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 خزفية حلي استحداث في اإلسالمية الزخارف من اإلستفادة
 الديكال تقنية بإستخدام

 مصمم د. ريهام عمران
 ملخص البحث:

 أشتاا   ا  داليتا  ر رختراتم أستارر ر ختراا  علت  عثتر حيت  البدائيت  العصترر منت  الحلت  انتجت 
 الحلت  خامتا   رتنرعت رانتشتر  رالةتين  رالعتا  العظتم متن أر ملترن حجتر متن مصتنرع  بستية 
 رقد جمالها تظهر الت  الاخرفي  العناصر فيها ردخل  المختلف  الحضارا  مدار عل  تصنيعها رةرق

  .المحية  البيئ  من رأشاالها تصنيعها خاما  الحل  استمد 
 رالفراعنت  بابت  أهت  عنتد فعتر  الخترا  صتناع  فت  األحجتار محت  ليحت  الختا  أحيانا استخدم اما

 ااتشتا  عتن يبحت  اإلنستان بتدأ المجتمعا  تةرر رمع .راألخضر باألارق ملرن  حل  ظهر  حي 
 تعات، حلت  إلت  يحرلهتا ربتدأ رالنحتا، البررنتا األلمتا،  العتا   الفضت   ال هب  مث  أخرى خاما 
 .راالقتصادي االجتماع  انتماءه

 أر الاينت  غترا أل ترتتدى اانت  حيت  الثقافتا  إلختتف  تبعتا الحلت  إستتخدام أستباب تعتدد  امتا 
 الدينيت  أر الستحري  لألغترا  باإلضتاف  صتاحبها رثتراء معينت  إجتماعيت  لةبقت  اإلنتمتاء عل  للدالل 
  .التمائم مث  السحر تأثير ترق  سحري  قيم  لها الحل  أنراع بع  أن االنسان أعتقد حي 

 العديتد يفترق متا الجا بيت  متن رلهتا تشتايلها رةترق خاماتهتا تتنترع حيت  متميتا  ماانت  الخافي  رللحل 
 رتقاليتد عتادا  متع يتتفئم لهتا ختا  ةتابع إضتفاء يماتن امتا الحلت  متن األخترى األنتراع متن

 أهتم رمتن األخترى  الخامتا  بتبع  بالمقارنت  تالفتهتا قلت  إلت  باإلضتاف  هت ا المختلفت  المجتمعتا 
 استتخدام فت  فنجتد   ستةحها تاستر التت  رالاختار  الةتفءا  الخافيت  الحلت  مظهتر فت  المتثثرا 
  .حضار  أي من نقلها أر تصميمها يمان الت  الاخار  من رألران أشاا  لنق  هام  رسيل  الديااال 

 ف  اإلسفمي  الاخار  من لإلستفاد  بالدياا  الاخرف  تقني  استخدام ف  البح  فار  جاء  هنا رمن
 ةياتهتا فت  تحمت  رال الينتا الترارد   المنتجتا تااحم رسة هريتنا عل  بها نحافظ خافي  حل  استحدا 

 .لحضارتنا محرا إال
 :الكلمات المفتاحية

 .الحل  الخافي  – الاخار  اإلسفمي  –دياا  
DOI:10.12816/0040800 
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 مشكلة البحث :
 بهتا رالتتأثير هريتنتا عتن تعبتر منتجتا  إلت  الحتدي  العصتر فت  راإلستفمي  العربيت  مجتمعاتنتا إفتقتار
قتصتاديا  رجماليتا ثقافيتا األخترى المجتمعا  عل   الفنت  الثتراء متن بتالرغم الخافيت   الحلت  ربخاصت  را 

 .للتصميم هاما مصدرا تعد الت  اإلسفمي  الحضار  منتجا  مجاال  شت  ف  رالتقن 
 أهداف البحث :

 الرارد  المنتجا  تااحم رسة رخصرصيتنا هريتنا عن يعبر إسفم  بةابع خافي  حل  تصميم 
  الخار  من إلينا

 إلنتاجها صغير  صناعا  إنشاء. 
  لك لتحقيق الديااال  مث  البسية  الخا  تقنيا  من اإلستفاد . 

