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المقدمة
 احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني والصالة والسالم على نبي الهدى وعلى آله وصحبه أجمعني وبعد... 
م هذا الكتاب الذي بني يديك عزيزي الطالب/الطالبة إلثراء معلوماتك وخبراتك ومهاراتك في   فقد ُصمِّ
مجاالت التربية الفنية املختلفة. وهو مرتبط مبا تعلمته في دروس التربية الفنية أثناء الفصل الدراسي األول، 
وفيه من املعلومات واألنشطة ما يجعله مرجعًا أكادمييًا مهمًا. جتد/جتدين في محتوى اجلزء املخصص للفصل 

الدراسي الثاني وحدات ُعرضت على النحو التالي:
 الوحدة اخلامسة: التشكيل بالطني.

وتتكون من موضوعني رّتبا على النحو التالي:
• املوضوع األول: التلوين بالبطانات الطينية.

• املوضوع الثاني: أساليب الزخرفة بالبطانات.
وفي هذه الوحدة مواضيع إثرائية عن البطانات الطينية وطرق الزخرفة بها، تزيد عن تلك التي درستها 
في حصص التربية الفنية، كما أن هناك أنشطة مفيدة تستطيع األسرة بكاملها االستفادة منها. أما الوحدة 

السادسة فقد ُخّصصت ألشغال اخلشب واحتوت على موضوعني على النحو التالي:
• املوضوع األول: احلفر البارز والغائر على اخلشب.

• املوضوع الثاني: إطار مبتكر بالوصالت والتعاشيق اخلشبية. 
الطالب/الطالبة عن  ثقافة  اهلل -  بإذن  تثري -  التي سوف  األنشطة،  الكثير من  املوضوعني  وفي هذين 
عالم اخلشب والنجارة، والسيما احلفر واحلز على األخشاب اللينة، وإنتاج أعمال نفعية وجمالية. كما أن 
عمل اإلطارات بشكل مبتكر والتعرف على الوصالت اخلشبية ووظيفة كل منها له أهميته في إثراء خبرات 

الطالب/الطالبة. 
وأساليب  والعقد،  الربط  بواسطة  الباتيك  وتتناول طباعة  للطباعة،  فقد ُخّصصت  السابعة  الوحدة  أما   
الصباغة الفنية، وتوظيف ذلك في إنتاج تكوينات جمالية بواسطة طباعة العقد. يستطيع الطالب/الطالبة 
أيضًا أن يتعرف على نبذة تاريخية عن نشأة هذا الفن اجلميل وتطوره، وعن اخلامات واألدوات املستخدمة 

فيه، وعن جماليات هذا الفن وانتشاره في دول العالم.
الوحدة الثامنة واألخيرة في كتاب طالب/طالبة الصف األول املتوسط هي عن التشكيل املباشر باخلامات، 
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وقد قدمت أربعة موضوعات على النحو التالي:
• املوضوع األول: التشكيل على اجلص.

• املوضوع الثاني: اجلص في حياتنا.
• املوضوع الثالث: قوالب اجلص.

• املوضوع الرابع: مجّسمات اجلص.
الدروس  في  الطالب/الطالبة  عليه  تعّرف  ما  وتثري  تكمل  واملتدّرج  املنتظم  بتسلسلها  املواضيع  وهذه 
التي درسها، بل وتقدم حلواًل عملية وتطبيقية الستخدام هذه اخلامة التي تستعمل بكثرة في جتميل املنازل 
واملتاجر، وميكن أن تشكل حرفة ينتفع بها من تعلمها وأتقنها. كما أن التشكيل باخلامات املختلفة الطبيعية 
بأنشطة  الوحدة  الفنية. وذيلت هذه  التربية  ملادة  املهني  البعد  للتأكيد على  والصناعية يعد مدخاًل جيداً 
فكرية وتطبيقية تساعد الطالب/الطالبة على االستزادة إن رغبا في ذلك، وهي أحد أهم مقومات كتاب 

الطالب/الطالبة الذي بني أيدينا.
إن هذه الوحدات عن مجاالت التربية الفنية املختلفة، سوف تقدم جميعها ُبعداً إثرائيًا لم يسبق أن تعلمه 
الطالب/الطالبة، ومتثل خبرات جديدة ومعلومات إضافية وتطبيقات عملية وأنشطة إثرائية لتعميق اخلبرات 

واملفاهيم التي سبق تعلمها.
وفي اخلتام نسأل اهلل الكرمي أن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا اجلهد الذي يهدف إلى حتسني تعّلمهم وممارستهم 

ملجاالت التعبير الفني املختلفة إنتاجًا واستجابة. 
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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اأهداف الرتبية الفنية للمرحلة املتو�سطة
١- إنتاج عمل فني من البيئة احمللية باستخدام ألوان األكريليك واأللوان الزيتية.

٢- إنتاج عمل فني باستخدام العجائن الورقية.
٣- إدراك دور الرمز في األعمال الدعائية.

٤- إنتاج رسومات فنية باستخدام خامات متعددة.
٥- إبراز بعض القيم الفنية اجلمالية والنفعية في بعض األعمال الفنية املجّسمة واملسّطحة.

٦- التحدث عن بعض األعمال الفنية من التراث اإلسالمي في العصر التيموري، وإبراز معنى املنمنمات 
في تلك األعمال.

٧- إدراك بعض اخلصائص التشكيلية للخط العربي.
٨- تصــميم وحــدة زخرفية جتمــع نوعيــن من أنواع الزخرفة اإلسالميـــة.

٩- كتابة وصـف فني ألعمال زخرفية.
١٠- إنتاج أعمال خزفية متنوعة باستخدام الطالءات الزجاجية، ومعرفة أهم عيوب الطالءات الزجاجية.

١١- القدرة على جتفيف وحرق بعض األعمال اخلزفية املنتجة.
١٢- القدرة على اإلملام بالعديد من املصطلحات، وتوظيفها عند الكتابة، والتحدث عن مجال اخلزف.

١٣- الوعي بالُبعد املهني والعائد االقتصادي املمكن من مجال اخلزف.
١٤- إدراك العالقة بني مجال اخلزف وغيره من مجاالت املواد الدراسية األخرى، كالعلوم على سبيل املثال.

١٥- اإلملام بخصائص بعض اخلامات املستخدمة في أشغال النسيج.
١٦- اإلملام ببعض املصطلحات املستخدمة في أعمال النسيج، والقدرة على توظيفها عن التحدث عند 

هذا املجال، وتشكيل عمل نسجي باستخدام نول املنضدة.
١٧- إنتاج عمل نسجي بسيط على النول الشبكي.

١٨- الوعي بالُبعد املهني والعائد االقتصادي املمكن من مجال النسيج.
١٩- اإلملام بخصائص بعض اخلامات املستخدمة في الطباعة.

٢٠- اإلملام ببعض مصطلحات الطباعة.
٢١- الطبع بطريقتي العزل والشمع والتمييز بينهما.



8

٢٢- الطبع بطريقة السلك سكرين.
٢٣- املقارنة بني األعمال املطبوعة وفق املعايير الفنية.

٢٤- اكتساب القدرة على التشكيل بالسلك، وتعلم طرق الوصل امليكانيكية.
٢٥- القدرة على توظيف األدوات البسيطة التي تستخدم لتفريغ النحاس األحمر.

٢٦- التمكن من طالء املعدن املسّطح أو املجّسم باملينا الباردة.
٢٧- اكتساب مهارة استخدام خامات التعتيق.

٢٨- التمّكن من عمل تصاميم زخرفية حللي مستلهمة من التراث الشعبي.
٢٩- اكتساب مهارة الطالء باملينا الباردة على األسطح املعدنية املستوية.

٣٠- التمّكن من التشكيل بالسلك، وطرق الربط امليكانيكية بواسطة السلك املرن.
٣١- الوعي بالُبعد املهني والعائد االقتصادي املمكن من مجال أشغال املعادن.

٣٢- اكتساب مهارة استخدام طرق تشكيل القشرة ولصقها بواسطة الغراء والتفعيل احلراري.
٣٣- اكتساب مهارة استخدام منشار األركيت في تفريغ الزخارف على األبلكاج اللني.

٣٤- التمّكن من عمل مجّسمات بطريقة الوصل الكيميائي )الغراء والوسائد األخرى(.
٣٥- التمّكن من وصف وحتليل القيم اجلمالية في أعمال النحت اخلشبي.

٣٦- القدرة على استخدام آالت احلرق البسيطة على أنواع اخلشب املناسب للحرق.
٣٧- الوعي بالُبعد املهني والعائد االقتصادي املمكن من مجال أشغال اخلشب.

٣٨- إدراك القيم الفنية لبعض اخلامات.
٣٩- إتقان املهارات املطلوبة للتعبير ببعض اخلامات، مثل: اجلبس والفسيفساء.

٤٠- املقارنة الفنية واجلمالية بني عملني.
٤١- حتديد أهم السمات الفنية لعمل فني من إحدى احلضارات.

٤٢- إنتاج عمل فني باستخدام خامة البالستيك املستهلك.
٤٣- إدراك خصائص البالستيك التشكيلية، وإمكاناته الفنية، واألدوات املناسبة للتشكيل به.
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اأهداف الرتبية الفنية لل�سف الأول املتو�سط
١- تنفيذ عمل فني باستخدام ألوان األكريليك ومبواضيع من البيئة احمللية.

٢- تنفيذ عمل فني باستخدام العجائن الورقية وإحداث مالمس متنوعة.
٣- متييز االجتاهات واألساليب املعاصرة من أعمال فنية تعرض على الطالب/الطالبة.

٤- الربط بني الفنون القدمية والفنون املعاصرة فيما يتعلق بأساليب التنفيذ للعمل الفني.
٥- إدراك بعض الرموز البصرية في اإلعالنات.

٦- تصــميم إطــار زخرفي وفق القواعـــد الزخرفية - التي اكتسبها الطالب/الطالبة- ويلونــــــه.
٧- التحــدث عن القيـــم الفنيـــة واجلمــاليـــة الزخرفية في العمل.

٨- اإلملام بطرق حرق األعمال اخلزفية املنتجة.
٩- اإلملام بأنواع وخصائص األفران اخلاصة بحرق األعمال اخلزفية.

١٠- إنتاج عمل خزفي وجتفيفه وحرقه بإحدى الطرق املناسبة.
١١- حتديد إحدى القيم الفنية واجلمالية في العمل.

١٢- التمكن من إنتاج عمل نسجي بسيط باستخدام نول املنضدة.
١٣- القدرة على استخدام األدوات اخلاصة بنول املنضدة.

١٤- شرح طريقتني من طـرق الطبــاعــة بالربــــط.
١٥- تعداد خصــائص الصبغــــات املستخــدمــة في الطبــاعـــة.

١٦- إحداث تأثيرات لونيـــة جميلــة بالطبــاعــة بالربــــط.
١٧- التحدث عن أهميــة القيــم اجلماليـــة في العمل.

١٨- التمّكن من التشكيل بالسلك وطرق الربط امليكانيكية بواسطة السلك املرن.
١٩- القدرة على الطالء باملينا الباردة على األسطح املعدنية املستوية.

٢٠- التحدث عن جماليات فن املعادن في العصر السلجوقي.
٢١- إدراك اخلصائص التشكيلية للمعدن.

٢٢- القدرة على التمييز بني األخشاب الطبيعية واألخشاب الصناعية واللدائن الصناعية.
٢٣- التعرف على األدوات املناسبة لسن الطالب/الطالبة والتي تستخدم للتحكم في خامة اخلشب.
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٢٤- القدرة على لصق قطع مختلفة من األخشاب مع بعضها بواسطة التعشيق البسيط.
٢٥- التحدث عن القيم اجلمالية في األعمال اخلشبية احملفورة من التراث الشعبي.

٢٦- إدراك السياق التاريخي لصناعة األثاث في العصر الفاطمي.
٢٧- تعداد بعض األعمــال الفنيـة اإلسالميــة املشهورة املنفــّذة باجلبـــس.

٢٨- تنفيذ عمـــل فنـــي باجلبــــس.
٢٩- املقارنة بيــن عمليـــن من الناحيـــة اجلمــاليــــة.
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الوحدة اخلام�سة

جمال الت�شكيل باخلزف
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نتوقع من الطالب/الطالبة يف نهاية الوحدة:

1 معرفة طرق جتفيف وحرق املنتجات اخلزفية.
2 معرفة خصائص وأنواع أفران احلرق للمنتجات اخلزفية.

البطانة  استخدام  املناسبة مع  التجفيف واحلرق  إنتاج عمل خزفي مع جتريب طريقة من طرق   3
الطينية.

4  مناقشة أعمال خزفية من التراث السعودي مت حرقها بواسطة األفران.
5 تذوق القيم الفنية واجلمالية في بعض األعمال اخلزفية املنتجة ومقارنتها ببعض األعمال التراثية 

املعروضة.
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املوضوع (1): التلوين بالبطانات.
وطرق  بالبطانات  الزخرفة  أساليب   :(2) املوضوع 

جتفيفها.

الوحدة الخامسة: مجال الخزف
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نبذة تاريخية عن بدايات التلوين بالبطانات

لقد حملت املكتشفات األثرية بعض القطع الفخارية 
أوانيه،  بزخرفة  اهتم  األول  اإلنسان  أن  على  دلت  التي 
وأنه استعمل الطينة السائلة أو البطانات إلضفاء مسحة 
الطينة  اليونانيون  ابتكر  الفخارية.  جمالية على منتجاته 
السائلة )البطانة( من اللونني األحمر البرتقالي، واألسود 
الالمع، وشاع استخدامها في الفترة من )400- 1000 
في  متشابهة  الطريقة  بهذه  الزخرفة  امليالد( وكانت  قبل 
النماذج  شاهد  العالم،  ح��ض��ارات  في  األع��م��ال  جميع 

التالية )1، 2، 3، 4، 5(.
الشكل )1(: جك صنع في قبرص )1500 سنة قبل 
موجود  31سم،  طوله  أبيض  بطالء  مدهون  امليالد( 

حاليًا في متحف جامعة سيدني بأستراليا.

قبل   1٦00  -  1٦50 عامي  بني  قبرص  في  صنع  وع��اء   :)2( الشكل 
مخلوطة  طينية  ببطانة  ومدهون  يدوّيًا  مشّكل  1٨سم،  ارتفاعه  امليالد، 
جيداً. له أرضية كرميي وحواف مزخرفة بلون بني غامق. موجود حاليًا في 

متحف جامعة سيدني بأستراليا.

وعليها  غامق  بطالء  مدهونة  آنية   :)3( الشكل 
زخرفة باللون الفاحت، ارتفاعها 11٫5سم، صنعت 
امليالدي.  الثالث  ال��ق��رن  م��ن  األول  النصف  ف��ي 

موجودة باملتحف البريطاني.

الوحدة الخامسة
 äÉfÉ£ÑdÉH øjƒ∏àdGالموضوع ا�ول
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الشكل )4(: آنية رومانية مغطاة ببطانة صفراء لألرضية، 
ارتفاعها1٨٫5سم،  والبنفسجي،  باألحمر  مزخرفة 
صنعت في القرن األول أو الثاني امليالدي. موجودة في 

متحف أشمولني بأكسفورد. 

الشكل )5(: فخار إسالمي مزخرف بالصلصال السائل )900م(.

ماهية البطانة

 البطانة )Slip( هو تعبير يستعمل للداللة على الطبقة الرقيقة التي ُيطلى بها اإلناء قبل تسويته، 
فتلتصق به التصاقًا تامًا. وتعرف أيضًا البطانة باإلينغوب )Engobes(، ويتم تثبيت البطانة على سطح 

الشكل بواسطة التسوية.

مكّوناتها

طينة سائلة، مواد ملونة، ماء.
تضاف  معدنية  أكاسيد  عن  عبارة  امللونة:  امل��واد 
بنسب متفاوتة إلى الطينة السائلة للحصول على اللون 
املطلوب، وميكن أن نطلق االصطالح نفسه )بطانة( 

دون أن يضاف إليها األكسيد املعدني امللّون. 

