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المقــدمـة

الحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف المر�سلين ،وعلى �آله و�صحبه
�أجمعين وبعد:
فقد ُ�ص ّمم هذا الكتاب  -الذي بين يديك  -عزيزي الطالب/الطالبة  -لإثراء معلوماتك
وخبراتك ومهاراتك في مجاالت التربية الفنية المختلفة ،وفيه من المعلومات والأن�شطة
ما يجعله مرجعاً �أكاديمياً هاماً .تجد في محتوى الجزء المخ�ص�ص للف�صل الدرا�سي
الأول خم�س وحدات ،وتتكون الوحدة الأولى  -التي خ�ص�صت لمجال الر�سم  -من ثالثة
مو�ضوعات عُر�ضت على النحو التالي:
 -1المو�ضوع الأول :ر�سم �أوراق ال�شجر.
 -2المو�ضوع الثاني :ال�ضوء والظل في الثمار.
 -3المو�ضوع الثالث :مبادئ التكوين الفني.
ورُوعي في هذه الموا�ضيع منا�سبتها ل�سنِّ الطالب/الطالبة ومعالجتها لمفاهيم �سبق
لهم التعرّ�ض �إليها ،كما ذيلت المو�ضوعات ب�أن�شطة فكرية وتطبيقية ت�ساعد على
ت�أكيد المعارف والخبرات والمهارات المكت�سبة.
الوحدة الثانية وهي خا�صة بمجال الزخرفة ،وتتكون من مو�ضوعين ،هما:
 -1المو�ضوع الأول :الزخرفة الهند�سية.
 -2المو�ضوع الثاني :الأقطار في الزخارف الهند�سية.
وقد ُروع��ي في هذه الموا�ضيع �أن تكون ام�ت��داداً لما �سبق �أن تعلّمه الطالب/الطالبة،
و�شملت �أن�شطة فكرية وتطبيقية.
الوحدة الثالثة وقد خ�ص�صت لمجال الخزف ،وتكونت من مو�ضوعين على النحو التالي:
 -1المو�ضوع الأول :ت�شكيل �أواني بطريقة الحبال.
 -2المو�ضوع الثاني :ت�شكيالت مبتكرة بطريقة الحبال.
وقد تناولت معلومات مهمة عن طرائق الت�شكيل المختلفة ،و�أكدت على طريقة الت�شكيل
بالحبال .كما راعت الوحدة ت�سل�سل الخبرات واالهتمام بخطوات التنفيذ الخا�صة
بطريقة بناء ال�شكل بالحبال الطينية .كما ذيلت ب�أن�شطة �إثرائية فكرية وعملية� ،سوف
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ت�ساعد الطالب/الطالبة � -إن �شاء اهلل  -في ممار�سة ما تعلّمه في المنزل واال�ستفادة من
خ�صائ�ص المنتج الخزفي النفعية.
الوحدة الرابعة وقد تناولت مجال الطباعة ،و�شملت الموا�ضيع التالية:
 -1المو�ضوع الأول :الطباعة بقوالب مختلفة الخامات.
 -2المو�ضوع الثاني :الطباعة بقوالب ال�شكل والأر�ضية.
وقد تناولت الوحدة في مو�ضوعيها طرائق الطباعة بالقالب ،وقدمت نبذة تاريخية
عنها ،وتطرّقت بالتف�صيل لطباعة القالب واال�ستفادة منها في المنزل .كما ذيلت
الوحدة ب�أن�شطة �إثرائية فكرية وعملية.
الوحدة الخام�سة والأخيرة في هذا الف�صل هي وحدة الن�سيج ،واحتوت على مو�ضوعين
هما:
 -1المو�ضوع الأول :الن�سيج الب�سيط.
 -2المو�ضوع الثاني :ت�شكيالت متنوعة بالن�سيج.
وقد رُوعي في ت�صميم هذه الوحدة -كما في بقية الوحدات -منا�سبتها ل�سنِّ الطالب/
الطالبات و�إثرائها وتعزيزها للخبرات التي �سبق اكت�سابها �أثناء الدرو�س الف�صلية
للمجاالت .وقد قدمت موا�ضيع هذه الوحدة فكرة عامة عن الن�سيج الب�سيط والن�سيج
ال�شعبي كما ذيلت ب�أن�شطة فكرية وعملية.
وما على الطالب/الطالبة �إال قراءة التعليمات واتّباع الخطوات للقيام بالأن�شطة التي
�سوف تكون  -ب�إذن اهلل  -مفيدة لي�س للطالب/الطالبة فح�سب ولكن للأ�سرة بكاملها؛
لأن التعلم عن عالم الفن وممار�سته �أمر ممتع ومفيد.
وفي الختام ن�س�أل اهلل الكريم �أن ينفع طالبنا وطالباتنا بهذا الجهد المتوا�ضع الذي
يهدف �إلى تح�سين تعلمهم وممار�ستهم لمجاالت التعبير الفني المختلفة.
و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل رب العالمين.
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ال�صفحة
105 - 104
107 - 106

�أهداف المرحلة لل�صفوف العليا االبتدائية
 -1ا�ستخدام بع�ض خامات و�أدوات الر�سم والتلوين في �إنتاج �أعمال فردية وجماعية.
 -2و�صف وتحليل ومقارنة �أعمال فنية �سعودية وعالمية ذات ارتباط ببيئة الطالب/الطالبة.
 -3معرفة بع�ض فنون الح�ضارات القديمة و�أ�ساليب بع�ض مدار�س الفن الحديث.
 -4التمييز بين �أنواع الزخارف الإ�سالمية.
 -5ت�صميم وحدة زخرفية وفق قواعد الزخرفة المتعارف عليها.
 -6و�صف عمل فني زخرفي م�ستخدم ًا بع�ض الم�صطلحات التي اكت�سبها.
 -7الإلمام بم�صادر الطينة الطبيعية وال�صناعية.
 -8التمكُّن من تطبيق طرائق بناء وت�شكيل �أعمال الخزف في �إنتاج عمل فني.
 -9التمكُّن من تطبيق الزخارف البارزة والغائرة على �أ�سطح الأعمال الخزفية.
 -10الإلمام ب�أنواع التعا�شيق الن�سجية.
 -11القدرة على اختيار وتوظيف الخامات والأدوات الم�ستخدمة في �أعمال الن�سيج ب�صورة جيدة.
 -12ت�شكيل عمل ن�سجي با�ستخدام النول الخ�شبي.
 -13الإلمام بمهارات ت�صميم طباعة التفريغ (الإ�ستن�سل) والقوالب.
 -14الطباعة بالتفريغ والقوالب.
 -15و�صف وتحليل القيم الجمالية في �أحد الأعمال المطبوعة في ال�صف.
� -16إنتاج �أعمال فنية ثالثية الأبعاد من المعدن با�ستخدام الخامات الم�ستهلكة.
 -17اكت�ساب بع�ض المهارات الب�سيطة المتعلقة بال�ضغط على المعادن.
 -18اكت�ساب مهارة تقبيب النحا�س الأحمر �سابق التخمير.
 -19و�صف وتحليل الأعمال الفنية الجمالية المج�سمة من �صفائح العلب الم�ستهلكة.
 -20القدرة على ا�ستخدام وتوظيف الأدوات والخامات الخا�صة بت�شكيل الخ�شب.
� -21إنتاج تراكيب فنية من قطع خ�شبية �سابقة القطع.
 -22القدرة على الحفر الغائر بوا�سطة نزع قطع من �أ�سطح الأخ�شاب الطبقية (الإبلكاج).
� -23إنتاج عمل فني بالحفر ال�سطحي الب�سيط على الأخ�شاب.
� -24إنتاج عمل نفعي جمالي با�ستخدام الأغ�صان المنا�سبة.
 -25القدرة على ل�صق قطع مختلفة من الأخ�شاب بوا�سطة الغراء.
 -26التعبير المج�سم بمجموعة متجان�سة من الخامات.
 -27و�صف عمل فني م�شير ًا �إلى مالم�س ال�سطوح والكتلة.
� -28إنتاج عمل فني با�ستخدام العجينة الورقية.
 -29التمـكّن من تنفيذ عمل فني با�ستخدام �إحدى طرائق ت�شكيل الورق.
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.

�أهداف التربية الفنية لل�صف الرابع االبتدائي
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 -1م�شاهدة �صور لأعمال ب�سيطة من فن الطبيعة ال�صامتة ومناق�شتها والتعرف على �أبرز فنّاني الطبيعة ال�صامتة.
� -2إنتاج ر�سومات تخطيطية للت�صميمات الفنية المختلفة والتح�ضير للأعمال الفنية المنتجة لأغرا�ض وظيفية
في مجاالت التربية الفنية الأخرى.
 -3مناق�شة ما ينتجه زمال�ؤه الطالب من النواحي ال�شكلية في �أ�س�س الت�صميم ،ومن النواحي التعبيرية في
معاني الرموز والأ�شكال والألوان في الر�سم.
 -4تمييز �أنــواع الزخ ــارف.
 -5ر�س ــم وحـدة زخرفية هند�سيــة.
 -6التحدُّث عن بع�ض القيم الفنيـة والجمالية لأحد النماذج الزخرفية الإ�سالمية المعرو�ضـة.
 -7معرفة الم�صادر الكيميائية للطينة.
� -8إنتاج عمل خزفي با�ستخدام الحبال الطينية وزخرفته.
 -9الإلمام ببع�ض �إ�سهامات الم�سلمين في تطور �صناعة الفخار والخزف.
� -10إنتاج عمل ن�سجي ب�سيط با�ستخدام النول الب�سيط.
 -11القدرة على و�صف �أنواع التعا�شيق ال�سطحية والتي يمكن ا�ستخدامها في الأعمال الفنية.
 -12ا�ستخــدام طريقتي ــن �أو �أكثــر في طباع ــة عمــل فن ــي.
 -13و�صف جمالي لأحد الأعمال الطباعية المنجزة.
 -14اكت�ساب بع�ض المهارات الب�سيطة المتعلقة بال�ضغط على المعادن.
 -15التعرّف على طرائق طالء المعادن بالمينا الباردة على معدن النحا�س.
 -16القدرة على التحدث عن القيمة الملم�سية في العمل الفني.
 -17التعرّف على الأدوات الب�سيطة التي ت�ستخدم في التحكم في خامة الخ�شب.
 -18القدرة على ل�صق قطع مختلفة من الأخ�شاب مع بع�ضها بوا�سطة الغراء.
 -19التعرّف على جمال الكتلة في التكوينات الخ�شبية.
 -20التمكن من ا�ستخدام بع�ض المفاهيم الب�سيطة فيما يتعلق ب�أنواع الأخ�شاب والأدوات الم�ستخدمة.
� -21إحداث مالمــ�س مختلفــة من ال�سطــوح بالت�شكيــل بالورق.
 -22اختيار الأعمــال المتميــزة من حيــث التبايــن الملم�سي.

المو�ضوعات

المو�ضوع الأول:
ر�سم �أوراق الأ�شجار.
المو�ضوع الثاني:
ال�ضوء والظل في الثمار.
المو�ضوع الثالث:
مبادئ التكوين الفني.
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�أهداف مجال الر�سم:
 		1درا�سة العنا�صر ال�شكلية من خط و�شكل
بتو�سع في �أعمال فنية منا�سبة.
ولون ُّ
 2ال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن االن �ف �ع��االت ال��وج��دان �ي��ة،
ومالحظة المعاني التعبيرية في ال�شكل
واللون ورموز العمل الفني.
 		 3دم ��ج م� �ه ��ارات ال��ر� �س��م وال��زخ��رف��ة مع
ال�م�ج��االت الأخ���رى ف��ي عمل ت�صميمات
نفعية ذات طبيعة تربوية وجمالية.
 4ال�ت�ع� ُّرف على خ�ب��رات الر�سم والتظليل
بقلم الر�صا�ص لإبراز التج�سيم لر�سوم من
الطبيعة ال�صامتة.
 5مناق�شة العالقات ف��ي القيم الت�شكيلية
المتوفرة في الأعمال الفنية التي ينتجها
الطالب.
 6ال �ت��دري��ب ع�ل��ى و��ص��ف وتحليل الأع �م��ال
المنتجة في ال�صف.
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المو�ضوع الأول:

ر�سم �أوراق ال�شجر

نبذة عن بدايات الر�سم:

بد�أت محاوالت الإن�سان القديم في مجال الر�سم في الع�صر الحجري القديم  ،وكانت
الخطوط هي �أقدم الو�سائل التي ا�ستخدمت في التعبير الفني ،فقد كان رجل الكهف يخطُّ
ب�أ�صابعه عالمات في الطين الرطب� ،أوينحت على ال�صخور والأ�شجار �أو ير�سم خطوط ًا بقطعة
من الخ�شب المحروق على الأ�سطح ال�صلبة؛ ليحدد م�ساحات يع ِّبر بوا�سطتها عن الأ�شكال التي
يراها وانفعاالته تجاهها ،ال�شكل (.)1

ال�شكل ()1
تخطيط بدائي ،كهف الإخوة الثالثة.
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و ُيع ّد الر�سم اليدوي �أو فن التخطيط،
الأ�سا�س لأيِّ �إنتاج فني� ،سواء كان ت�صميماً،
�أو مو�ضوع ًا�,أو طبيعة �صامتة.

