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 ملخص البحث:

لم تعد الخامات التقلٌدٌة والتقنٌات القدٌمة تفى بالمتطلبات التعبٌرٌة واالبداعٌة لدى الطالب والمصورٌٌن فى الفن الحدٌث 

والمعاصر ,مما دفعهم الى استخدام تقنٌات حدٌثة وخامات بدٌلة من الخامات الجاهزة وتطوٌعها تشكٌلٌا على سطح العمل 

قش عدة أسئلة أهمها ...ماهى المتؽٌرات الحدٌثة التى طرأت على أسالٌب تنفٌذ الفنى باسالٌب مبتكرة .فالبحث ٌنا

الفرٌسكو)التصوٌر الجصى( ،وكٌؾ نستفاد من المواد الجاهزة فى اثراءاللوحات الجدارٌة لفن الفرٌسكو؟وكٌؾ نتالفى 

سهلة الحصول علٌها وتوفر االمان مساؤى الخامات القدٌمة والتى تؤثر صحٌا على الفنان واستبدالها بمواد جدٌدة وخامات 

صحٌا لمستخدمها. فالبحث ٌناقش المتؽٌرات التقنٌة الحدٌثة والتى تساهم فى أثراء تدرٌس مقرر الفرٌسكو بقسم التصوٌر 

تكمن فى قلة االهتمام بفن الفرسكو واسالٌبه وطرق  ومشكلة البحث.بشكل ٌتناسب مع معطٌات القرن الواحد والعشرٌن، 

 اء القدٌم او الحدٌث وعدم معرفة مدى التطور الذى طرأ علٌه من خالل استخدام خامات مواد بناء حدٌثة.تنفٌذه  سو

هوالتعرٌؾ بفن الفرسكو والكشؾ عن المعالجات للخامات التشكٌلٌة الحدٌثة والتى توفر الوقت والمجهود  فهدف البحث

االسلوب القدٌم ولكن باستخدام تقتٌات حدٌثة واعادة توظٌفها بالنسبه للطالب وتقدم رؤٌة معاصرة للفرسكو مستمدة من 

فتعود على الفنان فى دراسة امكانٌة تنفٌذ اسلوب الفرسكو بتقنٌات حدٌثة وباستخدام مواد جدٌدة  أما االهمٌة.بشكل معاصر

دٌث الممارسات تجنب بعض الصعوبات والمخاطر الصحٌة من استخدام المواد التقلٌدٌة.فالبحث ٌساهم فى تطوٌر وتح

وهى دراسة طرق واسالٌب معالجة  فروض البحثالفنٌة.وكذلك اكساب الطالب مهارات النتاج العمل الفنى.من خالل 

الوصفى التجرٌبً التى  منهج البحثالتقنٌات والخامات الحدٌثة المستخدمة للفرسك سواء الطرى او الجاؾ. من خالل 

فحدود  2018الى  2014قة الثالثة والرابعة على مدار اربع سنوات من قامت بها الباحثة على عٌنة من طالب الفر

هو دراسة التطور التقتى والتارٌخى لفن الفرسكو،وقد استخدمت الباحثة فى هذا البحث خامات وتقنٌات جدٌدة  البحث

لى مالط ٌستخدم مختلفة عن الخامات التقلٌدٌة مثل معجون الالتكس والستوكو والؽراء االبٌض بنسب معٌنة للوصول ا

عدٌدة منها للتقدم التقنى والنكنولوجى دور كبٌر  لنتائجللرسم علٌه باستخدام االكاسٌد وااللوان المائٌة. فقد توصلت الباحثة 

الباحثة باٌجاد حلول بدٌلة لتنفٌذ الفرسك من خالل اتقنٌات الحدٌثة والبحث بٌن  وتوصى. فى استحداث خامات جدٌدة للفنان

 .ٌدة للكشؾ عن أهم ممٌزاتها وخصائصها والتى تزٌد العمل الفنى قوة وتأثٌرالمواد الجد

– تجرٌبوً وصوفى مونه  -حدٌثوة بنواء موواد- الحدٌثوة التقنٌوة متؽٌورات– بالفرسوكو الجودارى التصووٌر: مفتاحٌة كلمات

 .الفرسك لتنفٌذ الحدٌثة واالسالٌب مهارات

Astract: 

Traditional materials and ancient techniques no longer satisfy the expressive and creative 

requirements of students and artists in the current modern and contemporary art era. This 
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prompted them to use modern techniques and raw materials from their surroundings and adapt 

these materials in innovative and different ways to use on the surface of their art work. The 

progress of modern technologies and the development of raw materials have contributed to 

the enrichment of fresco art, however, an appropriate way of implementation within the 

Department of Painting, which recognizes and matures current twenty-first century 

knowledge on fresco painting, is still required.  

Here we will discuss an important question; what recent changes have occurred with regards 

to the methods and materials used in the creation of fresco art (plaster painting)? How will we 

benefit from utilizing modern materials to enrich fresco art? How can we avoid the use of 

ancient raw materials that created for artist ill-health and replace them with new materials that 

are both easier to obtain and are safe for the fresco artist to use? 

The goal of the research is to provide an introduction into the art of fresco and identify new 

treatments of modern plastic materials that can be adapted for use in fresco art. The use of 

these materials is both time and cost effective for the students, derived from historically 

accurate methods, in a contemporary manner.  

The study aims to study the methods of treatment of modern techniques and materials used in 

fresco through the descriptive research method carried out by the researcher on a sample of 

third and fourth year students over the four years from 2014 to 2018. 

The limits of research is the study of the historical development of art And used in this 

research new materials and techniques such as latex paste, stucco and white glue in certain 

percentages to reach the mortar used to draw it using oxides and water colors. 

This research has demonstrated that technical and technological progresses play a great role in 

the development of new materials for artists. The researcher recommends alternative solutions 

via the employment of modern technologically-based materials to reveal and enhance the 

most important characteristics and features of the fresco art work. 

Keywords: Fresco - Modern technical variables - Modern building materials - 

Experimental descriptive approach - Skills and methods of performance. 

 مقدمة

أو نس  بدأت قصة فن  التصوٌر منذ أالؾ السنٌن ,حٌنما رسم األنسان قبل أن ٌعرؾ الكتابة وقبل أن ٌتمكن من بناء منزل 

الكهوؾ وسقفه صورا ؼاٌة فى األبداع، فاألنسان األول بدافعة الفطرى شرع الى عمل أول  ملبس، فصور على جدران

رسم بطرٌقة مبسطة ،عندما طبع كؾ ٌده على الحائط,فقد ظهرت فى معظم الكهوؾ أثار لكفوؾ فى صورة سالبة,ثم من 

 (7تاركا بصمات موجبة.)حٌن ألخر ؼمس ٌده فى األصباغ  ووضعها على الجدار 

 هو فن األفرٌسكو .وتعددت فنون التصوٌر على الجدران منذ قدٌم الزمن ،واحد أنواع هذه الفنون 

هو فن الرسم على الجص الطرى باستخدام االلوان المائٌة ،وقد توسع استخدام هذا الفن على مر والفرٌسكو باختصار  

 نٌة بفضل تشرب الجص الطرى لهذه االلوان.العصور ،النه ٌعطى صالبة أللوان اللوحة الف

والتى تعنى طازج أما فرسكو فمن اللؽة االنجلٌزٌة  OSSERFFAمن الكلمة اإلٌطالٌة  جاءت كلمة أفرٌسكو

SERFFA 

،تصوٌر جدارى على -الرسوم الجصٌة-الفرسك–تقنٌة االفرسك  -ٌطلق على الفرسكو عدة مصطلحات : فن االفرسكو

)التصوٌر القلوى )حٌث أن معظم مواده قلوٌة  –تصوٌر جٌرى –ة مرسومة على الجص صور مائٌ-طٌنة رطبة 

 (5التأثٌر(.)
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 مشكلة البحث 

 الحظت الباحثة قلة االهتمام بتقنٌة الفرسكو واالبتعاد عن ممارسة هذا النوع من الفن ،سواء التقلٌدى او الحدٌث  . 

 ٌة لفن االفرسكو بواسطة خامات جدٌدة من مواد البناء الحدٌثة.وتساءلت الباحثة عن االفادة من االمكانٌات التشكٌل

 فما مدى استخدام الخامات المستحدثة فى ابراز اللوحة الجدارٌة الخاصة بفن االفرسكو.

