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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املقــــدمة

نقدم �ضمن الربامج اجلديدة يف مناهج املدر�سة الثانوية كتاب الفنون
ال�ساليب أ
ال�سا�سية عن أ
والت�صميم والذي ي�شتمل على املعلومات أ
وال�س�س ملادة
الفنون والت�صميم من النواحي التقنية  ,والنظرية والتاريخية والثقافية مع الرتكيز علي
تكون معرفة ببدايات الفنون وتطورها و�أثرها علي حياة املجتمعات
املعلومات التي ّ
أ
الن�ساين يف ال�سودان منذ احل�ضارة القدمية
والفراد مع االهتمام مب�سرية هذا الن�شاط إ
�إيل الع�رص احلديث حماولني �أن منلك الطالب عن�رص ًا من عنا�رص املعرفة الفنية التي
تعك�س الثقافة الوطنية وات�صالها بالنه�ضة العاملية  .و�إميان ًا ب�أهمية الفنون  ,وبالقيمة
الن�سانية احلديثة و�إرتباط
املعنوية واملو�ضوعية للجمال و�أهميته  ,وتداخله مع احل�ضارة إ
ذلك باملعارف العلمية والتكنولوجية الالزمة لتطور الفرد يف كل جمال من جماالت
التخ�ص�ص – عمد الكتاب يف حمتواه �إيل م�ساعدة الطالب يف اكت�ساب املهارات
العلمية والتطبيقية والفنية ليمتلك الذوق الرفيع  ,ولرتقيته باملهارة واحلذق وروح
االبتكار حيث �أن العامل اليوم ّيعول اقت�صادي ًا وثقافي ًا ويف جميع امليادين أ
الخرى علي
الفكار والتطبيقات احلديثة واجلديدة أ
أ
وال�صلية التي ترتكز علي منابع احل�ضارات
القدمية مع �إ�ضافات متجددة ومبتكرة والفن خري معني لتحقيق ذلك .
لقد عالج الكتاب مو�ضوعات يف جميع املجاالت الفنية التي يدر�سها الطالب
يف املرحلة الثانوية والتي من خالل تطبيقاتها وممار�ستها يتمكن من ترفيع م�ستوي
�أدائه الفني و�إثراء فكره مبعلومات الغني عنها �ضمن الثقافة التي يجب �أن ميتلكها
طالب املرحلة الثانوية يف طريق �إعداده للتعليم اجلامعي وهو م�سلح بفكر �شامل و
ال�شارة هنا �إيل �أننا اقت�رصنا يف هذا الكتاب
مبقدرات �أكادميية طبية امل�ستوي  ,وجتدر إ
علي املعارف واملهارات واالجتاهات التي البد منها لكل مواطن حتى يكون لديه احل�س
الفني الذي ينظم به حياته ويحملها �سواء �أكان ذلك يف املنزل �أم يف املدر�سة �أو يف
املحل التجاري  .بجانب �أنها تراعي �أ�صحاب املوهبة وتعمل علي تنميتها .
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أ
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الفـــن وا إلن�ســــــــــــان
بالن�سان منذ ن�ش�أته
	�إن كلمة فن تت�ضمن معاين �سامية وهي ذات �صلة وثيقة إ
أ
الويل ويف اللغة ف�إن لها مدلوالت قدمية و�أخري حديثة  ،بني القدمية واحلديثة
يجد  ،فمن معاين كلمة ( فن ) قدمي ًا
�صالت معنوية اقت�ضاها تطور اللغة وم�سايرتها ملا ّ
(النوع ) والفنون أ
النواع ومن معانيها ( احلال ) .
( وافنت ) اخلطيب �أو ال�شاعر � :سلك طرائق و�أ�ساليب خمتلفة وخطيب (مفن) ي�أتي
الدغام ( الغ�صن ) قال تعايل (ذواتا �أفنان ) وف�رس
بالطريف املعجب ( .والفنن) بفك إ
الفنان ) ب�أنها أ
بع�ض العلماء ( أ
(اللوان ) � .أما حديثا فتطلق كلمة (فن ) ويق�صد بها
عدة معاين :
 جملة القواعد اخلا�صة بحرفة �أو �صناعة . التطبيق العملي للنظريات العلمية بالو�سائل التي حتققها . وما يكت�سب بالدرا�سة واملران ( الفنون التطبيقية ) .الثارة وامل�شاعر والعواطف
 مهارة يحكمها الذوق واملوهبة يف ا�ستخدام و�سائل إوبخا�صة عاطفة اجلمال مثل الت�صوير واملو�سيقا  ،وال�شعر وغريها (الفنون اجلميلة) .
والفنان هو �صاحب املوهبة الفنية كال�شاعر والكاتب والر�سام  .واملو�سيقار املمثل ،
وامل�صور....
	�إن لغة الفن لغة رمزية �أو هو تعبري رمزي  ،وعليه ف�إن الرتكيز هنا على
امل�ضمون واجلوهر دون ال�شكل  ،وهناك ر�أي �آخر يرى �أن الفن هو نظام من العالقات
ال�شكلية دون تركيز على امل�ضمون .
هذه اخلالفات يف آ
الراء والنظريات لكل �أ�صحاب مدر�سة فنية ال متكننا من
تبني تعريف ثابت ي�صلح لكل الع�صور .
الن�سان يف الع�صور القدمية قد �أنتج ف�ؤو�سا من حجر ال�صوان وتعترب من
	�إن إ
والبداع الفني  ،ثم تدرج بها لت�صبح ذات �شكل فيه �أكرب قدر من
�صور اخللق إ
الن�سان  ،وبينه وبني
الن�سان و�أخيه إ
النفع له ،كما �إنها كانت ترمز لنوع العالقة بني إ
أ
الر�ض ،ال�ستخدامها يف ال�صيد واحلفر  ،وقد ات�صفت هذه املنتجات باجلمال لذا
الن�سان القدمي .
فهي عمل فني يعترب من �أقدم و�سائل التعبري الفني التي مار�سها إ
الفنون والت�صميم



لقد �أ�صبح الفن يف �صور �إنتاجية من ناحية ال�شكل �أو امل�ضمون مرتبط ًا
الن�سان وتطور و�سائل التعبري الفني يف جماالت الفنون جميعها  :أ
الدب،
بتطور إ
الخراج  ،الق�ص واملو�سيقا  ،والفنون الت�شكيلية من ر�سم ،
ال�شعر ،التمثيل  ،إ
نحت فخار .....الخ وبني أ
الر�ض  ،ال�ستخدامها يف ال�صيد واحلفر  ،وقد ات�صفت
هذه املنتجات باجلمال لذا فهي عمل فني يعترب من �أقدم و�سائل التعبري الفني التي
الن�سان القدمي .
مار�سها إ
لقد �أ�صبح الفن يف �صور �إنتاجية من ناحية ال�شكل �أو امل�ضمون مرتبط ًا بتطور
الن�سان وتطور و�سائل التعبري الفني يف جماالت الفنون جميعها  :أ
الدب  ،ال�شعر ،
إ
الخراج  ،الق�ص واملو�سيقا  ،والفنون الت�شكيلية من ر�سم  ،نحت فخار
التمثيل  ،إ
 .....الخ �إ�ضافة لفنون الهند�سة املعمارية والفنون ال�صناعية �أو التطبيقية .
	�إن كل الفنون التي منار�سها اليوم �أ�صبح لها عالقة وثيقة بحياتنا اليومية ،
الن�سان يف ع�صور خمتلفة ب�صورة عفوية  ،وهي انعكا�س للن�شاط
وقد �سبقنا �إيل ذلك إ
العقلي والع�ضلي والنف�سي � ،إ�ضافة �إيل ظروفه التي كان يعي�شها وحياته الفكرية
؛ واالقت�صادية ؛ واالجتماعية ؛ فنجدة قد مار�س الر�سم والنحت رغم اختالف
الن�سان املعا�رص  ،حيث تختلف نظرة أ
الخري
املفاهيم بني �أعماله الفنية � ،أعمال إ
لفنون تلك احلقبة الزمنية  .وال�شكل رقم ( )1يو�ضح بع�ض أ
العمال الفنية التي يرجع
تاريخها �إيل عهد بعيد .

�شكل رقم ()1
الن�سان الفن منذ �أقدم الع�صور  ،بدافع الفن �أم مار�سه ألجل
وال�س�ؤال  :هل مار�س إ
الفنون والت�صميم



االنتفاع به ؟.
للن�سان منذ �أقدم الع�صور يف الكهوف وعلى
بعد درا�سة املخلفات الفنية إ
والحجار وغريها تبني �أن الدافع كان اقت�صادي ًا يف املقام أ
العظام أ
الول الرتباطه بحياته
لذلك فان فنون الر�سم والنحت قد بلغت ذروتها وبتبدل حياته االقت�صادية من
�صائد متنقل �إيل حياة م�ستقرة فيها الزراعة  ،وتربية احليوان  ،وبناء البيوت  .زاد
والواين الفخارية وتلوينها وزخرفتها  ،و�صناعة أ
االهتمام بالفخار  ،أ
الدوات املعدنية
أ
الن�سان احلياتية  ،وقد �أثر الفن يف حياة
وال�سلحة  ،وكل هذا التحول �أملته ظروف إ
الن�سان االقت�صادية و�أدي �إىل تطويرها و�أ�صبح يعمل على رفاهيته .
إ

مواقع املخلفات الفنية :

�إن املخلفات التي تركها �إن�سان الع�صور الو�سطي غطت م�ساحة كبرية من العامل القدمي
من �أوربا و�آ�سيا و�أفريقيا وا�سرتاليا وكلها كانت مرتبطة بجدران الكهوف و�سقوفها .
وبالتايل فان الفن يف تلك الفرتة كان يف حالة تطور من حقبة ألخرى .
وتعترب املخلفات التي وجدت يف الكهوف الفرن�سية أ
وال�سبانية مثاال للجودة،
وت�أتي خملفات �أفريقيا يف املركز الثاين حيث وجدت هذه املخلفات يف الكهوف
واملغارت ال�صخرية �شمايل القارة وجنوبها � ،إ�ضافة �إيل املخلفات التي وجدت يف
�أنحاء متفرقة من العامل .

الفنون والت�صميم



�أدوات الر�سم ومواده :

لقد جل�أ �إن�سان الع�رص القدمي �إيل ا�ستعمال أ
الدوات التي وقعت عليها يده وهي
مت�شابهة يف خمتلف �أقطار العامل كما تبني ذلك املواد التي مت العثور عليها  ،وهي املواد
التي ا�ستخدمها يف الر�سم والنحت بارز ًا كان �أو حمفور ًا �أو جم�سم ًا  .وميكن ت�سمية
هذه املواد باملواد الثابتة ,بينما
�أوجد هو مواد م�ستح�رضة و�أخري
متنقلة؛ فالثابتة هي جدران الكهوف
و�سقوفها  ،وامل�ستح�رضة هي أ
ال�صباغ
التي لون بها ر�سومه التي مازالت
حتتفظ برونقها  ،وت�شري �إيل التفكري
ال�صناعي عنده �أما املواد املتنقلة فهي
متثل عظام احليوان وقرونها و�أنيابها
العاجية أ
كالبقار الوح�شية واخليول
ووحيد القرن والفيلة ......
الخ �إ�ضافة �إيل أ
الحجار وال�صخور
الطبيعية وال�شكل رقم ( )2يو�ضح
ا�ستخدام الفنانني القدماء لل�صخور يف أ
العمال الفنية � .شكل رقم ()2
الحمر �أو البني  .وهذه أ
ال�سود �أو أ
اللوان  :أ
كانت الر�سوم حتمل أ
اللوان تو�صل
الن�سان  ،فكانت ت�أتي نتيجة خللط �أكرث من لون � ،أو
�إليها بعد جتارب وجهد بذله إ
ا�ستعمال خامات احلديد �إ�ضافة �إيل ا�ستعمال أ
الخ�شاب املحروقة ومركبات املنجنيز
ال�سود أ
اللوان ال�سائدة يف هذه الر�سوم أ
 .ومن أ
والحمر  ،وهذا ال مينع من ا�ستخدام
والخ�رض أ
الزرق أ
الخرى �إ�ضافة �إيل أ
اللوان أ
أ
والبي�ض رغم ندرتها  ،ورمبا ا�ستخدام
ري�ش الطيور كفر�شاة �إ�ضافة �إيل �أ�صابع يده وجلود احليوان ذات الفراء .
ومن �أهم �آالت النحت التي تو�صل �إليها �إن�سان الع�صور القدمية هي املنحت
الدوات أ
�أو �أزميل احلفر واحلز من حجر ال�صوان وكانت هي مفتاح ل�صنع أ
الخرى من
العظام �أو العاج �أو القرون .
الفنون والت�صميم



موا�ضع الر�سم والنحت :

الن�سان قدمي ًا كانت متثل �أ�شكا ًال حليوانات
معظم ألعمال الفنية التي تناولها إ
من ف�صائل خمتلفة عا�رصت زمانه ،
ولها �صلة مبا�رشة بحياته اليومية،
وقد �أجاد يف ر�سمه لها  ،و�ضبط
ن�سبها و�أجزاء ج�سمها مع الرتكيز
على التعابري احلركية التي ت�صدر
منها و�أي�ض ًا �سكناتها وال�شكل رقم ()3
يو�ضح ر�سوما لبع�ض احليوانات.
ومل يهمل اجلانب الب�رشي كما �أنه
عالج يف ر�سومه أ
ال�شكال الهند�سية
والتي مثلها باخلطوط والزخارف ،
وهي غري منتظمة وقد اهتم بر�سم
الكف الب�رشي اهتماما كبريا ً.
�شكل رقم ()3
الن�سان قد جاءت مبح�ض
من املحتمل �أن تكون فكرة الر�سم والنحت عند إ
ال�صدفة عندما �شاهد �أثر �أرجله على تراب �أر�ض الكهف  ،ولفت نظره �أثر يده
امللطخة بالدم بعد غ�سلها يف دم احليوان ثم ب�صمها على اجلدار  ،وهي �إ�شارات
للبدايات أ
الن�سان  ،وتعترب من �أقدم املو�ضوعات التي مت
الويل لفن الر�سم لدي إ
الوىل على أ
التو�صل �إليها ،وباملثل ر�سمه للخطوط أ
الر�ض وكانت اخلطوط غري
منتظمة وعفوية وتطورت �إيل ر�سم مو�ضوعات حياتية �أخري  .وهذه اخلطوط كانت
متثل �أ�شكا ًال حلزونية ومنحنية ومتقاطعة وغري متقاطعة  ،وذهب بع�ض امل�ؤرخني �إيل
للن�سان .
�أنها رمبا متثل إ
ال�شارات الكتابية الت�صويرية إ
تعترب أ
الن�سان ورمبا جذبه
ال�شكال احليوانية من �أبرز املو�ضوعات التي ر�سمها إ
جمالها لر�سمها رغم الت�صاقها ب�أمور حياته اليومية  ،وهذه احليوانات منها ما كان ميثل
م�صدر خطر على حياته ومنها ما كان م�صدر ًا مل�أكله وملب�سه و�صنع �آالته و�أ�شهر تلك
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احليوانات يف ر�سومه الغزال ب�أنواعه ( انظر ال�شكل رقم ، ) 4

�شكل رقم()4
والثور الوح�شي والفيلة واجلامو�س  ،والذئاب والثعالب  ،أ
والرانب  ،والدببة واخليول
والفاعي أ
والبقار الوح�شية � ،إ�ضافة �إيل الطيور  ،أ
أ
ال�ضجاع  ،وبذلك
وال�سماك  .إ
فهو قد مر مبراحل تطور يف ر�سومه هذه
من حيث ال�شكل وا�ستخدام اللون .
	�أمابالن�سبة أ
لل�شكالالب�رشيةفت�أتي
يف املرتبة الثانية من ناحية أ
الهمية فهي
متثل عملية ال�صيد وجمموعة ال�صيادين
ومعظمها ميثل الرجال والقليل منها ميثل
الن�ساء أ
والطفال وهي ب�أحجام �أقل من
الطبيعي وجانبيه املنظر ماعدا الر�أ�س يف
بع�ض احلاالت  ،وطريقة الر�سم بعيدة
عن الواقعية و�أقرب �إيل التجريدية �أو
الرمزية مع املبالغة يف ت�ضخيم ر�سم
الرجلني وترك اليدين نحيفتني � .أنظر
ال�شكل رقم (. )5
بالن�سان وهي متنوعة  ،ومتثل الرجل منفرد ًا وهو
ومتثل هذه الر�سوم اخلا�صة إ
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يحمل �سالحه  ،والقو�س وال�سهم
�أو على هيئة جماعة من اجلماعات
يحمل كل واحد منهم �سالحه .
ومل تخل هذه الر�سوم من ت�سجيل
للم�شاهد احلربية بني الرجال �أو
مطاردة قطيع من احليوانات .
	�أما ر�سوم الن�ساء ر غم قلتها
فهي تدل على حركات الرق�ص
والوقوف على �أ�صابع القدم مع
التواء اجل�سم وحركة اليدين  .ومل
الن�سان
ين�سي الفنان قدمي ًا ر�سم إ
يف �أزيائه التنكرية مبظهر حيواين
فر�سمه وهو متنكر ًا بر�ؤو�س وجلود
احليوان التي �أ�صطادها ( �أنظر ال�شكل رقم ( . ) )6ال�شكل رقم ()6
	�أما يف النحت فقد تناول املو�ضوعات نف�سها ومت تنفيذها بطريقة النحت البارز
واملج�سم و�شبه املج�سم � ،إ�ضافة �إىل طريقة الت�شكيل  ،و�إ�ضافة �إيل نحت عنا�رص
هند�سية على العظام  ،وقد تالزم فن النحت مع فن الر�سم يف فرتة زمنية لكنهما
افرتقا  ،فظهرت لوحات مر�سومة �إيل جانب لوحات منحوتة وتطور النحت من طريقة
احلفر �أو احلز �إيل النحت البارز فظهرت منحوتات جم�سمة و�أخري �شبه جم�سمة
الن�سان خا�صة يف نحت التماثيل احليوانية والب�رشية .
وازداد �إنتاج إ
	�أما النحت البارز فقد �شمل أ
ال�شكال احليوانية واخليول الوح�شية  ،وقد �أجاد
النحات فيها و�أبدع ممثال حلاالت هذه احليوانات يف �رصاعها مع الطبيعة واملعاناة التي
تعي�شها  .وعرب �أي�ضا عن حالة االنتباه لدي احليوان برفع الر�أ�س والنظرة ال�شاخ�صة مع
أ
الذن املنت�صبة وهذا التمثيل ي�ؤكد ن�ضج الفنان و�إجادته لفنه .
الن�سان القدمي و�أنتجه من كتل �صلبة
وبالن�سبة للنحت املج�سم فقد مار�سه إ
من أ
الحجار الطبيعية �إ�ضافة �إيل العظام والعاج وا�ستخدام الت�شكيل بالطني �أو مبواد
�أخرى معاجل ًا �أ�شكا ًال حيوانية وب�رشية  ،و�شهر هذه القطع التي و�صلتنا من التماثيل
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الن�سائية هي املعروفة با�سم ( آ
اللهة �أالم ) بجانب التماثيل احليوانية للدب واحل�صان
ووحيد القرن واملاموث وهي م�صنوعة من الطني املحروق  .وال نن�سي �أن ن�شري �إىل
�أن بع�ض هذه التماثيل وب�أمناط تنفيذها كان بع�ضها ي�ستعمل يف طقو�س دينية بعينها.
ومما ال�شك فيه �أن هذه أ
العمال الفنية عك�ست لنا �صورة وا�ضحة عن جانب من حياة
الن�سان يف تلك الع�صور .
إ

الفن يف الع�رص النوبي القدمي :

