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املقدمـــــــة :
هذا هو – و�ضمن الربامج اجلديد يف تدري�س مناهج املدر�سة الثـ ــانوية –
كتاب الفنون والت�صميم الثاين والذي ي�شتمل على املعلومات النظرية أ
وال�س�س
العلمية عــلى م�ستوى نهاية املرحلة الثانوية .
لقد اهتم الكتاب مبعاجلة وتقدمي املعلومات التاريخية والتقنية بتعمق ينا�سب
ط ــالب ال�شهادة الثانوية  .لقد ركز الكتاب على تقدمي معلومات ال غنى
عنها ك�أر�ضية ثقـ ــافية ذات وزن وتركيز ,حيث ت�ضمنت مو�ضوعات يف علم
اجلمال والتذوق الفني ,وتطور التقنيات الفنية متعر�ضة للحركة الفنية يف
الفـ ــادة من ذلك يف تطبيق �أعمال الفنون يف املرحلة
الع�رص احلديث وكيفية إ
الثانوية.
لقد طرح الكتاب مو�ضوعات  ,ت�ساعد الطالب على تطوير واجادة
�أعم ـ ــاله الفنية الجتياز املرحلة الثانوية مع تقدمي مفاهيم ومعلومات جديدة
إلثراء جتربة الطـ ـ ـ ـ ــالب وخرباته وزيادة جرعة التدريب الفني واملهاري  ,كما
كان هناك اهت ـ ـ ـ ـ ــمام بت�سليط ال�ضوء على حركة الفنون يف ال�سودان منذ بدايتها
الوائل مع تقدمي مناذج من بع�ض أ
الكادميية وروادهـ ـ ـ ــا أ
أ
العمال له�ؤالء الرواد ،
�إىل جـ ــانب النماذج من أ
العمال الفنية العاملية امل�شهورة وذات التفرد الفني
الرا�سخ  ،كما انتهج الكتاب طرح ًا اهتم بالنواحي التي تف�سح املجال للدار�س
الطالق قدراته االبتكــارية واالبداعية  ،مع تو�ضيح (بع�ض من ) الثوابت
الفكرية الفنية التي تتعلق باجلانب العلمي آ
والراء أ
والفكـ ـ ـ ــار اجلمالية مع
آ
تهيئ للدار�س الوعي بتطوير احلركة الفنـ ـ ــية
ا�ستعرا�ض لعديد من الراء التي ّ
الخذ بالر�أي أ
ومتكن من أ
وال�سلوب الذي
على امل�ستويني الفكري والتطبيقي ّ
ينـ ـ ــا�سبه عن دراية ووعي باملحيط الفني عامة .
امل�ؤلفون

أ
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الول
الباب أ

الثقـــافة الفنيــــــة
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( 1ـ  )1علم اجلمـــــــــال
بد�أ بوجمارتن أ
الملاين يف �إقامة علم لدرا�سة الفنون �أطلق عليه
عــلم اجلمال  ،وذلك يف القرن الثامن ع�رش امليالدي حيث كانت ت�سيطر على
املجتـ ـ ـ ـ ـ ــمع ذلك يف القرن ال�شهوات الدنيوية اجل�سدية املت�سلطة  ،وال نن�سى
الغـ ـ ــريق كانوا قد بحثوا عن �أ�سا�سيات اجلمال
�أن نذكر �إن فال�سفة بالد إ
ولي�سوا بعيدين عن علوم أ
الخالق وال�سي ـ ــا�سة.
�إن �أفالطون .وهو �أبو علم اجلمال احلقيقي قد ذكر �إن اجلمال أ
يتل أل يف عامل
روح ـ ــاين وهو اجلمال الذي يحاول الفن ت�صويره مبينا الفتنة املقتدرة امل�ستع�صية
املنال والقيـ ـ ــم املحيطة بنا.وكثري ًا ما يتخذ �أن�صار مذهب الفن للفن �أفالطون
مرجع ًا لهم رغم �أنـ ـ ــه مل يعزل الفن عن احلياة االجتماعية وال�سيا�سية وقيمته
التثقيفية الرتبوية ،وتكوين املواطن وتقوية املجتمع.
�أما “ديدرو “ و” لي�سينج “ ثم” هيجل “ ف�أدخلوا عنا�رص من النقد
االجتماعي لعــلم اجلمال حتى ميكن الو�صول حلل بع�ض املتناق�ضـ ـ ـ ـ ــات يف
عرق ديدرو
املجتمع الربجوازي والذي ا�ستخدم علم اجلمال ك�سالح  ،فقد ّ
اجلمال بق ـ ـ ـ ـ ــوله “ �إنه كل ما كان له وجود خارجي نف�سي وي�شمل يف ذاته
على ما يوقظ يف الذهن فكرة العـ ـ ـ ـ ــالقات املتناف�سة ،فكل ما يوقظ هذه الفكرة
جميل بالن�سبة يل “ ويف هذا القول �إ�ش ـ ـ ــارة �إىل �أن اجلمال ال يوجد داخل
الن�سان وهو لي�س من �صنع موهبة ذاتية على أ
ال�شي ــاء ،ولكن له وجود ًا
ذهن إ
مو�ضوعي ًا� ،إ�ضافة �إىل �أنه يربط اجلمال مبا�رشة بالطبيعة.
ويف ر�أي ديدرو �أن الفن ينكم�ش حتى ي�صبح �صورة منقولة
عن الطبيعة  ،حيث يق ــول عن ف�ضل الفنان املبدع “ اتنكرون عليه جتميله
للطبيعة” �أي �أن الفن يخلق اجلم ـ ـ ــال حيث يرتبط بالطبيعة .ونرى �أن “ ديدرو
“ يط ـ ــرح الكثري من أ
ال�سئلة حيث يت�ساءل� ،أميكن �إدراك اجلمال بالن�سب
املعينة؟ �أعلى العقل يتم االعتماد �أم على العاطفة ؟وهـل غاية الفن نقل الت�صور
طبق أ
ال�صل عن الطبيعة �أم الغاية جتميل الطبيعة؟ وجند �أنه يخ�ضع علم اجلمال
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لوازع أ
الخالق ما دامت الربجوازية ت�صمم على ا�ستخدام الفن ك�سـ ــالح
�ضد النبالء فعلى الفنان �أن يجعل الف�ضائل حمببة والرذيلة منكرة ،و�أن يقوم
باختيـ ـ ــار مو�ضوعات لوحاته لتحريك امل�شاعر وتهذيب الن ـ ــفو�س – وبذلك
ير�ضى الذوق يف حميط الفنون والعقل ويف حميط العلوم.
العجاب بفن ــون
�أما علم اجلمال عند « لي�سينج » «و دينكلمان» فهو نابع من إ
الن�سانية
الغريق ذات الب�ساطة والعظمة الهادئة والنزعة إ
النحت عند إ
والتنا�سق.
ويعترب « ديدرو» ول�سينج رائدي املذهب املبني على مقارنة العمل الفني وبني
الطبيعة.
لقد �أو�ضح الفيل�سوف « كانت» حكمة على قيمة اجلمال حتت عنوان
خلوه من الغر�ض
« حك ـ ـ ـ ــم الذوق » وت�شتمل يف نظره على �أربع �صفات هي « ّ
وعامليته ،وع ــدم احتمال فنائه  ،والت�سليم ألول وهلة ب�أنه مو�ضوع الر�ضا التام
الذي البد منه » وبذلك تولد مذهب من الفن للفن.
ويرى الفيل�سوف “ �شيلر “ �إن الفن ن�شاط تلقائي خال من الغر�ض
الن�سان �أن يحقق التنا�سق الروحي
ومم ـ ــار�سة حرة خال�صة ،وبف�ضله ا�ستطاع إ
وي�سمو �إىل الف�ضيلة.
وبهذا كان” �شيلر” قد �أقام نظرية تثقيفية لعلم اجلمال  ،ويف ذهنه حلم
ب�إن�شاء دولة ت�ستند �إىل العقل والتذوق.
يقرر « :كانت » �أن كل ن�شاط ب�رشي يعتمد على الوعـ ـ ــي الذي يك�شف
عن نف�سه ويدرك �أبديته  .وي�ؤيد هيجل هذا الر�أي ،ويقول عنه« �أنه يرغمنا
على متابعته ،وال يثري فينا �أي معار�ضة »
يقول “ هيجل” الفن يك�شف احلقيقة للوعي يف �أ�شكال حم�سو�سة وهو
الن�سان � ،أي �أنه ان�سجام بني املح�سو�سات واملعن ــويات
حاجـ ـ ـ ـ ـ ــة من حاجات إ
ويف الفن« يــعي الروح نف�سه متخذ ًا من امل�شاعر أ
والحا�سي�س لبا�س ًا» ويقول «
�إذا �أردنا �أن نفهم الف ــن فال بد من �أن نوجه نظرنا �إىل امل�ضمون العام لوعينا»
« فالفن يج�سد الفكرة  ،وع ـ ــلى قدر �سالمة ذلك التج�سيد يكت�سب العمل
الفني جماله» .ويعترب “هيجل” من ال�شباب الذين �أدخلوا �أنف�سهم يف التنقيب
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عن علم اجلمال  ،و�أدخل الفن يف تطـ ـ ـ ـ ــور الدين وو�ضعه بني مرحلة الديانة
الغريقي ظهــرت ال�سيطرة الرومانية
االلهامية ( امل�سيحية) وبعد انحالل الفن إ
وحل القانون حمل الفن .
وبد�أ عهد جديد ّ
ويعترب “هيجل “ هو �أول من قام بتق�سيم الفن �إىل ثالثة ع�صور هي :
( )1ع�رص الرمزية والتي كان ال�رشق قد مهد لها.
الغريقي حيث الفكرة الفنية بحكم
( )2ع�رص الكال�سيكية وهي مرحلة الفن إ
تعبريه ــا الكامل وكان الفن حينذاك يتميز بالتنا�سق والتوافق بني ال�شكل
وامل�ضمون .
( )3وع�رص الرومان�سية �أي مرحلة الفن امل�سيحي �أو الفن الرومان�سي حيث
انقطـ ـ ـ ــع التنا�سق بني ال�شكل وامل�ضمون ،ف�صارت الفكرة حرة ،طاهرة � ،أبدية
 .....و�أ�صب ـ ــح هذا التق�سيم م�ؤلف ًا له عن علم اجلمال ن�رش بعد وفاته .
لقد �أثارت �أفكار « هيجل » عا�صفة من النقد و�صل �إىل درجة �أن علم
ني باالنحالل و�أنه قد ق�ضى على الفن.وانفتحت بعد ذلك �آفاق
اجلم ـ ــال ُم ّ
جديدة كان للف ـ ـ ــن في ـ ـ ــها طابعه الثوري – فظهرت يف رو�سيا جمموعة من
تالمذته �أمثال « في�رش » الذين ع ــادوا �إىل املثالية الذاتية ،فن�شب ال�رصاع يف
ميادين أ
الدب والفل�سفة والفن اجلمـايل  ،وكـ ــان نتاج ذلك �أن اهتم بالواقع
احلقيقي وتخلى عن علم اجلمال الذاتي الذي يهتـم بقي ـ ــمة الفكرة ,فالفن
لي�س ا�ستعرا�ض ًا للفكرة ولكنه انعكا�س للحقيقة وهو ال يول ــد خـ ـ ــارج احلياة
,بل ينبع منها  ,ويبتدع �أ�صدق النماذج لتطويرها  .قال �أحد النـ ـ ــقاد الفال�سفة
«العمل الفني حكم – وهو حتليل للمجتمع ...هو �رصخات أ
المل وترانيـ ـ ــم
الفرحة  ..هو �س�ؤال جديد. ».
�أخذ “ ت�شري ن�شينفك�س” على عاتقه و�ضع نظرية واقعية مادية للفنون.
فكتــب ر�سالة بعنوان “الفن وعالقته باملجتمع” منتقد ًا املثالية الهيجلية التي
“ تر�سم �أبعـ ـ ــاد ًا وهمية يف جليدية خاوية “ وتعاريف “هيجل “ للجــمال والتي
تنـادي ب ـ�أن خيـ ـ ـ ـ ــالنا هو الذي يخلق اجلمال وال وجود للجمال يف عامل الواقع
الن�س ــان عن احلقيقة واحتبا�سه يف عامل م�صنع يفقدانه
وهو ي�ؤكد �أن بعد إ
�صلته باجلمال .فاجلم ـ ــال لي�س من ابتـ ــداع الوهم الفني  ,لكنه انعكا�س ملا
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يف احلقيقة احلية املو�ضوعية في ـ ــقول “ اجلمال هو احلي ــاة ،يــف�رس على نحو
الح�سا�س باجلمال،
مر�ض كما يبدو ,جميع احلاالت التي يجب �أن توقظ فينا إ
ال حني نرى احلياة تتجلى فيه كم ـ ـ ـ ـ ــا ن�سجها ,
فالكائن احلي يبدو لنا جمي ً
ال حينما يذكرنا باحلياة “ وبهذا ف ـ ـ ـ ـ ــهو يطلب �إىل الفن
وال�شيء يبدو جمي ً
الن�سان وينكر كذلك الفن للفن ,وي ـ ـ�ؤكد ر�سالته
االهتــمام بك ـ ــل ما مي�س إ
االيدولوجية والرتبوية واالجتماعية ومل يعزل الفن عن الن�شاط الواقعي بل
ربطه بامل�صلحة العامة واملجال العملي  .فكل مــا ميثل امل�صلحة العامة يف احلياة
هو م�ضم ــون الفن “ .وان اجلمال �أبعد ما يكون عن عـ ــامل اخللود �سواء يف
الح�سا�س باجلمال يختلف بني ع�رص و�آخر
عامل الطبيعة �أو يف عامل الفن بل �أن إ
وطبقة و�آخرى .
�إن الفيل�سوف “ ت�شري ن�شينفك�س” ورغم تطلعه وت�شوقه �إىل احلقيقة
الن�سان ,واحلياة  ,كما يجب �أن تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكون ف�إن هذا ال يكفي لبناء
و�سعـ ـ ـ ـ ــادة إ
مذهب علمي جمايل ،فقد تنبه ب�أن مذهبه اجلمايل هذا يف�سح املجال ملذاهب
ومعتقدات جديدة �أكرث واقعية و�أغنى .
وذلك باعتبار �أن لكل جيل فال�سفته وكتابه الذين يحلمون مب�ستقبل
حتقق في ــها �آماله.فقد كان فكره يتجلى يف جر�أة و�شجاعة نادرين و�سط ظلمات
امرباطورية العبيد احلكم لل�سياط وامل�شانق .
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(  )2-1الفن الت�شكيلي احلديث :
تعترب الفنون احلديثة ذات جذور ممتدة منذ �آالف ال�سنني ,
ولها الكثريمن ال ـ ــرواد املبدعني ال منلك و�سيلة لذكرهم وح�رصهم  ,ولكن
ميكن �أن ن�ؤرخ للفن احلديث بــدء ًا بالقرن التا�سع ع�رش امليالدي حيث ظهرت
االهتمامات بالفنون و�أخذت مدار�سه ت�أخذ م�سمياتها رغم ال�رصاعات والنقد
الذي واجهته بع�ض املدار�س ,خا�صة و�أن رواد االبداع منذ ن�ش�أة الفنون قد
جتاوزهم ه�ؤالء  .ويتجاوز الفرتات الفنيـ ـ ـ ــة ذاتها والتي اعتربها بع�ض النقاد
يف كل مرة هي �آخر ما و�صلت �إليه الفنون الت�شكيـ ــلية � ,أن بع�ض هذه املدار�س
قد عمدت �إىل حترير الفم من الواقعية املو�ضوعية كاملدر�سة االنطبــاعية ملا
هو خيايل وجتريدي  ,ومنها �أي�ض ًا ما كان ت�صوره عار�ض ًا �أو مق�صود ًا منظم ًا
�أو فو�ضوي ـ ًا ولكن ر�سالة هذه الفنون الت�شكيلية ومن خاللها مدار�سها له ـ ــا
ر�سالة �إن�سانية عربت عن اجلمال والقبح مب�ستوى �إبداعي رفيع دون الدخول يف
ال�شارة مكان ال�شيء املعرب عنه نف�سه (
تف ـ ـ ـ ـ ــا�صيل مطلقة تقريب ًا وحلت بذلك إ
كما ذكر جان كا�سو) كمــا �أ�شار “ ماتي�س” ب�أنه مل يعد الت�صوير ليحفل �إطالقا
بالتفا�صيل (احلقرية) فالت�صوير ال�شم�سي ي�ستطيع �أن ي�ؤدي مهمة النقل الرائع،
وااليهام أ
بالبعاد ب�صورة �أ�رسع و�أكمل .
وللفن خ�صائ�ص خا�صة به رغم خروج الفنان عن التفا�صيل والتقاليد
الفنية القدمية والتي مل تعد متثل حاجز ًا يكف عنه ر�ؤيته الذاتية  ,وال تن�س
�أن هذه اخل�صائ�ص متثل �إرثا ثقافي ًا فني ًا ظل يف وجدانه وانطلق منه  ,ويف كل
هذه احلرية انطلق الفنان بعيد ًا عن الواقع املعرب عن ذاتية الفن ف�أ�صبحت
والن�سانية هي امل�سيطرة عليه وعلى �إبداعاته  ,فتعرف
جتاربه اخلا�صة الفنية إ
على �أ�رسار النور واللون وت�أثريات اخلط واحلركة وطريقة تنفيذ هذه أ
الفكار
بالبداع
احلرة  .وبهذا �صار الفن احلديث بعيد ًا عن املحاكاة للواقع مع العناية إ
وبعد �أي�ض ًا عن التعبري عن أ
الغرا�ض الدينية  ,و�أ�صبحت جتارب
واالبتكار ُ ,
الفنان الذاتية اخلا�صة به هي و�ضع االهتمام دون امل�ضمون واملو�ضوع  .كما
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�أن اجلمال يف الواقع املعي�شي بالن�سبة للفنان هو اجلمال الناجت عن تعبريه الفني
وبح�سه وخياله املطلق وابتكارات ذاته كفنان بل ذهب �أي�ض ًا �إىل ا�ستخدام
مواد غريبة ومنوعة كالورق واحلديد واخل�شب والق�ضبان املعدنية ونفايات وبقايا
آ
الالت والعلب وغريها من املواد التي تقع عليها يده .
ومن املالحظات العامة �أن الفن احلديث جاء نتاج ًا الحتدام املناق�شات
واالختالفات الكثرية فكانت الغلبة فيها للذات مما دفع الفنان للتحرر عن
ال�شكل الواقعي واخذ يبتكر �أ�سلوب ًا ومنهج ًا تعبريي ًا باخلطوط ذات العالئق
اللوان ال�سائدة املعروفة يف أ
املبتكرة وجتاوز تركيبات أ
العمال الكال�سيكية ويف
الطبيعة  ,ومع تطرقه ملو�ضوعات جديدة من ن�سج خياله وحتمل �شعوره وفكره
والتي تت�ضح يف املدار�س املختلفة للفن الت�شكيلي .
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( )3-1املدار�س الفنية :
�إن الفنون أ
الكادميية – التي تدر�س يف م�ؤ�س�سات فنية خا�صة بها
– كانت منذ القرن ال�سابع ع�رش امليالدي تدور يف فلك م�ؤ�س�سة �أكادميية،
داخل املدار�س املعنية بالفنون ,حيث �سيطرت القواعد الفنية املدر�سية
الدقيقة عليها  .وذلك منذ ت�أ�سي�س أ
الكادميية الفرن�سية يف العام 1648م ك�أول
�أكادميية يف فرن�سا حتتكر الفنون .ولكن بعد قيام الثورة الفرن�سية انفلت عن
هذه أ
الكادميية هذا االحتكار وال�سيطرة على الفنون فظهر فنانون جدد اجتهوا
بفكرهم �إىل �أعمال فنية ت�أثرت مو�ضوعاتها بفنون �أهل احل�ضارات ال�سابقة ,
كالغريق والرومان  ,وكان يف مقدمتهم الفنان “ديفيد” .كما �أن الفنان”
إ
مترو” يعترب ج�رس ًا �إىل الرومان�سية والتي تعتمد على �أدب القرون الو�سطى ,
وتت�شح بالنزعة العاطفية يف الفن وهناك من الفنانني من حارب العودة بالفن
�إىل القدمي منا .وهم الفنان “ جريكو” الذي ت�أثر بفناين ع�رص النه�ضة  .ومن
الفنانني �أي�ض ًا من ت�أثر بال�شعر يف تلك املرحلة ,كالفنان “ دوالكرو” الذي
�أخذ مو�ضوعاته الفنية من �أ�شعار “ �شك�سيرب” و«بريون» و«دانتي» وانعك�ست
يف �أعماله الفنية  ,وظهر ت�أثره �أي�ض ًا بالفن ال�رشقي بحكم م�شاهداته يف املغرب
العربي .
لقد تبع ه�ؤالء الفنان “ كورو” يف مقدمة الطبيعني ((Naturalism
والفنان “ميليه”( )Milletوالذي كان له أ
الثر القوي يف الفن احلديث ثم
ظهرت النزعة التقريرية والتي جاء بها الفنان « كوربيه » ,وبعد ذلك ظهرت
املدر�سة االنطباعية على يد الفنانني “مانيه” و«دوغا» و «�سيزان » ,ومن هذه
املدر�سة ترعرعت ومنت مدار�س فنية خمتلفة وكان �أولها املدر�سة االنطباعية
املحدثة ومن ا�شهر فنافينها “�سوراه” و “�سينياك” ثم جاءت املدر�سة الوح�شية
التي ب�رش بها “ جوحان” واملدر�سة ال�رسيالية والتي وقف وحمل لواءها الفنان
“ بروتون” .
تلت هذه املدر�سة مدار�س �أخرى كمدر�سة أ
النبياء وزعيمها “ بونارد”
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والذي ت�أثرت” بغوغان “ واملدر�سة امل�ستقبلية يف الفن والتي مهد لها كل من
“دويف “و”ماتي�س “
و”بيكا�سو” حيث ابتعد ه�ؤالء عن الو�ضوح الواقعي لفكر �أقرب من التجريد
�أو الفكرة املجردة  .وجاءت املدر�سة التعبريية يف املانيا بينما اجته الفنانون يف
املك�سيك �إىل الفن الواقعي املوجه بعد الثورة  ,وظلت �أمريكا تلتم�س فنون
االجتاهات أ
الوربية حتى تكون فيها فن غربي �أطل�سي ذو طابع جتريبي .
ومن الوا�ضح �أن الفنانني ظلوا يعملون من خالل �إنتاجهم الفني مت�أثرين
بهذه الطرق أ
وال�ساليب املتعددة دون االلتزام مبدر�سة بعينها مما ي�صعب معه
ت�صنيف ه�ؤالء الفنانني ت�صنيف ًا دقيق ًا وحمدد ًا ألعطاء املثل على هذه االجتاهات
املتعددة .

