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هـ ١٤٤٣وزارة التعليم ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة التعليم 
التربية الفنية - الصف الثالث متوسط - الفصول الدراسية الثالثة - 

هـ ١٤٤٣التعليم العام.  / وزارة التعليم .-  الرياض ، 
 ص ؛ ..سم ٢٥٥

٥-١٨٠-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- التعليم المتوسط - ٢- التربية الفنية - تعليم - السعودية   ١
السعودية  أ.العنوان 

١٤٤٣/٩٤٩٢ ٣٧٢٫٥ ديوي 

١٤٤٣/٩٤٩٢ رقم اإليداع: 
٥-١٨٠-٥١١-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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المقدمةالمقدمة
�لحمد هلل رب �لعالمين و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف �لمر�صلين وعلى �آله و�صحبه �أجمعين وبعد ...  

فق��د �صمم هذ� �لكتاب الإثر�ء معلومات �لطالب/���ة وخبر�ت��ه ومهار�ته في مجاالت �لتربية �لفنية �لمختلفة. 
وهو مرتبط بما تعلمته في درو���س �لتربية �لفنية في �أثناء �ل�ص��نو�ت �ل�ص��ابقة، وفيه من �لمعلومات و�الأن�صطة 
ا. نجد في محتوى �لجزء �لمخ�ص�س للف�صل �لدر��ص��ي �الأول ثالثة مجاالت،  ما يجعله مرجًعا �أكاديميًّا هامًّ

هي مجال �لر�صم ومجال �لزخرفة، ومجال �لطباعة. ويتكون كل مجال من عدة مو�صوعات.

الوحدة الأولى: مجال الر�سم: يحتوي على مو�صوع تحت م�صمى:

�لفن �لت�صكيلي �لمعا�صر و��صتخد�م �لخامات.

و�الجتماعي،  و�لعقلي،  �لج�صمي  نموه  ومر�حل  �لطالب/�ة  لقدر�ت  منا�صبته  �لمو�صوع  هذ�  في  روعي  وقد 
ومعالجته لمفاهيم �صبق له �لتعر�س �إليها في درو�صه، كما ذيلت مو�صوعات �لكتاب باأن�صطة فكرية وتطبيقية 

ت�صاعد على تاأكيد �لمعارف و�لخبر�ت و�لمهار�ت �لمكت�صبة. 

الوحدة الثانية: مجال الزخرفة: مكون من مو�صوع تحت م�صمى:

 �لقيم �لت�صكيلية للخط �لعربي.

وقد روعي في هذ� �لمو�صوع �أن يكون تعريًفا بالخطوط �لعربية �الإ�صالمية و�أ�صاليب ��صتخد�مها في �لزخرفة.

الوحدة الثالثة: مجال الطباعة: وقد ��صتمل على �لمو�صوع �الآتي:

طباعة �ل�صا�صة �لحريرية.

وقد تم تناول مو�صوعات تتعلق بطرق �لطباعة بال�صا�صة �لحريرية، وقدمت نبذة تاريخية عنها، و�آلية �لعمل 
بها وطرق توظيفها كما ذيلت �لوحدة باأن�صطة �إثر�ئية نظرية وعملية.
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 ∫Ééeh ±õ``îdG ∫Éée »g ,ä’É``ée çÓK »fÉãdG »``°SGQódG π``°üØ∏d ¢ü°üîªdG Aõ``édG iƒ``àëe »``a ó``éfh
.äÉYƒ°Vƒe IóY øe ∫Éée πc ¿ƒµàjh ,áaôNõdG ∫Ééeh º°SôdG

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ±õîdG øY ø««FGôKEG ø«Yƒ°Vƒe Ωób :±õîdG ∫Éée :≈dhC’G IóMƒdG

.á«HôY »JÉ«aõN :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1

.á«Hô©dG ±õîdG ájƒg :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2

 ,áØ∏àîªdG ¬JÉ«æ≤J ôjƒ£Jh ,√ôHƒ£J »a º∏``°ùªdG ±GõîdG áªgÉ``°ùeh ,»Hô©dG ±õîdG øY á«îjQÉJ IòÑf Ωóbh
.¬æe êPÉªf ¢VôYh

:≈ª°ùe âëJ ´ƒ°Vƒe ≈∏Y …ƒàëj :º°SôdG ∫Éée :á«fÉãdG IóMƒdG

á«eÓ°SE’G äÉªæªæªdG

 ∞FÉXh ΩóîJ á«∏«µ``°ûJ äÉMƒd ≈dEG É¡∏jƒëJh äÉªæªæªdG ø``a øY çóëàJ ájDhQ ´ƒ°VƒªdG Gòg »``a »``YhQ ó``bh
 ó«cCÉJ ≈``∏Y óYÉ``°ùJ á«∏ªYh á«aô©e á``«FGôKEG á£``°ûfCÉH ´ƒ°VƒªdG π``jP Éªc ,á``«FÉYódG ∞``FÉXƒdG π``ãe IOó``©àe

.áÑ°ùàµªdG äGQÉ¡ªdGh äGôÑîdGh ±QÉ©ªdG

:≈ª°ùe âëJ ´ƒ°Vƒe øe ¿ƒµe :áaôNõdG ∫Éée :áãdÉãdG IóMƒdG

.á«HôY ¥ÉaBG á«HÉàµdG áaôNõdG

 áaôNõdG »a É¡eGóîà°SG Ö«dÉ°SCGh á«eÓ°SE’G á«Hô©dG •ƒ£îdÉH kÉØjô©J ¿ƒµj ¿CG ´ƒ°VƒªdG Gòg »a »YhQ óbh
.áYƒæàe Ö«dÉ°SCÉH IôµàÑe äÉMƒd ò«ØæJ á«Ø«ch É¡°üFÉ°üN »a á«dÉªédG º«≤dG í«°VƒJh

:ä’Éée çÓK ådÉãdG »°SGQódG π°üØ∏d ¢ü°üîªdG AõédG iƒàëe »a óéf Éªc

:Éªg ø«Yƒ°Vƒe øe ¿ƒµàjh :¿OÉ©ªdG ∫É¨°TCG ∫Éée :≈dhC’G IóMƒdG

.¢SÉëædG ≠jôØJ :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1

.∂∏°ùdÉH äÉª°ùée :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2
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 ∫ÓN øe É¡``°ùµ©J »àdG IQÉ``°†ëdG Rƒ``eQh á«fó©ªdG ™``£≤dG ïjQÉJ í``«°VƒJ ∫ÉéªdG ™``«°VGƒe »``a »``YhQ ó``bh
 …OÉ°üàb’G óFÉ©dG ºYO ≈∏Y ÉgôKCGh ,á«fó©ªdG ä’ƒ¨``°ûª∏d ájQÉµàH’G ¥ô£dGh á«dÉªédG º«gÉØªdG ±É``°ûàcG

.∂∏°ùdÉH äÉª°ùée AÉ°ûfEGh ,¢SÉëædG ≠jôØJ ¥ô£H ≥∏©àJ äÉYƒ°Vƒe âdhÉæJh ,OGôaC’Gh ™ªàéª∏d

:Éªg ø«Yƒ°Vƒe ∫hÉæJ óbh :Ö°ûîdG ∫É¨°TCG ∫Éée :á«fÉãdG IóMƒdG

.Ö°ûîdG ≈∏Y ÆôØªdG ôØëdG :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1

.á«Ñ°ûîdG Iô°û≤dÉH π«µ°ûàdG :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2

 »àdG äGôÑî∏d Égõjõ©Jh É¡FGôKEGh á«°SGQódG á```/ `ÑdÉ£dG á∏Môªd ¬àÑ°SÉæe ,∫ÉéªdG Gòg OGóYEG »a »YhQ óbh
 ôØëdG Ö«dÉ°SCG øY IòÑf IóMƒdG √òg ™«°VGƒe âeób óbh ,ä’Ééª∏d á«∏°üØdG ¢ShQódG AÉæKCG É¡HÉ``°ùàcG ≥Ñ``°S

.á«∏ªYh á«aô©e á«FGôKEG á£°ûfCÉH äÉYƒ°VƒªdG â∏jP óbh ,Ö°ûîdG ≈∏Y Iô°û≤dÉH π«µ°ûàdGh

:ø«Yƒ°Vƒe »a (ô«JÉµjQÉµdG) ¿ƒJôµdG Ωƒ°SQ øa :áãdÉãdG IóMƒdG

(1ô«JÉµjQÉµdG) ¿ƒJôµdG Ωƒ°SQ øa :∫hC’G ´ƒ°VƒªdG-1

(2ô«JÉµjQÉµdG) ¿ƒJôµdG Ωƒ°SQ øa :»fÉãdG ´ƒ°VƒªdG-2

 áédÉ©e »a √QhOh ¬YGƒfCGh ,¬æe ±ó¡dG ,¬JGõ«ªe ,ô«JÉµjQÉµdG øa í«°VƒJ ∫ÉéªdG Gòg ™«°VGƒe »a »YhQ óbh
.á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG

 ,á«YGóHE’G á```/`ÑdÉ£dG äGQÉ¡e á«ªæJ ≈dEG ±ó¡J »àdG á«∏°üØdG ™jQÉ``°ûªdÉH áKÓãdG ∫ƒ°üØdG ™«°VGƒe âªàNh
 á«©Øf á©«ÑW äGP á«YGóHEG º``«eÉ°üJ πª©d »``°SGQódG π°üØdG ∫ÓN É¡à``°SGQO ºJ »àdG á«æØdG ä’ÉéªdG è``eóH

.á«dÉªLh

 º¡ª∏©J ø«``°ùëJ ≈dEG ±ó``¡j …òdG ó``¡édG Gò¡H É``æJÉÑdÉWh É``æHÓW ™``Øæj ¿CG º``jôµdG ˆG ∫CÉ``°ùf ΩÉ``àîdG »``ah
.áØ∏àîªdG »æØdG ô«Ñ©àdG ä’Ééªd º¡à°SQÉªeh

.ø«ªdÉ©dG ÜQ ˆ óªëdG ¿CG ÉfGƒYO ôNBGh
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ارتدي المعطف الواقي لحم�ية مالب�صــي من الألوان 	 
و�صوائل التنظيف. 

ارتــدي الكم�مــة والنظــ�رة الواقيــة عند ا�صــتخدام 	 
وعنــد  والنفــ�ذة  المتط�يــرة  والخ�مــ�ت  الأدوات 

تنظيفه�.   

اطلــب م�صــ�عدة معلمــي / معلمتــي عنــد ا�صــتخدام 	 
اأجهزة الت�صخين اأو ال�صمغ الحراري. 

احر�ــص على التهوية الجيدة مثل فتح النوافذ وب�ب 	 
الف�صل عند العمل ب�لمواد ذات الرائحة النف�ذة. 

اح�فــظ على نظ�فة وترتيب المك�ن بعد النته�ء من 	 
العمل الفني. 

يف املنزل
اقوم بتنفيذ اأعم�لي الفنية تحت اإ�صراف والدي / والدتي اأو اأحد اأفراد الأ�صرة الم�صوؤولين. 	 

يف غرفة ال�صف

اأكون م�صوؤوًل
احر�ص على البتع�د عن زمالئي عند القي�م بعملية تتطلب ا�صتخدام اأدوات ح�دة واأتع�ون مع زمالئي في تنفيذ 

الأعم�ل الفنية واأع�مل الجميع ب�حترام. 

اأتبــع تعليمــ�ت ال�صــالمة دائمــً�، وخ�صو�صــً� عندم� اأرى 	 
اإ�ص�رة احذر »  « 

اأ�صغي جيــدًا لتوجيه�ت ال�صــالمة الخ��صة من معلمي / 	 
معلمتي. 

احــذر عنــد ا�صــتخدام الأدوات الحــ�دة مثــل المق�ــص 	 
والم�صــرط واآلت القطــع، اأدوات الحفــر علــى الطيــن 
وعنــد  والنح��ــص،  المعــ�دن  تقبيــب  اأدوات  والخ�صــب، 

ا�صتخدام المواد الح�رقة ك�لمنظف�ت ..وغيره�. 

ل اأ�صــتخدم المطرقة اأو المن�صــ�ر اإل ب�إ�صراف معلمي / 	 
معلمتي. 

ارتــدي القفــ�زات الواقيــة عنــد التع�مــل مــع ال�صــ�ئل 	 
والألــوان والخ�مــ�ت الفنيــة والأدوات الحــ�دة، واأقوم 

بغ�صل يدي بعد كل ن�ص�ط. 