 فروض البحث :
 الحفتاظ علت  هريتنتا  يتثدى الت  الاخار  اإلسفمي  ف  تصميم الحل  الخافيت ن االستفاد  من إ

 رتراثنا اإلسفم  ف  مرااب  لررح العصر الحدي  .
  بالشتتتا   نقتتت  تصتتتميما  الاختتتار  اإلستتتفمي يتتتثدى التتت   قنيتتت  الاخرفتتت  بالتتتدياا تان استتتتخدام

 .    لسةح الحل  الخافي مث  األ
 منهجية البحث :

 ر لك من خف  النقاة التالي  : التجريب يتبع البح  المنهج التحليل  
 . رالحل  الخافي  رتقني  الدياا  الاخار  اإلسفمي ترضيح لمفاهيم  -
لإلستتتتفاد  متتتن الاختتتار  اإلستتتفمي  فتتت  تصتتتميم حلتتت  خافيتتت  حديثتتت    بعتتت  المقترحتتتا -

  بإستخدام تقني  الدياا .
 مقدمة :

البد لنتا   رلان  الخاص  بنا حل القد ال تارن الحل  الخافي  أر  ما يتم التفاير بها عندما نبح  عن 
رأناقتهتا ا رتقنياتهتا ربريقهتا اإلستتدام  رتنترع أشتاالها رألرانهتبت  الحلت  الخافيت  مثت   تميتامن معرف  متا ت

  ريمتتتد متتا يجعلهتتا تحظتت  بشتتعبي  ابيتتر هتت ا باإلضتتاف  لمقارمتهتتا للختتد  رستتهرل  تنظيفهتتا رالعنايتت  بهتتا 
 رالساعا . إستخدام الحل  الخافي  إل  إستخداما  عديد  مث  األقراة رالداليا  راألسارر رالخراتم

بالخاما   صناعتها  رضررر    مجا  تصميما  الحل  جديد  رمنافس  فراإلحتيا  الدائم ال  أفاار  
رتباةتت  حيتت  يتمتتتع الختتا  بإ .خامتت  مفئمتت الختتا  متتن رجماليتتاق جعتت    المفئمتت  صتتحياق راقتصتتادياق 

مثتتت  تنتتترع متتتن قتتتديم األا    لمتتتا لتتت  متتتن ماايتتتا متعتتتدد  : بالمنتجتتتا  التتتت  يستتتتخدمها اإلنستتتان الرثيتتتق 
بيئت    رترافقت  متع النسبيا بالمقارن  ببع  الخاما  األخرىالمنخفض   منتجات  رترفرها   رتالف  إنتاج 
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الاجاجيتتت   ا امتتتا يماتتتن أن تتنتتترع الةينتتتا  رالةتتتفء .   رختتترا  تارينتتت  رجمالياتتتت  اللرنيتتت  رالشتتتالي 
  .رتقنيا  الاخرف  للرصر  لحل  خافي   ا  مراصفا  خاص  رمظهر جمال  متنرع

بمعالجتتت  المرتبةتتت   التقنيتتتا ظهتتتر  العديتتتد متتتن  شتتتا  ابيتتترانتشتتتار صتتتناع  الختتتا  برفتتت  ظتتت       
بدرره يلعتب دررا هامتا فت  رال ى   القيم  الجمالي  لها   ال ى أدى ال  اياد   السةح الخاف  للمنتجا 

نتشار ه ه المنتجا  عل  نةاق راسع فت  ةبقتا  إجتماعيت  متفارتت    ممتا دعت  الت  ضتررر  تسريق را 
يعتبتر التدياا  متن أفضت  أستاليب اخرفت  ر   الجت  راخرفت  الحلت  الخافيت استخدام تقنيا  تسته  متن مع

اإلستفاد  ل  من السما  رالممياا  الت  تجعل  يترافق مع فار  الخا  لسهرل  التقني  ردق  النتائج رما 
 .من الاخار  اإلسفمي  بدق  تفاصيلها رتعدد ألرانها

 الزخرفة اإلسالمية: -1
نشتتأ  الاخرفتت  اإلستتفمي    رقتتد متت  فتت  المظهتتر الجمتتال  ألي منتتتجتعتتد الاخرفتت  متتن الرستتائ  الها

حيثما رجد  الحضار  اإلسفمي  عل  مر التاريخ من خف  الحرفيين المتميايين   راان  لك فت  
رتعتتد العناصتتر النباتيتت  بعتتد عتتن التعبيتتر الفنتت  المباشتتر راإلتجتتاه إلتت  تجريتتد العناصتتر الاخرفيتت    

رغالبتا يتتم الجمتع بينهمتا فت  فتن الاخرفت  ف  بناء الاخار  اإلسفمي    رالهندسي  مقرما  أساسي 
 (170صالح أحمد/) تنفرد ا  منهما ف  بع  األحيان .اما  اإلسفم 

 .راتابي   ر  اإلسفمي  إل  نباتي  رهندسي اما انقسم  الاخا
 .(1  )شا -  رااف  منتجا  الفنرن التةبيقي رقد ارتبة  الاخار  اإلسفمي  بالعمار 