( )1-3-1املدر�سة االنطباعية :

ات�سمت املدر�سة يف القرن التا�سع ع�رش بثورة �شبابية دعت �إىل
النزعة التحررية وقد اتخذوا من املقاهي املنت�رشة مواقع ملنتدياتهم حيث كان
يجتمع ال�شباب من النا�شئني أ
والدباء وال�شعراء والفنانني مثل “�شارل بودلري
“ و” تيوفيل غوتيه “ واغو�ستان كوربيه” و “ ادوارد مانيه” .وبذلك ظهرت
االجتاهات أ
الدبية والفنية كالرمزية واالنطباعية  .وقد وجدت �أعمال ه�ؤالء
ال�شباب رف�ض ًا من جلان التحكيم املعار�ض الفنية التي كانت تقام �سنوي ًا مما دفعهم
لالجتاه ل�سلطة “ نابليون” الثالث إلقامة معر�ض خا�ص ب�أعمال ه�ؤالء ال�شباب
الفنية  ،وذلك يف عام 1863م وكانت عدد اللوحات الفنية �أربعة �آالف لوحة
و�أطلق النا�س على معر�ضهم هذا (�صالون املرفو�ضني) وقد هاجمت ال�صحافة
العمال املرفو�ضة ومنها ما �أ�صبح من روائع أ
هذه أ
العمال مثل لوحة ( الفتاة
البي�ضاء) للفنان “هوي�سلر” ولوحة (العذراء على الع�شب) للفنان “مانيه”
وا�ستنكر النا�س وجود فتاة عارية �أمام رجلني بكامل لبا�سهما يف هذه اللوحة
المرباطور لو�صفها بالفح�ش  ,بينما لوحظ �أنه اقتنى لوحة عارية متثل
مما دفع إ
فينو�س للفنان “ كابانيل” .لقد ظل ه�ؤالء الفنانون من ال�شباب على حالهم
ثائرين  ,و�أ�صبحت املقاهي موقع ملتقاهم كمقهى “ غريبوا” ومراكز الت�صوير
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مثل �أكادميية “ غلري” و�أكادميية “ �سوي�س”  ف�أقاموا معر�ضهم أ
الول كم�ستقلني
عام 1847م والذي مل ي�ستقبله جمهور النظارة بالرتحاب  ,وهاجمه النقاد
وال�صحفيون و�أطلقوا عليه ا�سم االنطباعني م�ستعريين هذا اال�سم من لوحة
مانيه (انطباع� :رشوق ال�شم�س ).
ويف 1876م �أقام ه�ؤالء االنطباعيون معر�ضهم الثاين دون �أن ي�شارك فيه
الفنان “ �سيزان” ن�سبة للتجريح الذي �أ�صابه من املعر�ض ال�سابق  ,ورغم
ذلك فقد وجد هذا املعر�ض بع�ض املدافعني وتبعه املعر�ض الثالث عام 1877م
يف فندق “دردول” وهو مكان �شهري لبيع التحف الفنية باملزاد العلني وانتهى
املعر�ض بتدخل ال�رشطة لف�ض املتظاهرين -تبعه 1879م معر�ض رابع لقى
ترحاب ًا �أكرب �سلط فيه ال�ضوء على الفنان “رونارد “ بينما �أخفق �سيزان”.
ويف العام 1886م �أقيم املعر�ض الثامن أ
والخري لالنطباعيني ا�شرتك
فيه جميع االنطباعيني ومنهم “بول �سينباك” ( )1935-1863م و”جورج
�سواره()1891-1859م واليه يرجع الف�ضل يف ابتكار �أ�سلوب التنقيط.
وقد خ�ص�صت احلكومة عام 1937م يف باري�س �صالة يف متحف اللوفر
عر�ضت فيها �أعمال االنطباعيني الفنية .
�إن فل�سفة املدر�سة االنطباعية مبنية على رف�ض القانون الو�ضعي والذي
جاء عن ممار�سة أ
العمال الفنية أ
للقلية والبعد عن الزيف بعيد ًا عن التفاعل
مع الهواء الطلق وال�شم�س ومعاجلة ظواهر الطبيعة بالنظرة التحليلية معتمدين
اللوان على انعكا�س الوان الطيف ال�شم�سي على أ
يف �إظهار أ
ال�شياء فنجد �أن
ليوناردو دافين�شي قد قال “ الفن عمل عقلي “ وقول الفنان “ مايكل اجن”
�أننا نر�سم بوا�سطة الدماغ” وهذا ي�ؤكد �أن العمل الفني يعتمد على العالقات
أ
الولية لل�شكل املادي .
تعترب املدر�سة االنطباعية و�سيله اغناء جمايل وك�شف �أو�سع املعاين
الذهنية والعاطفية وهي و�سيلة الفنان للتعبري عن مثله أ
العلى يف اجلمال وجتدر
ال�شارة هنا �إىل �أن االنطباعية ظهرت وك�أنها تعوق الفن عن �إبراز االنفعاالت
إ
والبداعات عند الفنان .
إ
�إن حتليل الطيف ال�شم�سي وتق�سيم أ
اللوان وانعكا�سات ال�ضوء لي�س من
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اكت�شافات االنطباعيني ؛ فقد �سبقهم “ فريونيز” و”دوميه” و “غويا “ وغريهم
 .فقد تو�صل الفنان “دالك�رسوا” �إىل نتائج مهمة يف جمال التقنيات املنف�صلة
عن الواقع  ,ورغم ما ذهب �إليه االنطباعيون من مبد�أ حتليل الطيف ال�شم�سي-
ف�إنهم مل يعنوا بالبعد الثالث يف اللوحة الفنية امل�سطحة  ,ولكنا جند �أن “فان
جوخ” ا�ستعا�ض عن البعد الثالث بالبعد الذاتي  ,وكان الفنانون االنطباعيون
�أكرث قدرة على �إبراز عواطفهم وانفعاالتهم كبعد نف�سي يف �أعمالهم الفنية ومنهم
“ �سيزان “ و “رنوار” و” فان جوخ” و “ غوغان “ مما �أف�سح املجال للفنانني
فيما بعد للتعبري عن ذاتيتهم
مبختلف أ
ال�ساليب .
�إن االنطباعيني قد
عمدوا �إىل تطبيق قواعد
علم ال�ضوء ,معتمدين يف
ذلك على كل العنا�رص
املوجودة يف الطبيعة ,
وانهم ال يعملون على تناول
ر�سم أ
ال�شخا�ص والطبيعة
ال�صامتة  ,ولكنهم بذلك قد
فتحوا املجال �أمام الفنانني يف
حرية اال�ستقالل والتحرير
من الر�ؤية الظاهرية أ
لل�شكال
 ,مع التفكري والتعمق يف
درا�سة �أ�رسار العمل الفني يف
ذاته  ,ودرا�سة �أ�رسار العمل
البداعي ب�صورة عامة .
إ
ال�شكل ( )1-1يو�ضح منوذجا للمدر�سة االنطباعية .
منوذج للمدر�سة االنطباعية
�شكل رقم ( : ) 1-1لوحة ( ال�سيدة -ج�ستان ) للفنان هرني تلوز لوتريك.
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�سبق قيام هذه املدر�سة فني ًا قيام معر�ض يف باري�س احتفاء بذكرى
الفنان “فن�سنت “ فان جوخ “ وذلك يف �سنة 1910م حيث عر�ضت فيه بع�ض
�أعماله ولقد �سخر الفنانون من �أعمال هذا املعر�ض ومنهم “ ماتي�س “ الذي
ولد يف العام 1869م .ت�أثر الفنان “ هرني ماتي�س باالنطباعية  ,وا�شرتك يف
املعر�ض أ
الول للوح�شيني  ,وكان قد �أقام يف املغرب من العام ()1913-1911
م دار�س ًا للفن العربي والذي ت�أثر به من قبل حيث كان يتابع معار�ضه يف
ميونيج عام 1903م ف�أعجب به �إعجاب ًا كبري ًا كما �أنه ت�أثر بالتنقيطية م�ستخدم ًا
اللوان ال�رصيحة  ،أ
أ
وال�شكال املب�سطة  ,ويعترب “ماتي�س” �أ�ستاذ ًا للوح�شيني
وم�ؤ�س�س ًا للت�صوير الذي يعتمد على املتعة الذهنية والب�رصية مع ًا ,و�أظهر مهارة
يف ا�ستخدام  ,أ
اللوان وتناغمها وا�ستخدام التوريق العربي يف معظم �أعماله
الفنية ،مع �إبرازه للذوق العايل يف لوحاته التي متثل الطبيعة ال�صامتة  ,ومن
�أعظم �أعماله الفنية تزيينه للكني�سة “فان�سي “
والفنان الثاين هو “ موري�س دوفالمنيك” الذي ولد يف باري�س عام
1876م وكان عازف ًا للكمان  ,ثم �أ�صبح ر�سام ًا ,وقد ت�أثر بالفنان “ �سيزان”
واندمج يف املدر�سة التعبريية  ,وا�شرتك يف معر�ض الوح�شيني يف باري�س  ,وقد
كان حمب ًا للمو�سيقا واحلياة والطبيعة  ,فر�سم بغريزته  ,وكان لعالقته “بديران
“ و “ ماتي�س “ �أن قوى طابعه الوح�شي يف �أعماله الفنية ,ولكنه اجته يف العام
1905م نحو التعبريية ومتتاز �أعماله أ
باللوان القوية ال�صارمة .
ومن الفنانني العرب الذين ت�أثروا باملدر�سة الوح�شية الفنان “ حممد
ال�سكندرية عام 1887م وكان دار�س ًا للحقوق,
مو�سى ناجي” والذي ولد يف إ
ثم الفنون يف فلورن�سا عام 1910م  ,وقد ت�أثر بالفنان “ كلود منيه” عندما
التقاه يف باري�س عام 1918م وت�أثر باالنطباعية .ويف العام 1931م �أوفد �إىل
بالد احلب�شة وعا�ش جتربة �أثرت �أعماله الفنية �ش�أن الفنانني آ
الخرين كالفنان
“ غوغان” يف تاهيتي ،وتعترب �أعماله هذه �أقرب �إىل �أعمال فناين املدر�سة
الوح�شية من الناحية الفنية  ,وقد تويف عام 1956م.
�أقام الفنانون الذين زاروا معر�ض ذكرى الفنان” فان جوخ” معر�ض ًا �آخر
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لذكرى الفنان “ غوغان “ والذي يتمتع بحرارة أ
اللوان يف �أعماله ,وحلق بذلك
املعر�ض يف عام 1904م عر�ض ألعمال الفنان “ �سيزان”  ,ومعر�ض ألعمال
الفنانني “ ماتي�س “ وديران” ,و”فالمينك”  ,وردو” و”دومي” ,و”ماركيه”
فان دونفن” ,وقد ات�سم هذا العر�ض بغرابة أ
ال�سلوب ف�أطلقت ال�صحافة عليه
ا�سم “قف�ص الوح�ش”
حيث كان هنالك متثال �صغري يف قاعة العر�ض من الربونز �سخر منه ال�صحفي
“فو�سيل” :ويف هذا �إ�شارة لال�ستخفاف ب�أعمال ماتي�س و�أ�صدقائه” .
تعتمد املدر�سة الوح�شية يف �أ�سلوبها على تب�سيط أ
ال�شياء حتى
بالن�سبة إلجناز الفنان الفني وبالتايل يقلل من فهم النا�س لهذه أ
العمال  ,فنجد
�أن الفنان “ماتي�س “ عندما قال  “ :يجب �أن تن�سى ما متثله اللوحة عند النظر
�إليها “ ف�إنه قد و�ضع مبد�أ �سار عليه الفن احلديث على اختالف اجتاهاته..
و�إن كان �أول من فهم هذه العبارة فهم ًا �صحيحا وعميقا هو الفنان “ ماتي�س”:
نف�سه و�أ�صدقا�ؤه .
يدين الوح�شيون للفنانني “�سيزان “و”فان جوخ” وب�صورة �أكرب
للفنان” غوغان” ,وكونوا يف” درد�سن” جماعة �أطلقوا عليها ا�سم “ اجل�رس”
عام 1905م  ,وتهدف �إىل جمع العنا�رص الثورية  ,ومن �أ�شهر ه�ؤالء الفنانني
“ فريتز”و “وكري�شنز” و “ هيكل “ ,حيث كانت مدينة “ درد�سن “باملانيا
تتمتع مبركز معني بالن�سبة للفن وبالتايل تنكر ه�ؤالء يف درد�سن ويف باري�س ملبد�أ
البداع الفني ,وبذلك �صار
املدر�سية يف الفن والتزموا مببد�أ احلرية الكاملة يف إ
الفن �أكرث ارتباط ًا بالو�ضع النف�سي دون ارتباطه بالر�ؤية املجردة وقاموا ببناء
أ
ال�شياء مبرونة وعفوية فبعدوا من القواعد املقيدة م�ستخدمني ح�سهم  ,وكما
يقول “ دويف “ لي�س الفن فكرة – �إنه عمل ويبقي حل معطالت الفنان ذاته
كامن ًا يف علبة أ
اللوان”.
لقد كان الوح�شيون �أكرث ت�صوير ًا للم�شاعر الغريزية يف عملهم الفني
البداعي ,والتي ي�ستمدونها من احلياة وا�ضعني مل�ساتهم ون�شوتهم ب�صفاء
إ
أ
أ
اللوان وبقوة الت�ضاد وعفوية التكوين مت�ثرين باالنطباعيني باجلو املتلوث
وال�ضياء املتهدج و�أ�ضافوا خطوط ًا �إيقاعية باللون املخفف معربين عن ال�شكل
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كالحمر  ,أ
اللوان ال�صافية أ
والنور يف وقت واحد  ,فا�ستخدموا أ
والزرق ,
أ
والخ�رض ,والبنف�سجي ,والربتقايل  ,وقد ات�سمت �أعمال املدر�سة �أي�ض ًا بتناغم
الت�ضاد يف أ
باليقاع
اللوان �إىل �أق�صى درجة ممكنة  ,وجاء اهتمامهم �أي�ض ًا إ
وتدقيق أ
اللوان  ,ويلي كل ذلك االهتمام باملنظور مما ي�ستوجب اتقان ًا ومهارة
ال�شياء ,وبذلك غري الوح�شيون أ
عاليتني و�إح�سا�س ًا عميق ًا بتكوين أ
ال�شياء,
باللوان أ
ومل يعودوا يرتبطون أ
وال�شكال الواقعية م�ستفيدين من �رضورة مراعاة
قواعد ومتطلبات العمل الفني ,وم�ستفيدين �أي�ض ًا من ت�شعبات أ
الراب�سك
الوح�شية يف عفوية تعبري ًا عن انطباعيتهم اللونية .
ال�شكالن ( )2-1و ( )3-1يو�ضحان منوذجني من ر�سومات املدر�سة
الوح�شية
مناذج للمدر�سة الوح�شية

�شكل (( : )2-1النكبة)
لوحات بول غرياغو�سيان.