ال�شكل ()2
لوحة تخطيطية للفنان « ليونارد دافن�شي».

فالتخطيط نوع من �أنواع التعبير الفني ،ويعتمد ب�شكل رئي�س على الر�سم بالقلم الر�صا�ص
والفحم والري�شة ،وله درجة لونية واحدة� ،أو درجات لونية متعددة ،ال�شكل ( )2و(.)3

ال�شكل ()3
تخطيط مجموعة من الأ�شجار للفنان «تيتان».
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عنا�صر التعبير الفني:
هي مجموعة من العنا�صر التي يعتمد عليها الفنان للتعبير عن �أفكاره ،وتتمثل في :النقطة،
الم�ساحة ،اللون ،التكوين ،والخطوط وهي محور در�سنا الحالي.
�أدوات الر�سم:
ن�ستخدم عند ر�سمنا للموا�ضيع �أنواع ًا مختلفة من
الأدوات ،مثل( :ال�شكل .)4
� -1أقالم ر�صا�ص متدرجة ما بين ال�صالبة والليونة.
� -2أقالم ملونة وري�ش بخطوط مختلفة ال�سماكات.
� -3أقالم فحم.
� -4أقالم �شمعية.
التنوع في �أوراق ال�شجر:

ال�شكل ()4

لنت�أمّل الخطوط التي رُ�سمت بها �أوراق ال�شجر في ال�شكل ( ،)5ولنالحظ االختالف في
اتجاهات الخطوط والتنوع في الم�ساحات التي ح�صرتها تلك الخطوط.

ال�شكل ()5
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خطوات ر�سم �أوراق ال�شجر:
ن�ستخدم الخط في ر�سم التخطيط لأوراق ال�شجر تظهر فيها �أن��واع و�أ�شكال الخطوط،
ال�شكل (.)7( )6

�أ
ب
ج
ال�شكل ()6

ال�شكل ()7
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ن�شاط (:)1
المف�ضلة لدينا في تلوين �أوراق ال�شجر و�إبراز تفا�صيل الخطوط
ّ
لن�ستخدم الألوان
فيها ،ال�شكل (.)8

ال�شكل ()8

ن�شاط (:)2
نقوم بتحديد �أن��واع الخطوط الم�ستخدمة الموجــــــودة في لوحة الفنان «�سيمون
الكودي�ش» التي �أطلق عليها م�سمى (حديقة مت�شابكة) ،ال�شكل (.)9

ال�شكل ()9
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ن�شاط (:)3
لنـــذكر �أوجـــــه ًا �أخرى
يمكن اال�ستفادة منها من
�أ�شـــكـــال �أوراق ال�شـــجـــر،
ال�شكل (.)10
ال�شكل ()10

ن�شاط (:)4
لنالحظ جمال الأوراق التي تنمو على
�سطح مياه الأنهار ،والذي يتجلَّى في هذا
المنظر البديع ،ال�شكل (.)11
ولنتحدث عن:
 -1تنوع م�ساحات الأوراق وهي تتجه
للعمق.
 -2ال���ض��وء وم��ا �أح��دث��ه م��ن ظ�لال
ودرجات بين الفاتح والقاتم.
 -3ال �خ �ط��وط ال��ت��ي ن �� �ش ��أت عن
التق�سيمات الداخلية للأوراق.
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ال�شكل ()11

ّ
والظل والثمار
المو�ضوع الثاني :ال�ضوء
تعتمد الر�ؤية الب�صرية على ح�سا�سية �شبكة العين لل�ضوء المنبعث من الأج�سام الم�ضيئة �أو
المنعك�س عن الأج�سام الم�ضاءة ،فال�ضوء �إما �أن يكون من م�صدر طبيعي كال�شم�س والنجوم،
�أو من م�صدر �صناعي كالم�صابيح وال�شموع ،ال�شكل (.)12

ال�شكل ()12

ّ
والظل:
ال�ضوء
وينت�شر ال�ضوء الطبيعي وال�صناعي على �شكل �أ�شعة متوازية ومنفرجة ،وعندما يقع على
ج�سم غير �شفاف في م�سار هذه الأ�شعة تن�ش�أ ثالث مناطق :الأول��ى م�ضاءة تقابل ال�ضوء،
والثانية في الجهة الأخرى وهي غير م�ضاءة ت�سمى الظل الحقيقي� ،أما الثالثة فتظهر على
ال�سطح الموجود عليه الج�سم على �شكل خيال ي�سمى الظل ال�ساقط ،ال�شكل (.)13
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منبع �ضوئي �ضعيف

منبع �ضوئي �ساطع

�ضوء ال�شم�س

()1
()2
()3
1ــ منطقة ال�ضوء
2ــ الظل الحقيقي
3ــ الظل ال�ساقط

()1

بوا�سطة ال�ضوء نتعرف �إلى �ألوان الأ�شياء و�أ�شكالها وظاللها .وكلما كان ال�ضوء �ساطع ًا
كلما ظهر ظل ال�شيء �أكثر قوة ،وكلما كان ال�ضوء خفيف ًا كلما كانت درجة الظل �أخف و�أقل.
�ضوء قريب

()2
()3

ال�شكل ()13

ما هو الج�سم الكروي؟
من �أب�سط الأ�شكال الهند�سية ،ويتكرر وجوده في الطبيعة في عنا�صر متنوعة ،مثل:
الفواكه والخ�ضار ،كما يظهر ب�شكل زخارف تغطي �أج�سام الكائنات الحية ،ال�شكل (.)14

ال�شكل ()14
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ن�شاط (:)1
لنحاول ر�سم ال�شكل الدائري دون تردّد و�إع��ادة ر�سم الخطوط الدائرية مرة بعد
�أخرى ،نجد �أننا مع التدريب الم�ستمر نكون قد تمكّنا من ر�سم الدائرة ب�شكل �صحيح .
ما هو الإيهام بالتج�سيم؟

�إبراز الأبعاد الثالثة على م�سطح ذي ُبعْدين،كما �أن توزيع الظل والنور ي�ساعد على الم�ساحة
الدائرية يعطينا �إح�سا�س ًا بالتج�سيم في الج�سم الكروي ،ال�شكل (.)15

ال�شكل ()15

نقوم بتحديد �أنواع الخطوط الم�ستخدمة الموجــــــودة في لوحة الفنان «�سيمون الكودي�ش»
التي �أطلق عليها م�سمى (حديقة مت�شابكة) ،ال�شكل (.)9
�أ�ساليب توزيع ال�ضوء والظل على الأج�سام الكروية ،ال�شكل (.)16

�أ�سلوب التخطيط

�أ�سلوب الدعك

�أ�سلوب التنقيط

ال�شكل ()16
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ر�سم الأج�سام الكروية:
وق ��د ت �ن��اول ال �ع��دي��د م��ن الفنانين
العــالميـين والــــمحليين مـــو�ضــوع ر�ســـم
الأج�سام الكرويــة ،الـــتي تمثلت في ر�سم
ثمار الفاكهة ،وبرزت في لوحاتهم .وقد
برز فـــي هـــذا الـــمــجال الـــفــنان العالمي
«بول �سيزان» ك�أحد �أبرز الفنانين الذين
�أبرزوا دور ال�ضوء والظل في �إبراز جمال
اللون وقوته ،الأ�شكال (.)19 ،18 ،17
ال�شكل ()17
لوحة الفنان العالمي «بول �سيزان».

ال�شكل ()18
الفنان الإيراني «ودود م�ؤذن».

ال�شكل ()19
الفنانة ال�سعودية «زهرة ال�ضامن».
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�ألوان البا�ستيل:
ويعتبر الر�سم ب�ألوان البا�ستيل من �أكثر التقنيات ا�ستخداماً ،فهو ي�ساعد في الح�صول على
�ألوان مظلّلة �أو ممتزجة الواحدة في الأخرى.
توجد �ألوان البا�ستيل على �شكل ق�ضبان �أو �أقالم ،وتتميز الأقالم بال�صالبة� ،أما الق�ضبان
فهي طريّة و�سهلة الك�سر وهي متنوعة الأ�شكال ،ال�شكل (.)21 -20

ال�شكل ()20

تطبيق على �ألوان البا�ستيل:

ال�شكل ()21

23

خطوات ر�سم الثمرة وتلوينها:
�سنقوم بر�سم ثمرة وتلوينها ب�ألوان البا�ستيل ،مع الت�أكيد على ال�ضوء والظل فيها باتّباع ما
يلي:

دائرة واحدة

تقاطع دائرتين كبيرة و�صغيرة

تقاطع ثالث دوائر اثنان �صغيرة
وواحدة كبيرة

تحديد الخطوط الرئي�سة للثمرة

تحديد الخطوط الرئي�سة للثمرة

تحديد الخطوط الرئي�سة للثمرة
ال�شكل ()22
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�شكل الثمرة بالألوان

�شكل الثمرة بالألوان

�شكل الثمرة بالألوان

ن�شاط (:)2
لنت�أمل مع ًا ال�شكل ( ،)23ون�سجل مالحظاتنا على التالي:
• التنوع في �أ�شكال الثمار يدل على �إبداع الخالق العظيم �سبحانه وتعالى.
• مهارة الفنان في التنويع في �أو�ضاع �أوراق ال�شجر في اللوحات.
• جماليات الدمج بين الثمرة و�أوراق ال�شجر.
• توزيع ال�ضوء والظل على الثمار.
• الظالل على الخلفيات والأر�ضيات.

ال�شكل ()23
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ن�شاط (:)3
لنعدد �أوجه ًا �أخرى يمكن �أن ي�ستفاد منها لت�صميمات نفعية من �أوراق ال�شجر.
ِّ

ال�شكل ()24

26

المو�ضوع الثالث :مبادئ التكوين الفني
مفهم التكوين:
يعتبر التكوين من العوامل الأ�سا�سية في فن الر�سم  ،فهو يعني ترتيب مكونات ال�صورة �أو
طريقة تجميع العنا�صر بحيث تنتقل العين من جزء �إلى �آخر دون ملل .ونالحظ االختالف في
تنظيم التكوين في الأ�شكال (.)27 -26 -25

ال�شكل ()25
تكوين ع�شوائي غير منظم.

ال�شكل ()26
تكوين منظم.

ال�شكل ()27
تكوين منظم.

ن�شاط (:)1
�أ ّيـ ًا من الأ�شكال ( )27 -26 -25ينال ا�ستح�ساننا؟

27

وتتنوع �أ�شكال اللوحات الفنية� ،إال �أن �أكثرها �شيوع ًا الم�ستطيل ،ويبد�أ التكوين فيها عندما
ن�ضع �أي عن�صر من عنا�صر التكوين على �سطح الورقة ،ويمكننا اال�ستفادة من التق�سيمات
الأفقية والر�أ�سية في توزيع وتنظيم العنا�صر على م�ساحة الم�ستطيل ،الأ�شكال (،30 ،29 ،28
.)32 ،31
ف�إذا ر�سمنا خطّ ــ ًا ين�ش�أ في الحال �شكالن ( �أ )
في الأعلى ،و(ب) في الأ�سفل ،فيق�سم هذا الخطُّ
الم�ستطيلَ وال يريح النظر ،ال�شكل (.)28

(�أ)
(ب)
ال�شكل ()28

و�إذا و�ضعنا ال�خ��ط على م�سافات متباعدة
وغير متنا�سبة بحيث ت�صبح الم�ساحة في �شكل
(�أ) كبيرة جد ًا بالن�سبة ل�شكل (ب) ف�إن التوزيع
الم�ساحي ي�صبح غير مريح للنظر ،ال�شكل (.)29
و�إذا حركنا الخط في موقع �أدنى من منت�صف
الم�ستطيل بحيث يكون هناك تنا�سب ي�ساوي
الثلث �إلى الثلثين ف�إنه ين�ش�أ لدينا توزيع �أف�ضل
للم�ساحة ،ال�شكل (.)30

28

(�أ)
(ب)
ال�شكل ()29

(�أ)
(ب)
ال�شكل ()30

وعند �إ�ضافة خط ر�أ�سي ين�ش�أ و�ضع �أكثر ت�شويقاً ،الأ�شكال (.)32 ، 31
(ب)

(�أ)

(ب)

(�أ)

(د)

(جـ)

(د)

(جـ)

ال�شكل ()31

ال�شكل ()32

يبدو لنا بو�ضوح �أن و�ضع عالمة ب�سيطة مثل الخط هو م�س�ألة تكوين.