الشكل )٦(: بعض األكاسيد املعدنية الطبيعية.
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في الشكل (٦) بعض األكاسيد املعدنية، لنقارن بني ألوانها الطبيعية وألوانها بعد التسوية: 
1 أكسيد الكوبالت نسبة 1٪:  2 نحصل على اللون األزرق.

2 أكسيد النحاس نسبة 1 :٦ ٪ نحصل على اللون األخضر.

3 أكسيد احلديد نسبة 2 :  10٪ نحصل على اللون البني احملمر ودرجاته.

4 أكسيد القصدير نسبة 5 :  10٪ نحصل على اللون األبيض.

طريقة تحضير البطانات

لتالفي  وذل��ك  عناية؛  البطانات  حتضير  يتطلب 
من  األكاسيد(  )الطينة،  اخلامات  في  يكون  قد  ما 
أو  الورق  قطع  مثل  بها  عالقة  تكون  قد  غريبة  مواد 
املستخدمة  اخلامات  نخل  أوًال  يجب  احلصى.لذا 
البطانات مبنخل سلك ضيق، ثم تطحن  في حتضير 
)٧(.ت���وزن  شكل  ف��ي  ذلك،كما  بعد  األكاسيد 
السائلة  الطينة  إل��ى  وتضاف  جافة،  وه��ي  اخلامات 
مبقدار معني )يستحسن أن تكون الطينة السائلة من 

الشكل )٧(نفس نوع الطني الذي شّكل به اجلسم(.

متزج العناصر باملاء ويصّفى السائل مرة أخرى مبنخل سلك ضيق، ومن ثم يضاف إلى اخلليط كمية 
من املاء لتخفيفه وليصبح في سيولة الطحينة. يترك ملدة 24ساعة لتتم عملية التجانس بني املكّونات 

على أنه يجب مراعاة تقليب البطانات باستمرار قبل االستخدام وأثناءه.

تخزين البطانات

ميكن حتضير كمية كبيرة من البطانة وتخزينها داخل أوعية محكمة اإلغالق دون خوف عليها من 
التلف، حيث إن مكّونات البطانة غير قابلة للفساد، وحني نالحظ انبعاث رائحة تعفن منها، فال ضرر 

من ذلك، بل إن األمر على العكس متامًا، إذ يكون ذلك داللة على جودتها.
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طريقة استخدامها

ُتطلى األواني املراد تغطيتها أو تلوينها بطبقة رقيقة من البطانة التي ميكن أن تكون مخففة أو كثيفة 
على أال تزيد كثافتها على سائل الطحينة. 

الشروط الواجب مراعاتها عند تطبيق البطانة على األجسام الطينية:

1 يجب أن تكون البطانة ناعمة ومتجانسة.

2 ميكن استعمال البطانة مخففة أو كثيفة.

وضع البطانة على الشكل وهو في حالة جتّلد )Leather hard stage(، أي املرحلة التي متر بها  3

الطينة قبل اجلفاف.
4 تقليب البطانة باستمرار في مرحلة التخمر وفي مرحلة التطبيق.

البعد عن التيارات الهوائية حتى تصل القطعة الطينية إلى مرحلة اجلفاف، أي تكون كل الرطوبة  5

قد تبخرت منها.

أساليب تطبيق البطانة على األجسام الطينية

الرسم بالبطانة:

تعد الفرشاة األكثر استخدامًا في تطبيق البطانات على القطع 
ثم  البطانة،  في  الفرشاة  بغمس  التطبيق  عملية  وتتم  الطينية، 
جداً  رقيقة  بطبقة  جتّلد  مرحلة  في  وهي  كاملة  القطعة  كسوة 
تكاد ال تخفي لون اجلسم الطيني، ثم تترك قلياًل إلى أن تتشربها 
اجلسم  تغطي  بحيث  أخ��رى  بطبقة  نتبعها  ذلك  بعد  القطعة، 
يزيد  أال  الشكل )٨(، على  منه شيء،  يظهر  متامًا وال  الطيني 
تكون  ال  كي  تقريبًا؛  واحد  مليمتر  على  معًا  الطبقتني  سمك 
البطانة  التصاق  عدم  إلى  يؤدي  الذي  احلد  إلى  سميكة  الطبقة 

الشكل )٨(باجلسم الطيني عند اجلفاف أو احلريق. 
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القطعة حسب  الرسم مباشرة على  الفرشاة في بطانة بلون آخر، ويتم  القطعة تغمس  بعد جفاف 
التصميم املراد تنفيذه، الشكل )9(.

يفضل استخدام الفرشاة ذات املقاس الكبير لتطبيق البطانات على كامل القطعة -الشكل )10(.
الفرشاة  تكون  أن  يفضل  اخلزفية.كما  القطعة  سطح  على  للرسم  الصغير  املقاس  ذات  والفرشاة 

املستخدمة ذات شعر ناعم )كفرشاة األلوان املائية(.

الشكل )10(الشكل )9(

استخدام البخاخة

تطبيق  ف���ي  ال��ب��خ��اخ��ة  ت��س��ت��خ��دم 
الطينية  القطع  كانت  إذا  البطانات 

كبيرة احلجم، الشكل )11(.
ويفضل أن تكون البخاخة ذات فتحة 
تتناسب مع كثافة البطانة املستخدمة، 
سواء كانت البخاخة يدوية أو موصولة 

مبضخة، الشكل )12(.
الشكل )12( الشكل )11(
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طريقة السكب

 تعتبر من الطرق املناسبة لكسوة القطع املختلفة الكبيرة والصغيرة بالبطانات، وفيها يقوم اخلزاف 
مبلء وعاء من السائل الطيني )البطانة( وتفريغه داخل القطعة، ثم حتريكها في اجتاهات مختلفة حتى 
تنتشر البطانة في الداخل، ثم تقلب اآلنية على فوهتها، ثم تسكب البطانة على السطح اخلارجي 

بانتظام حتى تغطي البطانة جميع أجزاء اإلناء، األشكال )13: أ، ب، ج(.

الشكل )13(: جالشكل )13(: بالشكل )13(: أ

طريقة الغمر

إلمتام طريقة الغمر، حتضر البطانات الطينية 
في وعاء كبير؛ بحيث يكون من السهل غمر 
مالمستها  دون  منه  وإخ��راج��ه��ا  فيه  القطعة 
الغمر  عند  ُيراعى   ،)14( الشكل  جلدرانه، 

أن تكون الفوهة إلى أسفل.
ما  ويفرغ  الطيني  السائل  من  القطعة  ترفع 
قد يكون بداخلها، ثم توضع القطعة بوضعها 
)15(.إذا  الشكل  منضدة،  على  الطبيعي 
لوحظ أن بها آثاراً لأليدي فتستخدم الفرشاة 

الشكل )15(لتغطية هذه اآلثار بطبقة من البطانة. الشكل )14(
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الهدف من استخدام البطانات

1 إعطاء لون مقبول للطينة التي ُصنعت منها اآلنية.

2 إخفاء املظهر اخلشن أو اللون غير املرغوب للطينة.

3 زيادة نعومة سطح اآلنية. 

4 جعل أرضية املشغوالت معدة للرسم فوقها.

5 إتاحة فرص إبداعية وأفكار جديدة لتطبيق البطانات.

تجفيف البطانات على القطع الطينية

 عملية جتفيف البطانات من أهم العمليات التي تتطلب عناية، خاصة للقطع التي استخدمت فيها 
البطانات ككسوة كاملة على القطع الطينية، ففي أثناء عملية التجفيف السريع يتبخر املاء بسرعة 
فتنكمش البطانة أوًال قبل جفاف جسم القطعة األصلي، فيؤدي ذلك إلى انفصال طبقة البطانة عنه 

مما يؤدي إلى تلف القطعة.

الطينية من أكبر  القطعة  التسوية، إذ يجب أن تتخلص  التي تسبق عملية  التجفيف هو اخلطوة   
إذ  اإلمكان،  قدر  بطيئًا  التجفيف  يكون  أن  على  حترق،  أن  قبل  حتتويه  الذي  املاء  من  ممكنة  كمية 
ال يجوز تعريض القطع املصنوعة من الطني للتيارات الهوائية أو للشمس لإلسراع بتجفيفها، كما أنه 

ال ميكن تعريضها للحرارة وهي ال تزال رطبة، فكال األمرين يعرض القطع للتلف.

التجفيف

المشاكل التي تصادفنا أثناء عملية التجفيف: 

1 مشكلة االلتواء.

2 مشكلة الشرخ.

3 مشكلة الكسر.
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وحتدث هذه املشاكل نتيجة عدم جتانس جسم القطعة الناجت عن سوء عجن الطينة أو عدم تعادل 
التجفيف، ولكن إذا ما ُصنعت القطعة متعادلة فإنه ميكن تالفي االلتواء بتجفيف متعادل. 

التجفيف  عملية  وإلج����راء 
االحتفاظ  ي��ج��ب  ال��ص��ح��ي��ح��ة 
باألواني في مكان رطب، تكون 
حيث  معتدلة،  ح��رارت��ه  درج��ة 
ببطء  ال���واح���دة  القطعة  جت��ف 
أجزائها،  جميع  ف��ي  وب��ت��ع��ادل 
كما ميكن تغطية األجزاء الرقيقة 
الفوهات  مثل  اجلفاف  سريعة 
واملقابض، وبعد أن جتف القطعة 

جفافًا تامًا ميكن نقلها إلى مكان آخر يختلف في جّوه عن املكان الرطب، وال خوف في هذه احلالة 
من تعريضها للهواء الطلق أو الشمس حيث ترص القطع منّكسة أي مرتكزة على فوهتها ومرتفعة عن 

السطح، الشكل )1٦(.
واملكان الرطب املناسب لعملية التجفيف هو جو احلجرة املغلقة التي ال مير بها تيار هواء.

الشكل )1٦(

نشـاط (١)

تعد الصناعات احمللية واحلرف اليدوية من أقدم املهن التي متثل في مجموعها منطًا من 
أمناط التراث الشعبي الذي عرفته البشرية. وتعد هذه احلرف شكًال من أشكال هوية 
املجتمع وتراثه الذي ال ينبغي إهماله أو تناسيه أو التفريط فيه. وتتعدد أنواع احلرف 

التقليدية باختالف حاجات اإلنسان واملجتمع وظروف احلياة اليومية.
الفخارية  املنزلية  وكان للخّزاف الشعبي السعودي إسهامات في تشكيل األدوات 
منها  اإلفادة  معه  ميكن  الذي  النهائي  الشكل  إلى  تصل  حتى  معينة  مبراحل  متر  التي 

واستخدامها، الشكل (1٧:أ)، ومن هذه األدوات:
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أوان حلفظ املياه وتبريدها كالزير والشراب والدورق.   1
أوان للطبخ والتخزين وتصنع بأحجام مختلفة حسب االحتياج.   2

املباخر وُتسّمى (املجامر).   3
الكانون ويستخدم للتدفئة وتسخني املشروبات كالقهوة والشاي.   4

التنّور الذي يشبه الفرن ويستخدم لصناعة اخلبز منزليًا.   5
لنبحث في محيط بيئتنا عن أوان فخارية تقليدية، الشكل (1٧:ب)، ولنقارن 

بني شكلها والوظيفة التي صنعت من أجلها. 

الشكل )1٧: أ (: أواني اخلزف الشعبي.

الشكل )1٧: ب(: أوان فخارية شعبية متنوعة من منطقة احلجاز. 



2424

نشـاط (٢)

التغيير قي نسبة األكسيد يؤثر في درجة لون البطانة التي نحصل عليها، لنتحقق 
من ذلك بتجريب بعض األكاسيد وفق اجلدول التالي.

نسبة األكسيد 1٠٪ لون الطينةنوع األكسيد
اللون الناجت 

نسبة األكسيد 3٠ ٪ 
اللون الناجت 

نسبة األكسيد 5٠ ٪ 
اللون الناجت 

أكسيد احلديد

أكسيد املنجنيز

أكسيد الكروم

نشـاط (٣)

 املهرجان الوطني للتراث والثقافة باجلنادرية هو االتصال املستمر بالقيم التراثية 
والثقافية للمملكة العربية السعودية. بدأ هذا املهرجان في الرياض عام 13٩5هـ، 
تطويره  مت  عام 14٠5هـ  وفي  الهجن،  لسباق  اجلنادرية وكان  منطقة  في  1٩٧5م، 

ليكون مهرجانًا وطنيًا للتراث والثقافة.
 ومن ضمن ما يهدف إليه هذا املهرجان: تذكير املواطن السعودي مباضيه العريق 

ومشاهدة ما أبدعته يد الفنان الشعبي. 
اململكة  في  الفخار  صناعة  حرفة  تاريخ  عن  تقريًرا  اكتب  املهرجان  حضور  عند   

العربية السعودية.
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 منذ أن حاول اإلنسان جتميل أوانيه وحتى وقتنا احلاضر ظهرت العديد من التقنيات التي تعمل على 
تغيير الطبيعة املرئية للشكل الفخاري وإضافة قيم جمالية له.

محدودة  غير  آفاق  وفتح  البطانات  تطبيق  في  فنية حديثة  أساليب  البتكار  مفتوحًا  املجال  وُت��ِرَك 
للزخرفة على أسطح القطع الطينية.

لنتابع بعض األساليب في تطبيق البطانات:

1 استخدام اإلسفنج في تطبيق البطانات: وذلك إلحداث زخرفة أو لعمل تأثيرات على سطح 

اآلنية:
فيها،  وب��ارزة  غائرة  أجزاء  بإحداث  اإلسفنج،  من  قطعة  على  زخرفية  وحدة  تشكيل  املمكن  من 

فتكون مشابهة للختم في االستعمال، الشكالن )1٨: أ، ب(.

الشكل )1٨(: بالشكل )1٨(: أ

الوحدة الخامسة
اSCسال»Ö الaôNõة HالÑ£اfاØ«ØŒ ¥ôWh ä¡االموضوع الثاني
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نشـاط (١)

لنجرب استخدام اإلسفنج الطبيعي واالستفادة من ملمسه في التطبيق لعمل 
تأثيرات حرة مباشرة. 

نشـاط (٢)

 هل ميكننا القيام بعملية احلز والكشط في البطانة بطرق أخرى؟
األصلي،  اجلسم  للون  مغايرة  بطانة  بألوان  القطعة  بتغطية سطح  قمنا  لو  ماذا 
وبعد اجلفاف نحدث زخارف بآلة حادة عن طريق حز الزخرفة في طبقة البطانة أو 

كشط مساحة من اللون؟ ماذا تتوقع أن يظهر لنا؟

2 الكشط واحلز في البطانة: وهو إزالة طبقة غائرة نوعًا من سطح اجلسم الطيني باستخدام 
أدوات ذات عروض مختلفة، ثم غمر القطعة بالبطانة وكشطها بواسطة أداة لتتشبع احلزوز بالبطانة 

داخل جسم القطعة الطينية وتتساوى مع السطح، الشكالن )19:أ، ب(.

الشكل )19(: بالشكل )19(: أ
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3 طريقة استخدام القرطاس: تقوم على استخدام ضاغط خاص وهو عبارة عن أنبوب مثقوب، 

مغطى بغطاء محكم، معبأ ببطانة سائلة، وُيضغط عليه، ليعطي تأثيرات زخرفية على القطعة اخلزفية 
بأساليب متنوعة، الشكل )20(.

كما ميكن التحكم في ثخانة البطانة للحصول على زخارف بارزة، الشكالن )21( و)22(.

الشكل )22(الشكل )21( الشكل )20(

نشـاط (٣)

ما البدائل التي ميكن استخدامها عوضًا عن القرطاس؟
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4 الترخيم في البطانة: تتم الطريقة بتغطية سطح اإلناء كاماًل بالبطانة، ثم ترش نقط من بطانة 

ذات لون مختلف عن البطانة األولى -الشكل )23(- ثم يتم مترير مسطرة أو قلم أو أي جسم مدّبب 
على البطانة السائلة بأسلوب يسمح بدمج البطانتني قبل جفافهما للح�صول على ش�كل زخ�رفي أو ما 

يش�به عروق ال�رخام، الشكل )24(.