�شكل رقم (: )3-1
احلزم اخل�رضاء.
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ات�سمت املدر�سة الوح�شية يف الفرتة الالحقة ومنذ قيامها بحالة
من اجلدل بني طريف الفكر فيها .الطرف الذي ميثل عامل اللون املعرب عن
ال�سطح اجلميل  ,والطرف الذي ميثل عامل اخلط املعرب عن احلجم البارز  ,وقد
�ساعد هذا اجلدل على انتهاء الوح�شية والتي مل مي�ض على �إن�شائها منذ �إقامة
معر�ضهم أ
الول عام 1905م �أكرث من خم�س �سنوات  ,وا�ستمر اخلط املعرب عن
احلجم والذي حمل لواءه الفنان “ براك ثم “ديران “                  
ومعهم “بيكا�سو” فعملوا جميع ًا على احياء هذه احلركة النا�شئة اجلديدة
للج�سام مع أ
وتنميتها فقد ربط “ براك “بني ال�شكل البلوري أ
الول أ
العمال
الفنية ل�سيزان فوجد فيها تطابق ًا مع فكرة التبلور والتي تظهر ال�صورة فيها ذات
ميل لتحريف العالقات املعمارية
�أ�ضالع وزوايا و�سطوح و�إن كان”�س5يزان” �أ ّ
يف فنه على عك�س جماعة احلجم والتبلور التي �أرادت �أن تتجاوز “�سيزان
“للو�صول ل�شكل اللوحة الداخلي .
�إن جماعة التبلور ه�ؤالء قد اهتموا ب�أ�سلوب الفنان “ �سوراه” ومبادئه
يف �أ�سلوبهم وجتاربه اجلديدة  ,وقد ظهر لهم وخا�صة الفنان “بيكا�سو” ب�أن
وال�ضالع امل�ستقيمة احلادة هي من العنا�رص الطبيعية أ
امل�سطحات أ
ال�سا�سية
لل�شكل .
فقد �أطلق “فوبيل” على معر�ض “ براك” أ
الول الذي �أقامه عام
ال�سلوبي التكعيبي أ
1908م أ
المر الذي مل ي�ستح�سنه كل من “ براك “ وال
“بيكا�سو” فالتقى الفنانان على حتقيق هذا أ
ال�سلوب ,وان�ضم �إليهم عدد �آخر
من الفنانني  .لقد مرت املدر�سة التكعيبية مبراحل ثالث هي :
املرحلة التحليلية  ,واملرحلة الرتكيبية ,ومرحلة التل�صيق ,وظهرت فيها
وتفرعت عنها �أ�ساليب �أخرى كالعلمية عند “براك” و” بيكا�سو “ واملو�سيقية
عند “ دولوين” والتجريدية عند “فوندريان “.
لقد نادى براك ب�أن التكعيبية ت�ستند على �أن القاعدة ت�صحح
االنفعال أ
وال�سلوب �أي �أن القاعدة �سابقة لالنفعال  ,و�أن معاجلة ال�شكل �أهم
الح�سا�س الطليق ,لذلك جاء اهتمام التكعيبني بالبناء
من اال�ستجابة �إىل إ
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الهند�سي املعماري و�أهملوا اللون وال�صيغ اجلمالية .
�إن املرحلة التحليلية قد بد�أت منذ العام 1909م وتقوم الفكرة فيها
على جتزئة أ
الج�سام �إىل مكعبات جتمع من �أ�شكال  .ويف خطوة �أخرى ان�رصف
لليهام
“بيكا�سو” و”براك “ملعاجلة هذه املكعبات عن طريق التالعب بالظالل إ
باحلركة وحتى يظهر اجل�سم الهند�سي وك�أنك تنظر �إليه من عدة زوايا خمتلفة
اللوان احلية مكتفي ًا أ
� .إن االهتمام بال�شكل دفع الفنان لالن�رصاف عن أ
باللوان
وال�سود  ,أ
احليادية كالرمادي  ,أ
والخ�رض وا�صبح ال�شكل يري من كافة الزوايا
يف وقت واحد .فجاء تعبري الفنان عن ال�شكل بب�ساطة تت�سم بطفولة الر�سم
وبدائيته .
�أما املرحلة الثانية وهي املرحلة الرتكيبية  ,فقد جاءت كردود �أفعال من
املرحلة أ
الوىل لتنقذ ال�شكل من التجزئة وتنه�ض به عن طريق �إبراز خ�صائ�صه
يف تكوينات هند�سية  ,على �أن هذا املنحى قد ظهر ب�صورة �أو�سع يف �أعمال
“براك “ فيظن الناظر �إىل العمل الفني ب�أنه يرى جزء ًا من �صحيفة يومية �أو
قطعة من اخل�شب معلقة على اللوحة ،كما قام با�ستخدام قطع قما�شية �أو
خ�شبية �أو حديدية وعلب الكربيت وق�صا�صات اجلرائد وك�أنها من متممات
اللوحة الفنية  ,وقد هدف التكعيبيون من ذلك �إىل رفع �ش�أن أ
ال�شياء الرخي�صة
بت�أثري العمل الفني املبدع .
تفرع الفن الت�شكيلي التكعيبي بعد مرحلة التل�صيق « الكوالج» �إىل
عدة اجتاهات حيث اجته «بيكا�سو» مع ابتكاراته املتعددة واملختلفة حمافظ ًا على
ال�شكل التجريدي كما �أن «براك « عمد �إىل التجريد امل�سطح  ,وتعمق جوان
ال أ
اللوان وحمافظ ًا على القيمة اجلمالية يف
غري « بالتكعيبية ال�شكلية م�ستعم ً
ال�صورة بينما ذهب « دلوين» �إىل �أ�سلوب �شاعري مو�سيقي فبدت أ
ال�شكال
الفنية يف �صورة م�سطحات ملونة زاهية تت�سم بالطابع التجريدي  ,بينما كان
ا�ستخدامه أ
لللوان ميثل انعكا�سات االنفعاالت احلرة دون اال�ستناد �إىل قانون
�أو قاعدة بعينها مما اك�سبها خا�صية ا�شبه باملو�سيقا و�سميت هذه الطريقة با�سم
االورفية عند افتتاح ال�شاعر» غيوم» يف برلني معر�ض ًا للفنان دلوين» .
�إن التكعيبية قد امتد �أثرها على الفنون أ
كالعالنات
الخرى إ
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الواين أ
وفن العمارة و�صناعة أ
والدوات وزخارف املن�سوجات واحللي  ,وهذا
أ
الثر �ساعد على تطور الفن التطبيقي يف القرن الع�رشين �إ�ضافة �إىل �أثر الفن
التجريدي بعد ذلك  .وقد تفرع عن التكعيبية مذهبان هامان هما البنائية
والتوفيقية .
فالطريقة البنائية هي جواب للتعبريية والتكعيبية بوقت واحد حيث
تطالب الفنان مبو�ضوعية �صارمة  ,التقيد ب�شكل اللون ولي�س اخل�ضوع للحقيقية
الواقعية م�ستفيدا ً من خلقه للحجوم املختلفة من مكعبات  ,وا�سطوانات
وال�صفر أ
الزرق أ
ال�سا�سية منها « أ
اللوان أ
,وكرات مع ا�ستخدام أ
والحمر».
وبذلك عمل ه�ؤالء على ابتداع �أ�سلوب جديد فادخلوا يف الت�صوير مفهوم ًا
جديد ًا للجمال وبذلك ات�سمت �أعمالهم الفنية بطريقة مو�ضوعية ذات معنى
اجتماعي .
�أما التوفيقية فهي م�أخوذة من الطريقة البنائية حمل لواءها» ماليفيت�ش»
وهي ت�ستند �إىل �أ�سا�س علمي وعقلي خا�صة و�أنها تعالج �سحر قوانني اخلط
واللون واالهتمام م�شاكل البعد واملادة �إ�ضافة �إىل اجتاه هذه املدر�سة التوفيقية
�إىل التجريد.
ب�صورة �أكرث تركيب ًا من االجتاه التجريدي البحت مما يجعل لل�شكل رمز ًا ال
مادي ًا.
ال�شكل رقم (  )4-1يو�ضح منوذج ًا للمدر�سة التكعيبية .
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�شكل ( :)4-1املر�أة الباكية ( )44.5 54rمقتنيات متحف تيت – لندن .

( )4-3-1املدر�سة امل�ستقبلية :

ولدت احلركة امل�ستقبلية يف ميالنو ثم انتقلت �إىل باري�س عام 1909م
وكانت موازية للحركة التكعيبية وقد �سيطرت على ايطاليا  ،وجزء من �أوروبا
الغربية وهي حركة �سيا�سية واجتماعية وفل�سفية وفنية تهدف �إىل الوقوف �ضد
املا�ضي لذلك �سميت « �ضد املا�ضي ».
جاء يف بيان هذه املدر�سة “ �إن اجلمال يورث احلرب  ,و�أن جميع أ
ال�شعار
حتر�ض على اخل�صام واال�صطدام وعلى القتل والثورة  ,وبهذا تنق�ص الروح
للن�سان “ ويف هذا �إ�شارة لكرة اجلمال
الع�سكرية من �أهمية الف�ضائل العالية إ
الكال�سيكي  ,ودعوة لهدم املدن أ
الثرية و�إ�شعال النار يف املتاحف واملكتبات ,
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وطالب البيان �أي�ض ًا بطرح العقالنية والفل�سفية املدر�سية من العمل الفني.
�إن فناين هذه املدر�سة قد �أنكروا جمال املر�أة العارية وا�ستعا�ضوا عنه
بجمالية أ
والن�سان العامل
ال�شكال امل�صورة  ,فجاء االهتمام بدرا�سة احلياة إ
فيها يف زمن �أ�صبحت ت�سود فيه تقنيات حديثة مع �رسعة العمل الفني حيث
قال “مارتني” �« :أن �سيارة �سباق �أجمل من ربه ن�رص �ساموترا�س » �إ�شارة
لتمثال �صنع  305قبل ميالد امل�سيح مبتحف اللوفر حالي ًا.
لقد نبذ �أ�صحاب املدر�سة امل�ستقبلية جميع �أ�ساليب املا�ضي مبا يف ذلك
�أ�سلوب املدر�سة التكعيبية  ,فجاءت �أعمالهم الفنية يف جمال الر�سم والنحت
معتمدة على �أ�سا�سني حركيني  ,حركة أ
الج�سام يف الف�ضاء  ,وحركة الروح
يف اجل�سد حتى ميكن للم�شاهد الولوج �إىل �أعماق اللوحة كي يعطيه املعنى
الفيزيائي للحركتني  ,كما �أنهم جل�أوا �إىل ا�صطناع الرتكيب الب�رصي الذي
تو�صلوا �إليه والذي يعتمد على ظواهر الر�ؤية امل�ستخل�صة من جهاز الت�صوير
وال�سينما  ,فم�ساحات �شدة اللون واخلطوط تخلق االنطباع ال�سينما �سكوبي
بحلولها مو�ضع التعبري عن الليونة والطاقة احلركية ,وجاء تعبري الفنان امل�ستقبلي
عن احلقيقة املتغرية بالتجزئة لل�شكل �إىل ماليني النقاط واخلطوط أ
واللوان .
يقول “بوت�شيوين” �إن امل�ستقبلية تت�ضمن ثالثة عنا�رص جديدة :
ال�شياء التي يجب �أال تذوب يف ح�ساب أ
( )1حجم أ
ال�سلوب التعبريي.
( )2خط احلركة الذي يجب �أن يعزز الر�سم .
( )3الو�سط املحرك لل�شعور وخط القوة  ,وهو يقابل االنطالق احليوي
الذي جاء به “برغ�سون”.
�إن املدر�سة امل�ستقبلية خارج �إيطاليا مل تلق الت�أثري املطلق  ,وجاء �أثرها
علي فناين �أوروبا الغربية �ضعيف ًا  ,ولكنها �أثرت ت�أثري ًا ب�سيط ًا على املدر�سة
التعبريية واملذهب احلقيقي يف بدايات ظهوره  ,و�إن جاء �أثر هذه املدر�سة
فكري ًا ولي�س ت�أثري ًا تطبيقي ًا  .ومل يكتب للم�ستقبلية عمر طويل  ,وتركها فنانها
أ
الول” بوت�شيوين “  بعد �سبع �سنوات من ت�أ�سي�سها  ,ولكن تبناها الفنان
“كارلوكارا” الذي ولد يف كارينيتو بايطاليا عام 1881م وهو من موقعي البيان
امل�ستقبلي للمدر�سة وهو من الفنانني الذين مار�سوا التنقيطية  ,وقد �سعى
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�أن يوفق بني اندفاعية امل�ستقبلية و�سكونية املدر�سة التكعيبية ,و�أوجد �أ�سلوب ًا
تزيني ًا ذا طابع تكعيبي يلتقي بالكال�سيكية املحدثة .
ويف احلرب العاملية أ
الوىل 1914م انتهت املدر�سة امل�ستقبلية رغم
عمقها الثقايف العميق الوا�سع  ,وكرد فعل لذلك ظهر الفن امليتافيزيائي وجاء
به “جيورجيو” دي كريبو” ومن جاء بعده من الفنانني االيطاليني واملنف�صلني
من املدر�سة امل�ستقبلية (كارا -موراندي� -سيفرييني – وغريهم ) وقد القت
هذه املدر�سة انت�شار ًا وا�سع ًا بني العام 1917-1910م حتى ق�ضى عليها زعيمها
وم�ؤ�س�سها “ دي كريكو” والذي �أوجد طريقة ادخال �صور الطبيعة ور�سوم
أ
البنية مع الطبيعة ال�صامتة مبين ًا املالمح منعزلة واحلياة مقفرة يف �ساحة وا�سعة
خالية  ,م�ستخدم ًا أ
اللوان ال�ساطعة بعيد ًا عن مفهوم جديد للر�ؤية  ,و�صور
�أي�ض ًا متاثيل خمتلفة مع عرائ�س ال�شعر القلقات �إىل جانب �أبطال �أثريني �ضمن
م�شاهد م�ضطربة ومتناق�ضة  ,حمو ًال ذلك �إىل رموز م�شاهد فل�سفية غربية ومل
ي�ستطيع �أ�صدقا�ؤه جتاوز غمو�ض �شاعريته
و�أ�سلوبه وعمق �ألوانه وبريقها .
ولهذا ف�إن املدر�سة امليتافيزيائية كانت
متثل دعوة غام�ضة متفردة يف نوعها ومل
جتد ال�شهرة وال�سمعة �ضمن االجتاهات
الفنية أ
الخرى  ,ومل يتم لها االختالط
باملدر�سة ال�رسيالية ألنها كانت حركة
فنية لها خ�صو�صياتها.
ال�شكل ( )5-1ميثل:
منوذج ًا للمدر�سة امل�ستقبلية .

( )5- 3-1املدر�سة التعبريية :

تعترب املدر�سة التعبريية من �أهم املدار�س التي وجدت اهتمام ًا كبري ًا
من بني أ
الو�ساط الفنية وهي �أكرث من �أن تكون جمرد �أ�سلوب فني  ,بل هي
الن�سان على الطبيعة
مفهوم �شامل وعميق للحياة وللعامل  ,وتعترب �أي�ض ًا �إ�سقاط إ
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أ
الن�سان نف�سه  ...لقد قال بيكا�سو مرة  « :يتملكني
والحداث ,وعلى إ
العجب عندما نر�سم أ
ال�شياء التي نراها نف�سها دون �أن نعرفها ».
بالرغم من �أن مدر�ستي التكعيبيني وامل�ستقبليني ا�ستطاعتا حتويل
النظر عن احلقيقية ,ف�إن التعبرييني �أغلقوا �أعينهم عن كل ما ت�شاهده العني ،
وي�صورون من بنِات �أفكارهم ،ويعربون عن امل�شاعر ب�أ�شكال �شيئية �أهم كثري ًا
من التعبري عن أ
ال�شياء ذاتها  .فحالة الفنان النف�سية ت�ضيع باالنطباع الب�رصي
املجرد .ولكن ر�ؤية الفنان وب�صريته و�إح�سا�سه يعيد خلق احلالة الوجدانية
ب�صورة �أبعد ما تكون عن ظل الطريقة والقاعدة  .ومهما يكن مو�ضوع اللوحة
منظر ًا طبيعي ًا �أم وجه ًا �أم طبيعة �صامتة  ,ف�إن اهتمام الفنان يكون العمل الفني
الذي يحمله يف طياته وجه و�ضمري الفنان نف�سه  .يقول “ �شاغال “� :إنني
�أعني �أو ًال باملجال النف�سي  ,ولكن الفنانني آ
الخرين يخلقون� -أ�شياء – ألنهم
يقفون �أمام الطبيعة �أما �أنا فاقف �أمام نف�سي ».
لقد تنوعت �أ�ساليب املدر�سة التعبريية حتى �صار عدد ه�ؤالء الفنانني
يفوق عدد املو�ضوعات الفنية املطروقة  ,وهذا ي�ؤكد ازدياد عددية ع�ضوية
هذه املدر�سة  .بالرغم من ذلك ف�إنهم ال تربطهم �أو تخ�ضعهم عقيدة م�شرتكة
مما �أعطى لهذه املدر�سة وحدة عجيبة من�ساقني وراء اندفاعاتهم الغريزية القوية
 ,ودر�سوا م�شاكل النف�س و�أ�رسارها وفهموا الطبيعة وفهموا الطبيعة واحلياة
على �أنها تخ�ضع لقوة طائ�شة فاجعة يف �أغلب أ
الحيان  ,و�أن الفن التعبريي
هو فن مبا�رش عقدي وعاطفي و�إن كان ال يخلو �أحيان ًا من الت�أزم  ,ألنه يعرب
عن وجدان الفنان� .إن اخلط عند التعبرييني يخ�ضع النفعاالتهم الذاتية ,فمرة
جتده ميتد وينك�رس ب�صورة تائهة  ,هادئة �أو مرحة  ,وتظهر أ
اللوان معربة عن
احلاالت النف�سية للفنان أ
كال�سود العميق  ,والرمادي ,وتتقاطع معه وبال �أية
مقدمات خطوط بنف�سجية نا�صعة � ,أو خ�رضاء � ,أو حمرا� ,أو زرقاء � ,أو
برتقالية يف ت�ضاد جزئي .
�إن املدر�سة التعبريية مبا فيها من ت�أثر باملدار�س التي �سبقتها يف �أوربا
كاملانيا والنم�سا وهولندا وفنلندا ورو�سيا وا�سكندنافيا ورو�سيا  ,امتدت ب�رسعة
�إىل جميع �أنحاء �أوروبا حتى املك�سيك والواليات املتحدة والربازيل و�صارت
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خليط ًا نف�سيا من هذه ال�شعوب �إال �أن أ
الملان قد حدوا من تطور التعبريية ,
عك�س �أوربا الالتينية التي طورتها من �صيغة اال�ضطراب �إىل و�سيلة كا�شفة
للجمال .وجتلت املدر�سة التعبريية عند “ نولد” وغريه حيث قال �:ألي�ست
كاللوان  ,أ
وال�صوات أ
كال�صوات ,أ
الحالم أ
أ
واللوان كاملو�سيقا؟ �أنني ال
اع�شق مو�سيقا أ
اللوان .”.....
وبالرغم من �أن هنالك عقو ًال متبحرة قد وقفت خلف هذه املدر�سة
التعبريية ف�إنها قد بقت كظاهرة ذات حيوية بدائية و�أكرب مظاهرة �إبداعية للروح
البداع ,وهي يف حتدي ما يجد من
الن�سانية يقول كوكو�شكا “ �إن م�شكلة إ
إ
الن�سان”.
الن�سان وبالتايل يف حترير إ
فكر إ
وكما يقول « مارك » �أن التقاليد جميلة  ,بال �شك ولكن ما هو �أجمل
�أن تخلق تقليد ًا جديد ًا � ,إذ من العبث �أن نعي�ش على وترية واحدة .
جاءت والدة املدر�سة التعبريية منذ بداية القرن الع�رشين يف املانيا
حيث احلياة العارمة وكان روادها “ فان جوخ” البولندي و “مونخ” الرنويجي
و « كوكو�شكا » النم�ساوي و«كاندن�سكي» الرو�سي و « ان�سور » البلجيكي .يف
العام 1905م ت�أ�س�ست جماعة اجل�رس يف در�سدن” ومن �أ�شهر م�ؤ�س�سيها « تولد
اللوان ال�صارخة وحتريف أ
» وما مييز هذه اجلماعة ا�ستعمال أ
ال�شكال بدافع
التعبري القوي  .ويف ميونيخ ت�أ�س�ست جماعة الفار�س أ
الزرق  ,وا�ستوحى
اال�سم من لوحة مل�ؤ�س�س اجلماعة “ كاندن�سكي” وا�شرتك معه “فرانزمارك
“ ثم “ بوكلي”  ,كان يجمعهم غر�ض التعريف بالتعبريية ومتكنوا من جعلها
�أقوى احلركات الفنية يف املانيا ,وهدفهم �أي�ض ًا كما ذكر يف كتاب « الروحية
يف الفن « �إىل التعبري عن الرغبات الباطنية بالطريقة أ
وال�سلوب الذي ترتئيه
هذه الرغبات ومبوت” مارك وان�ضمام “كاند�سكي” و« بول كلي » �إىل جماعة
الباهاو�س انفرط عقد هذه اجلماعة يف عام 1914م وكان هدف جماعة الباوهاو�س
التي �أ�س�سها املهند�س “ والرتغوبيو�س” مبدينة وامير باملانيا عام 1919م توحيد
الفنون الت�شكيلية مع الفنون التطبيقية وفن العمارة  .وبانتقال الباهاو�س �إىل
�أمريكيا عام 1938م ف�إن التعبريية قد تفرق فنانوها كل يف اجتاه خا�ص  ,ورغم
ذلك قد تفرعت عنها مدار�س جديدة  ,كاملدر�سة احلقيقية والواقعية ال�سحرية

22

الفنون والت�صميم

 .أ
فالوىل تبناها ال�شباب من التعبرييني فعاجلوا ال�صور ب�أ�سلوب مغاير عن
�أ�سلوب من �سبقهم ومن الذين ابتعدوا عن الت�أثري ال�سيا�سي من رفاقهم ,
فجاءت �أعمالهم نقدية الذعة يف الوقت الذي كان فيه �سلفهم من م�ؤ�س�سي
مدر�سة احلقيقة التي كانت رد فعل قوي ًا للطريقة الواقعية  ,ومن املالحظ
�أن احلقيقيني كانوا ملتزمني بنف�س اخلطوط أ
واللوان اخلا�صة بالتعبرييني ,
ولكنهم حادوا عن الطريق ونادوا ب�أن يخدم الفن فكرة معينة  ,ولي�س من
�أهداف الفن خدمة اجلمال بل هناك �أغرا�ض فكرية واجتماعية �أكرث �أهمية
من اجلمال يف ذاته ,وكان هذا �أول نداء ودعوة من “غروز” و�أ�صدقائه لطريق
الفن امللتزم  ,والذي ا�صبح فيما بعد طريق ًا جاف ًا وبارد ًا  ,لهذا ظهرت طريقة
�أخرى هي الواقعية ال�سحرية ,وهي مو�ضوعية متام ًا وتخ�ضع للطبيعة وحدها
دون االنفعاالت الذاتية  ,وكل مو�ضوعاتها م�ستمدة من احلياة اليومية حتى
حني حماولة �إبرازها العوامل الذاتية  ,وب�شيء من احلذر مع ا�ستخدام اخلطوط
القليلة أ
وباللوان املقيدة النا�صعة  ,ولي�س هناك �شبه بينهم وبني الطبيعيني من
االهتمام باحلقيقة واحرتام احلياة وهم بذلك �أقرب �إىل الكال�سيكية اجلديدة
دون تحَ ٌَّم ِل طابع رد فعل .
ب�صورة موازية للواقعية ال�سحرية ظهرت طريقة جديدة يف التعبريية
�سميت «بالطريقة البنائية » ومن �أهم روادها الفنان « �شلمر» والفنان ال�شاب
« بوم�سرت ».وميكن القول بان التعبريية مل تقف �شهرتها وانت�شارها عند �شمال
�أوروبا فح�سب بل جتاوزت ذلك �إىل رو�سيا وبلجيكيا  ,ويف فرن�سا جند �أثرها
الوا�ضح يف �أعمال جرييكو”و”دوالكروا “ ثم “دومية” و�أخري ًا “ لوترك” و”
�سيزان “ و “روو” و “غورغ “و”�شيم �سوتني “و”رو�سو” و”بيكا�سو يف لوحته
غرونيكا  .ويف �أمريكا يعترب “ بوللوك “ من الفنانيني التجريديني التعبرييني ,
�أما مودلياين” فكان حمافظ ًا على طابعه التعبريي رغم وجوده يف باري�س .
ال�شكالن ( )6-1و ( )7-1ميثالن منوذجيني من �أعمال فناين املدر�سة
التعبريية.
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�شكل((: )6-1ليلة مر�صعة بالنجوم) للفنان فان جوخ .

