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و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
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المقدمةالمقدمة
احلمد هلل رب الع�ملني وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني وعلى اآله و�صحبه اأجمعني وبعد...

�صمم هذا الكت�ب الإثراء معلوم�ت الط�لب/ الط�لبة وخرباته ومه�راته يف جم�الت الرتبية الفنية املختلفة؛ 

املعلوم�ت  من  فيه  ويوجد  ال�ص�بقة،  ال�صنوات  يف  در�صه�  التي  الفنية  الرتبية  م�دة  يف  تعلمه  مب�  يرتبط  حيث 

اأك�دميي�ً ه�م�ً. وجند يف حمتوى اجلزء املخ�ص�ص للف�صل الدرا�صي االأول ثالثة  واالأن�صطة م� يجعله مرجع�ً 

جم�الت، هي جم�ل الر�صم والزخرفة، والطب�عة. ويتكون كل جم�ل من عدة مو�صوع�ت.

املج�ل االأول: جم�ل الر�صم يحتوي على ثالثة موا�صيع على النحو االآتي:

١. املو�سوع الأول: اخلط اخل�رجي لل�صكل.  

٢. املو�سوع الثاين: املنظور والظل والنور.  

٣. املو�سوع الثالث: اخل�م�ت املختلفة يف اللوح�ت امل�صطحة )كوالج(.  

املوا�صيع من��صبته� لقدرات الط�لب/الط�لبة ومراحل منوه اجل�صمي والعقلي واالنفع�يل  وقد روعي يف هذه 

وتطبيقية  ب�أن�صطة معرفية  املو�صوع�ت  ذيلت  كم�  اإليه�،  التعر�ص  لهم  �صبق  ملف�هيم  واالجتم�عي، ومع�جلته� 

ت�ص�عد على ت�أكيد املع�رف واخلربات وامله�رات املكت�صبة.

املج�ل الث�ين: جم�ل الزخرفة ويتكون من مو�صوعني هم�:

١. املو�سوع الأول: ر�صم وحدة زخرفية النه�ئية.  

٢. املو�سوع الثاين: ت�صميم مبتكر النه�ئي للوحدة الزخرفية.  

وقد روعي يف هذه املوا�صيع اأن تكون امتداداً مل� �صبق تعُلمه وقد ا�صتملت على اأن�صطة اإثرائية معرفية وعملية .

املج�ل الث�لث: جم�ل الطب�عة: وا�صتمل على املوا�صيع االآتية:

١. املو�سوع الأول: تن�غم�ت لونية ب�لب�تيك.  

٢. املو�سوع الثاين: تقني�ت فن الب�تيك.  

٣. املو�سوع الثالث: الب�تيك املع��صر.  

ولقد مت تن�ول موا�صيع ذات عالقة بطرق الطب�عة ب�لق�لب، وتقدمي نبذة ت�ريخية عنه�، وطرق ا�صتخدامه� 

واال�صتف�دة منه�. كم� ذيلت الوحدة الدرا�صية ب�أن�صطة اإثرائية معرفية وعملية.
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وجند يف حمتوى اجلزء املخ�ص�ص للف�صل الدرا�صي الث�ين ثالث جم�الت: 

املج�ل االأول: جم�ل اخلزف: وا�صتمل على مو�صوعني هم�: 

١. املو�سوع ا لأول: البالط�ت اخلزفية.   

٢. املو�سوع الثاين: تزجيج االأواين الفخ�رية.   

وقدم نبذة ت�ريخية عن البالط�ت اخلزفية، وم�ص�همة اخلزاف امل�صلم يف تطويره� وتطوير تقني�ته� املختلفة 

وا الأق�ليم ا الإ�صالمية التي ا�صتهرت به�. كم� مت تعريف بع�ص امل�صطلح�ت اله�مة مثل م�صطلح »القي�ص�ين 

«، وذكر مكون�ته، واأنواعه واأ�صك�له وزخ�رفه. اأم� املو�صوع الث�ين فقد خ�ص�ص لتزجيج االأواين الفخ�رية. وقد 

ذكرت فيه اأنواع الطالء امل�صتخدمة يف تقنية الربيق املعدين، واأنواع »اجلليز «. 

املج�ل الث�ين الر�صم والتلوين: ويحتوى على ثالث مو�صوع�ت على النحو الت�يل: 

١-املو�سوع الأول: الفن احلديث.   

٢-املو�سوع الثاين: الر�صوم�ت الرمزية يف ال�صع�رات.   

٣-املو�سوع الثالث: االإعالن والت�صميم�ت املطبوعة.   

ذيلت  كم�  �ص�بقة،  وم�صطلح�ت  ملف�هيم  ومع�جلته�  الط�لب/ة،  ل�صن  من��صبته�  املوا�صيع  هذه  يف  روعي  وقد 

املو�صوع�ت ب�أن�صطة فكرية وتطبيقية ت�ص�عد على ت�أكيد املع�رف واخلربات وامله�رات املكت�صبة. 

املج�ل الث�لث جم�ل الزخرفة: ويتكون من مو�صوعني هم�: 

١-املو�سوع الأول: ت�صميم ابتك�ري للوحدات الزخرفية الالنه�ئية.   

٢-املو�سوع الثاين: تلوين الت�صميم االبتك�ري للوحدات الزخرفية الالنه�ئية.   

وقد روعي يف هذه املوا�صيع اأن تكون امتداداً مل� �صبق اأن تعلمه الط�لب/ة وا�صتملت على اأن�صطة فكرية وتطبيقية. 

كم� جند يف حمتوى اجلزء املخ�ص�ص للف�صل الدرا�صي الث�لث ثالث جم�الت: 

املج�ل االأول: جم�ل اأ�صغ�ل املع�دن: 

ويتكون من مو�صوعني هم�: 

١-املو�سوع الأول: ال�صغط على املعدن.   

٢-املو�سوع الثاين: تعتيق املع�دن.   

وقد قدمت مو�صوع�ت الوحدة معلوم�ت اإثرائية تزيد من ح�صيلة الط�لب/ة العلمية، كم� ذيلت املو�صوع�ت 

ب�أن�صطة فكرية، وتطبيق�ت مفيدة للط�لب/ة. 
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املج�ل الث�ين اأ�صغ�ل اخل�صب: وقد تن�ول مو�صوعني هم�: 

١-املو�سوع الأول: االأث�ث اخل�صبي وتزيينه ب�حلفر والق�صرة.   

٢-املو�سوع الثاين: احلرق على اخل�صب.   

وقد تن�ول هذين املو�صوعني معلوم�ت مهمة عن طرق ا�صتخدام الق�صرة ب�أنواعه� يف تزيني االأعم�ل اخل�صبية، 

واالهتم�م  اخلربات  ت�صل�صل  املو�صوعني  هذين  يف  روعي  وقد  عليه�،  جميلة  مالم�ص  ذات  زخ�رف  واإحداث 

بخطوات التنفيذ اخل��صة. 

ب�إذن اهلل يف مم�ر�صة م� تعلمه يف  اإثرائية فكرية وعملية، �صوف ت�ص�عد الط�لب/الط�لبة  ب�أن�صطة  كم� ذيلت 

املنزل واال�صتف�دة من خ�ص�ئ�ص منتج اأ�صغ�ل اخل�صب النفعية. 

املج�ل الث�لث جم�ل الن�صيج: ويحتوي على: 

١-املو�سوع: ن�صيج الكليم.   

وقد روعي يف اإعداد هذا املج�ل من��صبته للمرحلة العمرية التي مير به� الط�لب / الط�لبة والدرو�ص التي 

م�ر�صه� واأثره� يف تعزيز اخلربات التي �صبق اكت�ص�به�، وقدم فيه� فكرة ع�مة عن �صن�عة الكليم وتطور الكليم 

ال�صعبي واأنواعه، كم� ا�صتعر�ص 

بع�ص اأنواع ن�صيج الكليم يف الدول العربية املختلفة. والزخ�رف املرتبطة ب�لبيئ�ت املختلفة، وذيلت املو�صوع�ت 

ب�أن�صطة فكرية وعملية وتطبيقية

فم� عليك عزيزي الط�لب عزيزتي الط�لبة اإال قراءة التعليم�ت، واتب�ع اخلطوات التو�صيحية التي يحتوي 

عليه� كل جم�ل والتي ت�ص�عدك على القي�م ب�الأن�صطة التي �صوف تكون ب�إذن اهلل مفيدة لي�ص لك فقط ولكن 

لالأ�صرة بك�مله�، ذلك اأن تعلُّم الفن ومم�ر�صته ي�ص�هم يف تثبيت القيم وت�أ�صيل االنتم�ء.

ويف اخلت�م ن�ص�أل اهلل الكرمي اأن ينفع طالبن� وط�لب�تن� بهذا اجلهد الذي يهدف اإىل حت�صني تعلمهم ومم�ر�صتهم 

ملج�الت التعبري الفني املختلفة.

واآخر دعوان� اأن احلمد هلل رب الع�ملني.  
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يف املنزل

اقوم بتنفيذ اأعمالي الفنية تحت اإ�سراف والدي / والدتي اأو اأحد اأفراد الأ�سرة الم�سوؤولين. 	 

يف غرفة ال�سف

اأكون م�سوؤوًل

احر�ص على البتعاد عن زمالئي عند القيام بعملية تتطلب ا�ستخدام اأدوات حادة واأتعاون مع زمالئي في تنفيذ 

الأعمال الفنية واأعامل الجميع باحترام. 

اأتب��ع تعليم��ات ال�س��المة دائم��ًا، وخ�سو�س��ًا عندما اأرى 	 

اإ�سارة احذر »  « 

اأ�سغي جي��دًا لتوجيهات ال�س��المة الخا�سة من معلمي / 	 

معلمتي. 

اح��ذر عن��د ا�س��تخدام الأدوات الح��ادة مث��ل المق���ص 	 

والم�س��رط واآلت القط��ع، اأدوات الحف��ر عل��ى الطي��ن 

وعن��د  والنحا���ص،  المع��ادن  تقبي��ب  اأدوات  والخ�س��ب، 

ا�ستخدام المواد الحارقة كالمنظفات ..وغيرها. 

ل اأ�س��تخدم المطرقة اأو المن�س��ار اإل باإ�سراف معلمي / 	 

معلمتي. 

ارت��دي القف��ازات الواقي��ة عن��د التعام��ل م��ع ال�س��ائل 	 

والأل��وان والخام��ات الفني��ة والأدوات الح��ادة، واأقوم 

بغ�سل يدي بعد كل ن�ساط. 

تعليمات السالمةتعليمات السالمة

ارتدي المعطف الواقي لحماية مالب�س��ي من الألوان 	 

و�سوائل التنظيف. 

ارت��دي الكمام��ة والنظ��ارة الواقي��ة عند ا�س��تخدام 	 

وعن��د  والنف��اذة  المتطاي��رة  والخام��ات  الأدوات 

تنظيفها.   

اطل��ب م�س��اعدة معلم��ي / معلمت��ي عن��د ا�س��تخدام 	 

اأجهزة الت�سخين اأو ال�سمغ الحراري. 

احر���ص على التهوية الجيدة مثل فتح النوافذ وباب 	 

الف�سل عند العمل بالمواد ذات الرائحة النفاذة. 

احاف��ظ على نظافة وترتيب المكان بعد النتهاء من 	 

العمل الفني. 





الف�سل الدرا�سي الثالث
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الصفحةاملوضوع
الوحدة األولى: مجال أشغال املعادن.

269-285املوضوع األول: الضغط على املعدن.
286-٣00املوضوع الثاني: تعتيق املعادن.

٣01تقومي الوحدة.
الوحدة الثانية: مجال أشغال اخلشب.

٣05-٣22املوضوع األول:  األثاث اخلشبي وتزيينه باحلفر والقشرة.
٣2٣-٣٣٣املوضوع الثاني: احلرق على اخلشب.

٣٣4تقومي الوحدة.
الوحدة الثالثة: مجال النسيج.

٣٣9-٣56املوضوع: نسيج الكليم.
٣57تقومي الوحدة.

٣60-٣61املشروع الفصلي.
٣62-٣65املصطلحات

٣66-٣70فهرس األشكال
٣71-٣75املراجع

المحتويات 
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الوحدة األولى
مجال أشغال المعادن
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الوحدة األولى: مجال أشغال المعادنالوحدة األولى: مجال أشغال المعادن

املو�ضوعات

المو�ضوع الأول: ال�ضغط على المعدن.

المو�ضوع الثاني: تعتيق المعادن.
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الموضوع األولالموضوع األول

المشغوالت المعدنية في الحضارة اإلسالميةالمشغوالت المعدنية في الحضارة اإلسالمية

أيضا في صناعة  العمالت كما استخدم  املعدن في صناعة  في عصر احلضارة اإلسالمية استخدم 
صناعة  في  الصناع  وبرع  اليومي.  االستعمال  وأغراض  الزينة  وأدوات  السوائل  وأوعية  الطعام  أواني 
وكانت  واإلتقان،  الدقة  في  غاية  مختلفة  بطرق  وتزيينها  إخراجها  في  وتفننوا  املعدنية  املشغوالت 
تعكس مستويات عالية من املهارة احلرفية بأساليب متنوعة منها الضغط والطرق و التكفيت )التطعيم 
بأسالك من الفضة أو الذهب( والتفريغ والتنقيب والنقش والتلوين بالنار واألكسدة باألحماض وغيرها 

من األساليب، الشكلني )١-٢(.

الشكل )١(: إبريق من النحاس مطعم بالفضة 
والنحاس األحمر من القرن )١3م( / املوصل.

الشكل )٢(: إبريق من النحاس مطعم بالذهب 
والفضة من القرن )١4م( / القاهرة.

الضغط على المعدن
الضغط على المعدن
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كما طبقت الزخارف بأنواعها على املشغوالت املعدنية مثل الصناديق واألبواب واألدوات واألواني، 
بحيث جتمع بني القيمة الفنية واالستخدام العملي حتى أن بعضها اتسمت بأن قيمتها الفنية الزخرفية 

تطغي على خصائصها الوظيفية لكثرة زخارفها ونقوشها.
وأصبحت هذه الوفرة وهذا التنوع يعكس تاريخ احلقب املختلفة للحضارة اإلسالمية ومن املمكن 
املعدنية،  إلى األساليب املستخدمة في صناعة املشغوالت  التعرف  قراءة تاريخ فترة معينة من خالل 

الشكل )3(.

