قـ�ررت وزارة الرتبيـ�ة والتعلـي�م تدري�س
هـ�ذا الكـتــاب وطـبــعـه على نفـقـــتـها

الرتبية الفـنـيـة
للصف األول المتوسط
(بنات)

أعضاء لجنة تطوير المقررات الدراسية (مادة التربية الفنية للمرحلة المتوسطة)

رئيسة لجنة التأليـف  :أ  .مريم بنت حسن إلياس
أميرة بنت جمــال شـــــاولي
خديجة بنت محــمد مدنـــي
هدى بنت سليمان أكــرم الدين
أ .منال بنت عبد الكريم الرويشد

لجنة التأليف
بثـيـنة بنت عــمــر منابـــري
نائلة بنت عبد الرحمن شـرقـاوي
حــنان بنـت عبـد الله أســـعد
الم راجعة العلمية والتربوية
أ .هناء بنت راشـــد الشـــبيلي

المـ راجـعـة الدينيـة  :سـميرة بنت موسى الزه راني

صـــفـية بنـت عمــر باحـاذق
حــج ـار
حــنان بنت محــمد
ّ
أ .حصـة بنت عبد الله الدحيـم

الم راجـعـة اللغـويـة  :زينـب بنـت يوسف هـاشم

الطباعة واإلخ راج الفني
حـنـان بنـت عبد الله أسـعـد
		
بثــينة بنت عمـر منـــــابري
الم راجعة النهائية
رئيسة لجنة الم راجعة  :د  .إيمان بنت صالح الخليفة

أ  .مريـم بنت محـمـد العمـري
طبعة  1428هـ  1429 -هـ
2007م 2008 -م

لجنة الم راجعة
أ .نـوره بنـت علـي الـشـيـحـة

عـبيـر بنت عبـد الله الفـضـل

وزارة الرتبية والتعليم1426 ،هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
السعودية ،وزارة التربية والتعليم
التربية الفنية  :المرحلة المتوسطة  -الصف األول  -الرياض
 68ص؛  26  21سم
ردمك ( 9960 - 09 - 320 - 4 :مجموعة)
9960 - 09 - 318 - 2
 - 1التربية الفنية  -كتب دراسية - 2 .االقتصاد المنزلي  -كتب دراسية.
أ  -العنوان.
 - 3السعودية  -التعليم المتوسط  -كتب دراسية.
			
ديوي 640، 713
16/2369
رقم اإليداع 16/2369 :
ردمك ( 9960 - 09 - 320 - 4 :مجموعة)
9960 - 09 - 318 - 2

هلذا الكتاب قيمة مهمة وفائدة كبرية فحافظي عليه واجعيل نظافته تشهد
عىل حسن سلوكك معه ...
إذا مل حتتفظي هبذا الكتاب يف مكتبتك اخلاصة يف آخر العام لالستفادة
فاجعيل مكتبة مدرستك حتتفظ به ...

حقوق الطبع والنرش حمفوظة

لوزارة الرتبية والتعليم
باململكة العربية السعودية

موقع الوزارة

www.moe.gov.sa

موقع اإلدارة العامة للمناهج

www.moe.gov.sa/curriculum/index.htm

الربيد اإللكرتوين لإلدارة العامة للمناهج
curriculum@moe.gov.sa

الـمــقـــــــــدمـــة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،سيدنا حممد وعىل آله
وصحبه أمجعني.
يشهد عاملنا املعارص ك ًام هائ ً
ال من العلوم واملعرفة الرتبوية والفنية  ،وكان هلذا الكم األثر

ال واضح يف مفهوم ال رتبية الفنية املعارصة الذي هيدف إىل بناء شخصية الطالبة من مجيع ج وانبها،
وذلك من خالل ق وام معريف متكامل للفن ؛ لصقل السلوك مجالي ًا ،وذلك بتنمية الرؤية الفنية
واجلاملية باكتساب قيم ومفاهيم ومهارات متخصصة يف جمال الفن.
وقد تم تأليف هذا الكتاب ضمن ٍ
عدد من الوحدات حتقق يف جمملها أهداف ال رتبية الفنية
للمرحلة املتوسطة.

الوحدة األوىل  :تناولت بيئة اململكة الع ربية السعودية الصح راوية ،وتم من خالهلا دراسة
بعض عنارص الفن وبعض أساليب الرسم والتعبري باللون.
ٍ
الوحدة الثانية  :تناولت اخلط العريب كعنرص مجايل يف الفنون اإلسالمية
وعنرص ها ٍم يف
التكوينات املعارصة ،وأثره يف منتجات الفن اإلسالمي الزجاجية يف تطبيقات تقوم عىل الرسم
والتكوين وتلوين الزجاجيات تأكيد ًا لفنوننا وهويتنا اإلسالمية.
الوحدة الثالثة  :تناولت فن طباعة اإلستنسل ،وبدأت بإج راء دراسات خطية وحتويرية
لعنارص الطبيعة إلعدادها للتصميم وتطبيقها من خالل الطباعة.

الوحدة ال رابعة  :تناولت دراسة لل رتاث الشعبي السعودي يف الفنون التشكيلية الزخرفية
من خالل دراسة القيم الفنية واجلاملية لزخرفة األب واب واحليل الشعبية لعنارص تزخر بكثري من
القيم تظهرمن خالل التطبيقات الزخرفية هلذه العنارص للتعرف عىل ما تزخر به بالدنا من قيم
وأساليب فنية ُت ظهر فكر اآلباء واألجداد.

الوحدة اخلامسة  :تناولت دراسة بعض األساليب الفنية املعارصة يف استغالل خامات البيئة
يف أعامل فنية تقوم عىل التجميع والرتكيب والتلصيق.

ونرجو من العيل القدير أن تتحقق أهداف تدريس املادة التي التأيت ثامرها عىل الوجه األكمل
إال بتقديم املزيد من التقدير للفن والفنانني.
								

أ  -األهداف العامة ملادة الرتبية الفنية للمرحلة املتوسطة
 1تنمية الرؤية الفنية من خالل التأمل يف إبداع خلق اهلل عز وجل إجال ًال
وتعظيام.

 2-اكتساب املعارف الفنية التارخيية ألساليب الفن املختلفة.

 3دراسة أسس التكوين والتصميم للعمل الفني املبتكر كوسائط معنوية. 4-تعلم لغة الفن من مفاهيم ومصطلحات إلث راء املحتوى اللغوي للفن.

 5-حتليل القيم الفنية للمجسامت واللوحات الفنية.

 6دراسة املفاهيم الفكرية اجلاملية لألساليب الفنية ال رتاثية واملعارصة للحضاراتاإلنسانية يف ظل القيم واملبادئ اإلسالمية.

 7-التعود عىل الق راءة واالطالع من خالل تنفيذ أنشطة التعلم الذايت.

 8-التدريب عىل استخدام اخلامات واألدوات.

 9التدريب عىل استخدام خامات البيئة الطبيعية واملستهلكة  ،إلنتاج األعاملالفنية املبتكرة.

 10-تنمية التذوق للقيم والسامت الفنية لألساليب الفنية املختلفة.

 11-تقدير أعامل الفنانني املحليني والعرب والع امليني.

 12-ممارسة التعبري الفني بأساليب فنية ت راثية ومعارصة.

 13-حتقيق االنتامء لل رتاث الفني اإلسالمي والشعبي.

 14-تنمية روح التعاون والتشاور من خالل املشاريع واألعامل اجلامعية.

الـــــفــــــــــــــهــــــــــــــــرس
الموضوعات

المقدمة

األهداف العامة لمادة التربية الفنية

الوحدة األولى  :البيئة الصح راوية
النباتات الصح راوية

القيم الفنية والجمالية في النباتات الصح راوية

عناصر التصميم

التطبيق

األسئلة التقويمية

رمال الصح راء

القيم الفنية والجمالية في الصح راء

خط وات التلوين باألل وان المائية

التطبيق

األسئلة التقويمية

الوحدة الثانية  :الخط الكوفي

الحرف في الخط العربي (الكوفي )

تعريف الخط العربي وأن واعه
ماهية الخط الكوفي

أن واع الخط الكوفي

القيمة الفنية للخط الكوفي

القيمة الجمالية للخط الكوفي

التطبيق

األسئلة التقويمية

تكوينات بالحروف الكوفية

أسس وق واعد التكوين الفني

القيم الفنية في تكوينات بالحروف الكوفية

التطبيق

األسئلة التقويمية

الصفحة

4
5
9
10
10
13
14
14
15
15
18
18
19
21
22
22
23
23
24
25
25
26
27
27
29
30
30

الموضوعات

حروف على الزجاج

نبذة تاريخية

أن واع الزجاج

زخرفة الزجاج

التطبيق

األسئلة التقويمية

مفهوم التصميم

الوحدة الثالثة  :فن طباعة اإلستنسل
تصميم وحدة زخرفية من الطبيعة

الدراسة والتحوير للعناصر الطبيعية

التطبيق

األسئلة التقويمية

مفهوم طباعة اإلستنسل

فن طباعة اإلستنسل

تعريف اإلستنسل

خط وات إعداد تصميم يصلح لطباعة اإلستنسل
أدوات طباعة اإلستنسل

خط وات تنفيذ طباعة االستنسل
مجاالت التوظيف

التطبيقات

األسئلة التقويمية

الوحدة ال رابعة  :زخارف الفن الشعبي
األب واب الشعبية

السمات التشكيلية للفن الشعبي

مجاالت الزخرفة في الفنون الشعبية

أساليب الزخرفة على األب واب الشعبية

التطبيق

األسئلة التقويمية

الصفحة

31
31
32
32
34
36
37
38
39
39
40
41
42
42
42
42
44
44
45
46
46
47
48
48
48
49
51
52

الموضوعات

الحلي الشعبية

القيم الفنية والجمالية في الحلي الشعبية

خصائص الزخرفة في الحلي الشعبية

التطبيق

األسئلة التقويمية

الوحدة الخامسة  :رؤى فنية بخامات متنوعة

فن التلصيق

رؤى فنية بفن التلصيق

الموضوعات التي يمكن تناولها باستخدام فن التلصيق

خامات الورق المناسبة لفن التلصيق
خط وات العمل

لوحات من البيئة بفن التلصيق

التطبيق

األسئلة التقويمية

ت راكيب من الفن الشعبي

تعريف فن التجميع والتركيب

الخصائص الفنية والجمالية لفن التجميع والتركيب

أسس فن التجميع والتركيب

التطبيق

األسئلة التقويمية

المصادر والم راجع

الصفحة

53
53
55
56
56
57
58
58
58
59
60
60
61
61
62
62
62
63
64
64
65

الوحدة
األولى

مجال الوحدة

الــرســــم والتلـــويـن
عنوان الوحدة

البيئة الصحراوية

أهــداف الـوحــدة
 -1تعدد بعض النباتات الصحراوية يف البيئة السعودية.

 -2توضح القيم الفنية واجلاملية للرمال يف البيئة الصحراوية.

 -3تؤكد بالرسم العالقات الفنية املختلفة من خالل أشكال النباتات
الصحراوية.

 -4تظهر القيم الفنية لأللوان من خالل التكوينات الفنية لرمال الصحراء.

 -5تتأمل القيم الفنية واجلاملية إلبداع اخلالق يف األشكال املختلفة يف النباتات
الصحراوية.
 -6تستشعر ما ترتكه حركة الرمال من املعاين اجلاملية املتغرية بتغري
األضواء والظالل.