 
 (18ن /)البفةا  الخافي   ا  الاخار  اإلسفمي  المتنرع  تاسر مسجد قب  الصخر ( 1شا  )

 خصائص الزخرفة اإلسالمية:  -أ
اتخ   الاخرف  اإلسفمي  خصائ  مميِّتا  اتان لهتا عظتيم اأِلثِترإ فت  إبتراا المظهتر الحضتاري لنهضت  

خراجهتتتا أر متتتن حيتتت  مرضتتترعاتها المستتتلمين  راادهتتتر  بدرجتتت  عاليتتت   ستتتراء  متتتن حيتتت  تصتتتم يمها را 
رأساليبها  راستخدم التقنيرن المسلمرن خةرةقا اخرفي  رائعِ  المظهر رالتارين  رجعلرا من المجمرعا  

رالتاتتتترار رالتجتتتتداد رالتنتتتتارب رالتشتتتتابك  رابتاتتتتررا  الاخرفيَّتتتت  نمتتتتا   انةلتتتتق فيهتتتتا خيتتتتالهم إلتتتت  الفنهايتتتت 
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 ريتق  رأشتاا  الترشتح العربت  الت ي أةلتق عليت  األرربيترن )األرابيستكالمضتلَِّعا  النجميت  رأشتاا  التر 
Arabesque)./ (22)ن 

 :الزخرفة النباتية -ب
ِشتتتاَِّل  متتتن أرراق النبتتتا  المختلفتتت   رتقتتترم الاخرفتتت  النباتيتتت  أر )فتتتنا الترريتتتق( علتتت  اختتتار  مب

ِا ز بأستاليب متعتدِِّد  متن إفتراد رماارجت  تقاببت  رتعتانق  رفت  اثيتتر ر  رالاهترر المنرَّعت   رقتد أببزترإ
من األحيان تارن الرحد  ف  ه ه الاخرف  مثلَّف  متن مجمرعت  متن العناصتر النباتيت  متداخلت  

رب بصرر  منتظم   (. 3  2شا  ) -رمتشابا  رمتناظر   تتارَّ

 
 (19ن /)الاخار  النباتي  اإلسفمي  تاسر المنتجا  الخافي  مث  األةباق ربفة السيراميك( 3 2شا )

 :الزخرفة الهندسية -ج
ره  النرع اآلخر للاخرف  اإلسفمي ؛ حي  برع المسلمرن فت  استتعما  الخةترة الهندستي   رصتياغتها 

 – المتداخلتتتتت  فتتتت  أشتتتتاا  فنيتتتت  رائعتتتت   فظهتتتتر  المضتتتتتلَّعا  المختلفتتتت   راألشتتتتاا  النجميتتتت   رالتتتتدرائر
 (Broug Eric /26) .(4شا )

 
 من قصر الحمراء ف  غرناة إسفمي  هندسي  اخار  ( 4شا  )
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 :زخارف كتابية -د
رالقبتتتاب بالاختتار  الاتابيتتت  جنبتتا إلتتت  جنتتب متتتع اخرفتت  العديتتتد متتن المنتجتتتا  مثتت  األرانتتت  رالجتتدران 

 .(6 5شا ) – الاخار  النباتي  رالهندسي    حي  تراجد  بشا  ابير ف  عمار  المساجد خاص 

             
 (20ن /) )ترايا(مسجد السلةان أحمد –بي  اسفمي  اخار  اتا( 6شا )  (3)ايران –ابي ةبق باخار  اسفمي  ات(5شا )
 : الحلي الخزفية -2

ستائر ليصتنع منت   مناستباق جعلت    خراص  الت االنسان ركدعفق  اإلنسان بالخا  عفق  أالي  حي  أ
 قتدر رلقد أثبت  التجربت     الحل  رغيرهار  أران  األا  رالشرب رتخاين الحبرباحتياجات  المختلف  من 
 من الحل  المميا  الت  يتمن  اقتنائها العديد من الةبقتا  اإلجتماعيت  المختلفت الخا  عل  أن يصبح 

 .لمصمم  الحل  رأصحاب المشاريع الصغير  جيدا هدفا ا  ما يجع  منه
 (21)ن / ما ِتِتِايَّن ب  من ِمصرغ: معجم المعان  الجامعف    الِحلز ب  رتعري  الم 

  :يةالخزفالحلي مميزات  -أ
األقتتتتراة رالختتتتراتم رالختتتترا رالتتتتداليا  بشتتتتا  ابيتتتتر مثتتتت   هتتتتابتنرع يتتتت الخاف الحلتتتت  تميتتتتات -