تعليمات السالمةتعليمات السالمة





الف�سل الدرا�سي الثاين



7474

المحتويات المحتويات 

á«eÓ°SE’G äÉªæªæŸG :´ƒ°VƒŸG

á«HôY ¥ÉaBG á«HÉàµdG áaôNõdG :´ƒ°VƒŸG

»∏°üØdG ´hô°ûŸG   :´ƒ°VƒŸG

IóMƒdG Ëƒ≤J

IóMƒdG Ëƒ≤J

IóMƒdG Ëƒ≤J

á«HôY »JÉ«aõN :∫hC’G ´ƒ°VƒŸG
á«Hô©dG ±õÿG ájƒg :ÊÉãdG ´ƒ°VƒŸG

109
108-105

135-113
136

141-139

92-77

101
100-93

äÉë∏£°üŸG
Qƒ°üdGh ∫Éµ°TC’G ¢Sô¡a

™LGôŸG

144-142
147-145
150-148

áaôNõdG ∫É› :áãdÉãdG IóMƒdG

 ±õÿG ∫É› :≈dhC’G IóMƒdG

º°SôdG ∫É› :á«fÉãdG IóMƒdG

»∏°üØdG ´hô°ûŸG



الوحدة األولى

مجال الخزفمجال الخزف
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الوحدة األولى: مجال الخزفالوحدة األولى: مجال الخزف

موا�ضيع جمال اخلزف:

املو�ضوع )1(: خزفياتي عربية.
املو�ضوع)2(: هوية اخلزف العربية.
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م��ن خ��ال مرورنا يف ال�ض��نوات املا�ضية عل��ى خربات متنوعة يف جمال الت�ض��كيل بخامة 
الط��ن, تعرفن��ا على الكثري من املعلومات, فكان اأهمها اأن عرفنا فخاريات بادنا  كونها من 
اأه��م عنا�ضر الرتاث ال�ض��عبي ال�ض��عودي, فاخلزف من اأهم الفن��ون )القدمية احلديثة( حيث 
ُع��رف من��ذ الع�ض��ور الأولى يف تاريخ الب�ض��رية, لذا مل يندثر ومل ينته ه��ذا الفن يف تطوره 
فظل ي�ض��تجيب للتطورات احلياتية لأنه من الأدوات املهمة للحياة اليومية, اإذ اأ�ضبح اليوم 

ا من فروع الفنون الت�ضكيلية.  ا وحيويًّ فرًعا مهمًّ
لق��د اهت��م خ��رباء الآثار مبتابعة تط��ور �ضناعة اخلزف, الت��ي تنوعت اأ�ض��كاله ما بن فخار 
وخ��زف, فمن خاله ا�ض��تطاعوا فهم احل�ض��ارات ومعرفة مراحل تطويره التي تك�ض��ف عن 

تفكري ومهارة �ضانعيه, وقد مر جمال اخلزف بعدة مراحل وم�ضميات من اأهمها: 
مرحل��ة الفخ��ار البدائ��ي: حيث - 	

الإن�ض��اين  الت�ض��كيل  بدائي��ات 
بخامة الطن, فقد كان ت�ض��كيله 
وتعامل��ه م��ع ه��ذه اخلام��ة, وليد 
احلاج��ة وط��رق ت�ض��كيله كان��ت 

يدوية بدائية, ال�ضكل )	(.

مجال الخزفمجال الخزف
خزفياتي عربيةالموضوع األولالموضوع األول

خزفياتي عربية

ال�ضكل )1(: مناذج من الفخار البدائي.
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نشـاط نشـاط ))11((

)ندون اأهم مميزات ال�ضكل البدائي من حيث: �ضماكة اجلدران ونعومة اخلامة و�ضكل الهيئة 
اخلارجية(. 

الهيئة اخلارجيةاخلامةال�ضماكة

فخار �ضعبي: 

بعد ما ا�ض��تقر الإن�ض��ان وكرثت خرباته, نتيجة تعداد ممار�ضاته وجتاربه, جاءت اأ�ضكاله 
اأك��رث اتزاًن��ا, حيث ناحظ اأن طرق ت�ض��كيله لأوانيه دخل فيها بع���ض الأدوات والأجهزة 

الب�ضيطة التي ُتعينه على اإتقان ال�ضكل, مثل عجلة الدولب والقوالب اجل�ضية. 
والفخ��ار ال�ض��عبي ُي�ض��كله احلرفيون من اأفراد �ض��عب ما, باأ�ض��كال له��ا خ�ضو�ضية املكان 
والتي تت�ضح من خال �ضكلها وزخارفها, فهي خا�ضة بهم حتمل طابعهم الذي مييزهم, حيث 

تختلف باختاف املنطقة.
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لذا كان لدينا اأ�ضكاًل متنوعة يف هيئتها وزخارفها, فللمدن العربية فخارها ال�ضعبي الذي 
مييزها عن غريها فعلى �ضبيل املثال: 

فخار �ضعبي �ضعودي:

كل ل�ضتخدامه يف احلياة اليومية, لذا جاءت الأ�ضكال غالًبا  ميتاز بوظائفه النفعية, فقد �ضُ
خالية من الزخارف الوا�ضحة, وجنده ابتعد عن التقنيات الزخرفية التي عرفها الفنان امل�ضلم.
وم��ن القط��ع الفخاري��ة امل�ض��هورة يف الرتاث ال�ض��عبي ال�ض��عودي, ال�ض��كل )٢( الأزيار  

والدوارق, واملباخر وفناجن القهوة.

ال�ضكل )2(: مناذج من الفخار ال�ضعودي.
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فخار �ضعبي مغربي:

امت��از باهتمام��ه بالناحي��ة النفعية, فكان من اأه��م الأواين هي القطع امل�ض��تخدمة يف احلياة 
اليومية, مثل القدور اخلا�ضة بالطهي, كما اأنه مل يهتم كثرًيا بالزخارف على ال�ضطح, فغالًبا 
م��ا كان��ت ال�ض��طوح خالية من اأي مام���ض اأو زخ��ارف اأو تنوع يف الأل��وان, حيث جند اأن 
الفخار املغربي ال�ض��عبي اكتفى بالطاء الزجاجي ال�ض��فاف, لأنه ي�ضاعد على حفظ ال�ضوائل 

ال�ضكل )٣(.

ال�ضكل )٣(: فخاريات �ضعبية من املغرب.

ومن اأهم ما مييز اخلزف ال�ضعبي املغربي, تلك القدور والأواين ذات الأغطية املرتفعة 
واملخروطية ال�ضكل. 

٢- فخ��ار �ض��عبي م�ض��ري: ا�ض��تهر الفن ال�ض��عبي امل�ض��ري؛ بالقل��ل والأواين والعرائ���ض 
ال�ض��عبية املجردة, وامتاز يف ت�ض��كيله ب�ضماكة جدرانه نوًعا ما, كغريه من اخلزفيات 
ال�ضعبية, ومن اأ�ضهر الفخاريات ال�ضعبية )�ضبابيك القلل( امل�ضهورة بالتثقيب, والتي 
عرف��ت يف الفن الإ�ض��امي كاأهم التقنيات الزخرفية الت��ي ابتكرها الفنان امل�ضري يف 

ذلك الوقت, ال�ضكل )٤(.
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�ض��ماكة  اأن  ناح��ظ  عام��ة؛  وب�ضف��ة 
اجل��دران يف الفخ��ار ال�ض��عبي, م��ع ع��دم 
الزخرفي��ة  بالأ�ض��اليب  كث��رًيا  الهتم��ام 
املتنوع��ة, والط��اءات الزجاجية امللونة, 

من اأهم �ضمات الفخار ال�ضعبي.  
الفخ��ار واخل��زف  اأن  وبذل��ك ناح��ظ 
ال�ض��عبي العرب��ي, ل��ه موا�ضف��ات عدي��دة 

انت�ض��رت عل��ى اأ�ض��طحه ومتيزت بها خطوطه اخلارجي��ة, حيث حافظ على طابع م�ض��تقل به, 
فيميزه عن غريه من خزفيات باقي الدول الإ�ضامية غري العربية.

لنقارن ون�ض��تنتج بالروؤية, مدى تطور ال�ض��كل اخلزيف ما بن بدائي و�ض��عبي, واإ�ضامي 
عربي فلنتفح�ض الآتي:

الفخار البدائي:

ا؛  الفخار البدائي وطريقة ت�ضكيله يدويًّ
تاأتي عن طريق عملية �ضغط  هيئته  حيث 
حجر اأو اأي خامة ت�ضاعد يف جتويف الكتلة 
الطيني���ة, فك��ان �ضبًبا لت�ضاب��ه الأ�ضك�ال, 
و�ضماكة اجل�ضم, نتيجة عدم توافر اأدوات 
لرتقيق اجلدار, مع قلة اإمكانات وخربة يف 

عملية الت�ضوية, فكثرًيا ما كان ي�ضتعمل اأوانيه دون ت�ضوية, ال�ضكل )٥(.

ال�ضكل )٤(: فخار �ضعبي.

ال�ضكل )٥(: فخار بدائي يت�ضح �ضماكة جدرانه.
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الفخار ال�ضعبي العربي:

الفخار ال�ض��عبي العربي يت�ضح خلوه من الزخارف ال�ض��طحية, والهتمام بتوازن ال�ض��كل 
اخلارجي, مع ترقيق �ضماكة اجلدران نوًعا ما نتيجة التنفيذ بوا�ضطة عجلة الدولب, لت�ضاعد 

على التزان يف اأبعاد اأجزاء اجل�ضم, ال�ضكل )٦(.

الفخار الإ�ضالمي العربي:

يظهر  العربي,  الإ�ضامي  واخل��زف  الفخار 
واملهارة  والزخرفة  الأل���وان  يف  اخل��زاف  تفنن 
الظاهرة من خال رقة �ضماكة اجلدران, كما متيز 
األوان الطاء الزجاجي خا�ضة اللون الأزرق  يف 

الإ�ضامي, ال�ضكل )٧(.

ال�ضكل )٦(: �ضعبي عربي ويت�ضح قلة �ضماكة اجل�ضم نتيجة ا�ضتخدام عجلة الدولب.

ال�ضكل )٧(: فخار وخزف اإ�ضامي عربي رقة يف 
ال�ضماكة ودقة يف الأداء وو�ضوح لطابع عربي مميز.
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اخلزف العربي املعا�ضر:

متي��ز بالر�ض��اقة يف �ض��كله ورق��ة جدران��ه ودقة عنا�ض��ر زخرفت��ه, كما حافظ عل��ى الهيئة 
اخلارجية, التي اأ�ضبحت �ضمة للفخار واخلزف العربي, وهي اتزان الأبعاد, ال�ضكل )٨(.

ومن هذا العر�ض ممكن اأن ن�ضتنتج مفهوم ل�ضكل اخلزف العربي فنقول: 

هو جمموعة الأ�ض��كال الفخارية واخلزفية ذات الطابع العربي املمي���ز م����ن حيث: الهيئ���ة 
يف ال�ض��كل اخلارجي, وت�ض��اوي رقة �ض��ماكة اجلدران, ومهارة التنفيذ, وتنا�ض��ق الأجزاء 
م��ن خ��ال موزون الأبعاد, اأم��ا نوعية عنا�ضر الزخرفة فهي امل�ض��توحاة م��ن البيئة العربية, 
وعنا�ض��ر الزخرف��ة الإ�ض��امية, ومن اأهمها احلرف العربي والأ�ض��كال الهند�ض��ية والنباتية 

واخلطوط الت�ضكيلية.

ال�ضكل )٨(: اأ�ضكال من اخلزف العربي املعا�ضر ويظهر الهتمام بعنا�ضر الزخرفة الإ�ضامية.
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وناحظ  اخل��زاف,  واإتقان  مهارة  يت�ضح  اأع��اه  ال�ضكل  ومن 
ا جلدران ال�ضكل اخلزيف, مع  قدرته على تنفيذ �ضماكة رقيقة جدًّ
حر�ضه على ا�ضتخدام طريقة التذهيب, الذي ي�ضفي رونقًا لاآنية, 

وقد تناوله بحذر �ضديد.
ومم��ا �ض��بق يت�ضح كيف تطورت اأ�ض��كال وهيئ��ات الفخار قدميًا, 
م��ن حي��ث التقني��ة اليدوية وال�ض��كل و�ض��ماكة اجل��دران, وكيف 
اأث��رت املحاولت املتكررة, لإك�ض��اب اخلربات املتنوعة تدريجيا 
حتى و�ضل لتقنيات ت�ضكيلية متطورة ومتنوعة, فا�ضتخل�ض تقنيات 
حديثة يف عملية البناء ويف الزخرفة و�ض��اعدته يف ذلك الأدوات 
والأجه��زة املتطورة كالعجلة وقوالب اجلب���ض لابتكار ال�ض��كان 

.)		 ,	٠(

كل ذل��ك يو�ض��ح مه��ارة 
م�����دى  ويت�ض���ح  اخل����زاف 
خرباته ال�ض��ابقة, ووظيفتها 
مبا يتاءم وهويته و�ضخ�ضيته 
العربي��ة الت��ي حاف���ظ عليها, 

ال�ضكل )٩(: موا�ضفات ال�ضكل اخلزيف العربي ومدى اإتقان موزون الأبعاد.ال�ضكل )٩(.

ال�ضكل )1٠(: عجلة الدولب.

ال�ضكل )11(: القوالب اجل�ضية.