�شكل(: )7-1اعدام  -الثالث من مايو  1818للفنان فران�سل�سكو
جوزيه.
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ظهرت املدر�سة الدادية عام 1917م كنتاج وردة فعل احلرب العاملية
أ
الوىل وما �سببته من م�آ�سي وم�شاكل اجتماعية �إت�سم فيها ال�شباب بالالمباالة
خا�صة الفنانني منهم  ,وهم �أ�صحاب احل�س والتجربة فتوحدوا حتت راية �شعار
الدادا .ومعناها احل�صان اخل�شبي الذي يلعب به أ
الطفال� ,إ�شارة �إىل احلركة
العبثية  ,وقد برز هذا اال�سم عفوي ًا نتيجة لفتح �أحد ه�ؤالء ال�شباب القامو�س
فوقعت يده على هذا اال�سم  ,ومن هنا الزمتهم هذه الت�سمية ,وكانت غاية
ه�ؤالء الفنانني من ال�شباب ت�أكيد الفراغ الذي يعي�شونه والعبث  ,وذلك ببذر
بذور الفو�ضى .ويف اعتقادهم �أن ال معنى ألي �شيء واملعنى للفن ذاته .وقد
كانت أ
العمال الفنية لكل من �أدب “ماالرميه” و�صور “بيكا�سو املل�صقة “
الكوالج” واالجتاه احلقيقي أ
الملاين  ,و�صور “كريكو” من متممات االجتاه
الفو�ضي عند ه�ؤالء ال�شباب يف كل من فرن�سا و�سوي�رسا والواليات املتحدة
 ,وبذلك �أ�صبحت فرن�سا منذ ذلك الوقت مركز ًا ن�شط ًا لن�شاط الداديني ,
وح�سب ر�أيهم فقد عقدوا فيما بينهم اتفاق ًا �ضد أ
الخالق والفل�سفة والدين
وجميع القيم الفا�سدة والتي تعطل احلرية ،فعمدوا �إىل حترير الت�صوير من كل
القيود  ,وال�شعر من قيود الكلمة  ,فقال مار�سيل دو�شان  “ :لقد م�ضى عهد
ت�صوير أ
ال�شياء ذاتها فمن ي�ستطيع ت�صوير م�ضخة �أف�ضل من امل�ضخة ذاتها” كما
�أن التعبري عن اجلمال عندهم ي�أتي عفو ًا وبال تكليف  ,ويعترب فنانو املدر�سة
الدادية من امل�شاك�سني واملناه�ضني لكل �شيء م�ستقيم حتى ولو كان هذا
ال�شيء الفنان نف�سه فهو يقاوم ذاته لكي يعيد تركيبها كما يريد هو .
تخلى الفنان “ مار�سيل دو�شان “ عن التكعيبية بعد حرب 1914م ليخلق
�أعما ًال فنية هي من �صميم انتاج الدادا املناه�ضة للفن والعلم  ,فخلط العنا�رص
الع�ضوية بالعنا�رص آ
اللية معتمد ًا على حرية فكرة املو�ضوع  ,وات�سم يف بع�ض
أ
الحيان باالندفاعية كامل�ستقبليني و�سكوني ًا �أحيان ًا كالتكعيبيني  ,وقد كانت
التكعيبية تقدم طرق التل�صيق “ الكوالج” �أمنوذج ًا من أ
العمال الفنية قريبة
من �أعمال الداديني .
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مناذج للمدر�ستني الدادية وال�سريالية

�شكل (: )8-1
دايل الذكرى الدبقة .

ال�شكل (: )9-1
(قرن اللبياه) �إبداع �سلفادور دايل.

ال�شكل (: )10-1
الغجرية أ
وال�سد
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امتد �أثر الدايني من �سوي�رسا �إىل املانيا ثم باري�س  ,فالتقطا أ
الدباء والكتاب �أي�ض ًا
حيث بلغت اوجها يف عام 1922م  ,حيث �أقيم يف باري�س معر�ض �ضم لوحات
دادية وعزفت فيه مو�سيقا فو�ضوية  ,وكان طابع املعر�ض الهرج والعربدة,
والقيت فيه الق�صائد واخلطب  ,وعر�ضت يف هذا املعر�ض �صورة للموناليزا
اجنزها الفنان “دو�شان” ,وقد �صور املوناليزا ب�شارب فوق �شفتها العليا .
يف العام 1922م �أقيم معر�ض �آخر للداديني ثم ظهر خالف ونزاع بني “ نزار
الخري وانتهى أ
الملاين و” برثون”  الفرن�سي  ,انت�رص فيه أ
أ
المر بقيادة احلركة
الداديية نحو ال�رسيالية .

( )7-3-1املدر�سة ال�سريالية :

باليجابية وحاول ال�رسياليون ملء
امتاز طريق ال�رسيالية إ
الفراغ الذي خلقه الداديون عن طريق البحث عن الظواهر بالو�سائل العلمية
واحلد�سية وبذلك تو�صلوا �إىل طريقة جديدة �سماها “ابو للينري” “ �رسيالية
“ وقد توىل �صياغة البيان امل�ستقبلي ال�شاعر “اندرة برنون” ووقعه الوارد و
“و�أراغون وهو عبارة عن حرب �ضد القوانني واالتفاقات التي كانت تخنق
الوامر أ
الن�سان  ,وكان عليهم التخل�ص من رقابة العقل وجميع أ
الخالقية
فكر إ
والدينية واجلمالية متجهني �إىل غمو�ض اخليال و�سحر احللم البعيد  ,ووراء كل
ذلك تختفي حلول جميع امل�شاكل وعلى الفو�ضى التي �سريت الدادية .
�إن ال�رسيالية �سعت عن طريق العمل امل�شرتك لتحقيق ثورتها  ,وقد
�أدى ف�شلهم ال�سيا�سي لتحويل اهتمامهم نحو العلم  ,وال�شعر  ,والت�صوير
وال�سينما  .ففي الربع الثاين من القرن الع�رشين ت�أثر الت�صوير بالتفكري
ال�سرييايل ,وقد �أبدع الفنانون وكانت �أكرث أ
العمال م�صحوبة بالتطرف ك�أعمال
الفنان “ كلي”  و” مارك “ ,وبيكا�سو “ وبهذا تخل�صت ال�رسيالية عن التقنية
ال�س�س أ
الت�صويرية الرتكازها على �أ�سا�س نف�سي دون غريه من أ
الخرى مع �أنها
ال ت�ؤمن مببد�أ الفن للفن  ,ولكنها تف�ضل االعتماد امل�ضمون على ال�شكل رغم
الوليني عن آ
اختالف �أ�سلوب أ
الخرين  ,ويعترب الفنان “�سلفادور دايل “ من
�أ�شهر فناين املدر�سة ال�رسيالية وقد انتهج لنف�سه �أ�سلوب ًا خا�ص ًا عمل فيه على
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�إ�سقاط الوهم واخليال على الواقع واحلوادث اخلارجية  ,وبهذا ف�رس “ �سلفادور
دايل”متيع ال�ساعات يف لوحته الفنية .وي�أتي الفنان “ ماك�س ار�سنت”  ,وقد
جاء ب�أ�سلوب احلك على الورقة املو�ضوعة على اللوح املعدين بعد و�ضع اللون
�أو القلم على �سطحه فتنطبع ال�صورة على الورقة .
�إن أ
العمال الفنية للمدر�سة ال�رسيالية تتمثل يف نوعني � ,أما ذات �أ�شكال
واقعية �ضمن مو�ضوع غري واقعي  ,و�إما �أ�شكال جتريدية غري واقعية من�سجمة
مع العقل الباطن واخليال  .ومن املالحظ �أن ال�رسيالية قد متت بفعل بع�ض
النا�شئة بعد احلرب العاملية الثانية متجهني ب�شعورهم بالقلق �إىل البحث
عن أ
ال�شياء العنيفة والقريبة وعن الرمزية غري التمثيلية وال�صوفية البدائية
�أو الواقعية اجلديدة.وتعترب ال�رسيالية من �أهم احلركات الفنية بعد املدر�سة
التكعيبية حيث �إنداحت �أفكارها و�أ�ساليبها �إىل جميع �أنحاء العامل ما بني عام
1939-1924م طائفة بالفن �إىل جانب النف�س آ
الخرى وهو الال�شعور .

( )8-3-1املدر�سة التجريدية :

ال�شارة �إليها اكت�سبت
من املالحظ �أن املدار�س الفنية التي �سبقت إ
�صفاتها �أو �أ�سماءها نتيجة حدث بعينه � ,أو نقد �صحفي �,أو اجتماعي� ,أو
الوائل �أو اخللف  ,ومل تكن هذه أ
نزعات بني م�ؤ�س�سيها أ
ال�سماء حتمل تف�سري ًا
وا�ضح ًا بعك�س املدر�سة التجريدية فقد ا�ستطاعت �أن تو�ضح ذاتها  ,فهي نوع
البداعي ال يظهر فيه التمثيل لعدم حتديد نقطة بداية املو�ضوع
من الت�رصف إ
� ,أو ألن املو�ضوع نف�سه جمرد يف ذاته,وبذلك ميكن �أن نعترب آ
الثار التجريدية
املق�صودة والعفوية جتريدية متام ًا .
فالفن التجريدي �أو غري التمثيلي هو ظاهرة من ظواهر ما بعد احلرب
العاملية الثانية  ,ومل يظهر �إال عام 1945م رغم �أن جذوره ممتدة �إىل �سابق عام
1914م حيث ظهر التجريد يف لوحات كل من “ كاندن�سكي” عام 1910م ,
ومالفيت�ش عام 1913م  ,و” موندريان “  عام 1914م ,كما �أن املدار�س التي
جاءت خالل القرن الع�رشين كال�رسيالية والواقعية اال�شرتاكية �أو الواقعية
ال�سحرية حملت يف طياتها �صيغة لفن غري متثيلي ,ويبقى “�سيزان “ امل�ؤ�س�س
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الدائم يف كل مكان والرائد الذي جرد ال�شكل واللون أ
والفكار م�ستخدم ًا
اللون مكان ال�شكل واملو�ضوع .
�إن الفن التجريدي يعترب من املدار�س التي ا�ستوعبت االجتاه العقلي
معربة عن �أ�شياء غري متثيلية وب�شكل جميل  ,حمققة بذلك التوازن بني الذهن
واخليال رغم ًا من �أن الفن احلديث كان يتجاذبه اجتاهان متناق�ضان  ,احداهما
نحو الفكر والتمحي�ص العقلي  ,آ
والخر نحو الغريزة والعفوية والهوى .
�إن املدر�سة التجريدية مل ت�رس على نهج الطريق الذهني يف كل
أ
البداع
الوقات  ,فظهرت �أ�ساليب خمتلفة  ,فكان العقل ي�سيطر على عملية إ
عند بع�ض الفنانني ,
وبع�ضهم كان يبحث عن احلركة يف التعبري والتي ت�ستند على
العاطفة الغنائية �أو الدرامية دون العالقة املنطقية  ,بل كان احل�س هو الذي
يتو�سط بني العقل واالنفعال  ,وعلى الفنان �أن ي�ضمن التوازن العاطفي املتعار�ض
لذلك جاءت أ
اللوان متداخلة ومعقدة.
يتميز التجريد عن ال�رسيالية بت�شخي�ص الظواهر النف�سية دون الرجوع �إىل
الحالم أ
ال�شكال املعروفة  ,واعتمد ال�رسياليون على أ
أ
والهواء فجاء ت�صويرهم
رموز ًا معروفة  ,وكانت تعبرياتهم عن �أخيلتهم �أ�شبه بالعبث عك�س التجريدية
الن�سانية املطلقة و كما �أن �إنتاجهم الفني
التي ا�ستمدت جذورها من الروح إ
قد �أخذ يف التنوع وذلك الختالف �إح�سا�س كل فنان وك�شفت هذه أ
العمال
عن املدى النف�سي لكل فنان .
لقد اتخذ الفن منحى نظري ًا عقلي ًا ومنحى �آخر انفعالي ًا غريزي ًا  ,ولي�س هناك
خالف بني هذا املنحى وذاك حيث �أن املنتج الفني اقرب للتمثيل منه على
التجريد أ
والمر على اخلالف املبني على التعبري العقلي والتعبري املبني على
االنفعال  ,ومن �أ�صل هذا التعار�ض ميكن ت�صنيف االجتاهات احلديثة يف الفن
�إىل ق�سمني  ,ي�شمل أ
الول منها التكعيبني والت�شكيليني احلديثني والتوفيقيني
والواقعيني ال�سحريني,والثاين ي�شمل الفن املرتكز على االنفعال ويف الق�سمني
يحكم النظام العقالين و�شيء من احلرية ذلك � ,إ�ضافة �إىل حتقيق كل فنان
للبداع امل�ستمر .
لنف�سه نتائج جديدة دفع ًا و�سعي ًا إ
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ال�شكلني ( )11-1و( )12-1يو�ضحان منوذجني من �أعمال الفنانني
التجريديني.
مناذج للمدر�سة التجريدية

�شكل ()11-1

�شكل ()12-1
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الفن الت�شكيلي احلديث يف ال�سودان

�إن الفن الت�شكيلي يف ال�سودان مل يلق حظه من التاريخ
منذ قيام امل�ؤ�س�سات أ
الكادميية التي تهتم مبجال الفنون اجلميلة والتطبيقية �أو
الفلكلورية.
فالفن الت�شكيلي احلديث يف ال�سودان  ,يحتاج جلهد كبري لتجميع
جهود الرعيل أ
الول من الفنانيني ومن املهتمني به �إ�ضافة �إىل الفنون الفلكلورية
�أو ال�شعبية منه .
عند ت�أ�سي�س بخت الر�ضا يف �أوائل الثالثينيات عني �أهل التعليم
بجانب الفنون و فتم ا�ستيعاب بع�ض املعلمني بغر�ض تخريجهم �أ�ساتذة
للرتبية  ,وقد �سبق هذا ابتعاث �أ�ساتذة �سودانيني �إىل م�رص واململكة املتحدة
 ,وعادوا ليعلموا يف معاهد تدريب املعلمني  ,وبع�ض املدار�س الثانوية ,ومت
�إن�شاء مدر�سة الت�صميم بعد منت�صف أ
الربعينيات(1946م) وا�ستوعبت عدد ًا
لي�س كبري ًا للتخ�ص�ص يف جمال الفنون  ,ثم انتقلت مدر�سة الت�صميم هذه
يف عام 1951م �إىل املعهد الفني وقد �أدت دور ًا يف ا�ستيعاب وتدريب �أ�ساتذة
وزارة املعارف يف تلك الفرتة والذين عملوا فيما بعد يف تدري�س الفنون باملدار�س
والعمل يف مكتب الن�رش .
بهذا �أ�صبح للفن الت�شكيلي نواته من أ
ال�ساتذة امل�ؤهلني الذين �أثروا
ال�ساحة الفنية باملعار�ض الفردية واجلماعية منذ منت�صف اخلم�سينيات و�أقاموا
لهم احتاد ًا يرعى هذا الن�شاط الت�شكيلي.
�إن احلركة الفنية يف ال�سودان مل تكن مرتبطة ارتباط ًا ع�ضوي ًا باحلركة الفنية
أ
الكادميية ؛ حيث �أن هناك كثري ًا من هواة الفن والفنانني ال�شعبيني الذين
كانت �أعمالهم تغطي جدران املقاهي كمنتديات ثقافية يف تلك الفرتة  ,كما
�أن بع�ضهم �ساهم يف بع�ض الت�صاميم أ
للغرا�ض التجارية .
�أما �إذا �أردنا �أن نحقق املوروث الثقايف  ,فنجد �أن هنالك حركات فنية
جادة ظهرت منذ �أوائل اخلم�سينيات مثال ذلك مدر�سة اخلرطوم والتي مل
ال الهتمامهم
ي�صدر منها بيان م�ستقبلي ؛ ألن الرواد فيها مل يجتمعوا �أ�ص ً
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باملوروث الثقايف ال�شعبي وعادات وتقاليد املجتمع الذي ترعرعوا فيه .لقد
�أعجب �أ�سلوبهم هذا امل�شاهد العادي واملحدثني من ال�شباب الذين جاءت
�أعمالهم مت�أثرة بالرواد يف التكوين والدالالت أ
واللوان ولكن عاجلوها بح�سهم
و�شعورهم الذاتي .مل يغب عن الرواد واملحدثني �إرثهم الثقايف بحكم وجودهم
اجلغرايف ف�أثر وانعك�س هذا على �صورهم يف املعار�ض الفنية ,حتى �أن هذا
النمط من التوجه الفني يف املعاجلات الفنية قد �أثار انتباه النقاد من البالد
آ
الخرى و�شجع حمبي الفنون على اقتناء بع�ض �أعمال ه�ؤالء الرواد وال�شباب.
وقد �ساعد �أي�ض ًا هجرة بع�ض الفنانيني الت�شكيليني �إىل �أوروبا والبالد أ
الخرى
وا�شرتاكهم يف املعار�ض اخلارجية على ت�سليط ال�ضوء على الت�شكيل ال�سوداين
منذ بداية اخلم�سينيات من القرن املا�ضي ,وذلك يف جمال الت�صوير واخلزف
والنحت واخلطوط العربية والزخارف .
ي�شري الفنان عثمان وقيع اهلل – وهو من الرواد – ب�أن مدر�سة اخلرطوم
بد�أت منذ منت�صف أ
الربعينيات وذلك عندما وجه طالب كلية غردون
التذكارية جامعة اخلرطوم حالي ًا» عنايتهم لك�شف جماليات اخلط العربي
وا�ستخدامها ك�صيغ ت�شكيلية  ,ولقد ا�ستهوت التجربة بع�ض الفنانني الرواد
فوا�صلوا البحث فيها  ...وا�ضاف �إىل �أن معاملها قد ن�ضجت على يد الفنانني
�إبراهيم ال�صلحي و�أحمد �شربين  ,وقد �أ�شار ب�أن « قرين لو» �أول عميد لق�سم
الفنون اجلميلة والتطبيقية عام 1951م رمبا كان �أول من �أطلق ا�سم مدر�سة
اخلرطوم على هذه احلركة.
لقد �أثارت املعار�ض الفنية ا�سم مدر�سة اخلرطوم والتي �أقاموها خارج
ال�سودان � -إعجاب نقاد ودار�سي الفنون يف �أوائل ال�ستينيات ف�سلطوا ال�ضوء
على ا�ستخدمات احلرف العربي كعن�رص ت�شكيلي تقوم عليه اللوحة الفنية .
وال تن�س �أن اللوحات التي متثل عنا�رصها ر�سوم ال�شخو�ص كانت تتم معاجلتها
من رواد هذه املدر�سة واملحدثني ب�صورة فنية متفردة ت�شتم فيها رائحة البيئة
أ
الفريقية والعربية معا ً ومل يظهر ذلك الطابع اخلا�ص بثقافة �أهل ال�سودان يف
العمال أ
ال�صورة �أو اللوحة الفنية فح�سب  ,بل تعداه �إىل أ
الخرى كالنحت
واخلزف والر�سوم التو�ضيحية .
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لقد ظلت مدر�سة اخلرطوم نربا�س ًا ملجموعة احلركات الفنية والتي ظهرت
فيما بعد ,ولكنها مل ت�ستطع �أن جتد مكان ًا رحب ًا يف جمال الت�شكيل ال�سوداين
احلديث الذي وجدته مدر�سة اخلرطوم يف الداخل واخلارج -والناظر لتطور
احلركة الفنية الت�شكيلية املعا�رصة يف ال�سودان يجد م�شاريع فنية جادة تتخذ
ال�ساليب أ
من أ
والطروحات الفكرية والبحثية والثقافة العامة داخلي ًا وخارجي ًا
منهج ًا انعك�س ايجابيا على أ
العمال الفنية .
أ
وال�شكال ( )13-1و( )14-1و ( )15-1و()16-1تو�ضح بع�ض النماذج
للفنانني الت�شكيليني ال�سودانيني .
مناذج للت�شكيل ال�سوداين

�شكل (: )13-1

الربوف�سري  /احمد حممد �شربين.