الشكل )24(الشكل )23(

5 طريقة اإلستنسل: تقوم على رسم شكل زخرفي فوق مسطح ورق عازل، ثم يثبت على 
القطعة اخلزفية، ليتم تلوين املساحات املفرغة بالبطانات امللّونة السائلة، وعندما جتف تتم إزالة الورق 
العازل إلظهار الشكل واألرضية، الشكالن )25، 2٦(. وميكن استخدام بعض التصميمات املفرغة.

الشكالن )2٧، 2٨(.

الشكل )2٦(الشكل )25(
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الشكل )2٨(الشكل )2٧(

٦ الغمر في أكثر من لون: من املمكن إعداد ألوان متنوعة للبطانات لتغطية اجلسم بها مجتمعة 

بحيث يبدو السطح ملونًا بأكثر من لون، األشكال )29، أ، ب، ج(.

الشكل )29(:جالشكل )29(:ب الشكل )29(:أ
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٧ الصقل في البطانة: وفيه ُيغطى اجلسم الطيني بلون أو أكثر من ألوان البطانات ثم بعد مرور 
12ساعة شتاء أو ٧ساعات صيفًا تتم عملية صقل البطانة باست�خدام حصاة ناع�مة أو ظ�هر ملعقة أو 
قط�عة زجاجية واتباع حركة دائرة، الشكالن )30، 31(، إلكساب سطح اجلسم الطيني نعومة وبريقًا 

وملعانًا يظل اجلسم محتفظًا بها بعد اجلفاف واحلريق األول. 

الشكل )31(الشكل )30(

 Klins :األفران

ت��ع��د األفران م��ن امل��ع��دات األس��اسية لصنع 
اخلزف، فقد كانت األفران البدائية مكونة من 
من  قطع  أسفلها  في  توضع  األرض  في  حفرة 
الصلصالية،  القطع  فوقها  وت��رص  األخشاب 
الشكل )32(، ثم يوضع حولها وفوقها املزيد 
القطع  نضج  يتم  حتى  اجلافة،  األغصان  من 
الصلصالية.بعد ذلك تترك النار الى أن تخمد 
طويلة  خشبية  عصا  وتستخدم  القطع  وتبرد 

إلخراجها، األشكال )33 ،34، 35(.

الشكل )33(الشكل )32(

الشكل )35(الشكل )34(
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وهذه مجموعة من األشكال التوضيحية لألفران البدائية، وقد تطورت هذه األفران، فأصبحت توقد 
بالفحم أو الغاز أو الكهرباء، ولها أنواع كثيرة وتصميمات متعددة، وتعتبر أفران الكهرباء من أسهل 
األفران استعماًال وأوسعها انتشاراً اآلن، الشكل )3٦(، ويرجع ذلك إلى اختالف أحجامها وأشكالها 

مبا يناسب األغراض املختلفة، وقد ساعد انتشار الكهرباء في كل مكان على سهولة استعمالها.

الشكل )3٦( يوضح األفران احلديثة أو الكهربائية واألجزاء التي تتكون منها.

حملة عن الفرن:
الكهرباء  بقوة  إما  يعمل 
أو الغاز أو الزيت أو الفحم، 
الكهربائي  ال���ف���رن   وي��ع��د 
وشيوعًا.  استعماًال  أسهلها 
ُيظهر الرسم أمامنا فرنًا يعمل 

بالكهرباء.

احلجر املعزولة:
مبطنة بقرميد من نوع خاص مينع 
تسرب احلرارة، وعلى الرغم من ذلك 
يصبح الصندوق اخلارجي حاًرا جًدا 

ويستحيل ملسه.

حجرة املراقبة:
الفرن  داخ���ل  بواسطتها  ت��رى 
أثناء تشغيله. الغطاء مينع تسرب 
أبعد  ال���داخ���ل  ول���رؤي���ة  احل�����رارة، 
إياك  عصا.  بواسطة  قلياًل  الغطاء 
أن تقترب كثيراً من الفرن الساخن 

وإال تعرضت لألذى.

قفل الباب:
ت��أك��د م��ن أح��ك��ام إغ��الق��ه قبل 
تشغيل التنور ولبعض األفران أقفال 

خاصة ملنع أحد من فتحها.

سدادة الثقب:
أثناء  تبعد  ث��ق��ب��ًا،  مت��أل  آج���رة 
املراحل األولى للشي لتسمح للماء 

املتبخر باخلروج.
البايرومتر:

بالدرجات  احل���رارة  لقياس  جهاز 
املئوية، ميكنك أيضًا استعمال الكوز 
الحًقا  معك  وستمر  ذات���ه،  للغرض 

طريقته.

عناصر التسخني الكهربائي:
ترتفع حرارتها بالطريقة ذاتها مثل قضبان الكهرباء.

الرفوف املتحركة والدعائم:
تصنع من نوع خاص من الفخار، 
من  أعلى  ح��رارة  درج��ات  وتتحمل 
شي  ف��ي  ع��ادة  تستعمل  التي  تلك 

الفخار.
منظم درجات احلرارة:

ميكن وضعه على درجات حرارة مختلفة 
رفع  يتم  ثم  العادية،  األفران  في  كاملوجود 

حرارته بالتدريج.

عملية الشي:
الثمن.  باهظة  ع��ادة  الشي  أف��ران 
مي��ك��ن��ك ش���ي ال��ق��ط��ع ع��ن��د خ���زاف 

مختص. قاطعة احلرارة:
زر أمان يفصل الكهرباء تلقائيًا إن 

ترك الفرن يعمل فترة طويلة.
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الطيني  الشكل  لتسوية  الالزمة  باملدة  الصحيحة  احلرارة  للحصول على درجة  الفرن  وميكن ضبط 
بواسطة أجهزة قياس متطورة، الشكل )3٧(.

1-  اجعله ملدة ساعتني في درجة 
حرارة منخفضة 200درجة.

معتدلة  وضعية  إلى  انقله   -2
-200( س���اع���ات  ث���الث  م���دة 

500( درجة.
مدة  احل���رارة  درج��ة  اجعل   -3
إلى   500 م��ن  س��اع��ات  خ��م��س 

.9٨0

4- استمر في مالحظة درجات 
العمل  عن  أوقفه  بانتظام.  احلرارة 
احل���رارة  درج���ة  إل��ى  تصل  عندما 

املطلوبة وال تفتح الفرن.

الليل  ط���وال  ال��ف��رن  ات���رك   -5
ليبرد. افتح الباب شيئًا فشيئًا على 
مدار عدة ساعات حتى يبرد متامًا، 

وقبل حتريك أي شيء بداخله.

الشكل )3٧(: مفاتيح التحكم باحلرارة. 

يوجد في الفرن بالطة حرارية مصنوعة من كسر الفخار؛ لذلك يجب عند وضعها في الفرن أثناء 
ويكون  بحوالي 2سم،  الفرن  قاعدة  في  املوجود  النيكل كروم  السلك  مرتفعة عن  أن تكون  احلريق 

االرتفاع بواسطة قوائم مصنوعة من كسر الفخار احملروق.

توجيهات عند استخدام الفرن

1 عند وضع القطع في الفرن نحرص على عدم وضعها قريبة من السلك أو عليه؛ إلمكانية تعرضها 
للكسر من شدة احلرارة الواقعة عليها.

2 ُيراعى وضع القطع الثقيلة أسفل الفرن ثم القطع األصغر فاألصغر.
3 عدم وضع القطع متالصقة بعضها ببعض حتى تتخلل احلرارة جميع جوانب القطع بالتساوي.

* يلجأ بعض اخلزافني وبعض الهواة إلى شي أوانيهم في أماكن متخصصة مقابل أجر، ومن احلكمة 
-إن لم يتوفر باملدرسة فرن- أن تستفيد من تلك التسهيالت.
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   Biscuit firing :التسوية

الطني  من  املصنوعة  القطع  تسوية  به هو  واملقصود 
في الفرن إلكسابها الصالبة واملتانة الالزمتني، ويشترط 
أن تكون عملية التسوية متدرجة داخل الفرن؛ حتى 
تتصاعد األبخرة املائية من األشكال ببطء كامل، وهذا 

يتطلب تعلياًل لدرجات حرارة الفرن.
صورة توضيحية لشكل الفرن الكهربائي، الشكل 
)3٨( توضح طريقة رص القطع الطينية اجلافة بداخله 

متهيداً لتسويتها.

الشكل )39( صورة توضح بعض أشكال األفران الكهربائية احلديثة.

الشكل )3٨(
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األسباب التي تؤدي إلى فشل أي قطعة فخارية

1 وجود شوائب في الطينة.
2 عدم عجن الطينة جيداً.

3 عدم انتظام سمك القطعة.
4 وجود فقاعات من الهواء داخل الطينة.

5 عدم اللحام جيداً بني األجزاء.
٦ وضع القطع في الفرن ثم التسخني مرة واحدة دون تدرج.

٧ وضع القطع بطريقة غير سليمة في الفرن.
٨ زيادة درجة احلرارة في الفرن عن درجة التسوية.
٩ تعرض القطعة للهواء مباشرة بعد مرحلة احلريق.

نشـاط (٤)

لنقدم تعليًال ملا يأتي: 

أهمية تقليب البطانات (في مرحلة التخمر) وأثناء التطبيق.   
انبعاث رائحة التعفن تكون داللة على جودة البطانة.   

استخدام البطانات في كسوة الشكل اخلزفي    
سيولة البطانة تكون أكبر في حالة استخدام البخاخة.  

كسوة القطع عن طريق البخاخة تبدأ من أعلى إلى أسفل.  
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نشـاط (٥)

بل  جتّلد،  حالة  في  وهي  الطينية  األجسام  على  البطانات  تطبيق  يقتصر  ال   
ميكن تطبيق البطانات على األجسام بعد اجلفاف وبعد احلريق األول، وفي 

احلالتني األخيرتني يضاف الصمغ العربي ملكونات البطانة.
ما األسباب التي تدعو إلى إضافة الصمغ العربي إلى مكونات البطانة؟  

نشـاط (٦)

أمامنا مجموعة من الصور، األشكال (4٠، 41، 42 ،43) توضح بعض أساليب 
تطبيق البطانات. ما اسم الطريقة مع شرح أسلوب التنفيذ؟

الشكل )43(الشكل )42(الشكل )41(الشكل )40(
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نشـاط (٧)

لنبتكر أسلوبًا خاصًا في تطبيق البطانات مستفيدين مما قدم من أساليب.

نشـاط (٨)

في  تسهم  جمالية  قيمًا  الفخارية  املشغوالت  على  امللّونة  البطانات  تضفي 
إثراء القطعة، كما تسهم أيضًا البطانات امللّونة في تنوع اإلنتاج وإثراء العملية 

اإلبداعية.لنتحدث عن القيم الفنية واجلمالية للبطانات السائلة.

نشـاط (٩)

للنماذج  مشاهدتنا  خــالل  من 
 ،45  ،44) األشــكــال  التالية، 
4٦، 4٧، 4٨): ميكننا أن نكتب 
األثرية،  األوانـــي  جماليات  عن 
أشكالها،  في  التنوع  حيث  من 
التناغم بني ألوان البطانات للشكل 
على  الزخرفي  التوزيع  واألرضية، 
في  املستخدمة  واأللــــوان  اآلنــيــة 

التلوين.

الشكل )44(

الشكل )45(
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الشكل )4٨(الشكل )4٧(الشكل )4٦(
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الوحدة ال�ساد�سة

جمال اأ�شغال اخل�شب
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نتوقع من الطالب/الطالبة يف نهاية الوحدة:

التعرف على أنواع اخلشب وميزات كل نوع واالستخدامات املناسبة له.  1
2 استخدام أدوات النجارة املناسبة لقطع وتشكيل اخلشب.

3 التعرف على أنواع التعاشيق اخلشبية، ووظيفتها في الربط بني األخشاب وطرق الوصل والربط 
األخرى.

4  التعرف على جماليات احلفر الغائر والبارز في مناذج من املكمالت اخلشبية في العمارة الشعبية 
في مناطق اململكة املختلفة.

5 معرفة تطور صناعة األثاث في العصر الفاطمي.
6 مشاهدة واكتساب بعض املصطلحات في صناعة األثاث اخلشبي احملفور.
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:Ö°ûÿG ∫É¨°TCG ∫É› ™«°VGƒe

املوضوع )1(: احلفر البارز والغائر على اخلشب.
املوضوع )2(: إطار مبتكر بالوصالت والتعاشيق اخلشبية.

الوحدة السادسة: مجال أشغال الخشب
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يتكون اخلشب من خاليا وألياف دقيقة تتخللها فراغات هوائية، وتتركب هذه اخلاليا واأللياف 
اخلشبية من مادتني رئيسيتني هما السليولوز واخلشبيني، الشكل )1(.

الشكل )1(

ويخت�لف ال�ت�رك�يب اخللوي 
للخشب طبقًا الختالف أنواع 
اخل��ش��ب، ف��االخ��ت��الف��ات في 
ت��رك��ي��ب م����ادة اخل��ش��ب هي 
التي جتعل بعض األنواع ثقيالً 
وبعضها خفيفًا، وبعضها صلداً 
وبعضها  لينًا،  اآلخ��ر  والبعض 
اآلخر  وبعضها  ال��ل��ون  يفتقر 

غنيًا باأللوان، الشكل )2(.
الشكل )2(

خشب الدردارخشب الكرزالبتوال)خشب القضبان(الزان

خشب البلوطخشب القيقبخشب املاهوجنيخشب اجلوزية

خشب اجلوزخشب اجلميزخشب الوردالصمغ األحمر

الوحدة السادسة
Ö°ûÿG ≈∏Y ôFÉ¨dGh RQÉÑdG ôØ◊Gالموضوع ا
ول
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تنقسم األخشاب إلى نوعني رئيسيني هما: اخلشب الصلد، واخلشب اللني.
وتشير هذه املسميات إلى نوع الشجر الذي يستخرج منه اخلشب.

النوع  هذا  ويتميز  )الصلب(،  الصلد  اخلشب  األول:  النوع 
واخلطوط  باأللوان  ثري  وهو  العاملية،  األس��واق  في  أسعاره  بارتفاع 

والتعاريج، وهو يستخرج من بعض األشجار، منها:
1 شجر القسطل «أبو فروة»، الشكل )3(. 

2 شجر البلوط، الشكل )4(.

3 شجر الزان، الشكل )5(.

4 شجر اجلوز، الشكل )6(.

أنواع األخشاب

الشكل )3(

الشكل )6(الشكل )5(الشكل )4(
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من ميزات أشجار اخلشب الصلد أنها متينة وشديدة التحمل، أوراقها مفلطحة وعريضة وتسقط 
معظم أوراقها في فصل اخلريف، ثم تنمو لها أوراق جديدة في فصل الربيع.

، ويتميز هذا النوع بانخفاض أسعاره، وكثرة وجوده في األسواق، كما   النوع الثاني: اخلشب اللنينّ
أنه سهل النشر والثقب والصقل والتشغيل، ويستخرج من بعض األشجار، منها:

شجر الصنوبر، الشكل )7(.  1

2 شجر اأَلرز، الشكل )8(. 

(.3 شجر الراتنجي، شكل )٩(.

الشكل )8(

الشكل )7(
الشكل )٩(

من ميزات أشجار اخلشب اللنينّ أن أوراقها صغيرة ورقيقة وقاسية وكثيراً ما تكون إبرية وهي حتتفظ 
بأوراقها طول العام.
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أهم استخدامات الخشب الصلب واللّين

الثابت واملتني   يستخدم اخلشب الصلب بكثرة في صناعة األبواب والنوافذ واألرضيات واألثاث 
العام،  الديكور  في مجاالت  فتكثر  اللنينّ  استخدامات اخلشب  أما  املختلفة.  احلياة  املتصل مبجاالت 
مثل احلواجز أو احلوائط غير الثابتة، والساللم اخلشبية، واألعمال الفنية اجلمالية كاملناظر واللوحات، 

وجميعها تقوم على تقنيات متعددة، منها احلفر على اخلشب، األشكال )10، 11، 12(.

