل ()٤٠

وم��ع تق��دم تقنية احلا�س��ب الآيل ميكننا �أن ن�س��تخدم احلا�س��ب الآيل يف �إنتاج العديد من
الت�صامي��م الت��ي ميك��ن طباعته��ا بوا�س��طة ال�شا�ش��ة احلريرية ،و�س��هل علينا �أي�ضً ��ا عملية نقل
الت�صميم �إلى ال�ش��فافية ،حيث ميكن طباعة الت�صميم على ال�ش��فافية مبا�شرة بوا�سطة طابعات
الليزر ،ومن ث َّم معاجلتها باحلرب ال�شيني للت�أكيد على تعبئة كافة امل�ساحات اخلا�صة بالت�صميم
و�ضمان عدم نفاذ ال�ضوء من خاللها.

نظ �رًا ال�س��تخدام م��واد كيميائية يف تنفيذ هذا النوع من الطباع��ة فالبد من وجود مكان
خم�ص���ص للتعام��ل مع ه��ذه امل��واد الكيميائية ،حي��ث �إن هذه املواد �ش��ديدة الت�أث��ر بال�ضوء،
كم��ا يج��ب توخي احلذر عند ا�س��تخدام هذه املواد خا�صة من قبل الأ�ش��خا�ص الذين لديهم
ح�سا�سية من هذه املواد� ،أو ممن يعانون من �أمرا�ض تنف�سية مزمنة.
ويف ه��ذه احلال��ة عليه��م ا�س��تخدام مواد بديل��ة مثل ال�صم��غ �أو �أي مادة عازل��ة �إال �أنه لن
تكون دقيقة يف عملية الطباعة مثل مادة احل�سا�س.

ثالثًا :الأدوات الم�ستخدمة في طباعة ال�شا�شة الحريرية:

مجــال الطباعة

ثانيًا :معمل التحمي�ض:
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 1قطعة قما�ش من الحرير.

� 6إطار خ�شبي.

� 2صندوق الإ�ضاءة الخا�ص بالتحمي�ض.

� 7شريط ال�صق.

 3مادة الجالتين �أو الح�سا�س.

� 8شفافيات.

� 4أ�سكويجي (ما�سحة الألوان).

� 9أقالم وحبر �شيني.

 5دبا�سة حائطية.

 10مجفف.

رابعًا :مراحل تنفيذ طباعة ال�شا�شة الحريرية:

طباعة ال�شا�شة احلريرية متر بعدة مراحل وكل مرحلة تتم من خالل جمموعة من اخلطوات
ماذا نحتاج �إلى تنفيذ هذا النوع من الطباعة؟
�أـ الت�صميم املراد طبعه.
ب ـ قالب الطباعة.
ج ـ اخلامة املراد الطباعة عليها ،و�سوف نقوم هنا بالطباعة على قمي�ص ريا�ضي.
�أـ تنفيذ الت�صميم املراد طباعته:
1ـ	ال بد �أن نعلم �أن الطباعة التي �سوف نقوم بتنفيذها �ستكون بلون واحد فقط على
�سطح ذو لون خمتلف عن اللون امل�ستخدم يف الطباعة.
ولتنفيذ الت�صميم ميكننا اال�ستعانة باحلا�سب الآيل للقيام بعمل ت�صميم من خالل الربامج
املتاحة مثل الأل�سرتيتور والكوريل درو كما يف ال�شكل (.)٤١

2ـ	القيام بعمل الت�صميم املراد طباعته و�سوف نقوم بت�صميم مب�سط ميكن طباعته على
املالب�س كما يف ال�شكل (.)٤٢
ال�شكل ()٤٢

3ـ	 نق��وم بنقل��ه على ال�ش��فافية البال�س��تيكية والت�أك��د من تعبئ��ة كافة امل�س��احات اخلا�صة
بالت�صمي��م باللون الأ�س��ود بوا�س��طة احلرب ال�ش��يني �أو �أي حرب ال يت�أث��ر باملاء ،كما يف
ال�شكلني رقم (.)٤٤ ،٤٣

ال�شكل ()٤٣

بهذا نكون قد انتهينا من �إعداد ال�شفافية اخلا�صة بالت�صميم.

ال�شكل ()٤٤

مجــال الطباعة

ال�شكل ()٤١
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هذه القوالب توجد جاهزة يف املكتبات وحم�لات بيع الأدوات الفنية على �شكل
�إط��ارات خ�شبية خمتلفة املقا�سات ،ميكن معرفة خطوات �إع��داد ال�شبلونة بالعودة
للخطـوات (� )4-1ص (.)٤٩

1ـ	
2ـ	

3ـ	
4ـ	

خطوات العمل:

جنفف القالب بعد �إعداده بوا�سطة املجفف.
ندخ��ل �إل��ى معم��ل الطباع��ة ونطف��ئ الإ�ض��اءة ونعم��ل
فق��ط عل��ى الإ�ضاءة احلم��راء اخلافتة ونق��وم بو�ضع مادة
احل�سا���س عل��ى الإط��ار مع مالحظ��ة عدم و�ض��ع القالب
على �أي �س��طح وبا�ستخدام الإ�سكويجي نقوم بتوزيعها
ال�شكل ()٤٥
على �س��طح ال�شا�ش��ة احلريرية كما يف ال�ش��كل (,)٤٥
وتنظيفه من اخللف من تر�سبات مادة احل�سا�س بوا�سطة الإ�سكويجي.
نقوم بتجفيف القالب بوا�سطة املجفف دون ت�شغيل �أي �إ�ضاءة.
ن�ض��ع ال�ش��فافية فوق ال�صندوق عل��ى الغطاء الزجاجي
يف الو�س��ط ون�ض��ع عليها ال�ش��بلونة املدهون��ة باملادة
احل�سا�س��ة ،ونحر���ص �أن تك��ون ال�ش��بلونة عل��ى
الت�صمي��م يف الو�س��ط ،ون�ض��ع عليها قطع��ة من الورق
الأبي���ض املت�ين وعليه ثق��ل حتى ن�ضم��ن عدم وجود
ال�شكل ()٤٦

6ـ	

7ـ	
8ـ	

ال�شكل ()٤٧

ال�شكل ()٤٨

مجــال الطباعة

5ـ

�أماك��ن مرتفع��ة ينفذ منه��ا ال�ضوء.كما يف ال�ش��كل ( ،)٤٦ثم نقوم بت�ش��غيل الإ�ضاءة
البي�ضاء املوجودة داخل ال�صندوق ملدة ما بني  2و  3دقائق.
نقوم بغ�سل القالب بوا�سطة جريان املاء حتت ال�صنبور حتى تزال كافة امل�ساحات التي
تتعر�ض لل�ضوء حتى ي�ضبح القالب كما يف ال�شكل (.)٤٧
نرفع القالب للأعلى يف ال�ضوء لرنى �إن كانت هناك م�سامات مل تقفل يف املناطق التي ال
نريد �أن ينزل منها اللون �إذا الحظنا وجود فتحات ن�ضع عليها من املادة احل�سا�سة مرة
�أخرى وبوا�سطة امل�ساحة اخل�شبية املثبتة بقطعة من البال�ستيك (الإ�سكويجي) لأنه �أ�سهل
يف احلركة ،وهنا ال يهم �إذا كان املكان م�ضاء لأننا نرغب يف �أن جتمد املادة ب�سرعة.
ن�ضع �شريط ال�صق من جميع اجلهات على ال�شبلونة من الأطراف الداخلية واخلارجية ،ومهمة
هذا ال�شريط عزل الأطراف ليحول دون دخول اللون حتت الإطار مما ي�ؤدي لتلف العمل.
�إذا كان لدينا كمية كبرية من القم�صان التي نرغب يف طباعتها يجب علينا �أن نثبت
القالب على طاولة م�ستوية بوا�سطة مف�صالت متحركة كما يف ال�شكل (.)٤٨

61

الوحدة الثالثة

62

9ـ	 نقوم بــرفــ��ع القالـ��ب ونـ���ضع حتت��ه القمي�ص املراد الطباع��ة عليه ،ون�ضع الل��ون يف �أعلى
القال��ب ،ثـ��م نب��د�أ يف �سحــ��ب
اللـــ��ون بوا�سطة (الإ�سكويجي)،
كما يف ال�شكل (.)٤٩
10ـ	 نقوم بـرفـع القالب ون�شاهد النتيجــة
كــمــا فــي ال�شكــل (.)٥٠
ال�شكل ()٤٩

ال�شكل ()٥٠

نشـاط ()4

فلنظهر قدراتنا الفنية لمعلم التربية الريا�ضية في ترقيم المالب�س الريا�ضية،
ولنطبع �شعار للمدر�سة على هذه المالب�س .وبنف�س الطريقة ال�سابقة نحاول
خا�صا بنا على حقيبتنا المدر�سية.
�أن نطبع �شعا ًرا ًّ

مالحظة:

ميكننا �أن نطبع ب�أكرث من لون ،فقط علينا ا�ستخدام �أكرث من قالب ،فلنتعاون مع زمالئنا
يف الف�صل لإنتاج عدة قوالب ،ويف الن�شاط الآتي �سوف نتعلم كيف نطبع ب�أكرث من لون.
نشـاط ()5

الطباعة ب�أكثر من قالب ،الحظ ال�شكل رقم (.)٥١

تعاون مع زمالئك في عمل هذه القوالب.

ال�شكل ()٥١

نشـاط ()6

�س /1هل ن�ستطيع �أن نطبع ت�صمي ًما به �أكثر من لون بقالب واحد؟

انظر �إلى التجربة الآتية ،و�صمم قوالب طباعية جديدة بالإ�ستيكر الال�صق �أو �أي
و�سيط لتنفيذ قالب طباعي مبتكر.
الحظ �أننا هنا ا�ستخدمنا الإ�ستيكر الال�صق لر�سم العنا�صر املطبوعة ،و�سوف نقوم
بالطباعة خم�س مرات على نف�س اخللفية.

1اخلطوة الأولى طباعة احلرف (.)I2اخلطوة الثانية طباعة �صورة القلب.3اخلطوة الثالثة طباعة القو�س.4اخلطوة الرابعة طباعة كلمة (.)SAUDI ARABIA5-اخلطوة اخلام�سة طباعة رمز اململكة العربية ال�سعودية (ال�سيفني والنخلة).

مجــال الطباعة

نالح��ظ �أن هذا الت�صميم يحتوي عل��ى �أكرث من لون فهو يحتوي
على الألوان الأ�سود والأحمر والأزرق والربتقايل والأخ�ضر ،لذلك
عند طباعة مثل هذا الت�صميم بكافة �ألوانه نحن نحتاج �إلى �أن نعمل
قالبًا لكل لون ،ويف هذه احلالة نحن نحتاج �إلى خم�سة قوالب.
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ال�س�ؤال الأول:
�ضع عالمة (✓) �أمام العبارة ال�صحيحة ،وعالمة (✗) �أمام العبارة غري ال�صحيحة
فيما ي�أتي:
( )
			
 -1تعود �أ�صول الطباعة بال�شا�شة الحريرية �إلى اليابانيين.
-2ت�ستخدم طباعة ال�شا�شة الحريرية في مجاالت وا�سعة كطباعة المل�صقات
( )
							
التجارية والإعالنات الكبيرة.
 -3تعد طريقة الطباعة بال�شا�شة الحريرية من الطرق اليدوية والآلية في نف�س الوقت) ( .
( )
				
 -4يمكن طباعة ت�صميم واحد ملون بقالب واحد.
ال�س�ؤال الثاين:
اخرت اجلواب ال�صحيح فيما ي�أتي:
 -1الحبر الم�ستخدم في الت�صميم للطباعة بال�شا�شة الحريرية:
� ألوان الحرير  .الحبر ال�شيني�  .أي حبر يت�أثر بالماء.
 -2طور الأمريكيون الطباعة بال�شا�شة الحريرية من خالل دهن المناطق التي ال يرغب بخروج
اللون منها بمادة:
 الإ�سكويجي.
 الجيالتين.
 ال�شبلونة		.
�-3إ�ضاءة معمل الطباعة ال بد �أن تكون:
 حمراء خافتة  .خ�ضراء خافتة�  .إ�ضاءة بي�ضاء.
� -4إذا كان لديك ت�صميم يحتوي على حروف و�أ�شكال بــ � 4ألوان ،ف�إننا نحتاج �إلى:
 قالب واحد فقط لكامل ال�شكل  .قالبين ،واحد للأ�شكال وواحد للحروف.
� أربعة قوالب ،قالب لكل لون.

المشروع الفصلي
مجــال الطباعة
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أه
د
ا
ف
ا
لمشروع الفني

 -1تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطالب/ـة.
 -٢دمج بني املجاالت الفنية التي مت درا�ستها خالل الف�صل الدرا�سي وتطبيقها يف
امل�شاريع الفنية لدى الطالب/ـه.
 -٣تبادل اخلربات الفنية بني الطلبة يف امل�شاريع الفنية اجلماعية.
 -٤دعم االجتاهات الإيجابية لدى الطالب نحو الإبداع والتفكري الإبداعي.
� -٥إك�ساب الطالب/ـة القدرة على ر�سم ت�صاميم �إبداعية للتعبري عن م�شكالت �أو ق�ضايا
�أو �أفكار وم�شاهدات حياتية.
 -٦مناق�شة العالقات يف القيم الت�شكيلية املتوفرة يف الأعمال الفنية التي ينتجها الطالب/ـة.
 -٧التعبري عن االنفعاالت الوجدانية ,ومالحظة املعاين التعبريية يف ال�شكل واللون
والتج�سيم يف العمل الفني.
� -٨إك�ساب الطالب/ـة مهارات التخطيط والتفكري للم�شاريع الفنية.
� -٩إك�ساب الطالب/ـة القدرة على الت�شكيل باخلامات املتعددة يف الإنتاج الفني.

ا�شتمارة تنفيذ امل�شروع الف�شلي

ا�شم الم�شروع
فكرة امل�شروع

نوع
امل�شروع

-

اهداف امل�شروع

فــردي

-

جـمـاعـي

تخطيط فكرة العمل

و�شف امل�شروع
اخلامات والأدوات
مراحل تنفيذ امل�شروع
طرق اإخراج وعر�ض امل�شروع
قيمة امل�شروع اجلمالية والنفعية

التقومي:
النقد الفني والتقييم:
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اأ�سباب عدم التنفيذ:
ُنــفذ

مل ُينـفـذ

....................................
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مـــــراجع الفصل األول
املراجع العربية
 -1ح�س��ني� ،إينا���س )2005( ،الطبعة الأولى� ،أثر الفن الإ�س�لامي على الت�صوير يف ع�صر النه�ضة،
دار اجليل ،بريوت ،لبنان.
 -2ريا���ض ،عب��د الفت��اح2000( ،م) الطبعة الرابعة ،التكوين يف الفنون الت�ش��كيلية ،جمعية معامل
الألوان ،القاهرة ،م�صر.
 -3عرفات� ,آمال حمدي (2004م) طباعة املن�سوجات.
 -4ماهر� ,سعاد حممد1986( ,م) الفنون الإ�سالمية ,الهيئة امل�صرية العامة للكتاب.
 -5حممود ،مهدي ال�سيد ،علم نف�سك اخلط الكويف ،دار الف�ضيلة ،القاهرة ،م�صر.
 -6الدري�س��ة ،حمم��د عبد اهلل2005( ،م) الطبعة الأولى ،الر�س��م احلر والزخرف��ة واخلطوط ،مكتبة
املجتمع العربي للن�شر ،عمان ،الأردن.
 -7ال�صابغ� ,سمري1988( ,م) الفن الإ�سالمي ,دار املعرفة ,بريوت ,لبنان الطبعة الأولى.
 -8املو�سوعة العربية العاملية1996( :م) م�ؤ�س�سة �أعمال املو�سوعة للن�شر والتوزيع .اجلزء الرابع.
مراجع �أخـــــرى
 -1روائ��ع م��ن جمموعة الفنون الإ�س�لامية مبتحف اللوف��ر (2006م) ،معر�ض للهيئة العليا لل�س��ياحة،
�شركة املدينة املنورة للطباعة والن�شر ،جدة.
 -2جملة احلج والعمرة ،العدد احلادي ع�شر ،ذو القعدة (1426هـ).
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الوحدة األولى :مجال الخزف
موا�ضيع جمال اخلزف:
املو�ضوع ( :)1خزفياتي عربية.
املو�ضوع( :)2هوية اخلزف العربية.

م��ن خ�لال مرورنا يف ال�س��نوات املا�ضية عل��ى خربات متنوعة يف جمال الت�ش��كيل بخامة
الط�ين ،تعرفن��ا على الكثري من املعلومات ,فكان �أهمها �أن عرفنا فخاريات بالدنا كونها من
�أه��م عنا�صر الرتاث ال�ش��عبي ال�س��عودي ،فاخلزف من �أهم الفن��ون (القدمية احلديثة) حيث
عُ ��رف من��ذ الع�ص��ور الأولى يف تاريخ الب�ش��رية ،لذا مل يندثر ومل ينته ه��ذا الفن يف تطوره
فظل ي�س��تجيب للتطورات احلياتية لأنه من الأدوات املهمة للحياة اليومية� ،إذ �أ�صبح اليوم
فرعًا مهمًّا وحيويًّا من فروع الفنون الت�شكيلية.
لق��د اهت��م خ�براء الآثار مبتابعة تط��ور �صناعة اخلزف ,الت��ي تنوعت �أ�ش��كاله ما بني فخار
وخ��زف ,فمن خالله ا�س��تطاعوا فهم احل�ض��ارات ومعرفة مراحل تطويره التي تك�ش��ف عن
تفكري ومهارة �صانعيه ,وقد مر جمال اخلزف بعدة مراحل وم�سميات من �أهمها:
1مرحل��ة الفخ��ار البدائ��ي :حيثبدائي��ات الت�ش��كيل الإن�س��اين
بخامة الطني ,فقد كان ت�ش��كيله
وتعامل��ه م��ع ه��ذه اخلام��ة ,وليد
احلاج��ة وط��رق ت�ش��كيله كان��ت
يدوية بدائية ,ال�شكل (.)١
ال�شكل ( :)١مناذج من الفخار البدائي.

مجــال الخزف

مجال الخزف
الموضوع األول

خز
ف
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نشـاط ()1

(ندون �أهم مميزات ال�شكل البدائي من حيث� :سماكة اجلدران ونعومة اخلامة و�شكل الهيئة
اخلارجية).
ال�سماكة

اخلامة

الهيئة اخلارجية

فخار �شعبي:
بعد ما ا�س��تقر الإن�س��ان وكرثت خرباته ,نتيجة تعداد ممار�ساته وجتاربه ,جاءت �أ�شكاله
�أك�ثر اتزا ًن��ا ,حيث نالحظ �أن طرق ت�ش��كيله لأوانيه دخل فيها بع���ض الأدوات والأجهزة
الب�سيطة التي تُعينه على �إتقان ال�شكل ،مثل عجلة الدوالب والقوالب اجل�صية.
والفخ��ار ال�ش��عبي يُ�ش��كله احلرفيون من �أفراد �ش��عب ما ،ب�أ�ش��كال له��ا خ�صو�صية املكان
والتي تت�ضح من خالل �شكلها وزخارفها ،فهي خا�صة بهم حتمل طابعهم الذي مييزهم ،حيث
تختلف باختالف املنطقة.

ال�شكل ( :)٢مناذج من الفخار ال�سعودي.

مجــال الخزف

لذا كان لدينا �أ�شكا ًال متنوعة يف هيئتها وزخارفها ،فللمدن العربية فخارها ال�شعبي الذي
مييزها عن غريها فعلى �سبيل املثال:
فخار �شعبي �سعودي:
ميتاز بوظائفه النفعية ،فقد �شُ كل ال�ستخدامه يف احلياة اليومية ،لذا جاءت الأ�شكال غالبًا
خالية من الزخارف الوا�ضحة ,وجنده ابتعد عن التقنيات الزخرفية التي عرفها الفنان امل�سلم.
وم��ن القط��ع الفخاري��ة امل�ش��هورة يف الرتاث ال�ش��عبي ال�س��عودي ,ال�ش��كل ( )٢الأزيار
والدوارق ,واملباخر وفناجني القهوة.

79

الوحدة األولى
80

فخار �شعبي مغربي:
امت��از باهتمام��ه بالناحي��ة النفعية ,فكان من �أه��م الأواين هي القطع امل�س��تخدمة يف احلياة
اليومية ،مثل القدور اخلا�صة بالطهي ،كما �أنه مل يهتم كثريًا بالزخارف على ال�سطح ،فغالبًا
م��ا كان��ت ال�س��طوح خالية من �أي مالم���س �أو زخ��ارف �أو تنوع يف الأل��وان ،حيث جند �أن
الفخار املغربي ال�ش��عبي اكتفى بالطالء الزجاجي ال�ش��فاف ,لأنه ي�ساعد على حفظ ال�سوائل
ال�شكل (.)٣

ال�شكل ( :)٣فخاريات �شعبية من املغرب.

ومن �أهم ما مييز اخلزف ال�شعبي املغربي ,تلك القدور والأواين ذات الأغطية املرتفعة
واملخروطية ال�شكل.
-2فخ��ار �ش��عبي م�ص��ري :ا�ش��تهر الفن ال�ش��عبي امل�ص��ري؛ بالقل��ل والأواين والعرائ���س
ال�ش��عبية املجردة ,وامتاز يف ت�ش��كيله ب�سماكة جدرانه نوعًا ما ،كغريه من اخلزفيات
ال�شعبية ،ومن �أ�شهر الفخاريات ال�شعبية (�شبابيك القلل) امل�شهورة بالتثقيب ,والتي
عرف��ت يف الفن الإ�س�لامي ك�أهم التقنيات الزخرفية الت��ي ابتكرها الفنان امل�صري يف
ذلك الوقت ,ال�شكل (.)٤

الفخار البدائي:
الفخار البدائي وطريقة ت�شكيله يدويًّا؛
حيث هيئته ت�أتي عن طريق عملية �ضغط
حجر �أو �أي خامة ت�ساعد يف جتويف الكتلة
الطينيـــة ,فكــان �سببًا لت�شابــه الأ�شكـال,
و�سماكة اجل�سم ,نتيجة عدم توافر �أدوات
ال�شكل ( :)٥فخار بدائي يت�ضح �سماكة جدرانه.
لرتقيق اجلدار ،مع قلة �إمكانات وخربة يف
عملية الت�سوية ,فكثريًا ما كان ي�ستعمل �أوانيه دون ت�سوية ,ال�شكل (.)٥

مجــال الخزف

وب�صف��ة عام��ة؛ نالح��ظ �أن �س��ماكة
اجل��دران يف الفخ��ار ال�ش��عبي ,م��ع ع��دم
االهتم��ام كث�يرًا بالأ�س��اليب الزخرفي��ة
املتنوع��ة ،والط�لاءات الزجاجية امللونة,
من �أهم �سمات الفخار ال�شعبي.
وبذل��ك نالح��ظ �أن الفخ��ار واخل��زف
ال�شكل ( :)٤فخار �شعبي.
ال�ش��عبي العرب��ي ,ل��ه موا�صف��ات عدي��دة
انت�ش��رت عل��ى �أ�س��طحه ومتيزت بها خطوطه اخلارجي��ة ,حيث حافظ على طابع م�س��تقل به،
فيميزه عن غريه من خزفيات باقي الدول الإ�سالمية غري العربية.
لنقارن ون�س��تنتج بالر�ؤية ,مدى تطور ال�ش��كل اخلزيف ما بني بدائي و�ش��عبي ,و�إ�سالمي
عربي فلنتفح�ص الآتي:
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الفخار ال�شعبي العربي:
الفخار ال�ش��عبي العربي يت�ضح خلوه من الزخارف ال�س��طحية ,واالهتمام بتوازن ال�ش��كل
اخلارجي ,مع ترقيق �سماكة اجلدران نوعًا ما نتيجة التنفيذ بوا�سطة عجلة الدوالب ,لت�ساعد
على االتزان يف �أبعاد �أجزاء اجل�سم ،ال�شكل (.)٦
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ال�شكل (� :)٦شعبي عربي ويت�ضح قلة �سماكة اجل�سم نتيجة ا�ستخدام عجلة الدوالب.

الفخار الإ�سالمي العربي:
الفخار واخل��زف الإ�سالمي العربي ,يظهر
تفنن اخل��زاف يف الأل ��وان والزخرفة واملهارة
الظاهرة من خالل رقة �سماكة اجلدران ,كما متيز
يف �ألوان الطالء الزجاجي خا�صة اللون الأزرق
الإ�سالمي ،ال�شكل (.)٧

ال�شكل ( :)٧فخار وخزف �إ�سالمي عربي رقة يف
ال�سماكة ودقة يف الأداء وو�ضوح لطابع عربي مميز.

مجــال الخزف

اخلزف العربي املعا�صر:
متي��ز بالر�ش��اقة يف �ش��كله ورق��ة جدران��ه ودقة عنا�ص��ر زخرفت��ه ,كما حافظ عل��ى الهيئة
اخلارجية ,التي �أ�صبحت �سمة للفخار واخلزف العربي ,وهي اتزان الأبعاد ،ال�شكل (.)٨
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ال�شكل (� :)٨أ�شكال من اخلزف العربي املعا�صر ويظهر االهتمام بعنا�صر الزخرفة الإ�سالمية.

