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 الملخص:

تكارية الُمتعددة؛ وتحقق جانبين ُمهمين هما الجوانب االبُتعد الطباعة اليدوية إحدى قنوات التجريب في مجال الفنون البصرية 
والجوانب التقنية؛ وتتعدد األساليب الطبيعية اليدوية, كأسلوب الطباعة بالقوالب البارزة )الريليف( والتي نستخدم في إنجازها 

ة أساسية وتعتبر ماد ؛ النفط قاتوهو عبارًة عن لدائن )بالستيك( متكونة من بوليمرات ُمصنعة من ُمشت عادًة قوالب الالينو؛
العديد من المميزات والسلبيات فمن مميزاتها سهولة توفرها ورخص ثمنها وسهولة  البوليمرات و لهذه في العديد من الصناعات،

ادة إع هناك سلبيات واضرار لها على البيئة؛ ولحماية النظام البيئي وجبت اآلخر انبالعمل عليها, ولكن على الج
بشكل فني ُمبتكر وُمنتج؛ فعند القيام بعمليات تجهيز وحفر قوالب الالينو الطباعية ينتج عن ذلك وجود  الُمخلفات تلك تدوير

أمرًا البد أن يحدث, ولكن هذا األمر الزمنا بالتفكير في التقليل من ُمعدالت اإلهدار لتلك الكثير من تالف تلك اللدائن وهذا 
الُمخلفات حماية لبيئتنا, وبحثًا عن خامات جديدًة غير ُمكلفة, وذلك من خالل إعادة تدويرها بشكل فني جديد, واإلفادة منها 

هنا انبثقت مشكلة البحث وتطورت فكرته في محاولًة جادًة  في عمل قوالب طباعية ُمتحركه ُتثري اللوحة المطبوعة؛ ومن
البتكار قوالب طباعية متحركة بارزة )ريليف(؛ إلثراء اللوحة المطبوعة واالفادة من الخامات الُمصنعة وعدم الهدر لها  

لف المراحل مع ُمختباالضافة الى ان استخدام قالب طباعي ُمتحرك وُمعد من التالف سيكون ُمبتكر وغير ُمكلف و يتناسب 
 التعليمية وقد يناسب المشاريع الصغيرة.

 البوليمرات" -الُمعلقات –اللوحة المطبوعة  –اللدائن -قوالب متحركة  –تالف  –الالينو الكلمات المفتاحية: "

 مقدمه:-1

مية               ليو يعتبر فن الطباعة اليدويه من الفنون الهامة التى ال ُيمكن أن يستغنى عنها اإلنسان فى حياته ا
فالطباعة اليدوية مازالت موجودة حتى وقتنا الحالى بالرغم من التطور التكنولوجي الهائل التي تشهده ساحة الفنون البصرية  
وُتمثل مكانًة مرموقة بينها؛ لما لها من قيمة فنية عالية؛ فالكتاب الذى نقرأه, والصور والرسوم التى نراها منتشرة في كل مكان 
على الجدران والمالبس واألقمشة؛ ما هى اال صورًا ُمتعددة ومختلفة للطباعة بمعناها الواسع؛ وقد أستخدمت فيها األساليب 
والطرق والتقنيات المتنوعه حتى ظهرت لنا على هذه الصورة المتطورة؛ والطباعة اليدوية هي ترجمة مباشرة للقدرة و الحس 

بر وسيلة من وسائل التعبير الفنى الُمتعددة, حيث تعكس أفكارًا فنية رائعة؛ ونادرًا ما تكون الفنى والجمالى لدى اإلنسان، وتعت
عد الطباعة اليدويه إحدى قنوات التجريب في مجال الفنون موجودة فى اإلنتاج ااَللى المطبوع والمنتشر فى األسواق؛ وتُ 
انب التقنيه  إتجاهين ُمهمين في تحقيق الجوانب االبتكاريه والجو البصرية الُمتعدده والتي من خالله تتحقق أهدافها ؛ وللتجريب 

و الغنى الحدهما عن االخر؛ حيث ال يتحقق الجانب الفني دون التحكم بالتقنيات الالزمه؛ كما وأنُه ال أهمية للجوانب التقنية 
لطباعة اليدويه تتعدد االساليب الطباعية, كأسلوب الطباعة , وفي مجال ا(1990)عمران،  دون تحقيق قيم فنية خاصة

وهو عبارًة عن لدائن متكونة من  بولميرات ُمصنعة  بالقوالب البارزة )الريليف( والتي نستخدم في انجازها عادًة قوالب الالينو؛
وتعتبر مادة أساسية في العديد من الصناعات، ولهذه البولميرات العديد من المميزات والسلبيات فمن  النفط من ُمشتقات

