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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل الرسول األمني خاتم الرسل والنبيني سيدنا حممد صىل 
اهلل عليه وسلم .

يشهد العامل تطورًا هائاًل يف العلم واملعرفة والفنون البرشية بشتى جماالهتا البرصية، فكان من آثار تطور 
املفاهيم الرتبوية والتعليمية لتدريس مادة الرتبية الفنية، فأصبحت هذه هتدف إىل صقل السلوك مجاليًا لبناء 
شخصية الطالبة من مجيع جوانبها من خالل قوام معريف متكامل إلثراء الرؤية الفنية واجلاملية واكتساب قيم 

ومفاهيم ومهارات متعددة يف جمال الفن .
فيها  يتم  دراسية  وحدات  خالل  من  اهلدف  هذا  حيقق  املتوسط  الثالث  للصف  الفنية  الرتبية  وكتاب 
دراسة بعض جماالت الرتبية الفنية دراسة متكاملة تذوقية ونقدية ومجالية وتارخيية وإنتاجية، وقد تضمن 

الكتاب الوحدات التالية :
للفنون  تعبريي  الصامتة كمجال  الطبيعة  املفاهيم حول  الوحدة بعض  تناولت هذه   : األوىل  الوحدة 
املعارصة، باإلضافة إىل قيمها الفنية واجلاملية، كام تناولت بعض النظريات التي توضح هذا املجال التعبريي 

مع دراسة للقواعد واألسس التي يعتمد عليها .
الوحدة الثانية : تضمنت جمااًل آخر يف تراثنا الشعبي كحرفة من احلرف وهو نسيج اخلوص وتناولته 
بتعريفه وطرق إعداده وخطوات نسجه وأساليب تلوينه لإلحاطة برتاث جمتمعنا وتقديره وتقدير صناعه .

الوحدة الثالثة : تناولت جمااًل آخر من تراثنا اإلسالمي يف أعامل اخلشب، وبعض جماالت تشكيله مع 
دراسة القيم الفنية واجلاملية، وأساليب متنوعة لتشكيل اخلشب مع عرض ألدواته وخاماته ومبتكراته .

الفنية  وأساليبه  تعريفه  مع  »الباتيك«  طباعة  وهو  الطباعة  يف  فنيًا  جمااًل  تناولت   : الرابعة  الوحدة 
والتجهيزات الالزمة إلنتاج  قطعة مطبوعة . 

إن هذا الكتاب حياول تدعيم ثقافتك الفنية من خالل املعارف واملفاهيم املتنوعة، وعرض جمموعة من 
الصور لدعم ثقافتك البرصية ولتحقيق أهداف الرتبية الفنية فال بد  من االهتامم بتطبيق حمتواه سواء كان 
املزيد من  الذي تدرسيه . راجني لك  أو تطبيقات مبارشة عن املجال  أنشطة تعلم ذاتية  ذلك عىل صورة 

التقدم والنجاح.
                                                                                                            

الـمــقـــــــــدمـــة
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مجال الوحدة

الر�سم والتلوين الوحدة 
عنوان الوحدةاألولى

تكــوينات لونيــة

-1 تقارن بني مفهوم الطبيعة الصامتة والطبيعة املتحركة.

ف نظرية الواقع املرئي. -2 تعرِّ

-3 تعدد قواعد الرسم.

-4 تعرف مفهوم اخلداع البرصي. 

-5 ترشح اخلصائص الفنية لفن اخلداع البرصي. 

-6 جتيد تقنيات الرسم باأللوان املائية ملوضوع من الطبيعة الصامتة. 

-7 تظهر أمهية الضوء والظل يف إبراز العنارص باستخدام قلم الرصاص. 

-8 تطبق اخلداع البرصي بإحدى التقنيات الفنية. 

-9 تقيم املعاين اجلاملية ملوضوعات الطبيعة الصامتة. 

أهــداف الـوحــدة
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الـطــبـيــعة الـــصـــامــتـــــة

     ختتلف الطبيعة الصامتة عن الطبيعة املتحركة بأهنا تصور كل اجلوامد التي ال حياة فيها مثل األدوات 
واألواين بأنواعها ومجيع الثوابت من حولنا ، أما الطبيعة املتحركة فتصور مظاهر الطبيعة من حولنا مثل : 
األشجار والبحار والسحب وقد كانت الطبيعة الصامتة وال تزال مصدر املوضوعات التقليدية للفنانني ، 
فهي تتيح للفنان اختيار املوضوعات التي يريدها ، ويمكنه بالتايل تنسيقها يف مساحة حيددها حسب ذوقه ، كام 

يمكنه حتديد األشكال واأللوان ، كام يف شكل )1، 2 ( .

: )stillife( مفهوم الطبيعية ال�سامتة

شكل )1( : طبيعة صامتة للفنان حممد بامسلم

القيم الفنية واجلمالية لفنون الطبيعة ال�سامتة :

شكل )2( : طبيعة متحركة للفنان أمحد األعرج

-1 العمل عىل تنمية الرؤية البرصية واجلاملية إلدراك النظم واإليقاعات اخلطية، والتوافقات اللونية، 
والتنوعات يف امللمس والكتل واألشكال ، واإلحساس هبا كوحدة مجالية تشعرنا باملتعة النفسية. وهذا ما 

يـدعـونا إليه سـبحـانه وتعـاىل يف كتابـه الكـريم }
}

                    ) الغاشية :-17 20 ( .

-2حماكاة العنارص وبقاء الصور العقلية وتفاصيل األشياء من خالل ملكات عديدة ، منها : املالحظة 
وتدريب العني عىل متييز أسطح املجسامت ، وإدراك أبعادها ، ونسب العنارص ذات البعدين .
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تكوينات لونية

-3 العمل عىل تنمية املهارة يف رسم النامذج واخلطوط  بأنواعها 
واجتاهاهتا وسامكاهتا للوصول إىل املطابقة املحكمة  مع اتباع قواعد 

املنظور كام يف لوحة الفنان » فؤاد الزيبادي « شكل )3(.
الصامتة  الطبيعة  مواضيع  عن  الفنانني  من  العديد  عرب  وقد 
واهتموا هبا، ومنهم: الفنان»جورجيومور آندي«، فقد ختصص يف 
تصوير الطبيعة الصامتة واجلامدات وشيدت له لوحات كاملة حتتوي 
أشكاهلا.  بني  منسجمة  روابط  يف  بتنسيقها  قام  وأواين  أقداح  عىل 
ويعترب الفنان »هنري ماتيس« يف مقدمة مصوري احلقيقة املرئية أو 

الطبيعة الصامتة، كام عرب عنها الفنان » بول سيزان «، شكل )4(.
شكل )3( :  لوحة للفنان فؤاد الزيبادي

شكل )4( : لوحة للفنان بول سيزان

نظرية الواقع المرئــي :

تطور تصوير الطبيعة الصامتة ، الذي يعتمد عىل نقل 
الطبيعة بمظاهرها املختلفة نقاًل حرفيًا ، وهذا النقل يقوم 
عىل نظرية الواقع املرئي املتمثلة يف أنه )ال فرق بني جسم 
وأصبح  العقل(،  يدركها  التي  وصورته  املرئي  اليشء 

أسلوبًا انتهجه عدد من الفنانني ، وانحرصت أعامهلم يف العنارص اجلامـدة ، كام أثار موضوع نقل الواقع 
املرئي اهتامم كثري من الفنانني السـعوديني فعربوا عن موضوعات الطبيعة الصامتة ، منهم : الفنان حممد 

السديري، شكل )5(، والفنانة نوره بنت بدر، شكل )6(، والفنان فهد الربيق ، شكل )7( .

شكل )7( : لوحة للفنان فهد الربيقشكل )6( : لوحة للفنانة نوره بنت بدرشكل )5( : لوحة للفنان حممد السديري
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الوحدة األوىل

قواعد ر�سم مو�سوعات الطبيعة ال�سامتة :

يعتمد رسم الطبيعة الصامتة عىل إدراك العنارص وفهم حقائقها فهاًم جيدًا ونقل عنارصها وتفاصيلها 
بدقة بعد ترتيبها وترمجتها بحس وذوق الفنان وهذا يتوقف عىل اتباع اخلطوات التالية:

-1اختيار املو�سوع :

يشرتط حسن اختيار عنارص املجموعة 
بحيث يوجد بينها تآلف وتناسق يف ألواهنا 

وأحجامها ومالمسها، شكل )8(. 

-2 التكوين : 

العنارص  القدرة عىل الصياغة وترتيب  هو 
عنرص  من  تنتقل  العني  جيعل  متناسق  كيان  يف 
إىل آخر دون ملل، مع مراعاة البساطة والوحدة 
ويتم  االهتـامم،  ومركـز  والتـوازن  والعمق 
األجزاء  بعض  تقدم  بينهم من خالل  التنسيق 
عىل البعض اآلخر، وأن ختفي العنارص األمامية 
جزًءا من اخللفية، بحيث يكون العنرص اهلام يف 

مكان بارز من اللوحة، شكل )9( .

-3الزاوية :

يفضل اختيار زاوية مناسبة وُبْعٍد ووضع 
معني ، حيث يراعى فيه املسافة ، فال تكون 
قريبة أو بعيدة فيفقد املوضوع بذلك تفاصيله 
املثرية ، وقد اتفق الفنانون عىل أن يقف املرء 
الذي  النموذج  ارتفاع  أمثال  ثالثة  بعد  عىل 

يريد رسمه ، شكل )10( . 

شكل )8( : لوحة للفنانة حنان محدان

شكل )9( :
لوحة للفنان سعد العبيد

شكل )10( :
لوحة للفنان حممد املصيل
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تكوينات لونية

التناسق  اجمعي صورًا لمجموعة من العناصر الطبيعية الصامتة، ونظميها على ورقة مراعية 
بين األشكال واأللوان واألحجام والتكوين السليم.

نــشــــــاط

-4 االتزان واالن�سجام :

يظهر املوضوع متزنًا إذا كانت عنارصه موزعة 
مع  أجزاؤه  وتتناسب  ومنسجاًم   ، متعاداًل  توزيعًا 
الضوء  أو  املالمس  توزيع  البعض سواء يف  بعضها 
أو اللون أو املساحات ، فإذا كانت املجموعة طولية 
وإن   ، الرسم  ورقة  بطول  الرسم  يكون  أن  فيجب 
بعرض  الرسم  فسيكون  عرضية  املجموعة  كانت 

الورقة ، شكل )11(.  