ومن هذا العر�ض ممكن �أن ن�ستنتج مفهوم ل�شكل اخلزف العربي فنقول:
هو جمموعة الأ�ش��كال الفخارية واخلزفية ذات الطابع العربي املميـ��ز مــ��ن حيث :الهيئـ��ة
يف ال�ش��كل اخلارجي ,وت�س��اوي رقة �س��ماكة اجلدران ,ومهارة التنفيذ ,وتنا�س��ق الأجزاء
م��ن خ�لال موزون الأبعاد� ,أم��ا نوعية عنا�صر الزخرفة فهي امل�س��توحاة م��ن البيئة العربية,
وعنا�ص��ر الزخرف��ة الإ�س�لامية ,ومن �أهمها احلرف العربي والأ�ش��كال الهند�س��ية والنباتية
واخلطوط الت�شكيلية.
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كل ذل��ك يو�ض��ح مه��ارة
اخلــ��زاف ويت�ضـ��ح مـــ��دى
خرباته ال�س��ابقة ,ووظيفتها
مبا يتالءم وهويته و�شخ�صيته
العربي��ة الت��ي حافـ��ظ عليها،
ال�شكل (.)٩

ال�شكل ( :)٩موا�صفات ال�شكل اخلزيف العربي ومدى �إتقان موزون الأبعاد.

ومن ال�شكل �أع�لاه يت�ضح مهارة و�إتقان اخل��زاف ,ونالحظ
قدرته على تنفيذ �سماكة رقيقة جدًّ ا جلدران ال�شكل اخلزيف ,مع
حر�صه على ا�ستخدام طريقة التذهيب ,الذي ي�ضفي رونق ًا للآنية,
وقد تناوله بحذر �شديد.
ومم��ا �س��بق يت�ضح كيف تطورت �أ�ش��كال وهيئ��ات الفخار قدمياً,
م��ن حي��ث التقني��ة اليدوية وال�ش��كل و�س��ماكة اجل��دران ,وكيف
�أث��رت املحاوالت املتكررة ,لإك�س��اب اخلربات املتنوعة تدريجيا
حتى و�صل لتقنيات ت�شكيلية متطورة ومتنوعة ,فا�ستخل�ص تقنيات
حديثة يف عملية البناء ويف الزخرفة و�س��اعدته يف ذلك الأدوات
والأجه��زة املتطورة كالعجلة وقوالب اجلب���س لالبتكار ال�ش��كالن
(.)١١ ،١٠

ال�شكل ( :)١٠عجلة الدوالب.

ال�شكل ( :)١١القوالب اجل�صية.

ال ب��د �أن نع��رف �أه��م املوا�صفات امل�ش�تركة بني املناط��ق العربية ,من حيث ال�ش��كل وخطوطه
اخلارجي��ة ,و�س��ماكة جدران��ه ,ودق��ة الإتق��ان فيه��ا ومقارنتها ،وعلي��ه جنمع �ص��ور الفخاريات
وخزفيات بع�ض الدول العربية.
ال�صورة

البلد

اخلطوط اخلارجية

�سماكة اجلدران

مجــال الخزف

نشـاط ()2
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ويف كل الأح��وال يبق��ى متي��ز ال�ش��كل النهائ��ي وطابعه عائ �دًا للمكان والبيئ��ة ,فاجلزيرة
العربي��ة عل��ى �س��بيل املث��ال له��ا طابع مميز مييزه��ا عن غريه��ا ,يتجلى من خالل خط ال�ش��كل
اخلارجي والزخارف واملالم�س ال�سطحية والألوان املتنوعة اخلا�صة بكل منطقة.
فمن��ذ ع�ص��ر الر�س��ول  ,ويف املدين��ة املن��ورة وحتدي �دًا يف منطقة الرب��ذة الواقعة يف
جنوب �ش��رق املدينة املنورة ,كان ي�ش��كل الفخار من طينة املنطقة ذاتها التي عرفت بلونها
الأبي�ض املائل لال�صفرار ,حيث كانت هيئة الأ�ش��كال يف عهد الر�س��ول  ,تت�ش��ابه حلد
كب�ير وفخ��ار الع�صر الأموي ,من حيث النوعية والنفعية فكانت :اجلرار الكبرية ,الأباريق,
الأطباق ,القدور ،وقد لوحظت زخرفة هذه القطع بطريقة احلز على الأ�سطح اخلارجية.
وم��ن خ�لال ما عُ رث عليه يف حفريات هذه املنطقة ,جند �أن الأ�ش��كال يف ت�ش��كيلها تعتمد
�أي�ضً ا على �ضرورة تنا�س��ق الأجزاء وموزون الأبعاد فيها ،حيث ظهرت روائع مهارة ال�صانع
وعبقريته ,فقد عرف الت�ش��كيل اليدوي بعجلة الدوالب والت�شكيل بالقوالب ,مع االهتمام
بعملية ت�س��اوي ال�س��ماكة للجدران ,مع دقة متناهية يف نعومة وت�ساوي ال�سطح مع احلر�ص
على �أن تكون �أ�شكالهم فيها ر�صانة التماثل والتوازن يف جميع الأجزاء.
ورمب��ا كان حر�ص��ه عل��ى االت��زان ,نابع من خ�لال كرثة ت�أمالته مل��ا حوله ,كم��ا �أمره اهلل
ف�أولها �أجزاء الإن�سان واتزانها وتطابق اجلزء الأمين بالأي�سر يف منتهى الدقة من رب العباد،
وم��ا ذل��ك �إال م�ؤثر غري مبا�ش��ر لت�أث��ره بعقيدته الت��ي تظهر يف منتجات جمي��ع جماالت احلياة
ف�أن�صاف ال�شكل ال بد �أن تكون متطابقة ال�شكل ( .)١٢

مجــال الخزف

و يتبادر للذهن �س�ؤال:
من �أين لأهل الربذة باملدينة املنورة كل هذه اخلربة والدقة يف التنفيذ؟
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والإجابة؛ �أن املنطقة واقعة على طريق احلج بني العراق والديار املقد�س��ة .فكان احلجيج
يجلب��ون �أوانيه��م الفخارية واخلزفية من �ضمن حاجياتهم ,وقد يبيعوها �أو يرتكوها فتحققت
الفائ��دة م��ن خالل تبادل اخلربات ,فع��رف �أهل املدينة الكثري من طرق الت�ش��كيل وطوروا
�صناعتهم اخلزفية وفق ذلك.
�أم��ا يف بالد ال�ش��ام متيزوا ب�إنتاجه��م املحلي اخلا�ص بهم ,خا�ص��ة يف مدينة (الرقة) التي
�س��ميت بالعا�صم��ة ال�صيفي��ة لعدد م��ن خلفاء بني العبا���س ( 170ـ  193ه �ـ) ,فامتاز خزفهم
بالدق��ة وامله��ارة يف الت�ش��كيل ,كم��ا كان��ت زخارفهم بارزة على ال�س��طح ,و�أغل��ب �أوانيهم
ه��ي الأطب��اق الكب�يرة والأواين املرتفعة ذات اخل�صر ال�ضيق من الو�س��ط ,وامل�ش��كل بعجلة
الدوالب ,وامتازت �أر�ضية الأج�س��ام بلونها الأبي�ض وعنا�صرها الزخرفية ,التي تنوعت ما
بني الر�س��وم الآدمية واحليوانية ،كما عند الفنان امل�س��لم يف باقي الأقطار غري العربية وكذا

الوحدة األولى

امت��ازت �ألوانه��م بالط�لاء الأزرق املائل عل��ى الأخ�ضر (الف�يروزي) و�أبدع��وا يف الألوان
الرباقة ,واملذهبة ,خا�صة جمال الربيق املعدين ال�شكل (.)١٣
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ال�شكل (� :)١٣ألوان طالء الفخار.

ونالحظ �أن هذه املوا�صفات تتواجد �أي�ضً ا يف خزف مدينة الف�سطاط مب�صر ,وذلك لأنهم
توجه��وا �إل��ى بالد ال�ش��ام وحتديدًا مدينة الرق��ة ،فكان تبادل اخلربات الفني��ة دليل على �أن
اجلزيرة العربية ,تتحد يف �سمات و�صفات م�شرتكة كثرية جتعلنا نقول �إن هناك فخار عربي
بطابع عربي.
�أم��ا يف الع��راق فا�ش��تهروا بت�ش��كيل اجل��رار الكب�يرة وامل�س��ارج املتنوع��ة والأواين
ال�صغرية ،وجدير بالذكر �أن طينتهم كانت خالية من ال�شوائب ,مما جعل �أ�سطح الأ�شكال
ناعمة بعد الت�س��وية .و�ألوانهم غالبًا حم�صورة يف الأ�س��ود والأحمر والأبي�ض ,وهذا يعني
ا�ستخدامهم (�أك�سيد املنجنيز ـ احلديد ـ الزنك والق�صدير) كونهم امل�سبب الوحيد لإيجاد
ه��ذه الأل��وان� ،أم��ا عنا�صر زخرفته��م فكانت ما بني هند�س��ية يف هيئة خط��وط متموجة �أو

الأدوات والخامات:
�شريحتني من الطني مقا�س � 30×30سم� ,أواين متنوعة العمق ,عجلة ت�سطيح (فرادة)
�سطح م�ستو مغلف بقما�ش قطني ,ديفر خزف� ,إ�سفنج ,فر�شاة ,بخاخ للماء.
خطوات العمل:
�شرح كيفية اال�ستفادة من الأواين املتنوعة العمق ,وعالقتها بال�شكل اخلزيف النهائي,
فمن خاللها ميكن �أن نح�صل على �أ�شكال متقنة يف �أجزائها و�أ�سطحها ورقيقة يف
�سماكتها.
نتخري �إناءين من الأواين ذات عمق متو�سط.
نطابق فوهة الإناءين املختلفني �أو املت�ساويني يف ال�شكل.

مجــال الخزف

م�ستقيمة� ,أو وحدات نباتية يف هيئة �أغ�صان الأ�شجار ,وبع�ض الكتابات العربية املتمثلة يف
عبارات ,مثل( :ا�ش��رب هنيئًا مريئًا واحمد الذي جعله عذبًا فراتًا) (كُ ل وا�ش��كر) وبهذه
العبارات نكون و�صلنا لفهم وتفهم خ�صو�صية ال�شكل العربي ,حيث ميكننا �أن نقوم بت�شكيل
�آنية خزفية لها طابع عربي ،م�س��تفيدين من خربات كل من �س��بقنا ومبتكرين �أ�سهل الطرق
و�أ�سرعها للح�صول على �إناء خزيف متقن ,ذا �سماكة رقيقة و�سطح م�ست ٍو و�أجزاء مت�ساوية،
ويف النهاي��ة يذكرنا ب�أننا منتجون خلزفيات ب�أ�س��لوب عرب��ي معا�صر ,ولإنتاج �إناء خزيف ذا
طابع عربي ب�أب�سط الطرق والإمكانات نتبع الآتي:
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نالحظ ال�شكل النهائي الذي ظهر لنا فهو ال�شكل املبدئي للإناء املراد تنفيذه.
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ال�شكل ( :)١٤التماثل يف الأ�شكال الفخارية.

نبد�أ يف فرد �شرائح الطينة لنزيد من ت�سطيح �سماكتها حيث ال تقل عن ن�صف �سم.

مجــال الخزف

اخلطوة الأولى :ننقل ال�شريحة �إلى داخل الإناء العميق ,بعد و�ضع القما�ش داخله ,و�إزالة
الزوائد عن فوهة الإناء .
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اخلط��وة الثاني��ة :تكرار العملية يف الإناء الآخر ,مع خد���ش فوهة اجلز�أين ,وو�ضع ال�س��ائل
الطيني ومطابقة الفوهتني ومتا�سهما واختيار مكان فتحة الفوهة.

اخلطوة الثالثة :اختيار مكان فتح الفوهة ,لإ�ضافة و�إكمال الت�صميم� ,سواء بطريقة احلبال �أو
ال�شرائح ,وت�شطيب ال�سطح من ال�سماكة واملتانة ،ثم �إزالة �أي نتوءات �سطحية ,وترتك
الأعمال مغلفة باحلافظات البال�ستيكية لإمتام زخرفتها يف الدر�س القادم.
حلول لإكمال الت�صميم من خالل �إ�ضافة عنق مرتفع �أو منخف�ض له� ,إما بال�شرائح �أوباحلبال،
ال�شكل (.)١٥
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ال�شكل ( :)١٥مناذج حللول ا�ستكمال الت�صميم.

نشـاط ()3

لإكمال جماليات ال�شكل اخلزيف ,ال بد من �إ�ضافة مل�سات وتقنيات زخرفية ,ل�سطحه مع �ضرورة
مراعاة مالئمة ما �سوف تختار من عنا�صر زخرفية و�أ�ساليب لتطبيقها ,مع ال�شكل النهائي املنتج.
ما هي الأ�ساليب والعنا�صر الزخرفية التي تالئم �سطح املنتج اخلزيف ذو الطابع العربي؟
-1
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......................................................................................................................................................
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الهوية العربية في ال�شكل الخزفي:
تنوع��ت الأعم��ال الخزفي��ة ف��ي �أ�س��اليب تنفيذها وط��رق بناء �أ�ش��كالها ,ونوعي��ة زخرفة
�س��طوحها ,وبت�أمل هذه الأعمال تت�ضح لنا الأ�س��اليب التقنية الخا�صة بالخزافين والتي تميز
طاب��ع ك ًال منه��م عن الآخ��ر ,فنتعرف على هويتهم و�ش��خ�صياتهم الفنية م��ن خالل مجموعة
�أعمالهم.
وعلي��ه فم��ن هيئ��ة الأعمال الفنية وطابعها و�ش��كلها العام؛ يمكن �أن نتع��رف على �أن هذه
المجموعة تابعة لمدينة ما �أو دولة ما ,لذا كان مهم جد ًا �أن يهتم الفنانون والخزافون بهذه
النقطة ,ويعرفوا �ضرورة و�أهمية معنى الهوية العربية في �أعمالهم الفنية عامة ,وفي ال�شكل
الخزفي على وجه الخ�صو�ص.
مفهوم الهوية العربية:
�إن الهوية هي لي�س��ت �ش��يء مح�سو���س ن�ضع �أيدينا عليه ،بل هي معنى ,يحُ دد من خالل
الدين والوطن ,فعلى �سبيل المثال:
بالدنا المملكة العربية ال�سعودية هويتها (�إ�سالمية عربية).
�إذًا في الفن البد �أن نذكر �أن الهوية الفنية هي :ذاك الطابع الأخير الذي يظهر على هيئة

مجــال الخزف

مجال الخزف
الموضوع الثاني

هو ي
ة
ا
ل
خ
زف العربية
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العمل الفني العام ,وهي االنطباع والإح�سا���س الذي ي�صلنا كم�ش��اهدين من خالل جزيئات
العم��ل م��ن حيث :عنا�صر زخارفه وخطوطه الخارجية �إن كان مج�س �مًا ,و�ألوانه ومالم�س��ه
ال�س��طحية .ف��كل هذه الجزيئات �إن تواجدت على �س��طح العمل الفن��ي وكانت م�أخوذة من
�أ�صول عربية ,حتمًا �ستجعلنا نطلق عليها حكم ب�أنها �أعمال ذات طابع عربي �أو هوية عربية.
نشـاط ()1

م��ن خ�لال مفهوم الهوي��ة العربية ,نزخ��رف الأواين املوجودة �أمامنا مب��ا يجعلها ذات هوية
وطابع عربي ,ال�شكل (.)١٦

ال�شكل (� :)١٦أواين خزفية.

�أهمية اكتمال زخرفة �سطح ال�شكل الخزفي بما يالئم هيئته وطابعه:

نشـاط ()2

�سنجمع بع�ض ال�صور لعنا�صر زخرفية تتالءم مع زخرفة �أ�سطح الأعمال اخلزفية ذات الطابع
العربي ,ون�صنفها يف اجلدول الآتي:

مجــال الخزف

رغ��م جم��ال الأ�ش��كال المنفذة في الدر���س الما�ضي م��ن خالل خطوطه��ا الخارجية ودقة
تنفيذها� ,إال �أنها تفتقر لزخرفة ال�س��طح  ...فالزخرفة تزيد ال�ش��كل الخزفي جمال ,خا�صة
�إذا ما زخرف ال�شكل بما ينا�سبه من عنا�صر و�ألوان وتقنيات ,فجمال ال�سطح ورونقه يزيد
من قيمة العمل الفني ويرفع قيمته الجمالية ,كما �أن حُ �س��ن اختيار عنا�صر الزخرفة ي�س��اعد
على �إبراز هوية العمل وجماله.
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الحرف العربي والعناصر المالزمة له:
الحرف العربي من �أجمل العنا�صر الزخرفية الإ�سالمية التي تميزنا كعرب ,وتواجدها
على م�سطح �أو مج�سم فني يك�سبه خ�صو�صية متميزة عن غيره من الأعمال الفنية ,فهو
عن�صر خا�ص بالبالد العربية ,وحرف كتابنا الحكيم ,حيث نالحظ تواجد الحرف مفردًا
في بدايات بع�ض الآيات الكريمة مثل (�ص) (ن) ,ومن هنا �أ�صبح الحرف �شعار دائم
لكلمة (عربي) وبالتالي هو عن�صر يبرز الهوية �أو الطابع العربي ,ال�شكل (.)١٧

ال�شكل (� :)١٧أثر العن�صر الزخريف (احلرف العربي) على �إبراز الطابع العربي.

ا��س�ت�خ��دام ع�لام��ات الت�شكيل في
الحرف العربي كزخارف.
ال�شكل ( :)١٨ا�ستخدام عالمات الت�شكيل يف احلرف العربي
كزخارف من �أعمال الفنانة ال�سعودية ابتهاج �إدري�س.

الحركات والنقاط:

مجــال الخزف

مما �س��بق يت�ضح �أن الحرف العربي؛ �أكثر العنا�صر مالئمة لزخرفة �ش��كل خزفي ذا طابع
عرب��ي ,وال يق��ف الجم��ال عند جمال �أ�ش��كال الح��روف العربية ,بل يتبعه بجم��ال عنا�صره
المالزمة له وهي:
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ال�شكل ( :)١٩احلركات والنقاط كعن�صر زخريف.

فحركات الت�شكيل والنقاط ت�ساعد على نطق الكلمة ب�شكلها ال�صحيح.
ولكي نطبق هذه الأحرف وهذه العنا�صر المالزمة لها على الأ�سطح الخزفية ,ال بد �أن
نتخير �أحد الأ�ساليب الزخرفية على ال�سطح المتجلد.

الوحدة األولى
98

طرق تطبيق البطانات الملونة:
يطبق الت�صميم بالحروف العربية على ال�سطح المتجلد ب�أداة الحز المتنوعة ال�سماكة ,ثم
يطلى ال�سطح ب�إحدى الطرق الآتية ,والخا�صة بتطبيق البطانات الملونة كالآتي:
الغمر في البطانة:

ال�سكب بالبطانة:

الطالء بالفر�شاة:

مجــال الخزف

الر�ش بالبخاخ:
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يت��رك ال�ش��كل يتجل��د ويمك��ن بعدها و�ض��ع طبقة �أخرى م��ن البطانة بلون �آخ��ر و باتجاه
�آخ��ر ،ثم يترك لمدة خم���س دقائق ليتجلد ال�ش��كل العام جيدًا ،وفي ه��ذه الأثناء يُهذب ما
علق بالحزوز من بطانة بوا�سطة نف�س �أداة الحز ,ثم ي�صقل ب�أداة ال�صقل في اتجاه واحد �أو
عدة اتجاهات ,ويراعى �أن ال�صقل يحدث ت�أثيرات ومالم�س �سطحية تحددها اتجاه حركة
اليد ,وطريقة التطبيق ,فالر�ش يعطي ملم�سً ا مختلفًا عن التلوين بالفر�شاة مثالً ,مما يحدث
تموجً ا للألوان �أو خطوط وم�ساحات لونية عري�ضة وغير ذلك من المالم�س ال�سطحية ,مع
مالحظ��ة �أن��ه كل ما ج��ف العمل كان �صقله يعطي لمعة �أكثر ,ومن �أه��م ما يعطيه ال�صقل من
نتائج هي تلك اللمعة الهادئة التي ت�شبه الرخام �أو الحجر الأمل�س ,كما ي�ساعد ال�صقل على
�سد م�سامات ال�سطح وزيادة تما�سك جزيئات بنية الج�سم الخزفي.
مما �سبق نرى �أن ال�صقل له �إمكانات ,ويعطي جماليات لل�سطح ,ويمكن �أن ن�ستخدم
معه البطانات المتعددة الألوان ,ومن ث َّم نطبق عليها �أ�سلوب ال�صقل ,مع مراعاة �شروط
التطبيق في الأعلى.
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من الأ�ساليب الزخرفية على ال�سطح اخلزيف املتجلد تقنية ال�صقل ,نذكر الآتي:
ال�صقل

�أهم �شروط تطبيق ال�صقل

فوائد ال�صقل النفعية واجلمالية

ال�س�ؤال الأول:
�ضع عالمة (✓) �أمام العبارة ال�صحيحة ،وعالمة (✗) �أمام العبارة غري ال�صحيحة
فيما ي�أتي:
 -1الفخار ال�شعبي يت�سم ب�سماكة الجدران مع عدم االهتمام بالأ�ساليب الزخرفية) ( .
-2كانت هيئة �أ�شكال الفخار في عهد بداية الإ�سالم تت�شابه �إلى حد كبير مع فخار
( )
									
الع�صر الأموي.
( )
			
 -3كان للحجاج الأثر الكبير في تطور �صناعة الخزف في المدينة.
ال�س�ؤال الثاين:
اخرت اجلواب ال�صحيح:
 -1ات�سم هذا النوع من الخزفيات بالر�شاقة في �شكله ورقة جدرانه:
 الفخار ال�شعبي العربي  .الفخار ال�شعبي ال�سعودي.
 الفخار العربي المعا�صر.
 -2المنطقة التي امتازت ب�إنتاج فخار ذو دقة ومهارة با�ستخدام �ألوان الطالء الأزرق المائل �إلى
الأخ�ضر (الفيروزي) هي ما ي�أتي:
 الربذة  .الرقة  .الف�سطاط.

مجــال الخزف
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ال�س�ؤال الثالث:
�أكمل الفراغات الآتية بالكلمات املنا�سبة:
-1من القطع الفخارية الم�شهورة في التراث ال�شعبي ال�سعودي ، ........... ، .........
..........
-2يتميز الفخار الإ�سالمي العربي ب�ألوان الطالء الزجاجي خا�صة اللون ....................
 ............-3هي الطابع الأخير لهيئة العمل الفني العام ،وهي االنطباع والإح�سا�س
الذي ي�صل �إلى الم�شاهد.
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الوحدة الثانية :مجال الرسـم

املو�ضوع :املنمنمات الإ�سالمية.

فن املنمنمة الإ�سالمي:
ب��د�أ االهتمام بفن الر�سم يف العهد الإ�سالمي مبكرًا .وقد خدم فن الر�سم
�أغرا�ض متعددة ,ففي بداية الأمر كانت وظيفته الأ�سا�سية هي تو�ضيح جتارب
طبية �أو علمية �أو ر�سم النباتات والأع�شاب الطبية �أو �أجزاء احليوانات املفيدة.
ون�ستطيع �أن ن�سميها مرحلة الر�سوم التو�ضيحية .ويت�ضح ذل��ك من الكتب
التي ظهرت فيها ر�سومات بحجم �صفحة الكتاب عرفت باملنمنمات (�أي الر�سوم
ال�صغرية) مثل كتاب منافع احل�ي��وان الب��ن بختي�شوع وك�ت��اب احليل اجلامع
بني العلم والعمل للجزري وكتاب عجائب املخلوقات للقزويني وقد كانت هذه
الر�سوم �شارحة للمنت ومو�ضحة له.
وقد تطورت ر�سوم املنمنمات لت�شمل تو�ضيح مواقف من الق�ص�ص الأدبية ب�شكل جميل
ومعرب ,مثل ق�صة كليلة ودمنة ومقامات احلريري وغريها 00وتعرف هذه باملرحلة الأدبية،
ثم انتقل الفنان �إلى غر�ض �آخر يف فن املنمنمات هو الوظيفة الدعائية والإعالنية ،حيث
ت�شتمل هذه املرحلة بالر�سومات التي تو�ضح ال�سري والغزوات وبطوالت احلكام والأمراء

مجــال الـرسـم
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يف العهود الإ�سالمية املت�أخرة .وتعد املنمنمات التيمورية �أ�صدق مثال على ذلك� .إذ ًا يت�ضح
لنا �أن فن املنمنمة م ّر مبراحل متعددة وخدم �أغرا�ض خمتلفة ،وكان فن ر�سم املنمنمة
مرتبط ارتباط وثيق بفن الكتاب وتزيينه.
وقد ا�شتهر عدد من الفنانني يف هذا امل�ضمار منهم عبد اهلل بن الف�ضل(619هـ) الذي
كتب و�صور خمطوط يف خوا�ص العقاقري� ,ضمنه ثالثني لوحة موزعة يف متاحف عاملية
خمتلفة الآن .وم��ن �أ�شهرها منمنمة ت�صور رجلني حتت �شجرة وبينهما وع��اء يحركه
�أح��ده��م بع�صا يف ي��ده� .أم��ا يحيى بن حممود الوا�سطي ال��ذي ر�سم منمنمات مقامات
احلريري �سنة (634ه �ـ) فقد اعترب بحق �أح��د �أع�لام فن املنمنمة الإ�سالمية ,ويحتوي
كتاب مقامات احلريري على نحو مائة منمنمة ت�صور كل واحدة منها موقف من مواقف
املقامة ,وتعطي يف الوقت نف�سه �صورة للحياة االجتماعية والأزياء و�أمناط العمارة يف ذلك
الع�صر.
�إن الفنان امل�سلم ا�ستطاع �أن يحقق يف املنمنمات ر�سوم �إبداعية ,بو�ضعه العديد من
العنا�صر يف م�ساحة ال تتجاوز �صفحة كتاب مع العناية بالألوان واخلطوط والأ�شكال �أميا
عناية .وقد ا�شتهرت مدار�س يف فن ر�سم املنمنمة مثل مدر�سة بغداد ومدر�سة �سمرقند
وه��راة وغريها ...وتوجد معظم املنمنمات يف متاحف العامل ,حيث اعتربت من الفنون
الرائعة والراقية .وقد ا�ستمر فن املنمنمة �إلى وقت مت�أخر ،حيث تو�ضح ر�سوم حممد
را�سم يف اجلزائر ازدهار هذا الفن يف �شتى البقاع الإ�سالمية.

