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 ةــدمــمق
طالؽ مواىبة  مجاؿ اإلشغاؿ الفنية مف اىـ مجاالت الكمية التي تتيح لمطالب إمكانية تنمية قدراتو اإلبداعية وا 

غوالت الفنية االبتكارية مف خالؿ القياـ بممارسات تجريبية يكتسب مف خالليا ميارات التفكير االبتكاري لتنفيذ المش
تعدد يعتمد بشكؿ أساسي عمى  وىوالمتنوعة معتمدا عمى استحداث صياغات ومعالجات تقنية وبدائؿ لمحموؿ التقميدية 

 .الخامات ومحاولة التوليؼ بينيا 

" مدخؿ عممي لمنشاط االبتكاري في التجريب حمقة وصؿ بيف العمـ والفف ، وانو قد أعتبر عمماء التربية الفنية و 
التقدـ العممي والمنيج القياسي الذي أسيـ في التفاعؿ البناء بيف العمـ وبيف الفف ، فاستعار الفناف منيج العمماء ضوء 

في التخطيط واستفاد العالـ بخياؿ الفناف وحممو في الخروج بدائرة بحثو إلى آفاؽ تتخطي المعمـو مف الظواىر بحثًا عف 
 (ٔ)فف معايير ومناىج " التجديد ، وبذلؾ أصبح العمـ فنًا وصارلم

إلى " صيغ تشكيمية لمخامة مستمدة مف دراسة االستخدامات المختمفة ليا يصمنا والتجريب اإلبداعي في الخامة 
مف خالؿ الدالالت التعبيرية ، الحسية ، الرمزية ، البنائية ، والتجريدية لتمؾ الخامات سواء كانت تقميدية أو خامات 

ب التحضيري عمى الخامات ، لموقوؼ عمى إمكاناتيا وخاصئصيا البنائية، ثـ التحوؿ إلى مستحدثو ، وتبدأ بالتجري
 (ٕ) " التجارب اإلبداعية عمييا

،  ، بعد أف عرؼ تماسكيا ومتانتيا استخدـ اإلنساف البدائي جمود الحيوانات التي كاف يصطادىا لستر جسدهوقد 
حيث قامت الشعوب بدباغة جمود الحيوانات منذ ماقبؿ التاريخ  والدؼء الذي تمنحو لمجسـ مف دوف معالجة أو حياكة

 .واستفادوا مف عدـ نفوذية الجمود لمماء فاستخدميا أواني لحفظ الماء والطعاـ ونقمو 

برع قدماء المصرييف فى دباغة جموًد شديدة الّتحمُّؿ ُوجدت بحالة جيدة في حفرياتيـ واستخدموىا في مختمؼ كما 
، واستخدموا جمود األغناـ  نيا األحذية واألحزمة لربط رواحميـ وحـز متاعيـ والسروج لركوبيـاألغراض فصنعوا م

المدبوغة فروة تبطف بيا ثيابيـ وأوعية لنقؿ الماء ) قرب لمماء ( وحفظ الشراب وأيضا كجعب لمسياـ في الحروب  كما 
 . لمالبس والخياـ والحباؿ وغيرىابرعوا في اإلفادة مف منتجات الجمد كالصوؼ والشعر والوبر في صنع ا

استخدـ المصريوف القدماء الجمود في صنع المالبس والخياـ وظير أكثر مف أسموب لتشكيؿ واستخداـ الجمد و 
منيا الحرؽ والتضفير والتدكيؾ والتطعيـ كما استخدموىا لمكتابة عمييا ولحفظ المخطوطات الثمينة وفى صناعة صنادؿ 

ُعثر عمى جمود في بعض المقابر الفرعونية وبقايا ألبسة جمدية مخيطة في ، و نًا مف الميالد قر  ٖٔجمدية مدبوغة قبؿ 
 ألؼ سنة . ٖٓالكثير مف مناطؽ آسيا وأوربا وىي تدؿ عمى أف اإلنساف استخدـ الجمود المدبوغة منذ نحو 

َدد الرواحؿ وحقائب وتطورت صناعة الجمود في العصور اإلسالمية فى صناعة األحذية والسروج والدروع وعُ 
السفر، وتجميد الكتب، كما ابدعوا فى اسموب التذىيب )الرسـ عمى الجمد بماء الذىب( ، أما في العصر الحديث فتعددت 

 إستخدامات الجمود ووصمت إلى صنع األثاث والمالبس والحقائب واألحذية والسروج والسيارات وأدوات الزينة وغيرىا .

جمود الغزالف في صناعة نعاليـ الخفيفة، ومالبسيـ، وخياميـ. وتعّد الجمود مف أكثر استخدـ الينود الحمر  كما
المواد التي استخدميا المستوطنوف الجدد لمواليات المتحدة ، كما استعمؿ سكاف المناطؽ الشمالية الباردة  كاإلسكيمو 

 لحياتية .وكذلؾ سكاف أمريكا األصمييف، جمود الحيوانات المدبوغة في مختمؼ شؤونيـ ا

                                                 
 . 28صـ  1894ثٛخ انفُٛخ ، صسٛفخ انزرثٛخ انسُخ انخبيسخ ٔانثالثٌٕ انعذد انثبَٙ يصطفٗ انرزاز : انزدرٚت ٔانزصًٛى فٙ انزر (1) 

انفُٛخ يسًٕد زبيذ يسًذ صبنر : انًفبْٛى اندًبنٛخ انًعبصرح كًُطهقبد زذٚثخ نزذرٚس األشغبل انفُٛخ ، انًؤرًر انعهًٙ انزبسع نكهٛخ انزرثٛخ  (2) 

2006  . 
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وقد بدأت صناعة الجمود عمى نطاؽ واسع مع بدايات القرف التاسع عشر الميالدي، عندما توافرت الجمود بزيادة 
ـ اخترع تاجر ٗٛٛٔعدد الماشية التي ُتستيَمؾ مف أجؿ لحوميا وبالتالى زادت كمية الجمود المتوافرة لمدباغة. وفي عاـ 

 سنوات طّور مارتف ِدنِيْس ىذه الطريقة . ٓٔالدباغة بالكرـو وبعد حوالي  الصبغات األمريكي أوغسطس شولتيز عممية

 خمفية البحث ومشكمتو

بعض المشاكؿ الفنية التى  مع توافد طالب الثانوية العامة الجدد الممتحقيف بالكمية وبداية العاـ الدراسى تظير
بتنفيذ أعماؿ ومشغوالت فنية في جميع التخصصات القياـ  ـيطمب منيالعممية بالكمية ف ـبداية حياتي معليا  وفيتعرض
 .ومع ضغط العمؿ وتكرار التقنيات يصاب الطالب بالممؿ، بصفة عامة وتخصص األشغاؿ الفنية بصفة خاصة  العممية

يرى الباحث أنو مف األفضؿ أف يقـو الطالب بعمميات تجريب لمتعامؿ مع الخامات بحثا عف  ومف ىذا المنطمؽ
مجاال خصبا لمتجريب تثرى فكر فى مجاؿ األشغاؿ الفنية الخامة حيث تعد متنوعة جديدة مبتكرة  صياغات وأساليب

 الطالب وتحثو عمى استحداث تقنيات مبتكرة تساعده فى تنفيذ مشاريعو .

 ومن ىنا يمكن تحديد مشكمة البحث فى التساؤل التالى :
لمتوصؿ الي حموؿ  بالتقنيات ميات التجريبكيؼ يمكف أفادة طالب الكمية الجدد مف خالؿ ممارستيـ لعم

 ؟ تشكيمية مبتكرة تثري مجاؿ األشغاؿ الفنية

 ض البحثفر
 :يفترض الباحث أف 

 .تشكيميا وجماليا وفنيا مجاؿ األشغاؿ الفنيةالثراء ىاما مدخال يعد  التقنيات عمى خامة الجمود يمكف أفالتجريب ب .ٔ
الفنية وتنمى ميارات التفكير مجاؿ االشغاؿ رسة والتجريب تثرى المماقائمة عمى فنية  تقنيات ابتكاريمكف  .ٕ

  .لمقائميف بالتنفيذ 

  أىداف البحث
 : ييدؼ البحث الى

فى ايجاد حموؿ تشكيمية  واالستفادة منو  لخامة الجمود الطبيعية والتقنيات المنفذة عمييادراسة تاريخية تحميمية  .ٔ
 . تثرى مجاؿ االشغاؿ الفنية

ذات  تقنياتتنفيذ تحقيؽ حموؿ وقيـ تشكيمية وتعبيرية مبتكرة مف خالؿ الممارسة التجريبية لاتاحة الفرصة ل .ٕ
 . اساليب زخرفية برؤية معاصرة الثراء مجاؿ االشغاؿ الفنية

 حدود البحث
وحتى  عصورعبر التراث فى مختمؼ الالتقنيات المنفذة عمى خامة الجمود الطبيعية تقتصر الدراسة عمى وصؼ  .ٔ