الشكل )3(: شمعدان من النحاس مزخرف بإطار 
كتابي "سوريا" العصر اململوكي القرن ١4م.
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تعتبر حرفة أشغال املعادن من احلرف الفنية السهلة واملمتعة، وتعد من الفنون اجلميلة التي مارسها 
اإلنسان منذ أن اكتشف املعادن وقد تطورت عبر العصور، فالفنان من خالل جتربته للعديد من اخلامات 
في تنفيذ األفكار واملبتكرات الفنية والتي منها املعادن استطاع أن يتوصل إلى حلول كثيرة في التعامل 
مع هذه اخلامة وذلك من خالل العديد من العمليات مثل القطع والثني والوصل والطرق والتشكيل 
باحلفر والتقبيب والضغط والطالء، وأصبح  إما  النحاس  الزخرفة على سطح  املسطح واملجسم وأيضا 
هناك فنانون ميارسون أساليب الضغط على النحاس في أعمال ولوحات فنية رائعة ومبتكرة حديثة أو 

مستمده من الفن اإلسالمي أو الفن الشعبي، الشكل )4(. 

المعادن في مجال الفنونالمعادن في مجال الفنون

الشكل )4(: لوحة للفنان محمد هالل.
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متكن اإلنسان من اكتشاف املعدن واستغالله في أغراض مختلفة، وأول استخدام للنحـاس حدث 
في مصر سنة ١٢000 ق.م، عندما استخدمت كربونات النحاس اخلضراء في

تكحيل العني وتلوين اخلرز وفي طالء األواني احلجرية.
واكتشفوا طريقة استخالص النحاس من كربوناته عندما كانوا يحرقون كربونات النحاس الستخدامها 

في الطالء، الشكل )5(.

ماذا نعرف عن المعدنماذا نعرف عن المعدن

الشكل )5(: كيفية اكتشاف النحاس.
وبدأ استخدامه في األغراض املعيشية منذ حوالي ستة أالف عام قبل امليالد وتعلم اإلنسان فن صهر 
اخلامات. واعتبر هذا التاريخ بداية لعصر حضاري جديد في تاريخ البشرية، وشكلت بذلك األدوات 
طرق  اإلنسان  ومبعرفة   .)6( الشكل  احلجر،  من  مصنوعة  قوالب  في  املصهور  الفلز  بصب  املعدنية 

استخالص النحاس وغيره من الفلزات ظهرت حرف ومهن جديدة.

الشكل )6(: مسبكًا مصريًا للنحاس في القرن )١7م(.
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فلز ذو لون برتقالي محمر يكون غالبا في الشكل صخور كبيرة، ويستخلص النحاس من خاماته 
بطريقة التحليل الكهربائي، وبعملية الصهر جتري عملية تنقية النحاس واستخالصه من احلديد واملعادن 
النحاس  األخرى. ثم يعد على الشكل كتل نحاسية تصب إلنتاج شرائح وأسالك مختلفة ويدخل 
في كثير من الصناعات واملنتجات النحاسية مثل املصابيح وصناديق البريد والقدور واألوعية املعدنية 

واحللي واألسالك الكهربائية واملكاتب، وغيرها من املنتجات الشكل )7(.

COPPERCOPPER :ما هو المعدن: ما هو المعدن

أنواع النحاس أنواع النحاس 

١ – النحاس اخلام.
٢- النحاس األحمر اخلالص.

3 – النحاس املصبوب.
4 – النحاس األصفر. 

5 – سبيكة البرونز.

الشكل )7(: قطع من النحاس اخلام الطبيعي.
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وهو إحداث أثر بارز على سطح النحاس وذلك باستخدام أدوات خاصة بالضغط، وميكن أن يكون 
بإظهارها  الزخرفة  معالم  إبراز  ويتم  طبيعية.  أشكال  أو  نباتية  أو  هندسية  أشكال زخرفية  األثر  هذا 
على سطح النحاس بشكل بارز عن مستواه بحيث تعطي املالمح حقها من البروز واالنخفاض، وهناك 

أدوات خاصة بالضغط على املعدن منها األزميل مبقاسات متعددة أو رأس القلم الشكل )8(.

نشـاط نشـاط ))11((

املزخرف  اإلسالمية هي سطوحها  املعدنية  األعمال  في  اإلعجاب  تثير  التي  األمور  أكثر 
بأساليب تقنية متنوعة، فلنكتب تقريرًا عن األساليب الزخرفية على النحاس. 

الضغط على النحاس الضغط على النحاس 

الشكل )8(: الضغط على النحاس.
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فلنجرب واحدًا من هذه األساليب.
أواًل: الضغط باستخدام مضاغط النحاس.

يعتبر تشكيل النحاس بالضغط اليدوي من الفنون اجلميلة التي من خاللها يتم إبداع الكثير من 
األعمال الفنية، فلنستخدم مضاغط النحاس في زخرفة قطعة من النحاس.

  األدوات واخلامات الالزمة للعمل، الشكل )9(:

١- قلم للتحديد، أو مضغط ذي رأس رفيع.
٢- سطح لني )لباد، فلني مضغوط( أو سطح خشبي.

3- مضاغط نحاس.
4- تصميم و كربون.
5- شمع أو سليكون.

الشكل )9(: أدوات وخامات الضغط على النحاس.
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اخلطوة األولى: 
أو  األشــكــال  اخــتــيــار  )وهـــو  التصميم  ــداد  إعـ
العناصر املراد إبرازها على سطح النحاس(، وسيتم 
هنا اختيار األشكال الزخرفية املستمدة من الزخرفة 
)النباتية، الهندسية، اخلطية( ورسمها على الورق.

اخلطوة الثانية:
طبــع التصميــم بواســطة ورق الكربــون أو ورق 

الشفاف على قطعة النحاس.

اخلطوة الثالثة:
 وضع النحاس على سطح لني من اللباد أو اخلشب 
قلم  باستخدام  اخلطوط  بتحديد  ونبدأ  اجلرائد  أو 

التحديد أو مضغط ذو رأس رفيع.

  خطوات الضغط على النحاسخطوات الضغط على النحاس
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اخلطوة الرابعة: 
قلب قطعة النحاس على الوجه الثاني، والبدء في تقبيب 
السطح وجتويفه. باستخدام مضغط مناسب حسب املساحة 
ثم يتم تكرار هذه العملية لنعمق الضغط أكثر فأكثر حتى 

نصل للمدى املطلوب.

اخلطوة اخلامسة:
 بعد تقبيب النحاس تعاد مرة أخرى للتأكيد على خطوط 

التحديد حتى تصبح بارزة.

اخلطوة السادسة: 
نذوب قلياًل من الشمع ونصبه في الفجوات اخللفية من 
القطعة، أي في أالماكن الغائرة لتكسب األجزاء املضغوطة 

سمك أو نستخدم صمغ السيلكون.
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اخلطوة السابعة: 
ميكننا اآلن توظيف قطعة النحاس بالشكل الذي نرغب.

نشـاط نشـاط ))22((

عن  فلنبحث  والبارز.  الغائر  وهما  التأثيرات،  من  نوعان  النحاس  قطعة  في  حدث  ما 
املفهومني السابقني.
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ثانًيا: الضغط باستخدام األزاميل املزخرفة:
يوجد بعض األدوات املعدنية التي حتمل في نهاية طرفها املدبب بعض الرسومات الغائرة أو البارزة 
أو  عناصر مشابهة  أو  أو جنوم  لزهور  أشكاال جاهزة  النحاس  فوق سطح  بها  الضغط  التي حتمل عند 
أشكال زخرفية جميلة ميكن تكرارها بسهولة ودقة وتسمي )أزاميل(. والتي بواسطتها ميكن إجراء 

عمليتي الضغط والزخرفة  في وقت واحد بطريقة سهلة وممتعة، الشكل )١0(. 

  الشكل )١0(: أشكال حتدد نهاية األزاميل التي بها ميكن عمل تشكيالت زخرفية.
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 هيا بنا جنرب األزاميل اجلاهزة على النحاس.

استخدم األزاميل اجلاهزة في إحداث زخرفة على قطعة من النحاس عملية سهلة وممتعة، فلنجرب 
تنفيذ الضغط على النحاس باستخدام املضاغط اجلاهزة أو بدائلها، الشكل )١١(.

الشكل )١١(: استخدام األزاميل املزخرفة.
 األدوات واخلامات املستخدمة، الشكل )12(:

١- أزاميل ) أعمدة معدنية ذات رؤوس مزخرفة (.
٢- مطرقة.

3- نحاس احمر.
4- قطعة خشب.

الشكل )١٢(: أدوات وخامات الضغط باألزاميل املزخرفة.
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 خطوات الزخرفة باألزاميل:

اخلطوة األولى:
حتديد اخلطوط التي سيدق عليها باألزاميل

باستخدام املسطرة وقلم الرصاص.

اخلطوة الثانية:
وضع قطعة النحاس على سطح لني كالفلني 

أو اللباد مثاًل. 

اخلطوة الثالثة: 
على  وضعه  ثم  من  األزميل،  نوع  اختيار 
اخلط احملدد، ليدق عليه بواسطة املطرقة ليعطي 

أثر الزخرفة التي في طرف األزميل. 
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اخلطوة الرابعة: فكرة للتوظيف

أفكار أخرى للضغط على النحاس، الشكل )١3(:
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الشكل )١3(: أفكار للزخرفة على النحاس.
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نشـاط نشـاط ))33((

استفاد النجار من فن الضغط على النحاس وخاصة اللوحات ذات مساحات كبيرة 
في تزيني واجهات األبواب اخلشبية إلعطائها قيمة ثمينة، الشكل )14(، نحلل 

القيم الفنية واجلمالية لواجهة الباب النحاسية من حيث: 
نوع الزخرفة املستخدم:.................................................. 
الفكرة التي بني عليها العمل الفني:........................................ 

ارتباط الشكل بالوظيفة:.................................................  
تقنية التنفيذ:.........................................................  

دالئل االتزان في العمل الفني:............................................

توزيع املساحات والفراغات:..............................................

الشكل )١4(: باب بواجهة نحاسية.



285285

نشـاط نشـاط ))44((

العقل هبة عظيمة من نعم اهلل على اإلنسان هداه وسخر له ما في الكون لخدمته 
  ﴿ تعالى:  قال  بالعقل،  ومّيزه  وراحته 

 )١(﴾ 
المختلفة على  الملمسية  التأثيرات  الجديد من  نستخدم خيالنا للحصول  على 

سطح  النحاس باستخدامنا لبعض األشياء الصلبة التي من حولنا.

نشـاط نشـاط ))55((

استفيد/ استفيدي من الخامات المستهلكة الصناعية لعمل وحدات زخرفيه بالضغط 
عليها مع إخراجها بشكل يحقق الجانبين الوظيفي والنفعي، كما في الشكل )15(.

الشكل )١5(: استغالل اخلامات املستهلكة. )1( سورة اإلسراء آية: 70.
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الموضوع الثانيالموضوع الثاني

اليومية  االستخدامات  من  الناجتة  أو  الصناعية  األعمال  من  الناجتة  املستهلكة  املعادن  استخدمت 
كخامات جديدة في مجال االبتكار منذ مطلع القرن العشرين في التشكيل الفني كاستخدام جديد 
وقد استعمل الفنانني الواحًا وقضبانًا ولوالب ومسامير وقطعًا من آالت صناعية ونفذت بها أعمااًل فنية 
بأسلوب جديد والسيطرة عليها بالوسائل التقنية التي تالئم طبيعتها ومدي استجابتها ملا يطرأ عليها 

نتيجة التشكيل بها وفق تخيل الفنان وابتكاره ورؤيته الفنية، الشكل )١6(.
ومنهم الفنان ) بابلو بيكاسو( حيث قدم في مطلع الثالثينيات نوع مختلف من األشكال ذات أبعاد 
ثالثة من بقايا قطع معدنية واعتمد على شرائح معدنية أسالك من احلديد وغيرها من املستهلكات 

املعدنية، الشكل )١7(.

نبذه عن استخدام المعادن المستهلكة في التشكيل المعاصرنبذه عن استخدام المعادن المستهلكة في التشكيل المعاصر

الشكل )١7(: رأس ١93١م للفنان بابلو بيكاسو.الشكل )١6(: تكوين حديث )مجموعة من الكتل(.

تعتيق المعادن
تعتيق المعادن
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وكان في بادئ األمر استخدام املعادن في التشكيل بحالتها الطبيعية الصناعية واملجردة التي تتجمع 
فيها على شكل آله ما، حتى أن الفنان قد استعمل في عمله قطعًا من آالت صناعية ونفذ بها اعماال فنية 

وكانت اقرب إلى مفهوم اآللة مما أوجد مفهوم "الفن- اآللة" الشكل )١8، ١9(.

الشكلني )١8، ١9(: مفهوم )الفن-اآللة(.

ثم ظهرت في بداية القرن العشرين احلركة البنائية واإلنشائية وقد اتصفت أعمال فنانيها بالتركيب 
إلى  بأنواعها مجسمات ذات أحجام متفاوتة  املعادن املستهلكة  املجرد ونفذت بخامات صناعية من 
التشكيل املجسم الذي اعتمد على األحجام الكبيرة واملختلفة في تناسق  للعالقات التشكيلية وتنظيم 

للمواد الصناعية، األشكال )٢0، ٢١، ٢٢(.

الشكل )٢0(: تكوين خطي ١949م
للفنان ناعوم جابو.

الشكل )٢١(: فلنستمع١990م
للفنان مولفن ادوردز.

الشكل )٢٢(: االحتاد ١968م
للفنان دونالد جود.
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  ظهر بعد ذلك نحت النفايات ومنها النفايات املعدنية في الفترة ما بني )١9١3( و )١9١6(  
الذي اعتمد على النحت البارز املجسم للقطع املعدنية املستهلكة في كتل املعادن، أو استخدام قطع 

معدنية صغيرة في تنظيمات بنائية استخدمت فيها تقنية اللحام.
وايضًا  القدمية  أو  املتحطمة  الطائرات  بقايا  من  احلديدية  النفايات  بجمع  مهتمني  الفنانني  وأصبح 
السيارات والقطارات وغيرها واستخدامها كخامة أساسية في التشكيل واستفادوا من إمكانياتها ومميزاتها 

للعمل على إبراز مفاهيم تشكيلية جديدة في األداء والصياغة، األشكال )٢3، ٢4، ٢5(.

الشكل )٢3(: مجسم من نفايات معدنية.

الشكل )٢5(: تنظيم لقطع معدنية.