املنمنمة الإ�سالمية مرت بعدة مراحل ومدار�س ور�سمت بعدة �أ�ساليب يف
الأقاليم الإ�سالمية املختلفة ،بالرجوع مل�صادر البحث الإلكرتونية وملعرفة
املزيد عن فن املنمنمات قم بح�صر �أب��رز الفنانني الذين ر�سموا املنمنمات
واملو�ضوعات التي تناولوها.
نشـاط ()2

عزيزي الطالب/ــة ت�أمل ال�شكل رقم( )٢٠واكتب و�صف للجماليات والقيم
الفنية التي تناولها الفنان وعنا�صرها مركزا على:
 -1عالقة الرجلين الذين يمتطيا الناقتين بالرجل الواقف �أمامهما؟
....................................................................................................

 -2مظاهر الحياة االجتماعية؟
....................................................................................................

 -3م�ستويات توزيع العنا�صر؟
....................................................................................................
ال�شكل ( :)٢٠لوحة للفنان يحيى الوا�سطي

مجــال الـرسـم
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نشـاط ()3

ال�ش��كل ( )٢١ميث��ل لوح��ة ملعرك��ة
بحري��ة ق��ام بتنفيذه��ا الفنان حممد
را�سم اجلزائري مواليد 1896م.
ت�أم��ل املنمنم��ة ث��م اكتب عدة �س��طور
تب�ين وجه��ة نظ��رك ح��ول القي��م
اجلمالية يف املنمنمة و�أوجه الت�ش��ابه
واالختالف مع املنمنمات الأخرى.

ال�شكل ( :)٢١لوحة الفنان الجزائري محمد را�سم.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

مجــال الـرسـم

مجال :الرسم

تق
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م الوحدة

�ضع/ي عالمة (� )أمام العبارة ال�صحيحة ,وعالمة (� )أمام العبارة غير ال�صحيحة فيما ي�أتي:

 - 1ا�شتهرت مدار�س فنية يف ر�سم املنمنمة مثل مدر�سة بغداد و�سمرقند وهراة.
 - 2املنمنمات الإ�سالمية هي عبارة عن ر�سومات �صغرية.
 - 3من �أنواع املقامات ما ي�سمى مقامات احلريري.
 - 4اهتم فن املنمنمات بر�سم النباتات والأع�شاب الطبية.
 - 5تطورت ر�سوم املنمنمات الإ�سالمية لت�شمل تو�ضيح مواقف من الق�ص�ص
الأدبية.
 - 6اهتم فن املنمنمات بر�سم �أجزاء احليوانات املفيدة.
 - 7كانت املنمنمات تو�ضح جتارب طبية وعلمية.
 - 8بد�أ االهتمام بفن الر�سم يف العهد الإ�سالمي مبكرًا.
 - 9تو�ضح املرحلة الدعائية والإ�شهارية �سري ومغازي وبطوالت احلكام والأمراء
يف العهود الإ�سالمية املت�أخرة.
 - 10املنمنمات التيمورية �أ�صدق مثال للمرحلة الدعائية.
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(
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)
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)
)
)
)
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الوحدة الثالثة :مجال الزخرفة

املو�ضوع:الزخرفة الكتابية �آفاق عربية.

آفاق عربية

عرفنا �أن الزخرفة هي كل ر�سم يُعمل به على م�ساحة ما بق�صد تزيينها ,وقد
برع الفنان امل�سلم يف نظم الزخارف ب�أنواعها ,هند�سية �أو نباتية �أو خطية مفردة,
وقد تتداخل هذه العنا�صر لتخرج بتكوينات زخرفية مميزة تكون وحدة زخرفية
مرتابطة ت�سمى بفن «التو�شيح» �أو الرق�ش وهو ما ي�سمى بـ «الأرابي�سك».
وهو م�صطلح زخريف ملجموعة متكررة تعتمد على االمتزاج بني العن�صر النباتي
املحور والعن�صر الهند�سي وا�ستخدام احلروف العربية كذلك  -واملزاوجة بينها
وبني الأ�شكال الهند�سية والنباتية ب�أ�ساليب خمتلفة ,بعد �أن �أدرك الفنان امل�سلم
�أن اخلط العربي لي�س كبقية اخلطوط التقليدية ،بل خط ًا يحمل ر�سالة وح�ضارة
�أم���ة ،فتفنن يف تطوير اخل��ط وحمّله الكثري م��ن روحانية الر�سالة التي نقلت
�إليه حتديد ًا بلغة عربية ...فزخرف الفراغات وملئها بهيئات جمالية متنا�سقة
ت�سرتيح �إليها العني ,ومن �أ�شهر اخلطوط التي زخرف بها الفنان امل�سلم ,اخلط
الكويف ،خط الثلث ،خط الن�سخ ,خط الن�ستعليق  /التعليق (الفار�سي) ،اخلط
الديواين ،خط الرقعة ,خط الطومار ,خط الطغراء وخط الن�سخ الذي يكتب به
القر�آن الكرمي عادة ,غالب ًا لو�ضوحه وب�ساطته و�شهرته بني النا�س .كما يو�ضح
ال�شكل (� )٢٢أ�شكال خمتلفة من اخلطوط العربية.

مجــال الزخرفة
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اخلطاط ال�سعودي نا�صر امليمون

114
اخلطاطة ال�سعودية �أماين
الوهيبي

اخلطاطة ال�سعودية فاطمة ال�صرامي

اخلطاط التون�سي عامر جدو

ال�شكل ( :)٢٢مناذج زخرفية كتابية متنوعة

نشـاط ()1

اللوحات الآتية لنوعني من �أ�شهر اخلطوط العربية ،اكتب حتت كل لوحة
نوع اخلط الذي كتبت به اللوحة ...ال�شكل ()٢٣

( زخرفة خط)...........

( زخرفة خط)...........

ال�شكل ( :)٢٣مناذج لآيات من القر�آن الكرمي كُتبت بخطوط زخرفية خمتلفة

مجــال الزخرفة

وقد نفذ الفنان امل�سلم زخارفه اخلطية ر�سم ًا وحفر ًا على جدران امل�ساجد
والق�صور التي برع يف تزيينها كما يف ال�شكل (.)٢٤

115

جانب من امل�سجد النبوي يف املدينة املنورة

جانب من م�سجد قبة ال�صخرة يف القد�س املبارك

ال�شكل ( :)٢٤مناذج معمارية من الرتاث الإ�سالمي بزخارف �إ�سالمية
جمعت بني الكتابي والهند�سي والنباتي

ثم ات�سع ا�ستعمال الكتابة باخلط العربي �إلى الفنون الت�شكيلية الأخرى يف
الزخرفة فربع اخلزاف امل�سلم يف تزيني الفخار واخلزف ...ال�شكل (.)٢٥

ال�شكل ( :)٢٥مناذج معمارية من الرتاث الإ�سالمي بزخارف �إ�سالمية جمعت بني الكتابي والهند�سي والنباتي
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وحفر النجار �أجمل النقو�ش والزخارف الكتابية على اخل�شب ..ال�شكل (.)٢٦
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ال�شكل ( :)٢٦مناذج خ�شبية من الرتاث الإ�سالمي
بزخارف �إ�سالمية جمعت بني اخلطي والهند�سي والنباتي

كما طرزه احلائك ب�أ�سالك الذهب والف�ضة وخيوط احلرير على الأن�سجة املتنوعة
و�صممه �صناع ال�سجاد �أطر ًا على حوا�شي الب�سط وال�سجاجيد ال�شكل (.)٢٧

ال�شكل ( :)٢٧مناذج ن�سيجية من الرتاث الإ�سالمي
بزخارف �إ�سالمية جمعت بني اخلطي والهند�سي والنباتي

مجــال الزخرفة

كما ظهرت �أبدع النقو�ش و�أجملها على الآنية النحا�سية والف�ضية ال�شكل (.)٢٨
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�إ�سالمية جمعت بني الزخرفة اخلطية والهند�سية والنباتية
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نشـاط ()2

يف ال�شكل ( )٢٩قطعة معدنية ثمينة يف قيمتها ومكانتها لن�سجل البيانات
اخلا�صة بها يف الأ�سفل:
ا�سم القطعة ..............مكانها ..............وظيفتها� .............أنواع
الزخارف املنقو�شة عليها.............

ال�شكل (� :)٢٩صورة لقطعة من املعدن

التقو�س ،وا�ستدارات احلروف العربية والتحوير فيها تارة �أخ��رى؛ الأمر الذي
مكنه من نظم �أ�شكال فنية وجمالية تعطي تنوعا يف الإيقاع والإح�سا�س معاً ,ففي
التبادل بني الرقة والغلظة يف حروف خط الن�سخ يحدث الإيقاع ،وكذلك يف تبادل
االنحناءات واالمتدادات يف حروف اخلط الفار�سي ،وتبادل التماثل كما يف اخلط
الديواين ،وتبادل �إ�شعاع القوة كما هو يف حروف خط الثلث� .أما الإح�سا�س به:
فاخلط املنحني ميثل الر�شاقة كما يف حروف الن�سخ والثلث والفار�سي� .أما اخلط
ال��ه��ن��د���س��ي ال���ك���ويف ب����أن���واع���ه فيثري
اجل��م��ال الريا�ضي الهند�سي ,هــذه
ال�صفــات الكامـنــة يف حروف اخلط
العربي ت�سهل التعبري عن احلركة،
والكتلة ؛ الأم��ر الذي يحقق �إيقاعًا
ال و�إح�����س��ا���سً ��ا ب�صريًّا ونف�سيًّا
جمي ً
ال�شكل (� :)٣٠أ�شهر �أنواع اخلط العربي
راقيًا ،دون �أن يخلّ بقواعد و�أ�صول
حروف ر�سم اخلط العربي لنالحظ ال�شكل (.)٣٠

مجــال الزخرفة

القيم الزخرفية التشكيلية في الحرف العربي:
يظل احلرف العربي يحمل يف مكنوناته اجلمالية والتعبريية بعد ًا راقي ًا ومميزاً،
و�سيظل م�صدرًا ال�ستلهام العديد من الفنانني؛ حيث �صاغه الفنان امل�سلم ب�أ�شكال
متعددة ,فلونه تارة وا�ستخدم خا�صية التكبري والت�صغري يف احلجم تارة ,وخا�صية
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مميزات الحرف العربي:
تتميز احلروف العربية عن غريها من احلروف ب�أنها قابلة للت�شكيل واحلركة
«الطواعية» ويف نف�س الوقت تتما�شى على �أي �صورة كتابية دون �أن ي�ؤثر ذلك
على جوهرها ،ومن هنا ي�أتي احل�سن واجلمال للحروف العربية حتى لو تغريت
الأ�شكال يظل اجلوهر ثابتًا ،على عك�س حروف اللغات
الأخ�����رى ،ف���إن��ه��ا ال متتلك امل��رون��ة وال��ط��واع��ي��ة يف
الت�شكيل دومن���ا الإخ��ل�ال ب�شكلها احل��ق��ي��ق��ي؛ بحيث
ت�ساعد ال��زواي��ا واالم���ت���دادات يف اخل��ط ال��ع��رب��ي على
توزيع الإ�ضاءة واجتاه الب�صر يف اللوحة لت�صبح وحدة
متكاملة غري جمز�أة ال�شكل (. )٣١
ال�شكل ( :)٣١احلروف العربية حروف
مرنة قابلة للت�شكيل الزخريف

لنالحظ املرونة والطواعية عند ا�ستخدامنا حلرف الواو على �سبيل املثال ,ميكن
كتابة احل��رف وت��ك��راره وا�ستخدام التكبري والت�صغري وتغيري احلجم واحل��رك��ة يف
احلرف ,كما ميكننا ا�ستخدام احلروف �سواء منف�صلة �أم مت�صلة ك�أ�سا�س �أو مو�ضوع
لوحة فنية لها �شكل زخ��ريف ،لتكون لدينا ت�شكيالت زخرفية من احل��روف ميكن �أن
نحولها �إلى وحدات زخرفية .لنتابع ا�ستخدام اللون واحلركة واالختالف يف احلجم
للت�شكيل باحلرف العربي ال�شكل (.)٣١

نشـاط ()3

لنتخري حرف ًا من حروفنا العربية ولنقم بعمل ت�شكيالت زخرفية منه
على �سطح ورقة الكرا�سة با�ستخدام التكرار ،وبالأ�سلوب الذي نرغب به.
وقد عمل الفنان الت�شكيلي على احل��رف العربي لإنتاج �أ�شكال زخرفية
متنوعة.فلنالحظ الأ�شكال الآتية .ال�شكل (.)٣٣

ال�شكل ( :)٣٣مناذج زخرفية خمتلفة باحلرف يف ت�شكيالت خمتلفة

مجــال الزخرفة

ال�شكل ( :)٣٢حرف الواو ب�أ�سلوب زخريف
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الزخرفة والقرآن الكريم
اهتم الفنان امل�سلم بالقر�آن الكرمي بهدف احلفاظ عليه من ال�ضياع والن�سيان
واعتنى امل�سلمون بكتابته ب�أنواع اخلطوط املختلفة ،وبرعوا يف زخرفة حوا�شي
ال�صفحات بالزخارف املختلفة ,وملئوا بني جمل الكالم بالذهب ,ور�سموا بكل
اخلطوط على اجللود املختلفة والأوراق بالأدراج والرقاع ب�أ�صناف املداد و�ألوانه.
ال�شكل (.)٣٤

ال�شكل ( :)٣٤مناذج مزخرفة من القر�آن الكرمي

وقد �شكَّل الفنان امل�سلم �آي��ات من كتاب اهلل يف
�أ�شكال جمالية زخرفية حاول فيها توفيق املعنى
مع امل�ضمون كو�سيلة تعليمية وتعبدية ز ّي��ن بها
امل�����س��اج��د؛ بحيث ي��راه��ا امل�صلي كلما ذه���ب �إل��ى
امل�����س��ج��د؛ الأم����ر ال���ذي ي�ساعد ع��ل��ى ت��ع��ود العني
النظر �إليها وقراءتها با�ستمرار وع��دم ن�سيانها.
ال�شكل (.)٣٥

ال�شكل ( :)٣٥لوحة (اهلل نور
ال�سماوات والأر�ض)

ال�ش��كل ( )٣٦ملج�س��م جم��ايل نحت��ه الفن��ان يف الرخ��ام لنف���س الآي��ة ال�س��ابقة,
فلنالح��ظ كي��ف ط��وّ ع الفن��ان احلرف العربي ,ولن�س��جل �إبداعاتن��ا على الورق يف
ت�صميم لزخرفة كتابية يحتوي �إ�ضافات زخرفية هند�سية �أو نباتية ال�شكل (.)٣٦

(�سورة النور ،الآية)35 :

ْ�ض «مج�سم جمالي في مدينة جدة ».
َوالر ِ
هلل نُو ُر ال�سَّ مَاوَاتِ ْ أ
ال�شكل ( :)٣٦ا ُ
للفنان الإ�سباين خوليو الفونتــي Lafuente

مجــال الزخرفة

نشـاط ()4
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القواعد واألسس المستخدمة في الزخرفة:
اعتمد الفنان امل�سلم على جمموعة من القواعد والأ�س�س التي ت�ساهم يف �إظهار
ه��ذه ال��زخ��ارف اجلمال املق�صود ومنحها دالالت��ه��ا اخلا�صة بها ،مثل ال��ت��وازن,
التناظر ,الت�شعب ,ال��ت��ك��رار ,التنا�سب ,الت�شابك .ويعترب عن�صري «ال��ت��ك��رار»
و«التوازن» �أ�سا�س ًا يف �إظهار جماليات الزخرفة؛ حيث يحدث التكرار والتوازن
املتوايل �أثر ًا زخرفي ًا ي�ضفي على القطعة الفنية جما ًال ويزيدها ت�ألقاً.

(  )1التوازن:

ال��ت��وازن يف الزخرفة ي�شمل جميع امل�ساحات وال�سطوح م��ن �أ�شرطة �إط���ارات
وح�شوات ,ويعرب عن التكوين الفني املتكامل بتوزيع العنا�صر والوحدات توزيع ًا
يعتمد على تنا�سق العالقات بني العنا�صر والألوان والفراغات املحيطة� ،أ�سا�سي
لكل عمل فني بها؛ حيث يعترب التوازن قاعدة �أ�سا�سية ال بد من توفرها يف كل
تكوين زخريف �أو عمل فني تزييني.
وعند ت�أملنا الأعمال الزخرفية اخلطية ,نالحظ �أن ا�ستعمال التكرار والتناظر
املحوري جاء كتعبري عن الت�سبيح الذي يكرره امل�سلم يومي ًا �أثناء عبادته ,كما
ي�ؤكد فكرة حمورية وهي عبادته �سبحانه وتعالى ,فالزخرفة الإ�سالمية مل تكن
ع�شوائية بل كانت منبثقة من �أ�سا�س عقيدة امل�سلم وقناعاته الت�شريعية.

( )2التكرار:

يعترب ا�ستخدام �أ�سلوب التكرار �أب�سط القواعد يف التكوين الزخريف؛ لأنه عند

ال�شكل ( :)٣٧منوذج لوحدة زخرفية مكررة وممتدة

مجــال الزخرفة

تكرار �أي عن�صر �أو وح��دة زخرفية نح�صل على تكوين زخ��ريف بديع ,وهو ناجت
لتعامل الفنان مع جمموعة من العنا�صر ,قد تكون �أ�شكاال هند�سية �أو جمموعات
لونية متباينة �أو متدرجة وبا�ستخدام �أكرث من �شكل يف بناء �صيغ جديدة قائمة
على توظيف تلك الأ�شكال من خالل ترديدات عن�صر� ,أو وحدة زخرفية على نحو
متوا�صل ب�أ�ساليب متنوعة ,وين�ش�أ عن تكرارات ملفردة واحدة �أو �أكرث يعيد ر�سمها
الفنان مكون ًا م�سار ًا ب�صرياً ،ت�صل معه العني �إلى نهاية القطعة� .أو ما يطلق عليه
االمتداد الزخريف ،مما يعطي التكوين الزخريف جماليات رائعة ال�شكل (. )٣٧
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المزاوجة بين الزخرفة الهندسية والنباتية والكتابية:
الفن الإ�سالمي الزخريف فن يعتمد التفكر والتدبر والنظر �إلى الأ�شياء نظرة
�شمولية حتليلية فهو يحلل الأجزاء ،ثم يعيد تركيبها ب�شكل جديد يختلف عن
ال�شكل الأ�صلي ظاهرياً ,ولكنه يحمل نف�س امل�ضمون.
وقد عرف الفنان امل�سلم �أن عقيدته حتثه على البعد عن ر�سم ذوات الأرواح
فا�ستعا�ض عنها بتكرار الرموز والإ���ش��ارات الدالة على املعنى من خالل كتابة
اخلطوط وزخرفتها وتكرارها ,كما جرد الأ�شكال من واقعيتها بهدف الو�صول
�إلى اجلوهر يف �أعماله الفنية ال�شكل (.)٣٨

ال�شكل ( :)٣٨مناذج زخرفية متنوعة

ال�شكل ( :)٣٩التبادل بني ال�شكل والأر�ضية

ال�شكل ( :)٤٠توزيع للعنا�صر الزخرفية اخلطية واللونية

توزيع للعنا�صر الزخرفية اخلطية واللونية داخل التكوين .ال�شكل (.)٤٠

مجــال الزخرفة

أنماط الزخرفة بالخط العربي:
ينفرد اخلط العربي بجماليات �أ�سا�سية تتحقق كنتيجة للإح�سا�س الب�صري
الناجت من التوزيع الإيقاعي ،لإمكانية الزخرفة ب�أ�سلوب اخلط املنحني الطيا�ش
الأ�سلوب الهند�سي واختيار الزخارف املرافقة لهما؛ الأمر الذي ميكن للفنان �أن
ي�صوغ الإيقاعات الزخرفية ب�أ�ساليب فنية جمالية ,نتيجة للت�ضاد بني الأجزاء
والألوان ,التبادل بني ال�شكل والأر�ضية� ,أنواع التكرار املختلفة وغري ذلك.
أساليب التكرار المتنوعة في التكوين الواحد ومنها:
�أ�سلوب التبادل بني ال�شكل والأر�ضية يف الزخرفة فلندقق يف خلفية اللوحة .ال�شكل (.)٣٩
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مفهوم الخط المنحني الطياش:
هو اخلط الذي يدور متجو ًال يف حرية وانطالق يف حدود امل�ساحة املخ�ص�صة
للزخرفة وال يخرج عنها ولكنه يعطي �إح�سا�س ًا باال�ستمرار �إلى ما ال نهاية .ويقف
�أحيانًا وقفة ق�صرية عند انتفاخه ولكن ال يلبث �أن ي�ستمر ويثب �أحيان ًا فوق
اخلطوط �أو مير حتتها �أو يتجاور معها.
لنتابع مع ًا كيفية كتابة كلمة من حرفني ‘‘�ضي’’ ب�شكل زخريف.

لنالحظ �سماكة كل حرف وتنا�سقه عند ات�صاله باحلرف الذي يليه.