مميزاتها سهولة توفرها ورخص ثمنها وسهولة العمل عليها, ولكن على الجانب االخرهناك سلبيات واضرار لها على البيئة؛ 
قد تأخذ مئات السنين لتتحلل؛ مما ُيشكل خطرًا وعبئًا وتلويثًا على البيئة   للدائناوهذا شكل غزوًا لكافة مناحي الحياة؛ فهذه 
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بشكل فني ُمبتكر  ُمخلفاتال تلكإعادة تدوير  وجبت، ولحماية النظام البيئي (2013)راكيش،  عكس المواد العضوية األخرى 
وُمنتج؛ وال يخفى علينا مئات الغرامات من تالف قوالب الالينو اثناء العمل الفني في تجهيز قوالب الطباعة والتي الُيستفاد 

فعند القيام بعمليات تجهيز وحفر قوالب الالينو الطباعية ينتج عن ذلك وجود الكثير من تالف تلك اللدائن وهذا منها ابدًا, 
ألمر البد و أن يحدث وافضل ما يمكن ان يفعله القائمون على عمليات االنتاج تلك؛ هو تقليل معدالت اإلهدار والُمخلفات ا

من هنا و من خالل إعادة تدويرها بشكل فني جديد واالفادة منها في عمل قوالب طباعية ُمتحركه تُثري اللوحة المطبوعة؛ 
حاولًة جادًة البتكار قوالب طباعية متحركة بارزه )ريليف( موجهًة وغير موجهه؛ انبثقت مشكلة البحث وتطورت فكرته في م

إلثراء اللوحه المطبوعة واالفادة من الخامات الُمصنعة وعدم الهدر لها, باالضافة الى ان استخدام قالب طباعي ُمعد من 
 يناسب المشاريع الصغيرة.التالف سيكون ُمبتكر وغير ُمكلف ويتناسب مع ُمختلف المراحل التعليميه وقد 

 مشكلة البحث:-2

وجود الكثير من تالف قوالب الالينو)اللدائن(عند القيام بعمليات تجهيز وحفر القوالب الطباعية  استدعى البحث عن طريقة 
نها في مفنية وتقنيه لمعالجة ذلك االمر ولو بشكل جزئي؛ وذلك لتقليل معدالت اإلهدار, من خالل إعادة تدويرها واالفادة 

 عمل قوالب طباعية ُمتحركه وُمبتكرة تُثري اللوحة المطبوعة.

 تسؤالت البحث:-3

من خالل إعداد قوالب طباعية ُمتحركة من تالف قوالب الالينو اثناء  الوصول الى حلول ومعالجات تشكيليةهل يمكن  -
 حفرها وتجهيزها للطباعة اليدويه ؟

 من التالف يعتبر غير ُمكلف وُيثري اللوحة المطبوعة؟ هل استخدام قالب طباعي ُمتحرك ُمعد  -

 ؟هل يمكن الحصول على العديد من االنظمة التكرارية واللونية الُمتنوعه من أعداد القوالب الُمتحركة من تالف قوالب الالينو -

 أهمية البحث:-4

ا الثراء اعداد قوالب ُمتحركة منهتجريب تقني وفني لحل مشكلة الكميات الكبيرة من تالف قوالب الالينو من خالل  -
 اللوحة لمطبوعة.

مع امكانية الحصول على العديد من االنظمة التكرارية  الوصول الى حلول ومعالجات تشكيلية مبتكرة؛محاولة   -
 واالنظمة اللونية وتنوع المفردات الخطيه.

 اهداف البحث:-5

 ُمتغيرة وُمتعدده وُمفردات خطية متنوعه.إنتاج لوحات مطبوعة ومبتكرة ذات انظمة تكرارية ولونية  -
 اختراع اسلوب طباعي يدوي جديد؛ ُيثري اللوحة المطبوعة.  -
 الحفاظ على صحة البيئة وتنمية المجتمع، وتحقيق ارباح جيدة في ذلك. -
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 .االفادة من الخامات الُمستهلكه في انتاج ُمنتجات بأقل التكاليف وبالتالي بيعها بأسعار تنافسية -
 البحث:منهج -6

 المنهج التجريبي.

 مصطلحات البحث:-7

 الطباعة اليدوية:

 خامات ُمسطحه-قماش معدن -الطباعة فن ُمتعدد االساليب؛ يهدف الى استساخ تصميم ما على سطح من االسطح )ورق 
إحداث تأثيرات لونية موضعية في وتستهدف معظم طرق الطباعة بمعناها الواسع   ,م(1994)مصطفى،  وغير مسطحه(

عالقات تشكيلية جمالية على السطح الطباعي, وتتباين تلك التأثيرات باختالف طرق ووسائط االداء الطباعي وعناصر 
 .(1990)علي،  التشكيل وتنظيم التوزيعات التكراريه

  الالينو:

)البالستيك( مكسو بطبقة تشبه الجلد الصناعي األملس المضغوط، وتستخدم في صناعته هو عبارة عن نسيج من اللدائن 
, التعريف اإلجرائي: هو نوع من أنواع (2000)زرمبة،  اللدائن لكونها مادة طيعة تـُساعد الفنان في القطع فيها بسهولة ويسر