احلفر على اخلشب، عملية فنية تقنية، تنفذ في األشكال املسطحة أو املجسمة بالتشكيل 
البارز أو الغائر، وباستخدام أدوات خاصة باحلفر.

الشكل )10(

الشكل )12(الشكل )11(
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تاريخ الحفر على الخشب

 عندما فكر اإلنسان البدائي في استخدام جذوع األشجار كوسيلة للتنقل عبر األنهار، حفر تلك 
قارب  إلى  الدائري  ل شكلها  حونّ حتى  فها،  وجونّ الشجرة  من  القلب  منطقة  وأزال  وقطعها،  اجلذوع 

ف يستخدمه في الصيد والترحال واملعيشة. مجونّ
التاريخية التي انتقل اإلنسان فيها إلى جتميل أدوات صيده اخلشبية بالزخارف  ثم توالت احلقب 
املتعددة األشكال، ومبزيد من التطور انتقل إلى أثاث بيته املتواضع فحفر عليه بعض األشكال الطبيعية 

املستمدة من واقع حياته، وخاصًة 
واحليوان  اإلن��س��ان  م��ع  م��ع��ارك��ه 

والطبيعة.
واحلضارات  العصور  وجاءت   
حتمل  بعد،  فيما  متتالية  القدمية 
في طياتها الكثير من املكتشفات 
واالبتكارات في جميع مجاالت 
على  احل��ف��ر  لفن  وك���ان  احل��ي��اة، 
اخل��ش��ب ن��ص��ي��ب واف����ر ف��ي كل 
العصور  ه��ذه  أب��رز  وم��ن  عصر، 
تطورت  ال��ذي  الفاطمي  العصر 
أساليب  من  األث��اث  صناعة  فيه 
مقتبسة من العصور التي سبقت 

الفاطميني في النقش والزخرفة إلى أن وصلت ذروتها بأسلوب متميز في التصميم والتنفيذ. لقد متيز 
الفاطميون في أعمالهم الفنية وصناعاتهم التي كانوا يستخدمون فيها أكثر من تقنية، أبرزها احلفر 

الغائر والبارز على اخلشب. 

احلفر البارز هو: إزالة جزئيات اخلشب التي حتيط بالعنصر املراد إبرازه بارتفاع محدد. 
احلفر الغائر هو: إزالة جزئيات اخلشب من العنصر املراد إغارته إلى عمق محدد.

الشكل )13(: حفر على خشب محراب مسجد فاطمي.
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املكمالت  في  اجلمالية  القيم  إلى  لننظر 
اإلسالمية  العمارة  ف��ي  امل��وج��ودة  اخلشبية 

باململكة.

 ما أجمل تكوين الرواشني.. ما أجمل لونها..إنها غنية بالعناصر الفنية.

الشكل )14(: منوذج من احلفر على اخلشب.

الشكل )15(

الشكل )16(

الشكل 
)17(
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ماذا نعرف عن هذه األدوات؟ نسمي ما نعرفه منها.

الشكل )18(: أدوات احلفر على اخلشب.

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

باحلفر على اخلشب؟ 

الشكل )1٩( ليكون تنفيذنا صحيحًا نتبع اخلطوات التالية:
1 نختار قطعة من اخلشب حسب املوجود.

2 نختار أحد الرموز أو العالمات اخلاصة بالسالمة املرورية ونرسمه على سطح قطعة اخلشب بشكل 

زخرفي مبسط باستخدام أنواع التكرارات املعروفة.
3 للحفر البارز يوضع اإلزميل بشكل عمودي على األجزاء احمليطة باخلطوط املرسومة وُيْطرق عليه 

باملدق، أما احلفر الغائر فيوضع اإلزميل بشكل عمودي على اخلطوط املرسومة ذاتها وُيْطرق عليه 
باملدق. 

4 بواسطة املفك واملدق يزال اخلشب غير املرغوب فيه.

ى السطح احملفور باستخدام املبارد املختلفة. 5 يسونّ

م األجزاء الغائرة والبارزة بالصنفرة الورقية. ُتنعنّ 6

الشكل )20(

التصميم ُيرسم أواًل، ثم ُينقش بارزاً.

طريق غير عمال بالطريقاحذر
طريق دائريمستو

مفارق طرق طريق زلق الطريق يضيق 
من اجلانبني

مدرسة
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نشـاط (١)

 سنتعاون في حصص الفراغ والنشاط مع زمالئنا وجنمع القطع التي مت حفرها على 
على  عرضية  أو  طولية  خطوط  بإضافة  العمل  وسنكمل  اخلشب،  من  مناسب  لوح 

أرضية اللوحة، مسترشدين بالشكل )21(. 

الشكل )21(

نشـاط (٢)

الشكل  في  الصورة  هذه  وردت   
ماض  )اجلنادرية  كتاب  في   )22(
141٩هــــ  عــام  ص56  ــر(  ــاض وح
وأدواته،  اخلشب  خامة  فيها  ويظهر 
الصحاف  عمل  في  تستخدم  التي 
القواميس  فــي  لنبحث  ــداح،  ــق وال
املصطلحني  معنى  ــن  ع الــعــربــيــة 

)الصحاف والقداح(.

الشكل  في  الصورة  هذه  وردت   
ماض  )اجلنادرية  كتاب  في   )
هــــ 
وأدواته،  اخلشب  خامة  فيها  ويظهر 
الصحاف  عمل  في  تستخدم  التي 
القواميس  فــي  لنبحث  ــداح،  ــق وال
املصطلحني  معنى  ــن  ع الــعــربــيــة 

الشكل )22(
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نشـاط (٣)

في  الزخرفية  الوحدة  اخلشب.  من  صحفة 
منطقة املركز يطلق عليهــا )أبوشراز مسدوس(، 
ومائل  مقّعر  اخلارجي  وجدارها  حجالن،  ولها 
من  آخر  منتج شعبي  على  لنحصل  اخلارج.  إلى 

اخلشب ونصفه بدقة.

في  الزخرفية  الوحدة  اخلشب.  من  صحفة 
منطقة املركز يطلق عليهــا )أبوشراز مسدوس(، 
ومائل  مقّعر  اخلارجي  وجدارها  حجالن،  ولها 
من  آخر  منتج شعبي  على  لنحصل  اخلارج.  إلى 

الشكل )23(
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قبل اختراع أنواع الصمغ املختلفة ومواد التثبيت املعروفة حديثًا، استخدم اإلنسان مجموعة متنوعة 
ومعقدة من الطرق واألساليب لتشبيك وتثبيت القطع اخلشبية بعضها ببعض.

ى بطرق الوصل والتعاشيق اخلشبية، وهي عدة أنواع، منها: من هذه الطرق واألساليب ما ُيسمنّ

(T) أوالً: الوصالت بشكل

1- وصلة )T( بواسطة املسامير:

املراد  القطع  بتثبيت  ذ  تنفنّ واألب��واب، حيث  النوافذ  إط��ارات  في  بكثرة  الوصلة  هذه  تستعمل 
وصلها مبسامير من اخلارج، مع احلرص على دقة التعامد.

الشكل )24(

الوحدة السادسة
á«Ñ°ûÿG ≥«°TÉ©àdGh äÓ°UƒdÉH ôµàÑe QÉWEGالموضوع الثاني
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2- وصلة )T( بواسطة مثّبتات معدنية: 

تستعمل هذه املثبنّتات في األماكن التي ال يكون فيها مظهر الوصلة مهمًا، أو التي حتتاج إلى 
منعًا  اخلشب  أطراف  أو  عن حواف  بعيداً  التثبيت  يتم  أن  فقط، كما يجب  واحد  وجه  إظهار 

للتلف.

الشكل )25(

3- وصلة )T( املدموجة:

 وهي أكثر الطرق انتشاراً وشيوعًا وأكثرها قدرة على حتمل القوى املختلفة؛ ألنها موجودة داخل 
األضالع اخلشبية نفسها، وهي حتمل بعضها وتلتحم بطريقه متقنة ودقيقة.

الشكل )26(
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ثانيًا: وصالت التلسين العمودي

يتميز هذا النوع من الوصالت بأنه أكثر صالبة ومتانة، وهو يتطلب عناية كبيرة في التنفيذ، 
وأكثر استخداماته تثبيت أرجل ومساند املقاعد بوجه عام.

الشكل )27(

ثالثًا: وصالت الشق واألخدود

وأحجامها  أشكالها  بكل  األدراج  تصنيع  في  استعماالتها  أكثر  بسيطة،  وص��الت  وه��ي 
وأنواعها.

الشكل )28(
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رابعًا: وصالت اللسان ونقرات التعشيق

تتميز وصالت اللسان بجودتها العالية في تثبيت قطع األثاث وفي صناعة اإلطارات اخلشبية 
الثقيلة.

خامسًا: وصالت األوتاد ونقرات التعشيق

الشكل )2٩(

فيها  يتم  صلبة،  وصلة  وهي 
خشبي  إط��ار  على  القطع  جمع 
إلدخ���ال  تثقيبه  ب��ع��د  ث��ق��ي��ل، 

األوتاد فيه.

الشكل )30(
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الشكل )31( منوذج إلطار مبتكر

المطلوب:
التعاشيق  ب��وص��الت  مبتكر  إط����ار  ع��م��ل 

اخلشبية.

خطوات التنفيذ

2 نفصل الوصالت املوجودة في اإلطار.1 نختار إطاراً خشبيًا مناسبًا.

األض���الع  واجت���اه���ات  ش��ك��ل  نغينّر  3

بتركيب وتنظيم جديد.
لإلطار  واألض�����الع  األج�����زاء  نثبنّت  4

بالشكل اجلديد.

اخلطوة )2(اخلطوة )1(

اخلطوة )4(اخلطوة )3(
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نشـاط (١)

لقـد تــعــرفنا عــلى أنــواع وأشـكال 
طــرق الــوصــل والتعاشيق اخلشبية، 
مبســاعدة األســرة نـــحاول أن جنــمع 

عددًا من الوصالت.
نقوم بتكوين عمل فني مسّطح وعمل 
مجّسم آخر بالقطع  والوصالت التي 

مت جتهيزها مسبقًا.

الشكل )32(

نشـاط (٢)

نتحدث عن طرق الوصل املوجودة في أبواب حجرات منازلنا.
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الوحدة ال�سابعة

جمال الطباعة
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نتوقع من الطالب/الطالبة يف نهاية الوحدة:

1  التعرف على طباعة العزل )الباتيك( بالربط، عند بعض الشعوب التي اشتهرت بـه.
2 اإلملـــام بطــرق الطبــاعــة بالربـــط.

3 التعــرف على اخلــامــات املستخــدمـــة وخصــائصهـــا.
الطبــع بطريقــة الربـــط.  4

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

7 املشاركة في اختيار األعمال اجليدة، وعرضها في معرض املدرسة أو الفصل.
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:áYÉÑ£dG ∫É› ´ƒ°Vƒe

- طباعة العقد والصباغة.

الوحدة السابعة: مجال الطباعة





63

الطباعة بالعقد والصباغة هي الترجمة احلرفية لكلمة «Tie and Day» وهي من الطرق القدمية التي 
استخدمت في تلوين األقمشة وزخرفة املنسوجات واشتهرت طباعة العقد والربط عند شعوب جنوب 

شرق آسيا وانتشرت من هناك إلى أنحاء الشرق والغرب.
 وقد ُعرفت طباعة العقد والربط في كليات الفنون التطبيقية بهذا املسّمى؛ ألنها تعتمد على ربط 
القطع القماشية باخليوط أو احلبال املشمعة وشدها للحصول على املناعة، وعزل أجزاء من القماش عن 
األلوان بعد غمرها في الصبغة، إلحداث تأثيرات مختلفة وعشوائية، حيث تتميز التأثيرات الناجتة 
بهذا النوع من الطباعة بعدم التطابق، ألنه يصعب احلصول على تأثيرات متماثلة، مما يسهم في إنتاج 

معاجلات لونية جديدة ومختلفة، وميكن استخدام ألوان متعددة في هذه الطريقة في وقت واحد. 

نشـاط (١)

نشـاط (٢)

الطباعة  من  مختلفة  أنواع  على  تعرفنا  سابقة،  سنوات  في  دراستنا  خالل  من 
فلنكتب تعريفًا في حدود سطرين عن مفهوم الطباعة.

 لنقم بزيارة مكتبة املدرسة أو املكتبة العامة أو لنبحث على الشبكة العنكبوتية، 
بالتأكيد سنجد مناذج طباعة لشعوب مختلفة من العالم. لنجمع بعضها ونضيفها 

إلى كراستنا اخلاصة.

الوحدة السابعة
á`ZÉ`Ñ``°üdGh ó`≤`©dG á``YÉ`Ñ``Wالموضوع
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عملية الربط والصباغة

عملية الربط هي املرحلة التي يراد بها عزل أجزاء 
من القماش عن ألوان الصبغة التي يصبغ بها القماش 
في حمام الصبغة، ويتم من خاللها حتديد خطوط 
التصميم ونوعه، وتتم عملية العزل بواسطة اخليط 

أو الدوبارة أو املطاط، الشكل )1(. 
ويؤثر سمك اخليط وعدد الربطات وحجمها على 
الربط  أساليب  وتتعدد  النهائي،  التصميم  شكل 
وتتنوع، وكل أسلوب منها يعطي تأثيرات مختلفة، 
الشكل )1(: أنواع مختلفة خلامات مستخدمة في الربط.خاصة مع استخدام ألوان متعددة في وقت واحد.

أساليب الطباعة بالعقد المختلفة

يوجد عدد من الطرق إلحداث تأثيرات زخرفية متنوعة على األسطح الطباعية، ومن أشهرها اآلتي:
املركزية  الطية  ج-  املركزية،  الطية  ب-  األساسية،  الطية  أ-  منها:  طرق  بعدة  ويكون  الطي   1

املتصلة من النصف.

2 التكسير باملشابك.

بعقد  الربط  ج-  بالعقد،  الربط  ب-  احللزوني،  الربط  أ-  منها:  واألشــكــال:  بالعقد  الربط   3

األشكال. 
4 الربط بالسراجة.

١- الطي:

ثم  منضدة  على  القماش  يبسط  القماش، حيث  وتطبيق  ثني  بها  يتم  التي  العملية  وهي 
يقسم إلى طيات أوثنيات منتظمة بعد حتديد عرض الطية بالقلم الرصاص، ثم يطبق القماش 
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والعكس  أفقية  لونية  تأثيرات  تنتج  الرأسية  الطيات  أن  مالحظة  مع  العالمات،  امتداد  على 
صحيح، ومن أهم الطيات املستخدمة:

أ- الطية األساسية:
تتمثل في بسط القماش طوليًا أو أفقيًا وتقسيمه إلى طيات منتظمة بوضع عالمات بالقلم 
الرصاص ملقاس الطية، ثم يطبق القماش في اجتاه أفقي أو رأسي حسب الرغبة، الشكل )٢(. 

الشكل )٢(: الطية األساسية.

ب- الطية املركزية:
يتم بسط القماش وتقسيمه إلى جزأين من النصف ثم التطبيق،فيكون اجلزآن متساويني،  

الشكل )٣(.

 

الشكل )٣(: الطية املركزية.
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ج - الطية املركزية املتصلة من النصف:
 يقسم فيها القماش إلى أربعة أقسام متساوية، ثم ُيثنى اجلزء األول على الثاني، كما ُيثنى 
الرابع على الثالث، ليصبح لدينا جزآن متساويان وهما في الطرفني، أما اجلزء األوسط  اجلزء 

فمساحته تساوي مجموعة مساحة الطرفني، الشكل )4(.

الشكل )4(: الطية املتصلة من النصف. 

٢- التكسير بالمشابك:

كما ميكن استخدام بعض البدائل 
في الطي، مثل مشابك الغسيل التي 
ربطها؛  أو  بها  الطيات  تثبيت  يتم 
مختلفة  لونية  تأثيرات  يعطي  ممــا 

وجميلة،  الشكل )5(.

