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 :     Subjectالموضوع 
 .) الزنجيل ( الزخرفية الحصيرية واألطر تصميم األشرطةكيفية       

 :     Level  Study ستوى الدراسيالم
 .الزخرفة اليندسيةـ قسم الخط العربي والزخرفة ـ مادة  الثانيةالمرحمة      

 ترتيب المحاضرة :
 ـ الفصل األول . الحادي عشراألسبوع      

 :   General Aimالعام  الهدف
 والألطر في تصميم وتنفيذ األشرطةتنمية قدرات الطالب الفنية إلكسابو ميارة      

 .الزخرفية الحصيرية بأنواعيا 
 :   Special Aimالهدف الخاص 

  من خالل  الحصيرية واألطر تصميم األشرطة الزخرفيةتعمم الطالب أسس ومبادئ . 1
 .التقسيمات المساحية    
   الزخرفية الحصيرية في الموحات الخطية ) جامعة  واألطر ما ىي أىمية األشرطةـ 2
 . الخطوط , المحية النبوية , الرقاع (   
 خرفية الحصيرية .ز ال واألطر . التعريف بعناصر األشرطة3
 الزخرفية الحصيرية . واألطر المعالجة المونية لألشرطةـ تعميم الطالب كيفية 4

 :   Behavior Aimي الهدف السموك
الشريط الزخرفي الحصيري  رسمتدريب الطالب عمى كيفية ىدف مياري من حيث      

 لألشرطة الزخرفية اليندسية الحصيرية وفق إعتبارات رياضية عبر التقسيم المساحي
 :The Method of Studyطريقة التدريس 

لتتجمى ج والصور عن عرض النماذ , فضالً عرض الموضوع ومناقشتو  عبر تتم     
وبعد ذلك يتم التطبيق  , بشكل تفصيمي الزخرفية الحصيريةواألطر فكرة بناء األشرطة 

 .العممي لممادة 
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 The education ways and Studyingالوسائل التعميمية ومستمزمات الدرس 

appliances    : 
 . اليندسي الرسم واتسبورة ـ أد .1
 . الموحات في الموظفة اليندسية الحصيرية طرواأل . نماذج األشكال لألشرطة2

 قدمةالم
الم في حضارات كانت الزخرفة اليندسية منسوبة الى الفنون السابقة قبل االس 

والشام وفارس وآسيا الصغرى أي في القرن الثاني قبل  وادي النيلو وادي الرافدين 
عمى ف الحصيرية الزخار عن , فضاًل  وزخارف الفسيفساء لميالد كالزخارف النجميةا

  .جدران المعابد والقصور 
زدان الوجود العماري اإلسالمي بمجموعة من التصاميم الزخرفية اليندسية والتي نفذت و  ا 

, التي تقوم عمى  (1, مثمما في الشكل ) بعناية , ومن بين ىذه التصاميم ىي الزخرفة الحصيرية
عتبارات عدة , لعل في طميعتيا إنيا تحتكم في  بنائيا العام والتفصيمي عمى عنصرين أسس وا 

 رئيسين , ىما : النقطة والخط المستقيم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1الشكل )                                    

وحدة أساسية نقوم برسميا ) نقطة شروع (  الزخرفية واألطر األشرطةتعد إذ 
نا في النياية الى وتمرير منظومة التكرار عمى باقي المساحة بحركة تتابعية توصم
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دون توقف حركة التسمسل  وضع اخر وحدة تصطف وتالصق اول وحدة ترتبط بيا
 . المتوالية عند نقطة الشروع واستمراريتو لما يمييا نتيجة ) الترابط البنائي( بين االجزاء

ن األشرطةو  زخارف ذات طابع  بوصفيا )الضفائر( الزخرفية الحصيرية واألطر ا 
المستقيمات بشكل أفقي وعمودي مائل بما نظيم وترتيب النقط و تتشكل من تىندسي 