النباتات الصحراوية
تمهيد :
تتميز بيئتنا الصح راوية بأن واع معينة من النباتات التي جعلها اهلل سبحانه وتعاىل حتتفظ داخلها
بقدر من املاء والعصارات ،بحيث تقاوم جفاف الصح راء وشدة ح رارهتا ،فتتجىل قدرة اخلالق عز وجل
وكأهنا توحي بأمهية الصرب وحتمل املشاق وأمهية املحافظة عىل املاء.
ولو تأملناها لوجدناها غنية بالقيم الفنية واجلاملية املتعددة ،مثل القيم اللونية واخلطية واملساحية،
ومن تلك النباتات التني الشوكي ونبات الصبار.
القيم الفنية و الجمالية فـي النباتات الصحراوية
1-التين الشوكي :

نبات صح راوي يتميز بأوراقه العريضة التي ينتشر عليها الشوك
على أبعاد متباينة ليغطي سطحها وح وافها ،ويختلف عن الصبار
في كونه مثم ر ًا ،فثماره شبه البيضاوية تظهر مغطاة بطبقة من األش واك
أيضا ،وهذه الثمار في بدء ظهورها تكون عبارة عن زهرة تتحول إلى
ثمرة لونها أخضر ،وعند اكتمال نموها تتحول إلى األصفر المخضر،
ثم األصفر المائل إلى اإلحم رار ،واألوراق في هذا النبات تنمو متتابعة
الشكالن (.)2 ،1

شكل ()1

 2-نبات الصبار :

الصبار املورق يتميز باستطالة أوراقه ونعومة سطحها ،أما أش واكه
فتكون عىل ح واف الورقة فقط ،وقد خترج تلك األوراق من منبت
واحد بحيث توحي عند رؤية منبتها بت زاحم وتداخل هذه األوراق ،فإذا
أمعنا النظر وجدناها تتبادل اخلروج من باطن األرض ،فنجد أن األوراق
اخلارجية منها تلتف حول األوراق الداخلية األصغر حجام وكأهنا تقوم
بحاميتها .ويتميز هذا النوع بلونه األخرض املائل إىل اإلصف رار ،شكل()3
10

شكل ()2

شكل ()3

البيئة الصحراوية

وهناك أن واع أخرى من الصبار التي ال توجد يف اململكة وإنام تنمو يف أنحاء العامل املختلفة مثل (صبار أنابيب
األرغن ،الصبار العمالق ،صبار الرباميل ،صبار الرجل العجوز) ،األشكال (.)7 ،6 ، 5 ، 4

شكل ()4
صبار أنابيب األرغن

شكل ()6
صبار البراميل

شكل ()5
الصبار العمالق

شكل ()7
الرجل العجوز

كما تنمو في صحاري المملكة أن واع أخرى من النباتات ،يمكن تقسيمها من حيث فترة معيشتها
(عمرها) ،إلى  :نباتات حولية (قصيرة األجل) ،وهي نباتات تعيش لفترة قصيرة ،منها ما يعيش ألسابيع
قليلة وتعرف باألزهار قصيرة األجل ،ومن بعض أمثلتها الشهيرة  :األقح وان ،الصفارة ،الحميض،
األشكال (.)10 ، 9 ، 8

شكل ( )8األقحوان

شكل ( )9الصفارة

شكل ( )10الحميض

ومنها ما يعيش لسنة أو سنتين على األكثر وتعرف بالنباتات قصيرة األجل .ومن بعض أمثلتها
الشهيرة  :الحنظل ،العاقول ،العرفج ،األشكال (.)13 ،12 ،11
11

الوحدة األوىل

شكل ( )11الحنظل

شكل ( )13العرفج

شكل ( )12العاقول

أما النباتات المعمرة :

فهي شجي رات ،أو أشجار ،تعيش لسن وات ،وتختلف فت رات معيشتها حسب نوع النبات ،وهذه
النباتات تتحمل قلة المياه في الصحاري .ومن أمثلتها الشـهيرة  :السـدر ،الطلح ،السلم ،األشكال
(.)16 ،15 ،14

شكل ( )14السدر

شكل ( )15الطلح

قال تعالى ﴿ :
								

شكل( )16السلم
()1

()2

()3

(ال واقعة )29-27 :

(﴾)4

لو دققنا النظر متأملين هذه النباتات الصح راوية تأم ً
ال فني ًا ،لوجدنا أن شكلها الخارجي يتكون
من (الخط ـ المساحة ـ اللون) .ويلعب كل عنصر من هذه العناصر دوره .وهي تأخذ أوضاعها وتغاير
أشكالها وحركاتها داخل كل عنصر لتؤكد قدرة الله في إيجاد هذا االختالف الذي يلحظ بين هيأة كل
منها حتى لو كانت من النوع ال واحد.

( )1سدر  :شجر النبق يتنعمون به.
		
( )3طلح  :شجر الموز أو مثله.

( )2مخضود  :مقطوع شوكه.
( )4منضود  :نضد بالحمل من أسفله إلى أعاله.
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البيئة الصحراوية
عناصر العمل الفني :
1-الـــخــــــط :

هو األثر الناتج عن حترك نقطة يف مسار تتتابع فيه جمموعة من النقاط املتجاورة ،ليمتد طو ً
ال أو
عرض ًا أو نحو العمق ،كام يمكن القول بأنه حيدد املساحات ،وحيدد مكان تالقي مستويني أو سطحني أو
مكان تقاطعهام .فاخلط عنرص تشكييل ذو إمكانات ال حمدودة ،وأن واعه خمتلفة وأوضاعه متعددة،ويوجد
يف الطبيعة بصوره الكثرية املتنوعة .تنقسم اخلطوط إىل نوعني :
خطوط بسيطة وتشمل :
أ ـ خطوط مستقيمة ( :الخط األفقي ـ الخط ال رأسي ـ الخط المائل) شكل(. )17
ب ـ خطوط غير مستقيمة ( :الخط المنحني ـ الخط المقوس ـ الخط اإلنسيابي) شكل(.)18

شكل ()17

شكل ()18

شكل ()19

شكل ()20

الخطوط المركبة وتشمل :
أ ـ خطوط أساسها اخلط املستقيم ( :اخلط املنكرس ـ اخلط املت وازي ـ اخلط املتعامد) شكل(.)19
ب ـ خطوط أساسها اخلط غري املستقيم ( :اخلط املتعرج ـ اخلط احللزوين ـ اخلط املموج) شكل(.)20

 - 2المـســاحة :

املساحة بشكل عام هي الف راغ املحصور املحدد بني اخلطوط ،وهلا طول وعرض وليس هلا عمق ،وهي
وحدة البناء للعمل الفني.
 3-الـلــــــــون :

هو ارتداد املوجات الضوئية عند اصطدامها بطبقات خمتلفة الكثافة مما يكون املادة امللونة التي عن
طريقها يمكن متييز االختالف بني األشكال.
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الوحدة األوىل
التطــــبـــــيـــق

وضحي باخلط واللون العنارص الفنية التي استقيتها من مشاهدتك للنباتات الصح راوية يف بيئتك املحيطة.
نــشــــــاط

اجمعي بعض النباتات الصحراوية من البيئة المحيطة بك  ،وتأمليها وصفيها وصف ًا فني ًا  ،من
خالل الخط والمساحة واللون .

أسئلة تقويمية
س : 1اذكري بعض النباتات الصح راوية املوجودة داخل البيئة السعودية.
س : 2تأميل القيم الفنية واجلاملية يف األشكال املختلفة للنباتات الصح راوية ،ثم اكتبي عنها
تقري ر ًا فيام ال يزيد عن مخسة أسطر.
س : 3من خالل مشاهدتك للنباتات الصح راوية  ،أظهري العالقات الفنية املختلفة يف أشكاهلا
من خالل تكوين فني متكامل.
س : 4بعد التطبيق اقرئي عملك الفني من خالل دراستك لآليت :
أ ـ نوع النبات املرسوم .
ب ـ أن واع اخلطوط املستخدمة يف الرسم.
ج ـ املساحات املحصورة بني هذه اخلطوط.
د ـ األل وان املستخدمة وعالقتها باخلطوط.
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رمـــــــال الصــحـــــــــــراء
تمــهــــــــيد :

تزخر البيئة من حولنا بالعديد من العناصر التي
تحتوي على كثير من القيم الفنية والجمالية ،ويتمثل
بعض ذلك في مختلف الصحاري وما تحويه من كثبان
رملية وتالل ونباتات.
وفي بيئتنا الصحراوية التي تتميز بها المملكة العربية
السعودية نجد العديد من الصحاري ذات المساحات
الشاسعة ،منها صحراء الربع الخالي التي تعتبر أكبر
بحر رملي في العالم ،حيث تغطيها كثبان رملية بعضها
متحرك وبعضها ثابت ،وتلعب الرياح دور ًا مهم ًا في
تشكيل الكثبان الرملية بأشكال مختلفة منها ما هو على
شكل حدوة الحصان ،شكل( ،)1أو على شكل قباب
شكل( ،)2أما صحراء النفود الكبير ،وصحراء الدهناء
فتمتازان برمالهما الحمراء ،وذلك نتيجة وجود مركب
أكسيد الحديد.

شكل ()1

شكل ()2

القيم الفنية و الجمالية فـي الصحراء
أ  -خـــــط األفــــق :

عند النظر إلى تلك الصحاري أو لصور لها تتجسد أمام أعيننا قيم ًا فنية وجمالية تخترق حواسنا
دون عناء أو معوقات تحول بيننا وبين رؤية أبعادها ،في األفق تلتقي السماء باألرض في خط متموج
بديع ،يرتفع تارة وينخفض تارة أخرى في ترديد غير متماثل ال نشعر معه بالملل،كما نلحـظ أن
تفاصيل وألوان الرمال والكثبان تزداد هدوء ًا ونعومة كلما اتجهنا بأعيننا نحو خط األفق  ،وكلما زادت
اختالط ًا بلون الضوء األبيض اقتربت أكثر فأكثر إلى درجات األلوان الباهتة.
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الوحدة األوىل
ب  -الضوء وتأثيره على الصحراء :

يلعب كل من الضوء والظل دور ًا بارز ًا يف شكل
الكثبان الرملية ،حيث يساعدان عىل إظهار التباين
اللوين ،فاملناطق التي يسطع عليها الضوء تأخذ درجات
فاحتة ،أما التي يقع عليها الظل فيغلب عليها درجات
لونية قامتة ،كام أن ألشعة الشمس خالل فرتات النهار
يف الصباح والظهرية وعند الغروب.

شكل ()3

باإلضافة إىل ضوء القمر يف الليايل املقمرة أثر ًا بارز ًا

يف ألوان الكثبان الرملية ،فقد نراها باهتة يف ساعات
الصباح األوىل ،ثم صفراء وقت الظهرية ومحراء عند
الغروب وفضية يف منتصف الليل.

شكل ()4

ج  -الكثبان الرملية وأشكالها في الصحراء :

تظهر هذه الكثبان على شكل أمواج ثابتة منها ما
هو ٍ
عال ومنها ما هو منخفض ،منها ما هو قريب ومنها
ما هو بعيد ،منها ما يشبه أمواج البحر الغاضب ومنها
ما يشبه أمواج الشاطئ الهادئ ،األشكال(.)5 ،4 ،3

شكل ()5

وقد عرب عنها الفنان السعودي حممد السليم( )1يف

لوحته (تكوين صحراوي) واتبع فيها أسلوبه املميز
(اآلفاقية)  ،حيث اعترب الصحراء فيها مصدر ًا للتعـبري
الفني ،وحاول أن يظهر من خالهلا تناغامت لونية
هادئــة وناعمة للون ودرجاتـه ،شكل(.)6

شكل ()6
لوحة للفنان محمد السليم «تكوين صحراوي»

( )1حممد موسى السليم ـ ولد يف بلدة (مرات) من املنطقة الوسطى باململكة العربية السعودية عام 1385هـ ـ حصل عىل الدبلوم من قسم الديكور
باألكاديمية بإيطاليا ـ أقام الكثري من املعارض الشخصية ،وشارك يف الكثري من املعارض اخلارجية.
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البيئة الصحراوية

كام عرب عنها الفنان الربيطاين فليب بوشارد
يف لوحته (بحر من الرمال) ،وقد استخد م التباينات
والتناغامت اللونية التي تعكس هدوء الصحراء
وحرارهتا .شكل(.)7

()1

ويلحظ أن كليهما أبرزا أسس التكوين التي أسهمت
في تدعيم عملية التعــبـير ،التي منها ( :الوحدة ـ
االتـزان ـ اإليقـاع ـ االنسجام).