شرط أن يكون سطحه في حالة متماسكة، وقبل القطع يشد الجلد على لوح صلب، اللدائن الصناعية المضغوطة بشكل جيد، ب
لتزداد صالبته، وبعدها يمكن قطع الـسطح باستخدام أدوات حادة خاصة به؛ ويرد اسم هذا المصطلح في البحـث في صـيغتين 

وتنوع  هولة الحفر عليه ومرونتهوكالهما صحيح ويعني نفس المصطلح؛ومن مميزات اللينو هو س” لينوليوم”و” الينـو“همـا 
اشكاله واحجامه كما انه يمكن استخدام المشارط للتفريغ فيه. ولكن يجب تحري الدقة عند نقل التصميم على قطعه اللينو و 
 عند الحفر الن الخطأ على القطعة ال يمكن استدراكه بسهولة؛ ومن خالل الخبرة الذاتيه فأن مادة الالينو تأتي بنوعين االولى

مطاطية مرنة خضراء اللون او سوداء تتمتع بالمرونة وقلة المقاومه وسهولة الحفر؛ وهي ماتم استخدام تالفها في تجربة 
البحث؛ واالخرى ُبنية اللون ذات خلفيه من قماش الخيش وهي اكثر قساوة ويصعب القطع فيها وتفرض على الفنان مخرجاتها 

 الجماليه.

 القالب المتحرك:

إجرائي :هو عبارة عن جسم اسطواني من البالستيك ُمغطى بطبقات من الورق العازل الالصق )يسهل الحفر عليها( تعريف 
ونزعها في حالة الخطاء او التعديل؛ ويلتف على لولب متحرك من المعدن الخفيف او البالستيك  داخل االسطوانه؛ ليسهل 

( الُمتحرك من عناصر ُمتعدده تتمثل في مفرداته الخطية )الريليفعملية تحرك القالب بشكل دائري سلس. ويتكون القالب 
عمران، ) وهي ذات مساحات متنوعة داخليًا وخارجيًا تسمح بتغيير التوزيع ومن ثم تغيير التأثير تبعًا لرؤية الفنان المبدع

1993). 
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 الدراسات المرتبطه:-8

ث الى تقديم نماذج من الدراسات السابقه التي تناولت طرق واساليب فنون الحفر والطباعة ودورها يهدف هذا الجزء من البح
 ومن أهم هذه الدراسات:في االبداع والتعبير الجمالي واالبتكاري 

؛ حيث تناولت الدراسة أغلب االبحاث الحديثة في مستحدثات اساليب الطباعة اليدويةبعنوان:  (2006)احمد، دراسة  -
مجال الطباعة اليدويه وأضافت أساليب طباعية جديدة وقدمت حلواًل تقنية ُمستحدثة الخامه واسلوب االداء وصوراتجاهات 

 التعبير الفني؛ بما يتفق مع البحث الحالي .

الدراسه  ؛ حيث أكدتكانات التشكيلية الجديدة للطبعة الفنيه في بناء السطوح الطباعيةاالمبعنوان:  (1999)يس، دراسة  -
على ان فنون الجرافيك هي من الفنون التي تعتمد على االبتكار واالبداع الفني االنساني؛ وان االثارة البصرية تؤثربشكل كبير 

 على اإلثارة الفكرية؛ بما يتفق مع البحث الحالي .

حيث أكدت الدراسة على  قالب طباعي جديد متحرك العناصر الثراء اللوحة المطبوعةبعنوان:  (1993)عمران، دراسة  -
ان القالب المتحرك يحمل امكانيات تشكيلية وقيمًا فنيًة ُمتعددًة تكسبه المقومات االساسية كأسلوب طباعي يدوي جديد, ُمتفرد 

 بقية االساليب الطباعية االخرى؛ بما يتفق مع البحث الحالي .وُمتميز عن 

لدراسة , حيث أكدت اأثر استبدال االلوان على الشكل والتعبير في الطباعة اليدوية البارزة بعنوان: (2000)زرمبة، دراسة  -
 ي تنتج عن استبدال االلوان في الطباعة البارزة لعدة طبعات منعلى إظهار إختالف القيم الجمالية والتشكيلية االبداعية الت

أصل عمل فني واحد, واالستفادة من االسلوب واالداء والتقنيه الخاصة بكل فنان في اثناء معالجة العمل الفني المطبوع من 
الية لونية منتجة حملت قيما جمقالب السطح البارز  حيث توصلت الدراسة الى ان القيم اللونيه لالعمال الفنيه الطباعية الُ 

ُعليا؛ حيث اختلف الشكل والتعبير حين ُأستبدلت االلوان؛ مما يؤكد حتمية تأثير القيم اللونيه على االعمال الفنيه المطبوعة 
 دائما؛  بما يتفق مع البحث الحالي . 