من امل�ؤكد �أن الفنان النوبي ومنذ �أقدم الع�صور قد عرف الر�سم تعبري ًا عن
�أموره احلياتية التي كان يعي�شها  ،وكان يرمي �إيل تعدد جمايل فني كما يرمي �إيل
مظهر طق�سي كهنوتي ألجل العبادة ومن معرفته للر�سم على جدران الكهوف انطلق
�إيل مهارة الر�سم على اجلدران حيث �أبدع يف ذلك .
تطور الفن على طريقة الر�سوم اجلدارية يف ال�سودان على مر الع�صور وكان
يف البداية مت�أثرا بالر�سومات امل�رصية ن�سبة للتقارب اجلغرايف والتداخل املوجود يف
املناطق ال�شمالية من ال�سودان واجلنوبية من م�رص  ،حيث كانت احلركة الب�رشية
والثقافية متي�رسة ومن ثم قامت ح�ضارة كرمة التي �أجنزت �أعما ًال فنية كثرية يف �أغلب
�أنواع الفنون  ،خا�صة أ
العمال الفخارية املتميزة من النواحي الت�صميمية الفنية ومن
النواحي املهارية احلرفية .
	�أفرزت احل�ضارة الفرعونية والتي �سيطرت على مناطق بالد النوبة يف ال�سودان
ت�شابها اجتماعي ًا وثقافي ًا ذلك �إيل جانب أ
الثر الديني فكان معبد بوهني يحتوي على
ر�سوم على جدرانه وهي �أ�شبه أ
بال�سلوب الفرعوين امل�رصي حتى �أ�صبح من الع�سري
التفريق بينهما .
امتد هذا أ
الثر حتى مملكة نبتة حيث متكن الفنان النوبي يف نوري وجبل
الربكل وعلى جدران معبد �أباد�أماك �أن يثبت وجوده على الرغم من ت�أثره بالفن
الفرعوين القدمي ذي الطابع واملو�ضوع الديني  ،وقد ابرز الفنان النوبي مهارة يف ر�سم
املراكب أ
والبقار والتما�سيح املزخرفة وقد بد�أ وا�ضح ًا ب�أثره بالفن الهندي واليوناين
�أي�ض ًا وكذلك ال�صيني والفار�سي  ،وهذا يدل على �أن الفنان النوبي كان منفتح ًا على
العامل يف جمال التداخل الثقايف بني مملكة مروي وبني العامل املحيط بها والبعيد عنها
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مكاني ًا .
تطور الفنان النوبي يف تقنيات العمل اخلا�صة بالر�سوم اجلدارية حيث كان
ي�ضع طبقة من اجلب�س على اللوحات التي يريد �أن يغري الر�سوم عليها  ،وكان هذا
ال�سلوب غري معروف �إال للفنان النوبي  ،وقد وجدت بع�ض اللوحات أ
أ
الثرية املتعددة
الطبقات والتي حتمل ر�سوم ًا خمتلفة  .كان الفنان النوبي قد متكن من �إعداد مواد
العمل التي يحتاجها  ،فقد اهتدي �إىل �إعداد اجلداريات من ت�صنيعه املحلي فكان
يخلط اجلري باملاء مع الرمل ثم ي�ضاف �صفار البي�ض والع�سل وال�صمغ لطالء احلائط ،
ثم كان يح�صل على أ
اللوان من اجلبال  ،كاجلرانيت والبازلت والرخام  ،وكان �أف�ضل
�أنواع تلك احلجارة هو اجلرانيت امل�رصي ألنه متعدد أ
اللوان حيث يوجد فيه اللون
والحمر أ
الزرق أ
أ
والبي�ض املائل لال�صفرار .
الثار الفنية فكلفت املخت�صني يف اكت�شاف آ
لقد اهتمت الدولة بتلك آ
الثار
برفعها وترميمها وعر�ضها  ،و�أغلب هذه أ
العمال موجودة مبتحف ال�سودان القومي
باخلرطوم حيث تعر�ض على الزائرين والدار�سني لتاريخ ال�سودان وح�ضاراته القدمية
 .لقد متكن الر�سام ال�سوداين القدمي من �أن ي�سجل بع�ض أ
الحداث التاريخية التي
كانت مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بحياته الروحية والدينية ولكن من امل�ؤكد �أن تلك املهارات
التي �أظهرها يف تلك أ
العمال كانت تنعك�س على حياته اليومية وتطوره الثقايف
واملعريف .
اللوان بدرجة عالية من حيث أ
تطور ا�ستخدام أ
اللوان امل�ستخدمة وطريقة
معاجلتها  ،و�إظهار الدرجات املختلفة منها  ،ذلك على الرغم من �أن الر�سوم كانت يف
ال�سود �أو أ
العمال تعتمد على التحديد باللون أ
غالب أ
الزرق  ،وقد ا�ستخدم الفنان
والزرق أ
النوبي اللون البنف�سجي بكرثة �إيل جانب البني أ
وال�صفر والربتقايل  ،وكانت
تر�سم هاالت من ال�ضوء على ر�ؤو�س ال�شخو�ص الدينية  ،وخالل النظرة �إيل هذه
أ
العمال ميكننا مقارنة هذا النوع من اللوحات مع الفن النوبي القدمي الذي �سبق العهد
امل�سيحي فنجد �أن �أثر الفن املروي – ( �أي يف منطقة مروي ) حيث ازدهرت وعمرت
احلياة النوبية القدمية – ظاهر ًا يف الطريقة التي �صورت بها ال�شخ�صيات التي ر�سمت
يف دور العبادة  ،كما �أن الت�صميم العام من حيث توزيع امل�ساحات والفراغات وو�ضع
ال�شخ�صيات وجتديد �أحجمها ي�أتي ح�سب �أهميتها الدينية واالجتماعية وال�سيا�سية .
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�إن اللوحات التي وجدت يف الكنائ�س ات�سم الر�سم فيها باالهتمام باملالب�س أ
والزياء
امللكية والتدقيق يف �إظهار تفا�صيل الزخارف ون�سيج أ
القم�شة كما فعل الفنان النوبي
القدمي قبل امل�سيحية يف العهد املروى الوثني .
يت�ضح مما �سبق �أن الفن عامل هام من عوامل ت�سجيل أ
الحداث التاريخية
كما �أنه �أداة لت�صوير احلياة وتوثيقها  ،مبختلف �أن�شطتها حيث عمد الفنان النوبي منذ
القدم �إىل ا�ستخدام الر�سم والت�صوير ليعرب عما يدور من حوله  ،و�ساهم يف جمال
العمارة والر�سم والنحت البارز حيث عالج موا�ضيع روحية ومو�ضوعات حياتية عامة،
كما �أنه اهتم بت�سجيل مظاهر احلياة من ملب�س وم�سكن و�أن�شطة �أخري و�ضمن هذا
فقد �ساهم يف االرتقاء ب�أذواق واال�ستمتاع مبهاراته الفنية لتجميل حياته مما �أدي �إيل
تطوير املمار�سات و�ضبط املزاج الذوقي العام  ،حيث �أن الفنان ي�ؤكد ويحافظ على
حركة املجتمع وي�ضع النموذج لي�صبح متاح ًا ومتوارث ًا أ
للجيال القادمة ال�شيء الذي
الخذ من املوروث القدمي ومن ثم تطوير أ
الجيال اجلديدة من أ
ميكن أ
ال�ساليب الفنية
واحلياتية بح�سب حاجات املجتمع وتطور وعيه وقدراته ومهارة �أفراده .

الفن يف الع�رص امل�سيحي يف ال�سودان :

كان اجلزء ال�شمايل من ال�سودان  ،املتاخم للحدود امل�رصية اجلنوبية ي�سمي
قدمي ًا ( منطقة النوبة ) وهو ما يعرف آ
الن بالوالية ال�شمالية ووالية نهر النيل  .لقد
دخلت امل�سيحية يف هذه املنطقة يف القرن ال�ساد�س امليالدي وجلبت معها فنونا عدة
ارتبط تع�ضها بالدين امل�سيحي .
فقد �شهدت الفرتة امل�سيحية يف ال�سودان تقدم ًا ملمو�س ًا يف جانب الفنون اجلميلة
الن�سان مبا�رشة وتت�صل بديانته .
والتطبيقية خا�صة تلك الفنون التي مت�س حياة إ
وقد كان الفن يف تلك الفرتة يتمثل يف الفنون املعمارية باعتبار �أنها �أم الفنون
اجلميلة والتطبيقية أ
الخرى  ،وترتبط �أي�ض ًا ب�أ�سلوب النحت القائم يف تلك احلقبة
التاريخية امل�سيحية يف ال�سودان � .إ�ضافة �إىل الر�سوم اجلدارية التي حتكي �أحداث ًا
دينية �أو متثل ر�سوم ًا �إي�ضاحية لتلك احلقبة .
فالعمارة تنوعت مالحمها باعتبار احلقب الزمنية التي مرت بها البالد  ،حيث
�صاحب كل حقبة زمنية �أ�ساليب خا�صة بها  .فتم تق�سيم الفرتة امل�سيحية �إيل عدة
الفنون والت�صميم
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حقب  .كان �أقدمها عمارة الكنائ�س عندما �صار الدين امل�سيحي هو الدين الر�سمي
وا�ستمرت حتى منت�صف القرن الثامن امليالدي � .أما النوع الثاين فقد انق�سم ق�سمني
(مبكر وكال�سيكي) أ
فالول ظهر قبل منت�صف القرن الثاين ع�رش امليالدي ثم تبعه
بعد ذلك الق�سم الثاين والذي ا�ستمر حتى منت�صف القرن الثالث ع�رش امليالدي ،
�إ�ضافة �إىل بع�ض أ
النواع والتي ظهرت �أواخر الع�رص امل�سيحي ويوجد بالنوبة �أكرث من
خم�سني كني�سة (دور عبادة ) يف منطقة فر�س ويت�صف هذا النوع من الكنائ�س بوجود
املنرب .لقد ت�أثرت بع�ض هذه الكنائ�س بالنمط ال�رشقي مثل كنائ�س �سوريا وفل�سطني
و�إن غلب على الكنائ�س النوبية بناء القباب واملحاريب .
	�إن �أقدم الكنائ�س النوبية هي كني�سة فر�س التي مت ت�شييدها من الطوب أ
الخ�رض
يف منت�صف القرن اخلام�س امليالدي وا�ستخدم فيها اجلب�س أ
البي�ض (اجلري املحروق )
طالء مييز بع�ض عنا�رصها كاملحراب واملمرات التي ت�ؤدي �إىل غرف القدا�س ,وقد
الثرين ب�أنها �شبيهة للكاتدرائية ثالثية أ
وردت �إ�شارة لدي امل�ؤرخني أ
العمدة .
�أما م�صري هذه الكني�سة فقد ذكر امل�ؤرخون �أن ملوك نوباتيا ( نوباطيا ) الذين كانوا
على وثنيتهم قاموا بهدمها و�أقاموا يف موقعها ق�رصهم امللكي عام ( )500 – 450م .
لقد مت ا�ستخدام العنا�رص الزخرفيه و�سيلة جمالية يف �صورة منحوتة قوامها
زهرة اللوت�س ونحت بارز ميثل آ
اللهة �إ�ضافة �إىل ترجمة للحياة املقد�سة  .وتت�صف
هذه الكني�سة ب�شكل هند�سي متوازي أ
ال�ضالع �أو �شكل ( معني ) يحوي غرف ًا و�أروقة
وبهو ًا و�أبواب ًا .
لقد تغري فيما بعد التكوين املعماري لهذا النوع من الكنائ�س النوبية امل�سيحية
يف منت�صف القرن ال�ساد�س امليالدي عند و�صول البعثات التب�شريية البيزنطية ،
الحجار الرملية احلمراء يف بناء أ
وذلك با�ستخدام أ
العمدة مع �إدخال نظام الكراني�ش
املنحوتة أ
والفاريز من احلمائم �إىل جانب ا�ستخدام رمز ال�صليب عن�رص ًا زخرفي ًا .

النحت :

الن�سان يف منطقة النوبة
كانت التقاليد الدينية متنع النحت بالن�سبة جل�سم إ
امل�سيحية  ،وقد ا�ستخدم النحت ألغرا�ض الزخارف فقط يف �شكل وحدات بارزة
الفنون والت�صميم
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على �أجزاء من �أعمدة املباين من �أ�شكال النخيل  ،ويظهر هذا يف كني�سة دنقال ،
وحتى هذا قد اختفي من املباين و�أ�صبح قا�رص ًا على �شواهد القبور .

الت�صوير على احليطان :

كانت الكنائ�س يف منطقة الدبة تعلق على حوائطها ما ي�سمي أ
باليقونات
الجنيل  ،وكانت أ
العمدة
�أي ال�صور الدينية التي حتمل م�ضامني و�شواهد من كتاب إ
حتلي بتاج عليه بع�ض النحوتات البارزة مع بع�ض الزخارف وبع�ض الرموز وبعد فرتة
ال عن
من الزمن ما لبث �أن ظهرت ال�صور والزخارف احلائطية املر�سومة وكانت بدي ً
املنحوتات املحرمة .

ن�ش�أة الفن ا إل�سالمي :

ال�سالمية كثري ًا من
لقد �أطلق الغربيون من املهتمني بدرا�سة الفنون إ
أ
ال�سماء على هذا النوع من الفن وهي مت�ضاربة ومتعددة  ،بل نالحظ �أن بع�ضها مل
يكن حمددا حتديد ًا دقيق ًا  ،وذهب البع�ض �إىل تناول جانب واحد من هذا العنوان
ال�سالمي حتديد ًا م�سمى الفن ال�رشقي
ال�سالمي ) ف�أطلقوا على الفن إ
( الفن إ
 SARACENIC ARTومن هذا امل�سمى يظهر لنا التحديد املبا�رش �أي �أن
هذه الفنون �أ�صبحت مرتبطة – فح�سب – بتلك املناطق التي تقع يف بالد العرب
وم�رص وال�شام  ،وقد يكون يف م�رص و�صقلية وبالد أ
الندل�س  ،وال ي�رسى هذا اال�سم
ال�سالمية يف منطقة �إيران وتركيا والهند كمثال  .وهناك من ا�ستخدم
على الفنون إ
م�صطلح الفن املغربي  MOORISH ARTويف هذا حتديد مبا�رش وخ�صو�صية
كاليرانيني أ
و�أبعاد لبع�ض ال�شعوب أ
والتراك وكانت هذه املواقع �ضمن
الخرى
إ
ال�سالمية ) ونالحظ �أن هناك فريق ًا �أطلق على
المرباطورية إ
ال�سالمية ( إ
الدولة إ
ال�سالمي ا�سم ًا �آخر �أي �سموه بالفن املحمدي MUHAMMEDAN
الفن إ
 ARTوهذا اال�سم ن�سب �إىل النبي �صلي اهلل علية و�سلم  ،وهي ت�سمية غربية على
ال�سالم قد جمع بني كل هذه الفنون
امل�سلمني مما نفرهم منها  .وحقيقة القول �أن إ
ال�سالمية  ،لذا فان
وجعل منها وحدة متميزة رغم ًا عن تعدد �شعوب هذه املناطق إ
�أف�ضل أ
ال�سالمي .
ال�سماء التي وردت يف ذلك هي الفن إ
الفنون والت�صميم
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ال�سالم �أ�ساليب فنية متميزة ونا�ضجة  ،اللهم �إال تلك
مل يكن للعرب فيل إ
أ
ال�صقاع التي كانت تقع يف �أطراف �شبه اجلزيرة العربية والتي كانت تاريخي ًا تربطها
عالقات بالفر�س واليونان  ،فظهر الت�أثر ب�أ�ساليبها الفنية كما يف بالد اليمن واحلرية
والغ�سا�سنة وبالد أ
النباط  .لقد كان من �آثار ات�صال العرب بهذه ال�شعوب وتعاون
�أ�صحاب احلرف الفنية فيها معهم قيام فن �إ�سالمي قاعدته الفنون امل�سيحية ال�رشقية
اليرانية وفنون �آ�سيا الو�سطي التي كانت نتاج ًا اللتقاء
كما يف م�رص وال�شام والفنون إ
اليراين والهيليني وال�صيني والهندي  ،وت�شري املراجع التاريخية �إىل �أن خلفاء
الفن إ
بني �أمية ( 661م ) قد جلبوا مواد البناء وا�ستقدموا مهرة ال�صناع من �شتي الواليات
القامة املدن اجلديدة و�إن�شاء الق�صور وامل�ساجد  ،وا�ستعانوا يف بناء امل�ساجد كم�سجد
إ
دم�شق بعمال �سوريني وبيزنطيني لتجميله بالف�سيف�ساء  ،و�أ�رشف على عمارته مهند�س
فار�سي أ
ال�صل  .انظر �شكل رقم ()7

�شكل رقم ( )7اجلامع أ
الموي الكبري يف دم�شق – م�شهد داخلي
	�أما يف الع�رص العبا�سي (749م – 945م ) فقد قام العبا�سيون با�ستجالب
املواد وال�صناع من خمتلف أ
القاليم  .يذكر الطربي �أنه عند ت�أ�سي�س مدينة بغداد
جمع العبا�سيون بها عماال من ال�شام (�سوريا ) وبالد فار�س (�إيران ) العراق  .من هنا
نلحظ �أنه قد بد�أ �أ�سلوب فني �إ�سالمي نا�شئ وا�ضح بد�أ ينمو بالتدرج م�شتق ًا من
الفنون والت�صميم
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م�صدرين فنيني هما الفنون البيزنطية والفنون ال�سا�سانية .
ال�سالمي مل يعتمد �أ�سا�س ًا على النقل
ومن يجدر بنا �أن نقول �أن الفن إ
احلريف �أو االقتبا�س من الفنون ال�سابقة �ش�أنه يف ذلك �ش�أن ال�شعوب التي تت�أثر مبا
و�صل �إليها من تراث فني فتقتب�س منه اقتبا�س ًا ال يفقدها ذاتيتها و�أ�صالتها ولهذا كان
لكل �شعب �أ�سلوب فني مييزه عن بقية ال�شعوب .
لقد حاول بع�ض امل�ؤرخني و�صف أ
المة العربية ح�سب بيئتهم التي ولدوا
وترعرعوا فيها – باجلهل – وال�سذاجة ومتنا�سني ب�أن موقعهم بني �آ�سيا و�إفريقيا و�أوربا قد
مكنهم من �أن ين�سقوا وان يقيموا عالقات بني تلك احل�ضارات التي عا�رصوها يف هذه
القارات كح�ضارة م�رص  ،ال�شام  ،والعراق  ،وفار�س  ،واليونان  ،والرومان ،وال�صني
ال�سالمية كمثال من
والهند  ،مكونني من ذلك ح�ضارة عربية �إ�سالمية  ،والعمارة إ
ال�سالمية  ،ظلت حمتفظة ب�شخ�صية مميزة بالرغم من تعدد �أ�صولها ،حيث
الفنون إ
ال�سالم كان له الف�ضل يف جمع هذا ال�شتات و�صبغه بال�شخ�صية املميزة .
جند �أن إ
ال�سالمي قد ولد يف القرن أ
انت�شارا،
الول الهجري وكان �أو�سع
	�إن الفن إ
ً
الندل�س واملغرب أ
ال�سالمية من الهند و�آ�سيا �رشق ًا �إىل أ
الق�صى
وذلك المتداد البالد إ
يف الغرب  ،ومن �إقليم القوقاز و�صقلية �شما ًال �إىل بالد اليمن واملحيط الهندي
جنوبا ،ولقد بلغ ذروة الن�ضج يف القرنني ال�سابع والثامن من الهجرة  ،ثم مرت به بعد
ً
أ
ذلك فرتة من اال�ضمحالل وال�ضعف بعد ت�ثر امل�سلمني مبا كان ي�صلهم من منتجات
الثر أ
فنية من الفنون الغربية  ،كما �أن تقليدهم لهذه الفنون ومنتجاتها كان له أ
الكرب
يف هذا اال�ضمحالل وذلك منذ القرن الثاين ع�رش الهجري .
لقد زخرفت أ
ال�سالمية بطراز ومدار�س و�أ�ساليب فنية متعددة
القاليم إ
ومتباينة كانت تت�أثر مبا كان يجري من �أحداث اجتماعية و�سيا�سية  ،ظهر ذلك
بو�ضوح يف فن العمارة حيث متيزت عمارة كل �إقليم عن أ
الخر مبميزات خا�صة �سواء
�أكان ذلك يف نوعية مواد البناء امل�ستعملة �أم يف �أ�سلوب الزخارف بنائية كانت �أم
هند�سية �أو كتابية .
	�أما بالن�سبة للمنتجات الفنية والزخرفية ف�إنها كانت تنقل من �إقليم ألخر
ال�سالمي حيث و�صل
بوا�سطة التجار الذين كانوا يجوبون معظم بالد العامل إ
ن�شاطهم يف الع�صور الو�سطي �إىل ال�رشق أ
الق�صى وجزر املحيط الهندي وبوادي
الفنون والت�صميم
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ال�سودان وجنوبي رو�سيا و�سواحل البلطيق وجنوب �أوربا وغربها .

الفنون ال�صناعية :

وهي ما نعرفها آ
الن بالفنون ( الت�شكيلية ) وقد عرفها ابن خلدون يف
		
كتاب املقدمة  :ب�أنها نوع من ال�صنائع  ،ولقد برز امل�سلمون يف هذه أ
النواع من الفنون
وظهرت فيها �شخ�صيتهم وطابعهم الذي ميزها عن بقية الفنون أ
الخرى  .هذه الفنون
متثل �أنواع ًا عدة منها النحت واحلفر يف احلجر والرخام والعاج واخل�شب والعظم �أي
على كل املواد التي ت�صل �إيل يد الفنان امل�سلم بجانب الت�صوير وفن الكتاب من خط
وطلي بالذهب وجتليد ور�سوم �إي�ضاحية  ،وهنالك �صناعة الزجاج والتحف البلور
و�صناعة الن�سيج واخلزف �أي�ض ًا .