ف
خز

 ال
ال

جــ
م

8585

نشـاط نشـاط ))22((

ل ب��د اأن نع��رف اأه��م املوا�ضفات امل�ض��رتكة بن املناط��ق العربية, من حيث ال�ض��كل وخطوطه 
اخلارجي��ة, و�ض��ماكة جدران��ه, ودق��ة الإتق��ان فيه��ا ومقارنتها, وعلي��ه جنمع �ض��ور الفخاريات 

وخزفيات بع�ض الدول العربية. 

�ضماكة اجلدراناخلطوط اخلارجيةالبلدال�ضورة
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ويف كل الأح��وال يبق��ى متي��ز ال�ض��كل النهائ��ي وطابعه عائ��ًدا للمكان والبيئ��ة, فاجلزيرة 
العربي��ة عل��ى �ض��بيل املث��ال له��ا طابع مميز مييزه��ا عن غريه��ا, يتجلى من خال خط ال�ض��كل 

اخلارجي والزخارف واملام�ض ال�ضطحية والألوان املتنوعة اخلا�ضة بكل منطقة.
فمن��ذ ع�ض��ر الر�ض��ول �, ويف املدين��ة املن��ورة وحتدي��ًدا يف منطقة الرب��ذة الواقعة يف 
جنوب �ض��رق املدينة املنورة, كان ي�ض��كل الفخار من طينة املنطقة ذاتها التي عرفت بلونها 
الأبي�ض املائل لا�ضفرار, حيث كانت هيئة الأ�ض��كال يف عهد الر�ض��ول �, تت�ض��ابه حلد 
كب��ري وفخ��ار الع�ضر الأموي, من حيث النوعية والنفعية فكانت: اجلرار الكبرية, الأباريق, 

الأطباق, القدور, وقد لوحظت زخرفة هذه القطع بطريقة احلز على الأ�ضطح اخلارجية.
وم��ن خ��ال ما ُعرث عليه يف حفريات هذه املنطقة, جند اأن الأ�ض��كال يف ت�ض��كيلها تعتمد 
ا على �ضرورة تنا�ض��ق الأجزاء وموزون الأبعاد فيها, حيث ظهرت روائع مهارة ال�ضانع  اأي�ضً
وعبقريته, فقد عرف الت�ض��كيل اليدوي بعجلة الدولب والت�ضكيل بالقوالب, مع الهتمام 
بعملية ت�ض��اوي ال�ض��ماكة للجدران, مع دقة متناهية يف نعومة وت�ضاوي ال�ضطح مع احلر�ض 

على اأن تكون اأ�ضكالهم فيها ر�ضانة التماثل والتوازن يف جميع الأجزاء.
ورمب��ا كان حر�ض��ه عل��ى الت��زان, نابع من خ��ال كرثة تاأماته مل��ا حوله, كم��ا اأمره اهلل   
فاأولها اأجزاء الإن�ضان واتزانها وتطابق اجلزء الأمين بالأي�ضر يف منتهى الدقة من رب العباد, 
وم��ا ذل��ك اإل موؤثر غري مبا�ض��ر لتاأث��ره بعقيدته الت��ي تظهر يف منتجات جمي��ع جمالت احلياة  

فاأن�ضاف ال�ضكل ل بد اأن تكون متطابقة ال�ضكل ) ٢	(.
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والإجابة؛ اأن املنطقة واقعة على طريق احلج بن العراق والديار املقد�ض��ة. فكان احلجيج 
يجلب��ون اأوانيه��م الفخارية واخلزفية من �ضمن حاجياتهم, وقد يبيعوها اأو يرتكوها فتحققت 
الفائ��دة م��ن خال تبادل اخلربات, فع��رف اأهل املدينة الكثري من طرق الت�ض��كيل وطوروا 

�ضناعتهم اخلزفية وفق ذلك.
اأم��ا يف باد ال�ض��ام متيزوا باإنتاجه��م املحلي اخلا�ض بهم, خا�ض��ة يف مدينة )الرقة( التي 
�ض��ميت بالعا�ضم��ة ال�ضيفي��ة لعدد م��ن خلفاء بني العبا���ض )٧٠	 � ٩٣	 ه���(, فامتاز خزفهم 
بالدق��ة وامله��ارة يف الت�ض��كيل, كم��ا كان��ت زخارفهم بارزة على ال�ض��طح, واأغل��ب اأوانيهم 
ه��ي الأطب��اق الكب��رية والأواين املرتفعة ذات اخل�ضر ال�ضيق من الو�ض��ط, وامل�ض��كل بعجلة 
الدولب, وامتازت اأر�ضية الأج�ض��ام بلونها الأبي�ض وعنا�ضرها الزخرفية, التي تنوعت ما 
بن الر�ض��وم الآدمية واحليوانية, كما عند الفنان امل�ض��لم يف باقي الأقطار غري العربية وكذا 

و يتبادر للذهن �ضوؤال:
من اأين لأهل الربذة باملدينة املنورة كل هذه اخلربة والدقة يف التنفيذ؟

ال�ضكل )12(
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امت��ازت األوانه��م بالط��اء الأزرق املائل عل��ى الأخ�ضر )الف��ريوزي( واأبدع��وا يف الألوان 
الرباقة, واملذهبة, خا�ضة جمال الربيق املعدين ال�ضكل )٣	(.

ا يف خزف مدينة الف�ضطاط مب�ضر, وذلك لأنهم  وناحظ اأن هذه املوا�ضفات تتواجد اأي�ضً
توجه��وا اإل��ى باد ال�ض��ام وحتديًدا مدينة الرق��ة, فكان تبادل اخلربات الفني��ة دليل على اأن 
اجلزيرة العربية, تتحد يف �ضمات و�ضفات م�ضرتكة كثرية  جتعلنا نقول اإن هناك فخار عربي 

بطابع عربي. 
اأم��ا يف الع��راق فا�ض��تهروا بت�ض��كيل اجل��رار الكب��رية وامل�ض��ارج املتنوع��ة والأواين 
ال�ضغرية, وجدير بالذكر اأن طينتهم كانت خالية من ال�ضوائب, مما جعل اأ�ضطح الأ�ضكال 
ناعمة بعد الت�ض��وية. واألوانهم غالًبا حم�ضورة يف الأ�ض��ود والأحمر والأبي�ض, وهذا يعني 
ا�ضتخدامهم )اأك�ضيد املنجنيز � احلديد � الزنك والق�ضدير( كونهم امل�ضبب الوحيد لإيجاد 
ه��ذه الأل��وان, اأم��ا عنا�ضر زخرفته��م فكانت ما بن هند�ض��ية يف هيئة خط��وط متموجة اأو 

ال�ضكل )1٣(: األوان طالء الفخار.
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م�ضتقيمة, اأو وحدات نباتية يف هيئة اأغ�ضان الأ�ضجار, وبع�ض الكتابات العربية املتمثلة يف 
عبارات, مثل: )ا�ض��رب هنيًئا مريًئا واحمد الذي جعله عذًبا فراًتا( )ُكل وا�ض��كر( وبهذه 
العبارات نكون و�ضلنا لفهم وتفهم خ�ضو�ضية ال�ضكل العربي, حيث ميكننا اأن نقوم بت�ضكيل 
اآنية خزفية لها طابع عربي, م�ض��تفيدين من خربات كل من �ض��بقنا ومبتكرين اأ�ضهل الطرق 
واأ�ضرعها للح�ضول على اإناء خزيف متقن, ذا �ضماكة رقيقة و�ضطح م�ضتٍو واأجزاء مت�ضاوية, 
ويف النهاي��ة يذكرنا باأننا منتجون خلزفيات باأ�ض��لوب عرب��ي معا�ضر, ولإنتاج اإناء خزيف ذا 

طابع عربي باأب�ضط الطرق والإمكانات نتبع الآتي:

الأدوات والخامات:

�ضريحتن من الطن مقا�ض ٣٠×٣٠ �ضم, اأواين متنوعة العمق, عجلة ت�ضطيح )فرادة( 
�ضطح م�ضتو مغلف بقما�ض قطني, ديفر خزف, اإ�ضفنج, فر�ضاة, بخاخ للماء.

خطوات العمل:

�ضرح كيفية ال�ضتفادة من الأواين املتنوعة العمق, وعاقتها بال�ضكل اخلزيف النهائي,   
يف  ورقيقة  واأ�ضطحها  اأجزائها  يف  متقنة  اأ�ضكال  على  نح�ضل  اأن  ميكن  خالها  فمن 

�ضماكتها. 

نتخري اإناءين من الأواين ذات عمق متو�ضط.   

نطابق فوهة الإناءين املختلفن اأو املت�ضاوين يف ال�ضكل.   
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ناحظ ال�ضكل النهائي الذي ظهر لنا فهو ال�ضكل املبدئي لاإناء املراد تنفيذه.  

نبداأ يف فرد �ضرائح الطينة لنزيد من ت�ضطيح �ضماكتها حيث ل تقل عن ن�ضف �ضم.  

ال�ضكل )1٤(: التماثل يف الأ�ضكال الفخارية.
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اخلطوة الثالثة: اختيار مكان فتح الفوهة, لإ�ضافة واإكمال الت�ضميم, �ضواء بطريقة احلبال اأو 
ال�ضرائح, وت�ضطيب ال�ضطح من ال�ضماكة واملتانة, ثم اإزالة اأي نتوءات �ضطحية, وترتك 

الأعمال مغلفة باحلافظات البا�ضتيكية لإمتام زخرفتها يف الدر�ض القادم.
حلول لإكمال الت�ضميم من خال اإ�ضافة عنق مرتفع اأو منخف�ض له, اإما بال�ضرائح اأوباحلبال, 

ال�ضكل )٥	(.

اخلطوة الأولى: ننقل ال�ضريحة اإلى داخل الإناء العميق, بعد و�ضع القما�ض داخله, واإزالة 
. الزوائد عن فوهة الإناء 

اخلط��وة الثاني��ة: تكرار العملية يف الإناء الآخر, مع خد���ض فوهة اجلزاأين, وو�ضع ال�ض��ائل 
الطيني ومطابقة الفوهتن ومتا�ضهما واختيار مكان فتحة الفوهة.
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ال�ضكل )1٥(: مناذج حللول ا�ضتكمال الت�ضميم.

نشـاط نشـاط ))33((

لإكمال جماليات ال�ضكل اخلزيف, ل بد من اإ�ضافة مل�ضات وتقنيات زخرفية, ل�ضطحه مع �ضرورة 

مراعاة مائمة ما �ضوف تختار من عنا�ضر زخرفية واأ�ضاليب لتطبيقها, مع ال�ضكل النهائي املنتج.

   ما هي الأ�ضاليب والعنا�ضر الزخرفية التي تائم �ضطح املنتج اخلزيف ذو الطابع العربي؟

...................................................................................................................................................... -	

...................................................................................................................................................... -٢

...................................................................................................................................................... -٣

...................................................................................................................................................... -٤

...................................................................................................................................................... -٥

...................................................................................................................................................... -٦
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مجال الخزفمجال الخزف
هوية الخزف العربيةالموضوع الثانيالموضوع الثاني

هوية الخزف العربية

الهوية العربية في ال�ضكل الخزفي:

تنوع��ت الأعم��ال الخزفي��ة ف��ي اأ�ض��اليب تنفيذها وط��رق بناء اأ�ض��كالها, ونوعي��ة زخرفة 
�ض��طوحها, وبتاأمل هذه الأعمال تت�ضح لنا الأ�ض��اليب التقنية الخا�ضة بالخزافين والتي تميز 
طاب��ع كًا منه��م عن الآخ��ر, فنتعرف على هويتهم و�ض��خ�ضياتهم الفنية م��ن خال مجموعة 

اأعمالهم. 
وعلي��ه فم��ن هيئ��ة الأعمال الفنية وطابعها و�ض��كلها العام؛ يمكن اأن نتع��رف على اأن هذه 
المجموعة تابعة لمدينة ما اأو دولة ما, لذا كان مهم جدًا اأن يهتم الفنانون والخزافون بهذه 
النقطة, ويعرفوا �ضرورة واأهمية معنى الهوية العربية في اأعمالهم الفنية عامة, وفي ال�ضكل 

الخزفي على وجه الخ�ضو�ض.  

مفهوم الهوية العربية: 

اإن الهوية هي لي�ض��ت �ض��يء مح�ضو���ض ن�ضع اأيدينا عليه, بل هي معنى, يُحدد من خال 
الدين والوطن, فعلى �ضبيل المثال: 

بادنا المملكة العربية ال�ضعودية هويتها )اإ�ضامية عربية(.
اإًذا في الفن لبد اأن نذكر اأن الهوية الفنية هي: ذاك الطابع الأخير الذي يظهر على هيئة 
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العمل الفني العام, وهي النطباع والإح�ضا���ض الذي ي�ضلنا كم�ض��اهدين من خال جزيئات 
العم��ل م��ن حيث: عنا�ضر زخارفه وخطوطه الخارجية اإن كان مج�ض��ًما, واألوانه ومام�ض��ه 
ال�ض��طحية. ف��كل هذه الجزيئات اإن تواجدت على �ض��طح العمل الفن��ي وكانت ماأخوذة من 
اأ�ضول عربية, حتًما �ضتجعلنا نطلق عليها حكم باأنها اأعمال ذات طابع عربي اأو هوية عربية.

