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 االهـــــــــــــــــــداء
 

   بدأنا بأكثر من ید وقاسینا أكثر من هم وعانینا الكثیر من
 

  الصعوبات وها نحن الیوم والحمد هللا نطوي سهر اللیالي
 

  وتعب اإلیام وخالصة مشوارنا بین دفتي هذا البحث
 

  المتواضع. إلى منارة العلم واإلمام المصطفى إلى األمي
 

  الذي علم المتعلمین إلى سید الخلق إلى رسولنا الكریم
 

  سیدنا محمد صلى اهللا علیه وسلم. إلى الینبوع الذي ال
 

  یمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من
 

 قلبها إلى والدتي العزیزة.
 
 

 

  شكر وعرفان



 
 أشكر اهللا عز وجل أوال الذي وفقني في انجاز هذا

 

  البحث المتواضع ثم نتوجه بالشكر والتقدیر الى االستاذ

 

  الفاضل  (كنعان غضبان )  ثم نتوجه بالشكر الخاص الى

 

  جمیع األساتذة الكرام وكل من ساعدني من قریب او بعید

 

 في إنجاز هذا البحث.

 

 دون أن أنسى والدي الكریمین

 

 

 



 ملخص البحث
مادة في النحاس على للطرق الفني (التصمیم الموسوم البحث           تناول

 األشغال الیدویة .(الخط الكوفي انموذجًا).

    وقد تلخصت مشكلة البحث الحالي بالسؤال اآلتي :
.(الخط الیدویة األشغال مادة في النحاس على للطرق الفني (التصمیم )           
ِ الفصل فصول:اهتم أستت في البحث جاء وقد ) انموذجًا). )            الكوفي
البحث مشكلة الحالي البحث شمل ،إذا للبحث المنهجي اإلطار           األول
قامت التي المصطلحات الباحثة حددت ،ثم الهدف         ،واألهمیة،
الفني،االشغال ب(التصمیم متمثلة البحث عنوان في والواردة         بتعرفیها
فقد النظري أالطار الكوفي).اما المحاس،الخط على        الیدویة،الطرق
الفني التصمیم عن مختصرة نبذة شمل األول مباحث ست           تضمن
على شمل قد الثالث الیدویة .والمبحث االشغال الثاني المبحث          وشمل
العربیة الفنون عن الخامس المبحث اما النحاس على          الطرق
بینما العربیة الخطوط  على شمل فقد السادس المبحث اما           االسالمیة
فقد الثالث الفصل أما  الكوفي الخط على الخامس المبحث            شمل
،وعینة البحث (منهج من كل شمل واجراءاته البحث منهجیة           تضمن
(النتائج تضمن فقد الرابع الفصل )أما البحث،واألداة ،ومجتمع          البحث

 ،االستنتاجات،التوصیات ،المقترحات)

 د

 



 

Research Summary 
 

The research dealt with the tagged (artistic design of the          
methods on copper in handicrafts. (Kufic calligraphy as        

.(an example 

The current research problem is summarized with the          
:following question 

The technical design of the methods on copper in the))          
material of handicrafts. (Kufic calligraphy as an       
example)) (The research came in Astat chapters: The        
first chapter concerned the methodological framework of       
the research, if the current research included the        
research problem, importance, purpose, then the      
researcher defined the terms that She defined it and it is           
mentioned in the research title represented by (artistic        
design, handicrafts, methods on copper, kufic script).As       
for the fifth topic on Arab Islamic arts, the sixth topic was            
included on Arabic fonts, while the fifth topic included on          
the Kufic script, while the third chapter included the         
research methodology and procedures included both      
(research methodology, research sample, research     
community, and tool), while the fourth chapter included        

((Findings, conclusions, recommendations, proposals 
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 الفصل األول

 
 مشكلة البحث :

 
  لقد كانت الخامة مصدر من أهم المصادر التي اعتمد علیها الفنان في تنفیذ أعماله الفنیة ،

تناسبها حیث من الخامات من غیرها عن تمیزها التي خصوصیتها خامة لكل أن عرف                ُفقد

االخرى وصفاتها السطحیة وقیمتها طبیعتها توحي فقد ، بتنفیذه الفنان یقوم الذي العمل               وطبیعة

الفني التعبیر وسائل إحدى تعد الفني،إذ العمل بناء في المختلفة الفنیة االبتكارات من العدید                إلى

في والتجریب الممارسة أكبر فرص للفنان یوفر وتنوعها تعددها أن كما ، الوظیفي               واإلنتاج

عصر عند الخامة نوع یقف فلم الحر. والتعبیر الفنیة الرؤیة اتساع عن فضال ، شتى                 مجاالت

بل الفنان، إلهام مصادر من ابداعه مصدر العصور مر على نجدها ودائًما ، بعینه العصور                 من

الضیقة حدودها في الخامة استخدام على قاًصار یعد لم الخامة لمفهوم الجمالي الفكر تطور                إن

  ، بل تعدى بها ومن خاللها حاجز الحد الضیق في تناولها .

وفي ، فكره وفي ، أدواته في البحث دائم شخص الفنیة األشغال میدان في المبدع أن كما                   

األشغال إلى"أن الملیجي، یشیر ،إذ التقلیدي غیر التوظیف في الفكرة لتحقیق وذلك ،               خاماته

مباشرا ارتباطا - وعماًآل تفكرًا والتجدید باالبتكار ترتبط التي الفنون مجاالت أحد تعد               الفنیة

فیها یحتفظ یزال ال الذي حضارتنا في الوحید المیدان هو الفن كان وإذا عالیة، درجة                 وعلى

، المطلقة". (الملیجي القدرة هذه إیراد إلى تدفع الفنیة األشغال فان ، المطلقة القدرة               بطابع

 ١٩٨٤،ص٤٥)
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والذي ، الفني العمل إنتاج وحتى الفكرة مولد منذ الفنان مع حوار في تأتي الفنیة                 والمشغوالت

وعناصر البناء وعناصر ، األداء ومهارة ، التنفیذ وأدوات الخامة بین العالقة فیه               تتأصل

التقنیة عن فضال ، الفني العمل لمكونات المرئیة الطبیعة تحدد التي الفنیة والقیم               التعبیر

 المتصلة بعملیات التشكیل .

الخامة تناول لطریقة فهًما یتطلب النحاس خامة الخامات تولیف مجال في اإلبداع إن               

القدرة وكذلك ومزایاها خصائصها ومعرفة جمالیة قیم من تمتلكه وما ، التشكیلیة              وامكانیاتها

فكلها ، وطبیعتها تتالئم التي المناسبة والتقنیات بالوسائل علیها والسیطرة فیها التحكم              على

فنیة نماذج استحداث بمجال فاالهتمام المنطلق هذا ومن ، والتجریب البحث تستوجب              جوانب

بها تعنى التي االبداعیة المجاالت كأحد ووظیفي، جمالي جانب ذات أشكال ابتكار              تتطلب

واالكتشاف التجریب على المتعلمین قدرات تنمیة على الحث خالل من الفنیة التربیة              میادین

االشغال فنون في جدیدة مداخل إیجاد بهدف التعلیمیة المواقف في الممارسة على یقوم               الذي

عنصر وممارستها بها العمل یتطلب حیث ، التشكیلي الفن مجاالت إحدى تعد والتي               الیدویة

التعبیر في والطریقة األسلوب حیث من الفنیة والمواد العلمیة المواد بین الربط في               الخبرة

أهمیته نبعت هنا من ، الجیدة التشكیلیة الصیاغات االبتكاریة الحلول وإیجاد األفكار              وطرح

تعتمد مختلفة بمواد الفني للتعبیر فعال وحیز الفنیة التربیة میادین إلثراء تقلیدي غیر               كمدخل

باستخدام تشكیلها إعادة طریق عن المعادن ومنها المتوفرة البیئیة الخامات من االستفادة              على

في تطویرها وأسالیب الخامة خصائص دراسة بعد اإلبداعیة والمهارات والمعلومات            الخبرات

الفني. العمل مبدع إلیه یهدف الذي والمضمون الشكل لتأخذ إخراجها وتقنیات الفني              العمل

 (یوسف ، نهى محمود .٢٠٠٢،ص٦٧٢)

 

ومتشعب متسع مجال الفنیة الناحیة من المكملة الخامات وجملة النحاس مع التعامل مجال                فان

الممیز وشكله الخاص سحره للنحاس إن حیث تنفیذه في االبتكار أو عنه الحدیث ینقطع                واال
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وإعادة النحاس معدن من لالستفادة مقترحة رؤیة تقدیم إلى الباحثة تسعى لذا األداء، حیث                من

  صیاغته في بنائیة جدیدة تستند على أسس جمالیة وتصمیمیة إلنتاج أعمال نحاسیة

البحث مشكلة تؤطر التي التساؤالت بعض إثارة على یبعث ما وهو النحاس من فنیة                اعمال

 الحالي والحاجة المنطقیة ألقامتها وهي:

 

التصمیم هو ما التساؤل عن اإلجابة خالل من الحالي البحث مشكلة نشأت فقد هنا :ومن                 

 الفني الطرق على النحاس في مادة األشغال الیدویة.(الخط الكوفي انموذجًا).
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 أهمیة البحث :
 

نتاجاتهم في المستخدمة للمواد والتربویة الجمالیة القیم على للتأكید الفنیة التربیة قسم یفید -١              
  الفنیة.

استخدام إعادة خالل من البیئة على والحفاظ التربویة المفاهیم لغرس الثانویة مدرس یفید -٢              
  الخامات والمواد المستهلكة من قبل الطالب بتشكیل وتكوین أعمال فنیة مبتكرة وجمیلة.

كأجزاء وإدخالها مختلفة، ومواد خامات، بتجمیع تعنى جمالیة دراسة الحالي البحث یؤسس -٣             
 مكملة للعمل الفني.

والباحثین، والجمالیة، الفنیة، االهتمامات ذوي یفید متواضعًا علمیًا جهدًا البحث یمثل -٤            
 والمختصین في المجاالت التشكیلیة والتصمیمیة.

  ٥- یرفد المكتبات العامة والمتخصصة بجهد علمي متواضع، ضمن مساحة التشكیل المعاصر.

 أهداف البحث:یهدف البحث الحالي إلى:

الكوفي الیدویة.(الخط األشغال مادة في النحاس على الطرق الفني التصمیم عن             الكشف
 انموذجًا).

 

 حدود البحث:  یتحدد البحث الحالي باآلتي:
الدراسة الفنیة/ التربیة قسم في الرابعة المرحلة طلبة نتاجات الموضوعیة:- الحدود -١            

 الصباحیة.
 ٢- الحدود الزمانیة:- العام الدراسي( 2018/2019. )

 ٣- الحدود المكانیة:-  قسم التربیة الفنیة /كلیة الفنون الجمیلة/ جامعة بغداد.
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 مصطلحات البحث:-
 

(The Art of Design) ١- التصمیم الفني 
 ورد عند :( عایدة خطاب،٢٠٠٤،ص ١١) بانة

العمل عناصر من بعض إلى الفن من النوع هذا ویستند التشكیلیة، الفنون أشكال أحد هو                 
واقعیُة لجعلها لها وتنمیق األفكار لصیاغة إعادة أّنه عنه ومعروف جمیعها، ولیس              الفني،
أن المتوقع للشكل مبدئي تصور وعمل لتنفیذها، الفكرة نواحي جمیع إلى والنظر              ومطبقُة،
للوصول الفكرة، تنفیذ على تؤثر أن یمكن التي بالظروف االهتمام مع الواقع، في علیه                تكون

 في النهایة إلى تكوین ابتكارات جدیدة وجمیلة.
 

 التعریف اإلجرائي  للتصمیم الفني :-
الفنیة األعمال في العمل عناصر بعض استثمار یتم حیث التشكیلیة، الفنون أهم من واحد                وهو
العناصر من عدد تجاهل ویتم والكتلة، واللون، الفراغ، مثل الفنون، من النوع هذا               من

 األخرى، وذلك من أجل تحقیق األهداف التي یطمح ذلك الفن للوصول إلیه.
 
 

(Roads on copper) ٢- الطرق على النحاس 
 وردة عند: ( منى كمال العیسوى (٢٠٠٨))بأنها

أروع من یعد الذي اإلسالمي الفن من جزء تعتبر حرفة وهو الشرقیة الفنون أبرز من                  فن
في میجو جاستون الفرنسي الكاتب بقول ذلك علي ندلل أن ویكفي البشریة، عرفتها التي                الفنون
في تتجلى التي العبقریة یضاهي ما فنونها في األمم من أمة تأت "لم اإلسالمي": "الفن                 كتابه

 الفن الزخرفي اإلسالمي".
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 التعریف اإلجرائي الطرق على النحاس :-

بالطرق وذلك علیها والنقش وزخرفتها أنواعها اختالف على المعادن تشكیل طرق أحد              هو
األمام من علیها الطرق أو بارزة االجزاء هذه لتصبح الخلف من الشكل اجزاء بعض                على

 لتصبح غائرة.
 
 

(Manual work) ٣- األشغال الیدویة  
 وردة عند  (روبرتسون، ١٩٦٤ ،ص١٥) بأنها

 " تتضمن فكرة العمل بمهارة االستعانة بالخدمات"
 وردة عند(الحجاج، ١٩٨٦ ،ص٥)بأنها

 "ا وسیلة التربیة العملیة التي تعود المتعلمین على االبتكار وتتمیز بتعدد واختالف
 خاماتها التي تساعد على تكوین اتجاه عام نحو فهم قیم األشیاء من الناحیة

 الوجدانیة".
 أما التعریف اإلجرائي لها  " تعتبر األشغال الفنیة أحد البنود الرئیسة في مجال

 التربیة الفنیة ففیها یتعلم الفرد بعض المهارات والخبرات والمعلومات نتیجة استخدام
 خامات متنوعة ومن جانب آخر تنمو لدیه قدرات وترهف حواسه نتیجة تفاعله

 وتأمله وتذوقه للخامات المتنوعة .
 

(koufi font)٤- الخط الكوفي 
 ورد عند ( أحمد شوحان،٢٠٠١،ص٥٠)بأنه

كان الذي األنباط) (نسبة النبطي الخط من مشتق وهو الخطوط أقدم من الكوفي الخط                یعتبر
أهل عن واألنبار الحیرة أهل اشتقت وقد حوران، وجبال العربیة الجزیرة شمال في               متداواًل
وألن العربي، الوطن أنحاء سائر إلى انتشرمنها حیث الكوفي( بـ)الخط بعد فیما وسمي               العراق،
الخامس القرن حتى قرون خمسة المصاحف به كتبت وقد البدء. في ورعته تبّنته قد                الكوفة

 الهجري، حین نافسته الخطوط األخرى الثلث والنسخ وغیرهما.
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 التعریف اإلجرائي للخط الكوفي:
الكتابات بحسب العربیة اللغة به ظهرت شكلي مظهر وأول العربیة، الخطوط انواع اول               هو
وكتابة م) ٥١٢ (زید وكتابة ( ٣٢٨م (النمارة وكتابة ٢٥٠م) الجمال (ام كتابـات مثـل                العربیة
األولى بدایاته وكانت القدیمة، العربیة الخطوط انواع من نوع الكوفي والخط م) ٥٦٨               (حران
الكتابة مجال في استعماله وتم العراق، في الكوفة مدینة في ذلك وكان اإلسالم، ظهور                مع
جمیع كتابة في استعماله إلى باإلضافة خاص، بشكل الكریم القرآن كتابة وفي عام،               بشكل

 المصاحف التي تم نسخها، وكان ذلك قبل القرن الرابع الحجري.
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  الفصل األول
 
 
 

  المبحث األول : نبذة مختصرة عن التصمیم الفني
 المبحث الثاني : األشغال الیدویة

 المبحث الثالث: الطرق على النحاس
 المبحث الرابع : الفنون العربیة اإلسالمیة

 المبحث الخامس : الخطوط العربیة
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري
 المبحث األول

 
 نبذة مختصرة عن  التصمیم الفني :

 
 ما هو التصمیم الفني:

 
ابتكار هو التشكیلیة الفنون في التصمیم من نقصد إننا ض؟ ونافعة ممتعة و جمیلة أشیاء                 إبداع
الخزف، المعادن، الطباعة، النسیج، الحرف إحدى إنتاج في التصمیم ذلك في بما              اإلنسان

 النحت، األشغال الیدویة .......الخ )
 

من حرفیة لیست بطریقة وانشائیه ما شئ شكل لتخطیط الكاملة العملیة تلك هو الفني                التصمیم
وهذا ، أیضا النفس إلي والفرحة السرور تجلب ولكنها ، فحسب النفعیة أو الوظیفیة                الناحیة

 إشباع لحاجة اإلنسان نفعیا وجمالیا في وقت واحد .( اسماعیل شوقي ، ١٩٩٩، ص١٣٢٠)
 

للشئ متماسك كل في الداخلیة األجزاء أو العناصر من مجموعة وتنسیق تنظیم هو               التصمیم
عدة أیضا وهناك واحد وقت في والذوقي الجمالي الجانب بین یجمعه الذي التناسق أي ،                 المنتج

 آراء حدیثة في معنى كلمة تصمیم وهي - :
 

 ١- التصمیم أكبر من التكوین، فهو یشمل وال یتغیر االتجاه الحدیث بأیة التزام لیكون دافعَا .
 ٢-التصمیم یتضمن بالضرورة التحریف للمنتج الطبیعي .