الشكل )٢4(: مجسم من كتل حديدية.
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اجته العديد من الفنانني العامليني واحملليني إلى استخدام شتى أنواع املعادن في أعمال فنية مختلفة 
ابتداء من األسالك واملسامير والشرائح والعلب املعدنية حتى وصل فن التجميع من املعدات واآلالت أو 
مخلفات املصانع والنفايات احلديدية وغيرها في أعمال جمالية لم تقتصر على اللوحات ذات بعدين بل 
التي تنوعت إحجامها حتى أصبحت لوحات جدارية ومجسمات ميدانية. وأصبحت  املجسمات  إلى 
إتقان  لعمل تشكيالت ذات  املعدنية  املخلفات  العادية من  احلياة  باستخدام عناصر  التجميع  فن  حركة 
وجمال وابتكروا أساليب اإلخراج والتعبير وحتويل املواد الصلبة إلى حتف فنية ذات قيم جمالية واضحة، 

الشكلني )٢6، ٢7(.

نشـاط نشـاط ))11((

نجمع مستهلكات معدنية للقيام بتجربة تنفيذ مجسم جمالي منها.

المعادن المستهلكة في األعمال الحديثةالمعادن المستهلكة في األعمال الحديثة

الشكل )٢7(: تشكيل باملعادن للفنان عجيب يوسف.الشكل )٢6(: اإلنسان والطاقة للفنان أحمد نوار.
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كالصدأ  التعرية  بعوامل  املتأثرة  بحالتها  القدمية  املعادن  استخدام  تعمدوا  الفنانني  بعض  إن  وجند 
أو  املعادن  من  ولوحات  أعمال  فنفذوا  األسود،  إلى  البني  اللون  من  تتنوع  التي  اللونية  والتغيرات 
املستهلكات املعدنية القدمية أثارت االنتباه إلى هذا النوع من التأثيرات فظهر اجتاه جديد وهو استخدام 

املعادن املعتقة أو تعتيقها مبواد معينة، األشكال )٢8، ٢9، 30، 3١(. 

الشكل )٢9(: لوحة للفنان صديق واصل.الشكل )٢8(: مجسم للفنان صديق واصل.

الشكل )3١(: مجسم جمالي.الشكل )30(: مجسم جمالي.
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لقد الحظ اإلنسان أن عوامل الطبيعة بحرارتها ورطوبتها تتفاعل مع املعادن وتكسبها ألوانًا جميلة 
مميزة، كما أن تأثيرات هذه األلوان على املعادن تختلف من بيئة ألخرى فاملعادن املوجودة في بيئة ساحلية 
أو زراعية تتلون بألوان تختلف عن تلك املوجودة في بيئة صناعية.فألتاثيرات التي على املعادن هي نتاج 

تفاعل بني املعادن واملكان املوجودة به، الشكل )3٢(.
ومن هنا حاول الفنان أن يحصل على هذه التأثيرات اللونية لألعمال املعدنية وبذلك أصبح التلوين 
التي كانت حتدث  البطيئة  املعدني بصورة أسرع من األكسدة  للسطح  والتعتيق يعمل على أكسدة 
بفعل عوامل الطبيعة، وهذه األكسدة تعطي تأثيرات جمالية قدمية أو عتيقة، ومن هنا متت تسميتها 

بالتعتيق.

ألوان المعادنألوان المعادن

الشكل )3٢(: تأثير االكاسيد املختلفة على النحاس.
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استخدم التعتيق منذ القدم باستخدام املينا السوداء وتكون من خليط الرصاص والنحاس والكبريت 
وملح النشادر حيث تضاف على سطح املعدن في أماكن مت طرقها لتأكيد إبراز اخلطوط الرفيعة واملساحات 

اخللفية.
ثم أكتشف بعض احلرفيني القدماء أنه ميكن محاكاة الطبيعة في تعتيم األلوان واحلصول على نتائج 
جمال املشغوالت املعتمة طبيعيا، وسميت هذه الطريقة بالتعتيق وهى تكون أكثر تأثيراً على املعادن 
املزخرفة باحلفر، فعملية تعتيق النحاس )تعني تغيير لونه إلى اللون البرونزي الغامق كما في النحاسيات 
العتيقة(، وعملية التعتيق إما أن تكون للمساحات الشاغرة حول التصميم أو للتصميم نفسه، الذي 
البارز بسبب عدم  بالغائر أو  النحاس وتكون أكثر تأثيرا للمعادن املزخرفة   إبرازه على وجه قطعة  مت 

انتظام سطح املشغوالت املزخرفة، األشكال )33، 34، 35(.

ANTIJUINJANTIJUINJ  :ماهوماهو  التعتيق:التعتيق

الشكل )33(: شمعدان من 
النحاس القرن/١4م.

الشكل )34(: صحن من 
النحاس، أواخر القرن/١5م.

الشكل )35(: إبريق من النحاس، 
العصر اململوكي.
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هناك عدة أساليب إلضفاء صبغة التعتيق على املشغوالت املعدنية وهي كما يلي: 
أ- استخدام األساليب الكيميائية ولها عدة طرق منها: 

سطح  على  البوتاسيوم"  "كبريتيد  أو  البوتاسيوم"  لفور  "سو  محلول  استخدام  األولى:  الطريقة 
املشغوالت النحاسية للحصول على ألوان برونزية تتدرج من البني حتى األسود.كما في الشكل )36(.
زرقاء  ألوان  للحصول على  الرصاص  الصوديوم وخالت  هيبو كبريتات  استخدام  الثانية:  الطريقة 

الشكل )37(.

طرق التعتيقطرق التعتيق

الشكل )37(: التعتيق بالطريقة الثانية.الشكل )36(: التعتيق بالطريقة األولى.

الطريقة الثالثة: التلوين بالتسخني:
إن تسخني النحاس يجعله يتعرض لتغيرات في مظهره، تعتمد على شدة احلرارة ومدة تعرضة لها 
املتداخلة،  اللونية  الدرجات  تعاقب  مع  أغمق  لونية  درجات  إلى  األحمر  اللون  من  بالتدرج  مير  فهو 
والتمرير السريع للمعدن خالل اللهب املتكرر حيث ينتج عنه ألوان بديعة وللحصول على تأثيرات 
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لونية يدهن سطح املعدن بزيت نباتي في كل مرة يتم تعرضه فيها للهب ثم يلمع بالورق أو القماش، 
كما في الشكل )38(.

الشكل )38(: التعتيق بالتسخني.
ب- استخدام املواد املصنعة التجارية ولها عدة طرق:

 الطريقة األولى: استخدام بودرة اجلرافيت الشكلني )39، 40(:
توزع بودرة اجلرافيت فوق سطح النحاس وتدهن بالطالء الواقي السائل وال ينتظر حتى يجف بل 
حتك املناطق البارزة على الفور بالسلك املعدني ثم تزال بقايا البودرة العالقة في املناطق الغائرة بواسطة 

فرشاة ناعمة ثم يطلى بالورنيش الشفاف السائل أو الرشاش ثم تلمع بقطعة قماش ناعمة.

الشكلني )39، 40(: التعتيق باستخدام بودرة اجلرافيت.
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الطريقة الثانية: التعتيق باستخدام البوية الرشاش الشكل )4١(:

الشكل )4١(: التعتيق باستخدام البوية.

 فلنجرب طريقة التعتيق باستخدام البوية الرشاش:

األدوات واخلامات:
- قطعة النحاس.

- بوية رشاش لون اسود أو بني.
- تنر "مذيب".

- قطعة قماش قطن.
- ورنيش سائل أو شفاف.

األدوات واخلامات.
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 خطوات العمل:

اخلطوة األولى: رش البوية البخاخ على سطح املعدن وتركها حتى جتف.

اخلطوة الثانية: غمس قطعة القماش في قليل من التنر، ومسح املناطق البارزة إلزالة لون البوية منها. 

اخلطوة الثالثة: طلي اللوحة بالورنيش الشفاف السائل أو الرشاش.
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الطريقة الثالثة: التعتيق باستخدام الورنيش كما في الشكل )4٢(:

الشكل )4٢(: التعتيق باستخدام الورنيش.

 هيا جنرب طريقة التعتيق باستخدام الورنيش

األدوات واخلامات كما في الشكل )43(:
  ورنيش اسود أو بني، قطعة قماش، فرشاة، املشغولة النحاسية، تنر.

الشكل )43(: األدوات واخلامات.
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 خطوات العمل:

اخلطوة األولى: يدهن الورنيش األسود بالفرشاة أو بقطعة قماش على املعدن.

اخلطوة الثانية: ميسح بخفة بقطعة قماش مشبعة بالتنر وهو ال زال رطبا.

اخلطوة الثالثة: تلمع القطعة بالقماش أو الورق بعد أن جتف.
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   ميكن ترك الورنيش يجف متاما قبل إزالته، ثم يحك باستخدام السلك املعدني، الناعم وتزال 
بقايا البودرة العالقة في املناطق الغائرة بواسطة فرشاة ناعمة

نشـاط نشـاط ))22((

نعيد تجربة التطبيق السابق باستبدال الورنيش األسود بالبوية السوداء، أو البني 
الغامق كما في الشكل )44(.

نشـاط نشـاط ))33((

فلنتعرف على أنواع مختلفة من األعمال المعدنية المعتقة، وأيضا التشكيل بالمعادن 
المستهلكة من خالل البحث في الشبكة العنكبوتية.

نشـاط نشـاط ))44((

مما تم إنتاجه في درس الضغط على النحاس يمكننا االستفادة منه في تطبيق  احد 
أساليب التعتيق الواردة في الدرس.

الشكل)44(:  التعتيق باستخدام البوية.
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نشـاط نشـاط ))55((

الشكل )45( مجسم جمالي من المعدن بعنوان )الصناعية( في مدينة جدة، 
فلنحلل القيم الفنية والجمالية للمجسم من حيث:

·  الخامات المستخدمة:.....................................
·  الفكرة التي يعبر عنها العمل:..............................
·  هل يتحقق االتزان في المجسم؟ ............................
·  مدى ارتباط العناصر المكونة للعمل:........................
·  ما العالقة بين الكتلة والفراغ في العمل:......................
·  لون المجسم:...........................................
·  ماهي انطباعاتنا عن المجسم؟:.............................

الشكل)45(:  مجسم من حطام قطع احلديد.
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مجال أشغال مجال أشغال 
تقويم الوحدةالمعادنالمعادن

تقويم الوحدة

أذكر/ي نبذة مختصرة عن ما يلي:
تعتيق املعادن.أ. 
النحاس.ب. 

السؤال األول:السؤال األول:

السؤال الثاني:السؤال الثاني:

أختار/ي االجابة الصحيحة مما يلي:
البني  من  تتدرج  برونزية  ألوان  للحصول على  النحاسية  املشغوالت  -  محلول يستخدم على 

حتى األسود.
3. الكربون. ٢. كبريتيد البوتاسيوم.   ١. الفحم.    

- فلز ذو لون برتقالي محمر يكون غالبًا في شكل صخور كبيرة.
3. اآليتان. ٢. النحاس.     ١. الذهب.    
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ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
) ( - النحاس األزرق اخلالص من أنواع النحاس. 
) ( - التكفيت هو التطعيم بأسالك من الفضة أو الذهب. 
) ( - الضغط على النحاس هو إحداث أثر بارز على سطح النحاس وذلك باستخدام أدوات خاصة. 

َعّدد/ي أساليب الضغط على النحاس؟
.................................................................................................................................

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

ما أنواع النحاس؟

السؤال الثالث:السؤال الثالث:

السؤال الرابع:السؤال الرابع:

السؤال الخامس:السؤال الخامس:
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الوحدة الثانية
مجال أشغال الخشب
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الوحدة الثانية: مجال أشغال الخشبالوحدة الثانية: مجال أشغال الخشب

املو�ضوعات

بالحفر  وتزيينه  الخ�ضبي  الأثاث  الأول:  المو�ضوع 

والق�شرة.

المو�ضوع الثاني: الحرق على الخ�ضب.
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الموضوع األولالموضوع األول

ال يكاد يخلو منزل من استخدام اخلشب بأنواعه املختلفة، بل ال تكاد تخلو غرفة في بعض املنازل 
من استخدام اخلشب. ففي غرف اجللوس، هنالك املقاعد اخلشبية بأشكالها، فاللخشب دور رئيس 

في صناعة األثاث.

الشكل )46(:  الحظ تعدد ألوان خشب األثاث احلديث، وتصاميمه املختلفة.

كان استخدام اخلشب في املاضي، يقتصر على بعض أنواع األخشاب احمللية، وبعض األخشاب القليلة 
املستوردة. فأغلب أراضي اململكة العربية السعودية، ال تنمو فيها األشجار بكميات كبيرة. أما اآلن 
فمعظم األخشاب املستخدمة، هي أخشاب مستوردة من املناطق التي تكثر فيها الغابات واألشجار. 
وتتفاوت أهمية تلك األخشاب وقيمتها، وفقًا للونها، وقوتها وصالدتها، وندرتها، وإمكانياتها في 
الراتنجي  وخشب  واألصفر،  األبيض  الصنوبر  كخشب  لينة،  طبيعية  أخشاب  فهنالك  التشكيل. 
)العزيزي(، وخشب السرو، وخشب األرز Spanish Cedar. وهنالك أنواع صلبة كخشب البلوط 
Oak، وخشب القسطل )أبو فروة(، وخشب الدردار، وخشب املاهوجني Mahogany، وخشب 

 .Ebony وخشب الزان، وخشب القرو، وخشب األبنوس ،Walnut اجلوز
أما األخشاب املصنعة، فهنالك خشب األبلكاش، وخشب الكونتر، واخلشب املضغوط، وألواح 

السيلوتكس، واإلنسلوود، والهاردبورد. 

األثاث الخشبي وتزيينه بالحفر والقشرة
األثاث الخشبي وتزيينه بالحفر والقشرة
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تتميز األخشاب الطبيعية بشقيها اللينة والصلبة، مبناسبتها، وكثرة استخدامها في أعمال األثاث. 
وتفضل األخشاب اللينة لسهولة حفرها، أما األخشاب الصلبة فتفضل لقوتها وصالبتها، لذا فإن لكل 

نوع من تلك األنواع خصائصه املميزة له، وفيما يلي أمثلة لبعض منها:

مميزاتهاسمه صورة اخلشب

خشب اجلوز
Walnut

من أفضل األخشاب املالئمة للحفر، إال أنه 
صلب بعض الشيء، لذا فإن استعمال املطرقة 
)املدق( يكون غالبًا، وللونه الطبيعي ملعان 

جميل. 

خشب البلوط
Oak

وهو  الذهبي.  اللون  منها  ألوان،  عدة  له 
مثالي حلفر التفاصيل الدقيقة.