الشكل )5(: التكسير باملشابك.
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٣- الربط: 
يتم العزل في هذه الطريقة بلف احلبال أو اخليوط املشمعة بأحكام حول القماش، ثم غمسها 
في محلول الصبغة وفكها بعد ذلك، فتظهر األماكن التي مت عزلها بلون القماش األصلي، ومن 

أهم الطرق املستخدمة في الربط والعقد:
أ- الربط احللزوني:

بشدة  النسيج  حول  اخليط  لف  ثم  اخليط  بطرف  وربطها  النسيج  في  منطقة  اختيار  يتم 
وبشكل حلزوني ممتد، الشكل )6(.

الشكل )6(: الربط احللزوني.

ب- الربط بالعقد:
يتم عقد القماش بعقد مشدودة متكررة من نفس القماش دون استخدام اخليط أو الدوبارة، 

وميكن أن تكون العقد متتالية أو موزعة حسب الرغبة أو التصميم، الشكل )7: أ،ب(.

الشكل )7، أ،ب(: الربط بالعقد.
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الشكل )8(: الربط بعقد األشكال.

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

الشكل )8(.

٤- الربط بالسراجة:
تختلف طرق استخدام السراجة باختالف الغرز املستخدمة على القماش؛ حيث يتم عمل 
بإحكام،  القماش  قطعة  وربــط  اخليط  شد  ثم  مرسومة،  خطية  مسارات  على  باخليط  الغرز 

والسراجة أنواع، مثل:السراجة اجلارية،السراجة املتصلة، وسراجة اللف، الشكل )٩(. 

الشكل )٩(

سراجة اللفسراجة متصلة سراجة جارية 

الشكل )1٠(: مناذج ملسارات خطية بالسراجة.

مناذج متنوعة من املسارات اخلطية املنفذة بغرز السراجة اجلارية.
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األسطح الطباعية

استخدم اإلنسان املنسوجات منذ القدم كأسطح طباعية، أجرى عليها عملية الصباغة والطباعة 
في العالم اإلسالمي.

التالية،  النماذج   وقد وجدت منسوجات أثرية ذات قيمة تاريخية وفنية عالية، نعرض منها 
)األشكال:11، 1٢،1٣(: 

الشكل )11(: قطعة نسيجية أثرية 
من اليمن مصبوغة بالزعفران

الشكل )1٢(: قفطان عثماني 
من احلرير )القرن السادس عشر(

الشكل )1٣(: رداء رجالي من 
تركستان

القيم الفنية والجمالية في طباعة الربط

الصبغة  تغلغل  من  ناجتة  ومتنوعة  عالية  وجمالية  فنية  إمكانيات  الباتيك  طباعة  في  يظهر   
داخل القماش؛ لتترك أثراً خطيًا أو مسـاحات متدرجة في التلوين بلون واحد، أو ألوان متعددة، 
وتشعيبات لونية ناجتة من تداخل األلوان بعضها ببعض؛ فتظهر كهاالت مشعة شفافة بأشكال 
عفوية على شكل بقع أو خطوط ومتوجات أو مساحات حرة، يظهر فيها التدرج اللوني من الفاحت 

للغامق والعكس، ويؤثر في ذلك اختالف أساليب الربط ونوعية النسيج واأللوان.
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نشـاط (٣)

طباعية  منــاذج  أمامك 
تكلم  والــربــط،  بالعقد 
عن القيم الفنية واجلمالية 

فيها  الشكل (14).

الشكل )14(: مناذج طباعية متنوعة بالعقد والربط.

خصائص المنسوجات المناسبة لطباعة العقد

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

وهذه اخلصائص هي: 
ألوانها فاحتة؛ للتأكيد على خاصية الشفافية في ألوان الصبغات.  1

قابليتها لتشرب الصبغات.  2

بعض األقمشة يحتوي على مواد نشوية متنع تغلغل الصبغة في القماش، ولذلك يجب غسلها  3

قبل تطبيق الطباعة عليها. 
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 ماهي الصباغة؟

هي مجموعة العمليات التي تؤدي إلى تلوين األنسجة عن طريق تغلغل الصبغة فيها، وهي مرحلة 
املنسوجات  صبغ  في  استخدمت  قدمية  حرفة  والّصباغة  الباتيك.  طباعة  تطبيق  مراحل  من  مهمة 
املختلفة وصبغ اخليوط قبل نسجها، وقد مارستها الّشعوب في بالد الّصني والهند، وانتقلت إلى مصر 
في املالبس األثرية امللونة التي وجدت في قبور املصريني القدماء قبل امليالد بآالف السنني. وتتميز 
األصباغ املستخدمة في عملية الطباعة بالشـفافية، أي أن صباغة لون فوق لون آخر سوف تنتج لونًا ثالثًا 
وتعتمد عملية الصباغة على طبيعة األنسجة ونوعية الصبغات املستخدمة فيها، وتختلف التأثيرات 
اللونية الناجتة من الطباعة باختالف أساليب الربط، ودرجة تسرب الصبغة بني ألياف األنسجة؛ لذلك 
املاء  نسبة كبيرة من  الربط سائلة، أي حتتوي على  في طباعة  املستخدمة  الصبغات  أن تكون  بد  ال 

متكنها من االنتشار في األنسجة.
الصباغة  حــرفــة  انتقلت  ــد  وق
ــرة الــعــربــيــة عــن طريق  إلـــى اجلــزي
في  وظــهــرت  التجارية،  القوافل 
مكة واملدينة كحرفة وخصص لها 
سوق ُسّمي سوق الصباغني، كما 
ومنطقة  مكة  نساء  استخدمت 
الربط  طريقة  الطائف  في  الهدا 
زخرفة  فــي  املجمعة  بــاألشــكــال 
بأسلوب  عقدها  بعد  املنسوجات 
من  االنــتــهــاء  بعد  يظهر  زخــرفــي 
نبات  باستخدام  الصباغة  عملية 
األزرق  اللون  يعطي  الذي  النيلة 
 ،15 )األشكال:  في  يظهر  كما 

.)18 ،17 ،16

الشكل )16(الشكل )15(

الشكل )18(الشكل )17(
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وقد عرف اإلنسان منذ القدم الصبغات واستخدم العناصر املختلفة في البيئة والتي حتتوي على ألوان 
في إنتاج صبغات مختلفة، منها ما يلي:

أمثلتـها:  نبـاتي، ومن  وهي من مـصدر 
النيلــــة،  أزهـــار  من  الناتـج  األزرق  اللـون 
اللون  الزعفران،  نبات  من  األصفر  اللـــون 
من  البرتقالي  اللون  البنجر،  من  األحمر 

قشور البصل، الشكالن )1٩،٢٠(.

الصبغات النباتية

الشكل )1٩(: زعفران اخلريف.

الشكل )٢٠(: قشور البصل.

زعفران اخلريف 

بصل

الصبغات الحيوانية

 وهي من مصدر حيواني، ومن أمثلتها: اللون األصفر الناجت من مرارة احليوانات، اللون األحمر من 
دم احليوانات. كما ميكن احلصول على الصبغة احلمراء من القشور التي على ظهر أنثى دودة القرمز، 
ألوان مختلفة  الدودة صبغة ذات  الصبار، وتعطي  أوراق شجيرات  وهي حشرة مزخرفة تعيش على 

باختالف نوع املثبت املستعمل.

استعملها قدماء املصريني، ووجدت في مقابرهم، وتختلف عن الصبغات الطبيعية، وهي ال تتوفر 
في األسواق بل يجب على الصباغ إعدادها في املعامل. من أشهر العناصر التي تصلح إلنتاج الصبغات 

أكسيد النحاس للحصول على صبغة خضراء، ومعدن الالزورد للحصول على صبغة زرقاء.

الصبغات المعدنية
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الصبغات الحديثة

 بدأ االستغناء عن الصبغات املختلفة عند ظهور الصبغات احلديثة؛ نظراً لسهولة احلصول عليها 
وثبات ألوانها وسهولة تطبيقها وتوفرها بدرجات لونية متعددة، الشكل )٢1(.

الشكل )٢1(: صبغات حديثة.

نشـاط (٤)

جرب احلصول على صبغات لونية من النباتات في بيئتك.
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كيفية إعداد الصبغة

املاء  إليها قليل من  توضع الصبغة في وعاء عميق ال يتآكل كالزجاج أو اإلستان ستيل، ويضاف 
معتدل احلرارة، ويتم عجنها بتحريكها بشكل دائري باستخدام ملعقة بالستيكية؛ لتكّون محلواًل 

متجانسًا،ثم يضاف إليها املاء باملقادير احملددة، الشكل )٢٢: أ، ب(.

الشكل )-٢٢ أ، ب(: إعداد الصبغة.

لنالحظ:
1 يتم إعداد الصبغات بقراءة التعليمات املكتوبة عليها، بسبب التنوع واختالف إعدادها 

باختالف املنتج.
2 يجب استخدام كمية أقل من املاء أثناء جتهيز صبغة سوداء.

اإلعداد لتطبيق طباعة العقد

جتهيز النسيج: بعد جتهيز الصبغة يجهز النسيج املراد طباعته بغسله إلزالة النشا إذا وجد فيه حتى 
اليعزل الصبغة عن القماش.

التصميم: يجب وضع تصميم مبدئي ألماكن الربط وتخيل التأثيرات الطباعية املرغوب إنتاجها، 
باإلضافة إلى حتديد درجات األلوان املستخدمة ودرجات األلوان الناجتة من خالل تداخل األلوان. 

الربط: اختيار نوع الربط املرغوب وتطبيقه على قطعة النسيج، مع إمكانية استخدام أكثر من طريقة 
من طرق الطباعة بالعقد والربط )الطي، العقد، السراجة(. 
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تطبيق الطباعة بالربط 

التي يصعب  اللونية  التداخالت  بالربط إمكانيات فنية وجمالية ناجتة من  الطباعة  تتضمن عملية 
األساسي،  التصميم  تنطلق من  إشعاعات عشوائية متجددة  لها  تأثيرات زخرفية  ينتج  مما  تكرارها؛ 
وذلك لعدة أسباب، منها: نوع األلياف املكونة للقماش، وطرق العقد وعددها، ودرجة تشرب الصبغة 
في القماش، ويتم تطبيق الطباعة بغمر القماش في الصبغة؛ إما جزئيًا أو كليًا، وفي حالة احلاجة إلى 
مادة مثبتة لأللوان يضاف امللح أو اخلل، مع العلم بأن معظم الصبغات احلديثة ال تتطلب إضافة مواد 

مثبتة لأللوان.

تنفيذ طباعة العقدة

باألساليب  عقد  بعدة  النسيج  جتهيز  )ب(  كمثبت.  امللح  وإضافة  الصبغة  جتهيز  يتم  )أ(  1

السابقة.
أو كليًا  إما جزئيًا  الصبغة ملدة )15د(  القماش في  ُتغمر قطعة  ناجحة  للحصول على طباعة   2

حسب التصميم، الشكالن )٢٣،٢4(.

الشكل )٢4( 
غمر كلي

الشكل )٢٣( 
غمر كلي
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3 يتم إخراج القطع من الصبغة والتخلص من الصبغة الزائدة. 

4 يتم جتفيف قطع الطباعة إما بنشرها أوميكن التسريع بجفافها باستخدام مجفف الشعر أو املكواة، 

الشكل )٢5(. 

الشكل )٢5(: مرحلة التجفيف.

اللون،  لتثبيت  القطعة  وتكوى  الربط  يفك  5

بعد ذلك ميكن غسل القطعة إلزالة الصبغة 
الزائدة، وجتفف وتكوى مرة أخرى، وهكذا 

تصبح جاهزة للتوظيف، الشكل )٢6(.

الشكل )٢6(: مرحلة الكي.
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تكوين جمالي بالطباعة

ميكن إعداد تكوينات جمالية من نتائج الطباعة، وذلك باستخدام أكثر من أسلوب من أساليب 
طباعة الربط، ويتم ذلك بعدد من اخلطوات:

على  يساعد  مبدئي  تصميم  ـــداد  إع 1  
حتديد أساليب الربط املستخدمة واأللوان 
)شاطئ  مثاًل  مختار  ملــوضــوع  املناسبة 
البحر، مسارات خطية، أشجار كتابة( ، 

الشكل )٢7(.
اخلطوة )1(: تصميم مجموعة أشجار.

اختيار األلوان املناسبة لعناصر التصميم. 2

املجّمعة،  باألشكال  الربط  )السراجة(،  مثال  للتصميم،  املناسبة  املختلفة  الربط  أنواع  تنفيد  3

الشكالن ٢8 ،٢٩(. 

اخلطوة )٣(: بعد االنتهاء من إعداد السراجه اخلطوة )٢(: إعداد السراجة والعقد.
وربط األشكال.

الشكل )٢8، ٢٩(

الشكل )٢7(
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صباغة النسيج بتوزيع األلوان التي تساهم  4

)1٫5د.(،  التصميم  موضوع  إبــراز  في 
الشكل )٣٠(.

اخلطوة )4(: الصباغة وتوزيع اللون.
الشكل )٣٠(

5 يتم توزيع اللون باستخدام الفرشاة أو الغمر 

مبا يتناسب مع التصميم، الشكل )٣1(. 

اخلطوة )5(: توزيع اللون على قطعة النسيج.
الشكل )٣1( تترك القطعة لتجف متامًا، ثم يفك الرباط. 6

تكوى القطعة بعد إزالة الربط؛ لتظهر نتائج األلوان على التصميم الطباعي، الشكل )٣٢( ثم  7

توظف كما يظهر في الشكل )٣٣(. 

اخلطوة )6(: كي القماش بعد الطباعة.
الشكل )٣٣(: توظيف الطباعة.الشكل )٣٢(
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الطباعة في استخداماتنا الحياتية

في ظل التطورات الصناعية السريعة التي نعيشها في عصرنا احلالي، تطورت فنون الطباعة بعد أن 
تدخلت اآلالت واألجهزة التقنية في إنتاج األنسجة وتلوينها وزخرفتها، ومع انتشار األنسجة املطبوعة 
اليومية،  االحتياجات  من  وغيرها  ومفارش  وأثواب،  قمصان  آليًا على شكل  وتوظيفها  األسواق  في 
لكن تظل القطع املنتجة يدويًا محتفظة مبا مييزها عن القطع املنتجة آليًا؛ حيث يظهر فيها إبداع الفنان 

وقدراته اخلاصة في اختيار األلوان، إضافة إلى تفرد املنتج وصعوبة تكراره. 
كما ميكن تطبيق الطباعة اليدوية بالعقدة كذلك على املنسوجات املوظفة، مثل القمصان والثياب، 

كما ميكن توظيف القطعة بعد طباعتها، كما يظهر في الشكل )٢8(.

الشكل )٣4(: مجموعة من األفكار لتوظيف القطع املطبوعة بطريقة ربط العقد.
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الوحدة الثامنة

جمال الت�شكيل املبا�شر باخلامات
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اأهداف جمال الت�شكيل املبا�شر باخلامات:

1 معرفـــة خصـــائص اجلبس ومكونـاته، وأسـاليب التشكيــل بــــه.
2 عرض صور لبعض األعمال اجلبسية في الفن اإلسالمي، وإدراك القيم الفنية فيهـا.

3 تنفيــذ عمـل فنــي باجلبـــــس.
املقارنـــة اجلمـــاليــة بيـن عمليــن من األعمــال املنفذة.  4

5 املشاركة في اختيار األعمــال اجليــدة.
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:¢ü÷شي™ الت�شكيل باVاƒم

املوضوع )1(: التشكيل على اجلص.
املوضوع )2(: اجلص في حياتنا.

املوضوع )3(: قوالب اجلص.
املوضوع )4(: مجّسمات اجلص.