 
 ٣-تصمیم عمل إبداعي، أنه صنع شيء من الطبیعة ، ولیس مجرد نقل منها .

 
الكبرى األهمیة له الذي هو ، للموضوع الواقعیة المادة لیست الحدیثة الصورة في التصمیم -٤               

. 
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هیكل لیس انه ، الصورة من مكان كل في ینفذ الذي الشيء هو الحدیثین الفنانین عند                  التصمیم
سواء. والجلد الشعر ، الدمویة واألوعیة والعروق الشرایین والدم اللحم ولكنه فحسب              الصورة

 ( جورج فالنا من ، ترجمة عادل المالح ، ١٩٦٢، ص ٣٤)
 

 أهمیة التصمیم  الفني:
 

، أساسیة إنسانیة سمة تعد النظام في الرغبة في ، إنسان لكل أساسي عمل الفني                 التصمیم
اإلنسان حاجات لتلبیة ، التصمیم من قدرا یتضمن إنما أعمال من اإلنسان به یقوم ما                 فمعظم
أمر عنها والتعبیر وجدانیة معان أو مادیة منتجات من والخاصة العامة حیاته في یحتاجها                التي
، والخاصة العامة اإلنسان احتیاجات تلبیة في اإلنسانیة الضروریة العناصر هذه ومن ،               حیوي
واألثاث العمارة لیشمل لإلنسان الحیاتیة الجوانب من كثیر في یدخل حیث التصمیم أهمیة               تنشأ

 والنسیج والخزف واإلعالم بكل أنواعه إلي غیر ذلك من المنتجات التي نحتاجها في حیاتنا .
 

 عناصر التصمیم الفني:
 

 من عناصر التصمیم والقوى الكامنة والحركیة في التصمیم :
،الخامات والغامق ،الفاتح والظالل ،الضوء ،المساحات،الفراغات،اللون ،الخطوط         (النقطة

 وملمسها ، حدود اإلطار).
  

  أسس التصمیم الفني :
 

،التكوین،السیادة، ،التوازن ،التنوع اللون في ،التوافق التباین التكوین،          اإلیقاع،التوافق.في
و رسم من التعلیمیة بالوسیلة یرتبط ذكره سبق ما كل التعلیمیة بالوسیلة التصمیم عالقة                الوحدة
وهي المصورة الرموز باب تحت تأتي التوضیحیة الرسوم ، عربیة وخطوط وتصمیم              تلوین
علمیة فكرة یوضح یجهز التوضیحي الرسم أن لنا ویتضح الهرم في األخیر قبل ما                القطاع

 محددة  (محمد علي السید ، ١٩٩٩،ص،١٧٦)
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  المبحث الثاني
 

   األشغال الیدویة :
 

یزاوله نشاط أقدم ویعد األرض وجه على اإلنسان استقرار بدایة مع الیدویة األشغال               بدایات
اإلنسان استعمل الحجري العصر ،ففي والمعیشة الحیاة ألغراض القدیمة العصور في             اإلنسان
األواني صناعة في استعمله الذي كالحجر حوله الموجودة والخامات اإلمكانات كل             القدیم
الحیوانات وجلود االخشاب خامات من الطبیعة في لما استغالله الصید وأدوات             الفخاریة
عند السنین آالف من براعمها تفتحت وقد الیومیة، حیاته متطلبات في یفید استعماال               وأصوافها
إشباع سبیل في نشأته منذ اإلنسان سار حیث والمغارات الكهوف تسكن التي الشعوب               اقدم
وتدفعه الطمأنینة وتوفیر حیاته شؤون تتعدى ال مشاغله وكانت میوله عن والتعبیر              رغبته

 دوافع الكفاح من أجل العیش والبقاء.  (طالو، محي الدین ،١٩٧٣، ص٩)
 

حافال یعتبر العراق ان التاریخ عبر الرافدین وادي حضارت تناولت التي المصادر              وتشیر
االعمال كانت عام وبشكل ، یدویة اعمال من یمیزها ما لها كان منطقه فكل الیدویة                 باألعمال
وحاجات والصید المطبخ بأدوات المتمثلة الیومیة اإلنسان حاجات سد منها الغایة بدائیة              الیدویة

 المنزل والنوم وغیرها.
بعض فیها تتوافر وكانت المدینة عن بعیدة الیدویة األعمال بها ظهرت التي المناطق               ولكون
، الحصائر بصنع تمیز العراق جنوب فمثال بدائیة كانت االعمال اغلب لذا الحضارة               أسباب
ادت حتى االهوار منطقة في االكواخ وبناء االرضیة المفروشات في رئیسیة مادة              لكونها

 الحاجة الى قیام الصانع بتطویر أعماله . (السامرائي ١٩٧٠ ص٥-٦)
 

بها دخلت التي البناء أمور وتطویر الیدویة األعمال مجال في الفنیة األمور بإدخال اإلنسان                بدأ
النساء بها اختصت والتي األقمشة صناعة وتطورت الملون والزجاج والنقوش            الفسیفساء
من الیدویة االعمال وتحولت النسج في األنوال استخدام شاع وقد الملونة االقمشة              وعرفت
انطالق نقطة شكلت الیدویة بالفنون االهتمام أن ، فني حس ذو متطور شكل الى البدائي                 شكلها
الفخاریة األواني من مجامیع لنا أوجد الذي المتمیز واإلنتاج واالبتكار اإلبداع مجال              في
أنه یعني وهذا المختلفة واألشكال والخطوط الزخارف بكثرة تتمیز التي المعدنیة             واالسلحة

 یوجد تواصل بین اإلنسان وبیئته التي یعیش فیها. (الحجاج وآخرون،١٩٧٠،ص )
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تطورهم و مخیلتهم وتنشیط وتفتحهم الطالب وعي من تزید وسیلة الیدویة األشغال              تعتبر
المجتمع حاجات لتلبیة توظیفه وكیفیة الحضاري الموروث من كثیرة أوجها یفهموا لكي              الذهني
ویصل الطالب منه یؤلف التي خاماتها في متعددة بأنها الیدویة االعمال وتمتاز ،               المعاصر
فیها تعلم وسائل كلها والصلصال والخشب والكرتون الورق كأستعمال االبتكار الى             بفكره
قادرین الطلبة لجعل خامات تطلب الیدویة األشغال فأن لذا االبتكار جانب الى التفكیر               المتعلم
عامة بصورة الیدویة لألشغال بالنسبة كبیرة اهمیة ذات الخامات فأن لذا االنجاز              على

 واألعمال الفنیة بصورة خاصة. (البسیوني،١٩٦٥،ص١٤٨)
 

  أهمیة األشغال الیدویة:-
 

إهماال المادة هذه إهمال یعد لذا للمتعلم تعلمها الواجب المهمة المواد من الیدویة األشغال                 مادة
التي الصفات بعض تنقصهم شبابا وتعد التعلیم أجواء على تهیمن النظریة الناحیة جعل               كامال
السدید- النظر - األصابع مرونة - الیدویة (المهارة ومنها الحرف وأصحاب الفنانون بها               یتمیز

 الدقة في العمل - الصبر- المثابرة - اإلرادة القویة ).
وتوفر المنهجیة الدروس باقي بین المدارس في االئقة مكانتها تحتل أن المادة لهذه یجب                لذلك
تحتاجه ما مع الحال هو كما تحتاجها التي والمناسبة الخاصة المواصفات ذات المشاغل               لها
أشكال وهناك . والفیزیاء العلوم ومختبرات الریاضیة التربیة األخرى الدراسیة            المواد

 وتصمیمات مختلفة لشكل التربیة الفنیة.
١٩٩٢،ص١٤٥ ، صادق ذكرها. ( كما الفنیة التربیة مشاغل في توافرها الواجب األمور             ومن

(١٤٦- 
 ١- مالئمة وسالمة المكان لعدد من المتعلمین وتوفر الشروط الصحیة فیه اإلضاءة والتهویة

 ٢- سهولة الوصول الى المكان دون مشقة وعناء.
المختلفة الفنیة النشاطات كافة لممارسة ومالئمته فیه والتبدیل التعدیل وسهولة المكان             ٣-مرونة

. 
للمواد قلق او ازعاج مصدر یكون ال بحیث الدراسیة الصفوف عن بعیدا المشغل یكون                ٤-أن

 الدراسیة االخرى.
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  أهداف األشغال الیدویة:-

 
حرفة صاحب او فنانا المتعلم جعل الى تهدف ال انه هو الیدویة لالشغال الرئیسي الهدف ان                  
مهارته وانماء المتعلم نفس في الكاملة الفنیة المواهب ایقاظ الى االولى بالدرجة تهدف               بل
االعمال بعض انجاز على والقدرة الیدوي للعمل والمحبة ، ونشاطا حیویة اكثر وتجعله               الیدویة
منهج في الالئق المكان الیدوي العمل یحتل أن یجب اختصاصا.لذلك تتطلب ال التي               البسیطة

 الدروس.  (دیب، ١٩٧٤، ص ٣٩١-٣٩٢)
 

 خامات وأدوات التربیة الفنیة واألشغال الیدویة:-
 

توفر عدم في كثرة صعوبات من الیدویة واألشغال الفنیة التربیة معلمي معظم یعاني               
التي الفنیة والخامات المواد ألن وذلك لدروسهم وأدوات مواد من الضروریة             المستلزمات
الخطة في تحقیقه المراد بالغرض یفي ال الذي النوع من مجانا الطالب على حالیا                توزع

 الدراسیة وال تساعد الطالب في الثانویة على تعبیره. (جودي،١٩٨١، ص١٨)
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 المبحث الثالث

 
 الطرق على النحاس :

 
 مقدمة مختصرة عن عنصر النحاس :

 
الســحب قابـل ي فلــزِّ أنــةعنصـر الجــامع المعــاني معجــم فــي النحــاس           ویعریـف
الكهربّیة الصناعات من العدید في ُیستعمل والكهرباء للحرارة جیِّــد ــل موصِّ ــرق،            والطَّ

  والحرارّیة والنحاس أحمر / أصفر.
إلـى قـل ما اللـون أحمـر معـدن أنـه : المعاصـر العربیـة اللغـة معاجم فى النحاس                ویعرف
) وغیرها. المطبخ وأدوات ـب واألنابی كاألسـالك كثیـرة أشیاء صناعة في یتخـذ ،               السـمرة
أكسید ثانى مثل الجویة بالعوامل یتأثر أنة "كما وبائعه. النحـاس ُ أنه ـ هواسـمَص ـاس)                 َنّح
مـن تزیـد التـى األحمـاض مـن طبقـة علیـة وتتكـون الحامضـیة الغـازات مـن وغیرة              الكربون
سـخن إذا ولكنـة یتأكسـد فإنـة النحـاس تسـخین تـم ذا وإ الجویـة التـأثیرات ضـد               مناعتـة
والطرق للسـحب قـابال طریـا یصـیر المـاء فـى لیبـرد یتـرك ثـم اإلحمـرار لدرجـة              وصـل

  والثني بسهولة. (محمد شفیق،١٩٦٥،ص١٨٢٦)
 

والطـرق للسـحب القابلـة اللینـة المعـادن أحـد یعتبـر النحـاس أن" خطـاب) (عایـدة             وتذكر
أكسـوجین مـع التفاعل طریق عن إبداعیة وتأثیرات مالمس عدة إعطائة إلى إضـافة              والتلمیـع
لتكــوین آخــرى معــادن مــع النحــاس یــدخل كمــا (الجنــزرة) بعملیـة یسـمى فیمـا             الهـواء
تستخدم والتى البرونز سبیكة على للحصول القصــدیر مــع إندماجــة مثــل خاصــة             ســبائك
فـى النحـاس أسـتخدم ،وقـد آخـرى معـادن مـع إمتزاجة إلى إضافة الشعبیة الحلى صناعة               فى
ثم ، تالیة مصریة عهـود فـى طـوع ثـم البـدارى فتـرة فـى الزمـان قـدیم منـذ الحلـى                 صـناعة
أن إال اآلن حتـى الشـعبیة الحلـى فـى النحـاس وأسـتخدم والقبطـى، الرومـانى العصـر              فـى

 أكثـرة یطلـى بطبقـة مـن الـذهب لوقایتـة وإ عطائــة المظهـر الـذهبى".
منهــا یصنع التـى المــادة فهــو العصــور مــر علـى كبیـرة أهمیـة النحـاس معـدن وكـان               

 المشغوالت النحاسیة وأدوات الحیــاة الیومیة. (عائدة خطاب ، ٢٠٠٤،ص٢٤)
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الشـعبیة الحیـاة فـى المادیـة الثقافـة فـى سـهاماتة وإ النحـاس معـدن عـن ( كامـل               وتـذكر(منـى
وبقوة معا وصالبتة بلیونتة یتمیز والذى الطبیعیة العوامل بفعل تكون الذى المعدن هــذا إن "               
بفنـون اإلنسـانى التـراث فـى أسـهم للـزمن مقاومتـة عـن فضـال نقاءة وشدة             تماسكة
مـــر علــى الشـــعبیة للثقافــة المادیـــة التجلیــات بمثابـة كانـت التـى المعدنیـة            المشـغوالت
المعدنیــة المشـغوالت فنـــون ألن هـــذا فــى إســـتثناء مصــر تكـــن ولــم            العصـــور
أیامنا حتـى الفراعنـة أیـام منـذ الشـعبیة الثقافـة فـى مكانتهـا لهـا خاصـة منهـا              والنحاسـیة

 هذة" (منى كامل العسوى ،٢٠٠٨،ص٨٩)
 
 

 المالمح التاریخیة للمشغوالت النحاسیة :
 

التاریخ عصور بعض إن بل ، القدم فى موغلة عصور إلى للمعادن اإلنسان إستخدام                یرجع
استخدمها التي المعادن وأقدم أهم من النحاس كان وربما المعادن بعض إلى نسبت قد                اإلنسانى
العملة فى ، المعبد وفى العمل ،فى السوق وفي البیت في وسلما حربا الیومیة حیاتهم في                  البشر
والنوم اإلضاءة لوازم وفى الشراب، وأكواب الطعام وأدوات الزینة وأدوات            واألسلحة

 والعبادة.... وما إلى ذلك"
اإلنسان اكتشفه فقد األرض سطح من قریب عمق على الطبیعة فى وجد النحاس معدن                وألن
أن العلماء ویرجح تاریخه من باكرة فترة في المعادن اإلنسان اكتشف "فقد بسهولة               القدیم
الطبیعة في یوجد ألنه اكتشافه یسهل معدن فهو ، اإلنسان عرفها التي المعادن أول                النحاس
یحتاج ال رخو معدن ،والنحاس الشكل مكعبة النحاس وبلورات منتظمة غیر كتل شكل               على
اللون أحمر یكون الشوائب من الخالى النقى النحاس وتشكیله صهره عالیة حرارة درجة               إلى
وتحویله تشكیلة سهولة فى النحاس معدن خصائص ساهمت ".وهكذا طرقة یسهل بحیث              لینا
النحاس على للحصول شیوعا الطرق أكثر "وكان الیومیة حیاته في اإلنسان استخدمها              أدوات
التاریخ" (منى قبل ما عصور فى وتطویره ابتكاره تم أسلوب وهو المعادن صهر هو الخام                من

 كمال العیسوى ،٢٠٠٨،ص٩٠)
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 الطرق على النحاس في العهد الفرعوني:-

 
األدوات من العدید منه وصنع النحاس معدن القدم منذ القدیمة مصر عرفت              وقد
مادتها النحاس كان التي األدوات من الكثیر ضمت مقابرهم أن "إذ یدوي              بشكل
تركة ما فإن یدوی یتم كان وتشكیلة وسحبه النحاس طرق أن من الرغم وعلى                الخام

 المصریون القدماء كان یحمل نقوشا مدهشة تدل على دقة الصنع"
 .(عایدة خطاب ، ٢٠٠٤،ص٤٣).