ن�شاط (:)2
�أيُّ الأو�ضاع في الأ�شكال ال�سابقة يُع ّد الأف�ضل من
حيث التوزيع الم�ساحي؟
يقول الفنان الفرن�سي «هنري ماتي�س» � :إن كل الت�أثير
في لوحاتي يعتمد على مبادئ التكوين ،حيث ُيراعى الح ّيز
الذي ي�شغله العن�صر والفراغ حوله ،في�أخذ كل منهما مكانه
الخا�ص به في اللوحة ،ال�شكل (.)33

ال�شكل ()33
لوحة «ال�ستارة الم�صرية» (1948م) زيتية
( ،)116×89وا�شنطن.

(� )1أ�س�س التكوين:
تتعدّد الأ�س�س التي يعتمد عليها التكوين ،ومن �أهمها:
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(�أ) النقطة المحورية:
وتعني :النقطة التي ت�ساعد على جذب عين الناظر �إل��ى داخ��ل اللوحة ،وت�سمى �أي�ض ًا
بال�سيادة ،وتتحقق على النحو التالي:
(ب) ال�سيادة عن طريق
التباين في الألوان:
وفيه ت�سود الم�ساحة اللونية القاتمة في و�سط �أبي�ض
�أو فاتح ،والعك�س �صحيح �أي�ضاً ،ال�شكل (.)34

ال�شكل ()34

(ج) ال�سيادة عن طريق الحدّ ة:
ظهور تفا�صيل في العن�صر
المر�سوم �أكثر من غيره ي�ؤكد
ال�سيادة عن طريق الحدة في
التكوين ،ال�شكل (.)35
ال�شكل ()35

(د) ال�سيادة عن طريق القرب:
وفيه يكون مكان المو�ضوع الرئي�سي في
مقدمة ال�صورة والمو�ضوعات الثانوية بعيدة
عنه في �آخرها ،ال�شكل (.)36
ال�شكل ()36

30

(هـ) ال�سيادة عن طريق االنعزال:
�إذا و�ضع عن�صر منعزل في �أحد �أجزاء ال�صورة
وتواجدت عنا�صر �أخرى كمجموعة منعزلة في باقي
الم�ساحة فمن الم�ؤكد �أن ي�سود العن�صر الوحيد
المنعزل ،ال�شكل (.)37
ال�شكل ()37

(و) ال�سيادة عن طريق اختالف ال�شكل:

وتتحقق �إذا اختلف �شكل المو�ضوع الرئي�سي عما حوله ،ال�شكل (.)38

ال�شكل ()38

النّ�سب:
وتعني :العالقة بين طول وعر�ض �أجزاء العن�صر في الم�سطحات ثنائية الأبعاد ،فمنذ نحو
�أربعمائة �سنة ،قال الفنان الإيطالي ال�شهير «ليوناردو دا فن�شي» في كتابه (الت�صوير) ما يلي:
«مرّنوا نظركم ،وتعلموا �أن تقدّروا بدقّة طول الأ�شياء وعر�ضها».
وفي هذه المقولة ي�ؤكد الفنان على �أهمية تدريب العين على تقدير الأبعاد الحقيقية

31

للأج�سام المرئية ،وفي الر�سم المبا�شر البد �أن نقف على ُبعْد يعادل �ضعف ارتفاع النموذج
المراد ر�سمه؛ كي ن�ستطيع القيام بعملية المقارنة ومقابلة القيا�سات بع�ضها ببع�ض� ،إذ �إن ما
نقوم به فع ًال هو ت�صغير ال�شيء الذي تراه �أعيننا ،ب�شرط الحفاظ على النّ�سب في المقايي�س،
ال�شكل (.)39

ال�شكل ()39

32

للقيام بعمل تكوين جيد ال بد �أن يكون هناك ن�سبة وتنا�سب بين العن�صر والعن�صر الآخر،
ال�شكل (.)40

ال�شكل ()40

للـت�أكيد على الن�سبة والتنا�سب في التكوين،
ال�شكل (.)41
ال�شكل ()41

مركز ال�سيادة داخل حدود ال�صورة ،ويكون ذلك ب�أن نق�سم ال�شكل طو ًال بخطّ ين وهميين،
وعر�ض ًا بخطّ ين �آخرين ،على �أن يختار مركز ال�سيادة عند تقاطع �أحد الخطوط ،ال�شكل (.)42

ال�شكل ()42
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ن�شاط (:)3
�أ ّيــ ًا من هذه التكوينات في ال�شكل ( )44 - 43ي�ستحوذ على اهتمامنا؟ ولماذا؟

ال�شكل ()43

ال�شكل ()44

34

المو�ضوعات

المو�ضوع الأول:
الزخرفة الهند�سية.
المو�ضوع الثاني:
الأقطار في الزخارف
الهند�سية.

35

�أهداف مجال الزخرفة:
 1م�شاهدة �صور نماذج وحدات زخرفية
�إ�سالميـة ب�سيطـة ،ومالحظـة �أنواعها:
هند�سية ،نباتيـة ،كتابية.
 2تذوّق القيـم الفنيـة في ال�صور
المعرو�ضـة.
 3ر�سم وحدة زخرفية هند�سيـة يتحـقق
فيهــا التمــاثـل والتكـرار.
� 4إدراك القيـم الجمالية للتماثـل
والتكرار في الزخـرفة.

36

المو�ضوع الأول:

الزخرفة الهند�سية

ال�شكل ()1
محراب لم�سجد ُبني في القرن التا�سع الهجري الخام�س ع�شر الميالدي،
يوجد المحراب حالي ًا في م�سجد مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

تعتبر الزخرفة من المنجزات المتميزة للح�ضارة الإ�سالمية ،وقد ولد هذا الفن في القرن
ال�سابع الميالدي والأول الهجري  ،في زمن بني �أمية ،مع بداية اهتمام الأمراء ببناء الق�صور
والم�ساجد وتزيينها بالزخارف المتنوعة المقتب�سة من فنون الح�ضارات ال�سابقة للدولة
الإ�سالمية  ،ثم ت�أكدت هوية الزخرفة الإ�سالمية وبلغت ذروتها في الع�صر العبا�سي ،وانت�شرت
بعد ذلك الأ�ساليب الفنية الإ�سالمية في �سائر الأقاليم الإ�سالمية ،مما �ساهم في توحيد العالم
الإ�سالمي ب�شخ�صية فنية واحدة.

37

لو ت�أمّلنا ال�شكل ( )1وحلّلنا ما فيه من عنا�صر لوجدنا �أنه يتكون من الأنواع التالية:
 -2زخارف نباتية -3 .كتابات من الخط العربي.
 -1زخارف هند�سية.

ال�شكل ()2
لوحة للفنان العراقي �صادق طعمة.

ال�شكل ( )2لوحة للفنان العراقي «�صادق طعمة» ا�ستخدم فيها �أنواع ًا مختلفة من الزخرفة
الإ�سالمية في تكوين لوحة فنية معا�صرة.
 -1نعدِّ د هذه العنا�صر الزخرفية التي ا�ستخدمها الفنان في لوحته.
 -2هل يمكننا معرفة نوع الخط العربي الذي ا�ستخدمه الفنان في اللوحة؟
 -3هل نظَّ م الفنان العنا�صر الزخرفية بنف�س الطريقة التي نظمت بها في ال�شكل (.)1
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لزخرفة الأ�شكال الهند�سية ن�ستخدم المحاور الأ�سا�سية التالية لل�شكل:
(�أ) المحور العمودي في ال�شكل (� :3أ،ب) ،والذي يق�سمه �إلى ن�صفين مت�ساويين� :أيمن و�أي�سر.

ال�شكل (3ب)

ال�شكل (� 3أ)

(ب) المحور الأفقي في ال�شكل (� :4أ،ب) ،والذي يق�سمه �إلى ن�صفين مت�ساويين :علوي و�سفلي.

ال�شكل ( 4ب)

ال�شكل (� 4أ)

ويمكن ا�ستخدام كال المحورين �أو �أحدهما عند زخرفة الأ�شكال الهند�سية ال�شكل (.)5

ال�شكل (� 5أ)
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 -1در�سنا في مادة الريا�ضيات م�س ّم ًى علمي ًا لهذه المحاور المتعامدة؛ فما هو م�س ّماها؟
� -2إنّ الأ�شكال التي تنتجها لنا محاور التناظر لها �صفة مميزة؛ هل ن�ستطيع و�صفها؟
�إن محاور التناظر تنتج لنا �أ�شكا ًال زخرفية تت�صف بالت�شابه والتطابق ،ونطلق عليها (الزخارف
المتماثلة) ،ويعتبر التماثل �أحد قواعد الزخرفة.

تعريف للتماثل في الزخرفة؟
ٍ
هل ن�ستطيع كتابة
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

من ال�شكل (� 6أ) و( 6ب)؛ هل ن�ستطيع �أن نحدِّ د نوعي التماثل؟

ال�شكل (� 6أ)
تماثل ن�صفي
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ال�شكل ( 6ب)
تماثل كلي

�أ -هل التماثل يحقق التوازن؟
ب -من خالل ر�ؤيتنا للتماثل؛ بماذا ن�شعر؟ �أبالهدوء والراحة �أم بالفو�ضى واالنزعاج؟
ج -هل التماثل يتحقق من خالله االنتظام في توزيع الأ�شكال؟
�إن القيم الجمالية في التماثل الزخرفي يحقق لنا الإح�سا�س بالتوازن والهدوء والراحة
والنظام.

عند ر�سم وحدة زخرفية هند�سية تت�صف بالتماثل نتّبع التالي:
 -1نر�سم �أحد الأ�شكال الهند�سية التالية :ال�شكل (.)7

ال�شكل ()7

 -2نحدّد المحاور على ال�شكل المر�سوم ،ونالحظ �أن المحور يق�سم ال�شكل �إلى ن�صفين ،ال�شكل (.)8

ال�شكل ()8
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 -3نر�سم �أ�شكا ًال هند�سية على الأ�شكال المر�سومة باال�ستعانة بالمحاور ،ال�شكل (.)9

ال�شكل ()9

 -4نلوّن الأ�شكال الهند�سية ب�ألوان من اختيارنا ال�شكل.)11 -10( ،

ال�شكل ()10

ال�شكل ()11

42

المو�ضوع الثاني:

الأقطار في الزخرفة الهند�سية

ال�شكل ()12
جدار من الموزاييك وقد َّتم زخرفة الجدار بالأ�شكال الهند�سية والنباتية.

در�سنا في الدر�س ال�سابق المحاور في الزخارف الهند�سية المتماثلة ،و�سنتناول خطوط ًا
هند�سية �أخرى تقوم عليها الزخرفة ب�شكل عام والهند�سية ب�شكل خا�ص.

 -1ننظر �إلى ال�شكل ( ،)12ونحدِّ د �أيَّ الخطوط تمثل محاور ال�شكل الزخرفي.
 -2من خالل معلوماتنا في مادة الريا�ضيات؛ بماذا ن�سمِّي الخطوط الهند�سية
الحمراء المائلة لل�شكل الهند�سي الزخرفي؟
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القطر هو خط مائل يق�سم ال�شكل �إلى ق�سمين متناظرين في المربع ،والدائرة والمثلث مت�ساوي
الأ�ضالع كما هو الحال في المحاور المتعامدة ،لذلك تعتبر �أقطار هذه الأ�شكال محاور
متناظرة ،وتعتبر الزخارف المن�ش�أة عليها زخارف متماثلة تماث ًال ن�صفياً؛ لتوفر الت�شابه
والتطابق والت�ساوي ،ال�شكل (� :13أ ،ب).

ال�شكل (� :13أ ،ب)

ال�شكل (� :14أ ،ب)

من خالل ال�شكل (� 14أ 14 ،ب) نر�سم خطوطه الهند�سية؛ المحاور والأقطار،
ونحاول و�صف طريقة بناء ال�شكل الزخرفي.
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ولر�سم وحدة زخرفية هند�سية تتّ�صف بالتماثل با�ستخدام الأقطار نتّبع التالي:
�أ -نر�سم مربعاً ،ال�شكل (� 15أ)
ب -نر�سم الأقطار ،ال�شكل (� 15أ).