مجــال الزخرفة

حتقيق �أ�سلوب التبادل اللوين بالتكوين.
ال�شكل (.)٤١
ال�شكل ( :)٤١الفنان ال�سعودي ع�صام الع�سريي

دور �أ�ساليب التكرار يف حترير عنا�صر التكوين ،ثم �إبداع �أ�شكال متعددة بها ال�شكل (.)٤٢

ال�شكل (� :)٤٢أ�ساليب التكرار يف حترير عنا�صر التكوين

لوحات زخرفية مبتكرة بالخط العربي:

ُيثل العمل الفني الزخريف با�ستخدام اخلط العربي حلظة ت�أمل وحوار خا�صة مع
ارتباط الزخرفة اخلطية ب�آيات القر�آن الكرمي؛ بحيث يدخل الفنان امل�سلم يف حوار مع
مكونات ذلك العمل ،ليحقق من خالل �أ�شكال احلروف املر�سومة والأل��وان مو�ضوعه
الفني ودالالت����ه التعبريية ،لي�ؤ�س�س ال��ع�لاق��ة ب�ين امل��ق��روء يف اخل��ط امل��زخ��رف وبني
ال�سياقني اجلمايل والتقني لي�صبح العمل يف حالة حركة م�ستمرة للعني تتنقل بها يف
جميع �أجزاء اللوحة ال�شكلني (.)٤٤ -٤٣
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ال�شكل ( :)٤٣الفنان الفل�سطيني توفيق عبد العال

ال�شكل ( :)٤٤الفنان الفل�سطيني �أحمد حممود �أبو حبل

وللت�أكيد على املعاين ال�ضمنية التي توجه الفن  -كر�سالة لبناء الهوية بعد �أن
اعترب الفنان كتابته للآيات القر�آنية ،والأحاديث النبوية ال�شريفة ودجمها بالرموز
وا�ستخدام احلرف والكلمة� ,إطار ًا ت�شكيلي ًا لإخراج زخريف �أ�سلوب ًا معزز ًا ذلك  -بدالالت
وعنا�صر الزخرفة العربية املنبثقة من التاريخ والهوية ,م�ستخدمًا اللون واحلرف
كلغة يف التعبري ليدعمه بالرموز والعنا�صر احل�ضارية والرتاثية اخلا�صة ب�أمته
الأ�شكال (.)٥٠-٤٩-٤٨-٤٧ -٤٦ -٤٥

ال�شكل ( :)٤٥الفنان ال�سعودي زكي الطيب

ال�شكل ( :)٤٦الفنانة ال�سعودية نورة الزهراين

مجــال الزخرفة

الأ�شكال ( :)٤٨ -٤٧لوحات ت�شكيلية حروفية للفنان ال�سعودي يو�سف �إبراهيم

ال�شكالن ( :)٥٠ -٤٩لوحتان زخرفيتان باحلروف العربية للفنان ال�سعودي فايز �أبوهري�س

تشكيالت كتابية زخرفية مبتكرة:

تظل التجربة الكتابية الزخرفية حتمل يف حمتواها الكثري من الإمكانات؛
نظرًا لل�سمات التي يحتويها للحرف العربي من جمالية كبرية ترتبط برتكيبته
الطيعة ،و�إي��ح��اءات��ه ال��روح��ان��ي��ة ال��ف��ري��دة ,وق��د متكن الفنان م��ن رب��ط ال�تراث
بالأ�صالة م�ستخدمًا �أ�ساليب معا�صرة ,تتنا�سب وتتوازن مع الوحدة الزخرفية
وتندمج مع معنى الكلمة �أو الآي��ة ،بهيئتها و�ألوانها بعد �أن �شكلها الفنان حتى
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�أ�صبح كل منهما �أي اللون وال�شكل يغذي العمق الت�شكيلي .وق��د عمل الفنان
امل�صري حممد طو�سون على احل��روف من خ�لال مدر�سة البكتوجراف وتعني
اخلط العربي  +الر�سم واحلرف العربي وحتتوي عنا�صر الت�شكيل :اللون ،امل�ساحة,
املو�ضوع ,جمال اخلط العربي .تنظر �إلى اللوحة للوهلة الأولى جتدها غاية يف
اجلمال والإبداع وعندما تدقق فيها جتدها كلمة جمالية مكتوبة ب�شكل �إبداعي
وبداخلها معنى الكلمة بالر�سم والرمز واللون .الأ�شكال (.)٥٣ -٥٢ -٥١

ال�شكل ( :)٥١الفنان حممد طو�سون

ال�شكل ( :)٥٢اهلل نور ال�سماوات والأر�ض للفنان حممد طو�سون

ال�شكل (� :)٥٣سبحان اهلل للفنان حممد طو�سون

نشـاط ()5

(�أ) الفكرة والت�صميم.
(ب) �أ�سلوب الدمج.
(ج) التوزيع اللوين.
(د) التوازن يف مواقع الأ�شكال.
(هـ) �أ�سلوب التكرار للكلمة �أو احلرف يف اللوحة.

ال�شكالن ( :)٥٥ -٥٤لوحتان ت�شكيليتان للفنان ال�سعودي يو�سف �إبراهيم

ال�شكل ( :)٥٧لوحة الفنان ال�سعودي خالد ال�صوينع

مجــال الزخرفة

ت���أم��ل الأ���ش��ك��ال ( )٥٨ ،٥٧ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٤وحت���دث ع��ن ال��ق��ي��م الفنية
واجلمالية يف الأعمال الفنية:
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ال�شكل ( :)٥٦لوحة الفنان
ال�سعودي عبداهلل الر�شيد

ال�شكل ( :)٥٨الفنانة ال�سعودية لولوة احلمود
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نشـاط ()6

لنالحظ الأ�ساليب الزخرفية يف املجموعات الآتية ونقوم بتحويل
كتابتها �إل��ى وح��دة زخرفية كتابية وم��ن ثم تكرارها ب���إح��دى �أ�ساليب
التكرار الزخرفية.

134
ال�شكل ( :)٥٩مناذج كتابية زخرفية خمتلفة للب�سملة.

الأ�شكال الآتية ( )٦٢-٦١-٦٠مناذج زخرفية كتابية خمتلفة للب�سملة ,ميكننا
انتقاء �أحد الأ�ساليب املنفذة وت�صميم وحدة زخرفية كتابية مبتكرة لعبارة:
«�إال �أنت يا ر�سول اهلل» اللهم �صلِّ و�سلم وبارك على �سيدنا حممد و�آله و�صحبه
�أجمعني.

ال�شكل ( :)٦٠منوذج
(ب�سم اهلل الرحمن الرحيم)

ال�شكل ( :)٦١منوذج
(ب�سم اهلل الرحمن الرحيم)

ال�شكل ( :)٦٢منوذج
(ب�سم اهلل الرحمن الرحيم)

�أي م��ن الأ���ش��ك��ال الآت��ي��ة ميكن ا�ستخدامه كخلفيات ل��زخ��ارف كتابية
مبتكرة ،وملاذا؟

مجــال الزخرفة
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ال�شكل ()٦٣

ال�شكل ()٦٤
خلفيات مقرتحة للعمل عليها �أو �أجزاء منها.

ال�شكل ()٦٥
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مجال :الزخرفة

تق
و
ي
م الوحدة

السؤال األول

�ضع/ي عالمة (� )أمام العبارة ال�صحيحة ,وعالمة (� )أمام العبارة غري ال�صحيحة
فيما ي�أتي:
( )
 - 1برع الفنان امل�سلم يف تطوير اخلط العربي.
( )
� - 2أبدع الفنان امل�سلم يف ا�ستخدام اخلط الفار�سي والديواين.
 - 3زخرف الفنان امل�سلم الفراغات وملأها بهيئات جمالية متنا�سقة ت�سرتيح
( )
لها العني.
 - 4نفذ الفنان امل�سلم �أعماله الت�شكيلية ر�سمًا وحفرًا على جدران امل�ساجد
( )
والق�صور التي برع يف تزيينها.
 - 5يعد اخلط الكويف من �أ�شهر اخلطوط التي ا�ستخدمها الفنان امل�سلم
( )
يف الزخرفة اخلطية.
( )
 - 6برع الفنان امل�سلم يف نظم الزخارف ب�أنواعها هند�سية ونباتية وخطية.
 - 7التوازن يف الزخرفة ي�شمل جميع امل�ساحات وال�سطوح من �أ�شرطة �إطارات
( )
وح�شوات.
 - 8يعترب التوازن قاعدة �أ�سا�سية ال بد من توفرها يف كل تكوين زخريف �أو عمل فني) (.
( )
 - 9يعترب ا�ستخدام �أ�سلوب التكرار �أب�سط القواعد يف التكوين الزخريف.
 - 10ا�ستخدم خط الن�سخ يف كتابة القر�آن الكرمي لو�ضوحه وب�ساطته و�شهرته
( )
بني النا�س.

�صمم/ي وحدة زخرفية كتابية يف امل�ساحة التى �أمامك ،مع مراعاة ا�ستخدام الألوان
املنا�سبة ،مو�ضح ًا القيم الفنية ،واجلمالية ،والت�شكيلية للخط العربي.

مجــال الزخرفة

السؤال الثاني
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المشروع
الفصلي

أه

دا
ف
ا
ل
مشروع الفني

 -1تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطالب/ـة .
-2دمج بني املجاالت الفنية التي مت درا�ستها خالل الف�صل الدرا�سي وتطبيقها يف امل�شاريع الفنية
لدى الطالبـ/ـة.
 -3تبادل اخلربات الفنية بني الطلبة يف امل�شاريع الفنية اجلماعية.
 -4دعم االجتاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو الإبداع والتفكري الإبداعي.
� -5إك�ساب الطالب/ـة القدرة على الإح�سا�س بامل�شكالت وتقدمي حلول لها بطرائق �إبداعية.
 -6مناق�شة العالقات بني القيم الت�شكيلية املتوفرة يف الأعمال الفنية التي ينتجهاالطالب/ـة .
 -7التعبري عن االنفعاالت الوجدانية ,ومالحظة املعاين التعبريية يف ال�شكل واللون والتج�سيم يف
العمل الفني.
� -8إك�ساب الطالب/ـة مهارات التخطيط والتفكري للم�شاريع الفنية.
� -9إك�ساب الطالب/ـة القدرة على الت�شكيل باخلامات املتعددة يف الإنتاج الفني.
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المصطلحات
مجال الخزف
مفهوم الهوية العربية:
هي لي�ست �شيء حم�سو�س ن�ضع �أيدينا عليه بل هي معنى ،يحدد من خالل الدين والوطن ,فمث ًال بالدنا اململكة
العربية ال�سعودية هويتها (�إ�سالمية عربية) فنقول طابع �إ�سالمي� ,إذًا يف الفن نقول �إن الهوية العربية الفنية هي
الطابع الأخري الذي يظهر على هيئة العمل الفني العام من خالل جزئيات العمل من حيث عنا�صره وزخارفه وخطوطه
و�ألوانه ومالم�سه.
الفخار ال�شعبي:
يُ�شكله احلرفيون من �أفراد �شعب ما ،ب�أ�شكال لها خ�صو�صية املكان ،والتي تت�ضح من خالل �شكلها وزخارفها ،فهي
خا�صة بهم حتمل طابعهم الذي مييزهم ،حيث تختلف باختالف املنطقة.
الفخار ال�شعبي العربي:
هو جمموعة �أ�شكال فخارية وخزفية ذات طابع عربي مميز من حيث الهيئة العامة لل�شكل اخلارجي حيث الت�ساوي يف
�سماكة اجلدران ومهارة التنفيذ وتنا�سق الأجزاء وتوازن الأبعاد ،فمن خاللها نرى مهارة اخلزاف العربي وعبقريته.
الفخار البدائي:
الفخار البدائي ي�شكله الرجل البدائي يدويًّا؛ حيث هيئته ت�أتي عن طريق عملية �ضغط حجر �أو �أي خامة ت�ساعد
يف جتويف الكتلة الطينية فكان �سبب ًا لت�شابه الأ�شكال ,و�سماكة اجل�سم نتيجة عدم توافر �أدوات لرتقيق اجلدار ،مع
قلة �إمكانات وخربة يف عملية الت�سوية ,فكثريًا ما كان ي�ستعمل �أوانية دون ت�سوية.
الفخار الإ�سالمي العربي:
الفخار واخلزف الإ�سالمي العربي يظهر فيه تفنن اخلزاف يف الألوان والزخرفة واملهارة الظاهرة من خالل رقة
�سماكة اجلدران ،كما متيز يف �ألوان الطالء الزجاجي خا�صة اللون الأزرق الإ�سالمي.
اخلزف العربي املعا�صر:
متيز بالر�شاقة يف �شكله ورقة جدرانه وعنا�صر زخرفته كما حافظ على الهيئة اخلارجية التي �أ�صبحت �سمة للفخار
واخلزف العربي وهي اتزان �أبعاد ال�شكل.
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جتان�س الطينة:
هي عملية �إدماج الطينة دجمًا تامًّا ،بحيث ت�صبح كل جزئياتها وحدة متعادلة متجان�سة وذلك قبل عملية الت�شكيل
على الدوالب اخلزيف �أو الت�شكيل بوا�سطة اليد.
التذهيب:
يلج�أ اخلزاف �أحيانًا �إلى ا�ستغالل اللون الذهبي يف زخارفه ،في�ستعمل �أحيانًا (كلوريد الذهب ) ال�سائل للح�صول
على اللون الذهبي ،وكذلك ا�ستعمال �أمالح و�أكا�سيد الف�ضة للح�صول على اللون الف�ضي ال�براق ،وتذوب هذه
ال�سوائل مع �أحد الروابط ،ليتم �ضمان ثباتها �أثناء التطبيق.
و ال ميكن �أن يو�ضع �إال على اجل�سم املطلي بالطالء الزجاجي وين�ضج التذهيب يف درجة حرارة منخف�ضة ال تزيد
عن  800درجة مئوية و�إال تبخر وتطاير اللون.
الهيئة:
هي ال�شكل العام اخلارجي للقطعة اخلزفية ،ومن خالل الر�ؤية الب�صرية نتعرف على اخلط اخلارجي الذي يحدد
اجل�سم ويح�صره.
مجال الزخرفة.
فن الرق�ش:
فن الرق�ش العربي الإ�سالمي ذلك الفن الذي �أخذ �شكلني �أحدهما �صورة �أفقية تبدو على هيئة تكرار �أو تنا�سخ
(وهو ما ي�سمى بالرق�ش اللني) والأخرى مركزية تبدو يف هيئة ومي�ض متناوب ،وتبدو خا�صة يف الأ�شكال ذات
التخطيط الهند�سي.
خط الن�ستعليق /التعليق:
هو نوع من �أن��واع اخلطوط العربية الفنية وقد ظهر خط الن�ستعليق يف خرا�سان يف القرنني الثامن والتا�سع
هجريني15-14/م ،بدمج خطي الن�سخ والتعليق ومن هنا جاءت ت�سميته ن�سخ التعليق �أو الن�ستعليق.
االتزان:
هو الإح�سا�س باال�ستقرار يف العمل بحيث ال يطغى عن�صر �أو جزء على الآخر ،وهو مرحلة الثبات والقوة جلميع
عنا�صر املو�ضوع وعدم وجود خلل ب�أحد العنا�صر.
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الإيقاع:
يعترب الإيقاع جمال لتحقيق احلركة .فالإيقاع ب�صورة متعددة م�صطلح يعني تردد احلركة ب�صورة منتظمة جتمع
بني الوحدة والتغري ،فالإيقاع يعرب عن احلركة ويتحقق عن طريق تكرار الأ�شكال بغري �آلية .وهو عدة �أنواع� :إيقاع
رتيب ,غري رتيب ,متناق�ص ويو�ضح «التكرار».
التكرار:
ي�شري �إلى مظاهر االمتداد واال�ستمرارية املرتبطة بتحقيق احلركة وتكرار نف�س ال�شكل بنف�س امل�سافات
وللتكرار قيمة جمالية �أوجدها اهلل �سبحانه وتعالى يف املخلوقات وهو موجود ب�شكل عام يف تكرار �أوراق الأ�شجار
وغريها يف الطبيعة من حولنا.
خط الطومار:
الطومار تعني ال�صحيفة ومعنى ذلك ب�أن هذا اخلط يعني خط ال�صحيفة ويتميز ب�ضخامة احلجم وو�ضوح املعامل ودقة
النهايات ي�صلح للوحات الكبرية والكتابات على اجلداران وقد ا�ستخدم هذا النوع من اخلط يف ديوان الإن�شاء لدى اخللفاء.
خط الطغراء:
هو �شكل جميل يكتب عادة بخط الثلث على ال�شكل خم�صو�ص ،وقيل� :إن �أ�صلها عالمة �سلطانية تكتب يف
الأوامر ال�سلطانية وعلى النقود الإ�سالمية حتى الآن ،ويذكر فيها ا�سم الدولة �أو ا�سم ال�سلطان ولقبه.
مدر�سة البكتوجراف:
هي �صياغة الكلمات ب�أ�ساليب خطية جمالية �إبداعية وبداخلها معنى الكلمة بالر�سم والرمز واللون...
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ْ�ض).
َات َوالأر ِ
ال�شكل ( :)٣٥لوحة (اهللُ نُو ُر ال�سَّ ماو ِ
ْ�ض «مج�سم جمالي في مدينة جدة ».
َات َوالأر ِ
ال�شكل ( :)٣٦اهللُ نُو ُر ال�سَّ ماو ِ
ال�شكل ( :)٣٧نموذج لوحدة زخرفية مكررة وممتدة.
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الوحدة األولى :مجال المعادن

املو�ضوع ( :)1تفريغ النحا�س.
املو�ضوع ( :)2جم�سمات بال�سلك.

تعد زخرفة املعادن عن�صر ًا مميز ًا يف تاريخ احل�ضارات ،ومل يعرف غزارتها كالتي عرفتها
التحف املعدنية يف الفنون الإ�سالمية ،يدل على ذلك الآثار النحا�سية امل�صنوعة من النحا�س
الأ�صفر والنحا�س الأحمر والربونز والف�ضة والزئبق والر�صا�ص وغريها من املعادن التي
كانت تتناول الت�شكيالت الهند�سية والنباتية والكتابية كمادة تزيينية جلميع امل�شغوالت
املنفذة مثل الأدوات ،ك�أدوات الكتابة والإ�ضاءة والتزيني ،والأواين واملنحوتات وغريها،
الأ�شكال (.)٣-٢-١

ال�شكل (� :)١إبريق من العراق يف
املتحف الربيطاين

زخارف الحرف المعدنية:

ال�شكل (� :)٢صينية وقدر من
النحا�س� ،أفغان�ستان

ال�شكل (� :)٣سلطانية و�صحن
من النحا�س� ،سورية

لقد �أبدع الفنانني واحلرفيني يف �أ�ساليب زخرفة املعادن و�إن كانوا قد ت�أثروا يف بداية

مجــال المعادن

الموضوع األول
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تكوين �أ�ساليبهم الفنية املتميزة بفنون احل�ضارات الأخرى التي �سبقت الإ�سالم� ،إال �أنهم
ا�ستطاعوا �إ�ضافة املفاهيم اجلمالية اجلديدة من خالل ما قدموه من طرق ابتكارية يف تنفيذ
الزخرفة على امل�شغوالت املعدنية اليدوية وفيما ي�أتي تو�ضيح لبع�ض تلك الأ�ساليب:
• التخريم �أو التثقيب.
• التفريغ.

التخريم �أو التثقيب:

ا�ستخدمت هذه التقنية كي تظهر الزخارف ب�شكل �أو�ضح ،وت�سمح بخروج النور من
ال�شمعدانات املغلقة ووحدات الإ�ضاءة كالنجف �أو للبخور من املباخر عرب �أغطيتها البديعة
وي�ستعمل يف الأدوات املعدنية ثقبًا ون�شرًا و�صبًا؛ حيث يتم تفريغ امل�ساحات الناجتة من
الزخرفة لتعطي فراغًا يتخلل منه ال�ضوء� ،أما يف الأطباق واحللي ف�إن دورها يكون جماليًا
أزميل حاد الر�أ�س
�إ�ضافة �إلى تقليل وزن القطعة امل�شغولة ،ولتنفيذ هذه الطريقة ي�ستخدم � ً
يقوم بتفريغ امل�ساحات املق�صودة من �صفائح املعدن الرقيقة به على هيئة الت�صميم ،وقد برع
ال�صناع يف �إحداث �أدق الزخارف على امل�شغوالت املعدنية وخا�صة امل�صنوعة من الف�ضة،
الأ�شكال (.)٦-٥-٤

ال�شكل (� :)٤صحن مطعم باملينا
وزخارف خمرمة

ال�شكل ( :)٥علبة هندية ،زخارف
خمرمة

ال�شكل (� :)٦صحن م�صري,
زخارفه خمرمة.

التفريغ:

ملحوظة هامة:

يجب علينا احلر�ص عند ا�ستخدام املن�شار اليدوي لق�ص املعدن  ،وذلك بو�ضعه
على �أر�ضية مالئمة وارتداء القفاز الواقي والنظارات الواقية.

ال�شكل ( ٬)٨طرق ا�ستخدام �أزاميل ومن�شار املعادن

مجــال المعادن

هو الطريقة الب�سيطة وال�سهلة للح�صول على ت�أثريات
زخرفية جميلة ومتنوعة فوق �أ�سطح املعادن املختلفة ،وهو
�إزالة م�ساحات �أو �أجزاء من �أ�سطح املعادن املختلفة للح�صول
على ت�أثريات زخرفية جميلة ومتنوعة �سواء كانت نباتية �أو
هند�سية �أو خطية؛ حيث جتعل القطعة مرئية و�أكرث �إ�ضاءة،
ال�شكل (.)٧
وت�ستخدم �أزاميل ذات ر�ؤو�س مائلة وحادة لإزالة
ال�شكل ( :)٧م�صباح برونزي ،خمرم
الأج ��زاء امل ��راد تفريغها م��ن على ال�سطح �أو من�شار
املعادن ،ال�شكل (.)٨
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كما ميكن التفريغ بوا�سطة الأحما�ض وتوجد طريقتني متبعتني يف التفريغ بالأحما�ض
ا�ستخداما وهما:
تعترب الأكرث
ً
الطريقة الأولى:
تغطية �سطح املعدن املراد تفريغه مبادة تقاوم الأحما�ض ،مثل الورني�ش �أو �شمع الع�سل،
وعندما يجف ير�سم الت�صميم فوقه ب�أداة معدنية مدببة (�سن قلم �صلب) �أو �أداة ذات حافة
حادة.
الطريقة الثانية:
ر�سم الت�صميم فوق �سطح املعدن بالورني�ش املقاوم للأحما�ض ،ثم ترك خلفية الت�صميم
(اخلالية من الورني�ش) لكي تت�آكل باحلم�ض ،وعند و�ضع القطعة املعدنية يف حو�ض احلام�ض
تت�آكل جميع الأجزاء وامل�ساحات املك�شوفة ( غري املعزولة بالورني�ش ) يف حني �أن الت�صميم
املر�سوم بالورني�ش ال يت�آكل في�صبح بارزًا.
�إن عملية التفريغ على النحا�س عملية �سهلة وتعطي نتائج رائعة وذلك يتوقف على نوع
الت�صميم الزخريف املختار و�أي�ضً ا التوظيف ال�شكلي للقطعة املنفذة ،فلنطبق التفريغ على
�شرائح النحا�س الأحمر.
الأدوات واخلامات،
ال�شكل (:)٩
�شرائح نحا�س.
�صمغ معادن.
م�شرط.
ال�شكل ( :)٩الأدوات واخلامات

مجــال المعادن

خطوات العمل:
اخلطوة الأولى :نقل الت�صميم على النحا�س بوا�سطة كربون النحا�س �أو من خالل ال�ضغط
على الت�صميم عند و�ضعه على �سطح ال�شريحة �أو ا�ستخدام ال�شبلونات اجلاهزة امل�ستخدمة
يف طباعة الإ�ستن�سل
( الطباعة بالتفريغ).
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اخلطوة الثانية� :إزالة امل�ساحات املراد تفريغها بوا�سطة امل�شرط.

اخلطوة الثالثة :ميكن �إ�ضافة خلفية من النحا�س بلون �آخر ليظهر يف الأماكن التي مت تفريغها.

اخلطوة الرابعة :توظيف العمل.

�أفكار �أخرى لتوظيف قطعة النحا�س املفرغة الأ�شكال (. )١٢-١١-١٠
الوحدة األولى
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ال�شكل ( :)١٠جم�سم من النحا�س

ال�شكل (� :)١١شمعة
مغطاة بالنحا�س

ال�شكل (� :)١٢أباجورة
من النحا�س

نشـاط ()1

ميكن �إجراء جتربة التثقيب على النحا�س بوا�سطة امل�سامري �أو الفرجار� ،أو التخرمي
بوا�سطة خرامة الورق �أو خرامة اجللد �أو بوا�سطة الأزاميل املختلفة ،الأ�شكال (-١٣
 ،)١٥-١٤فلنطبق �إحدى هذه التجارب.