االبداعي؛ فقد  والطباعة في تنمية التفكير ويتضح من استعراض النماذج السابقة للدراسات أهمية فنون الحفر البارز)الريليف(
اظهرت نتائج بعض الدراسات اآلنفة الذكر ان فنون الحفر البارز والطباعة تتميز بالطالقة التعبيريه وتعزيز الثقة بالنفس 

طوير الخيال توتنمية االحساس والتذوق والنقد الفني؛ كما انها ُتكسب الفنان حب البحث والرغبة في االبتكار وحل المشكالت و 
االبداعي   وهناك العديد من المراحل الُمختلفه للحصول على منتج طباعي؛ بدًأ من الفكرة والتصميم حتى وصول المنتج 
للمستهلك؛ وهناك العديد من االستراتيجيات الُمختلفة لعملية تصميم طباعة المنسوجات كما ان للمصمم دورا كبيرا في تحقيق 

خالل التعرف على مقومات تصميم اللوحة المطبوعة والرؤية الحديثه للقيم التشكيلية الُمتفرده ومحاولة  نتائج اقتصادية جيده من
 ابتكار الحلول.
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 أواًل: االطار النظري 

ُيعد مجال طباعة المنسوجات اليدوية من اكثر فروع الفنون إثارة؛ فهو يجمع بين مفاهيم وتقنيات ُمتعدده, سواء كان ذلك من 
ها أواصالتها الفنية أو قدرتها الفائقة على تشكيل الصور المرئية بكافة قيمها التقنيه والجماليه, ومايتضمنه هذا حيث قيمت

المجال من اساليب عديده لكل منها امكاناته التشكيلية الواسعه الُمتفرده, والتي تتيح من خاللها الممارسة التجريبيه الُمستمره 
 .(2018)عبدالكريم،  برة التقنيه االبداعيهللتقنيات المطروحه من خالل الخ

 جماليات الطباعة والحفر البارز)الريليف(: 

هذا يتم و وتناول البحث الحالي الطباعة اليدويه البارزه )الريليف(باستعمال ُمفردات من الخطوط بجميع اشكالها و أحجامها؛ 
م تمن خالل استخدام تقنية الريليف بواسطة الغراء الُمغطى بتالف قوالب الالينو وُتحدد به الحدود الخارجيه لالشكال؛ والتي 

تثبيتها على القوالب المتحركه بطريقة فنية مبتكرة إلعطاء القوالب الُمتحركه أبجديه تشكيلية واسعه وبناء تصميمات متجدده 
ان العمل الفني الُمراد تكراره بواسطة القوالب المتحركه يعتمد دائمًا على ابعاد وشكل الخط المرسوم والُمنفذ وال نهائية؛ حيث 

من ُجزيئات تالف قوالب الالينو على القالب المتحرك؛ وللخطوط اهمية فنية اساسية في تكوين الهيئات واظهار التفاصيل 
لمتوازيه والمتداخله لها تأثيرات فنيه تهدف الى تحديد مساحات وخلق قيم للعمل الفني للوحة المطبوعة, حيث ان الخطوط ا

فنية متنوعه ومتناغمه ويكون ذلك وفقا الرادة الفنان للعمل؛ فهو الذي يطوع الخطوط لتسلك مسارات متوازية او منحنية او 
ة بارز هيئة وقيمة ووظيفة خاص  متداخله او متقاطعه للوصول الى التفاعل الفني الذي يريده, جاعاًل من مسار كل خط

 .  (1993)عمران،  بتشكيل الهيئات التي يحتاجها التكوين في اللوحة المطبوعة

  الطباعة اليدوية البارزة)الريليف(:

لتالي تلتقط هذا السطح وباترتكز فكرة الطباعة البارزة على أن األجزاء الطباعية في السطح الطابعي بحيث تكون بارزة عن 
 الحبر وتنقله للورق عند مالمستها إياه، وهناك ثالثة أنواع من الطباعة البارزة وفقًا للحجم ونوعية اإلنتاج وشكل السطح

، والفكرة التى تعتمد عليها هذه العملية الطباعية هي فكرة ) البصمة (، والبصمة هى األثر الذى يتركه م(2015)عيسى، 
الشىء على أى سطح مناسب، فالقدم تترك بصمة على الرمال ، والكف أو األصبع يترك بصمة على الورق إذا كان مبلاًل 

فى الحبر وهكذا؛  وفي هذه الطريقة ُيعالج السطح الطباعي     باأللوان، كما يترك الختم شكلة المميز على الورق بعد غمسه
الجبس ..... ( بإحدى الطرق التنفيذية؛ على ان تكون النتيجة النهائية سطحًا  –الكاوتشك  –المعدن  –الخشب  –) الالينو