 فنانيف فى العصر الحديث .اعماؿ ال
مف خامات مكممة أخرى كالنحاس  طالبعممية التجريب قائمة عمى التوليؼ بيف خامة الجمد وما يتراءى لم .ٕ

 البتكار تقنيات تثرى مجاؿ األشغاؿ الفنية .الخيوط وغيرىا مف الخامات و الخرز و الفصوص و 
الذى لـ يسبؽ ليـ دراسة تقنيات الجمود المتخصصة   عمى طالب الفرقة األولي بالكميةيقـو الباحث بإجراء تجربة  .ٖ

ـ ٕٛٔٓ / ٕٚٔٓبشكؿ اكاديمي مف قبؿ مف خالؿ مقررىـ مدخؿ األشغاؿ الفنية التـر األوؿ مف العاـ الدراسي 
 . الستحداث تقنيات تثرى مجاؿ االشغاؿ الفنيةساعات أسبوعيا  أربعبمعدؿ 
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 أىمية البحث
 .لتفكير االبتكاري سايب اأمف أسموب القاء الضوء عمى أىمية التجريب ك .ٔ
 بالكميةمجاؿ األشغاؿ الفنية وثراؤىا الشكمى والمونى ل تنوع التقنياتتتركز أىمية البحث حوؿ ما يمكف أف يضيفو  .ٕ
كأحد المصادر التى قد تسيـ لما ليا مف قيـ تعبيرية  المختمفة الجمود تقنياتالقاء المزيد مف الضوء عمى دراسة  .ٖ

  . الثراء مجاؿ االشغاؿ الفنية لدى ممارس الففياؿ البصرى فى اثارة الخ

 منيجية البحث
 . البحثتطبيقات الجراء بى يالتجر و التاريخى فى الجانب النظرى ، يتبع الباحث المنيجيف  .ٔ
 : ىـ عمى النحو التالى واساسي اورمحثالثة تـ تقسيـ البحث الى  .ٕ

  : (  والصنعةالتقنية بيف الفف ) فمسفة الفف المحور األوؿ. 
  : الجمود وخواصيا الفيزيائية والكيميائية وطرؽ دباغتيا .المحور الثانى 
  : يب تشكيؿ وزخرفة الجمودلاساالمحور الثالث . 

 مصطمحات البحث 

 ةــــيـتقنال
، وكؿ التغييرات التي أدخميا عمى األشياء الموجودة في الطبيعة، واألدوات  بعممو اإلنسافتعرؼ بأنيا كؿ ما قاـ 

اعتمد عمييا في ، وقد ساعدت التقنية االنساف منذ نشأ عمى ىذه األرض حيث  التي صنعيا لمساعدتو في أعمالو
أحاطت بكافة "  عة وىمـ جرًا مف األعماؿ. كما أف التقنيةصناعة أدوات صيده والدفاع عف نفسو وحراثة األرض والزرا
واألدوات والمواصالت  والسكف والممبس والدواء والطعاـمناحي الحياة المختمفة شاردة وواردة فكانت في الغذاء 

 (ٔ)"  والعديد غيرىا والتعمـ والرياضة والترفيو واالتصاالت

مصدر صناعّي مف ِتْقف : أسموب أو فنِّيَّة في إنجاز عمؿ أو بحث عممّي ونحو ذلؾ ، أو جممة  "والتقنية 
" الطرؽ  التقنية ىى يعرفيا عبد الغني الشاؿ بأف، كما  (ٕ) الوسائؿ واألساليب والطرائؽ التي تختص بمينة أو فّف "

  (ٖ) الفنية المتبعة في إخراج العمؿ الفني في اصوؿ فنية صحيحة

الوسيط والطريقة التشكيمية التي يتفاعؿ بيا الفناف مع خاماتو فيطوعيا لتحقيؽ أعمالو الفنية "  ىى يضاالتقنية أو 
، ولذلؾ تعد معرفتو بالتقنيات التشكيمية الخاصة بكؿ خامة بمثابة القدرة التي يسيطر بيا عمييا يكتشؼ بيا طاقتيا 

 (ٗ)وسعتيا التشكيمية والتعبيرية 
  بــريـالتج

التجريب ىو" أسموب األداء الفني ونشاط إبداعي قد يكوف في إظيار الرؤى الجمالية المختمفة لمموضوع ما يييء 
قدر وافر مف  "، وكمما كاف ىناؾ  (٘) العقؿ والحس لمممارسة التشكيمية اإلبداعية بحثًا عف حموؿ متعددة ومختمفة "

                                                 
(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D 9% AA%D 8%93% D 8%96% D 8%99% D 8%94% D 8%99% D 9% AC%D

8%9 A%D 9% A 

 (2) https://www.arab-ency.com/ar 

 يصطهسبد فٙ انفٍ ٔانزرثٛخ انفُٛخ ، شئٌٕ انًكزجبد ، خبيعخ انًهك سعٕد 1894عجذ انغُٙ انُجٕ٘ انشبل  (3) 

ث ٔاثرِ عهٗ انقٛى انزشكٛهٛخ ٔانزعجٛرٚخ فٙ أعًبل طالة كهٛخ : انًفٕٓو اندًبنٙ نزُبٔل انخبيخ فٙ انُسذ انسذٚ 1884يسًذ اسسق قطت  (4) 

 292انزرثٛخ انفُٛخ ، رسبنخ دكزٕراِ ، كهٛخ انزرثٛخ انفُٛخ ص 

: انًُٓح انزدرٚجٙ فٙ انزصٕٚر انسذٚث ٔيب ٚزضًُّ يٍ أسبنٛت اثزكبرٚخ ٔررثٕٚخ ، رسبنخ دكزٕراِ ، كهٛخ انزرثٛخ  1898ْذٖ أزًذ زكٙ  (5) 

 .  29يعخ زهٕاٌ صـ انفُٛخ ، خب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
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تج مف خالليا عالقات غير مألوفة وغير مسبوقة ، وتكوف ثمرة الحريات ومتسع مف إمكانيات الممارسات التجريبية ن
 (ٔ)التجريب أكثر جدة وأصالة " 

يولد مجربا وبدوف ىذه السمة يصبح الفناف مجرد  ، فالفنافوالتجريب مف أىـ السمات الجوىرية المرتبطة بالفناف 
مستخدما وسائط ومواد ىي ممؾ لمعالـ عميو أف يعبر عف خبرة ذات طابع فردي عميؽ  "والفناف المجرب ، أكاديمي 

المشترؾ وال سبيؿ إلي حؿ ىذه المشكمة مره واحدة والي األبد فانو ال بد مف مواجيتيا وحميا في كؿ عمؿ جديد ولو لـ 
  (ٕ) يكف األمر كذلؾ فالفناف سوؼ يكرر نفسو دائما وبالتالي يصبح مف الناحية الجمالية في عداد الموتي

 األشغال الفنية
" عممية تقنية متكاممة تتضمف الجمع بيف األسس التقنية والفنية في مشغوالت ذات طبيعة ابتكاريو  الفنية شغاؿاإل

وحينما يتناوؿ الطالب خاماتو لمقياـ بعممو الفني ال بد وأف يضع تصورا أو تخطيطا ،  (ٖ)تتصؼ بالجانب الوظيفي " 
لتخطيط ، وابسط طريقة لتصور ذلؾ ىي أف نفكر في خامات فكؿ عمؿ فني ىو نتيجة لمقدار معيف مف ا لمتنفيذ .

يمكف استثمارىا في مجاؿ اإلشغاؿ الفنية ضمف اساليب ابتكاريو تضيؼ وتزيد مف مقدرة المتعمـ  عديدة لدييا إمكانيات
 . (ٗ) "الذي يدرس في ىذا المجاؿ 

  : ( التقنية بين الفن والصنعة) فمسفة الفن المحور األول لمبحث 
يور الثورة الصناعية منذ اكثر مف مائة عاـ اواخر القرف الثامف عشر ودخوؿ الماكينات فى عمميات منذ ظ

التصنيع ظيرت مشكمة كبيرة بيف المشغوالت وظير معو " الفارؽ بيف انساف يستخدـ عدة يدوية ينتج بيا شيئا يظير فيو 
ماكينو تنتج بغير تدخؿ انساف معيف اشياء موحدة فى كؿ مرحمة مف مراحؿ انتاجو اتجاه ارادتو وطابع شخصيتو وبيف 

وألف الفف عامؿ تجارى لذا فالذى يكسب  (٘)" الشكؿ دقيقة التظير فييا اختالفات فردية وليس فييا اغراء شخصى 
 . السوؽ مف المنتجات الفنية ىو اغناىا مف الناحية الفنية

 والصنعة الفنالتقنية بين 
األشياء المصنوعة المسماه باالعماؿ الفنية والتى ىى عبارة عف أجساـ يمكف  التقنية ىى " انتاج نوع خاص مف