ج -نر�سم زخارف على الأقطار ،ال�شكل ( 15ب).
د -نلوّن الزخارف.
هـ -هل ن�ستطيع اال�ستفادة من ال�شكل الزخرفي في عمل نفعي؟

ال�شكل رقم (� :15أ ،ب)

هل ن�ستطيع ر�سم وحدة زخرفة تقوم على التماثل الن�صفي من ال�شكل ( ،)16م�ستعينين
بمحاورها و�أقطارها؟

ال�شكل ()16

هل تعلم �أن الفنان الم�سلم ا�ستعان بالزخارف الإ�سالمية في زخرفة الكثير من الم�سطّ حات
وحر�ص على تزيين جميع منتجاته
َ
لم�شغوالت مختلفة؛ الهتمامه بمبد�أ المنفعة والجمال،
الحياتية وزخرفتها ب�أ�ساليب فنية تتفق ونوع الخامات الم�ستخدمة في �صناعة المنتج ،مما
�أك�سبها الجمال والإبداع.
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 -1زخرفة الم�صنوعات الخ�شبية بالر�سم.
 -2زخرفة الم�صنوعات الخ�شبية بالتلوين والحفر ،والتطعيم بالعاج والأحجار الكريمة ،ال�شكل
(.)18 ،17
 -3زخرفة المن�سوجات مختلفة الأغرا�ض؛ كال�سجاد والمالب�س وغيرها ،ال�شكل (.)19
 -4زخرفة الم�شغوالت الزجاجية ب�أغرا�ضها المتعددة؛ كالم�شكوات والقمريات ،والأطباق،
وزجاج النوافذ وغيرها ،ال�شكل (.)20

ال�شكل ()17

ال�شكل ()18

ال�شكل ()19

 -5زخرفة المعادن بالر�سم والتلوين والحفر والتطعيم ،ال�شكل (.)21
 -6زخرفة الخزفيات بالر�سم والتلوين والتذهيب.
 -7زخرفة الجدران بالر�سم والتلوين والتطعيم بالف�سيف�ساء.
 -8زخرفة العمائر بالحليات المختلفة.
 -9زخرفة المخطوطات والم�صاحف والكتب ،ال�شكل (.)22

ال�شكل ()21
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ال�شكل ()22

ال�شكل ()20

 -1نت�أمّل الأ�شكال الهند�سية في وحداتها الزخرفية في ال�شكل ()12؛ هل ن�شعر بالحركة
وحيوية الخط و�أنه يتحرك في اتجاهات مختلفة؟
 -2هل ن�شعر با�ستقرار وثبات ال�شكل بر�ؤيتنا للوحدات الزخرفية الهند�سية؟
�إذاً؛ يكمن جمال الوحدات الزخرفية الهند�سية في قدرتها على التعبير عن الحركة والر�شاقة
وال�سكون واال�ستقرار .والخطوط المائلة  -التي تمثل �أقطار ال�شكل الهند�سي -تعطينا �إح�سا�س ًا
بالقوة واالنطالق.
نر�سم وحدة زخرفية با�ستخدام المحاور والأقطار.
نر�سم مربع (�أ ب ج د) بمقا�س ( )6×6مركزها (م).
نر�سم قطريه (�أ د) و(ب ج) ومحوري التناظر (�س �ص) و(و هـ) ،ال�شكل (� 23أ).
نر�سم خطّ ًا مائ ًال من (�س) �إلى (ل) من المثلث (�أ م ب).
نكرّر نف�س العملية للجهة الثانية ون�صل ما بين (�س) �إلى (ق).
نكرّر العملية نف�سها في المثلث (م ج د).
نلوّن الأجزاء ب�ألوان تحقق التماثل الن�صفي لل�شكل (� 23أ).
نر�سم دائرة مركزها (ع) على محور المثلث (�أ م ج).

ال�شكل (� 23أ)
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نكرّر العملية نف�سها في المثلث (د م ج).
نلوّن الأجزاء لتحقيق التماثل لل�شكل الزخرفي ،ال�شكل ( 24ب).

ال�شكل ( 24ب)
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المو�ضوعات

المو�ضوع الأول:
ت�شكيل �أواني بطريقة الحبال.
المو�ضوع الثاني:
ت�شكيالت مبتكرة بطريقة
الحبال.
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�أهداف مجال الخزف:
 1معرفة الم�صدر الكيميائي لأنواع
الطين المختلفة.
 2معرفة طرائق الت�شكيل بالحبال
الطينية وطرائق الزخرفة بها.
 3ت�شكيل �أوانٍ خزفية با�ستخدام الحبال
الطينية وزخرفتها.
� 4إدراك �أهمية التنوع في �أ�شكال
الخزف المنتجة.
 5معرفة �إ�سهامات الخزاف ال�شعبي في
�صناعة الفخار المحلي.
 6الإلمام ببع�ض الم�صطلحات التي
ت�ساعد في التحدث والكتابة عن مجال
الخزف.
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المو�ضوع الأول:

ت�شكيل �أواني بطريقة الحبال

تعتبر �صناعة الفخار من �أقدم الحِ رَف التي مار�سها الإن�سان منذ فجر التاريخ؛ لتلبِّي حاجاته
و�أغرا�ضه النفعية المتنوعة .ومن الأ�سباب التي �ساعدت على ظهور هذه ال�صناعة وانت�شارها تواف ُر
مادة ال�صل�صال و�سهولة الح�صول عليه ،فا�ستخدمها الإن�سان في ت�شكيل الأواني بطرائق متنوعة.
وتُع ّد طريقة الت�شكيل اليدوي والبناء بالحبال الطينية �إحدى الطرائق الم�ستخدمة في الت�شكيل منذ ما
يقرب من �ستة �آالف �سنة ،وما زال ا�ستخدامها �شائع ًا حتى الآن ،الأ�شكال (.)3 -2 -1
طرائق الت�شكيل:

ال�شكل ()2
(طريقة ال�شرائح)

ال�شكل ()1
(طريقة ال�ضغط)

ال�شكل ()3
(طريقة الحبال)
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�آنية الحبال عبر التاريخ:
لنت�أمّل مع ًا نماذج لأوانٍ فخارية �أثرية �شكلت بطريقة الحبال ،الأ�شكال (.)6 -5 -4

ال�شكل ()5
�إناء من الع�صر الإغريقي.
الأبعاد :االرتفاع (� )42سم.
المتحف اليوناني الروماني
في الإ�سكندرية.
ال�شكل ()4
�إناء من ع�صر الأ�سرات (الدولة القديمة)الح�ضارة الفرعونية.
الأبعاد :االرتفاع (� )15سم ،المتحف الم�صري القاهرة.

�إن المتتبّع للنماذج ال�سابقة يجد �أن طريقة
الت�شكيل بالحبال قد ا�ستخدمت بمهارة عالية،
حيث ن�لاح��ظ �أن �أ��ش�ك��ال الأوان���ي ق��د �أخ��ذت
ا�ستدارتها الكاملة وظهر التنا�سب بين �أجزائها،
فتحققت االن�سيابية في البناء العام لهيكلها،
مما يدل على مقدار المهارة التي و�صل �إليها
�صنّاع هذه الأواني (الخزّافون) منذ القِدَ م.
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ال�شكل ()6
�إناء من القرن الثالث
 الرابع هجري،المتحف الوطني مركز
الملك عبدالعزيز
التاريخي في الريا�ض.

الخامات والأدوات:
لنتمكّن من ت�شكيل �آنية بطريقة الحبال يلزمنا الخامات والأدوات التالية :ال�شكل ()7
(قطعة من الطين ال�صل�صال ،دفر ،لوح خ�شبي� ،سلك ،مفر�ش نايلون ،مناديل ورقية،
طينة �سائلة(٭).

ال�شكل ()7

(٭) الطينة ال�سائلة :هي عبارة عن طينة ي�ضاف �إليها الماء بمقدار معين لنح�صل على درجة من ال�سيولة المنا�سبة
وال ّلزوجة المعتدلة.
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خطوات الت�شكيل بطريقة الحبال:
نظهر مهارتنا في ت�شكيل �آنية بطريقة الحبال ،م�ستر�شدين بخطوات العمل في ال�شكل (.)8
(الخطوة الأولى)
نقطّ ع �أجزاء مت�ساوية من الكتلة الطينية.

(الخطوة الثانية)
ن��ر ّق��ق ق�ط�ع��ة ال �ط �ي��ن ب��ال �ي��د؛ لي�سهل
ت�شكيلها.

(الخطوة الثالثة)
ندحرج قطعة ال�صل�صال على �سطح م�ست ٍو
�إلى ال أمام والخلف.

54

ال�شكل () 8

ن�ستم ُّر بالبناء حتى ن�صل �إلى االرتفاع المطلوب ،ال�شكل (.)9
(الخطوة الرابعة)
بلف الحبل لت�شكيل قاعدة الإناء.
نبد�أ ِّ

(الخطوة الخام�سة)
ندمج الحبال (�سطح القاعدة العلوي)
بالدفرة من الأعلى �إلى الأ�سفل.

(الخطوة ال�ساد�سة)
نحدث خدو�ش ًا على حافة القاعدة؛
لتثبيت الحبل الأول.

ال�شكل () 9
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نراعي تنا�سب محيط القاعدة مع �أق�صى اتّ�ساع للآنية� ،شكل (.)10
(الخطوة ال�سابعة)
ن��ده��ن ح��اف��ة ال�ق��اع��دة بالطينة ال�سائلة؛
لت�ساعد على ربط الحبل بالقاعدة.

(الخطوة الثامنة)
نتمِّم بناء ال�شكل با�ستدارة الحبل الطيني
على القاعدة ويقطع عن تالقي �أطرافه.

(الخطوة التا�سعة)
يلحم ال�ح�ب��ل م��ع ال �ق��اع��دة م��ن ال��داخ��ل
با�ستخدام الدفرة.
ال�شكل ()10
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طرائق دمج الحبال:
 -1يمكن �أن تكون عملية الدمج من داخل الإناء والإبقاء على �شكل الحبال من الخارج،
ال�شكل (.)11
 -2ندمج الحبال من الخارج للح�صول على �سطح �أمل�س مع �إبقاء �شكل الحبال من الداخل،
ال�شكل (.)12
 -3دمج الحبال من الداخل ومن الخارج للح�صول على قوة تما�سك �أكبر ،ال�شكل (.)13

ال�شكل ()11

ال�شكل ()12

ال�شكل ()13

تو�صيات عند الت�شكيل بالحبال:
على الرغم من ب�ساطة الت�شكيل بالحبال و�سهولة التعامل معها �إال �أنه يجب مراعاة التالي:
• ال�ضغط الخفيف بباطن الكفّين على قطعة ال�صل�صال �أثناء برمها لعمل الحبل.
• اختيار ثخانة مت�ساوية لجميع الحبال الالزمة لبناء القطعة الواحدة.
• للإ�سراع في العمل يمكن تح�ضير عدد منا�سب من الحبال ال�صل�صالية المتماثلة
في الثخانة ،وتغطيتها بقطعة قما�ش رطبة ،وتغليفها بالنايلون؛ حتى ال تت�شقق وت�صبح غير
�صالحة للت�شكيل ،ال�شكل (.)14
ال�شكل ()14
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• يمكن تنفيذ القاعدة بطريقة ال�شرائح بحيث تفرد الطينة بالن�شابة ال�شكل (.)15

ال�شكل ()15

• يعمل باترون من الورق ،وتق�ص ال�شريحة بمقا�س الباترون ال�شكل (.)16

ال�شكل () 16

• �إحداث خدو�ش على القاعدة ،ثم و�ضع طبقة من ال�صل�صال ال�سائل للم�ساعدة في ل�صق الحبل.
• ال�ضغط والل�صق بلطف وعناية عند دمج الحبال للحفاظ على ت�صميم ال�شكل وتوازنه وتماثله.
• يمكن دمج الحبال من الداخل وترك �شكل الحبال من الخارج ،كما يمكن تنفيذ العك�س �أي�ضاً.
• يمكن دمج الحبال من الداخل والخارج معاً.
• يف�ضل التوقف عن العمل لفترة بعد بناء عدة حبال؛ حتى ال يت�سبب ثقل الحبال الجديدة
في هبوط القطعة ،خا�ص ًة �إذا كان العمل يتطلب عدد ًا كبير ًا من الحبال.
• دفع الحبال للخارج تدريجي ًا عند الرغبة في تو�سيع الإناء ،ودفعها للداخل تدريجي ًا عند
الرغبة في ت�ضييق الإناء ،ال�شكل (.)17

ال�شكل ()17
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ن�شاط (:)1
كان للخزّاف ال�شعبي �إ�سهامات في �صناعة الفخار وتنوع �أ�شكاله ،ابحث في ال�شبكة
العنكبوتية عن م�صورات لما ابتدعته يد الفنان ال�شعبي و�ضمّنها كرا�ستك.
ن�شاط (:)2
ن�شاهد في ال�شكل ( )18عجائن �شكلت بطريقة الحبال؛ لنفكّر في خامات �أخرى
يمكن الت�شكيل بها بهذه الطريقة.