نشـاط نشـاط ))11((

م��ن خ��ال مفهوم الهوي��ة العربية, نزخ��رف الأواين املوجودة اأمامنا مب��ا يجعلها ذات هوية 
وطابع عربي, ال�ضكل )٦	(.

ال�ضكل )1٦(: اأواين خزفية.
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نشـاط نشـاط ))22((

�ضنجمع بع�ض ال�ضور لعنا�ضر زخرفية تتاءم مع زخرفة اأ�ضطح الأعمال اخلزفية ذات الطابع 
العربي, ون�ضنفها يف اجلدول الآتي:

اأهمية اكتمال زخرفة �ضطح ال�ضكل الخزفي بما يائم هيئته وطابعه:

رغ��م جم��ال الأ�ض��كال المنفذة في الدر���ض الما�ضي م��ن خال خطوطه��ا الخارجية ودقة 
تنفيذها, اإل اأنها تفتقر لزخرفة ال�ض��طح ... فالزخرفة تزيد ال�ض��كل الخزفي جمال, خا�ضة 
اإذا ما زخرف ال�ضكل بما ينا�ضبه من عنا�ضر واألوان وتقنيات, فجمال ال�ضطح ورونقه يزيد 
من قيمة العمل الفني ويرفع قيمته الجمالية, كما اأن ُح�ض��ن اختيار عنا�ضر الزخرفة ي�ض��اعد 

على اإبراز هوية العمل وجماله.
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الحرف العربي والعناصر المالزمة له:
الحرف العربي من اأجمل العنا�ضر الزخرفية الإ�ضامية التي تميزنا كعرب, وتواجدها 
فهو  الفنية,  الأعمال  من  غيره  متميزة عن  يك�ضبه خ�ضو�ضية  فني  مج�ضم  اأو  م�ضطح  على 
عن�ضر خا�ض بالباد العربية, وحرف كتابنا الحكيم, حيث ناحظ تواجد الحرف مفرًدا 
اأ�ضبح الحرف �ضعار دائم  في بدايات بع�ض الآيات الكريمة مثل )�ض( )ن(, ومن هنا 

لكلمة )عربي( وبالتالي هو عن�ضر يبرز الهوية اأو الطابع العربي, ال�ضكل )٧	(.

ال�ضكل )1٧(: اأثر العن�ضر الزخريف )احلرف العربي( على اإبراز الطابع العربي.

ال�ضكل )1٨(: ا�ضتخدام عامات الت�ضكيل يف احلرف العربي 
كزخارف من اأعمال الفنانة ال�ضعودية ابتهاج اإدري�ض.

في  الت�ضكيل  ع��ام��ات  ا���ض��ت��خ��دام    
الحرف العربي كزخارف.
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ال�ضكل )1٩(: احلركات والنقاط كعن�ضر زخريف.

مما �ض��بق يت�ضح اأن الحرف العربي؛ اأكثر العنا�ضر مائمة لزخرفة �ض��كل خزفي ذا طابع 
عرب��ي, ول يق��ف الجم��ال عند جمال اأ�ض��كال الح��روف العربية, بل يتبعه بجم��ال عنا�ضره 

المازمة له وهي:

الحركات والنقاط:

فحركات الت�ضكيل والنقاط ت�ضاعد على نطق الكلمة ب�ضكلها ال�ضحيح.
ولكي نطبق هذه الأحرف وهذه العنا�ضر المازمة لها على الأ�ضطح الخزفية, ل بد اأن 

نتخير اأحد الأ�ضاليب الزخرفية على ال�ضطح المتجلد.
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 طرق تطبيق البطانات الملونة: 
يطبق الت�ضميم بالحروف العربية على ال�ضطح المتجلد باأداة الحز المتنوعة ال�ضماكة, ثم 

يطلى ال�ضطح باإحدى الطرق الآتية, والخا�ضة بتطبيق البطانات الملونة كالآتي:

الغمر في البطانة:

ال�ضكب بالبطانة:

الطالء بالفر�ضاة:
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يت��رك ال�ض��كل يتجل��د ويمك��ن بعدها و�ض��ع طبقة اأخرى م��ن البطانة بلون اآخ��ر و باتجاه 
اآخ��ر, ثم يترك لمدة خم���ض دقائق ليتجلد ال�ض��كل العام جيًدا, وفي ه��ذه الأثناء ُيهذب ما 
علق بالحزوز من بطانة بوا�ضطة نف�ض اأداة الحز, ثم ي�ضقل باأداة ال�ضقل في اتجاه واحد اأو 
عدة اتجاهات, ويراعى اأن ال�ضقل يحدث تاأثيرات ومام�ض �ضطحية تحددها اتجاه حركة 
ا مختلًفا عن التلوين بالفر�ضاة مثًا, مما يحدث  اليد, وطريقة التطبيق, فالر�ض يعطي ملم�ضً
تموًجا لاألوان اأو خطوط وم�ضاحات لونية عري�ضة وغير ذلك من المام�ض ال�ضطحية, مع 
ماحظ��ة اأن��ه كل ما ج��ف العمل كان �ضقله يعطي لمعة اأكثر, ومن اأه��م ما يعطيه ال�ضقل من 
نتائج هي تلك اللمعة الهادئة التي ت�ضبه الرخام اأو الحجر الأمل�ض, كما ي�ضاعد ال�ضقل على 

�ضد م�ضامات ال�ضطح وزيادة تما�ضك جزيئات بنية الج�ضم الخزفي.
مما �ضبق نرى اأن ال�ضقل له اإمكانات, ويعطي جماليات لل�ضطح, ويمكن اأن ن�ضتخدم 
معه البطانات المتعددة الألوان, ومن ثمَّ نطبق عليها اأ�ضلوب ال�ضقل, مع مراعاة �ضروط 

التطبيق في الأعلى.

الر�ض بالبخاخ:
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نشـاط نشـاط ))33((

من الأ�ضاليب الزخرفية على ال�ضطح اخلزيف املتجلد تقنية ال�ضقل, نذكر الآتي:

فوائد ال�ضقل النفعية واجلماليةاأهم �ضروط تطبيق ال�ضقلال�ضقل
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تقويم الوحدةتقويم الوحدة

ال�ضوؤال الأول:
العبارة غري ال�ضحيحة  اأمام  العبارة ال�ضحيحة، وعالمة )✗(  اأمام  �ضع عالمة )✓( 

فيما ياأتي:
)    ( 1- الفخار ال�ضعبي يت�ضم ب�ضماكة الجدران مع عدم الهتمام بالأ�ضاليب الزخرفية. 

 2-  كانت هيئة اأ�ضكال الفخار في عهد بداية الإ�ضالم تت�ضابه اإلى حد كبير مع فخار
)    ( الع�ضر الأموي.         
)    ( ٣- كان للحجاج الأثر الكبير في تطور �ضناعة الخزف في المدينة.   

 
ال�ضوؤال الثاين:

اخرت اجلواب ال�ضحيح:
1- ات�ضم هذا النوع من الخزفيات بالر�ضاقة في �ضكله ورقة جدرانه:

 الفخار ال�ضعبي ال�ضعودي.  الفخار ال�ضعبي العربي.  	
 الفخار العربي المعا�ضر.  

2- المنطقة التي امتازت باإنتاج فخار ذو دقة ومهارة با�ضتخدام األوان الطالء الأزرق المائل اإلى 
الأخ�ضر )الفيروزي( هي ما ياأتي: 

 الف�ضطاط.  الرقة.   الربذة.  	



ى
ول

األ
ة 

حد
لو

ا

102102

ال�ضوؤال الثالث:
اأكمل الفراغات الآتية بالكلمات املنا�ضبة:

1-  من القطع الفخارية الم�ضهورة في التراث ال�ضعبي ال�ضعودي ......... ، ........... ، 
..........

2-  يتميز الفخار الإ�ضالمي العربي باألوان الطالء  الزجاجي خا�ضة   اللون .................... 
والإح�ضا�ض  النطباع  العام، وهي  الفني  العمل  لهيئة  الأخير  الطابع  ٣-  ............ هي 

الذي ي�ضل اإلى الم�ضاهد.



103103

الوحدة الثانية

مجال الرسممجال الرسم
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املو�ضوع: املنمنمات الإ�سالمية.

الوحدة الثانية: مجال الرسـمالوحدة الثانية: مجال الرسـم
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الموضوعالموضوع

فن املنمنمة الإ�سالمي:

الر�سم  فن  خدم  وقد  مبكًرا.  الإ�سالمي  العهد  يف  الر�سم  بفن  الهتمام  ب��داأ 

اأغرا�ض متعددة, ففي بداية الأمر كانت وظيفته الأ�سا�سية هي تو�سيح جتارب 

طبية اأو علمية اأو ر�سم النباتات والأع�ساب الطبية اأو اأجزاء احليوانات املفيدة.  

الكتب  من  ذل��ك  ويت�سح  التو�سيحية.  الر�سوم  مرحلة  ن�سميها  اأن  ون�ستطيع 

التي ظهرت فيها ر�سومات بحجم �سفحة الكتاب عرفت باملنمنمات )اأي الر�سوم 

اجلامع  احليل  وك��ت��اب  بختي�سوع  لب��ن  احل��ي��وان  منافع  كتاب  مثل  ال�سغرية( 

بني العلم والعمل للجزري وكتاب عجائب املخلوقات للقزويني وقد كانت هذه 

الر�سوم �سارحة للمنت ومو�سحة له.

وقد تطورت ر�سوم املنمنمات لت�سمل تو�سيح مواقف من الق�س�ض الأدبية ب�سكل جميل 

ومعرب, مثل ق�سة كليلة ودمنة ومقامات احلريري وغريها00 وتعرف هذه باملرحلة الأدبية, 

ثم انتقل الفنان اإلى غر�ض اآخر يف فن املنمنمات هو الوظيفة الدعائية والإعالنية, حيث 

ت�ستمل هذه املرحلة بالر�سومات التي تو�سح ال�سري والغزوات وبطولت احلكام والأمراء 

              المنمنمات اإلسالمية
              المنمنمات اإلسالمية
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يف العهود الإ�سالمية  املتاأخرة. وتعد املنمنمات التيمورية اأ�سدق مثال على ذلك. اإذًا يت�سح 
املنمنمة  ر�سم  فن  وكان  خمتلفة,  اأغرا�ض  وخدم  متعددة  مبراحل  مّر  املنمنمة  فن  اأن  لنا 

مرتبط ارتباط وثيق بفن الكتاب وتزيينه.

وقد ا�ستهر عدد من الفنانني يف هذا امل�سمار منهم عبد اهلل بن الف�سل)619ه�( الذي 

كتب و�سور خمطوط يف خوا�ض العقاقري, �سمنه ثالثني لوحة موزعة يف متاحف عاملية 

يحركه  وع��اء  وبينهما  �سجرة  حتت  رجلني  ت�سور  منمنمة   اأ�سهرها  وم��ن  الآن.  خمتلفة 

مقامات  منمنمات  ر�سم  ال��ذي  الوا�سطي  حممود  بن  يحيى  اأم��ا  ي��ده.   يف  بع�سا  اأح��ده��م 

ويحتوي  الإ�سالمية,  املنمنمة  فن  اأع��الم  اأح��د  بحق  اعترب  فقد  )634ه���(  �سنة  احلريري 

كتاب مقامات احلريري على نحو مائة  منمنمة ت�سور كل واحدة منها موقف من مواقف 

املقامة, وتعطي يف الوقت نف�سه �سورة للحياة الجتماعية والأزياء واأمناط العمارة يف ذلك 

الع�سر.

من  العديد  بو�سعه  اإبداعية,  ر�سوم  املنمنمات  يف  يحقق  اأن  ا�ستطاع  امل�سلم  الفنان  اإن 

العنا�سر يف م�ساحة ل تتجاوز �سفحة كتاب مع العناية بالألوان واخلطوط والأ�سكال اأميا 

عناية.  وقد ا�ستهرت مدار�ض يف فن ر�سم املنمنمة مثل مدر�سة بغداد ومدر�سة �سمرقند 

الفنون  من  اعتربت  حيث  العامل,  متاحف  يف  املنمنمات  معظم  وتوجد  وغريها...  وه��راة 

حممد  ر�سوم  تو�سح  حيث  متاأخر,  وقت  اإلى  املنمنمة  فن  ا�ستمر  وقد  والراقية.  الرائعة 

را�سم يف اجلزائر ازدهار هذا الفن يف �ستى البقاع الإ�سالمية.
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يف  اأ�ساليب  بعدة  ور�سمت  ومدار�ض  مراحل  بعدة  مرت  الإ�سالمية  املنمنمة 
وملعرفة  الإلكرتونية  البحث  مل�سادر  بالرجوع  املختلفة,  الإ�سالمية  الأقاليم 
املنمنمات  ر�سموا  الذين  الفنانني  اأب��رز  بح�سر  قم  املنمنمات  فن  عن  املزيد 

واملو�سوعات التي تناولوها.