، وفى اواخر القرف الثامف عشر ظير فارؽ بيف  (ٙ)مثؿ الخيش المموف واالحجار المنحوتة وغير ذلؾ "  ادراكيا حسيا
فة الجميمة مف جممة الفنوف الجمية الفنوف الرقيقة والتى قصد بيا الفنوف الجميمة والفنوف النافعو ثـ تـ االستغناء عف ص

الفصؿ كامال بيف الفف والصنعة مف  وىنا ظيرفى القرف التاسع عشر واستبدلت بكممة فف المجردة ذات المعنى العاـ 
 .الناحية النظرية فقط 

يى تعنى تعنى شيئا مختمفا تماما ف" اف المعنى االستاطيقى لكممة فف فى الالتينية القديمة ومثميا فى اليونانية 
الصنعة او أى نوع مف التخصص فى الميارة مثؿ النجارة او الحدادة أو الجراحة فمـ يكف عند اليونانييف والرومانييف 

                                                 
رسبنخ دكزٕراِ غٛر يُشٕرِ ، كهٛخ انزرثٛخ  –و ، رطٕٚر انًعبندبد انزشكٛهٛخ نًطرزاد فزٛبد يركس أخًٛى 2000( يبخذح خرخس زٍُٛ 1) 

 .  118انفُٛخ ، خبيعخ زهٕاٌ ، صـ 

 242، انفٍ خجرح ررخًخ ركرٚب اثراْٛى ، دار انُٓضخ انعرثٛخ ص  1863:  خٌٕ دٕٚ٘ (2) 

انًشغٕالد انشعجٛخ انقبئًخ عهٗ انخبيبد انسٕٛاَٛخ كًصذر اثزكبر٘ نالشغبل انفُٛخ رسبنخ دكزٕراِ كهٛخ  . 1898 ح :زُٚت عجذ انفزبذ صجر (3) 

 338انزرثٛخ انفُٛخ ص 

 183اإلشغبل انفُٛخ ـ رُٕٚعبد قبئًخ عهٗ رٕنٛف انخبيبد يطجعخ َصر االسالو انقبْرح ، ص . 1882زسُٙ انذيرداش  (4) 

ْرثرد رٚذ : ثذٌٔ ربرٚخ . انفٍ ٔانصُبعخ ) أسس انزصًٛى انصُبعٗ ( ، ررخًخ فزر انجبة عجذ انسهٛى ٔيسًذ يسًذ ٕٚسف ، عبنى انكزت  (5) 

 . 18انكزت ، انقبْرح ، انطجعخ انخبيسخ ، ص 

ع ، يكزجخ األسرح ، انٓٛئخ انًصرٚخ . يجبدٖء انفٍ ، ررخًخ أزًذ زًذٖ يسًٕد ، يٓرخبٌ انقراءح نهدًٛ 2001رٔثٍٛ خٕرج كٕنُدٕٔد :  (6) 

 99انًصرٚخ انعبيخ نهكزبة ، انقبْرح ، ص 
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واستمر ىذا التعريؼ حتى عصر النيضة " ليذا  (ٔ)تصور لما تعنيو بكممة فف الذى يعد شيئا جد مختمؼ عف الصنعة " 
 .ثؿ فنانى العالـ القديـ اعتبر فنانو عصر النيضة انفسيـ صناعا م

، عمى الفيـ الكامؿ ليذه الوظيفة  ائماتخطيط طرؽ حياتنا تخطيطا قييتـ بالفف وظيفة مف وظائؼ الحياة اف 
ليس نوعا مف الصنعو بؿ البد أف يحصؿ الفناف عمى ميارات التخصص والمسماه بالتقنيو عند تنفيذه ألحد اعمالو وىو 

تى يحصؿ عمييا ماسطة خبرتو الشخصي ومشاركتو فى تجارب اخريف " فالميارة التقنيو المف خالؿ الميارة المستخدمة بو 
 . (ٕ)الفناف ال تجعمو فى ذاتيا فنانا ألف التقنى يصنع بينما الفناف يولد " 

 ينقسـ الفف بصورة عامة الى نوعيف ينتجاف اشياءا مصنوعو مع اختالفيما فى خصائصيما وىما :و 

 . ؿ ما ىو نافع مثؿ النسيج والخزؼ والجمود وغيرىافنوف نافعة وتختص بك .ٔ
يتميز بكونو مدركا حسيا ويتميز و فنوف رفيعة وىو كؿ ما يتـ تصنيعو ويختص باالشياء الرفيعة أو الجميمة  .ٕ

 . بخاصية الجماؿ

قطاع الذىبى والعمؿ الفنى يزداد ابيارا وابداعا اذ ما انحرفنا قميال عف قوانيف التناسب فى الفف والطبيعة مثؿ ال
وغيره تجنبا لتطبيؽ ىذه القوانيف تطبيفا حرفيا ويفضؿ الييئات التى تختارىا قدراتنا الالشعورية التى بمقتضاىا توجد 

 :ثالث مستويات لمنشاط العقمى تبعا لنظرية فرويد وىى 

 . المستوى الشعورى وىو المستوى الفكرى .ٔ
 . وى احالـ اليقظةالمستوى شبو الشعورى او مستوى ما قبؿ الشعور مست .ٕ
 . مستوى اؿ ) ىى ( وىو مستوى النشاط النفسى الالشعورى المكبوت كبتا كامال .ٖ

 :( ٖ)" كما يمكنا القوؿ بأف ىناؾ ثالث عناصر مميزة مكونو لمعمؿ الفنى 
 . وىى ذات جاذبية مباشرة عمى الحواس بعناصر شكمية خاصة باالبعاد والتناس .ٔ
 . عقمى وىى التى تندمج مع العناصر الشكميةعناصر التعبير االنفعالى او ال .ٕ
 .عناصر ذات طبيعة حدسية او شبو شعورية  .ٖ

وتتضمف ( ٗ)" أما الصنعة " فيى القدرة عمى احداث نتيجة سبؽ تصورىا بواسطة فعؿ خاضع لموعى والتوجيو 
تالؼ بينيما حتى لو كاف الصنعة اختالفا بيف الغاية والوسيمة بحيث يدركاف كؿ واحد منيما عمى حده بوضوح مع االخ

بينيما صمة حيث تتضمف الصنعو تفرقة بيف التخطيط والتنفيذ فالصانع يعرؼ مايحب تنفيذه ولو تصوره المسبؽ وينتج 
 عنو اختالؼ بيف الشىء المنتج والمادة الخاـ المستخدمياى اختالؼ بيف الشكؿ النيائى والمادة المنفذ بيا .

  : وخواصيا الفيزيائية والكيميائية وطرق دباغتيا .الجمود المحور الثانى لمبحث 

 أوال : الجمود
ىى تمؾ األغمفة الخارجية التي تكسو جسـ الكائف الحي وتسمى طبقة األدمة وغالبًا ما تكوف مكسوة الجمود 

نوع والجمد الحيواني غشاء متواصؿ مف نسيج ذو ألياؼ ويتركب مف ، بالصوؼ أو الوبر أو الشعر أوالريش او الفرو 
 .Collagen مف البروتيف يعرؼ عممًيا بالكوالجيف 

                                                 
 . 28،  29، ص انًرخع انسبثق .  2001رٔثٍٛ خٕرج كٕنُدٕٔد :  (1) 

 .61، ص انًرخع انسبثق .  2001رٔثٍٛ خٕرج كٕنُدٕٔد :  (2) 

 . 30، ص  يرخع سبثقثذٌٔ ربرٚخ . ْرثرد رٚذ :  (3) 

 . 43، ص يرخع سبثق .  2001:  رٔثٍٛ خٕرج كٕنُدٕٔد (4) 
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وُتعد الحيوانات المصدر الرئيسي لصناعة الجمود وبالتحديد الماشية ، كما ُتصنع بعض الجمود المدبوغة المُميزة 
 مف جمود التماسيح وفرو بعض الحيوانات وجمود الثعابيف وحيواف الورؿ وجمود األسماؾ وغيرىا .

ىي فروة الحيواف أو جمده المعالج كيمياويًا وفيزيائيًا بالدباغة لحفظو مف التمؼ وليصير مالئمًا  الجمود المدبوغة
لالستخداـ ويجب أف يكوف الجمد المأخوذ لمدباغة خاليًا مف األضرار واألمراض والطفيميات والندوب والخدوش ومساوئ 

 .التغذية والتقدـ في العمر 

تعد مف األغناـ التى المدبوغة متانة واكثرىا سماكة مف جمد األغناـ والماعز عكس جمود تعد جمود األبقار أكثر الجمود و 
 .الجمود الطرية المَّدنة جدًا، وىي قابمة لمطي ناعمة المممس ومناسبة تمامًا لتصنيع المالبس والحقائب والمحافظ والقفازات

مد بالماء وحمايتو مف السوائؿ، مع ضرورة تتطمب الجمود عناية خاصة بيا فالبد مف االبتعاد عف تنظيؼ الجو 
بعاده عف أشعة الشمس ليعيش مدة أطوؿ فقطعة الجمد الجيد يمكف أف تبقى مئات  استخداـ المنظفات الخاصة بالجمود وا 

 السنيف إذا ما خضعت لعناية مقتنييا . 