 .رالساعا 
  حيتت  تتراجتتد  لإلستتتخدام علتت  نةتتاق راستتعمناستتب   حلتت  امتتن المميتتاا  التتت  تجعلهتت الهتت -

للعرامتت   امقارمتهتتل باإلضتتاف رنرعيتتا  اثيتتر    باميتتا  رفيتتر  الخامتتا  متتن ةينتتا  رةتتفءا 
 . ر ا  صفب  جيد  بحسب نرع الةين المستخدم ردرج  حرار  الحريق البيئي  المختلف 

لاافتتت    مناستتتب اممتتتا يجعلهتتتالتنظيتتت    رستتتهل  لبتتترى الشتتتتديد ار رالختتتد  لايماريتتتا  اارم قتتتت -
 .  الإلستخداما 

لاافتتت  اال راق   مناستتتب ابحيتتت  يضتتتف  لمستتتا  جماليتتت  ريجعلهتتت ارألرانهتتت اتتعتتتدد تصتتتميماته -        
     .راالستخداما 

العديتتد متتن التقنيتتا  الجماليتت  لمعالجتت  الستتةح رالتتت  تختتدم المصتتمم علتت  نةتتاق راستتع  الهتت  -       
 . الحل ف  مجا  
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 :يةالخزف الحلي مراحل انتاج -ب
  القابتت  للرصتتر  التت  المنتتتج النهتتائ( 7شتتا )–الخافيتت  بعتتد  مراحتت  إنتاجيتت   الحلتت تمتتر             

  لإلستخدام   ره ه المراح  ه  :
  للةينا  المستخدم  رالةفءا  الاجاجي . مرحل  اإلعداد رالتحضير -1
  رياتتترن التشتتتاي  إمتتتا يتتتدري أر  شتتتا  الحلتتت  رعتتتددهامرحلتتت  التشتتتاي  بتتتالةرق المختلفتتت  حستتتب  -2

 .صب ف  قرالب أر عل  عجل  الخاا بالاب، أر ال
 مرحل  التجفي  .  -3
 حل  الحريق األرل .مر  -4
 مرحل  الةفء بالبةان  ربالةفء الاجاج . -5
ر  الحلتتت  معلقتتت  فتتت  الفتتترن فتتت  حالتتت  رجتتترد ةتتتفء اجتتتاج  عليهتتتا مرحلتتت  الحريتتتق : رفيهتتتا يتتتتم  -6

تبعتتا  °م 1260خاصتت  تصتت  درجتت  حتترار  الحريتتق التت  حتترال  فتت  أفتتران  الحلتت حتترق بالاامتت  ثتتم ت
 .المستخدم  ف  اإلنتا  لنرع الةينا  رالةفءا  الاجاجي 

 .الاخرف  فرق الةفء رمنها استخدام الدياا مرحل   -7
 .°م750ال   °م650حريق الاخرف    رف  حال  الدياا  يتم الحريق عند درج  حرار  من مرحل   -8

    

 
 بع  مراح  إنتا  الحل  الخافي ( 7شا )

 : Decal الديكالمفهوم  -3
ر  علتت  ستتةح المنتجتتا  الخافيتت   ا  الةتتفء الاجتتاج  ستتراء هتتر رستتيل  لنقتت  رتةبيتتق الاختتا

مستتتةح  أر بهتتتا إنحنتتتاءا  ريماتتتتن أن يتتتتم ةباعتتت  التتتدياا  إمتتتتا باستتتتخدام الةابعتتتا  الرقميتتتت  
اعتت  بإستتخدام   أر يتتم ةب(6ستناء  منت /)المتخصص  الت  يستخدم بها األحبار الخاصت  بتالخا  
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ق إليهتتا فتت  البحتت  ألنهتتا األاثتتر شتتيرعا فتت  تتت  ستتر  يتتتم التةتتر ةريقتت  الستتلك ستتارين رهتت  ال
 مصر.

 " :silk screenطباعة الديكال بالشبكة المسامية " -أ
هت  الةريقت  العمليت  للةباعت  براستة  الشتتبا  الحراريت  أر الستلك ستارين رجميعهتا تستميا  لتقنيتت  

يني  راليابانيت  راحد  ره  تعتبر من رسائ  الةباعت  التقليديت  التت  عرفهتا اإلنستان منت  الحضتارا  الصت
 إال أن تلك الرسيل  ف  الاخرف  ظل  رال اال  تمث  ماانا مرمرقا بين رسائ  الاخرف  المختلف   القديم  

امتتا تعتبتتر متتن أاثتتر الةتترق انتشتتار ألنهتتا تغةتت  مجتتا  راستتع متتن الاختتار  رالتتت  قتتد ال يماتتن أداثهتتا 
ربقتدر  رافتر  علت  األداء ريرجتع  لتك إلت  بالةرق األخرى , اما تتميا ه ه الةريق  باستخداما  عديد  