وكٌؾ نتالفى مساؤى الخامات القدٌمة والتى تؤثر صحٌا على الفنان واستبدالها بمواد جدٌدة وخامات سهلة الحصول علٌها 

 االمان صحٌا لمستخدمها؟وتوفر 

 أهداف البحث

التعرٌؾ بفن االفرسكو والكشؾ عن امكانات بعض الخامات المستحدثة والمعالجات التشكٌلٌة الحدٌثة  فى أثراء لوحة 

 االفرسكو.

تقدٌم رؤٌة معاصرة لفن االفرسكو مستمدا من اسلوب االفرسكو القدٌم ولكن باستخدام تقتٌات حدٌثة واعادة توظٌفها بشكل  

 معاصرو مستحدث.

استخدام تقنٌة األفرسكو على اللوحات الصؽٌرة باستخدام بالطات السٌرامٌك والتى ٌسهل حملها من مكان الخر وبذلك 

 ة وهى سهولة النقل من مكان الخر .نكون اضفنا الى الفرسك مٌز

 أهمٌة البحث

ترجع  أهمٌة البحث الى دراسة أمكانٌة تنفٌذ تقنٌة االفرسك باسلوب حدٌث باستخدام تقنٌات جدٌدة و مواد مستحدثة  -

طالب تسهل لطلبة الفنون الجمٌلة والدارسٌن بالفن عمل لوحة من األفرسك . واستخدام خامات تتمٌز بالسهولة بالنسبة لل

 والفنانٌن وتوفر الوقت والمجهود لتصل الى نفس نتٌجة االفرسكو القدٌمة بممٌزاتها وتحد من سلبٌاتها .

 تجنب بعض الصعوبات والمخاطر الصحٌة بأستخدام المواد التقلٌدٌة .-

 ٌؤكد البحث على ارتباط التصوٌر الجدارى المعاصر بالتطور التكنولوجى الحدٌث .-

 النواع المختلفة لفن االفرسكووتطور التقنٌات عبر العصورالقاء الضوء على ا

 فروض البحث:

 كٌفٌة استخدام الخامات المستحدثة  فى ابراز تقنٌة اسلوب االفرسكو القدٌم والحدٌث)الطرى والجاؾ(.

 منهج البحث:

 ٌستخدم البحث المنه  الوصفى التجرٌبى  فى عمل التجارب الفنٌة الخاصة بتقنٌة االفرسكو .

 ٌنة البحث:ع

 2018الى عام  2014تم تطبٌق تجربة البحث على طالب الفرقة الثالثة والرابعة من عام 

( وذلك للعام الدراسى من  12( و الفرقة الرابعة عددهم )14وتم اختٌار عٌنة من أعمال طالب الفرقة الثالثة وعددهم )

الفصل الدراسى االول للفرقة الرابعة ،والفصل الدراسى الثانى  -كلٌة الفنون الجمٌلة-قسم التصوٌر– 2018الى  2014

 بمقرر مادة األفرسك.  -للفرقة الثالثة
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 د البحثحدو

هو دراسة التطور التقنى والتارٌخى لفن الفرسكو،وقد استخدمت الباحثة خامات جدٌدة مختلفة عن الخامات التقلٌدٌة مثل  

والؽراء االبٌض بنسب معٌنة  -والتى تعد من العجائن الحدٌثة والجاهزة لالستخدام السرٌع -والستوكو–معجون الالتكس 

ٌه باستخدام االكاسٌد وااللوان المائٌة و كذلك استخدم بعض المواد من البٌئة للوصول الى مالط مستحدث للرسم عل

 الطبٌعٌة مثل الرمل والجبس والماء وتم خلطهم بنسب معٌنة فً التجربتٌن الخاصة باالفرسكو الطرى والجاؾ. 

 مصطلحات البحث:

مهارات واالسالٌب –نه  وصفى تجرٌبً م-مواد بناء حدٌثة-متؽٌرات التقنٌة الحدٌثة–التصوٌر الجدارى باألفرسكو  

 الفرسك الجاؾ.–الفرسك الطرى -الحدٌثة لتنفٌذ الفرسك

 أنواع االفرٌسكو:

 هناك ثالثة أنواع رئٌسٌة من تقنٌة الفرسكو وهى:

1- -Buon fresco or true fresco   

ٌعنً التصوٌر على سطح جدار أوسقؾ مؽطى بالمالط الرطب عند فردها قبل  NHABالفرسك الحقٌقً أو الرطب 

 جفافها 

 (19،أي أن الرسم ٌمارس على الجدار فً لحظة انتهاء فرد المالط على الجدار و تنعٌمها  وٌرسم بالفرشاة الخاصة بذلك)

فٌه أصباغ ممزوجة بالماء بدون وسٌط )عامل ربط( على طبقة رقٌقة من ٌستخدام وٌعد من أكثر أنواع الفرٌسكو شٌوعا و 

 المونة الرطبة  وٌتم امتصاص اللون فً الجدار بداخل طبقة المونة وتتفاعل معه فتصبح جزء ال ٌتجزأ منه.

ة اللونٌة وٌعد التصوٌر بالفرسكو من أكثر أنواع التصوٌر صعوبة من حٌث القٌود التى ٌفرضها على الفنان ،فالمجموع

المستخدمة محدودة والمدى الزمنى المتاح للمصور النجاز عمله مرتبطا ببقاء المالط طازجا او رطبا ،لذا ٌتجه الفنان 

أثناء تنفٌذ عمله الفنى الى تقسٌم المساحة بحٌث ٌتم التلوٌن على مراحل طبقا للتصمٌم المعد سابقا ،ومن أهم ممٌزات 

رتفعة وكذلك توافر خاماته بشكل كبٌر ،وتعد لوحات الفرسكو من اللوحات التى تقاوم اسلوب الفرسك ان تكالٌفه ؼٌر م

 (.3التؽٌٌرات المناخٌة على مر العصور ،فالتصوٌر بالفرسكو ال ٌنتهى اال بانتهاء المبنى المعمارى المنفذ علٌه)

سبب عدم استخدام وسائط لها صفة والتصوٌر بالفرسك ٌعطى للسطح هدوءا ،فسطح العمل الفنى الٌعطى انعكاسا للضوء ب

اللمعان.وبذلك ٌمكن المشاهد من النظر الى العمل الفنى من جمٌع الزواٌا بدون التعرض لالنعكسات التى تسبب القلق 

وعدم الراحة ،وظهور تشققات فى العمل الفنى الخاص بالفرسك ال ٌعد عٌبا ٌقدر ما هو تأكٌد لقٌمته الجدارٌة وعالقته 

 بالمعمار .

:Secco fresco-or-Dry fresco-2  

-الفرسك الجاؾ او الفرسك السٌكو وٌتم فٌه الرسم على جص جاؾ ،وبالتالى ٌتطلب وسٌلة ربط)على سبٌل المثال البٌض 

 لٌوناردو دا فٌنشً بواسطة "العشاء األخٌر" الشهٌرة المعروفة باسم اللوحة الجدارٌة كما هو الحال فًالزٌت(  -الصمػ

 حٌث ٌتم استخدام الوان الجٌرأو الكاذٌٌن 

،ففى حالة التلوٌن الجٌرى ٌبلل المونة الجافة بالماء الجٌرى مع اضافة قلٌل من الرمل الناعم وهذا الخلٌط على سطح  

از العمل ٌشكل سرٌع ومهارة المونة ٌكون لزج القوام ،حٌث تضاؾ الٌه االلوان التى تم اختٌارها .وٌجب أن ٌتم أنج

 .عالٌة

للتلوٌن على الجص الجاؾ وٌبدأ بترطٌب الجص بالكاذٌٌن وهى مادة تستخدم فى أما الكاذٌٌن فهو واحد من المعالجات 

 تحضٌر الحدار لٌسهل عملٌة التلوٌن وهى ألوان شبه شفافة .