 ثانًيا: خصائص الجمد الفيزيائيو والكيميائيو وأىميتو
يساعد عمى كما  خط الدفاع األوؿ ضد الميكروباتويعد " حافظ لمجسـ  خارجيكيس  يعتبر الجمد كغالؼ "

سة الممس حيث توجد في طبقات الجمد الداخمية الخاليا العصبية الحسية التي ، وتوجد فيو حا ثبات درجة حرارة الجسـ
 : جمد الى نوعيفينقسـ تركيب ال، و عف طريقيا يمكف إدراؾ الحرارة والبرودة والصالبة والميونة والنعومة 

 

 . التركيب البنائي لمجمد .ٔ
 . التركيب الكيميائي لمجمد .ٕ

 أواًل: التركيب البنائي لمجمد
ف الجمد يتكوف الجمد مف مالييف المالييف مف الخاليا المتراصة ذات الوظائؼ المختمفة والمتنوعة ،  ويتكوَّ

  :الطبيعي مف ثالث طبقات أساسية ىي 
 

بمثابة  وىىوىي الطبقة الخارجية الرقيقة  epidermis  وتعرؼ باألبيدرمس ) البشرة (الطبقة السطحية  .ٔ
"الكوالجيف" تعطى لمجمد خاصية تسمى تتركب مف مادة ذات ألياؼ جميمة و  التالية ليا الغطاء الواقي لمطبقة

 . المرونة والميونة
بيف الطبقة السطحية )  يكةوىي الطبقة المتوسطة السم dermis ) أـ الجمد ( وتعرؼ بالدرمس األدمة طبقة  .ٕ

في احتوائيا خاليا  البشرة ( والطبقة الداخمية الموجودة تحت األدمة وتختمؼ ىذه الطبقة عف الطبقة السطحية
 .عممية الدباغة ليتـ تحويميا إلى جمد مدبوغ  وتحفظيا تشمؿ شكؿ الشعر

يذه بيوجد و hypodermis عممًيا تعرؼ والتى تحتوى عمى الدىوف و تحت األدمة  الطبقة الداخمية الموجودة .ٖ
 وتعدالطبقة المحمية طبقة مف الدىف والعضالت ، وتتميز ىذه الطبقة بكثرة األوعية الدموية واألعصاب 

 . لمطعاـ بالنسبة لمحيواف الحي ىاحتياط خزوفكعازؿ ضد البرد وكم

 ثانًيا: التركيب الكيميائي لمجمد
وىى مادة البروتيف والمكوف الرئيسي ليا والمعروؼ بالكوالجيف يتكوف نسيج الجمد مف تركيب شبكي مف ألياؼ 

تدخؿ في تركيب جميع الخاليا التي تتكوف منيا أجساـ الكائنات الحية ، والجزيئات البروتينية تتكوف أساًسا مف 
 األحماض األمينية التي تتحد مع بعضيا .
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 األسباب الرئيسية لتمف الجمود 

 .الرطوبة النسبية  .ٔ
 .ارة درجة الحر  .ٕ
 . الضػػػػوء .ٖ
 . التخزيف الخاطىء .ٗ
والتى مف  المموثات الجويةوبعض  الناتج عف الحرارة والرطوبة والضوء) الكيميائى (  عوامؿ التمؼ البيولوجى .٘

 . الغازات الضارة عمى ىيئة دخاف محمؿ بالرماداىميا 

 الجمد المدبوغ 
رجة تحممو الكبيرة. ويمكف تصنيع الجمد المدبوغ ليصبح يتميز الجمد المدبوغ بمتانتو ومرونتو ومقاومتة العالية ود

 .  مرًنا مثؿ القماش أو صمًبا مثؿ الخشب ، وتكوف بعض أنواع مف الجمود المدبوغة سميكة وثقيمة وبعضيا اآلخر رقيًقا

 :مراحل دباغة وصناعة الجمود
المدبوغة في الصناعة ويمتاز الجمد  تسمى عممية تحويؿ جمد الحيواف الحي إلى ُمنتج بالدباغة، وُتستخدـ الجمود

 :المدبوغ بمرونتو وُمقاومتو العالية ودرجة تحممو الكبيرة ، وتمر صناعة الجمود بثالث مراحؿ رئيسية وىي 
 

ىذه المرحمة يتـ غمر الجمود في المياه ومعالجتيا باألمالح ثـ تنظيفيا مف الشعر وفى  مرحمة ما قبؿ الدباغة .ٔ
 : وتتـ بعدة عمميات

 . عممية النقع أو البمؿال : أو 
زالة الشعرثانيا :   . عممية التكميس وا 
   .عممية التمحيـ ) ازالة طبقة المحـ ( ثالثا : 
 . عممية نزع الكمس والتحميضرابعا : 

عممية الدباغة بعد عمميات المعالجة ونزع المحـ ونزع الشعر والضرب جاىزة لمدباغة ، وتعد مرحمة دباغة الجمود  .ٕ
مف عممية الدباغة تصنيع الجمد ليصبح مرنا ويكتسب خواصا أخرى ، وىى عممية تحويؿ جمد الحيواف ويمكف 

ومتانة وىناؾ أربع طرؽ ة تحفظ الجمد مف التعفف وتعطيو مرونة يوىذه العمم الجمدبعد سمخو إلى المنتج المفيد 
 رئيسية لدباغة الجمود :

  .أوال : الدباغة النباتية 
 . ثانيا : الدباغة بالكرـو

 .  ثالثا : الدباغة المختمطة
 . رابعا : الدباغة بالزيوت

ط ػة الضغػػالنيائيوتشمؿ ىذه المرحمة  ة (ػػة ( ) إعادة الدباغػػة النيائيػػود ) الخطوات التصنيعيػػة الجمػمرحمة صناع .ٖ
والتسوية والصباغة والتجفيؼ ، تجرى بعد دباغة الجمد وتتـ بإعادة دباغة الجمود المدبوغة نباتيا بالكرـو ثـ يتـ 

 :فييا اربع مراحؿ ىى كالتالى 
 . أوال : فصؿ الطبقات

 . ثانيا : الصباغة
 . رصػػثالثا : ال

 . رابعا : التشطيب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF
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 جمود .المحور الثالث : اسايب تشكيل وزخرفة ال 
 بواسطة اربع طرؽ : دالجمسطح يتـ نقؿ الزخارؼ المراد تنفيذىا عمى و 

  اوال : النقل بطريقة التبخيش: 
لتظير ىذه الخطوط فى االخر محدده  ةمتقارب ثقوبوضع التصميـ المرسـو عمى الشفاؼ بعد ثقبو بدبابيس بويتـ ب

الواف بودر فيظير مكاف الثقوب عمى الجمد محددا  لخطوط التصميـ ثـ تمرر عميو قدنة مبممو بالماء المغموس فى
 . لمزخارؼ عمى الجمد

  ثانيا : النقل بطريقة الضغط عمى الجمد: 
عندما يبمؿ الجمد بالماء تنتفخ اليافو ثـ يوضع التصميـ عمى الجمد ويضغط عمى سطحو بدفرة أو احد اقالـ 

 . يزوؿ بعد جفاؼ الجمدالضغط الزخرفيو فيحدث اثرا غائرا في سطح الجمد اليمحى وال

  ثالثا : طريقة النقل بالكربون الممون الفاتح االبيض او األصفر: 
بواسطة الضغط عمى خطوط التزخارؼ فوؽ الكربوف واحيانا يستخدـ ظير التصميـ بعد تظميمو بالقمـ الرصاص 

 . ويعاد تحديد الزخارؼ والضغط عمييا مف أعمى

 شييات المصنعة رابعا : طريقة نقل التصميم باألكال: 
 . وذلؾ يتـ مع الكميات المطموبو بشكؿ واحدييا ، وتتـ بضغط تمؾ القوالب عمى الجمود المبممو فتظير الزخارؼ عم

 ويتم زخرفة الجمود بعدة أساليب منيا عمى سبيل المثال وليس الحصر:

 زخرفة الجمد بطريقة الممو .0
وكو وفرش رسـ صغيره حسب نوع الزخرفو وشكؿ ومقاس وتستخدـ في عمميو الزخارؼ اقالـ ممونة فموماستر ود

 . مساحتيا الزخرفيو

 سموب كرمشة الجمد بالماءإ .8
فى الماء لفترة بسيطو وتجعيده نوع رقيؽ مف الجمود الحور ناعمة المممس وطرية الييئة  تتـ ىذه الطريقة بغمر

 وكرمشتو يدويا .