شكل()7
لوحة للفنان فليب بوشارد «بحر من الرمال»

التعبير باللون هو موضوع درسنا الذي يمثل رمال الصحراء ،باستخدام التدرج اللوني المتناغم،
حيث يقوم التدرج اللوني بعملية ربط وتالحم المجموعة اللونية ،مما يؤثر تأثير ًا ممتع ًا على العين.
األلوان المتباينة

هي األلوان المتقابلة في الدائرة اللونية ،شكل(.)8
لذلك نجد أن األلوان المتباينة تحقق التكامل اللوني مثل :
األحمـر و األخضر ،
األزرق و البرتقالي ،
األصفر و البنفسجي .
كما أن اللون يتكامل مع األلوان المكونة للون المتباين معه مثل :
األحمر يتكامل مع مكونات اللون األخضر أي األصفر واألزرق.
مثال :
األحمر

شكل ( )8دائرة األلوان

األصفر

األخضر
األزرق

( )1فيليب بوشارد ـ ولد في القاهرة عام 1952م ـ تعلم الرسم ذاتي ًا وشارك برسوماته في معارض دولية وعالمية.
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الوحدة األوىل
األلوان المتدرجة

هي األلوان المتجاورة في دائرة األلوان التي تحقق االنسجام ،شكل(.)9

شكل( )9التدرج اللوني

ويمكننا التعبير عنهما بالتأمل ودقة المالحظة والمتابعة ،إضافة إلى ما تم اكتسابه من المفاهيم التي
يمكن تعزيزها باإلرشادات التالية عند التطبيق باأللوان باستخدام األدوات المناسبة ،شكل(.)10
 1ـ رسم التكوين المراد تلوينه.
خطوات التلوين باأللوان المائية

 2ـ تحديد مناطق النور وتركها بدون لون.
 3ـ تلوين باقي التكوين بلون واحد (األقل درجة لونية).
 4ـ تلوين مناطق الظل بدرجة أقتم من األولى.
 5ـ تلـويـن منـاطـق الظـل الســـاقـط بـدرجــة أقتـم
من منطـقـة الظـل.
 6ـ إظهار تفاصيل التكوين باتباع نفس الخطوات السابقة.
 7ـ ترك الورقة تجف تمام ًا بعيد ًا عن التيارات الهوائية.
من خالل ما استثارته تأمالتك لرمال الصحراء من

شكل ( )10أدوات الرسم المائي

التطــــبـــــيـــق

مشاعر وانفعاالت ،يمكنك اآلن التعبير عنها مستعينة بمعرفتك بالتناغم الناتج عن األلوان المتدرجة
والمتباينة.
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البيئة الصحراوية

أسئلة تقويمية
س :1تحدثي عن القيم الفنية والجمالية للرمال في بيئتنا الصحراوية.

س :2ارسمي لوحة فنية ،وأظهري القيم الفنية في التناغم للتباين والتدرج اللوني من خالل
تكوينات فنية لرمال الصحراء.

س :3لحركات الرمال في األشكال( )14 ،13 ،12 ،11معان جمالية تتغير بتغير األضواء
والظالل ،عبري عن هذه المعاني فيما ال يزيد عن ثالثة أسطر.

شكل ( )11لوحة للفنانة مالين باسل

شكل ( )12لوحة للفنانة مالين باسل

شكل ( )13لوحة للفنانة مالين باسل

شكل ( )14لوحة للفنانة مالين باسل
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.

الوحدة
الثانية

مجال الوحدة

التصميم والزخرفة
عنوان الوحدة

الـخـــط الكـــوفــــي

أهــداف الـوحــدة
 -1تعدد بعض أنواع اخلطوط العربية.
 -2تعرف ماهية اخلط الكويف.

 -3تناقش التكوينات املنفذة من خالل معرفتها بالقواعد وأسس التكوين.
 -4ترسم حروف متنوعة من اخلط الكويف.

 -5تستخدم بعض احلروف الكوفية إلستحداث تكوينات فنية مبتكرة.
 -6جتيد استخدام خامات وأدوات التلوين عىل الزجاج.

 -7تتمكن من زخرفة أسطح األواين الزجاجية بأشكال من حروف اخلط
العريب.

 -8تبدي اهتامم بالقيم الفنية واجلاملية للخط الكويف.

الحرف في الخط العربي ( الـكـوفـــي )
تمــهـــــــــيد :

اقترنت الكتابة قديم ًا بالحروف
النبطية( ،)1شكل( )1التي طورها العرب
في بالد الحجاز وأنتجوا منها العديد من
الخطوط واألشكال ،شكل(.)2

شكل ( )1نقش نبطي يرجع إلى 250م

تعريف الخط العربي

مصطلح يطلق على أسلوب فن كتابة حروف اللغة ،والشكل( )3يوضح
العديد من أنواع الخطوط العربية.
أنواع الخط

الثلث

الفارسي

النسخ

الرقعة

الكوفي

الديواني

البسيط

الهندسي

المورق

المزهر

الديواني(جـلـي)

شكل ()2

المضفر

شكل ( )3أنواع الخط العربي

أنــواع الخـــطوط :

يمكنك التعرف على أنواع خطوط الكتابة السبعة ،شكل()4
وقد توسطها الخط الكوفي بفروعه الخمسة.
شكل ()4
( )1الخط النبطي  :هو خـط أنبـاط العـراق (حيث كان الخط في أول األمـر يسـمى باسم البلد الذي يحل به) .وقد استخدم اثنين وعشرين حـرف ًا
كلها ساكنة وخالية من التنقيط ،وكانت تكتب من اليمين إلى اليـسار ،كما اشتملت الكلمات على الوصل والفصل.
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اخلـــط الكوفــي
ماهــية الخــــط الكـوفي
نشـــــــأته :

اختذت الكتابات واخلطوط يف بدايتها طابع الشكل اجلاف ذي الزوايا ،ثم ُط ِّورت فيام بعد ووصلت
إىل نوع من أنواع اخلطوط العربية ،وقد أطلق عليها اخلط الكويف.
ماذا تعرفني عن ماهية اخلط الكويف؟ ألست يف حاجة ملزيد من املعرفة عن هذا اخلط الذي متيز عن
باقي خطوط الكتابة األخرى لتنـوع أشكاله؟
تــطــــــــوره :

ترجع تسمية اخلط الكويف إىل مدينة الكوفة بالعراق التي نشأ فيها ،وذلك يف عرص صدر اإلسالم،
ومع بداية ظهوره كانت أشكاله حتمل طابع اجلفاف ذات الزوايا احلادة .وتم حتسـينه فاختذ طابع املرونة
والليونة اللتني اتسمتا بالدقة واجلامل اإلبداعي ،ومن وصايا اإلمام عيل بن أبى طالب ريض اهلل عنه :
«عليكم بحسن اخلط فإنه من مفاتيح الرزق».
وقد خط «خالد بن أبى اهلياج عىل جدار قبلة املسجد النبوي أربع ًا وعرشين سورة من القرآن الكريم
يف الفرتة بني عهـد اخلليفة عيل بن أبى طالب ـ ريض اهلل عنه ـ واخلليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز».
أنـــــواع الخــــط الكـوفي

 – 1الخط الكوفي البسيط  :هو خط تتمثل فيه البساطة،
خال من الزخارف ،تنتهي قوائم حروفه بشكل مثلث،
شكل(.)5
المورق  :تمتاز حروفه الرأسية واألفقية
 – 2الخط الكوفي
َّ
بزخارف نباتية مورقة ،شكل( .)6وقد تأخذ شكل المراوح
النخلية المجردة من زهرة القرنفل وسنابل القمح.
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شكل ()5

شكل ()6

الوحدة الثانية

 – 3الخـط الكـوفـي المض َّفر  :هو ما تشابكت سيقان
حروفه سواء أكانت في الكلمة الواحدة أم الكلمتين
المتجاورتين في شكل ضفيرة متشابكة ،شكل(.)7
المزهر  :هو الذي يرسم على أرضية
 - 4الخط الكوفي
َّ
مزخرفة بزخارف نباتية ،لشغل جميع الفراغات التي حول
الحروف ،شكل(.)8
 - 5الخط الكوفي الهندسي  :هو ما تتحدد فيه حروف

الكلمة بأشكال هندسية ،وتتكرر الكلمة في أوضاع مختلفة
في جميع االتجاهات لتشغل المساحة المطلوبة للوحة
أو العمل ،وهو نـوع شـديد االسـتقامة في رسم حروفه،
وزواياه قائمة ،وسماكة حروفه تماثل سماكة الفـراغات
المحيطة به ،شكل(.)9

شكل ()7

شكل ()8

شكل ()9

نــشــــــاط

عند زيارتك أو اطالعك على صور للمسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف ،تتجلى لك أنواع
عديدة من أنواع الخط العربي ،تأمليها وابحثي عن أسمائها ،ثم تعرفي على أسباب تسميتها.
القيمة الفنية للخط الكوفي

 1انتظام عالقات حروفه في طولها وقصرها لتمأل الفراغ داخل اإلطار. 2تداخل الحروف وتكرارها وتوزيعها على أبعاد متساوية ،سواء أكانت رأسية أم أفقية ،حتى اليفقد الحرف قيمته ،ويساهم مع الخطوط األخرى في إظهار الشـكل بهيئته الزخرفية.
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اخلـــط الكوفــي
القيمة الجمالية للخط الكوفي

تظهر من خالل خطوطه األفقية و الرأسية التي توحي لرائيها بالثبات واالتزان والقـوة والصالبة في
تناغم موسيقي يشعرنا بالراحة والمتعة والسرور.
التطــــبـــــيـــق

تخيري من نموذج األبجدية للحروف الكوفية ،شـكل( )10أربعة أحرف مختـلفة .وقومي برسمها
على سطح ورقة مربعات ،مع إدخال بعض الحليات المتوفرة في شكل( )11ثم قومي بتلوينها.

شكل ( )10نماذج لحروف من الخط الكوفي

شكل ( )11نماذج لحليات تستخدم للخط الكوفي
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الوحدة الثانية

أسئلة تقويمية
س : 1عرفي ماهية الخط الكوفي وتحدثي عن نشأته.
س : 2تميزت الحروف الكوفية عن الحروف األخرى بقيم فنية وجمالية ،تحدثي عنها من
خالل ما درسته عن تلك القيم.
س : 3تلعب الزخارف النباتية دور ًا في تحديد هوية كل من الخط الكوفي المورق والخط
الكوفي المزهر ،وضحي ذلك.
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تكوينات بالحروف الكوفية
* هل تتذكرين ما يتميز به الخط الكوفي عن باقي خطوط الكتابات األخرى؟

إن اخلط الكويف ال يتوقف عند شكل بذاته ،بل هو دائم التغيري
والتطوير والتحسني ،فإذا تتبعنا خطواته نجد أن الفنان املسلم دائم
التفكري والتحليل ألشكال حروف كتاباته الكوفية ،فيبتكر هلا طرق
املعاجلات الفنية التي تشغل بال املشاهد ،وتنشط أحاسيسه ،وترتقي
بوجدانه ليستوعب ما ختتزنه من املعاين اجلاملية .ولعل الفنان قد حرص
عند صياغته حلروف كتاباته أن يراعي ترابط التكوين يف تصميم أشكال
هـذه احلروف ،ويف عالقات بعضها ببعض ،وعالقته جمتمعة داخل
األرضية (اخللفية) التي تساعد عىل انبثاق املعنى من خالل أوضاعها
وتنظيامهتا يف حساب دقيق يبتعد عن العشوائية.