الوحدة الثامنة: مجال التشكيل المباشر بالخامات 
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اجلبس Gypsum هو صخر جيري يتكون فوق سطح األرض 
بفعل احملاليل املائية، وهو عبارة عن كبريتات كالسيوم مائية، 
الشكل )1(، وباللغة العربية ُيسّمى اجلص، وقد ُعرف منذ 
القدم عند العرب، وُصنع قدميًا بحرق الصخر املعدني ببطء 
على جذوع النخل للتخلص من املاء وبقاء اجلص، أما حديثًا 
أفران ضخمة حتى  آليًا وذلك بتسخني الصخر في  فيصنع 
يخرج جزيء املاء املوجود فيه تاركًا اجلص، ويختلف اجلص 
ترابي  لون  ذو  بأنه  آليًا،  املصّنع  اجلص  عن  تقليديًا  املصّنع 
التشكيل عليه  امللمس وال يجف بسرعة، وميكن  وخشن 
بسهولة أكبر، ويبقى هشًا نسبيًا، أما اجلص املصّنع آليًا فهو 

أبيض وسريع اجلفاف والتصلب.

الشكل )1(: صخر اجلص املوجود في الطبيعة.

وقد اعترف علماء الفنون بأن الزخارف النباتية اإلسالمية قد 
ابتكرها وطّورها العرب، بعد دراسة بناء )مدينة سامراء بالعراق( 
في القرن الثالث الهجري والتطور في الزخارف اجلصية احملفورة 

في العمائر -الشكل )2(، وخاصة النباتية منها.
استخدم اجلص  املسلم  الفنان  أن  نستدل على  هنا  ومن 
استخدم  وقد  القدم،  منذ  عليه  واحلفر  الفنية  أعماله  في 
اجلص في عمارة املساجد اإلسالمية قدميًا، وكان استخدامه 
في احملاريب والشبابيك والزخارف اجلصية لتزيني اجلدران 
من الداخل واخلارج. انظر األشكال )3، 4، 5، 6(، وال 
من  العديد  في  احلاضر  الوقت  حتى  اجلص  يستخدم  يزال 
انظر   - والقصور  والعمائر  البيوت  كتزيني  االستخدامات 

الشكل )7(.
الشكل )2(: زخارف جصية في قصر بلكوارا، سامراء 

العراق )ق 3هـ(.
(: زخارف جصية في قصر بلكوارا، سامراء  الشكل )

الوحدة الثامنة
ü`÷G ≈∏Y π«``µ`°ûà`dG¢الموضوع ا�ول
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مميزات الجص في األعمال الفنية

1 قليل التكلفة وميكن احلصول عليه بسهولة.

2 سهل التحضير واالستعمال.

3 آمن عند االستعمال والتشكيل عليه.

4 مطاوع جلميع املساحات ويلبي الكثير من االحتياجات.

الشكل )3(: زخارف جصية بجامع ابن طولون مبصر.

الشكل )4(: حشوة جصية بجامع السلطان حسن مبصر.

الشكل )6(: نقوش جصية في باطن  العقود الشكل )5(: زخارف على احملراب بجامع قرطبة.
بجامع ابن طولون.
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هل تعلم أين يستخدم الجص في أيامنا هذه؟

بالغائر  ُيسّمى  ما  القالب، وهو  أنواع وأساليب متنوعة، منها احلفر على  له  التشكيل على اجلص 
والبارز، وهي املستويات التي تنتج عن عملية احلفر، وهو أسلوب جميل وممتع يبدأ بإعداد القالب 

الذي سنقوم باحلفر عليه.
الغائر: هو املنطقة املنخفضة عن سطح العمل الفني ويعطي إحساسًا بالعمق.

البارز: هو املستوى املرتفع عن أرضية العمل الفني وقد يكون على أكثر من مستوى.

الشكل )7(: استخدام اجلص في تزيني األسقف للمنازل والعمائر والقصور.
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الذي  اجلــص  كمية  وتقدير  فيه،  نصب  أن  نريد  الــذي  القالب  مقدار  أواًل  نعرف  أن  يجب  1

سنستخدمه.
نخلط 3 مقادير من اجلص مع مقدار واحد من املاء، وعند إضافة اجلص ننثره تدريجيًا على املاء إلى  2

أن تتكون طبقة من اجلص على سطح املاء، وهذا يعني تشبع املاء متامًا باجلص وال نضيف املزيد.
3 بعد دقيقتني نقوم بتحريك املاء من األسفل إلى األعلى؛ كي نضمن إخراج الفراغات الهوائية من 

اخلليط.
نتأكد من عدم وجود قطع جصية غير ذائبة في اخلليط؛ ألنها إن لم تذب جيداً ستبقى على  4

شكل مسحوق وتتلف العمل الفني أثناء احلفر.
5 عندما يصبح اخلليط شبيهًا باللنب الرائب فهو جاهز للصب.

إعداد رائب الجص للصب

إعداد قالب جصي جاهز للحفر

جنهز رائب اجلص كاخلطوات السابقة. 1

أو  داخله  للصب  اخلشب  من  إطار  أو  قالب  ميكن جتهيز  2

نصب داخل صحن بالستيكي بعد دهنه برغوة الصابون، 
أو دهنه بالفازلني حتى ال يلتصق اجلص داخله.

3 بعد جفاف اجلص نخرجه من القالب وننّعم أطرافه بورق 

السنفرة.
الشكل )8(: صب اجلص في إطار خشبي.

الشكل )9(: صب اجلص في 
صحن بالستيكي.

الشكل )10(: تنعيم سطح 
القالب الذي سنحفر عليه 

بواسطة ورق السنفرة.
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أدوات الحفر على الجص

فإنه ميكن استخدام أي  ملطاوعة اجلص وسهولة احلفر عليه، خصوصًا عندما يكون جديداً،  نظراً 
أدوات للحفر عليه كاملسامير واملفكات، ويتوفر في املكتبات أطقم خاصة تصلح للحفر على اجلص 
الدقيقة  للمهام  وبعضها  الغائر  للحفر  فبعضها  أداة؛  مهام كل  الشكل )11(، وتختلف  واخلشب، 

وبعضها للتحديد، الشكل )12(.

الشكل )12( الشكل )11(: أدوات احلفر على اخلشب واجلص.

نشـاط (١)

السابقة،  اخلطوات  باتباع  اجلص  من  قالبًا  جنّهز 
التصميم  ونرسم  العمل،  وسطح  احلواف  ننّعم  ثم 
على  باحلفر  نبدأ  ثم  اجلصية،  للمساحة  املناسب 
غائر  بي  ما  املستويات  تعدد  مراعي  القالب، 
النباتية  الزخرفية  األشكال  من  مستفيدين  وبارز، 
اإلسالمية، وفي النهاية ننّعم الشكل الناجت، ونعرضه 
على املعّلم والزمالء ملقارنة النتائج من حيث إتقان 
النباتية:  الزخارف  لبعض  واملستويات.أمثلة  احلفر 

الشكل )13(األشكال )13، 14، 15، 16(. 
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الشكل )14(

الشكل )16(الشكل )15(

نشـاط (٢)

 نحضر علبة حليب ورقية، وهي تأتي غالبًا 
داخلها  نصب  الداخل.  من  بالنايلون  مغّلفة 
رائب اجلص، بعد أن يجف نخرجه من العلبة 
هندسية  زخــارف  اخلــارج  من  عليه  نحفر  ثم 

ونباتية، وميكن أن تكون أشكاًال جتريدية.

منزلي

 نحضر علبة حليب ورقية، وهي تأتي غالبًا 
داخلها  نصب  الداخل.  من  بالنايلون  مغّلفة 
رائب اجلص، بعد أن يجف نخرجه من العلبة 
هندسية  زخــارف  اخلــارج  من  عليه  نحفر  ثم 

الشكل )17(
مجّسم للفنانة منى 

السعودي محفور على 
احلجر كمثال على األعمال 

املجّسمة التجريدية.
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استخدم اجلص بكثرة في العمارة اإلسالمية قدميًا وحديثًا - الشكالن )18، 19(، واستخدامه 
كان من الداخل واخلارج. لتزيني الواجهات والعقود والنوافذ واألبواب من اخلارج، ومن الداخل 
على اجلدران بكتابات قرآنية، وعلى املنابر واحملاريب بزخارف نباتية وهندسية غاية في اجلمال، 

فساعد اجلص على متيز العمارة اإلسالمية وإظهار إبداع الفنان املسلم.

ومن الطرق التي استخدمت للتشكيل على اجلص في املساجد:

الشكل )19(: لوحة جصية تزين إحدى صاالت 
مطار امللك فهد الدولي بالدمام.

احلفر املباشر على قوالب اجلص وتلوينها ثم تثبيتها على  1

احلوائط: الشكالن )20، 21(.

الشكل )21(الشكل )20(

الشكل )18(: اجلص في العمارة اإلسالمية لتزيني عقود املساجد.

الوحدة الثامنة
É`æJÉ`«``M ‘ ¢ü`÷Gالموضوع الثاني
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2 قوالب اجلص: وتظهر على سور املسجد النبوي القدمي، الشكل )22(.

الشكل )22(

اجلص  قوالب  أسلوب صب  فيها  استخدم  مراحلها  في جميع  احلرام  للمسجد  السعودية  التوسعة 
للزخرفة والتزيني للحوائط والعقود واألعمدة، األشكال )23، 24، 25(.

الشكل )25(الشكل )24(الشكل )23(
صور للزخارف اجلصية في التوسعة السعودية للمسجد احلرام
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صب اجلص في قوالب على أشكال جاهزة من الزخارف الهندسية أو النباتية أو اآليات القرآنية مفيد 
لتكرار القوالب بنفس الشكل ودون فروقات، ونرى هذه الطريقة في أيامنا هذه في اجلص الذي يزين 

أسقف منازلنا فهو مصنوع بنفس الطريقة، األشكال )26، 27، 28(.
وهناك أسلوب سهل ميكننا من خالله تنفيذ قالب جصي جاهز نصب فيه الشكل الذي نريده أكثر 

من مرة، ودون أن يختلف العمل اجلصي عن اآلخر، ونحتاج فيه إلى:
1 صلصال زيتي.

2 إطار خشبي أو صحن بالستيكي عميق.

3 جص رائب؛ سبق أن ذكرت طريقة إعداده.

4 مادة عازلة كالصابون أو الفازلني.

5 شعر ليفي خاص يخلط مع اجلص لتقويته.

6 قوالب جاهزة لنضغط بها على الصلصال كقوالب احللوى املنزلية.

أوًال: نشكل بالصلصال شكاًل زخرفيًا كالذي يعلو املساجد داخل 
الصحن البالستيكي ثم نغطيه باملادة العازلة )الصابون أو الفازلني(، 

اخلطوة )1(.

اخلطوة )1(
الشكل )26( املتبقي  الفراغ  في  اجلصي  الرائب  نصب  ثانيًا: 

دون أن نغطي الصلصال، اخلطوة )2(.

اخلطوة )2(
الشكل )27(

ثالثًا: بعد أن يجف اجلص متامًا نقلب الصحن فيخرج 
القالب اجلصي، ثم ننّعم أطرافه بورق السنفرة، فيصبح 

اخلطوة )3(جاهزاً، اخلطوة )3(.
الشكل )28(
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ميكن استخدام القوالب أيضًا بصورة أخرى، وهي فرد الصلصال ثم نحفر عليه زخارف نباتية أو 
كتابية، أو نستخدم بعض األشكال اجلاهزة للضغط على الصلصال فينتج شكل عكسي، ونضيف 
بعض اإلضافات باحلفر ثم نصب عليه خليط اجلص بسمك مناسب، وبعد أن يجف يصبح التصميم 
الذي حفرناه بارزاً على سطح اجلص، ويشترط في هذه الطريقة الدقة في تنعيم السطح املستوي في 

الصلصال قبل الصب أو تنعيمه جيداً بعد الصب.
لوحة  في  جنمعها  اجلص  من  زخرفية  مجموعة  لتشكيل  القوالب  أفضل  ونختار  معًا  قالبًا  لننفذ 

واحدة، وذلك بتجهيز لوح جصي مستٍو وتثبيت األعمال سويًا عليها كالتالي:

الشكل )29(: لوحة من اجلص املنفذ بطريقة القالب وفي اليمني تظهر الوحدة الواحدة.

نشـاط (١)

ننفذ قالبًا كتابيًا - ميكن أن يكون اسم العائلة ليعلق على مدخل منزلنا - من 
حتريكًا  حتريكه  مع  مائية  بألوان  اجلص  خليط  بتلوين  نقوم  أو  نلّونه،  ثم  اجلص 

خفيفًا حتى تظهر عدة درجات للّون.
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منه  اجلــص  يستخرج  جــيــري،  هــو صخر  اجلــص 
بالتسخني للتخلص من املاء الذي في الصخر تاركًا 
ومتيز  بكثرة،  الــعــمــارة  فــي  استخدم  وقــد  اجلــص، 
الفنان املسلم في التشكيل عليه، فزّين به املساجد 
القرآنية،  واآليــات  الزخارف  عليه  وحفر  والقالع، 

الشكل )30(.
ومن األساليب التي استخدمت في التشكيل على 
اجلص: احلفر على األلواح والصب في قوالب جاهزة 

لتشكيل األواني الفخارية، أو لتشكيل مجسم.

الشكل )30(: مدخل بئر زمزم في املسجد احلرام قدميًا.

آخر وهو وضع طبقة من اجلص  أسلوب   وهناك 
الغائر  والتشكيل  عليها  احلفر  ثم  احلــوائــط،  على 
الشكل  إسالمية،  زخارف  أو  قرآنية  آليات  والبارز 

.)31(

الشكل )31(: كتابات وزخارف أثرية 
بجامع غرناطة باألندلس.

الوحدة الثامنة
b`وال``Ö ا÷`ü¢الموضوع الثالث
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األسلوب اآلخر للتشكيل على اجلص هو التفريغ، أو الصب في قوالب مفرغة وتقوية القوالب اجلصية 
بالقش واأللياف؛ ألن اجلص من طبيعته أنه ليس كامل الصالبة ومعرض للكسر عند أي ضغط، ويظهر 
هذا األسلوب في العمارة اإلسالمية قدميًا، وحديثًا في تزيني العقود والنوافذ في املساجد والقصور، 

الشكل )32، 33(. 

الشكل )32( نافذة أثرية ما زالت على حالها حتى 
الشكل )33( املسجد الصغير باجلزائراليوم بجامع ابن طولون مبصر

وظيفة هذا النوع من التشكيل على اجلص في النوافذ 
والعقود جمالية ونفعية؛ حيث إنها تسمح مبرور الضوء 

والهواء، وفي نفس الوقت تعزل احلرارة.
 واستخدم هذا األسلوب في عمارة املسجد النبوي 
باملدينة املنورة، وفي الروضة الشريفة مع تعشيق اجلص 

بالزجاج امللّون إلعطاء أضواء ملونة، الشكل )34(.

الشكل )34(: النوافذ اجلصية 
املتحركة واملعشقة بالزجاج امللّون 

بالروضة الشريفة
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الفنان الشعبي أيضًا استخدم اجلص في املباني الشعبية، ففي منطقة وسط اململكة العربية السعودية 
استخدم اجلص في تزيني املباني من اخلارج، الشكل )35(.

كما زين مجالس الضيافة واملدفأة باجلص وحفر عليه الزخارف الشعبية البسيطة واملكّونة من أشكال 
هندسية كاملثلث، بتكرار جميل وسهل، الشكل )36(.

الشكل )36(: مجالس الضيافة في البيوت الشعبيةالشكل )35(: الفنان الشعبي وتزيني البيوت القدمية

الذي  اجلــص  كمية  وتقدير  فيه،  نصب  أن  نريد  الــذي  القالب  مقدار  أواًل  نعرف  أن  يجب   1

سنستخدمه.
2 نخلط )3( مقادير من اجلص مع مقدار واحد من املاء، وعند إضافة اجلص ننثره تدريجيًا على 

املاء إلى أن تتكون طبقة من اجلص على سطح املاء، وهذا يعني تشبع املاء متامًا باجلص والنضيف 
املزيد.

3 بعد دقيقتني نقوم بتحريك املاء من األسفل إلى األعلى؛ كي نضمن إخراج الفراغات الهوائية من 

اخلليط.