 إسموب لوى الجمد وتشكيمو .3
ىذا االسموب بعد غمرة بالمياه ولويو وتشكيمو يدويا وتركو حتى يجؼ فيثبت عمى  وتستخدـ الشائط الجمدية فى

 . ىذا الشكؿ

 بالضغط بالمكابس المعدنيةأسموب تشكيل الجمد  .4
وتشكيمو بطريقة ويفضؿ الجمد السميؾ تتـ ىذه الطريقة بغمر الجمد فى الماء لفترة طويمة قد تمتد لمدة يـو كامؿ 

والذنب   بإستخداـ الضغط بالمطرقة واآلالت المعدنيةيصا كقوالب لمجمود الكبس فى مكابس مصنعة خص
 .والسيقاف المعدنية 

 زخرفة الجمد بطريقة الصباغة سواء صباغة بصبغات طبيعية او صناعية .5
وذلؾ بغمر الجمود فى الصبغات الممونة الطبيعية أو الصناعية ، ومف الصبغات الطبيعية النباتية الشاي والقيوة 

ركديو ونبات النيمة وجذور النباتات والحيوانية كموف االصفر مف مرارة األبقار واالزرؽ السيبيا مف غدد أسماؾ والك
 . السيبيا واالحمر القرمز مف الحشرات التى تعيش عمى شجر السندياف
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 زخرفة الجمود بأسموب الطباعة  .6
 ث طرؽ :لجمود بثالاوتشبو تمؾ الطريقة طريقة طباعة األقمشة ، وتتـ طباعة 

  االستامبا ( (أوال : الطباعة باالستنسل 
لوحدات عمى ورؽ مقوى او كرتوف أوشرائح بالستيؾ بأحد أسموبيف إما الطباعة داخؿ الوحدات اتفريغ ب وتتـ

 . المفرغة أو بوضع الوحدات عمى سطح المنسوج المراد طباعتو بواسطة الدؽ عمى االستامبا بفرش الدؽ

 خدام الشاشة الحريريةثانيا : الطباعة بإست 
وىى تقنية الطباعة التي تستخدـ فييا شبكة مف الحرير في حجب الحبر لمحصوؿ عمى الصورة المطموبة ، 
والشبكة الحريرية تنقؿ الحبر أو مواد أخرى قابمة لمطباعة بيا بواسطة الضغط بواسطة شفرة التعبئة ، مما 

 طح الجمد الموضوع أسفؿ الشبكة .يساعد في ضخ الموف في فتحات الشبكة لنقمو عمي س

  ثالثا : الطباعة بطريقة الرش أو البخ فوق االستامبا او الوحدات المضافة 
وتتمخص في وضع الوحدات المعدة عمى سطح الجمد بطريقة مضافة أو مفرغة عمى شرائح بالستيكية حسب 

الواف االسبراى الدوكو مع االحتراس الرؤية الفنية ثـ نقـو برش األلواف بمسدس الرش )الكومبريسوؿ( أو عمب 
 لعدـ المبالغة في الرش والتى تعمؿ عمى تسريب االلواف تحت األشكاؿ وتسبب تشويو األشكاؿ المطبوعة .

 ضغط البصمة ( ( )القوالب  (الزخرفة بطريقة االكالشييات  .7
معكوسة عمى سطح النحاس وتستخدـ فى ىذه الطريقة أكالشييات منفذة بطريقة حفر الزنكوغراؼ بطريقة سمبية 

 وتنفذ بواسطة الطرؽ عمييا عمى سطح الجمد وبفضؿ اف يكوف مرطبا بالماء لتزيد مف ارتفاع الضغط عميو .

  :الزخرفة عمى الجمد بالتذىيب  .8
وىو عبارة عف إعطاء الجمد تأثيرات بإستخداـ رقائؽ الذىب كما تستخدـ رقائؽ األلومنيـو والقصدير وقد تستخدـ 

ؽ المعدنية في عمميات التذىيب الذى يستخدـ فى تذىيب األثاث بواسطة عممية الضغط باألكالشييات المساحي
 عمى سطح الجمد . 

 : ( التمحيط)  زخرفو الجمود بالضغط والتقبيب .9
وذلؾ بإعطاء الجمد تأثيا غائرا فى سطح الجمد وبالتالى سيظير التأثير المونى لمجمد بموف داكف تبعا لشدة 

يو وذلؾ بإستخداـ دفر مف الخشب أو العظـ أو المعدف ، وال تتـ طريقة الضغط اال عمى الجمود الضغط عم
ضغط غائر ، ضغط بارز ، ضغط غائر  الطبيعة غير المصبوغة ، وينقسـ الضغط عمى الجمد الى ثالثة أنواع

 وتقسـ طريقة الضغط عمى الجمود الى ثالث أنواع :، بارز 

 أوال : التمحيط 
لطريقة بواسطة الضغط بالدفرة عمى الخطوط والمساحات ضغطا ظاىريا أو عميقا حسبما يترائى لمفناف تتـ ىذه ا

 . أعمى قطعة مف القماش أو األسفنج لتساعد عمى إظيار المساحات المضغوطة عمى سطح الجمد

 ثانيا : الضغط بواسطة أقالم وذنب الضغط 
معدنية ذات رؤوس محفور عمييا أشكاؿ مختمفة ىندسية وىنا يتـ الضغط عمى الجمد بواسطة إستخداـ أقالـ 

كالمثمث والمربع والدائرة أو بأشكاؿ نباتية أو أى أشكاؿ أخرى وينفذ الدؽ عمى الجمد الموضوع عمى سطح صمب 
 . عكس السابؽ
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 ثالثا : التشكيل داخل القوالب 
ب يوضع الجمد فى الوسط وبواسطة وتنفذ ىذه الطريقة بإستخداـ قوالب مف النحاسعبارة عف جزئيف موجب وسال

 إستخداـ مكبس يتـ الضغط وأحيانا قد يكوف المكبس ساخف ليعطى لونا داكنا ناتج عف الكبس والحرؽ معا .

 زخرفو الجمود  بطريقة التقبيب مع التذىيب .01
ب استحدثت طريقة البصمة الساخنو عمى ورؽ سيموفاف مذىب أو مفضض أو مموف فتتـ عمميتى الضغط والتذىي

 فى وقت واحد فى الوقت الحاضر وبالتالى يظير تجسيـ الجمد مع تذىيبو او تفضيضة او تموينو .

 :اسموب الزخرفو بالحرق عمى الجمد .00
وتصمح طريقة زخرفة الجمد بالحرارة عمي جميع الجمود الطبيعيو بشرط اف تكوف عمى لونيا الطبيعي بدوف 

يرات داكنة بموف اقتـ مف لوف الجمد الطبيعي ، ويتـ الحرؽ وتستخدـ درجات الحراره في احداث تاث، صبغات 
وغيرىا مربع المثمث و الدائرى و منيا البإستخداـ ادوات خاصو كماكينة حرؽ الجمود وليا سنوف بأشكاؿ مختمؼ 

سف بأى شكؿ نحتاجو ونوصمو بماكينة الحرؽ ، كما يمكف استخداـ اقالـ الحرؽ اليدويو او ال تشكيؿكما يمكف 
 . أو اكالشييات ساخنةالبيروجراؼ جياز 

 حرق االطراف .08
فيعطى لونا داكنا باالضافة النكماشيا وعطية مممسا مضافا يمكف التشكيؿ عمى الجمد بحرؽ أطرافو الخارجيو و 

 الفناف الحقيقى ىو الذى يحاوؿ اإلستفادة مف أطراؼ الجمد وادماجو داخؿ التصميـ .يزيد مف جماؿ المشغولة ، و 

 ( االضافة . االبميك. الترصيع)  الجمد بالتطعيم الزخرفة عمى .03
التطعيـ ىو اسـ مستعار مف تطعيـ الخشب بإضافة خامات أخرى كاألحجار الكريمة والعاج والصدؼ والعظـ 
وغيرىا مف خامات وفيو يفرغ مساحات مف الجمد ويضاؼ الييا بنفس الشكؿ والمساحة خامات أخرى مع تثبيت 

التدكيؾ او التضفير عمى الجمد كمظير مف االساليب الزخرفيو أو لصؽ تمؾ القطع عمى الجمد باستعماؿ الغرز و 
القطعو الكبيره مف الجمد باستخداـ طرؽ متنوعو مثؿ المصؽ بماده الصقو او الخياطو او استخداـ مسامير 

خامة والموف البرشاـ ، ويفضؿ اف تكوف قطعة الجمد المفرغة والقطعة المضافة ذات سمؾ واحد مع إختالؼ ال
 والمممس وغيرىا وينقسـ التطعيـ الى ثالثة أنواع :

 أوال : تطعيم عادي 
 . الجمد األساسية تبعا لممساحو والموف المطموب وىو قص القطع الزخرفيو ولصقيا في اماكنياعمى مساحة