شكل ( )1لوحة للفنان
السعودي عبد الرزاق المحسن

* ماذا تعرفين عن ماهية التكوين في العمل الفني؟
التكوين في العمل الفني هو  :تنظيم فني وجمالي لعناصر العمل
الفني ،شكل(.)2،1
أســـس وقـواعــد التكـــوين الفني
 – 1الترابـــــط :

بمعنى أن تكون هناك عالقة بني العنارص عن
طريق اخلط أو اللون أو املساحة التي تتمثل أيض ًا يف

شكل ( )2لوحة للفنان
السعودي سعيد العالوي

األرضية (اخللفية) ـ باعتبارها جزء ًا من التكوين ـ
لتحدث هذا الرتابط ،كام يف شكل(.)3

قال تعالى ﴿ :

				

﴾

(الفرقان .)1:
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شكل ( )3لوحة للفنان السوداني أحمد شبرين

الوحدة الثانية
 – 2االتــــزان :

هي ظاهرة توزيع عناصر العمل الفني توزيع ًا متعاد ً
ال ،يريح الرائي

أو المشاهد له ،الشكل( )5 ،4يتضح فيهما االتزان بتوزيع الحروف
والكلمات توزيع ًا متعاد ً
مع عناصر العمل الفني
ال مريح ًا للعينَ .ف َج ُ
في جهة واحدة يولد إحساس ًا بعدم االتزان وعدم االرتياح :

شكل( )5لوحة للفنان السعودي
()2
عبدالعزيز عاشور

()1

شكل ( )4لوحة للفنان السوداني أحمد شبرين

قال تعالى ﴿ :
						

أنــواع االتـــزان :

﴾
(األحقاف .)15 :

لوحة ( أ )

أ  -اتزان متامثل  :يتشابه فيه نصفا الصورة العلوي والسفيل

واأليمن واأليرس ،فتتكرر األشكال نفسها بنفس أحجامها وأوضاعها

يف نصفي الصورة ،شكل( ،)6لوحة ( أ ) (الندم توبة).

ب  -اتزان غري متامثل  :يتكون من عنارص ال تتشابه ،غري أهنا

تتساوى يف شدها النتباه املشاهد ،ويف وزهنا البرصي ،شكل( ،)5لوحة

(ب) ،وقال تعاىل ﴿ :

﴾ (النحل .)16:

لوحة (ب)

شكل ( )6لوحتان للفنان السعودي
()3
د.عبدالله فتيني

( )1الفنان أمحد شربين  :من مواليد مدينة السودان ،ختصص يف فنون اجلرافيك وفن التلوين درس يف كلية الفنـون اجلميلة والتطبيقية وكلية الفنون
املركزية «لندن».
( )2الفنان السعودي عبد العزيز عاشور  :من مواليد مدينة جدة عام 1382هـ شارك يف الكثري من املسابقات واملعارض املحلية والعاملية ،حصل عىل
الكثري من اجلوائز والشهادات التقديرية ،يامرس الفن كهواية ورئيس ًا للجنة الفنون التشكيلية ومجعية الثقافة والفنون بجده.
( )3الفنان د/عبداهلل عبده حممد فتيني ـ ولد عام 1380هـ ـ يف مكة املكرمة ـ املؤهل دكتور يف اخلط العريب ـ شارك يف معارض حملية ودولية .من
مؤلفاته كتاب مجالية اخلط الكويف العريب.
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 3-الــتـــنــــوع :

هروب ًا من التكرار اآللي الذي يبعث على الرتابة
والذي يخدم التكوين الناجح ،لجأ الفنـان إلى الحرص
على إيجاد المغايرة والتنوع بين أشكال العناصر،
وأوضاعها ،واتجاهاتها ،وألوانها في هيأة العنصر الواحد
عند تكراره أيضا ،شكل(.)7
 – 4الشكل و األرضية :

شكل ()7

أساس آخر للتكوين الفني ،وهو مراعاة االندماج بين عناصر
الموضوع واألرضية (الخلفية) التي توظف إلظهار هذه العناصر
وتأكيدها كما تعمل على إيجاد العالقة والترابط بينها ،كما في
شكل(.)8
نــشــــــاط

من خالل معرفتك لمفهوم التكوين ،حاولي مع
معلمتك تحديد عناصر التكوين من خالل اللوحات
الفنية المعروضة في الدرس.

شكل ( )8لوحة للفنان السعودي
عبدالعزيز عاشور

اللوحات التي شاهدتها قد عالجت التكوين والتزمت بأسسه ،من خاللها سنظهر لك القيمة الفنية
للحروف الكوفية التي كانت موضع اهتمام هؤالء الفنانين.
القيم الفنية في تكوينات بالحروف الكوفية

يف شكل( )4لوحة للفنان أمحد شربين تظهر القيمة الفنية يف استقامة بعض اخلطوط الرأسية املتعامدة
عىل قاعدة حروف خمتلفة ،لتنتظم عىل أبعاد متساوية للكلمة ،كام تظهر اخلطوط اللينة لبعض حروف
اآلية يف تناسق مع احلروف الرأسية حمققة ترابط ًا بني الشكل واألرضية.
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يف شكل( )5تظهر احلروف يف مساحات خطية هندسية واضحة ومتنوعة ومتغايرة يف أحجامها،
ونالحظ التنوع بوضوح يف شكل احلرف الواحد يف كتابة اآلية ،وعالقة الشكل واألرضية عالقة
مرتابطة ،حيث كرر الفنان االستقامات اهلندسية فيها.
يف شكل( )8لوحة للفنان عبد العزيز عاشور تظهر القيمة الفنية يف تقسيامت أرضيتها إىل مربعات،
لتربز املربعات التي حتمل أشكال العنارص الرئيسة هلا ،ولتبقى املربعات اخلالية التي تساعد عىل اتزاهنا.

ثم تتشكل وحدات احلروف يف أوضاع متغايرة عىل أرضيات توضح بإيقاعات ألواهنا حتديدات احلروف
التي نشأت فوقها ،ثم إضافة أشكال زخرفية لتمأل بعض هذه املربعات فتكرس حدة التكرار والتشابه.
نــشــــــاط

تنوعت مجاالت تطبيق الخط الكوفي ،فنجده في العمارة اإلسالمية والتحف وزخرفة
المصاحف والمخطوطات ،اجمعي صور ًا لهذه المجاالت التطبيقية ورتبيها في كراسة
النشاط ،ثم تأملي التكوينات الفنية للخطوط الكوفية وما تتضمنه من قيم فنية جمالية.
التطــــبـــــيـــق

بعد أن تعرفت على كيفية رسم الحروف الكوفية ،وكيف صاغها الفنانون في تكوينات فنية مبتكرة،
اختاري مجموعة من الحروف الكوفية ،وكونيها في عالقات منسجمة مراعية أسس وقواعد التكوين.

أسئلة تقويمية
س : 1وضحي ماهية التكوين في العمل الفني باستعراض بعض لوحات الخط الكوفي.
س : 2استخدمي بعض حروف الخط الكوفي إلحداث تكوينات فنية.
س : 3ناقشي التكوينات التي نفذتها سابق ًا ،وذلك من خالل معرفتك لقواعد وأسس التكوين.
س : 4ما الدور الذي لعبه تكرار الهالل (شكل( ))8كوحدة زخرفية في دعم التكوين في اللوحة.
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حـــــــــروف على الــزجـــــــاج
تمهـــــــــيد :

الزجاج خامة شفافة رائعة كانت ومازالت مجا ً
ال متسع ًا ومتشعب ًا ألعمال الفنون الصغيرة ذات
االستعماالت النفعية لإلنسان فهي شاهد على منحة الخالق وإبداع المخلوق ألعمال هذه الفنون ،قال

الله تعالى ﴿ :

﴾ (النمل .)44:

نــبــذة تاريخـــيـة

ظهر فن صناعة الزجاج في المنطقة العربية منذ أقدم
العصور التاريخية إلى ما يقرب من 1400سنة مضت
وازدهر على يد الص ّناع المسلمين ،فكان لـهذه الصناعة
عدة طرق منها  :النفخ وعمل القوالب.
وتتم صناعة الزجاج من خامة (السيلكا) وهى إحدى
المواد الطبيعية المستخرجة من الرمال بعد تنقيتها وصهرها
وإضافة مواد تساعد على خفض درجة االنصهار.
وتعتبر صناعة الزجاج من الصناعات الحديثة في
المملكة ،حيث يكثر توفر المادة األساس لصناعة الزجاج

شكل ()1
مشكاة من الزجاج من العصر المملوكي

(الرمل) في شرقها وشمالها وجنوبها .ونتيجة لهذه الوفرة من الرمال فقد شجعت حكومة المملكة
العربية السعودية القطاع الخاص على الخوض في هذه الصناعة ،فأنشئت المصانع التي تنتج أنواع ًا من
الزجاج مثل  :زجاج السيارات ،وزجاج واجهات المباني ،وزجاج عزل مزدوج ،والزجاج الشفاف،
والمرايا والقوارير الزجاجية .وتصدّ ر المملكة الكثير من هذه المواد إلى الدول المجاورة وبقية دول
العالم التي شملت أوروبا وآسيا وأمريكا.
(ُّ )1م َم َّر ٌد  :مصقول أملس.
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أنــواع الـزجــــاج

ب ـ زجاج معتم.
		
أ ـ زجاج شفاف.
واألصل في الزجاج ما كان شفاف ًا ،وتأتي درجة عتمته بما يضاف إليه من مختلف المواد واأللوان
التي تضاف إليه أثناء التصنيع.
زخرفـة الـزجــــاج

تعددت الطرق يف زخرفة التحف الزجاجية ،فكان آخرها طريقة «التذهيب» التي تقوم عىل استخدام
صفائح رقيقة من خامة الذهبُ ،ت ّثبت بواسطة التسخني فوق سطح اإلناء أو التحف لنقش الزخرفة
عليها ،كام ابتكر هؤالء الفنانني طرق ًا أخرى مل تكن معروفة قبل هذه الفرتة ،من أمهها طريقتان :
طريقة ُاس ُتخدم فيها الطالء الذهبي ذو البريق المعدني بد ً
ٌ
ال من صفائح الذهب.
1-

ٌ
2-طريقة ُاس ُتخدم فيها مسـحوق المينا ،وهو خليط من برادة الزجاج الناعمة وبعض األكاسيد

ذات األلوان المختلفة ،تتم إذابتها بمادة زيتية لتتحول بعد التسخين إلى سـائل يصلح التعامل معه
عن طريق الفرشاة الناعمة .ولقد تأثر الفنان بألوان الطبيعة التي اختارهـا لعمل نقوشه وزخارفه على
األواني واألباريق والمصابيح ،حيث يغلب على تصميماته بعض األلـوان مثل  ( :األزرق ،األخضر،
البني ،الذهبي) بجانب مساحات من اللونين (األحمر ،األصفر).