بستتاة  اإلجتتراءا  ستتراء فتت  إعتتداد الشتتبا  أر ستتحب الةبعتتا  اتت لك التةتترر الابيتتر التت ي ةتترا علتت  
 .التقنيا  رالخاما  أر المعدا  المستخدم  ف  ةباع  السلك سارين

 مميزات إستخدام طباعة السلك سكرين:
ربها أر غير منتظم  الشا   بها مسةحا ء اان  إمااني  الةبع عل  المجسما  المختلف  سرا .1

 .منحنيا 
 إمااني  الةبع عل  المسةحا  الت  ال يمان الةبع عليها باستخدام ةرق الةباع  األخرى . .2
 إمااني  استخدامها ف  الاخرف  المباشر  عل  الجسم أر الغير مباشر  مث  ةباع  الدياا  . .3
 األخرى . انخفا  تاالي  اإلنتا  بالمقارن  بالةرق .4
 بساة  اجراء  اإلعداد رالمعدا  رالتنرع بين التقنيا  اليدري  راآللي  المتقدم  . .5
مياتتتتررن باإلضتتتتاف  إلتتتت  إماانيتتتت   30:  10إماانيتتتت  إعةتتتتاء ةبقتتتت  حبريتتتت  ستتتتميا  تصتتتت  إلتتتت   .6

استتتتخدام حجتتتم حبيبتتت  متنتتترع نستتتبيا مقارنتتت  بالتقنيتتتا  األختتترى تحقتتتق مفمتتت، بصتتتري  رحستتتي  
 متنرع  رثري  .

فئتتم التقنيتتا  المستتتخدم  رتجهيتتاا  اإلنتتتا  منظرمتت  اإلنتتتا  فتت  مصتتر حيتت  يماتتن االعتمتتاد ت .7
علتتت  متتتدخف  محليتتت  بشتتتا  أساستتت  لإلنتتتتا  درن الحاجتتت  إلتتت  استتتتيراد التانرلرجيتتتا المتقدمتتت  

 (7/شم،   من عيس  سناء) رمدخفتها .
 

 التقنيات اليدوية ومستلزمات التشغيل لطباعة السلك سكرين : -ب
 بكة الحريرية :الش -1

          يماتتتتتتن استتتتتتتخدام العديتتتتتتد متتتتتتن األنستتتتتتج  رالنستتتتتتيج المستتتتتتام  ريتتتتتتترارح عتتتتتتدد الفتحتتتتتتا  فتتتتتت  البرصتتتتتتت 
مت  تبعتتا لدقت  التفاصتي  فتت  التصتميم راألنستج  المستتتخدم  )الحريتر الةبيعت  رأنستتج  120:  90بتين
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 نا الفسفرري( .البرل  استر رأنسج  الصر  الاجاج  رأنسج  معدني  مث  النيا  اررم رالبرر 
 ريجب أن يتميا النسيج المستخدم بما يل  :

 أن يارن مقارم لفحتااك ال ي يتعر  ل  أثناء عملي  الةبع . -أ
 أن يارن مقارم لألحما  رالقلريا  رالمخففا  رالمنظفا  الايميائي  رالبتررلي  . -ب
 أن يارن منتظم الفتحا  . - 

 المادة الحساسة : -2
من أثار األترب  رالدهرن ثم تجفيف  ثم تغةي  سةح النسيج متن التداخ  ريجب تنظي  الشبا  الحريري  

رالخار  بةبق  مفئم  من الفيلم الجيفتين  البياررمات  ثم تجف  تلك الةبق  ف  حرار  مفئمت  رماتان 
 مظلم .
 :"transferمسلتزمات طباعة الديكال " -3
 :"transferpaperورق الديكال "  -أ

هناك العديد من أنراع الررق المستخدم ف  ةباع  الدياا  را  أنتراع التررق المستتخدم يجتب 
 أن تشترك ف  مجمرع  خرا  هام  جدا ه  : 

ان ياتترن مغةتت  امتتا يجتتب  رقريتت  رملستتاء رغيتتر مستتام أن ياتترن عبتتار  عتتن ةبقتت  رقيقتت   )
دياا  عتتن التتررق أثنتتاء بةبقتت  رقيقتت  قابلتت  للتت ربان فتت  المتتاء أر ةبقتت  شتتمعي  تستته  فصتت  التت

عمليتت  التةبيتتق حيتت  تعمتت  اخلفيتت  يةبتتق عليهتتا التصتتميم لاتت  يستته  نقلتت  براستتةتها علتت  
 .(الجسم الخاف  

بعتتد ةباعتت  التتدياا  يتتتم تغةيتتت  بةبقتت  متتن الجيفتتتين تحمتت  الةباعتت  أثنتتاء عمليتت  الغمتتر  ر 
 ف  الماء رتةبيق الدياا  عل  الجسم .