  تطعيم بارز : ثانيا 
 لجمد األصمية .وينفذ بتقبيب قطع الجمد المضافة وتثبيتيا بشكؿ التنجيد عمى مساحة ا

 ثالثا : تطعيم غائر 
 . وىو تفريغ الجمد ووضع خامة أخرى مف خمؼ الجمد

 :زخرفو الجمد بالتطريز .04
تنفذ بجميع أنواع السيو والشرائط والخيوط الممونو عمى إختالؼ خاماتيا ، كما تنفذ بجميع انواع الغرز اليدويو 

غرزه و غرزة البطانية و غرزه السمسو و الفرع البسيط  الصالحو العماؿ المنسوجات التى مف اشير انواعيا غرزه
لتضفى عمى الجمد اشكاال زخرفية متنوعة عمى ىيئة تطريز وحدات صغيرة أو رجؿ الغراب وغيرىا كثير 

 .مسطحات كبيرة تبعا لمتصميـ المطموب 
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 أسموب زخرفة الجمد باإلضافة ) األبميك ( .05
 عضيا مف الجمود المتنوعة وختمفة فى أشكاليا ومالمسيا والوانياويتـ ىذا اإلسموب بإضافة طبقات متراكبة فوؽ ب

 الزخرفو عمى الجمد بالتخريم ) التثقيب ( بإستخدام الخرامة أو زنب التفريغ .06
ويكوف اسموب الزخرفو بيذه الطريقو باستخداـ خرامة الجمد أو بالدؽ عمى زنب وادوات التثقيب ) أقالـ التفريغ ( 

كوش او مطرقة بشكؿ رأسى عمى الجمد الذى يكوف أعمى سطح صمب لعدـ ترؾ اى اثار بواسطة الدؽ عمييا بشا
 ، وإلسموب التخريـ جانباف :

  وظيفىجانب : اوال  
 . لتثبيت قطع الجمد مع بعضيا أو تعشيقيا بخامات أخرى 
 جانب جمالى زخرفى  ثانيا : 

 . يبيابالتكشيؿ مف خالؿ تنوع الثقوب أو الفراغات الظاىرة وطريقة ترت

 زخرفو الجمود بطريقو التفريغ بالكتر أو اى الو حادة .07
يمكف زخرفو الجمود بتفريغ مساحات ذات حدود مغمقة كدائره او نجمو او ىالؿ او مربع بواسطة كتر أو اى الو 
حاده كما ىو متبع فى إسموب اإلستنسؿ ثـ تثبت مساحة الجمد عمى مساحة أكبر مف الجمد أسفمو مختمؼ قى 

 او الشكؿ او المممس .الموف 

 اسموب الزخرفو بالكشط والحفر والتقوير والحز عمى الجمد .08
ويستخدـ فى ىذه الطريقة الجمود السميكة كجمد النعاؿ ، ويستخدـ في الحفر الكتر أو مجموعو ازاميؿ خاصو 

داه التي بالحفر عمى الخشب تستعمؿ في كشط أو حفر أوتقوير او حز سطح الجمد تبعا لسمؾ نوع الجمد فاال
تعطي قنوات اوسع واقؿ عمقا  U تعطي عمقا واخاديد او قنوات ضيقو ، واالداه عمى شكؿ V عمى شكؿ حرؼ

 . ويمكف تمويف سطح الجمد المحفور أو العكس

 اسموب الزخرفو بالتدكيك .09
طة يستخدـ اسموب التدكيؾ فى تشطيب المشغوالت الجمدية باالضافة الى استخدامو فى زخرفة الجمود بواس

ادخاؿ شرائط او سيور او حباؿ مف الجمود او اى خامات أخرى مختمفة فى الخامات وااللواف خالؿ فتحات او 
 ثقوب تحدثيا الخرامة مشايية لعمميات الخياطة عمى القماش .

 اسموب الزخرفو بالخياطة ) الحياكة ( .81
مف الجمد او اى خامة اخرى وتحاؾ  تستخدـ لمجمع بيف أكثر مف قطعة مف الجمود وتنفذ باستخداـ سيور وشرائط

 . بيا قطع الجمود المثقوبة باستخداـ الخرامة كما يمكف اف تنفذ أيضا بماكينة خياطة مصنعة خصيصا لمجمود

 اسموب الزخرفو بالنسج .80
تشبو ىذه الطريقة فف النسيج وتتـ بعد شؽ الجمد وقصو إلى شرائط طولية متشابكة عرضيا مع سيور تشبو 

ممكف اف تكوف بتخانات والواف وخامات مختمفة تثرى عممية النسج ، ويمكف عمؿ جميع انواع المحمة مف ال
 التراكيب النسجية عمى الجمود كالنسيج السادة والمبرد واالطمس الى اخره .

 التموين بالتظميل عمى الجمد  .88
ت الشفافة الخاصة بالجمود وذلؾ يتـ تمويف الجمد بواسطة األلواف المائية أو الكحولية أو الواف الزجاج أو الصبغا

باستعماؿ فرش ذات احجاـ متنوعو يتـ بواسطتيا تمويف الجمد بدرجات لونية مف أفتح درجة وحتى أغمقيا حتى 
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، كما يمكف استخداـ أقالـ والواف الدوكو متعددة األلواف وأقالـ  يذوب الموف وياتمؼ مع لوف الجمد الطبيعي
اش وااللواف الزيتية وغيرىا والتى تعطى تأثيريا جيريا عمى الجمود أو قتامة لأللواف الفموماستر وتستبعد الواف الجو 

 وتموف الجمود بأكثر مف طريقة منيا :

 الرسم بمخراز الجمد .83
يتميز المخراز بسنو المدبب الذى يشبو استخدامو عمى الجمد استخداـ القمـ الرصاص عمى الورؽ ، وتتـ ىذه 

لتعميـ خطوط التصميـ لتحديد  التصميـ عمى الجمد مستفيدا منو بابداع تصميمات الطريقة بإستخداـ المخراز 
 .ذات تفاصيؿ وخطوطا رفيعو ودقيقو 

 سموب الحشو كالمخدات ا .84
ويتـ تثبيت قطع الجمد عمى بعضيا بعد إضافة بطانة داخمية كالحشو ثـ تثبت أطراؼ الجمد بالحياكة أو  

 . التدكيؾ

 التضفيراسموب  .85
يعتمد عمى جدؿ عدد ال يقؿ عف ثالثة سيور او شرائط مف الجمد فأكثروتظير الزخارؼ الناتجة مف وىو اسموب 

تداخؿ السيور الجمدية مع بعضيا البعض اثناء عممية التضفير ، ويتـ بقطع الجمد الى سيور تصنع منيا ضفائر 
 جاىيف .ثالثيو فاكثر كما امكف عمؿ انواع مف الضفائر بحيث تكوف مغمقة مف كال االت

 الجدلاسموب  .86
ويتـ بمؼ طرؼ السيور فى اتجاه واحد باستخداـ شريحتيف فقط مف الجمد وجدليما بشكؿ حمزونى او متراكب او 

 لؼ طرؼ فى اتجاه مع تثبيت الطرؼ االخر .

 البرماسموب  .87
وتتـ ىذه  وىو اسموب لؼ الجمد حوؿ نفسو مع وضع مادة الصقة عميو لتثبيتو وعدـ رجوعو لطبيعة شكمو األولى

 الطريقة باستخداـ سير واحد فقط .

 توشية الجمد بالخرزاسموب  .88
 وفيو يضاؼ الخرز الى الجمد بإستخداـ إبر ذات سمؾ مناسب لمرور الخيوط داخؿ ثقب الخرزة .

 التعشيقاسموب  .89
ت ويتـ فيو تثبيت خامات صمبة فى فتحات وشقوؽ الجمد المراد التعشيؽ داخميا وىو لفظ مستعار مف مجاال

 أخرى كاألخشاب فى النجارة .