وقـد حرص الفنانون على االستغناء عن خامتي الذهب و الفضة في زخرفتهـم لألواني تمشي ًا مع
تعـاليم الدين اإلسالمي التي ُتحرم استخدامها ،وقد ازدهر هـذا الفن في أرجاء العالم العربي بشكل
متميز ومبتكر في إنتـاج الكؤوس واألباريق والمشكاوات والمصابيح باستخدام المـادة البديلة ذات
الطالء الذهبي.
وهناك بعض النماذج من الفن اإلسالمي التي ُاس ُتخدمت فيها خامات الرسم على الزجاج بنوعيه

الشفاف و المعتم ،نستعرض منها األشكال التالية :

مشكـاة بأحـد المساجـد اإلسـالمـية صنـعت من الزجاج الملـون الشفاف ،وقد ُزخـرف
سـطحها بخطوط مـن األحرف الكوفية التي تخللتها دوائر ومعينات في نظام متتابع ومتبادل إلظهار
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التكامل والترابط بين الشكل واألرضية ،وقد استخدمت فيها األلوان (األحمر واألزرق واألخضر
والبني) .شكل(.)2

شمعدان زجاجي بال لون مع تصميمات مذهبة من المينا ،الجسم أسطواني الشكل مزين بشبكة
هندسية مذهبة محاطة باألحمر وتحدد نجوم ًا وثمانيات وسداسيات باألحمر واألزرق واألخضر،
وتحت هذا يجري طوق مزين بكتابة مذهبة على أرضية حمراء من المينا ،ونشاهد في أعاله وأسفله
زخارف زهرية مذهبة على أرضية زرقاء .شكل(.)3

قنينة من الزجاج الشفاف مع تصميمات مذهبة من المينا ،
ينتهي عنقها مع أعرض جزء في الجسم بكتابات خطية مذهبة
على أرضية زرقاءُ ،
وزخرف الجسم بتصميم نجمي وزخارف
عربية زهرية  ،ورممت القاعدة والعنق بالفضة .شكل(.)4

إبريق من الزجاج الشفاف ُزخرف سطحه بزخارف نباتية
وح ّلي بإطارين ُل ِّونـا باللون األزرق كتب عليهما كتابات
مذهبةُ ،
عربية مذهبة .شكل()5

شكل( )3شمعدان من القرن السابع
الهجري

شكل( )4قنينة من القرن السابع
الهجري
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شكل( )2مشكاة من سوريا القرن
الثامن الهجري

شكل( )5إبريق من القرن الثامن
الهجري
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نــشــــــاط

شبه الله عز وجل نوره الذي يمأل السماوات واألرض بالمصباح داخل زجاجة كأنها
دري .اذكري نص اآلية الكريمة ورقمها من سورة النور.
كوكب ّ
التطــــبـــــيـــق

بام يتوفر لديك من أواين أو مسطحات زجاجية،
يمكنك اختيار ما يناسبك منها ،مستخدمة اخلامات
واألدوات التالية التي تساعدك عىل التنفيذ ،شكل(.)6
أوال  :الــخــامــــات :

أ ـ ألوان زجاج ،وهي متوفرة حالي ًا يف املكتبات بنوعيها:

شكل()6

1ـ نوع ّ
يحل بالماء و ال يزول عند جفافه في حالة تغطيته بطبقة من الورنيش الشفاف.
ويحل بالمخفف.
2ـ نوع شفاف ومعتم ُ
ب ـ ألوان السيراميك ،ولها نفس خصائص ألوان الزجاج.
ج ـ األلوان الزيتية.
ثانيا  :األدوات :

قطارة ،فرشاة ناعمة ،مشرط ،مقص ،بكرات من شرائط الورق أو التجليد الالصق.
خطوات التطبيق العملي :
ُ 1-تقص مجموعة من الحروف الكوفية على ورق الصق ،وتثبت على سطح الزجاج أو ُيثبت الشريط

الالصق على سطح الزجاج ،وتطبع الحروف الكوفية عليه ،ثم تفرغ بمشرط جيد مع التأكد من ثبات
الشريط الالصق.

 2-أساليب تلوين الحروف أو األرضية :

أ -التلوين بألوان الزجاج أو األلوان الزيتية أو ألوان السيراميك باستخدام الفرشاة أو القطارة مع
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التأكد من وصول اللون إلى حدود األحرف جيد ًا ،ثم تترك لتجف ،شكل(.)7

()1
يكون طبقة شبه شفافة،
ب-التلوين باستعمال مادة «التثليج» إلضفاء ملمس على الزجاج مما ّ

شكل(.)8

أو تغطية مساحة األرضية بمادة التثليج ،وذلك باتجاه واحد وتترك لتجف ثم تغسل ،شكل(.)9

 3ينزع الشريط الالصق أو الورق الالصق بهدوء بعد جفاف األلوان.4-يتم إخراج العمل الفني إخراج ًا مناسبا.

شكل()8

شكل()7

شكل()9

( )1التثليج  :عملية خدش للزجاج تتم إما يدوي ًا بجهاز خاص بذلك أو باستخدام مادة كيميائية تتأكسد مع الزجاج وتأكل الطبقة األولى منه.
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الوحدة الثانية

أسئلة تقويمية
س :1اشرحي ما تعرفينه عن صناعة وزخرفة الزجاج في الفن اإلسالمي.
س :2بين يديك قطعة زجاج ،قومي بزخرفتها متبعة خطوات التطبيق العملي .مراعية الدقـة في
استخدام األدوات والخامات.
س : 3عللي :
* شجعت المملكة العربية السعودية القطاع الخاص على الخوض في صناعة الزجاج.
* لجوء الفنان المسلم إلى ابتكار طرق بديلة لزخرفة الزجاج.
س :4من خالل ممارستك لعملية التطبيق حددي الدور الذي تلعبه الدقة في استخدام الخامات
واألدوات.

شكل ()10
قوس محراب جامع الظهران بالمملكة العربية السعودية واستخدم فيه الزجاج الملون
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مجال الوحدة

الوحدة
الثالثة

الطــــــــــباعــــة
عنوان الوحدة

فن طباعة اإلستنسل

أهــداف الـوحــدة
 -1توضح القيم الفنية والجمالية من خالل دراسة العناصر
الطبيعية.

 -2تشرح مفهوم طباعة اإلستنسل.

 -3تصمم أشكال تجريدية وزخرفية من العناصر الطبيعية تصلح لطباعة
اإلستنسل.

 -4تطبق خطوات طباعة اإلستنسل.

 -5تتعمق في رؤية الطبيعة وتتأمل ما فيها من قيم جمالية.

 -6تراعي الدقة في تنفيذ طباعة اإلستنسل.

تصميم وحدة زخرفية من الطبيعة
تزخر الطبيعة بعناصر تتوفر فيها القيم الجمالية والفنيـة التي ِّ
تمكن المتذوق من إدراكها ،وهي
مصدر اإللهام لكافة العاملين في مجال الفن التشكيلي خاصة ،ومجاالت الفن عامة ،سواء أكانت
شعر ًا أم نثر ًا...إلخ ،وليس هناك أبلغ من آيات الله سبحانه وتعالى التي جاءت فيها أمثلة وتشبيهات
نتعلم منها كيف نرى الطبيعة ونتعمق بالتأمل في مكنون خلقتها لنقتبس منها معاني الفن والجمال ،كما
في األشكال(.)6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

شكل ()1

شكل ()4

شكل ()2

شكل ()5

شكل ()3

شكل ()6

﴾ (عبس)24:
قال تعالى ﴿ :
هذه اآلية الكريمة دعوة من العلي القدير لبني البشر كي يوجهوا أنظارهم إلى طعامهم ،فيتأملوا
أصناف المآكل وأنواعها وأشكالها وألوانها.
في هذا اآلية تأتي حكمة المولى عز وجل لدفع البشر إلى دراسة وتحليل أشكال العناصر للوقوف
على أسرارها والتعرف على دقائق نشأتها .وهانحن نستجيب لهذه الحكمة بالمشاهدة المتعمقة لنسبح
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فن طباعة اإلستنسل

بحمده وشكره في كل مرحلة من مراحل دراستنا للعناصر الطبيعية ،سواء أكانت لهيئتها أم تفاصيل
أجزائها ،وذلك لالستفادة منها في تصميم وحداتنا الفنية التي تتناسب مع مجاالت التربية الفنية.
مــفـهــوم التـــصـمــيـم

عبارة عن ترتيب العمل الفني في تنظيمات جمالية تؤدي إلى تحقيق الوظيفة التي وضعت من أجلها.
الدراسة والتحوير للعناصر الطبيعية
أ  -الـدراســــــة :

هي الرؤية الفنية المباشرة القائمة على التأمل والتعمق
في عنصر ما في الطبيعة ،والبحث عن القيم الفنية والجمالية
والعالقات التشكيلية الموجودة بها باستخــــدام المجهر
أو العدسة المكبرة في الشكلين( .)8 ،7وتعتمد دراسة
العنصر على :
1ـ التأمل والتعمق بالرؤية الفنية المباشرة ،والبحث عن
عالقاتها الفنية في خطوطها وألوانها ،وأشكالها،
وأحجامها.
2ـ التعبير بالرسم عن العنصر المدروس بمالحظة كل
تفاصيله المختلفة.

شكل ()7

شكل ()8

ب  -التحـــــــوير :

تبسيط العنصر المدروس بعد تجزئته إلى عناصره التي
يتكون منها ،ثم اختيار عينة واحدة من الخطوط والمساحات
واأللوان المتكررة وإعادة صياغتها بطريقة جديدة ،وتعد
هذه العملية تبسيط ًا لكامل العنصر بجميع أجزاءه ،وهي ما
يعرف بالتحوير الكلي .شكل(.)9
39

شكل ()9

الوحدة الثالثة

من هنا نرى أن للطبيعة دور ًا فاع ً
ال يف ابتكار تصميامت
زخرفية ختدم العمل الفني ،الشكالن (.)11 ،10

شكل ()11

شكل ()10

نــشــــــاط

من خالل دراستك ملادة العلوم واستخدامك للمجهر يف املعمل املدريس استطعت التعرف
عىل اخلاليا ودراستها دراسة متكاملة ،ويمكنك تطبيق هذه الدراسة باستخدام املجهر أو املكبرّ
يف دراسة بعض العنارص الطبيعية وإدراك أدق التفاصيل فيها.
التطــــبـــــيـــق

اختاري أحد عناصر الطبيعة الموجود في البيئة المحيطة بك سواء أكان من أوراق النباتات أم ثمار
أي من العناصر الطبيعية األخرى ،وذلك لدراسته وتبسيطه ،للحصول على
الفاكهة أم الخضراوات أم ًّ
تصميم وحدة زخرفية جديدة تمثل التبسيط والتحوير للعنصر المغاير لشكله الطبيعي الذي يحتوي
على تكرار أشكال خطوطه ومساحاته ،مراعية إظهار القيم الفنية لتلك الخطوط والمساحات.
الخامة المستخدمة  :ورقة الرسم البيضاء (الكراس).
األداة المستخدمة  :قلم التحبير (القلم األسود) ،قلم رصاص.
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فن طباعة اإلستنسل

أسئلة تقويمية
س : 1وضحي القيم الفنية والجمالية من خالل دراستك إلحدى العناصر الطبيعية.
س : 2استخلصي أشكا ً
ال مبسطة زخرفية مبتكرة لمجموعة من العناصر الطبيعية بعد دراستك
التحليلية لها.
س : 3ورد في القران الكريم عدد من اآليات التي تدعونا للتعمق في رؤية الطبيعة وتأمل القيم
الفنية فيها  ،اذكري آيتين منها.
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فــن طبــــــاعـــة اإلســـــتنـــــسل STENSIL
تمــهــــــــيـد

نشأ فن الطباعة عند الصينيين ،على الرغم من أن الهنود هم أول من زاول هذه المهنة ،حيث كانوا
ينقشون نماذج من الزخارف بألوان زاهية كانت ومازالت محل تقدير وإعجاب النساءُ ،أطلق عليها
الحلل الوردية.
مـــفـهــوم طــبـاعة اإلســتنـــسل

هي إحدى أساليب الطباعة اليدوية التي تعتمد على تفريغ المساحات المرغوب طباعتها على خامة
رقيقة وعازلة كالورق وغيره ،شكل(.)1
تعريف اإلستنسل :

اإلستنسل عبارة عن صفيحة رقيقة من المعدن أو الورق المقوى أو المشمع ُتفرغ بفتحات تتناسب
مع التصميم المرسوم عليها سواء أكان من العناصر النباتية أم الهندسية أم الحروف.
نــشــــــاط

ابحثي مع معلمتك عن ماهية وأهمية عناصر الفن في التصميم الفني المبتكر.

سبق وأن درست أسس وقواعد التكوين في موضوع (تكوينات من الحروف الكوفية).
نــشــــــاط

حاولي مع معلمتك معرفة هذه األسس من خالل تعريف المفهومين لتعينك أثناء عمل
تصميم فني يصلح لطباعة اإلستنسل.
خطوات إعداد تصميم يصلح لطـباعة اإلسـتنــسل

 1ـ دراسة العنصر الطبيعي أو الصناعي ،شكل(.)1
 2ـ رسم تصميم جديد مستوحى من العنصر المدروس سابقا ،شكل(.)2
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فن طباعة اإلستنسل

 3ـ تجـزئة مكـونات التصميم إلى أجزاء مترابطـة بفواصل تسمى (فواصل التفريغ) ،مع مالحظة
ألاّ تكون رفيعة جد ًا كي ال تسمح بتداخل األلوان ،شكل(.)3

 4ـ نقل التصميم على ورق مقوى ،أو شريحة بالستيكية.