نشـاط نشـاط ))11((

نشـاط نشـاط ))22((

عزيزي الطالب/��ة تاأمل ال�سكل رقم)٢0( واكتب و�سف للجماليات والقيم 
الفنية التي تناولها الفنان وعنا�سرها مركزا على:

1- عالقة الرجلين الذين يمتطيا الناقتين بالرجل الواقف اأمامهما؟

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

2- مظاهر الحياة االجتماعية؟

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

3- م�ضتويات توزيع العنا�ضر؟

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

ال�ضكل )2٠(: لوحة للفنان يحيى الوا�سطي
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ملعرك��ة  لوح��ة  ميث��ل   )٢1( ال�س��كل 
بحري��ة ق��ام بتنفيذه��ا الفنان حممد 

را�سم اجلزائري مواليد 1896م.
تاأم��ل املنمنم��ة ث��م اكتب عدة �س��طور 
القي��م  ح��ول  نظ��رك  وجه��ة  تب��ني 
اجلمالية يف املنمنمة واأوجه الت�س��ابه 

والختالف مع املنمنمات الأخرى.

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

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

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

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

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

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

نشـاط نشـاط ))33((

ال�ضكل )21(: لوحة الفنان الجزائري محمد را�سم.
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مجال: الرسممجال: الرسم
تقويم الوحدة
تقويم الوحدة

�ضع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة غير ال�ضحيحة فيما ياأتي:

)      ( 1 - ا�ستهرت مدار�ض فنية يف ر�سم املنمنمة مثل مدر�سة بغداد و�سمرقند وهراة. 

)      ( ٢ - املنمنمات الإ�سالمية هي عبارة عن ر�سومات �سغرية. 

)      ( 3 - من اأنواع املقامات ما ي�سمى مقامات احلريري. 

)      ( 4 - اهتم فن املنمنمات بر�سم النباتات والأع�ساب الطبية. 

5 - تطورت ر�سوم  املنمنمات الإ�سالمية لت�سمل تو�سيح مواقف من الق�س�ض 

الأدبية.                                                                                                                      )      (

)      ( 6 - اهتم فن املنمنمات بر�سم اأجزاء احليوانات املفيدة. 

)      ( 7 - كانت املنمنمات تو�سح جتارب طبية وعلمية. 

)      ( 8 - بداأ الهتمام بفن الر�سم يف العهد الإ�سالمي مبكًرا. 

 9 -  تو�سح املرحلة الدعائية والإ�سهارية �سري ومغازي وبطولت احلكام والأمراء 

)      ( يف العهود الإ�سالمية املتاأخرة. 

)      ( 10 - املنمنمات التيمورية اأ�سدق مثال للمرحلة الدعائية. 
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الوحدة الثالثة

مجال الزخرفةمجال الزخرفة
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املو�ضوع:�لزخرفة �لكتابية �آفاق عربية.

الوحدة الثالثة: مجال الزخرفةالوحدة الثالثة: مجال الزخرفة
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الموضوعالموضوع

عرفنا �أن �لزخرفة هي كل ر�صم ُيعمل به على م�صاحة ما بق�صد تزيينها, وقد 
برع �لفنان �مل�صلم يف نظم �لزخارف باأنو�عها, هند�صية �أو نباتية �أو خطية مفردة, 
وقد تتد�خل هذه �لعنا�صر لتخرج بتكوينات زخرفية مميزة تكون وحدة زخرفية 

مرت�بطة ت�صمى بفن »�لتو�صيح« �أو �لرق�ش وهو ما ي�صمى بـ »�لأر�بي�صك«.
وهو م�صطلح زخريف ملجموعة متكررة تعتمد على �لمتز�ج بني �لعن�صر �لنباتي 
�ملحور و�لعن�صر �لهند�صي و��صتخد�م �حلروف �لعربية كذلك  - و�ملز�وجة بينها 
وبني �لأ�صكال �لهند�صية و�لنباتية باأ�صاليب خمتلفة, بعد �أن �أدرك �لفنان �مل�صلم 
�أن �خلط �لعربي لي�ش كبقية �خلطوط �لتقليدية, بل خطًا يحمل ر�صالة وح�صارة 
نقلت  �لتي  �لر�صالة  روحانية  مــن  �لكثري  وحّمله  �خلــط  تطوير  يف  فتفنن  �أمـــة, 
متنا�صقة  جمالية  بهيئات  وملئها  �لفر�غات  فزخرف  عربية...  بلغة  حتديدً�  �إليه 
ت�صرتيح �إليها �لعني, ومن �أ�صهر �خلطوط �لتي زخرف بها �لفنان �مل�صلم, �خلط 
�خلط  )�لفار�صي(,  �لتعليق   / �لن�صتعليق  خط  �لن�صخ,  خط  �لثلث,  خط  �لكويف, 
�لديو�ين, خط �لرقعة, خط �لطومار, خط �لطغر�ء وخط �لن�صخ �لذي يكتب به 
يو�صح  كما  �لنا�ش.  بني  و�صهرته  وب�صاطته  لو�صوحه  غالبًا  عادة,  �لكرمي  �لقر�آن 

�ل�صكل )٢٢( �أ�صكال خمتلفة من �خلطوط �لعربية.

الزخرفة الكتابية آفاق عربية

الزخرفة الكتابية آفاق عربية
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نشـاط نشـاط ))11((

ال�ضكل )٢٣(:  مناذج لآيات من �لقر�آن �لكرمي ُكتبت بخطوط زخرفية خمتلفة  

ال�ضكل )٢٢(:  مناذج زخرفية كتابية متنوعة  

�للوحات �لآتية لنوعني من �أ�صهر �خلطوط �لعربية, �كتب حتت كل لوحة 
نوع �خلط �لذي كتبت به �للوحة... �ل�صكل )٢٣(

) زخرفة خط...........( ) زخرفة خط...........( 

�خلطاط �ل�صعودي نا�صر �مليمون

�خلطاطة �ل�صعودية �أماين 
�لوهيبي

�خلطاط �لتون�صي عامر جدو�خلطاطة �ل�صعودية فاطمة �ل�صر�مي
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�ل�صكل )٢٤(:  مناذج معمارية من �لرت�ث �لإ�صالمي بزخارف �إ�صالمية 
جمعت بني �لكتابي و�لهند�صي و�لنباتي

ال�ضكل )٢٥(:   مناذج معمارية من �لرت�ث �لإ�صالمي بزخارف �إ�صالمية جمعت بني �لكتابي و�لهند�صي و�لنباتي

وقد نفذ �لفنان �مل�صلم زخارفه �خلطية ر�صمًا وحفرً� على جدر�ن �مل�صاجد 
و�لق�صور �لتي برع يف تزيينها كما يف �ل�صكل )٢٤(.

ثم �ت�صع ��صتعمال �لكتابة باخلط �لعربي �إلى �لفنون �لت�صكيلية �لأخرى يف 
�لزخرفة فربع �خلز�ف �مل�صلم يف تزيني �لفخار و�خلزف... �ل�صكل )٢٥(.

جانب من م�صجد قبة �ل�صخرة يف �لقد�ش �ملباركجانب من �مل�صجد �لنبوي يف �ملدينة �ملنورة
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وحفر �لنجار �أجمل �لنقو�ش و�لزخارف �لكتابية على �خل�صب.. �ل�صكل )٢٦(.

كما طرزه �حلائك باأ�صالك �لذهب و�لف�صة وخيوط �حلرير على �لأن�صجة �ملتنوعة   

و�صممه �صناع �ل�صجاد �أطرً� على حو��صي �لب�صط و�ل�صجاجيد �ل�صكل )٢٧(.

ال�ضكل )٢٦(: مناذج خ�صبية من �لرت�ث �لإ�صالمي 
بزخارف �إ�صالمية جمعت بني �خلطي و�لهند�صي و�لنباتي 

ال�ضكل )٢٧(: مناذج ن�صيجية من �لرت�ث �لإ�صالمي 
بزخارف �إ�صالمية جمعت بني �خلطي و�لهند�صي و�لنباتي 
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كما ظهرت �أبدع �لنقو�ش و�أجملها على �لآنية �لنحا�صية و�لف�صية �ل�صكل )٢٨(. 

ال�ضكل )٢٨(: مناذج معدنية من �لرت�ث �لإ�صالمي بزخارف 
�إ�صالمية جمعت بني �لزخرفة �خلطية و�لهند�صية و�لنباتية
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نشـاط نشـاط ))22((

�لبيانات  لن�صجل  ومكانتها  قيمتها  يف  ثمينة  معدنية  قطعة   )٢٩( �ل�صكل  يف 
�خلا�صة بها يف �لأ�صفل:

�أنو�ع  وظيفتها.............  مكانها..............  �لقطعة..............  ��صم 
�لزخارف �ملنقو�صة عليها.............

ال�ضكل )٢٩(: �صورة لقطعة من �ملعدن
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القيم الزخرفية التشكيلية في الحرف العربي:
يظل �حلرف �لعربي يحمل يف مكنوناته �جلمالية و�لتعبريية بعدً� ر�قيًا ومميزً�, 

و�صيظل م�صدًر� ل�صتلهام �لعديد من �لفنانني؛ حيث �صاغه �لفنان �مل�صلم باأ�صكال 

متعددة,  فلونه تارة و��صتخدم خا�صية �لتكبري و�لت�صغري يف �حلجم تارة, وخا�صية 

�لذي  �لأمر  �أخــرى؛  تارة  فيها  و�لتحوير  �لعربية  �حلروف  و��صتد�ر�ت  �لتقو�ش, 

مكنه من نظم �أ�صكال فنية وجمالية تعطي تنوعا يف �لإيقاع و�لإح�صا�ش معًا, ففي 

�لتبادل بني �لرقة و�لغلظة يف حروف خط �لن�صخ يحدث �لإيقاع, وكذلك يف تبادل 

�لنحناء�ت و�لمتد�د�ت يف حروف �خلط �لفار�صي, وتبادل �لتماثل كما يف �خلط 

�لديو�ين, وتبادل �إ�صعاع �لقوة كما هو يف حروف خط �لثلث. �أما �لإح�صا�ش به: 

فاخلط �ملنحني ميثل �لر�صاقة كما يف حروف �لن�صخ و�لثلث و�لفار�صي. �أما �خلط 

فيثري  �لــهــنــد�ــصــي �لـــكـــويف بـــاأنـــو�عـــه 

هــذه  �لهند�صي,  �لريا�صي  �جلــمــال 

�خلط  حروف  يف  �لكامـنــة  �ل�صفــات 

�حلركة,  عن  �لتعبري  ت�صهل  �لعربي 

�إيقاًعا  يحقق  �لذي  �لأمــر  ؛  و�لكتلة 

ونف�صيًّا  ا  ب�صريًّ و�إحــ�ــصــا�ــًصــا  جمياًل 

و�أ�صول  بقو�عد  يخّل  �أن  دون  ر�قًيا, 

حروف ر�صم �خلط �لعربي لنالحظ �ل�صكل )٣٠(.

ال�ضكل )٣٠(: �أ�صهر �أنو�ع �خلط �لعربي
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مميزات الحرف العربي:
تتميز �حلروف �لعربية عن غريها من �حلروف باأنها قابلة للت�صكيل و�حلركة 
ذلك  يوؤثر  �أن  دون  كتابية  �صورة  �أي  على  تتما�صى  �لوقت  نف�ش  ويف  »�لطو�عية« 
على جوهرها, ومن هنا ياأتي �حل�صن و�جلمال للحروف �لعربية حتى لو تغريت 

�لأ�صكال يظل �جلوهر ثابًتا, على عك�ش حروف �للغات 

لنالحظ �ملرونة و�لطو�عية عند ��صتخد�منا حلرف �لو�و على �صبيل �ملثال, ميكن 
يف  و�حلــركــة  �حلجم  وتغيري  و�لت�صغري  �لتكبري  و��صتخد�م  وتــكــر�ره  �حلــرف  كتابة 
مو�صوع  �أو  كاأ�صا�ش  مت�صلة  �أم  منف�صلة  �صو�ء  �حلروف  ��صتخد�م  ميكننا  كما  �حلرف, 
�أن  ميكن  �حلــروف  من  زخرفية  ت�صكيالت  لدينا  لتكون  زخــريف,  �صكل  لها  فنية  لوحة 
نحولها �إلى وحد�ت زخرفية. لنتابع ��صتخد�م �للون و�حلركة و�لختالف يف �حلجم 

للت�صكيل باحلرف �لعربي �ل�صكل )٣١(.