شكل )11(

تنسيقها  بعد  العنارص  تفاصيل  لنقل  ؛  واخلامات  األدوات  استخدام  يف  األداء  مهارة  هي  التقنية 
وظالهلا  ونسبها  وارتفاعها  وأبعادها  أحجامها  بني  الصحيحة  التشكيلية  العالقات  وإجياد   ، وتنظيمها 
وصفاهتا البرصية األخرى، وخصائصها السطحية من مالمس وخطوط وألوان وأضواء إلظهار الشكل 

بدقة ، مع مراعاة اآليت :

تقنيات الر�سم يف الطبيعة ال�سامتة :
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الوحدة األوىل

-1طريقة االإم�ساك بالقلم : 

عليه  القبض  وعدم   ، بخفة  القلم  إمساك  عىل  أ-احلرص 
بشدة.

ب-هتيئة وضع القلم ، لتحريكه بسهولة حسب ما يتطلب 
اجتاه التظليل والرسم .

ج -وضع هناية القلم يف راحة اليد، بحيث تكون األصابع 
وضع  يف  تكون  أن  ويمكن   ، القلم  قمة  عىل  األربعة 
تثبيت  مع   ، متنوعة  زوايا  عىل  أو   ، الورقة  عىل  رأيس 
اليد عند رسم اخلط الرفيع والتفاصيل الدقيقة، انظري 

شكل )12( .
وتتدرج أقالم الرصاص ما بني الصالبة والليونة وتصنف 

كام ييل : شكل )13(
7B - - - - - - 4B - 3B - 2B : أ- األقالم الطرية

    2H - H - F - HB - B - 3H : ب- األقالم املتوسطة
    4H -- -  - - - 7H - 8H -9H : ج- األقالم الصلبة

-2 املنظور ) طريقة االإ�سقاط املركزي (

لشكل  واضحة  فكرة  يعطي  الذي  املجسم  الرسم  هو 
اجلسم اخلارجي ويبني تكوينه وعالقة أجزائه بعضها ببعض، 
يستخدمه  الوصفية،  اهلندسة  فروع  من  فرعًا  املنظور  ويعترب 
املهندس والفنان يف التعبري عن لوحاته بشكل توضيحي جمسم 
كام هو يف الطبيعة وتأخذ األشياء فيها أشكااًل هندسية، منها : 
املربع ـ البيضاوي ـ الدائري ـ املثلث ـ املكعب ـ األسطواين 
هنديس. شكل  من  أكثر  من  مركب  وبعضها  املخروطي،  ـ 
ثم  العام،  الشكل  بتخطيط  البدء  للرسم هي  الطرق  وأسهل 

االنتقال للتفاصيل بعد ذلك، شكل )14(.

شكل )12(

شكل )13(

شكل )14(

)جـ()ب() أ (
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الغاية من درا�سة المنظـور :

سطح  عىل  األشياء  رسم  يف  الغاية  هذه  تتمثل 
مستو ثابت رساًم دقيقًا يعرب عن أشكاهلا وأبعادها؛ 
وضع  احلقيقة يف  كام هو يف  للجسم  لتعطي صورة 
حجاًم  األكرب  فاألشكال   . معني  بعد  وعىل  معني 
إىل  باملقارنة  اللوحة  يف  متقدمة  تبدو  قربًا  واألكثر 
كلام  العلوية  السطوح  وتصغر   ، البعيدة  األجزاء 
اجلانبية  السطوح  وتكرب   ، األفق  خط  من  اقرتبت 

كلام ابتعدت عن خط األفق ، شكل )15( .

-3ا�ستخدام حماور التناظر : 

عامودي  خط  عىل  ُتعنينَّ  أفقية  خطوط  هي 
خمتلفة املساحات تعترب أبعاد الشكل ، ليسهل تقدير 
حجمه وشكله ، وقبل الرسم جيب أن يراعى وضع 
 : النظر  ملستوى  بالنسبة  يراد رسمها  التي  العنارص 

شكل )16(. 
الدائرية  األشياء  فوهات  عىل  ذلك  وينطبق 
واألسطوانية الشكل، بحيث نالحظ ضيقها أو اتساعها 

كلام اختلفت مستويات النظر ، شكل )17( . 

شكل )15(

شكل )16(

شكل )17(

فوق مستوى النظرحتت مستوى النظريف مستوى النظر
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ارسمي مجموعة من المجسمات الهندسية ) المكعب األسطواني، المخروطي، الكروي ( 
في تكوين، محققة قواعد الرسم للمنظور.

نــشــــــاط

-4 تاأثري الظل والنور :

     تتفاوت األجسام يف درجة عكسها للضوء ، فاألجسام ذات السطوح الداكنة متتص قدرًا كبريًا من 
الضوء وتعكس القليل منه . وهناك ثالث مناطق للظل والنور شكل )18( :

أ ـ منطقة شديدة الضوء ، وهي املقابلة للنور مبارشة .
ب ـ منطقة متوسطة الظل ، وهي الواقعة بني الظل والنور ، وتسمى منطقة الظل احلقيقي .

ج ـ منطقة الظل ، وهي املنطقة املظلمة ، وتسمى منطقة الظل اخليايل .

شكل )18(

فالظل إذن هو اجلهة الغامقة من لون اجلسم يقل الضوء فيها تدرجييًا وباجتاه معاكس للضوء ، حتى 
يصبح لونه غامقًا ، هذا الظل وهذا النور يتحققان يف لوحات الطبيعة الصامتة ، حيث يقوم التظليل مقام 
التلوين ، وُيظهر التدرج قيم الظل والنور من السواد إىل البياض وكمية شدة تدرج اللون من الفاتح إىل 

القاتم ، شكل )19(.

شكل )19(
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تكوينات لونية

و تتضح لنا كيفية حتقيق التظليل باالعتامد عىل 
سلم القيم اللونية الوارد  شكل )20( .

وترتبط تفاصيله ببعضها البعض ، لذا جيب أن 
يكون التظليل بخطوط تتبع معينات سطح الشكل 
اخلفيف  من  ونبدأ   ، جسم  كل  واستدارة  وتكوينه 
يف  وُيستخدم   ، الشديد  إىل  ثم  ومن  املتوسط  إىل 
إبراز التظليل القلم الرصاص أو الفحم أو الريشة، 

الشكالن )21 ، 22( 

شكل )20(

شكل )22(شكل )21(
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الوحدة األوىل

-5االألـــوان : 

-1 خُيتار ورق سميك ويرسم عليه املوضوع بخطوط خفيفة،شكل)23( . 
-2 ختتار األلوان املناسبة للموضوع،شكل)24( .

-3 ختتار أحجام الفرش املناسبة للمساحات يف املوضوع ،شكل)25(.

شكل )25( شكل )24( شكل )23(

-4 ُيبلل الورق باستخدام مشط مغموس يف املاء.
-5 تلون العنارص باأللوان الفاحتة مع ترك مكان 

الضوء بدون تلوين . 
-6 توضع الدرجات األغمق فاألغمق . 
-7 يتم التأكيد عىل أماكن الظل يف اللوحة . 

وحرص،  بدقـة  الخلفيـة  تلون   8-
بألوان  ألوانها  تختلط  ال  حتى 

العناصر . 
في  تجـف  حتـى  اللوحة  تترك   9-
مـكان بـعـيـد عـن الـتـيـارات 

الهوائيـة، شكل )26(. 

شكل )26(
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تكوينات لونية

األشكال  تكوينات  في  الخلل  أسباب  عللي  الخاطئة،  التكوينـات  من  مجموعــة  أمـامـك 
.)29 ، 28  ، 27(

نــشــــــاط

الـتطــبــيــقـات :

التطــبــيــق االأول :

ين جمموعة من األواين ، وقومي بتظليلها باستخدام أقالم الرصاص املالئمة .  كونَّ

التطــبــيـق الثاني :

وظفي تقنيات التلوين املائي التي درستها عىل جمموعة من الفواكه .

شكل )29(شكل )28(شكل )27(
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االأ�سئلة التقويمية

س1: أكميل الفراغ :

عرّب العديد من الفنانني عن موضوعات الطبيعة الصامتة ، واهتموا هبا عىل املستوى العاملي،  

مثل الفنان ............... أو عىل املستوى املحيل ، مثل الفنان ...............

س2: اعتمد النقل من الطبيعة الصامتة عىل نظرية معينة ، ما هذه النظرية ؟

س3: عريف املفاهيم التالية :

  أ- الطبيعة الصامتة.

ب- التكوين.

 ج- الظل.
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قال تعاىل: }                                                                                                             { )املؤمنون :78( 
السمع والبرص نعمتان من نعم اهلل اجلليلة عىل اإلنسان ، فبوجودمها وسالمتهام يكون الفرد مدركًا ملا حوله 

مميزًا حلقائق األمور املادية ، وهبام يتأمل اإلعجاز يف الكون واحلياة، قال تعاىل : }
                                                                                                                                            { ) النحل : 78( 

الـخـــداع الـبصــري

هي   ،» واألجسام  »األشكال  لألشياء  رؤيتنا 
العملية  هذه  ومتر  العني  هبا  تقوم  إدراكية  عملية 
بثالث مراحل متتابعة ، تبدأ بالنظرة الكلية للشكل 
يف  التدقيق  ثم   ، التأمل  مرحلة  تأيت  ثم   ، اجلسم  أو 
الصورة املرئية إلدراك ما هبا من عالقات وما تتميز 
األخرية  املرحلة  وهي   ، وصفات  خصائص  من  به 

من إدراكنا للمرئيات ، شكل )1(.