ال�شكل ( :)١٣التثقيب بامل�سامري �أو الفرجار

ال�شكل (:)١٤
التثقيب باخلرامة

ال�شكل ( :)١٥التثقيب
بالأزاميل

ال�شكل ( :)١٦املينا املعتمة

ال�شكل ( :)١٧املينا ال�شفافة

طريقة استخدام المينا على المعادن:

تو�ضع املينا على �سطح املعدن ويدخل الفرن حتى تذوب وتلت�صق باملعدن ،ويبدو المعًا
م�صقوالً ،وذلك بعد ت�سخني البودرة على �سطح املعدن حتى درجة حرارة معينة وت�ؤدي �إلى
ان�صهار البودرة م�شكلة طبقة طالء زجاجية فوق �سطح املعدن ،ال�شكل (. )١٨

مجــال المعادن

املينا الباردة:
هي عبارة عن م�ساحيق لونية خالية من الزجاج وت�ستخدم �إما على هيئة م�سحوق �أو
يف �شكل ح�صيات �صغرية �أو ف�صو�ص �أو على هيئة خيوط �أو معاجني يلون بها وعندما
جتف تعطي �شفافية وبريقًا ي�شبه بريق الزجاج وتتنوع �ألوانها فمنها يكون معتماً ،ال�شكل
( . )١٦ومنها ما يكون �شفافًا ،ال�شكل (.)١٧
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ال�شكل ( :)١٨مراحل و�ضع املينا

ويوجد حالي ًا �ألوان خا�صة لتلوين املعادن مبا�شرة دون احلاجة �إلى �إدخالها للفرن ،كما
ميكن ا�ستخدام �ألوان تلوين الزجاج لإعطاء ت�أثري املينا الباردة ،ال�شكل (. )١٩

ال�شكل (� :)١٩ألوان خا�صة باملعادن

وهنا عدة طرق لتطبيق املينا على املعدن ،من �أ�شهر هذه الطرق و�أكرثها ا�ستعماالً،
هي طريقة التجزيع (حيث تعد الزخرفة من �أ�سالك معدنية ذات ارتفاع مليمرت واحد
تقريباً ،وتثبت على �سطح املعدن على هيئة الت�صميم ،ثم تعب�أ باملينا وتتعر�ض للهب عدة
مرات .ويت�ساوى ارتفاع ال�سلك ب�سطح املينا ،فتظهر الأ�سالك كخطوط داخل املينا)،
ال�شكل( ،)٢٠وت�ستخدم هذه التقنية �أي�ض ًا يف كثري من احللي ،ال�شكل (.)٢١

ال�شكل ( :)٢٠طريقة التجزيع

ال�شكل ( :)٢١طريقة التجزيع على احللي

ال�شكل (� :)٢٢أ�شكال من املعادن مزججة باملينا

مجــال المعادن

الت�شكيل فوق �أ�سطح املعادن باملينا الباردة:
املينا  enamelهو امل�سمى العام الذي يطلق على �صناعة تزجيج املعادن كما �أنها
هي (مادة زجاجية تتكون من الرمل م�ضافًا �إليه مواد �صاهرة ومواد �أخرى ومواد ملونة
من �أكا�سيد املعادن التي تت�شكل بال�صهر فوق ال�سطح املعدين فت�ضفي عليه �ألوانًا زجاجية
متنوعة ويطلق على ال�شكل بعد ذلك معدن مموه بالزجاج) ،ال�شكل (. )٢٢
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تنظيف المعادن وتلميعها:

هي عملية �إزالة �أو اختزال الأكا�سيد والق�شور وال�شوائب واملواد الدهنية والذرات
ولتنظيف النحا�س يتم غمر القطعة امل�شغولة يف �إناء مملوء مبحلول حم�ضي (حام�ض الكربيتيك
املركز بن�سبة جزء واحد حام�ض مع ع�شرة �أجزاء من املاء االعتيادي ون�سبة قليلة من ملح
بديل حلام�ض
الطعام) فرتة قليلة ال تزيد عن ع�شرة دقائق ،ولعملية �آمنة للتنظيف ن�ستخدم ً
الكربيتيك ،وهو الفحم املطحون والرماد لتلميع املعادن مثل الف�ضة والنحا�س .
(مادة الرمل الناعم و�صوف احلديد ون�شارة اخل�شب تعترب جميعها عوامل حاكة و�صاقلة
ت�ستخدم يف �صقل الأ�سطح املعدنية وتزيل املواد الدهنية وبقع الأكا�سيد عنها)
كما توجد منظفات جاهزة يف الأ�سواق لتلميع املعدن على �شكل �سوائل �أو معاجني،
ال�شكل (.)٢٣

ال�شكل ( :)٢٣تنظيف املعادن وتلميعها

معلومة �إثرائية:
(�ألوان الزجاج) ذات رائحة نفاذة ت�ؤثر �سلبًا على الدماغ ،لذلك �أنا �أ�ستخدمها يف مكان مفتوح وجيد
التهوية ،وب�إ�شراف معلمي /معلمتي �أو والدي.

نشـاط ()2

�إن ط�لاء املعادن باملين��ا يحقق ت�أثريات جمالية جتمع بني القيمة املعدنية و�ش��فافية الطالءات
الزجاجي��ة بالإ�ضاف��ة �إل��ى احل�ص��ول على قيم ت�ش��كيلية ال تتوف��ر يف اخلامت�ين كل على حدة،
فلنتحقق من تلك الت�أثريات اجلمالية من خالل تطبيقها على املعدن.
الأدوات واخلامات ،ال�شكل (:)٢٤
�ألوان زجاج �أو معدن.
قطعة نحا�س.
�أداة حتديد.
ال�شكل ( :)٢٤الأدوات واخلامات

مجــال المعادن

تنظيف املعادن قبل عملية التفريغ:
كي تتم عملية احلفر احلم�ضي للمعادن بالطريقة ال�سليمة يجب تنظيف �سطح املعدن تنظيفًا
�صقل دقيقًا بوا�سطة
كامل ب�صنفرة ناعمة �أو �سلك معدين (�سلك املطبخ) ،ثم ي�صقل ال�سطح ً
ً
قطعة من اللباد �أو ال�صوف ،وذلك لأن ب�صمات الأ�صابع و�آثار الدهون تقلل من متا�سك
الورني�ش ب�سطح املعدن ،كما �أنها ت�ضعف عملية التفريغ نف�سها ،وبعد ذلك ال يلم�س �سطح
قطعة املعدن �إمنا ترفع من حوافها فقط وتكون املرحلة الثانية هي ر�سم الت�صميم بالورني�ش.
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خطوات العمل:
اخلطوة الأولى :ر�سم الت�صميم يف ورقة ،ثم طبعه على �سطح النحا�س بال�ضغط على
الت�صميم.
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اخلط��وة الثاني��ة :الت�أكيد على احلدود اخلارجية للت�صميم بوا�س��طة �أداة م�س��ننة ،ثم
يقلب الت�صميم.
اخلطوة الثالثة� :ضغط م�ساحات العن�صر بال�ضغط للداخل عن احلدود.

مجــال المعادن

اخلطوة الرابعة :توزيع الألوان وتركها
حتى جتف.
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اخلط��وة اخلام�س��ة :توظي��ف القطع��ة
ب�شكل منا�سب.

نشـاط ()3

ن�ستطيع �إجراء تنفيذ الطالء بالمينا الباردة من خالل تجربة جديدة وهي ا�ستعمال طالء الأظفار
فلنطبق هذه التجربة على قطعة من المعدن ،ال�شكل (. )٢٥

ال�شكل ( :)٢٥طالء الأظفار

الوحدة األولى
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الفنون الت�شكيلية املعدنية:
الفنان يف الع�صر احلديث ا�ستغل
ما توفر له من زخارف ،وما تهي�أت له
من �إمكانيات مل تكن متوفرة من قبل
يف ت�شكيل املعادن ،فا�ستخدم احلفر
ال�شكل (� :)٢٦أعمال مبتكرة من املعدن.
والنق�ش والتفريغ وكذلك لون باملينا
وا�ستخدم الف�صو�ص املقلدة وغريها،
وارت �ق��ى بالفن امل �ع��دين �إل ��ى مراحل
متقدمة وتو�صل �إل��ى �أ�شكال مبتكرة
مل تتوقف عند حد الإبداع والإجادة،
ال�شكل (.)٢٦
وق��د ��س��اع��ده على ذل��ك م��ا �أنتجه
ال�شكل (� :)٢٧أعمال م�سطحة من املعدن.
ال�ع���ص��ر احل ��دي ��ث م ��ن �آالت حديثة
وتقنيات متطورة وخامات ،وذلك ينطبق على كافة امل�شغوالت
املعدنية التي دخلت يف �سائر املنتجات حولنا يف احلياة الع�صرية
ومل تعد قا�صرة على احللي والأواين بل امتدت �إلى الأعمال
الفنية امل�سطحة واملج�سمة ،ال�شكل (.)٢٧
وقد ا�ستعملت املعادن يف القرن الع�شرين ب�شكل طغى على
كافة اخلامات ودخلت املعادن يف الكثري من الأعمال اجلمالية
وغري ذلك من جماالت ا�ستخدام املعادن يف خدمة الإن�سان وما
ال�شكل ( :)٢٨لوحة الفنانة ال�سعودية:
�شهدته احلياة املعا�صرة من تطور هائل ،ال�شكل (.)٢٨
م�سعودة قربان.

ت�أت��ي �أهمي��ة �أعم��ال املع��ادن
وت�ش��كيلها نتيج��ة دوره��ا الفع��ال يف
املجتم��ع وحيات��ه اليومية ومل��ا لها من
ت�أث�ير ق��وي يف احلي��اة االجتماعي��ة
واالقت�صادي��ة فالعام��ل االقت�ص��ادي
ي ��ؤدي دور ًا مهما �إلى جانب العوامل

مجــال المعادن

نشـاط ()4
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ال�شكل (:)٢٩
م�صباح معدين

ال�شكل (:)٣٠
م�صباح معدين

ال�شكل (:)٣١
م�صباح معدين

االجتماعي��ة الأخ��رى ،حي��ث كث�ير م��ن
املجتمعات تعترب �أ�ش��غال املعادن النفعية منه��ا واجلمالية من امل�صادر االقت�صادية املهمة ،نت�أمل
الأ�شكال ( )٣١-٣٠-٢٩ونكتب تقرير يف ن�صف �صفحة عن البعد املهني والعائد االقت�صادي
املمكن من جمال �أ�شغال املعادن.
نشـاط ()5

نظر ًا حلاجة الإن�سان ال�ستخدام �أثاث ذات قيمة جمالية ومتانة مثل �أطقم اجللو�س التي
تالئم احلدائق �أو قاعات اال�ستقبال فقد جل�أ امل�صممون �إلى ا�ستخدام احلديد ل�صنع املقاعد
واملنا�ضد وامل�صابيح احلديدية والتي تعطي نوع ًا من الب�ساطة وال�ثراء الزخريف ،فلنت�أمل
الأ�شكال ( ،)٣١-٣٠-٢٩ونحلل القيم الفنية واجلمالية لواحدٍ منها فقط من خالل:
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التقنيات الفنية التي تناولها العمل:
........................................................................
الفكرة التي بني عليها العمل:
........................................................................
ارتباط ال�شكل بالوظيفة:
........................................................................
الأ�سلوب الزخريف يف العمل:
........................................................................
ما �أنواع اخلطوط يف ال�شكل؟
........................................................................
هل حتقق االتزان يف العمل؟
........................................................................
الفراغات املوجودة يف العمل وتوزيعها:
........................................................................
�ألوان العمل ،ومدى منا�سبتها مع ال�شكل:
........................................................................

�أعمال فنية بال�سلك:
ت�أثرت الفنون الت�شكيلية املعدنية ك�سائر املجاالت الأخرى بالتطور امل�صاحب للتقنية
احلديثة فتناول الفنان خمتلف اخلامات املعدنية لي�س لتج�سيم الأعمال وت�شكيلها فقط �إمنا
�أ�صبح فن املج�سمات قائم ًا ب�شكل �أ�سا�سي على درا�سة بنية اخلامة امل�ستخدمة وطبيعتها
ومعرف��ة م��دى ا�س��تجابتها مل��ا يطر�أ عليها نتيجة الت�ش��كيل به��ا وفق تخي��ل الفنان وفكره
وابتكاره ،فكانت �أ�شغال ال�سلك من اخلامات التي عمل بها وا�ستفاد من تقنياته ومميزاته
و�أنواع��ه يف ت�ش��كيل العدي��د م��ن الأعمال الفنية الرائعة املـ�سطـحـ��ة مـنهـ��ا واملج�س��مة
واملعلقة ،الأ�شكال (.)٣٤-٣٣-٣٢

ال�شكل ( :)٣٢عمل
م�سطح بال�سلك

ال�شكل ( :)٣٣عمل
جم�سم بال�سلك

ال�شكل (:)٣٤
معلقة بال�سلك

مجــال المعادن

الموضوع الثاني

مج
س
م
ا
ت
بالسلك
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نبذة تاريخية عن الت�شكيل بال�سلك:

ا�س��تخدم ال�س��لك من��ذ القدم يف تكفي��ت امل�ش��غوالت املعدنية ,مثل تكفي��ت الربونز
بالنحا�س الأحمر والأ�صفر والذهب بالف�ضة.
وامل�صري��ون القدم��اء عرف��وا طريق��ة التكفي��ت ب�أنها تعني حفر ر�س��وم وزخ��ارف على
�س��طوح املع��ادن املراد زخرفتها حف��ر ًا عميقاً ,ثم متلأ احلفر مبعدن �آخ��ر يكون عادة �أغلى
م��ن امل��ادة الأ�صلية ,وخمتلف � ًا يف اللون لتظهر الزخارف بلون خمالف للون املعدن امل�ش��كل
منه القطعة املعدنية ,كما يف ال�شكل (.)٣٥

ال�شكل ( :)٣٥طريقة التكفيت

ال�شكل ( :)٣٦ك�أ�س مزين
بالأقوا�س والزخارف من ال�سلك

ال�شكل (� :)٣٧سلة وعلبة مزينتان
بزخارف حلزونية مطرزة ب�أ�سالك دقيقة

ال�شكل (� :)٣٨صحن مزين
بالزخارف النباتية املطرزة
بالأ�سالك

ال�شكل (� :)٣٩أ�شكال و�أنواع من ال�سلك

مجــال المعادن

ولف الأ�سالك وربطها ببع�ض تظهر الزخارف مطرزة ب�أ�سالك املعدن ،ال�شكل (.)٣٨-٣٧-٣٦
وقد عمل الفنانون با�ستخدام ال�سلك يف الأعمال الفنية منذ ال ِقدم ،والأ�سالك الأولى
�صنعت من الربونز واحلديد والألومنيوم ،ومن ثم ازدهر الت�شكيل بال�سلك بجميع �أنواعه
و�ألوانه و�سماكاته املختلفة.
ماذا نعرف عن ال�سلك؟
ال�سلك :هو معدن �سحب �إل��ى خيوط �أو ق�ضبان طويلة مرنة ،ذو مقطع عر�ضي منظم
وت�ستخدم الفلزات القابلة لل�سحب والطرق يف �صنع ال�سلك مثل النحا�س والفوالذ
واحلديد والألومنيوم والق�صدير ،ويتنوع من حيث الليونة وال�صالبة ،ويوجد
ب�سماكات و�ألوان خمتلفة تبع ًا لنوع الفلز امل�صنوع منه ،كما توجد �أ�سالك مغطاة بطبقة
من البال�ستيك وب�ألوان خمتلفة ،ال�شكل (.)٣٩
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نكتب تقريرًا يف ن�صف �صفحة عن �صنع ال�سلك وا�ستخداماته.

مميزات ال�سلك:
ال�سلك مادة ممتعة للعمل به فهو ال ي�شبه �أي مادة فنية �أخرى ،حيث �إنه رخي�ص الثمن
وطيع ومرن قابل لل�سحب والطرق والثني ومتعدد اال�ستعمال والأنواع ودرجة ال�صالبة
وال�سماكة ،ومن خالل ا�ستغالل �سماكات ال�سلك و�ألوانه ومميزاته ن�ستطيع تنفيذ العديد
من الأعمال الفنية.
ولتنفيذ �أعمال من ال�سلك يتم ا�ستخدام �أ�سالك رفيعة �أخرى للربط �أو من خالل ت�شابك
الأ�س�لاك م��ع بع�ضه��ا البع���ض �أو من خالل و�صل الأ�س�لاك �أو بوا�س��طة اللحام ،الأ�ش��كال
(.)٤٣-٤٢-٤١-٤٠

ال�شكل (� :)٤٠أ�سالك رفيعة للربط

ال�شكل ( :)٤١و�صل الأ�سالك

ال�شكل ( :)٤٢ت�شابك الأ�سالك

ال�شكل ( :)٤٣بوا�سطة اللحام

معلومة �إثرائية:

مجــال المعادن

ال�ل�ح��ام :هو و�صل القطع املعدنية �أو الأج ��زاء املعدنية �أو
الأ� �س�لاك بوا�سطة احل ��رارة �أو بت�سليط ال�ضغط� ،أو
با�ستخدام احلرارة وال�ضغط معاً ،ويهدف �إلى ربط القطع
املعدنية لتحويلها �إلى منتجات كبرية ومركبة ومعقدة
بحيث تكون مفيدة يف احلياة العملية.
�أ�س�لاك اللحام :ت�س��تخدم �أ�سالك اللحام كمادة �إ�ضافية مللء
الفجوات اللحامية ،بحيث تكون الأ�س�لاك امل�س��تخدمة
م��ن نف���س خوا���ص امل��ادة الأ�سا�س��ية للم�ش��غولة،
ال�شكل (.)٤٤
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ال�شكل (� :)٤٤أ�سالك اللحام

طريقة اللحِ ام احلار با�ستخدام الطاقة احلرارية من اخت�صا�ص املحرتف يف مهنة احلدادة ،لذلك اقوم با�ستخدام
ال�صمغ وتطبيق تقنية اللحِ ام البارد حتت �إ�شراف معلمي  /معلمتي �أو والدي.

وينق�سم اللحام �إلى نوعني ،ال�شكل (:)٤٦-٤٥

ال�شكل ( :)٤٥النوع الأول ( حلام
االن�صهار با�ستخدام الطاقة احلرارية ).

ال�شكل ( :)٤٦النوع الثاين
( حلام البارد با�ستخدام ال�صمغ ).
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وهناك عدة �أ�ساليب للف الأ�سالك
ن�شاهدها يف ال�شكل (.)٤٧
ل �ت �ح��وي��ل الأ� � �س �ل�اك ب�سماكاتها
املختلفة �إلى عالقات خطية جمالية وما
حت�صره بينها من م�ساحات وفراغات يف
مو�ضوعات تعبريية م�سطحة �أو جم�سمة
نحتاج �إلى:
الأدوات واخلامات ،ال�شكل (:)٤٨
زرادية.
قطاعة �أ�سالك.
�أ�سالك خمتلفة ال�سماكات.
�شريط ال�صق.

ال�شكل (� :)٤٧أ�ساليب لف ال�سلك

ال�شكل (� :)٤٨أدوات �أ�شغال لف الأ�سالك

اخلط��وة الثاني��ة :يو�ض��ع ال�س��لك عل��ى ح��دود
الت�صميم حتى ي�أخذ ال�شكل التجويف الداخلي لها.

اخلط��وة الثالثة :يثنى ال�س��لك م��ن املنت�صف حتى
نح�ص��ل على ال�ش��كل  ،vونكرر ه��ذه اخلطوة حتى
نح�صل على ثالث �أ�سالك مثنية.

اخلط��وة الرابع��ة :يت��م رب��ط الأ�س�لاك الث�لاث
املثنية م�س��بق ًا مع بع�ضها البع�ض بوا�س��طة �سلك رفيع
يف املنت�صف.

مجــال المعادن

خطوات العمل:
اخلط��وة الأول��ى :ر�س��م ت�صمي��م لل�ش��كل امل��راد
تنفيذه بال�سلك ،وليكن ال�شكل �سلة.
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اخلطوة اخلام�سة :قلب ال�شكل وتثبيت قاعدته بوا�سطة �شريط ال�صق ،ومن ثم لف
�أطراف ال�سلك على �سلك مربوم �أو �سلك �سميك دائري ال�شكل وقفله ليكون دائرة ،تعترب
فوهة ال�سلة.

اخلطوة ال�ساد�سة :ربط �أ�سالك رفيعة يف الأ�سالك الأ�سا�سية لل�سلة وذلك لتعمل على
ربط ال�سلك الذي لف على �شكل دائري.

اخلطوة ال�سابعة :يتم لف ال�سلك ال�سميك ب�شكل دائري على احلواف املثبتة �سابق ًا مع
مراعاة الربط اجليد لل�سلك الدائري مع احلواف ب�شكل م�ستمر حتى فوهة ال�سلة ،وبذلك
يتكون جدار ال�سلة ويكتمل كما يف ال�شكل (.)٤٩

مجــال المعادن
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ال�شكل ( :)٤٩ال�شكل النهائي لل�سلة

مج�سمات �أخرى بوا�سطة ال�سلك ،ال�شكل (.)٥٠

ال�شكل ( :)٥٠جم�سمات خمتلفة من ال�سلك

اال�ستفادة من �أعمال ال�سلك الفنية:
الوحدة األولى
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عند ا�ستخدام خمتلف �أن��واع
ال�سلك اجل��دي��د منه وامل�ستهلك
وما يتميز به من طواعية وقابلية
للت�شكيل ورخ����ص ثمنه وتعدد
ال�شكل (� :)٥١أعمال ال�سلك الفنية
�إمكانيات ت�شكيله ف�إننا ن�ستفيد
منه يف حياتنا العامة يف تنفيذ الأ�شكال اجلمالية التطبيقية كهواية لق�ضاء �أوقات الفراغ,
ميكننا ت�سويقها كي تعطي عائد ًا مادي ًا منا�سباً ،وهنا ميكن القول �أن الفن م�صدر من م�صادر
الرثوة ،فقد يحمل العمل الفني حينما يتحول �إلى �سلع لها قيمتها اجلمالية والتطبيقية قيم ًا
مادية �أكرث من قيمة الو�سائل واخلامات الداخلة يف تكوينه ،ال�شكل (.)٥١
نشـاط ()2

ي�م�ك��ن ت�ن�ف�ي��ذ ال �ع��دي��د من
الأعمال الب�سيطة من مختلف �أنواع
ال�سلك ،ال�شكل ( ،)٥٢وتقديمها
كهدية لوالدينا �أو �أقاربنا.
ال�شكل (� :)٥٢أ�ساليب متنوعة يف توظيف ال�سلك

ميكن تنفيذ �أ�شكال حُ لي عديدة
من خمتلف �أنواع ال�سلك وي�ساعد
يف ذلك مميزاته من مرونة و�سهولة
وق��اب�ل�ي��ة يف الت�شكيل وم�ت��ان��ة
و�سمك م�ت�ن��وع ،وب��ذل��ك يكون
ال�سلك �إحدى طرق الت�شكيل يف
ال�شكل ( :)٥٣حُ لي من ال�سلك
�صناعة احللي ،ال�شكل (.)٥٣
فلنتعرف على بع�ض طرق الت�شكيل في �صنع الحلي ال�شعبية:
يف اململكة العربية ال�سعودية تعد احللي ال�شعبية وما حتتويه من �أ�شكال وزخارف رمز ًا من
رموز احل�ضارة ،حيث تعك�س املهارات احلرفية والثقافية والفنية لذلك ف�إن �صناعة احللي تعد
من �أقدم الفنون الت�شكيلية ،ونظر ًا الت�ساع رقعة اململكة فقد وجدت بع�ض االختالفات من
منطقة �إلى �أخرى يف طرق ت�شكيل و�صياغة احللي و�أ�سمائها من حيث ال�شكل �أو الوظيفة،
ال�شكل (. )٥٤

ال�شكل (� :)٥٤صنع حلي من ال�سلك

مجــال المعادن

حُ لي من ال�سلك:
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طرق ال�صناعة:
ا�ستخدمت طرق ًا عدة يف �صناعة احللي التقليدية مبهارة فائقة و�صياغة دقيقة وزخرفة ذات
جمال �أخّ اذ ،ومن املعروف �أن احللي الف�ضية البديعة متر يف �صناعتها مبراحل متعددة وهي
كما ي�أتي:
يتم احل�صول على املادة اخلام ،ومن ثم تنظيفها ،ثم تقطع وتو�ضع يف بوتقة ،ومن ثم
تو�ضع البوتقة على النار حتى تذوب الف�ضة وتتحول �إلى �سائل ،بعد ذلك ت�صب لعمل ق�ضبان
متنوعة من حيث ال�سمك جاهزة للطرق وال�سحب �أو �صفائح �أو بطائن ت�ستخدم لإنتاج
الألواح امل�ستخدمة يف حلى ال�صدر و�صناعة احلبوب الكبرية� ،أو لإنتاج مناذج مكررة من
قطع ف�ضية ،ثم ت�أتي عملية ال�سحب واجلر والطبع ،حيث يتم طبع بع�ض الزخارف على قطع
الف�ضة والرقائق جلعلها جاهزة لال�ستخدام ،ال�شكل (.)٥٥

ال�شكل ( :)٥٥طرق �صناعة احللي

معلومة �إثرائية:
تعد �صناعة احللي بطريقة التذويب و�إع��ادة الت�شكيل والتعامل مع الأف��ران املخ�ص�صة لها من اخت�صا�ص
املحرتفني يف هذه املهنة.

مجــال المعادن

بعد ذلك يتم �إعداد ال�سال�سل ب�أ�شكال مربومة �أو جمدولة �أو منفذة على ال�شكل حلقات
لعمل ال�سال�سل وزخرفتها مبقا�سات خمتلفة ومتنوعة ،ال�شكل (.)٥٦
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ال�شكل (� :)٥٦سال�سل متنوعة

و�أي�ض ًا يتم �إعداد �أن�صاف الكرات واحلبوب والأجرا�س مبقا�سات خمتلفة وتزخرف بطرق
متنوعة ،وكل نوع من احلبوب ت�صنع له عروة لتعلق بها حبة �أخرى �أو يف �سال�سل .و�أي�ض ًا
�إعداد حلقات الو�صل والفوا�صل.
بعد ذلك يتم جتهيز جميع الوحدات الأ�سا�سية املكونة للحلية وتتم عملية التجميع اليدوي من
قبل ال�صائغ ،ويعتمد على عملية اللحام يف تثبيت العنا�صر والأجزاء للحلية ،ال�شكل (.)٥٧

ال�شكل ( :)٥٧عملية اللحام وتثبيت العنا�صر

الوحدة األولى

وبعدها تخ�ضع ملراحل الت�شطيب النهائي التي ت�شمل الت�صفية وتتم بو�ضع احللية يف مادة
الأ�سيد٭ لبع�ض الوقت ،ثم تنظيفها بو�ضعها يف وعاء به ماء و�صابون وتفر�ش حتى تزول
ال�شوائب والألوان القامتة الناجتة عن اللهب ،ال�شكل (.)٥٨
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ال�شكل ( :)٥٨تنظيف احللية مبادة الأ�سيد

ثم ت�أتي املرحلة النهائية يف عملية ال�صياغة وهي التن�شيف وفيها تغم�س احللية يف �إناء
مملوء بن�شارة اخل�شب ،حيث تن�شف من املاء فتظهر بي�ضاء نا�صعة جاهزة لال�ستخدام،
ال�شكل (.)٥٩

ال�شكل ( :)٥٩عملية التن�شيف
٭ مادة الأ�سيد :مادة كيميائية حارقة يجب �أخذ احليطة واحلذر من ا�ستخدامها.