الت�صوير :

ففي جمال الت�صوير ابتعد امل�سلمون عن النحت املج�سم ل�صور أ
الحياء ن�سبة
بال�صنام ورغم ًا عن ذلك فان هذا أ
للكراهية يف �صناعتها الرتباطها أ
المر مل يقف
ال دون ولوج الفنان امل�سلم فيه  ،حيث نالحظ �أن الت�صوير �صار مزدهر ًا يف
حائ ً
أ
ال�سالمية مثل �إيران والهند وتركيا .
القاليم إ
وقد �أجاد امل�سلمون فن الت�صوير ( �أي الر�سم أ
باللوان ) على احليطان وفنون
زخرفة الكتب ور�سمها  .أ
ال�شكال ( )10 ، 9 ، 8

الفنون والت�صميم

16

�شكل رقم ( )8ق�صري عمره

تابع �شكل رقم ( )8خمطط ق�صري عمره

�شكل رقم (� )9صورة من ق�صري عمره
الفنون والت�صميم

17

�شكل رقم ( )10جدار لق�رص جهل �ستون ب�أ�صفهان
نهاية القرن  10هـ  16 ---م الع�رص ال�صفوي
وقد بد�أت الر�سوم اجلدارية يف الع�رصين أ
الموي والعبا�سي  ،و�أقدم هذه
الر�سوم ما هو موجود يف الق�صور يف ال�صحراء مثل ق�صري عمره والذي مت بنا�ؤه �أيام اخلليفة
أ
الموي الوليد بن عبد امللك عام 712هـ ليجعل منه مكان ًا للراحة واال�ستجمام ،وقد
�شيده يف بادية ال�شام  .وتعترب هذه الر�سوم اجلدارية �أف�ضل الر�سوم التي عرث عليها
الموية أ
يف الق�صور أ
الخرى نظر ًا لتنوع �أ�ساليبها ومو�ضوعاتها الفنية ،وتعترب عملية
االنتقال يف ر�سم املو�ضوع من م�شهد �إىل م�شهد �آخر ( �أي تق�سيمه �إىل وحدات ) من
�صفات فن الت�صوير عند امل�سلمني .
هذه الر�سوم اجلدارية تتكون من مو�ضوعات ثالث جند يف املو�ضوع أ
الول �سماء
مزينة بالنجوم والكواكب ر�سمت داخل قبة احلمام وهي �صور رمزية لل�سماء وما فيها
من �أجرام .
ويف املو�ضوع الثاين قام الفنان بر�سم اخلليفة جال�س ًا على عر�شه حماط ًا
		
الفنون والت�صميم
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بهالة من جل�سائه وي�ضم املنظر �إىل جانب ذلك �صور ًا للوحو�ش والطيور املائية.
واملو�ضوع الثالث  ،ميثل �صورة ل�ستة من امللوك عليها كتابات عربية و�إغريقية ،وهذه
ال�صور متثل امللك ق�سطنني وروذريق ملك القوط يف �أ�سبانيا والنجا�شي ملك احلب�شة
وخ�رسو ملك بالد �سا�سان ويعقد �أن آ
الخرين هما �إمرباطور ال�صني وحاكم �آخر هندي
�أو تركي .
�أما يف ق�رص �سامراء الذي �شيده اخلليفة املعت�صم يف القرن الثالث الهجري
فقد وجدت به ر�سوم يف الق�سم اخلا�ص بالن�ساء متثل راق�صات ومو�سيقيني وحيوانات،
وطيور ملونه مبختلف أ
اللوان .
يف م�رص ازدهرت ال�صور اجلدارية يف الع�رص الفاطمي وكانت احلمامات هي
التي �شاع فيها ا�ستخدام هذه الت�صاوير  ،حيث كان التناف�س وا�ضح ًا بني الفنانني
املجيدين لهذا النوع من الت�صوير ( �أي الر�سوم احلائطية �أو اجلدارية ) .

الت�صوير على املخطوطات :

لقد كان فن الت�صوير على املخطوطات مزدهر ًا يف �إيران والهند وتركيا وهو عبارة
عن تزيني املخطوطات والكتب التاريخية والعلمية ببع�ض ال�صور التو�ضيحية امللونة،
ال�سالمية يف ر�سم هذه ال�صور التو�ضيحية ،متيز
وقد برع الفنانون يف جميع البالد إ
كل بلد بطابع خا�ص رغم عدم قيام مدر�سة لت�صوير املخطوطات يف الع�رص أ
الموي .
�أنظر ال�شكلني ( )11و (. )12

الفنون والت�صميم
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�شكل رقم(� )11صورة من خمطط املنظومات اخلم�سة أ
للمري خ�رسو
ا�سلوب حممدي � ،شرياز 983هـ 1575 ---م

�شكل رقم( )12خمطط حتفة االحرار لل�شاعر «جامي»
ي�صور يو�سف على عر�شه 1548 -924م
ومل تخل كتب ال�شعر أ
والدب والتاريخ من هذه الر�سوم التو�ضيحية ،
�أما أ
البنية التي تقام فيها ال�شعائر الدينية وامل�صاحف فقد كانت خالية من ر�سوم
الكائنات احلية والتماثيل التي تقوم مقام ال�رشح والتو�ضيح .
الفنون والت�صميم
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ت�شري امل�صادر التاريخية �إىل �أن ت�صوير الكتب يرجع �إىل القرن التا�سع امليالدي ،
وهنالك بع�ض الكتب املزينة بال�صور يعود تاريخها لذلك العهد  .وقد ن�ش�أت مدار�س
يف الت�صوير لها مميزاتها اخلا�صة مثل املدر�سة ال�سلجوقية  ،ومدر�سة بغداد  ،واملدر�سة
اليرانية �أو املغولية  ،وهذه ازدهرت يف القرنني ال�سابع والثامن الهجريني  ،ومراكزها
إ
كانت يف تربيز وبغداد  ،ون�سبة ملا ات�سم به عهد املغول من حروب وقتال فقد انعك�س
ذلك يف ر�سوم الكتب التاريخية �أو الق�ص�ص احلربية �أو ر�سوم ألمرائهم بني �أفراد
حا�شيتهم .

اخلزف :

ال�سالمية  ،ونبغوا
�أمتاز اخلزافون امل�سلمون يف �صناعة اخلزف يف البالد إ
يف ذلك وتنوعت أ
ال�شكال اخلزفية والزخارف و�أ�ساليب ال�صناعة �إىل جانب طالء
اخلزف باملينا .
اللوان املختلفة وقاموا ب�صناعة بالط القا�شاين ذي أ
ا�ستعمل اخلزافون أ
ال�سطح
الرباقة والذي كانت تك�سي به اجلدران  .جاء كل ذلك ن�سبة حلاجة أ
الفراد لهذه
ال�صناعة  ،ف�صنعوا أ
الباريق
أ
والقداح اخلزفية
وامل�سارج
الخ ....وتفننوا يف �أ�شكالها
وعمقها  ،وقد انت�رشت هذه
أ
ال�ساليب ب�رسعة يف معظم
ال�سالمي من
�أجزاء العامل إ
ال�رشق �إيل الغرب  ،وكانت
�إيران هي امل�صدر أ
ال�سا�سي
أ
ملعظم أ
وال�ساليب
ال�شكال
الفنية � .أنظر �شكل رقم ( � . )13شكل رقم (� )13إناء من اخلزف املن�سوب �إيل
كوجي ذي زخارف زرقاء على �أر�ضية بي�ضاء  .الع�رص ال�صفوي
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اللوان اجلميلة وتو�صلوا لكل هذه أ
ا�ستعمل الفنانون اخلزافون أ
ال�ساليب يف القرنني
الثالث والرابع الهجريني فا�ستخدموا طريقة احلز وهي �شبيهة باحلفر على املعادن-
كذلك ا�ستخدموا طريقة ر�سم الزخارف حتت الطالء بلون واحد �أو ب�ألوان متعددة.
وال�صفر  ،أ
والحمر  ،أ
الزرق  ،أ
ويالحظ �أنهم قد ا�ستخدموا للون أ
والخ�رض ’
والكرميى  ،وقد كان أ
الثر يف
ذلك ناجت ًا عما ا�ستورده اخللفاء
�أي�ض ًا من اخلزف ال�صيني ذي
التعريقات والبقع امللونة � .إن
�أكرث ما امتاز به امل�سلمون هو
�صناعتهم أ
للواين اخلزفية ذات
الريق املعدين وهي متثل البديل
عن ا�ستعمال أ
الواين الذهبية �أو
ال�سالم ،
الف�ضية التي حرمها إ
وقد وجد من هذه أ
الواين بقايا
يف �إيران والعراق وم�رص و�إفريقيا
أ
والندل�س  .انظر ال�شكل (� )14شكل رقم( )14طبق من اخلدف املن�سوب �إيل
كوجي ذي زخارف �آدمية ونباتية متعددة أ
اللوان ،
القرن 11هـ 17 -م الع�رصي ال�صفوي يف �إيران

التحف املعدنية :

ال�سالم
�إن �صناع التحف املعدنية من الفنانني قد اتبعوا يف فجر إ
�أ�ساليب الفنانني يف الع�رص ال�سا�ساين ب�إيران  ،والع�رص القبطي يف م�رص  ،وميثل ذلك
جمموعة أ
الباريق الربونزية ذات املقاب�ض الطويلة  ،وال�صنابري املمتدة  ،وهي مزينة
ب�أ�شكال �آدمية وحيوانية  ،وقد ازدهرت هذه ال�صناعة يف م�رص وال�شام يف الع�رص
الفاطمي  ،وت�شمل �صناعة املحابر الذهبية  ،والف�ضية  ،و�أواين الزهور والطيور
الذهبية  ،أ
وال�شجار  .وما كتبه املقريزي يف و�صفه لق�صور اخللفاء ي�ؤكد ذلك .
وال�شكل رقم ( )15يو�ضح بع�ضا من هذه أ
العمال .
الفنون والت�صميم
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�أما الرحالة نا�رصو خ�رس الذي زار م�رص يف القرن اخلام�س الهجري فقد
و�صف قاعات الق�رص الفاطمي وما يحويه من كنوز ذهبية وف�ضية � ،إال �أننا ال نعرف
متى ا�ستعمل الفنان امل�سلم الذهب والف�ضة  ،وما مت الو�صول �إلية منها هو من أ
الواين
أ
والثاثات الربونزية والنحا�سية  ،وهي ما كان ي�ستعملها �أغنياء امل�سلمني من التماثيل
الفنون والت�صميم
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الربونزية الفاطمية ما كان ي�ستخدم مباخر للزينة بع�ضها على �شكل طائر �أو حيوان
وكانت هذه أ
ال�شكال يتم �إدخال الزخارف عليها لتحريف �شكلها وتكون منها وحدة
زخرفية � .أنظر ال�شكل رقم (. )16

�شكل رقم ( )16عنقاء من الربونز يف كامبو �سانتو مبدينة بيزا
�إىل جانب الزخرفية املحفورة ب�شكل بارز اتبع الفنان امل�سلم �أ�سلوب ًا �آخر ًا
لتزيني حتفه املعدنية  ،وذلك ب�إدخال عملية ( التطعيم ) �أو ( التكفيت ) يف بالد
املو�صل حيث ين�سب �إليها  ،وقد و�صل �إىل م�رص نتيجة لهجرة ال�صناع منها �أيام
غزو املغول عام 1260م حيث نقلوا معهم خرباتهم فيها  ،وظهر �أ�سلوبهم يف التحف
املعدنية يف م�رص وال�شام يف الع�رص اململوكي  ،ومثال لذلك ما بقي من أ
البواب
والواين و�صناديق امل�صاحف واملحابر أ
وال�شمعدانات وكرا�سي الع�شاء أ
وال�سلحة
واحللي والنجف .
وقد بد�أ ا�ضمحالل �صناعة املعادن والتحف منذ القرن العا�رش الهجري
(16م) بعد الغزو العثماين مل�رص وال�شام  .انظر ال�شكلني ( )17و ()18
الفنون والت�صميم
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نحت واقعي يف ق�رص املغجر

�شكل رقم ( )17املغجر  :لوحة ف�سيف�ساء � -شجر تفاح

الفنون والت�صميم
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�شكل رقم ( )18متثال ه�شام يف ق�رص احلري الغربي

تطور اخلط العربي والزخرفة و�صناعة الكتاب :

ال�سالمي عماد الفن والثقافة  ،فقد ن�ش�أ
يعترب اخلط العربي منذ والدة الفن إ
ال�سالم وتطور و�أ�صبحت له مدار�سه و�أمناطه املتعددة وا�ستخداماته
يف بالد ال�شام قبل إ
ال�سالمية أ
ال�سالمية وفنونها �إىل
الخرى بل وجتاوز البالد إ
وت�أثريه يف فنون البالد إ
فنون البالد أ
الوربية ملا كان يتمتع به من �صيغة جمالية جذبت �أفئدة النا�س �إليه
الفنون والت�صميم
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إلرتباطه مبقد�سات امل�سلمني ودور عبادتهم  .لقد �أ�شارت الوثائق التاريخية �إىل �أن
الويل كانت ببالد ال�شام وقد �أخذت �أ�صولها من الكتابات آ
ن�ش�أته أ
الرامية والتي
الثر الوا�ضح يف الكتابات آ
كانت لها أ
الرامية و�أدخلت عليها بع�ض التح�سينات ن�سبة
النباط كانت متثل خليط ًا من اللغة العربية واللغة آ
�إىل �أن لغة أ
الرامية .
�إن �أقدم النقو�ش النبطية التي مت العثور عليها هو نق�ش (مراتا ) ملك
أ
النباط  .ويعترب نق�ش �أم اجلمال والذي عرث عليه يف جنوبي حواران هو �أقدم النقو�ش
التي حتمل خط ًا عربي ًا ( اخلط الكويف ) ويرجع تاريخه �إىل عام 571م حيث نالحظ �أن
حروف هذا اخلط بع�ضها مرتبط أ
والخر عري ذلك � .أما نق�ش املنارة والذي عرث عليه
يف حوران وهي اجلهة ال�رشقية من جبل الدروز يف مدفن امرئ �ألقي�س ابن عمرو ملك
العرب يف �سنة 328م وهو مكتوب باخلط النبطي املت�أخر �شبيه اخلط الكويف فهو يثبت
دليل من�ش�أ الكتابة العربية � .أنظر ال�شكل رقم ( )19نق�ش �شاهد قرب امرئ القي�س.

�شكل رقم()19
واخلط الكويف ينت�سب �إىل تقاليد اخلط من بالد ال�شام  .والذي تطور عن
اخلط املزوي ( ذي الزوايا ) ثم مت العثور على نق�ش زيد وهو م�ؤرخ بعام 512م وهو
�أقدم وثيقة حتمل خطا عربيا �شبيها باخلط الكويف  ،وهذا النق�ش يحدد مالمح الكتابة
العربية والتي ت�أكد �أنها تطورت عن اخلط النبطي املت�أخر � .إن الكتابات العربية يف
الفنون والت�صميم
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طورها أ
الول مل تكن حتمل الت�شكيل �أو النقط �أو �صور الت�شكيل وهذه التح�سينات قد
�أدخلت على الكتابة العربية
نتيجة لوالدة جيل حديد
بعد دخول امل�سلمني �إىل
البالد أ
الخرى فظهر اللحن
يف القراءة وكان البد من
�إدخال حت�سينات على الكتابة
العربية وهذه متثلت يف
النقط والت�شكيل و�صورته .
�شكل رقم ()20
ال�شكلني ( )20و()21
�صفحة من م�صحف مكتوب باخلط الكويف
لقد تعددت اخلطوط
العربية الكوفية حتى زادت
عن اخلم�سني نوع ًا  ،فمنها
الكويف املفرع والكويف
امل�ضفر ،والكويف املزهر
والكويف املائل  ،والتي تتزايد
�شكل رقم ()21
زخرفته على الدوام  .ويف
قطعة ن�سيج من احلرير من بغداد
القرن الثالث الهجري ظهرت
بع�ض اخلطوط اجلديدة مثل خط الثلث وخط الن�سخ � ،إىل جانب اخلط الكويف
والذي بد�أ يقل ا�ستخدامه حتى القرن اخلام�س الهجري من ثم �أ�صبح من اخلطوط
التي �صار ا�ستخدامها مقت�رص ًا على املباين أ
والحجار التذكارية فح�سب .
	�أما فن الكتابة وبعد انت�شار ا�ستخدام الورق الذي ا�شتهرت ب�صناعته كل من
ال�صني و�سمرقند ثم انت�رشت �صناعته فيما بعد  ،فقد �صار اخلط املائل من اخلطوط
امل�ستحبة يف كتابة الن�صو�ص القر�آنية  ،و�أدخلت عليها بع�ض العنا�رص الزخرفية �إ�ضافة
�إىل ال�صور امل�صغرة بعد انت�شار الرتجمات أل�سفار العلوم اليونانية  ،حيث �صاحبتها
الفنون والت�صميم
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�صور تو�ضيحية تخللت الن�صو�ص املرتجمة  ،وهنا ظهرت مقدرة الفنان امل�سلم يف
التلوين كما ظهر يف كتاب احليوان  ،وكتاب كليلة ودمنة  ،ومقامات احلريري .
لقد احتفظت بغداد مبركز الزعامة يف حتليه وتزويق الكتب وامل�صاحف
وزخرفتها فقد تطور خط الن�سخ يف بغداد بالذات �إىل �أعمال زخرفية كبرية احلجم
مقارنة بامل�صاحف الكوفية القدمية املكتوبة على الرقوق فنلحظ �أن أ
الحرف كانت
حت�شي بالذهب �إ�شارة �إىل الذوق الرفيع � ،أما عناوين ال�سور فيتم حتليتها بزخارف
هند�سية خمتلفة مليئة بالن�صو�ص والزخارف و�أ�صبحت تربيز و�سمرقند زعيمتان يف
القرن الرابع ع�رش امليالدي يف هذه ال�صناعة حتى �أن الزخارف وحتليتها كانت تطغي
على الكتابة .
لقد كان للمجلدين ال�ش�أن الكبري يف املخطوطات الدينية غريها فعملوا على
التهذيب و�أجادوه فجاءت �أعمالهم تفوق حد الو�صف حيث ا�ستعملوا القوالب
ف�أ�شاعوا بذلك احلياة يف امل�صطلحات وعاجلوا تخرمي الورق لتحليه ال�صفحات الداخلية
برباعة الفنان وعملوا على تزيني دفتي الكتب  ،ومن الفنانني الذين ا�شتهروا بهذه
ال�صناعة بهزاد العظيم الذي عمل يف الق�رص امللكي من عام 1506م حتى 1520م
حيث كان يف�ضل امل�ؤلفات التي ت�شغل كل ال�صفحة � ،أو ال�صفحتني من الكتاب ،
ومن قبله كان اخلطاطون هم الذين ير�سمون اخلطط للم�صورين � .أنظر ال�شكل رقم
(. )22

الفنون والت�صميم
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علبة من العاج

�صفحة من القر�آن
باخلط الكويف
�شكل رقم ()22
ومنذ ذلك احلني تطورت مهمة الر�سامني حيث زاد اهتمامهم بدرا�سة
ال�صورة أ
وال�شخا�ص يف منا�سبات بعينها �إ�ضافة �إىل ذلك املو�ضوعات امل�ستوحاة من
الطبيعة.
لقد كان للخط الكويف �أثر قوي يف النقو�ش الكتابية امل�ستعملة يف العمائر يف
�شكل �إفريز �أو �أ�شكال دائرية �أو بي�ضوية .
	�أما الكتابات التذكارية فقد ظلت تكتب طبق ًا أل�صول اخلط الكويف الفاطمي
وقد �أدخل فيها �أي�ض ًا اخلط الن�سخي بجانب الكويف .
الفنون والت�صميم
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مدار�س الفن ا إل�سالمي :