 
   وهناك العید من أدوات الحیاة المصنوعة من معدن النحاس بدقة وإ تقان وإ بداع

عهد فى خاصة األسرات عصر "ففي القدماء المصریین مقابر في وجدت             حرفي
الذى الكنز العصر هذا نماذج أبرز ومن المعادن، صناعة ازدهرت الرابعة             األسرة
المحفظة حیث خوفو الملك والدة ( حرس (حتب الملكة مقبرة فى علیه عثر               الذى
الذهب من المصنوعة والزینة الغسیل وأدوات والخالخیل البسیط الزخرف           ذات

  والنحاس ،على أن هذه الدقة والروعة الحرفیة لم تكن قاصرة على أدوات
فى ولد قد أنه على داللة یعطي بما الوسطى الطبقة إلى امتدت بل والملكات                الملوك
ص ، أصالة والتجارى" (جمعیة اإلقتصادى اإلبداعي بمعناه حرفي نظام العصر           هذا

(١١ 
 

القدیم المصرى مع تاریخیة جذور ذات حرفة هي النحاس حرفة أن على هذا               ویدل
في إستعماله تم .و النحاسیة المشغوالت فى وأبدع النحاس معدن طوع             الذي
هاما دورًا النحاس ولعب مصر. في الجیزة أهرامات لبناء استخدمت التي             األزامیل
المحاصیل لحصاد المستخدمة والمعاول المجارف جمیع أن حیث أیضًا الزراعة            في
األسرات قبل ما عصر نهایة "وفى الوقت. ذلك في النحاس من مصنوعة              كانت
یأت ولم نفسه عن بها لیدافع النحاس من أسلحة القدیم المصرى متناول فى               أصبح
قوادهم ، ضخمة بلطة رؤوس المصرى استعمل حتى األولى األسرات            عصر
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هذه وكل واإلبریق الطست منزلیة وأدوات وحلي وحراب وخناجر وسكاكین            بمعاول
جزیرة شبه مناجم من النحاس یستخرجون المصریون وكان النحاس، من            كانت
من بالقرب أو األرض سطح على دائما ویكون الشرقیة والصحراء            سیناء

 السطح". (سلیم حسن،٢٠٠٠،ص ١٨١-١٨٧)
 

الجراحیة العملیات في أیضًا استخدامه تم حیث السالح على النحاس استخدامات تقتصر              ولم
في وحفظه الطعام صنع أدوات جمیع أن إلى باالضافة متعددة. طرق في المصریین قبل                من
إنتشار من تحد التي المعادن من ألنه وذلك النحاس من مصنوعة كانت القدیم               العصر
الصانع إبداع على آمون عنخ توت الملك مقبرة فى وجدت التى المشغوالت وتشهد               األمراض.
كبیر تغییر دونما العصور مر على النحاسیة األوانى صناعات استمرت "وقد القدیم              المصرى

  سواء فى وسائل الصناعة أو فى األسالیب الفنیة التشكیل والزخرفة"
 

مع مسبوكا أو خالصا كان سواء النحاس المصریون الحرفیون إستخدم البطالمة عصر              و"فى
حیاة عاشوا البطالمة ألن ذلك جذریة تاثیرات دونما الحرفة تقالید ستمرت وإ آخرى،               معادن
فى المصرى والذوق المصریة الثقافة على یذكر تأثیرا یتركوا فلم المصریین عن بعیدا               مغلقة

 تشغیل المعادن"" (منى كامل العسوى ،٢٠٠٨،ص٣١).
  

النحاسون بینهم ومن الحرفیین ولكن رومانیة والیة إلى مصر "تحولت الرومانى العصر              وفى
ودخلت المسیحیة إلى تحولت مصر كانت األثناء تلك وفى الرومان، تأثیر عن الناس أبعد                هم
واألشكال الموضوعات تسربت فقد المصرى الشعب بوعى ارتبطت جدیدة ثقافیة            عناصر
استخدم ، لذلك استثناء النحاس بینها ومن المعادن تشكیل یكن ولم المصرى الفن إلى                المسیحیة
فنون تطویر إلى األیقونات انتشار وأدى الكنائس، فى المستعملة األواني صناعة في              النحاس
(بالذخائر یعرف ما أن إذ تشكیلة في مختلفة وموضوعات عناصر ودخول النحاس              طرق
النحاس من إطار فى توضع كانت ومقتنیاتهم القدیسین بـ الخاصة األشیاء وهى              المقدسة)

 المطروق المفرغ. (منى كمال العیسوى ،٢٠٠٨،ص٣١-٣٢)
 

النحاس فأستخدم النحاس معدن من األدوات من المزید صناعة فى المصري الفنان               وتوسع
الشعائر في المناولة وكؤوس و المقدس القربان وأطباق والمباخر والقنادیل الصنادیق             لصناعة
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الجمیلة بالزخارف العصر ذلك من بقیت التي اآلثار كل تمیزت .و"قد وغیرها              المسیحیة
 المتقنة التى تصاهر فیها الفن الكالسیكي السابق مع فن صیاغة الحلي والمجوهرات.

 
 الطرق على النحاس في العهد الحدیث عند المصریین:-

 
الورش فى األجیال عبر تتوارث وزخرفتة النحاس صناعة حرفة الحدیث العصر فى              وظلت
المشغوالت ألروع بتصنیعها شتهرت وإ القاهرة وسط والجمالیة السلحدار وربع النحاسین             بحي
حیاة في كبیرة أهمیة للنحاس كانت فقد الشعبیة الحیاة فى كبیر دور لها كان التى                 النحاسیة
موقد و والهون الشاي وبراد الغسیل وطشت والصوانى األوانى منة وصنعت             المصریین،
المناسبات في یستعمل المسجد بقبة شبیه بغطاء الحجم كبیر إناء وهو (الطنجرة) و               الكیروسین
الحیاة فى إستخدمت التى الیومیة الحیاة أدوات من وغیرها الطعام فیه ویوضع              واألفراح

 الشعبیة. ومازالت بعض تلك الورش باقیة إلى الیوم.
 

 الطرق على النحاس في العهد اإلسالمي :-
 

في المسلم الفنان برع فقد النحاسیة المشغوالت إنتاج عصور أزهى من اإلسالمى العصر               یعد
اشتهر 1517)،حیث إلى 1250) الممالیك عصر فى وخاصة النحاسیة المشغوالت            إنتاج
المنشآت، من وغیرها والقصور والبیوت والمدارس كالمساجد المباني، تزیین على            اإلقبال
على النقش حرفة ازدهار إلى ذلك فأدى بالنقوش؛ المزینة األشیاء اقتناء على الناس               وأقبل
ولم كبیرا القدیم الموروث تأثیر كان الصناعات هذه تاریخ من األولى المراحل فى و                النحاس.
خاص إسالمي طابع ذات بهم خاصة راقیة فنیة أسالیب طوروا أن المسلمون الصناع               یلبث
الكلیة المعاني عن للتعبیر تجاه المسلم الفنان ولكن الكائنات تصویر كراهیة فكرة شاعت               "فقد
التي التصاویر تلك في األسماء زخرفة و تعبیریة قیم إلى الظاهریة األشكال تجرید خالل                من
 تركها الفنان المسلم على األواني النحاسیة التي وصلتنا .(ثروت عكاشة ،١٩٩٤،ص٩٠-٩٢)

 
 أنواع النحاس :

واحدًا، نوعًا لیس الحرفة هذة فى المستخدم النحاس أن الفتاح) عبد (سمیح الحرفي               ویذكر
األصفر هما فقط نوعان إال هناك یعد لم أنه إال واألحمر، واألبیض األصفر النحاس                فهناك
الشوائب عن بعیدًا لنقائه األغلى هو یعد األحمر النحاس لكن اآلن، بهما العمل ویكثر                واألحمر،
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بعض أن خاصة الشوائب من الخالي النحاس ویفضل ، لین ألنه بدقة علیه الحفر                والسهولة
یكون أنه إال وصهره، تسخینه طریق عن تصنیعه یعبدون و القدیم النحاس یجمعون               الناس
وفرده «درفلته» وتتم األرض، باطن من مستخلص فهو األحمر النحاس أما بالشوائب،              ملیئًا
في األخرى عن تختلف قطعة كل لذلك تتزاید النحاس أسعار فى ولذلك األصفر، النحاس                عكس

 تكلفتها وسعر بیعها.
  مراحل زخرفة المشغوالت النحاسیة:

 
مساواة بمعنى النحاس، قطعة بتقسیط ثم وتشكیلها صنعها یراد التي النحاس قطعة إختیار -              
بالرسم (الرسام) الفنان یقوم جیدا وتطویقها مسحها یتم ثم والسندان، بالمطرقة أجزائها              جمیع
والكتابات النقوش لرسم بخطط االستعانة الضروري من لیس و رصاص، قلم بواسطة              علیها
المرحلة - النحاس. قطعة على ونقشها وطرقها التصمیمات رسم دون یجی الحرفیین بعض               في
لعمل (الزنبة) مثل األقالم وتستخدم بالشاكوش علیه بالدق والنقش الطرق قلم یستخدم              التالیة
فوق صغیرة دوائر بعمل تقوم التى (الجوهریة) وأقالم النحاس قطعة على الرسم فى               النقاط
فى كما التفریغ بها یتم التي المقطع وأقالم الترمیل بها یتم التى الترمیل وأقالم النحاس                 قطع
بطریقة أو الحفر أو النقش او بالطرق النحاس قطعة زخرفة عملیة تتم و(٢) (١) رقم                 صورة

 التطعیم بالفضة وهي تتطلب مهارة وخبرة من الحرفیین.
 

 
 صوره رقم (١)الحرفي یقوم  بالطرق على إناء نحاسي یدوی مستخدما الشاكوش و القلم

 المدبب فى إحدى ورش مشغوالت النحاس.
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 صوره رقم (٢) صینیة نحاس فى مرحلة الطرق علیها بالخط الكوفي القطر حوالي 50 سم

 توجد فى إحدى ورش أشغال النحاس.
 

 العدد واألدوات المستخدمة فى حرفة الطرق على النحاس:
والمبرد فوالذیة حفر وأقالم خفیفة الحدیدیة ومطارق خشبیة منضدة : مثل تقلیدیة یدویة               أدوات
والتي والمنقلة والبرجل كالمثلث المعروفة الهندسیة واألدوات الحجم المتنوعة           واألزامیل
والملقاط والمقص اإلسالمي بالفن منها المرتبط السیما بدقة المختلفة األشكال رسم على              تساعده

 والسندان والكور واألحماض و تستخدم في التلوین.

 
  صورة رقم(٣) وعاء من النحاس مطروق علیة
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  المشاكل التي تواجه أصحاب مهنة الطرق والنقش على النحاس:-

 
یؤدى مما النحاسیة المشغوالت صناعة فى تستخدم التى الخام والمواد النحاس أسعار تزاید -١              

  لرفع سعر المنتج .
 

أیضا ذلك وأدى منها المادي العائد قلة نتیجة الحرفة هذه في العاملین من الكثیر تسرب -٢                
  لتغییر بعض الورش لنشاطها تعمل فى مجاالت آخرى.

 
عالیة جودة ذات لیست أنها ومع السعر قلیلة النحاسیة للمنتجات الصین من اإلستیراد -٣              
لقلة شرائها على الناس یقبل ذلك مع ولكن متقنة لیست والزخارف فترة بعد تمحى أن                 فاألول
زیادة نتیجة مرتفع السعر ولكن العالیة الجودة ذات العربیة النحاسیة بالمنتجات مقارنة              سعرها

  التكلف.
 

من أضعف مما للنحاس الكیمیائي الحفر على تعتمد أصبحت والورش المصانع بعض -٤             
حرف مزاولة إلى الیدویة الورش أصحاب ودفع الیدویة النحاس على النقش و الطرق               حرفة

  أخرى .
 

المشغوالت وممیزات االسالمي العربي الشعبى التراث منتج عن إعالنیة دعایة وجود عدم -٥             
كافیة عالنات وإ دعایة وجود وعدم العربي الوطن فى تنتج التى یدویا المزخرفة               النحاسیة

 عنها فى وسائل اإلعالم لتعریف الناس بها و بأماكن إنتاجها وتسویقها.
  

تعلمها فى للراغبین اإلسالمي العربي التراث فنون لتعلیم متخصصة مدارس وجود عدم -٦             
لیصبحوا متخصص فنى تعلیم تلقوا الذین المهرة الحرفیین من جدید جیل إلعداد األطفال               من
فى بدور ویقومون النحاس على الطرق فن ومنها اإلسالمي العربي التراث لفنون              منتجین
مصادر من أهم من یكون أن یمكن كمنتج وتطویرها االندثار من التراث فنون على                المحافظة

  الدخل القومى.
من الدخل لقلة دفعها منهم كثیر یستطیع ال التي بالضرائب النحاس ورش على الدولة تثقل -٧                

  حرفة الطرق على النحاس مما یترتب علیه ضغوط نفسیة ومالیة على الحرفیین.
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من وغیرها األلومنیوم األوانى ظهور بعد الناس حیاة في وظیفتها النحاسیة المنتجات فقدت -٨              
مما للزینة جمالي منتج إلى جمالى نفعى منتج من النحاسیة األواني وتحولت األخرى               المعادن
حى على المتوافدین السیاح قلة وكذلك المحلى السوق فى الشراء على اإلقبال لقلة               أدى

 الجمالیة.. (عایدة خطاب ، ٢٠٠٤،ص١٣٢)
 
 

 توصیات لتطویر حرفة الطرق على النحاس: -
 

علیه الحفاظ یجب إنسانیا تراثا اعتبرتها في الحرفة تلك أهمیة الیونسكو منظمة قّدرت -١              
إلى منتجاتهم تصدیر تیسیر للصناع العون ید تقدیم إلى العربیة الدول الحكومة              ودعت
الحرفة لتنمیة مقترحات وهناك مزاولتها. في االستمرار على لتشجیعهم العالمیة            األسواق

  والحفاظ علیها من االندثار.
 

، التراثیة النحاسیة للمشغوالت وأسواق معارض العربیة الدول حكومات توفر أن ضرورة -٢             
تلك لتسویق خارجیة أسواق إقامة إلى إضافة المنتجات، هذه لعرض األثریة األماكن              وفتح

 المنتجات التي تمثل أصالة الفن والتراث العربي.
 

إستغالل و التجار جشع دون الحرفیین إلى وتوصیلها الخام المواد توفیر الدولة على یجب -٣               
  رجال األعمال أو إنشاء جمعیة تتولى ذلك.