االإدراك الب�سري :

شكل )1(

ويعترب الفن البرصي أحد أبرز الفنون التي هتتم باملرئيات ودراسة خصائصها وصفاهتا الشكلية واخلروج 
من خالهلا إىل اإلبداع واالبتكار . فدرسنا السابق أحد الفنون التي تعتمد عىل اإلدراك البرصي ، وهو الطبيعة 
الصامتة . ودرسنا احلايل يقوم أيضًا عىل اإلدراك البرصي القائم عىل العالقات املتبادلة بني الشكل واألرضية ، 

ويطلق عليه فن اخلداع البرصي ، الشكالن )2، 3(.
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شكل )3(شكل )2( : لوحة للفنان فيكتور دي فازارييل

فـن الخـــداع الب�سري :

الفنان  يد  عىل  العرشين  القرن  منتصف  يف  ابتكر  فن  هو 
الفرنيس » فيكتور دي فازارييل «، ويقوم هذا الفن عىل نظرية 
واألرضيات  لألشكال  البرصي  باإلدراك  تتصل  علمية 
املتشاهبة يف خصائصها الشكلية ، كام أهنا تعتمد عىل خطوط 
باحلركة  الشعور  وأشكال جتريدية وتصميامت بحيث حتدث 

يف عني املشاهد ،شكل )4( .
 ،» op art  « الفن مصطلح األوب آرت  ويطلق عىل هذا 
واملقصود ب )op ( هو اختصار لكلمة » optical « بمعنى 

برصي ، و)art ( بمعنى فن ، شكل )5(.

شكل )4(  لوحة للفنان فيكتور دي فازارييل

شكل )5(  لوحة للفنان فيكتور دي فازارييل

اجمعي صورًا توضح بعض األساليب الفنية للخداع البصري.

نــشــــــاط
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اخل�سائ�ص الفنية لفن اخلداع الب�سري :

1ـ يمتاز هذا الفن بعالقات لونية متباينة ، كالتضاد اللوين الذي ينتج من اختالف واسع يف الدرجة 
 ، الفرعية  األلوان  األلوان األساسية من  القائم عىل مكمالت  اللوين  الكنه)1(،والتكامل  أو اختالف يف 

كاألزرق والربتقايل ، واألمحر واألخرض ، واألصفر والبنفسجي ، األشكال )6، 7، 8 ، 9(.

شكل )9(شكل )8(شكل )7(شكل )6(

2ـ تعتمد تكوينات اخلداع البرصي عىل اخلطوط املساحية واألشكال اهلندسية ذات العمق الفراغي .
3ـ متتاز عالقات العنارص املكونة للعمل الفني يف اخلداع البرصي بعالقة متبادلة ، وذلك لتساوي 

النسب يف األشكال واأللوان يف العمل بام حيدث إحساسًا بالتذبذب البرصي .
واالستقرار  باالتزان  يشعر  دقيقًا  هندسيًا  تكرارًا  اللونية  وتبايناهتا  واألشكال  اخلطوط  تكرار  4ـ 
والثبات تارة وباحلركة تارة أخرى،الحظي ذلك عىل األشكال )10، 11، 12(، وغريها من اللوحات 

املدرجة يف الدرس .

)1( كنه اللون : يقصد به أصل اللون وهو تلك الصفة التي نميز هبا بني لون وآخر، ونسميه بأسامئه التي ترتجم بالصفات، فنقول : هذا لون 
)بنفسجي ـ أزرق .....إلخ(.

شكل )12(شكل )11(شكل )10(
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القيم اجلمالية لفنون اخلداع الب�سري :

بالعني  يتجه  اخلط  أن  نجد   )13( لشكل  تأملنا  خالل  من  1ـ 
اليمنى  اجلهة  نحو  وينترش   ، األسفل  إىل  ويدفعها   ، األعىل  نحو 
اجتاهات  من  الناتج  املعني  لشكل  قطري  ويتجمع يف خط   ، واليرسى 
مرة  والثبات  واالتزان  باالستقرار  إشعارنا  مع   ، وانكسارها  اخلطوط 
وتبايناهتا  املتوازية  للخطوط  ، وكان  أخرى  مرة  باحلركة  وباإلحساس 
اللونية وانكساراهتا واجتاهاهتا املنظمة تنظياًم دقيقًا دور هام يف إحداث 

األشكال املعينة البارزة وما أوحته لنا من مشاعر وأحاسيس جتاهها. 

-2 نشعر باحلركة والتجسيم نتيجة انكسار اخلطوط املستقيمة يف نقاط 
معينة وتغري اجتاهها واختالف سمكها بني اخلطوط الرفيعة تارة والسميكة 

تارة أخرى ، مما يؤدي إىل تناغم حركي وإيقاع خطي ، شكل )14(.

-3 نشعر بالديناميكية واحلركة التصاعدية والتنازلية نتيجة انحراف 
اخلطوط املتعرجة ومتوجها يف أوضاع غري مستقرة ، مع اإلهيام باحلركة 

التموجية واختالف سمك اخلطوط واجتاهاهتا ، شكل)15(. 

الطولية  اخلطوط  تقاطع  من  نشأت  هندسية  مساحات  -4نشاهد 
والعرضية وتقارهبا وتباعدها ولدت إيقاعات حركية متموجة ، وأعطتنا 

إحساسًا بالربوز تارة والعمق تارة أخرى ، شكل )16(.

شكل )13(

شكل )14(

شكل )15(

شكل )16(
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اخلطوط  تكرار  من  نشأت  مساحات  -5نشاهد 
املتقاطعة املنحنية واملستقيمة اخلارجة من املركز يف اجتاهني 
باالنتشار  إحساسًا  أحدثت  دائرية  بحركة  متعاكسني 

والعمق كلام اجتهنا إىل مركز اللوحة ، شكل )17(.

الخداع  لفن  والفنية  الجمالية  القيم  بعدما عرفت   
في  الموجود  الفني  التصميم  حللي  البصري، 

الشكل)18(.

نــشــــــاط

االألـــوان يف اخلـــداع الـبـ�سـري :

شكل )17(

شكل )18(

تعتمد اللوحات الفنية القائمة عىل فن اخلداع البرصي عىل القيم 
اللونية التي تتصف بالتباين ، شكل )19(.

شكل )20(شكل )19(

التباين :

لونان  يتجاور  فعندما   ، تزيد من اختالف األلوان عن بعضها  عند جتاورها  التي  الظاهرة  تلك  هو 
خمتلفان يكون التباين هو الزيادة يف درجة االختالف بينهام ، وليس التباين مقصورًا عىل االختالف يف كنه 

أو أصل اللون ، بل قد يكون يف درجة اللون أو جيمع بني أصل اللونني معًا، شكل )20( .
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تتصل بالتباين ظاهرة تسمى ظاهرة االنتشار البرصي ، مثل :
-1املساحة الصغرية البيضاء عىل أرضيـة سـوداء
    تبدو أكرب من مساحتها احلقيقية ، شكل )21( .

بع�ص الظواهر العملية التي توؤكد حقيقة اخلداع الب�سري :

شكل )21(
عىل  تؤثر  بطرقة  تومض  والصفراء  البنفسجية  -2الرشائح 
البرص ، نظرًا ملا حيدث من اهتزاز برصي عندما يبدو اللونان وكأهنام 

يتعارضان ، شكل )22(.
-3 اخللط البرصي :  حيدث عندما يبدو لونان  وكأهنام يمتزجان ليكونا 
لونًا ثالثًا. يبدو اللونان األمحر والربتقـايل وكـأهنام يمتزجان لتكوين مربع 

أمحر ـ برتقايل وذلك عندما ينظر إىل الشكل من بعد ، شـكل )23(.
عىل  انعكاسه  ومدى  للصورة  التأثريي«)1(  »بالرتسب  اخلداع   4-
الرؤية يظهر من خالل تقاطع اخلطوط البيضاء ، فتظهر نقط سوداء ، وعىل 

العكس من ذلك ، فإن تقاطع اخلطوط السوداء ُيظهر نقطًا بيضاء )1( .
شكل )22(

شكل )23(
شكل )24 : ب (شكل )24 : أ (

)1( تفسري ذلك أن العني البرشية عاجزة عن التنقل بني لونني متعاكسني بسبب التباين الواضح بينهام. فسبحان اهلل.
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-1تقنية االألوان : مجيع األلوان متاحة لالستعامل باختالف 

 ، أحبار  أو  زيتية  أو  مائية  كانت  سواء،   ، الصنع  يف  أنواعها 
شكل)25( .

املصقولة،  الكانسون،  امللونة،  كاألوراق  -2 تقنية االأوراق: 

املحببة، الالصقة وما إىل ذلك، الشكالن )26 ، 27( .

تقنيات فن اخلداع الب�سري :

شكل )25(

شكل )27( : خداع برصي باألوراقشكل )26( : خداع برصي باألوراق

-3 تقـنية االأجهــزة احلـا�ســوبية :

مثل استخدام برنامج الفوتوشوب »photoshop« وما يامثله من برامج أخرى وهو برنامج تتم عليه 
معاجلة الصور والرسوم باستخدام احلاسب اآليل، ويمكن عمل إضافات به كاملالمس واألبعاد الثالثية 

واإلضاءة ، كام يمكن حذف بعض العنارص به وإنشـاء تصاميم جديدة، الشكالن )28 ، 29(.

 ابحثي في شكل )24 : أ ، ب( عن النقطة السوداء والنقطة البيضاء، وحددي الشكل الذي 
تظهر فيه النقطة السوداء، والشكل الذي تظهر فيه النقطة البيضاء.

نــشــــــاط
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الوحدة األوىل

بعدما عرفت تقنيات فن اخلداع البرصي ، اختاري إحداها لتطبيقها ، ُمراعية حسن تنظيم املساحات ، 
والدقة يف النسب ، ووضوح التباين يف تكوين أو تصميم فني مبتكر .

التطــبــيــق :

االأ�سئلة التقويمية

س1: اذكري ثالث خصائص فنية للخداع البرصي .
س2: اذكري ظاهرتني من ظواهر اخلداع البرصي.

شكل )29( شكل )28( 



مجال الوحدة

األشغال الفنية الوحدة 
عنوان الوحدةالثانية

الخوص في الفنون الشعبية

-1 تعدد منتجات اخلوص يف الرتاث الشعبي  .
-2 ترشح خطوات تلوين اخلوص . 

-3 توضح القيم الفنية واجلاملية يف منتجات اخلوص . 
التشكييل  الفنان  أعامل  يف  اخلوص  لتعبريات  الفنية  القيم  حتلل   4-

السعودي . 
-5 تنفذ منتجًا نفعيًا باخلوص بأحد أساليب تشكيله .