ال�شكل ()18

ن�شاط (:)3
نقوم بت�شكيل �آنية مكونة من جز�أين ،ال�شكل ( ،)19ثم ندمج الجز�أين ،ال�شكل ()20
لنح�صل على �آنية متكاملة ،ال�شكل ( )21وخالل عملية التنفيذ نفكِّر في المبررات التي
تدعو لت�شكيل ن�صفين منف�صلين (جزء علوي ،وجزء �سفلي) ومن ثم دمجهما.

ال�شكل ()19

ال�شكل ()20

ال�شكل ()21
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المو�ضوع الثاني:

ت�شكيالت مبتكرة بطريقة الحبال

تم ّيزَ هذا الع�صر بحرّية التعبير؛ حيث ُيع ّد من �أكثر الع�صور التي ظهر فيها التنوع الح ّر
في ا�ستخدام الت�شكيل اليدوي ب�شكل عام وا�ستخدام الحبل ال�صل�صالي ب�شكل خا�ص ،ذلك
لأن ت�شكيل الحبال وتوزيعها على بنية ال�شكل يعطي فر�ص ًا غير محدودة لالبتكار ،كما يمكن
ا�ستخدامها في �شكل �إ�ضافات جمالية.
ف�إذا ت�أملنا الحبل الطيني في الأعمال الفنية نجده قد اتخذ �أ�شكا ًال كثيرة ،وتحرّك في
اتجاهات عدة ،وله من الطواعية وقابلية الت�شكيل .ووراء هذا التنوع وهذه المغايرة جر�أة
الفنان وتمكّنه من الت�صميم وتمتّعه بمهارة التنفيذ.
لنت�أمّل �صورة المج�سم الجمالي الذي �شكّل يدوي ًا بالحبال ال�صل�صالية من ِقبَل مجموعة
من طـــــالب كلية الفنون ،لقد ابتكروا طريقة البناء عندما �أرادوا �إعالن رغبتهم في الخروج
من ت�صنيع الأ�شكال التقليدية �إلى حيِّز التعبير ،ال�شكل (( )22لن�ست�شعر معاني من وراء هذا
ال�شكل).

ال�شكل () 22
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بطريقة الحبال يمكننا عمل �أ�شكال متعددة متنوعة ومبتكرة كما في ال�شكل (.)23

ال�شكل ()23
مجموعة من الأ�شكال المتعددة بطريقة الحبال

ن�ستعمل طريقة الت�شكيل بالحبال؛ للح�صول على قطع ذات بناء زخرفي.
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خطوات الت�شكيل:
ن�ستر�شد بالخطوات في ال�شكل ( ،)24مع الحر�ص على ابتكار �أ�شكال مغايرة.
(الخطوة ال أولى)
 -1نق ��وم بو�ض ��ع قطع ��ة م�سطحة من
ال�صل�صال لت�شكيل القاعدة.

()1

(الخطوة الثانية)
 -2ن�شكل حب�ل�اً ويو�ضع في تما�س مع
القاع ��دة وحافة الإناء ،ث ��م يدمج الحبل
مع القاعدة با�ستخدام الأ�صابع.

()2

(الخطوة الثالثة)
 -3ن�شكل حب ًال على �أيِّ هيئة زخرفية،
وعن ��د و�ضع ��ه يت ��م الت�أكد ب�أن ��ه يالم�س
الحبل ال�سابق.
نكمل العمل م�ستعينين بال�شكل (.)25
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()3
ال�شكل ()24

(الخطوة الرابعة�أ ،ب)
 -4نثبّت الحبال ال�صل�صالية متنوعة ال أ�شكال تباع ًا داخل
الإناء بدقّة ،والت�أكد من تما�سك الحبال.

()4

(الخطوة الخام�سة)
 -5اال�ستمرار ب�إ�ضافة الحبال حتى الو�صول �إلى الأعلى،
ويملأ الفراغ ،ثم يو�ضع لوح من الخ�شب فوق حافة الإناء.

()5

(الخطوة ال�ساد�سة)
 -6يتم م�سح الإناء من الخارج وعمل خطوط زخرفية.

()6

(الخطوة ال�سابعة)
 -7ي�ستكم ��ل العم ��ل بو�ضع لم�س ��ات نهائي ��ة ويترك ليجف
بب ��طء( ) ،ويمك ��ن عم ��ل �أ�ش ��كال متع ��ددة متنوع ��ة ومبتكرة
بنف�س الطريق ��ة ،كما يمكننا ت�شكيل هيئ ��ات مختلفة للأواني
والفخاريات بنف�س الطريقة.
❋

()7
ال�شكل ()25

(❋) يتم تغطيته ببال�ستيك يحتوي على فتحات �صغيرة.
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ن�شاط (:)1
�أمامنا ال�شكل ( )26لأعمال فنية �شكّلت بالحبال ال�صل�صالية ،لنت�أ ّملها ثم نقوم بالتالي:
 ُن�صف االختالفات التي ظهرت في �شكل وهيئة الحبال.
 هل اختلف ُ�س ْمك الحبال بين الأعمال؟ وهل اختلف �سُ مْكها في �أجزاء العمل الواحد؟ هل ظهرت مالم�س وت�أثيرات على �سطح الحبال؟ هل اتّ�سمت الأعمال باالبتكار؟ هل كل الأعمال التي ن�شاهدها لها وجه نفعي؟ -ما المقترحات التي يمكننا �إجرا�ؤها على النماذج الجمالية لت�صبح �أعما ًال نفعية؟

ال�شكل ()26

يمكننا �أن ن�شكل حبا ًال رفيعة جد ًا �أو �سميكة من ال�صل�صال؛ لتكون محور ًا لعمل فني مبتكر
للنماذج التالية ،ال�شكل (.)27
ال�شكل ()27

وللح�صول على حبال مزخرفة يمكن دحرجتها
على �أ�سطح ذات مالم�س ،وب�ضغط ب�سيط �سينتقل
النق�ش على الحبل ،ال�شكل (.)28
لنفكِّر في �أ�سلوب �آخر لإح��داث مالم�س للحبال
التي نقوم بت�شكيلها.
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ال�شكل ()28

ن�شاط (:)2
ارتبط مفهوم االبتكار بمدى قدرة الفنان على التنوع في �صياغته الأ�شكال وما يقوم
ب�إنتاجه بغر�ض تقديم حلول جديدة وبغر�ض الإبهار كذلك.
 هل تتّ�سم الأواني التي �أمامنا بالجدة والحداثة واالبتكار؟ لنالحظ ال�شكل (.)29 -هل هي مبتكرة �أم �أن بها خل ًال يجب ت�صويبه؟

ال�شكل ()29

نقوم بمحاولة ت�شكيل هيئة مبتكرة للحبال ،م�ستفيدين من الأفكار التي �أمامنا ،ال�شكل
(.)31 - 30

ال�شكل ()30

ال�شكل ()31

65

ن�شاط (:)3
 نالحظ في النماذج الواردة �أمامنا في ال�شكل (� )32أن الحبل ال�صل�صالي اتخذهيئة الحبل وقد ا�ستخدم في �شكل �إ�ضافات جمالية ،لنتحدث عن جماليات الفكرة ،وهل
ن�صفها ب�أنها �أعمال مبتكرة؟ ولماذا؟

ال�شكل ()32

ن�شاط (:)4
 لنتحدث عن حركة الحبال في النماذج التالية ،ال�شكل ( ،)33ونالحظ �أيها �أكثرنف�ضل؟
ابتكاراً؟ وما ال�شكل الذي ّ

ال�شكل ()33
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ن�شاط (:) 5
 النماذج في ال�شكل (� )34شُ كّلت بخامات و�أ�ساليب مختلفة ،هل يمكننا �أن ن�ستوحيمنها �أ�شكا ًال مبتكرة ننفذها بالطينة ال�صل�صالية بطريقة الحبال؟ لنقم بمحاولة
تجريبية ،وحتم ًا  -ب�إذن اهلل � -سنتمكن من ذلك؛ لما نتمتّع به من موهبة ومهارة.

ال�شكل ()34
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ن�شاط (:)6
«WWW.SAUDIARTISTS.COM».

خا�ص بالأعمال الخزفية ،لنبحث في المواقع الفنية على ال�شبكة
 الموقع �أع�لاه ٌّالعنكبوتية عن مواقع �أخرى لأعمال خزفية �شُ كلت بطريقة الحبال لفنانين محليين وعرب
وعالميين.
 لنجمع �صور بع�ض الأعمال التي حازت على �إعجابنا ،ون�سجل ا�سم الفنان ،ونحتفظبالم�صورات في ملفنا الفني الخا�ص ،ثم نعر�ض على زمالئنا ومعلمنا ما قمنا بعمله.

68

المو�ضوعات

المو�ضوع الأول:
الطباعة بقوالب مختلفة
الخامات.

المو�ضوع الثاني:
الطباعة بقوالب ال�شكل
والأر�ضية.
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�أهداف مجال الطباعة:
 1م�شاهدة �صور لبع�ض التجارب الفنية
الطب ــاعية لب ــع�ض ال ـف ــناني ــن،
وتذوّق القيم الفنية فيها.
 2الطبع بالجمع بين �أكثر من طريقة من
الطرائق التي �سبق تعلّمها ،واكت�شاف
طرائق �أخرى.
 3مناقــ�شة الق ــيم الج ــمالية في
ال أعمال المنجزة.
 4مناقــ�شة الأع ـمــال الم ـنــجزة ،و�إ�صدار
�أحكام جمالية عليها.
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المو�ضوع الأول:

الطباعة بقوالب مختلفة الخامات

تعتبر طباعة القالب �أحد الأ�ساليب الم�ستخدمة في زخرفة المن�سوجات ،ال�شكل (.)1
وقد ظهر هذا النوع من الطباعة منذ القِدَ م في ال�صين واليابان والهند وم�صر  ،وقد كانت
القوالب ت�صنع من الحجر �أو الخ�شب ،بحيث تحفـر الت�صميمات على �ســطحها ،ثم تعبـَّ�أ بمادة
ملونة ،وتنقل النقو�ش �إلى القما�ش ،بال�ضغط عليها فوق القما�ش ،ال�شكل (.)3 - 2

ال�شكل ()1
قطعة قما�ش
مطبوعة بالقالب

ال�شكل ()2

ال�شكل ()3
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كان لكل �شعب ت�صميماته الخا�صة به والتي تميّزه عن ال�شعوب الأخرى ،وا�ستُمدت هذه
الت�صميمات من البيئة التي يعي�شون فيها ،وقد كانت البداية نقو�ش ًا ب�سيطة ،ومع التقدم المطّ رد
تمّ �إنتاج ت�صميمات للطباعة تتّ�سـم بالحداثة واالبتكار ،الأ�شكال (. )8 - 7 - 6 - 5 - 4

ال�شكل ()4
جدار مزين بطباعة القالب

ال�شكل ()5
�أوراق مزينة بطباعة القالب

ال�شكل ()6
وحدات متنوعة مزيّنة بطباعة القالب

ال�شكل ()8
وحدة �إ�ضاءة مزيّنة
بطباعة القالب
ال�شكل ()7
�أغلفة كتب مزيّنة بطباعة القالب
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التنوع في Wباعة القالب:
يمكن الح�صول على تكوينات فنية مختلفة عند الطباعة بالقوالب نف�صها وذلك با�صتخدام
تكرارات متنوعة قد تكون منتظمة ،ال�صكل ( ،)10 - 9اأو غير منتظمة ،ال�صكل ( ،)11اإل اأن
جميعها نفذت با�صتخدام القالبين (اأ  -ب).
(اأ)

(ب )

ال�صكل ()9
وحدة زخرفية مطبوعة بالقالب

ال�صكل ()11
اأ�صجار مطبوعة بالقالب

ال�صكل ()10
وحدة زخرفية مطبوعة على ثوب بالقالب
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القوالب الطباعية:
هناك نوعان من القوالب الطباعية.
النوع الأول:
يتكون فيه القالب من جزء واحد بحيث يحفر الت�صميم على نف�ض القالب ،ال�صكل (.)12
ال�صكل ()12
قالب طباعي محفور من الخ�صب