بها الحبر  طباعية التي يعلقطباعيًا ذا مستويين أحداهما بارز واالخر منخفض ويمثل المستوى البارز الهيئات أو المناطق ال
الطباعي أثناء عملية تحبيرها بالحبر الطباعي بواسطة آلة يدوية اسطوانية مصنوعة من الجلد او المطاط يمكن دحرجتها 
على السطح الطباعي وتدعى هذه األلة ب ) الرولة ( اما المستوى المنخفض فهي المناطق التي اليعلق بها الحبر؛ وعند 

تحبير ينتقل الحبر من المنطقة البارزة الى اللوحة المطبوعة؛ وذلك الن االماكن البارزه هي التي تلتقط الحبر اجراء عملية ال
أو مايعرف بالنقش البارز له درجات ُمخَتِلفة تبًعا , والريليف م(2009)سالمة،  عند الطباعة وتسمى هذه الطريقه بالريليف

, وفي عملية الطباعة بهذا النوع من الحفر البارز )الريليف(  (Murray, 1989)ز النموذج المنحوت عن الحيزلدرجة ُبُرو 
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يبرزالفنان المساحات التي ال يريد طبعها من خالل عمل حدود لما يريد طباعته, وعند الطباعة نجد ان الحبرال يستقر اال على 
  البارزة من التصميم)*(.االجزاء 

  تقسم تقنيات الطباعة البارزة اليدوية الى:

 تقنية الحفر البارز على الالينو.  -
 تقنية الحفر على الخشب طولية المقطع. -
 تقنية الحفر على الخشب العرضي المقطع.  -
  تقنية الحفرعلى الجبس -
  تقنية الحفر على المطاط ) الكاوتشك ( -
 . الورق المقوى  تقنية الطباعة بالضغط على -
 تقنية الطباعة بتلصيق القصاصات. -
 .تقنية الطباعة عن طريق المعاجين المختلفة -

 مميزات تقنيات الحفر والطباعة البارزة في القوالب المتحركه الُمنفذه من تالف قوالب الالينو: 

 تنوع المالمس حيث انها تتمتع بمالمس مختلفه وغنية تُثري اللوحه المطبوعة. -

النوعية والخط المرسوم )الريليف( او الحدود الخارجيه لالشكال والتي يتم عملها بواسطة الغراء الُمغطى بتالف قوالب   -
الالينو؛ وتمثل هذه العمليه الخطوة األولى التى يجب القيام بها قبل استخدام الطباعة باأللوان على اللوحة المطبوعة، فيتم 

صميم المطلوب تنفيذه بالريليف )الِغراء( على سطح القالب الُمتحرك ثم يتم تحديدها او أواًل رسم كل الخطوط الخاصة بالت
 تعبئتها او تغطيتها بتالف قوالب الالينو حسب التصميم، و بعد الجفاف والثبات للتالف يتم استخدام األلوان.

السماح بتعدد النسخ، حيث ُتعَتبر األعمال األخرى من الفنون التشكيلية أعمااًل أحادية، ولكن في فن الحفر البارز والطباعة   -
يتم إنتاج نسخا أو إصدارات موقَّعة ومرقَّمة ومؤرَّخة؛ وهذا ما يجعلها بمتناول عدد أكبر من الناس؛ وفي الوقت عينه ُتعتَبر 

عّد القالب وتتكرر عملية التحبير عند طباعة كل نسخة، على أن ُترقَّم النسخ وتنَسب إلى عدد النسخ عماًل أصليًا حيث يُ 
 .تمتاز بدقه إظهار التفاصيل ، والتجاسيم الدقيقه والظالل الُمتنوعه على سطح القالب الطباعى - الكاملة من اللوحة عينها.

  .معه بحريه و دون تقيدتمتاز بليونه السطح ، حيث يستطيع الفنان التعامل -
 .القوالب الُمتحركه ذات صالبه وجوده تمكن الفنان من الحصول على أعداد وفيره من النسخ المطبوعة-

وتناول البحث الحالي تجربه ذاتيه للباحثه ُتنفذ من خاللها الطباعة بالقوالب الُمتحركه البارزة لالفادة من تالف قوالب 
عيه ُمتحركه إلثراء اللوحة المطبوعة وإعطاء الفرصة للفنان في االحتراف الفردي واالبداع الالينو في استحداث قوالب طبا

التقني وطرق التحكم بالقوالب المتحركه وتطويعها؛ باالضافة الى االستفادة من شكل وهيئة الخطوط الزخرفيه وتأثيراتها 
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مية نسجا  اللوني والسيكولوجي في الفرا؛؛ فاللخ  أهالجمالية والوظيفية في تحديد وتكوين االشكال؛ وتحقيق االيقاع واال 
 عظمى في تفصيل الهيئات وإظهار تفاصيل جماليات العمل الفني.  