-6 تقدر العمل اليدوي ومن يقومون به . 

أهــداف الـوحــدة
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)3(

الن�سيج في الفن ال�سعبي

الحرف فــي الفـنون ال�سعبية :

ثقافة  حمتوى  يف  هامًا  مرفقًا  الشعبية  الفنون  ُتعترب 
الشعوب ، حيث ترتجم احلرف الشعبية مفاهيم األجداد 

وتنقل تراثهم عرب األجيال ، شكل )1( .
باحلرف  السعودية  العربية  اململكة  اشتهرت  وقد 
هبا  يقوم  من  عىل  ويطلق   » اخلصافة   « حرفة  مثل  الشعبية 
قدياًم يف  منترشة  اخلّصافة  حرفة  وكانت   » » خصاف  اسم 
املناطق التي يكثر فيها النخيل مثل املدينة املنورة والقصيم 

واملنطقة الرشقية ، الشكالن) 2 ، 3( .

النخيل من النباتات املعمرة ، وهو اخلامة األساسية للخصافة التي عرفها اإلنسان ، وقد ورد ذكره يف 
القران الكريم .
قال تعاىل : }

                                                                                           {  )األنعام : 99( .

شكل )1(

شكل )3( شكل )2(

)1( طلعها : زهرها.       )2( قنوان : عذوق.       )3( دانية : متدلية قريبة من املتناول.

)1()2(
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كما ورد في الحديث فضل ثمرة النخيل،َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َقاَل ] : ) َيا َعائَِشُة َبْيٌت الَ َتْمَر فِيِه ِجَياٌع 
َتْيِن َأْو َثاَلًثا ( رواه مسلم . َأْهُلُه َيا َعائِشُة َبْيٌت الَ َتْمَر فِيِه ِجَياٌع َأْهُلُه َأْو َجاَع َأْهلُه َقاَلَها َمرَّ

حرفة يدوية من احلرف والصناعات الرتاثية التي تعتمد 
يف صناعتها عىل خامة اخلوص الذي يؤخذ من سعف النخيل 

وينقسم إىل نوعني : 
بياضها ، وصغر  اللبة بنصاعة  لبة اخلوص ، وتتميز  االأول : 

حجمها ، وسهولة تشكيلها، شكل )4( . 
أكثر خشونة وطواًل،  ، وهو  العادي  النخيل  الثاين : سعف 

ويتحول إىل اللون األبيض نتيجة تعرضه للشمس ، ويمكن 
النباتات  بعض  من  املستخلصة  باأللوان  اخلوص  صبغ 
صناعية  صبغات  أو  والزعفران  الرمان  قرش  مثل  الطبيعية 

كالتي تستخدم يف طباعة املنسوجات ، شكل )5( . 

تعريف الخ�سافة :

شكل )5(

شكل )4(

خطوات تلوين الخــو�ص :

يتم تلوين اخلوص يدويًا كام ييل : 
-1 حترض األدوات الالزمة لعملية التلوين وهي : )إناء كبي ـ أصباغ ملونة ـ ملعقة خشبية للتقليب ـ 

قفاز ـ ملح لتثبيت اللون ـ اخلوص املراد صبغه ( ، شكل )6( . 
-2 تذوب الصبغة يف املاء وتقلب بامللعقة اخلشبية حتى تذوب متامًا ، شكل )7( . 

-3 توضع عىل النار ملدة مخس دقائق ويضاف إليها قلياًل من امللح . 
-4 ترتك حتى تربد قليال ، ثم ينقع فيها اخلوص املراد صباغته ، شكل )8( .

-5 حيرك اخلوص يف اإلناء بشكل دائري ويرتك بعض الوقت حتى يتم تشبعه بالصبغة متامًا ، شكل )9( . 
-6 خُيرج اخلوص من الصبغة ويعلق يف مكان عاٍل بعيًدا عن الشمس حتى جيف متامًا . 
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شكل )9(شكل )8(شكل )7(شكل )6(

اإعداد الخو�ص للت�سنيع :

عند تصنيع اخلوص ال بد من نقعه يف املاء لتليينه ، سواء كان خوصًا عاديًا أو ملونًا ، فالصبغة ال تزول 
تبدأ بعمل جديلة ، خيتلف  التي  التصنيع  ، وتطرية اخلوص تساعد عىل تسهيل تشكيله يف عملية  باملاء 
عرضها حسب نوع اإلنتاج ، وكلام زاد العرض زاد عدد أوراق اخلوص املستعملة ، وبعد صنع اجلديلة 

يستعان بإبرة عريضة وطويلة وخيط إلمتام تشكيل اخلوص .

اأدوات عمل الخو�ص :

هذه الصناعة تعتمد بالدرجة األوىل عىل اليدين، 
يف   ، تشاهدينها   ، ميسورة  فهي  العمل  أدوات  أما 

الشكل )10( ، وتتمثل يف اآليت :
اخلشب  أو  احلديد  من  صغرية  أداة  -1»مسلة« 

تساعد يف حياكة اخلوص .
-2 »املخاريط واملخارز« أدوات صغرية تساعد يف 

حياكة اخلوص وتقوم مقام اإلبرة.
»املخيط«  وهناك  األطراف  خلياطة  »ميرب«   3-

شكل )10(للخياطة بطريقة اجلدل .

2

3

5

1
4
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-4 مقص لقص األطراف وتسويتها .
-5حبال للمقابض واجلريد تستخدم كدعائم .

-6وعاء تغمر فيه أوراق النخيل .

اأ�ساليب ت�سكيل الخو�ص :

1 - الــجـــدل »الت�سفري« :

ع إىل رشائح وتضفر بعدة طرق كجدل عادي ، أو  يمكن أن ُتستخدم السعفة الكاملة ويمكن أن تقطنَّ
ضفرية ، أو ضفرية مائلة ، شكل ) 11 ، 12 ، 13 ، 14( .

شكل )14( : ضفرية مائلةشكل )13( : الضفريةشكل )12( : جدل عاديشكل )11(

وتكون الضفرية إما ثالثية وهي التي تستخدم فيها ثالث رشائح سعف . 

وفيام ييل وصف لطريقة الضفرية الثالثية : 

-1 نضع الرشحية رقم )1( فوق الرشحية رقم )2( .

-2 نضع الرشحية رقم )3( فوق الرشحية رقم )1( .

-3 نضع الرشحية رقم )2( فوق الرشحية رقم )3( .

وُنكرر نفس الطريقة حتى انتهاء الرشائح ، شكل)15( .

أو ضفرية رباعية وهي التي تستخدم فيها أربع رشائح .
شكل )15( : الضفرية الثالثية

1 2 3

ذكر في الدرس بعض األلوان التي استخدمها 
ألوانًا  اقترحي   . الخوص  لتلوين  الخصاف 

أخرى من البيئة المحيطة بك .
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طريقة ال�سفرية الرباعية : 

-1نضع الرشحية رقم )1( فوق الرشحية رقم )2( .

-2نضع الرشحية رقم )3( فوق الرشحية رقم )4( .

-3نضع الرشحية رقم )4( فوق الرشحية رقم )1( .

-4نضع الرشحية رقم )3( حتت الرشحية رقم )1( .
-5نضع الرشحية رقم )2( فوق الرشحية رقم )4( . وحتت الرشحية رقم )3( ، ونستمر حتى انتهاء الرشائح، 

شكل )16 : أ ، ب ، ج ، د( . 

1 2 3 4

شكل)16 : أ (
الضفرية الرباعية

شكل)16 : ب (
الضفرية الرباعية

شكل)16 : ج (
الضفرية الرباعية

شكل)16 : د (
الضفرية الرباعية

ال�سفرية اخلما�سية :

-1نضع الرشحية رقم )1( فوق الرشحية رقم )2و3( .

-2نضع الرشحية رقم )5( فوق الرشحية رقم )1و4( .
-3 نضع الرشحية رقم )2( فوق الرشحية رقم )3و5( .
-4 نضع الرشحية رقم )3( فوق الرشحية رقم )1و2( .

-5 وهكذا بالتبادل حتى انتهاء الرشائح ، شكل ) 17:  أ ، ب ، ج ، د( .

شكل)17 : د (شكل)17 : ج (شكل)17 : ب (شكل)17 : أ (

54321
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2 - الـنـ�سـيـج :

-1 انتقاء عدد من الرشائح املتساوية يف الطول والسمك لعمل السدى .
-2 اختيار رشائح من السعف وحلم خطوط السدى هبا بطريقة املرور فوق وحتت ، لكامل طول السـعفة حتى 

طرفها ، ويستكمل النسيج برشحية سـعف أخرى حتى انتهاء عملية النسج ، شكل )18: أ ، ب ، ج ( .

شكل)18 : ج (شكل)18 : ب (شكل)18 : أ (

-3الن�سيج امل�سلع :

هذه الطريقة تتطلب عددًا مزدوجًا من القوائم ) السداة ( ، ويتم اجلدل بإمرار رشائح السـعف) اللحمة ( 
حتت اثنني من القوائم ) السـداة ( ، ثم فوق السداتني التاليتني وهكذا، شكل )19: أ، ب، ج ( .

-4 اللـفـائـف » احلـواية « : 

طريق  عن  تثبيتها  مع  العيدان  رزمة  حوله  يلف  صلب  قلب  باستخدام  تتم   ، وجيدة  حمكمة  طريقة  هي 
اسـتخدام شـرحية من السعف يف حالة مرونتها ليسـهل احتواء العيـدان امللتفــة ، شـكل )20: أ، ب، ج ( .

شكل)19 : ج (شكل)19 : ب (شكل)19 : أ (
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-5طريقة اجلدل املزدوج : 

يتطلب اجلدل قصبات مستديرة ، بحيث ُيستخدم زوج من اللحمة جلدهلا حول السداة ، بحيث يمر أحدمها من 
فوق السداة واآلخر من أسفلها ، ثم يعكس اجلدل ليتبادل مكانتهام حول السداة التالية .شكل )21: أ،ب،ج( .

شكل)20 : ج (شكل)20 : ب (شكل)20 : أ (

شكل)21 : ج (شكل)21 : ب (شكل)21 : أ (

، وتسّعف حتى تصبح نحيلة ويسهل دفعها  الزائدة  ، تقص األطراف  النسيج  بعد االنتهاء من عملية 
داخل سطور النسيج بسهولة .