خشب املاهوجني 
Mahogany

خشب صلب، له عدة جتازيع، ميكن حفر 
بعض أنواعه التي ال تتشقق.

خشب الزيتون
Olive

من األخشاب املفضلة للحفر، بعض أنواعه 
لونها داكن بني مخضر.
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مميزاتهاسمه صورة اخلشب

 خشب األبنوس
Ebony

أنه  إال  احلفر،  ألعمال  ممتاز  أسود  خشب 
غالي الثمن ويصعب احلصول عليه.

خشب الورد
Rose Wood 

خشب تكثر به التجازيع، لونه بني محمر، 
حفره  ميكن  وسوداء،  صفراء  خطوط  به 

بسهولة.

وباستخدام األخشاب الطبيعية، أبدع العديد من الفنانني في تزيني قطع األثاث املختلفة واملتنوعة 
باحلفر، فمثاًل هذه الطاولة، نشاهد في جوانبها وزواياها أشكال مختلفة ومتنوعة محفورة عليها.

الشكل )47(: طاولة مصنوعة من اخلشب، زينت جوانبها بأشكال محفورة.
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وعند االقتراب من الطاولة، نستطيع مشاهدة براعة الفنان في احلفر،  فقد زينها بأشكال زخرفية 
نباتية، مبستويات مختلفة ومتنوعة للحفر، منها البارز والغائر بعدة مستويات. 

الشكل )48(: منتصف الطاولة من األمام، مزينة بزخرفة منقوشة من عدة مستويات على الشكل صدفة )محار(.

وقد متيزت عدة حضارات مبنتجاتها الفنية فيما يتعلق باخلشب واستخداماته املختلفة واملتعددة، 
كاألثاث في داخل املنازل والقصور واملساجد، أو كأجزاء أخرى مكملة كالعلب والصناديق اخلشبية 

حلفظ األشياء الثمينة. ومن بني تلك احلضارات، احلضارة اإلسالمية.

الحفر على الخشب في الحضارة اإلسالميةالحفر على الخشب في الحضارة اإلسالمية
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الشكل )49(: محراب اجلامع األزهر، الطول 122 سم العرض 49.5سم.

ولو تأملنا احملراب، جند أنه عبارة عن قطعة خشبية، عليها زخارف في األعلى نقشت باخلط الكوفي، 
ونفذت بطريقة احلفر البارز "حيث نشاهد بروز اآليات القرآنية عن سطح اخلشب.
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الشكل )50(: ثالثة أجزاء تفصيلية مكبرة للمحراب.
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وكامتداد للتراث الفني اإلسالمي في احلفر على اخلشب، فإن العديد من احلرفيني الشعبيني، في 
أغلب األقطار اإلسالمية، والتي تكثر فيها األشجار املناسبة للحفر، ظلوا متمسكني بذلك اإلرث الفني 

الذي تركته لنا احلضارة اإلسالمية.

استمرارية التأثر بالحضارة اإلسالميةاستمرارية التأثر بالحضارة اإلسالمية

الشكل )51(: طبق خشبي محفور عليه زخارف نباتية، لفنان من أوزباكستان.

الشكل )52(: كرسي مصحف عليه زخارف نباتية من ثالثة زوايا مختلفة، لفنان من أوزباكستان.
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الفنانني املسلمني على حفر األخشاب، بل اشتملت أيضًا على تزيينها بقشرة  ولم تقتصر مهارة 
األخشاب اجلميلة واملميزة وغالية الثمن، وتطعيمها بالعاج والصدف.

تطعيم الخشب وتزيينه في الفنون اإلسالميةتطعيم الخشب وتزيينه في الفنون اإلسالمية

الشكل )53(: صندوق مصحف من العصر اململوكي ارتفاعه 28 سم، عرضه 41 سم، قطره 71سم.

نالحظ أن الشكل صندوق سداسي األضالع، وبه أرجل قصيرة مزخرفة بنقوش هندسية، وتتكون 
وأخرى  الفصوص  ألوراق خماسية  زخارف  على  مستطيلة حتتوي  من حشوات  الزخرفية  الرسومات 
األعمدة  يشبه  مبا  زين  شريط  وبأسفلها  النجوم،  تشبه  أشكال  على  حتتوي  كما  الشكل،  متعرجة 

والعقود.

الشكل )54(: الصندوق وهو مقفل الغطاء، وبجانبه صورة مكبره للنقوش والزخارف املطعمة بالصدف والعاج.
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من األمور التي متيزت بها أوروبا، في وقت نهضتها بالقرن الثامن عشر امليالدي، اهتمامها الواسع 
بالنقوش والزخرفة، فعلى سبيل املثال كانت الكراسي تصنع وفقًا ملواصفاتها الفنية، كأن تكون مريحة 
عند اجللوس عليها، ومناسبة جلسم اإلنسان، وثابتة، وأيضًا أن تكون جميلة في شكلها، وهو األمر 
لتلك  أعطيت  لذلك  عليها،  واحملفورة  املتداخلة  زخارفها  إبراز  في  احلرفي  أو  الفنان  مبقدرة  املتعلق 

الكراسي أسماًء وُطرز مميزة لها.

تميز أوروبا في عصر النهضة بالحفر على الخشبتميز أوروبا في عصر النهضة بالحفر على الخشب

شكل )55(: كرسي طراز لويس اخلامس عشر من خشب اجلوز املذهب 1757م.

ومتشابكة  متداخلة  نباتية  أنها زخارف  الكراسي، جند  تلك  تزين  التي  الزخارف  وعند مالحظة 
بشكل معقد، ُعرفت تلك الزخارف في ذلك الوقت باسم " الركوكو".

الشكل )56(: أجزاء مكبرة من بعض الكراسي، واملزينة بزخارف الركوكو على الشكل ورود وأشجار نخيلية.
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ال يزال العديد من الفنانني واحلرفيني، يعملون على جتميل منتجاتهم اخلشبية في األثاث والديكور 
باحلفر، وتكوين زخارف متنوعة باحلفر، متأثرة بالزخارف األوروبية.

استخدام الحفر على الخشب في الوقت المعاصراستخدام الحفر على الخشب في الوقت المعاصر

الشكل )57(: أحد احلرفيني يقوم باحلفر على قطعة خشبية في أحد املصانع مبدينة جدة.

الشكل )58(: األدوات التي يستخدمها الفنان في احلفر على اخلشب، مجموعة  أزاميل، ومدق خشبي.
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كما أن بعض الفنانني احلرفيني، يقوم بتشكيل مناذج محفورة كوحدات منفصلة عن املنتج النهائي، 
ومن ثم يقومون بلصقها على القطع اخلشبية، لتبدو كأنها محفورة عليه.

الشكل )59(: أحد الفنانني احلرفيني، يقوم باحلفر على أحد القطع اخلشبية، وفي الشكل التالي القطعة بعد االنتهاء.

ليست  فهي  مخصصة،  آالت  عبر  ُحفرت  والتي  اجلاهزة،  القطعة  هذه  مثل  األسواق،  في  وتكُثر 
محفورة باليد. لذا جند أن القطعة الواحدة تتشابه مع مئات القطع األخرى متامًا، وهذا أدى إلى انتشار 

استخدامها بني احلرفيني لتزيني األثاث، أو لعمل الديكور الداخلي.
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تستخرج قشرة اخلشب، من اللحاء اخلارجي لألشجار. فاألشجار القليلة والنادرة، والغالية الثمن، 
تستخرج منها قشرة اخلشب، لتغطية األخشاب األقل منها قيمًة وثمنًا. 

الشكل )60(: مناذج مختلفة ومتنوعة، ألشكال محفورة وجاهزة تباع بكميات جتارية لتزيني األثاث وألشغال الديكور.

تزيين األثاث بقشرة الخشبتزيين األثاث بقشرة الخشب

الشكل )61(: جذع شجرة )Log(، وفي األسفل سكني على طول اجلذع )Knife( لقص وإزالة القشرة.
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الشكل )62(: تستخدم القشرة لتغطية األسطح اخلشبية على مساحات كبيرة .

الشكل )63(: وتستخدم أيضًا لتغطية مساحات صغيرة كحواف األخشاب.
األبواب،  لتزيني  جداً  مناسبة  فإنها  لذا  اخلشب.  قشرة  تتنوع  وألوانها،  األخشاب  أنواع  وبتنوع 

والصناديق اخلشبية، والطاوالت. هذا باإلضافة إلى إمكانية عمل لوحات فنية باستخدامها. 

الشكل )64(: باب خشبي مغطى بثالثة أنواع من قشرة اخلشب. ويالحظ أن احلرفي 
يقوم بتغطيته بطبقة من الورنيش حلمايته.
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الشكل )65(: لوحتني فنيتني، منتجتني بقشرة اخلشب.

نشـاط نشـاط ))11((

من خالل شبكة االنترنت، وعبر مواقع البحث، ابحث عن األعمال الفنية المحفورة 
على الخشب، باستخدام كلمة  Wood Carving )الحفر على الخشب( للبحث 

في المواقع العربية واألجنبية.
على  أعرضها  ثم  بطباعتها  وقم  األعمال،  أفضل  منها  واختر  الصور،  تلك  أحفظ   

زمالئك في الفصل.
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أسس وقواعد احلفر على اخلشب هي: 
أ. مسك اإلزميل بالطريقة الصحيحة. ولها عّدة خطوات كما هو مبني أمامك.

اخلطوة 1: نضع االزميل في كف اليد.

اخلطوة 2: منسك مبقبض األزميل.

اخلطوة 3:  منسك مبقبض األزميل بقوة، ونبدأ بعملية احلفر.

اليدوية  احلفر  أداة  استخدام  عند  واالنتباه  احلذر  توخي  عليك   مالحظة هامة:  يجب 

وإبعادها عن متناول األطفال.
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ب. عملية احلفر  ولها عّدة طرق كما هو مبني أمامك:

)1(: الطريقة األولى.
)1(:  مسك األزميل عند احلفر على اخلشب اللني، باستخدام 

ضغط اليد املجردة، وللمساحات الصغيرة والضيقة.

)2(: الطريقة الثانية.
)2(:  مسك األزميل عند احلفر على اخلشب الصلب، وطريقة 

مسك األزميل واملدق.

)3(: الطريقة الثالثة.
عامودي )رأسي( عند حتديد  األزميل بشكل  )3(:  وضع 

املساحات املستقيمة التي نرغب بإزالتها.

 مالحظة هامة:  يجب عليك توخي احلذر واالنتباه عند استخدام أداة احلفر اليدوية وإبعادها 

عن متناول األطفال.
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 ج. استخدام مدق خشبي )1(، أو اجلزء اجلانبي للمطرقة للدق على األزميل )2(، كما 

هو موضح في الشكلني التاليني: 

د. كبداية لتعلم احلفر على اخلشب، يجب عليك اختيار تصاميم بسيطة غير معقدة. فاختيار 
التصاميم املناسبة جزء مهم من جناح عملية احلفر على اخلشب. 

)1(: استخدام املدق اخلشبي، وهي األداة الصحيحة.

)2(: استخدام اجلزء اجلانبي للمطرقة، وهي طريقة بديلة، لكن األفضل استخدام املدق اخلشبي.
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نشـاط نشـاط ))22((

اختر أحد التصاميم وقم بإنتاج قطعة خشبية محفورة.
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الموضوع الثانيالموضوع الثاني

املمتعة في مجال أشغال اخلشب، احلرق على اخلشب. فممارسة احلرق على  الفنية  من األعمال 
اخلشب من األعمال الفنية التي يتم فيها استخدام أدوات فنية خاصة، البد من التعرف عليها وعلى 

كيفية استخدامها بشكل جيد. 

الشكل )66(: قلم أو أداة احلفر على اخلشب.

السلك الكهربائي

مقبض قلم احلرق 
على اخلشب

رؤوس قلم التحديد

حامل قلم احلرق

يشبه اجلهاز الكهربائي الشكل "القلم"، وهو متصل بسلك كهربائي إليصاله بالتيار الكهربائي، 
حيث يسخن رأس قلم التحديد إلى درجات عالية جداً تصل إلى 600 درجة مئوية، وأخيراً هنالك 

احلامل املعدني والذي يبقي رأس القلم –الساخن جداً- بعيداً عن سطح الطاولة أثناء العمل. 

أوالً: أدوات الحرق على الخشبأوالً: أدوات الحرق على الخشب

 قلم أو أداة احلرق على اخلشب، كما يتضح في الشكل )66(.

الحرق على الخشب
الحرق على الخشب
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أن  املمكن  والتي من  الشكل )67(،  املختلفة،  األنواع  العديد من  تتوفر في األسواق واملكتبات 
نستخدمها، لكن من املهم اختيار األنواع اجليدة منها، وذلك بعد استشارة معلمي/معلمتي.

الشكل )67(: رأس قلم التحديد.

كما تتوافر العديد من الرؤوس ذات األشكال املختلفة كما تظهر في الشكلني )165()166(، 
ولكل رأس تأثيراته الفنية التي يحدثها على سطح اخلشب. ولعل من أكثر الرؤوس استخدامًا، هو 
الرأس الذي يظهر في الشكل )68(، نظراً لطبيعة شكله الذي ميكننا من استخدام رأسه، أو نصله، 

أو جانبه كما سنرى في خطوات احلرق.

الشكل )68(: الرأس األكثر استخداما في التحديد.

الرأس

اجلانبالنصل
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في البداية، ولكي نتعلم كيفية استخدام أداة أو قلم احلرق على اخلشب، سنركز على استخدام رأس 
واحد، وهو الذي ظهر في الشكل )69(، ثم بعد أن نتدرب عليه جيداً ميكننا أن نستخدم الرؤوس 

األخرى.

ثانيًا: استخدام أداة “قلم” الحرق على الخشبثانيًا: استخدام أداة “قلم” الحرق على الخشب

الشكل )69(: عمل اخلطوط.

الشكل )70(: حتديد عمق الضغط بالقلم.

الشكل )69(: منسك مبقبض األداة "القلم" جيداً، ونستخدم الرأس والنصل لعمل اخلطوط.

الشكل )70(: يجب أن ال نضغط على القلم، فعندما نريد أن يكون اخلط غامقًا وعريضًا، منرر 
القلم ببطء. وعندما نريد اخلط أن يكون فاحتًا، منرر القلم بسرعة.
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الشكل )71(: عندما نريد أن نحرق اخلشب على الشكل دوائر، نقوم برسم نصف دائرة كحرف 
"C” باإلجنليزية، ثم نكمل النصف اآلخر. وعندما نريد رسم خطوط متعرجة أو منحنية، فإننا نستخدم 

الرأس مع نصف النصل. الحظ أن مسك مقبض األداة "القلم" في احلالتني يتم بشكل مائل قلياًل.