 بعض انواع الروالت المستخدمه في طباعة القوالب البارزة)**(
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 التجربة الذاتيه للباحثه:

قالبًا طباعيًا ُمتحركًا ذا سطح بارز )ريليف( من تالف قوالب الالينو الثراء اللوحة المطبوعة؛  20وتم ذلك من خالل إعداد 
 وتطلب ذلك إعداد ما يلى :

 أواًل : إعداد الفكرة والتصميم: 

 الفكرة :

ُمبتكرة وأصيلة ُيحدد من خاللها العناصر الفنية واألسس الُمنظمه لها؛ و التي يجب ان ُيركز الفنان دائمًا فى وضع فكرة  -
 يريد استخدامها في عمله؛ وأهم عامل من عوامل نجاح العمل الفنى هو وجود فكرة خالقه وعناصر فنية وأسس ُمنظمة لها.

 التصميم :

وُيمكننا أن نتذوق العمل الفني من خالل التوافق  ويعتبر التصميم أحد العوامل الُمهمه فى إنجاح اي عمل فني جماليا؛ -
 واالنسجام والتكيف بين اإلعداد والتنفيذ؛ ومدى فاعلية هذا في إظهار تلك التأثيرات الجديده والخامات المستخدمه.
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 ثانيًا : الخامات و األدوات وتتضمن :

 جزيئات تالف قوالب الالينو الُمنتهيه. -

 قالب الطباعة الُمتحرك . -

 (.UHUماده الصقه سائله ويفضل ذات االنبوب) -

 السطح الطباعى )اللوحه المطبوعة(.  -

 األلوان الخاصة بالطباعة على القماش. -

 طاولة خاصة بالطباعة تكون مجهزه وُمغطاة باللباد و اإلسفنج الرقيق وعليها قطعة من المشمع او البالستيك الشفاف. -

 حثة(:ثالثًا: قواعد تجهيز )تجربة البا

 . أختيار الخامه المناسبة للوحة المطبوعة    -
تقطيع تالف قوالب الالينو الحجام مناسبه للتصاميم الُمراد تنفيذها بواسطة القوالب الُمتحركه؛  و بالمقاسات   -

 المطلوبه.
 . مراعاة النسبه والتناسب بين القالب الطباعى واللوحة المطبوعة  -
 الطباعة وتغطية أطرافها بالشريط الالصق للمحافظه على نظافتها. تجهيز اللوحه المطبوعة على منضدة -
 إعداد دليل للطباعة منه يمكن الحصول على نسخ متطابقه فى حالة الرغبه بطباعتها عدد من المرات.  -
 محاولة الحصول على مساحات متساويه للفراغات حول النسخه المطبوعة إلظهار جمالها ودقة العمل بها. -
 . يهنسخة طباع الطباعى الُمتحرك على الدليل بقلم جاف لتبقى حدود الشكل واضحة حتى آخر تحديد القالب -
 . بعد عملية تحبير السطح الطباعى ُيثبت القالب على الدليل الورقى الُمثبت على منضدة الطباعة -
جمًا او مساحة ح ضرورة تثبت الحرف العلوي  للنسخه المطلوب طباعتها على أحرف الدليل حتى ال يتغير التصميم -

 او شكاًل.
 تجهيز ورسم التصميم الذى نريد طباعتة مباشرة على القالب المتحرك. -
 نحدد األجزاء التى نرغب فى طباعتها وتكون بارزه وتلتقط اللون .  -
 ُنظلل األجزاء التى ال نرغب فى طباعتها حتى يبرز شكل التصميم . -
( حسب التصميم الُمعد من UHUطوط )ريليف( من الغراء )ُيطلى سطح القالب الُمتحرك الُمجهزللطباعة بخ  -

 الزخارف الخطية؛ سواًء المطبوعة بالكربون او المرسومة بشكل مباشر على سطح القالب.

http://www.ajsp.net/


   
   

 
 

 العدد العاشر     

  2019 – 8 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 
 

  

 

 

 

 

 

ة على القماش ؛ والبد أن يكون الحبر من أفضل األنواع الُمخصصة لعملية الطباعة؛ وان تجهيز االلوان الخاصة بالطباع -
ير؛ وإذا جفاف الحبر فى وقت قص يتكون من مواد كميائيه ناعمة وملونه ومذابه فى ورنيش زيتى ومواد مختلفة؛ تساعد على

التجربة  لطعام العادى مع إذابته جيدا؛ وفي هذهكان الحبر مرتفع اللزوجه يضاف نقطه أو نقطتين من زيت التصوير أو زيت ا
( ومن خالل خبرتي الطويلة في هذا المجال فهي ذات جودًة MARABBU( من شركة )TEXTIL تم استخدام الوان   ) 

 عاليه.

 

 

 

 

 

 

  

 

يغطى )باوراق أو مفارش بالستيكيه( لحمايتها من اى احبار تلوث المكان؛ وتوضع تجهيز منضدة الطباعة )جزء منها(   -
 .لوحة التحبير عليها ، ثم توضع كميه الحبر الطباعي على لوحة التحبير بالقدر المناسب

طح على سويمكن اإلستعانه برولر التحبير فى توزيع الحبر  يفرد حبر الطباعة على لوحة التحبير بواسطة سكينه التحبير -
 القالب الطباعى.