البدائل : بعد أن تعرفت عىل طرق وأساليب تنفيذ اخلوص ، يمكنك تطبيقها بخامات بديلة للخوص ، مثل 

القش ، شكل )22( ، أو الورق والكرتون ، شكل )23(، أو األعواد كام يف شكل )24( ، وغريها من اخلامات التي 
يمكن التعامل معها لتنفيذ أعامل نفعية شبيهة باخلوص، انظري األشكال ) 25، 26، 27، 28، 29 (.

شكل)24 (شكل)23 (شكل)22(
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شكل)27 (شكل)26 (شكل)25 (

شكل)29 (شكل)28 (

القيم الفنية والجمالية لمنتجات الخو�ص :

يتجىل إبداع الفنان الشعبي يف طرق صناعة اخلوص يف األساليب 
قد  فنجده  التنفيذ.  يف  والنظام  واإلتقان  والدقة  والبساطة  التلقائية 
خالل  من  للمنتج  اجلاملية  اجلوانب  الوظيفية  اجلوانب  مع  حقق 

الشكل واحلجم واإلضافات ، الشكل )30 (.

وعىل سبيل املثال أيضًا شكل )31(  سجادة من اخلّصاف تستعمل 
للصالة واجللوس ، ونجدها قد احتوت عىل مساحات مستطيلة نشأت 
اجليد  اإلخراج  إىل  باإلضافة   ، مسارات  هيئة  يف  اخلطوط  تقاطع  من 
والشعور بالتامسك من خالل التداخل والرتابط بني رشائح السعف. 

شكل)30 (

شكل)31 ( : سجادة للصالة
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ويف شكل )32( » خمرف« : زنبيل صغري جلني الرطب ، ونجده 
قد توفر فيه التناسق اللوين نتيجة تدرج اللون البني، مع إحياء بخطوط 
إغالق  مع  اخلطوط،  يف  وتداخل  متعرجة  بحركة  ظهرت  منكرسة 
حواف السلة من األعىل بشكل مضفر يعطي إحساسا باالستمرارية ، 

و االهتامم بوضع مقابض من احلبال تساعد عىل محل الزنبيل .

احليل  حلفظ  ملونة  سلة  وهي   :» قرطلة   «  )33( شكل  ويف 
عىل  املبني  اللوين  والرتابط  اجلدل  يف  الدقة  ونلحظ   ، النسائية 
يف  مقبض  وجود  مع   ، واألخرض  األمحر   : اللونيني  بني  التوافق 
منطقة الوسط ، مما يعطي إحساسًا باحلركة الدائرية الالهنائية ، مع 

إحياء بخطوط منكرسة يف تراص وتداخل منتظم .

شكل)32 ( : خمرف

شكل)33 ( : قرطلة

الخو�ص في تعبيرات الفنان الت�سكيلي ال�سعودي المعا�سر :

من  حيمله  وما  بالرتاث  التشكييل  السعودي  الفنان  تأثر 
املختلفة  التقليدية  الصناعات  ، سواء يف  أصالة وقيم  وعراقة 
للتعبري  دفعه  مما  الشعبي،  املوروث  من  وغريها   ، املقتنيات  أو 
يف   ، السعودية  البيئة  حتاكي  فنية  لوحات  يف  الرتاث  هذا  عن 
مجيع فروع الفن التشكييل : الرسم ، والتصوير ، واملجسامت، 
والصور الفوتوغرافية ، وتعرب يف كثري من جوانبها عن مالمح 
وهو  الواقعي،  باألسـلوب  ذلك  نفذ  وقد   ، الوطني  الرتاث 
التعبري عن األشـياء كام هي ، بجامهلا وأوضاعها أو باإلضافات 
الفنية  األساليب  بعض  من  املتميزة  التعبريية  واملعاجلات 

شكل)34 ( : عيل صفاراألخرى، األشكال )34، 35، 36( .
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مختلفة،  ووظائف  متنوعة  بأشكال  السعودية  العربية  المملكة  في  الخوص  أعمال  تنتشر 
اجمعي صورًا لهذه األعمال من بيئتك المحلية، مع ذكر اسم كل قطعة ووظيفتها.

نــشــــــاط

التطــبــيــق :

االأ�سئلة التقويمية

تتميز اخلامات الطبيعية بقيم مجالية ، قومي بصنع منتج بأحد األساليب املرشوحة سابقًا ، باخلامات 
املتوفرة حولك ، حيمل تصورك الشخيص.

س1: املئي الفراغ :
-1 اخلوص نوعان األول هو ............. اخلوص وتتميز بـ............

  و..............  أما الثاين فهو من .............. أوراق النخيل وهي أوراق ............ 
تتحول للون .................. نتيجة .............. .

س2: عددي أدوات صناعة اخلوص .
س3: عددي طرق وأساليب تنفيذ منتجات اخلوص .

شكل)36 ( : فاضل عباسشكل)35 ( : سعد العيد



....



مجال الوحدة

األشغال الفنية الوحدة 
عنوان الوحدةالثالثة

أشغال الخشب في الفن اإلسالمي

-1 تذكر بعض أنواع األخشاب  .
-2 تعدد أساليب تشكيل اخلشب . 

-3 توضح القيم اجلاملية يف األعامل اخلشبية اإلسالمية .
-4 متيز أدوات اخلشب . 

-5 تستخدم األدوات بطريقة صحيحة . 
-6 تنفذ عماًل فنيًا باستخدام أحد أساليب تشكيل اخلشب . 

-7 تلتزم بالدقة واحلرص يف العمل . 
-8 ُتـقـّيم األعـامل الفنية اخلشبية  . 

-9 تقدر العمل اليدوي .

أهــداف الـوحــدة
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اأ�سغــال الخـ�سـب

نبذة تاريخية عن اخل�سب : 

استغل اإلنسان وجوده يف بيئة تنترش فيها األشجار من حوله 
يف تنظيم حياته ، واستطاع أن يسخر األخشاب يف تلبية العديد 
حر  متقيًا  آمنًا  فيه  يعيش  الذي  املسكن  كبناء   ، احتياجاته  من 

الصيف وبرد الشتاء ، شكل )1(.  
 ، أيضًا  تتطور  اخلشبية  الصناعات  أخذت  التطور  ومع 
وبرع يف ذلك صناع عىل قدر كبري من املهارة والفن ، ثم زادت 
املجاالت التي تغطيها األعامل اخلشبية فنجد اخلشب يدخل 
واألبواب  والنوافذ  اخلشبية  األسقف  ويف  املساكن  تشييد  يف 
وطاوالت  وكرايس  دواليب  من  املختلفة  األثاث  وقطع 
وأعامل  والديكور  الزخرفة  أعامل  يف  ُاستخدم  كام   ، وغريها 

النحت ، شكل )2( 
وقد كان اخلشب وما زال وسيظل املادة اخلام آلالف من 

الصناعات اخلشبية.

التخطيط التايل يو�سح اأنواع االأخ�ساب : 

شكل)1(

شكل)2(

األخشـاب

أخشاب صناعيةأخشاب طبيعية

أخشاب صلبة أخشاب لينة )طرية(

اأنــواع االأخ�ساب وا�ستخداماتها :
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القيم الفنية والجمالية في االأخ�ساب :

وتستخدم األخشاب اللينة يف جمال الديكور وأعامل النجارة اخلفيفة، ومنها خشب الصنوبر والرسو 
واأُلرز ، أما األخشاب الصلبة فتستخدم يف صناعة األثاث والسفن واحلفر، ومنها خشب اجلوز والبلوط 
و الزان والقرو واألبنوس ، وتستخدم األخشاب الصناعية يف أعامل الديكور كاملعارض ودور العرض، 
باإلضافة إىل املنازل اجلاهزة واألرضيات واألبواب والشبابيك واألسقف املعلقة وجتليد احلوائط. ومنها 

خشب األبلكاج والكونرت والسيلوتكس واخلشب املضغوط . 

 تعترب األشجار عنرصًا طبيعيًا ملهاًم للجامل فإذا ما نظرنا إليها نجدها حتمل النقيضني يف تآلف عجيب ، 
نجد رقة األوراق مع ألواهنا الزاهية وصالبة اجلذوع مع ألواهنا القامتة، ونجد فروعها املتشعبة عانقت أرجاء 
السامء تبحث عن أشعة الشمس لتصنع الغذاء، تظللنا بأوراقها من حر الصيف ، وتطعمنا من ثمرها فتذهب 
عنا أمل اجلوع، وتدفئنا من برد الشتاء . وخالل العام تتحول أوراقها من لون إىل آخر حتى ال نشعر بامللل ، 

فنجدها خرضاء يف الربيع ومثمرة يف الصيف. 
من  نالحظه  ما  يفوتنا  لن  شجرة  جذع  يف  مقطع  إىل  نظرنا  إذا 
خطوط عىل شكل حلقات تتحرك بتناغم مجيل ، فنجدها رفيعة يف 
بعضها  عن  تبتعد  أخرى،  أماكن  يف  السامكة  إىل  تتجه  ثم   ، أماكن 
اجلميلة  احللقات  هذه  وتدور   ، جمددا  لتقرتب  مواضع  يف  البعض 
حول مساحة صغرية داكنة تسمى العقدة تذكرنا بمدارات الكواكب 

حول الشمس ، شكل )3( .
بعظمة  ويشهد  إبداع  صورة  حيمل  اجلامل  وهذا  الفن  هذا 
خلقه  عظمة  من  ملحات  وتأمل  الوقوف  إىل  يدعونا   ، اخلالق 

وإتقانه تبارك وتعاىل . 
شكل)3(
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الخالق جل وعال في صنع  التي أمامك مبينة قدرة  القيم الجمالية في صور األشجار  حللي 
الجمال، األشكال )4 ، 5 ، 6(.