�شكل (: )14-1
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�شكل (: )15-1

�شكل ()16-1
أ
ال�ستاذ  /ابراهيم ال�صلحي .
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مترين
( )1ما علم اجلمال ؟ ومتى بد�أت درا�سته ؟
( )2ما مفهومك ال�شخ�صي عن اجلمال ؟
( )3اذكر حما�سن وم�ساوئ املدار�س الفنية التالية :
�أ  -االنطباعية
ب  -الوح�شية
ج  -امل�ستقبلية
( )4من خالل درا�ستك للمدار�س والتغريات االجتماعية والثقافية
وال�سيا�سية والنزاعات ال�شخ�صية التي نالت �إعجابك ؟ وملاذا ؟
( )5ما �أثر أ
الحداث والتغريات االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية والنزعات
ال�شخ�صية على منو وتطور املدار�س الفنية ؟
( )6متى بد�أت مدر�سة اخلرطوم الفنية ؟ ومن �أ ُّهم روادها ؟ وما �أثارها على
حركة الفن يف ال�سودان ؟
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الباب الثاين

الر�ســــــــــــــــــــم
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( )1-2مقدمة :
�إذا نظرنا �إىل العمل الفني الت�شكيلي يف اللوحة كنموذج  ,جند �أن
ع�صب العمل فيها ينبني على اللون واخلط  ,و�أن اخلط ي�ؤدي دور ًا رئي�س ًا يف
حتديد أ
ال�شكال والهي�آت واحلركات  .واملق�صود باخلط يف اللوحة هو اجلزء
الذي يحدد ال�شكل و�إن كان لون ًا ,و�أي�ض ًا اخلطوط ال�رصيحة أ
الخرى والتي
�أخذت حيز ًا بارز ًا يف أ
العمال الت�شكيلية احلديثة على وجه اخل�صو�ص .
نالحظ �أن اخلط ي�أخذ �أمناطا خمتلفة ومتعددة وتارة كخط م�ستقيم
�أو منحى مائل �أو منك�رس  ,كما �أن كل منط من تلك أ
المناط يعرب عن �أثر فني
ينتقل �إىل امل�شاهد على وجه خا�ص ،فاخلط امل�ستقيم يبدو �صلب ًا وجاف ًا يعك�س
تكلف ًا وتقيد ًا ومن ال�صعب �أن تنتقل التعابري اجلمالية من خالله فهو مبا�رش
وخمت�رص ,يف حني �أن اخلط املنك�رس -بالرغم من تدليله عن الق�سوة  -فهو مثري
لالنتباه اكرث من اخلط امل�ستقيم .و�إذا ت�أملنا يف اخلطوط املنحية جندها تعرب عن
اجلمال وال�سال�سة واللطف وهي من اخلطوط املحببة لدي الر�سامني للتعبري عن
ال�شارة �إىل مظاهر
الر�ؤى اجلمالية يف املو�ضوعات التي يتناولونها  ,وهنا جتدر إ
اجلمال يف الطبيعة التي جند فيها �أن ال�شكل الدائري و�أجزائه املختلفة يج�سد
الج�سام املرنة أ
انحناء أ
والغ�صان اللدنة والتي ت�أخذ اجتاهات منحنية تن�سجم
مع حركتها وجمال �أ�شكالها  ,و�إذا ت�أملنا يف اجل�سم الب�رشي جند �أن موا�ضع
اخلطوط املنحنية هي مناطق اجلمال الذي يعك�سه ال�شكل �أبدعه اخلالق.
ميكننا �أن نالحظ �أن الت�صاميم احلديثة يف املعمار وال�صناعة
قد اهتمت با�ستخدام اخلطوط املائلة  ,و�أبرزت هذا اجلانب اجلمايل حتى
الجهزة وال�سيارات �صارت جذابة و�أنيقة حيث أ
�أن �أ�شكال أ
ال�شكال جت�سد
االن�سياب واحلياة املرونة وهكذا اكت�سب اجل�سم الهند�سي �صفة وهي�أة حية
متحركة حتى �أن بع�ض امل�صنوعات �سماها بع�ض النا�س ب�أ�سماء املخلوقات
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احلية  ,وهذا لي�س �صدفة ولكنه تعبري عن �شعور �صادق و�إح�سا�س مبهم انعك�س
يف دواخل الرائي .أ
ولن القيم اجلمالية كل ال يتجز�أ ف�إن ن�شوة ا�ستقبال اجلمال
الح�سا�س بها والتعبري عنها بلغة واحدة �أو �شعور واحد  .ومن هنا
ميكن إ
يت�ضح �أن اخلط مكن �أن يتجاوز التعبري عن البعد الواحد �أو البعدين فهو
�أداة م�شاركة بفعالية يف الت�صاميم ذات أ
البعاد الثالثة  ,حيث �أن ا�ستيعاب
أ
ال�شكال وامل�ساحات يف خطوطها الكلية يتم با�ستقبال وم�شاهدة الكتل مع
حركة العني وف�صلها لكل �شكل عما �سواه  ,كما �أن الكتلة لي�ست �سوي نقطة
ال�شارة هنا
ذات حجم �أثرت فيها توزيعات ال�ضوء الواقعة عليها  ,وجتدر إ
�إىل �أن امل�صمم أ
للج�سام ذات البعد الثالث ين�سج ت�صاميمه ن�سج ًا باخلطوط
املنف�صلة واملتقاطعة ذات االجتاهات املختلفة ميليه نوع الت�صميم ومعروف �سلف ًا
�أن اخلط ما هو �إال نقاط مت�صل بع�ضها ببع�ض ت�صري خط ًا ميكن �أن ي�أخذ
اجتاهات و�أمناط ًا خمتلفة .
اخلط �أي�ض ًا له هي�آت خمتلفة ومتعددة فقد يكون رفيع ًا �أو �سميك ًا,
عري�ض ًا �أو دقيق ًا  ,منتظم ًا �أو متغري الهي�آت  ,ولكي نح�صل على قيمة جمالية
عالية علينا �أن نظهر جمال اخلط عند ر�سم أ
ال�شكال �أو عند التعبري من خالل
اخلط  ,وهذا ال يتم �إال �إذا ا�ستخدمنا �أمناط ًا خمتلفة من اخلطوط يتم التوافق
بينها بطريقة تعك�س االن�سجام والتكامل والتنوع الذي يرثي العمل الفني,
ذلك ألن ا�ستخدام منط واحد من اخلطوط يف عمل فني ال يعك�س القيم
اجلمالية الكامنة يف اخلط نف�سه  .وميكننا القول �أن اخلط كم�ساحة مهما قل �أو
زاد حجمها فهي تت�أثر بال�ضوء واحلركة و�سكون أ
ال�شكال ,وهذا مما ي�ستدعي
�إحداث تغريات يف �شكلها وطبيعة ان�سجامها وتقل�صها وعتمتها �أو قوة �إ�ضاءتها
و�صالبتها �أو مرونتها .
ال جند
�إذا نظرنا �إىل دور اخلطوط يف جمال النحت واخلزف مث ً
�أن اخلط �أو الر�سم ي�ؤدي �أدوار ًا فنية مت�صاعدة ومتطورة  .و�إذا تركنا جانب ًا
دور اخلط يف الت�صميم أ
ال�سا�سي للمنتج الفني من اخلزف �أو النحت جند �أن
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الر�سم كعمل يرتكز على اخلطوط قد �أ�صبح جزء ًا مهم ًا من عنا�رص فن النحت
العمال ثالثية أ
ال�سطح يف أ
واخلزف ؛ فقد �صارت معاجلة أ
البعاد من �صميم
العمل الفني حتى �أن القيمة اجلمالية للر�سوم واخلطوط على �أعمال النحت
واخلزف ت�ضاهي القيمة اجلمالية للكتلة وال�شكل املنتج كعمل خزيف �أو نحتي,
وميكننا مالحظة �أعمال اخلزف ال�صينية القدمية والت�صاميم احلديثة يف اخلزف
ال�ستاذ حممد احمد �أبارو ,أ
ال�سوداين من �أعمال أ
وال�ستاذ �صالح الزاكي,
وال�ستاذ عبد الرحيم حممد احمد ,أ
أ
وال�ستاذ تاور الذي وظف الزخارف
والر�سومات اخلطية يف فنون غرب ال�سودان وفنونه القدمية والتي �أدرك بها
م�ستوى راقي ًا يف معاجلته الفنية يف �أ�سلوب �أعماله الزخرفية وت�صاميمه وزخارفه
الدقيقة واملعربة بجمالها ور�شاقتها وقيمتها الفنية العالية .
المثلة أ
من أ
الخرى يف هذا ال�صياغ اهتمام الفنان امل�رصي القدمي
بالر�سم وباخلط اللذين �صارا من ال�سمات الهامة يف املنحوتات واملباين ,ودور
العبادة يف م�رص القدمية ,والر�سم واخلطوط ي�أخذان حيز ًا مهم ًا يف هذه أ
العمال
الفنية القدمية و�صارت تناف�س �أثر البعد الثالث يف املج�سمات الفنية امل�رصية
القدمية واالجتاهات احلديثة  .وا�ستخدام اخلامات اجلديدة يف النحت واخلزف
مكن الفنان من االعتماد على رقة اخلط وقوة تعبريه .فهناك بع�ض املعادن
واملواد ال�صناعية احلديثة وتطور �صناعة مواد الرتجيح اتاحت للفنان التعبري
باخلط وذلك من خالل ممار�سته لفن النحت واخلزف .
لقد اهتم كل الذين مار�سوا الت�شكيل بالر�سم ب�صفة عامة ذلك
باعتباره حجر الزاوية يف عملية الت�شكيل وكان الفنان ال�شهري “ ليوناردو
دافن�شي” ين�صح تالميذه �أن ميرنوا نظرهم ,ويحثهم على تعلم الدقة يف تقدير
طول أ
ال�شياء وعر�ضها  ,وقد حدد بع�ض التمرينات للو�صول �إىل الدقة يف
التقدير التي يجب �أن تتوافر لدي الر�سام اجليد ,وكان ي�أمرهم بر�سم خطوط
على احلائط  ,وتقدير �أطوالها احلقيقية مما يجعل الدار�س على مقدرة من
ممار�سة احل�ساب الذهني للقيا�س وهذا �أحد أ
ال�س�س الرئي�سة يف فن الر�سم .
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�إن تقدير وحتديد العمل الفني بالن�سبة حلجم اللوحة وما
هو يف الطبيعة ,يتطلب حتديد مقا�سات من�ضبطة ترتكز على ن�سب ي�ستوحيها
الفنان من خالل ح�ساباته العقلية ومنطقه الفني لل�شيء الذي يحقق �إت�ساق
الن�سب ,ويظهر أ
ال�شكال املر�سومة يف �صورة مقنعة ومعربة و�صحيحة  ,تعك�س
نب�ضه وفن و�شكل ال�شيء املر�سوم  .وهنالك �أ�ساليب خمتلفة للو�صول �إىل
درجة معقولة يف و�ضع تلك املقايي�س والتقديرات ،فتارة عن طريق حتديد
الطار الذي يحتوي الكل  ,وتارة �أخرى مبقارنة اخلطوط أ
والبعاد وامل�ساحات
إ
حيث ميكن حتديد �أن هذا اجلزء من ال�شكل ي�ساوي ن�صف جزء �آخر من نف�س
ال�شكل  ,وهكذا ميكن �أن تتقدم عملية الر�سم وفق �إيقاع ح�سابي من�سجم
يربط بني الطول والعر�ض واحلجم وال�شكل ,وكل كذلك مقيد بقيا�س ثابت
بالح�سا�س به
ولكنه متخيل داخل عقل الر�سام الذي يجب �أن يكون مم�سك ًا إ
طوال عملية الر�سم و�إذا اختل هذا الن�سق ف�إن نتيجة ذلك تكون وا�ضحة على
ال�شيء املر�سوم من اختالل يف الن�سب  ,و�ضعف يف ال�شكل والهي�آة ,وت�شوه
يف التفا�صيل  ,مما يجعل �أهمية القول ب�أن عملية الر�سم عملية فنية عقلية
حتتاج النتباه تام على عك�س االعتقاد ال�سائد  ,كما �أن الرتكيز واالنتباه وعدم
الت�شتت من �أهم عوامل جناح العمل الفني حيث �أن يد الفنان تنفذ ما ميليه
ال ب�شيء �آخر ف�إن اليد ت�سري على
عليها عقله ف�إذا كان العقل غائب ًا �أو من�شغ ً
هواها� ,أو قد ت�صلها �إ�شارات غري مركزة وم�شو�شة لذا لزم جتنيد كل احلوا�س
وكل العقل والرتكيز جاء ل�ضمان �إنتاج عمل فني ناجح .
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تعرفنا يف الدرا�سات ال�سابقة �أن الر�سم �أداة فعالة ومبا�رش يف
ال�شكال التي تت�ضمن التفا�صيل أ
نقل وت�سجيل وحتديد أ
والفكار املو�ضوعية
واخليالية  .و�إن كانت �أنواع الفنون من تلوين ونحت وت�صميم ت�صنف وفق
ال – ف�إن الر�سم
�أ�ساليب ومدار�س من واقعية �إىل ت�أثريية و�رسيالية وجتريدية مث ً
�أي�ض ًا ميكن النظر �إليه وفق هذا الت�صنيف .ومن ال�رضورة �أن يرتبط نوع العمل
الفني ب�أ�سلوبه وغر�ضه الذي �أنتج من �أجله .فالر�سم للت�صميم قد يختلف
ال على الرغم من �أن هناك معايري
عن الر�سم لغر�ض من التلوين والنحت  ,مث ً
و�سمات متفق على توافرها يف الر�سم عموم ًا ولكن اخلامة التي يتم بها �إجناز
العمل يف �صورته النهائية يحتم ا�ستخدام �أ�ساليب خمتلفة تتفق مع طبيعة مادة
الر�سم وخامات التنفيذ النهائي ,كما �أن هناك بع�ض التكوينات التي تكون
حمل اهتمام لدي كل امل�شتغلني بالت�شكيل على اختالف تخ�ص�صاتهم جل�سم
الن�سان -قد متت معاجلتها ودرا�ستها من حيث الن�سب واحلركة والتفا�صيل
إ
والتعبري يف جميع جماالت تخ�ص�صات الفنون الت�شكيلية .ومن هنا تت�ضح
�أهمية درا�سته والتدريب عليه ومعرفة �أ�ساليب ر�سمه ومن خالل هذا نزداد
�إملاما ب�أنف�سنا ومعرفة طبيعة اجل�سم الب�رشي و�إمكاناته ومكوناته وطاقاته احلركية
مما ميكننا من ا�ستغالل تلك املعلومات يف التخ�ص�صات العلمية والفنية أ
الخرى
من هند�سة وطب وريا�ضة وميكننا �أن نحدد اجلوانب اجلديرة بالدرا�سة مع
تو�ضيح القيم اجلمالية لالرتقاء باملهارات احلرفية لدي الدار�سني ويف هذا
ال�صدد ميكننا احلديث عن:

-1

ال�شكل العام والن�سب :

الن�سان ب�صورة كلية ت�ستوعب احليز الذي
ميكن النظر ل�شكل إ
يحتله ذلك ال�شكل  ,كما ميكننا النظر �إليه من خالل احلركة وال�سكون مما
وال�شارات أ
واليقاعات مع
وال�شكال إ
يخلق كم ًا غري حمدود من احلركات إ
الن�ساين  ,ومن املثري لالنتباه �أن
تغري الفراغ ال�ساكن الذي ي�سبح فيه ال�شكل إ
اجل�سم الب�رشي يتمكن من احلفاظ على نقطة ارتكاز تتفاعل معها جميع �أجزاء
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اجل�سم �أو جلها إلحداث التوازن الكامل الذي ميتد هذا التفاعل ع�صبي ًا وعقلي ًا
وع�ضلي ًا .
�إن درا�سة �شكل اجل�سم الب�رشي حتتاج �إىل نظرة فاح�صة ؛ ألن اجل�سم
ينب�ض باحلياة على اختالف ا�ستحواذه على الن�شاط احليوي � .إن متابعة
الن�سان من خالل الر�سم يتطلب نظرة دقيقة ومتابعة مدركة
وت�سجيل �شكل إ
وا�ستيعاب ًا عميق ًا لر�صد تلك أ
ال�شكال التي تت�أتي نتيجة احلركة املتجددة يف
�شكل اجل�سم الب�رشي والذي يتكون من كتل وم�سطحات و�أ�شكال �أ�سطوانية
و�شبه كروية (ت�أمل �شكل ( ))1-2وعند التدقيق يف تلك أ
ال�شكال جند �أن
الن�سان تتحور وتبدو ذات �أ�شكال خمتلفة البنيان أ
وال�سطح
عظام وع�ضالت إ
 ,حيث �أن التكوين الداخلي للج�سم من عظم وع�ضالت ومفا�صل ت�ؤدي دور ًا
الن�سان .هذا يعني �أن العظام-
�أ�سا�سي ًا يف تكوين ال�صورة اخلارجية جل�سم إ
الهيكل العظمي هو الدعامة التي حتمل اجل�سد حيث ينبني الع�ضل واللحم
للن�سان �صيغة
وال�شحم  .وقد جت�سدت يف �إبداع اخلالق للهيكل العظمي إ
العجاز .و�إذا ت�أملنا وتفكرنا يف تكوين مادة العظم
عالية التقنية و�صلت حد إ
ووزنها وقوتها وتراكيبها و�أ�شكالها وتن�سيقها نكت�شف النظام الدقيق الذي هي�أ
ال�سبل لالمكانات الهائلة التي متكن املخلوق آ
الدمي من احلركة والتوازن
واالن�سياب والقوة واملرونة والر�شاقة.
الن�سان من خالل العلم والدرا�سة من تطوير القدرات الكامنة
لقد متكن إ
يف اجل�سم الب�رشي على �ضوء معرفته التي تزداد يوما بعد يوم ب�أ�رسار املقدرة
الب�رشية التي توفرها طبيعة تكوينه الذي خلقه اهلل عليه  ,وها نحن نلحظ
الجنازات احلركية والع�ضلية  ,والفنية للج�سم الب�رشي يف
التطور العظيم يف إ
جماالت الريا�ضة والفنون احلركية املختلفة  ,وكم من أ
الرقام القيا�سية قد
حتطمت  ,وكم من مهارات ريا�ضية وعقلية وع�صبية قد ظهرت يف ال�ساحات
الريا�ضة وغريها كانت �أ�شبه ب�رضب من �رضوب اخليال .
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�شكل رقم ()1-2
الن�سان نلحظ �أنه ينق�سم �إىل ثالثة �أجزاء
عند النظرة الكلية جل�سم إ
من بداية الكتف حتى اخل�رص  ,ثم من اخل�رص حتى الركبتني  ,ومن الركبتني
حتى القدمني ( انظر أ
ال�شكال(  )2-2حتى( )6-2
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�شكل رقم ( ) 2-2