 األحبار الخزفية : -ب
 يد ملرن  :أااس-1  

رهتتت  إمتتتا أااستتتيد مثتتت  الاربلتتت  أرالنحتتتا، أر الاتتتررم رغيرهتتتا أر الصتتتبغا  رهتتت  عبتتتار  عتتتن   
أااسيد معالج  ايميائيا رحراريا إلعةاء درجا  لرني  متعدد  يصتعب الحصتر  عليهتا مباشتر  

 من األااسيد حي  أن األااسيد تارن غير معالج  صناعيا .
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 طباعة الديكال بطريقة السلك سكرين

 إلظهار التصميمغسيل الشبلونة  -4

 

 التعريض للضوء -3

 

 طباعة التصميم على كلك -2

 
 

الحساسة تطبيق المادة -1  

 

 تثبيت الشبلونة والطباعة -5

 

ورق الديكال بعد الطباعة -6  

 

 الحبرالجيالتين لحماية  تطبيق -7
 وتسهيل نقله لسطح المنتج

 

بعد  سطح الخزفعلى  الزخرفة -8
 الحريق

 

 قاعد  الةفء الاجاج  : -2
            % متتتتتتتتتن المارنتتتتتتتتتا  الاليتتتتتتتتت  للحبتتتتتتتتتر الخافتتتتتتتتت  رهتتتتتتتتت  تتنتتتتتتتتترع متتتتتتتتتن 85ب  حتتتتتتتتترال  تاتتتتتتتتترن بنستتتتتتتتت

( رهت ه القاعتد  الاجاجيت   over glaze– under glaze– in glaze – lasterةتفءا )
 يحد  لها سيرل  أثناء الحريق رتقرم بعم  غف  اجاج  حر  األااسيد الملرن  .

 سائل وسيط الطباعة : -جـ 
  دهني  لاج  تتصلد بعتد الةباعت  رهت  عبتار  عتن حامت  مثقت  للخامتا  الخافيت  رهر أساسا ماد

األرل  رللةباع  بالسلك سارين يتم عمت  تشتتي  مياتانيا  للمارنتا   حي  تتةاير ف  مراح  الحريق
 المرجرد  ف  الرسية العضري .

  الديكال:يلي توضيح لخطوات طباعة  وفيما
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تفادة مــن الزخــارف اإلســالمية فــي اســتحداث حلــي لإلســالتصــورات المقترحــة  -4
 : خزفية بإستخدام تقنية الديكاالت

 الاختتار  اإلستتفمي رالمقتتترح تةبيتتق  الحلتت  الخافيتت  الحديثتت صتترر فيمتتا يلتت  ستتيتم تنتتار  بعتت  
تقنيتت  ربإستتتخدام    المتتأخر   متتن اختتار  منتجتتا  خافيتت  إستتفمي  مثتت  البفةتتا  راألةبتتاقعليهتتا

 .ن ةريق تصرر إفتراض  إلستخدام ه ه الاخار  عل  الحل  ببرامج الجرافيك ر لك ع الدياا 
 (1) مقترح : 

 
 (6ن /) )ترايا(اانيك  –بفة  سيراميك باخار  إسفمي  ( 8شا  )

 

                        
 اخار  إسفمي علي  دام دياا  الدالي  بعد اخرفتها بإستخ  (10شا )           (7ن /)بررسلين –دالي  خافي  حديث  ( 9شا  )

 
لترظيفهتتتا  -(8شتتتا ) –إختيتتتار اختتتار  إستتتفمي  متتتن ستتتةح بفةتتت  ستتتيراميك تتتتم : ( 1) توصـــيف المقتـــر 

ريتضح ف   –( 9شا  ) –البررسلين رالمةلي  بةفء اجاج   ادياا  يستخدم فرق قةع  من الحل  الخافي 
بتفاصتيلها المرجترد  علت  ستةح البفةت  إلت  ستةح اإلستفمي  القيم  الجمالي  إلضاف  الاخار  ( 10شا  )

  قةع  الحل  عن ةريق إستخدام الدياا . 
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 ( :2) مقترح 

 
 (8ن / ) شيراا )إيران( –اخار  قب  مسجد نصر الملرك  -بفة سيراميك ( 11شا )

 