ال�ضكل )٣١(: �حلروف �لعربية حروف 
مرنة قابلة للت�صكيل �لزخريف

�لأخـــــرى,  فــاإنــهــا ل متتلك �ملــرونــة و�لــطــو�عــيــة يف 
بحيث  �حلــقــيــقــي؛  ب�صكلها  �لإخــــالل  ــا  دومنـ �لت�صكيل 
على  �لــعــربــي  �خلــط  يف  و�لمـــتـــد�د�ت  �لــزو�يــا  ت�صاعد 
توزيع �لإ�صاءة و�جتاه �لب�صر يف �للوحة لت�صبح وحدة 

متكاملة غري جمز�أة �ل�صكل )٣١( .



ثة
ثال

 ال
دة

وح
ال

فة
خر

الز
ل 

جــا
م

120120121121

ال�ضكل )٣٢(: حرف �لو�و باأ�صلوب زخريف  

نشـاط نشـاط ))33((

منه  زخرفية  ت�صكيالت  بعمل  ولنقم  �لعربية  حروفنا  من  حرفًا  لنتخري   
على �صطح ورقة �لكر��صة با�صتخد�م �لتكر�ر, وبالأ�صلوب �لذي نرغب به.

زخرفية  �أ�صكال  لإنتاج  �لعربي  �حلــرف  على  �لت�صكيلي  �لفنان  عمل  وقد 
متنوعة.فلنالحظ �لأ�صكال �لآتية. �ل�صكل )٣٣(.

ال�ضكل )٣٣(: مناذج زخرفية خمتلفة باحلرف يف ت�صكيالت خمتلفة



ثة
ثال

 ال
دة

وح
ال

فة
خر

الز
ل 

جــا
م

122122123123

الزخرفة والقرآن الكريم
�هتم �لفنان �مل�صلم بالقر�آن �لكرمي بهدف �حلفاظ عليه من �ل�صياع و�لن�صيان 
حو��صي  زخرفة  يف  وبرعو�  �ملختلفة,  �خلطوط  باأنو�ع  بكتابته  �مل�صلمون  و�عتنى 
بكل  ور�صمو�  بالذهب,  �لكالم  جمل  بني  وملئو�  �ملختلفة,  بالزخارف  �ل�صفحات 
�خلطوط على �جللود �ملختلفة و�لأور�ق بالأدر�ج و�لرقاع باأ�صناف �ملد�د و�ألو�نه. 

�ل�صكل )٣٤(.

ال�ضكل )٣٤(: مناذج مزخرفة من �لقر�آن �لكرمي    

ال�ضكل )٣٥(: لوحة )�هلل نور 
�ل�صماو�ت و�لأر�ش(

يف  �هلل  كتاب  من  �آيــات  �مل�صلم  �لفنان  �صكَّل  وقد 
�ملعنى  توفيق  فيها  حاول  زخرفية  جمالية  �أ�صكال 
بها  زّيــن  وتعبدية  تعليمية  كو�صيلة  �مل�صمون  مع 
�إلــى  ذهـــب  كلما  �مل�صلي  يــر�هــا  بحيث  �ملــ�ــصــاجــد؛ 
�لعني  تــعــود  عــلــى  ي�صاعد  �لـــذي  �لأمــــر  �ملــ�ــصــجــد؛ 
ن�صيانها.  وعــدم  با�صتمر�ر  وقر�ءتها  �إليها  �لنظر 

�ل�صكل )٣٥(.
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�ل�صــكل )٣٦( ملج�صــم جمــايل نحتــه �لفنــان يف �لرخــام لنف�ــش �لآيــة �ل�صــابقة, 

فلنالحــظ كيــف طــّوع �لفنــان �حلرف �لعربي, ولن�صــجل �إبد�عاتنــا على �لورق يف 

ت�صميم لزخرفة كتابية يحتوي �إ�صافات زخرفية هند�صية �أو نباتية �ل�صكل )٣٦(.

نشـاط نشـاط ))44((

َماَو�ِت َو�ْلأْر�ِش »مج�صم جمالي في مدينة جدة «. ال�ضكل )٣٦(: �هلُل ُنوُر �ل�صَّ
Lafuente للفنان �لإ�صباين خوليو لفونتــي 

)�صورة �لنور, �لآية: ٣٥(
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القواعد واألسس المستخدمة في الزخرفة:
�عتمد �لفنان �مل�صلم على جمموعة من �لقو�عد و�لأ�ص�ش �لتي ت�صاهم يف �إظهار 
�لــتــو�زن,  مثل  بها,  �خلا�صة  دللتــهــا  ومنحها  �ملق�صود  �جلمال  �لــزخــارف  هــذه 
»�لــتــكــر�ر«  عن�صري  ويعترب  �لت�صابك.  �لتنا�صب,  �لــتــكــر�ر,  �لت�صعب,  �لتناظر, 
و�لتو�زن  �لتكر�ر  يحدث  حيث  �لزخرفة؛  جماليات  �إظهار  يف  �أ�صا�صًا  و»�لتو�زن« 

�ملتو�يل �أثرً� زخرفيًا ي�صفي على �لقطعة �لفنية جماًل ويزيدها تاألقًا.  
  ) ١( �لتو�زن:

�إطـــار�ت  �أ�صرطة  مــن  و�ل�صطوح  �مل�صاحات  جميع  ي�صمل  �لزخرفة  يف  �لــتــو�زن 
وح�صو�ت, ويعرب عن �لتكوين �لفني �ملتكامل بتوزيع �لعنا�صر و�لوحد�ت توزيعًا 
يعتمد على تنا�صق �لعالقات بني �لعنا�صر و�لألو�ن و�لفر�غات �ملحيطة, �أ�صا�صي 
لكل عمل فني بها؛ حيث   يعترب �لتو�زن قاعدة �أ�صا�صية ل بد من توفرها يف كل 

تكوين زخريف �أو عمل فني تزييني.
وعند تاأملنا �لأعمال �لزخرفية �خلطية, نالحظ �أن ��صتعمال �لتكر�ر و�لتناظر 
كما  عبادته,  �أثناء  يوميًا  �مل�صلم  يكرره  �لذي  �لت�صبيح  عن  كتعبري  جاء  �ملحوري 
يوؤكد فكرة حمورية وهي عبادته �صبحانه وتعالى, فالزخرفة �لإ�صالمية مل تكن 

ع�صو�ئية بل كانت منبثقة من �أ�صا�ش عقيدة �مل�صلم وقناعاته �لت�صريعية. 
)٢(  �لتكر�ر: 

يعترب ��صتخد�م �أ�صلوب �لتكر�ر �أب�صط �لقو�عد يف �لتكوين �لزخريف؛ لأنه عند 
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ال�ضكل )٣٧(: منوذج لوحدة زخرفية مكررة وممتدة

ناجت  وهو  بديع,  زخــريف  تكوين  على  نح�صل  زخرفية  وحــدة  �أو  عن�صر  �أي  تكر�ر 
لتعامل �لفنان مع جمموعة من �لعنا�صر, قد تكون �أ�صكال هند�صية �أو جمموعات 
لونية متباينة �أو متدرجة وبا�صتخد�م �أكرث من �صكل يف بناء �صيغ جديدة قائمة 
على توظيف تلك �لأ�صكال من خالل ترديد�ت عن�صر, �أو وحدة زخرفية على نحو 
متو��صل باأ�صاليب متنوعة, وين�صاأ عن تكر�ر�ت ملفردة و�حدة �أو �أكرث يعيد ر�صمها 
�لفنان مكونًا م�صارً� ب�صريًا, ت�صل معه �لعني �إلى نهاية �لقطعة. �أو ما يطلق عليه 

�لمتد�د �لزخريف, مما يعطي �لتكوين �لزخريف جماليات ر�ئعة �ل�صكل )٣٧( .
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ال�ضكل )٣٨(: مناذج زخرفية متنوعة

المزاوجة بين الزخرفة الهندسية والنباتية والكتابية:
�لفن �لإ�صالمي �لزخريف فن يعتمد �لتفكر و�لتدبر و�لنظر �إلى �لأ�صياء نظرة 
�صمولية حتليلية فهو يحلل �لأجز�ء, ثم يعيد تركيبها ب�صكل جديد يختلف عن 

�ل�صكل �لأ�صلي ظاهريًا, ولكنه يحمل نف�ش �مل�صمون.        
�لأرو�ح  ذو�ت  ر�صم  عن  �لبعد  على  حتثه  عقيدته  �أن  �مل�صلم  �لفنان  عرف  وقد 
كتابة  خالل  من  �ملعنى  على  �لد�لة  و�لإ�ــصــار�ت  �لرموز  بتكر�ر  عنها  فا�صتعا�ش 
�لو�صول  بهدف  و�قعيتها  من  �لأ�صكال  جرد  كما  وتكر�رها,  وزخرفتها  �خلطوط 

�إلى �جلوهر يف �أعماله �لفنية �ل�صكل )٣٨(.
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أنماط الزخرفة بالخط العربي: 
�لب�صري  لالإح�صا�ش  كنتيجة  تتحقق  �أ�صا�صية  بجماليات  �لعربي  �خلط  ينفرد 
�لناجت من �لتوزيع �لإيقاعي, لإمكانية �لزخرفة باأ�صلوب �خلط �ملنحني �لطيا�ش 
�لأ�صلوب �لهند�صي و�ختيار �لزخارف �ملر�فقة لهما؛ �لأمر �لذي ميكن للفنان �أن 
�لأجز�ء  بني  للت�صاد  نتيجة  جمالية,  فنية  باأ�صاليب  �لزخرفية  �لإيقاعات  ي�صوغ 

و�لألو�ن, �لتبادل بني �ل�صكل و�لأر�صية, �أنو�ع �لتكر�ر �ملختلفة وغري ذلك.

أساليب التكرار المتنوعة في التكوين الواحد ومنها:
�أ�صلوب �لتبادل بني �ل�صكل و�لأر�صية يف �لزخرفة فلندقق يف خلفية �للوحة. �ل�صكل )٣٩(.

توزيع للعنا�صر �لزخرفية �خلطية و�للونية د�خل �لتكوين. �ل�صكل )٤٠(.

ال�ضكل )٤٠(: توزيع للعنا�صر �لزخرفية �خلطية و�للونيةال�ضكل )٣٩(: �لتبادل بني �ل�صكل و�لأر�صية
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لنتابع معًا كيفية كتابة كلمة من حرفني ‘‘�صي’’ ب�صكل زخريف.

لنالحظ �صماكة كل حرف وتنا�صقه عند �ت�صاله باحلرف �لذي يليه.

مفهوم الخط المنحني الطياش:
�ملخ�ص�صة  �مل�صاحة  حدود  يف  و�نطالق  حرية  يف  متجوًل  يدور  �لذي  �خلط  هو 
للزخرفة ول يخرج عنها ولكنه يعطي �إح�صا�صًا بال�صتمر�ر �إلى ما ل نهاية. ويقف 
فوق  �أحيانًا  ويثب  ي�صتمر  �أن  يلبث  ل  ولكن  �نتفاخه  عند  ق�صرية  وقفة  �أحياًنا 

�خلطوط �أو مير حتتها �أو يتجاور معها.
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ال�ضكل )٤١(: �لفنان �ل�صعودي ع�صام �لع�صريي

ال�ضكل )٤٢(: �أ�صاليب �لتكر�ر يف حترير عنا�صر �لتكوين

حتقيق �أ�صلوب �لتبادل �للوين بالتكوين. 
�ل�صكل )٤١(.

دور �أ�صاليب �لتكر�ر يف حترير عنا�صر �لتكوين, ثم �إبد�ع �أ�صكال متعددة بها �ل�صكل )٤٢(.