نــشــــــاط

شكل)6(شكل)4( شكل)5(

    تنقسم األدوات املستخدمة يف أشغال اخلشب إىل قسمني 
ــ االأدوات اليدوية :

-1 أدوات القياس :
) املساطر – رشيط القياس – الزوايا ( 

-2 أدوات العالم :
) الفرجار – السكاكني – الشنكار( 

-3 أدوات احلفر  :
) األزاميل ( 

-4 أدوات التثبيت :
) املسامري – الدرس _ الكوايل - الغراء ( 

-5 أدوات القطع :
) املناشري ( 

االأدوات الم�ستخدمة في اأ�سغال الخ�سب :
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-6 أدوات التنعيم :
) الفارات – املبارد – الصنفرة الورقية ( 

-7 أدوات اإلمساك :
) القمط ( 

شكل )7( .
-8 أدوات حفر الثقوب :

) املخاريز - املثاقب ( 
-9 أدوات الدق :

) املطارق _ املدقات ( 
-10 أدوات اخللع :

) الكامشات ( 
شكل )8(  . 

- األدوات الكهربائية : 
-1 املناشري الكهربائية .
-2 املثاقب الكهربائية .

-3 ماكينات الصنفرة ، شكل )9( .

شكل)7(

شكل)9( شكل)8(
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اأ�سغال الخ�سب في الع�سور االإ�سالمية :

كانت األقاليم اإلسالمية فقرية يف األنواع اجليدة من األخشاب ، لذلك كانت تسد حاجتها بجلب 
ما حتتاجه من البلدان األخرى ، وقد بدأت أشغال اخلشب بإتباع أساليب الصناعة والزخرفة القديمة ، 

ولكنها تطورت برسعة وأخذت تنمو حتى أصبح للفن اإلسالمي أساليبه اخلاصة يف هذا امليدان . 
ال�سمات الفنية للم�سغوالت اخل�سبية االإ�سالمية : 

-1 استخدام األشكال النباتية واهلندسية عىل حدي أو داخل أطباق نجمية أو رشائط هندسية .
-2 استخدام أنواع اخلط العريب .

-3 إتباع أساليب احلفر البارز والغائر .
-4 ظهور احلفر املشطوف الذي مل يكن معروفًا سابقًا .
-5 التطعيم بالعظم والعاج والفسيفساء واألصداف .

-6 ازدهار صناعة املرشبيات .
-7 ظهور فن الرتصيع وهو عبارة عن كساء اخلشب 

     بطبقة رقيقة من الفسيفساء تتألف يف الغالب من خشب األبنوس .
مناذج من اأ�سغال اخل�سب يف الفن االأ�سالمي االأ�سكال )10 ، 11 ، 12 ، 13( . 

شكل)10(
 صندوق خشبي من القرن الثامن ـ التاسع اهلجري

شكل)13( : زخارف ونقوش عىل باب
             من الفن اإلسالمي

شكل)12( :  زخارف ونقوش عىل باب
             من الفن اإلسالمي

شكل)11( :  زخارف ونقوش عىل باب من 
الفن اإلسالمي
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اأواًل :  االأميا 

مصطلح يطلق عىل أسلوب احلفر عىل اخلشب .
خطوات االأميا ) احلفر على اخل�سب ( :

اختيار اخلشب املناسب للحفر وليكن مثاًل من خشب الزان أو القرو  .  1-
نقل التصميم املراد تنفيذه عىل سطح اخلشب .  2-

يوضع سالح اإلزميل بشكل عامودي عىل خطوط التصميم ويطرق عليه باستخدام املدق للحصول   3-
عىل حز واضح وعميق.

-4 تزال طبقة اخلشب باستخدام املظفار واملدق ، حيث تزال األرضية يف حالة احلفر البارز ويزال الشكل 
يف حالة احلفر الغائر . 

-5 يسوى السطح املحفور باستخدام املبارد املختلفة . 
-6 تنعم الزخارف املحفورة بالصنفرة الورقية . 

-7 يدهن العمل بطبقة من الورنيش ، األشكال )14 ، 15 ،16(.

اأ�ساليب ت�سكيل الخ�سب اليدوية في الفنون االإ�سالمية :

شكل)14(

شكل)16( شكل)15(
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ثانيًا : التطعيم 

يعترب التطعيم من أهم جماالت أشغال اخلشب يف الفن اإلسالمي ، وهو عبارة عن رسوم حتفر عىل 
سطح اخلشب املراد تطعيمه ، ثم متأل الفراغات بقطع مماثلة يف الشكل من خامات أخرى ، كاألخشاب 

األغىل ثمنًا أو العاج أو املعادن املختلفة أو باستخدام عجائن لونية متعددة. 
خطوات التطعيم : 

-1 اختيار اخلشب املناسب للحفر ونقل التصميم عليه .
-2 باستخدام أدوات احلفرتزال طبقة مساوية يف السمك مع سمك اخلامة املراد التطعيم هبا . 

-3 تقص اخلامة املراد التطعيم هبا حسب التصميم . 
-4 تدهن الفراغات بالصمغ وتضاف خامة التطعيم ، ثم يزال الصمغ الزائد .

-5 يرتك اخلشب املطعم حتت ثقل ملدة يوم كامل حتى جيف الصمغ .
-6 يصنفر السطح إلزالة بقية الصمغ وأي اختالفات يف املستويات بني اخلشب ومادة التطعيم . 

-7 يف حالة استخدام العجائن يضاف الصمغ واأللوان إىل خامة التطعيم وختلط ، ثم توضع يف فراغات
      التصميم ، ويمكن أن تسوى بالسطح أو ترتك بارزة ، األشكال )17، 18، 19( .

شكل)19(
تطعيم بنشارة اخلشب امللون

شكل)18(
تطعيم بالنحاس

شكل)17(
تطعيم بربادة احلديد

ثالثًا : ل�سق الق�سرة 

احتل استخدام القرشة مكانة مرموقة يف صناعة األثاث والتصميم الداخيل باعتبارها بدياًل جيدًا من 
املصنوعة من أخشاب رخيصة  املشغوالت اخلشبية  لتغطية  ، حيث تستخدم  الفنية واالقتصادية  الناحية 

الثمن والتي ال حتمل قيام فنية ، ويوجد نوعان من القشـرة : )طبيعي ، صناعي ( الشكالن )20، 21( . 
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ويمكن احلصول عىل قرشة خشبية من ألواح األبالكاج 
إىل  يؤدي  مما  الشمس  ثم جتفيفها يف   ، املاء  نقعها يف  بعد 

تفكك طبقاهتا عن بعضها البعض ، ثم استخدامها . 
طريقة ل�سق الق�سرة يدويًا : 

-1 ُتفصل القرشة تبعًا للسطح املطلوب لصقه بالقرشة . 
-2 ُتبلل القرشة باملاء حتى تلني ويعتدل سطحها وُترتك 

حتت ثقل مناسب ملدة ساعتني تقريبًا . 
-3 يدهن السطح املراد وضع القرشة عليه بالغراء . 

-4 توضع القرشة فوق الغراء ، ثم يضغط عليها بواسطة 
مدق خشبي لطرد الغراء الزائد . 

-5 تغطى القرشة برشائط ورقية إلزالة أكرب قدر ممكن 
من الغراء املوجود عىل سطح القرشة . 

-6 ترتك القرشة حتت ثقل ملدة 24 ساعة ليجف الصمغ . 
-7 ُتصنفر القطعة وتنعم إلزالة بقية الغراء املتبقي من 

عملية اللصق . 

شكل)20( : نامذج لقطع من خشب القرشة

شكل)21( :
نامذج لقطع من القرشة الصناعية )فورميكا(

رابعًا : احلرق على اخل�سب : 

، ويمكن احلصول عىل  بالرسم  يكون  ما  أشبه  ، وهو  فني  بأسلوب  يعتمد احلرق عىل كي اخلشب 
درجات لونية للحرق ، كام يمكن احلصول عىل مالمس خمتلفة نتيجة اختالف رأس أداة احلرق . 

خطوات احلرق على اخل�سب : 

-1 نقل التصميم عىل سطح اخلشب .
-2 اختيار الرأس املناسب إلحداث التأثري املطلوب من نقط أو خطوط أو مساحات خمتلفة .

-3 عند العمل ترتفع درجة حرارة الِسنة املثبتة يف طرف اجلهاز نتيجة توصيله بالتيار الكهربائي . 
-4 بالضغط عىل الرأس يمكن احلصول عىل درجات حرق متفاوت . 

-5 يف حالة حدوث خطأ يف احلرق ُتصنفر املنطقة املطلوب إزالة احلرق منها وتعاد عملية احلرق.
-6 تدهن القطعة بالورنيش وترتك لتجف الشكالن )22، 23(.
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شكل)23( شكل)22(
خام�سًا : فن ت�سكيل االأركت : 

هو فن تفريغ اخلشب وفق التصاميم والرسوم املطلوبة . يف هذا النوع من أشغال اخلشب يستخدم 
الالزمة  اليدوية  والعدد  إىل بعض اآلالت  باإلضافة   ) األفاريز  منشار   ( األركت  منشار  بشكل أسايس 

للتشـطيب وأدوات اللصق والرسـم وأداة للثقب . 
مثل:  املصنعة  أو   ، والبلوط  والفرو  والزان  الصنوبر   : مثل  الطبيعية  األخشاب  استخدام  ويمكن 

األبالكاج والكونرت يف تنفيذ هذا النوع من أشغال اخلشب . 
خطوات ت�سكيل االأركت : 

-1 ينقل التصميم عىل اخلشب أو يلصق بأي مادة ) نشا ( يسهل إزالتها بعد انتهاء القطع . 
-2 يستخدم منشار األركت بشكل رأيس متعامد عىل قطعة اخلشب . 

-3 حيرك املنشار بشكل ترددي مستمر حتى ال يؤدي إىل كرس صفيحة املنشار . 
-4 يف حالة وجود مساحات مغلقة يراد تفريغها يعمل أوال ثقب مترر من خالله صفيحة املنشار ، ثم 

تثبت الصفيحة عىل املنشار ويبدأ العمل . 
-5 تربد أطراف اخلشب بعد قصها باملبارد املناسبة . 

-6 تصنفر وتنّعم بالصنفرة الورقية وتلّمع بالورنيش،شكل )24:أ،ب،ج( .
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�ساد�سًا : اخل�سب املخروط :

تستخدم اخلراطة يف عمل األعمدة وأرجل الكرايس ، وتكون األجزاء املخروطة كبرية احلجم ، شكل )25( ، 
كام تستخدم يف عمل املرشبيات ، وهنا تكون قطع اخلشب املخروط صغرية جًدا ، شكل )26(. 