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.visual-arts-cork.com/painting/murals.htm&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhh4xfuEy7zDizUS3m31r1YuahKa-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.visual-arts-cork.com/old-masters/leonardo-davinci.htm&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhMNQrcB14LR0ZeLkZdbthmDjRf-w
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وكما علمنا بأن كلمة) فرسكو( االٌطالٌة تعنى طازج ،وفى التصوٌر الجدارى تعنى رطب او طرى وهى تعبر عن المالط 

جاؾ ،ومن هنا ٌبدو الؽرابة فى مصطلح )فرسكو سٌكو( الن الكلمتٌن متضادتٌن ،ولكن الن وكلمة )سٌكو(االٌطالٌة تعنى 

الفرسك الحقٌقى هو أكثر أشكال التصوٌر المرتبط بالجدار ،لذا فقد أصبحت كلمة فرسك تطلق فى االستعمال الدارج على 

التنفٌذ،لذا فان صفة )الجفاؾ ( تضاؾ كل أنواع التصوٌر الجدارى التى ٌستعمل فٌها االلوان بؽض النظر عن اسلوب 

لٌصبح الفرسك الجاؾ والذى ٌعنى أنواع التصوٌر التى تنفذ على الجدران واالسقؾ الجافة والتى تحتاج  لكلمة )فرسك(

 الشمع.-الكاذٌٌن-التمبرا-الى وسٌط عكس الطرى ،واهم انواعه :الدٌستمبر

)Steve Bogdanof  ٌن تمٌزوا فى الفرسك الجاؾ الفنان االمرٌكى:ستٌؾ باجدانوؾ) ومن أهم الفنانٌن المعاصرٌن الذ 

:Mezzo fresco -3 

وهو الفرسك الذى لم ٌكتمل جفاؾ مالطه )نصؾ جاؾ( ففى هذا االسلوب نجد المونه شبه جافة ، بحٌث ال ٌتؽلؽل اللون  

الطرى بشكل كبٌر على ، كان هذا  االسلوب قد حل محل لوحة الجص  1600وبحلول عام  إال قلٌالً فً الجص.

والممٌز فى هذا االسلوب ان الفنان ٌستطٌع الرسم فى مدة زمنٌة طوٌلة فلٌس هناك العجلة  (28.)الجدارٌات والسقوؾ

واٌضا ٌسمح للفنان الرسم على مساحات شاسعة  وقد تم رسم العدٌد من اللوحات التى تمثل المناظر الطبٌعٌة بهذا 

الكثٌرة والتى تاخذ وقتا طوٌال .دون القلق من تكسٌر المالط اذا جؾ واعادته صباحا . االسلوب وذلك نظرا لتفاصٌلها 

وطرٌقة تنفٌذه أقرب ماتكون الى األسلوب الطرى ،ألن الفرق ٌكمن فى جفاؾ المالط فقط ، وتخلط األكاسٌد اللونٌة بماء 

 الجٌر

(slaked lime- lime water)   

ٌبدو طرى الى حد ما، وقد عثر بعض اللوحات فى بومبى باٌطالٌا نفذت بهذا األسلوب وٌبلل الحائط بماء الجٌر ،الى أن  

 (  16،وتتمٌز اللوحات المنفذة بأسلوب الفرسك المٌزو بأنها أكثر بهتان وألوانها باستٌلٌة أكثر من الفرسك الطرى.)

 (27تٌٌبولو وماٌكل أنجلو.)فعناك العدٌد من فنانى عصر الباروك المتاخر  فضلوا هذا االسلوب مثل الفنان 

 التطور التقنى والتارٌخى لالفرسك عبر العصور 

 تارٌخ اللوحات الجدارٌة باألفرسكو:

بتنفٌذ رسومهم باسلوب االفرسك ،خالل فترة الحضارة  Minoansقبل المٌالد قامت جماعات ال 2000فً عام 

لقد ساهم االؼرٌق فى تطوٌر تقنٌة االفرسكو العلى مستوى، والدلٌل على ذلك ماتبقى من لوحات جزٌرة البرونزٌة ،و

العدٌد من الرسوم الرائعة SBAFFAF(1،فنجد فى قصر كنسوس شكل)GRREOثٌرا جزٌرة و CRETEكرٌت 

ٌاء، وقد انتقلت التقنٌة الى الجمال ،فى البٌوت واالمنازل ،كدلٌل على ان تزٌٌن الجدران لم ٌكن مقتصرا على االؼن

، وهو لون أكسٌد احمر، والذى FIBANIOالرومان التى طوروها واضافوا لها االلوان المستخدمة حالٌا ،مثل لون 

( وقد استخدمته الباحثة فى التجربة العملٌة االولى الخاصة باالفرسك الطرى 23ٌستخدم فى الرسوم التحضٌرٌة لالفرسك)

)خاصة مدٌنتى  الفن الرومانً ،وفً الثقافة األترورٌة ٌة شائعة أًٌضا فً الفن الٌونانً ، وكذلككانت اللوحات الجص و.

لمكان وتفحم المنازل والقصور، اال ان تم الكشؾ عن بومبً ، هٌركوالنٌوم( فى أٌطالٌا، ورؼم الزلزال الذى اصاب ا

أروع الرسوم ،والتى تمثل مناظر طبٌعٌة خارجٌة تتكون من نبات وحٌوان، وكذلك رسوم مشهدٌة لحفالت ورحالت صٌد 

،ورسم الفنان فى الحجرات المؽلقة نوافذ ومنظور البواب واقواس تعطى الحجرة نورا وبهجة، وتمٌزت الخلفٌات باللون 

فً وقت  ( و2)شكل وٌذكر أن الطٌنة هنا عولجت بمواد شمعٌة، ساعدت على مقاومة الرطوبة والعوامل المختلفة االحمر،

 اسلوب الفرسكو الطرى شائًعا ،وانتشر الفرسكوفً روما ، وال سٌما فً سرادٌب الموتى  كان  مبكر من الفن المسٌحً

القدٌمة وخصوصا تركٌا، وقد تم اكتشاؾ أمثلة مبكرة للفن الجصً البوذي فى جمٌع أنحاء منطقة البحر األبٌض المتوسط 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.visual-arts-cork.com/ancient-art/etruscan.htm&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhht8T-yMduREyCUo1nZC6F2MHkNmw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.visual-arts-cork.com/roman-art.htm&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhi-DTR4B9PIh7LeqU8tLzEInraXg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.visual-arts-cork.com/cultural-history-of-ireland/early-christian-art.htm&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhja6Zm2zeYB3fbiN0nNPNwRpw3cfg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.visual-arts-cork.com/cultural-history-of-ireland/early-christian-art.htm&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhja6Zm2zeYB3fbiN0nNPNwRpw3cfg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.visual-arts-cork.com/cultural-history-of-ireland/early-christian-art.htm&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhja6Zm2zeYB3fbiN0nNPNwRpw3cfg


 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

254 

بكرة م  فً كهوؾ أجانتا فً الهند. كما تم رسم اللوحات الجدارٌة الم 1100قبل المٌالد و  200الذي تم إنجازه ما بٌن 

( واستمرت تلك التقنٌة فً 28السٌكو للجدارٌات)التمبرا أو السلوب  الفنانٌن المصرٌٌن فً المؽرب ومصر مع تفضٌل

 الجدارٌات فً الحقبة البٌزنطٌة، ثم فً الحقب العربٌة واإلسالمٌة . 

       
  ( فرسك من مدٌنة بومبى باٌطالٌا2شكل)          (فرسك من قصر كنسوس بجزٌرة كرٌت                   1شكل)                          

       

 تطور تقنٌة التصوٌر الجداري باالفرسكو:

بمجلة وقد عرؾ فن الفرٌسك قدٌما فى مصر حٌث ذكر محمد حماد فى كتابه الذى نشر  الفرسك فى مصر القدٌمة :

العمارة : أن بعض التصاوٌر المصرٌة القدٌمة، قد نفذت على المالط وهو ال ٌزال طرٌا، كما ذكر العالم بترى عن كسوة 

االرضٌة المصورة التى اكتشفها بالعمارنة ،والمحفوظة االن بالمتحؾ المصرى، فااللوان بهذه اللوحة قد وضعت على 

( وٌقال  ان فن الفرٌسك ظل فى 8كان ال ٌزال من الممكن تحرٌكه بالفرشاة) بٌاض الجسو، وهو ال ٌزال طرٌا ،بل حٌنما

مصر، منذ عهد اخناتون حتى العصر البٌزنطى، والذى ظهرت فٌه الرسوم القبطٌة فى كثٌر من المعابد المصرٌة مثل 

سمت هذه الرسوم بعد تؽطٌة معبد االقصر والكرنك وكثٌر من معابد النوبة، وذلك بعد ان تحول الكثٌر منها لكنائس، وقد ر

النقوش المصرٌة القدٌمة بطبقة من الجص،ووجدت عدة صور من العصر الٌونانى الرومانى ترجع الى القرن السادس 

ق.م وما بعده فً االسكندرٌة منفذه باسلوب الفرٌسك وٌوجد بعضها حالٌا بالمتحؾ الٌونانى الرومانى باالسكندرٌة 