لوحات زخرفية مبتكرة بالخط العربي:  
مُيثل �لعمل �لفني �لزخريف با�صتخد�م �خلط �لعربي حلظة تاأمل وحو�ر خا�صة مع 
�رتباط �لزخرفة �خلطية باآيات �لقر�آن �لكرمي؛ بحيث يدخل �لفنان �مل�صلم يف حو�ر مع 
مو�صوعه  و�لألــو�ن  �ملر�صومة  �حلروف  �أ�صكال  خالل  من  ليحقق  �لعمل,  ذلك  مكونات 
وبني  �ملــزخــرف  �خلــط  يف  �ملــقــروء  بــني  �لــعــالقــة  ليوؤ�ص�ش  �لتعبريية,  ودللتــــه  �لفني 
�ل�صياقني �جلمايل و�لتقني لي�صبح �لعمل يف حالة حركة م�صتمرة للعني تتنقل بها يف 

جميع �أجز�ء �للوحة �ل�صكلني )٤٣- ٤٤(. 
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ال�ضكل )٤٦(: �لفنانة �ل�صعودية نورة �لزهر�ينال�ضكل )٤٥(: �لفنان �ل�صعودي زكي �لطيب

ال�ضكل )٤٤(: �لفنان �لفل�صطيني �أحمد حممود �أبو حبلال�ضكل )٤٣(: �لفنان �لفل�صطيني توفيق عبد �لعال              

�أن  بعد  �لهوية  لبناء  كر�صالة   - �لفن  توجه  �لتي  �ل�صمنية  �ملعاين  على  وللتاأكيد 
�عترب �لفنان كتابته لالآيات �لقر�آنية, و�لأحاديث �لنبوية �ل�صريفة ودجمها بالرموز 
و��صتخد�م �حلرف و�لكلمة, �إطارً� ت�صكيليًا لإخر�ج زخريف �أ�صلوبًا معززً� ذلك - بدللت 
و�حلرف  �للون  م�صتخدًما  و�لهوية,  �لتاريخ  من  �ملنبثقة  �لعربية  �لزخرفة  وعنا�صر 
باأمته  �خلا�صة  و�لرت�ثية  �حل�صارية  و�لعنا�صر  بالرموز  ليدعمه  �لتعبري  يف  كلغة 

�لأ�صكال )٤٥- ٤٦- ٤٧-٤٨-٤٩-٥٠(.
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ال�ضكالن )٤٩- ٥٠(: لوحتان زخرفيتان باحلروف �لعربية للفنان �ل�صعودي فايز �أبوهري�ش

الأ�ضكال )٤٧- ٤٨(: لوحات ت�صكيلية حروفية للفنان �ل�صعودي يو�صف �إبر�هيم

تشكيالت كتابية زخرفية مبتكرة:
�لإمكانات؛  من  �لكثري  حمتو�ها  يف  حتمل  �لزخرفية  �لكتابية  �لتجربة  تظل 
نظًر� لل�صمات �لتي يحتويها للحرف �لعربي من جمالية كبرية ترتبط برتكيبته 
�لــرت�ث  ربــط  مــن  �لفنان  متكن  وقــد  �لــفــريــدة,  �لــروحــانــيــة  و�إيــحــاء�تــه  �لطيعة, 
�لزخرفية  �لوحدة  مع  وتتو�زن  تتنا�صب  معا�صرة,  �أ�صاليب  م�صتخدًما  بالأ�صالة 
حتى  �لفنان  �صكلها  �أن  بعد  و�ألو�نها  بهيئتها  �لآيــة,  �أو  �لكلمة  معنى  مع  وتندمج 
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�لفنان  عمل  وقــد  �لت�صكيلي.    �لعمق  يغذي  و�ل�صكل  �للون  �أي  منهما  كل  �أ�صبح 
وتعني  �لبكتوجر�ف  مدر�صة  خــالل  من  �حلــروف  على  طو�صون  حممد  �مل�صري 
�خلط �لعربي + �لر�صم و�حلرف �لعربي وحتتوي عنا�صر �لت�صكيل: �للون, �مل�صاحة,  
يف  غاية  جتدها  �لأولى  للوهلة  �للوحة  �إلى  تنظر  �لعربي.  �خلط  جمال  �ملو�صوع, 
�جلمال و�لإبد�ع وعندما تدقق فيها جتدها كلمة جمالية مكتوبة ب�صكل �إبد�عي 

وبد�خلها معنى �لكلمة بالر�صم و�لرمز و�للون. �لأ�صكال )٥١- ٥٢- ٥٣(. 

ال�ضكل )٥٢(: �هلل نور �ل�صماو�ت و�لأر�ش للفنان حممد طو�صونال�ضكل )٥١(: �لفنان حممد طو�صون

ال�ضكل )٥٣(: �صبحان �هلل للفنان حممد طو�صون
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�لفنية  �لــقــيــم  عــن  وحتـــدث   )٥٨  ,٥٧  ,٥٦  ,٥٥  ,٥٤( �لأ�ــصــكــال  تــاأمــل 
و�جلمالية يف �لأعمال �لفنية:

)�أ( �لفكرة و�لت�صميم.
)ب( �أ�صلوب �لدمج.

)ج( �لتوزيع �للوين.
)د( �لتو�زن يف مو�قع �لأ�صكال.

)هـ( �أ�صلوب �لتكر�ر للكلمة �أو �حلرف يف �للوحة.

نشـاط نشـاط ))55((

ال�ضكل )٥٦(:  لوحة �لفنان ال�ضكالن )٥٤- ٥٥(:  لوحتان ت�صكيليتان للفنان �ل�صعودي يو�صف �إبر�هيم  
�ل�صعودي عبد�هلل �لر�صيد   

ال�ضكل )٥٨(: �لفنانة �ل�صعودية لولوة �حلمودال�ضكل )٥٧(: لوحة �لفنان �ل�صعودي خالد �ل�صوينع 
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بتحويل  ونقوم  �لآتية  �ملجموعات  يف  �لزخرفية  �لأ�صاليب  لنالحظ 
�أ�صاليب  بــاإحــدى  تكر�رها  ثم  ومــن  كتابية  زخرفية  وحــدة  �إلــى  كتابتها 

�لتكر�ر �لزخرفية.

�لأ�صكال �لآتية )٦٠-٦١-٦٢(  مناذج زخرفية كتابية خمتلفة للب�صملة, ميكننا 
لعبارة:  مبتكرة  كتابية  زخرفية  وحدة  وت�صميم  �ملنفذة  �لأ�صاليب  �أحد  �نتقاء 
»�إل �أنت يا ر�صول �هلل« �للهم �صلِّ و�صلم وبارك على �صيدنا حممد و�آله و�صحبه 

�أجمعني.

نشـاط نشـاط ))66((

ال�ضكل )٥٩(: مناذج  كتابية زخرفية  خمتلفة للب�صملة.

 ال�ضكل )٦٠(: منوذج
)ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم(

 ال�ضكل )٦١(: منوذج
)ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم(

 ال�ضكل )٦٢(: منوذج
)ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم(
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كتابية  لــزخــارف  كخلفيات  ��صتخد�مه  ميكن  �لآتــيــة  �لأ�ــصــكــال  مــن  �أي 
مبتكرة, وملاذ�؟

نشـاط نشـاط ))77((

ال�ضكل )٦٥(ال�ضكل )٦٤(ال�ضكل )٦٣(
خلفيات مقرتحة للعمل عليها  �أو �أجز�ء منها.
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مجال: الزخرفةمجال: الزخرفة
تقويم الوحدة
تقويم الوحدة

�ضع/ي عالمة )( اأمام العبارة ال�ضحيحة, وعالمة )( اأمام العبارة غري ال�ضحيحة 
فيما ياأتي:

)   ( ١ - برع �لفنان �مل�صلم يف تطوير �خلط �لعربي. 
)   ( ٢ - �أبدع �لفنان �مل�صلم يف ��صتخد�م �خلط �لفار�صي و�لديو�ين. 

٣ - زخرف �لفنان �مل�صلم �لفر�غات ومالأها بهيئات جمالية متنا�صقة ت�صرتيح 
)   ( لها �لعني. 

٤ -  نفذ �لفنان �مل�صلم �أعماله �لت�صكيلية ر�صًم� وحفًر� على جدر�ن �مل�صاجد 
)   ( و�لق�صور �لتي برع يف تزيينها. 

٥ - يعد �خلط �لكويف من �أ�صهر �خلطوط �لتي ��صتخدمها �لفنان �مل�صلم
)   (  يف �لزخرفة �خلطية. 
)   ( ٦ - برع �لفنان �مل�صلم يف نظم �لزخارف باأنو�عها هند�صية ونباتية وخطية. 

٧ - �لتو�زن يف �لزخرفة ي�صمل جميع �مل�صاحات و�ل�صطوح من �أ�صرطة �إطار�ت 
)   ( وح�صو�ت. 
٨ - يعترب �لتو�زن قاعدة �أ�صا�صية ل بد من توفرها يف كل تكوين زخريف �أو عمل فني.)   (
)   ( ٩ -  يعترب ��صتخد�م �أ�صلوب �لتكر�ر �أب�صط �لقو�عد يف �لتكوين �لزخريف. 

١٠ - ��صتخدم خط �لن�صخ يف كتابة �لقر�آن �لكرمي لو�صوحه وب�صاطته و�صهرته
)   (  بني �لنا�ش. 

السؤال األولالسؤال األول
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�صمم/ي وحدة زخرفية كتابية يف �مل�صاحة �لتى �أمامك, مع مر�عاة ��صتخد�م �لألو�ن 

�ملنا�صبة, مو�صحًا �لقيم �لفنية, و�جلمالية, و�لت�صكيلية للخط �لعربي.

السؤال الثانيالسؤال الثاني
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 المشروع المشروع
الفصليالفصلي

١- تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى الطالب/ـة .
٢-دمج بني املجالت الفنية التي مت درا�ضتها خالل الف�ضل الدرا�ضي وتطبيقها يف امل�ضاريع الفنية 

لدى الطالبـ/ـة.
٣- تبادل اخلربات الفنية بني الطلبة يف امل�ضاريع الفنية اجلماعية.

٤-  دعم الجتاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو الإبداع والتفكري الإبداعي.
٥- اإك�ضاب الطالب/ـة القدرة على الإح�ضا�س بامل�ضكالت وتقدمي حلول لها بطرائق اإبداعية.
٦- مناق�ضة العالقات بني القيم الت�ضكيلية املتوفرة يف الأعمال الفنية التي ينتجهاالطالب/ـة .

٧- التعبري عن النفعالت الوجدانية, ومالحظة املعاين التعبريية يف ال�ضكل واللون والتج�ضيم يف 
العمل الفني.

٨- اإك�ضاب الطالب/ـة  مهارات التخطيط والتفكري للم�ضاريع الفنية.
٩- اإك�ضاب الطالب/ـة  القدرة على الت�ضكيل باخلامات املتعددة يف الإنتاج الفني.

أهداف المشروع الفني
أهداف المشروع الفني
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المصطلحاتالمصطلحات
مجال �لخزف

 مفهوم الهوية العربية:
هي لي�ضت �ضيء حم�ضو�س ن�ضع اأيدينا عليه بل هي معنى, يحدد من خالل الدين والوطن, فمثاًل بالدنا اململكة 
اإن الهوية العربية الفنية هي  اإًذا يف الفن نقول  اإ�ضالمي,  العربية ال�ضعودية هويتها )اإ�ضالمية عربية(  فنقول طابع 
الطابع الأخري الذي يظهر على هيئة العمل الفني العام من خالل جزئيات العمل من حيث عنا�ضره وزخارفه وخطوطه 

واألوانه ومالم�ضه.
  الفخار ال�ضعبي:

ُي�ضكله احلرفيون من اأفراد �ضعب ما, باأ�ضكال لها خ�ضو�ضية املكان, والتي تت�ضح من خالل �ضكلها وزخارفها, فهي 
خا�ضة بهم حتمل طابعهم الذي مييزهم, حيث تختلف باختالف املنطقة.

  الفخار ال�ضعبي العربي:
هو جمموعة اأ�ضكال فخارية وخزفية ذات طابع عربي مميز من حيث الهيئة العامة لل�ضكل اخلارجي حيث الت�ضاوي يف 
�ضماكة اجلدران ومهارة التنفيذ وتنا�ضق الأجزاء وتوازن الأبعاد, فمن خاللها نرى مهارة اخلزاف العربي وعبقريته.

  الفخار البدائي:
ا؛ حيث هيئته تاأتي عن طريق عملية �ضغط حجر اأو اأي خامة ت�ضاعد  الفخار البدائي ي�ضكله الرجل البدائي  يدويًّ
يف جتويف الكتلة الطينية فكان �ضببًا لت�ضابه الأ�ضكال, و�ضماكة اجل�ضم نتيجة عدم توافر اأدوات لرتقيق اجلدار, مع 

قلة اإمكانات وخربة يف عملية الت�ضوية, فكثرًيا ما كان ي�ضتعمل اأوانية دون ت�ضوية. 
  الفخار الإ�ضالمي العربي:

الفخار واخلزف الإ�ضالمي العربي يظهر فيه تفنن اخلزاف يف الألوان والزخرفة واملهارة الظاهرة من خالل رقة 
�ضماكة اجلدران, كما متيز يف األوان الطالء الزجاجي خا�ضة اللون الأزرق الإ�ضالمي.

  اخلزف العربي املعا�ضر:
متيز بالر�ضاقة يف �ضكله ورقة جدرانه وعنا�ضر زخرفته كما حافظ على الهيئة اخلارجية التي اأ�ضبحت �ضمة للفخار 

واخلزف العربي وهي اتزان اأبعاد ال�ضكل.
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  جتان�س الطينة:
ا, بحيث ت�ضبح كل جزئياتها وحدة متعادلة متجان�ضة وذلك قبل عملية الت�ضكيل  هي عملية اإدماج الطينة دجًما تامًّ

على الدولب اخلزيف اأو الت�ضكيل بوا�ضطة اليد.
  التذهيب:

يلجاأ اخلزاف اأحياًنا اإلى ا�ضتغالل اللون الذهبي يف زخارفه, في�ضتعمل اأحياًنا )كلوريد الذهب ( ال�ضائل للح�ضول 
هذه  وتذوب  الببرباق,  الف�ضي  اللون  على  للح�ضول  الف�ضة  واأكا�ضيد  اأمالح  ا�ضتعمال  وكذلك  الذهبي,  اللون  على 

ال�ضوائل مع اأحد الروابط, ليتم �ضمان ثباتها اأثناء التطبيق.
و ل ميكن اأن يو�ضع اإل على اجل�ضم املطلي بالطالء الزجاجي وين�ضج التذهيب يف درجة حرارة منخف�ضة ل تزيد 

عن 800 درجة مئوية واإل تبخر وتطاير اللون. 
  الهيئة:

الب�ضرية نتعرف على اخلط اخلارجي الذي يحدد  الروؤية  للقطعة اخلزفية, ومن خالل  العام اخلارجي  ال�ضكل  هي 
اجل�ضم ويح�ضره. 