ال�سالمية،
ال�سالمي وامل�ؤثرات التي �أثرت يف الفنون إ
حتدثنا عن ن�ش�أة الفن إ
ال�سالمية
والعوامل التي �ساعدت على انت�شار هذا الفن حتى �شمل كل �أجزاء البالد إ
المرباطورية )  ،وقد كانت لكل منطقة �إ�سالمية طرقها و�أمناطها اخلا�صة بها يف
( إ
معاجلة منتجاتها الفنية  ،والتي كانت تزدهر يف كل أ
ال�سالم هو همزة
القاليم  ،وكان إ
الو�صل بني فنون هذه أ
القاليم املتعددة .
ال�سالم  ،جمتمع ًا ب�سيط ًا يبعد
ال�سالمي عند ظهور إ
لقد كان املجتمع إ
بال�سالم  ،وانعك�س ذلك
كل البعد عن الرتف ومظاهر البذخ دافعه �إىل ذلك �إميانه إ
ال�سالمية وفيها امل�ساجد
على العمائر إ
أ
الويل يف املدينة  ،والكوفة والب�رصة،
والف�سطاط  ،ولكن تغري احلال بعد
�أن اختلط العرب ب�أهل تلك البالد
املفتوحة  ،وكان بع�ض ه�ؤالء
عريقني يف املدنية  .وخمافة �أن يظهر
امل�سلمون مبظهر البائ�س وهم �أ�صحاب
ال�ش�أن �أخذوا يتطلعون �إىل ماينتج من
�آيات الفن اجلميل  ،فان�ش�أوا امل�ساجد
ال�شاهقة والق�صور الفاخرة كما �صنعوا
املالب�س الغالية آ
والنية اجلميلة � .أنظر
�شكل رقم ()23
�شكل رقم ()23
لقد كانت �أول املدار�س الفنية هي الطراز أ
الموي ن�سبة �إىل بني �أمية وكانت
عا�صمتهم دم�شق  ،ولقد كان لل�سورين الف�ضل يف النهو�ض وترقية هذه الفنون يف
الع�رص أ
الموي والتي كانت متثل معرب ًا من الفنون امل�سيحية يف ال�رشق االدين �إىل
الطراز العبا�سي  ،وقد �ساد هذا الطراز �سائر أ
ال�سالمية وذلك على يد
القاليم إ
ال�صناع يف ال�شام وم�رص والذين كانوا يجلبون خ�صي�ص ًا �إىل تلك أ
القاليم وكان هذا
بال�ساليب الفنية ال�سا�سنية يف ال�رشق االدين  ،لقد ظل الطراز أ
الطراز مت�أثر ًا أ
الموي
يف أ
القليم عن
الندل�س حتى بعد زوال بني �أمية يف امل�رشق  .وبعد خروج هذا إ
الفنون والت�صميم
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الدولة العبا�سية ظهر طراز �أموي غربي كان مت�أثر ًا بالطراز أ
الموي ال�رشقي وبع�ض
أ
ال�ساليب الفنية العبا�سية .
يف عام 132هـ �آلت اخلالفة �إىل العبا�سني  ،ونقلوا ح�ضارتهم من �سوريا �إىل
العراق  ،و�أ�صبحت ال�سيادة للعراق و�إيران  ،فن�شا الطراز العبا�سي الذي غلبت
علية أ
ال�ساليب الفنية الفار�سية  ،وبلغ هذا الطراز �أوج عظمته يف مدينة �سامرا التي
ال �شمايل بغداد وقد �أح�رض لها ال�صناع
�شيدها املعت�صم يف عام 221هـ على بعد  60مي ً
املهرة من خمتلف أ
الم�صار فكانت مبانيها �آية من اجلمال وازداد عمرانها يف عهد
املتوكل العبا�سي والذي �ساهم و�شيد بها كثري ًا من الق�صور وم�سجد ًا جامع ًا ون�سبة
أ
للحداث ال�سيا�سية التي الزمت تلك الفرتة من فنت – ا�ستقل كل �إقليم �سيا�سي ًا
وفني ًا عن حا�رضة الدولة  ،وقامت منذ القرن اخلام�س الهجري طراز فنية م�ستقلة يف
ال�سالمي  ،ولقد �أطلق �أ�سم (�رس من ر�أي ) على مدينة
كل �إقليم من �أقاليم العامل إ
للحداث ال�سيا�سية وقل نفوذها االجتماعي
�سامراء  ،بعد �أن �أ�صابها الدمار نتيجة إ
وال�سيا�سي� .أنظر ال�شكل ( )24و()25

�شكل ()24
الفنون والت�صميم
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لوحات لراق�صات موجودة
يف ق�رص اخلليفة ب�سامراء

قطعة من البالط املعروف
ببالط �سامراء
�شكل رقم ()25

فتح جوهر ال�صقلي م�رص و�أ�صبحت عا�صمة للفاطميني منذ عام 358هـ ومقر ًا
خلالفتهم و�شيدوا مدينة القاهرة وظهر الطراز وازدهر يف م�رص وال�شام وامتد �أثره �إىل
جزيرة �صقلية  ،والتي كانت تخ�ضع للفاطميني حتى عام 482هـ .
يف عهد حكم أ
اليوبيني مل�رص ظهر الطراز اململوكي �أنظر ال�شكل رقم ()26
والذي ازدهر يف م�رص وال�شام يف فرتة حكم العثمانيني مل�رص بعد �أن مت لهم الق�ضاء
على دولة املماليك فقد رحل كثري من ال�صناع املهرة و�ساد الركود الفني وكذلك
ال�سيا�سي .
الندل�س فقد ظل الطراز أ
	�أما يف أ
الموي الغربي مزدهر ًا حتى القرن اخلام�س
ال�سالمي وكان للطراز
الهجري واحتفظت بالد املغرب ب�أ�ساليبها الفنية بعد الفتح إ
العبا�سي �أثر �ضعيف عليها ثم احتدت أ
الندل�س واملغرب مكونة بذلك دولة املرابطني
( من الرببر امل�سلمني ) وبعد �سقوط دولتهم خلفهم املوحدون ومدوا �سلطانهم �إىل
أ
الندل�س � .أنظر ال�شكل رقم (. )26
لقد كان املرابطون واملوحدون حلقة ات�صال بني بالد املغرب أ
والندل�س ،
الفنون والت�صميم
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حيث كان ال�صناع والفنيون
يرحلون من أ
الندل�س �إىل
بالد املغرب ،وهنا ظهر
الطراز اال�سباين املغربي على
يد املوحدين يف القرن ال�ساد�س
الهجري وبلغ �أوج عظمته يف
قرناطه ،وكانت أ
ال�ساليب
الفنية من هذا الطراز
وانت�رشت أ
ال�ساليب الرتكية
أ
والوربية يف اجلزائر بينما
قاومت تون�س هذه أ
ال�ساليب
حمتفظة بالطابع املغربي .
وقدظهرطرازجديدهو
الطراز ال�سلجوقي (ن�سبة �إىل
ال�سالجقة ) يف �آ�سيا الو�سطي
والذين حكموا الق�سم
ال�سالمي
ال�رشقي من العامل إ
ثم متزقت دولتهم وق�ضي عليها
املغول يف القرن ال�سابع الهجري .

�شكل رقم ()26

ويف �إيران ظهر الطراز املغويل بعد الطراز ال�سلجوقي وتبعه الطراز �أل�صفوي
بعد قيام الدولة ال�صفوية ( انظر �شكل رقم ( ، ) )27وكان مزدهر ًا يف القرنني العا�رش
والنتاج
واحلادي ع�رش وبداية القرن الثاين ع�رش  ،وكان لتقليد املنتجات الغربية إ
باجلملة اثر كبري يف �سوء نوع املنتجات الفينة .
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ر�سم تخطيطي من عمل املن�صور
(معني ) ير�سم ا�ستاذه ( ر�ضا عبا�س )

جلدة كتاب مزينة بزخارف
الع�رص ال�صفوي �إيران

�شكل رقم ()27
�أما بالن�سبة للهند وا�سيا ال�صغري ففي أ
الويل كان هناك عمائر ونحف منذ
اليرانية مع �أ�سلوب
القرن العا�رش الهجري تن�سب �إيل طراز هندي  ،كان مت�أثر بالطرز إ
مميز خا�ص به يف اللون والزخرف  ،بالن�سبة آل�سيا ال�صغري فقد امتد حكم العثمانيني
ال وايل العراق وم�رص ونتج الطراز
منذ القرن العا�رش الهجري �إيل وادي الطونة �شما ًَ
الرتكي وت�أثر هذا الطراز يف القرن الثاين ع�رش الهجري بطراز (لياروك) أ
الوربي وطراز
( الركوكو ) .
�إن هذه الطرز جميعها كانت تن�سب للدول �أو أ
ال�رس التي كانت تب�سط
ال�سالمي ومل يعرف بعد وبالتحديد تاريخ قيام هذه
�سلطاتها على �أنحاء العامل إ
الطرز الفنية �أو التاريخ الذي زالت فيه حيث كان عن�رص التطور هو الذي ي�ساعد على
المراء امل�سلمون الدور أ
ظهور بع�ضها على بع�ض  ،ولقد لعب أ
العظم يف هذا حيث
ال�سالمي أ
للقاليم االخري وكان
كانوا ي�ستجلبون الفيني من بع�ض �أنحاء العامل إ
للتجار دورهم يف نقل آ
الثار الفينة وي�ساعد كل ذلك �أي�ض ًا على التقريب بني الطرز
الفينة املختلفة .
الفنون والت�صميم
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الباب الثاين

ال ّر�ســـــــــــــــــــم
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الر�ســـــــــــــــــــــــــــم
املفهوم العلمي للر�سم :
متهيد

عرف االن�سان الر�سم منذ �آماد بعيدة فقد وجدت ر�سوم يف الكهوف القدمية
للن�سان أ
الن�سان يف املجتمعات البدائية قد مار�س الر�سم والزخرفة،
الول  ،كما �أن إ
إ
الن�سان يف بداية ظهوره �أ�شياء من حوله  ،كما ا�ستخدم مواد كانت يف
وقد �سجل إ
متناول يده لكي ير�سم بها تلك أ
ال�شياء  ،من الطبيعي �أن تكون مو�ضوعات ر�سومه
م�ستوحاة من بيئة فقد ر�سم احليوانات املتوح�شة وبع�ض من �أدوات كان ي�ستخدمها
ألغرا�ض ال�صيد .
�إذا �أردنا �أن ننظر لقيمة تلك الر�سوم بال�رضورة �أن نح�رص تلك القيمة يف
الن�سان أ
الول وخماوفه من
الناحية املو�ضوعية والتي ت�شتمل على التعبري عن �آمال إ
ال�رشور واحليوانات املفرت�سة فقط  ،ولكن �أي�ض ًاَ يجب �أن ت�شتمل نظرتنا عن قيمة تلك
الر�سوم من النواحي املعنوية والقيم الداخلية التي تخ�ص املهارة ونواحي اجلمال
والدقة وروح االبتكار �أي�ض ًا .
الول قد ا�ستخدم الر�سم لوظيفتني الوظيفة أ
الن�سان أ
الويل هي
جند �أن إ
البتكارية وهذا
الوظيفة الغر�ضية املو�ضوعية والوظيفة الثانية هي الوظيفة اجلمالية إ
الن�سان نف�سه .
يعني �أن الفن يدا ببداية إ
الن�سان وتطور �أ�ساليب تعليمه
�إن �إتقان عملية الر�سم مع تطور حياة إ
�صارت �أ�سا�س ًا هام ًا للكثري من أ
العمال الفنية والتطبيقية والعلمية  ،وقد اعتمدت
درا�سات وتخ�ص�صات علمية كثرية على اال�ستعانة الالزمة بالر�سم  ،حيث يعترب
و�سيلة �إي�ضاحية مرئية ملا يفكر فيه الفنان والعامل  ،وما يقوم بتخطيطه يف كل ميادين
اخللق الت�شكيلي .
ميكن تق�سيم الر�سوم �إيل ثالثة �أنواع :

 /1الر�سوم الب�سيطة :

وهي عبارة عن تخطيطات ب�سيطة ت�سجل مالحظات ل�شيء معني � ،أو فكرة
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ب�سيطة لها �أهميتها يف وقت معني وال ت�شتمل
على تفا�صيل كثرية  ،ولكنها �إ�شارات تعرب
عن �شيء معني تو�ضحه ب�صورة ب�سيطة ،
وبخطوط عامة تعك�س ال�شكل العام ملا
يريد الر�سام �أن يو�ضحه ب�صورة عميقة
ووا�ضحة يف مراحل تطور الر�سم الحق ًا ،
هذا النوع من الر�سوم الب�سيطة يحاول فيه
الر�سام �أن يتحكم باملعلومات واخلطوط
الرئي�سة لل�شكل العام وعادة ما ي�ستخدم
الر�سام خامات ب�سيطة ك�أقالم الر�صا�ص
اللوان املائية �أو أ
�أو احلرب �أو أ
القالم امللونة
وميكن ا�ستخدام �أي خامة لها املقدرة على
التخطيط  .انظر ال�شكل ( )28و (. )29

�شكل رقم ()28

�شكل رقم ()29

الر�سوم املكتملة :

وهي ر�سوم ت�ؤخذ على �أنها �أعمال فنية يف حد ذاتها فهي تتميز بالدقة
ال ت�صويري ًا إلن�سان ،
والو�ضوح يف التفا�صيل كما تعرب عن مو�ضوع معني �أو ت�سجل نق ً
�أو حيوان � ،أو مو�ضوع ًا فني ًا دون حتديد أ
ال�سلوب  ،ولكن غاية ما هنالك �أنه يحتوي
على مميزات الر�سم وخاماته املعروفة حيث تتعدد �أ�ساليب الر�سم الفنية واملدار�س
الت�شكيلية فنجد من الر�سم ما هو واقعي يلتزم فيه الر�سام بنقل تفا�صيل ما يراه يف
الطبيعة  ،و�أن يحافظ على �ضبط ال�شكل املر�سوم بحيث يتطابق مع أ
ال�شياء الطبيعية
من حيث الن�سب والتفا�صيل والتعبري واملظهر .
كما جند الر�سم االنطباعي والذي يتناول ال�سمات الرئي�سة يف الطبيعة بطريقة
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تعرب تعبري ًا يحمل الفكرة وال�شكل ب�صورة حتتوي على اجلزء الرئي�سي من ال�شكل يف
الطبيعة دون االلتزام بالتفا�صيل الدقيقة  ،و�أن يوح �أثر ال�ضوء على أ
الج�سام التي
ي�سقط عليها � ،أو التي ينعك�س عليها  ،وهذا بالتايل يرتك �أثر ًا على �شكل أ
ال�شياء
ولكن لي�س على جوهرها  .كما �أننا جند الر�سم التجريدي والذي يعتمد اعتماد ًا
الولية أ
�أ�سا�سي ًا على املكونات أ
وال�سا�سية أ
لل�شياء فيمكن �أن يعرب ومن خالل اخلط
عن احلجم واحلركة  ،وغاية الر�سم التجريدي �أن يتخل�ص من التفا�صيل  ،و�أن يرمز
�إليها ب�أ�شكال وم�ساحات وخطوط للتعبري عن فكرة �أو �شكل مو�ضوع ما حيث �أنه حتى
يف الر�سم التجريدي تكمن فكرة ما  ،من وراء العمل الفني  ،ولكن يكون التعبري من
ال�شكال والفراغات  ،وكثافة أ
خالل العالقات بني أ
الج�سام � ،أو رقتها .
وعند النظرة ال�شاملة للر�سم التجريدي جند �أن هنالك خيوط ًا مو�ضوعية تربط
العمل الفني  ،ألن كل �أعمال الر�سامني نابعة من قبل طبيعتهم و�أخيلتهم وبيئاتهم
الن�سان �أن ي�أتي ب�أ�شكال مل يرها من قبل فاخلربة الب�رشية هي ر�صيد
ألنه يتعذر على إ
الر�سام وهي هبة من اهلل �سبحانه وتعايل وكلما متكن الر�سام من طرق �أبواب جديدة
للن�سان .
يف التعبري كان ذلك جزاءا من املعني إ
اللهي إ
�أنظر أ
ال�شكال ( )30و( )31و ()32

�شكل رقم()30
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�شكل رقم()31
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�شكل رقم ( )32
ال�صل هو �أدوات الدرا�سة للرتاكيب  ،أ
�إن الر�سام يف أ
وال�شكال  ،والن�سب  ،واملالم�س
والتفا�صيل الدقيقة  ،وهو �أداة للتعبري عن أ
الفكار ومن خالله ميكن ا�ستنباط �أ�شكال
الن�سانية املرتبط بالثقافة التي يح�صل
جديدة وت�صميمات حديثة م�ستوحاة من تراث إ
عليها الر�سام من خالل نظرته أ
لل�شياء  ،وتعمقه يف فهمها  ،وا�ستيعاب جوانبها
املختلفة مما ميكن الدار�س من تطوير فهمه ومقدراته يف �إدراك الكون والتعامل معه
بعالقة وبح�سا�سية متكنه من �أن يكون جزء ًا من هذا العامل الذي هو جزء ًا منه ،
في�ؤثر يف العامل ويت�أثر به فتقوى روحه ويتفتح عقله .
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الر�سوم التح�ضريية :

وهي تلك الر�سوم أ
الولية
ألعمال فنية ت�شمل التلوين �أو
النحت �أو غريها من أ
العمال الفنية
أ
الخرى  .انظر ال�شكل رقم ()33
ومن خالل هذا النوع ميكن
للر�سام �أن ي�ضع مناذج عديدة من
الر�سوم ملو�ضوع ما و�أن يعالج �صياغة
�شكل رقم ()33
تلك الر�سوم التح�ضريية لتكتمل
عملية توزيع مكونات املو�ضوع الفني
الذي يريد �إجنازه  ،وميكن �أن يعالج
كل م�شكالت الت�صميم وجتويد أ
ال�شكال واحلركات و�ضبط الفراغات والتوزيعات
التي مبوجبها يتوافر ات�ساق ي�ضمن جناح العمل الفني من حيث أ
الثر الذي يرتكه
لدي امل�شاهد  ،ومن حيث احتوائه على كل أ
الفكار التي ي�سعى الر�سام �إىل ت�ضمينها
يف العمل الفني .
ومن خالل الر�سومات التح�ضريية ميكن �أن
تتم عملية تطوير الت�صميم الفني للعمل حيث يكون
من املمكن تعديل الر�سوم التح�ضريية يف �أي مرحلة،
كما ميكن درا�سة جزء معني من �أجزاء العمل يف �شيء
من الرتكيز حتى حتل كل امل�شكالت اخلا�صة به ،
وين�سجم مع بقية العمل وعندما حتل كل امل�شكالت
�شكل رقم ()34
الفنية من خالل مرحلة الر�سوم التح�ضريية تتم
عملية التنفيذ النهائي للعمل باخلامات املطلوبة
ك�ألوان الزيت �أو أ
المكانات املطروحة جند
اللوان املائية  ....الخ وبا�ستخدام بلك إ
�أن العمل الذي يقوم على درا�سة من خالل الر�سوم التح�ضريية تتم عملية �إجنازه
ب�صورة �سل�سة وممتازة الن الفكرة تكون قد تركزت يف عقل الر�سام  ،وتدربت يده على
�ضبط أ
ال�شكال والهيئة وتوزيعات عنا�رص العمل  .انظر ال�شكل رقم ()34
الفنون والت�صميم
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لقد مر الر�سم بحقب كثرية اختلفت فيها طرق الر�سم وما زالت بع�ض تلك
الطرق القدمية م�ستخدمة حتى آ
الن  ،ومن بني تلك الطرق طريقة �إبراز ال�شكل املراد
تو�ضيحه عن طريق التحديد  ،وهي م�ستخدمة لدي ر�سامي الع�صور احلديثة بيد �أنها
الن�سان منذ �أقدم الع�صور احلديثة كانت أ
ال�شكال
طريقة قدمية يف الر�سم ا�ستخدمها إ
حتدد من �أطرفها اخلارجية دون تو�ضيح التفا�صيل الداخلية وتبدو م�سطحة يف �أغلب
أ
الحيان �إذ مل يكن هنالك كثري اهتمام بتج�سيد الكتل و�إبرازها  ،جند ويف فرتات
الحقة ظهر عمل الزخرفة والر�سوم التجريدية  ،وقد عرف هذا بالطراز الهند�سي
والال واقعي و�أمتد هذا لبالد البحر املتو�سط  ،والفن امل�رصي القدمي خري �شاهد
على هذا النمط من الر�سوم  .وكذلك الفن العراقي ؛ فقد متكن الفنان هنا �أن يربز
أ
ال�شكال بخطوط معربة ب�سيطة قوية متكنه من �أن يو�ضح مو�ضوعاته  ،و�أفكاره بطريقة
�سهلة اال�ستيعاب  ،حتمل الت�صور الذي يق�صده منفذ العمل والذي يحمل ر�سالة
الغريقي مثالية التعبري  ،وجمال الت�صاميم
مرئية وا�ضحة املعامل  .كما جند يف الفن إ
والر�سومات التي تعك�س املهارة اخلطية الرائعة يف القرن اخلام�س قبل امليالد ،ويحاول
الفنان احلديث �أن ي�ستخدم هذا أ
ال�سلوب يف الر�سوم التو�ضيحية والعلمية ور�سوم
النقود والر�سوم للن�صو�ص أ
الدبية والق�ص�صية والتعليمية .

خامات الر�سم :

مر العامل بع�صور خمتلفة كالع�صور القدمية ب�أطوارها املختلفة والع�صور
الو�سطي  ،وع�رص النه�ضة ثم الع�صور احلديثة ولقد ارتبطت بع�ض الع�صور باكت�شاف
الن�سان لكنوز الطبيعة كالربونز والذرة وما �إىل ذلك .
إ
وما يهمنا هو التطورات التي حدثت بالن�سبة للر�سم يف ع�رص النه�ضة
أ
الوربي ؛ فقد تطورت �آنذاك طريقة الر�سم بال�سن الف�ضية  ،وقد ا�ستخدمت للح�صول
على ت�أثره له رقة �أو طابع خا�ص يف الر�سم  ،حيث يتم الر�سم بقلم له �سن ف�ضية
على ورق مغطي بطبقة من الزنك أ
البي�ض  ،ويظهر اخلط الف�ضي عليها رمادي اللون
 ،وقد ا�ستخدم هذا النوع الفنان العاملي ال�شهري ليوناردو دافن�شي الذي ميتاز بالر�سم
العداد  ،وميتاز هذا النوع من الر�سم
املعرب الهادي املليء باحلركة ك�أنه ن�سيج متقن إ
ب�إ�ضاءته الالمعة وجماله املت�ألق .
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الن�سان عن طريق درا�سة
لقد �أهتم الر�سامون يف هذا الع�رص بدرا�سة ج�سم إ
الت�رشيح واملنظور اخلطي الذي ي�ساعد على عالقة أ
ال�شياء وحتديد �أماكنها قريبة
كانت �أم بعيدة  ،كما ي�ساعد على عالقة أ
ال�شياء املو�ضوعية وال�شكلية يف ت�شابهها
مع ال�شكل الطبيعي يف �أبعاده الثالثة .
كل هذا يتطلب �أ�سلوب ًا وخامة �أكرث مرونة وحترر ًا مع قوتها و�أثرها القوي فكان
ال�سود أ
ا�ستخدام الطبا�شري أ
والحمر  ،ثم ا�ستخدمت الري�شة يف الر�سم �أي�ض ًا وقد
�أنتج هذا أ
ال�سلوب ر�سوم �أكرث حركة و�أقوي �أثر ًا وذلك ملرونة الو�سيلة التي نفذت
بها وقد �أ�ضافت أ
اللوان الطبا�شريية الناعمة بعد ًا جديد ًا يف الر�سم وامتاز بالرقة
واجلاذبية  ،ومتكن الر�سام من خالله �أن يطور �أ�سلوبه التعبريي معتمد ًا على القيم
اجلمالية أ
لللوان وت�أثرياتها يف ابراز املالم�س من حيث نعومتها وخ�شونتها  ،كما �أنها
الن�سان
�أ�ضافت بعد ًا جمالي ًا يف ال�شكل وتعبريه عن الواقع الطبيعي الذي ي�شاهده إ
من جمال أ
اللوان يف الطبيعة .