لنتذكر معًا طريقة إعداد رائب الجص للصب:
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4 نتأكد من عدم وجود قطع من اجلص غير ذائبة في اخلليط؛ ألنها إن لم تذب جيداً ستبقى على 

شكل مسحوق وتتلف العمل الفني أثناء احلفر.
5 عندما يصبح احمللول شبيهًا باللنب الرائب فهو جاهز للصب.

لنتعلم كيف نصنع قالبًا من الجص مفرغًا وبطريقة سهلة نحتاج إلى:

1 إطار خشبي للصب داخله.

2 قطع خشبية صغيرة احلجم من مخّلفات ورش النجارة.

3 جص وألياف لتقوية اجلص عند الصب.

4 شرائح خشبية خفيفة لتثبيت القطع بعضها مع بعض.

5 مادة عازلة كالفازلني أو الصابون.

الخطوات

اخلطوة )1(: نرص القطع اخلشبية    @
الصغيرة داخل اإلطار اخلشبي.

اخلطوة )2(: نثّبت القطع بعضها مع بعض    @
بواسطة الشرائح اخلشبية واملسامير.

اخلطوة )2(اخلطوة )1(
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اخلطوة )3(: نغطي القطع اخلشبية باملادة العازلة )الفازلني أو الصابون(؛ لنضمن عدم التصاق    @
اجلص عند الصب.

الفراغات بعد وضع اإلطار على سطح مستٍو  الرائب اجلصي ثم نصبه في  اخلطوة )4(: جنهز    @
وناعم كالزجاج.

اخلطوة )5(: يتم الصب على دفعتني: األولى إلى املنتصف، ونضيف األلياف أو القش داخل    @
الفراغات، ثم الثانية نكمل الصب إلى املستوى الذي نريده لتقوية القالب.

اخلطوة )6(: بعد أن يجف القالب متامًا نخرج القالب والقطع اخلشبية وننّعمه بورق السنفرة.  @

نشـاط (١)

ميكننا االستفادة من الزجاج أو البالستيك امللّون لتعشيق القالب اجلصي املفرغ، 
ومراجعة موقع التربية الفنية على الشبكة العنكبوتية؛ للتعرف على طريقة تثبيت 

الزجاج أو البالستيك على اجلص، أو االستعانة باملعّلم لتعّلم هذه الطريقة.
وعند زيارة املوقع اإللكتروني ستشاهد الكثير من روائع التشكيل على اجلص 
للفناني املسلمي في العمارة اإلسالمية.كما ميكن البحث في الشبكة العنكبوتية 

عن طرق أخرى للتشكيل باجلص.

اخلطوة )1(
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اجلص الصناعي متوفر في األسواق بأنواع: اجلص الطبي واجلص العادي واجلص املمتاز أو السوبر، 
وأفضل هذه األنواع هو اجلص الطبي الذي يستخدم في النواحي الطبية كتجبير كســور العظـام وعالج 
وصنــاعة األســنان، وهـذا النــوع متوفــر في الصيدليات، الشكل )37(، أما النوعان التاليان العادي 
واملمتاز فهما متوفران في محالت مواد البناء، وأما النوع العادي ال يتوفر بكثرة؛ نظراً لعدم جودته 

وجودة تصنيعه.

كيف يستخرج الجص من الطبيعة؟

اجلص كما عرفنا هو عبارة عن حجر كبريتات الكالسيوم املوجود في الطبيعة على شكل بلورات، 
ويسخن احلجر في أفران خاصة وكبيرة إلى )130( درجة تقريبًا؛ للتخلص من املاء املوجود في احلجر، 
ويتحول إلى مسحوق أبيض هو اجلص. يحفظ اجلص في أوعية حسب االستخدام سواء طبية )أوعية 
بالستيكية( أو للبناء والديكور )أكياس ورقية(، وبعيداً عن الرطوبة؛ ألن اجلص له قابلية المتصاصها 

فيتلف.

صورتان: األولى لصناعة األسنان والثانية جلبيرة طبية لعالج كسور العظام.
الشكل )37(: استخدام اجلص في صناعة األسنان وجبارة العظام.

الوحدة الثامنة
`ü`÷G äÉ``ª¢الموضوع الرابع q°ù`›
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ومن مميزات اجلص: إمكانية التشكيل عليه في البناء وفنون التزيني، وهي امليزة التي عرفها القدماء 
الشكالن  والتشكيل على اجلص،  احلفر  املساجد ومتيزوا في عمليات  فزخرفوا  املسلمني  الفنانني  من 

.)39( ،)38(

الشكل )38(: 
وحدة نباتية محفورة على اجلص

الشكل )39(: العقود في املساجد 
اإلسالمية وزخرفتها باجلص وتلوينه

ومن روائع وإبداع الفنان املسلم: كيفية 
توظيفه للجص واستغالل جميع املساحات 
بالزخارف  لتزيينها  املساجد  داخل  املتاحة 
اإلسالمية احملفورة على اجلص، كاحلفر على 
املساحــات املسطحة، والقبــاب من الداخل 
املالمــس  في  وبتنوع  اخلــارج،  من  واملــآذن 
بني اخلشن والناعــم، وتنـوع في مستويات 

الغائر والبارز، الشكالن )40(، )41(.

الشكل )40(: تشكيل على اجلص 
باملدرسة املستنصرية ببغداد
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الشكل )41(: آيات قرآنية من اجلص بجامع السيدة زينب مبصر

الحظ مستويات الغائر والبارز، والتنوع في امللمس الناعم واخلشن، في الصورتني أعاله.
العمائر  قباب  في  املستوية  غير  األسطح  على  التشكيل  في  واحلرفية  املــرونــة  هنا  يتضح  أيضًا 
واملساجد اإلسالمية من الداخل، وفي املئذنة الدائرية الشكل من اخلارج، مع تنوع امللمس، الشكالن 

.)43 ،42(

الشكل )42(: قبة دائرية الشكل محفورة 
ومزينة باجلص بالقصر امللكي بفاس املغرب

الشكل )43(: مئذنة دائرية الشكل عليها 
زخارف إسالمية جصية بأحد املساجد
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الفنان  وأتقنه  اجلص  على  التشكيل  في  الفن  هذا  امتد 
والبارز،  بالغائر  اجلص  على  احلفر  وأجــاد  أيضًا،  الشعبي 

وتنوع املالمس، الشكل )44(.

الشكل )44(: تغطية املباني بطبقة من 
اجلص واحلفر والتشكيل عليه قبل أن يجف

وفي أيامنا احلاضرة تكرر استخدام اجلص وبنفس اإلتقان، 
فنراه في املساجد والقصور واملنازل، وتنوعت فنون التزيني 
على  للتشكيل  جديدة  أساليب  واستحدثت  والديكور، 
تستخدم  ومازالت  تنوعت،  القوالب  صب  وطرق  اجلص، 
مئات  من  عرفت  التي  القدمية  التقليدية  األساليب  نفس 

السنني وهي احلفر اليدوي، الشكل )45(.

الشكل )45(: احلفر على اجلص في أحد أركان 
املساجد اإلسالمية احلديثة وبنفس األسلوب القدمي

وزخرفة  تزيني  فــي  اجلــص  على  التشكيل  يقتصر  ــم  ول
املساجد واملباني، بل استغل الفنان احلديث اجلص في بناء 
الشكالن  واألســـالك،  باحلديد  مقواة  جمالية  مجّسمات 

.)47( ،)46(

الشكل )46(: مجسم الفارس للفنان السوري ربيع 
األخرس -متحف الفن العاملي بجدة
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الشكل )47(: مجموعة أعمال مجّسمة حجرية للفنان اللبناني عارف الريس )املتحف العاملي بجدة( 
كنماذج لألعمال املجّسمة التي ميكن تنفيذها بخامة اجلص

الشكل )49(: مجسم الدالل بعد التنفيذالشكل )48(: اسكتش مبدئي ملجسم الدالل

ثالثية  الفنية  األعمال  هذه  وتسّمى  ثالثة،  أبعاد  ذات  كتلة  عن  عبارة  هو  املجسم  الفني  العمل 
األبعاد، أي أننا نستطيع رؤية زواياها الثالث من زاوية واحدة، وعادة قبل أن ينفذ الفنان التشكيلي 
عماًل مجّسمًا بهذا الشكل فهو يقوم بعمل تصميم تخطيطي على ورقة رسم لهذا العمل مع توضيح 
أبعاده التي يريد تنفيذها وُيسّمى )اسكتش(، الشكل )48(، ومن املمكن أن ينفذ منوذجًا مصغراً 

لهذا العمل وُيسّمى )ماكيت(، والشكل )49( هو املجسم النهائي.
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نشـاط (١)

نصّمم مجّسمًا جماليًا على ورق الرسم بقلم الرصاص ونبي 
األبعاد  توضيح  مع  للمجّسم،  والزوايا  املختلفة  اجلهات  فيه 
باجلص،  مصغر  )ماكيت(  كـ  لعملنا  بتنفيذها  سنقوم  التي 
والغائر  املجّسم  على  سننفذها  التي  املالمس  أيضًا  ونوضح 
والبارز، مستفيدين مما شاهدناه من فنون التشكيل على اجلص.
نطلق العنان ملخيلتنا في تصميم مجّسم جتريدي من اجلص 
في  نشاهده  كالذي  الغالية،  بالدنا  ميادين  لتزيي  يصلح 
الشكل )50(، فقد يصبح أحدكم من الفناني الكبار الذين 

نفخر بهم.
الشكل )50(: مجسم جتريدي

نشـاط (٢)

ننفذ )ماكيت( لتصميمنا في املنزل باجلص.
نزور موقع التربية الفنية اإللكتروني ونختار أحد املجّسمات اجلمالية منه، أو نتصفح 
املجّسمات  أحد  عن  مقاًال  ونكتب  بالفنون،  املهتمة  املجالت  أو  الفنية  الكتب  أحد 

اجلمالية، موضحي النواحي اجلمالية واملالمس والغائر والبارز فيها.
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ثبت المصطلحات

البطانة: عبارة عن طينة معجونة ناعمة ممزوجة باملاء، بحيث يكون قوامها كالكرمي، وتشكل الطبقة 
الرقيقة التي ُتطلى بها املشغوالت الصلصالية قبل تسويتها، فتلتصق بها التصاقًا تامًا.

حالة جتّلد: عبارة عن املرحلة التي يتصلب فيها الطني ويتعذر ثنيه دون كسره.
أكاسيد: عبارة عن عناصر معدنية طبيعية تستخدم في فن اخلزف كمواد ملونة خللطات البطانات 
نسبة  بتغيير  اللون  درجة  وتختلف  مميزاً،  لونًا  يعطي  أكسيد  وكل  الزجاجية،  والطالءات  الطينية 

األكسيد.
التخمر: عبارة عن عملية كيميائية تتفاعل فيها العناصر املكونة للبطانة، ويتحقق التخمر بتخزين 
التركيب واحلفظ،  أيام من عملية  الغلق، على أال تستخدم قبل ثالثة  أوعية محكمة  البطانات في 

وتستمر صالحية االستخدام إلى سنوات عدة.
تتخلص  وفيها  التسوية  تسبق عملية  التي  املرحلة  وهي  اخلزفي  العمل  مراحل  إحدى  التجفيف: 
تضمن  حتى  األولــى؛  للتسوية  وضعها  قبل  كاماًل  جفافًا  وجتف  املاء  كمية  من  الطينية  املشغوالت 

سالمتها وعدم تهشمها داخل األفران.
- التسوية: فيها تتحول املادة الصلصالية إلى مادة جديدة صلبة متماسكة، مختلفة في لونها عن 

املادة األصلية بفعل حتوالت كيميائية.
- حوامل حرارية: عبارة عن أشكال متعددة من طينات حرارية صلبة تستخدم حلمل املشغوالت 

اخلزفية داخل األفران، لوقايتها، وكذلك حلمل األرفف.
- اخلشب: عبارة عن مادة جامدة صلبة، توجد حتت حلاء األشجار وقد أدى التركيب الكيميائي 

واخلواص الطبيعية للخشب إلى جعله أحد أهم املوارد الطبيعية.
- اخلشب الصلد )الصلب(: عبارة عن أشجار قوية ومتينة وشديدة التحمل، أوراقها مفلطحة 
وعريضة، وهذا النوع في معظمه تسقط أوراقه في اخلريف وتنمو في الربيع. يتميز بارتفاع أسعاره في 

األسواق العاملية، وهو ثري باأللوان واخلطوط والتعاريج.
- اخلشب اللّي: عبارة عن أشجار تكون لها عادًة أوراق صغيرة وقاسية، وغالبًا ما تكون إبرية، وهذا 
النوع في معظمه يحتفظ بأوراقه طول العام. كما يتميز بانخفاض أسعاره، وكثرة تواجده في األسواق، 

كما أنه سهل النشر والثقب والصقل والتشغيل، ويستخرج من شجر )الصنوبر واأَلرز والراتنجي(.
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املجّسمة  أو  املسطحة  األشكال  في  تنفذ  تقنية  فنيـة  عملية  عن  عبارة  اخلشب:  على  احلفر   -
بالتشكيل البارز أو الغائر وباستخدام أدوات خاصة باحلفر.

- احلفر البارز: عبارة عن إزالة جزيئات اخلشب التي حتيط بالعنصر املراد إبرازه بارتفاع محدد.
- احلفر الغائر: إزالة جزيئات اخلشب من العنصر املراد إغارته إلى عمق محدد.

إما باخلشب املتني أو  - املطرقة: عبارة عن أداة من الصلب املصبوب بشكل معنّي ولها يد قوية 
احلديد. 

- الكماشة: عبارة عن ساقني من الصلب ينتهيان بفكني يتحركان حول مسمار محوري، ولها 
مقاسات مختلفة.

- الدقماق: عبارة عن أداة من أدوات النجارة، ويصنع في أغلب األحيان من خشب الزان.
- املنشار: عبارة عن أداة من أدوات النجارة، ويتكون من مقبض وقطعة من الصلب أو الصفيح 

املسنن بأشكال وأحجام وِحدة متنوعة.
ولها  احلصى،  أو  الزجاج  حبيبات  من  بطبقة  مغطى  ورقي  عبارة عن سطح  الورقية:  السنفرة   -

مقاسات مرقمة مختلفة تبعًا حلجم احلبيبات.
- املبرد: عبارة عن أداة من أدوات النجارة، ويصنع عادًة من الصلب القاسي، وله نتوءات صغيرة 

حادة أو خطوط خشنة، وله أشكال متنوعة، منها املبرد اخلشابي واملبرد احلديدي ومبرد زيل الفأر.
- اإلزميل: عبارة عن أداة من أدوات النجارة ويتكون من يد مصنوعة من اخلشب أو البالستيك، 
وسالحه مصنوع من الصلب الصلد، وله طرف حاد قاطع مشطوف اجلانبني مما ميكنه من احلركة بحرية 

ودون تكسير اخلشب.
- املظفار: عبارة عن أداة من أدوات النجارة، وله نفس مواصفات اإلزميل إال أن مقطعه منحٍن.

الوصلة  هذه  وتستعمل  البسيطة،  الوصالت  أحد  عن  عبارة  املسامير:  بواسطة   )T( وصلة  -
بكثرة في إطارات النوافذ واألبواب، حيث تنفذ بتثبيت القطع املراد وصلها مبسامير من اخلارج، مع 

احلرص على دقة التعامد.
- وصلة )T( بواسطة مثبتات معدنية: عبارة عن وصلة، وتستعمل هذه املثبتات في األماكن 
التي ال يكون فيها مظهر الوصلة مهمًا، أو التي حتتاج إلى إظهار وجه واحد فقط، كما يجب أن يتم 

التثبيت بعيداً عن حواف أو أطراف اخلشب؛ منعًا للتلف.
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- وصلة )T( املدموجة: عبارة عن وصلة في النجارة، وهي أكثر الطرق انتشاراً وشيوعًا، وأكثرها 
قدرة على حتمل القوى املختلفة؛ ألنها موجودة داخل األضالع اخلشبية نفسها، وهي حتمل بعضها 

وتلتحم بطريقه متقنة ودقيقة. 
بأنها من الوصالت األكثر صالبة  - وصالت التلسي العمودي: عبارة عن وصالت جنارة تتميز 
ومتانة، ويتطلب هذا النوع عناية كبيرة في التنفيذ، وأكثر استخداماته تثبيت أرجل ومساند املقاعد 

بوجه عام. 
- وصالت الشق واألخدود: عبارة عن وصالت بسيطة، أكثر استعماالتها في تصنيع األدراج بكل 

أشكالها.
- وصالت اللسان ونقرات التعشيق:عبارة عن وصالت تتميز بجودتها العالية في تثبيت قطع 

األثاث وفي صناعة اإلطارات اخلشبية الثقيلة.
إطار  القطع على  فيها جمع  يتم  التعشيق: عبارة عن وصلة صلبة،  - وصالت األوتاد ونقرات 

خشبي ثقيل، بعد تثقيبه إلدخال األوتاد فيه.
- تفسيح اخليوط: عبارة عن عملية التفريق بني اخليوط النسيجية إلمرار املكوك.