مجال �لزخرفة.
  فن الرق�س:

 فن الرق�س العربي الإ�ضالمي ذلك الفن الذي اأخذ �ضكلني اأحدهما �ضورة اأفقية تبدو على هيئة تكرار اأو تنا�ضخ 
)وهو ما ي�ضمى بالرق�س اللني( والأخرى مركزية تبدو يف هيئة ومي�س متناوب, وتبدو خا�ضة يف الأ�ضكال ذات 

التخطيط الهند�ضي.
  خط الن�ضتعليق/ التعليق:

والتا�ضع  الثامن  القرنني  يف  خرا�ضان  يف  الن�ضتعليق  خط  ظهر  وقد  الفنية  العربية  اخلطوط  اأنببواع  من  نوع  هو 
هجريني/14-15م, بدمج خطي الن�ضخ والتعليق ومن هنا جاءت ت�ضميته ن�ضخ التعليق اأو الن�ضتعليق.

  التزان:
هو الإح�ضا�س بال�ضتقرار يف العمل بحيث ل يطغى عن�ضر اأو جزء على الآخر,  وهو مرحلة الثبات والقوة جلميع 

عنا�ضر املو�ضوع وعدم وجود خلل باأحد العنا�ضر.
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  الإيقاع:
جتمع  منتظمة  ب�ضورة  احلركة  تردد  يعني  م�ضطلح  متعددة  ب�ضورة  فالإيقاع  احلركة.  لتحقيق  جمال  الإيقاع  يعترب   
بني الوحدة والتغري, فالإيقاع يعرب عن احلركة ويتحقق عن طريق تكرار الأ�ضكال بغري اآلية. وهو عدة  اأنواع: اإيقاع 

رتيب, غري رتيب, متناق�س ويو�ضح »التكرار«.
  التكرار:

امل�ضافات  بنف�س  ال�ضكل  نف�س  وتكرار  احلركة  بتحقيق  املرتبطة  وال�ضتمرارية  المتداد  مظاهر  اإلى  ي�ضري   
وللتكرار قيمة جمالية اأوجدها اهلل �ضبحانه وتعالى يف املخلوقات وهو موجود ب�ضكل عام يف تكرار اأوراق الأ�ضجار 

وغريها يف الطبيعة من حولنا.
  خط الطومار:

ودقة  املعامل  وو�ضوح  احلجم  ب�ضخامة  ويتميز  ال�ضحيفة  خط  يعني  اخلط  هذا  باأن  ذلك  ومعنى  ال�ضحيفة  تعني  الطومار   
النهايات ي�ضلح للوحات الكبرية والكتابات على اجلداران وقد ا�ضتخدم هذا النوع من اخلط يف ديوان الإن�ضاء لدى اخللفاء.

  خط الطغراء:
يف  تكتب  �ضلطانية  عالمة  اأ�ضلها  اإن  وقيل:  خم�ضو�س,  ال�ضكل  على  الثلث  بخط  عادة  يكتب  جميل  �ضكل  هو 

الأوامر ال�ضلطانية وعلى النقود الإ�ضالمية حتى الآن, ويذكر فيها ا�ضم الدولة اأو ا�ضم ال�ضلطان ولقبه.
  مدر�ضة  البكتوجراف:

 هي �ضياغة الكلمات باأ�ضاليب خطية جمالية اإبداعية وبداخلها معنى الكلمة بالر�ضم والرمز واللون... 
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فهرس األشكال الفصل الدراسي الثانيفهرس األشكال الفصل الدراسي الثاني

جمال اخلزف: جمال اخلزف: املو�ضوع الأول  )خزفياتي عربية(
�ل�صكل )١(: نماذج من �لفخار �لبد�ئي.

�ل�صكل )٢(: نماذج من �لفخار �ل�صعودي.
�ل�صكل )٣(: فخاريات �صعبية من �لمغرب.

�ل�صكل )٤(:  فخار �صعبي.
�ل�صكل )٥(: فخار بد�ئي يت�صح �صماكة جدر�ن.

�ل�صكل )٦(: �صعبي عربي نتيجة ��صتخد�م عجلة �لدولب.
�ل�صكل )٧(: فخار وخزف �إ�صالمي عربي.

�ل�صكل )٨(: �أ�صكال من �لخزف �لعربي �لمعا�صر. 
�ل�صكل )٩(: مو��صفات �ل�صكل �لخزفي �لعربي. 

�ل�صكل )١٠(: عجلة �لدولب.
�ل�صكل )١١(: �لقو�لب �لج�صية.

�ل�صكل )١٢(: ر�صم مبدئي لأ�صكال فخارية.
�ل�صكل )١٣(: �ألو�ن طالء �لفخار.

�ل�صكل )١٤(: �لتماثل في �لأ�صكال �لفخارية.
�ل�صكل )١٥(: نماذج لحلول ��صتكمال �لت�صميم.

٧٧
٧٩
٨٠
٨١
٨١
٨٢
٨٢
٨٣
٨٤
٨٤
٨٤
٨٧
٨٨
٩٠
٩٢

�ضفحة

�ضفحةجمال اخلزف:جمال اخلزف: املو�ضوع الثاين  )هوية اخلزف العربية(
�ل�صكل )١٦(:  �أو�ني خزفية.

�ل�صكل )١٧(:  �أثر  �لعن�صر �لزخرفي على �إبر�ز �لطابع �لعربي.
�ل�صكل )١٨(: ��صتخد�م عالمات �لت�صكيل في �لحرف �لعربي. 

�ل�صكل )١٩(: �لحركات و�لنقاط كعن�صر زخرفي.

٩٤
٩٦
٩٦
٩٧
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�ل�صكل )٢٠(:  لوحة الفنان يحيى الوا�ضطي.
�ل�صكل )٢١(:  لوحة الفنان الجزائري محمد را�ضم.

١٠٧
١٠٨

جمال الر�ضمجمال الر�ضم ) املنمنمات الإ�ضالمية( 

جمال الزخرفةجمال الزخرفة )الزخرفة الكتابية اآفاق عربية (
�ل�صكل )٢٢(:  نماذج زخرفية  كتابية  متنوعة .

�ل�صكل )٢٣(:  نماذج لآيات من القراآن الكريم ُكتبت بخطوط زخرفية مختلفة .
�ل�صكل )٢٤(:   نماذج معمارية من التراث الإ�ضالمي بزخارف اإ�ضالمية جمعت بين الكتابي 

والهند�ضي والنباتي.
�ل�صكل )٢٥(:   نماذج معمارية من التراث الإ�ضالمي  بزخارف اإ�ضالمية جمعت بين الكتابي 

والهند�ضي والنباتي .
�ل�صكل )٢٦(:   نماذج خ�ضبية من التراث الإ�ضالمي بزخارف اإ�ضالمية جمعت بين الخطي 

والهند�ضي والنباتي.
 �ل�صكل )٢٧(:   نماذج  ن�ضيجية  من التراث الإ�ضالمي  بزخارف اإ�ضالمية جمعت بين الخطي 

والهند�ضي والنباتي .
 �ل�صكل )٢٨(:   نماذج  معدنية من التراث الإ�ضالمي  بزخارف اإ�ضالمية جمعت بين الزخرفة  

الخطية والهند�ضية والنباتية.
�ل�صكل )٢٩(:  �ضورة لقطعة من المعدن.

�ل�صكل )٣٠(:  اأ�ضهر اأنواع الخط العربي.
�ل�صكل )٣١(:  الحروف العربية حروف مرنة قابلة للت�ضكيل الزخرفي.

�ل�صكل )٣٢(:  حرف الواو باأ�ضلوب زخرفي .
�ل�صكل )٣٣(:  نماذج زخرفية مختلفة بالحرف  في ت�ضكيالت مختلفة.

�ل�صكل )٣٤(:  نماذج مزخرفة من القراآن الكريم.
ماَواِت َوالأْر�ِس(. �ل�صكل )٣٥(:  لوحة )اهللُ ُنوُر ال�ضَّ

ماَواِت َوالأْر�ِس »مج�ضم جمالي في مدينة جدة «. �ل�صكل )٣٦(:  اهللُ ُنوُر ال�ضَّ
�ل�صكل )٣٧(:  نموذج لوحدة زخرفية  مكررة  وممتدة.

١١٤
١١٤

١١٥

١١٥

١١٦

١١٦

١١٧
١١٨
١١٩
١٢٠
١٢١
١٢١
١٢٢
١٢٢
١٢٣
١٢٥

�ضفحة

�ضفحة
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 �ل�صكل )٣٨(:  نماذج زخرفية متنوعة.
 �ل�صكل )٣٩(:  التبادل بين ال�ضكل والأر�ضية.

 �ل�صكل )٤٠(:  توزيع للعنا�ضر الزخرفية الخطية واللونية.
 �ل�صكل )٤١(:  الفنان ال�ضعودي ع�ضام الع�ضيري.

 �ل�صكل )٤٢(:  اأ�ضاليب التكرار في تحرير عنا�ضر التكوين.
 �ل�صكل )٤٣(:  الفنان الفل�ضطيني توفيق عبد العال.

 �ل�صكل )٤٤(:  الفنان الفل�ضطيني اأحمد محمود اأبو حبل .
 �ل�صكل )٤٥(:  الفنان ال�ضعودي زكي الطيب.

 �ل�صكل )٤٦(:  الفنانة ال�ضعودية  نورة الزهراني.
 �ل�صكل )٤٧ - ٤٨(:  لوحات ت�ضكيلية حروفية للفنان ال�ضعودي يو�ضف اإبراهيم.

 �ل�صكل )٤٩ - ٥٠(:   لوحتان زخرفيتان بالحروف العربية للفنان ال�ضعودي فايز اأبوهري�س.
 �ل�صكل )٥١(:  الفنان محمد طو�ضون.

 �ل�صكل )٥٢(:  اهلل نور ال�ضماوات والأر�س للفنان محمد طو�ضون.
 �ل�صكل )٥٣(:  �ضبحان اهلل للفنان محمد طو�ضون.

 �ل�صكل )٥٤ - ٥٥(:  لوحتان للفنان ال�ضعودي يو�ضف اإبراهيم.
 �ل�صكل )٥٦(:  لوحة للفنان ال�ضعودي عبداهلل الر�ضيد.

 �ل�صكل )٥٧(:  الفنان ال�ضعودي خالد ال�ضوينع.

 �ل�صكل )٥٨(:  الفنانة ال�ضعودية لولوة الحمود.
 �ل�صكل )٥٩(:  نماذج  كتابية زخرفية  مختلفة للب�ضملة.

  �ل�صكل )٦٠(:  نموذج ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم.
 �ل�صكل )٦١(:  نموذج ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم.
 �ل�صكل )٦٢(:  نموذج ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم.

�ل�صكل )٦٣ - ٦٤ - ٦٥(: خلفيات مقترحة للعمل عليها  اأو اأجزاء منها.
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١٣٣
١٣٤
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١٣٤
١٣٤
١٣٥
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المـــــراجعالمـــــراجع
املراجع العربية

اإبراهيم ح�ضني,  حممود, )1987(. الأرابي�ضك, القاهرة.- 
اأبو زيد, عبد الوهاب حممد, )1990(. درا�ضة جتريبية لتنمية الت�ضكيل املج�ضم لطالب كلية الرتبية - 

عن طريق قدرة التخيل الب�ضري, كلية الرتبية, جامعة حلوان.
للن�ضر -  العاملية  اليازروي  دار  والنحا�س,  املعادن  على  والت�ضميم  الر�ضم  نعيم, حممود, )2007(.  اأبو 

والتوزيع, الأردن.
بهن�ضي, عفيف, )1998(. اأثر اجلمالية الإ�ضالمية يف الفن احلديث, دار الكتاب العربي, دم�ضق.- 
جودي, حممد ح�ضن, )1996(. فنون واأ�ضغال املعادن, دار امل�ضرية للن�ضر والتوزيع, عمان معر�س - 

في�ضل  امللك  مركز  امل�ضلمني,  عند  واملخطوطات  الف�ضة  زخرفة   .)1408( الإ�ضالمي,  الفن  بقاعة 
للبحوث والدرا�ضات الإ�ضالمية, الريا�س.
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