�أقالم الر�صا�ص :

ا�ستخدم قلم الر�صا�ص يف الر�سم فيما بعد ع�رص النه�ضة أ
الوربية بكرثة
ملحوظة  ،وقد كان الف�ضل يف ذلك للفنانني الهولنديني الذين �أكرثوا من ا�ستخدامه
الولية للوحات أ
يف الر�سوم أ
اللوان املائية كما ا�ستخدم يف اجنلرتا يف ر�سم ال�صور
الدقيقة  ،ثم �صار يف القرن التا�سع ع�رش هو الو�سيلة الوحيدة أ
ال�سا�سية للر�سم ،
وذلك ملا له من مميزات عديدة فهو و�سيلة �سهلة اال�ستعمال  ،ورخي�صة الثمن ،متكن
من �إنتاج ر�سوم �رسيعة ميكن االحتفاظ بها ملدة طويلة ن�سبي ًا  ،فهو وا�ضح وجاف
ويبقي ثابت ًا دون �أن تتغري معامل احلركة أ
ال�صلية التي تركها الر�سام على الورقة كما
انه ميكن الر�سام من دقة الت�صوير ودقة التعبري الذي ال ميكن احل�صول عليهما �إال
بطريقة ال�سن الف�ضية .
وهناك من ناحية �أخري �شبه اتفاق بني الر�سامني بان قلم الر�صا�ص ال ي�صلح
العمل الر�سومات الكبرية احلجم ولكن مع تطور خامات الفنون جند بع�ض الفنانني
�صاروا ينفذون �أعمال فنية كبرية بقلم الر�صا�ص منهم على �سبيل املثال الفنان
ال�سوداين املتميز �إبراهيم ال�صلحي الذي متكن من ا�ستنباط �أ�سلوب فني رائع لعمل
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لوحات بقلم الر�صا�ص القت ا�ستح�سان ًا كبري ًا يف أ
الو�ساط الفنية العاملية  .هذا يعني
�أن اخلامة حتتاج �إىل معرفة ومتر�س  ،وعلى الر�سام �أن يعرف خاماته وان يتدرب عليها
حتى يتمكن من احل�صول على �أق�صي ما ميكن �أن تعطيه �إليها تلك اخلامة .

الفحم :

يعترب الفحم من خامات الر�سم ذات أ
الثر القوي  ،وهي �أ�صلح ما تكون
للم�ساحات الكبرية من الظل وال�ضوء ولكنها حتتاج �إيل دقة وحر�ص �شديدين يف
ا�ستعماالتها وا�ستخدام حماليل طيارة لتثبيتها على الهيئة التي ينتهي �إليها الر�سام
عند الفراغ من ر�سمها .
يعترب الفحم بو�صفه خامة للر�سم من اخلامات رخي�صة الثمن  ،التي تتوافر
يف �أغلب أ
الماكن التي يكون فيها ال�شخ�ص الذي يريد �أن ير�سم .
فحم الر�سم هو عبارة عن فحم عادي لكن يختار ب�أحجام رقيقة من عيدان
أ
ال�شجار  ،ويحرق بطريقة خا�صة .
ميكن احل�صول على نتائج طيبة بل ممتازة من الر�سوم بوا�سطة الفحم على �أنواع
الورق اخل�شن واملتو�سط اخل�شونة من حيث ملم�سه بخالف الورق امل�صقول اللماع ،
فان ذرات الفحم اجلافة والتي ال تبلغ درجة عالية منا النعومة ال تتمكن من االلت�صاق
القوي على أ
الفادة كثري ًا من خامة الفحم لعمل الر�سوم
ال�سطح املل�ساء  ،وميكن إ
أ
الولية يف م�ساحات العمل الفني الكبري احلجم .

ا ألحبار وا أللوان املخففة :

يعترب االهتمام باخلامة التي ير�سم بها الر�سام من أ
المور املهمة  ،حيث
توجد عالقة ذات �أثر كبري بني اخلامة وطريقة الر�سام و�أ�سلوبه ومدي مالئمة خامة
دون �أخري من حيث متكن الر�سام من ال�سيطرة عليها والتعبري من خاللها يف مهارة
و�إيجاده .
	�إن �أكرث الذين يتعاملون من خالل الر�سم يعتربون �أن الر�سم بري�شة احلرب
واللوان من أ
أ
ال�ساليب اجليدة واملتميزة يف الر�سم  ،فهو يعطي نتيجة دقيقة وقوية
وقد ا�ستخدم الر�سامون هذا أ
ال�سلوب يف الع�صور الو�سطي وكان و�سيلة للتعبري مع
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خامات �أخري وقد ا�صحب يف القرن ال�سابع ع�رش بوا�سطة الفنان رمرباندت منط ًا
متفرد ًا ومميز ًا  ،فقد كان �أثر اخلط واللون البني املخلوط باحلرب الهندي ذا �أثر قوي
وجذاب يف ر�سومات الفنان رمرباندت .
مما تقدم نري �أن بع�ض الر�سوم تعترب �أعماال فنية قائمة بذاتها ولها قيمة العمل
الفني املتكامل  ،كما �أن منها �أعماال �أولية حت�ضريية لتنفيذ �أعمال �أخري يتم من
خاللها معاجلة العمل الفني وتطوره  ،ومنها �أي�ض ًا �أعمال تخطيطية ب�سيطة ت�سجل
�أفكار وم�شاهد وحركات ب�سيطة �أو خواطر حلظية �أدق فا�ستخدام �أ�سلوب الر�سم
بالحبار أ
أ
واللوان لي�س قا�رص ًا على نوع معني من �أنواع الر�سومات وهذا يدلل على �أن
الحبار أ
أ
واللوان من اخلامات املرنة اجليدة من حيث اال�ستخدام  ،يجد الر�سام متعة
خا�صة يف ا�ستخدامها  ،ومن مميزات هذا النوع من الر�سوم انه يبقي الزمان طويلة
حمتفظ ًا برونقه وجاذبيته حتى عند ا�ستخدامه يف الر�سوم الهند�سية .
وقد قامت معار�ض فنية كبرية يف بريطانيا للر�سومات الهند�سية التي �أبدعها
املهند�سون الذين قاموا بت�صميم القاطرات احلديدية القدمية حيث ا�ستخدموا أ
الحبار
العمال على الورق اخلا�ص أ
واللوان املائية وكانت �أغلب أ
أ
باللوان املائية  ،ولقد
جمعت هذه املعار�ض الهند�سية العلمية والقيم اجلمالية الفنية من خالل ا�ستخدام
املواد واخلامات و�أ�ساليب الر�سم .
كالواين والكتب أ
و�إذا حتدثنا عن الر�سوم يف امل�شغوالت أ
والجهزة جند �أن
بالحبار دور ًا وا�ضح ًا وهام ًا ذلك الن هذا أ
للر�سم أ
ال�سلوب وتلك اخلامة من �أقوي
ال�شكال آ
اخلامات مقدرة على �إظهار أ
المر الذي يتيح فر�صة �إنتاجها و�إعادة هذا
النتاج عن طريق الت�صوير والطباعة واحلفر وغريها .
إ
�أما يف الفن الت�شكيلي والفنون اجلميلة عامة كالعمارة والنحت
والت�صوير والفنون ال�صناعية جند �أن الر�سم هو و�سيلة هامة ووحيدة لدي الفنان
ليعرب من خاللها  ،كما �أن الر�سم التخطيطي يعترب دعامة هامة من دعامات معظم
امل�شغوالت الفنية .

الفنون والت�صميم

46

املنظور:

يعني ا�صطالح ًا ر�سم املنظور من الناحية العلمية ذلك الر�سم الذي تظهر فيه
أ
ال�شياء املر�سومة ذات حجم وعمق وتبدو يف �شكل جم�سم .
الن�سان وبحكم تكوينه اخللقي وبا�ستخدامه لكلتا عينيه يف النظر
ويتمكن إ
أ
لل�شياء �أن يري ما هو جم�سم جم�سم ًا وما هو م�سطح م�سطح ًا ( .انظر �شكل رقم )
())35

�شكل رقم ()35
الفنون والت�صميم
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هنالك عوامل كثرية تتحكم يف ر�سم أ
ال�شكال عن طريق املنظور بو�صفه �أ�سلوبا يف
الر�سم منها :
 -1موقع ال�شكل املراد ر�سمه بالن�سبة خلط أ
الفق .
 -2موقع ال�شكل من نقطة م�ستوي النظر وعادة ما يكون :
�أ -يف م�ستوي النظر � .أو
ب -فوق م�ستوي النظر � .أو
ج -حتت م�ستوي النظر .
 -3مدي بعد وقرب ال�شكل من نظر الرائي  .انظر �شكل رقم ()36

�شكل رقم ()36
الن�سان أ
ال�شياء يحدد ال�شكل
	�إن الزاوية �أو املوقع الذي يري من خالله إ
الذي يقوم ال�شخ�ص بر�سمه  ،فهناك �أجزاء من ال�شكل تبدو ظاهرة و�أخري تكون
خفية  ،ف�إذا نظرنا �إيل �صندوق من �أعلي ونحن نقف قبالته مبا�رشة فال نري غري
الغطاء أ
العلى لذلك ال�صندوق � ،أما �إذا نظرنا �إيل ال�صندوق نف�سه من اجلانب
المين وجزء ًا من اجلانب أ
الي�رس قبالة الركن فيمكننا �أن نري اجلانب أ
أ
الي�رس ويبدو
�شكل ال�صندوق كبري ًا ن�سبي ًا يف اجلانب املواجه لنا ثم ينح�رس �شكل ال�صندوق يف
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المين ويف نهاية اجلانب أ
نهاية اجلانب أ
الي�رس نحو نقطتي التال�شي من اجلانبني ،
وميكننا قيا�س ذلك علي كل االجتاهات التي نري بها ال�صندوق  ،ويجب �أن نتذكر
الحجام تتال�شى دائم ًا يف اجتاه خط أ
�أن أ
الفق  .انظر �شكل رقم ()37
ينبغي من املهم �أن
تكون ن�سبة احلجم
املر�سوم متوقعة
مع حجم الورقة
التي نر�سم عليها
ومع حجم ال�شكل
املراد ر�سمه وذلك
بتحديد حجم
اجلزء املواجه لنا
و�أن نحدد خط
أ
الفق  ،ثم نخطط
الجزاء منح�رسة جتاه خط أ
بقية أ
�شكل رقم ()37
الفق .

مفاهيم حول الر�سم :

كان الر�سم ب�أدواته املعروفة من قلم وري�شة و�أحبار هو من �أول �أدوات
الن�سان  ،ومن املعقول �أن نفرت�ض �أن الر�سم قد بد�أ يدون تلك
التعبري الفني لدي إ
امل�ستحدثات من �أقالم و�أحبار و�أ�صباغ من اجلري وغريه حيث ميكن القول ب�إمكانية
ممار�سة الر�سم والتخطيط علي تربة أ
الر�ض وفوق الرمل با�ستخدام �أ�صباغ اليد �أو
الن�سان يحتاج ل�شيء من التخطيط
�أي فرع من فروع ال�شجر  ،وميكننا �أن نري �أن إ
البدائي أ
الويل لبناء م�سكنه �أو حتديد �شكل ملب�سه مهما كان ب�سيط ًا علم ًا بان الطبيعة
للن�سان
يف بدايتها كانت غني يف �شكلها وكثافتها وعذريتها ونقائها  ،ولقد توافرت إ
منذ القدم �صور غنية باملفردات من كنوز غابية �إيل �سهول رملية �إيل م�سطحات مائية
وف�ضاءات هائلة متحركة متغرية م�ضيئة ومعتمة .
كانت �أ�ساليب الر�سم البدائية فطرية ومل تكن تتقيد مبعايري ثابتة  ،ولكنها
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كانت مرتكزة علي حماكاة الطبيعة م�ستخدمة �أب�سط أ
الدوات ومكتفية ب�أب�سط
وال�شكال لتحديد م�ساحة ال�شيء املراد ر�سمه حتى و�صل أ
اخلطوط والرموز أ
ال�سلوب
يف الر�سم �إيل درجة عالية من اختزال ال�شكل والكتلة وامللم�س ب�أب�سط ال�رضبات
واحلركات التي ينفذ بها الر�سام العمل الذي يود تنفيذه  ،كل ذلك كان ب�سبب
حماكاة الر�سام للطبيعة  ،ولي�س نتيجة تطوير �أ�سلوبه يف الر�ؤية � ،أو تطوير مقدراته
أ
الدائية  ،وتطوير �أدوات العمل ومعداته التي كان ي�ستخدمها .
وهذا يعني �أن االلتزام يف املمار�سة العملية مبحاكاة النموذج ميكن �أن ي�ؤدي
عن طريق املمار�سة �إيل اكت�ساب مقدرات عالية متكنه من التعبري والت�صور ب�أ�سهل
الطرق  ،وقد ات�ضح منذ البداية بطريقة مقنعة �أن الر�سومات يف الع�صور القدمية
كانت ت�ؤكد وعي الر�سام بان الر�سم لي�س هو الواقع  ،وانه منط تعبريي له خ�صائ�ص
خمتلفة عن النمو ذج الطبيعي يف �أ�شياء كثرية  ،وانه من املمكن �أن ن�ستخدم �أ�ساليب
الر�سم يف التعبري املوحي للطبيعة دون �أن نر�سم الطبيعة ذاتها  ،ففي نهاية أ
المر ال
ميكننا �أن نر�سم ح�صان ًا وح�شي ًا يتحرك �أو ي�صهل .
لقد ركزت جميع الدرا�سات النظرية يف جمال الر�سم وحتدثت عن طريقة
ال�شياء الن الطريقة التي نري بها أ
الروية �أو النظر �إيل أ
ال�شياء هي التي تقودنا �إيل
النجاح يف ر�سمها وهذا ي�ؤكد �أن طريقة الرتكيز والنظر عند الر�سام تختلف عنها عند
ال�شخ�ص الذي ينظر �إيل أ
ال�شياء التي �أمامه بطريقة عادية كما �أن ا�ستقبال العقل
للمعلومات املرئية يحدد كمية املعلومات أ
وال�شكال والتفا�صيل املوجودة يف ال�شيء
الذي ننظر �إليه ؛ فالنظرة ال�رسيعة غري الدرا�سة وغري الفاح�صة حتمل معلومات �أولية
�أو عامة عن ال�شيء امل�شاهد  ،والنظرة الفاح�صة املركزة حتمل معلومات وتفا�صيل
�أكرث  ،وهذا يعني �أن نوعية وطريقة النظر �إيل أ
ال�شياء مهم يف عملية اال�ستيعاب
والدراك � ،إذ لي�س من امل�ستغرب �أن ننظر أ
لل�شياء ولكننا ال نراها �أو ال نراها كما هي
إ
يف حقيقتها و�شكلها وتف�صيلها و�إذا مل نري أ
ال�شياء ر�ؤية وا�ضحة بحيث نتمكن من
معرفة حقيقتها و�شكلها وتفا�صيلها ال ميكن �أن نر�سمها ألننا عندما نر�سم فنحن نقوم
بعملية نقل أ
لل�شكال والرموز والتفا�صيل التي انطبعت يف عقولنا عن ال�شيء املراد
ر�سمه.
وطبيعي �أن نهتدي �إيل �أننا يف اللحظات التي ن�ضع فيها اخلطوط على الورقة
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�أو ال�شيء الذي نر�سم عليه ف�إننا ننغم�س وننظر �إيل الر�سم الذي نقوم به على الورقة،
ولي�س على النموذج اخلارجي الذي يبعد عنا � ،إذ ًا فنحن نتمكن عن طريق النظر
الفاح�ص من تخزين معلومات و�أ�شكال عن ال�شيء املراد ر�سمه  ،ثم تتم علمية توافق
اليد والعني والعقل لكي نخط ما اختزناه على الورقة .ثم نوا�صل النظر  ،ثم ت�ستمر
عملية الر�سم على هذا املنوال .
و�إذا مل تتم عملية الر�ؤية ال�صحيحة لن يكون يف خميلتنا �شيء  ،ومبا �أن العقل
هو الذي يحرك اليد التي تر�سم  ،فان أ
الوامر التي حترك اليد تكون ع�شوائية حيث
يكون املرجع بالن�سبة للمخ هو �شيء �آخر غري املرجع املو�ضوع �أمامنا واملطلوب ر�سمه
وال�شخا�ص والظالل أ
والذي يجب �أن ت�أتي منه املعلومات والتفا�صيل أ
وال�ضواء .
يبدو الكالم �سهال عن م�س�ألة الر�ؤية هذه  ،وعن النظر أ
لل�شياء  ،ولكن هذه
الن�سان وتكوينه الطبيعي  ،وعلى
امل�س�ألة غاية يف التعقيد ؛ ألنها ترتبط مبقدرات إ
تكوين عقله علي وجه اخل�صو�ص .
الن�سان يحمل خم ًا �أكرب مما حتمله املخلوقات االخري  ،وحتتوي
�إن ر�أ�س إ
علي مراكز حمدده لكل مركز من تلك املراكز دور يقوم به  ،كما �أن هناك م�ساحة
الن�ساين مل يتو�صل العلم احلديث بعد علي معرفة مهامها ودورها
كبرية يف املخ إ
الن�سان ون�شاطاتها ووظائفها ومل يعرف على وجه التحديد والقطع
و�أثرها علي إ
الطاقات الكامنة فيها .
ميكن القول وبب�ساطة �أن الر�سم هو مهارة ميكن تعليمها �أو تعلمها و�أن �أي
�شخ�ص ميكنه �أن يتعلم الر�سم ب�صورة ممتازة ما دام يتمتع بحا�سة نظر متو�سطة  .وتوفق
البرة
بني حركة يده وعينه مب�ستوى متو�سط �أي�ض ًا ك�أن يتمكن مث ً
ال من نظم اخليط يف إ
�أو �أن يتمكن من قب�ض كرة يف الهواء ف�إن املهارة احلرفية أ
الولية هامة بالقطع لنجاح
عملية الر�سم  ،ولكن من البداية لي�س بال�صورة �أن تكون املهارات احلرفية عالية حيث
�أن القدرة على التقاط الكرة مهارة حرفية معقولة لكي يتمكن الدار�س من تطويرها
وتنميتها  ،و�أن يبدع يف حتقيق نتائج ممتازة يف الر�سم من خالل الدرا�سة واملمار�سة ،
و�إذا كان خط ال�شخ�ص مقروء ًا فلدية فر�صة جيدة يف تعلم الر�سم ب�صورة ممتازة .
الر�سم �أي�ض ًا يعتمد �أ�سا�س ًا على طريقة ال�شخ�ص يف ر�ؤية أ
ال�شياء  ،ومقدرته
على حتليل املعلومات  ،التي ت�شاهدها العني .
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	�إن الر�سم هو مر�آة تعك�س نف�س الر�سام  ،وبقدر ما يتمكن الر�سام من �سرب�أغوار
الطبيعة �أمامه فهو يك�شف عن نف�سه وجمالها وعن مقدرتها على التعبري ،وعلية ف�إننا
الح�سا�س بالتعبري الذي نحمله ر�سم ع�شوائي �ضعيف غري من�سق غليظ
نتمكن من إ
تنعدم فيه ال�شفافية واحل�سا�سية وهذا بالطبع انعكا�س وتعبري عن نف�س غليظة وفكر
ع�شوائي وجمال متدين فقري ونف�س م�شوهة باهتة .
ال�سلوب الفني يف التعامل مع أ
هذا أ
ال�شياء من قبل الر�سام يك�شف للر�سام
خفايا الطبيعة وجمالها وجمال نف�س الر�سام �أي�ض ًا  ،ومن خالل هذه املمار�سة ،
يتمكن الر�سام من معرفة ذاته وتطويرها وا�ستغالل جممل �إمكاناته يف كل عمل وكل
ن�شاط يود القيام به .
مييل النا�س عادة �إىل الر�سم الواقعي الذي يعك�س ال�شكل املر�سوم يف �صورة متطابقة
مع النموذج اخلارجي الذي نقوم بر�سمه .
ي�سعي برنامج تعليم الر�سم عادة �أيل اكت�ساب الدار�س املهارات التي متكنه
من املقدرة على نقل �أ�شكال أ
ال�شياء ب�صورة �صحيحة  ،ولكن هذا ال يعني �أن الر�سم
الواقعي هو �أكرث قيمة من �أنواع الر�سم االخري ولكنه مهارة يجب اكت�سابها قبل بلوغ
الرابعة ع�رشة من عمر الدار�س .
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الت�صميــــــــــــــــــــــــم

الت�صميم هو ن�شاط �إبداعي ينتج عنه وجود �شيء جديد ومفيد مل يكن موجود ًا
من قبل هذا ال�شيء قد يكون حم�سو�س ًا مثل قلم حافظة ماء �أو قطعة �أثاث  ،وقد
يكون ب�رصي ًا مثل عالمة جتارية �أو قطعة قما�ش مطبوعة  ،وقد يكون م�سموع ًا مرئي ًا
مثل �رشيط فيديو �أو فلما .
ويعرف الت�صميم علمي ًا ب�أنه نتاج ت�ألق الفن والعلم والتكنولوجيا  ،حيث
البداعي اجلمايل يف الت�صميم  ،وجت�سد العلوم اجلانب التحليلي
يج�سد الفن اجلانب إ
والنتاجي ،وب�صورة �أكرث دقة
والوظيفي وجت�سد التكنولوجيا اجلانب التطبيقي إ
الت�صميم هو نتاج أ
الن�شطة التالية :
الي�ضاحي  ،واالت�صال الب�رصي واالت�صال
فن الر�سم والتلوين  ،وفن الت�صميم إ
الداري  ،والن�شاط التجاري  ،والعلوم الهند�سية والت�سويق
اجلماهريي  ،والن�شاط إ
وت�صميم املنتجات حيث تت�ضافر كل تلك أ
الن�شطة يف �إخراج الت�صميم الذي يالئم
ال وم�ضمون ًا ويكون ا�ستخدامه نافع ًا ومفيد ًا مادي ًا ومعنوي ًا  .انظر
البيئة املعينة �شك ً
ال�شكل رقم ( )55يو�ضح أ
الن�شطة املختلفة التي ت�شارك يف الت�صميم .