الشكل )71(: الرسم بالقلم.

الشكل )72(: نستخدم جانب الرأس، عندما نريد أن نعطي تأثرات للظل. ويتم استخدام اجلانب 
بشكل سريع كما يظهر في الشكل إلعطاء تظليل فاحت. ثم يعاد عليه وبنفس الكيفية إلعطاء تظليل 

غامق. كما ذكرنا سابقًا يجب أن ال نضغط على األداة "القلم" حتى ال يحترق اخلشب. 

الشكل )72(: تأثيرات الظل.
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الشكل )73(: أشكال مختلفة باحلرق على اخلشب.

في الشكل )73( نرى قطعتي خشب، استخدم فيهما طريقة احلرق على اخلشب، بنفس الرأس 
فراشة، وعلى  اليمني رسمت  فعلى  التحدث عنها.  التي سبق  وبالكيفية  الشكل )71(،  في  الذي 

اليسار رسم ما يشبه ريش الطاووس.

  ثالثًا: الخطوات التطبيقية للحرق على الخشبثالثًا: الخطوات التطبيقية للحرق على الخشب

اخلطوة األولى: يجب أن نختار قطعة من اخلشب ذو اللون الفاحت، ذلك ألن األخشاب الغامقة ال 
تظهر عليها بوضوح عملية احلرق. وليكن اخلشب الذي اخترناه خشب أبالكاش سويدي بعرض 6 
مليمتر، ومساحة 30×30 سنتيمتر. كما يجب أن نتأكد أن سطح اخلشب قد ُنّعم جيداً، أو نقوم 

نحن بتنعيمه باستخدام ورق التنعيم "الصنفرة" رقم )1(، ثم ننعمها برقم )0(.
اخلطوة الثانية: نختار أحد املناظر الطبيعية التي نريد حرقها على اخلشب، أو نختار أحد األشكال 

الزخرفية أو الصور التي نريدها.
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على  نظهرها  أن  نريد  التي  التظليل  أماكن  ونحدد  اخترناه،  الذي  الشكل  نرسم  الثالثة:  اخلطوة 
الشكل املختار.

اخلطوة الرابعة: نقوم بنقل الشكل أو الصورة املختارة  إلى سطح اخلشب، من خالل املهارات التي 
سبق أن تعلمناها في الرسم، و إذا لم نستطع ميكن أن نستخدم الورق الشفاف.
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التي رسمناها على قطعة  التي حتدد األشكال  اخلطوة اخلامسة: نحدد بأداة "قلم"احلرق اخلطوط 
اخلشب، وذلك بالكيفية التي تعلمناها سابقًا.

اخلطوة السادسة: نقوم بتحديد أماكن التظليل، ونحدث خطوطًا عرضية لتحديد كل الشكل، 
وإحداث التباين اللوني املوجود في عناصر األشكال املكونة للطبيعة الصامتة.

اخلطوة السابعة: بعد االنتهاء، نقوم بدهن اللوحة بالورنيش أو اللكر Lacquer أو رشه باللكر 
الشفاف الالمع أو املطفي، حلماية سطح اللوحة، ثم وضع إطار لها ومن ثم تعليقها.
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الشكل )74(.

 في أثناء عمليات احلرق يجب علينا احلذر الشديد عند استخدام أداة "قلم" احلرق، فرأسه ذو 

درجة حرارة عالية جداً، تكون ما بني 600 إلى 800 درجة مئوية، الشكل )172(. وهذا يعني أن 
مجرد ملسها أو االقتراب منها قد تؤذينا، وتؤدي إلى حروق مؤملة في أيدينا أو أيدي من حولنا.

األمن والسالمةاألمن والسالمة

الشكل )74(: الحظ الوهج احلراري الصادر من رأس القلم.
فلننتبه يجب احلذر عند وضع أداة "قلم" احلرق على احلامل اخلاص بها،

 املوضح في الشكل )67(.
 إذ يجب أن يضع احلامل فوق قطعة من السيراميك أو احلديد، وعدم مالمسة رأس القلم أو قطعة 
السيراميك حتى يتم التأكد متامًا من برودتها. وال يتم ذلك إال بعد15 دقيقة على األقل من فصل التيار 

الكهربائي عن القلم.
تعرفنا على الطرق الفنية ملمارسة احلرق، ومن خالل ممارستنا لها ميكننا التعرف على قدرة الفنان 
ومهارته في استخدام أداة احلرق، وللتدرب على ذلك أمامك لوحة فنية الشكل )74(، قمنا بتقسيمها 

إلى أجزاء في الشكل )75(، حاول معرفة األجزاء التي ُقصت من اللوحة. 



331331

الشكل )75(: لوحة ألحد الفنانني.

الشكل )76(: قسمت اللوحة السابقة ألجزاء مكبرة، نالحظ قدرة الفنان على إحداث تباينات لونية تبدأ 
بالبني املصفر وتتدرج حتى البني الغامق جداً )ما يشبه اللون األسود(.

جماليات الحرق على الخشب جماليات الحرق على الخشب 
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نشـاط نشـاط ))11((

لنتخير أحد الزخارف اإلسالمية الهندسية، وننقلها إلى أسطح وجوانب أحد الصناديق 
الخشبية، بواسطة أدوات الحرق على الخشب عبر الخطوات التالية:

)1()2()3(

الشكل )77(: شريط ميثل تدرج لوني.

نشـاط نشـاط ))22((

على  البيج  اللون  من  بدءًا  لوني  تدرج  يمثل  نلحظ شريط  رقم )٧٧(،  الشكل  في 
اليمين، لتزداد درجته تتجه نحو اللون األسود، فيتحول إلى بني فاتح، ثم بني غامق، 
حتى يكون في النهاية بني مسود أي قريبًا من اللون األسود أكثر من قربه إلى اللون 

البني. وهذا ما يمكن أن نشاهده في لوحات الحرق على الخشب. 
وفقًا لهذا التدرج اللوني، لنحاول أن نصف اللوحة في الشكل )٧٦( لنبرز المناطق 
وكيف  اللوحة،  في  الموجودة  البني  اللون  ودرجات  الغامقة،  والمناطق  الفاتحة 
استطاع الفنان أن يبرز التباين اللوني، وكيف ستكون اللوحة بدون التباين اللوني، 

أي لو كانت بلون أو لونين.
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نشـاط نشـاط ))33((

من خالل الشبكة العنكبوتية )االنترنت(، لندخل إلى أحد مواقع البحث ولنبحث 
عن أعمال فنية للحرق على الخشب. ولنحاول أن نبحث بمسمى

ملف  في  الصور  تلك  بجمع  قم   "  Wood Burning  " أو  الخشب"  على  "الحرق 
خاص، وتناول بالوصف عملين اثنين.
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مجال أشغال مجال أشغال 
تقويم الوحدةالخشبالخشب

تقويم الوحدة

السؤال األول:السؤال األول:

السؤال الثاني:السؤال الثاني:

ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
) ( 1. خشب اجلوز من افضل األخشاب املالئمة للحفر أال أنه صلب بعض الشيء. 

 2. األخشاب الصلبة كخشب الصنوبر األبيض واألصفر وخشب الراتنجي وخشب السرو 
) (      وخشب األرز. 
 ) ( 3. للحرق على اخلشب يجب أن نختار قطعة من اخلشب ذو اللون الفاحت. 
) ( 4. في احلرق على اخلشب التدرج اللوني يبدأ من البيج ثم بني فاحت ثم بني غامق إلى البني املسّود. 

رتب خطوات احلرق على اخلشب فيما يلي:
)     (  دهن اللوحة بالورنيش أو اللكر.

)     (  نختار أحد املناظر الطبيعية التي نريد حرقها.
)     (  نقوم بنقل الشكل أو الصورة املختارة إلى سطح اخلشب.

)     (  نرسم الشكل الذي أخترناه ونحدد أماكن التظليل التي نريد أن نظهرها.
)     (  نختار قطعة من اخلشب ذو اللون الفاحت. 

)     (  نحدد بأداة قلم احلرق اخلطوط التي حتدد األشكال التي رسمناها.
)     (  نقوم بتحديد أماكن التظليل. ونحدث خطوط عرضية لتحديد كل شكل.
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السؤال الثالث:السؤال الثالث:

أختر االجابة الصحيحة مما يأتي:
- عندما نريد أن نحرق اخلشب على شكل دوائر.

1. نرسم خطوط متعرجة.
2. نرسم نصف دائرة كحرف )C( باإلجنليزية.

3. نرسم خط منحني.
- له عدة ألوان، منها الذهبي وهو مثالي حلفر التفاصيل الدقيقة. 

1. خشب اجلوز.
2. خشب البلوط.

3. خشب الورد.
- قلم وأداة احلرق على اخلشب مكون من:

1. السلك الكهربائي.
2. مقبض قلم احلرق على اخلشب.

3. رؤوس قلم التحديد.
4. جميع ما ذكر.
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الوحدة الثالثة
مجال النسيج
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الوحدة الثالثة: مجال النسيجالوحدة الثالثة: مجال النسيج

المو�سوع: ن�سيج الكليم.
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تعتبر صناعة الكليم من الصناعات التقليدية القدمية الراقية التي ارتبطت بحياة البداوة والرعي والزراعة 
ونقلت عبرها إرث األمم، وهي صناعة جذورها ضاربة في أعماق التاريخ تتطلب كثيراً من الدقة والصبر، 
يشهد على ذلك علم اآلثار واملتاحف العاملية التي حتمل على جدرانها صوراً ومناذج لتلك الصناعات، 
ويطلق عليها النسيج املصور أو التابستري. وتعتبر صناعة كليم التابستري TAPESTRY صناعة قدمية 
جداً تعود إلى ما يقارب عهود قدماء اليونان؛ حيث اعتبر الكليم وسيلة من الوسائل التي أعتمد عليها 
علماء التاريخ في دراسة عادات وتقاليد املجتمعات في املاضي وُأعتبرت كوسيلة من وسائل التعبير املرئي 
على مدار هذه العصور. وقد وجدت أول قطعة كليم في احلفريات املصرية في مقابر بني حسن ويرجع 
صنعها إلى عام 3190 ق.م. في البدء لم تكن صناعة الكليم تعتمد على تصميم مسبق  قبل عملية 
النسيج، بل اعتمدت على فطرة احلرفي وقدراته اخلاصة، ثم ومع التطور الصناعي والتقني، وبروز دور 
بعناية  بتصميمها ونسجها  تعني  لها مصانع خاصة  املجتمع ُخصصت  اقتصادي في  األنسجة كداعم 

لتتوافق مع احتياجات السوق.

نسيج الكليمالموضوعالموضوع
نسيج الكليم

نبذة تاريخية عن تاريخ الكليمنبذة تاريخية عن تاريخ الكليم



340340

ماهو الكليم؟ماهو الكليم؟

هو عبارة عن بساط مسّطح " flate weaves " في مساحات مستطيلة من نسيج خشن ال وبر له، 
وتكون رسوماته من الوجهني على هيئة واحدة، ويتكون  إما من أشرطة مقلمة ذات لون موحد أو 
عدة ألوان. وقد تكون متوازيات لها ألوان و أشكال مختلفة هندسية أو نباتية من الصوف الطبيعي 

أو املصبوغ وقد تكون من القطن أو احلرير، كما تستخدم بقايا األقمشة كذلك في صناعة الكليم.

الفرق بين الكليم والسدوالفرق بين الكليم والسدو

نسيج الكليم" kilim" نوع من أنواع  النسيج الشعبي الذي متيز بنسجه مجتمع البادية  القروي، 
وهو ال يختلف كثيراً عن السدو الشعبي؛ إال في كون خيوط السدى في نسيج السدو أكثر تقاربًا، 
أما في الكليم فتكون خيوط السدى على مسافات متباعدة نوعًا ما، وقد أستخدم الصوف في الغالب 
في نسج السدو أما الكليم فدخل في نسجه خامات كثيرة مصنعة وطبيعية كبقايا األقمشة مبختلف 
أنواعها، و يغلب التقليم على نسيج السدو ؛ أما الكليم فيزخرف بزخارف هندسية أو نباتية أو خطية 

غالبًا ما ترتبط باملنطقة التي يعيش فيها الناسج؛ حيث يتأثر ببيئته احمليطة.
 الشكلني )٧٨  - ٧9(.

الشكل )٧٨(: نول السدو األفقي ويالحظ فيه 
تقارب خيوط السدى ببعضها.

الشكل )٧9(: نول الكليم ويالحظ فيه تباعد 
خيوط السدى مبا يتناسب مع التصميم املرسم.
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تــطــلــبــت احلـــيـــاة فـــي الــصــحــراء 
االعتماد على النفس والصبر، فنسج 
من  لديه  يتوفر  مبا  حاجياته  البدوي 
قطع  منها  أنتج  بسيطة،  إمكانيات 

تراثية رائعة الشكل )٨0(.

 الشكل )٨0(: قطعة كليم من التراث السعودي بالصوف.

هي قطعة تشبه الكليم منسوجة من الصوف بأقالم طولية ُنسجت أرضيتها باللحمات غير املمتدة 
التي تتخللها  الطولية  البرسل، وقد غلبت اخلطوط  اللحمات املمتدة لتكون  اُستخدمت في أطرافها 
الزخارف الهندسية بأشكال مثلثة  مصفوفة ومكررة  بأسلوب الزخرفة املعتمد على التقابل بالرأس، 
القطعة  الغالب في لون  الشعبية السعودية هو  السائد استخدامه  في املنسوجات  اللون األحمر  كان 
األسود  اللون  من  بلمسات  مزج  الذي  الصحراء  محتواها دفء  في  التي حتمل  املختلفة،  بتدريجاته 

واألصفر. كأسلوب تزيني له طابع مميز، وتستخدم هذه القطعة كفرشة في أرضية اخليام. 