شكل)24 : ج (شكل)24 : ب (شكل)24 : أ (
وحدة إضاءة بفن األركت

شكل)25 (
عامود من اخلشب املخروط

شكل)26(
قطعة من مرشبية من اخلشب املخروط
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االأ�سئلة التقويمية

-1من خالل خرباتك الفنية عن الزخارف اإلسالمية واخلط العريب قومي بعمل تصميم، مستعينة 
بأسس التصميم املدروسة سابقًا لتنفيذه بأحد أساليب تشكيل اخلشب اليدوية . 

-2أظهري مهارتك يف استخدام أحد أساليب تشكيل اخلشب لتنفيذ التصميم السابق . 

س1:عددي السامت الفنية للمشغوالت اخلشبية اإلسالمية . 

س2: عددي أنواع األخشاب الطبيعية والصناعية . 

س3: وضحي كيفية احلصول عىل مالمس خمتلفة عند استخدامك أسلوب احلرق عىل اخلشب .



1 ـ تعدد أنواع الطباعة.
-2 تذكر نبذة تارخيية عن فن طباعة الباتيك . 

-3 توضح الطريقة اإلجرائية لطباعة الباتيك . 
-4 تعدد األساليب الفنية لطباعة الباتيك . 

-5 تلتزم بالتوجيهات اخلاصة بطباعة الباتيك  .
-6 تنفذ قطعة فنية باستخدام أحد أساليب طباعة الباتيك . 

-7 تقدر القيم الفنية واجلاملية يف فن طباعة الباتيك . 

مجال الوحدة

الطــبـــــاعـــــــــة الوحدة 
عنوان الوحدةالرابعة

طبـاعـــة الـبـــاتيـك

أهــداف الـوحــدة
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طـبـــاعــة الـبــاتـيــــك

تعرف اإلنسان عىل الطباعة منذ أن حلظ اإلنسان األول بصمته عىل الطني الرطب ، كام أن حاجة اإلنسان إىل 
نرش تراثه األديب والثقايف واالجتامعي والفني جعلته يفكر يف كيفية عمل نسخ متكررة ، فكانت فكرة الطباعة 
هي احلل األمثل ، وقد استوحى اإلنسان هذه الفكرة من البيئة املحيطة به ومن حياته اليومية ، حيث حلظ » آثار 
قدميه يف الطني أثناء هطول األمطار « ، ومن هنا كان املنطلق ، حيث أخذ يكرر أعامله بعمل »قالب طباعي« 
يشـبه قدميه التي طبعت عىل األرض ، فاستخدم الطينات املختلفة واألحجار يف عمل قوالب الطباعة ، وذلك 

باحلفر عليها وجعل كل ما يراد طبعه من كتابة ورسوم بارزًا ، أما ما ال يراد طبعه فيكون غائرًا .
 ، القامش  أو  الورق  إىل  الطباعة  قالب  الطبع من  بعملية  تقوم  مادة  استخدام  إىل  الطباعة  احتاج يف  وقد 
فأخذ جيرب استخدام الشحوم احليوانية ويقوم بتلوينها بإضافة اجلري وأنواع من األحجار املطحونة إليها ، كام 

تـمـهـيـد :

استخدم النباتات الطبيعية .ومع التطور والتقدم العلمي 
هذه  ُعرفت  وقد  كيميائيًا،  يتم  األصباغ  حتضري  أصبح 
يرجع  الفضل  أن  كام   ، الطباعة  بألوان  بعد  فيام  األصباغ 
)105م(،  عام  القوالب  طباعة  اخرتاع  يف  الصينيني  إىل 
والطباعة يف معناها اللغوي تعني : النقش والرسم واخلتم 
والصباغة . ومن أبرز وظائف الطباعة أهنا وسيلة اتصال،  
مرات  وسهولة  بيسـر  التكرار  عمليات  تسهل  أهنا  كام 

ومرات ، شكل )1( .
شكل )1(

تعريف الطباعة :

هي فن تطبيق التصميم أو التأثريات اللونية عىل القامش، ويستعمل فيها لون واحد أو جمموعة ألوان 
املعروفة  النسيج  أنواع  شتى  عىل  خمتلفة  بطرق  ملونة  ورسومات  نامذج  عىل  احلصول  هبا  يمكن  خاصة 
من قطن أو حرير أو غريه. وُعرفت الطباعة بعد الصباغة التي تتم عن طريق غمس القطعـة أو أجـزاء 



طباعة الباتيك

53

منها فـي الصبغة ) اللون ( التي اختلفت أنواعها وفق أنواع 
وأساليب الطباعة ، شكل )2( . 

اأنـــواع الطـبــاعـة :

1ـ طباعة اإلستنسل » التفريغ « .
2ـ طباعة الالينو » القالب ، اخلتم « .

3ـ الطباعة باملناعة: 
     ) أ (  بالطي والربط .

     )ب(  بالشمع » الباتيك « .
4ـ الطباعة بالشبلونة » الشاشة احلريرية « .

5ـ الرسم احلر باليد عىل القامش .
وقد أطلقت هذه األسامء عىل هذه األساليب من خالل أدائها ، وسوف نتناول إحدى هذه األساليب ، 

وهي الطباعة باملناعة بطريقة الباتيك .
الطباعة باملناعة : تتم الطباعة باملناعة بأسلوبني، إما بالطي والربط، أو بالشمع »الباتيك«.

شكل )2(

شكل )3(

شكل )4(

-1 طريقة الطي والربط :

 ، عازلة  بخيوط  وربطها  العقد  بعض  بإحداث  الطريقة  هذه  تتم 
يف  التغلغل  من  الصبغة  ملنع  عازلة  بامدة  مشبعة  خيوط  أو   ، كاملطاط 
متدرجة  مسـاحات  أو  خطيًا  أثرًا  لترتك  ؛  القامش  من  أجزاء  بعض 
الربط  بالتنويع يف  ، وذلك  ألوان متعددة  أو   ، بلون واحد  التلوين  يف 

والعقد وتوزيعهام عىل القامش ، الشكالن )3، 4( . 
-2 طريقة الباتيك ال�سمعي :

السائل  بالشمع  بتغطيتها  القامش  من  أجزاء  عزل  عىل  تقوم 
باسـتخدام  وذلك   ،  )5( شكل  مائي،  محام  يف  املصهور  الساخن 
واألقمـاع،  اخلشـب  وأعـواد  القديمـة  الفـرش   : مثل  أدوات، 
وبعد   ، املعدة  الصبغة  يف  القامش  قطعة  تغمس  .ثم   )6( شكل 
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طبقتين من الورق النشاف »ورق الجــرائـد غير المطـبوع« لتصـبح جاهزة ألي تطبـيق وعمـل فني 
الشـكالن )7، 8(. 

شكل )6(شكل )5(

الرشق  أنحاء  وانترش يف   ،  » إندونيسية   « آسيا  ، يف جنوب رشق  عام  ألفي  منذ  ابتكر  قديم  فن  هو 
األقىص ، ثم انتقل إىل بالد العامل فيام بني القرنني السادس والسابع عرش امليالديني  .

، وبعد  املاليو وجاوة  برزت من جزر  إندونيسية األصل  ، وهي كلمة  العزل   : تعني  باتيك  وكلمة 
واللون ونوع  التصميم  الطريقة من حيث  املطبوعة هبذه  القطع  إنتاج  اليابان مهارة يف  أظهرت  انتشاره 

اخلامة . وال يزال الباتيك يستخدم وينتج بكثرة يف دول مثل : اهلند والصني .

نبذة تاريخية عن طباعة الباتيك :

 Batik : فن طباعة الباتيك

هو أحد أساليب الزخرفة والتلوين على القماش باستخدام مادة عازلة كالشمع ، ثم يصبغ القماش 
بين  وضعها  بعد  ساخنة  بمكواة  ويكوى  ذلك  بعد  العازلة  المادة  عنه  وتزال  الثابتة  المائية  بالصبغات 

جفاف القطعة املصبوغة تزال املادة العازلة بواسطة الكي بني دفتني من الورق النشاف ، تاركة اللون اخلاص 
بالقامش متأثرًا ببعض اخلطوط املتعرجة امللونة والناجتة من تكسري الشمع .
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شكل )8(شكل )7(

شكل )10(شكل )9( ثانيًا : التكسري:

أ-التكسري املنتظم ، الشكالن )11، 12( .
ب-التكسري العشوائي ، شكل )13( .

شكل )13(شكل )12(شكل )11(

اأواًل : التنقيط ، الشكالن )9، 10( .

االأ�ساليب الفنية لطباعة الباتيك :
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ثالثًا : الرسم عىل القامش:

) أ (-بالقمع، شكل )14( .
)ب(-بالفرشاة، شكل )15(.

رابعًا : طريقة الباتيك بالقالب واخلتم ، الشكالن )16، 17( . 

شكل )17(شكل )16(شكل )15(شكل )14(

من خالل معرفتك باألساليب الفنية لطباعة الباتيك ، صفي ببساطة الطريقة اإلجرائية لتنفيذ 
هذا النوع من الطباعة.

نــشــــــاط

التجهيزات الالزمة لعمل قطعة مطبوعة بطريقة الباتيك :

 اأواًل – االأدوات واخلامات :

1ـ قامش ذو نسيج ناعم يسمح بتغلغل الشمع فيه ، مثل احلرير أو املوسلني أو القطن .
الشمع هي: شمع  ، وأنواع  املستعملة  الصبغة  نوع  بنسب خمتلفة حسب  الشمع  : خيلط  الشمع  2ـ 

النحل ، الربافني ، الفازلني ، الشمع الياباين ، الشمع األبيض املستعمل يف اإلضاءة .
3ـ األصباغ : يمكن استخدام األصباغ الطبيعية أو الكيميائية ، كاملساحيق يف شكل بودرة ومتزج 
الرسم  أحبار  وأيضًا   ، قوارير  يف  معدة  سائلة  صباغة  ألوان  أو   ،  )19  ،18( الشكالن   ، باملاء 

املقاومة للامء ، شكل )20( .
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شكل )20(شكل )19(شكل )18(

دبابيس  مع  اخلشب  من  »إطار«   : براويز  4ـ 
لتثبيت القامش بعد شده ، شكل )21( .