 حبر الطباعة  )تم استخدامها بالتجربه(- الوان خاصه بالقماش

 تم استخدامه بالتجربه كمحدد ريليف ) وتم الصاق تالف قوالب الالينو بواسطته( يالغراء الذ
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نقوم بتحريك القالب المتحرك بشكل دائري على سطح لوحة التحبير الُمحمله باالحبار لتغذية االماكن البارزه بالحبر  -
 . الطباعى

 سم (. X 70سم   50إعداد اللوحه المطبوعة من قماش القطن االبيض مقاس )  -
 . باعةبطريقه جيدة بواسطة شريط الصقتثبيت القماش الُمراد طباعته على منضده الط -

 . تقسيم القماش المراد طباعته حسب التصميم والتكرار   -
 .أو تداركه الحقاً  يجب االنتباه والحذر الشديد عند الطباعة بالقوالب المتحركه؛ حيث ان أى خطاء اليمكن تعديله - 
صميم مراد طباعته على القماش ونبداء بتحريكه حسب التبعد تحبير القالب باالحبار اللونيه المطلوبه يوضع السطح ال - 

 . الُمعد ُمسبقاً 
 . يرفع القالب باحتراس وُتكرر العمليه بنفس الطريقه إن أحتاج األمرذلك - 

 وبتلك الخطوة االخيره نكون قد أنجزنا عملنا وانهيناه بشكل رائع.****  

 رابعًا: أخطاء تحدث أثناء العمل وكيف يمكن معالجتها:

 تنتج دائمًا عند الطباعة بالقوالب المتحركه أخطاء دون قصد و يقع فيها الفنان عن سهو منه ولكن يمكن معالجتها: 
يجب الحذر والدقه والتركيز عن إعداد التصميم وكذلك عند نقله للقالب الُمتحرك؛ فليس كل تصميم يصُلح للقالب  -

 يه.المتحرك الُمنفذ من تالف قوالب الالينو الُمنته

يجب معالجة التصميم ومعالجه األخطاء على السطح الطباعى بشكل سريع ومرن حتى الننساها وتختفي تحت االلوان -
 ويتأثر العمل النهائي بها عن غير قصد.

 يجب اعادة النظر فى بعض األماكن التى يتم تحديدها )ريليف( بواسطة الغراء قبل إلصاق جزيئات تالف الالينو عليها. -
  أي بنزعها بشكل نهائي واستبدالها بزخارف أخرى. بطريقه اإلستبدالمعالجة بعض أخطاء التحديد للزخارف؛  نيمك -

الجزء الذي سقط       او تغير مكانه او تلف  إعادة لصق معالجة بعض أخطاء التحديد للزخارف بطريقة يمكن أيضاً  -
 جزء منه اثناء الطباعة.

 الطباعى الخاص بالتجربه:خامسًا: خطوات تنفيذ القالب 

 نستخدم قالب متحرك من البالستيك ويكون أملس وذو سطح الصق.  -

 نستخدم آلة حادة ، و نحفر األجزاء المظللة فى التصميم حتى يبرز الشكل األساسى -

 ي ستلتقط اللون.لتنبداء بإلصاق تالف الالينو بواسطة غراء خاص بالبالستيك في االمكان البارزة الُمحدده في التصميم وا -

نستخدم َالة حادة لتحديد التصميم على سطح القالب المتحرك؛ ونبداء بإلصاق تالف الالينو بواسطة غراء خاص بالبالستيك   -
 في االمكان البارزة الُمحدده في التصميم؛ وبعد ذلك نقوم بحفر األجزاء الُمظللة من التصميم حتى يبرز الشكل األساسى.
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 ربه مبدئية لجميع القوالب المتحركه التي قمنا باعدادها.نقوم بعمل تج -

نفرد خامة اللوحة المطبوعة على الطاولة  الُمعدة للطباعة بحيث يكون الجزء المراد الطباعة علية مفرود جيدًا؛ وباقي  -
 االجزاء محمي بورق شفاف الصق.

وزيع ر في طبق االلوان الخاصة بالطباعة؛ بحيث يتم تنقوم بفرد اللون على القالب المتحرك من خالل تحريكه بشكل مباش -
االلوان على جميع أجزاء التصميم بشكل تلقائي سلس ، ثم ينقل القالب المتحرك بشكل مباشر فوق السطح المراد طباعتة؛ 

لوان بشكل الويتم الضغط على القالب وتحريكه بعدد من االتجاهات المدروسة لنتأكد من عمل التأثيرات المناسبة وانتقال ا
 جيد. 
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 الخامات واألدوات الخاصة بالتجربه
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 قوالب الالينو  تالف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجهيز القوالب المتحركه الُمعدة زخارفها من تالف قوالب الالينو.
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 بالقوالب المتحركه الُمعدة زخارفها من تالف قوالب الالينو" تجربة البحث"بعض التصاميم المطبوعة 
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 النتائج :