فن تطعيم الحُ لي:
مجــال المعادن

يعترب فن التطعيم فن ًا قدمياً ،حيث تزين احللي وامل�صوغات الف�ضية بف�صو�ص متنوعة من
الأحجار واخلرز وب�ألوان عديدة لإ�ضفاء اجلمال عليها ،حيث ي�ضع ال�صائغ الف�ص يف مكان
ي�سمى بيت الف�ص ويكون على ح�سب �شكله �إما م�ستدير ًا �أو بي�ضاوي ًا ويتم حلمه من الأ�سفل
يف القطعة الف�ضية وتثنى الأطراف مت�ضمنة الف�ص داخلها ،ال�شكل (.)٦٠
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ال�شكل ( :)٦٠تطعيم احلُلي

كما ي�ستخدم اخلرز �أو الأحجار يف تنظيم عقود كاملة ال تقت�صر على عدد معني �أو نوع
معني دون ا�ستخدام الف�ضة ،ال�شكل (.)٦١

ال�شكل ( :)٦١اخلرز والأحجار يف العقود

الوحدة األولى

وقد ت�ستخدم الف�ضة ب�شكل ن�سبي يف عقود اخلرز �أو ت�ستخدم كفوا�صل بني قطع الف�ضة،
ال�شكل (.)٦٢
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ال�شكل ( :)٦٢الف�ضة بني اخلرز

القيم اجلمالية يف احللي ال�شعبية:
لقد ورد ذكر احللي يف القر�آن الكرمي يف �سورة النور الآية ( ،)31يف قوله تعالى:ﱫ

ﱪ،
ففي هذه الآي��ة نهي للن�ساء عن �أن ي�ضربن ب�أرجلهن يف امل�شي حتى ال ي�سمع �صوت ما
يلب�سنه يف �أرجلهن ،وهو اخللخال .وكذلك يف �سورة الإن�سان الآية ( ،)21يف قوله تعالى:
ﱪ ،وه �ن��ا ذك��ر
ﱫ
لنوع من �أنواع احللي وهي الأ�ساور وتلب�س يف اليد.
وتعترب احللي من �أول منتجات الإن�سان الفنية ,حيث كان لها دور بارز من قدمي
الزمان يف تو�ضيح الأهمية اجلمالية والتعريف ب�أذواق وعادات وتقاليد املجتمع ،فاهتم
ال�صائغ بالزخرفة والإخراج النهائي للحلية والناجم عن القيم اجلمالية التي يعرب عنها والذي
يت�ضمن ال�شكل والن�سب والتكوين واملواد والتقنيات امل�ستخدمة ،فعندما نت�أمل احللية يف
ال�شكل( ،)٦٣جندها تتكون من ياقة عالية حتمل �أ�شرطة �ضيقة اثنان منها حمببان يتناوبان
مع �أوراق ملتوية ومزهرية ،والياقة مر�صعة بثالث م�سكوكات :واحدة يف قمة و�سطها

نشـاط ()3

تتميز احللي القدمية بجمالها وروعتها وه��ي من
ابتكار الإن�سان القدمي وقد كانت ت�صنع من الف�ضة
والنحا�س وكانت زخارفها �سهلة وب�سيطة جدًّ ا فيها
جمال و�أ�صالة ،فلنت�أمل ال�شكل ( ،)٦٤ومن ثم نعمل
ت�صميم زخريف حللية م�ستلهمة من الرتاث ال�شعبي.

ال�شكل ( :)٦٤حُ لي قدمية

مجــال المعادن

واثنتان على طرفيها .وتقفل من اخللف ب�شريط مقو�س
ينتهي بكالبني مثبتني بثقبني يف طريف الياقة .تتدلى من
احللية �سبعة �أدوار من املعلقات النمطية ،ثم �أجرا�س
�صغرية تليها نقود من فئة ربع ريال ويف �أ�سفلها �أجرا�س
وتتعلق بها خرز �أ�سطوانية يف و�سطها �أقرا�ص بارزة
ال�شكل ( :)٦٣قالدة �سعودية
وحمببة وتنتهي ب�سال�سل ومعلقات جر�سية.
ت�سمى «خناقة »
زخارف الحلي ال�شعبية:
احللي ال�شعبية ذات دالالت �إن�سانية وفنية ،تعك�س الوجه احل�ضاري والإب��داع الفني
واملهارة الت�صنيعية لأهايل املنطقة املنفذة لها ،تتمتع باملهارة الفنية الفائقة يف �أ�سلوب الزخرفة
والت�شكيل وا�ستخدام اخلطوط امل�ستقيمة واملنحنية واملنك�سرة والأ�شكال الهند�سية ,مثل
املثلثات والدوائر و�أن�صافها ،حيث كان ال�صائغ يعتمد على فطرته اجلمالية واالبتكار الداخلي
لديه في�ستنبط �أ�شكا ًال وت�صاميم من خميلته ،كما يعتمد على موروثه الفني والأ�شكال التي
حوله يف الطبيعة املحيطة به.
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نشـاط ()4

متيزت احللي ال�شعبية يف اململكة العربية ال�سعودية مبميزات خا�صة ،فلنت�أمل ال�شكلني (-٦٥
 ،)٦٦ولنكت�شف هذه املميزات وندوّنها.
................................
................................
................................
................................
................................
................................

ال�شكل ( :)٦٥احلُلي ال�شعبية ال�شكل ( :)٦٦احلُلي ال�شعبية

نشـاط ()5

الأ�س�لاك عل��ى اخت�لاف �أنواعه��ا ميكن اعتباره��ا �أنواع من اخلط��وط وب�إمكاننا ت�ش��كيل قطع
مذهلة من احللي الفنية والبديعة امل�ش��غولة بدقة،
ون�ستطيع اال�ستعانة ب�أ�ساليب لف ال�سلك ال�سابق
عر�ضها ولتحقيق ذلك �سنحتاج �إلى:
الأدوات واخلامات ،ال�شكل (:)٦٧
�أ�سالك ،زرادية ،عمود خ�شبي ،مطرقة.
ال�شكل (� :)٦٧أدوات لف ال�سلك

خطوات العمل:

اخلطوة الثانية :تلف قطعة ال�سلك على العمود
اخل�شبي حتى يتقو�س ،ثم يو�ضع على �سطح
�صلب والطرق عليه بوا�سطة املطرقة لتوازنه
وت�سويته.
اخلط��وة الثالث��ة :يل��ف �س��لك رفي��ع عل��ى �أحد
حواف ال�ش��كل الأ�سا�سي ومن ثم تثبيته على
احلاف��ة املقابلة ،وتك��رار ذلك حتى تنتج لدينا
خطوط متقاطعة من الأ�سالك.
اخلط��وة الرابعة :يعقد خي��ط �آخر من منت�صف
اخلط��وط املتقاطع��ة ،ومن ث َّم يل��ف على جميع
اخلطوط مع اللف امل�س��تمر حت��ى يتكون لدينا
ال�شكل املراد كـ ( بيت العنكبوت ) مثالً.

مجــال المعادن

اخلطوة الأولى :يق�ص ال�سلك مبقدار � 15سم،
ومن ثم يلف طرفيه ب�شكل دائرة �صغرية.
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اخلطوة اخلام�سة :تلف خيوط من القيطان امللون يف الأطراف التي �سبق ومت لفها ،كما
ميكن �إ�ضافة قطع من اخلرز وغريها للتزيني.
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ال�شكل ( :)٦٨حلي ب�أ�ساليب لف الأ�سالك

نشـاط ()6

تنوعت احللي ال�شعبية يف بلدنا الغايل بح�سب كل منطقة ،ابحث/ي يف م�صادر التعلم
املتاحة عن ذلك واكتب/ي تقرير ًا خمت�صر ًا عن �أنواع احللي يف املنطقة التي تعي�ش فيها.
..............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

السؤال األول

�ضع/ي عالمة (� )أمام العبارة ال�صحيحة ,وعالمة (� )أمام العبارة غري ال�صحيحة
فيما ي�أتي:
 - 1تاريخ الفنون يف كل احل�ضارات مل يعرف غزارة كالتي عرفتها التحف املعدنية
( )
يف الفنون الإ�سالمية.
( )
 -2التخرمي والتثقيب يف الأطباق واحللي دوره يكون جمالي ًا فقط.
( )
 -3حام�ض الكربيتيك ي�ستخدم ل�صهر النحا�س و�إذابته.
( )
 -4من �أ�شهر طرق تطبيق املينا على املعدن طريقة التجزيع.
 -5الفنان يف الع�صر احلديث ا�ستغل ما توفر له من زخارف ت�شكيل املعادن با�ستخدام
( )
احلفر والنق�ش والتفريغ.
( )
� -6أثر ا�ستعمال املعادن يف القرن الع�شرين يف احلياة االقت�صادية واجلمالية.
 -7يف اململكة العربية ال�سعودية تعد احللي رمز ًا من رموز احل�ضارة حيث تعك�س املهارات
( )
احلرفية والثقافية والفنية.

مجــال المعادن

مجال :المعادن

تق
و
ي
م الوحدة
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السؤال الثاني

كيف ا�ستطاع الفن الإ�سالمي �إ�ضافة املفاهيم اجلمالية اجلديدة والطرق االبتكارية ب�إبراز
الزخرفة على امل�شغوالت املعدنية؟
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

السؤال الثالث

ورد يف القر�آن الكرمي ذكر الأ�ساور من احللي ,اذكر الآية.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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مجال أشغال الخشب
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الوحدة الثانية :مجال أشغال الخشب

املو�ضوع ( :)1احلفر املفرغ على اخل�شب.
املو�ضوع( :)2الت�شكيل بالق�شرة اخل�شبية.

تنوع��ت �أ�س��اليب الت�ش��كيل عل��ى اخل�ش��ب كاحلف��ر والنح��ت والتفري��غ وغريه��ا عرب
احل�ضارات املختلفة ملا تتميز به الأخ�شاب من �سهولة يف الت�صنيع وجمال يف ال�شكل0
ويع��د «احلف��ر والتفريغ» من الفن��ون التطبيقية التي تطورت ع�بر التاريخ وازدهرت
يف الع�صور ال�س��ابقة ،حيث ا�س��تطاع الفنان �أن يعتني بها عناية فائقة ويبدع يف �أ�س��اليب
زخرفته��ا يف �إطار الطابع الإ�س�لامي العام ،وي�ؤكد عل��ى ذلك العديد من املنتجات الفنية
اخل�ش��بية الإ�س�لامية القدمي��ة املحف��ورة بزخارف هند�س��ية ونباتي��ة وكتابي��ة كالأبواب
والنواف��ذ �إ�ضاف��ة لبع�ض القطع املنحوتة كقط��ع الأثاث واملكمالت وال�صناديق اخل�ش��بية
وغريها...
ونالحظ الباب اخل�شبي املزخرف باحلفر « البارز واملفرغ » يف �أ�شكال نباتية وهند�سية
على كامل �سطحه �إ�ضافة لبع�ض الكتابات الدينية املحفورة �أعاله ال�شكل (0)٦٩

ال�شكل (� :)٦٩أجزاء تف�صيلية مكربة لباب خ�شبي
حمفور نهاية القرن الرابع ع�شر «متحف عبدالر�ؤوف
خليل»

مجال أشغال الخشب

الموضوع األول

الحفر ا
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ومن القطع الرتاثية املحفورة ب�أ�سلوب «النحت» جند «ال�شمعدان» املزخرف من جميع
اجلوانب بزخارف نباتية «بارزة» ومن �أعاله «حفرًا غائرًا»� 0إ�ضافة �إلى «الهون» وهو
عبارة عن كتلة خ�شبية مت نحتها ب�شكل ا�سطواين وزخرفت بخطوط هند�سية «غائرة»،
نعر�ضها يف ال�شكل (0)٧٠
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ال�شكل (�« :)٧٠شمعدان وهون» خ�شبي من
الرتاث ال�سعودي ،وجزء تف�صيلي للهون باحلفر البارز

�أنواع الأخ�شاب امل�ستخدمة يف احلفر:
نفذ احلفر ب�أ�ساليبه املتعددة على الأخ�شاب الطبيعية امل�ستوردة ب�أنواعها املختلفة ال�صلبة
واللينة ،نظرًا الفتقار الأقطار الإ�سالمية والعربية للأخ�شاب املحلية اجليدة للحفر� ،إ�ضافة
لبع�ض من الأخ�شاب ال�صناعية ،ومن �أف�ضل �أنواع الأخ�شاب امل�ستخدمة يف احلفر واملتوفرة
يف الأ�سواق املحلية باململكة العربية ال�سعودية هي:

ا�سم اخل�شب

من �أجود الأخ�شاب ال�صلبة املالئمة
خ�شب الزان:

للحفر� ،شائع اال�ستخدام جلمال لونه
الطبيعي� ،إال �أنه يحتاج ملجهود �أثناء
حفره �أو نحته يدويًّا0
خ�شب �صلب ميتاز بجمال �أليافه ،من

املاهوجني:

الأنواع اجليدة للحفر والنحت و�صناعة
الأثاث الفاخر والق�شرات وغريها.
خ�شب �صلب متني ،يعرف جتاريًّا

البلوط:

بـ(ال�سنديان) ل��ون��ه رم� ��ادي مائل
للبيا�ض ،وي�ستخدم يف �أعمال احلفر
والنحت.
م��ن الأخ �� �ش��اب ال�ل�ي�ن��ة ،وي�ع��رف

ال�صنوبر الأ�صفر:

ب��ا��س��م (ال �� �س��وي��دي �أو امل��و��س�ك��ي)
رخي�ص الثمن وهو منا�سب للحفر عليه
ب�سهولة0

مجال أشغال الخشب

مميزاته

�صورته
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وبالتايل ف�إن �أكرث الأخ�شاب منا�سبة للحفر هي الأخ�شاب ال�صلبة ب�أنواعها بف�ضل
قوتها و�صالبتها ،واندماج �أليافها ،مع قابليتها الكبرية لل�صقل والتنعيم ،ولكن هناك من
يف�ضل الأخ�شاب اللينة ل�سهولة ت�شكيلها واحلفر عليها.
�أما �أف�ضل �أنواع الأخ�ش��اب ال�صناعية املنا�سبة للحفر والتفريغ ،خ�شب ( )M.D.Fوهو
عبارة عن �ألواح م�صنعة من بقايا الأخ�شاب ،تتميز ب�سهولة الت�شكيل واحلفر عليها.
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بم�ساعدة �أحد الأقارب الرا�شدين نقوم بزيارة �إحدى ور�ش النجارة المحلية ،ولنجمع بع�ض
القطع الخ�شبية من �أنواع الأخ�شاب الطبيعية �أو ال�صناعية الجيدة و�سهلة الحفر والتفريغ ولنعر�ضها
على زمالئنا.

طرق احلفر على اخل�شب:
هناك عدة طرق للحفر على اخل�شب من �أهمها ما ي�أتي:
-1احلفر الغائر :وحتفر فيه الزخارف مب�ستوى �أدنى عن �سطح اخل�شب �إما يدويًّا
�أو ب�آلة احلفر الكهربائية ال�شكل (0)٧١

ال�شكل ( :)٧١حفر غائر للفنان ال�سعودي حممد فلفالن

مجال أشغال الخشب

-2احلفر البارز :وهو نوعان �إما «بارز منخف�ض» ال تزيد ارتفاع الزخارف فيه عن
( 8-6ملم) كما يف ال�شكل(� ،)٧٢أو« بارز مرتفع» ينفذ على خ�شب �أكرث �سمكً ا
لأن ارتفاع الزخارف تكون فيه ما بني (�6-1سم) �أو �أكرث كما يف ال�شكل (0)٧٣
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ال�شكل ( :)٧٢حفر« بارز منخف�ض»

ال�شكل ( :)٧٣حفر «بارز مرتفع»

-3احلفر املفرغ:
وهو احلفر لوحدة �أو لوحدات متما�سكة ،مع تفريغ بع�ض �أو جميع �أجزاء �أر�ضية
�سطح العمل باملن�شار الآركت ،كما يف ال�شكل ( )٧٤و (0)٧٥

ال�شكل (� :)٧٤إطار باحلفر البارز املفرغ

ال�شكل ( :)٧٥قر�صة من�ضدة
باحلفر البارز املفرغ

الوحدة الثانية

-4احلفر املج�سم (النحت) :وهو �أدق و�أ�صعب �أنواع احلفر ،حيث حتفر القطعة اخل�شبية
من جميع اجلهات لإظهار �شكلها جم�سما ،وي�ستخدم الفنان كل تقنيات �أو طرق احلفر حتى
يربز القيمة اجلمالية للقطعة املنحوتة الأ�شكال(0)٧٧-٧٦
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ال�شكل ( :)٧٦جم�سمان جماليان منحوتان ومفرغان على اخل�شب للفنان علي املحيمد

ال�شكل ( :)٧٧جم�سم جمايل للطالبة ندى جريان  -جامعة �أم القرى

وميكننا اجلمع بني �أكرث من طريقة للحفر يف العمل الواحد ،فيظهر العمل غائرًا وبارزًا يف
�آن واحد �أو بارزًا ومفرغًا يف تكوين جمايل مبتكر.

ت�أمل/ـي المج�سمات الجمالية في �شوارع مدينتك و�صمَم/ـي مج�سم ًا جمالي ًا يمكن ت�شكيله بقطع
الأخ�شاب ،التي �سبق جمعها من الور�ش ،ب�شكل تعاوني مع �أفراد مجموعتك.

احلفر البارز املفرغ يف بع�ض الأعمال اخل�شبية املعا�صرة:
نتيجة للتطور التقني ووفرة الإنتاج واخرتاع الآالت يف ع�صرنا احلايل الذي انعك�س على
جممل املجاالت التطبيقية والت�شكيلية ،خا�صة جمال «�أ�شغال اخل�شب» الذي يدخل يف �صلب
حياتنا اليومية ،ابتداء ب�أعمال الديكور وقطع الأثاث ،وانتهاء باملج�سمات اجلمالية والقطع
الفنية ال�صغرية كالرباويز والألعاب وغريها ،والتي �ش��كلت بت�صميمات وزخارف ت�شكيلية
�سمتها الب�ساطة.
فنج��د يف الأ�ش��كال (� ،)٨١-٨٠-٧٩ -٧٨أن الفنانني املعا�صرين جمعوا بني �أ�س��لوبني
كل من وحدة الإ�ضاءة والكر�س��ي
م��ن احلفر هما «احلفر البارز» ،و«احلفر املفرغ» ،لعمل ً
والقطع الفنية اخل�ش��بية الأخرى يف ت�صميمات مب�س��طة �أ�سا�سها اخلطوط املنحنية الب�سيطة،
أعمال فنية ونفعية ب�صورة جمالية مبتكرة.
ليخرجوا لنا � ً
ال�شكل ( :)٧٨وحدة �إ�ضاءة حائطية
للطالبة �أمل فلمبان  -جامعة �أم القرى

ال�شكل ( :)٧٩كر�سي معا�صر

مجال أشغال الخشب

نشـاط ()2
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ال�شكل ( :)٨٠دوالب بخ�شب البل�سا
حمفور ومفرغ  -للطالبة غالية �ساعاتي

ال�شكل ( :)٨١لوحة فنية باحلفر البارز
املفرغ على خ�شب البل�سا

وللقيام بت�شكيل �أي عمل خ�شبي ب�أ�سلوب احلفر املفرغ ال بد من اتباع الآتي:
أول( :جتهيز الأدوات واخلامات :)Materials
� ً
الأدوات :وهي �صنفرة ،مبارد� ،أزاميل ،من�شار �آركت مع كما�شة ،م�شرط.
اخلامات :وهي خ�شب � MDFأو خ�شب البل�سا ،وغريه .ال�شكل (.)٨٢

ال�شكل ( :)٨٢الأدوات واخلامات

طرق م�سك الأزاميل للحفر والنحت على اخل�شب:
 -1م�سك الأزميل بطريقة عمودية عند حتديد حدود الت�صميم.

مجال أشغال الخشب

مائل يف اجتاه معاك�س
 -2م�سك الأزميل مع املدق ً
للحفر على اخل�شب ال�صلب.
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مائل يف اجتاه معاك�س مع ال�ضغط
 -3م�سك الأزميل ً
�أثناء احلفر.

 -4م�سك الأزميل عك�سيًا باجتاه �ألياف اخل�شب.

 -5ط��ري�ق��ة �شحذ الأزم �ي��ل
يدويًا �أو ب�آلة خا�صة.

نشـاط ()3
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قبل البدء بالعمل نالحظ ال�صور ال�سابقة لطريقة م�سك الأزاميل ونتدرب على قطعة خ�شب
�صغيرة.

ثانيًا :خطوات العمل:
�أ -احلفر على اخل�شب الطبيعي ( البل�سا):
� .1إعداد ت�صميم من عن�صر واحد �أو عدة عنا�صر مرتابطة.
 .2نقل الت�صميم على �سطح اخل�شب املراد ت�شكيله باحلفر والتفريغ.

.3حتديد ال�شكل بال�ضغط عامودي ًا بالأزميل على حدود الت�صميم.

مائل مع ال�ضغط ،باجتاه �ألياف اخل�شب.
 .5احلفر بالأزميل املنا�سب ً

ال�شكل ( :)٨٣قطعة فنية من خ�شب البل�سا ،للفنانة �إميان عبد اهلل

مجال أشغال الخشب

 .4تفريغ الأجزاء املراد �إزالتها عن �سطح العمل باملن�شار الآركت.
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ب  -احلفر على اخل�شب ال�صناعي (:)M.D.F
للح�صول على �أف�ضل النتائج نتبع اخلطوات الآتية:

.1ثقب وتفريغ الأجزاء املراد �إزالتها.

 .2حتديد الت�صميم بالأزميل عاموديًّا0

مائل مع ال�ضغط.
 .3احلفر بالأزميل ً

.4حفر الزوايا واحلواف با�ستخدام الأزميل املنا�سب.

.5تنعيم �سطح القطعة اخل�شبية باملربد ،ثم ال�صنفرة.

مجال أشغال الخشب
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ال�شكل ( :)٨٤عمل الطالب :با�سل بن �أحمد

نشـاط ()4

لنتدرب على خطوات احلفر املفرغ للخ�شب ونكت�سب مهارة يف ت�شكيله ،فلنحاول � ًأول:
اختيار الت�صميم املنا�سب و�إعداده م�سبقًا كما يف النماذج ( )3 ،2 ،1الآتية:

 -1وحدة خطية.

 -2وحدة هند�سية.

 -3وحدة نباتية.