النوع الثاني:
مكوّن من جزاأين ،جزء م�صطح يمثل قاعدة القالب الطباعي وي�صنع من خامات مختلفة
على اأن تكون �صلبة وم�صطحة كالخ�صب والكرتون ال�صميك والرخام ..اإلخ ،ال�صكل ()13

ال�صكل ()13
نماذج من الخ�صب والرخام
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ن�ضاط (:)1
هل يمكن ا�صتخدام الخامات التالية لعمل قاعدة لقالب طباعي؟

قما�ض

ورق

خي�ض

جلد

اأمــا الجزء الآخــر فيمثuل الت�صميم المراد طباعته ،ويمكن تكوينه باإحدى الطريقتين
التاليتين:
الأTضكال المباTضرة:
 -1الطبيعية; كـاأوراق ال�صجر والري�ض والأ�صداف ،ومنها :ال�صناعية; كالحبال والنقود
المعدنية ،بحيث تل�صق مبا�صرة على القاعدة; لتكوين القالب الطباعي ،دون الحاجة اإلى عمل
ت�صميم م�صبق.
الأTضكال المüضمqمة (Zير المباTضرة):
 -2وهي الأ�صكال التي تعتمد على ت�صميم ير�صم على خامة منا�صبة قد تكون طبيعية كالجلد
ولحاء الأ�صجار اأو �صناعية كالخي�ض والفلين ،ال�صكل (.)14
ال�صكل ()14
مجموعة من الخامات
الطبيعية وال�صناعية
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تكوjن قوالب الطباعة Pات الجõاأjن:
 -1اختيار الخامة المنا�صبة لعمل قاعدة القالب الطباعي.
ق�ض الخامة بالحجم وال�صكل المنا�صب (على �صكل مربع مثالً).
ّ -2
 -3اختيار خامة لعمل الت�صميم بها.
 -4نقل الت�صميم على الخامة (ورقة �صجر – زهرة – اإناء ..اإلخ).
ق�ض الخامة المر�صوم عليها الت�صميم .
ّ -5
 -6تثبيت الت�صميم المق�صو�ض على القاعدة بال�صم≠ ب�صكل
جيد.
يجف ال�صم≠ قبل البدء في عملية
 -7ترك القالب الطباعي حتى ّ
الطباعة.

اLEراAات الطباعة بالقوالب:
 -1تحديد ال�صطح الطباعي (قما�ض) وتثبيته بالدبابي�ض حتى ل يتحرك.
 -2و�صع اللون على القالب.
 -3و�صع وجه القالب الطباعي الذي يحتوي على اللون على ال�صطح الطباعي.
 -4ال�صغط بقوة وثبات على القالب.
 -5رفع القالب للتاأكد من طباعة الت�صميم.
 -6تكرار طباعة القالب ح�صب ال�صكل المطلوب.
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ن�شاط (:)2
لنقم بزيارة مكتبة المدر�سة �أو المكتبة العامة �أو لنبحث عن طريق ال�شبكة العنكبوتية،
بالت�أكيد �سنجد نماذج طباعة ل�شعوب مختلفة من العالم.
ن�شاط (:)3
لنحاول �إنتاج عدد من النماذج الطباعية م�ستخدمين نف�س القوالب التي ا�ستخدمت في
الدر�س.
ن�شاط (:)4
لنحاول �إنتاج نموذج طباعي مبتكر ن�ستخدم فيه �أكثر من قالب ،م�ستخدمين خامات
مختلفة.
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المو�ضوع الثاني:

الطباعة بقوالب ال�شكل والأر�ضية

ب��د�أت طباعة القالب �أول الأم��ر يدوي ًا با�ستخدام �أدوات بدائية ،وقد ا�ستخدمت فيها الأل��وان
الم�ستمدة من الطبيعة ،فبع�ضها كان ي�ؤخذ من النباتات ،ومنها ما كان ي�ؤخذ من الحيوانات ،ثم
تطورت الطباعة بالقالب بعد ذلك ،و�أ�صبح لها م�صانع تحتوي على �آالت حديثة ،تنتج العديد من
الن�سخ المطبوعة في وقـت ق�صير ،كما تنـوعت الألــوان وال�صبغـات التي ت�ستخدم في الطباعة بغي َة
الح�صول على �ألوان جديدة وثابتة.
وقد بـرع الفنانون في ت�صميم �إنتاج نماذج طباعية ذات م�ستوى فني عالٍ  ،الأ�شكال (.)16 -15

ال�شكل ()15
لوحة (تناغم) ،لوحة حفر للفنان �سامي البار
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ال�شكل ()16
لوحة (من تراث المدينة) ،لوحة حفر
للفنان �أحمد عبداهلل البار

�أثر العالقات اللونية الناتجة
من الطباعة في النف�س:
عند تكرار الطباعة وتوزيعها على الأ�سطح بت�صميم جيد و�ألوان متنا�سقة تتكون لدينا عالقات
لونية ت�ضفي على المنتجات قيم ًا جمالية تترك �أث��ر ًا �إيجابي ًا على النف�س وتبثّ فيها الفرح
وال�سرور ،فالطباعة تحول المالب�س القديمة �إلى جديدة تتّ�سم بالجمال ،ال�شكل ( ،)17وتحوّل
غرف الأطفال �إلى غرف جميلة وحيوية ،ال�شكل (.)18

ال�صكل ()17
اأثر الطباعة على المالب�ض

ال�صكل ()18
اأثر الطباعة على الجدار والأثاث

مميõات الطباعة بالقالب:
تتميز الطباعة بالقالب بجوانب متعددة عن باقي اأ�صاليب الطباعة المختلفة ،منها ما يلي:
 -1توفر ال أما¿:
لي�ض من ال�صعب الح�صول على األوان لطباعة القالب ،فيمكن ا�صتخدام األوان الجوا�ض اأو
األوان الأكريليك بالإ�صافة اإلى الألوان المخ�ص�صة لطباعة القالب ،ويمكن اأن تكون الألوان
ذات و�صط مائي اأو و�صط زيتي ،كما يمكن تجهيز اللون من بع�ض المواد الموجودة في المنزل.
� -2ضرعة التطبي≥:
تتميز طباعة القالب بال�صرعة في الح�صول على عدد كبير من التكرارات في وقت ق�صير
بالمقارنة مع الأ�صاليب الأخرى للطباعة ،ال�صكل (.)19
ال�صكل ()19
جدار مزين بطباعة القالب
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 -3مëدوjOة الأOوات
والخامات الم�ضتخدمة:
ل تحتاج طباعة القالب اإلى عدد كبير من الأدوات والخامات ،حيث يمكن الكتفاء في
تطبيق هذا النوع من الطباعة باأقل عدد من الأدوات والخامات قد ل تتعدّى القالب والألوان
وال�صطح الطباعي ،ال�صكل (.)21 -20

ال�صكل ()20
الأدوات والخامات ال�صرورية في طباعة القالب

ال�صكل ()21
ت�صميم فني بطباعة القالب

� -4ض¡ولة التطبي≥:
تعتبر الطباعة بالقالب من اأكثر اأ�صاليب الطباعة تنوع ًا بين ال�صهولة وال�صعوبة في اإنتاج
القالب وتطبيق الطباعة ،مما يمكن الطالب والطالبات في المراحل المختلفة من التعرف
على طباعة القالب بما يتنا�صب مع العمر الزمني.
وقد تنوعت اأ�صاليب اإنتاج وا�صتخدام القوالب الطباعية بغر�ض الح�صول على ت�صميمات
زخرفية ،منها على �صبيل المثال :التبادل في الطباعة بقوالب ال�صكل وقوالب الأر�صية.
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قوالب ال�ضكل والأر�ضية
الت�صميم المراد طباعته يتمثل في قالبين ،قالب يمثل ال�صكل ،اأي :اأن ال�صكل المراد طباعته
يكون بارز ًا على القالب ،ال�صكل ( ،)22والقالب الآخر يمثل الأر�صية ،اأي :اأن خلفية ال�صكل هي
البارزة على القالب ،بينما ال�صكل يكون غائراً ،ال�صكل (.)23
وقد يت�صابه ال�صكل مع الأر�صية اأو قد يختلف ال�صكل عن الأر�صية ،ال�صكل (.)24

ال�صكل ()22
قالب لل�صكل

ال�صكل ()23

لنحاول اإحاطة النموذج الطباعي الذي يت�صابه فيه ال�صكل مع الأر�صية بخط.

ال�صكل ()24
نماذج طباعية بقوالب يت�صابه
ويختلف فيها ال�صكل والأر�صية
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 -1الEعدا Oللطباعة
بقوالب ال�ضكل والأر�ضية:
(الخطوة الأولى)
نح�صر الت�صميم المراد تنفيذه.

(الخطوة الثالثة)
نق�ض قطعتين من الكرتون لعمل قاعدة
t
القالب الطباعي على اأن تكونا م�صـاويتين
لم�صـاحة الإطار المر�صوم حول الت�صميم.
(الخطوة الخام�ضة)
نق�ض اأو ًل على الخط الذي يحدد
t
الإطار.
(الخطوة ال�ضابعة)

با�صتخدام ال�صم≠ نل�صق
ال�صكل على قالب والأر�صية
الناتجة على قالب اآخر.

82

(الخطوة الثانية)
نر�صم اإطار ًا حول الت�صميم
ل ـل ـم ـ� ـصــاعــدة ف ــي ت ـحــديــد
الأر�صية.
(الخطوة الرابعة)
نـنـقــل الـتـ�ـصـمـيــم ع ـلــى الـخــامــة
المراد عمل القالب الطباعي منها
(فلين -اإ�صفنج  -قما�ض ..اإلخ).
(الخطوة ال�ضا�Oضة)
ن ـق ـ�ـtـض الـتـ�ـصـمـيــم (ح ــول
ال�صكل) بحذر دون اإتــالف
الأر�صية المحيطة بال�صكل.
(الخطوة الثامنة)
يجف
نترك القوالب حتى ّ
ال�صم≠ قبل ا�صتخدامها
في الطباعة.

ن�شاط (:)1
ماذا نحتاج من �أدوات وخامات لعملية الطباعة؟
 -2العمل على �سطح
الطباعة:
(الخطوة الأولى)
نق�سم ال�سطح الطباعي بخطوط متعامدة ت�ساعدك
في عملية انتظام الطباعة بالقوالب.

()1

(الخطوة الثانية)
نوزّع اللون على قالب ال�شكل ونطبع به على ال�سطح
الطباعي.

()2

(الخطوة الثالثة)
نوزّع اللون على قالب الأر�ضية ونطبع به على ال�سطح
الطباعي.

()3

(الخطوة الرابعة)
ن��ك��رّر العملية بالتبادل بين قالب ال�شكل وقالب
الأر���ض��ي��ة م�ستعينين بالتق�سيمات التي ق�سمنا بها
ال�سطح الطباعي.
لتجف على ال�سطح الطباعي.
ثم نترك الألوان ّ

()4
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الحظنا عند الطباعة بقوالب ال�شكل والأر�ضية �أننا نح�صل على تبادل زخرفي جميل ،يمكن
�أن نملأ به الم�ساحات ،ال�شكل (� ،)25أو يمكن توزيعها على �شكل م�سارات ،ال�شكل (.)26

ال�شكل ()25
طباعة بال�شكل والأر�ضية للفنانة مها الألمعي

ال�شكل ()26
طباعة بال�شكل والأر�ضية على قطعة من القما�ش

ن�شاط (:)2
لننظر �إلى البيئة من حولنا ،ونحاول �إيجاد �ألوان يمكن ا�ستخدامها في الطباعة بالقالب.
ن�شاط (:)3
لنبحث عن طريق ال�شبكة العنكبوتية عن الفنانين ال�سعوديين الذين مار�سوا طباعة
القالب ،ولنطّ لع على �أعمالهم.
ن�شاط (:)4
الت�صميم الذي �أمامنا لوحدة زخرفية.بالت�أكيد يمكننا �أن نع ّد قالب ًا �أو
قالبين� ،شكل و�أر�ضية .لماذا ال نحاول؟
ن�شاط (:)5
لنحاول �إنتاج نماذج مطبوعة مختلفة م�ستخدمين القوالب ال�سابقة.
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المو�ضوعات:
المو�ضوع الأول:
الن�سيج الب�سيط.
المو�ضوع الثاني:
ت�شكيالت متنوعة
بالن�سيج.
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�أهداف مجال الن�سيج:
 1م�ع��رف��ة الأن� �م ��اط المختلفة لأن���واع
التعا�شيق الن�سجية ودورها في تما�سك
التركيب الن�سجي.
 2ت�شكيل عمل ن�سجي با�ستخدام نول
ب�سيط.
� 3إنتاج عمل ن�سجي .1/1
 4تذوق القيمة الجمالية للن�سيج اليدوي
المحلي.
 5ت�ق��دي��ر ال �ت��راث الن�سجي ال�شعبي
القديم.
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المو�ضوع الأول:

الن�سيج الب�سيط

تعتبر �صناعة الغَزْ ل والن�سيج من �أقدم ال�صناعات التي عرفها الإن�سان منذ القِدَ م .وهنالك
وال�سالل ،لكن �أه ّمها القما�ش.
�أنواع عديدة من الأن�سجة المحبوكة ،منها  :الح�صير ّ

ما الفرق بين الغزل والن�سيج؟

الغزل هو تحويل كتل ال�صوف �أو الكتان �أو القطن
�إلى خيوط ،حيث يتم ربط �أطراف الخيوط من الكتل
لتلف
في مكبات (ب�ك��رات) ،ثم ُت��دار العجلة باليد ّ
الخيوط على البكرات ،وكان ذلك يتم في ال�سابق عن
طريق دوالب الغزل ،ال�شكل(.)1
�أم��ا الن�سيج فهو توظيف ون�سج تلك الخيوط
المنتجة في �صنع الأقم�شة المختلفة والمتعددة.