 5ـ تفريغ األجزاء المراد تلوينها من التصميم بواسطة المشرط()1مع مراعاة الدقة والحرص واإلتقان
عند التفريغ ،خاصة في تفريغ المساحات الصغيرة ،شكل(.)4

شكل ()1

شكل ()3

شكل ()2

شكل ()4

6ـ تتم عملية الطباعة بتسريب اللون من خالل الفتحات الموجودة على اإلستنسل كما يمكن أن
يستخدم اإلستنسل لمرات عديدة ،األشكال(.)7 ،6 ،5

شكل ()5

شكل ()6

( )1المشرط  :آلة حادة تساعد على التفريغ ،وله أنواع مختلفة.
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شكل ()7

الوحدة الثالثة

 7ـ تلوين التصميم بألوان مختارة من المجموعات اللونية المالئمة األشكال والتي تمثل تصميمات
مخـتـلـفـة لعناصر طبيعية تصلح لطباعة اإلستنسل .األشكال ( .)11 ، 10 ، 9 ، 8

شكل ()8

شكل ()9

شكل ()10

شكل ()11

أدوات طـــبـــــاعة اإلســـــتنـــسل

 1ـ المدق  :هو عبارة عن فرشاة خاصة لطباعة اإلستنسل ،لها شعيرات سميكة ومتساوية وتستخدم
بشكل رأسي لتوزيع األلوان على المساحات.
 2ـ اإلستنسل  :رقائق من البالستيك الشفاف.

 3ـ األلوان  :ألوان سميكة ومعتمة خاصة بطباعة اإلستنسل.
 4ـ المشرط  :سبق تعريفه( .صفحة .)43
 5ـ ألوان بخاخ  :عبوات رش ملونة.
 6ـ لباد  :قطعة من النسيج السميك.
 7ـ القلم  :قلم للرسم والتحديد.
 8ـ اإلسفنج  :قطعة من اإلسفنج (طبيعي أو صناعي) شكل(.)12
خــطـوات تنـفــيذ طـباعة اإلســتنـسل

شكل ()12

تتعدد طرق الطباعة باإلستنسل باختالف طريقة التنفيذ وفق ًا للخامات واألدوات وأساليب العمل.
 1ـ تجهيز طاولة الطباعة وتغطية سطحها بقماش اللباد والذي يساعد في امتصاص اللون الزائد.
 2ـ وضع اإلستنسل المنفذ عليه التصميم على الخامة المراد طباعتها.
44

فن طباعة اإلستنسل

 3ـ تثبيت اإلستنسل بالدبابيس أو الشريط الالصق.
 4ـ تلوين التصميم بألوان خاصة بطباعة اإلستنسل بناء على المجموعة اللونية المختارة ،باستخدام
األدوات الخاصة بطباعة اإلستنسل .مع استخدام األداة المناسبة :

المدق شكل( ،)13اإلسفنج شكل( ،)14البخ شكل(.)15

شكل ()13

شكل ()14

شكل ()15

 5ـ ترك السطح المطبوع حتى يجف تمام ًا.

 6ـ إذا كان السطح المطبوع من المنسوجات (ستارة ـ مفرش ـ وسادة) فإنه يفضل أن تمرر المكواة
عليه ألن ذلك يساعد علـى تثبيـت األلوان.

 7ـ لتنفيذ قطعة فنية جميلة من طباعة اإلستنسل ،يجب مراعاة الدقة ،واإلتقان ،بالصبر واألناة أثناء
تنفيذ جميع الخطوات السابقة.

مجـــــاالت التــوظــــــيـــف

 1ـ بطاقات التهنئة باألعياد اإلسالمية (الفطر ـ األضحى) والمناسبات السعيدة.
 2ـ أغلفة الكتب والمجالت.
 3ـ طباعة المنسوجات  ،الشكالن(.)17 ،16
 4ـ الطباعة على الجدار أو الحائط  ،شكل (.)18
 5ـ الطباعة على السيراميك ،شكل(.)19
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الوحدة الثالثة

شكل ()16

شكل ()18

شكل ()17

شكل ()19

 6طبع الشعارات واألعالم ،كما نشاهد ذلك في علمالمملكة العربية السعودية ،حيث طبعت عليه كلمة
التوحيد  :ال إله إال الله محمد رسول الله ،التي
تمثل الركن األول من أركان اإلسالم ،شكل(.)20
شكل ()20

التطــــبـــــيـــقـات

التطبيق األول :

أظهري مهارتك يف حتوير التصميم من الدرس السابق ؛ ليكون مناسب ًا الستخدامه يف طباعة اإلستنسل.
التطبيق الثاني :

دعي أناملك تقوم بإعداد اإلستنسل مراعية شروط السالمة.

التطبيق الثالث :

قومي بتطبيق خطوات طباعة اإلستنسل ،مستفيدة من أساليب التكرار ،وذلك بإخراج قطعة فنية ذات
قيمة جمالية و نفعية ،بأسلوب فني مبتكر.

أسئلة تقويمية
س :1ما الشروط التي يجب مراعاتها لتنفيذ قطعة فنية جميلة من فن طباعة اإلستنسل؟
س :2قومي بعمل فني مطبوع بطريقة اإلستنسل على أي سطح تختارينه ،مستعينة بخطوات
التنفيذ وما يصلح لها من خامات و أدوات.
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مجال الوحدة

الوحدة
الرابعة

التصميم والزخرفة
عنوان الوحدة

زخارف الفن الشعبي

أهــداف الـوحــدة
 -1تعدد بعض أساليب الزخرفة الشعبية.

 -2تشرح القيم الفنية والجمالية للزخارف الشعبية في األبواب
والحلي الشعبية.

 -3تعبر عما تحمله الزخارف الشعبية من قيم فنية.

 -4توضح القيم الجمالية من خالل العالقات والترابطات للقيم

الزخرفية في الحلي الشعبية.
 -5ترسم نموذج ًا مبتكر ًا لألبواب الشعبية.

 -6ترسم مجموعة من الحلي الشعبية.
 -7تبدي اهتمـــام ًا بالقيم الجمـــــالية التي تحتويها
الزخارف الشعبية.

األبواب الشــعـــبـية
تمــهـــــــيد :

ُتعد الفنون الشعبية من وسائل التعبري التي تعكس ثقافة الفنان
الشعبي الذي يكشف فيها عن أحاسيسه ومشاعره جتاه متطلبات احلياة
بأحداثها ومواقفها ،ملتزم ًا بتقاليده وعاداته التي يتعايش معها ،مؤكد ًا
لذاته باملشاركة الفاعلة يف حدود خرباته وإمكاناته التي تتسم بالبساطة
والتلقائية والتميز .شكل(.)1
شكل ()1
مجموعة من األعمال التراثية

السمات التشكيلية للفن الشعبي

 1ـ تحمل تعبيرات فطرية وتلقائية ،تتسم بالصدق واألصالة والحيوية.
 2ـ تتجه إلى سد االحتياجات النفعية.
 3ـ ترتبط بالبيئة الجغرافية والتاريخية ومظاهر الحياة االجتماعية.
 4ـ تعبر عن العادات والتقاليد المتوارثة عبر األجيال.
 5ـ تميل برموزها إلى التجريد والتبسيط اللذين ال يخضعان لقوانين أو مقاييس محددة.
مجاالت الزخرفة في الفنون الشعبية

 1ـ زخرفة جدران المباني وشرفات المنازل وأبوابها شكل (.)2
 2ـ زخرفة الحلي الشعبية شكل (.)3
 3ـ زخرفة األزياء الشعبية.
 4ـ زخـرفـة األدوات المسـتخدمة في الحياة اليــومية ،كاألوانـي
والسـالل وخـالف ذلك  ،الشكلين (.)5 ، 4
 5ـ زخـرفـة المصنوعات الشعبـية ،كأعمـال النســيج من  :كليـم
وسجاد ،أو الجـريد ،أو النحـاس ،أو الجـلود.
6نقش الحناء على األيدي واألرجل.48

شكل ( )2مباني شعبية

زخارف الفن الشعبي

شكل ( )3حلي شعبية

شكل ( )4بعض أعمال الجريد

شكل ( )5أواني شعبية

نــشــــــاط

تنوعت مجاالت الزخرفة في الفنون الشعبية .اجمعي صور ًا لهذه المجاالت ،ورتبيها في
كراسة النشاط ،واعرضيها على معلمتك.
األبــواب الشــعــبــية

نظرا الختالف المناطق في المملكة فقد كان
لكل منطقة أسلوب يميزها عن غيرها ،وتعتبر
ً
رموزا معمارية تدل
الزخارف على أبواب المنازل
على المنطقة التي تكون فيها.

أساليب الزخرفة على األبواب الشعبية :

شكل ( : ) 6
أ ـ التقسيم إلى مساحات متساوية ومتقابلة
والفصل بينها وتحديدها بشرائط بارزة.
ب ـ استخدام الخطوط والزوايا المتكررة التي
يحدث معها إيقاع متردد منتظم.
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شكل ( )6باب شعبي من مدينة أبها

الوحدة الرابعة

ج ـ إضافة بعض الحليات التي تتمثل في أشكال أنصاف دوائر مقببة ،وقد زخرفت أطرافها الدائرية
بخطوط حادة ومسننة ،متساوية في دقتها ونظام تتابعها.
د ـ استخدام األلوان المتباينة المتدرجة (البني الفاتح بدرجاته ،واألصفر بدرجاته) وتحديد
المساحات باللون األسود.
شكل ( : ) 7

أ ـ اســـتخدام المساحات المتقابلة التي تفصلها شرائط عريضة
بداخلها وحدات هندسية متتابعة.

ب ـ استخـــــدام األلوان التي تتمـــيز بالنقاء()1والوضوح
كاألحمر ،واألصفر ،واألخضر ،التي تعبر عن البهجة
والمرح والبساطة ونقاء السريرة.

ج ـ تلقائية التعبير التي تتضح في بساطة أشكال العناصر
وتجريداتها.
د ـ االلتـــزام بأشـــكال وحدات بعيـــنها لتكـــرارها في
أوضاع متغايرة.

شكل ()7
باب شعبي من مدينة أبها

شكل ( : ) 8

أ ـ استخدام طريقة
الحز ،وهو الحفر غير العميق ،الذي ينتج
ّ
عنه نقوش وزخارف شبه غائرة.
ب ـ استخدام الحفر الغائر ،إلحداث نقوش بارزة مجسمة
يطلق عليها (الحشوات).
ج ـ شغل المساحات بتحديدات لينة متداخلة وملتوية لملء
الفراغ بنظام وحساب دقيق ،وهي تتجه في أسلوبها إلى
الزخرفة اإلسالمية النباتية.
( )1نقاء اللون  :عدم مزجه بلون آخر.
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شكل ()8
باب شعبي من مدينة جدة

زخارف الفن الشعبي

د ـ االهتمام باإلطار الخارجي وتطعيمه بوحدات زخرفية متكررة ومتماثلة استخدمت فيها نفس
طريقة الحفر.
نــشــــــاط

قومي بتحليل العناصر الزخرفية الفنية والجمالية لألبواب الشعبية في الشكلين(.)10 ،9

شكل ( )10باب شعبي من منطقة الرياض

شكل ( )9باب شعبي من منطقة عنيزة

التطــــبـــــيـــق

تخيري أحد األبواب الشعبية لتقومي بتنفيذه على مساحة ورقة الرسم  ،مع مراعاة أساليب زخرفة
األبواب في فنوننا الشعبية.
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الوحدة الرابعة

أسئلة تقويمية
س : 1اذكري أساليب زخرفة األبواب الشعبية.
س : 2عبري بالرسم والتلوين عما تحمله زخارف األبواب الشعبية من قيم فنية في تكوين فني
متكامل.
س : 3لزخارف األبواب الشعبية قيم جمالية ،تحدثي عنها فيما ال يزيد عن خمسة أسطر.
س : 4عبر الفنان السعودي المعاصر عن الزخارف المتنوعة في األبواب الشعبية التي تختلف
باختالف مناطق المملكة .في الشكلين( )12 ،11نموذجان يمثالن األبواب الشعبية،
حللي نوعية الزخارف الموجودة في كل نموذج.