5ـ وعاء لتسـخني الشمع وآخر لعمل احلامم 
املائي ، شكل )22( . 

شكل )22(شكل )21(

6ـ فرش متنوعة املقاسات ، أو أقامع ، والقمع هو آلة متخصصة 
عىل  وحيتوي   ، القامش  عىل  وسكبه  املنصهر  الشمع  لرفع 
وعاء معدين صغري خمروطي أو كروي بيد خشبية هبا أنبوب 
رفيع يف القاعدة األمامية ينساب من خالهلا الشمع الساخن 
عند وضعه عىل القامش ، الشكالن السابقان )14، 15( ، 

ويمكن استخدام املزيتة املعدنية كبديل .
ومريلة  مطاطي  قفاز  مع  امللونة  األصباغ  لتجهيز  أوعية  7ـ 

مطبخ، شكل )23(.
8 ـ مكواة إلزالة الشـمع وورق نشاف ، شكل)24( .

شكل )23(

شكل )24(
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ثانيًا : اإلجراء العملي لتنفيذ قطعة مطبوعة بطريقة الباتيك :

شكل )25(

شكل )26 : أ (

شكل )26 : ب (

4ـ غمر القامش يف حملول الصبغة لتصبح األماكن غري املعزولة بالشمع مشبعة بلون الصبغة األوىل، 
حيث نبـدأ باللون األفتح ثم اللون األغمق ، ثم نبدأ باأللوان األولية ) أمحر ، أصفر ، أزرق ( 
لالنتقال إىل األلوان الثانوية ) برتقايل ، أخرض ، بنفسجي ( ، ويمكننا طباعة قطعة من القامش 
األبيض بأكثر من ثامنية ألوان بغمسها يف ثالثة محامات من الصبغة ، األزرق يصبغ فوق األصفر 
فيعطي اللون األخرض ، واألزرق يصبغ فوق األمحر فيعطي اللون البنفسجي ، واألمحر يصبغ 

فوق األصفر فيعطي اللون الربتقايل ... وهكذا ، كام يف شكل )26:ج،د،هـ،و( . 

1ـ غسل القامش وكيه حتى يكون خاليًا من النشا ، شكل )25( ،  
وتثبيته بعد شده عىل اإلطار.

2ـ نقل التصميم عىل القامش ، وحتديد األماكن املراد توزيع اللون 
عليها ،شكل )26:أ( .

                     

عدا  الساخن  السائل  بالشمع  واألرضية  التصميم  فراغات  ملء  3ـ 
أفتح  هو  اللون  هذا  ويكون  األول،  باللون  اخلاصة  املساحات 
ألوان التصميم ، ثم يرتك حتى جيف متامًا،أو يغمر يف ماء بارد مع 

احلذر من تشقق الشمع ، شكل )26:ب(.
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شكل )26 : د (شكل )26 : ج (

شكل )26 : و (شكل )26 : هـ (

ماء  يف  كله  القامش  بوضع  الشمع  إزالة  5ـ 
املكواة  استخدام  ويمكن  ساخن، 
عىل  مرات  عدة  بإمرارها  الساخنة 
بعد وضعه بني دفتني من ورق  القامش 
تشـبع  كلام  الورق  تغيري  مع  النشاف، 

بالشـمع، شكل )27(. 

التقيد  عدم  حالة  ويف  العمل،  ينتهي  حتى  وهكذا  الثاين،  اللون  لصباغة  السابقة  الطريقة  إعادة  6ـ 
بتصميم معني يكون االعتامد عىل تأثريات وجتزيعات الشمع أو عىل األلوان وعددها ،  األشكال 

.)30 ،29 ،28(

شكل )27 (
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شكل )30 (شكل )29(شكل )28 (

كما   ، الباتيك  بطريقة  مطبوعة  قطعة  لتنفيذ  عملي  إجراء  أمامك 
في شكل )31 : أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و(، رتبي الخطوات وفق 

التسلسل.

نــشــــــاط

شكل )31 :       (

شكل )31 :       (شكل )31 :       (شكل )31 :       (شكل )31 :       (شكل )31 :       (
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1ـ إضافة اخلل األبيض أو امللح للصبغة لتثبيت اللون .
2ـ املحافظة عىل درجة حرارة الشمع فال تصل إىل الغليان ، وال يرتك ليتجمد وتصعب سيولته .

3ـ  االختالف يف درجة اللون يعتمد عىل تركيز اللون وزمن بقاء القطعة يف وعاء الصبغة .
4ـ عند غمر القامش يف الصبغة نحرك ببطء حتى نحافظ عىل الشمع من التشقق ، وذلك يف حالة 

الطباعة باستخدام الرسم عىل القامش .
5ـ قبل إجراء عملية الصبغ للقطعة يفضل عمل جتربة للون عىل قطع من األقمشة للتأكد من درجة اللون .

6ـ استخدام الصبغة بعد أن تصبح فاترة حتى ال ُتذيب احلرارة الشمع املستخدم .

توجيهات لطباعة الباتيك :

تعتمد طباعة الباتيك عىل األسلوب الفني الدقيق الذي جيمع بني 
التصاميم والرسومات املعدة املتنوعة اجلميلة ، وبني التوزيع العفوي 
 ، أو مساحات حرة  أو متوجات  بقع أو خطوط  للشمع عىل شكل 
مساحات  توزيع  يف  واإلتقان  الدقة  من  عالية  درجة  تتطلب  وهي 
وطريقة  لأللوان  السليم  الفني  واالختيار  »الشمع«  العازلة  املادة 

توزيعها عىل سطح القامش، األشكال )32، 33، 34، 35(.

القيم الجمالية لفن الباتيك :

شكل )32 (

شكل )35 (شكل )34 (شكل )33 (
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نتيجة للتأثريات اللونية والتجزيعات والتفريعات 
التي أحدثت عالقات خطية غاية يف اجلامل ، وكونت 
إحساسًا باحلركة املستمرة ، والرتابط املحكم والتناسق 
 ، جتريدية  كلوحة  املصبوغة  القطعة  بدت   ، اللوين 

الشكل )36(.

شكل )36 (

عملية طباعة الباتيك تتم على مساحات مختلفة من القماش، مما يجعلك تستطيعين توظيفها 
هذه  من  لبعض  المبتكرة  األفكار  من  مجموعة  اطرحي  مختلفة،  وجمالية  نفعية  أعمال  في 

التطبيقات الفنية.

نــشــــــاط

التطبيق :

االأ�سئلة التقويمية

بعد معرفتك ألساليب طباعة الباتيك ،اختاري أسلوبا منها ونفذيه ، مع توظيفه يف عمل فني مبتكر 
جيمع بني اجلانبني :النفعي واجلاميل .

  س1: عليل : 
           أ ـ إضافة اخلل األبيض وامللح للصبغة .

           ب ـ نستعمل الصبغة فاترة يف حالة استعامل الشمع عىل القامش .
  س2: عددي أساليب طباعة الباتيك .

  س3: ما أنواع الشمع املناسب لطباعة الباتيك ؟ 
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ج2، دار دمشق ، دمشق .

-9ديامند ، م . س ترمجة أمحد حممد عيسى، )1982م ( ، الفنون 
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دار دمشق للطباعة ، سورية ، دمشق .

-18 عبد الغني ، صربي حممد وآخرون  ، الرتبية الفنية ، اهلالل 
للطباعة والتجارة ، القاهرة .

عالية  موسوعة   ،  ) 1992م   (  ، دياب  سمرية   ، العبيدي   19-
الفنية ، األوىل ، املؤسسة الصحفية األردنية ، عامن .

-20 عالم ، نعمت إسامعيل ، فنون الرشق األوسط يف العصور 
اإلسالمية ، اخلامسة ، دار املعارف ،

موسوعة   ،  ) 1419هـ   (  ، زيد  حممد  عباس   ، العيسى   21-
 )2( اجلزء   ، اخلوصيات  صناعة  اململكة  الشعبي يف  الرتاث 

مطابع البرتاء  ، الرياض .
الرتبية  يف  جماالت  )1418هـ(،  حنفي،  مصطفى  -22حممد، 

الفنية ، األوىل ، دار املفردات للنرش، الرياض .
-23 مسعود ، جربان ، ) 1992م(، معجم الرائد ، السابعة ، دار 

العلم للمالين ، لبنان .
-24 املفتي، أمحد، ) 1999م( ، البعد الثالث يف الزخرفة العاملية، 

األوىل ، دار دمشق ، سوريا .
 ، املائية  باأللوان  الرسم   ،  ) هـ   1421- (  ، أمحد   ، -25املفتي 

األوىل ، دار دمشق للنرش ، دمشق .
-26 املهدي- عنايات – 1995م – فن تشكيل خشب اآلركت 

– مكتبة ابن سينا – القاهرة
-27 املهدي- عنايات – 1996م – فن اإلبداع يف صناعة السالل 

– مكتبة ابن سينا – القاهرة .
-28املهدي، عنايات، روائع الفن يف الزخرفة اإلسالمية ، مكتبة 

ابن سينا ، القاهرة .
-29املهدي ، عنايات ، كل يش عن فن زخرفة القامش يدويًا ، 

مكتبة ابن سينا ، القاهرة .
األوىل،   الفن،  تاريخ   م(   1997(  ، عصام  رال   ، -30نجيب 

اجلزء )2( ، دار  املستقبل ، عامن ، األردن .
-31الوشمي، أمحد بن مساعد ، ) 1414هـ( ، احلرف يف اململكة 
العربية السعودية ، املهرجان الوطني للرتاث والثقافة رشكة 

ألوان للطباعة ، الرياض .
الدوريات :

-1جمموعة من املتخصصني ، املوسوعة العربية ، ) 1416 هـ(، 
مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش و التوزيع ، ) 15، 22 ، 26( 

الرياض ، الطبعة األوىل .
للبحوث  فيصل  امللك  بمركز  اإلسالمي  الفن  بقاعة  معرض   2-
والدراسات اإلسالمية، )1408هـ(، زخرفة الفضة واملخطوطات 

عند املسلمني ، رشكة العبيكان للطباعة والنرش ، الرياض .



تم بحــمـد الـّلـه
*    *    *