 ترصيع الجمداسموب  .31
يتـ ىذا اإلسموب بإضافة أحجار كريمة أو فصوص أو اللىء أو أى خامات أخرى ، ويتـ تثبيتيا بطريقة المصؽ 

 . أو التدكيؾ أو الحياكة

 عمل حميات من الجمود ) الشرابات ( وطرق تشكيميااسموب  .30
لبـر أو الجدؿ مع إضافة خامات أخرى كالخرز والفصوص وشرائح تنفذ الشرابات عف طريقة التشرسط أو ا

سـ مف أعمى بدوف فصؿ ، ثـ  ٔمعدنية وخيوط وحباؿ مكرمية وذلؾ بتشريط شريحة مف الجمد مع ترؾ مساحة 
 تمؼ ىذه الشريحة عمى بعضيا حمزونيا ثـ تعمؽ مف أعمى بسير جمد .
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 اضافة بعض المكمالت المعدنية واالكسسوارات  .38
استخداـ مسامير البرشاـ والمسامير ذات الطاسو بتثبيتيا اضافة بعض المكمالت المعدنية واالكسسوارات ب يمكف

النيكؿ او المذىبو مسامير البرشاـ الكباسيف و ستخدـ ، وت والمفصالت كاسموب مف اساليب الزخرفو عمى الجمد
باحجاـ عديده ه الكباسيف ومسامير البرشاـ ، وىذ تثبيت توكو الحزاـ او يد الحقيبووالنحاس الماكسد والنحاس ل
تكوف مف تمعظـ مسامير البرشاـ ، و  زخرفيا ااستخدامواحيانا تستخدـ تمؾ المسامير براس مستدير او مسطحو 

 .جزئيف يدفع الجزء االوؿ مف خالؿ ثقب صغير في الجمد ويوضع الجزء الثانى فوقو ويثبت بالدؽ 

 التشطيب والتبطين من الخمف اسموب  .33
فى نياية تشكيؿ العمؿ الفنى يتـ وضع أى خامة مقوية تزيد مف صالبة سطح المشغولة مف الخمؼ ثـ يتـ 

 تقفيميا وتشطيبيا بأحدى طرؽ التشطيب الخارجى السابؽ شرحيا .

 اسموب الحالقة فى الجمد .34
ستخداـ كتر او سكيف الوبر أو الصوؼ أو الفرو ( بإ وتستخدـ ىذه الطريقة فى الجمود المزأبرة ) ذات الشعر أو

حيث تزخرؼ الجمود المدبوغة والتى لـ ينزع شعرىا بحمقيا فى بعض المناطؽ دوف األخرى كما أو اى أداة حادة 
يمكف التحكـ فى طوؿ الشعيرات الموجودة عمى سطح الجمد أو التحكـ فى التدرج لطوؿ الشعرة لتعطى نوعا مف 

 التجسيـ الطبيعى .

 (  عممية التجريب الفنية ) مجال األشغالثـراء ال جربة البحث ويمثل ت تطبيقىالجانب ال
 ولىالفرقة اال بطاليقـو  تناوليا مف خالؿ الدراسة النظريةتـ ى تال تقنياتتوصيؼ وتحميؿ المف خالؿ 

تعد منطمقا البتكار حموؿ تشكيمية  ذات قيـ فنية وجماليةبابتكار تقنيات  جامعة حمواف -بكمية التربية الفنية 
بيدؼ التحقؽ مف صحة الفرض الذى يستند اليو البحث والحكـ عميو لمعرفة ديدة تثرى مجاؿ األشغاؿ الفنية ج

 . مالءمة النتائج ألىداؼ البحث وفرضو
 : فى البحث الحالىىدف التجريب 

وما  اتالتقنيالتنوع فى القائمة عمى  ىالتشكيماالبداع رصد عمميات الى فى ىذا البحث تيدؼ عممية التجريب 
 . يمكف أف يضيفو تنوع التقنيات وثراؤىا الشكمى والمونى لمجاؿ األشغاؿ الفنية بالكمية

 أىمية التجريب بالخامات
" بمجاؿ اإلشغاؿ الفنية ويعتبر أىـ المداخؿ التعميمية الرئيسية بيا ، حيث تتيح يرتبط التجريب ارتباطا وثيقا 

كما انو مجاال ، ( ٔ) ة "ت وتزوده بخبرات وميارات تقنية وميارات ابتكاريلمطالب التعامؿ مع الخامات المتعددة واألدوا
"  أف التجريب  ، يكتسب فيو الطالب العديد مف الخبرات الفنية ويتواصموف مف خاللو ذاتيا إلي الحموؿ اإلبداعية الجديدة

ر الجديدة والحموؿ اإلبداعية، وكمما مجاؿ خصب يتعايش فيو الفناف كمجرب بطبيعتو مع عممو الفني ، وتتوالد فيو األفكا
كاف ىناؾ قدر واؼ مف الحريات ومتسع مف إمكانيات الممارسات التجريبية نتجت عالقات غير مألوفة وغير مسبوقة ، 

 (ٕ) " وكانت ثمرة التجريب أكثر جده وأصالة

                                                 
. انًؤرًر انذٔنٗ انثبَٗ زٕار خُٕة / خُٕة ، انفٌُٕ انزشكٛهٛخ ثٍٛ انقٛى انًبدٚخ ٔانقٛى انرٔزٛخ ، انزدرٚت  2010خرخس زٍُٛ : يبخذح  (1) 

 . 24ص ،  يصر، خبيعخ اسٕٛط ،  ثسث غٛر يُشٕركًذخم نسم االشكبنٛبد انفُٛخ نهطالة اندذد فٗ يدبل انزرثٛخ انفُٛخ ، 

. انًؤرًر انذٔنٗ انثبَٗ زٕار خُٕة / خُٕة ، انفٌُٕ انزشكٛهٛخ ثٍٛ انقٛى انًبدٚخ ٔانقٛى انرٔزٛخ ، انزدرٚت  2010خرخس زٍُٛ : يبخذح  (2) 

 . 23ص  ، خبيعخ اسٕٛط ، يصر،  ثسث غٛر يُشٕركًذخم نسم االشكبنٛبد انفُٛخ نهطالة اندذد فٗ يدبل انزرثٛخ انفُٛخ ، 
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 :االتى  عمى النحوطار التطبيقى لمبحث ) عممية التجريب ( اإل تكونوي
 بالجمودعمى بعض الميارات والتقنيات وطرؽ التنفيذ األساسية المرتبطة وتدريبيـ الطالب  عميـلت شرح جماعي 

 .والتي مف خالليا يمكف أف يقـو الطالب بعمؿ تجارب متنوعة 
  قياـ كؿ طالب بتناوؿ الخامات بالتجريب كؿ منيـ بمفرده  مف خالؿالتجريب الفردي ممارسة. 
 لموصوؿ إلى تحقيؽ بعض القيـ الفنية جديدة  والبحث عف حموؿ وبدائؿ تقنيةبمحاوالت التجريب  الطالب يقـو

 فى تقنياتيـ .والجمالية 
 :"  in put" مدخالت أوال : ال

 :الخامات 
خامة الجمود الطبيعية متنوعة األشكاؿ ومالمس سطوحيا مف قصاصات بتتحدد الخامات األساسية لمتجربة 
صوؿ عمييا بأثماف زىيدة وبذلؾ يمكننا مف تحقيؽ جانب اقتصادي بعمؿ وألوانيا وتخاناتيا والتى يمكف الح

 مشغوالت فنية بأبسط التكاليؼ وأرخص الخامات .
 : واالدوات

االدوات التى قد تحتاجيا عممية التجريب منيا أقالـ رصاص ، ممحاة ، مسطرة معدف ، أدوات ىندسية 
تو ، خرامة جمد ) ساقية ( ، ماكينة حرؽ الجمد كالبرجؿ والمثمث والمنقمة ، مقص لمجمد ، كتر وأسمح

الطبيعى ، سنابؾ لمثقب ) زمبة ( ، سنابؾ وأقالـ لمضغط ، دفر لضغط الجمد ، شاكوش ، زمبة لضغط 
الكباسيف ، فرش لمتمويف ، مادة الصقة ) كمة حمراء ( ، أبر معدنية صمب مرنة مختمفة المقاسات ، 

 . ( ٔ) صورة رقـ  ودبابيس وغير ذلؾ
 :التقنيات 
 ى :تالكالكوسائؿ ايضاحية بعرض ثالثة مجموعات مف التقنيات عمى الطالب الجدد ـ الباحث قا

 . ( ٕ) صورة رقـ  الباحثمف تنفيذ المجموعة األولى : تقنيات 
 . ( ٖ) صورة رقـ  الدارسيف بمرحمة الدراسات العميامف تنفيذ المجموعة الثانية : تقنيات 

 . ( ٗ) صورة رقـ  بالكمية ممارسى الفف وأعضاء ىيئة التدريسمف تنفيذ تقنيات  المجموعة الثالثة :

 :"  process " التطبيقية عمميات: ال ثانيا
الميكانيكية  اخواصيو الفسيولوجي  اتركيبيلمتعرؼ عمى عبر العصور عرض موجز عف الجمود  .ٔ

مكاناتيا التشكيمية .أىـ خصائصلمتعرؼ عمى  اتطوُّر صناعتيو  اوالكيميائية وطرؽ دباغتي  يا وا 
تعدد ل بتقنيات مختمفة بخامة الجمد الطبيعى عبر العصورعرض صور لمعديد مف المشغوالت المنفذة  .ٕ

 كتب ومراجع متخصصة .معتمدا عمى الحموؿ التشكيمية 
 . لمتعرؼ عمى اساليب وطرؽ تشكيمياعرض بعض التقنيات التي سبؽ تنفيذىا بخامة الجمد الطبيعى  .ٖ
في محاوالت ذلؾ حموؿ وبدائؿ تقنية ، ومحاولة استثمار اليجاد بتناوؿ الخامات بالتجريب  باحثال يقـو .ٗ