شكل ()21

شكل ()11
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الــحــــلي الـشــــعـــــــبـية
تمـــهـــــيد :

تتوفر في البيئة السعودية نماذج متعددة للصناعات والسلع الشعبية التي يتوارثها األبناء عن اآلباء
واألجداد ،وكل جيل يضيف إليها ما تحتاجه عملية التطوير من تنميق وتهذيب وزخارف ووسائل تنفيذ
ليواكب متطلبات العصر من الحداثة والجدة والتغيير .ولعل صناعة الحلي هي من أكثر الصناعات
وأوسعها انتشار ًا داخل مناطق المملكة ،بل وفي كافة بلدان العالم ،ولكنها تختلف في أشكالها من
بلد آلخر ،وعين الخبير تكشف عن المنطقة التي تمت فيها صناعة كل نوع ،من حيث ارتباطها بطبيعة
البيئة وبصمات طرقات الصانع.
القيم الفنية والجمالية في الحلي الشعبية
الخــــواتم :

وهي أكثر الحلي شيوع ًا ،و ُيلحظ فيها اهتمام
الصانع بالتوليف بين خامات المعادن المختلفة مثل
الذهب والفضة والحديد والبرونز وغير ذلك من
المعادن ،و التي قام بنقشها كما استخدم األحجار
الكريمة المصقولة التي انتظمت بين أصابع يديه
هيأها لها ،وليحيطها
لتسكن بداخل التجاويف التي ّ
طوع لها خامته المعدنية من
بزخارفه الدقيقة التي َّ
أجل حمايتها ،شكل(.)1
األســــــاور :

شكل ()1

﴾ (الحج )23 :
يقول سبحانه وتعالى ﴿ :
أخذت األساور الشكل الدائري الذي يتالءم ومعصم اليـد ،ومن أجل مراعاة الناحية الوظيفية
اهتم الصانع بمتانة هذا النوع من الحلي كي يضمن دوامه طوي ً
ال دون أن يلحقه أذى ،ثم قام بإضافة
طوق بها جسم اإلسورة ،مستخدم ًا األطباق المعدنية الدائرية والمختلفة
الزخارف المناسبة التي َّ
المساحات ليثبت بداخلها بعض الفصوص الملونة ،بالمينا واألحجار الكريمة ،شكل(.)2
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الوحدة الرابعة
الخالخيل :

هي عبارة عن أطواق معدنية مفرغة من الداخل حتى ال تكون ثقيلة ،ثم ثبت على إطاراتها الخارجية
كرات صغيرة محاطة أنصافها بِ ُأ ُط ٍر بارزه عبارة عن فصوص دقيقة متالحمة ،وعلى أحد جانبي كل كرة
ظهرت فتحة ُتشاهد منها كرة معدنية متحركة لكي ُتحدث بمجموع تحركاتها نغمات متالحقة مع
إيقاعات القدم المتتابعة مما يضفي عليها مسحة من الجمال ،شكل(( .)3وقد ُحرم لبسه عند وجود
﴾ (النور .)31 :

غير المحارم ) لقوله تعالى ﴿ :
األقـــــــراط :

من أقدم الحلي ،وأكثرها شعبية لدى النساء ،وال تزال مادة رئيسة للزينة ،وقد طرأت عليها تطورات
وتغييرات جمة في أشكالها ،وأحجامها ،وتراكيبها ،ومواد تكوينها ،كما في شكل(.)4

شكل ()3

شكل ()4

شكل ()2

األحــــزمــــة :

هي حلية تزين بها المرأة خصرها ،وتتميز بكثرة التفاصيل
والنقوش المختلفة ،شكل(.)5
شكل ()5

الــقــــالئــد :

هي حلية تزين صدر المرأة وتحيط بعنقها ،وقد تكون متدلية ،تنظم خرزاتها بخيط أو سلك بمدار
واحد أو أكثر ،وقد تتوسطها معلقات بأشكال مختلفة ،شكل(.)6
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زخارف الفن الشعبي

الخناقيات :

شكل ()7

شكل ()6

شكل ()8

وهي نوع من أنواع القالئد الضيقة تلتف حول العنق تمام ًا ،الشكالن (. )8 ،7
خصائص الزخرفة في الحلي الشعبية

 1ـ استخدام األشكال الهندسية كالمثلثات المتقابلة،
والمتبادلة ،والدوائر ،وأنصافها ،شكل(.)9
 2ـ التعبري عن املظاهر الطبيعية للبيئة املحيطة بالرموز الزخرفية
املبسطة ،كاجلبال والشمس والقمر واهلالل والنجوم
والسحب واملطر والربق وكف اليد والعني والضفائر
وعناقيد العنب ،شكل (.)10
 3ـ استخدام النقوش النباتية والهندسية ،والخطوط المستقيمة،
والمنحنية ،والمنكسرة ،والنقاط المتنوعة بأسلوب
زخرفي رائع تميز بالبساطة والتلقائية ،شكل(.)11

شكل ()9

شكل ()10
شكل ()11
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 4ـ استخدام الخرزات الفضية ذات األشكال واألحجام
المختلفة ،شكل(.)12
 5ـ استخدام فن المحببات كإحدى الطرق التقنية القديمة في
الصياغة ،شكل(.)13
 6ـ استخدام العنرب ،يف تشكيل اخلرزات ملختلف أنواع احليل
الشعبية ،وهو مادة لزجة تفرزها أشجار صنوبرية ألواهنا
تتفاوت بني األصفر الليموين إىل اجلوزي املائل للحمرة،
ومنه األسود ،شكل(.)14
 7استخدام أنواع متعددة من اخلرزاتاملصنوعة من األحجار الكريمة
مثل  :العقيق ،الفريوز ،الياقوت
وغري ذلك من األحجار.
نــشــــــاط

شكل ()14

شكل ()12

شكل ()13

اذكري أنواع وأسماء الحلي الشعبية الموجودة في المنطقة التي تعيشين فيها ،مع وصف
للزخارف الموجودة فيها.
التطــــبـــــيـــق

ارسمي مجموعة من الحلي الشعبية تتفق مع الطابع السعودي ،مراعية إبراز خصائص الزخرفة في
الحلي الشعبية.

أسئلة تقويمية

س :1اشرحي القيم الفنية للحلي الشعبية من خالل خصائصها الزخرفية.
س :2وضحي القيم اجلاملية من خالل العالقات والرتابطات للقيم الزخرفية يف احليل الشعبية.
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الوحدة

مجال الوحدة

األشـــغــال الــفــنــيــة

الخامسة

عنوان الوحدة

رؤى فنية بخامات متنوعة

أهــداف الـوحــدة
 -1توضح مفهوم فن التلصيق.

 -2تذكر الخصائص الفنية والجمالية في فن التجميع
والتركيب.

 -3تبتكر أعمال فنية جمالية باستخدام فن التلصيق وفن التجميع

والتركيب.
 -4تنفذ عم ً
ال مبتكر ًا بأسلوب فن التلصيق وفن التجميع والتركيب.
 -5تهتم بإخراج العمل الفني.

 -6تحرص على جمع معلومات عن فن التلصيق وفن التجميع
والتركيب.

رؤى فنية بفن التلصيق ()Collage
تمـهــــــــيد

تعتبر بيئاتنا لوحات ربانية رائعة أبدع الله تعالى في صنعها وتآلفها ،وتتمثل فيما يوجد فيها من
صحاري وسهول ووديان وتالل وجبال وكثبان رملية ،وما يتخلل ذلك من نباتات وحشائش برية
بأشكال وعناصر توفرت فيها القيم الفنية التشكيلية والجمالية التي يتذوقها اإلنسان وتكون مصدر ًا
يستلهم منه أفكاره وتصميماته وتطبيقاته العملية.
ويعتبر فن التلصيق أحد هذه األساليب الفنية المعاصرة التي يمكن أن تعبر عن رؤيتنا الفنية
لموضوعات من البيئة.
فن التلصيق ()Collage

عبارة عن أسلوب فني يقوم على تأليف
وتنظيم قصاصات الجرائد ،أو المجالت ،أو
األقمشة القديمة ،أو األسالك الرفيعة ،أو الرقائق
المعدنية ،أو غير ذلك من الخامات المستهلكة
مع بعضها البعض ،شكل( ،)1وهو أسلوب من
أساليب الفن التكعيبي التركيبي ابتكره مجموعة
من الفنانين العالميين التكعيبيين ،وفي مقدمتهم
«براك» و «بيكاسو».

شكل( )1لوحة كوالج للفنانة فاطمة وارس

الموضوعات التي يمكن تناولها باستخدام فن التلصيق

يعتبر فن التلصيق من الفنون التعبيرية السهلة والمسلية ،لذا يمكن تناوله بموضوعات مختلفة،
مثل  :الطبيعة الصامتة ،الطبيعة المتحركة ،الخط العربي ،الزخرفة بأنواعها وغيرها من الموضوعات
األشكال(.)4 ، 3 ، 2
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رؤى فنية بخامات متنوعة

شكل( )2لوحة (فن التلصيق) خط عربي

شكل ( )4لوحة (فن التلصيق)
للفنانة فاطمة وارس
شكل ( )3لوحة ( فن التلصيق ) للفنانة فاطمة وارس

خامات الورق المناسبة لفن التلصيق

يمكن استخدام مختلف خامات الورق مثل ( :ورق الجرائد ،ورق المجالت ،الورق الملون ،ورق
الكريشة) وغيرها من الخامات الورقية ،شكل(.)5

شكل ( )5أنواع من الخامات الورقية
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الوحدة اخلامسة
أشكال الورق المستخدمة في فــن التلصيق :

 -1األشكال الهندسية المنتظمة (كالدائرة والمثلث والمربع) ،شكل( أ ).
 -2األشكال غير المنتظمة (العشوائية).
* بالقص ،شكل (ب).
* بالتمزيق ،شكل (ج).

(ب)

(أ)

(ج)

خــطــــوات الـعـــمــل :

 1ـ رسم التكوين المراد تنفيذه.

 2ـ اختيار الخامات الورقية بألوان تتالءم مع الموضوع.

 3ـ قص الورق بمساحات منتظمة أو عشوائية حسب الرغبة.

 4ـ توزيع الصمغ على القصاصات الورقية بدقة وحرص.

 5ـ تثبيت القصاصات الورقية بطريقة متراكبة في المكان المالئم لها في التكوين المرسوم.

إن االستفادة من إمكانات الخامات الورقية يمنح العمل الفني قوة التعبير ويحقق فيه التآلف والتماسك.
لوحات من البيئة بفن التلصيق

ظهر تفاعل الفنان السعودي مع البيئة الصحراوية التي توحي ألواهنا بالصدق والرصاحة والوضوح،

فجاءت معاجلاته بفن التلصيق نقية ومبارشة ترمجت مشاعره جتاه هذه البيئة من خالل استخدامه ملالمس
َّ
غطت أسطح املساحات لتعطي تناغامت مقصودة تشري إىل انكسارات وانعكاسات األضواء والظالل
وأثرها عىل الرمال ،األشكال()8 ،7 ،6
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رؤى فنية بخامات متنوعة

شكل ()7

شكل ()6
لوحة ( فن التلصيق ) للفنانة فاطمة وارس

نــشــــــاط

شكل ()8

على مساحة 10×10سم استخدمي قصاصات ورق المجالت إلظهار التدرج اللوني الذي
تعرفت عليه سابقا.
التطــــبـــــيـــق

تخيلي منظرا من البيئة لي ً
ال تحت ضوء القمر أو نهار ًا تحت أشعة الشمس ،وسجلي تفاعالتك
باستخدام فن التلصيق مستفيدة من قصاصات أوراق المجالت.