 
تدریبات عمل و االسالمي العربي التراث فنون لتعلیم ورش بها یلحق مدارس إنشاء -٤              
لتطویر واإلبداع لإلبتكار تنمیة المناهج دراسة تتحقق وأن الحرفة هذه تعلم في              للراغبین

 المشغوالت النحاسیة بما یتالءم مع ظروف وإ حتیاجات المجتمع .
 

أصحاب للحرفیین الخبرات ونقل التصمیمات لتحدیث األكادیمیین الفنانین من اإلستفادة -٥           
  المهارة والخبرة التقنیة في الحرفة مما یؤدى لتطویر المنتج النحاسى.

 

22 



 

العربي التراث فنون وقیمة بأهمیة اإلعالم وسائل طریق عن الناس بین الوعى نشر -٦              
العربي التراث مالمح تحمل التى النحاس منتجات محلى سوق لخلق وبیعها إنتاجها              ومناطق

 اإلسالمي وأصالته.
 

األطفال عند لننمي اإلسالمي العربي التراث لفنون دراسة الفنیة التربیة مناهج تتضمن أن -٧              
  تقدیر وتذوق فنون التراث العربي ووعي بأهمیة وقیمة العمل الیدوي.

 
إعانات بتوفیر النحاسیة المشغوالت إنتاج مجال في العاملین الحرفیین الدولة تدعم أن یجب -٨              
لالستمرار لها یتعرضون التى والمعوقات المشاكل مواجهة على تعینهم لهم میسرة             وقروض

  في الحرفة وتطویرها.
 

دعم فى یساعد مما لتنفیذها المطلوبة الفنیة االستشارات وتوفیر الصغیرة المشروعات دعم -٩             
 االقتصاد الوطني.
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 المبحث الرابع

 
  الفنون العربیة اإلسالمیة :

 
 مفهوم الفن العربي اإلسالمي:

 
قلیلة كانت إسالمي منطلق من الفن مفهوم عن تحدثت التي الكتب أن إلى اإلشارة                سبقت
قطب محمد إلیه ذهب ما قلیلة.ولعل اإلسالمي العربي الفن تعریفات جعل مما عدة،               وألسباب
الفن إن فیه: جاء الموضوع.حیث هذا في كتب ما أهم من یعد اإلسالمي الفن منهج كتابه                  في
والمواعظ الحكم من مجموعة هو وال العقیدة، حقائق عن یتحدث الذي الفن هو لیس                اإلسالمي
الوجود.الكون حقائق عن الجمیل التعبیر وأوسع.أنه ذلك من أشمل هو إنما             واإلرشادات،

 والحیاة اإلسالمي لهذا الوجود  (قطب،١٩٨٣ ،ص١٧٩.)
 

وظیفته عن الحدیث خالل من اإلسالمي الفن في المذكور صدقي الدین شمس محمد               وعرف
اآلخرین إلى والمشاعر واألفكار القیم وأفضل اسمى یوصل أو ینقل الذي هوالفن              فقال:
إلى المستقیم.إضافة الصراط إلى رشادهم المتعة،ٕ عنصر یوفر بحیث األثر، جمیل             بأسلوب
كثرة بسبب له، محدد تعریف صیاغة السهولة من لیس فإنه ، ونظرا سلوكهم في                التأثیر
الصیاغة تلك عند مراعاتها وسعته اإلسالمي الفن مفهوم لشمول ً ینبغي التي              العناصر

 (الشامي،١٩٩٠،ص  ٣٦)
 

لعناصره ً التعریف تعبیر یفضل اإلسالمي الفن منهج كتابه في قطب محمد جعل ما                وهذا
علم في التعریف ألنه اإلسالمي، الفن تعریف تعبیر على اإلسالمي بالفن مانعا              وحدودهً.
أبسط أن نرى فإننا اإلسالمي، الفن تعریف في الصعوبة هذه ورغم جامعا كان ما هو                 المنطق
حول ومفاهیمها اإلسالمیة العقیدة على والقائم لإلسالم المنسوب الفن هو الفن لهذا              تعریف
صفة واإلسالمي موصوف التعریف هذا وفق فالفن واإلنسان، والحیاة والكون اإللهیة             الذات
الحیاة، جوانب كل تشمل معرفیة رؤیة فهي فیه، ما بكل وتصوره اإلسالم رؤیة               تجسد
المتكاملة الحیاتیة المنظومة داخل انتمائه على تحض بل تقصیه، وال اآلخر             وتستوعب
أًو اإلسالم من ینطلق الشكل أو الحركة أو النغمة أو باللفظ فني تعبیر فكل                لإلسالم،

24 



 

معرفیة ورؤیة حیاة، عقیدة اإلسالم ألن مسلم، غیر الفنان كان لو حتى ، ي معه                 إسالمیا.یلتقي
١٩٨٦ (القفاش، كنفه في یعیش من جزئیات من جزئیة فنأكل یتخللُعد شامل ودین               متكاملة،

 ،ص ٤٧٢)
ماهیة تتحدد معه تتفق أو االسالم من تنطلق التي وتعددها الفني التعبیر مجاالت لشمول                ونظرا
من مستمدة وخصائص بصفات متصف الفنون، من متكامل بنائي نسق بأنه اإلسالمي              الفن
الخالق عظمة تبرز جمالیة بصیغ والكون الحیاة في الجمال عن ومعبر اإلسالم،              خصائص

 وتعزز اإلیمان به سبحانه وتعالى.
 

األسماء ولیست اإلسالمي، العالم في ازدهرت التي للفنون األسماء أفضل اإلسالمي الفن              ویعد
والفن الشرقي، الفن مثل له بدراستهم بدأوا عندما الفن، هذا الغربیون.على أطلقها التي               األخرى
إال یصلح ال بعضها ألن صحیحة،إما وال جامعة غیر أسماء فهي المحمدي، والفن               المغربي،
زكریة (حسن الثابتة الحقائق تخالف ألنها أو الدقة، عن بعیدة ألنها أو الفن، هذا من                 لجانب

 محمد، ١٩٣٨، ١١٢ ).
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 ومن أهم خصائص الفن العربي اإلسالمي :

 
وشریعة عقیدة من اإلسالم به جاء ما في تتمثل الثوابت وهذه اإلسالم: بثوابت منضبط فن - 1                 
لذلك والحرام. الحالل قاعدة وفق بالحیاة، وعالقته بنفسه وعالقته باهللا اإلنسان لعالقة              منظمة
دون لها، والعمل اآلخرة الدار ابتغاء هو الفني، العمل ومنه اإلنسان لعمل األول الضابط                كان

 نسیان الدنیا أو الحرمان من متعها أو تبغیضها للنفوس أو اإلفساد فیها.
 

دامت ما الفنیة، المذاهب شتى على منفتح فن اإلسالمي الفن االنحراف: یأبى منفتح فن - 2                
في خلیل الدین عماد یقول والتناقض. والكذب التزییف عن معه،بعیدا اتجاهها في              منسجمة
وعمقها الكونیة نظرته سعة في علیها ویزید المذاهب لكل یتسع فن هو اإلسالمي الفن                وصف

 وشمولها. وهو فن كالسیكي حین یعبر عن التناسق الرائع لألشیاء، وهو رومانسي
اإلیمان عن تنبثق التي المتنوعة الشعوریة تجاربه وعن المؤمن اإلنسان أعماق عن یعبر               حین
المستقیم، الصراط عن المنحرفة القیم كل على االنقالبیة ثورته یعلن حین واقعي وهو               باهللا،

 وهو وجداني في تعبیره عن نظرة اإلنسان الشخصیة المستمدة من تجربته اإلیمانیة.
 

فراقه كالسیكیة، اإلنسان تألیه یأبى االنحراف... یأبى فن فهو كله، ذلك ومع ٕ لحظات                 وتمجید
 الذاتي األناني رومانسیاُ  ما یرى كامي، ولیس ثمة الضعف واقعیا، وال جدوى ك

للحیاة معقولیة ال عبثا ثمة فلیس وجودیا... األخالقي أو النفسي أو الفكري االنحراف               وتصویر
ثمة ولیس سارتر، یرى كم قید كل من مطلقة أخالقیة حریة ثمة ولیس كافا، یرى كما                  والوجود

 تناقضات نفسیة ال نهایة لها، تنتهي دائما بالضیاع كما یرى دوستویفسكي.
 

أصاب الذي العظیم، بتنوعه مرن اإلسالمي الفن والتنوع: الوحدة بین یجمع مرن فن - 3               
نجد أن معه یصعب حدا یبلغ تنوع ورجاله، وأقالیمه وزخرفته وصناعته وأشكاله              نواحیه
صور عرض من تتضح الوحدة هذه ولعل بالوحدة یتصف فهو ذلك ومع فیه؛ متماثلتین                تحفتین
من وثانیة األندلسي، العاج من قطعة مثل اإلسالمیة، العصور في مصنوعة لتحف              متنوعة
أسالیبها بوحدة إلیها الناظر یشعر حیث اإلیرانیة، المعادن من وثالثة المصري،             النسیج
قویة وحدة اإلسالمي الفن إن بقوله دیماند به اعترف ما وهذا اإلسالمي. الفن إلى                وانتمائها

 متماسكة، تطبع بمظاهر واحدة، تستمد روحها من الهام واحد، مهما تباینت عناصرها،
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قرره ما مراد ویورد مواطنها. بین الشقة وبعدت صناعاتها، واختلفت أشكالها،             وتنوعت
العجیبة السمة هي اإلسالمي الفن وحدة أن من اإلسالمي، الفن كتابه في بوركهارت               المستشرق
الوحدانیة دین اإلسالمي، الدین روح من نابعة وهي العالمیة، الفنون بقیة عن تمیزه               التي

 والتوحید اإللهي.
 

من عنه یعبر ما بكل فهو واخالقیا، فكریا ملتزم فن بأنه اإلسالمي الفن یمتاز ملتزم: -فن 4                 
" ونواهیه أوامره وتمثل اهللا عبادة وهي اإلنسان خلق من الغایة تحقیق إلى وسیلة جمالیة                 صیغ
عن والتعبیر للحیاة الفن أن یرى إنما الحدیث، الفن یرى كما للفن بالفن یعترف َ ال بذلك                   وهو

 آمالها وآالمها وقضایاها ومشكالتها.
 

الشيء جرد یقال: جرد، الفعل من مشتق مصطلح الفن في التجرید بالتجرید: یتصف -فن 5               
فیها. ما اذهب االرض: القحط جرد و الشعر، منه نزع إذا الجلد: وجرد خال، إذا معناه:                  من
على یترتب ما أو علیها، االعتبار وقصر ذهنیا، عزال عالقة أو صفة عزل التجرید:                ومنه
الفنیة: الناحیة من التجریدیة ومنه الحواس. دون بالذهن یدرك ما ومعناه: المجرد ومنه               ذلك.
محاكاة على یعتمد ال تصویرا شعوره أو الفنان فكرة تصویر على یقوم حدیث اتجاه                وهي
(انیس الموسیقیة األنغام أو الهندسیة، األشكال أو األلوان استخدام مع معین             لموضوع

 وزمالؤه، ١٩٧٢،ص٤٩٨. )
 

ال وهذا الكون، وراء ما لحقیقة أو للعالم الروحیة الرؤیة ثمرة هو اإلسالمي الفن في                 والتجرید
والحدس، الرمز عالم إلى المنظور عالم من اإلسالمي بالفن الخروج طریق عن إال               یتأتى
في التجرید عن یختلف اإلسالمي الفن في والتجرید والتجسیم. والتشبیه المحاكاة عن              باالبتعاد
األزمة فن هو أوروبا في انتشر الذي التجریدي الفن أن مراد ویذكر الحدیث. الغربي                الفن
التي الحدیثة، اإلنجازات إشكالیات أمام الفنان إلیها وصل التي الیأس حالة في وهو               األوروبیة،
یعبر ان والفنان والمفكر المثقف أراد ولقد طمأنت، ما بمقدار وهددت أنشأت ما بقدر                هدمت
والفراغ اإلسالمي. والفن االجتماعیة الحیاة في لها وجود ال المشاعر وهذه العبث، مشاعر               عن

 والمبهم والالشيء بأسلوب أطلق علیه اسم التجریدیة. (االلفي، ١٩٨٠،ص٢٤٣)
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یكون أن ینبغي التي والمقاییس والشروط المواصفات جملة هي اإلسالمي العربي الفن              معاییر
 علیها الفن العربي اإلسالمي:

 
عن ولإلجابة االخرى الفنون من وغیره اإلسالمي الفن بین التمییز في المعاییر هذه               وتستخدم
للبحث، والثاني األول السؤالین عن االجابة نتائج من المعاییر هذه اشتقاق جرى السؤال               هذا
ال عام المعاییر هذه وبعض وخصائصه. ومصادره ومقاصده اإلسالمي الفن بمفهوم             المتصلة

 یمكن قیاسه وبعضها خاص كما یلي:
 

ٕوانسان كون من والوجود الخالق الى نظرتها في اإلسالمیة العقیدة لمفاهیم العملي -التجسید 1              
دقة خلق فیما قدرته براز ووحدانیته، باهللا اإلیمان لتعزیز الفنیة، ٕ الممارساًت. ضمن               وحیاة،

 وروعة  وجماًال.
 

بشكل جمالیة تربیة وتربیته اإلنسان شخصیة بناء في اإلسالمیة الشریعة مقاصد مع -االلتقاء 2              
والحالل الباطل، ال والحق الهدم، ال والبناء ، و اإلنساني الجهد وتوجیه بعیدا               متوازن،

  والحرام.
 

الممارسات في لألشیاء وتصوراته عقله واحترام ومطالبها اإلنسان فطرة مع -االنسجام 3            
 الفنیة.

 
مواطن تلمس في وأحاسیسه اإلنسان بمشاعر والرقي السلیمة الوجدانیة االنفعاالت -إثارة 4            

 الجمال والزینة التي أخرجها اهللا لعباده.
 

وتوصیل لنقل الفنیة، الممارسة في الجمالي البعد مع األخالقي البعد وحدة على -العمل 5              
 أسمى وأفضل القیم واألفكار والمشاعر إلى الناس بأسلوب جمیل األثر والمعنىً.

 
لمبادئ تجسیدا فیها اللة احلى بما االستماع على باعثا و ٕواعمارها للحیاة دعوة -یكون 6               

 الحیاة.
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إلى ً وتحقیقا أحوالهم ٕواصالحا وأفكارهم الناس التيًلمشاعر والتحدیات إیاهم إذكاء یكون -7ً               
في منه الغایة تحقیق الى وصوال حیاتهم، تواجه ومنفعته الناس إمتاع في منه الغایة                تحقیق

 إمتاع الناس ومنفعتها.
 

مكارم تقتضیه لما تلبیة االساسیة، الشرعیة المقاصد كإحدى التحسینات میدان -تعزیز 8            
كافة في منهاج أحسن على حیاتهم في الناس سیر شأنه من ما وكل العادات ومحاسن                 األخالق

 الجوانب.
 

روعة الكریم القرآن آیات في تبدو كما – واألنفس اآلفاق في تعالى خلق ما جمالیات                 9-اتخاذ
 وجماال استلهام للصور الفنیة البدیعة في الممارسات الفنیةً. تبنى علیه الممارسة.

 
وسلم، علیه اهللا صلى الرسول أحادیث علیها انطوت التي واألحكام بالتوجیهات -االلتزام 10             
شيء عن باهللا، اإلشراك وعدم التوحید عقیدة تأكید مثل الفنیة، ً براز ، بعیدا أساسًا                 لتكون
یلیق وما اإلنسان فطرة واحترام وثقافة، طیبا الفني العمل یكون أن على والحرص               األخالقٕ
دینا.الصور المختلف باآلخر التشبه بتجنب األمة هویة على بالمحافظة األصالة وتحریم             بها،
واللباس والدیباج الحریر لبس وتحریم خلقه، ومضاهاة باهللا اإلشراك مظنة فیها التي              والتماثیل
الصوت حسن واستحباب فیها، واألكل والفضة الذهب آنیة استخدام وتحریم            المزركش،

 وحالوة نغمته في االستماع.  (مراد، محمد بركات،٢٠٠٧،ص٥٠٢)
 

اتجاهها في منسجمة دامت ما تجاربها من واالستفادة الفنیة المذاهب شتى على -االنفتاح 11              
من المطلقة األخالقیة والحریة واالسفاف، والعبث، والتناقض، والكذب، والتزییف، بعیدا            معه،

 كل قید.
 