أ
الن�شطة التي ت�شارك يف الت�صميم
�شكل رقم ()55
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لقد اعترب الفنان وامل�صمم حمركان ديناميكيان ي�ستطيعان �أن يلعبا دورا �إيجابي ًا
النتاج والت�صنيع فما من نه�ضة �صناعية يف �أي جزء من العامل �إال
وفعا ًال يف حركة إ
ولعب فيها امل�صمم والفنان دورا �أ�سا�سي ًا  .و�أمامنا �أمثلة من العامل املتقدم مثل �أملانيا
النتاج والت�صميم
واليابان و�أمريكا وغريها من الدول التي بلغت الذروة يف جماالت إ
ال�صناعي .
النتاج واملنتج الفني
فالت�صميم هو �أ�سا�س يف ربط العالقة بني الفن وو�سائل إ
واجلمهور ويعتمد جناح امل�صمم ال�صناعي على مدي درايته باخلامة ومعرفته باللون
وممار�سته وجتاربه  ،واطالعه على اجلديد يف عامل الت�صميمات ال�صناعية أ
والبحاث
العلمية املتعلقة بها وب�صفة خا�صة درا�سته للبيئة أ
وال�سواق والعوامل ال�سيكولوجية
واحلالة االقت�صادية .
والفنون التطبيقية هي تلك التي لها �أثرها املبا�رش يف حياة النا�س اليومية مبا
تقدمه من منتجات وت�صميمات جديدة مفيدة تتميز بلم�سات جمالية وقيم اجتماعية
الن�سان تلك املنتجات والت�صميمات يف مناحي حي ـ ـ ــاته ون�شاطاته.
ي�ستخدم إ
الن�سان يف
تندرج حتت مظلة الفنون التطبيقية عدة تخ�ص�صات كل يلبي حـ ـ ـ ـ ــاجة إ
جمال معني  ،فهنالك فن اخلزف الذي يهتم بت�صميم و�إنتاج أ
الدوات ال�صحي ـ ــة
و�إنتاجها أ
والواين امل�ستخدمة يف امل�أكل وامل�رشب  .انظر �شكل ( )56وفن الطباع ــة
والتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغليف
الذي يهت ـ ـ ـ ـ ـ ــم
بطباعة الكتب
املجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت
وت�صميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
وطبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة
املن�سوجـ ـ ــات
أ
والقم�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والت�صمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الي�ضاحي والت�صوير
ال�صناعي الذي يهتم باملنتجات ال�صناعية والت�صميم إ
الفوتوغرايف وفن اخلط ب�أنواعه املختلفة .
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يف هذا اجلزء من الباب نتعرف على فروع الت�صميم آ
التية  :الت�صميم
الي�ضاحي  .ت�صميم وطباعة املن�سوجات .
ال�صناعي  .والت�صميم إ

الت�صميم ال�صناعي :

هو علم تخ�ص�صي يهتم مبعاجلة الت�صميمات ال�صناعية الثالثة أ
البعاد وفق
�ضوابط تلبي احتياجات االدعاء الوظيفي ال�سليم للمنتج وتلبي متطلبات راحة
الن�سان ج�سماني ًا وجمالي ًا .
إ
وجد هذا التخ�ص�ص عاملي ًا منذ قدم الزمان وعند ظهور املاكينات التي تنتج
�إنتاجا بكميات كبرية لتغطية احتياجات ال�سوق من ال�سلع وخ�صو�ص ًا عندما ا�شتدت
قوة املناف�سة بني املنتجني لل�سلع املت�شابهة فكان البد من �إدخال عن�رص املناف�سة مبن
خالل الت�صميم املتكامل امللفت للنظر يف �شكله ومظهره .
يتعامل تخ�ص�ص الت�صميم ال�صناعي يف �شتي املو�ضوعات املرتبطة با�ستخدام
الن�سان من مواقعه واملختلفة  ،فقط يتطلب تناوله ألي مو�ضوع �إجراء الدرا�سات
إ
أ
الولية املتعلقة بكيفية ومكان ا�ستخدامه والغر�ض من ا�ستخدامه واملجاالت  ،مثل
والدوات الكهربائية وعريها من أ
�أدوات املطبخ أ
الجهزة  .كذلك �أجهزة الثالجات
والراديو والتلفزيون وامل�سجالت من ناحية ال�شكل اخلارجي أ
والثاثات املنزلية
و�أثاثات و�أدوات ومعدات امل�ست�شفيات آ
والليات الزراعية ولعب أ
الطفال و�أدوات
ومعدات املعوقني والو�سائل التعليمية ومنها �شكل الطائرة وال�صاروخ وال�سيارة وذلك
على �سبيل املثال ال احل�رص .
	�إن �أهمية الت�صميم ال�صناعي تكمن يف دوره يف جتديد كل املنتجات ال�صناعية
التي تنفذ مبختلف اخلامات مثل اخل�شب واحلديد والبال�ستيك وذلك مبا يالئم ظروف
الن�سان املتغرية يف ثوب تتوفر فيه الناحية اجلمالية لالرتقاء بالذوق العام  .انظر
إ
�شكل رقم (. )57
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الت�صميم ا إلي�ضاحي :

الي�ضاحي هو ن�شاط ب�رصي �إعالمي تتوحد فيه الكلمة املكتوبة
الت�صميم إ
ب�أنواع اخلطوط املختلفة مع ال�صورة �أو الر�سم �أو ال�شكل  ،لتحقيق �أهداف حمددة ،
مثل تو�صيل معلومة �أو ر�سالة خالل قناة �أو و�سيلة �إعالمية تتالءم وطبيعة الر�سالة
وظروف املتلقي املكانية والزمانية واالجتماعية والثقافية  .وهنالك �أوعية وقنوات
ب�رصية متعددة تزخر بها احلياة احلديثة ي�ستخدمها امل�صمم للو�صول ألهدافه  ،منها ما
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هو �أكرث �شيوعا يف عامل الت�صميم االي�ضاجي اليوم  ،مثل املل�صق وهو و�سيلة ات�صال
تتطلب من امل�صمم مهارات وقدرات ذهنية ملعاجلة مو�ضوعة وتنفيذه .
ويعترب املل�صق �أب�سط و�سيلة لالت�صال املرئي من حيث تو�صيل الفكرة واخت�صار
الزمن واجلهد الذي ميكن �أن يبذله املتلقي يف فهم الر�سالة  .وتتنوع املل�صقات بتنوع
املو�ضوع وتنوع املخاطب وتنوع الظرف  .فهنالك املل�صقات التي تو�ضع على جانبي
الطرق الربية والتي تخاطب �سائق ال�سيارة امل�رسع حيث يفرت�ض �أن يتلقي ال�سائق
الر�سالة يف اللحظة التي يلتفت فيها مينة �أو ي�رسة  .وهنالك املل�صقات املتحركة
التي تخاطب املتلقي الثابت �أو ال�ساكن والتي نراها مطبوعة على القم�صان ذات
أ
الكمام الق�صرية �أو ما ي�سمي ( بالتي �شريت � ) T SHIRTأو تكون مطبوعة على
الي�ضاحي كذلك ت�صميم
جانبي �سيارة نقل  ،ومما يندرج حتت تخ�ص�ص الت�صميم إ
أ
ال�سماء التجارية وال�شعارات وكذلك ت�صميم و�إخراج الكتاب و�إعداد الر�سومات
التي بداخله  ،وت�صميم و�إخراج ال�صحف واملجالت و�إعداد الر�سوم الكاريكاتورية
وكل ما تنتجه املطابع من مطبوعات متنوعة احلجم وال�شكل والتغليف يف علب �أو
�صناديق جذابة مثل علب امل�أكوالت وامل�رشوبات واملنتجات ال�صناعية مثل أ
الحذية
وامللبو�سات أ
والدوات العامة .
وكل ما تراه عينك يف �شا�شة التلفزيون وال�سينما من �صور متحركة وغري
متحركة م�صحوبة وغري م�صحوبة بكلمات مكتوبة مثل مقدمات أ
الفالم والربامج
الي�ضاحي .
والعالنات كلها من �صميم عمل امل�صمم إ
إ
وت�شرتك كل هذه الت�صميمات يف �أنها تخاطب إلن�سان يف كافة ظروفه
الن�سان أ
المي كما القاريء وتخاطب اجلاهل
و�سكناته وحركاته  ،فهي تخاطب إ
كما تخاطب املثقف بلغة م�شرتكة وهي لغة الت�شكيل �أو ما يعرف حديثا باالت�صال
الب�رصي  Visual communicationانظر �شكل رقم (.)58

الفنون والت�صميم

58

�شكل رقم (. )58
الداء الوظيفي ورفع اجلهل أ
وي�ساهم الت�صميم إلي�ضاحي بذلك يف ترقية أ
والمية
و�إر�شاد املجتمع �صحي ًا وبيئي ًا  ،ويروج لثقافة أ
والفكار وال�سلع وينه�ض بالتجارة
وال�صناعة .
الي�ضاحي اخت�صا�صيون يف الت�صميم والطباعة
ي�شرتك يف �صناعة الت�صميم إ
والر�سم واخلط وعلم النف�س واالجتماع والت�سويق والت�صوير والكمبيوتر .
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ت�صميم وطباعة املن�سوجات :

هذا التخ�ص�ص كما هو وا�ضح من ا�سمه يهتم بو�ضع الت�صميمات اخلا�صة
أ
بالقم�شة وجتهيزها وطبعها  .ح�سب حاجة امل�ستهلك  ،فهنالك الت�صميمات التي
ابتكرت خ�صي�صا لتالئم ذوق الطفل والت�صميمات التي تالئم ذوق املر�أة وذوق الرجل
 ....وكذلك هنالك الت�صميمات من القما�ش �أو ورق احلائط الذي يالئم جو العمل
يف املكاتب وحجرات الدرا�سة وامل�ساكن وت�ستخدم تلك الت�صميمات ل�سد حاجة
امل�ستهلك من امللبو�سات واملفار�ش وال�سجاد الخ ب�أ�سلوب تتوفر فيه عنا�رص جمالية
تالئم وظائف الت�صميم أ
للغرا�ض املختلفة .
ويتلخ�ص ت�صميم املن�سوجات يف البحث عن م�صادر الت�صميم �سواء �أكانت
من الطبيعة �أم من الفنون ال�شعبية �أو املوروثات التاريخية  ،والرتكيز يف تاليفاته
البداع يف
على العالقة البنائية الوثيقة بني اخلط وال�شكل واللون والقدرة على إ
الوحدة الزخرفية التي تتكرر
يف الت�صميم وذلك عن طريق
اخليال والر�ؤيا وما علق بذاكرة
امل�صمم من �أ�شكال و�ألوان
وخطوط وكذلك خربات
امل�صمم ال�سابقة يف جمال
الر�سم والتلوين والت�شكيل
وحتليل م�صادر الت�صميم
وا�ستخدامها يف الت�صميم
وا�ستخدام اللون والعمل
على تطوير الفكرة وعنا�رصها
وتوظيفها خلدمة الت�صميم
املطبوع على القما�ش .انظر
ال�شكلني (. )60 -59
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م�صادر الت�صميم :

الطبيعة هي امل�صدر أ
ال�سا�سي لكل �أنواع الت�صميمات واملخرتعات �سواء
اكانت �صناعية �أو زخرفية مبا فيها من حيوانات وطيور ونباتات وجمادات وكائنات
و�أ�شكال ع�ضوية  ،يقوم امل�صمم بدرا�سة القوانني التي حتكم منوها وتكوين بنيتها
وي�ستلهمها يف خلق و�إبداع ما نراه من حولنا من ت�صميمات هند�سية �أو فنية ت�سهم يف
ال  :الطائرة �أو الغوا�صة  .جند �أن �شكل كل منهما
دفع عجلة احلياة واحل�ضارة  .فمث ً
وطريقة حتركه وان�سيابه يف الهواء �أو املاء حتكمه القوانني واحل�سابات نف�سها تلك التي
تتحكم يف ان�سياب الطائر �أو ال�سمكة .
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حتى املاكينات التي حترك خمتلف املخرتعات يرجع �أ�صلها �إىل النظرية
نف�سها والتي تتحرك بوا�سطتها الكائنات  ،فالوقود بالن�سبة لل�سيارة هو مبثابة الطعام
الن�سان واحليوان.
بالن�سبة إ
وكان �أول املكت�شفني واملخرتعني على مر الزمن هم الذين يتمتعون
		
باملوهبة الفنية التي متكنهم من اكت�شاف اجلمال والتنا�سق يف الطبيعة وحماكاتها �سواء
بالر�سم �أو ب�أ�ساليب �أخري ويت�أملون فيها ويدر�سونها درا�سة واعية دقيقة ويكت�شفون
ما فيها من نظام دقيق يحكم الكون يف منوه وتطوره ي�ستلهمون ذلك يف خمرتعات هي
امتداد طبيعي ملا يحدث يف الطبيعة وكافة �أ�شكالها  .واالن�سان هو جزء من الطبيعة
وهو دائم البحث واملالحظة ملا يحدث فيها من جمال يتجدد وطبيعة تتغري  ...وهو
ي�صوغ ما اختزنه يف ذهنه بب�صرية ووعي �أفكار ًا يغذيها بح�سه وذوقه امل�شبع باجلمال
واخليال  ،تن�ش�أ عنها خمرتعات متجددة ينتفع بها الكان�سان .
ومن م�صادر الطبيعة كذلك الرتاث ال�شعبي مبا يذخر به من �أ�شكال و�ألوان
الن�سان الب�سيط يف حياته العملية واالجتماعية والروحية
وخطوط ا�ستخدمت خلدمة إ
وال نن�سي املوروثات التاريخية كم�صدر من م�صادر الت�صميم ورافد من روافد الت�أ�صيل
واثبات الهوية .

�أ�س�س الت�صميم :

ب�صفة عامة البد للت�صميم بكافة �أ�شكاله من �أ�س�س م�شرتكة يجب �أن تتوافر
فيه � .إذ من ال�رضوري عند الت�شكيل �أو التوزيع �أو الرتتيب أل�شكال ما �أو خطوط ما
يف ت�صميم �أو وحدة زخرفية مكررة �أو عري مكررة البد �أن يكون هنالك ترابط وان�سجام
لتلك العوامل بع�ضها مع بع�ض يف �إيقاع ينا�سب الغر�ض من الت�صميم و�أن يكون
هنالك تنا�سب وتوازن بني امل�ساحات أ
وال�شكال املكونة للت�صميم � .،أنظر �شكل رقم
(. )61
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�شكل رقم ()61

�أدوات الت�صميم ومواده :

والدوات آ
عملية الت�صميم والتلوين حتتاج للمواد أ
التية :
� -1ألوان بو�سرت �أو قوا�ش �أو بدرة غري �شفافة .
� -2صحن من عدة عيون �أو �أغطية علب ملزج أ
اللوان .
 -3لوحة ر�سم من اخل�شب �أو املو�سنايت .
 -4كوبان من ورق �أو زجاج �أو علب للماء .
 -5ورق خفيف �أبي�ض (وزنه 80جرام ) .
 -6ورق ثقيل �أبي�ض (وزنه 120جرام ) .
 -7فر�شاة ناعمة �صغرية رقم . 3
 -8فر�شاة ناعمة متو�سطة رقم . 6
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 -9م�سطرة �30سم .
10مثلث بري�سبك�س �45أو 60درجة .
 -11قلم ر�صا�ص . HB .
 -12قلم ر�صا�ص . 3 H .
 -13ا�ستيكة .
 -14مقطع �أو مق�ص ورق .
 -15برجل .
 -16ورق �شفاف .
 -17ورق �صماغ .
� -18سيلوتيب .
 -19حرب �صيني .
� -20أحبار ملونة .

�إر�شادات للطالب :

الر�شادات يف غاية أ
ال نظيف ًا
ال فني ًا جمي ً
الهمية للطالب لكي ينجز عم ً
هذه إ
يفخر به بني زمالئه .
 -1ا�ستخدام �إناءين للماء � .أحدهما لغ�سيل الفر�ش والثاين ملزج أ
اللوان .
 -2ال�ستخدم ماء غ�سيل الفر�ش ملزج أ
اللوان .
 -3لون امل�ساحات الكبرية بالفر�شاة املتو�سطة رقم ( )6وامل�ساحات ال�صغرية بالفر�شاة
ال�صغرية رقم (. )3
اللوان – �صحن خلط أ
� -4ضع كل �أدواتك – أ
اللوان – الفر�ش – واملاء على اجلانب
المين �أو أ
أ
الي�رس �أن كنت ت�ستخدم اليد الي�رسى .
 -5عند االنتهاء من التلوين �أغ�سل كل �أدواتك قبل جمعها .
 -6مزجك ألي درجة من أ
ال من الكمية املقدرة لكيال
اللوان زد الكمية �أكرث قلي ً
تنفذ .
� -7أغ�سل الفر�شاة يف �إناء الغ�سيل قبل �إدخالها يف زجاجة اللون .
 -8ال تغطي علب أ
اللوان ب�أغطية غري �أغطيتها .
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ال من املاء (�أربعة �أو خم�سة نقط داخل علبة
 -9عند االنتهاء من العمل �صب قلي ً
اللون لكيال يجف ) .
 -10احتفظ بعملك الفني م�سطح ًا وال تطويه .
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الباب الرابع

التلــــــــــــــــــوين
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التلــــــــــــــــــــــوين
ا أللوان :

مقدمة
ا�س ُلكِ ي ُ�س ُب َل َربُّ ِ
لي مِن كُلِّ ال َّث َم َر ِ
ك ُذلَلاَ ً يَ ْخ ُر ُج مِن بُطُ ون َِها
قال تعايل (ثُ َّم ُك ِ
ات َف ْ
ون ) آ
الية"
لوانُ ُه فِي ِه
ا�س �إ َّن يف َذل َِك َ َألي ًة لّ َق ٍوم يَ َت ّ
�شفاء ل َِلن ِ
فك ُر َ
ٌ
�شرَ َ ٌ
اب مخُّ ْ َتل ٌِف �َأ َ
�69سورة النحل .
ال �إنَّ ُه يَ ُقولُ �إنَّ َها بَ َق َرةٌ َ�ص ْف َر�آ ُء َفاق ٌِع ل َّْونُ َها
اد ُع لَ َنا َربَّ َك يُ َبينّ ل ََّنا َما لَونُ َها َق َ
وقال تعايل( َقالُوا ْ
ين ) آ
الية � 69سورة البقرة .
تَ�سرُ ُّ ال َّن ِظ ِر َ
وقال تعا يل ( َو َما َذر�أ لَكُ م يف أ
لقوم يَذَّ َّك ُرون )
ال ِ
ر�ض مخُ َتلف ًا �ألوانُ ُه �إ َّن يف َذل َِك َ ألي ًة ٍ
آ
الية � 13سورة النحل .
وات َو أ
اختِ َل ِ
ال�س َم ِ
الرْ ِ
�ض َو ْ
ف �ألْ�سِ َنتِكُ ْم َو�أل ْ َون ِكُ ْم �إ َّن فيِ
وقال تعا يل ( َومِن �آيت ِه َخل ْ ُق َّ
ني ) آ
الية � 22سورة الروم .
َّلع َل ِم َ
َذل َِك َ أليَ ٍت ل َ
يع فيِ َأ
�ض ثُ َّم يُ ْخ ِر ُج ب ِ ِه
الرْ ِ
ال�س َما ِء َم ًاء َف َ�س َل َك ُه يَ َنبِ َ
وقال تعايل (�َألمَ ْ تَ َر �أ َّن اهللَ �أ َنز َل م َِن َّ
ِيج َفترَ َ ُاه ُم ْ�ص َف ّر ًا ثّ َّم يَ ْج َع ُل ُه ُح َط َم ًا �إ َِّن فيِ َذل َِك لَذِ ْك َرى ِ أل ْوِيل
َزرْع ًا مخُّ ْ َتلِف ًا �ألَ َوانُ ُه ثُ َّم يَه ُ
أ
ب) � 21سورة الزمر
الل ْ َب ِ
(الجنيل) �إيل اللون أ
البي�ض يف �سفر التكوين  12 :49و�أ�شار
و�أ�شار الكتاب املقد�س إ
�أي�ض ًا �إيل اللون أ
ال�سود والبني يف �سفر التكوين  32 : 30و�سفر منجا . 6 : 3
و�أ�شار �إيل اللون أ
الحمر يف �سفر التكوين  30 : 25و�سفر  2ملوك 22 : 3
و�سفر �أمثال  31 : 23وايل اللون أ
البي�ض ال�ضارب �إىل احلمرة يف ألوي  19 : 13وايل
ال�شقر يف �سفر ذكريا  8 : 1واللون أ
اللون أ
ال�صفر يف مزمور  13 : 68وقد جاءت بع�ض
الرموز أ
الجنيل .
لللوان يف إ
فاللون أ
البي�ض رمز للطهارة يف �سفر �أجنل مرق�س  5 : 16ويف �سفر ر�ؤيا : 3
فالبي�ض ي�شري �إيل الفرح �سفر اجلامعة  8 : 9والفر�س أ
 ، 4و  11 : 19أ
البي�ض يرمز
للن�رص ر�ؤيا .16 : 5 : 6
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ماهية ا أللوان :