 (8ى.)والبعض االخر بمقابر االنفوش

أختلؾ تركٌب فرسك الفن القبطى  فى مصر عن فرسك اوروبا.فكان فرسك مصر ٌتكون فٌها  الفرسك فى الفن القبطى

المونه)طبقة المالط( من طمى ورمل وتبن وجبس .واحٌانا اخرى ٌتكون طبقة المالط من الطباشٌر والؽراء والتبن ٌرسم 

س مصر من القرن االول المٌالدى، حٌث تمتاز هذه المرحلة بالبساطة علٌه وهو لٌن ، وهى الطرٌقة المتبعة فى كل كنائ

فى القرنٌن الثالث والرابع المٌالدى تأثر بالنماذج الٌونانٌة و أخذت الفنان القبطى  ونجد ان ( 2فً تحدٌد مالمح الوجوه)

ى ٌمارس االفرسك حتى اواخر رموز المسٌحٌة كالصلٌب والسمكة وعناقٌد العنب والحمام فً االنتشار وظل الفنان القبط

فٌتكون الخلٌط من جٌر مطفى ورمل ترسم علٌها بألوان مائٌة ،ومن خواص  اوروباالقرن الحادى عشر المٌالدى. أما فى 

الجٌر أن ٌكون مع الرمل والماء مسطحا صلب ٌمتص األلوان وٌتفاعل معها كٌمٌائٌا عند جفافهما فى الوقت التى تجؾ 

نرسم علٌه سرٌعا وذلك بمسطحات صؽٌرة نسبٌا كل حسب عمل الٌوم او الوقت الذى ٌسمح للسطح  فٌه االلوان وٌجب ان

  (11وهو لٌن  وال ٌستطٌع الفنان أجراء اى تؽٌٌر فٌه بعد الجفاؾ.)

أزدهرت تقنٌة االفرسك فً حقبة عصر النهضة فً أوربة وفً إٌطالٌة خاصة، منذ القرن  الفرسك فى عصر النهضة:

الرابع عشر المٌالدى.ونفذت تلك التقنٌة فى ذلك العصر كالتالى: ٌؽطى الجدار بطبقتٌن أو ثالث على التوالً من الجٌر 

نفس النوع قلٌلة الكثافة فوق الطبقات المطفً الممزوج بالرمل وتترك لتجؾ فٌما بٌنها، ثم ٌصار إلى وضع طبقة من 

األولى وٌصار إلى التلوٌن علٌها بأتربة لونٌة طبٌعٌة ومعدنٌة ممزوجة بالماء بشرط أن ٌتم التلوٌن قبل جفاؾ الطبقة 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.visual-arts-cork.com/ancient-art/egyptian.htm&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgeY8if_ryLVecPhemLNJTS77k0pw
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الرطبة؛ وإذا كانت اللوحة كبٌرة المساحة )أي تتجاوز المتر المربع( فٌجب وضع الطبقة الرطبة مجزأة على مراحل 

تلو األخرى والتصوٌر على كل جزء على حدة حتى تكتمل اللوحة. وتؤدي هذه العملٌة إلى ثبات اللون بطرٌقة الواحدة 

التأكسد الطبٌعٌة، وتكون آلٌة هذا الثبات على الوجه اآلتً: تبدأ مادة الجٌر الموجودة فً طبقة المالط الرطبة )الطٌنة( 

ٌحوي ؼازثانى أكسٌد الكربون، وذلك بعد أن تكون األلوان قد تسربت  على الجدار بفقد الماء منها بتعرضها للهواء الذي

الكالسٌوم على سطح تلك الطبقة  كربوناتإلى تلك الطبقة فً العمق، مما ٌؤدي إلى تشكل طبقة متبلورة شفافة من 

النحالل حتى لو الخارجٌة، فتصبح قاسٌة بعد الجفاؾ، مما ٌؤدي إلى حماٌة األلوان، ألن هذا السطح ٌصبح ؼٌر قابل ل

 (1ُؼِسل بالماء.)

هو أول فنان طور فى تقنٌة الفرٌسك ،وقام بالعدٌد من اللوحات فى الكنائس المختلفة مثل كنٌسة الفنان جٌوتو  وٌعد

سكورفنى بمدٌنة بادوا وكنٌسة سانتا كروتشى فى فلورنسا وقد أضاؾ قٌمة لونٌة مختلفة للفرسك حٌث استخدم أسلوب 

وقد بلػ التصوٌر بالفرسك أعلى مستوى له ( 9التصوٌر بدرجات اللون الرمادى على الجدران واالسقؾ.))الترمٌدٌة(وهو 

والسادس عشر المٌالدٌٌن.ومن أهم فنانٌن عصر النهضة الفنان القرن الخامس عشر خالل عصر النهضة اإلٌطالً فً

 ماٌكل أنجلو ) والذى نفذ سقؾ كنٌسة سٌستٌن بروما( والفنان رافاٌل ) نفذ اللوحة الشهٌرة مدرسة أثٌنا(.

المرسومة على الجص .وأستخدم سمً االفرسكو فى عهد الدولة االسالمٌة بالصور المائٌة  : الفرسك فى الفن االسالمى

(وكان اسلوب الفرسكو بأن ٌكسى الجدار بطبقة من 10المسلمون فى العصور الوسطى هذه التقنٌة  لزخرفة مبانٌهم .)

الجص أو ؼٌرها من المواد مثل الطٌن الذى استخدم فً الكنائس واالدٌرة القبطٌة القدٌمة ،ثم ٌطلى فوقها بااللوان المذابة 

اعى أن ٌوضع الطالء قبل أن ٌتم جفاؾ هذه االلوان حتى ٌتشرب الجص باللون فى أثناء جفافه ،وبذلك فى الماء وٌر

ٌتفادى تساقط الطالء .وأهم رسوم االفرسكو التى وصلت الٌنا رسوم قصٌر عمرة الذي ٌنسب الى الولٌد بن عبد الملك 

 (10ت ونساء ومعظم هذه الرسوم تدمرت .)ه( فى االردن وتضم الرسوم مناظر تمثل الصٌد ورسوم راقصا96-ه86)

ووجدت رسوم بسامراء ترجع الى العصر العباسى وٌرجع عدم تلؾ الرسوم االى أن المدٌنة تم هجرها من السكان وقد 

تأثرت الرسوم بالفن الساسانى مثل رسوم قصص الؾ لٌلة ولٌلة ووجدت رسوم بقاعات الحرٌم فى قصر جوسق الخاقانى 

رسوم لراقصات فارسٌات ونساء ٌصطدن الوحوش واخرى تعزفن ورسوم لفصائل من الحٌوانات  بحالة جٌدة تمثل

(وكذلك وجدت رسوم فى الحمام الفاطمى فى مصر تعود الى العصر الطولونى ونالحظ أن الفنان أستطاع 10والطٌور.)

 استخدام اللون جٌدا فً التعبٌر عن العمق والبروز

 Postmodern fresco)(لمعاصراألفرسك ا : 

ظهرت فى أمرٌكا فى العصر الحالى مجموعة من الفنانٌن، أرادوا أحٌاء فن االفرسكو الطرى، فقاموا بأنشاء مدارس 

، فى مدٌنة لوس انجلوس، تحت أشراؾ مجموعة من الفنانٌن المعاصرٌٌن ، أمثال أٌلٌا 1996لتعلٌم تقنٌة االفرسك عام 

االفرٌسكو باألسلوب الطرى ، ونشر ثقافة االفرسك فى جمٌع أنحاء وتهدؾ المدرسة الى، أحٌاء فن  أنوسوؾ 

 ( ،15المدٌنة)

بن لون  ( ،الذى درس فى فلورنسا باٌطالٌا، وتتلمذ على ٌد   Bon  onNومن أهم الفنانٌن المعاصرٌٌن، الفنان االمرٌكى)

 ( 12الفنان بٌترو أنٌجونى، والذى ٌعد من افضل الفنانٌن فً القرن العشرٌن)

mixed media   وظهر كذلك اتجاه جدٌد للفرسك حٌث تم أستخدام وسائط مادٌة وخامات مختلفة 

مثل أستبدال مالط الجٌر والرمل والماء بمالط االسمنت الملون باألكاسٌد وادخال قطع الزجاج به, ومن   أهم فنانى هذا 

(13.)(Brit hammer  االتجاه )برٌت هامر 

https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
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 كٌفٌة التصوٌر باالفرسكو:

 طرٌقة تنفٌذ الصور الجدارٌة بأسلوب الفرسك التقلٌدى:   

،ثم  وطبقة الشٌد الخارجٌة وطبقة البطانة الداخلٌة، حوامل التصوٌر،هناك عناصر رئٌسٌة فى التصوٌر بالفرسك تشمل 

 طبقة التلوٌن.