ال�شكل ()1
دوالب للغزل ،وفيه يتم تحويل الخيوط �إلى �شلل

من �أين ت�أتي خيوط الأقم�شة التي نرتديها؟!
تُع ّد النباتات الم�صدر الرئي�سي لمعظم الألياف
الن�سيجية ،ويعتبر القطن م�صدر ًا رئي�س ًا لإنتاج
معظم الأقم�شة ال�ت��ي نرتديها ،فهي ت�صنع من
خيوط القطن الم�صنوعة من الخيوط الم�ستخرجة
من زهرة القطن  ،التي تكثر زراعتها في المناطق
الحارة؛ كجمهورية م�صر العربية ،ال�شكل (.)2
ال�شكل ()2
ثمار القطن وقطعة قما�ش وبكرة خيط من القطن
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�أما الكتان فيُ�ستخرج من �ألياف �سيقان نبات «الكتان» ،التي
يكثر نموّها في المناطق الرطبة ،مثل :رو�سيا ،ال�شكل (.)3

ال�شكل ()3
خامة الكتان

ومن الماعز والغنم والجمال يج ّز ال�صوف لإنتاج الأقم�شة
ال�صوفية ،ال�شكل (.)4

ال�شكل ()4
خامة ال�صوف

�أما الحرير فتفرزه دودة القزّ ،لت�صنع منه �شرنقة تتحول في
داخله �إلى فرا�شة ،ثم تو�ضع تلك ال�شرانق في الماء ليتمّ فرز
الدودة عن ال�شرنقة والح�صول على خيوط الحرير .من�سوجات
و�أقم�شة نرتديها اليوم ،هذا بالإ�ضافة �إلى الخيوط ال�صناعية
المختلفة ،ال�شكل (.)5
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ال�شكل ()5
خامة الحرير

�إن جميع الأنواع ال�سابقة (القطن  ،الكتان  ،ال�صوف ،الحرير) هي مواد �صالحة للغزل
لتكوين من�سوجات و�أقم�شة نرتديها اليوم  ،بالإ�ضافة �إلى الخيوط ال�صناعية المختلفة.
ن�شـاط ()1
 لنحاول �أن نتعرَّف على �أنواع الأقم�شة من حولنا؛ هل هي من ال�صوف �أم من القطن؟ متى نلب�س ال�صوف؟ ومتى نلب�س القطن؟ ومن يلب�س الحرير؟وقد �أنتج �أجدادنا ال�سابقون العديد من الأقم�شة التي كانوا ي�صنعونها ب�أيديهم ،م�ستخدمين
�أدوات ب�سيطة .وقد احتوت تلك الأن�سجة على العديد من الأ�شكال والر�سوم الجميلة ،كما تميزت
ب�ألوانها و�أ�شكالها المتنوعة .والأ�شكال التالية تو�ضح �صناعة المن�سوجات في مملكتنا الحبيبة.
من ال�صحراء ،ومن حياة الترحال والتنقّل ،كانت المر�أة البدوية تقوم بغزل ال�صوف
با�ستخدام المغزل ،بكل د ّق��ة و�إت�ق��ان ،ال�شكل (.)6كما كانت المر�أة في المملكة العربية
ال�سعودية تقوم بتحويل خيوط ال�صوف والقطن والكتان �إلى قطع جميلة ،يمكن �أن ت�ستخدم في
المنزل ،وال�شكل ( )7يبين �إحدى الن�ساء وهي تقوم بالن�سج م�ستخدمة نو ًال قديماً.

ال�شكل ()6
�إحدى الن�ساء تقوم بالغزل.

ال�شكل ()7
�إحدى الن�ساء تقوم بالن�سج.

89

ولم تقت�صر مهنة �صناعة المن�سوجات القما�شية على الن�ساء فقط ،بل كان العديد من
الرجال يمار�سون هذه المهنة لإنتاج الأن�سجة بدقّة و�إتقان كبيرين ،فال�شكل ( )8يظهر فيه
�أحد الرجال وهو يقوم بن�سج قطعة كبيرة من الن�سيج وخلفه تظهر قطع ن�سيج انتهى منها
معلّقة على حبل.

ال�شكل ()8
�أحد الرجال يقوم بالن�سج على نول �أر�ضي كبير

َّ
أهم و�أبرز ال�صناعات الن�سيجية في المملكة �صناعة ك�سوة الكعبة الم�ش َّرفة،
لعل ِم ْن �أ�شرف و� ِّ
التي ت�صنع من الحرير الخال�ص الم�صبوغ باللون الأ�سود ،ثم تطرز �آياتها بخيوط من الذهب،
وقد دوّن الفنان ال�سعودي هذا العمل الكريم فر�سم مجموعة من العمال المهرة وهم يقومون
ب�صنع ك�سوة الكعبة با�ستخدام �أنوال يدوية قديمة قبل �أن يكون لك�سوة الكعبة الم�شرّفة م�صنع
آلي حديث ،ال�شكل (.)9
� ٌّ

ال�شكل ()9
لوحة زيتية لمجموعة من الرجال ين�سجون في م�صنع الك�سوة بمكة المكرمة
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كيف يتكوّن الن�سيج؟

�إن عمل قطعة ن�سيج يعتبر من الأ�شغال الفنية الممتعة والجميلة ،وهي تحتاج �إلى معرفة
ب�سيطة �سيتم تو�ضيحها الحقاً .تقوم فكرة الن�سيج على الترابط بين الخيوط ،حيث تتقاطع
الخيوط ب�شكل �أفقي ور�أ�سي� ،أحدهما ن�سمّيه خيط (ال�سداة) ،والآخر خيط (اللحمة) .وليكن
الخيط الأ�سود ،وخيط اللحمة الخيط الأبي�ض.
َ
خيط ال�سداة -كما هو مو�ضح في ال�شكلين-

ال�شكل ()10
تو�ضيح للترابط بين خيوط ال�سداة واللحمة
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خطوات عمل
قطعة من الن�سيج الب�سيط
الخطوة الأولى
بق�ص قطعة من الكرتون بمقا�س
نقوم ِّ
(� 25×15سم).

الخطوة الثانية
نق�سم جانبي الكرتون بر�سم خطّ ين
�أفقيين متوازيين على �أط��راف الكرتون
بطول(�15سم) ،وعلى ُبعْد (�2سم).
�25سم

�15سم

ينبغي �أن نحذر عند ا�ستعمال الم�شرط فهو حا ٌّد جد ًا.

الخطوة الثالثة
ن�ق���س��م ال �م �� �س��اح��ة ال �م �ح �� �ص��ورة في
الجانبين �إل��ى خطوط متباعدة بمقدار
(�1سم).
�25سم

�15سم
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الخطوة الرابعة
ن�ق�ط��ع ب��وا��س�ط��ة ال�م���ش��رط ()14
�أخ��دود ًا على تلك الخطوط المتعامدة
في الجانبين.

الخطوة الخام�سة
ن �ق��وم ب�ع�ق��د ب��داي��ة خ�ي��ط ال�ت���س��دي��ة،
و�إدخ��ال��ه في �أول �أخ ��دود ،وم��ن ثم ن�ش ُّد
الخيط على ط��رف��ي ال �ن��ول ون��دخ�ل��ه في
الأخدود المقابل.

الخطوة ال�ساد�سة
ن�ستم ّر ف��ي نف�س العمل على جميع
الأخاديد حتى االنتهاء بعقد �آخر حبل.
الت�سدية.
�25سم

�25سم

�15سم

�15سم

الخطوة ال�سابعة
نقوم بتمرير خيط اللحمة من �أ�سفل
الخيط الأول للت�سدية ،ومن فوق الخيط
الثاني وهكذا بالتوالي وحتى النهاية
�25سم

الخطوة الثامنة
يمكن �أن ت�ستخدم قطعة من الخ�شب
«المكوك»� ،أو الم�سطرة لت�ساعدك
على تمرير خيط اللحمة.

�15سم

يجب �أن ال ن�ش ّد الخيوط بقوة زائدة �أو بتراخٍ �شديد.
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الخطوة التا�سعة
�15سم

�أث�ن��اء عمل اللـــحمة يجب �أن نقوم بعملــيتي
مترا�صة
ّ
الل ّز وال�ضبط� ،أي :نجعل خيوط اللحمة
ومتجاورة.

�25سم

�25سم

�15سم

قبل االنتهاء يجب �أن نقوم بقفل جهتي الن�سيج اليمنى
والي�سرى ،لن�ضمن عدم تفكك الن�سيج بعد �إخراجه،
ال�شكل (.)11

ال�شكل ()11

مما �سبق معرفته عن الن�سيج ،ن�ستطيع الآن �أن نختبر مدى جودة ودقّة ومتانة الن�سيج،
وذلك من خالل �ش ّد الن�سيج بقوة ،ف�إن تباعدت الخيوط عن بع�ضها البع�ض وظهرت خيوط
ال�سدى فهو ن�سيج غير جيد ،ال�شكل (� .)12أما الن�سيج الجيد فيبقى على حالته حتى و�إن
�شددته نالحظ ال�شكل (.)13

ال�شكل ()12
�أخطاء في الن�سيج
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ال�شكل ()13
الن�سيج الجيد

ن�شــاط ()2
 -1نحاول القيام بعمل نول من الكرتون ،ونقوم بعمل ن�سيج خيوط �صوفية بطريقة
( )1/1م�ستخدمين لونين من ال�صوف لنحدث تنويعات مختلفة ومتعددة.
 -2نقوم بن�سج قطعة ن�سيج بتنويعات مختلفة ،ال�شكل (.)14

ال�شكل ()14
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ن�شــاط ()3
�أمامك ثالثة �أ�شكال مختلفة ومتنوعة ل�صور قطع من�سوجة (وقد ك ّبرنا �أجزاء منها)؛ هل
ت�ستطيع التع ّرف على كيفية تكوينها؟ هل ت�ستطيع �أن تنتج قطع ًا مماثلة لها؟ ال�شكل (.)15

ال�شكل ()15

96

المو�ضوع الثاني:

ت�شكيالت متنوعة بالن�سيج

نحن ل�سنا بحاجة �إلى �أجهزة غالية الثمن لكي ن�صنع قطعة ن�سيج ،ف�إنه بو�سعنا �أن نح ّول
قطعة من الكرتون �أو الورق المقوّى ب�سهولة لكي يكون نو ًال نن�سج عليه ،كذلك كان �أجدادنا،
ي�ستخدمون �أدوات ب�سيطة  -ال�شكالن ( - )17 - 16لينتجوا قطع ًا جميلة من الن�سيج  -ال�شكل
( - )18وقد كانوا ي�ستخدمونها في �أغرا�ض عديدة ومتنوعة.