أ
الن�سان فهي و�سيلة كربي من و�سائل ال�سعادة والغبطة
لللوان ت�أثري على إ
والدراك .
النف�سية وو�سيلة هامة من و�سائل احل�س إ
اللوان منذ القدم  ،فقد ظهرت يف آ
الن�سان أ
الثار القدمية واحلديثة
ولقد عرف إ
فالن�سان منذ القدم �أ�ستخدم أ
اللوان يف جميع الع�صور .
إ
والطفل يف �صغره مييل �إيل أ
اللوان خ�صو�ص ًا الرباقة والزاهية منها  ،ويف�ضلها
عن غريها عند اختيار لعبته �أو التعبري عن رغباته  ،لذا جند �أن أ
الطفال ت�سرتعي
نظرهم أ
اللوان  ،ومتلك عليهم م�شاعرهم فيميلون �إىل تلوين �صورهم مدفوعني �إيل
ذلك  ،وال بحب أ
اللوان والتلوين فح�سب ولكن ل�شعورهم النف�سي ب�أن اللون يج�سم
ال�صورة  ،ويقربها �إيل �إدراكهم وفهمهم فعلي هذا يختارون اللعب امللونة كما �أنهم
يف�ضلون اللون ال�ساطع من كل ملب�س من هنا نعلم �أن اللون موقظ ومغزي للرغبة يف
العلم واملعرفة .
واللون ي�ؤدي �إيل دقة التقدير ورقة التعبري ومتانة الذوق  .وال يقل ال�رسور
الن�سان عند ر�ؤيته �ألوان ًا خالبة  .عن طربه للمو�سيقا
والغبطة التي ي�شعر بها إ
والغناء.
والطفل ال�صغري ي�ستعمل أ
اللوان بطريقته اخلا�صة  ،وتبع ًا لنموه وقدراته
في�ستعملها يف البداية بطريقة ا�ستمتاعية  ،ثم يتدرج يف ا�ستعمال أ
اللوان وا�ستغاللها
واختيارها تبع ًا لنموه العام حتى ي�صبح له القدرة على مزجها وتذوقها و�إدراك قيمتها
اجلمالية .
ولللوان �أثرها يف العمل الفني  ،ويتوقف جناح أ
أ
العمال الفنية على ان�سجام
اللوان وعالقتها  .فا�ستعمال أ
أ
اللوان يتطلب قدرة على التذوق  ،ومهارة خا�صة
�سواء �أكانت يف �صورة �أم يف قطعة ن�سيج �أم �أي �أنتاج من اخلزف غري ذلك .
أ
فاللوان ال تو�ضع ارجتاال ؛ بل اللون الذي ي�صلح يف هذا العمل �أو هذه
امل�ساحة قد يكون �سبب ًا يف ف�شل عمل �آخر  .فا�ستعمال أ
اللوان يحتاج �إيل خربة وقدرة
فنية ليتحقق �أثر اللون وان�سجامه مع أ
اللوان االخري  .ومقدار تعاونه مع باقي �أ�س�س
العمل الفني يف بناء التكوين الفني املكتمل وحتقيقه .
بال�ضافة �إيل كل ذلك أ
فلللوان ت�أثري نف�سي يف املجموعة الع�صبية ويف النفو�س
إ
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الب�رشية منذ القدم فنجد على �سبيل املثال �أن �أطفال القبائل البدائية يف�ضلون أ
اللوان
ال�ساطعة ؛ ألنهم عا�شوا يف كهوف وغابات قليلة ال�ضوء فدفعتهم غرائزهم لال�ستعانة
باللوان  ،فاختاروا ا�سطعها و�أزهاها � ،أما القبائل ال�رشقية فتميل دوم ًا �إيل أ
أ
اللوان
الزاهية ال�ساطعة القوية الوا�ضحة والتي متثل القوة والعظمة واجلربوت  ،بعك�س �أهل
اللوان اخلفيفة أ
الغرب الذين مييلون �إيل أ
كالزرق والبنف�سجي والرمادي .
ال منا يف�ضل لون ًا على �آخر ويختلف هذا التف�ضيل باختالف أ
ال�شخا�ص
	�إن ك ً
ولهذا ت�أثري يف �أع�صابنا وعواطفنا .

كيف نري ا أللوان ؟

ال�سالمي الفذ احل�سن بن الهيثم فقد �أحدث انقالب ًا مهم ًا
رحم اهلل العامل إ
يف مفهوم ر�ؤية أ
الج�سام ؛ �إذ كان ال�سائد عند اليونان خ�صو�ص ًا عند �أفالطون ومن
الح�سا�س الب�رصي ينتج عن �شيء يخرج من
تبعه من العلماء والفال�سفة  .ب�أن إ
العني ويقع على اجل�سم املرئي لكن ابن الهيثم قرر �أن ال�ضوء له وجود يف ذاته م�ستقل
عن وجود الب�رص حيث يخرج من اجل�سم املرئي  ،ويقع على العني وقد �أيده يف ذلك
�أبن �سينا .
فالذي يريد �أن يتحدث عن ر�ؤية أ
اللوان البد له �أن يتحدث عن كيفية
الن�سان فقد �سبق �أن در�سنا يف العلوم كيفية حدوث الر�ؤية  .ولكنا
الر�ؤية عند إ
ب�رضورة البد �أن نخ�ص�ص جزء ًا من مو�ضوعنا  .عن حتليل ال�ضوء والذي بالطبع
يقودنا �إىل ر�ؤية أ
اللوان .

حتليل ال�ضوء :

من احلقائق الثابتة علمي ًا �أن �رسعة ال�ضوء  186.000ميل  /الثانية �أو 314.000
كيلو مرت  /الثانية ولقد اهتم العلماء وعلى ر�أ�سهم (ا�سحق نيوتن) بتحليل ال�ضوء
بوا�سطة املن�شور الزجاجي  .والدار�س لتحليل ال�ضوء بوا�سطة املن�شور ي�صل �إىل �أن
زاوية انعكا�س ال�ضوء البنف�سجي �أكرب من زاوية انعكا�س ال�ضوء أ
الحمر �أما زوايا
اللوان أ
انعكا�س أ
الخرى فتقع بينها كما يف ال�شكل ()38
الفنون والت�صميم

69

�شكل ()38يحلل املن�شور �ضوء ال�شم�س ايل الوان الطيف ال�شم�سي
اللوان الناجتة من حتليل ال�ضوء تكون جمموعة أ
أ
اللوان ال�سبعة على الرتتيب
آ
الخ�رض  ،أ
ال�صفر  ،أ
الحمر  ،الربتقايل  ،أ
التي  :أ
الزرق  ،النيلي  ،البنف�سجي .
وت�سمي �ألوان الطيف ال�شم�سي كما �أطلق عليها (نيوتن ) و�ألوان الطيف �ألوان ب�سيطة
�أي لون منها غري قابل للتحليل  .انظر �شكل ()39

�شكل ()39
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وتوجد �أ�شعة على طريف أ
اللوان ال�سبع ال حت�س بالعني ولكن عرفت
بت�أثريها احلراري والكيميائي وهي أ
ال�شعة حتت احلمراء وموجتها �أطول من اللون
أ
الحمر وفوق البنف�سجية وموجتها �أق�رص من اللون البنف�سجي وت�ستخدم يف الطب
احلديث للعالج .
لللوان تنح�رص بني �أطوال املوجات وهي موجة اللون أ
أ
والمواج املرئية أ
الحمر
والخ�رض أ
فال�صفر أ
وطولها ( )100000 / 70مم  ،يليه الربتقايل أ
والزرق والنيلي ثم
البنف�سجي والذي هو �أق�رص املوجات تبلغ طول موجته ( )100000 / 40مم .

ا�ستقبال املوجات ال�ضوئية عند ا إلن�سان :

العني ح�سا�سة لل�ضوء  ،وت�ؤلف امل�ستقبالت ال�ضوئية طبقة ح�سا�سة لل�ضوء
تبطن جوف كرة العني تدعي ال�شبكية كما �سبق �أن در�سنا من قبل  .تتنبه هذه
امل�ستقبالت ال�ضوئية التي هي الع�صبات ( ) Rodsواملخاريط ( ) Conesأ
بالمواج
ال�ضوئية التي تنح�رص بني ( ) 720 – 400نانومرت �أي أ
المواج ال�ضوئية املح�صورة بني
ال�شعة فوق البنف�سجية الق�صرية أ
طول أ
وال�شعة حتت احلمراء الطويلة .
وللداللة على �أهمية اال�ستقبال ال�ضوئي ن�شري �إيل �أن ثلث أ
اللياف احل�سية
الن�سان هي �ألياف للح�س الب�رصي و�أن نحو ( )%70من
املوجودة يف ج�سم إ
الح�سا�سات التي تدركها اجلملة الع�صبية هي �إح�سا�سات ب�رصية و�أن عدد �ألياف
إ
الع�صب الب�رصي ي�صل �إىل مليون ليفه مقابل (�300ألف ) ليف �سمعي يف الع�صب
ال�سمعي .

ؤ
ر�ية ا أللوان :

مما �سبق ذكره وممار�سته يف مادة الفيزياء مت التعرف على كيفية الر�ؤية عند
الن�سان ( .انظر ال�شكل رقم (� )40أما هنا ف�سرنكز
الن�سان والتكوين الت�رشيحي لعني إ
إ
علي ر�ؤية أ
اللوان والتي تبد�أ من ح�سا�سية ال�شبكية أ
لللوان .
البي�ض أ
حت�س العني الب�رشية بال�ضوء أ
وال�شعة املكونة له والتي ت�شاهد يف
ال�شعة فوق البنف�سجية وما قبلها أ
قو�س قزح � .أما أ
وال�شعة حتت احلمراء فال ترى
بالعني الب�رشية ولكن هناك بع�ض احليوانات ت�ستطيع متييزها مثل (النحل).
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�شكل رقم ()40
ولي�ست كل ال�شبكية ح�سا�سة أ
لللوان فاجل�سم الذي يرت�سم خياله على
ال�شبكية املحيطة ال يكون لونه معروف ًا �إال �إذا ارت�سم على اللطخة ال�صفراء وهذا
ما يدعونا للقول ب�أن املخاريط هي امل�س�ؤولة عن ر�ؤية أ
اللوان وعندما تتناق�ص �شدة
ال�ضاءة ال منيز أ
اللوان .
إ
وال�شخا�ص الذين ال يرون �أي لون �سوي اللون ال�سود أ
أ
والبي�ض تكون
�شبكياتهم حمرومة من املخاريط كما �سرني الحق ًا .
�أما تف�سري ر�ؤية أ
اللوان فيعتمد على الطبيعة الفيزيائية أ
لللوان  .فالورقة
البي�ضاء تعك�س كل موجات ال�ضوء الذي تتلقاه لذلك نراها بي�ضاء �أما الورقة ال�سوداء
ال تعك�س ال�ضوء الذي تتلقاه بل متت�صه ولذلك نراها �سوداء .
الن�سان ح�سا�سة لثالثة منازج من
توجد ثالث �أمناط من املخاريط عند إ
الزرق واللون أ
الحمر واللون أ
لل�شعة ال�ضوئية وهي اللون أ
أ
الطوال املوجية أ
الخ�رض
الفنون والت�صميم
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وكل منط من املخاريط يخت�ص بلون منها ويتنبه أ
بالمواج ال�ضوئية اخلا�صة به  .وي�ؤدي
تنبه هذه أ
المناط الثالثة من املخاريط دفعة واحدة ومبقادير مت�ساوية غاىل ال�شعور
باللون أ
البي�ض .
الح�سا�س أ
	�أما تنبيه هذه أ
باللوان
المناط الثالثة بدرجات متفاوتة فيولد إ
الطوال أ
فاختالف ح�سا�سية �أمناط املخاريط أ
الح�سا�س بر�ؤية
المواج ال�ضوئية يولد إ
أ
اللوان  .وال�شكل ( )41يو�ضح بنية ال�شبكية .

�شكل ()41
 /1امل�شيمة  /2خاليا �صباغيه  /3خماريط  /4ع�صيات  /5ع�صبونات ثنائية
القطب  /6ع�صيات عديدة أ
القطاب � /7ألياف الع�صب الب�رصي

عمى ا أللوان :

التف�سري العلمي لعيوب ر�ؤية أ
اللوان يربط بني نق�ص �أو ق�صور يف املخاريط
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وبالتايل غياب اللون املوافق  .وهكذا فان الدالتونية ( اخللط بني لونني) تنتج عن
الحمر يف املخاريط  .فتبدو للم�صاب أ
غياب ال�صباغ املتفاعل مع اللون أ
ال�شياء
اخل�رضاء واحلمراء خمتلطة.
المناط الثالثة من املخاريط في�سبب عمى أ
�أما فقدان أ
اللوان الكلي
الن�سان وي�شكل ظاهرة طبيعية عند باقي الثديات كالكالب وذوات
الذي يندر عند إ
اللوان عك�س ما هو �شائع عنه انه يثار باللون أ
ال ال مييز أ
الحمر .
احلوافر  ،فالثور مث ً
وي�صيب عمى أ
اللوان حويل � %6أيل  %7من الرجال و  %1من الن�ساء
ال�رساف يف تعاطي بع�ض أ
الدوية وي�ؤكد العلماء ب�أنه قد يكون مر�ض ًا
وقد ينتج عن إ
وراثي ًا .

التعب اللوين :

رمبا كانت جمموعة أ
اللوان �إيل ت�رس �شخ�ص ًا معين ًا ال ت�رس �شخ�ص ًا �آخر  ،ورمبا
�شعر ال�شخ�ص الثاين �أن أ
اللوان مت�ضاربة .
ون�شري هنا �أيل �أن احلروف املكتوبة باللون أ
الزرق املائل �إىل االخ�رضار على
�أر�ضية ذات لون �أحمر تبدو كـ�أنها تتذبذب بالقرب من �أطرافها .
واللون أ
الحمر الزاهي امل�شاهد يف �ضوء قوي �رسيع ًا ما يتعب �أجزاء العني
واملخ التي تت�أثر ب�أ�شعة ال�ضوء احلمراء املنعك�سة .
الحمر أ
ويتعب اللونان أ
والزرق الزاهيان العني ب�رسعة �أكرب وال يجب
ا�ستعمال م�صابيح ذات أ
اللوان احلمراء والزرقاء يف عمل دقيق على �سطوح ذات
�ألوان متعددة .

لون ال�سماء :

	�إن �أمواج ال�ضوء التي ت�صل �إىل الغالف اجلوي من ال�شم�س لدى اخرتاقها
لطبقات الهواء ت�صطدم بدقائق ال ح�رص لها مت الهباء وجزيئات اخلواء أ
والمواج
الزرقاء ال�صغرية تنعك�س على �أعيننا على �سطوح ما يوجد يف اجلو من تلك اجل�سيمات
الدقيقة �أما أ
ال�شعة ذات الطول املوجي الكبري فان هذه اجل�سيمات ال�صغرية ال
تعك�سها فتمر أ
المواج احلمراء وال�صفراء يف طبقات اجلو �أما الزرقاء والبنف�سجية
الفنون والت�صميم
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فت�شتت وتنت�رش ولذا تبدو ال�سماء زرقاء .

ا أللوان املتتامة :

Complementary Colours

الحمر ليكونا اللون أ
الزرق املخ�رض يتحد مع أ
ال�ضوء أ
البي�ض � .إن كل لونني
يتحدان لتكوين اللون أ
البي�ض يقال �أنهما متتامان .
الزرق أ
اللون أ
وال�صفر متتامان  .لذلك ت�ضاف �صبغة زرقاء (زهرة ) �إىل
ال�صابون �أو م�سحوقة ملعادلة ا�صفرار املالب�س البي�ضاء وجعل املغ�سول يبدو �أبي�ض مرة
�أخري .

ا أللوان ا أل�سا�سية primary Colours :

�ضوء ال�شم�س كما علمنا مكون من �سبعة �ألوان غري قابلة للتحليل (ب�سيطة )
باللوان أ
وهي ت�سمى أ
الولية وتظهر التجارب انه بامل�ستطاع احل�صول على �ألوان خمتلفة
الحمر أ
اللوان هي أ
من مزج ثالثة �ألوان رئي�سة بن�سب خمتلفة وهذه أ
والخ�رض
باللوان أ
والزرق والبنف�سجي وهي ت�سمى أ
أ
ال�سا�سية (يف ال�ضوء )

ا أل�صباغ pigments :

ال�صفر تولد أ
الزرق بال�ضوء أ
	�إذا مزج ال�ضوء أ
البي�ض  .وتعرف هذه العملية
من املزج لل�ضوء باالحتاد االيجابي (. )additive process
	�أما يف أ
ال�صباغ (� ) pigmentsإذا مزجنا �صبغة زرقاء مع �صبغة �صفراء
ف�إنها ال تولد ال�صبغة البي�ضاء بل تولد ال�صبغة اخل�رضاء عو�ض ًا لذلك .
الزرق وتعك�س أ
وتعليل ذلك �أن ال�صبغة ال�صفراء متت�ص ال�ضوء أ
الخ�رض
الزرق أ
الحمر وتعك�س أ
والحمر �أما ال�صبغة الزرقاء فتمت�ص ال�ضوء أ
أ
والخ�رض .
يت�ضح من ذلك �أن اللون اخل�رض هو اللون الوحيد امل�شرتك الذي ت�سهم يف
عك�سه ال�صبغات ولذلك نراه وهذه العملية عك�س ما يحدث يف ال�ضوء وهذا ي�سمى
باالحتاد ال�سلبي () Subtractive process
وال�صبغات أ
ال�سا�سية هي املتممة أ
لللوان الثالثة :
الزرقاء – اخل�رضاء ( يتمم أ
الحمر)
الفنون والت�صميم

75

الرجواين –  ( Magentaيتمم أ
أ
الخ�رض)
أ
ال�صفر ( يتم الزرق البنف�سجي )
عند مزج ال�صبغات أ
ال�سا�سية تنتج ال�صبغة ال�سوداء التي متت�ص �ألوان ال�ضوء
اللوان الناجتة عن مزج �أي لونني من الثالثة �ألوان أ
ال�ساقط عليها وت�سمي أ
ال�سا�سية
اللوان الثانوية وهي آ
أ
كالتي :
الزرق  +أ
أ
البنف�سجي
الحمر
الحمر  +أ
أ
الربتقايل
ال�صفر
أ
أ
الخ�رض
ال�صفر  +الزرق

�سيكولوجية ا أللوان :