 حامل التصوٌر  -

مسامٌة، حتى تلتصق بها طبقة البطانة الداخلٌة ،كما براعى فى حوامل التصوٌر أن ال  تكون مصقولة تماما أو تكون ؼٌر 

ٌجب أن ٌكون الجدار خالى من أى بقع زٌتٌة أو شحوم، حتى ال ٌعوق التصاق طبقة البطانة، كما ٌجب ان ٌكون الجدار 

 معزوال عن المٌاه والرطوبة ، حتى ال ٌتسبب فى بروز طبقة الفرسك عن السطح أو تلفها.

 ةطبقة البطانة الداخلٌ- 

تخشن سطح األرضٌة وذلك بعمل طرطشة، بمونة مكونة من األسمنت والجٌر والرمل، وتترك لتجؾ ثم توضع طبقة  

 البطانة

 . 1الى 2الداخلٌة والتى تتكون من الرمل الخشن والجٌر بنسبة

 طبقة الشٌد الخارجٌة

 1الى  2الرخام بنسبة وتتكون طبقة الشٌد الخارجٌة من الرمل الناعم المؽربل او الجٌر وبودرة 

وٌتم تحضٌر هذه الطبقة ،حسب مساحة التصوٌر المراد انجازها على الحائط فى ٌوم واحد.وٌتم خلط المالط جٌدا حتى 

ٌمكن بسطه على الحائط بسهولة، وتوضع طبقة الشٌد الخارجٌة فى شكل طبقات ،ثم تنعم بالمسطرٌن )بروة( الى أن 

 تصبح مصقولة .

فى عمل البطانة الداخلٌة وطبقة الشٌد ٌعرؾ بالجٌر المطفأ، أو هٌدروكسٌد الكالسٌوم والنات  عن اطفاء والجٌر المستخدم 

 .الجٌر الحى بالماء  

Ca O+H2O-------->Ca(OH)2+heat 

وٌوضع الجٌر المطفأ بعد أطفائه مباشرة فى برامٌل من البالستٌك، وٌؽسل بالماء العذب للتخلص من االمالح، وٌؽطى 

تماما بالماء،وٌحكم ؼلق هذه البرامٌل، وتترك لمدة ال تقل عن أربعة أشهر، وتستخدم الطبقة العلٌا منه والتى تسمى زبد 

  (8الجٌر)

 وضع التصمٌم العام للمنظر

ٌتم رسم التصمٌم على ورق، وٌخرم بواسطة مسمار، بحٌث ٌستطٌع مسحوق الفحم الناعم ان ٌدخل فً الثقوب وٌلتصق 

 الخٌرة، وبعد االنتهاء من الرسم بألوان مائٌة، ٌتم التلوٌن خالل ٌوم واحد قبل حفاؾ طبقة الشٌد االخٌر. بالطبقة ا

 األلوان

المواد اللونٌة : هى عبارة عن صبؽات طبٌعٌة او كٌمٌائٌة مسحوقة سحقا ناعما ،ٌجعلها قابلة للتشرب والتؽلؽل داخل 

 االكاسٌد اللونٌة المختلفة ماعدا اللون االزرق االزورتالمسام الدقٌقة لطبقة المالط.وقداستخدمت 

 (21الذى لم ٌتفاعل جٌدا مع الجٌر، وظهربشكل باهتا فقٌرا ،فاضطر الفنانون الستخدامه بعد جفاؾ المالط)

وٌتم التلوٌن على األرضٌة وهى رطبة، بواسطة فرش مستدٌرة ناعمة و وذات أطراؾ مدببة وأٌادى طوٌلة .وٌتم التلوٌن 

 (8بدون ضؽط على السطح وفى أتجاه واحد .و دائما من أعلى الى أسفل حتى ال تتساقط االلوان على األجزاء المنتهٌة) 
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أما االن اصبح بفضل التقنٌة الحدٌثة والمواد الجاهزة المصنعة الحصول على اصباغ مائٌة، تماثل االكاسٌد تماما من منافذ 

 منتشرة فى أنحاء الجمهورٌة.بٌع مواد البناء الحدٌتة المختلفة وال

 وكانت اللوحات القدٌمة تنظؾ باسفنجة مبللة بالمٌاه واحٌانا ٌستخدم انواع من الورنٌش العادة زهاء الوانها وبهائها.

 المخاطر الخاصة باألفرٌسكو:

لوحة فرسكو ،حٌث  تعرض طالب الفرقة الثالثة لخطر أطفاء الجٌر الحى بالماء، من خالل تجربة سابقة لهم أثناء تنفٌذ -

نت  عن تلك التجربة العدٌد من حاالت االختناق، والحروق الجلدٌة، وتهٌٌ  فى العٌن، وأصٌبت بعض الطالبات 

باالؼماءات ,مما جعل الباحثة تفكر ببدٌل ٌكون أمنا صحٌا على الطالب، وخاصة فى عصرنا الحالى، ومع تطور الخامات 

جاهزة والتى تمكن الطالب على سرعة االداء واالبداع، وٌمكن تطوٌع تلك المواد والتقنٌات الحدٌثة، وظهور المواد ال

 تشكٌلٌا على سطح العمل الفنى بأسالٌب مبتكرة ومتنوعة.

 مخاطر الجٌر :

 هناك العدٌد من المخاطر التى ٌتعرض الٌها الفنان او الطالب أو العامل فى التعامل المباشر بالجٌر الحى ،حٌث ٌصنع

 الجٌر الحً من قطع صؽٌرة من الحجر الجٌري، الذي ٌتكون أًساسا من كربونات الكالسٌوم وصٌؽتها الكٌمٌائٌةمعظم 

3FCFA .وهى مادة قلوٌة وكاوٌة  

حٌث ٌضاؾ الماء الى كتله باردة من الجٌر الحى,فٌحدث ’وٌنطوى انتاج الجٌر المطفا على عملٌة اضافٌة تسمى االطفاء  

درجة وبخار ماء، وٌتالشى البخار مخلفا مسحوق أبٌض ناعم هو الجٌر  300عنه حرارة تصل الى تفاعل كٌمٌائى ٌنت  

ا ٌنت  عنه سائل صاؾ ٌسمى ماء الجٌر.)المطفأ. ًٌ  (.20وعندما تتم إذابة الجٌر المطفأ فً الماء كل

  االنسان والنبات والبٌئة.وتحذر العدٌد من الهٌئات من عملٌة مالمسة الجٌر الحى واطفاءه، لما فٌه مخاطر تؤذى 

لذا قامت هٌئة التموٌل الدولٌة باصدار ارشادات بشأن البٌئة والصحة والسالمة الخاصة بتصنٌع األسمنت والجٌرعام 

 ومن أهم تلك االرشادات : ISFتحت رعاٌة البنك الدولى 2007

نبؽً تؽطٌة وتطوٌق مناطق المعالجة لتجنب توفٌر أماكن للؽسل الفوري فً المكان الذي ٌتم فٌه مناولة الجٌر الحً، وٌ-

تولد خطر الؽبار،كما ٌجب أن ٌكون مع الشخص الذى ٌتعامل مباشرة مع الجٌر معدات للحماٌة الشخصٌة:مثل القفازات 

   (17والنظارات وأجهزة التنفس .)

 اإلسعافات األولٌة للحروق بالجٌر

الفور، فٌجب ان ٌتم تحرٌرالشخص المصاب من المالبس الملوثة و عند مالمسة  الجٌر للجلد ٌجب اتخاذ التدابٌر على 

 (18إزالة المادة من المنطقة المصابة. وؼسل الحرق بالماء الجاري. وطلب المساعدة الطبٌة على الفور)

 الصعوبات التى تواجهه الفنان أثناء تنفٌذ االفرسك

افها )ست أو سبع ساعات(، لذا فتقنٌة الفرسك تتطلب سرعة هناك مشكلة أساسٌة ترتبط بدرجة تشبع الطٌنة بالماء قبل جف-

 . (، ألنه ٌستحٌل على الفنان تعدٌل الرسم أو تصلٌح األلوان.28كبٌرة فً التلوٌن وخبرة كبٌرة فً التنفٌذ)

مالط جدٌد فى اذا لم ٌتم االنتهاء من التلوٌن فى نفس الٌوم ،فالبد للفنان أن ٌزٌل المالط الذى لم ٌتم الرسم علٌه،وعمل  -

 الٌوم التالى.