�شكل رقم ) 4-2

�شكل رقم () 3-2
ويبدو �أن هذه أ
الجزاء مت�ساوية يف الطول تقريب ًا .ثم ي�أتي بروز
اليدين من الكتفني ثم ي�أتي �أطراف الكف أ
وال�صابع عند القدمني  .كل هذه
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أ
الجزاء ركبت وفق ن�سق حافظ على االن�سجام والوحدة واملوازنة يف حيز
الفراغ الذي يحتله اجل�سم � .إن الر�سم اجليد لل�شكل العام للج�سد الب�رشي
يكمن يف متكن الدار�س من جت�سيد و�إظهار تلك الوحدة وذلك التن�سيق  ,وهي
وحدة ذات مكونات متعددة جتمع يف �شكل واحد تتكون من عظم وحلم ودم
أ
بالم�ساك الدقيق يف حدود اجل�سد
ي�ضا .ويتم جت�سيد تلك الوحدة إ
و�شعور � ً
وتعاريجه وم�سطحات ونتوءاته على �أن تكون رحلة اخلطوط والظالل متما�سكة
وم�ستمرة ومن�ضبطة ؛ذلك ألن كل طرف و�أي انحناءه مرتبطة بحركة اخلط
على م�ستوى ال�شكل العام للج�سم وال ميكن �إذا ما اختل ن�سق احلركة يف الر�سم
�أن يتوافر جناح العمل ؛ ذلك ألن اجل�سم وحدة متكاملة ,وحركة اجتاه �أي
جزء منه ت�رسي وت�ؤثر على ال�شكل العام للج�سم  ,وهي�أته  ,وقد ي�أخذ اجل�سم
و�ضع ًا يرتبط بحالة �شعورية ويظهر �أثرها على �شكل اجل�سم .ومثال على ذلك
الج�سام املعتلة واملري�ضة  ,فنحن ال نرى املر�ض الذي ي�صيب أ
يف حالة أ
المعاء
والقلب �أو �أي جزء �آخر ولكننا نرى �أثره على �سائر اجل�سد  ,وميكننا �أن ن�صور
الح�سا�س بالوحدة
هذا يف ر�سومنا التي تعرب عن هذا  .ومن هنا يت�ضح �أن إ
ال ميثلها خط
الكلية للج�سم الب�رشي دون الركون �إىل افرتا�ض �أن ال�ساق مث ً
ال �أ�سطوانيا ألننا وبالنظرة والدرا�سة – جند �أن هنالك كثري ًا
ر�أ�سي يحدد �شك ً
من اخلطوط املنت�رشة واملنح�رسة متجهة نحو الداخل ونحو اخلارج مما ميكن من
التج�سيد و�إظهار ال�شكل يف �صورته احلقيقية وهيكلته املحددة ذات املالمح
املتفردة .
ميكننا �أن ن�شري �إىل �أ�سلوب الفنان العاملي “ ماتي�س” يف ر�سم
الن�سان والوقوف على الب�ساطة التي نلحظها عند النظرة أ
الوىل ألعماله
ج�سم إ
الفنية  ,ثم يتك�شف لنا رويد ًا رويد ًا �أمام ر�سم ناب�ض متكن الفنان من خالله �أن
الن�سان الذي ير�سمه  ,وهذا
يقب�ض على احليز احلقيقي الذي يحتله ج�سم إ
للن�سان
يقودنا �إىل احلديث عن الن�سب يف ج�سم إ
الن�سان وفق منوذج حمدد إ
ب�شكله وتكوينه الطبيعي ال�سليم دون النظر أ
للقزام وامل�شوهني ع�ضوي ًا  ,ومن
بعد نق�سم �أ�شكال و�أحجام اجل�سم الب�رشي ح�سب تطور النمو الطبيعي لذلك
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املخلوق  .جند �أنه لدينا فئة أ
الطفال وال�صبية وال�شباب ثم الرجال والكهول
وميكن اعتماد هذه الفئات يف �سياق التق�سيم الفني .
�إذا حتدثا عن فئة أ
الطفال وتكوينها اجل�سماين جند �أن التكوين
العظمي هو �أول ما يثري االهتمام ,فهي يف حالة منو وتبدو �صغرية تك�سوها
حلم يبدو �أكرب من �أن تتحمله تلك العظام ؛ ذلك ألن ع�ضالت الطفل ت�أخذ
�شكلها مع منو العظم بيد �أن ر�أ�س الطفل يخرج �أقرب على احلجم الطبيعي
ال باملقارنة مع حجم الر�أ�س ,كما �أن �أطراف الطفل
ويكون ج�سد الطفل �ضئي ً
ت�أخذ اجتاهات وانحناءات تنم عن عدم التمكن الع�صبي لعدم اكتمال النمو
يف هذا اجلانب � ,إذا نظرنا �إىل تفا�صيل الوجه يالحظ ات�ساع العينني يف الغالب
العم  ,وبروز الوجنتني مع �صغر حجم الفم أ
أ
والذنني  ,و�أكرث ما يلفت النظر
يف �أج�سام أ
الطفال تلك اخلطوط الدقيقة الناعمة  ,والب�رشة امللونة مما يتطلب
�أ�سلوب ر�سم دقيق مرن اخلطوط �سل�س االنحناءات والظالل مع مراعاة ن�سب
بال�شكال التي متيز أ
التكوينات أ
الطفال مما �سبق ذكره ومن ال�رضوري املالحظة
ودرا�سة حركة الطفل وطبيعتها ف�أغلب حركات أ
الطفال غري منتهية وال ميكن
التنب�ؤ مب�سارها واجتاهاتها و�رسعتها فهي تبدو كجزء من تعبري حركي عن حالة
�شعورية داخلية ال جمال لدي الطفل لرتجمته بو�سيلة �أخرى.
الوقات املنا�سبة لر�سم أ
من أ
الطفال عندما يكونون يف حالة �سكون وهدوء
�أثناء املرحلة التي ت�سبق النوم  ,كما �أن ر�سم الطفل النائم ميكن الدار�س من
التدقيق يف تفا�صيله وتكويناته  ,كما يجب مالحظة �أن ن�سب �أع�ضاء �أج�سام
أ
الطفال ت�أخذ �أبعاد ًا و�أطوا ًال خمتلفة �شيئ ًا ف�شيئ ًا مع تقدم منو الطفل فوجه
الطفل ور�أ�س الطفل يف ال�سنة الثانية من عمره يكون جزء ًا واحد ًا من خم�سة
�أجزاء من الر�أ�س حتى �أخم�ص القدمني  .يف حني �أن الر�أ�س يكون جزءا من
�سبعة �أجزاء حني بلوغه �سن الثانية ع�رشة.
وذكر كمال دروي�ش فن الر�سم �أن ج�سم الرجل البالغ يكون الر�أ�س جزء ًا
ال.
من ثمانية �أجزاء من طول ج�سمه كام ً
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ا�ستخدام طريقة املنظور ح�سب قواعده له �أثر على ر�سم أ
ال�شياء كافة فعلى
الرغم من �أن الن�سب التي نحددها أ
لل�شياء و�أحجامها و�أجزائها متوافقة مع
ال�شكل الكلي لل�شيء فنجد �أن زاوية النظر وامل�سافة التي تف�صل بني ال�شكل
املر�سوم والنقطة التي يجل�س ويرى منها الر�سام -ت�ؤثر يف �إبراز بع�ض امل�ساحات
و�إخفاء بع�ضها بل وت�ضخيم بع�ض أ
الجزاء و�ضمور �أجزاء �أخرى � ,إذ �أنه
من املعروف �أن أ
ال�شكال كلما بعدت �صغر حجمها للرائي وكلما قربت كرب
حجمها .
الن�سان بطبيعته التكوينية ي�شتمل على �أع�ضاء ميكن �أن
�إن ج�سم إ
ال ,كما �أن
ت�أخذ اجتاهات خمتلفة ,وامتدادات متنوعة كاليدين والرجلني مث ً
اجل�سم يف عمومه يخ�ضع لكل قوانني ر�سم املنظور مثله مثل �أي �شيء �آخر نريد
ر�سمه لكي نربز الكتل وال�سطوح أ
والحجام  ,فعندما تر�سم �شخ�ص ًا وان جال�س
يف مكان منخف�ض وهو يف مكان مرتفع تكرب أ
الرجل وي�ضمر الر�أ�س وهكذا
يتحور ال�شكل ح�سب نقطة وم�سافة والعك�س بالعك�س .
نالحظ �أي�ض ًا �أن مرونة اجل�سم الب�رشي وانحناء بع�ض املناطق
فيه  ,ووزن اجل�سم وتكوم بع�ض الكتل فيه  .حتتاج �إىل تعامل وا�ستخدام
�صحيحني لتطبيق قوانني املنظور وبهذا وحده ميكن التعبري عن الهي�أة وال�شكل
ب�صورة حية ناب�ضة وي�صبح العمل الفني ودرا�سة ال�شكل �أكرث �صدق ًا وو�ضوح ًا,
هذا يتطلب دقة ومرونة و�رسعة يف أ
الداء من قبل الدار�س  ,كما �أن مراجعة
النظر واملوازنة والتدقيق والتعديل وتناول ال�شكل كوحدة واحدة والعمل على
ايجاد عالقات متوازية بني �أجزائه وتطور العمل حتى ي�صل �إىل احلد املقنع
– هي الطريقة التي تو�صل الدار�س �إىل �إنتاج عمل متقن من الناحية العلمية
واجلمالية وقيا�ساتها .
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ي�ستخدم بع�ض الفنانني قانون ر�سم املنظور من جانب مو�ضوعي للتعبري
عن فكرة من خالل الر�سم كت�ضخيم ال�شخ�صيات املهمة و�سط جمموعة من
ال ذلك ب�رصف النظر عن مكان ونقطة النظر  ,ورمبا ا�ستخدام �أي�ضا
النا�س مث ً
للتعبري ك�إ�شارة �إىل جذب االنتباه والرتكيز على جزء من اجل�سم يعرب عن
مفهوم �أو �سيطرة �أو قوة �أي تعبري خا�ص يراد اي�صاله �إىل امللتقى وي�ستخدم هذا
أ
ال�سلوب يف �أعمال الت�صميم القرافيكية والر�سومات االي�ضاحية والر�سومات
الكاريكوتارية .
الن�سان يف �أو�ضاعه املختلفة يحتم على
من املالحظ �أي�ض ًا �أن ج�سم إ
الر�سام �أن يخت�رص يف �أطوال بع�ض اخلطوط ح�سب �أو�ضاعها وكيفية و�ضعها
ونقطة النظر �إليها ,وهذا يعني �أن النظر للن�سب ميكن �أن يكون ب�صفة جمالية
اليقاع املميز والتوزيع
ومو�ضوعية �أو ب�صورة قيا�سية ح�سابية �أي�ض ًا  ,كما �أن إ
املتميز باللم�سات الفنية اخلا�صة بالر�سام ميكن �أن تزيد العمق الفني واجلمايل
للعمل  .انظر ال�شكلني ( )5-2و ()6-2

�شكل (. )5-2

48

الفنون والت�صميم

�شكل رقم ()6-2

( )4-2التفا�صيل يف ج�سم ا إلن�سان :

الن�سان يجدر بنا �أن
كما �سبق �أن ذكرنا �أنه عند ر�سم ج�سم إ
نتذكر �أن اجل�سم ينبني على الهيكل العظمي  ,وتربطه حزم ع�ضلية وع�صبية,
ويتحرك من خالل عمل املفا�صل يف �أماكنها املختلفة� .أن ر�سم اجل�سم الب�رشي
يعتمد على تو�ضيح بع�ض التفا�صيل حيث �أن كل مرحلة يكون الرتكيز فيها
على �شيء واحد بالنظر �إىل ال�شكل الكلي يف نف�س الوقت .فنجد �أن اجلمجمة
والكتفني واملفا�صل يبدو ظاهر ًا عليها التكوينات العظيمة والتي تتميز بتفا�صيل
وجتاديف ونتوءات يجب املالحظة الدقيقة لها ومعاجلتها يف تف�صيل وا�ضح
 ,ثم ت�أتي مرحلة تفا�صيل التكوينات اجل�سمية والع�ضلية من حالة انب�ساط
ومتدد � ,أو تقل�ص ,وانكما�ش ,وامتداد للخطوط ,وحتديد أ
للطراف  ,ودرا�سة
الحجام والكتل وال�سطح  .ثم ت�أتي املرحلة أ
الطراف و�إظهار أ
أ
الخرية والتي
يتم فيها و�ضع التفا�صيل التي تظهر على الب�رشة اخلارجية للج�سد من بروز
للفروق �أو جتاعيد قد تظهر عند بع�ض النا�س� ،أو �إظهار نعومة �أو خ�شونة عند
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بع�ضهم آ
الخر  ,انظر أ
ال�شكال ( )7-2و) )8-2و ( )9-2ويف هذه املرحلة �أي�ض ًا
ميكن و�ضع العالمات واخلطوط اخلا�صة بكل ب�رشة والتي ت�صل �إىل �إظهار ور�سم
ال�شعر عند بع�ض النا�س وكل هذا يتم من خالل دقة املالحظة واملهارة التي
ميكن اكت�سابها من خالل التدريب على الر�سم والتمكن من �إجادة �أ�ساليبه
ال وي�صبح قدرات مملوكة للر�سام
وتطويرها بجهد الدار�س الذي ي�صري عادة �سه ً
مع مرور أ
اليام  ,وهذا ينعك�س على مقدرته العامة يف تنفيذ �أعمال الر�سم ألي
غر�ض ,أ
ولي مو�ضوع مهما اختلفت مكونات ذلك املو�ضوع .
�إن حا�سة النظر تقوم بدور مهم يف درا�سة وتنفيذ الر�سم اجليد ,
ال�ضاءة ,واال�ستخدام أ
المثل ألدوات
وهذا يعتمد �إىل حد كبري على جودة إ
الر�سم  ,واختيار ما هو منا�سب منها واالهتمام ب�أدق التفا�صيل يف تعلم �صنعة
الر�سم ,أ
فالدوات وجودة ا�ستعمالها مهم جد ًا جلودة العمل  .وحتى طريقة
الم�ساك به لغر�ض به
الم�ساك بالقلم لغر�ض الر�سم تختلف اختالف ًا تام ًا عن إ
إ
أ
لغر�ض الكتابة  ,وعلى معلم الر�سم �أن يوجه الدار�سني �إىل ال�سلوب ال�صحيح
وو�ضح اليد يف مواجهة ال�سطح الذي يتم عليه الر�سم ؛ فقب�ضة القلم من
الثلث أ
الخري وبروز جزء كبري منه ي�ساعد على نقل اخلطوط بح�سا�سية عالية مما
ي�ساعد على تطوير بناء الر�سم طبقة طبقة  ,ومرحلة بعد مرحلة وذلك دون �أن
تكون هنالك مناطق متنافرة من حيث و�ضعية حركة اخلطوط وهذا يتيح تركيز
بع�ض امل�ساحات أ
والجزاء التي تتطلب بع�ض العناية اخلا�صة وزيادة تو�ضيحها
وحتديد تفا�صليها فيخلق هذا تنوع ًا يف توزيع القوة واملرونة وال�ضوء والظل مما
يزيد حيوية ال�شكل املر�سوم ومتا�سكه وتوازنه وجماله .
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�شكل رقم (. )7-2

�شكل رقم (. )8-2
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�شكل رقم (. )9-2
يجدر بنا �أن نذكر �أن اجل�سد الب�رشي يحتوي على لونيات متعددة من
واليقاع والتفا�صيل  ,وهو من املوا�ضع العامة التي جتدر
حيث ال�شكل واحلركة إ
درا�ستها ألغرا�ض خمتلفة منها الفني  ,ومنها ما هو علمي �أو تعبريي  ,وقد
بالن�سان واجل�سم
يكون مالحظ ًا �أن كل احلقب الفنية وحتى يومنا هذا تهتم إ
الب�رشي كمادة مرنة لتحميلها قيم ًا فنية  ,هذا �إذا عولج مبفرده �أو كان �ضمن
مكونات الطبيعة أ
الن�سان هو من حماور احلياة الرئي�سة وقد
الخرى ,كما �أن إ
�سخرت له الطبيعة كلها  .ومن خالل تطوره وت�شعب ن�شاطاته وزيادة احتياجاته
من ملب�س وم�سكن وعبادة ورفاهية يجب االملام بكل تفا�صيله و�إمكانياته لكي
نتمكن من توفري كل ما هو منا�سب لتلك االمكانات التي وهبها اهلل له.
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( )5-2التعبري يف ج�سم ا إلن�سان :
�أن كل املخلوقات متتلك قدر ًا من احلركة والفعل للتعبري عن نف�سها ,
الداة أ
والتعبري هو أ
ال�سا�سية إلحداث عملية التوا�صل فهو وعاء تفاعلي يحمل
للن�سان جند انه وبا�ستخدام حوا�سه و�أع�ضائه ميكن �أن
ر�سالة ما ,و�إذا نظرنا إ
يعرب عن �سعادته �أو عن حزنه,غ�ضبه �أو انب�ساطه  ,قبوله �أو رف�ضه  ,ولي�س
بال�رضورة �أن يكون ذلك التعبري من خالل اللغة املنطوقة ,ولكن من خالل لغة
وال�شارة والنظرة واحلركة الع�صبية هادئة كانت
غري منطوقة وهي لغة اجل�سد  ,إ
الن�سان ترتبط بنوع من �أنواع
�أم عارمة .من امل�ؤكد �أي�ض ًا �أن كل حلظة من عمر إ
ال �أم ذهو ًال �أم نظرة م�سطحة وذلك من خالل
التعبري �أكان ذلك ده�شة �أم ت�أم ً
احلالة النف�سية والع�ضوية لدي الفرد .
وعندما يتعر�ض الر�سام لر�سم �شخ�ص ما فالبد �أن يدقق النظر يف التعبري
اخلا�ص بذلك ال�شخ�ص يف تلك اللحظة ؛ ألن هنالك عالقة وثيقة بني تكوينات
اجل�سم ع�صبية كانت �أم نف�سية  ,ع�ضوية كانت �أم مزاجية .وكل نظام من
�أنظمة اجل�سد واجل�سم الب�رشي ي�ؤثر على �أنظمته أ
الخرى  ,و�إذا متكن الر�سام
الم�ساك بالتعبري الكلي لل�شخ�صية التي ير�سمها يكون قد خلد حلظة من
من إ
حياة �إن�سان يف �صورة فنية رائعة .
يظهر هذا يف أ
العمال الفنية العمالقة لكبار الفنانني  ,فمازال النا�س
يتحدثون عن ابت�سامة املوناليزا ال�ساحرة  ,و�إ�شارة أ
ال�صبع يف لوحة خلق �آدم
كما يظهر ذلك التعبري اخلا�ص يف غري ذلك من مناذج الفنون أ
الخرى كالنحت
واخلزف واخلط و�أنواع الت�صميم املختلفة فبمثل �إح�سا�سك بالفرح والن�شوة من
عمل فني ملون ميكنك ال�شعور بالعظمة والرهبة �أمام مبنى �أو �أي تكوين ثالثي
أ
ال جمرد ًا .ورمبا يحدث هذا ال�شعور �أمام كتلة من
البعاد حتى و�إن كان �شك ً
ال�صخر �أو �أثر �ضوء من�سكب � ,أو �سحب ملبدة � ,أو �أمواج هائلة .
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�إن مقدرة اجل�سم الب�رشي على التعبري ال حدود لها فهي كبرية وهائلة وال
الن�سان  .ف�إذا متكن الر�سام من ر�صد وت�سجيل
تتقطع حلظة واحدة من حياة إ
تلك التغريات يكون قد متكن من نقل احلياة ذاتها يف �صورة �أخرى  .وبد�أ
يتميز الفن اجلميل ويكتب له اخللود .من حيث �أن القيمة احلقيقية للفن
هو �أنه يخلق هذا النوع من التوا�صل وميكن املتلقي من ادراك ال�شيء آ
الخر
واحلقيقة أ
الخرى التي تكون متعلقة يف نف�س كل فرد على حدة ح�سب قوة
�إدراكه ونبوغ ح�سه .وهذا الفعل يخلق نوع ًا من التوحد بني الر�سام أ
وال�شياء
التي هي الكون �أو بع�ض مكوناته .ويكون بذلك قد �أدرك درجة عالية من
الدراك مما يولد لديه طاقة هائلة ,ويكثف �شعوره مبا حوله ,مما
ال�شفافية ,وقوة إ
يجعله �أي�ض ًا م�ؤثر ًا يف أ
ال�شياء من حوله  .هذه درجة عالية من االن�سجام مع
الكون واحلياة .
« انظر أ
ال�شكال ( )10-2و ( )11-2و (.» )12-2

�شكل رقم (. )10-2
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�شكل رقم (. )11-2

�شكل رقم( . )12-2
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( )6-2ر�سم الوجوه :

ر�سم الوجوه من املو�ضوعات التي �شغلت بال الر�سامني منذ زمن
بعيد  ,وقد ارتبطت �أول ما ارتبطت بالبيوتات الكبرية للعوائل املالكة وال�شهرية
يف العامل الغربي  .وقد كان فنان البالط امللكي يف �أوروبا منوط ًا به �أن ير�سم
�أفراد أ
ال�رسة وم�شاهري النا�س من علماء وفنانني يف �رضوب الفن املختلفة يف
تلك الع�صور .لقد كان هنالك تقدير خا�ص ل�صور الوجوه التي �أبدعها فنانو
الع�صور القدمية  ,وما زالت �صورة الوجه مثرية لدي امل�شاهدين حتى يومنا هذا
وهي تكت�سب تقدير ًا يفوق تقدير ال�صور الفوتوغرافية الفنية من حيث �أ�سلوب
الت�صوير و�إخراجه وطباعته وموازنته اخلا�صة .