ال�شكل ()16
نول �أر�ضي ب�سيط

ال�شكل ()17
ن�ساجون ي�ستخدمون النول ال�شعبي الب�سيط

ال�شكل ()18
منتجات ن�سجية �شعبية كـ (الو�سائد مثالً)
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وكذلك الحال بالن�سبة لبقية المنتجات ال�شعبية القديمة كانت م�صنوعة من خامات بيئية
وال�سالل ،و�أواني الفخار ،والأباريق ،وجدران البيوت ،و�أعمال التطريز
محلية؛ كالح�صيرّ ،
على المالب�س ،والطَّ رق على النحا�س والحلي.
وال�صناعات الن�سيجية -ك�أحد الفنون ال�شعبية  -كانت تعتمد على ا�ستخدام الخامات
البيئية؛ كجريد النخل ،وال�سعف ،والحبال ،والخيوط ال�صوفية ،وغير ذلك من خامات بيئية
مختلفة ومتعددة.
ومن المعروف �أن عملية الن�سج لم تقت�صر على الأقم�شة فقط ،بل �شملت العديد من الخامات
الأخ��رى ال�صالحة للن�سج؛ كخو�ص النخيل وجريدها ،وبع�ض الجلود .ويتم تجميعها وفرزها
ح�سب الجودة والقوة والحجم والطول كما هو مو�ضح في ال�شكل ( ،)19ومن ثم يقوم الن�سّ اج
بت�شكيلها على هيئة ح�صير ،ال�شكل (� ،)20أو �سالل (زنابيل) �أو قبعات ،ال�شكالن (.)22 -21

ال�شكل ()19

ال�شكل ()21
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ال�شكل ()20

ال�شكل ()22

ويالحظ �أن �أغلب القطع مزخرفة بزخارف جميلة ومتعددة ،حيث كان الحرفيون يلجئون
�إلى ا�ستخدام نباتات ع�شبية ل�صبغ خيوط ال�صوف �أو جريد النخل؛ لتكت�سب �ألوان ًا مختلفة
ومتعددة ،كما يظهر في القبعة والح�صير الذي يجل�سون عليه في ال�شكل (.)21
ولم تكن تلك الأ�شكال الزخرفية مقت�صرة على الن�سيج فقط ،فقد ن�شاهدها على خامات
مختلفة كالفخار �أو المعدن �أو حتى على بع�ض جدران البيوت ال�شعبية القديمة.
وي�سعى الفنان ال�شعبي دوم ًا �إلى التزيين والتجميل ،ون�شاهد في ال�شكل ( )22من�سوجات
متنوعة قد زيّنت ب�أ�شكال مختلفة ومتعددة ومتنوعة.
ويبدو �أن الرابط بينها هو ا�ستخدام الزخارف الهند�سية ،حيث تميل تلك الوحدات �إلى
ال�شكل الهند�سي وفي الغالب ال�شكل المثلث ،كما تزخرف بخطوط متوازية ،ومنك�سرة ،وملتوية،
ومائلة ،ال�شكل (.)23

ال�شكل ()23
�أ�شكال مختلفة للن�سيج ال�شعبي ،نالحظ �أن المثلث هو ال�شكل ال�سائد ،و�أن اللونان الأحمر والأ�سود هما اللونان الم�شتركان.
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الحظ �أن كل قطعة من الن�سيج يمكن �أن ت�ص ّمم على �شبكة المربعات ،ال�شكل ( ،)24ومع ذلك ف�إن
الفنان ال�شعبي كان ين�سج تلك القطع دون �أن ي�ستخدم ورق المربعات ،ال�شكل (� ،)25أي� :أنه ين�سج
ب�شكل تلقائي وفطري ،وي�ستخدم �أ�شكا ًال يك ّررها بطرائق مختلفة ومتعددة ،مما ينتج تنوع ًا في الأ�شكال.

ال�شكل ()24

ال�شكل ()25

واليوم وبعد ظهور الآالت الحديثة وال�سريعة ،والتقدم ال�صناعي الكبير الذي �شهده العالم،
بد�أت تختفي تلك ال�صناعات والفنون ال�شعبية ،وبد�أنا ن�ستخدم الأقم�شة والأن�سجة الم�ستوردة،
والتي قد ال تكون بجودة ال�صناعات ال�شعبية القديمة ،فهي م�صنوعة من خامات (خيوط) قد
ال تتنا�سب مع بيئتنا ،وتحتوي على �أ�شكال ال تتالءم مع �أذواقنا.
ومع ذلك فهنالك العديد من الم�صمّمين والفنانين ،أ�ع��ادوا ت�صميم الرموز والأ�شكال
ال�شعبية ب�شكل ع�صري وجديد كما هو ظاهر في ال�شكل (.)26
كما �أن البع�ض الآخر �أعاد ا�ستخدام تلك المن�سوجات ال�شعبية ،عن طريق بناء بيوت ال�شعر،
ال�شكل ( ،)27وا�ستخدام المفار�ش واللحف ذات ال�صبغة ال�شعبية.

ال�شكل ()26
ال�شكل ()27
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خطوات عمل
قطعة ن�سيج دائرية
الخطوة الأولى

نختار كرتون ًا دائري ال�شكل� ،إما �أن تكون
حوافّه مثلثة ال�شكل كما هو ظاهر �أمامنا،
�أو �أن نقوم بتق�سيم الدائرة الكرتونية �إلى
م�سافات مت�ساوية فيما بينها .ثم نقوم
بعمل فتحة دائرية في منت�صف الدائرة
الكرتوني.

الخطوة الثانية

كما تعلمنا �سابقاً ،نقوم بعمل الت�سدية،
ومن �أي مكان تختاره (لماذا؟).

نالحظ �أن تق�سيم الدائرة يتم بناء على درجات ولي�س
�سنتيمترات.

الخطوة الثالثة
ن�خ�ت��ار م��ا ن���راه م�ن��ا��س�ب� ًا م��ن �أل���وان
ن�سيجية ،وذلك لعمل اللحمة.

الخطوة الرابعة
يمكننا �أن ن�ستخدم إ�ب ��رة خا�صة
بال�صوف ،وذلك لت�سهيل عملية اللحمة،
كما يمكن �أن نختار أ�ل��وان � ًا متنا�سقة
لن�سج اللحمة.
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ن�شــاط ()1

يمكننا ا�ستخدام �أطباق كرتونية ذات �أ�شكال مختلفة ومتنوعة ،مما ينتج لنا �أ�شكا ًال
مختلفة ومتنوعة ،ال�شكل ( ،)28ثم لنفكر في �أيّ �شيء يمكن �أن ن�ستخدم هذه القطع.

ال�شكل ()28

ن�شـــاط ()2

ن�ستطيع �أن ن�ستخدم كراتين ذات �أ�شكال مختلفة ومتعددة كال�شكل ن�صف الدائري مثالً،
ال�شكل (.)29

ال�شكل ()29
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ن�شــاط ()3
نحاول �أن ن�صنع حقيبة من الن�سيج ال�صوفي فلنت�أمّل ال�صور ونتعرّف على الخطوات
ال�سابقة ،ال�شكل (.)30

ال�شكل ()30
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فهر�س الأ�شكال
م
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مراجع المجاالت للف�صل الدرا�سي الأول
المراجع العربية:

� -1أبو الخير ،جمال2000 ،م ،تاريخ التربية الفنية ،ال�شركة الم�صرية ،القاهرة ،جمهورية م�صر العربية.
 -2المفتي� ،أحمد1412 ،هـ ،فنون الر�سم والتلوين ،دار دم�شق ،الجمهورية العربية ال�سورية.
 -3المفتي� ،أحمد1419 ،هـ ،فن �صناعة الخزف ،دار طارق بن زياد ،الجمهورية العربية ال�سورية.
 -4بهن�سي ،عفيف1995 ،م ،معجم العمارة والفن ،مكتبة لبنان نا�شرون.
 -5ح�سن ،محمد ،زكي ،فنون الإ�سالم ،دار الرائد العربي ،القاهرة ،بيروت.
 -6ريا�ض ،عبد الفتاح1973 ،م ،التكوين في الفنون الت�شكيلية ،دار النه�ضة ،القاهرة ،جمهورية م�صر العربية.
 -7عالم ،نعمت� ،إ�سماعيل1989 ،م ،فنون ال�شرق الأو�سط في الع�صور الإ�سالمية ،دار المعارف ،القاهرة،
جمهورية م�صر العربية ،ط.4
 -8عالم ،نعمت� ،إ�سماعيل1992 ،م ،فنون ال�شرق الأو�سط والعالم القديم ،دار المعارف ،القاهرة،جمهورية
م�صر العربية ،ط.6
 -9طالو ،محي الدين1993 ،م ،الر�سم واللون ،دار دم�شق للن�شر والتوزيع والطباعة ،الجمهورية العربية ال�سورية.
 -10طالو ،محي الدين1995 ،م ،اللون علم وفن ،دار دم�شق للن�شر والتوزيع والطباعة ،الجمهورية العربية ال�سورية.
 -11طالو ،محي الدين ،اليد المبدعة ،دار دم�شق للن�شر والتوزيع والطباعة ،الجمهورية العربية ال�سورية.
 -12كيوان ،عبدو2000 ،م� ،أ�صول الر�سم والتلوين ،دار مكتبة الهالل ،القاهرة ،جمهورية م�صر العربية.
 -13كيوان ،عبدو1995 ،م ،الر�سم بالبا�ستيل ،دار مكتبة الهالل ،القاهرة ،جمهورية م�صر العربية.
 -14كيوان ،عبدو1995 ،م ،الر�سم بالجوا�ش ،دار مكتبة الهالل ،القاهرة ،جمهورية م�صر العربية.
 -15كيوان ،عبدو2000،م  ،مبادئ الر�سم والتلوين ،دار مكتبة الهالل ،القاهرة ،جمهورية م�صر العربية.
 -16محمد عارف ،1985 ،فن الر�سم اليدوي ،م�ؤ�س�سة المعاهد الفنية.
 -17المهدي ،عنايات1989 ،م ،فن الر�سم والطباعة على القما�ش ،مكتبة ابن �سينا.
 -18المهدي ،عنايات1993 ،م ،فن الر�سم ،مكتبة ابن �سينا.
 -19المهدي ،عنايات ،فن �صناعة الخزف ،مكتبة ابن �سينا.
 -20موفق ،الظالل والأ�ضواء ،المكتبة الحديثة للطباعة.
 -21فار�س� ،شم�س الدين1980،م ،تاريخ الفن القديم ،دار المعرفة.
 -22فليك�س �ستون� ،سل�سلة كيف ولماذا� ،أر�ضنا ،دار ال�شرق.

المو�سوعات والمعاجم:

 -1دار الر�شيد ،الخزف والفخار1969 ،م ،ق�سم الت�أليف والترجمة ،دار الراتب الجامعية.
� -2شاهين ،نقوال ،المو�سوعة العلمية المي�سرة بالألوان وال�صور التو�ضيحية ،مكتبة لبنان ،ط.2
 -3مطلق ،البير2000 ،م ،مو�سوعة المعارف الم�صورة ،مكتبة لبنان نا�شرون ،بيروت ،لبنان.
 -4مطلق ،البير2001 ،م ،مو�سوعة عالمنا ،مكتبة لبنان نا�شرون ،بيروت ،لبنان.
 -5مدبك ،ج1996 ،م ،مو�سوعة الفنون الت�شكيلية.
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. المو�سوعة العربية العالمية،م1966 ، م�ؤ�س�سة �أعمال المو�سوعة للن�شر والتوزيع-6
. الجزء الخام�س، المو�سوعة العربية العالمية،م1966 ، م�ؤ�س�سة �أعمال المو�سوعة للن�شر والتوزيع-7
 المديرية العامة للمناهج وتقنيات، الحرف التقليدية، المديرية العامة للمناهج، وزارة التربية والتعليم-8
. الوحدات التدريبية في التربية الفنية، وزارة التربية والتعليم، المملكة الأردنية،التعلّم

:المراجع الأجنبية

- things tomake and do.
- Brommer. G. F 1978 . Exploring Drawing – Dawis Publications, INC.
Worcester, Massac- huse. U.S.A.
- Ceramic Review-Special Loots Issue-July August-1986.
- Cezanne – Text by Pamelapritzker.
- Drawing Flowers – Margaret Stevens-U.S.A – New Jersey 2004.
- Htm9http://members. aol. com/ukpetd/trad.
- Lowenfeld Brittaion 1966 Creative and mental growth. sixth. ed. New York،
jhon eiley and son.
- Selected Works of Vadoud Moazzen
- Step – by – Step – Fabric paiting.
- Summer Sweets -By- Brenda Heels Tustin.
- The Art of Arabian Costume – Heather Colyer Ross.
- The Drawing Course- Angela Gair 2002.
- The Fundamentals of The Drawing Still Life- Barring ton Barber Capella.
- The great rigami book/zulal ayture-scheele. sterling publishing co. inc. new york.
- The Instantartis- Collins and Brown.
- Working With Clay- Susan Peterson-Published1998 Laurence.

:المواقع الإلكترونية

- WWW.chinatoday.com.
- WWW.cs.uu.nl/~hansb/d.origami/traditional/boat.html.
- WWW.balagh.com/moose/garb/rm.
- WWW.chinatody.org.cn/arabic.
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