أشهر فً علب مؽلقة حتى ظهور الطبقة العلٌا وهى 4طول فترة تحضٌر المونة ـحٌث ٌتم وضع الجٌر المطفا لمدة -

 الزبدة.
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 أنواع المون والمالط:

 أستخدم العدٌد من  المالط عبر العصور: 

ظهرت رسوم من الحضارة المصرٌة القدٌمة رسمت على جدران شٌدوها من االطوب اللبنى، وكسوها  مونة الطٌن:-1

 ( 6بطبقة من المالط الطٌنى، واستخدموا الوان متعددة)

ٌعتبر الجبس اكثر صالحٌة من مالط الطٌن، واذا وجد الجبس كمادة ثابتة داخل تركٌب الطٌن ٌكون  مونة الجبس: -2

وتضاؾ بعض المواد أثناء عملٌة تحضٌر الجبس فى الوقت الحالى، وذلك للحصول على ( 4)افضل واقوى تماسك 

خواص معٌنة، فٌمكن ان ٌضاؾ الطٌن او الجٌر المطفئ ،ولتأخٌر زمن التفاعل الكٌمٌائى ٌضاؾ الؽراء,ولزٌادة التماسك 

 (8اسٌوم وااللمونٌوم المائٌة)ٌضاؾ نشارة خشب وشعر الخٌل، ولالسراع فى زمن الشك ٌضاؾ الشب)كبرٌتات البوت

أو الشٌد الجٌرى فقد عرؾ باسم )الجسو(وهو عبارة عن الجٌر األبٌض )كربونات الكالسٌوم(، ولقد كان  طالء الجٌر -3

 ٌستخدم كأرضٌة لفن التصوٌرالجدارى، وفً طالء الصنادٌق الخشبٌة ،وٌتكون الحجر الجٌرى اساسا من معدن الكالسٌت

 زل، والقصور والمقابر والمعابد .استخدم هذا الطالء العداد اسقؾ وجدران المنا ( وشٌد الجبس، و8)

 التجربة البحثٌة :

ومع تقدم التكنولوجٌا والتقنٌات المختلفة ،كان البد للتصوٌر الجدارى أن ٌجارى هذا التطور العصرى التكنولوجى، والذى 

وأدوات جدٌدة والتى ساعدت الفنان على اكتشاؾ سلسله من كان له أكبر أثرفى الفن ،حٌث ٌتمثل فى أستحداث خامات 

االسالٌب الجدٌدة للعمل الفنى،والتى ساعدت الفنان الى التخلص من الكثٌر من األفكار التقلٌدٌة فى الفن ،لٌقدم الفنان 

 تجارب بصرٌة فنٌة جدٌدة ،وتحقق أنماط متعددة لالعمال الجدارٌة،من حٌث ومعالجة االسطح واالداء.

امت الباحثة باستخدام بعض الخامات الجاهزة والمصنعه حدٌثا كبدٌل للجٌر الحى والذى ٌعد مكون اساسى فى تقنٌة ق

الفرسكو ..فنظرا للمساوئ الناتجة من استخدام الجٌر الحى )سبق ذكره( ،فقامت الباحثة باستبدال مكون الجٌر بمعجون 

 ا من مكونات أساسها مائى .(  وكالهم4)-(3ٌسمى التكس او معجون الستوكو شكل)

 

                             
 ( معجون الالتكس 4شكل )                         ( معجون الستوكو      3شكل)                                

 

الحوائط كطبقة ناعمة فكلمة الستوكو لها العدٌد من المعانى، فكلها اسماء تعبر عن الجص اوالمالط الذى ٌستخدم لتؽطٌة 

وملساء للزخرفة او الرسم .وٌمكن أن ٌستخدم لملء الفراؼات وتؽطٌة السطح ،وفى الدراسات الخاصة بتارٌخ الفن نجد 

 (  .14فى أٌطالٌا ٌستخدمون كلمة ستوكو بنفس معنى الجص  وٌستخدم لالسطح الخارجٌة)

هو الجص الذى ٌستخدم فً زخرفة الحوائط الدخلٌة والخارجٌة ،واستخدم فً زخرفة المبانى القدٌمة األثرٌة منذ  الستوكو

العصور االؼرٌقٌة، ومازال ٌستخدم حتى االن ولكن بمواد حدٌثة،وكان الستوكو)المالط( التقلٌدى ٌتكون من الجٌر والرمل 

الستوكو الحدٌث فٌدخل فٌه االسمنت البورتلندى مع الجٌر والرمل والماء والماء، والذى كان ٌتمٌز بالصالبة والقوة، أما 

 .( 22ومواد اكرٌلٌكٌة لٌعطٌة متانة ومرونة)
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عبارة عن معجون ذو أساس مائى، له قدرة ملءعالٌة وٌعطى جماال :UUCOOSمواصفات معجون الستوكو الجاهز 

( 24الخرسانٌة واأللواح الجبسٌة والمسطحات الخشبٌة) تم تصمٌم هذا المنت  خصٌصا لألسطح الداخلٌة، واالعمدة.و

 (3شكل)

وٌعد معجون الستوكو المسمى)روٌال بالى مارمو( ،من افضل أنواع الستوكو، وتستخدم سكٌنة المعجون فى فرده. -

أن  ( ،ولكن سعره مكلؾ بالنسبة للطالب، حٌث25ساعات من استخدامه، وبعتبر منت  صدٌق للبٌئة) 6وبجؾ تماما بعد 

 ج، لذا أستعاضت الباحثة بمعجون الالتكس وهو ذو سعر مناسب للطلبة . 50الى  45سعر الكٌلو ٌتراوح من 

 معجون الالتكس:

قوام مناسب وله  هو معجون مصنع من بولٌمر ذو أساس مائً مع إضافات خاصة،  مواصفات معجون الالتكس:

وقابلٌة جٌدة للصنفرة وٌعطً طبقة ذو نعومة عالٌة و قدرة عالٌة  و سهولة فائقة فً التطبٌق والتشؽٌل لالستعمال الفوري

 .(4جنٌهات.شكل) 10( وٌصل سعر الكٌلو تقرٌبا الى 26على مأل األسطح المسامٌة والثقوب الصؽٌرة)

 :التجربة االولى: الفرسك الطرى )بون فرسك(  )تم تطبٌقها على طالب الفرقة الثالثة(

الى 2014جامعة المنٌا..من العام الدراسى -بكلٌة الفنون الجمٌلة -رقة الثالثة بقسم التصوٌروطبقت التجربة على  طالب الف

 عمل فنى مختلؾ منفذ للطالب. 14من خالل تدرٌس مادة االفرسك وأختارت الباحثة  2018العام الدراسى 

 االدوات والخامات المستخدمة :-

 استخدام مقاسات متنوعة منتم  بالطات السٌرامٌك طبقا لمقاس التصمٌم . 

واستخدمت الباحثة ظهر السٌرامٌك لخشونة السطح –)استخدم السٌرامٌك بدٌل للجدار وذلك لمقاومته للرطوبة واالمالح 

 وامكانٌة ثبات المعجون علٌه(.