االعمال في واالشكال العناصر في العظیم والتنوع المتماسكة القویة الوحدة بین -الجمع 12             
 الفنیة، إضافة الى االنسجام بین الشكل والمضمون الفني.

 
األمة وأمام السلطات وأمام اهللا أمام مسؤولیة بااللتزام القدرات، فیه وتتبدد ملتزما -یكون 13              

 بأسرها، وبهذا یرقى االلتزام إلى مستوى الرسالة.
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عن باالبتعاد والحدس، الرمز عالم إلى المنظور عالم من بالفن الخروج في -التجرید 14              
التجسیم عن واالبتعاد الحیة، الكائنات تصویر بعدم وذلك والتجسیم، والتشبیه            المحاكاة
النباتیة العناصر في كما الزخرفة عناصر كل في وتقلیدها الطبیعة محاكاة وعدم              والبروز،

 والهندسیة.
 
 
 
 

نقل الطبیعة محاكاة وتعنى الطبیعة، محاكاة مخالفة في والالنهائیة التأسلم طریقة -اتباع 15             
في یتمثل فني نمط باتباع المحاكاة هذه مخالفة ویتم وتقلیدها، وتشبیهها نقال الطبیعیة               المادة

 االرابیسك والخط والزخرفة، وهو ما یسمى بالنمط التأسلبي.
 

من االنتقال أي التجرید إلى التشبیه من باالنتقال الفنیة، األعمال في الرمزیة -استخدم 16              
منظور من تصویرها القیم قیمة رأسها وعلى الكبرى القیم رمز إلى ً الى بذاتها األشیاء                 تصویر
الجانب ویتجلى تعالى، اهللا وصوال معانیها، عن للداللة األشیاء رمز بتصویر وذلك              روحي،

 الرمزي في الخط العربي وفي االرابیسك.
 

زخارف من علیها یضاف بما الرخیصة، الخامات وتحویل واإلسراف الترف عن -البعد 17             
 دقیقة وألوان جمیلة والمزاوجة بینها إلى أعمال فنیة نفیسة ورائعة.

 
قیود دون عنه، والتعبیر بالجمال اإلحساس في الجمیع أمام باالنفتاح الطبقیة -تجاوز 18             
مراد، االنسان. ( اخیه عن االنسان ابتعاد و للعزلة نسان. أیدیولوجیة،تجنبا أو فئویة أو              تطبیقیة

 محمد بركات،٢٠٠٧،ص٥٠٣)
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 المبحث الخامس
 

  الخطوط العربیة :
 

 التعریف بالخط العربي:
  

مـن بـه تتمتـع ومـا بنیتهـا سـاعدت التـي العربیـة للكتابـة الجمیـل الفـن هـو العربـي               الخـط
والتركیـب والتداخل والتشابك والتزویـة واالستدارة والرجـع للمـّد ـة وقابلیـ وطواعیـة            مرونـة

 ، علـى ارتقـاء الخـط العربي إلى فن جمیل یتمیز بقدرته على مسایرة التطورات والخامات.

  
 

ذوات فــي بــه، المنطــوق المكتــوب یطابق بــأن هجائه حــروف اللفظ تصــویر هــو              الخــط
الكلمـة، أول علـى كتابتهـا، فـي االقتصار یجب فإنه الحروف، أسماء إال وعددها،              الحروف
إذا كحاله جـیم، صـاد، نـون، قـال، هكـذا: یكتـب أن القیاس وكـان ج. ص، ن، ق،                 نحـو:
فیها الكتابة فخالفت أوائلها، على مقتصرًا كتبت المعجم، حروف أسماء بقیـة وكـذا بـه.               ینطـق

  النطق.
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 معنى الخط  :
 

   هو فن وتصمیم الكتابة في مختلف اللغات التي تستعمل الحروف العربیة .
 

خطـه مكـان كـل و بخـط ممـا نحوها و الكتابـة و السطـر بأنـه الوسیط: المعجم في ذكر                  وما
یقبـل مـا الحكمـاء) (عنـد و طـول لـه مـا و المسـتطیل والطریق یحفـره و لنفسـه                اإلنسـان
و الریاضة عالم (في البیاني الخط و النقطة نهایته و عمقا) ال و عرضا (ال طـوال                  األقسـام
دائرة الجغرافیا) علم (في االستواء خط و أكثـر أو متغیـرین بـین االرتبـاط یبین خط                الهندسة)
و الجنوب في اآلخر و الشمال فـي أحـدهما نصـفین إلـى األرض یقسـم الـذي الصفر                عرض

  یمتد في منتصف المسافة بین القطبین (مـج) و خط الرجعة الطریـق
الموضـع النـار خـط و محادثـة) الرجعة) خـط علیـه قطـع یقـال بمركزه الجیش یصل               الذي
وعلم الكتابة تجوید و الخطوط تحسین فن الخط فن و (محدثة) القتال میدان مـن                األمـامي

 الخـط علـى الرمـل (ج) خطوط . ((المعجم الوسیط،ط١٩٤٩،١م،ص٢٢٤)
 

 نبذة مختصرة عن تاریخ الخط العربي:
  

إال اإلنساني، التاریخ ِقــَدم قدیمة الكتابــة فــإن واحــدة، العملــة وجهان الكتابــة و الخــط               أن
علــى ــَل ِم َع ْ مــن ل أوَّ وســلم علیــه اهللا صلــى الرســول وُیدُّ بالكتابــة، اهــتمَّ اإلســالم                  أن
األصــل أصــل: من تنحدر العربــي الخــط دراســة مصــادر ن ٕ ا ونشرها،و الكتابــة               تعلــیم
ذلـك فـي جـاءت وقـد وأشكاله، وتطوره وتاریخه الخط عن اإلسالمیة الكتابات وهــي              النظــر،
واالجتهـادات االفتراضـات علـى تمـد تع مـا كثیـرًا النصـوص هـذه و كثیـرة،             نصـوص
الثـاني واألصـل العقـل. قبلـه ال مـا فیـه فـإن صـحیحًا، أكثرهـا كـان ذا ٕ وا المتوارثـة،                 واآلراء
والنحـاس الحجـر علـى كتـب مـا األثریـة، المادیـة األصـول هـي واألوثـق، األهـم             وهـو
وغیرهـا. وصكوك ومعاهدات وتـواریخ وصایا ورسائل نقوش مـن والبـرد، والورق            والنسیج
ورسـوله وأنواعه الخـط صـور فـإن المادیة، بنماذجه إال یعـرف ال الخـط تـاریخ كـان ذا ٕ                 وا
نمـوذج معـه یكـن لـم إن یجـدي ال نظریًا، الكوفي الخط وصف فمهما بالنموذج، إال تعرف                 ال
تعــین الخطـــة النمـاذج دراســة أن شــك وال نســیج. أو رق أو حجــر علــى صـورة                مـن
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تسـتند ال التـي النظریـة النصـوص مـن أكثـر وتطـوره، وأصله الخــط تــاریخ معرفــة              علــى
للــه عارضــة النقــل و یضــاده، و یخالفــه آخــر رأي لـه رأي وكـل والنقـل، الـرأي علـى                 إال
إلى الرجوع من العلمیة الدراســة فــي بــد ال ولــذلك والنقص. والزیادة الخطــأ،              و
الدین األوثق. ((١٠(صالح و األول األصل هي المادیة األصول اعتبار مع            المصدري،

 المنجد،١٩٧٢م ص٩)
 

إلــى فباإلضــافة البحــث، عناصــر مـن عنصــرًا یهمــل أآل الحــریص الــدارس            وعلــى
التـي والكتـب العصـور، خـالل العربـي الخـط عـن ألفـت التـي الوسـائل النظریـة             المصــادر
مـا كـل علـى االهتمـام ینصـّب أن نـرى خاصـة، فصـوًال لـه أفـردت أو الخـط، عـن                ألفـت

  تركـه اإلسـالم مـن نمـاذج مكتوبة، ویتمثل ذلك في:
والمنابر، واألضرحة القبور وشواهد والجدران والنصب المباني على وجدت التي -الكتابات ١            

  سواء كتبت على الحجر أو الجص أو الخشب.
  ٢ -الكتابات على أوراق البردي.

  ٣ -المصاحف القدیمة على اختالف عصورها.
 ٤ -الكتابات التي ظهرت على المسكوكات والنقود.

واألواني) والسـرق (األطباق كالفخار المنقولة اآلثـار فـي ظهـرت التـي           ٥-الكتابـات
  والخواتیم، والموازین والزجاج واألخشاب واألواني النحاسیة والسیوف والدروع، وغیرها.

  ٦ -الكتابات التي ظهرت في األقمشة والتطریز.
 ٧ -الكتابات في اآلالت العلمیة االسطرالب. ((خلیل یحیى ناجي،١٩٣٥م ص١٥)

 
 انواع الخطوط العربیة وضوابطها :

 
واللغة الفنیة  بالتربیة  مرتبطة  مادة  فهي  عریقة  أصول  لها  جدا  هامة  مادة  العربي                یعتبر الخط 
استقبااًل، ووسیلة ًتفاهم  واألذن تعبیر، اللسان طریق البشر،عن بین التفاهم وسیلة وهي             العربیة،

 من خالل  الكتابة  والقراءة، وفیما یلي بعض أنواع الخط العربي.
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 ١-خط' النسخ:
 

الشریف  به المصحف  كانوا ینسخون  قدیما  النساخ  الن بالنسخ          یطلق علیه "الخط ،البدیع، وسمي 
مالئمة الخطوط أكثر من النة بة الكتابة والمؤلفات، و انتشرت  والتراجم  النبویة  االحادیث              وكذلك 
مكة  انتشر في  النبطي الذي  من الخط  لتي انحدرت  األصیلة ا            للكتابة الیدویة، وهو من الخطوط
قواعده والجمال، وضع  والروعة  في الدقة  غایة  هجري، وهو خط  قبل(١٤٠٠)عام          والمدینة 
للضبط والحركات والتزیین، وخط النسخ هو یمتاز بصغر حروفه، وقابلیتها  (ابن مقلة)          الخطاط 
رؤوس  وتحلى  القلم  بسن عض الحروف  نهایات ب               خط جمیل خالي من الیبس، ویمكن تدقیق 
الخطوط أو أكثر، وتمیل بنقطة  المتطرفة  االلفات  وكذلك  أعالها  من  بنقطة            بعض الحروف 

 الرأسیة ن حو الیمین  واألفقیة  نحو الیسار باتجاه  القاعدة .(عفیفي، 1980م، ص147)
 

 
 

 (شكل ١ یوضح خط النسخ)
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  ٢-خط الرقعة:
 

وضع  من  إلى أن  القول  ویرجح الهجري، الثامن في القرن  االتراك  ابتكرها  التي  الخطوط               من 
الخطوط العربیة في وأسرع  أسهل  فهو من  بك) (ممتاز مصطفى  هو الخطاط  الرقعة  خط              قواعد 
الناس  بین عامة  وكذلك  الحكم                الكتابة، وكانوا یخطون به في المعامالت الرسمة للدولة، ودواوین 
حروفه، الصحف والمجالت، ویمتاز هذا النوع من الخطوط بقصر الیومیة، وعناوین  كتاباتهم           في 
والتشكیل، الزخرفة  عوامل  فیه              وزوایاه القائمة في أثناء الصعود وقلة انحناءاته، وتقل 
الفقیه  إلى الیمین من أسفلها، والخطوط قلیآل تمیل  الرأسیة             فهو خط یرتكز على السطر، والخطوط 

  تمیل  قلیآل من  الیمین  إلى  الیسار  باتجاه  السطر . (صقر، ٢٠٠٧،،ص٤٤)
 
 

 
 (شكل ٢ یوضح خط الرقعة)
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  ٣-الخط الكوفي:
 

الذي الحمیري المسند إلى الخط تاریخه  ویعود  البالد العربیة  التي عرفتها           وهو من أقدم الخطوط 
الخط بإستقامة یمتاز هذا               عرف في جنوب الجزیرة العربیة، انتقل إلیهم عن طریق التجارة، 
قراءته  تصعب               حروفه، وأكثر ما یستخدم في الزخرفة ویكثر فیه التعقید إلى درجة 
ظهور الحرف مشكلة في كلمات على الكوفي  الخط  ما یمتاز به  به، لعل أهم            عن غیر المختصین 
وتفرع  حروفه  تعامد  أیضا  ممیزاته                شكل صورة أغصان شجرة أو زخارف هندسیة ومن 
والمربع  المشجر،  المورق  والكوفي  البسیط،  القدیم  منها  صور عدیدة  ، وله            زخارف

 الهندسي، والمزهر، والمضفر (العباسي،١٩٨٤، ص١٥٠)
 

 
 

36 



 

 (شكل ٣ یوضح الخط الكوفي)
 

  ٤-الخط الدیواني:
 

ابتكارات األتراك، یمتاز               هو خط منسق وجمیل للغایة من حیث الشكل والمضمون یعتبر من 
محمد السلطان عهد في اشتهر               بالتواء حروفه، ونزله وصعوده، ویعود تاریخه إلى عصر 
السالجقة، النسخ والثلث، وكان یطلق علیه الخط من خطي  مزیجًا حروفه وكانت            الفاتح،
هذا  ، ومن أشهر أنواع  الدواوین في  یستخدم              الهمایوني "المقدس" وسمي بالدیواني ألنه كان 
الصغیرة  والنقط  الحر كات  وتكثر فیه  كاألغصان،  متشابك  جمیل  الجلي" وهو خط           الخط "الدیواني 
ویدل  مدرسة  وأكثر من  طریقة،  أكثر من  تطور وأصبح  بین الحروف، وقد  الناشئة  الفراغات            ملء
من  جعل  ، االمر الذي  شكل أكثر من  اتخذت  التي  حروفه  ، ومرونة  الخط هذا  أصالة  على                ذلك 
مختلفتین  (ضمره، وبطریقتین  شكل  بأكثر من  الواحدة  العبارة  یكتب  أن  الخطاط            السهل على 

 ١٩٨٥، ص٣٩)
 

 
 

 (شكل ٤ یوضح خط الدیواني)
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  ٥-  خط الثلث:
من سواء الخطوط               ویعتبر خط الثلث من أصل الخطوط العربیة، ویعتبر كذلك من أصعب 
من النوع هذا شكاًل، إذ َتحكم أجملها من یعتبر ولكنه التركیب، حیث من أم الحرف               حیث
ذا  اال خطاطًا یعد ال الخطاط صارمة، تبین قدرة الخطاط في إتقانه، لذلك فإن  قواعد                 الخطوط
الخطاط  قواعده  ووضع  من ابتكره  ، وأول  األمویة أواخر الدولة  إلى  تاریخه  ویعود  وأجده،              أتقنه 
للبوصلة  قطر الدائرة  ثلث  یساوي  قلمه  قطر  إلى أن  المحرر"، وسمي بـ"الثلث" نسبة           "قطبة 
أشهر أعالمه: الخطاط  ، ومن  والحركات التشكیل  فیه  یكثر  جمیل  ، وهو خط  الكتابة في             المستعملة 
العادي  ، الخط  قسمین الخط إلى  من  النوع  هذا  ، وینقسم  البغداد ، وهاشم  ، والشجري البواب              ابن 
مللیمترات، أما الجلي فیكتب بسمك ثمانیة ملیمترات، أربعة  بسمك  العادي  ویكتب             والجلي 
أو األشكال  القر آنیة  اللوحات  كتابة  في ویستخدم               ویتمیز هذا الخط بضخامة حروفه وعرضه 

 المركبة   (ضمره،١٩٨٥ ، ص١٠)
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 (شكل رقم ٥ یوضح خط الثلث)
 