لقد ثبت بان أ
النتاجية ،
لللوان �أثرها امللحوظ يف النف�س الب�رشية والقدرة إ
البداع مبدد كبري  ،كما �أنها ت�ؤثر على املزاج وال�صحة والن�شاط،
و�إنها ملكة متد ملكة إ
المرا�ض  ،وان من أ
وان لها قدرة كبري للمعاونة على �شفاء أ
اللوان ما يثري احلب
والبغ�ض و�أن منها ما له القوة تعني على الت�سامي من املادية �إىل �آ فاق روحانية من
اللوان ما يحفز الهمم العقيدة ومنها ما يقعد املتحفزة ومنها ما يبعث ال�رسور �أو أ
أ
المل
وال�رشاق .
لللهام إ
ومنها هو مبعث إ
ولقد �أدرك علماء النف�س يف �أبحاثهم �إن ال�شيء امللون لي�س �شيئ ًا مادي ًا فح�سب
بل هو كذلك �شيء له �أثر نف�سي  ،وعلى ذلك �أ�صبح ا�ستخدام أ
اللوان النا�سبة يف املنازل
واملكاتب �أمر له �أهميته يف توفري الدفء واحلرارة �أو الربودة عن طريق هذا الت�أثري النف�سي .
وعلى ذلك ا�ستخدمت أ
اللوان يف جماالت كثرية يف امللب�س ومل�سكن
وامل�ست�شفيات آ
والليات واملختلفة للحرب وال�سلم  ،أ
وللعمار املختلفة يف املالب�س
أ
باليحاء
للطفال والكبار  .وقد متت العديد من الدرا�سات يف رمزية للون وعالقتها إ
ال :
فمث ً
اللون أ
البي�ض :
رمز للطهارة والنور الغبطة والفرح وال�سالم وكلمة �أبي�ض يف اللغة اليونانية
الفنون والت�صميم
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معناها « ال�رسور واملرح « فرني كثري ًا من رجال الدين وال�شيوخ والراهبات يرتدون
أ
الردية البي�ضاء .
اللون أ
ال�سود :
رمز للظالم واحلزن والك�آبة واخلطيئة وكان �شعار ًا للعبا�سيني يف �أحزنهم
وم�صائبهم وال نزال نراه يف كثري من البلدان يعرب عن احلزن .
اللون أ
ال�صفر :
ميثل ال�ضوء ولو �أنه �أقل ن�صاعة وبهاء  ،وهو رمز ال�شم�س والذهب وقد
ا�ستخدم يف زخرفة الكثري من امل�ساجد والكنائ�س .
اللون أ
الحمر :
رمز للعواطف الثائرة والقوة والن�شاط وهو رمز النار امل�شتعلة وهو كذلك
رمز الثورة  ،وا�ستعمل للداللة على الغ�ضب والقوة واخلطر وا�ستعمل يف �إ�شارات
املرور .
اللون أ
الزرق :
رمز لل�صداقة واحلكمة واخللود .
اللون البنف�سجي
الحمر أ
يجمع بني احلب واحلكمة  ،ألنه يف الواقع مزيج من أ
والزرق ولقد
ا�ستخدمه البع�ض يف منا�سبات احلزن الهادي ألنه �أخف من أ
ال�سود .
الفنون والت�صميم
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اللون أ
الخ�رض :
رمز النمو أ
والمل واحلياة واخل�صوبة وال�سالم  ،الزال بع�ض اال�سبانيني ي�ضعون
�شارات خ�رضاء على قباعهم كرمز لل�رشف وهي عالمة توارثوها عن العرب .
لللوان فنجد �أن أ
اليحاء النف�سي أ
اللوان حلمراء والربتقالية
	�أما يف جانب إ
والثارة على �أنها كلما
وال�صفراء توحي بالدف ولكنها ت�سبب �شيئ ًا من االنفعال إ
خف�ضت درجتها قل تعبريها وهي تعترب أ
اللوان احلارة.
الزرق أ
اللوان أ
بينما أ
والخ�رض واملزرق والبنف�سجي يوحي بالربودة وكلما زاد
أ
والح�سا�س ألنه لون ال�سماء واملاء
اليحاء إ
الح�سا�س بالربودة ويرجع هذا إ
الزرق زاد إ
م�صدر الربودة يف ال�شتاء .

التلوين painting :

حتدثنا فيما �سبق عن أ
اللوان � ،أما يف هذا الباب ف�سنتحدث عن التلوين
وا�ستعمال أ
اللوان .
	ال �شك �إن الطبيعة كانت والزالت امللهم أ
الول للفنانني  ،فلقد خلقنا يف
كون عامر باجلمال  ،ومتثلت قدرة اخلالق عز وجل يف هذا التمايز والتباين واالن�سجام
أ
لللوان املختلفة التي تزين املخلوقات بدرجاتها املختلفة بدقة وعظمة متناهية  ،فلو
نظرنا لزهرة �أو ورد جند تدرج ًا رائع ًا  ،وهناك �أي�ض ًا من الطيور والنباتات ما يخلب
اللباب وجند �أن أ
أ
اللوان �أحيان ًا هي احلماية للحيوان و�أحيان ًا هي و�سيلة ك�سب العي�ش
ال احلرباء التي تتغري �ألوانها تبع ًا للمكان الذي حتل فيه ب�رسعة فائقة
للحيوان فمث ً
وقف العلماء حائرين جتاه هذا املخلوق العجيب ومل يجدوا تف�سري ًا غري �إن جلد
ال ليتوافق لون احليوان مع �ألوان
احلرباء يحتوي علي خاليا �صبغية تتغري حجم ًا و�شك ً
اخللفية التي حتيط به وهكذا نري ذلك �إعجاز ًا وا�ضح ًا  .وتلعب البيئة دور ًا هام ًا يف
�ألوان احليوانات واحل�رشات .
عندما نظر الفنان أ
ال�شول للطبيعة ومتعن يف �ألوانها  ،والتغريات التي حتدث
الفنون والت�صميم
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والح�سا�س باللون هو املرحلة
لها تبع ًا لف�صول ال�سنة راعه ذلك وجعله يح�س باللون  .إ
أ
الويل للتلوين والتذوق  .ومن ثم انطلق الفنان يقلد الطبيعة وينقلها يف لوحاته على
مر الع�صور  ،وهكذا ن�ش�أة مدار�س فنية اعتمدت علي التعبري باللون ،فاملدر�سة
الكال�سيكية و�صلت ذروتها يف ع�رص النه�ضة و�صور لنا الفنانون �أمثال ليوناردوا دافن�شي
وروفائيل وغريهم روائع من العمل واللوحات امللونة واعقبتهم املدار�س االخري مثل
التعبريية والت�أثريية  .وبرز الفنانون يف نقل الطبيعة وفل�سفة اللون ومزجه وت�أثره من
�أمثال فان كوخ وجوحان وفيما بعد رنيوا وكن�سنايل و�أخريا ظهرت �أعمال لفنانني
حديثني اعتمدوا علي أ
اللوان يف جل �أعمالهم �أمثال كاند�سكي و�سلفادور دايل
وبيكا�سو  .وهكذا تبلورت املدار�س الفنية والتي �صارت أ
اللوان فيها �أهم عنا�رص
اللوحة  ،وفتحت آ
اللوان والطالء أ
الفاق ل�صناعة أ
وال�صباغ .

كيفية ا�ستخدام ا أللوان ؟

الن�سان أ
الول يف ر�سم احليوانات املختلفة وحماولة تلوينها بنف�س �ألوانها
بد�أ إ
وله يف ذلك معتقدات  .فهو ير�سم احليوان ويحاول �رضبه يف مقتل كما يفعل عند
ال�صيد  ،وقد وجدت بع�ض هذه آ
الثار يف كهوف التمريا ب�إ�سبانيا كما وجدت يف
معابد قدماء امل�رصيني أ
بالق�رص  .وا�ستعمل الفنان يف هذه الر�سوم ما ت�سري له من �ألوان
ك�صفار بي�ض الطيور  ،أ
والحجار  ،والفحم  ،والطني املحروق  ،ودماء احليوانات ،
ومع تطور الزمن تطورت �صناعة أ
ال�صباغ كما ر�أينا يف الباب ال�سابق

�أدوات التلوين :
الفر�شاة :

عرفت الفر�شاة منذ وقت بعيد جد ًا �إذ وجدت بع�ض �آثار الر�سوم التي خلفها
الن�سان القدمي تربهن بو�ضوح ا�ستخدامه لها  .ومل تكن بال�صورة التي نراها اليوم .
إ
وتختلف فر�شاة أ
اللوان املائية عن الفر�شاة التي ت�ستخدم للر�سم ب�ألوان الزيت
من حيث طول ال�شعر  ،وكثافته واخل�شونة  ،والنعومة وهناك فر�ش ألغرا�ض �أخري
�صممت لتنا�سب مهامها مثل فر�شاة الطباعة ( اال�ستن�سل )  .انظر ال�شكل ()42
الفنون والت�صميم
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( )2(، )1فرشاة خاصة باأللوان الزيتية
( )4(، )3فرشاة خاصة باأللوان املائية
( )6(، )5فرشاة خاصة باألستنسل

ا�ستخدام ا أللوان املائية :

�شكل ( ) 42

أ
اللوان املائية متتاز ب�شفافيتها  ،وهذه اخلا�صية ت�سمح للح�صول علي لون ثالث
مركب من لونني نفذ �أحدهما فوق آ
ال  :اللون أ
ال�صفر �إذا غطيناه بالزرق
الخر  .مث ً
نح�صل على اخل�رض وتتحكم درجته علي درجة أ
اللوان امل�ستخدمة  .هذا ويتطلب
العمل أ
باللوان املائية حت�ضري الورقة بت�شبيعها باملاء قبل مدة كافية وهناك ورق خا�ص
له �سطح خ�شن ي�ستعمل لهذا النوع من أ
اللوان له خا�صية امت�صا�ص املاء وااليزال
الفنون والت�صميم
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باملاء .

وكثري ما ن�ستخدم أ
اللوان املائية يف عمل اللوحات ال�رسيعة ( اال�سكت�ش )
والتي يف كثري من أ
الحيان تعد لننقل منها اللوحة الكبرية التي يراد عملها �أو
ت�ستخدم للنقل املبا�رش  ،وغالب ًا ما ت�ستخدم يف الرحالت الفنية  .والتي يتطلب
عمل لوحات �أو نقل لوحات كثرية يف زمن حمدود  ،وبالرقم من ذلك اتخذها بع�ض
الفنانني ك�أداة مف�ضلة للتغيري فر�سمت بها �أعظم اللوحات ونادر ًا ما يكون بها اللون
أ
ال�ضاءة .
البي�ض �إذ يعتمد علي لون الورقة للتعبري عنه �أو عن إ

�ألوان اجلوا�ش ) poster Colours( :

توجد �ألوان اجلوا�ش يف �أنابيب معدنية رفيعة �أو قد تكون يف �شكل م�سحوق
معب�أ داخل عبوات خا�صة يف علب ويطلق عليها ا�سم �ألوان البودرة
( ) powder Coloursوي�ستخدم اللون أ
البي�ض للح�صول علي درجة خمففة
من �أي لون �آخر تخلط �ألوان اجلوا�ش يف وعاء خا�ص  .خلط ًا جيد ًا وين�صح بتجنب
و�ضع طبقات من اللون على �سطح الورقة �إذ �أن تراكم اللون يعر�ضه أل�سباب التلف
وي�صعب �إزالة اللون غري املرغوب فيه.
وال ين�صح با�ستخدام احلرب ال�صيني فوق �ألوان اجلوا�ش فمن خوا�صها �أنها ال
ال
تقبل بقاء احلرب طوي ً

احلرب ال�صيني :

وهو مداد ال ي�ؤثر فيه املاء ومن خوا�صه �أنه �رسيع اجلفاف وي�ستخدم يف ملء
أ
القالم اخلا�صة والت�صميم ( الروتري ) .

البخاخة :

ت�ستخدم البخاخة يف �أغرا�ض التلوين املائي �أو أ
ال�صباغ بعد الت�أكد من �إذابة
اللون متام ًا  ،ويجب �أن يكون اللون من ال�سيولة بحيث ي�ستطيع �ضغط الهواء �أن
يدفعه يف حركة م�ستمرة  .والبخاخة تعطي ذرات دقيقة جد ًا من اللون تختلف
حجم ذرات اللون وفق ًا لو�ضع البخاخة عند اال�ستخدام ويجب مراعاة �أن يكون
الفنون والت�صميم
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مقدار اللون كافي ًا لتلوين امل�ساحة املطلوبة خا�صة �إذا كان اللون مركب ًا من عدة �ألوان
فقد ي�صعب احل�صول علي اللون ذاته مرة �أخري .

درجة اللون :

	�إن درجات اللون الواحد لها �أثرها الفني  ،فاللون الواحد ميكن �أن حت�صل
منه علي درجات لونية خمتلفة منها الفاحت بدرجاته واملتو�سط بدرجاته والغام�ض
بدرجاته .
ودرجات اللون ت�ساعد كثري ًا يف اتزان العمل الفني  ،وترابط عنا�رصه و�إظهار
وحدته كما ت�ساعد درجات اللون �أي�ض ًا يف جت�سيم العنا�رص يف الت�صوير  ،وترابط
عنا�رصه و�إظهار وحدته كما ت�ساعد درجات اللون �أي�ض ًا يف جت�سيم العنا�رص يف الت�صوير
 ،فاللون الفاحت يظهر اجلزء البارز �أي امل�ضيء واللون الغام�ض بدرجاته املختلفة ي�ؤكد
أ
الجزاء الغائرة �أي املنخف�ضة ( املظلمة ) ح�سب درجة الظل والواقع عليها .

الدرجة اللونية العامة () Tone

املق�صود بالدرجة اللونية العامة للعمل الفني هو املعني الكامل لتوافق اللون
الح�سا�س بقوة اللون �أو �ضعفه �أو تباينه
وال�صورة ككل  ،وان�سجامها وارتباطها ( �أي إ
�أو توافقه مع بقية أ
اللوان يف كل عمل فني ) .

املنظور اللوين :

اللوان هو جانب مكمل للمنظور يف أ
ال�شك �إن املنظور يف أ
ال�شكال
أ
والبعاد  ،فبعد �أن عرفنا املنظور يف الر�سم يف امل�ساحات وامل�سافات �أفقي ًا ور�أ�سي ًا ،
نري انه لزام ًا علينا �أن نتعرف اجلانب املكمل له وهو التلوين .
	�إن مقدمة اللوحة هي التي حتمل التفا�صيل والو�ضوح التام لقربها من الرا�سم
�أو امل�صور  ،وغالب ًا ما تكون هي املو�ضوع أ
ال�سا�سي للعمل الفني �أو التكوين بينما
تكون اخللفية هي اجلزء املكمل للوحة �أو املنظر ولكن التفا�صيل ال تكون بالو�ضوح
التام .
ولذلك جند �أن أ
اللوان يف مقدمة اللوحة وا�ضحة و�ساطعة وزاهية بنف�س قوة
الفنون والت�صميم
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ال�شكل  ،وبينما تتدرج من الو�ضوح وال�سطوع كلما اجتهنا نحو اخللفية لت�صبح
وال�ضاءة وت�شتت أ
ال�شعة بفعل
باهته �ضعيفة  ،وذلك لدخول عنا�رص �أهمها البعد إ
اللوان  ،فكلما بعدت أ
الهباء والهواء التي حتدثنا عنها عند درا�ستنا لر�ؤية أ
ال�شكال
وامل�سافات قل بريقها و�ضعفت انعكا�سات أ
ال�شعة والن العني لها مدي ر�ؤية حمدد
فتظهر أ
ال�شياء يف نقطة التال�شي  Venshing pointب�ألوان باهتة Faint
وت�صري اقرب �إيل اللون الغالب وهو أ
الزرق لون ال�سماء .
وال�ضواء دور هام وبارز يف عملية التلوين وامل�سافات أ
هذا وللظالل أ
والبعاد
فتت�أثر مبا�رش ًا .
ال فني ًا يبد�أ باخللفية ومنها يتقدم يف
و�إعادة عندما يريد الفنان �أن يلون عم ً
علمية التلوين �إيل �أن ي�صل �إيل مقدمة ال�صورة م�ست�صحب ًا معاجلة أ
اللوان معه من
ال�ضعف �إيل القوة أ
لللوان .
ف�إذا نظر الطالب الوقف علي �ساحل البحر يري ما به من مراكب �أو قوارب �أو
�سفن تبدو غري وا�ضحة يف أ
الفق وقد ال ي�ستطيع متييز �ألوانها متام ًا  ،لكن حاملا تقرتب
يت�ضح ال�شكل واللون  ،حتى �إذا و�صلته ر�أي �ألوانها بو�ضوح وجالء  .وهكذا تلعب
البعاد دور ًا هام ًا يف أ
أ
اللوان وهذا ما يعرف باملنظور اللوين .
وقد تبارى الفنانون يف �شتي �أنحاء العامل يف ر�سم اللوحات الفنية الرائعة
التي ت�أخذ بلب امل�شاهد ويف ال�صفحات أ
الخرية من هذا الكتاب لوحات خمتارة
لبع�ض الفنانني العامليني .

تلوين اخلرائط :

حتدثنا عن املنظور اللوين  .ولكن هناك مو�ضوعات ال تخ�ضع للمنظور وتكون
أ
لللوان مدلوالت ورموز ويف هذا املجال ي�ؤدي اللون دور ًا هاما يف اخلريطة � .إذ
ي�ساعد علي تكوين مدركات �صحيحة عن مدلوالتها كما انه من العوامل التي تعني
علي �إبراز نواحي املوا�ضيع وت�أكيدها و�سهولة �إدراكها .
وا�ستخدام اللون ينبغي �أن يخ�ضع لفكرة  .و�أن يكون علي �أ�سا�س خطة
وا�ضحة  .ففي خرائط الت�ضاري�س ي�ستخدم اللون اخل�رض أ
وال�صفر والبني ودرجات
كل منها للداللة علي االرتفاعات املختلفة  .كما ي�ستخدم اللون أ
الزرق يف �إي�ضاح
الفنون والت�صميم
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�أعماق البحار فاللون أ
الخ�رض يرمز به عادة أ
للرا�ضي ال�سهلية واللون البني يرمز
لالرتفاعات واللون أ
ال�صفر لل�صحراء .
�أما اللون يف اخلرائط ال�سيا�سية فانه ال يعني ا�صطالح ًا ثابت ًا  .كما ال
يق�صد به �سوي �إبراز الوحدات ال�سيا�سية لي�سهل �إدراك وحدة من وحدات اخلريطة
ب�سهولة .
هذا وجند �أن ا�ستخدامات أ
اللوان يف الرموز اجلغرافية يف اخلرائط جندها
للمطار �أو احلرارة �أو خالفة واملهم �أن تكون أ
ت�ستخدم تارة لكثافة ال�سكان وتارة أ
اللوان
وا�ضحة متباينة ت�ؤدي الغر�ض .

�أ�سئلة ومتارين :

( )1كيف حت�س العني أ
باللوان ؟
( )2كيف تري ورقة بي�ضاء ؟
( )3ما الفرق بني االحتاد االيجابي واالحتاد ال�سلبي يف أ
اللوان ؟ مثل لكل .
اللوان احلارة واثنني من أ
( )4اذكر اثنني من أ
اللوان الباردة .
( )5ما التف�سري العلمي لعمي أ
اللوان ؟
اللوان الثانوية يف أ
( )6ما أ
ال�صباغ ؟
(� )7أمال املربعات ال�شاغرة بالن�سبة أ
لل�صباغ :
= الربتقايل
(�أ) احمر +
			
			

(ب) ازرق  +ا�صفر =

			

=

(ج) ازرق  +احمر

( )8ما أ
الجزاء احل�سا�سة يف ال�شبكية أ
لللوان .

الفنون والت�صميم
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متارين عملية يف ح�ص�ص التلوين :

ال�سا�سية أ
اللوان أ
( )1ر�سم الدائرة اللونية  ،لتو�ضيح أ
واللوان الثانوية .
(�أ) تق�سم دائرة �إيل  6قطاعات انظر �شكل رقم ()43

�شكل رقم ()43
( )2تق�سم الدائرة �إيل  12لنح�صل علي تدرج لوين م�شتق من أ
اللوان الثانوية
أ
وال�سا�سية
( )2احتار موا�ضيع من البيئة املحلية ليقوم الطالب بر�سمها وتلوينها مثل :
�سوق اخل�ضار  /موقف املوا�صالت  /ر�صف الطريق  /النظافة ...الخ
( )3ر�سم وتلوين طبيعة �صامتة .
خ�رضوات وثمار وفواكه وكتب  ،وحماولة نقل �ألوانها مع مراعاة ال�ضوء والظل
وي�ستح�سن �أن يكون حتت م�ستوي النظر  .ميكن للمعلم �أن يختار موا�ضيع مماثلة
وي�ضعها بالطريقة التي يراها .
( )4ر�سم وتلوين موا�ضيع من خارج الف�صل مع حماولة ر�ؤية املنظور
اللوين علي الطبيعة وتطبيقه .
الفنون والت�صميم
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مناذج للوحات فنية
لبع�ض الر�سامني العامليني

الفنون والت�صميم
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لو

لوحة للفنان جوهانز و�سنربج ( 1882-1882م )
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لو

لوحة للفنان �سوملون فرفري (1876-1813م )
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لو

لوحة للفنان �شارل�س جرب�س (1920- 1825م )
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لو

لوحة للفنا �شارل�س جرب�س (1920- 1825م )
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لو

لوحة للفنان فارارد تربور�ش (1681- 1617م )
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لو

لوحة للفنان وليم مار�س (1910 - 1844م )
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لو

لوحة للفنان وليم فان ديفلد ( 1707 - 1633م )

الفنون والت�صميم

93

لو

لوحة للفنان جان �سوين ( 1707 - 1625م )
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لو

لوحة للفنان جوزف ا�رسائيل ( 1911 - 1824م )
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لو

لوحة للفنان كليز ببرتازان (1683 - 1620م )
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لو

لوحة للفنان جاكوب هل�سدونك ( 1647 - 1582م )
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