      مقدار من الماء   4/3مقدار من الؽراء االبٌض )الفٌنافٌل(+ 4/3من الالتكس او الستوكو  +  ك( 1مقدار)1

ساعة ،او أصباغ مائٌة من  24مجموعة من االكاسٌد اللونٌة التى تم نقعها فى الماء لمدة  -مقدار من الرمال النظٌفة  3.5

 (5عصا لتقلٌب المزٌ .شكل) -alCta Cمسطرٌن او سباتٌوال  -المواد الجاهزة )سكٌب(

 خطوات تنفٌذ العمل :

 تربة بقطعة من القماش او االسفنجة .ٌتم تنظٌؾ ظهر السٌرامٌك من أى شوائب او ا-1

 (.6ٌتم نخل الرمال بواسطة ؼربال لتنقٌته من الشوائب وللحصول على رمل ناعمة شكل)-2

 ٌتم خلط الالتكس والؽراء والماء ثم اضافته فى حفرة بمنتصؾ الرمل ثم ٌقلب جٌدا حتى ٌمتزج الخلٌط مكونا المالط .-3

 (7شكل)

 Cccrrrrnفرده بواسطة سكٌنة المعجون او السباتٌوال على ظهر السٌرامٌك، كطبقة بطانة ناخد جزء من المالط وٌتم -4

سم وتسمى الطبقة االخٌرة 2/1سم، وٌترك لٌجؾ ثم ٌوضع طبقة ثانٌة من الخلٌط  حوالى  1واالٌزٌد السمك عن 

rotnorn  أو عدة طبقات رقٌقة حسب  سم، وٌمكن استخدام طبقة واحدة من المالط 1.5وبذلك تصبح سمك المالط حوالى

 ( 8اجتهاد الفنان. شكل)

ٌبدأ الفنان بثقب الرسم التحضٌرى بواسطة دبوس او مسمار رفٌع ،حتى ٌتمكن بودرة االكسٌد من العبور خالل تلك  -5

 (9لثقوب.شكل)ا

الثقوب ،ثم ٌرفع ٌبدأ الفنان بوضع االسكتش او الرسم على المالط الطرى بخفة ،ونضع االكسٌد وٌضؽط بخفة على -6

 (11)-(10الرسم لٌظهر الشكل الخارجى )الكونتور(للتصمٌم .شكل)
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ٌبدا الفنان بتوصٌل النقاط ببعضها، ورسم الشكل ،ثم ٌبدأ بالتلوٌن بدون وسٌط فقط اكسٌد مذاب فى ماء، او اصباغ  -7

 (13)-(12مائٌة جاهزة .شكل)

 المدة التى ٌبدأ فٌها جفاؾ المالط .ساعات ،وهى 7الى  6البد ان ٌنتهى العمل فى خالل -8

ساعات. ،لتظهر االعمال المنتهٌة فى أروع  7قامت الباحثة بالتجربة مع الطالب فى خالل ٌوم واحد ومدة ال تزٌد عن  -9

( والتى أختلفت موضوعاتها من طبٌعة صامته الى بورترٌة الى منظر طبٌعى و 17-16 – 15-14صورة.شكل)

 ى القدٌم وعصر النهضة.أستنساخ من الفن المصر

 مراحل تنفٌذ تجربة االفرسك الطرى )البون(على الفرقة الثالثة

           

رمل.  –(الخامات والمواد المستخدمة  فى االفرسك الطرى من معجون الالتكس وغراء ابٌض واصباغ مائٌة وبالٌتة وفرش  5شكل)   

 

           

        (  اضافة معجون الالتكس الى الرمل 7شكل)          (  الطالب أثناء غربلة الرمل لتنقٌتها من الزلط     6شكل)               

 

              
        ( الباحثة تفرد المعجون على ظهر السٌرامٌك بسكٌنة معجون )مسطرٌن(.8شكل)         احدى الطالبات تقوم بخلط الرمل والالتكس            
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  ، تجف وتركها االولى الطبقة من االنتهاء بعد                                 السبرامٌك على المالط فرد أثناء الطالب           

 .مسمار بواسطة التحضبرى الرسم بثقب الطالب ٌبدأ                                       .الباحثة أشراف تحت                   
 

          
( بعض الطالب ٌقومون بثقب التصمٌم او الشكل المراد رسمه على المالط 9شكل)   

 

             
( بعد االنتهاء من التثقٌب ٌوضع كمٌة من االكسٌد على الثقوب والضغط بخفة علٌها لمروراالكسٌد لسطح 10شكل)   

 

        
المالط بعد خطوة ثقب الرسم ووضع االكسٌد( صور توضح  شكل  11شكل )   
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( ٌوضح خطوة توصٌل النفط ببعضها البعض لرسم التصمٌم 12شكل)   

 

             
ثم ٌبدأ الفنان بالتلوٌن بألوان تتناسب مع التصمٌم وحسب ذوق كل طالب وأخر(  13شكل)    

 

         
االنتهاء من العمل وظهور العمل الفنى فى اخر مراحله( بعض أعمال الطلبة بعد  14شكل)   

 
 

 

 

 



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

263 

            

         

          

( أعمال ذات موضوعات مختلفة من االفرسك15شكل)  
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 بعض اعمال الطالب مستوحاه من عصر النهضة  

 

        
 بعض أعمال للطالب مستوحاه من الفن المصرى القدٌم

        
بقسم التصوٌر 2015-2014( بعض أعمال االفرسك التى أشتركت فى المعرض الطالبى السنوى  الخاص لعام 17شكل)  
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 نتٌجة التجربة األولى: 

لقد أصبح هناك ضرورة قوٌة لوجود خامات وتقنٌات تصلح لجمٌع االؼراض ،وتكون طٌعة ومرنة فى ٌد الفنان لتكون 

 عامال أساسٌا ومساعدا للفنان فى انتاج أعماله الفنٌة بنجاح ،وكذلك لٌعٌش العمل الفنى أطول فترة ممكنة بحالة جٌدة.

من خالل الصور واالعمال المختلفة للطالب كانت النتائ  مذهلة وباهرة حٌث نجحت التجربة فى أخراج لوحة أفرسكو ال 

أستطٌع قول أنها تنافس االفرسكو القدٌم ولكن ٌمكن القول أنها تتشابه الى حد كبٌر مع شكل اللوحات التقلٌدٌة ونفس 

انا.وقد قامت الباحثة باالحتفاظ بالعدٌد من تلك اللوحات بالكلٌة حٌث الخطوات ولكن بمواد مستحدثة وجدٌدة وأكثر أم

 تعرضها على الطالب الجدد كمرجع . 

الى االن وتعتبر  2014ودلٌل على نجاح التجربة لم ٌتم كسر او تلؾ أى لوحة من اللوحات الخاصة بالطالب منذ عام

 زمنٌة بالعمل الفنى دون تلؾ . الباحثة تلك من نقاط القوة فً التجربة وهى االحتفاظ بمدة

 التى استخدمتها الباحثة فى ابراز تقنٌة اسلوب االفرسكو القدٌم من خالل المواد المصتعة الجاهزة،  الخامات المستحدثة و

هى مواد أمنه صحٌه على الطالب الن مكوناتها اساسه مائى بولٌمرات.وال ٌنبعث منها أى ؼازات او ؼبار وال تتسبب  

 لجلد أو التهاب االعٌن مثل ما ٌسببه الجٌر الحى .فى حرق ا

نتٌجة استخدام المواد الجاهزة تم  توفٌر الوقت والمجهود، ألن تلك المواد ال تحتاج الى تجهٌزات مثل خطوات تحضٌر 

عمل و اسلوب تنفٌذ الأشهر، 4األرضٌة )المالط( ،من سحق حجر الجٌر الحى، واطفاءه بالماء، ووضعه فى برامٌل لمدة 

الفنى ٌحتاج من الفنان أن ٌحرص على وضع النسب جٌدا، لٌضمن جودة المالط وٌبعد عن التشقق السرٌع او عدم ثبات 

 المالط على السٌرامٌك.
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 ( )تم تطبٌقها على طالب الفرقة الرابعة(:ocserf Ssrrfاالفرسك الجاف ) -التجربة الثانٌة

 والخامات واالدوات  المستخدمة هى:

سطح مستوى) قطعه من الورق المقوى توضع اسفل الخٌش لحماٌة  -)او قماش سمٌك(30030الخٌش مقاس قطعه من 

-مقص-سكٌنة معجون او اداة لفرد المعجون-العمل الفنى ومنع التصاقة بالطاولة وحتى ٌسهل نقل العمل الفنى لمكان اخر(

رٌلٌك او جواش او الوان باستٌل  ثم ٌضاؾ الٌها الوان اك –ماء  –قطعة اسفن  او بخاخاة للرش  -سنفرة -اناء للخلط

 فرش متنوعة االحجام .–مثبت

كٌلو جرام  1كٌلو الن العلبة تزن تقرٌبا ماٌساوى  2طالب( حوالى 4علبة معجون الالتكس)تكفى عدد   2مقدار ماء+1

 ؼراء ابٌض .2/1مقدار جبس + 1.5+

 خطوات العمل :

 (18. ) شكل) 030 30ٌتم قص الخٌش على شكل مربعات بمساحة -

 (19ٌوضع الالتكس والؽراء والماء فى اناء الخلط ونقوم بالتقلٌب جٌدا. شكل) -

 -ٌوضع مقدار الجبس وٌخلط جٌدا حتى ٌصبح الخلٌط متجانس كرٌمى وال ٌوجد به اى شوائب اوأى أجزاء صلبة. 