 ٦- الخط الفارسي:
 

، وكان  الفرس الخطاطین  ید  على  الهجري  الثالث  القرن  بدایات  إلى  یعود  الخط  هذا  تاریخ                 
لقیراموز) (ا خط  من الخط  هذا  اشتقوا  بأن الفرس  ، ویقال  الفهلوي بالخط  یكتبون               قبل األساالم
سمي .بخط  الذي  الفارسي  الخط  من  وجد  ما  أقدم  أن من  السالمیة  الموسوعة  في  ورد                ، وقد 
أنه  من ممیزاته  التبریزي"،  أمیر على  الخطاط "  إلى  اختراعه  ویعزون  هـ           التعلیق .كان .سنة401
(حمیدي،٢٠٠٥  على المهدي، وعماد الحسني . سلطان  أعالمه  ومن  التركیب،  وال التشكیل  یقبل           ال

 ، ص٥٣)
 
 

 
 

 (شكل ٦ یوضح الخط الفارسي)
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 ٧- خط الطغراء:
 

الجمالة  الفنون  أرقى  من  أنه  الباحثون  فیه  ویرى  العربي،  الخط  إلیه  ما وصل  أرقى  یعد                 
اإلشارة أو العالمة، ویقال تعني  أو الطري  الطغراء، أو الطغري،  العربي، ولفظ  في الخط            التزیینیة 
أن  ویقال   ، الممالیك مصر من  سالطین  الخلفاء المسلمین من بینهم                  أن أول من استعملها بعض
األول ".مراد  ، والمشهور أن  ولقبه السلطان  اسم  علیها  لیكتب  اتخذت  االصل  مغولیة  الكلمة               هذه 
شكله  االجازة  أو  الثلث  من خط  بجماله .وحسنه، ویتخذ  ویمتاز  استخدمه،  من            العثماني" هو أول 
 ، مرتفعة المات  ألفات، أو ثالث  من .ثالث  إذ یتكون  القهوة،  إبریق  صورة  على  ما یكون              الذي عادة 
واالقوال  ، والحكم،  واالمثال الشریفة،  واألحادیث  القر آنیة،  اآلیات الكثیر من  كتابة  في             ویستخدم 
، باألضافة لذلك، هناك مجموعة من خصائصه الغموض، وصعوبة قراءته من              المأثورة، 
خط  ا البعض، مثل  عضهم مع ب خطین  لدمج  أو نتیجة  األساسیة من الخطوط  المشتقة              الخطوط 
       اإلجازة، والریحاني، والدیواني الجلي، والمحقق، والمغربي وغیرهم

 ( العنزي، حمودة، والهزاع، نایف،١٩٩٨، ص١٥٤)
 

 
 (شكل ٧ یوضح خط الطغراء)
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 المبحث السادس

 
 الخط الكوفي :

 
 ماهیـة الخــــط الكوفي:

 
إلى بعد فیما ور تطِّ ثم الزوایا، ذي الجاف الشكل طابع بدایتها في والخطوط الكتابات اتخذت                 

 نوع من أنواع الخطوط العربیة، وقد أطلق علیها الخط الكوفي.
 

 ظهور ونشأة  الخط الكوفي :
 

عمر عهد خالفًت ًف الثقافة مركز انتقال وصحب العراق الى الٌسیاسي النشاط مركز انتقال                بعد
الخطوط معه انتقلت السالم) (عٌله طالب اًبي أبي عًل المؤمٌنن اٌمیر خالفة ًف ثم                وعثمان
من انتقالها الحجازي الخط اسم هنالك وعرفت والكوفة البصرة الى والمدٌنة) (المٌكة              المعروفة

 الحجاز. (ابراٌهم جمعة , ١٩٩٨،ص٢٣)
. 

الخط من نوع بتجٌدد القوم عًن الكوفة وًفي الحجازي الخط باسم العراق ًفي جٌمعا عرفت                 ثم
أن لذلك واستحق الجفاف علٌیة غلب الحجاٌزة الخطوط عن وتمیز واستقامته أشكاله              هندسة
العالم ارجاء ًفي الٌیابس النوع هذا انتشر الكوفة ومن ( الكوًف الخط ) جٌدید أسم                 ٌینفرد
الحجازي الخط ظل ٌحین ًفي النقود به وتسمع المباًني به وتحلى المصاحف به تكتب                االسالمي
الیومیة أغراضهم ًفي العامة واستخدمة كتاباته وسرعة لمرونته الدواٌوین ضمن ًفي             اللٌین

 المختلفة وتم استخدامه ًفي حركة التدٌوین والتراسل وخططت به المخطوطات.
 (د. ابراٌهم جمعة ، ١٩٨١،ص ٢٠)

 
غیر قائمة زوایاه تكون الذي – المدور هذا أي – اٌالبس الخط هو الكوًفي الخط أن                  والشائع
التحٌسنات ولكن الحجاز شمال ًفي عرف الذي المتطور العرًبي الخط نفس انه اي               مستٌدیرة
الخط عن تٌمیز حتى واإلتقان الهندسة من جٌدیدة بمسحة ًهي صبغة لها خضع الًتي                الفٌنیة
هذا على والهندسة الصبغة دخلت كیف ولكن متقن غیر بدائي ضبط وهو , بنوٌعه                الحجازي
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قدیمة تقاٌلد فیها كان وقد ٌفها الحیرة عن كبیر غیر بعدا تبعد الكوفة كانت لقد ؟ ومیزته                   الخط
عمآل حروفه اظهار ًفي والهندسة الصنعة تعمل خط وهو به كٌبیرة وعنٌایة السٌریاني               للخط

  كٌبیرا عدً  قٌدم وقد كان من العناصر الًت نزلت الكوفة .
 

الخط على وطبقوها وهندسته تحٌسنه ًفي السٌرانیاني الخط تقالٌید او الكوفة كتاب أن شك                وال
حضارة من المتبقٌٌي والفن الصنعة وٌلد هو الكوفة ًفي ظهر الذي الخط في البداًئي                الحجازي
الجٌدید النوع هذا ازدهار على والعلًمي والٌسیاًسي العسكري الكوفة مركز ساعد وقد              سابقة
ص , ١٩٣٩, الكردي طاهر الكوفة. (محمد الى وینسب وینتشر فاصبحٌیقلد الخط من               المحسن

(١١٧ 
 

المسـلمون الفاتحون حملـه الـذي الخـط بصـفته أوًال الكـوفي الخـط عـن الحـدیث آثـر              لقـد
الـبالد لتعلـیم دیـنهم لغـة باعتبارها العربیـة اللغـة استعمال وجـوب وفرضوا دینهم،             لنشـر
مـن النسـخ كـل وكانـت المفـروض. وباقـي الصـلوات وصیغ اإلسـالم عقیـدة فتحوها             التـي
الكوفـة علمـاء جـوده الـذي الخـط، هـذا مكتبـة الهجـري الرابـع للقـرن السـابقة             المصـاحف
الكوفي الخط خصائص ومن العرب، لجزیرة القدیمـة العربیـة الخطـوط مـن اقتبسـوه             والـذین
التجلیف، أیضًا یمنع كما الـراء. والسـالم-الـواو- األلف كـ نقطـة الحـروف بدء             یمتنع
وی الثالـث. خـط فـي والقاف والفاء الواو كبـدي القلـم بسـم الحـرف فـي هوالبـدء               والتجلیـف
دقیقـًا الحـرب نهایـة إنهـاء هـي والتشـظیة المیم. الـواو– – الوفـاء فـي التشظیة أیضـًا               منـع
الكـاف و والطاء والـراء – والـدال والجـیم والبـاء األلـف فـي التـرویس ویمتنـع              رفیعـًا.

  والسـالم. والتـرویس هو بدء الحرف بنقطة بعرض القلم.
 . كما في المثال التالي.(شكل رقم ١) (أحمد شوحان،٢٠٠٠م،ص٢٣-٢٤)

  
 (شكل رقم ١)
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والـواووالالم والهـاء والمـیم والقـاف والغـین والعـین الطـاء الصـادر عقـدة طمـس یمتنـع             كمـا
  ألـف.

كأسـها وهـي عراقتها تجمـع ال (أي ترفـق ال وخـاؤه الفتحة. عمیاء تكون ال أن الطمس                 وعدم
ال وجهـه ـة الثلث والكـأس الـرأس المجموعـة اإلخـاء عـن تختلـف فهـي خـالف مـن               األسـفل)
هـذا فـي للهمـزة ولـیس الثلـث، خط في كالجیم أسفلها من عراقة لها تكـون ال أي                 تعـرف،
– المــورق وهــي – عــدة أســماء الكوفي الخــط و ، قـط تثبت ال إنهـا بـل صـور                  الخـط

 الزهــر – المنحصر – العشــق – المظفر – والموسع.
 (ناجي زین الدین المصرف،١٩٧٢م، ص١٥)

 
یــزل ولــم . وزخرفًا حلیة كسته عناصر منه واستخرجت صوره في الكوفي الخط تطور                وقد
حتــى أخــرى، تــارة والتبســیط تــارة التطویر بـ للزخرفة الحــروف هــذه یخضــع             الخطــاط
أقـدم مـن الكوفي الخـط ُیعد الجمال ذلك وأوسطها واطرافها الحروف رؤوس             اكتسبت
شـمال فـي متـداوًال كـان الـذي لألنبـاط) (نسـبة النبطـي الخـط مـن وهومشـتق             الخطـوط،
العــراق، اهــل عــن واألنبـار الحــرة أهـل اشـتقت وقـد حـوران، جبـال و العربیـة              الجزیـرة
وألن العربـي، الوطـن أنحاء سائر إلـى منهـا انتشـر حیـث الكـوفي) بـ(الخط بعد فیما               وسمي
القـرن حتـى قـرون خمسـة المصـاحف بـه كتبـت وقـد البـدء. فـي ورعتـه تبّنتـه قـد               الكوفـة
شوقي وغیرهما. ((محمود والنسخ الثلث األخرى الخطوط نافسته حـین الهجـري،           الخـامس

 امین،١٩٦٨م ص٦٣)
 

القــرن منــذ الرشاقة ســبیل فــي تطــور ثــم عهـده أول فــي بســیطًا الكــوفي الخـــط               وكــان
إخراجــًا وأخرجوه تزینیــة أشـكال الكوفي الخــط علــى العــرب أدخــل المیالدي.و            التاســع
بالقصـبة. یكتـب كـان أن بعـد والفرجـار والمثلث والمسطرة القلم بـ یكتــب فأصبح              جدیــدًا
وشواهد القصـور المساجـد جـدران علـى القرآنیـة اآلیـات بـه ونقشـت المصـاحف            كتبـت

  القبور، أصـبح الخـط الكوفي فنـًا قائمـًا ذاتـه تفرعت
  منه أنواع كثیرة من الخطوط منها:

الخطــوط هــذه تمیزت المتشابك الكوفي الخط – المّسطر الكوفي –الخط البسیط الكوفي              الخط
إلى: للشكل المنسوب الكوفي الخــط تصنیف یمكــن وبذلك بشــكل، الـبعض بعضهــا             عــن
الكوفي الخـط لـون یكتب الـذین الخطاطین عنـد العـادة جـرت حیـث المتالصق: الكوفي              الخـط
بشـكل الـذي الحـرف عـرض تعادل مسـافـة یلیه الـذي والحـرف الحـرف بـین یتركوا              أن
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بالحد بعضــها مــع الحــروف تتــالصق الخطـــوط مــن النــوع هــذه فــي أمـا ثابتـة              مسـافة
 األدنى للتالصق الــذي یسمح بقراءته.(شكل رقم ٢)

 
 (،شكل رقم ٢)

هـذا ظهـر وقـد لـي تجمی زینـة عنصـر النبـات العنصـر دخـل حیث المورق: الكوفي               الخط
 النـوع في القرنین الرابع والخامس للهجرة.(شكل رقم ٣)

 
 

 (شكل رقم ٣)
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نباتیة أشكاًال تأخذ بزخارف تزین فراغات تمأل خط وهو المزخرف: الكوفي             الخط

 وهندسیة.(شكل رقم ٤)

 
 (شكل رقم ٤)

أو زخـارف أیـة الخـط مـن الـنمط هـذا علـى یدخل ال حیـث نفسـه: المـزن الكـوفي                الخـط
نفسه زّین تزینیًا عنصرًا شكلت فراغت جمالت استطالت العمودیة حروفه إن فنیة،              نقوش

 بنفسه.(شكل رقم ٥)

 
 (شكل رقم ٥)
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وســوریة، مصــر فــي حكمــوا الــذین األیوبیــون عهــد فــي نشــأ األیــوبي: الكــوفي             الخــط
تزال ال الكلمة وحدة كانت ن ٕ وا الخطوط من لغیره بالنسبة الخط هذا في الزخارف                  ازدادت

 موجودة فیه. (ناجي زین الدین ،١٩٧٢م ص١٦)
 

ترسـم كلهـا نوعـًا، سـبعین علـى أنواعـه زادت حتـى مـذهًال، تطـورًا الخـط هـذا تطـور               وقـد
ـانون فّن فیـه بـرع فقـد الخطـاطین، علـى وقفـًا یعـد المسطرة،ولم على العادي القلم               بـ
والـذوق، الرسـم هـواه مـن كثیـر فیـه بـرع بـل بـالخط، مهتمـین وغیـر ورسـامون،              ونقاشـون
المربـع، ویسـمى: المسـّطر- والكوفي البسیط، الكوفي منـه( لهـا كثیـرة خطوطـًا            وابتكروا
المســّطر الكــوفي والخــط بالرســم، المتـأثر ّر المسطــ والخـطالكـوفي التربیعـي-           أوالهندسـي
قـال الـذي ّق. المـور والكوفي الملتصق، والكوفي المتشابك، الكوفي بالخــط بالفلسفة،              المتأثر
إلــى جمــاد مــن ّلـه وحو الحیـاة، الحـرف فـي العربـي نفخ "لقـد البابـا: كامـل الخطـاط                 عنـه
والمــزّین، المزخرف، الكوفي والخط وأزهار". وأوراق أغصان عنــه تنبثق           نبــات،
( المملوكي والكوفي األیوبي، الكوفي الفاطمي، الكوفي الخـط و األندلسي والكوفي             والمضفور،
دقـائق ورد والجلود النخیـل سـعف علـى الكـریم القـرآن آیات به یكتبون الوحي كّتاب               وكـان
من خالي وبسیط بدائي بشكل یكتبوني والراشدي الجاهلي العصر في النـاس وكـان              العظـام،

 النقط والهمزات والتشكیل. (.(ناجي زین الدین ،١٩٧٢م ص١٧)
 

دعـا مـا وهـذا والزخرفـة، الفـن العربیـة الخطـوط أنـواع أفضـل الكوفي الخـط             یعتبـر
شـــأن العربـــي للخـــط (إن یقـــول: ألن العـرب) (حضـارة كتابـــه فـــي لوبــون             غوسـتاف
یسـتعمل ولـم العربیـة، النقـوش مـع عجیب غروفهوذوانسجام وال الزخرفـــة، فـــي            كبیـــر
والكوفي القرمطي ومشتقاته الكوفي الخط غیر المیالدي التاسـع القـرن حتـى الزخرفـة             فـي
فنانــًا، ونــه یعتبر بــل بارعــًا، خطاطــًا الخــط هـــذا یــتقن مــن یعتبــر وال الزوایا.               القائم
المزخرفون و أیضًا، الرخام على النحاتین فیه برع بل الخطاطین، علــى وقفــًا یعــد لــم                ألنـه

 على جدران الجص وغیره. (أحمد شوحان،٢٠٠٠م،ص٢٥)
 

القــرن منــذ الخطــاطین وكتابــات األبنیــة، الجهــات مــن الكوفي الخــط ترجــع            قــد
الخـط محـل یحـل ثـم فشـیئًا شـیئًا محلـه یحـّل النسـخي الخـط راح إذ الهجـري،               الســادس
المغـرب فـي یسـتعمل مـازال جدیـد خـط اإلسـالمیة المغربیـة بالمنطقـة القدیم            الكوفي
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الكتــب عناوین امــأل الخــط هــذا العربي.وراح الخـط باسـم واعـرف بینهمـا، ومـا             وطـرابلس
من تنسخ التي الكتب سائر فـي والحواشي األبــواب و الفصــول ورؤوس             وخطوطها،
في الخط هذا نجـد أننـا حتـى األنـدلس، إلـى ثـم ومـن المغـرب، أقصـى إلـى               طـرابلس
والقالع والحصون والقصور الجـدران في والجبس الحجر على ونقوش           زخارف
واألثریاء. (أبــو األمراء وقصور بیوت وفي الضخمة، المنشآت ونوافذ أبواب           والمساجد،وعلى

 علــي محمــد بــن علــي بــن حســین ،١٩١٣م ،ص١٢٣)
 
 

یغـوص وأحیانـًا زینــة، وال للزخارف والكثیرة المختلفة بأنواعه الخط هذا ویستعمل             
كلمـة یقـرأ أن العـادي القـارئ علـى لیصـعب حتـى واإلبهـام، التعقیـد فـي فیـه              الخطـاطون
ظهـرت حیـث المـیالدي التاسـع القـرن حتـى الرق على المصـاحف بـه وكتبـت             منـه.
الكوفي الخـط اسـتخدام وقـد قصـیرة. مـّدات وذات ومسـتدیرة، غلیظـة فیهـا الكوفیـة             الخطـوط
المـیالدي العاشـر القـرن مـن وشـطرًا التاسـع القـرن خـالل والعـراق والشـام مصـر             فـي
الكریم، القرآن كتابـة فـي اسـتعماله قـّل حیـث عشـر الحـادي القـرن حتـى اسـتعماله              واسـتمر

 وأصبح خط النسخ بدیًال له، حیث بقیت البسملة في المصاحف بهذا الخط.
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 المؤشرات التي أسفر عنها اإلطار النظري:-

 
خاص بشكل الفنیة الشخصیة وإبراز عام بشكل الفنون تمییز في المهم العامل التصمیم یعد -١               

 ویحمل في مفهومة الطریقة المتبعة في صیاغة المفردات وعناصر العمل الفني.
 