جزاء   .المشغولة الفنية لموصوؿ إلى تحقيؽ بعض القيـ الفنية والجمالية والعالقات التشكيمية بيف عناصر وا 
 :"  out puts " مخرجاتال ثالثا :

اختيار مشاركة الطالب بة وانتياء مراحؿ التجريب قاـ الباحث بمف خالؿ البحث والدراسة النظرية والعممي
التقنيات والتعرؼ عمى تمؾ قاـ بتحميؿ ثـ التجريبية  يـممارسات خالؿالتي قاـ الطالب بتنفيذىا التقنيات مجموعة مف 

 . عمى حدةتقنية عرض كؿ مسمياتيا ومحاولة اكتشاؼ ما تحقؽ بيا مف قيـ فنية وعالقات جمالية بعد 
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 لبحث :انتائج 
فى مجاؿ منطمقا لمتشكيؿ يمكف أف تكوف  اتتقنيال العديد مفانتجت الدراسة فى اطار العمميات التطبيقية  .ٔ

 .األشغاؿ الفنية 
مدخال ات االتجاى همثؿ ىذوالتى ت الطالب خالؿ محاضراتيـبخاصة الالتجارب التقنية تصنيؼ بالباحث قاـ  .ٕ

 كالتالى : تيفمجموع الىاألشغاؿ الفنية ىاما الثراء عممية التشكيؿ فى مجاؿ 
 صور رقـ  منفذة بتقنية واحدة فى كؿ تجربة جارب تقنيةت (٘ - ٚ ) . 
 صور رقـ  فى التجربة الواحدة مجمعة منفذة باكثر مف تقنية جارب تقنيةت (ٛ - ٔٓ ) . 

 التوصيات :
 يوصي الباحث بما يمي :

لمجانب ماديا بداع اعماؿ ومشغوالت فنية تحقيقًا إلالطبيعية  دجمو بقايا التنوع توجيو البحوث باالستفادة مف  .ٔ
 .كمنطمؽ إبداعى فنى إلثراء مجاؿ األػشػغاؿ الفنية و  االقتصادي

اتاحة الفرصة لمطالب في مجاؿ األشغاؿ الفنية لممارسة التجريب بتناوؿ مستجدات تجريبية بيدؼ التوصؿ  .ٕ
 . الى حموؿ وبدائؿ ابتكارية

 ية :الكممات االفتتاح
 ةالتقني 
 ريبػػػػػػػػػالتج 
 الفنية اإلشغاؿ  
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 أدوات التشكيل عمى خامة الجمود الطبيعية والصناعية بعض(  0صورة رقم ) 
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 ( نماذج من أساليب التشكيل عمى الجمود ) التقنيات التى ينفذ بيا عمى خامة الجمد ( 8صورة رقم ) 

 احثمن تنفيذ البالمجموعة األولى : تقنيات 
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 ماذج من أساليب التشكيل عمى الجمود ) التقنيات التى ينفذ بيا عمى خامة الجمد ( ( ن 3صورة رقم ) 

 الدراسات العمياالدارسين بمرحمة من تنفيذ المجموعة الثانية : تقنيات 
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 من أساليب التشكيل عمى الجمود ) التقنيات التى ينفذ بيا عمى خامة الجمد ( نماذج(  4صورة رقم ) 

 بالكمية ممارسى الفن وأعضاء ىيئة التدريس من تنفيذتقنيات  المجموعة الثالثة :
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 واحدة فى كؿ تجربةتقنية بمنفذة  جارب تقنيةت(  5صورة رقم ) 

 جامعة حموان –من اعمال طالب كمية التربية الفنية 
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 واحدة فى كؿ تجربةتقنية بمنفذة  جارب تقنيةت(  6صورة رقم ) 

 جامعة حموان –ة من اعمال طالب كمية التربية الفني
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 واحدة فى كؿ تجربةتقنية بمنفذة  جارب تقنيةت(  7صورة رقم ) 

 جامعة حموان –من اعمال طالب كمية التربية الفنية 
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 منفذة باكثر مف تقنية مجمعة فى التجربة الواحدة جارب تقنيةت(  8صورة رقم ) 

 جامعة حموان –من اعمال طالب كمية التربية الفنية 
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 منفذة باكثر مف تقنية مجمعة فى التجربة الواحدة جارب تقنيةت(  9)  صورة رقم

 جامعة حموان –من اعمال طالب كمية التربية الفنية 
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 ( يتضح بها العديد من أساليب التشكيل على الجلود ) التقنيات التى ينفذ بها على خامة الجلد ( 01صورة رقم ) 
 ثر مف تقنية مجمعة فى التجربة الواحدةمنفذة باك جارب تقنيةت(  01صورة رقم ) 

 جامعة حموان –من اعمال طالب كمية التربية الفنية 



 26 

 المراجــع
 أوال : المراجع العربية :

، مطبعة نصر االسالـ ،  اإلشغال الفنية ـ تنويعات قائمة عمى توليف الخامات .ٕٜٜٔحسني الدمرداش :  .ٔ
 القاىرة .

 جامعة الممؾ سعود شئوف المكتبات ، ،التربية الفنيةمصطمحات في الفن و . ٜٗٛٔ : النبوي الشاؿ عبد الغني .ٕ
 ثانيا : الكنب المترجمة :

 ، ترجمة زكريا ابراىيـ واخريف ، دار النيضة ، القاىرة . الفن خبرة.  ٖٜٙٔجوف ديوى :  .ٖ
، ترجمة أحمد حمدى محمود ، ميرجاف القراءة لمجميع ،  مبادىء الفن.  ٕٔٓٓروبيف جورج كولنجوود :  .ٗ

 سرة ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة . مكتبة األ
، ترجمة فتح الباب عبد الحميـ  الفن والصناعة ) أسس التصميم الصناعى (ىربرت ريد : بدوف تاريخ .  .٘

 . القاىرةالطبعة الخامسة ، ومحمد محمد يوسؼ ، عالـ الكتب ، 
 ثالثا : الرسائل العممية :

مشغوالت الشعبية القائمة عمى الخامات الحيوانية كمصدر ابتكاري ال . ٜٜٛٔ ة :زينب عبد الفتاح صبر  .ٙ
 ، جامعة حمواف ، القاىرة .كمية التربية الفنية ،  غير منشورهرسالة دكتوراه  ، لالشغاؿ الفنية

رسالة دكتوراه  ،تطوير المعالجات التشكيمية لمطرزات فتيات مركز أخميـ  .ـ ٕٓٓٓ:  ماجدة جرجس حنيف .ٚ
 ، القاىرة . كمية التربية الفنية ، جامعة حمواف،  غير منشوره

ـ . المفيـو الجمالي لتناوؿ الخامة في النحت الحديث واثره عمى القيـ التشكيمية ٜٜٗٔمحمد اسحؽ قطب :  .ٛ
، كمية التربية الفنية ،  رسالة دكتوراه غير منشورهوالتعبيرية في أعماؿ طالب كمية التربية الفنية ، 

 ىرة .جامعة حمواف ، القا
المنيج التجريبي في التصوير الحديث وما يتضمنو مف أساليب ابتكارية  ـ .ٜٜٚٔ: ىدى أحمد زكي  .ٜ

 ، القاىرة .، كمية التربية الفنية ، جامعة حمواف  غير منشورهرسالة دكتوراه وتربوية ، 
 ا : البحوث المنشورة :رابع

السنة الخامسة ،  صحيفة التربيةنية ، التجريب والتصميـ في التربية الفـ . ٜٗٛٔمصطفى الرزاز :  .ٓٔ
 والثالثوف العدد الثاني 

 سا : البحوث الغير منشورة :خام
. المؤتمر الدولى الثانى حوار جنوب / جنوب ، الفنوف التشكيمية بيف القيـ  ٕٓٔٓماجدة جرجس حنيف :  .ٔٔ

فى مجاؿ التربية الفنية  المادية والقيـ الروحية ، التجريب كمدخؿ لحؿ االشكاليات الفنية لمطالب الجدد
  . ، جامعة اسيوط ، مصر بحث غير منشور، 

ـ . المفاىيـ الجمالية المعاصرة كمنطمقات حديثة لتدريس األشغاؿ الفنية ٕٙٓٓمحمود حامد محمد صالح :  .ٕٔ
 كمية التربية الفنية ، جامعة حمواف ،،  بحث غير منشور، المؤتمر العممي التاسع لكمية التربية الفنية ، 

 القاىرة .
 ا : مواقع التواصل الجتماعى واالنترنت :دسسا

13. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D ٛ% AA%D ٜ%ٖٛ% D ٜ%ٛٙ% D ٜ%ٛٛ% D ٜ%ٛٗ% D
ٜ%ٛٛ% D ٛ% AC%D ٜ%ٛ A%D ٛ% A 

14. https://www.arab-ency.com/ar 

https://www.arab-ency.com/ar