تحليل فني لقطعة نسيج من التراث السعوديتحليل فني لقطعة نسيج من التراث السعودي



342342

الكليم حرفة يدوية عريقةالكليم حرفة يدوية عريقة

وتعتبر صناعة الكليم من الصناعات غير املكلفة؛ ألنها تعتمد على اخلامات املتوفرة في البيئة، وقد 
تطّوراً  احلاضر  الوقت  في  أنه يشهد  مع  الشعبي،  التقليدي  بطابعها  املتميزة  الكليم بسماته  أحتفظ 
وتنوعًا ملحوظًا وإثراًء يتفق مع استخداماته الوظيفية، وذلك بتطعيمه بألوان ورسوم جديدة يعتمد 
فيها الناسج على استخدام اللحمات غير املمتدة ينسجها احلرفي من خياله اإلبداعي، كخطوة ملواكبة 
التغيرات احلديثة في مجال النسيج ويسعى احلرفيون لتعليم أوالدهم هذه املهنة منذ الصغر، ويعتبر 
الكليم من أهم املنتجات التي تنتجها بعض الدول العربية كاملغرب ومصر، يقول محمود علي: صانع 
سجاد يدوي من" كرداسة" في مصر والتي تعد من أشهر أماكن تصدير الكليم في العالم العربي، نبدأ 
في تعليم أوالدنا كيفية شد الرسومات على النول من عمر أربع سنوات، فنقوم بتدريبهم ملدة عامني 
يبدأ بعدها الطفل العمل بيديه، يقول الناسج: هدفنا فقط جعل الطفل يواجه النول دون خوف أو 
رهبة، وبذلك يتعلم الصنعة من أولها.وتعتبر صناعة الكليم من الصناعات البارزة في مجاالت التنمية 
االقتصادية واالجتماعية التي تؤكد أهمية العمل اليدوي السابقة لصناعة السجاد الوبري، وهي تشبه 

إلى حد كبير نسيج احلصير البسيط. الشكل )٨1(.

نشـاط نشـاط ))11((

- لنجمع صورًا لبعض القطع الشعبية التراثية ولنحلل محتواها من حيث: 
اللون، الزخارف، الخامة المستخدمة.  
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هي حرفة تساهم في تنمية االقتصاد:

 الشكل )٨1(: حرفيون عراقيون يصنعون السجاد من املالبس القدمية في ورشة مبدينة بغداد، يصنعون 
منها السجاد واألكلمة بعد غزلها  إلى قطع صغيرة. عكاظ، 1٨/ 5/ص)23(.

الفروق بين الكليم المنسوج بالصوف والكليم المنسوج من القطنالفروق بين الكليم المنسوج بالصوف والكليم المنسوج من القطن

أما  انه قطعة نسيجية سميكة ومتينة مما يجعله أكثر مقاومة،  بالصوف  املنسوج  الكليم  ما مييز  إن 
الكليم القطني فيعتبر أقل سماكة وأرخص سعراً من كليم الصوف واقل مقاومة للزمن، إذ يتأثر بعوامل 
كلمة  وتطلق  أرضي،  بساط  أو  حائطية  كمعلقة  الصوف  كليم  ويستعمل  والرطوبة.  والضوء  احلرارة 
وزخارف  بأساليب  متوازية  خطوط  الشكل  في  املمتدة  غير  بلحمات  املنسوجة  األنسجة  على  كليم 
 متنوعة  ويطلق عليه مسمى التابستري، أو اجلوبالن وكذلك املرقوم أو الزربية  املنسوجة من الصوف
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تعالى: قولـــه  الكريــم  القــرآن  فــي  والسجاد  البسط  ذكــــر  ورد  وقــد  أرضيًا،  بساطا   وتستعـمــل 
)١(، وهــــو من فراش أهل اجلنة، وتتميز البسط على الكليم بنماذجها املنسوجة أو الرقمة' 

{ }

التي تزينها. )الشكلني ٨2 - ٨3(.

 الشكل )٨2(: كليم منسوج باخليوط القطنية. الشكل )٨3(: كليم منسوج باخليوط الصوفية.

ماهي اللحمات الغير ممتدة؟
تداخل خيوط العرضية  بخيوط السدى الطولية  بأسلوب النسج املتبع، على النول تختلف باختالف 

امتدادات التصميم وتأخذ مساحات متنوعة تتبع التصميم.

)1( سورة الغاشية آية: 16.
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نشـاط نشـاط ))22((

الحديث ظهرت زخارف مبتكرة وحديثة في  التقني واالجتماعي  التغير  - في ضوء 
لها  صور  عن  العنكبوتية،  الشبكة  عبر  فلنبحث  الحديثة،  والبسط  الكليم  نسج 

ولنحدد أهم المدن التي برعت في إنتاج الكليم. 
.........................................................................

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

نشـاط نشـاط ))33((

 - تعددت طرق نسج البسط والسجاد وظهرت مسميات مختلفة لها تختلف باختالف 
طريقة النسج المتبعة، والمنطقة ونوع الخامة المستخدمة.

لنبحث مًعا عن أنواع من نسيج الكليم ومسمياتها المختلفة والتي تختلف باختالف 
المناطق المنتجة لها لنالحظ أوجه الشبه واالختالف في الشكل )٨٤( من حيث:

اللون، الزخارف  وهل للبيئة أثر واضح في ذلك؟ 

 الشكل )٨٤(: كليم من مدن عربية متنوعة.
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ما الفرق بين نسيج السجاد ونسيج الكليم؟ما الفرق بين نسيج السجاد ونسيج الكليم؟

1. الكليم متشابه من الوجهني ورقيق، أما السجاد له سطح وبري سميك وظهره مسطح.
2. الكليم نسيج مسطح ناجت عن تداخل خيوط السدى بخيوط اللحمة، أما النسيج في السجاد 

فله ملمس وبري ناجت عن إضافة العقد الوبرية على سطح املنسوج. 
3. تكون اللحمات في الكليم غير ممتدة على الشكل خطوط متوازية وفي نفس االجتاه بالنسبة 
للون الواحد وفي اجتاه معاكس بالنسبة للون اآلخر وذلك عند وجود اللحمات املختلفة األلوان توضع 

في اجتاهات معاكسة أما في السجاد فتكون اللحمات ممتدة ومتصلة. الشكل )٨5(.

 الشكل )٨5(: منوذج للتكوين النسيجي للكليم تظهر فيه امتدادات اللحمات الغير ممتدة.
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النباتية الدقيقة هي  ٤.تغلب الزخارف الهندسية التخطيطية على الكليم بينما تكون الزخارف 
األكثر تواجداً في السجاد.

5.تظهر شقوق أو فتحات صغيرة في نسيج الكليم عند اتصال اللحمات امللونة ببعضها وكانت 
تعد عيبًا في املاضي ولكنها تعتبر اليوم ضمن اخلصائص اجلمالية املميزة للكليم اليدوي.

الشكل )٨6(.

 الشكل )٨6(: كيفية ظهور الشقوق في نسيج الكليم .

6.الكليم أقل تكلفة من السجاد ثمنًا في اخلامات والعمالة ووفرة اإلنتاج.
٧.يغلب االمتداد في الكليم على اخليوط العرضية ) اللحمة ( حيث تتداخل من أعلى ومن أسفل 

مع خيوط السدى بالتوالي.  
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طريقة معالجة الحرفي للشقوق الناتجة من اللحمات غير الممتدةطريقة معالجة الحرفي للشقوق الناتجة من اللحمات غير الممتدة

غير  اللحمــات  بطريقة  الكلــيم  ينسج 
متجــاورة  لــونية  مساحــات  في  املمتــدة، 
به،  خاصة  بكرة  لــون  لكل  يكون  بحيــث 
وبالتالي حتدث شقوق رأسية عند التقاء كل 
لونني مختلفني ميكن معاجلتها بإدخال خيوط 
الشقـــوق  حول  ولفهــا  األولــى  املجمــوعــة 

 الشكل )٨٨(: طرق معاجلة احلرفي للشقوق الناجتة في 
نسيج الكليم.

نشـاط نشـاط ))44((

تنافس  المصانع  أصبحت  النسيج  صناعة  تكنولوجيا  في  الحاصل  للتطور  نتيجة   -
الحرفي في إنتاجها، تمكن الصناع من تالفي الشقوق التي كانت تظهر في نسيج الكليم 
اليدوي، وبالرغم من ذلك ظل للنسيج اليدوي مكانته، وازداد اإلقبال عليه لنفكر معًا لما 

تغيرت النظرة إلى الشقوق في عيوب  النسيج إلى خصائص جمالية الشكل )٨٧(.

 الشكل )٨٧(: نسيج الكليم.
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املوجودة في املساحات املفصولة ويطلق عليها اسم اخليط الفاصل، ثم تخاط بغرزة غير مرئية أو غرزة 
مرئية تساعد على إظهار جمال الكليم. الشكل )٨٨(. 

أثر البيئة على النسيجأثر البيئة على النسيج

والنسيج  الــغــزل  تكنولوجيا  لتطور  نــظــراً 
معقولة،  أصبحت  بأنواعه  النسيج  أسعار  فأن 
املكان  باختالف  تختلف  مختلفة  وبتصاميم 
الذي نسجت فيه؛ حيث تتأثر صناعة النسيج 
ببيئة  والزخارف  ــوان  األل استخدام  حيث  من 
من  قطعة  كل  ألن  فيه؛  ُنسجت  الذي  املكان 
النسيج اليدوي تعكس ذوق ناسجها وقدراته 
اخلامات  نوعية  إلــى  إضافة  واحلرفية  الفطرية 
املجتمع  لتتالءم مع أكثر األذواق في  املتوفرة، 
احتياجاته، ومن  فيه وتتالءم مع  الذي يعيش 

تلبيس مقاعد.

تغطية أرضيات.
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املمكن أن تكون على شكل وسائد صغيرة أو لوحات حائطية أو مفارش أسّرة أو ستائر للغرف لتضفي 
جمااًل خاصًا على الزوايا التي توضع فيها.

الشكل )٨9(. 

معلقات جمالية.

 الشكل )٨9(: أساليب حديثة  لتوظيف الكليم.
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التأثيرات النسيجية في الكليم غير ممتد اللحمةالتأثيرات النسيجية في الكليم غير ممتد اللحمة

يتميز نسيج الكليم غير ممتد اللحمة ببعض اخلصائص املميزة له:
التي تنتج بسبب تغيير لون اخليوط وتقنية العمل )1/1، 2/1، 3/1 

وهكذا(.
)أ( سطور رأسية متنوعة تظهر على سطح النسيج وينتج من تغيير اجتاه 

خيط اللحمة مما يؤدي إلى ظهور سطور أفقية.
 الشكل )90(. 

)ب( تغيير أفقي في اجتاه خيط السدى يؤدي إلى ظهور سطور رأسية.
 الشكل )91(.

 الشكل )90(: تقليم رأسي.

 الشكل )91(: تقليم أفقي.

طريقة نسج قطعة من الكليم المزخرفطريقة نسج قطعة من الكليم المزخرف

اخلطوة األولى:
غير  بــزخــارف  خارجية  ورقــة  على  مبدئي  تصميم  بــإعــداد  نقوم 
منتظمة، ومنرره حتت خيوط السدى على نول من الكرتون على مساحة 

15 × 20سم.
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اخلطوة الثانية:
الكليم  ألوان  مع  تتقارب  مناسبة،  لونية  اختيار مجموعة 
وبخامات  الصريحة  ــوان  األل من  تكون  ما  وغالبًا  الشعبي، 

مختلفة.

اخلطوة الثالثة:
على  امللونة  الفلوماستر  ألــوان  باستخدام  التصميم  نلون 
خيوط السدى مباشرة، بنفس ألوان  اخلامات التي تخيرناها 

من قبل.

اخلطوة الرابعة:
 1/1 بأسلوب  اللونية  املساحات  نسج  في  العمل  نبدأ 
أربعة  حوالي  ممتدة  بلحمات  بالتتالي  أخــرى  بعد  مساحة 

أسطر.
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اخلطوة اخلامسة:
اخليوط  لكبس  املشط  استخدام  مــع  العمل  نتابع 

وتنظميها عند نهاية كل صف من صفوف اللحمة.

اخلطوة السادسة:
احلــرص  مــع  األســلــوب  بنفس  النسج  عملية  نتابع 
تتأثر مساحات  اللحمة حتى ال  على عدم شد خيوط 

النسيج، يتغير شكله.  

اخلطوة السابعة: 
نكمل العمل في القطعة النسيجية حتى تنتهي متامًا، 
ونقوم  النسيج  مسار  حتول  من  الناجتة  الشقوق  نالحظ 
مجموعة  من  خيوط  باستخدام  اخللف  من  بخياطتها 

األلوان املستخدمة في النسيج.
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اخلطوة الثامنة:
بعد  اخللف  من  اللحمة  خيوط  بعقد  نقوم 
الزائدة  اخليوط  نقص  ثم  النسج   عملية  انتهاء 

ونعقدها.

أمامنا قطع نسيج منتهية باللحمات غير املمتدة.
 الشكل )92(.

 الشكل )92(: قطع نسيج  منتهية بطريقة اللحمات الغير ممتدة.
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 الشكل )93(: حقيبة وأساور منسوجة بأسلوب اللحمات غير املمتدة.

توظيف الناجت بالشكل الذي نرغب الشكل )93(.

نشـاط نشـاط ))55((

تمكن الفنان  المصري محمد عبداهلل الجمل من 
متنوعة  فنية  إبداعات  في  النسيج  خيوط  استخدام 
الشكل )٩٤( عبر بها عن رؤيته الخاصة في تشكيل 
عالقة بين الواقع والنسيج ممثلة في التداخالت اللونية 
الناتجة من دمج الخيوط مما منح النسيج عمقًا جماليًا 

وفنيًا، لنحلل هذه الجماليات من حيث: 
2. ملمس الخامة  1. التمازج اللوني 

3. التنوع في المساحات.
الشكل )9٤(: منسوجة جمالية للفنان 

محمد اجلمل.
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معلقة من نسيج الكليم املتداخل الشكل )95(.  

الشكل )95(: معلقات جمالية.
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تقويم الوحدةمجال النسيجمجال النسيج
تقويم الوحدة

السؤال األول:السؤال األول:

السؤال الثاني:السؤال الثاني:

ضع/ي عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✗( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي:
) ( 1. الكليم هو عبارة عن بساط مسطح في مساحة مستطيلة من نسيج خشن ال وبر له. 
) ( 2. ال يوجد فرق بني نسيج الكليم ونسيج السجاد. 
) ( 3. تعتبر صناعة الكليم من الصناعات اليدوية املكلفة. 
) ( ٤. أول قطعة كليم وجدت في احلفريات املصرية ويرجع صنعها إلى عام3190 ق.م. 
) ( 5. مييز الكليم املنسوج بالصوف أنه قطعة نسيجية سميكة ومتينة. 
) ( 6. الكليم أعلى تكلفة من السجاد ثمنًا بسبب اخلامات والعمالة ووفرة االنتاج. 