ومعرفته خبرته مجمل عن الفني التصمیم طریقة في خاصا نمطا الفنان عند األسلوب یتخذ -٢               
 وثقافته الفنیة.

 
من تتضمنه وما الفنان یتبعها التي بالطریقة النحاس على الطرق في الفني التصمیم یتحدد -٣               

 تنظیم للعناصر الفنیة.
 

االنفعاالت تجسید حول تتمحور النحاس على الطرق في الفني التصمیم في العناصر -٥             
 والعواطف والقیم الروحیة والمشاعر الذاتیة للفنان.

 
األشكال عن الكشف إلى النحاس على الطرق في الفني التصمیم في األسلوب یهدف -٦              

 التعبیریة الذي یكمن وراء المظهر الخارجي .
 

االنفعاالت على ویؤكد المرئي الواقع من النحاس على الطرق موضوعات الطالب استوحى -٧             
 الذاتیة والعواطف.

 
التزم بل التقلیدي إطارها باألشكال النحاس على الطرق في الفني التصمیم یتحدد لم -٨              
الصلة نجد الطلبة أعمال الى النظر فعند الواقعة العناصر على التركیز مع التعبیري               باألسلوب

 بین األشكال والواقع.
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 الدراسات السابقة:-
 

األعمال تصمیم التشكیلیة الساكني،الصیاغات فرج جواد سعاد د. المساعد ((االستاذ            دراسة
 الفنیة المعدنیة وتطبیقاتها في التربیة الفنیة ،٢٠١٦-٢٠١٧))

  أجریت هذه الدراسة في الجامعة المستنصریة - كلیة التربیة األساسیة /هدفت إلى الكشف عن
اختیار تم وقد الفنیة، التربیة في وتطبیقاتها المعدنیة الفنیة األعمال تصمیم التشكیلیة              الصیاغات
إنجاز لغرض طلبة (١٦) العینة هذه أفراد عدد بلغ وقد كعینة، البحث مجتمع من (%٤٠)               
التربیة میدان في الزهور حامالت المعدنیة لألعمال التشكیلیة الصیاغات بـ الخاصة             التطبیقات

 الفنیة.
  اعتمدت  الباحثة االستبیان كأداة لبحثها التي تألفت من عدة محاور رئیسیة وفرعیة  تتعلق

وهذه الفنیة، التربیة في وتطبیقاتها المعدنیة الفنیة األعمال تصمیم التشكیلیة            الصیاغات
( سكوت ومعادلة كوبر معادلة ) على الباحثة واعتمدت محاور، عدة من تألفت               االستمارة
تكشـف التـــي التحلیـــل أداة ال المحكمـــین بـــین االتفـاق نســبة ،لحســاب اإلحصائیة             الوسائل

 الصیاغات المعتمدة عند تصمیم حامالت الزهور المعدنیة.
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 مناقشة الدراسة السابقة مع الدراسة الحالیة:-

 
 ١- إن الدراسة  السابقة اتبعت المنهج الوصفي التحلیلي حیث اتفقت الدراسة الحالیة

 مع دراسة سعاد جواد  في المنهج الوصفي التحلیلي واختلفت في استخدام اداة
 البحث.

 
  ٢- هدفت الدراسات السابقة إلى الكشف عن  الصیاغات التشكیلیة تصمیم األعمال الفنیة

 المعدنیة وتطبیقاتها في التربیة الفنیة ، وهذا ما اتفق مع الدراسة الحالیة .
 

  ٣- أجریت الدراسات السابقة على مراحل دراسیة مختلفة فقد أجریت دراسة سعاد
 جواد على طلبة الكلیة وهذا ما اتفق مع الدراسة الحالیة .

 
معادلة اسـتخدام في البحـث فـي الـواردة البیانات تحلیل لغرض السابقة الدراسة اعتمدت -٤              
الصیاغات تكشــف التـي التحلیـل أداة ال المحكمین بـین االتفـاق نسـبة لحسـاب سمیث)              (كوبر
الثبات معامـل السابقة الدراسة استخرجت المعدنیة،وقــد الزهور حامالت تصمیم عند            المعتمدة

 باعتماد معادلة (سـكوت) وهذا مختلفة عنه الدراسة الحالیة.
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 الفصل الثالث
 منهجیة البحث واجراءاته

  منهج البحث
 

 منهج البحث :
البحــــث هــــدف مــــع یتناســــب كونــــه التحلیلــــي الوصــــفي أألســـلوب اختیــــار            تــــم
تصــمیم عنـــد المعتمـدة ـــات والتطبیق الصیاغات معرفــــة إلـــى ویتـــصدى           الحـــالي

  حـــاولت الزهـــور
  المعدنیة.

  مجتمع البحث :
 ضم مجتمع البحث جانبین :

المعدنیة الفنیــــة األعمــــال الخاصــــة للمصـــورات نمــــاذج وهـــو مادي: جانب           أوآل-
حصــــلت التـــي ، المطــــاوع النحاس معــــدن مــــن المنفــــذة بالصحون ــــة            المتمثل
بلـــغ وقــــد ، ســــر ومتي منشــــور مــــا علــــى الطـــالع بعــــد ــــة الباحث              علیهــــا
النتاجــــات المجتمــــع هــــذا مثــــل إذ ، مصــــور،(١٠) المصــــورات هــــذه           عــــدد
االلكترونیــــة والمواقـــع ُ العربیـــــة المحلیـــة والمجـــــالت الكتـــــب فــــي          المنشــــورة

 غطي هـدف البحـث .
 

والقیاســـــات اإلنتــاج ســــنة تحدیـــد فــــي صـــــعوبة ــــة الباحث وجــــدت كمــــا            الحــالي
بـــــذكر یهتمـــوا لــــم الفنــــانین بعــــض إن كــــون ، الفنیــــة األعمــــال ً             المــــضبوطة
یقلل ذلك بأن تشیر التي الشخصیة فلسفتهم إلى استنادا علیـــــه التوقیــــع أو العمـــــل               اســــم

 من قیمة العمل نفسه..
للصــــیاغات الجمالیـــــة التطبیقـــــات عـــــن الكشـــــف بشري:عـــــرض جانب         ثانیًا-
االشـــغال مـــادة خـــالل مـــن الفنیـــة التربیـــة فــي النحاسیة للصحون           التشـــــكیلیة
قســـم فــي الثانیـــة الســنة طلبـــة الحـــال البحـــث مجتمــع تحدیـــد تـــم وقـــد             الیدویـــة،
عددهم(٢٣ والبالغ المستنصریة الجامعة / االساسیة التربیـــة كلیـــة فـي الفنیـــة           التربیـــة

 )طالبا.
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 ثانیًا: عینة البحث  : قامت الباحثة باختیار عینة بحثها وعلى النحو اآلتي :
الصحون بـ المتمثلة المعدنیة األعمال من نماذج ( 3) بلغت وقد : التحلیل نماذج :                 أوال

  النحاسیة
  بصورة قصدیة فقد كان من شروط اختیار العینة تبني الباحثة لبعض المحـاور التـي تم علـى

 أساسها هذا االختیـار من خالل:
 

  1 -اختیار األعمال التــي وجــدت فیهــا الباحثة مــا تبتغیــه مــن صـیغ تشكیلیة حتــى تكـون
 موضـع الدراسة.

 2- تباین النماذج : المختارة من حیث الصیاغة التشكیلیة و السلوب ،مما یتیح مجال أوسع
 لمعرفة آلیات اشتغال هذه الصیاغات في تصمیم الصحون النحاسیة.

من مجموعة آراء إلى استناًدا الحالي البحث هدف تحقیق لغرض النماذج اختیار -تم 3              
بلـــغ ،وقــــد التشكیلیة الفنـــون و الفنیــــة التربیــة مجـــال فـــي           الخبراء.المتخصصین
مؤشر محتویــــات صــــالحیة مــــدى فـــي هــــم آراء إلبداء ـــین متخصص (4)             عــــدد
األداء لفقرات التعدیل إجراء تم آرائهم ضوء وفي آلیة وضعت ما لتحلیل النظري               اإلطار

 فضال عن حذف بعض فقراتها لتكون بصیغتها النهائیة ملحق رقم (١)
 

   بغیة التأكد من صالحیتها ومالئمتها هدف البحث الحالي .
(10) العینة هذه أفراد عدد بلغ وقد كعینة، البحث مجتمع %من (40) اختیار تم الطلبة:                 ثانیًا:
في النحاسیة الصحون ألعمال التشكیلیة الصیاغات بـ الخاصة التطبیقات انجاز لغرض             طلبة

 میدان التربیة الفنیة.
 

لرصــــد والمصـــادر االدبیــــات علـــى ــــة الباحث طلعـــت فقــــد : البحث أداة             رابعًا:
تصــمیم عنـــد المعتمـدة الصـــیاغات تكشـف التـــي المؤشـــرات مــــن قــــدر           أكبـــر
اإلطــار بهـــا أحـــاط التــي والتقنیـة الفنیـة المؤشـــرات اعتمـــاد تـــم و النحاسیة             الصحون
الوجهـة ـــه وتوجیه التحلیـــل فـــي تســــهم كـــي الحــالي للبحـث أداة بوصفها             النظـــر
فقـــد التحلیـــل خطــوات ،أمـــا المختـــارة الفنیـــة االعمـــال التحلیـــل والجمالیـــة           العلمیـــة
مــــن البحـــث عینـــات تحلیـــل طریقـــة فــي واحـــد ســـــیاقا الباحـــــثة           اســـــتخدمت
الصیاغات الجمــــال االشــــتغال بیــــــان الفنـــي نمـــوذج العــــام الوصــــف          خــــالل
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الصیاغات البنائیة العالقات عن الوقوف عن فضال الفنیة العناصر خالل من             التشكیلیة
 التشكیلیة للنماذج الفنیة عینة البحث.

 
 
 
 

وضــــع مـــا تحلیـــل تصـــل النظـــري االطـــار مؤشــرات أن مـــن للتأكـــد -: االداة              صدق
النظــــر اإلطــــار لمؤشــــرات الظــــاهري الصــــدق ــــة الباحث اعتمــــدت فقــــد           ألجلـــه
)*( الخبــــراء مــــن مجموعــــة علـــى المؤشــــرات هــــذه بعــــرض قامــــت           ،إذ
عــــددهم بلـــغ ،وقــــد التشــــكیلیة الفنـــون و الفنیــــة التربیــة مجـــال فـــي            المتخصصـــین
مؤشــرات محتویــــات صــــالحیة مـــدى فـــي آراءهــــم إلبــــداء متخصصـــین (4)         
إجــــراء تـــم أرائهــــم ضـــوء فـــي لـــه ألج وضــــعت مـــا لتحلیــــل النظـــري             اإلطــــار
 التعــــدیل لفقرات األداة ، فضاًل عن حذف بعض فقراتها لتكون بصیغتها النهائیة، ملحق )(١)

 
 ثبات األداة

لكنهــــا الثبــــات حســــاب فــــي المحللــــین اتفــاق طریقــــة ــــة الباحث اعتمــــدت            
على العملیة هذه تمت وقد . التحلیل نظام ثبات حساب في وشیوعا استخداما الطرق                أكثــــر
للبحــوث االساســـیة ألعینـــة خـــارج مـــن أعمـــال ثالثـة مـن تألفـــت عشـــوائیة            عینـــة
، )یومـًا 21) التحلیـــل األداة الثــــاني و االول التحلیــل بــــین المــــادة إن ،كمـــا               الحـالي
نســبة إن وظهــــر (ســــات) معادلــة باعتمــــاد الثبــــات أمــــل مع تخرج أســــ             وقــــد
هذا في جید ارتباط معامل )وهو 0، 80) الثــــاني و األول التحلیــــل بـــین مـــا                األتفـــــاق

  النوع من األدوات .
 