�شكل رقم (. )13-2

�شكل رقم (. )14-2
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�شكل رقم (.)15-2

�شكل رقم (.)16-2
الن�سان ووجهه مهمة
�إن املعرفة العلمية اخلا�صة بر�سم ر�أ�س إ
جد ًا يف جناح ال�صور الزيتية �أو تلك التي تر�سم أ
باللوان املائية والتي يكون
الن�سان مو�ضوع ًا لها  .كما �أن املهارة واحلذق و�ضبط الن�سب  ,وو�ضع
وجه إ
التفا�صيل وتوزيع ال�ضوء والظالل مهمة لكي تقنع امل�شاهد وتربز ال�شكل اجليد
والوا�ضح والتي ال حتتاج �إىل تف�سريات وال ترتك جما ًال لت�سا�ؤالت كالتي يثريها
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امل�شاهد يف كثري من �أنواع أ
العمال الت�شكيلية الفنية  ,ورمبا يكون مقيا�س درجة
م�ستوى الر�سام عند اجلمهور هو مقدرته على ر�سم الوجوه ،ويعترب كثري من
الن�سان هو رخ�صة و�إجازة
النا�س حتى بع�ض الر�سامني �إن �إجادة ر�سم وجه إ
للفنان  ,لذا يظل ر�سم الوجوه هاج�س ًا لدي بع�ض الر�سامني للو�صول �إىل
�إجادته �إجادة كاملة .
هنالك نقطة هامة وهي حقيقية �أن ر�سم �أي �شيء ال يختلف عن ر�سم
�شيء �آخر �إذا ما روعيت أ
ال�س�س واملتطلبات املهارية ب�صورة عامة دون اختالف
بني ر�سم �شيء و�شيء �آخر .
لكي ي�صل الر�سام �إىل م�ستوى جيد يف معاجلة ر�سم الوجوه يجدر بنا �أن
نو�ضح آ
التي:
�أو ًال :
الن�سان لدي كل النا�س �إىل حد كبري يف مكوناتها
ت�شابه جماجم ر�أ�س إ
العظميمة وجتاويفها مع اختالف ب�سيط يف أ
الحجام عدا ما �شذ .ف�إن جتويف
العينني يكون يف منت�صف اجلمجمة � ,أي �أن اجلزء الذي يعلو جتويف العينني
ي�ساوي طول اجلزء �أ�سفل جتويف العينني الذي ينتهي بعظمة احلنك – الذقن-
ال�سنان وعظمة أ
تعلوها أ
النف ( .انظر ال�شكل رقم (.)17-2

�شكل رقم (. )17-2
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ثاني ًا :

بي�ضي ح�سب حتديد حجم اجلمجمة التقريبي  ,وير�سم
ير�سم �شكل
ّ
البي�ضي وهو خط االرتكاز والتوازن ح�سب زاوية ميل الر�أ�س
خط ين�صف ال�شكل
ّ
املراد ر�سمه .
ثالث ًا :
ين�صف ال�شكل البي�ضاوي �أفقي ًا لتحديد مكان جتويف العينني
وحتديد مقا�س العني بحيث ين�صف خط االرتكاز م�ساحة العني وتر�سم نف�س
امل�ساحة ميين ًا وي�سار ًا  ,وهذا يعني �أن امل�سافة بني العني اليمنى والعني الي�رسى
ت�ساوى م�سافة طول العني ويكون هذا اجلزء مكان عمود أ
النف  .ثم ت�أتي فتحتا
أ
النف  ,وميكن حتديد عر�ضها بخط نازل من ركني العينني اخلارجني  ,كما
ميكن حتديد طول أ
النف بب�ساطة بالتقريب ح�سب الن�سب املو�ضوعة يف �أجزاء
الوجه  .كما ميكن حتديد عر�ض الفم مبد خط من منت�صف �سواد العينني �إىل
ا�سفل وذلك عندما يكون �سواد العني يف منت�صفهما كما يحدد حجم الرقبة
المين للعني اليمنى ومن الطرف أ
ب�إنزال خط من الطرف أ
الي�رس للعني الي�رسى
وقد تبدو الرقبة غليظة للوهلة أ
الوىل ولكنها هي الن�سب العادية والغالبة .
انظر ال�شكلني ( )18-2و (. )19-2

�شكل رقم (. )18-2
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�شكل رقم (: )19-2
ال�ضوء والظالل .
ثم ت�أتى بعد ذلك مرحلة توزيع ال�ضوء والظالل إلظهار ت�ضاري�س
الوجه مع حتديد أ
اللوان التي ت�شابه لون ال�شخ�ص املر�سوم .والبد من االهتمام
بالتعبري الذي يحمله وجه ال�شخ�ص املر�سوم ,ومعاجلة الفروق التي رمبا تربز
بع�ض التحديدات أ
الولية التي و�ضعناها  ,فهناك بع�ض النا�س ب�أنوف طويلة
الجزاء أ
�أو �شديدة الق�رص مع تفاوت تكوينات بع�ض أ
كالجفان وال�شفاه .
والبد من العناية بو�ضع و�شكل العني فهي من �أهم أ
الجزاء التي حتقق ال�شبه
بني ال�شخ�ص و�صورته يختفي ال�شبه متام ًا ,ألن النظرة من ال�سمات املميزة
لل�شخ�صية وعالمة مميزة من عالمات الوجه .
العم ثالثة �أو�ضاع ونعترب احلالة أ
يتخذ الوجه يف الغالب أ
الوىل هي
حالة الو�ضع اجلانبي (.)Profile
واحلالة الثانية هي ثالثة ارباع الوجه – �أي عندما ترى ثالثة ارباع
�شكل ويختفي الربع الرابع نتيجة و�ضعك يف نقطة معينة وهذا يحدث عندما
ال فانك ترى
يواجهك �شخ�ص �أمامك ،ف�إذا دار ر�أ�سه �إىل اليمني �أو الي�سار قلي ً
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ثالثة ارباع وجهه ( .انظر ال�شكلني ( )20-2و (. ) )21-2

�شكل رقم ()20-2

�شكل رقم (. )21-2
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�أما الو�ضع الثالث فهو الوجه الكامل مثل الوجه الذي نراه
يف �صورة جواز ال�سفر وهي �أمامية يظهر فيها الوجه والعينان أ
والذنان وبقية
التفا�صيل .
�إن الرتتيب الذي ذكرناه ال يعني �أن هنالك و�ضع ًا ميكن �أن يو�صف ب�أنه
ا�سهل �أو ا�صعب عند ر�سمه  .ف�إذا متكن الر�سام وتعود على الر�ؤية بو�ضوح
وجالء ودقة ومتعن وتدرب على هذا فان عملية الر�سم واحدة يف حد ذاتها
ب�رصف النظر عن املو�ضوع �أو ال�شيء املراد ر�سمه .
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يقوم معلم الفنون برتتيب بع�ض أ
ال�شياء كالثمار واجلمادات
وامل�صنوعات ما �صغر منها وما كرب للدار�سني ليتدربوا على ر�سمها مثال ذلك
قطعتان من الثمار وكوب ماء و�إناء من أ
الملنيوم على من�ضدة �صغرية معلق
خلفه قما�ش ثقيل ,تو�ضع هذه أ
ال�ضاءة الطبيعية �أو
ال�شياء يف مكان ح�سن إ
اال�ستعانة ب�ضوء �صناعي وت�سليطه على جانب لي�سقط على ناحية من نواحي
املو�ضوع املرتب للر�سم .
هذه هي الطبيعة ال�صامتة وميكن �أن يتم اختيار مو�ضوعات عديدة
وكثرية ومن �أهم املرتكزات لعمل ر�سم للطبيعة ال�صامتة بطريقة ناجحة مراعاة
الر�سام ما ي�أتي :
( )1حتديد حجم منا�سب للر�سم يف م�ساحة الورقة بحيث يكون اجلزء
املر�سوم هو امل�سيطر على الورقة بعد حتديد واختيار الزاوية التي نريد �أن نر�سم
منها (انظر ال�شكل ( ,)22-2ويتم ذلك بعد النظر من زوايا خمتلفة .وعادة
يختار الر�سام زاوية جت�سد
ال فيه
ت�صميم ًا وتوزيع ًا جمي ً
ان�سجام وتكامل بني أ
ال�شكال,
وعالقة بني اخلطوط أ
والطوال
أ
والحجام واختالفاتهما التي
ميكن �أن حتدث توازن ًا عام ًا ,
أ
فال�شكال املت�شابهة وامل�ساحات
املكررة غري مثرية لالنتباه ,
كما انه يجب �أن نختار زاوية
يكون فيها وا�ضح ًا فيها نقطة �أو
�شكل رقم ( ) 22-2
منطقة ذات جاذبية .
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تبد�أ أ
ال�شياء منها وتنتهي �إليها  ,وهذه النقطة ميكن �أن تكون يف �أي جزء
من اللوحة وعادة ما يتفادى الر�سام �أن تكون هذه النقطة يف منت�صف ال�صورة مما
ي�ضفي نوع ًا من الرتابة والت�شابه بني أ
الجزاء ويفقد العمل الفني حيويته .
( )2عمل تخطيط مبدئي للر�سم  ,و�أغلب الدار�سني يحددون م�ساحة �صغرية
بنف�س �أبعاد امل�ساحة املراد الر�سم عليها يف العمل النهائي .وميزة هذا أ
ال�سلوب
�أنه ميكن الر�سام من ر�ؤية الت�صميم والنقطة املحورية للعمل وتعديل وتطوير ما
يراه الدار�س حتى �إذا لزم أ
المر تغري موقعه واختيار زاوية �أخرى .والعمل
الناجع يف الطبيعة ال�صامتة هو الذي
يحتوي على م�سطحات وكتل وخطوط
مرتابطة جتمع بينها عالقة يف ال�شكل
واللون و�أ�سلوب املعاجلة  ,وحيث تكون
وحدة فنية متناغمة ذات �إيقاع ميتع النظر
مع االهتمام بامللم�س و�إظهار طبيعة املواد
املر�سومة من نبات وقما�ش �إىل غري ذلك.
انظر �شكل ( )23-2و�شكل ( )24-2و
(.)25-2
�شكل رقم ()23-2
(� )3ضبط الن�سب والتنا�سب بني مكونات
العمل ومن امل�ستح�سن �أن يكون احلجم
املر�سوم �أما يف احلجم الطبيعي �أو يف حجم
اجل�سم الذي �أمامك بالتقريب  .ويف كثري
من أ
الحيان يكون ر�سم الطبيعة �أجمل
ال من
�إذا كان ال�شيء املر�سوم �أ�صغر قلي ً
ال�شكل الذي �أمامك .

�شكل رقم ()24-2
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( )4ال يبتعد الدار�س عن مكان
الطبيعة ال�صامتة املو�ضوعة �أمامه
ب�أكرث من مرتين �إال عند ال�رضورة
الق�صوى .ويف هذه احلالة
يجب �أن تكون �أحجام أ
ال�شياء
املو�ضوعة للر�سم يف حجم معقول
ميكن الدار�س من ر�ؤية التفا�صيل
من على البعد الذي يحكمه توزيع الدار�سني � ..شكل رقم ( ) 25-2
( )5مراعاة ا�ستخدام مواد الر�سم والورقة بعناية دون تلوينها أ
بالحبار �أو قلم
الر�صا�ص �أو �إف�سادها ببقع العرق �أو تعر�ضها أ
للو�ساخ .
( )6عندما نحدد حجم ًا منا�سب ًا للر�سم
ميكننا ا�ستخدام �أ�سلوب التظليل ,
ال�سلوب أ
وهو أ
الجمل لر�سم الطبيعة
ال�صامتة و�إذا ا�ستخدمنا اخلطوط
فيمكنا�ستخدامهاب�أ�سلوببنائيولي�س
لتحديد أ
الطراف فقط  ,هذا بالطبع
يتوقف على نوعية أ
ال�شياء املو�ضوعة
حيث ميكن املزج بني التخطيط يف
الجزاء وا�ستخدام أ
بع�ض أ
ال�سلوب
البنائي تارة �أخرى  ,ولكن من اجليد
�أن ن�ستخدم �أ�سلوب التظليل وعندما
�شكل (. )26-2
يختفي اخلط متام ًا (.انظر ال�شكل (. )26-2
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ر�سم النبات من أ
الفرع الهامة يف الت�شكيل  ,حيث �أنه قا�سم م�شرتك
لعدة �أنواع من أ
العمال الفنية  .فالنبات عن�رص مهم يف ر�سم املناظر الطبيعية ,
و�أي�ض ًا النباتات  .وميكننا �أن نتخيل أ
ال�شكال الالحمدودة من النبات و�أحجامها
ومالم�سها و�أنواعها ورقتها وقوتها ومرونتها بل ببع�ض مظاهر احلياة املودعة فيها
من حركة وتركيب ومنو دائم .
�إن طبيعة النبات مرتبطة باجلمال الطبيعي كما �أن الن�سق ال�شكلي
للنبات يحمل يف طياته حركة مو�سيقية رائعة ؛ فاالنحناءات ,وال�سموق
والتكور ,واالنت�شار من طبيعة النبات كما هو من عنا�رص التوا�صل الفني
الروحي  .و�إذا كان الر�سم الهند�سي هو من �أهم و�سائل املهند�سني وتداول
أ
الفكار الهند�سية واخت�صار املفردات -ف�إن النباتات ميكن �أن تكون و�سيلة
للفنانني للتخاطب وتداول املعاين اجلمالية ذات املفردات امللونة واملتجددة
والنامية .
ولكي نتمكن من �إجادة ر�سم النبات علينا االهتمام بالتايل :
�أو ًال :
حترير اليد  ,وان�سياب اخلطوط ومرونتها مع حماكاة حركة و�شكل النبات
ال؛ وذلك بتدقيق النظر يف تكوين النبات
يف الظاهر الظاهر  ,واخلفي الظاهر قلي ً
يف �صورة كلية ثم النظر املركز أ
للجزاء .
ثاني ًا :
درا�سة الرتاكيب والفروع النابتة من الفرع الرئي�س  ,وحتديد اجتاهها
وحجمها .
ثالث ًا :
الناء الذي يو�ضع عليه النبات للدرا�سة ب�صورة جيدة تن�سجم
معاجلة إ
مع معاجلة النبات ذاته ,مع الرتكيز على املو�ضوع أ
ال�سا�سي الذي هو النبات
يبدو فروع ًا مفرقة ولكنه يحتل م�ساحة  .ف�إذا نظرنا �إىل ال�شجرة رمبا ت�شبه الكرة
وهي �أي�ض ًا تتكون من فروع مفرقة .
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رابع ًا :
االهتمام بتوزيع الظل وال�ضوء حتى على ال�سيقان أ
والفرع الرقيقة والدقيقة
مع مالحظة ملم�س ال�سطح يف ال�ساق �أو يف الفرع �أو يف �أوراق النبات ( .انظر
ال�شكل (.)27-2

�شكل ()27-2
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متارين ون�شاط عملي
ال�ساليب التي ميكن ا�ستخدامها لتحديد اللوحة أ
( )1ما أ
وال�شكال املر�سومة
بحيث تظهر يف �صورة مقنعة ومعربة للم�شاهد .
( )2م�ستخدم ًا طريقة الفنان “ ليوناردو دافين�شي “ ون�صائحه لتالميذ ار�سم
خط ًا م�ستقيم ًا طوله � 15سم دون ا�ستخدام م�سطرة �أو �أدوات هند�سية ..
ثم بعد ذلك قم بقيا�س اخلط لتعرف الفرق يف تقديرك ويف املقيا�س احلقيقي
– كرر هذه العملية – خم�س مرات لت�صل للنتيجة املرجوة بالتقريب .
( )3قدم مناذج ألعمال ا�ستخدمت فيها اخلطوط ب�أمناطها املختلفة و�أنواعها
املختلفة.
للن�سان البالغ مراعي ًا الن�سب والتنا�سب ألجزاء اجل�سم
( )4ار�سم ج�سم إ
املختلفة دون تظليل .
( )5ار�سم بقلم الر�صا�ص �صورة لطفل عمره � 7سنوات .وطفلة عمرها 4
�سنوات .مراعي ًا الن�سب الجزاء اجل�سم وفق ًا لل�سن .
( )6كيف ا�ستفاد امل�صمم ور�سام الكاريكاتري من ت�شغيل قانون املنظور؟
الن�سان لتو�ضيح
( )7ا�ستخدم طريقة املنظور يف ر�سم �أ�شكال خمتلفة جل�سم إ
مرونة اجل�سم يف احلركة .
( )8ار�سم تعابري احلزن على وجه والدة �شهيد فل�سطيني – بعد �أن اختلت
لنف�سها باملنزل.
( )9اخرت �أحد املو�ضوعات آ
التية وار�سم ر�سم ًا معرب ًا فيه م�ستخدم ًا الظل
وال�ضوء.
( )1طفل يبكي .
( )2رجل مهموم وحمزون .
( )3العب كرة بعد �أن حترز هدف الن�رص .
( )10من املر�آة حاول �أن تر�سم وجهك م�ستخدم ًا ما تعلمته من مهارات يف
ر�سم اخلطوط واالبعاد والظل وال�ضوء.
( )11ار�سم وجه جارك �أو طالب �أو �أحد �أخوانك باملنزل .
( )12على من�ضدة حتت م�ستوى النظر ار�سم ما ي�أتي  :قطعتان من الفاكهة
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�أو اخل�رض وكوب ماء و�إناء من أ
الملونيوم على �أن تكون اخللفية قما�ش (دمورية
ّ
).
ال من �أعمالك للطبيعة ال�صامتة بحيث تقوم باختيار املو�ضوع
( )13قدم عم ً
.
ال ألي نبات تختاره على �أن تربز خ�صائ�ص النبات
( )14ار�سم غ�صن ًا مكتم ً
والظل وال�ضوء .
( )15اخرت غ�صن ًا لنبات نا�شف واعمل له درا�سة وافية بقلم الر�صا�ص .
( )16ال�شكل ()28 -2
( )17ادر�س ال�شكل ( )29-2ألر�ض طينية بعد انح�سار مياه الفي�ضان وانقل
ال دقيق ًا .
ال�صورة بقلم الر�صا�ص نق ً