أسئلة تقويمية

س :1وضحي مفهوم ُ
الك ّ
الج.
س :2تخيري إحدى اللوحات من األشكال ( ،)4 ،3 ،2 ،1ثم حلليها مبينة األثر الجمالي
الذى أحدثه فن التلصيق.
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تراكيب من الفن الشعبي ()Assemblage
تمـهــــــيد :

لألعامل الفنية أهدافها الرتبوية املهارية التي هتتم بطبيعة الطالبات يف خمتلف مراحل أعامرهن،

وتساعد عىل حتقيق ذواهتن من خالل ما يكتسبنه من القدرة واملهارة عىل تطويع اخلامات التي يتناولنها،

ويقمن عىل تشكيلها وإدراك ما بينها من عالقات فنية تساعد عىل إظهار قيمها اجلاملية ،يثبتن فيها قدرهتن
عىل التذوق واالبتكار.

تعريف فن التجميع والتركيب ()Assemblage

يعتبر واحد ًا من فروع فن الشعب أو الفن الجماهيري الذي يتبع مدرسة (البوب آرت) ()Pob art

الذي يتجه إلى تأليف عمل فني يجمع بين مستويات مختلفة لعدد من العناصر بخامات متنوعة  ،بين
الواقعية والخيال في بساطة وإتقان.

الخصائص الفنية والجمالية لفن التجميع والتركيب

 1ـ عناصره واقعية لها صفة االنتشار الواسع بين جماهير
الشعب ،وتشمل العناصر الطبيعية والصناعية لتتم صياغتها
في أوضاع جديدة تتسم بالمغايرة واإلبداع ،شكل(.)1

 2ـ جمعه بين الواقع والخيال الراقي الذي ُيظهر الواقع في
ثوب جديد احتوته عوامل اإلثارة والتشويق ،شكل(.)1

 3ـ استمداد ألوانه من ألوان البيئة الشعبية المتسمة بالصراحة
والوضوح ،وتأتي وظيفة الخيال لتعيد تنظيمها في انسجام

داخل المساحات المتكررة والمتغايرة في تنسيقها وتتابعها،
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شكل()1
لوحة للفنان ماكس آرنست

رؤى فنية بخامات متنوعة

وتداخالتها المرنة إلظهار المعاني التي
تترجم المشاعر الوجدانية التي نسجها

الخيال ،شكل(.)2

أســــس فـن التجميع والتركيب
 - 1الخامات واألدوات :

شكل()2
لوحة للفنان عبد العزيز الضامن

رضورة حتديد طبيعة اخلامات وطرق

استخدامها يف بناء الشكل املجمع (املركب) .فكلام

اتسعت معرفة املنفذ بإمكانات اخلامة وطرق معاجلتها أدى ذلك إىل ازدياد أفكاره التخيلية وقدرته عىل
االبتكار والسيطرة عىل اخلامة ،ألن لكل خامة حدودها وإمكاناهتا ونواحي قصورها الطبيعية.
 - 2الشكل واألرضية :

الشكل واألرضية مها أساس كل عالقات الرتكيب واإلنشاء يف التكوين ،وقد يعترب أحيان ًا الشكل

هو العنرص اإلجيايب ،واألرضية هي العنرص السلبي .حيث إن
الشكل يمثل العنرص األسايس املراد التعبري عنه ،يف حني أن
األرضية متثل املحيط املالئم الذي يتناسب مع الشكل ويؤكده.
 - 3التنوع :

هو التغيير المتناغم سواء في عناصر التركيب للعمل الفني،

أو التغيير في الخامات المستخدمة ،أو التغيير في توزيع عناصر

التركيب للعمل الفني المراد ابتكاره  ،شكل(.)1()3

شكل()3
لوحة للفنان عبد العزيز الضامن

( )1الفنان/عبد العزيز الضامن ـ ولد بجزيرة تاروات في المنطقة الشرقية عام 1963م ـ بكالوريوس في التربية الفنية ،مشرف ثقافي بنادي النور
بسنابس ،المملكة العربية السعودية ـ أقام الكثير من المعارض الشخصية وشارك في الكثير من المعارض الخارجية.
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الوحدة اخلامسة
 - 4الملمس :

تعبير يدل على الخصائص السطحية للمواد ،ويختلف ملمس
كل سطح عن اآلخر ،وتصنف مالمس السطوح من حيث الدرجة
إلى مالمس ناعمة ،ومالمس خشنة ،ومالمس منتظمة ومالمس
غير منتظمة ،شكل(.)4
نــشــــــاط

أعيدي مشاهدتك ملحتويات اللوحات يف األشكال(،1
 ،)4 ،3 ،2لتحليل ما تتضمنه من القيم الفنية واجلاملية يف
ضوء مفهومك عن فن (التجميع والرتكيب) من حيث :
أ ـ توزيع العنارص بمساحاهتا وأحجامها عىل مستويات
األبعاد الثالثة.
ب ـ استخدام األلوان يف تناسقها وتدرجها.
ج ـ الشكل ودور األرضية يف إظهاره.

شكل ()4
لوحة للفنان عبد العزيز الضامن

التطــــبـــــيـــق

ابتكري أعما ً
ال فنية جمالية بخامات البيئة ،مستوحاة من الفن الشعبي ،من خالل مفهومك لفن
التجميع والتركيب.

أسئلة تقويمية

س :1اذكري الخصائص الفنية والجمالية لفن التجميع والتركيب.
س :2ابتكري أعما ً
ال فنية جمالية بطريقة التجميع والتركيب ،مستخدمة خامات البيئة المستوحاة
من أعمال الفن الشعبي.
س :3اجمعي معلومات عن فناني التجميع والتركيب السعوديين وأعمالهم .واحرصي على
وضعها في كراسة النشاط.
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بيان المصادروالمراجع العلمية
المــصـــادر :

 1ـ القرآن الكريم.

 2ـ تفسري القرآن العظيم ـ 1402هـ ـ 1982م ـ دار املعرفة للطباعة و النرش ـ بريوت لبنان.

 3ـ صحيح البخاري ـ 1412هـ ـ 1992م ـ الطبعة األوىل ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان.
 4ـ صحيح مسلم ـ 1413هـ ـ 1992م ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان.

املراجع العربية :

 1ـ البابا ،كامل ـ روح اخلط العريب ـ 1983م ـ دار لبنان ـ الطبعة األوىل.

 2ـ بوشادر ،فيليب ـ رحلة فن السرييالية إىل االسترشاق ـ 1985م ـ تبجرفيكا ـ إيطاليا.
 3ـ حبش ،حسن قاسم ـ اخلط العريب الكويف ـ دار التعليم ـ بريوت ـ لبنان.

 4ـ خليل ،عبدالرؤوف حسن خليل ـ متحف عبدالرؤوف حسن خليل ـ 1405هـ ـ الطبعة األوىل.

 5ـ مخيس ،محدي ـ التذوق الفني ودور املستمع ـ 1975م ـ املركز العريب للثقافة والفنون.

 6ـ داود ،مايسه حممد ـ الكتابات العربية عن اآلثار اإلسالمية ـ 1999م ـ النهضة املرصية ـ القاهرة ـ ط.1

 7ـ دشاش ،أحمد عايش ـ محمد حاتم حسين ـ حسين علي شريف ـ الخط العربي في التراث اإلسالمي ـ 1986م ـ وزارة
المعارف ـ الرياض.

 8ـ الرزوق ،حممد عبدالعزيز ـ الفنون الزخرفية اإلسالمية قبل الفاطميني ـ 1974م ـ مكتبة انجلو املرصية.
 9ـ رياض ،عبدالفتاح ـ التكوين يف الفنون التشكيلية ـ 1972م ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ الطبعة الثالثة.

 10ـ سعد ،مصطفى ـ الرتاث اإلسالمي إلحدث الطرق لتعليم فن اخلطوط العربية والزخارف اإلسالمية ـ املكتبة القومية
احلديثة ـ مرص.

 11ـ السليم  ،حممد موسى ـ اآلفاقية ـ 1413هـ ـ الذهبية ـ الرياض ـ الطبعة الثانية.

 12ـ الشال ،عبدالغني النبوي ـ مصطلحات يف الفن و الرتبية الفنية ـ عامدة شؤون املكتبات ـ جامعة امللك سعود بالرياض.

 13ـ الضامن ،عبدالعظيم حممد ـ احلركة التشكيلية يف املنطقة الرشقية ـ 1416هـ ـ مكتبة امللك فهد الوطنية.

 14ـ طالو ،حمي الدين ـ الفنون الزخرفية اإلسالمية ـ 1997م ـ دار دمشق ـ ط 5ـ ج.5
 15ـ طالو ،حمي الدين ـ الفنون الزخرفية اإلسالمية ـ 1982م ـ ج.1
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 16ـ عبداحلليم ،فتح الباب ـ د.أمحد حافظ رشدان ـ القصيم يف الفن التشكييل ـ 1984م ـ عامل الكتب ـ القاهرة ـ الطبعة األوىل.
 17ـ عطية ،د.حمسن حممد ـ تذوق الفن أساليب التقنيات املواهب ـ 1995م ـ دار املعارف ـ مرص.

 18ـ عطية ،د.حمسن حممد ـ القيم اجلاملية يف الفنون التشكيلية ـ 2000م ـ دار الفكر العريب ـ الطبعة األوىل ـ مرص.

 19ـ عالم ،نعمت اسامعيل ـ فنون الغرب يف العصور احلديثة ـ دار املعارف ـ مرص.

 20ـ عيل ،أمحد رفيقي ـ التذوق و النقد الفني ـ 1998م ـ دار املفردات للنرش والتوزيع ـ الطبعة الثانية.

 21ـ فتيني ،عبداهلل عبده ـ مجالية اخلط العريب الكويف ـ 1414هـ الطبعة األوىل ـ مكة املكرمة.

 22ـ فضل ،حممد عبداملجيد ـ الرتبية الفنية ـ مداخلها و تارخيها و فلسفتها ـ 1416هـ ـ عامدة شؤون املكتبات جامعة امللك
سعود بالرياض.

 23ـ املحسن ،عبدالقادر فضل أمحد ـ كتيب عن معرض اخلط (تراث الكامريا امتداد) ـ املركز السعودي للفنون التشكيلية.

 24ـ مغريب ،حممد عيل ـ مالمح احلياة االجتامعية يف احلجاز ـ 1402هـ ـ دار هتامة للنرش و التوزيع ـ جدة.
 25ـ املهدي ،عنايات ـ زخرفة القامش يدوي ًا ـ 1990م ـ مكتبة ابن سينا ـ القاهرة ـ ط.1

 26ـ املهدي ،عنايات ـ فنية الزخرفة (الفرعوين ـ االشوري ـ البدائي) ـ مكتبة ابن سينا للنرش والتوزيع.
 27ـ النجدي ،د.عمر ـ 1996م ـ اهليئة املرصية العامة للكتاب ـ القاهرة.
 28ـ نجيب ،رال عصام ـ تاريخ الفن ـ 1997م ـ ج.2

الدوريات :

 1ـ إمارة مكة املكرمة ـ جدة تاريخ وحضارة ـ 1420هـ ـ دار امللك ـ جدة.

 2ـ جمموعة من املتخصصني ـ املوسوعة العربية ـ 1416هـ ـ مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع ـ الرياض ـ الطبعة األوىل.

 3ـ وزارة املعارف ـ العلوم ـ الصف األول متوسط ـ 1419هـ ـ املطابع األهلية – الرياض .
املراجع األجنبية :

1- Abha Bilad Asir – Nura bint Muhammed Al-saud. Al-Jawhara muhammed Al-Anqari -madeha.

2- Pesain Stensil – Caroline green.

3- Stencil it Simply – Susan Goans Drigger – 1999 – printed in U.S.A.
4- The Complete Stenciler – Jane Gauss – 1997 – printed in U.S.A.
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