- املكوك: عبارة عن قطعة مصنوعة من اخلشب عادة، تستخدم لتمرير خيوط اللحمة بني خيوط 
التسدية.

- عملية التخليل: عبارة عن عملية رفع خيوط التسدية، ومترير خيوط اللحمة من حتتها، ثم إنزال 
اخليط الذي يليها لتمرير خيط اللحمة من فوقها.

الصلبة  اخلامات  بعض  وتستخدم  الربط،  طباعة  في  املستخدمة  األساليب  هي  العقد:  طريقة   -
كاحلصى واألجسام املعدنية الصغيرة في إحداث عقد مختلفة األشكال واألحجام، كما ميكن االستغناء 

عنها واالكتفاء بربط القماش على شكل عقد محكمة.
- الصباغة: عبارة عن عملية غمر القماش في محلول الصبغة بهدف إيصال اللون إلى القماش.

مثبتة  ومادة  املاء  بإضافة  وجتهز  ملونة،  بودرة  على شكل  تأتي  ملونة  مادة  عن  عبارة  الصبغة:   -
كامللح.

عن  عبارة  وهو  املائية،  احملاليل  بفعل  األرض  سطح  فوق  يتكون  جيري  صخر  عن  عبارة  اجلبس: 
كبريتات كالسيوم مائية.
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الصفحةالشكل

الوحدة اخلامسة: مجال اخلزف

املوضوع األول: التلوين بالبطانات 

15الشكل )1(:جك أثري من قبرص مدهون بطالء أبيض.

15الشكل )2(: وعاء أثري من قبرص مدهون ببطانة طينية. 

15الشكل )3(: آنية مدهونة بطالء غامق عليها زخارف باللون الفاحت.

16الشكل )4(: آنية رومانية مغطاة ببطانة صفراء.

16الشكل )5(: فخار إسالمي مزخرف بالصلصال السائل.

16الشكل )6(: بعض األكاسيد املعدنية الطبيعية.

17الشكل )7(: بعض األكاسيد امللونة بعد طحنها.

18الشكل )8(: تطبيق البطانة على كامل اإلناء بالفرشاة.

19الشكل )9(: تطبيق البطانة برسم الوحدات بالفرشاة.

19الشكل )10(: استخدام الفرش ذات املقاسات الكبيرة لتطبيق البطانة على كامل القطعة.

19الشكل )11(: استخدام البخاخة في تطبيق البطانات.

19الشكل )12(: بخاخة موصلة مبضخة.

فهرس األشكال



110110

20الشكالن )13/أ-ب-ج(: تطبيق البطانة بطريقة السكب.

20الشكالن )15-14(: تطبيق البطانة بطريقة الغمر.

22الشكل )16(: الطريقة التقليدية لتجفيف البطانات.

23الشكل )17/أ(: أواني اخلزف الشعبي.

23الشكل )17/ب(: أوان فخارية شعبية من منطقة احلجاز.

املوضوع الثاني: أساليب الزخرفة بالبطانات وطرق جتفيفها

25الشكل )18/أ-ب(: استخدام اإلسفنج في تطبيق البطانات.

26الشكل )19/أ-ب(: الكشط واحلز في البطانة.

27األشكال )22-21-20(: استخدام القرطاس في تطبيق البطانة.

28الشكالن )24-23(: الترخيم في البطانة.

28 ، 29األشكال )28-27-26-25(: تطبيق البطانات باستخدام االستنسل.

29الشكل )29/أ-ب-ج(: تطبيق البطانات بالغمر بأكثر من لون.

30الشكالن )31-30(:الصقل في البطانة.

30الشكل )32(: رسم تخطيطي لفرن بدائي.

30األشكال )35-34-33(: تسوية املشغوالت الفخارية في األفران البدائية.

31الشكل )36(: أفران حديثة أو كهربائية واألجزاء التي يتكون منها.

32الشكل )37(: مفاتيح التحكم باحلرارة.
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33الشكل )38(: طريقة رص القطع الطينية في الفرن الكهربائي.

33الشكل )39(: بعض أشكال األفران الكهربائية احلديثة.

35األشكال )43-42-41-40(: أساليب تطبيق البطانات.

36 ، 37األشكال )48-47-46-45-44(: مناذج مختلفة ألوان مزخرفة بالبطانات امللونة.

الوحدةالسادسة : مجال اخلشب

املوضوع األول: احلفر البارز والغائر على اخلشب

43الشكل )1(: تركيب اخلشب.

43الشكل )2(: أنواع مختلفة من اخلشب.

44األشكال )6-5-4-3(: أنواع من أشجار األخشاب الصلبة.

45األشكال )9-8-7(: أنواع من أشجار األخشاب اللينة.

46األشكال )12-11-10(: استخدامات مختلفة لألخشاب الصلبة واللينة.

47الشكل )13(: حفر على خشب محراب مسجد فاطمي.

48الشكل )14( منوذج من احلفر على اخلشب.

48األشكال )17-16-15(: القيم اجلمالية في املكمالت اخلشبية في العمارة اإلسالمية باململكة.

49الشكل )18(: أدوات احلفر على اخلشب.

50الشكل )19(: إشارات املرور ميكن تنفيذها باحلفر على اخلشب.

50الشكل )20(: طريقة تنفيذ اإلشارات باحلفر على اخلشب.

51الشكل )21(: جتميع اإلشارات في عمل جماعي.
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51الشكل )22(: نحات شعبي يقوم بنحت القداح اخلشبية.

52الشكل )23(: منتج شعبي من اخلشب.

املوضوع الثاني: إطار مبتكر بالوصالت والتعاشيق اخلشبية

53الشكل )24(: الوصل بوصلة ) T ( باستخدام املسامير.

54الشكل )25(: الوصل بوصلة ) T ( املعدنية.

54الشكل )26(: الوصل بوصلة ) T ( املدموجة.

55الشكل )27(: وصالت التلسني العمودي.

55الشكل )28(: وصالت الشق واألخدود.

56الشكل )29(: وصالت اللسان ونقرات التعشيق.

56الشكل )30(: وصالت األوتاد ونقرات التعشيق.

57الشكل )31(: منوذج إلطار مبتكر.

58الشكل )32(: وصالت مختلفة.

الوحدة السابعة : مجال الطباعة

64الشكل)1( أنواع مختلفة خلامات مستخدمة في الربط.

65الشكل )2( طريقة الطي األساسية.

65الشكل )3( طريقة الطي املركزية.

66الشكل )4( طريقة الطي املركزية املتصلة من النصف.
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66الشكل )5( طريقة التكسير باملشابك.

67الشكل )6( طريقة الربط احللزوني.

67الشكل)7:أ، ب ( طريقة الربط بالعقد.

68الشكل )8( طريقة الربط بعقد األشكال.

68الشكل )9( أنواع السراجة.

68الشكل )10( مناذج ملسارات خطية بالسراجة.

69الشكل )11( قطعة نسجية أثرية من اليمن مصبوغة بالزعفران.

69الشكل )12( قفطان عثماني من احلرير )القرن السادس عشر(.

69الشكل )13( رداء رجالي من تركستان.

70الشكل)14( مناذج طباعية متنوعة بالعقد والربط.

71األشكال )15، 16، 17، 18( طريقة صباغة القطعة.

72الشكالن )19، 20( الصبغات النباتية.

75الشكل )21(:صبغات حديثة.

74الشكل ) 22 أ، ب (:إعداد الصبغة.

75الشكل)23( غمر كلي.

75الشكل)24( غمر جزئِي.

76الشكل )25( مرحلة التجفيف.



114114

76الشكل )26( مرحلة الكي.

77الشكل )27(  تصميم مجموعة أشجار.

77الشكل )28، 29( إعداد السراجة والعقد

78الشكل )30(: الصباغة وتوزيع اللون.

78الشكل )31( توزيع اللون على قطعة النسيج.

78الشكل )32( كي القماش بعد الطباعة.

78الشكل )33( توظيف الطباعة.

79الشكل )34( مجموعة من األفكار لتوظيف القطع املطبوعة بطريقة ربط العقد.

الوحدة الثامنة - مجال التشكيل املباشر باخلامات

املوضوع األول: التشكيل على اجلص:

85الشكل )1(:صخر اجلص املوجود في الطبيعة.

85الشكل )2(: زخارف جصية في قصر بلكوارا، سامراء العراق.

86الشكل )3(: زخارف جصية بجامع ابن طولون مبصر.

86الشكل )4(: حشوة جصية بجامع السلطان حسن مبصر.

86الشكل )5(: زخارف على احملراب بجامع قرطبة.

86الشكل )6(: نقوش جصية في باطن العقود بجامع ابن طولون.

87الشكل )7(: استخدام اجلص في تزيني األسقف والعمائر والقصور.
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87الشكل )8(: صب اجلص في إطار خشبي.

87الشكل )9(: صب اجلص في صحن بالستيكي للحصول على قالب.

87الشكل )10(: تنعيم سطح القالب الذي سنحفر عليه بواسطة ورق السنفرة.

89الشكل )11(: أدوات احلفر على اخلشب واجلص.

89الشكل )12(: مهام األدوات.

89 ، 90األشكال )13-14-15-16(: أمثلة لزخارف نباتية.

90الشكل )17(: من األعمال املجسمة التجريدية -مجسم للفنانة منى السعودي محفور على احلجر.

املوضوع الثاني: اجلص في حياتنا

91الشكل )18(: اجلص في العمارة اإلسالمية لتزيني عقود املساجد.

91الشكل )19(: لوحة جصية تزين إحدى صاالت مطار امللك فهد الدولي بالدمام.

91الشكالن )21-20(: حفر مباشر على القوالب اجلصية وتلوينها.

92الشكل )22(: قوالب اجلص تظهر على سور املسجد النبوي القدمي.

92األشكال )25-24-23(: الزخارف اجلصية في التوسعة السعودية للمسجد احلرام.

93الشكل )26(: قالب جاهز.

93الشكل )27(: أثناء صب القالب.

93الشكل )28(: القالب بعد أن جف.

94الشكل )29(:لوحة من اجلص املنفذ بطريقة القالب والوحدة الزخرفية الواحدة.
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املوضوع الثالث: قوالب اجلص

95الشكل )30(: مدخل بئر زمزم في املسجد احلرام قدميًا.

95الشكل )31(: كتابات وزخارف أثرية بجامع غرناطة باألندلس.

96الشكل )32(: نافذة أثرية مازالت على حالها حتى اليوم بجامع ابن طولون مبصر.

96الشكل )33(: املسجد الصغير باجلزائر.

96الشكل )34(: النوافذ اجلصية املتحركة واملعشقة بالزجاج امللون بالروضة الشريفة.

97الشكل )35(: الفنان الشعبي وتزيني البيوت القدمية.

97الشكل )36(: مجالس الضيافة في البيوت الشعبية.

املوضوع الرابع: مجسمات اجلص

100الشكل )37(: استخدام اجلص في صناعة األسنان وجبارة العظام.

101الشكل )38(: وحدة نباتية محفورة على اجلص.

101الشكل )39(: العقود في املساجد اإلسالمية وزخرفتها باجلص وتلوينه.

101الشكل )40(: تشكيل على اجلص باملدرسة املستنصرة ببغداد.

102الشكل )41(: آيات قرآنية من اجلص بجامع السيدة زينب مبصر.

102الشكل )42(: قبة دائرية الشكل محفورة ومزينة باجلص – القصر املالكي بفاس باملغرب.

102الشكل )43(: مئذنة دائرية الشكل عليها زخارف إسالمية جصية باملسجد الكبير في إيران.

103الشكل )44(: تغطية املباني بطبقة من اجلص واحلفر والتشكيل عليه قبل أن يجف.
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103الشكل )45(: احلفر على اجلص في أحد أركان املساجد اإلسالمية احلديثة وبنفس األسلوب القدمي.

103الشكل )46(: مجسم الفارس للفنان السوري ربيع األخرس – متحف الفن العاملي بجدة.

104الشكل )47( مجموعة أعمال مجسمة حجرية للفنان اللبناني »عارف الريس«

104الشكل )48(: اسكتش مبدئي ملجسم الدالل.

104الشكل )49(: مجسم الدالل بعد التنفيذ.

104الشكل )50(: مجسم جتريدي.
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املراجع العربية:
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3-  التل، أروى هاجم، وآخرون، احلرف التقليدية، اخلزف، اجلزء النظري، للصف األول.
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الزيات، نذير، فن اخلزف، دار الراتب اجلامعية، بيروت لبنان.   -6
السر حران، تاج، )2002(. العلوم والفنون في احلضارة اإلسالمية، دار إشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية.   -7

السالم، خالد محمد، )1395هـ(. اجلنادرية.    -8
9-  شوقي، إسماعيل، )2001م(. الفن والتصميم، زهراء الشرق، القاهرة.

فيرق، أحمد فؤاد رملي، )1986م(. إمكانية االستفادة من الطينات احمللية باململكة العربية السعودية في مجال التشكيل اخلزفي    -10
في التربية الفنية، كلية التربية جامعة حلوان. 

قدري، محمد سمير كمال الدين، )1983م(. التقنيات اخلزفية وإمكانية تعليمها في قصور الثقافة بالقاهرة – رسالة دكتوراة،    -11
جامعة حلوان – كلية التربية الفنية.

املفتي، أحمد، )1419هـ(. فن صناعة اخلزف وفن ورد وزهر السيراميك، دار طارق بن زياد.  -12
املهدي، عنايات، )1989م(. فن الرسم والطباعة على القماش، مكتبة ابن سينا.   -13

املهدي، عنايات، )1990م(. كل شيء عن فن زخرفة القماش يدويًا، مكتبة ابن سينا.   -14
15-  املوسوعة العربية العاملية، )1416هـ (. مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع.

املوسوعة العربية العاملية، )1996م (، املجلد التاسع والعاشر.   -16
موسوعة العلوم املبـــــــــــسطة، )2004م(. اخلشب، الناشر مكتبة لبنان.   -17

موسوعة عاملنا، )2001م (. من موسوعات املعارف املصورة، الناشر مكتبة لبنان.    -18
الثانوي الشامل املهني االقتصادي، وزارة التربية والتعليم املديرية العامة للمناهج، اململكة األردنية الهاشمية.  -19

املراجع األجنبية: 
1- Emery lrene 1995. The Primary Structures of Fabrics.Thames and Hudson. Washington, D.C.
2-Ceramic Review May June 1986 Number 99- Sandy Brown,s. American Studio Ceramics.
3- Color Works Art Education – Duncan.
4-Howard.Constance. 1987.Textile crafts. pitman publishing. England.

املراجع اإللكترونية:
 1- موقع: التاريخ اإلسالمي للعلوم والفنون واحلضارة اإلسالمية.

http://www.islamichistory.net/editions/july/fresco.htm.
2- حول كتاب )الزخرفة اجلبسية في اخلليج( ملؤلفه الفنان محمد علي عبد اهللا.

http://216.122.177.190/magazine/002/m002009a.htm.
3- موقع اخلطوط اجلوية العربية السعودية.

http://pr.sv.net/svw/2005/NOVEMBER/page048.htm.

المراجع
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