الوحدة الثانية

ثالثًا :التجريب على خامات �أخرى م�شابهة للخ�شب مثل ( الفلني امل�ضغوط
الناعم ).
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ال�شكل (� -٨٥أ) :الر�سم على الفلني امل�ضغوط

ال�شكل ( -٨٥ب) :احلفر على الفلني
امل�ضغوط

ال�شكل ( :)٨٥عمل الطالبة :ب�شائر �أحمد رملي

ال�شكل ( -٨٥ج) :التفريغ على الفلني
امل�ضغوط

والآن فلنتابع طريقة الو�صل الكيميائي بــ (الغراء والو�سائل الأخرى) لت�شكيل و�إنتاج عمل
(فني/نفعي) بالقطع اخل�شبية املحفورة ،وبقليل من الت�أمل يف ال�شكل ( -٨٦ج) ،نقوم بو�صف
القيمة اجلمالية فيه من حيث:

مجال أشغال الخشب

التنا�سب0000000000000000000000000000000000000000000000000 :
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الوحدة00000000000000000000000000000000000000000000000000 :
االن�سجام000000000000000000000000000000000000000000000000 :

( �أ)

( ب)
ال�شكل ( :)٨٦طريقة الو�صل الكيميائي

( ج)

الوحدة الثانية
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من خالل ما اكت�سبناه من معلومات ومهارات يف فن احلفر على اخل�شب بطرقه املختلفة،
فلنالحظ الأعمال اخل�شبية الآتية ،ونحدد �أ�سلوب توظيف العمل وطريقة ت�شكيله:
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( )1

( )2

( )3

العمل رقم (000000000000000000000000000000000000000000:)1
العمل رقم (000000000000000000000000000000000000000000:)2
العمل رقم (000000000000000000000000000000000000000000:)3
وفيما ال يزيد عن �سطرين لنعرب عن البعد االقت�صادي لتلك الأعمال:
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
والآن بقليل من التفكري ميكننا �أن ن�شكل بع�ضً ا من احللي اخل�شبية ب�أ�ساليب احلفر والت�شكيل
املختلفة ،م�ستخدمني يف ذلك زوائد القطع الناجتة عن التفريغ لأعمال احلفر0

تعد الأخ�شاب الطبيعية امل�صدر الرئي�س للح�صول على الأخ�شاب ال�صناعية
والق�شرة اخل�شبية التي ا�ستخرجت منذ القدم ،وازدهرت با�ستخداماتها املتعددة
يف الع�صر الإ�سالمي حتى �أ�صبحت ميدانًا لتجميل الأ�سطح اخل�شبية يف كثري من
الأقطار الإ�سالمية ،منذ بداية ع�صر املماليك الذي عا�صر نه�ضة فنية رائعة يف
منتجات الأخ�شاب للأثاث والأبواب والعلب وحوامل امل�صاحف وغريها0
وكان لنواهي الدين الإ�سالمي �أثر على تقوية وازده��ار الزخرفة الهند�سية
والنباتية والكتابية والآيات القر�آنية بت�شكيلها على �أ�سطح الأعمال اخل�شبية عن
طريق فن التطعيم بال�صدف والعاج والق�شرة اخل�شبية ،ال�شكل (0)٨٧

ال�شكل ( :)٨٧لوح خ�شبي مف�صل ومطعم بالعاج
وبخ�شب ملون (م�صر القرن 14م)

مجال أشغال الخشب

الموضوع الثاني

ال ت ش ك
ي
ل
ب
ال
قشرة الخشبية
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وقد ت�أثرت الفنون الأوروبية بعد ذلك ب�أ�ساليب الزخرفة الإ�سالمية لتزيني اخلزائن
وقطع الأثاث بالق�شرة اخل�شبية ،ال�شكل(0)٨٨

212

ال�شكل ( :)٨٨زخارف نباتية بالق�شرة اخل�شبية لقطعة
�أثاث ب�أملانيا ( يف �أواخر القرن17م)

الأخ�شاب ال�صناعية (:)Industrial Wood

بديل جيدًا للخ�شب
هي التي ت�صنع من خملفات الأخ�شاب ويتم معاجلتها كيميائيًا لتكون ً
الطبيعي ،وب�أقل تكلفة مادية ،وي�ستخدم يف �صناعة الأثاث و�أ�شغال الديكور الداخلي ويف
كثري من القطع اخل�شبية الفنية والنفعية.
الق�شرة اخل�شبية ( :) Veneer
هي عبارة عن �شرائح �أو �ألواح رقيقة ت�ستخرج من الأخ�شاب ال�صلبة الثمينة ،وهي جميلة
يف �أليافها و�ألوانها ،وخالية من العيوب ،يرتاوح �سمكها بني 3-2ملم �أو �أكرث .وت�ستخدم
الق�شرة يف تلبي�س الأ�سطح اخل�شبية امل�صنعة من �أخ�شاب رخي�صة لإعطائها �أ�سطح جميلة يف

�أنواع الق�شرة اخل�شبية:
تعددت �أنواع الق�شرة اخل�شبية نظرًا لتعدد �أنواع الأخ�شاب امل�ستخرجة منها ،فهناك
ق�شرة الأخ�شاب الطبيعية :كالبلوط ،واملاهوجني ،والزان وغري ذلك .ال�شكل (،)٨٩
ومن هذه الأ�شجار املنتجة للق�شرة ما هو داكن اللون ،ومنها ما هو فاحت اللون.

ال�شكل ( :)٨٩ق�شرة طبيعية بدرجاتها اللونية املتعددة

كما توجد الق�شرة ال�صناعية التي ت�صنع من خملفات الأخ�شاب ويتم ت�سوية �أ�سطحها
بت�أثريات فنية و�صباغتها بالألوان ال�صناعية املتعددة ال�شكل ()٩٠

ال�شكل ( :)٩٠ق�شرة �صناعية ب�ألوان خمتلفة

مجال أشغال الخشب

مظهرها �أو يتم ت�شكيلها بتكوينات زخرفية متعددة على �أ�سطح الأعمال اخل�شبية لإك�سابها
قيمة جمالية.
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الت�شكيل بالق�شرة اخل�شبية من الفنون الت�شكيلية واحلرف البيئية التي تتطلب مهارة
عالية ،وتطورت ا�ستخداماتها الفنية و�أ�ساليبها الت�شكيلية يف وقتنا املعا�صر ،حيث مت تطويع
خامة الق�شرة اخل�شبية لتنفيذ لوحات فنية مت ت�شكيلها كليًّا �أو جزئيًّا على �أ�سطح امل�شغوالت
اخل�شبية ب�أ�ساليب متعددة من �أهمها ما ي�أتي:
 -1فن املاركرتي (:)Marquetry
وهو �أ�سلوب خا�ص لت�شكيل الق�شرات اخل�شبية قي �صورة ح�شوات بت�صميمات لوحدات
زخرفية �إ�سالمية نباتية وحلزونية �أو كتابات خطية مفرغة ال�شكل (0)٩١

ال�شكل ( :)٩١ت�صميمات نباتية بالق�شرة اخل�شبية « املاركرتي»

 -2فن الباركرتي (:)Parquetry
يتم فيه ت�شكيل الق�شرات اخل�شبية يف �صورة ح�شوات ذات تكوينات وخطوط هند�سية
ال�شكل (0)٩٢

وهي كلمة �إيطالية معناها تطعيم املناظر الطبيعية والأماكن الأثرية لإعطاء جو فني ي�شبه
املناظر الت�صويرية ,ال�شكل (.)٩٣

 -4الفلتو:

ال�شكل ( :)٩٣مناظر طبيعية بالق�شرة « انرتا�شيا»

وهي عبارة عن �أ�شرطة ذات �سمك رقيق من الق�شرة اخل�شبية وت�ستخدم يف ح�صر
ح�شوات املاركرتي والباركرتي وغريها من �أ�شغال الق�شرة ,ال�شكل (.)٩٤

ال�شكل ( :)٩٤فلتات خ�شبية خمتلفة الألوان والزخارف

مجال أشغال الخشب

 -3االنرتا�شيا:

ال�شكل ( :)٩٢وحدات هند�سية بالق�شرة « الباركرتي »
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ت�شكيل الق�شرة اخل�شبية ب�أ�سلوب « الباركرتي »
أول :الأدوات واخلامات:
� ً
قبل البدء بالعمل ال بد من جتهيز الأدوات واخلامات الالزمة وميكن احل�صول عليها من
املحالت اخلا�صة بالأ�سواق املحلية �أو املكتبات وهي مو�ضحة يف ال�شكلني (.)٩٦-٩٥
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ال�شكل ( :)٩٥خامات و�أدوات الت�شكيل

ال�شكل (� :)٩٦أدوات الت�شطيب النهائي

ثاينًا :خطوات العمل:
� -1إعداد الت�صميم م�سبقًا ويراعى عند تنفيذ �أول عمل �أن تكون الوحدات الهند�سية
للت�صميم ب�سيطة يتم تكبريها بحجم ينا�سب م�ساحة �سطح العمل ،ال�شكل(�-٩٧أ) 0
 -2ت�سوية ال�سطح اخل�شبي للعمل املراد الت�شكيل عليه ،ب�سد الثقوب و�صنفرته0

ال�شكل (�-٩٧أ )� :إعداد الت�صميم وتثبيته

ال�شكل ( -٩٧ب)

 -5قطع �أو تفريغ �أجزاء الوحدات الزخرفية مب�شرط �أو مق�ص ونف�صلها بحر�ص �شديد،
ثم نقوم بتجميعها بالتبادل ب�شريط ال�صق للحفاظ على ترتيبها ،ال�شكل (  -٩٧ج )0

ال�شكل ( -٩٧ج )

ثقل ونرتكه حتى
 -6نثبت الوحدات على �سطح العمل ب�صمغ اخل�شب الأبي�ض ون�ضع عليه ً
يجف متامًا ،ال�شكل ( -٩٧د).

ال�شكل ( -٩٧د)

مجال أشغال الخشب

 -3نثبت طبقتني من الق�شرة اخل�شبية على لوح القطع ،ثم يتم نقل الر�سم على �أحدهما0
 -4و�ضع �شريط ال�صق �شفاف على �سطح الق�شرة اخل�شبية حلماية �أجزائها من الك�سر �أثناء
القطع ،ال�شكل (-٩٧ب)0
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ال�شكل ( :)٩٧عمل� :إميان حلواين

نشـاط ()1

ابحث/ـي يف م�صادر التعلم املتاحة لك عن الأعمال الفنية التي مت ت�شكيلها ب�أحد �أ�ساليب
الت�شكيل بالق�شرة اخل�شبية ( Veneer Woodأو � )Marquetry artسوا ًء �أكانت تلك
الأعمال (جمالية �أو نفعية �أو كالهما معاً).

ال�شكل ( :)٩٨عمل الطالبة :حنني ماليو

000000000000000000000

ال�شكل (� :)١٠٠صندوق بالق�شرة اخل�شبية

000000000000000000000

ال�شكل (� :)٩٩شكل م�سطح بالق�شرة اخل�شبية

000000000000000000000

ال�شكل ( :)١٠١جم�سم مطعم
بالق�شرة اخل�شبية

000000000000000000000

نشـاط ()2

ت�أمل/ـي الأ�شكال من ( )١٠١ -٩٨وحدد/ي حتت كال منها �أ�سلوب الت�شكيل امل�ستخدم.

مجال أشغال الخشب

مناذج لقطع فنية ب�أ�ساليب الت�شكيل املختلفة للق�شرة اخل�شبية:

219

نشـاط ()3

الوحدة الثانية
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( )1

0000000000

( )2

( )3

ال�شكل (� :)١٠٢صندوق وبرواز لل�صور

0000000000 0000000000

كل
�أمامك ثالث خطوات متتالية للت�شكيل بالق�شرة اخل�شبية ،فلنو�ضحها بعبارات خمت�صرة حتت ًّ
منها ،ولنتحدث عن العمل الناجت يف ال�شكل ( )١٠٢من حيث الآتي:
�أ -القيم اجلمالية للعمل من حيث ( الوحدة ،والإيقاع ):
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ب -القيمة الفنية واالقت�صادية للعمل:
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

مجال أشغال الخشب

�أعمال فنية ميكن ت�شكيلها بالق�شرة اخل�شبية:
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ال�شكل ( :)١٠٣قاعدات للأكواب و�صناديق
وحلي خ�شبية ب ــ« فن الباركرتي ،واملاركرتي»

نشـاط ()4

من خالل درا�ستنا لأ�ساليب الت�شكيل بالق�شرة ،فلنالحظ القطع اخل�شبية الرخي�صة �أو القدمية يف
منزلنا (�صندوق خ�شبي �أو �صينية خ�شبية �صغرية� ... ،أو غري ذلك) ،وبقليل من التفكري و�إبداع
يف الت�صميم� ،إ�ضافة �إلى دقة يف الت�شكيل.هل ميكننا حتويلها �إلى قطعة فنية ب�أقل التكاليف؟
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

الوحدة الثانية
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مجال :أشغال
الخشب

تق
و
ي
م الوحدة

السؤال األول

�أكمل/ي اجلمل الآتية:
 - 1من �أنواع الأخ�شاب الطبيعية املنا�سبة للحفر يف اململكة العربية ال�سعودية خ�شب
. ................... ،....................... ،..............
� -2أف�ضل �أنواع الأخ�شاب ال�صناعية املنا�سبة للحفر والتفريغ ،خ�شب . ....................
 -3كان لنواهي الدين الإ�سالمي �أثر على تقويه وازدهار الزخرفة ،..................
 ................... ،..................والآيات القر�آنية بت�شكيلها على �أ�سطح الأعمال
اخل�شبية.
السؤال الثاني

ما الفرق بني فن املاركرتي وفن الباركرتي؟
........................................................................................................................................................

السؤال الثالث

عدد/ي �أنواع كل مما ي�أتي:
			
 -1طرق احلفر على اخل�شب.

 -2الق�شرة اخل�شبية.

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

الوحدة الثالثة

مجال فن رسوم
الكرتون (الكاريكاتير)
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الوحدة الثالثة :مجال فن رسوم الكرتون (الكاريكاتير)

املو�ضوع ( :)1فن ر�سوم الكرتون (الكاريكاتري)(.)1
املو�ضوع( :)2فن ر�سوم الكرتون (الكاريكاتري)(.)2

(الكاريكاتير ())1

هو ر�سم ب�سيط وتعليق فكاهي �أو ر�سم فكاهي دون تعليق يع�شقه كثري من الفنانني
لإظهار انتقاداتهم ور�ؤيتهم للأ�شياء ومعاجلتهم للم�شاكل االجتماعية وال�سيا�سية ب�شكل
ظريف ومبالغ فيه.

ال�شكل ( :)١٠٤كاريكاتري للفنان ال�سعودي عبد الرحمن هاجد.

مـــجـــال فـــن رســـوم
الكرتون ( الكاريكاتير )

الموضوع األول

فن رسو
م
ا
ل
ك
رتون
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ال�شخ�صية الكاريكاتريية :
هي ال�شخ�صية امل�ستخدمة يف الر�سم الكاريكاتريي والتي يدور حولها مو�ضوع
الكاريكاتري ،وتكون �شخ�صية خا�صة بالفنان ومن اخرتاعه .يعتمد ر�سم الكاريكاتري على
النقطة واخلط كعن�صرين �أ�سا�سيني يف ت�صميم ال�شخ�صية الكاريكاتريية خ�صو�ص ًا والر�سم
الكاريكاتريي ب�شكل عام.

�شخ�صية فلفل للفنان
امل�صري زهدي العدوي

�شخ�صية �سلطانة للفنان
ال�سعودي حممد اخلنيفر

ال�شكل ( :)١٠٥بع�ض �شخ�صيات الفنانني العرب.

مـــجـــال فـــن رســـوم
الكرتون ( الكاريكاتير )
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ال�شكل ( :)١٠٦ر�سم الوجه باخلط الب�سيط والنقطة.

نشـاط ()1

انظر �إلى ال�شكل املجاور هل ال�صورة ل�شخ�صية حقيقية
�أم �شخ�صية كاريكاتريية؟

ال�شكل (� :)١٠٧شخ�صية ( �شطة ) للفنان امل�صري زهدي.

الوحدة الثالثة

مميزات ال�شخ�صية الكاريكاتريية:
حتى تكون ال�شخ�صية مثرية ومميزة يجب �أن تتميز بالب�ساطة وو�ضوح الرموز مع
الرتكيز على �أهم تفا�صيل هذه ال�شخ�صية وعيوبها واملبالغة يف �إظهارها ،مبعنى �إذا كانت
ال�شخ�صية �سمينة مث ًال نبالغ يف �إظهار هذه ال�سمنة وهكذا.
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ال�شكل ( :)١٠٨كاريكاتري للفنان ال�سعودي ربيع.

طرق ر�سم ال�شخ�صية الكاريكاتريية:
	�أول ما يجب ر�سمه يف ال�شخ�صية الكاريكاتريية الوجه وانفعاالته.

مـــجـــال فـــن رســـوم
الكرتون ( الكاريكاتير )

لنتابع مع ًا اخلطوات الآتية.....
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يف حالة الغ�ضب

الوجه يف �شكله العادي

يف حالة التعجب

يف حالة الذهول

يف حالة احلزن

يف حالة ال�سعادة

ال�شكل (� :)١٠٩شكل الوجه يف حاالت انفعالية خمتلفة.

نشـاط ()2

الوحدة الثالثة

ار�سم وجه ل�شخ�صيتك الكاريكاتريية.
ما هي خطوات ر�سم هذه ال�شخ�صية كاملةً؟
لنتابع مع ًا اخلطوات الآتية.....
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1

3

ال�شكل ( :)١١٠خطوات ر�سم ال�شخ�صية الكاريكاتريية.

�أدوات ر�سم الكاريكاتري:
تتنوع الأدوات امل�ستخدمة يف الر�سم الكاريكاتريي ولكنها تعتمد على �أدوات �أ�سا�سية وهي قلم
الر�صا�ص بكل درجاته .القلم الأ�سود ال�سائل.
نشـاط ()3

ت � ��أم� ��ل/ي يف ال�����ش��ك ��ل()١٠٩
و�صـمـم/ي �شـخ�صـيـة كـــــاريكاتريية
ترى �أنها تعرب عن �شخ�صيتك.

الكاريكاتير ())2

منذ ظهور هذا الفن وهو يُعر�ض لعامة النا�س وتطورت طرق العر�ض حتى �أ�صبح
ُيعر�ض يف ال�صحف واملجالت وال تكاد تخلو �صحيفة �أو جملة يف وقتنا احلا�ضر �إال وبها ر�سم
كاريكاتريي باختالف �أنواعه .و�أ�صبح لكل جملة �أو �صحيفة ر�سامها الكاريكاتريي اخلا�ص كما
�أقام بع�ض الفنانني املعار�ض اخلا�صة بهم يف الر�سم الكاريكاتوري.

ال�شكل ( :)١١١كاريكاتري للفنان ال�سعودي ر�شيد ال�سليم.

ال�شكل ( :)١١٢كاريكاتري (الكتاب).

مـــجـــال فـــن رســـوم
الكرتون ( الكاريكاتير )

الموضوع الثاني

فن رسوم ا
ل
ك
ر
ت ون (
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الوحدة الثالثة

�أنواع الكاريكاتري:
هناك ثالثة �أنواع للكاريكاتري وهي:
كاريكاتري ال�شخ�صية وقد �سبق و�أن تناولناه ب�شيء من التف�صيل .والكاريكاتري االجتماعي
وهناك �أي�ض ًا الكاريكاتري ال�سيا�سي.

232

ال�شكل ( :)١١٣كاريكاتري للفنان ال�سعودي باري.

نشـاط ()1
مـــجـــال فـــن رســـوم
الكرتون ( الكاريكاتير )

�ضع رقم ال�صورة املنا�سبة يف مكانها املنا�سب يف الكاريكاتري الآتي:
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ال�شكل ( :)١١٤كاريكاتري للفنان ال�سعودي �أمين الغامدي.

الوحدة الثالثة
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الكاريكاتري االجتماعي:
يعود الر�سم الكاريكاتريي عند العرب �إلى طبيعة ال�شعر ال�ساخر املرتبط ب�شعر الهجاء،
�أو بواقع احلياة وتناق�ضاتها وتطوراتها عرب الع�صور .وقد عُ رف ب�شعر الفكاهة الذي يعتمد
على التقاط العيوب من املجتمع وت�ضخيمها يف ال�صور ال�شعرية ،ومن ذلك قول ال�شاعر يف
ر�سم �صورة البخيل:
ك�أن كفيه �شُ دَّت بامل�سامري
َيب ِْ�س اليدين فما يَ�سْ طِ ي ُع ب�سطهما
وقد تفاوتت املعلومات حيال ن�ش�أة هذا الفن ب�صورته احلالية .وتعد ال�صورة الكاريكاتريية
ر�سالة من الفنان �إلى املتلقي من خالل �سياق م�شرتك قائم على بنية الواقع الذي يعي�شونه
صال مع جمتمعه ومتمكنا من
معًا ،مما يتطلب من الفنان الكاريكاتوري �أن يكون واعي ًا و متوا� ً
فنه؛ ليتحقق له النجاح .
والفكرة الكاريكاتريية تنق�سم �إلى عدة �أنواع� ،أحدها (الكاريكاتري االجتماعي) الذي يربز
من خالل ق�ضايا وتناق�ضات الواقع االجتماعي ،ويتميز ب�سخريته الالذعة وتهكمه ال�شديد
وت�أثريه املحدود  ،ويتفرّع منه (الكاريكاتري الريا�ضي) .وتربز وظيفة الكاريكاتري كفن
دعائي قائم على وجود ر�سالة ومر�سل ومتلقي للر�سالة.

مر�سل

فنان الكاريكاتري

الر�سالة

الر�سم الكاريكاتريي

املر�سل �إليه
اجلمهور

نشـاط ()2

أبحث عن كاريكاتري �إيجابي اجتماعي يف اململكة العربية ال�سعودية ،ثم �أ�ضعُه هُنا.
� ُ

مـــجـــال فـــن رســـوم
الكرتون ( الكاريكاتير )

كما �أن له دور يف معاجلة بع�ض الق�ضايا االجتماعية كالدفاع عن حقوق الإن�سان ،حيث
ي�سهم يف التفكري يف حلول لعالجها .فبخطوط الر�سم الب�سيطة ينتقل املعنى وامل�ضمون
انتقال مبا�شرًا .ومن َث َّم ي�ؤدي �إلى حركة فاعلة تقدمية ب�ش�أن احلدث الكاريكاتريي الهزيل
ً
ال�ساخر بالتغيري �أو التجديد للواقع وامل�ستقبل.
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الكاريكاتري ال�سيا�سي:
يتمثل الكاريكاتري ال�سيا�سي يف طرح الأحداث ال�سيا�سية يف العامل.
دور احلركة واخلط يف الر�سم الكاريكاتريي:
يتميز ال��ر��س��م الكاريكاتريي
بحرية احلركة يف اخلطوط وميكن حتريك
اخل �ط��وط ك�م��ا ي��ري��د الـفـنـان ح�سب
ال�شـخـ�صية ونـوع احلركة كما �أن هذا
الفن يتميز بالب�ساطة فيمكن ر�سم العني
مث ًال نقطة �أو دائرة �أوخط �أو �أي �شكل
يختاره الفنان.
ال�شكل ( :)115احلركة باخلط يف ر�سم �ساخر
نشـاط ()3

ينتقد فيه الفنان ظاهرة القيادة بتهور مع رمي
النفايات على الطريق العام.

�ضع عنوانًا منا�سبًا للكاريكاتري� ،صف القيم املت�ضمنة يف ال�شكل(.)١١٦
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
............................
ال�شكل ( :)116كاريكاتير للفنانة ال�سعودية الجوهرة.
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نشـاط ()4

�ضع عنوانًا منا�سبًا للكاريكاتري� ،صف القيم املت�ضمنة يف ال�شكل(.)١١٧
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................

مـــجـــال فـــن رســـوم
الكرتون ( الكاريكاتير )

امل�سل�سل الكاريكاتريي:
ال يختل��ف فن��ان الكاريكاتري عن كاتب الق�صة �أو الرواية ولكن يختلف �أ�س��لوب التعبري
وقد جند امل�ش��هد الكاريكاتريي يف لوحة واحدة يعرب عن الق�ضية املراد طرحها وقد يطرح
امل�شهد يف �أكرث من لوحة �أو مقطع وهذا ما ي�سمى بامل�سل�سل الكاريكاتريي.

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

ال�شكل ( :)117كاريكاتير للفنانة ال�سعودية الجوهرة.

الوحدة الثالثة

ر�سم امل�سل�سل الكاريكاتريي:
نعلم �أن الر�سم الكاريكاتريي ر�سم �ساخر فرنى مث ًال يف ال�شكل (�-١١٨أ) لوحة ل�شخ�ص
يقوم بتو�صيل وجبات طعام �إلى �أحد املنازل ،ولو اكتفينا بهذه ال�صورة ملا �أ�صبح كاريكاتري ًا
حيث فقد عن�صر ال�سخرية ،ولكن حتى يكتمل الكاريكاتري نر�سم ال�شكل ( -١١٨ب).
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ال�شكل ( )118كاريكاتري للفنان ال�سعودي ربيع.

نشـاط ()5

سال كاريكاتريي ًا م�ستخدم ًا �شخ�صية كاريكاتريية جاذبة للتعليق عن ظاهرة �سلوكية
ار�سم م�سل� ً
منت�شرة يف مدر�ستك ،مع و�ضع التعليقات ال�ساخرة.

السؤال األول

عرِّف كل من:
 -1فن الكاريكاتري.
..................................................................................
 -2ال�شخ�صية الكاريكاتريية.
..................................................................................
السؤال الثاني

ما هي �أنواع الكاريكاتري؟
...................................
...................................
...................................

مـــجـــال فـــن رســـوم
الكرتون ( الكاريكاتير )

مجال :رسوم
الكاريكاتير

تق
و
ي
م الوحدة
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السؤال الثالث

�ضع/ي عالمة (� )أمام العبارة ال�صحيحة ,وعالمة (� )أمام العبارة غري ال�صحيحة
فيما ي�أتي:
 - 1ي�صور الكاريكاتري االجتماعي حياتنا اليومية وما نراه من �سلبيات يف املجتمع) (.
( )
 -2يختلف فنان الكاريكاتري عن كاتب الق�صة �أو الرواية.
( )
 -3ر�سم الكاريكاتري ر�سم �ساخر.
 -4يعتمد ر�سم الكاريكاتري على النقطة واخلط كعن�صرين �أ�سا�سيني يف ت�صميم
( )
ور�سم ال�شخ�صية الكاريكاتريية.
 -5ال�شخ�صية الكاريكاتريية حتى ت�صبح مثرية ومميزة يجب �أن تتميز بالب�ساطة
( )
وو�ضوح الرموز واملبالغة يف تفا�صيل ال�شخ�صية.