 أظهرت نتائج التجربه مايلي:

 قيم فنيه مبتكرة ورائعة أثرت اللوحة المطبوعة. ثبت بالتجريب نجاح القالب المتحرك في تحقيق -
تم تحقيق اتجاهات فنية حديثة ومعاصرة من خالل استخدام القوالب المتحركه الُمنفذة من تالف قوالب الالينو  -

 الُمنتهيه.
 مما يجعل ؛سهولة العمل على القوالب الُمتحركه أثناء اعدادها؛ والتعامل معها اثناء الطباعة للوحات الفنيه المطبوعة -

استخدام قالب طباعي ُمعد من التالف سيكون ُمبتكر وغير ُمكلف ويتناسب مع ُمختلف المراحل التعليميه وقد يناسب 
 .المشاريع الصغيرة.

 سهولة الحصول على العديد من التصاميم الُمتجدده ذات االصالة واالبتكار؛ ممايخلق معه انظمة تشكيلية واسعه. -
 نظمة تكرارية ُمتعددة ومتنوعة تحمل في جنباتها الفكر الخالق للفنان.امكانية الحصول على ا -
توصلت الدراسة أيضًا الى ان القيم اللونيه لالعمال الفنيه الطباعية اُلُمنتجة حملت قيما جمالية لونية ُعليا؛ حيث  -

ديدة؛ مما يؤكد لونية جاختلف الشكل والتعبير حين ُأستبدلت القوالب الُمتحركه بقوالب أخرى ذات تصاميم خطيه و 
 حتمية تأثير القيم اللونيه على االعمال الفنيه المطبوعة دائما.  

يمكن اإلفادة من تالف قوالب الالينو في استحداث قوالب طباعية ُمتحركه إلثراء اللوحة المطبوعة لتميزه بطابع  -
 جمالي خاص بين باقي االساليب الطباعية التقليدية .

لُمتحرك الُمغطى بتالف الالينو المجال امام كل فنان وممارس؛ كأسلوب طباعي جديد اليجاد يفتح اسلوب القالب ا -
 الحلول الفنية الٌمتعددة.

انفراد القالب المتحرك المعد من تالف قوالب اللينو بشكل مفرداته؛ سواء في الحدود الخارجيه أوالمالمس ذات  -
 صيغ متجددهة ذات نظم ايقاعية مميزة.التأثيرات الفنية المتنوعه والتي تؤدي الى ابداع 

 تتسع االمكانيات التشكيلية للقالب المتحرك الُمعد من تالف الالينو وتتسع مفرداته الفنيه. -

 التوصيات:

 توصي الدراسة بما يلي:

 ضرورة إمكانية تطبيق طرق أخرى لالفادة من تالف قوالب الالينو الُمنتهيه. -
القوالب الُمتحركه الُمغطاة بخطوط وزخارف )ريليف( من تالف الالينو حيث  أهمية استمرارية اجراء التجارب على -

 مازالت هذه القوالب تحمل ُفرصا متجددة للتجريب واالبداع.
ضرورة إجراء دراسات تطبيقية ُمكثفة في مجال القوالب المتحركه الُمنفذة من الخامات المستهلكة والُمعاد تدويرها  -

 ة وحماية للبيئة. إلنتاج أعمال إبداعية مبتكر 
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"Making use of malformed templates in the creation of animated templates to enrich 

printed plate" 

 

 

Abstract: 

 

Hand printing is Considered as one of the channels of experimentation in the field of visual arts, 

and it achieves two important aspects: the innovative aspects and the technical aspects, such as 

printing salient templates (Relief) which usually used to make Lino prints ( plastic), and it is 

consisting of any of a wide range of synthetic or semi-synthetic compounds (polymers). And 

there is a lot of products can be made of or might contain it (polymers), These polymers has a 

several benefits and some side downs, such as its very easy to find and get, not expensive and 

easy to work with, but on the other hand it have a huge harm on the nature and it affects the 

environment badly. To protect the environment and reduce the harm on it, we must recycle the 

waste with creative artful designs. When preparing and creating the printable Lino templates, 

there is a lot of plastic waste and it's something must happens, we have to thought to reduce 

these wastes, try to find new materials doesn’t cost much and that by recycling it and make new 

designs out of it that does not harm the environment and to benefit making printable templates 

enrich printed plate. From here the problem of this research emerged and the idea of it 

developed to seriously find ways to create animated salient printing template (Relief); to enrich 

printed art and get used of manufacture materials, and not to forget getting to create a printing 

template out of waste is a very creative idea and not expensive method and it is Suitable for 

different educational stages and good for small projects. 

 

Keywords:"lino -damaged- malformed templates – plastic – prints pendants - printed plate- 

polymers” 
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