تفرد الخٌش على الكرتون  وٌوضع مقدار من المعجون فً منتصؾ الخٌش ونقوم بفرد المعجون على شكل دائرى -

سم وتترك على الجوانب أجزاء من 1اوشكل مستطٌل بواسطة سباتٌوال او سكٌنة معجون.وٌكون سمك المعجون حوالى 

 (  20سم  لسهولة حمله .شكل) 3القماش ما ٌساوى 

 (21ساعة.شكل) 24جؾ تماما لمدة ٌترك المالط لٌ -

 بعد الجفاؾ تماما ٌسنفر المالط بالسنفرة الخشابى لجعل السطح ناعم الملمس. -

ٌبدأ التنفٌذ فى الٌوم التالى و ٌرش سطح المالط برزاز من الماء أو ٌمسح بقطعة من االسفن  المبلل بلال خفٌفا، قبل -

 من قوة امتصاص اللون فى االرضٌة. التلوٌن والبدء فى الرسم ،فالسطح الرطب ٌزٌد 

ٌبدأ الرسم على السطح بواسطة االكاسٌد المذابة فى الماء او الوان االكرٌلك وٌكون الفنان قد اختار اسكتش او تصمٌم  -

 (24-23-22مناسب وفرشاه ناعمة ذات راس مدبب لسهولة الرسم .شكل)

زل السطح بمادة االٌبوكسى الشفافة أو الؽراء االبٌض كبدٌل بعد االنتهاء من الرسم والتلوٌن وجفافة تماما ٌمكن ع -

أرخص فى السعر .ٌؽطى السطح وٌحمٌه وٌحافظ علٌه،واٌضا ٌفرد طبقة من الؽراء االبٌض فً الخلفٌة على الخٌش  

 لٌضمن تماسك المعجون بالقماش.

  خطوات تنفٌذ الفرسكو الجاف )سٌكو( لطالب الفرقة الرابعة

              
( ٌبدأ فً خلط الالتكس والجبس والمواداالخرى19شكل)  30 300( ٌتم قص الخٌش على شكل مربع 18شكل )  
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 المونة مكونات خلط أثناء                           ( الباحثة مع الطالبات أثناء فرد طبقة المعجون 20شكل )           
 

 

          

ساعة للتاكد من تمام الجفاف . 24فرد المالط على الخٌش ثم ترك المالط لمدة  ( الطالبات أثناء21شكل)  

           

( بعض أعمال الطلبة للفرقة الرابعة المنفذة بالفرٌسكو الجاف  قسم التصوٌر22شكل)  
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موضوعات متنوعة–للفرقة الرابعة المنفذة بالفرٌسكو الجاف قسم التصوٌر ( بعض أعمال الطلبة 23شكل)  
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( بعض االعمال المتنوعه من طبٌعة صامتة وبورترٌة للطالب الفرقة الرابعة(24شكل)  

 نتٌجة التجربة:

والخامات المستخدمة وأسعارها من خالل التجربة أستطاع  الفنان أن ٌنفذ االفرسك الجاؾ بسهوله ،نظرا لتوافر المواد 

 المناسبة للطلبة .

استطاع الطالب أن ٌقوم بخطوات التجربة العملٌة كاملة بدءا من قص الخٌش وتكوٌن المالط او المعجون ...نهاٌة بوضع 

اللمسات االخٌرة للرسم والتلوٌن وٌمكن وضع  طبقة أخٌرة التى تمثل طبقة الورنٌش وأن ٌحصل على عمل فنى ذو 

 مالمح أثرٌة ٌشبه الى حد كبٌر ما قام به االسالؾ .

 سهولة حمل العمل الفنى ونقله من مكان ألخر،بعد االنتهاء من تنفٌذ العمل الفنى ٌستطٌع الطالب نقل العمل بحرٌة .-

 نتائ  العمل جمٌلة وتجعل الطالب ٌشعر برضا بعد االنتهاء من التنفٌذ ورؤٌة العمل منتهى .-

 (ى واجهت الفنان اثناء تنفٌذ  التجربة )الصعوبات الت

زٌادة نسبة مقدار  الالتكس او الؽراء ٌجعل المالط ٌتشقق أثناء الجفاؾ .لذلك البد من الحرص واخذ  الحذر الكامل فى  -

 استخدام نسب محددة للمواد المستخدمة فى تنفٌذ المعجون )المالط(.

 سرٌعا قبل فردها قٌتلفها .زٌادة نسبة الجبس تعمل على تصلب وجفاؾ المونة -

 . تلؾ الرسم أو طمسه ٌفضل أستخدام أنواع جٌدة من الؽراءلتفادى-

 نتائج البحث: 

 للتقدم التكنولوجى والكٌمٌائى التقنى فى العصر الحاضر له دور كبٌر فى استحداث خامات جدٌدة للفنان,-1

 ى بالتجرٌب واالبتكار ورفض تقلٌد القدٌم أصبحت األعمال الفنٌة الحدٌثة فى مجال التصوٌر الجدارى تعن-2

 التصوٌر الجدارى مرتبط ارتباطا وثٌقا بالتطور التكنولوجى والعلمى.-3

تمكن البحث من استحداث بعض االسالٌب التقنٌة لتشكٌل لوحات فنٌة من االفرسك باسلوب الفرسك الطرى واخرى  -4-

 باسلوب الفرسك الجاؾ بمواد حدٌثة وخامات مستحدثة.

ترى الباحثة أن التجرٌب الذى ٌعتمد على دم  التقنٌات الحدٌثة والقدٌمة مع استخدام خامات مستحدثة تسهم فً الكشؾ -5

 عن معطٌات جدٌدة للوحة الجدارٌة.

 6-اتاح البحث لدارسى الفن التعرؾ على االسالٌب الفنٌة التى تناولت استخدام الخامات الجاهزة فى فن الفرسكو. 
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لفنان امكانٌات وابعاد جدٌدة ٌستطٌع من خاللها التعبٌر بأسلٌب مختلفة ،فالخامة تجعل الفنان ٌتحرك فى ل اكتشاؾ -7

 اتجاهات مختلفة عندما ٌحس بقدراتها التشكٌلٌة .

 أتاح للفنان المرونة بسبب الخواص المختلفة للمواد والذي ٌستطٌع من خاللها تحقٌق أفكاره.-8

 لقدٌم والحدٌث من خالل مزج الخامات التقلٌدٌة مع الخامات الناتجة من التقنٌات الحدٌثة.ساعد طالب الفن على مزج ا-9

 توفٌر الوقت والجهد ،وكذلك تطور األداء االبداعى والفنى لدى الفنان. -10

 التوصٌات

للكشؾ عن أهم  توصى الباحثة باٌجاد حلول بدٌلة لتنفٌذ الفرسك من خالل اتقنٌات الحدٌثة والبحث عن مواد الجدٌدة-1

 ممٌزاتها وخصائصها والتى تزٌد العمل الفنى قوة وتأثٌر,

 على الفنان االستفادة الكاملة من معطٌات الخامات المختلفة والمتعددة,سواء القدٌمة او الحدٌثة فى التصوٌر الجدارى.-2

و المعاجٌن المستحدثة والتى اٌجاد حلول بدٌلة لتنفٌذ اسلوب الفرسك  وذلك عن طرٌق توظٌؾ الطالءات الحدٌثة ا-3

 تساعد الطالب الى الوصول الى ؼاٌته بسهولة.

 محاولة البحث بٌن المواد الحدٌثة والمستحدثة للكشؾ عن أهم ممٌزاتها وخصائصها والتى تزٌد العمل الفنى قوة وتاُثٌر -4

 ٌر على االخر فً بناء العمل الفنى.فالتطور المعاصر ادى الى تؽٌٌر فى طرق ووسائل االداء حٌث ٌعتمد الخامة والتعب 

-توصى الباحثة برصد وتسجٌل أعمال الفرسك الجدٌدة والمعاصرة واعطاء هذا الفن وضع وسط باقى االسالٌب االخرى,

5 

 6-محاولة تشجٌع الفنانٌن سواء الدارسٌن او الهواه عن طرٌق اقامة ورش العمل .

ك فً الكنائس والمنازل والمبانى فى مصر والمحافظة على ما تبقى منها رصد األعمال القدٌمة والحدٌثة الخاصة بالفرس-7

 ومحاولة ترمٌمها نظرا لقٌمتها األثرٌة والفنٌة.

 بعض المنشات االثرٌة او المتاحؾ.األستفادة من أعمال الفرسك الحدٌثة حٌث ٌمكن توظٌفها فٌما ٌخدم 
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