المشروع الفصلي

241

المشروع
الفصلي

أه

دا
ف
ا
ل
مشروع الفني

 -1تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطالب/ـة .
-2دمج بني املجاالت الفنية التي مت درا�ستها خالل الف�صل الدرا�سي وتطبيقها يف امل�شاريع الفنية
لدى الطالبـ/ـة.
 -3تبادل اخلربات الفنية بني الطلبة يف امل�شاريع الفنية اجلماعية.
 -4دعم االجتاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو الإبداع والتفكري الإبداعي.
� -5إك�ساب الطالب/ـة القدرة على الإح�سا�س بامل�شكالت وتقدمي حلول لها بطرائق �إبداعية.
 -6مناق�شة العالقات بني القيم الت�شكيلية املتوفرة يف الأعمال الفنية التي ينتجهاالطالب/ـة .
 -7التعبري عن االنفعاالت الوجدانية ,ومالحظة املعاين التعبريية يف ال�شكل واللون والتج�سيم يف
العمل الفني.
� -8إك�ساب الطالب/ـة مهارات التخطيط والتفكري للم�شاريع الفنية.
� -9إك�ساب الطالب/ـة القدرة على الت�شكيل باخلامات املتعددة يف الإنتاج الفني.
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المصطلحات
مجال المعادن.
التخرمي �أو التثقيب:
تفريغ امل�ساحات الناجتة من الزخرفة لتعطي فراغًا يتخلل منه ال�ضوء �أو البخور على هيئة الت�صميم.
التفريغ:
هو �إزالة م�ساحات �أو �أجزاء من �أ�سطح املعادن املختلفة للح�صول على ت�أثريات زخرفية متنوعة �سواء كانت نباتية �أو
هند�سية �أو خطية حيث جتعل القطعة مرئية و�أكرث �إ�ضاءة.
تنظيف املعادن:
هي عملية �إزالة الأكا�سيد والق�شور وال�شوائب واملواد الدهنية وذرات املعادن العالقة والبقع ال�سوداء من �سطح املعدن.
املينا:
هي مادة زجاجية تتكون من الرمل م�ضافًا �إليه مواد �صاهرة ومواد �أخرى ومواد ملونة من �أكا�سيد املعادن التي تت�شكل بال�صهر
فوق ال�سطح املعدين فت�ضفي عليه �ألوانًا زجاجية متنوعة ويطلق على ال�شكل بعد ذلك معدن مموه بالزجاج.
املينا الباردة:
 هي عبارة عن م�ساحيق لونية خالية من الزجاج وت�ستخدم �إما على هيئة م�سحوق �أو على �شكل معاجني يلون بها وعندما
جتف تعطي �شفافية وبريقًا ي�شبه بريق الزجاج ومنها يكون معتماً ،ومنها ما يكون �شفافًا.
التكفيت:
 تعني حفر ر�سوم وزخارف على �سطوح املعادن املراد زخرفتها حفر ًا عميقاً ,ثم متلأ احلفر مبعدن �آخر يكون عادة �أغلى من املادة
الأ�صلية وخمتلف ًا يف اللون لتظهر الزخارف بلون خمالف للون املعدن امل�شكل منه القطعة املعدنية.
ال�سلك:
هو معدن �سحب �إلى خيوط �أو ق�ضبان طويلة مرنة ،ويتنوع من حيث الليونة وال�صالبة ،ويوجد ب�سماكات و�ألوان خمتلفة
تبع ًا لنوع الفلز امل�صنوع منه وت�ستخدم الفلزات القابلة لل�سحب والطرق يف �صنع ال�سلك مثل النحا�س والفوالذ واحلديد
الألومنيوم والق�صدير.
اللحام:
هو و�صل القطع املعدنية �أو الأجزاء املعدنية �أو الأ�سالك بوا�سطة احلرارة �أو بت�سليط ال�ضغط� ،أو با�ستخدام احلرارة وال�ضغط
معاً ،ويهدف �إلى ربط القطع املعدنية لتحويلها �إلى منتجات كبرية ومركبة ومعقدة بحيث تكون مفيدة يف احلياة العملية.
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حلام االن�صهار:
هو الذي ت�ستخدم فيه الطاقة احلرارية للحم وو�صل الأجزاء ببع�ض.
اللحام البارد:
هو الذي ت�ستخدم فيه الرب�شمة بامل�سامري وال�سال�سل واحللقات �أو ال�صمغ اخلا�ص بتثبيت املعادن.
احللي :
كلمة تطلق على الزينة التي يلب�سها النا�س ،وتتكون من املعادن والأحجار الكرمية ،م�صوغة يف �أ�شكال فنية.
تطعيم احللي:
هو تزين احللي وامل�صوغات الف�ضية بف�صو�ص من الأحجار وخرز متنوعة وب�ألوان عديدة لإ�ضفاء اجلمال عليها.
قيمة:
ما يقيم به العمل الفني ،ومبقدار ما يف العمل الفني من قيم مبقدار ما فيه من ن�سب النجاح والتكامل ،مثل القيم اللونية
واخلطية وغريها.
قيمة فنية:
ي�شري امل�صطلح للقيمة التي تكمن يف العمل الفني �سواء يف م�ضمونه �أو �شكله ،وهي التي تتوقف عليها قيمة العمل وم�ستواه.
قيمة جمالية:
معايري ومناذج تقا�س بها الأعمال الفنية مثل العالقات بني الأ�شكال واالن�سجامات اللونية واتزان التكوين وغريها.
تلقائية:
�أ�سلوب يف الفن يت�سم بالفطرية والعفوية ،ال حتكمه مقايي�س معينة وتت�سم الفنون ال�شعبية بهذه ال�صفة.
�صقل املعادن:
تلميع املعادن بطرق معينة منها الورني�شات اخلا�صة �أو بفر�ش معروفة تُ�سمى فر�ش تلميع لتك�سب ال�سطح ملعان ًا جذاب ًا �أمل�ساً.
ت�شكيل جم�سم:
ي�شكل الفنان عمله عن طريق عدة طرق ،منها هذا امل�صطلح ،وهو العمل الذي يحتوي على �أبعاد كالطول والعر�ض
واالرتفاع �أو العمق الفراغي.
�أ�شغال املعادن:
هو الفن الذي يتفاعل مع خامات املعادن جميعها ،كما �أن فن ال�صياغة وفن املينا املعدنية يدخالن يف هذا النطاق �أي�ضاً.
تقنية:
الطريقة املتبعة لإخراج العمل الفني يف �أ�صول �صناعية �صحيحة.
مثقاب يدوي:
�آلة للتثقيب يف املعادن ولها ر�أ�س مبقا�سات خمتلفة تبع ًا حلجم الثقب.
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زخرفة:
�أي التزيني والتحلية فتكون وحدات ال�شكل الفني يف تكرار ون�سق ي�سر امل�شاهد ،فاخلطوط والألوان والإيقاعات كلها
تثري ح�س ًا زخرفي ًا �ساراً.
�آالت احلفر:
وت�سمى دفرات بع�ضها للخ�شب وال�صل�صال واملعادن ،ولكل خامة �آالتها اخلا�صة و�أ�شكالها املتعددة.
مجال �أ�شغال الخ�شب.
� ًأول :طرق احلفر على اخل�شب:
احلفر الغائر:
وحتفر فيه الزخارف مب�ستوى �أدنى عن �سطح اخل�شب �إما يدويا �أو ب�آلة احلفر الكهربائية.
احلفر البارز:
وهو نوعان �إما «بارز منخف�ض» ال تزيد ارتفاع الزخارف فيه عن (  8-6ملم)� ،أو « بارز مرتفع» ينفذ على خ�شب �أكرث
�سمكا ،لأن ارتفاع الزخارف تكون فيه ما بني (�6-1سم ) �أو �أكرث0
احلفر املفرغ:
وهو احلفر لوحدة �أو وحدات مرتابطة مع تفريغ بع�ض �أجزاء الت�صميم من �سطح العمل باملن�شار الآركت.
احلفر املج�سم (النحت):
وهو �أدق و�أ�صعب �أنواع احلفر ,حيث يتم على كتلة خ�شبية من جميع اجلهات فتظهر جم�سمة.
ثانيًا :الأخ�شاب ال�صناعية : Industrial Wood
هي التي ت�صنع من خملفات الأخ�شاب ويتم معاجلتها كيميائيا لتكون بديال جيدا للخ�شب الطبيعي ،وب�أقل تكلفة مادية0
ثالثًا :الق�شرة اخل�شبية :Veneer
هي عبارة عن �شرائح رقيقة ت�ستخرج من الأخ�شاب ال�صلبة الثمينة ،وهي جميلة يف �أليافها و�ألوانها0
رابعًا� :أ�ساليب الت�شكيل بالق�شرة:
فن الباركرتي :Parquetry
هو ت�شكيل الق�شرة يف تكوينات من خطوط و�أ�شكال هند�سية0
فن املاركرتي :Marquetry
وهو ت�شكيل الق�شرة اخل�شبية يف وحدات نباتية �أو حلزونية �أو كتابية �أو خطية0
االتناري�شي:
كلمة �إيطالية معناها الت�شكيل بالق�شرة للمناظر الطبيعية والأماكن الأثرية والرتاثية بالق�شرة اخل�شبية0
الفلتو:
عبارة عن �أ�شرطة ذات �سمك رقيق من الق�شرة اخل�شبية وت�ستخدم يف ح�صر ح�شوات املاركرتي والباركرتي وغريها من
�أ�شغال اخل�شب0
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خام�سا :لوحة القطع ( :)Cutting Panel
ً
عبارة عن �سطح م�ستوي من اللباد �أو اخل�شب ،خا�ص لقطع الق�شرة عليه0
�ساد�سا� :أنواع الأخ�شاب اجليدة للحفر:
ً
خ�شب الزان (:)Beech Wood
من �أجود الأخ�شاب ال�صلبة املالئمة للحفر� ،شائع اال�ستخدام جلمال لونه الطبيعي0
�إال �أنه يحتاج ملجهود �أثناء حفره �أو نحته يدويا0
املاهوجني :Mahogany
خ�شب �صلب ميتاز بجمال �أليافه ،من الأنواع اجليدة للحفر والنحت و�صناعة الأثاث الفاخر والق�شرات وغريها.
البلوط :Oak
خ�شب �صلب متني ،يعرف جتاريا بـ«ال�سنديان» لونه رمادي مائل للبيا�ض ،وي�ستخدم يف �أعمال احلفر والنحت.
ال�صنوبر الأ�صفر :Pine Wood
من الأخ�شاب اللينة ،ويعرف با�سم «ال�سويدي �أو املو�سكي» رخي�ص الثمن وهو منا�سب للحفر عليه ب�سهولة.
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فهرس األشكال والصور
جمال املعادن املو�ضوع الأول (تفريغ النحا�س)
ال�شكل (� :)1إبريق من العراق في المتحف البريطاني .

ال�شكل (� :)٢صينية وقدر من النحا�س� ،أفغان�ستان.
ال�شكل (� :)٣سلطانية و�صحن من النحا�س� ،سورية.
ال�شكل (� :)٤صحن مطعم بالمينا وزخارف مخرمة.
ال�شكل ( :)٥علبة هندية ،زخارف مخرمة.
ال�شكل (� :)٦صحن م�صري ،زخارفه مخرمة.
ال�شكل ( :)٧م�صباح برونزي ،مخرم.
ال�شكل ( :)٨طرق ا�ستخدام �أزاميل ومن�شار المعادن.
ال�شكل ( :)٩الأدوات والخامات.
ال�شكل ( :)١٠مج�سم من النحا�س.
ال�شكل (� :)١١شمعة مغطاه بالنحا�س.
ال�شكل (� :)١٢أباجورة من النحا�س.
ال�شكل ( :)١٣التثقيب بالم�سامير �أو الفرجار.
ال�شكل ( :)١٤التثقيب بالخرامة.
ال�شكل ( :)١٥التثقيب بالأزاميل.
ال�شكل ( :)١٦المينا المعتمة.
ال�شكل ( :)١٧المينا ال�شفافة.
ال�شكل ( :)١٨مراحل و�ضع المينا.
ال�شكل (� :)١٩ألوان خا�صة بالمعادن.
ال�شكل ( :)٢٠طريقة التجزيع.
ال�شكل ( :)٢١طريقة التجزيع على الحلي.
ال�شكل (� :)٢٢أ�شكال من المعادن مزججة بالمينا.
ال�شكل ( :)٢٣تنظيف المعادن وتلميعها .
ال�شكل ( :)٢٤الأدوات والخامات .
ال�شكل ( :)٢٥طالء الأظفار.
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ال�شكل (� :)٢٦أعمال مبتكرة من المعدن.
ال�شكل (� :)٢٧أعمال م�سطحة من المعدن.
ال�شكل ( :)٢٨عمل الفنانة ال�سعودية :م�سعودة قربان.
ال�شكل ( :)٢٩م�صباح معدني.
ال�شكل ( :)٣٠م�صباح معدني.
ال�شكل ( :)٣١م�صباح معدني.

جمال املعادن املو�ضوع الثاين (جم�سمات بال�سلك)
ال�شكل ( :)٣٢عمل م�سطح بال�سلك .
ال�شكل ( :)٣٣عمل مج�سم بال�سلك .
ال�شكل ( :)٣٤معلقة بال�سلك .
ال�شكل ( :)٣٥طريقة التكفيت.
ال�شكل ( :)٣٦ك�أ�س مزين بالأقوا�س والزخارف من ال�سلك.
ال�شكل (� :)٣٧سلة وعلبة مزينتان بزخارف حلزونية مطرزة ب�أ�سالك دقيقة.
ال�شكل (� :)٣٨صحن مزين بالزخارف النباتية المطرزة بالأ�سالك.
ال�شكل (� :)٣٩أ�شكال و�أنواع من ال�سلك .
ال�شكل (� :)٤٠أ�سالك رفيعة للربط .
ال�شكل ( :)٤١و�صل الأ�سالك.
ال�شكل ( :)٤٢ت�شابك الأ�سالك.
ال�شكل ( :)٤٣بوا�سطة اللحام.
ال�شكل (� :)٤٤أ�سالك اللحام.
ال�شكل ( :)٤٥النوع الأول (لحام االن�صهار با�ستخدام الطاقة الحرارية).
ال�شكل ( :)٤٦النوع الثاني (لحام البارد با�ستخدام ال�صمغ).
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ال�شكل ( :)٤٩ال�شكل النهائي لل�سلة.
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ال�شكل (� :)٥١أعمال ال�سلك الفنية.
ال�شكل (� :)٥٢أ�ساليب متنوعة في توظيف ال�سلك.
ال�شكل ( :)٥٣حُ لي من ال�سلك.
ال�شكل (� :)٥٤صنع الحُ لي من ال�سلك.
ال�شكل ( :)٥٥طرق �صناعة الحُ لي.
ال�شكل (� :)٥٦سال�سل متنوعة.
ال�شكل ( :)٥٧عملية اللحام وتثبيت العنا�صر.
ال�شكل ( :)٥٨تنظيف الحلية بمادة الأ�سيد.
ال�شكل ( :)٥٩عملية التن�شيف.
ال�شكل ( :)٦٠تطعيم الحُ لي.
ال�شكل ( :)٦١الخرز والأحجار في العقود.
ال�شكل ( :)٦٢الف�ضة بين الخرز.
ال�شكل ( :)٦٣قالدة �سعودية ت�سمى «خناقة».
ال�شكل ( :)٦٤حُ لي قديمة.
ال�شكل ( :)٦٥الحُ لي ال�شعبية.
ال�شكل ( :)٦٦الحُ لي ال�شعبية.
ال�شكل (� :)٦٧أدوات لف ال�سلك.
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جمال �أ�شغال اخل�شب :املو�ضوع الأول (احلفر املفرغ على اخل�شب)
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ال�شكل (� :)٦٩أجزاء تف�صيلية مكبرة لباب خ�شبي محفور نهاية القرن الرابع ع�شر «متحف عبدالر�ؤف
خليل».
ال�شكل (�« :)٧٠شمعدان وهون» خ�شبي من التراث ال�سعودي ،وجزء تف�صيلي للهون بالحفر البارز.
ال�شكل ( :)٧١حفر غائر للفنان محمد فلفالن.
ال�شكل ( :)٧٢حفر« بارز منخف�ض».
ال�شكل ( :)٧٣حفر «بارز مرتفع».
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ال�شكل ( :)٧٥قر�صة من�ضدة بالحفر البارز المفرغ.
ال�شكل ( :)٧٦مج�سمان جماليان منحوتان ومفرغان على الخ�شب للفنان علي المحيمد.
ال�شكل ( :)٧٧مج�سم جمالي للطالبة ندى جريان  -جامعة �أم القرى.
ال�شكل ( :)٧٨وحدة �إ�ضاءة حائطية للطالبة �أمل فلمبان  -جامعة �أم القرى.
ال�شكل ( :)٧٩كر�سي معا�صر .
ال�شكل ( :)٨٠دوالب بخ�شب البل�سا محفور ومفرغ  -للطالبة غالية �ساعاتي.
ال�شكل ( :)٨١لوحة فنية بالحفر البارز المفرغ على خ�شب البل�سا.
ال�شكل ( :)٨٢الأدوات والخامات.
ال�شكل ( :)٨٣قطعة فنية من خ�شب البل�سا  ،للفنانة �إيمان عبد اهلل.
ال�شكل ( :)٨٤عمل الطالب :با�سل بن �أحمد.
ال�شكل (�( :)٨٥أ ،ب ،ج) التجربة على الفلين الم�ضغوط.
ال�شكل ( :)٨٥عمل الطالبة :ب�شائر �أحمد رملي.
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ال�شكل ( :)٧٨لوح خ�شبي مف�صل ومطعم بالعاج وبخ�شب ملون (م�صر القرن 14م).
ال�شكل ( :)٨٨زخارف نباتية بالق�شرة الخ�شبية لقطعة �أثاث ب�ألمانيا ( في �أواخر القرن17م).
ال�شكل ( :)٨٩ق�شرة طبيعية بدرجاتها اللونية المتعددة .
ال�شكل ( :)٩٠ق�شرة �صناعية ب�ألوان مختلفة.
ال�شكل ( :)٩١ت�صميمات نباتية بالق�شرة الخ�شبية « الماركتري».
ال�شكل ( :)٩٢وحدات هند�سية بالق�شرة « الباركتري ».
ال�شكل ( :)٩٣مناظر طبيعية بالق�شرة «انترا�شيا».
ال�شكل ( :)٩٤فلتات خ�شبية مختلفة الألوان والزخارف.
ال�شكل ( :)٩٥خامات و�أدوات الت�شكيل.
ال�شكل (� :)٩٦أدوات الت�شطيب النهائي.
ال�شكل (�( :)٩٧أ) �إعداد الت�صميم وتثبيته.
ال�شكل (( :)٩٧ب ،ج ،د) �أ�سلوب الباركتري.
ال�شكل ( :)٩٧عمل �إيمان حلواني.
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ال�شكل ( :)٩٨عمل الطالبة:حنين ماليو.
ال�شكل (� :)٩٩شكل م�سطح بالق�شرة الخ�شبية.
ال�شكل (� :)١٠٠صندوق بالق�شرة الخ�شبية.
ال�شكل ( :)١٠١مج�سم مُطعم بالق�شرة الخ�شبية.
ال�شكل (� :)١٠٢صندوق وبرواز لل�صور.
ال�شكل ( :)١٠٣قاعدات للأكواب و�صناديق وحلي خ�شبية بـــ« فن الباركتري ،والماركتري».

جمال فن ر�سوم الكرتون (الكاريكاتري)
املو�ضوع الأول :فن ر�سوم الكرتون (الكاريكاتري ())1
ال�شكل ( :)١٠٤كاريكاتير للفنان ال�سعودي عبد الرحمن هاجد.
ال�شكل ( :)١٠٥بع�ض �شخ�صيات الفنانين العرب.
ال�شكل ( :)١٠٦ر�سم الوجه بالخط الب�سيط والنقطة.
ال�شكل (� :)١٠٧شخ�صية ( �شطة ) للفنان الم�صري زهدي.
ال�شكل ( :)١٠٨كاريكاتير للفنان ال�سعودي ربيع.
ال�شكل (� :)١٠٩شكل الوجه في حاالت انفعالية مختلفة.
ال�شكل ( :)١١٠خطوات ر�سم ال�شخ�صية الكاريكاتيرية.

املو�ضوع الثاين :فن ر�سوم الكرتون (الكاريكاتري ())2
ال�شكل ( :)١١١كاريكاتير للفنان ال�سعودي ر�شيد ال�سليم.
ال�شكل ( :)١١٢كاريكاتير (الكتاب).
ال�شكل ( :)١١٣كاريكاتير للفنان ال�سعودي باري.
ال�شكل ( :)١١٤كاريكاتير للفنان ال�سعودي �أيمن الغامدي.
ال�شكل ( :)115الحركة بالخط.
ال�شكل ( :)116كاريكاتير للفنانة ال�سعودية الجوهرة.
ال�شكل ( :)117كاريكاتير للفنانة ال�سعودية الجوهرة.
ال�شكل ( :)118كاريكاتير للفنان ال�سعودي ربيع.

252

219
219
219
219
220
221

�صفحة
225
226
227
227
228
229
230

�صفحة
231
231
232
233
236
236
237
238

املراجع العربية
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بقاعة الفن الإ�سالمي .)1408( ،زخرفة الف�ضة واملخطوطات عند امل�سلمني ،مركز امللك في�صل للبحوث
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الت�صميم يف امل�شغولة اخل�شبية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،ق�سم الرتبية الفنية ،جامعة �أم القرى،
مكة املكرمة  -اململكة العربية ال�سعودية.
	-خليل ،عبد ال��ر�ؤوف ح�سن .)1405( ،متحف عبد ال��ر�ؤوف ح�سن خليل� ،شركة الن�صر للطباعة
والتغليف ،جدة.
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	-عبد الواحد� ،أنور حممد .)1967( ،طرق ت�شكيل املعادن ،عامل الكتب القاهرة.
	-علي ,وجدان .)1988( ،التعريف بالفن الإ�سالمي ،دار الب�شري ،عمان.
	-ماهر� ,سعاد .)1987( ،الفنون الإ�سالمية ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة.
	-حممد� ،سعاد ماهر .)1422( ،الفنون الإ�سالمية ،مكتبة الفنون الت�شكيلية ،هال للن�شر والتوزيع ،م�صر.
	-ندا ،حممد لبيب حممد .)1977( ،بقايا اخلامات و�صياغتها ابتكاري ًا والإف��ادة منها يف الرتبية الفنية
باملرحلة الإعدادية ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة حلوان.
	-وارد ،را�شيل .)1418( ،الأعمال املعدنية الإ�سالمية ،دار الكتاب العربي ،دم�شق.
	-ويل�سون� ،إيفا ,الزخارف والر�سوم الإ�سالمية ،ترجمة �آمال مريود ،دار قاب�س ،بريوت.
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	-البا�شا ،ح�سن .)1994( ,مو�سوعة العمارة والفنون الإ�سالمية ،الدار امل�صرية اللبنانية ،القاهرة.
	-اجلبوري ,حممود .)1980( ,جماليات اخلط والزخرفة العربية ،جملة املورد ،املجلد التا�سع ،العدد
الثاين ،بغداد.
	-احلازمي ،عبد العزيز عبد ربه .)2005( ،جذور وتراث( ،ط ،)1دار املفردات للن�شر والتوزيع،
الريا�ض-اململكة العربية ال�سعودية0
	-ال�سيد ،عبد الرزاق حممد� .)2001( ،أ�شغال املعادن واملينا ،م�ؤ�س�سة طيبة للن�شر والتوزيع ،القاهرة.
	-ال�صائغ� ،سمري ( .)1988الفن الإ�سالمي ( ،ط ،) 1دار املعرفة للطباعة والن�شر ،بريوت  -لبنان.
	-العمري ،عبد العزيز .)1985( ،احلرف وال�صناعات يف احلجاز يف ع�صر الر�سول «�صلى اهلل عليه
و�سلم» ،م�ؤ�س�سة اخلليج للن�شر والطباعة ،الدوحة ،قطر.
	-الفريق الوطني للإ�شراف على الت�أليف .)1415( ،الوحدات التدريبية يف الرتبية الفنية «وحدة �أ�شغال
املعادن ال�صف التا�سع» وزارة الرتبية والتعليم ،املديرية العامة للمناهج ،مطبعة ال�صفدي ،الأردن.
	-القحطاين ،دليل مطلق .)1420( ،احللي الن�سائية التقليدية ،مكتبة امللك فهد الوطنية للن�شر ،الريا�ض.
	-املفتي� ،أحمد .)1999( ،فنون الزخرفة على الزجاج واملعادن ،دار دم�شق� ،سوريا.
	-املهدي ،عنايات ( ،بدون) :فن املاركرتي ،دار الطالئع للن�شر والتوزيع القاهرة 0
	-املو�سوعة العربية العاملية .)1996( ،م�ؤ�س�سة �أعمال املو�سوعة للن�شر والتوزيع ،ج .13 /
	-املهدي ،عنايات .)1994( ،فن �أ�شغال املعادن وال�صياغة ،مكتبة ابن �سينا.
	-متحف عبد الر�ؤوف ح�سن خليل ( .)1985املقدمة( ،ط� ،)1شركة الن�صر للطباعة والتغليف ،جدة -
اململكة العربية ال�سعودية.
	-معر�ض عن الفن الإ�سالمي .)1405( ،وحدة الفن الإ�سالمية ،مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات
الإ�سالمية  ،الريا�ض.
	-معر�ض بقاعة الفن الإ�سالمي ,زخرفة الف�ضة واملخطوطات عند امل�سلمني .)1408( ،مركز امللك في�صل
للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،الريا�ض.
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