1. أذكر/ي نبذة تاريخية مختصرة عن نسيج الكليم.
.................................................................................................................................

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

2. ما الفرق بني الكليم والّسدو؟
.................................................................................................................................

3. أذكر/ي باختصار خطوات نسج قطعة من الكليم؟
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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المشروع الفصلي
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المشروع الفصلي
المشروع الفصلي

1- تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب/ الطالبة.
2- تشجيع الطالب/ الطالبة على التفكير بطريقة غير مألوفة من خالل تعريفه بالفن املفاهيمي.

3- دمج بني املجاالت الفنية التي مت دراستها خالل الفصل الدراسي بتطبيق فكرة مفاهيمية في املشاريع 
الفنية لدى الطالب/ الطالبة.

4- منح الطالب/ الطالبة القدرة على حتديد متطلبات تنفيذ األفكار املفاهيمية من اخلامات واألدوات 
املستخدمة في العمل الفني.

5- تبادل اخلبرات الفنية بني الطلبة في املشاريع الفنية اجلماعية.
6-  دعم االجتاهات اإليجابية لدى الطلبة نحو اإلبداع والتفكير اإلبداعي.

7- إكساب الطالب/ الطالبة القدرة على اإلحساس باملشكالت وتقدمي حلول لها بطرائق إبداعية.
8- مناقشة العالقات بني القيم التشكيلية املتوفرة في األعمال الفنية التي ينتجها الطالب/ الطالبة.

9- التعبير عن االنفعاالت الوجدانية، ومالحظة املعاني التعبيرية في الشكل واللون والتجسيم في العمل 
الفني.

10- إكساب الطالب/ الطالبة مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية.
11- اكساب الطالب / الطالبة القدرة على التشكيل باخلامات املتعددة في اإلنتاج الفني.

أهداف المشروع الفنيأهداف المشروع الفني
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نوع

امل�شروع

ا�شم الم�شروع

-

-

-

-

تخطيط فكرة العمل

ا�صتمارة تنفيذ امل�صروع الف�صلي

التقومي:

النقد الفني والتقييم:

فــردي

جـمـاعـي

مل ُينـفـذُنــفذ

و�صف امل�صروع

اخلامات والأدوات

مراحل تنفيذ امل�صروع

طرق اإخراج وعر�ض امل�شروع

قيمة امل�صروع اجلمالية والنفعية

فكرة امل�صروع

اأ�سباب عدم التنفيذ:

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

اهداف امل�صروع
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ا
املصطلحات

١- مجال املعادن: 
الشكل املجسم: عبارة عن الشكل الذي يستدل على هيئته من خالل أبعاده الثالثة )الطول والعرض 
واالرتفاع(، ويعرف هندسيا بأنه جزء من الفراغ محدود بسطوح تسمي أوجه املجسم وقد يكون معتما 

أو شفافا.
التشكيل املعاصر: عبارة عن استغالل ماهو متاح من خامات مستحدثة قدمتها التكنولوجيا الصناعية 

للفنان مراعيا إمكاناتها وكيفية تطويعها خلدمة العمل الفني.
احلركة البنائية " اإلنشائية ": عبارة عن التعبير عن اآللة أو جتميلها وتهدف إلى لفت نظر اجلمهور إلى 

عالم الصناعة الذي سيطر على املجتمع وتسعي إلى تكريس الفن إلى عالم الصناعة.
نتيجة  أو  والتشكيل  التصنيع  نتيجة  تتوفر  التي  املعادن  وبقايا  فضالت  عن  عبارة  املستهلكة:  املعادن 

االستعمال اليومي باملنازل.
املعدن: عبارة عن مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل وله تركيب كيميائي ثابت ومميز.

الفلز: عبارة عن نوع من املعادن أو عنصر له بريق وملعان مميز، وقابلية للطرق والسحب وجيد التوصيل 
للكهرباء واحلرارة.

امللمس: عبارة عن التأثيرات املختلفة الناجتة على األسطح اخلارجية لألشياء.
االيتان: عبارة عن احد املعادن اجلديدة وهو خليط مجموعة من الفلزات وهي الفضة والرصاص والزئبق 

والقصدير ويصنف بني املعادن بعد الفضة لذا يعتبر من املعادن النصف ثمينة.
النحاس: عبارة عن فلز من أقدم الفلزات التي عرفها اإلنسان، لونه احمر إلى برتقالي، وهو سهل التشكيل 

يستطيع احلرفي حتويله إلى أشكال متنوعة وزخرفته بالنقوش اجلميلة.
النحاس األحمر: عبارة عن  معدن ذو لون أحمر باهت مييل قليال إلى اللون األصفر، ويتصلب كلما 

استعمل أو طرق ولكنه يسترد ليونته.
الضغط على النحاس: عبارة عن  إحداث اثر على سطح النحاس بالضغط اليدوي بواسطة مضاغط خاصة 

تساعد على إبراز النحاس من جهة إلى اخلارج أو الداخل.
املعادن وهي متعددة  الضغط على  أدوات  اسم  تباع جاهزة حتت  أدوات  النحاس: عبارة عن   مضاغط 
الرؤوس واالستخدام حيث كل أداة لها استخدام معني، وجميعها تعمل على إبراز العناصر على سطح 

النحاس.
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 الغائر: عبارة عن إحداث اثر في سطح املعدن من األمام أعمق من السطح ويتم ذلك من خالل دق املعدن 
من اخللف أو الضغط عليه.

البارز: عبارة عن إظهار أثر فوق سطح املعدن من األمام أعلى من السطح ويتم ذلك من خالل دق املعدن من 
اخللف أو الضغط عليه.

التطعيم: عبارة عن إضافة معدن ثمني أو أحجار كرمية إلى املعدن املشغول وميكن إضافة أسالك بلون أخر 
بهدف تزيينه وحتويله إلى معدن ثمني.

التعتيق: عبارة عن إضافة مواد كيميائية على املشغوالت املعدنية لتكسبها لونا مياثل لون األواني األثرية 
القدمية.

التعتيق الكيميائي: عبارة عن استخدام احملاليل أو األكاسيد التي تتفاعل مع النحاس وتعمل على أكسدته 
فتغير لونه وتكسبه ألوان متعددة.

التقبيب: عبارة عن تشكيل األلواح املعدنية إلى أشكال منبعجة بالدق عليها من القاعدة وينتهي عند 
احمليط اخلارجي للشكل.

أو اخلروف ذات سماكات مختلفة  الوبري مصنوع من وبر اجلمل  القماش  اللباد: عبارة عن قطعة من 
ويستخدم حلماية النحاس أثناء الضغط عليه.

الورنيش: عبارة عن طالء شفاف يستخدم في تلميع السطوح وحمايتها من العوامل اجلوية كاحلرارة أو 
الرطوبة.

تشكيالت زخرفيه: عبارة عن عناصر أو وحدات زخرفيه مستمدة أشكالها من الزخرفة النباتية أو الهندسية 
أو اخلطية.

التذوق الفني واجلمالي: عبارة عن القدرة على االستجابة للمؤثرات اجلمالية جتعل مشاعر الشخص تتفاعل 
لها وجتعله يعيش معها ويستمتع بها.

العالقات التشكيلية: عبارة عن العناصر املكونة للشكل العام في الفن التشكيلي ويكون تذوقها عن 
طريق الرؤية، كاخلط واخلطوط والكتل وامللمس...الخ.

القيم الفنية: عبارة عن صفات املوضوع والظواهر املادية وهي تتحدد في إطار تفهم قواعد وأصول العمل 
الفني وأساليب تطبيقه وما يحمله من عناصر التصميم والتكوين.

القيم اجلمالية: عبارة عن املعاني واألحاسيس املرتبطة بالقيم الفنية ومدى االستجابة ملا يشاهد وتفهم 
املعاني احلقيقة للجمال الفني.
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٢- مجال اخلشب:     
أزاميل احلفر: أدوات حادة مصنوعة من احلديد، سمكها ال يتجاوز ُسمك األقالم العادية، ذات مقابض 
مصنوعة من اخلشب أو البالستيك. ورؤوسها مختلفة الشكل، ولكل الشكل منها تأثيره املختلف 

على سطح اخلشب.
تنعيم اخلشب: مهارة أدائية نقوم خاللها باستخدام ورق خاص يسمى بورق "الصنفرة" حيث ميرر 
الورق على سطح اخلشب مع الضغط عليه إما رأسيًا أو أفقيًا، وذلك إلزالة الشوائب املعلقة على سطح 

اخلشب.
التكسية بالقشرة Wood Veneer: هي عملية تلبيس أو تغطية األسطح اخلشبية األقل جودة والرخيصة 

الثمن بطبقة رقيقة من خشب ثمني بهدف إكسابها أسطحًا جميلة في أليافها وتشكيالتها.
احلرق على اخلشب Wood Burning: الرسم على سطح اخلشب باستخدام أقالم خاصة، ذات رؤوس 

مصنوعة من احلديد، يتم تسخينها عادًة عن طريق الكهرباء.
عصر النهضة: مصطلح يطلق على فترة االنتقال من العصور الوسطى إلى العصور احلديثة وهي القرون 
14 - 16 حيث نزح العلماء إلى إيطاليا حاملني معهم تراث اليونان والرومان. وذلك العصر شمل 
تيارات ثقافية و فكرية بدأت في البالد اإليطالية في القرن 14، وبلغ أوج ازدهارها في القرنني 15 و 

16، ومن إيطاليا انتشرت النهضة إلى فرنسا وإسبانيا وأملانيا وهولندا وانكلترا وإلى سائر أوروبا.
منشار اآلركت: منشار يستخدم لتفريغ مساحات مختلفة في وسط مساحة قطعة اخلشب، ولذلك 
يوجد أنواع منه على الشكل حرف )U( الالتيني، كما يوجد منه أنواع تعمل آلية تعمل بالكهرباء.
الفهم املفاهيمي: هو حالة حتويل فكرة ما وجعلها ملموسة والبعد فيها عن املألوف باعتبارها الهدف 
الفكرة باستخدام أي وسيط مادي وفق  العمل بحيث تترجم  احلقيقي للمشروع وأحد أهم جوانب 
املهارات الفنية التي مت دراستها سابقًا ويطرح فيه قضايا فكرية - اجتماعية - أو قضية إبداعية اخرى.
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3- مجال النسيج:     
الكليم: هو عبارة عن بساط مسّطح ) flat weaves(  في مساحات مستطيلة من نسيج خشن ال وبر له، 

وتكون رسوماته من الوجهني على هيئة واحدة.
نسيج الكليم: نوع من أنواع النسيج الشعبي تكون فيه خيوط السدى على مسافات متباعدة نوعًا ما، 

يدخل في نسجه خامات كثيرة مصنعة وطبيعية كبقايا األقمشة مبختلف أنواعها.
خيوط السدى: هي اخليوط املستخدمة في تسدية النول ويجب أن تكون قوية ومشدودة مثل اخليوط 

القطنية أو الدوبارة وغيره ويتوقف سماكة ذلك اخليط على حسب قطعة النسيج مقاسا واستخداًما.
اللحمة: هي اخليوط العرضية التي يتم النسج بها والتي تعطي النسيج شكله املميز بتنوعها.

اللحمة  السدى مع خيوط عرضية تسمى  وتعاشق خيوط طولية تسمى  تقاطع  النسيج: هو  مفهوم 
تقاطًعا منتظًما والذي يسمح بظهور اللحمات أو اختفائها مما يعطي التأثيرات النسجية التابعة لذلك 
التعاشق، وهناك عدد كبير ألنواعه مثل: النسيج املمتد بجميع أنواعه، النسيج غير املمتد، النسيج 

املبردي، النسيج األطلسي، النسيج الوبري والسجاد.
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مجال: أشغال معادن.
الصفحةاملوضوع األول: الضغط على النحاس.

269إبريق من النحاس مطعم بالفضة.( 1الشكل )
269إبريق من النحاس مطعم بالذهب والفضة.( 2الشكل )
270شمعدان من النحاس مزخرف.( 3الشكل )
271لوحة للفنان محمد هالل.( 4الشكل )
272كيفية اكتشاف النحاس.( 5الشكل )
272مسبكًا مصريًا للنحاس في القرن )17(م.( 6الشكل )
273قطع من النحاس اخلام الطبيعي.( 7الشكل )
274الضغط على النحاس.( 8الشكل )
275أدوات وخامات الضغط على النحاس.( 9الشكل )
279أشكال حتدد نهاية األزاميل التي بها ميكن عمل تشكيالت زخرفية.( 10الشكل )
280استخدام األزاميل املزخرفة.( 11الشكل )
280أدوات وخامات الضغط باألزاميل املزخرفة.( 12الشكل )
283أفكار للزخرفة على النحاس.( 13الشكل )
284باب بواجهة نحاسية.( 14الشكل )
285استغالل اخلامات املستهلكة.( 15الشكل )

الصفحةاملوضوع الثاني: تعتيق املعادن.
286تكوين حديث )مجموعة من الكتل(.( 16الشكل )
286رأس 1931م للفنان بابلوبيكاسو.( 17الشكل )
287و)19( مفهوم الفن-اآللة.( 18الشكل )
287تكوين خطي 1949م.( 20الشكل )

فهرس األشكالفهرس األشكال
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287فلنستمع 1990م للفنان م،لفن.( 21الشكل )
287االحتاد 1968م للفنان دونالد.( 22الشكل )
288مجسم من نفايات معدنية.( 23الشكل )
288مجسم من كتل حديدية.( 24الشكل )
288تنظيم لقطع معدنية.( 25الشكل )
289اإلنسان والطاقة للفنان أحمد نوار.( 26الشكل )
289تشكيل باملعادن للفنان عجيب يوسف.( 27الشكل )
290مجسم للفنان صديق واصل.( 28الشكل )
290لوحة للفنان صديق واصل.( 29الشكل )
290مجسم جمالي.( 30الشكل )
290 مجسم جمالي.( 31الشكل )
291تأثير االكاسيد املختلفة على النحاس.( 32الشكل )
292شمعدان من النحاس القرن/14م.( 33الشكل )
292صحن من النحاس، أواخر القرن/15م.( 34الشكل )
292إبريق من النحاس.( 35الشكل )
293التعتيق بالطريقة األولى.( 36الشكل )
293التعتيق بالطريقة الثانية.( 37الشكل )
294التعتيق بالتسخني.( 38الشكل )
294و )40( التعتيق باستخدام بودرة اجلرافيت.( 39الشكل )
295التعتيق باستخدام البوية.( 41الشكل )
297التعتيق باستخدام الورنيش.( 42الشكل )
297األدوات واخلامات.( 43الشكل )
299التعتيق باستخدام البوية.( 44الشكل )
300مجسم من حطام قطع احلديد.( 45الشكل )
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مجال: أشغال خشب.
الصفحةاملوضوع األول: األثاث اخلشبي وتزيينه باحلفر والقشرة.