 – ) الزخرفييشبو نسيج الحصير , وتكون عمى ىيئة أشرطة أما أن تأطر المنجز 
 , )أشرطة( عبر إحاطتو أو من خالل تقسيم الفضاء الداخمي لتصميم المنجزخطي( 

 : الزخرفية عمى النحو األتيواألطر ويمكن إيجاز أىمية األشرطة 
تضمين األشرطة الزخرفية جانب شكمي يعكس حال جمالي لمكوناتو  .1

الستجالب تكامالت يعضد  المتسقة مع باقي مكنونات المنجز الزخرفي
 . بعضيا بعضًا في بنية واحدة

يؤدي االنتشار ادائيًا الى ليا أىمية تصميمية عبر إشغاليا لفضاء المنجز  .2
حي ألجزاء المتكون العام من خالل سد االشغال المسا الفعل التنظيم

حداث بنية تامة مكتفية تكوينياً    . زخرفيًا وا 

اإلغالق الفضائي لييئة وقياس المساحات المراد اشغاليا زخرفيًا مظير  .3
من مظاىر اإلكتمال ) األغالق الشكمي (, فالفضاء المشروط بأبعاد 

, يحيالنا الى تنظيمات تصميمية  وضبط محكم ىندسيًا ومنتظم شكمياً 
 تسيم في فصل الكتل النصية عن الكتل الزخرفية .

أن من غائية األشرطة الزخرفية التنظيم البنائي لبنية التصميم الكمي  عبر  .4
 تقسيماتو لمفضائات المنجز المراد شغاليا بالكتل النصية أو الزخرفية . 

 وتتنوع األشرطة الزخرفية الحصيرية من الناحية الشكمية حسب عدد النقاط , فضالً 
 , فيناك جممة من األشكال يمكن إجازىا بما يأتي : وطبالخط طريقة إتصال النقط

, مثمما في  األشرطة الزخرفية الحصيرية )الزنجيل( ذات النقطتين بنقطة .1
 : (2الشكل)
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 (2الشكل )                              
األشرطة الزخرفية الحصيرية ذات ثالثة نقاط بنقطتين , مثمما موضح في  .2

 ( عبر تنوع األتصال بين العناصر .3الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 (3الشكل )                              
 :  العرض التطبيقي لممحاضرة العممية 

  التصميم الزخرفي أواًل : أدوات 
الواجب توفرىا قبل  الزخرفي التصميم عمى أدواتيقوم التدريسي بتعريف الطالب      
حسن استخداميا مما يساعد الطالب تصف بمقومات فنية تحتاج , كونيا ت بالتنفيذالبدء 

, ولذا يحث  تصميم األشرطة واألطر الزخرفية اليندسية بصورة صحيحةعمى كيفية 
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بيا , كونيا  البالغ واالىتمام التصميمي الزخرفيالتدريسي الطمبة عمى االعتناء بأدوات 
 .تعد إعتبار ميم من األعتبارات التي توصمنا الى تحقيق التصميم الناجح 

 وىي كما يأتي :
تعميم الطالب بأنواع األقالم المستخدمة في التصميم الزخرفي ) أقالم  القمم : .1

( وكيفية التعامل معيا والطرمة والفرش ( rotringالرصاص وأقالم التحبير )
 كاًل حسب نوعو . بصورة صحيحة

في التموين , وغالبًا ما تكون ألوان ذات  ةالتي تستخدمتتعد األلوان  األلوان : .2
وسط مائي مثمما في ألوان البوستر واألكريميك واألحبار , فضاًل عن الصبغات 

 الذىبية والفضية .