 الوسائل اإلحصائیة  :
كـــوثر معادلــة اسـتخدام تــــم فقــــد البحــــث فـي الـواردة البیانــــات تحلیــــل            عــــرض
الصیاغات تكشـف التـــي التحلیـــل أداة ال المحكمـــین بـــین االتفـاق نســبة لحســاب             ســـم

 المعتمدة عند تصمیم الصحون النحاسیة.
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 تحلیل العینات:
 

 العینة(١)
 

 

 
فـي الدائري شـكل من فكرته الفنان استوحى فقد البساطة هـو المعروض النموذج یمیز ما                إن
العمـل لمفردات البصــري التصـمیم خـالل مـن حولهـا النحاسي للصحن العـام التصـمیم             بناء
تشكیالت الحتواء خصص داخلـي فضــاء باعتماد متعـددة جوانب یحمل تكوین إلـى             الفنـي
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فـي المتانـة یعتمد فهـو ، النحاسي الصحن لهــذا الفنـي الهیكـل ،بنـاء الكوفي،وبأسلوب              الخط
فیها وظفت صیاغات ضمت فقد الفنـي العمل عناصـر أمـا ، النحاسي العمـل أجـازاء               تركیـب
تعكس وهمیة مساحات مكونة الـبعض بعضهـا مـع تتمازج انسـیاب بشـكل المنحنیة             الخطوط
اطرافها تحـدث مخرمة نباتیة تفرعات بشــكل موضوع علیة طریقة لصحن متكاملة             هیئـة
یعطـي كـي زخرفـي أسـلوب التـرف منحنـي خـط معهـا داخل تـ كما ، صغیرة نباتیة                بأوراق
حالـة توظیـف بالهدوء إحساس إعطاء ذلـك مـن الهـدف لعـل و النباتیـة، بالتفرعات              أیهآ
النموذج هذا شكل فقد وبذلك ، داخل بالـ وضـع یتـم التـي النباتیـة للتشكیلة والسیادة                الهیمنة
اتازن بـ شعـرت الصحن ردة فمف ، األسـلوب وحـدة خـالل مـن متكاملة عضـویة               وحـدة
كلمة فیـه ترتبت االتجـاه راسـي مركـزي محـور فـي الكـل مـع الجـزء عالقـة عـن               محـوري
حیـز مـع یتناسـب وبما النباتیـة واالنحناءات الصحن الشـكل رتـب إیقـاع ( اهللا ماشاء )              
التكوینـات صـفات مـن وكـان ، كقاعـدة وظفـت دائریـة مسـاحة ضـم الـذي النمـوذج              وفـراغ
العالقات وصـف فـي التنـاغم خـالل مـن تتـرجم والـذي التناسـب تحقـق العمـل لهـذا              الفنیـة

  بـین جمیع أجازءه  لیضـیف عمقـًا وثراذ في التصمیم للعمل الفني.
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 عینة رقم ٢
 

 
 

مـن والوظیفي الجمالي الطـابع یحمـل تكـوین فـي الهندسي الشـكل ارتباط النمـوذج هـذا              جسـد
أسـلوب عـن التعبیر بهـدف الفنـي العمـل عناصـر أحـد البضویة الدائرة استعارة             خـالل
هـذا تجسـد وقد ، البصري للجذب مركـزآا تمثل تكوینیة وحدة فـي المجردة المفردة               صیاغة
بأن الفنـي العمل مصـمم أهـتم فقـد منحنیات، إلـى بحركتهـا تحولت التي النقطـة عنصر               فـي
مـع الجـزء ارتباط خـالل مـن الدائریة واألشكال العناصـر المجموعـة تبادلیة عالقات             یخلـق
العمل بحركة العمـل إطــار داخـل مفتـوح فضــاء خلـق على االعتماد تـم فقـد وبذلك               كـل،
ـ ب الفنــان اكتفى فقـد النمـوذج هـذا في أهمیة ذا یكن لم اللـون عنصــر أن إال ،                   النحاسي
النحاس لمعـدن األساسي اللون یشابه اللون هذا ولعل ، الغامق واالخضر الذهبي              اللون
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مجموعـة مـن العمـل الخـارج اإلطـار یتشـكل كمـا ، الصحن هـذا بـه نفـذت الـذي               المطـاوع
المتكررة الوحدات هذه إن ، مسـبقًا ذكـره سبـق كمـا و النباتیة الزخرفیة الوحـدات مـن                متكررة
فـي تناسـبا تبـین البعض بعضها من تتوالد حیـث منتظما مظهـر تأخـذ الشكـل إطـار               تصـنع
تم العمل وسط في من أما الزخرفیة األشكال تـداخل فـي متماثـل إیقاع خـالل مـن                المظهـر
النحاسي الصحن لهــذه العـام المظهر مع ذلك لیتناسب ( الرحیم الرحمن اهللا (بسم كلمة                طرق

  عبـر التألیف  واالرتباك في العالقـات المختلفـة بـین عناصر العمل الفني.
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 العینة رقم (٣)
 

 
كلمة الوسط في مكتوب مشفره اطرافه دائري بشكل صحن مـن الفنـي العمـل هذا               یتكون
وظفت فقـد مقوس، بشكل نظمت التـي سورة(التوحید) (اهللا) كلمة حول األطراف وفي              (اهللا)

  لتكـون موضـع للتنسیقات النباتیة المختلفة عبر تشكیل فني معین.
المستقیمة الخطوط على المصمم اعتمد فقد ، متعددة جوانب یحمـل العمل هـذا إن               
األسـلوب علـى التصمیم فیهـا استقر الكوفي بالخط القرآنیة اآلیة شكلتها التي             والمنحنیة
إذ ، مركزیـة وحـدة فـي الكـل مـع الجـزء عالقـة عبـر المفتـوح الفضاء خالل من                الهندسي
علـى ثبت الـذي المحـور حـول تـدور متوازیـة بإیقاعات تمتـد حركـة حالـة فـي التصمیم               یبدوا
عدت مقوس متحركـات في الكتابة ترتیب أن كما ، الفن العمـل قاعـدة شـكلت معدنیـة                دائـرة
والسـیادة الهیمنـة أما ، الفنـي التصـمیم ذا به الخاصة التشكیلیة للصیاغة الممیـزة السمات               مـن
الـذي المحـور حـول الفنـي العمـل لهـذا المكونة المفردات توزیـع خـالل مـن برزت              فقـد
تركیبـات فـي الفني العمـل لعناصر التوزیـع أسلوب اسـتخدام عبر الفراغیة األشكال             یتوسط

 مرتبطة ببعضها البعض.
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 الفصل الرابع

 ١-النتائج :
  ١- شكلت الخطوط المنحنیة عناصر غالبًا في التكوین الفني للعمل الفني النحاسي المتمثل

هذا به یمتاز لما %وذلك 100 وبنسبة الفنیة النماذج جمیع في ذلك تحقق وقد                بالصحون،
باألشكال اإلیحاء بهدف واالنحناء التقوس أثناء الحركة في تنوع من الخطوط من              النوع
بین تباینت األغراض %وذلك ، 40 بلغت أقل بنسبة المستقیمة الخطوط وظفت بینما               الطبیعیة،

 تحدید محور ارتكاز كما في النموذج رقم (٢ ) أو كإطار كما في النموذج رقم (٣)
 

الصحون الفني العمل تصمیم التشكیلیة الصیاغات في أكبر مساحة الهندسي الشكل             ٢-احتل
، إیقاعیة خطیة بعالقات للفراغ النظامي التقسیم من ینبثق كونه الحالیة الدراسة في               النحاسیة
وقد ونفعیة، جمالیة جوانب في المتلقي على ایجابیًا أثرها یكون رسالة إیصال منها الهدف                كان
الكفاءة صفة إغفال یمكن ال إذ (١)و(٣) رقم النماذج خالل من % (٦٠) بنسبة ذلك                 تحقق
مقارنة واالنجاز التصمیم في السهولة عن فضال ، الهندسیة األشكال بها تمتاز التي               والفاعلیة
األشكال هذه جاءت فقد ، والزخرفة الواقعیة خالل من التعقید إلى تمیل التي األخرى                باألشكال

 بنسبة (١٠)%وكما في النماذج رقم (١)و(٢).
 

  ٣-یجسد الفضاء المفتوح قیمة بصریة ال یمكن االستغناء عنها لبناء العمل الفني ، وذلك من
  خالل تفاعل العناصر المتداخلة في جمیع نماذج التحلیل الخاصة بعینة الدراسة الحالیة ، بینما

في اللون عنصر ظهور تذبذب مجردة ضمنیة فضاءات كونها المغلقة الفضاءات             أهملت
(٣)بنسبة رقم النماذج في االسود اللون جسد فقد ، الحالیة الدراسة بعینة الخاصة الفنیة                النماذج
هذا وجود منح %فقد ( ٦٠) بنسبة (٢) رقم النموذج في الغامق االخضر               (٤٠)%واللون
عالقات لكشف العین نقل إلى یؤدي الذي التباین خالل من استمراریة الفني العمل               العنصر
تشكل التي النحاسیة والصحون القضبان تفرعات تحدثها التي الظالل تعكسها جدیدة             وتجمعات

 هیكل الحاملة المعدنیة.
  ٤-لقد تحقق االنطباع باالستقرار والتوازن في عینات البحث من خالل الجمع بین التماثل كما

التوازن أما % (٤٠) ( وبنسبة (١) رقم النموذج في التماثل و )و(٣) رقم(٢ النموذج                 في
عن اإلشعاعي التوازن اختفاء یالحظ كما (١) رقم النموذج على اقتصر فقد              المحوري

 التكوینات الفنیة الصحون النحاسیة)
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  ٥- هناك تناسب بین أجزاء العمل الفني لعینات البحث من خالل ظهور وتأكید العالقة قائمة
  في تالف أجزاء العمل الفني الخاص بالنماذج رقم (١)و(٢) أما العالقة القائمة مع الكل فقد

بالصلة إحساسا ولد قد %مما (٦٠) وبنسبة (٣) رقم النماذج في وضوًحا أكثر               ظهرت
 المستمرة بین مفردات النماذج الفنیة.

رقم(٢)و(٣) النماذج قراءة فعند ، بالوحدة الحالیة الدراسة لعینات الفنیة التكوینات تتسم -٦             
  نجد إن هناك تتابًعا في وحدة عناصر العمل الفني وبنسبة (٥٠) %وقد كان التراكب في

 وحدة أجزاء النموذج رقم(١) والتداخل في النموذج رقم (٣).
 

  ٧- هناك تقارب كبیر في وجود صفة اإلیقاع في النماذج الفنیة عینة البحث ، فقد اعتمد
  النموذج رقم (١)و(٣) إیقاعا رتیًبا في توزیع مكوناته البنائیة ، فیما ذهب النموذج رقم(١) نحو

 اإلیقاع المتزاید بنسب متساویة بلغت (٤٠)%.
األسالیب جمیع %من (١٠) المعدنیة النحاسیة الصحون صیاغة في السائدة التصامیم لغة -٨             
الصحون في الدائري والتصمیم ، الهرمیة الحمالت في الهرمي التصمیم ساد إذ ،               التصمیمیة
المستطیل والتصمیم الدراجة كشكل المحاكیة الحمالت في المنتظم الغیر والتصمیم ،             النحاسیة

 في الحامالت
 

میدان في النحاسیة الصحون لتصمیم الجمالیة التطبیقات عن الكشف ( الثاني: الهدف              (ثانیةًا/
البحـث عینـة تحلیـل مـن عنهـا الكشـف تـم التـي التشكیلیة للصیاغات وفقـًا ، الفنیة               التربیة
الصحون مـن مشغوالت شكل في المعدنیة الفنیة األعمال تطبیقیة نماذج تنفیذ تم              الحالي
شـيء علـى دل إن وهـذا الفنیـة التربیـة قسم في الرابعة السنة طلبة من عینة قبـل مـن                  النحاسیة

 ، فإنمـا یـدل علـى شـراء التطبیقات الجمالیة في میدان التربیة الفنیة .
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 ٢-االستنتاجات  :

  ١- كان الخط المنحني وسیلة أساسیة للبناء التشكیلي في المشهد البصري تصمیم العمل الفني
  (الصحون النحاسیة)  وذلك لقیمة تشكیلیة التي انبثقت من مساراته في نظام إیقاعي للتفرعات

 النباتیة.
التشكیلیة الصیاغات في الجمالیة األبعاد لتمثیل أساسیة مكانة الهندسیة األشكال احتلت -٢            

 لتصمیم تكوینات( الصحون النحاسیة.)
  ٣- اكتسبت الفضاءات المفتوحة أهمیة في تأسیس الوسیط الذي یمثل ركیزة في عملیة التأسیس

 الجمالي للصیاغات التشكیلیة والتعبیریة للعمل الفني المتمثل* بالصحون النحاسیة ).
االنفتاح أفق إلى التخندق بودقة من الفني العمل بإخراج كًبیرآ ارتباًطا اللون عنصر ارتبط -٤               

 في إضفاء صیاغة جمالیة توازن بین اللون األبیض واألسود.
والتماثل التماثل حالة إحداث خالل من البحث لعینات البصریة المفردات في التوازن تحقق -٥              

 في التعبیر عن صیاغات تصمیم العمل المعدني (الصحون النحاسیة)
تأكید خالل من الفني التصمیم أجزاء بین التناسب حالة بوجود تتسم البحث عینات               ٦-اغلب

 عالقة األجزاء مع بعضها البعض ومع الكل.
مفردات بین والتتابع والتشابك التراكب خالل من البحث عینات أجزاء بین الوحدة              ٨-هیمنت

 العمل الفني.
المتماثل اإلیقاع اعتماد في بالتنوع الفني العمل مفردات لتوزیع اإلیقاعیة الصفة             ٩-تنطوي
للعمل التشكیلیة الصیاغات تصمیم عملیة في المتزاید اإلیقاع عن فضاًل المتماثل             وغیر

 المعدني (الصحون النحاسیة)
 ١٠-یعد التصمیم المتنوع هو األسلوب السائد في تصمیم (الصحون النحاسیة)  من خالل

الصیاغات الجمالیة اللمسة توظیف والحر.إمكانیة والمستطیل الهرمي التصمیم بین           الجمع
ومهارات قدرات صقل في النحاسیة) (الصحون لنماذج التحلیل عنها كشف التي             التشكیلیة

 طلبة التربیة الفنیة في فنون األشغال الیدویة باستخدام المعادن.
 ١١'أمكانیة االستفادة من التقنیات الیدویة لنظم التعامل مع معدن النحاس المطاوع استنادًا إلى

 المقومات البنائیة لتصمیم مشغوالت معدنیة تتمیز بالذوق الرفیع .
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 ٣-التوصیات : في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج واستنتاجات ، توصي الباحثة التي:

  1 -فتح آفاق جدیدة تتبنى الفكر التجریبي في مجال األشغال الیدویة تتجاوب بصورة ذاتیة مع
 رؤى التربیة الفنیة .

  2 -تشجیع طلبة التربیة الفنیة على الخوض في میدان اكتساب مهارات العمل في فنون
 األشغال الیدویة باستخدام المعادن.

  3 -ضرورة اطالع دارسي الفن والجمال لما انتهت إلیه الدراسة ، لما یحقق معرفة بالیات
 اشتغال الفنون الیدویة بشكل عام وأشغال المعادن بشكل خاص.

 4 -أنشاء مراكز تعلیم وتدریب لغرض تنمیة مهارات المتعلمین وربطها بالمجاالت اإلنتاجیة
  والصناعات الصغیرة ، وصلً ال إلى مستوى متمیز من األداء.

 
 ٤-المقترحات :

   تقترح الباحثة استكماال للنتائج التي تم التوصل إلیها في البحث الحالي أجراء الدراسات
 التالیة:

 1 -تصمیم المشغوالت النحاسیة  كمدخل إلثراء الخبرة الجمالیة لطلبة أقسام التربیة الفنیة.
طلبة لدى الیدویة األشغال مادة نتاجات استحداث في النحاس معدن معالجة تقنیات توظیف - 2               

 قسم التربیة الفنیة.
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 جامعــــــــــــــــــة بغداد
 كلیة الفنون الجمیلة
 قسم التربیة الفنیة

 
 م / استطالع آراء المحكمین

 
 الدكتور .................................................... المحترم

 
 تحیة طیبة...

الیدویة األشغال مادة في النحاس على للطرق الفني (التصمیم الموسومة الدراسة إجراء الطالبة               تروم
األشغال مادة في النحاس على للطرق الفني التصمیم : إلى تهدف والتي ، انموذجًا) الكوفي                 .(الخط
محاور عدة الطالبة وضعت وقد محتوى) تحلیل (أداة إعداد یتطلب انموذجًا).وهذا الكوفي              الیدویة.(الخط
الطالبة تود المجال هذا في وفنیة علمیة خبرة من به تتمتعون لما ونظرًا طیًا المرفقة التحلیل استمارة                   في

 االستنارة بآرائكم وتوجیهاتكم القیمة في ما یخص تلك المحاور ومالحظاتكم علیها.
 مع فائق الشكر والتقدیر .

  
                                 الطالبة

  نبأ سعد عطا
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 المرفقات :
  نموذج استمارة تحلیل.●

 
 

 تنطبق إلى تنطبق  المحور الفرعي  المحور الرئیسي ت
 ال تنطبق حد ما

١  
 
 

  التصمیم

     الهرمي

     الحلزوني 

    الدائري 

    المستطیل 

 

  اإلیقاع

     الحر

     متماثل ٢

     غیر رتیب 

     رتیب 

٣ 

         الوحدة

     التراكب

     التداخل 

    التشابك 

    التتابع 

٤ 
  التناسب

     عالقة الجزء بالكل

    عالقة الجزء بالجزء 

٥ 
 التوازن

     محوري
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     إشعاعي 

    متماثل 

     غیر متماثل 

٦ 

  الشكل

    واقعى

     زخرفي 

    هندسي 

٧ 
  الخط

     مستقیم

    منحني 
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