       
 رفتها بدياا  اخار  اسفمي الدالي  بعد اخ( 13شا )   ( 9ن / )دالي  خافي  حديث  مةلي  بةفء اجاج ( 12شا )

 
 – قبتت  مستتجد نصتتر الملتتركستتيراميك  ختيتتار اختتار  إستتفمي  متتن ستتةح بتتفةتتتم إ: ( 2) توصــيف المقتــر 

 المصتتتنرع  متتتن الةينتتتا  األرضتتتي لترظيفهتتتا اتتتدياا  يستتتتخدم فتتترق قةعتتت  متتتن الحلتتت  الخافيتتت   -(11شتتتا )
( القيمتت  الجماليتت  إلضتتاف  13  )ريتضتتح فتت  شتتا –( 12شتتا  ) – أبتتي  رأستترد رالمةليتت  بةتتفء اجتتاج 
إلتت  ستتةح قةعتت  الحلتت  عتتن ةريتتق إستتتخدام  فاصتتيلها المرجتترد  علتت  ستتةح التتبفةالاختتار  اإلستتفمي  بت

 .  ريظهر التصميم النهائ  للقةع  محافظا عل  الترا  اإلسفم  بشا  حدي  مراابا لررح العصر الدياا 
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 ( :3) مقترح 

 
 (10ن /) شيراا )إيران( –مسجد نصر الملرك  -اخار  إسفمي  بفة سيراميك ماخر  ب( 14شا  )

 

    
 الخاتم بعد اخرفت  بدياا  اخار  اسفمي  (16شا )                  (11ن /)خاتم خاف  حدي  (15شا )       

 
   مستتتجد نصتتتر الملتتتركتتتتم إختيتتتار اختتتار  إستتتفمي  متتتن ستتتةح بتتتفة ستتتيراميك : ( 3) توصـــيف المقتـــر 

لترظيفهتا اتدياا  يستتخدم فترق قةعت  متن الحلت   -(14شتا ) –إل  أجااء من البفةا  المتاترر  باإلضاف  
 –( 15شتتا  ) –مستتتخدم  اختتاتم أارقالخافيتت  المصتتنرع  متتن الةينتتا  األرضتتي  رالمةليتت  بةتتفء اجتتاج  

 التبفة ( القيم  الجمالي  إلضاف  الاختار  اإلستفمي  بتفاصتيلها المرجترد  علت  ستةح16ريتضح ف  شا  )
 عن ةريق إستخدام.   الخاتمإل  سةح  رالتارار ف  البفةا  المحية  بالاخار 

 



الثامن لعدد ا                                                                            مجلة العمارة والفنون       

13 

 

 ( 4مقترح: ) 

 
 ( 12ن / ) (ترايا) اسةنبر  – السلةان أحمدمسجد  -بفة سيراميك ماخر  باخار  إسفمي  ( 17شا  )

 

           
 اسفمي  الدالي  بعد اخرفتها بدياا  اخار  ( 19شا )  (13/ن  )  ملرن اجاجي ا دالي  خافي  حديث  مةلي  بةفء( 18شا )

الستلةان أحمتد لتناستق مستجد تم إختيار اختار  إستفمي  متن ستةح بتفة ستيراميك : ( 4) توصيف المقتر 
ر لتتك لترظيفهتتا اتتدياا  يستتتخدم فتترق  -(17شتتا ) –ألرانهتتا متتع ألتتران الرحتتدا  المستتتخدم  فتت  قةعتت  الحلتت 

  المصتتنرع  متتن الةينتتا  األرضتتي  رالمنقستتم  إلتت  أربتتع رحتتدا  ةرليتت  اتت  رحتتد  قةعتت  متتن الحلتت  الخافيتت
( القيمت  19ريتضتح فت  شتا  ) –( 18شتا  ) –مةلي  بةتفء اجتاج   ر لترن مختلت  عتن بتاق  الرحتدا  

بألرانها رتناسقها مع ألران قةعت  الحلت  التت  أصتبح  أاثتر تعبيترا عتن الجمالي  إلضاف  الاخار  اإلسفمي  
 ار  اإلسفمي  ف  شا  متجدد.الحض
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 ( 5مقترح:) 
 

 
 ( 14ن / )إيران -بفة سيراميك ماخر  باخار  إسفمي  ( 20شا  )          

 

        
 بعد اخرفتها بدياا  اخار  اسفمي  االسرر ( 22شا  )       ( 15ن / ) خافي  حديث  مةلي  بةفء اجاج اسرر  ( 21شا  )      

 
 ر شتتتا  سداستتت  تظهتتتر تتتتم إختيتتتار اختتتار  إستتتفمي  متتتن ستتتةح بتتتفة ستتتيراميك : ( 5) توصـــيف المقتـــر 