305تعدد ألوان اخلشب.( 46الشكل )
307طاولة مصنوعة من اخلشب، زينت جوانبها.( 47الشكل )
308منتصف الطاولة من األمام، مزينة بزخرفة منقوشة من عدة مستويات.( 48الشكل )
309محراب اجلامع األزهر.( 49الشكل )
310ثالثة أجزاء تفصيلية مكبرة للمحراب.( 50الشكل )
311طبق خشبي محفور عليه زخارف نباتية، لفنان من أوزباكستان.( 51الشكل )
311كرسي مصحف عليه زخارف نباتية.( 52الشكل )
312 صندوق مصحف من العصر اململوكي.( 53الشكل )
312 الصندوق وهو مقفل الغطاء، وبجانبه صورة مكبره للنقوش.( 54الشكل )
313كرسي طراز لويس اخلامس عشر من خشب اجلوز املذهب 1757م.( 55الشكل )
313أجزاء مكبرة من بعض الكراسي، واملزينة.( 56الشكل )
314أحد احلرفيني يقوم باحلفر على قطعة خشبية.( 57الشكل )
314األدوات التي يستخدمها الفنان في احلفر على اخلشب، مجموعة أزاميل.( 58الشكل )
315أحد الفنانني احلرفيني، يقوم باحلفر.( 59الشكل )
316مناذج مختلفة ومتنوعة، ألشكال محفورة.( 60الشكل )
316جذع شجرة ) Log(.( 61الشكل )
317 تستخدم القشرة لتغطية األسطح.( 62الشكل )
317وتستخدم أيضًا لتغطية مساحات صغيرة.( 63الشكل )
317 باب خشبي مغطى بثالثة أنواع من قشرة اخلشب.( 64الشكل )
318لوحتني فنيتني، منتجتني بقشرة اخلشب.( 65الشكل )
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الصفحةاملوضوع الثاني: احلرق على اخلشب.
323قلم أو أداة احلفر على اخلشب.( 66الشكل )
324رأس قلم التحديد.( 67الشكل )
324الرأس األكثر استخداما.( 68الشكل )
325 عمل اخلطوط.( 69الشكل )
325 حتديد عمق الضغط بالقلم.( 70الشكل )
326الرسم بالقلم.( 71الشكل )
326 تأثير الظل.( 72الشكل )
327أشكال مختلفة باحلرق على اخلشب.( 73الشكل )
330الحظ الوهج احلراري الصادر من رأس القلم.( 74الشكل )
331لوحة ألحد الفنانني.( 75الشكل )
331تفاصيل اللوحة السابقة.( 76الشكل )
332 شريط ميثل تدرج لوني.( 77الشكل )
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مجال: النسيج.
الصفحةاملوضوع: نسيج الكليم.

340نول السدو األفقي.( 78الشكل )
340نول الكليم.( 79الشكل )
341قطعة كليم من التراث السعودي بالصوف.( 80الشكل )
343حرفيون عراقيون يصنعون السجاد.( 81الشكل )
344كليم منسوج باخليوط القطنية.( 82الشكل )
344كليم منسوج باخليوط الصوفية.( 83الشكل )
345كليم من  مدن عربية.( 84الشكل )
346منوذج للتكوين النسيجي للكليم.( 85الشكل )
347كيفية ظهور الشقوق في نسيج الكليم.( 86الشكل )
348الشقوق التي تظهر في نسيج الكليم.( 87الشكل )
348طرق معاجلة احلرفي للشقوق.( 88الشكل )
350أساليب لتوظيف الكليم.( 89الشكل )
351تقليم رأسي.( 90الشكل )
351تقليم أفقي.( 91الشكل )
354قطع  نسيج باللحمات غير املمتدة.( 92الشكل )
355حقيبة وأساور منسوجة.( 93الشكل )
355منسوجة للفنان محمد اجلمل.( 94الشكل )
356معلقات جمالية.( 95الشكل )
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املراجع
املصادر:

• القران الكرمي.
• السنة النبوية الشريفة.

• اإلمام النووي )1992(. رياض الصاحلني، املكتب اإلسالمي، بيروت.

املراجع العربية:
• أبو اخلير، جمال )1997(. مدخل إلى التربية الفنية، مكتبة اخلبتي الثقافية، بيشة.

• األلفي، أبو صالح  ، )1967(، الفن اإلسالمي، دار املعارف، لبنان. 
• إبراهيم، أحمد عبد الرحمن )بدون(. أسس الزخارف، الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية، ط ن، مصر(.

• إبراهيم، فاروق وجدي، وآخرون(. تاريخ الزخرفة للصناعات الزخرفية والنسجية، مطابع الشروق، ط ن، القاهرة، مصر. 
• االبتكار واحلرف اليدوية في العالم اإلسالمي، مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، استانبول، ارسيكا. 

• زخارف احلرف اليدوية في العالم اإلسالمي ) االرابسك(، مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، استانبول، 
ارسيكا.

• البسيوني، محمود )بدون(. الفن في القرن العشرين.
• البسيوني، محمود )1994(. أسرار الفن التشكيلي، ط2، عالم الكتب، القاهرة.

• البهنسي، عفيف  )1418(. من احلداثة إلى ما بعد احلداثة في الفن، دار الكتاب العربي، دمشق.
• البهنسي، عفيف ) 2003(.  الفن التشكيلي العربي، األولي للنشر والتوزيع، دمشق. 

• بينيت، نايجيل، )2001(، الصخور واملعادن، دار الرشيد، دمشق، بيروت.
• بيومي، علي، )2002(، القيمة املعمارية والفن التشكيلي، دار الراتب، بيروت/ لبنان.

• جاد، حامد جاد محمد، وآخرون )بدون(. تاريخ الزخرفة للصناعات الزخرفية والنسيجية، مطابع األهرام التجارية، 
ط ن، مصر.

• جودي، محمد حسني، ) 1417(. الرسم واألشغال اليدوية، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان.
• جودي، محمد حسني )1996(. فنون وأشغال املعادن، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان.

• جودي، محمد حسني )1996(. مبادئ في التربية الفنية وأشغال النحاس، دار املسيرة، عمان.
• حداد، زياد سالم وآخرون، )1998(، النحت البنائي، دار الكندي، اربد، عمان.

• احلديدي، منى سعيد، علي، سلوى إمام )2005(. اإلعالن أسسه..وسائله..فنونه، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة.
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• احلربي، سهيل )2003(. التصوير التشكيلي في اململكة العربية السعودية، الفن النقي، الرياض.
• حسني، خالد، )1983(. الزخرفة في الفنون اإلسالمية، دار التراث الشعبي، بغداد، العراق.

• خضر، محمود يوسف، )2003(. تاريخ الفنون اإلسالمية، )ط2(، دار السويدي، أبو ظبي.
• خليل، عبد الرؤوف حسن، )1405(. متحف عبد الرؤوف حسن خليل، شركة النصر للطباعة والتغليف، جدة.

خنفر، يونس ) 1997(. صناعة األثاث واملوبيليا، سلسلة الفنون التطبيقية، والهندسية، تكنولوجيا النجارة والديكور، 
دار الراتب اجلامعية، بيروت، لبنان.

دبس، محمد، )2002(. معجم الكيمياء املصور، انتر ناشو نال للنشر والطباعة، بيروت.
• زايد، أحمد صبري ) بدون ( - الزخارف دراسة مبادئ وأصول القواعد الزخرفية وعناصرها وأساليبها - دار الطالئع 

للنشر والتوزيع والتصدير، ط ن، القاهرة، مصر (. 
• زهران، محمد احمد، )1965(. فنون أشغال املعادن والتحف، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة.

• الشامي، صالح أحمد، )1990(. الفن اإلسالمي، دار القلم، ط1، دمشق، سوريا.
• شركة النصر للطباعة والتغليف )1985(. متحف عبد الرؤوف خليل، املقدمة، ط1، جدة، اململكة العربية السعودية.

• شوقي، إسماعيل، )2000(. مدخل إلى التربية الفنية، زهراء الشرق، ط 2، القاهرة، مصر.
• الصايغ، سمير، )1988(. الفن اإلسالمي، دار املعرفة، ط1، بيروت، لبنان.

• طالو، محي الدين، )2002(. أشغال يدوية تقليدية للهواة، دار دمشق ،  دمشق. 
• طالو، محي الدين )2000(. املرشد الفني إلى أصول إنشاء وتكوين الزخرفة اإلسالمية، دار دمشق للطباعة والنشر 

والتوزيع، دمشق، سوريا.
• طالو، محي الدين )2000(. الفنون الزخرفية، دار دمشق، ط 6، دمشق، سوريا.

• طالو، محي الدين، )1995(. الفنون الزخرفية زخارف عبر التاريخ، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، ط5، دمشق، 
سوريا.

• طالو، محي الدين، )1999(.  فنون زخرفية معمارية عبر مراحل التاريخ، دار دمشق، ط، دمشق، سوريا.
• عطية، محسن محمد  )2004(. اجتاهات في الفن احلديث، عالم الكتب، مصر.
• عطية، محسن محمد  )1997(. اجتاهات في الفن احلديث، دار املعارف، مصر.

• عطية، محسن محمد  )1996(. الفن وعالم الرمز، ط2، دار املعارف، مصر.
• عفيفي، فوزي سالم، )1997(. نشأة الزخرفة وقيمتها ومجاالتها، دار الكتاب العربي، ط1، دمشق، سوريا. 
• عفيفي، فوزي سالم )1997(. أنواع الزخـــــرفة الهنـــــدسيـــة، دار الكتـاب العربـــــــي، ط1، دمشق، سوريا.

• عالم، نعمت إسماعيل، )1983(. فنون الغرب في العصور احلديثة، دار املعارف، مصر.
• عيسى، احمد محمد، )1982(. الفنون اإلسالمية، دار املعارف، القاهرة.

• فاربي، ترجمة  اخلزامي - عبد احلكيم أحمد )2005(، فن اإلعالن، دار الفجر، القاهرة.
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• فارسي، محمد، )1409(، قصة الفن في جدة، دار البالد، جدة.
• فضل، محمد عبد املجيد، )2000(. التربية الفنية مداخلها تاريخها وفلسفتها، النشر العلمي واملطابع، ط2، الرياض، 

اململكة العربية السعودية.
• فياض، عبد احلفيظ، وآخرون، )2005(. موسوعة الزخرفة املصورة، األهلية للنشر والتوزيع ط1، عمان، األردن. 

• كتبي، زهير محمد جميل، )1413(، املعادن في التراث اإلسالمي، )ط2(، دار الفنون للطباعة والنشر. 
• محمد، سعاد ماهر، )1422(، الفنون اإلسالمية، مكتبة الفنون التشكيلية، هال للنشر والتوزيع، مصر.

• محمد، مصطفى حنفي، )1418(. مجاالت في التربية الفنيـــــة، دار املــــفردات للنـــشر والتوزيـــــع والدراسات، ط1، 
الرياض، اململكة العربية السعودية.

• املفتي، أحمد ) 1997(. فن الزخرفة والتو ريق، دار دمـــشق للنشر والتوزيع والطبــــاعة، ط1،  دمــــشق، سوريا.
• املهدي، عنايات، )1994(، فن أشغال املعادن والصياغة، مكتبة ابن سينا.

• وارد، راشيل، )1418(، األعمال املعدنية اإلسالمية، دار الكتاب العربي، دمشق.
• يحيى، حسن، ) بدون(. املوسوعة العربية في الزخارف والرسوم اإلسالمية، دار حراء، القاهرة، مصر.

• يوسف، حسني محمد، وآخرون، )بدون(. فن ابتكار األشكال الزخرفية وتطبيقاتها العملية، مكتبة ابن سينا للنشر 
والتوزيع والتصدير، ط ن، القاهرة، مصر.

الرسائل اجلامعية:
• اجلابري، عبد اهلل حميد، )2003(. - الصياغة الوظيفية واجلمالية للزخرفة اإلسالمية كمدخل إلثراء التصميم في التربية الفنية - 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية الفنية.
في  التصميم  إلثراء  التشكيلي كمصدر  الفن  في  للتوليف  اجلمالية  القيم  اهلل محمد)1427(:  عبد  إميان  حلواني،   •
العربية  اململكة  املكرمة،  مكة  القرى،  أم  جامعة  الفنية،  التربية  قسم  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  اخلشبية،  املشغولة 

السعودية.
• الزهراني، معجب، )2004(. األبعاد الفكرية في الفن اإلسالمي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية 

التربية، قسم التربية الفنية.
الدوريات:

• أجنحة األرز- العدد -90 كانون األول- كانون الثاني )2005/06(.
• مجلة القافلة، العدد الرابع، املجلد 45 - ربيع اآلخر )1417(.

• البطراوي، عزت - مذكرة أسس اإلعالن ونظرياته -  جامعة أم القرى، مكة.
• حسني، سعيد سيد-  مذكرة تكنولوجيا اإلعالن - جامعة أم القرى، مكة.

• معرض الواعدات التاسع، )1425( ، اتليه جدة للفنون اجلملية، البنك األهلي التجاري. 
• معرض الفن التشكيلي النسائي األول، )1426( ،  اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، فرع جيزان.
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• منهج التربية الفنية ) معاهد املعلمات ( الصف الثالث.
• منهج التربية الفنية ) معاهد املعلمات ( الصف الثاني.

للبحوث  فيصل  امللك  مركز  املسلمني،  عند  واملخطوطات  الفضة  زخرفة   ،)1408( اإلسالمي،  الفن  بقاعة  معرض   •
والدراسات اإلسالمية، الرياض. 

• الهيئة العليا للسياحة، )1427(، روائع من مجموعة الفنون اإلسالمية مبتحف اللوفر، املتحف الوطني، الرياض.
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• املوسوعة العربية العاملية، )1996( – مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع – ج 23.
• املوسوعة العربية العاملية، )1996( – مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع – ج 13.
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• املوسوعة العربية العاملية، )1996( – مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع – ج 18.
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Leisure Arts, Printed in the United States of America.
• Case, Sandra Craham )2003( . Trash To Treasure " The Year’s Best Creative Crafts". Leisure 
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• Massey, Peter )1999( beginner’s Guide to Mosaic.
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