يستخدم الورق العادي لمتمرين , فيما يفضل الورق المقوى والخشب  الورق : .3
 ) الفايبر( أو الورق المقير خاص بالزخرفة في إنجاز الموحات . المضغوط

 ( الحصيرية رسم األشرطةثانيا : الدراسة العممية ) 
, بيدف تعميم الطالب عمى  برسم األشرطة الزخرفية الحصيريةيقوم التدريسي      

 الجمالية بقيميااإللمام األشرطة الزخرفية الحصيرية وطريقة إنشائيا و كيفية التعامل مع 
 .  التصميم الزخرفيفي ضوء أسس ومبادئ 

 من خاللتفصيميا عمى السبورة ويتم  ُترسْم األشرطة الزخرفية الحصيرية
عبر تنظيم  توضيح أنواعيا عبر أساليب إنشائيا من تقسيمات مساحية وطرق تكرارىا

 . (4مثمما موضح في الشكل ) , مواضع النقط وكيفيت إتصاليا
 
 
   

 
 

 
 
 (4الشكل )                        
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سم( ونوزع النقاط بطريقة نقطتين ثم بعد  5,5إذ نقوم برسم شريط سمكو ) 
سم( نقطة ونكرر ىذه العممية لنياية الشريط ثم نوصل النقطة بالخط 5,25مسافة )

بطريقة مائمة مرة الى اليسار ومرة الى اليمين الى نياية الشرط , مثمما موضح في 
 .( 5الشكل )

 
 
 
 

  
 
 (       5الشكل )                                     
 

سم( ونوزع النقاط  1أما بالنسبة الى النوع الثاني فنقوم برسم شريط سمكو ) 
سم( نقطتان ونكرر ىذه العممية لنياية الشريط 5,25بطريقة ثالثة نقاط ثم بعد مسافة )

الى اليمين الى نياية  والثانيةلى اليسار ثم نوصل النقطة بالخط بطريقة مائمة مرة ا
 ( .6الشرط , مثمما موضح في الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 (6الشكل )                                     
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 : Summeryالخالصة 
من أىم مكمالت البنية  )الضفائر( واألطر الزخرفية الحصيرية ةاألشرطتعد 

السيما في مادة , ي أغمب المنجزات الزخرفية التصميمية الزخرفية وتكاد تتواجد ف
, مصف الرابع , وتحتاج الى دقة في التنفيذ وميارة والنظافة في العمل التخرج لمشروع 

كما تعالج لونيًا من خالل إختيار لون فاتحة لألرضية والنقاط والخطوط بالقيمة المونية 
لقياس الشريط  2/1يما , وتضاف شرطين خارجيين من األعمى واألسفل قياسالسوداء 

    .الحصيري ويعالج لونيًا بالصبغة الذىبية أو الفضية 
 : Feed backالتغذية الراجعة  
 حول الدرس عمى الطمبة ومناقشتيا . األسئمةيتم طرح 

  وثالثةتصنيف األشرطة واألطر الزخرفة الحصيرية النقطيتين بنقط ىي الفائدة  ـ ما1
 نقاط بنقطتين .  
 تنفيذ األشرطة الحصيرية بخطوط مزدوجة .ن ـ ىل يمك2
عطائيا األىمية البالغةما ىو اليدف من االىتمام ـ 3  . بأدوات التصميم الزخرفي وا 

 :Class Workالواجب الصفي 
 . تكميف الطمبة بتنفيذ األشرطة الزخرفية الحصيرية بنوعييا     

 : Home Workالواجب البيتي 
بنوعييا , فضاًل عن المعالجتيا  زخرفية الحصيرية كاممةكميف الطمبة بتنفيذ األطر ال

  لونيًا , وتصميم , إتصاالت أخرى .
 ادرــــالمص

        يية : األسس الفنية لمزخارف الجدارية في المدرسة المستنصرية, عبد الرضا ب داودـ 1
 م.1191, رسالة غير منشورة , كمية الفنون الجميمة , جامعة بغداد ,   
 ,  دمشق ,  فن الخط العربي في الزخارف الهندسية االسالمية :فتي , احمد المـ 2
 . م1111,  دار دمشق لمنشر والتوزيع والطباعة   
 
 
 