ر لك لترظيفها  -(20شا ) – الاخرف  ف  جاء من  رباق  السيراميك  ر لرن أارق درن رجرد اخار  علي  
رالمةليتت  بةتتفء اجتتاج  اتتدياا  يستتتخدم فتترق قةعتت  متتن الحلتت  الخافيتت  المصتتنرع  متتن الةينتتا  األرضتتي  

( القيم  الجمالي  إلضاف  الاخار  اإلسفمي  22ريتضح ف  شا  ) –( 21شا  ) – ستخدم اإسرر ملرن رت
 بألرانها المتميا  إل  سةح قةع  الحل .
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 ( 6مقترح:) 

 
 ( 16ن / ) اانيك ) ترايا( – نباتي  ةبق ماخر  باخار  إسفمي ( 23شا  )

 

    
 الدالي  بعد اخرفتها بدياا  اخار  اسفمي ( 25شا )          (17ن / )   حديث دالي (24شا  )                     

 
ــر   -(23شتتا ) –مستتتدير ةبتتق خافتت متتن ستتةح نباتيتت  اختتار  إستتفمي   تتتم إختيتتار: ( 6) توصــيف المقت

شتا   – الحديثت  التت  تتم تصتميمها متن الفنترن البدائيت ر لك لترظيفها ادياا  يستخدم فرق قةع  من الحلت  
فت  تضتاد متع  ( القيم  الجمالي  إلضاف  الاخار  اإلستفمي  بألرانهتا المتميتا 25ح ف  شا  )ريتض –( 24)

 .مع الجاء الدائري للقةع لرن قةع  الحل  مع مةابق  مراا الاخرف  
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 : اتـــــــــــــــــج والتوصيـــــــــــــالنتائ  -5
 :جــــــــــــالنتائ -أ
  اإلستفمي  الاختار  متن باإلستتفاد  الخافيت  الحلت  إلنتتا  صتغير  صتناعا  إقامت  إماانيت 

ستخدام  .الديااال  مث  البسية  الخافي  األسةح اخرف  تقنيا  را 

 بألرانهتا اإلستفمي  الاختار  نقت  يضتمن الخافيت  الحلت  لاخرفت  التدياا  تقنيت  استتخدام 
 . الحدي العصر مع لتتناسب فيها لإلبتاار ابير مجا  ريتيح الدقيق  رتفاصيلها

   لترافقهتا متع  المتنرعت المنتجتا  الخافيت   البستية  لاخرفت من أنستب الةترق أن تقني  الدياا
 . التشايف  الخافي  المسةح  رالمنحني نتا  الام  رمناسبتها لمختل  فار  اإل

   بشتا  ختا  لت  متردرد اقتصتادى ربيئت  لاخرفت  الحلت  الخافيت  إستخدام الديااال إن فار 
 . رجمال 

 الحلتت  تصتتميم لتت  ابتاتتار أفاتتار جديتتد  فتت  مجتتا  يتتثدى ا د  متتن الاختتار  اإلستتفمي اإلستتتفا
 الخافي  الحديث .

 :اتـــــــــــــــــــــالتوصي -ب
   المنتجتتتا  ربخاصتتت  لرفتتتع قيمتتت   اإلستتتتفاد  متتتن تنتتترع الاختتتار  اإلستتتفمي ضتتتررر

 دعم االقتصاد رالتنافسي  .الحل  ال ي يثدي ال  
  رفتت  مجتتا  التصتتميم راستتتمرا د  متتن حضتتارتنا اإلستتفمي اإلستتتفانشتتر ثقافتت  مبتتدأ 

 بحا  العلمي  رالتةبيقي  ف  ه ا المجا .عم  األ
  لترصتتتتي  فاتتتتر   التتتتدياا رمصتتتتانع  مصتتتتمم  الحلتتتت  الخافيتتتت عمتتتت  تراصتتتت  بتتتتين

رالمحافظتتت  علتتت  قتصتتتاد رالبيئتتت  رتأثيرهتتتا علتتت  اإل استتتتحدا  حلتتت  بتتتررح إستتتفمي 
 .تراثنا

 : عـــــــــــــــــــــالمراج-5
 المراجع العربية: 

سناء عبدالجراد   من  محمرد شم، الدين : ةرق انتا  التدياا  راهميتهتا فت  تحقيتق قيمت   -1
 القاهره. ٢٠١٤يرلير  3عدد 4مجلد تنافسي  لمنتج ادرا  المائده   مجل  التصميم الدرلي 

بداع  دار القلم   دمشق  -2  .1990الشام   صالح أحمد: الفن اإلسفم  التاام را 
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