�شكل (. )28-2

�شكل (. )29-2
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( )1-3الفنون التطبيقية عرب التاريخ :
الن�ساين بد�أ تطبيق ًا قبل �أن يرتبط مبعايري اجلمال ,فقد
ال �شك �أن الفن إ
الن�سان لكي يلبي بع�ض حاجاته  ,وعلى ر�أ�سها حاجته �إىل املحافظة
ابتكره إ
الن�سان البدائي عقود ًا من �أ�سنان احليوانات
على الذات  .فمث ً
ال �صنع إ
املفرت�سة و�صبغها باللون أ
الحمر حتى يكت�سب قوة هذه الوحو�ش وقدرتها على
جمابهة أ
الخطار �أو الهروب  ,كما �أنها جتلب احلظ حتافظ على حياته .
الن�سان منذ ع�صوره أ
الوىل-
لكن بع�ض الباحثني ي�ؤمنون ب�أن إ
�أحب الفن لذاته اجلميلة ,بدليل �أنه نق�ش اغلب ر�سومه يف �أماكن ي�صعب
الو�صول �إليها  ,ولي�س يف مداخل الكهوف حلمايته من الوحو�ش �أو أ
الرواح
ال�رشيرة .ولذلك فال�سحر لي�س الدافع الوحيد للفن ,و�إال حتول �إىل فن رمزي
�أو جمرد تعاون لتحريك القوة ال�سحرية والدليل على ذلك �أن ال�صور منفذة
مبنتهى الواقعية التي جتلت �أي�ض ًا يف قطع احلفر والنماذج الطينية ذات القيمة
الفنية امللحوظة .
وبالرغم من هذا املنطق املعقول  ,ف�إن �أ�صحاب هذا االجتاه
قد يعجزون عن تف�سري �صنع البدائيني لتماثيل طينية حليوانات ثم ي�صيبونها
بال�سهام .ومن الوا�ضح �أن هذه التماثيل �صنعت بطريقة ب�سيطة و�رسيعة لهذا
الغر�ض بالذات  ,وذلك بق�صد �أن يح�صل ال�صياد على قوة �سحرية على
احليوانات املفرت�سة احلقيقية التي �سيقوم با�صطيادها بعد ذلك� ,أو لعلهم
– باملفهوم احلديث -كانوا يقومون بنوع بدائي من التدريب على ال�صيد,
ويت�ضح هذا اجلانب التطبيقي يف أ
ال�شياء التي و�صلت �إلينا من الع�رص احلجري
مثل أ
الواين الفخارية ,واملن�سوجات الب�سيطة وف�ؤو�س وبلط و�إبر من العظام
وعقود و�أ�ساور و �أحزمة أ
للنف و�أقراط  .كذلك جند �أن اللوحات التي ر�سمها
�إن�سان الع�رص احلجري ذات لون واحد ومن بعدين دون ظل �أو جت�سيم ,ومل
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تكن مق�صورة على ال�صورة اجلمالية فح�سب بل كانت تت�ضمن خربات �سحرية
تطبيقية .
وكانت فنون الت�صوير والنحت والعمارة واخلزف التي برع
فيها امل�رصيون القدماء فنون ًا تطبيقية يف املقام أ
الول .وما ينطبق على الفن
الن�ساين يف احل�ضارات املتعاقبة  ,حتى
امل�رصي ميكن �أن ينطبق على الفن إ
ظهور مذاهب الفن احلديث مثل التجريدية والتكعيبية وال�رسيالية  ,وغريها
من املذاهب التي انف�صلت متاما على الواقع املعي�شي  .ومن هنا كانت �رضورة
�أن يخت�رص مفهومنا للفنون التطبيقية على الفنون التي ي�ستخدمها ال�صانع �أو
ال
احلريف إل�ضافة مل�سات اجلمال الفني يف �إنتاجه �أو �سلعته .وهذا ينطبق مث ً
الواين أ
على أ
والثاث واملن�سوجات التي و�صلت �إلينا من ع�رص الدولة امل�رصية
القدمية ,فقد بلغت أ
الواين امل�صنوعة من الفخار �أو اجلرانيت �أو املرمر درجة
عالية من الدقة وكانت �أرجل املقاعد أ
وال�رسة على �شكل �أرجل احليوانات,
وامتاز أ
الثاث باجلمع بني حتقيق وظيفته ودقة �صنعه وجماله زخرفته  .وكانت
ال�صناديق ت�صنع من اخل�شب املزين بالعاج �أو أ
البنو�س يف �أحجام و�أ�شكال خمتلفة
لت�ؤدي وظيفتها حلفظ املالب�س وال�ستائر واحللي أ
وال�سلحة و�أدوات الزينة .
وكانت �أرائك امللوك تزيّن ب�صفائح من الذهب أ
والبنو�س والعاج وتنجد باجللد
أ
المل�س .وقد بلغت �صناعة املعادن درجة عالية من الدقة عن طريق الطرق
النول
والتخرمي �.أما الن�سيج فقد و�صل الكتان �إىل م�ستوى احلرير؛ با�ستخدام ّ
اليدوي  ,وكانت املن�سوجات تعلق على جدران الق�صور �أو تظل حدائقها .
وتطورت الفنون التطبيقية كما جند يف �صناعة احللي الذهبية
املطعمة ب�أحجار الالزورد والفريوز � .أما جمموعة توت عنخ �آمون فتمثل قمة
الفن التطبيقي التي بلغتها احل�ضارة امل�رصية  ,فقد �صنع أ
الثاثات من خ�شب
أ
الرز امل َّزين باليخت واملغطى برقائق الذهب  ,والعر�ش نف�سه م�صفح بالذهب,
أ
والحجار امللونة وقائم على �أرجل �أ�سد وم�سانده على هي�أة ثعابني ذات �أجنحة
موالة ,وال تختفي الرمزية امل�شار �إليها باختيار �أرجل أ
ال�سد والثعابني لتدل
مر�صعة بقطع الزجاج
على قوة امللك .وم�سند الظهر ميثل �صورة للملك وزوجته َّ
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امللون الذي ارتفعت �صناعته  ,والتي متثل يف مكاحل ال�سيدات  ,و�أواين
العطر ومالعق الدهان و �أم�شاط ال�شعر املزخرفة .
والكدي  ,فقد برعت يف �صناعة أ
�أما الفنون يف الع�رص ال�سومري أ
الثاثات
َّ
والواين آ
والالت واملعادن وخا�صة النحا�س أ
الحمر  ,والذي مت �صبه وحفره
بطرق متقدمة مثل القوالب اخل�شبية املغطاة بالقار � .أما الذهب فكانت ال�صناعة
املف�ضلة ,لدرجة �أنهم �صنعوا منه أ
الواين واخلوذات ب�شكل جميل  ,يجمع
بني دقة الن�سب وزخرفة ال�سطح ونعومة اال�ستدارة .
كذلك �صنعوا آ
الالت املو�سيقية من اخل�شب املطعم بوحدات
هند�سة من ال�صدف والالزورد والربونز الذهبي وب�أ�شكال حيوانات ت�ؤدي
�أدوار ًا �إن�سانية  .ويبدو �أن آ
ال�شوريني والكلدانيني والبابليني والفر�س قد �ساروا
على نهج ال�سومريني أ
والكديني يف الفنون التطبيقية ؛ ألننا جند تطور ًا بارع ًا
الثاث أ
يف �صناعة أ
والواين واملعادن �سواء �أكان يف جانب الت�صميم �أم التنفيذ
وا�ستخدام الربونز يف �صناعة التحف ال�صغرية ومقاب�ض لبع�ض أ
الدوات التي
بلغت القمة يف الفن الزخريف � .أما االغريق فلم يبلغوا نف�س الدرجة من
الرباعة  ,واقت�رص الفن التطبيقي عندهم على أ
الواين الفخارية التي ت�ستخدم
يف تزيني البيوت  ,ولكنها تدهورت �أي�ض ًا يف القرن الرابع قبل امليالد ومل يتبق
�سوى �أ�شغال الذهب  ,وقبل الع�رص الهيلليني كان الذهب ي�ستعمل من �أجل
لونه وملم�سه يف التزين  ,لكن هذه ال�صناعة ت�أخرت �أي�ض ًا يف الع�رص الهيلليني
 ,و�إن كانت حماوالت لتح�سني مظهرها ب�إ�ضافة أ
الحجار الكرمية .
�أما االترو�سكيون الذين جاءوا �إىل ايطاليا من �آ�سيا ال�صغرى ا�ستطاعوا
احتاللها  ,فقد �أغرموا با�ستعمال الربونز الذي �صنعوا منه �أوعية حلفظ رماد
اجلثث بعد حرقها ,وتوابيت ومرايا حمفور عليها مناظر من أ
ال�ساطري على منط
الغريقية امل�ستوردة  ,والتي تركت طابعها على زخارف احلُلي
املنتوجات إ
ب�صفة عامة .
�أما الرومان فكان اهتمامهم الزائد بفنون العمارة والنحت والت�صوير �سبب ًا
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يف عدم ازدهار الفن التطبيقي الروماين .
ويف ال�صني واليابان ازدهرت الفنون التطبيقية  ,وخا�صة يف
جمال احلفر يف أ
الحجار الكرمية واملعادن و�صناعة املن�سوجات احلريرية واخلزف
والرقيق والقا�شاين .وكانت �أعمال الربونز ب�صفة خا�صة ت�ستخدم يف الطقو�س
الدينية  ,ولذلك ُحفرت عليها الر�سوم املرتبطة بهذه الطقو�س .كذلك برع
اليابانيون يف �صناعة أ
الثاث الذي يجمع بني ال�شكل الفني اجلميل واخلامة
املنا�سبة إلبراز هذا اجلمال ,وتفرغوا �أي�ض ًا يف طباعة املن�سوجات احلريرية
واخلزف أ
البي�ض .وكانت اخلامات وال�شكل واللون والزخرفة يف نظرهم وحده
ال تنف�صم  .ومن هنا اكت�سب الفن �شخ�صيته املميزة .
وكان ال�رس يف الفن البيزنطي التطبيقي يكمن يف ا�ستيعابه وا�ستفادته
الق�صوى من الفنون التي �سبقت يف بالد ال�رشق مع ا�ستلهام لتقاليد الطقو�س
امل�سيحية  ,فقد �صنع البيزنطيون ال�صناديق ال�صغرية باملطعمة باملعادن الثمينة
والحجار الكرمية حلفظ املخلفات املقد�سة أ
أ
واليقونات التي حتمل �صور
القدي�سني داخل �أطر من النحا�س املطروق املفرغ ومر�صعة أ
بالحجار الكرمية �أو
مطعمة مبزيج من الذهب والف�ضة .
�أما الفنان القبطي يف م�رص فيبدو �أنه �أراد جتديد �أجماد �أجداده من
امل�رصيني القدماء فنبغ يف ا�ستخدام العاج يف �صناعة �أدوات الزينة كاملكاحل
والم�شاط التي زينها بر�سوم خمتلفة  ,متيل �إىل أ
أ
ال�شكال الهند�سية والزخارف
بال�شكال آ
التجريدية التي ال تهتم كثري ًا أ
الدمية واحليوانية .
ال�سالمي يف أ
الندل�س التي ا�شتهرت
ثم جتلى الفن التطبيقي إ
ب�صناعة التحف اجللدية عامة وجتليد الكتب خا�صة  ,ومن الوا�ضح �أن ت�شبه
جلود الكتب امل�رصية يف الع�رص اململوكي  ,وزخارفها م�ضغوطة يف اجللد وعلى
هي�أة ر�سوم هند�سية و�أ�شكال متعددة متال�صقة ومتنا�سقة ترتكز الوحدة الكربى
الركان أ
يف الن�صف ثم حتاط بوحدات �صغرية يف أ
الربعة .
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�أما الطراز الفاطمي التطبيقي فقد امتاز بالتحف امل�صنوعة
من البلور ال�صخري كما وجد يف أ
الباريق ذات ال�شكل الكمرثي  .وبرع
الفاطميون �أي�ض ًا يف الن�سيج الذي ان�ش�أت له احلكومة م�صانع عرفت با�سم “دور
الطراز “ التي �أنتجت �أفخر �أنواع املن�سوجات املتعددة  ,والتي �أقبلت على
ال �أعلى ل�صناعات مماثلة
ا�ستريادها دول عديدة  ,و�أ�صبح الن�سيج الفاطمي مث ً
يف �صقلية أ
والندل�س �سواء �أكان من ناحية اخلامة وال�صناعة� ,أم من ناحية
الطباعة والزخارف الهند�سية واملجمعة على هي�أة �أطاق جنمية .كذلك �أتقن
الفاطميون �صناعة املعادن وخا�صة الرثيات املعدنية وامل�شكاوات امل�صنوعة من
الزجاج املموه باملينا  ,وكانت لهم �إجنازات وا�ضافات جديدة يف �صناعة الفخار
املطلي .
ومل تزدهر الفنون التطبيقية يف الع�صور الو�سطى ؛ ألن الفنان القوطي
اقت�رص على تقليد النماذج التي و�صلت �إليه من الفن البيزنطي  ,ولذلك مل
يخرج �إنتاجه على نطاق �صناعة العلب وال�صناديق التي حتفظ فيها املخلفات
املقد�سة وكذلك كرا�سي الكنائ�س والق�صور .وا�ستمر عدم االزدهار يف ع�رص
النه�ضة ؛ النبهار الفنانيني بالت�صوير والنحت والعمارة  ,واعتقادهم �أن الفن
التطبيقي هو حرفة ال تليق بالفنان الكبري  .وميكن القول ب�أن هذا االجتاه ا�ستمر
حتى ظهور مذاهب الفن احلديث حتى �أواخر القرن التا�سع ع�رش واوائل
الع�رشين  ,مما نتج عنه انف�صام �شديد بني الفن اجلميل والفن التطبيقي بحيث
مل ي�ستفيد �أحدهما من آ
الخر.
ال من رجال الفن وال�صناعة على حد
وقد �شغل هذا االنف�صام ك ً
النتاج ال�صناعي
�سواء ,ومنذ �أوائل القرن الع�رشين بذلت جهود زائدة لربط إ
بالذوق الفني وخا�صة بعد �أن ظهرت �صناعات مثل �صناعة املالب�س اجلاهزة
الدوات آ
وال�سيارات واملباين اجلاهزة وغري ذلك من أ
والالت وال�سلع التي
حتتاج �إىل مل�سات الفن اجلميل حتى يقبل عليها النا�س ,وحتى ت�ضيف �إىل
احلياة ملحات مريحة للعني والذوق ال�سليم  ,ويف القدمي مل تكن هنالك حواجز
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متبلورة بني ال�صانع احلريف والفنان املبدع ,ذلك �أن ال�صانع الفنان كان يتعامل
مع اخلامة بيده بحيث ينتج �سلعة �أو �أداة عليها ب�صماته الفنية املميزة  .وقد
�سجل تاريخ الفنون التطبيقية مراحل املزج بني الفن وال�صناعة التي ا�ستمرت
حتى ع�رص النه�ضة  ,حني ظهر عمالقة أ
الثاث البحت يف الت�صوير والعمارة
والنحت  ,فقد �آمنوا ب�أن �صناعة التحف املعدنية أ
والثاث والن�سيج ميكن �أن
واللهام والعبقرية ال تتجلى
يقاوم بها �أي حريف يتقن �أ�رسارها ,لكن الوحي إ
�إال عند الفنان املبدع الذي ال ي�سمح لنف�سه باخلروج من حمراب الفن �إيل (
ور�شة احلريف ).
النتاج ال�صناعي
لكن هذه النظرة تغريت يف �أوائل القرن الع�رشين مع ظهور إ
ال�ضخم و�سيطرة آ
الن�سان  ,فقد دفعت املناف�سة الر�أ�سمالية
اللة على حياة إ
املنتجني �إىل ا�ستخدام كل و�سائل جذب النا�س على منتجاتهم  .وكان الفن
التطبيقي يف مقدمة هذه الو�سائل ,لدرجة �أنهم كيفوا م�صانعهم آ
والتهم مبا
يحقق رغبات الفنانني التطبيقيني القائمني على جتميل ال�سلع لرتويجها  .ومتثل
هذا االجتاه مدر�سة الباوهاو�س يف العام � 1919إىل العام 1933م  ,ثم امتد
ن�شاطها �إىل بعد ذلك �إىل كل من �أوروبا و�أمريكا ,وقد تركزت الدرا�سة يف هذه
النتاج ال�صناعي والفني والبحت ,عن
املدر�سة على ايجاد عالقة ع�ضوية بني إ
طريق ا�ستيعاب امل�صمم للم�شكالت و�إمكانات املادة املطروحة للت�صنيع بحيث
تتحول القيمة اجلمالية �إىل قيمة �إنتاجية واقت�صادية تدفع ال�سلعة �إىل الرواج
واالنت�شار �أي �أننا عدنا يف الع�رص احلديث �إىل املزج بني الفن وال�صناعة وذلك,
وذلك املزج الذي كان �ساري ًا قبل ع�رص النه�ضة  ,لكنه آ
الن مزج على نطاق
وا�سع ي�صل يف معظم أ
النتاج العاملي ,مما يحتم على الفن
الحيان �إىل م�ستوى إ
التطبيقي مراعاة �أذاق عديدة يف بقاع متباعدة وخمتلفة من العامل ،ولعل
�صناعة أ
الزياء التي ترتكز عا�صمتها يف باري�س تو�ضح لنا �أي مدى يتحكم
الفنان التطبيقي يف نوعية املالب�س التي يرتديها الرجال والن�ساء على ال�سواء
ال -تكت�سب �شخ�صيتها املميزة
,بل �أن �صناعة �ضخمة ك�صناعة ال�سيارات -مث ً
ورواجها التجاري بف�ضل الت�صميمات التي يبتكرها الفنان التطبيقي  ,لذلك
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النتاج
يقول بع�ض الباحثني �أن دور بيكا�سو بالن�سبة للتكعيبية َّتردى يف إ
ال�صناعي املعا�رص  ,ويف العمارة عند كوربوزييه  ,وفرانك لويدرايت يف حني
�أن االجتاهات التجريدية املطلقة �صبغت اجلانب الكبري من احلياة احلديثة
ابتداء من ت�صميم مالب�س الن�ساء حتى تخطيط ال�شارع احلديث وحمتوياته.
ً
ال�سالمية املزدهرة مل يفرق بني
�إن الفن يف الدول العربية طوال ع�صوره إ
ما �سمى باجلميل وما �سمى بالتطبيقي النافع يف الفن ,ومل يقت�رص الت�شجيع
على نوعية معينة منه  ,بل كان الفن وحدة واحدة ال ميكن التفريق بني ما هو
جميل وما هو تطبيقي حتى �أ�صبح من الع�سري تقييم القطع الفنية على �أ�سا�س
ال مل يتم تقييمها على �أ�سا�س �أنها
من التفريق بني النوعني  .فالقطعة اخلزفية مث ً
قطعة خزفية جميلة فقط فجمالها يقرتن با�ستخدامها  ,فال�سجاد أ
والقم�شة
أ
والثاث جميعها فنون تطبيقية نفعية وجميلة يف �آن واحد حمملة ب�صفات
اجلمال امل�ستمر يف التطبيق واال�ستعمال ,وهذا ما ن�سميه باجلمال الفكري
الوظيفي  ,الذي يت�أتى عن طريق الفهم  ,و�إدراك �أن العمل الفني قد اتخذ
ال�شكل الفني الذي هو عليه لكي ي�ؤدي وظائف خا�صة  ,وينفع يف خدمة
�أغرا�ض خا�صة  .كذلك ألول وهلة يتعرف النا�س هذه الوظائف  ,ويقررون
ال�شكال مفيدة ومنا�سبة و�صاحلة للقيام بالوظائف وحتقيق أ
�أن أ
الغرا�ض .و�أنها
�أي�ض ًا منا�سبة يف �شكلها للمواد امل�صنوعة منها أ
وال�ساليب التي اتبعت يف
ت�شكيلها .
ال�سالمية الوحدة الفنية والفكرية  ,ورثنا
ولقد ورثتنا عن احل�ضارة إ
اجلمال املمثل يف حرفة ما ,ورثنا احلقيقة – حقيقة الفن وعالقته باحلياة اليومية
 ..فالفن عند العرب كان �صنعة ؛ والفن هو اخلامة ,الفن هو غاية احلياة
و�سبيلها  ,الفن يف وحدة العالقات وعالقته با�ستخدامه ,فالفن �أهم و�سيلة
لالت�صال واملعرفة يجمل احلياة وينقيها ويعلو بالنا�س ويربيهم  ,ويرفع من ذوقهم
وينمي خرباتهم  .فهو عامل �إ�سعاد وتثقيف للجماهري.
فامل�صمم هو �أ�سا�س العالقة بني و�سائل �إنتاج الفن واملنتج الفني واجلمهور
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 .وجناح امل�صمم ال�صناعي يتوقف على مدى درايته باخلامة ومعرفته باللون
وممار�سته وجتاربه ,واطالعه على اجلديد يف عامل الت�صميمات ال�صناعية
والبحاث العلمية املتعلقة بها  ,وب�صفة خا�صة درا�سته للبيئة أ
أ
وال�سواق
والعوامل ال�سايكولوجية واحلالة االقت�صادية.
(انظر ال�شكل (� )1-3أ و( )1-3ب) .

�شكل (� )1-3أ
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�شكل رقم (  ) 1-3ب
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( )2-3الفن بني اجلمال واملنفعة :
كل فنان نا�شئ يبد�أ �أو ًال يف الظهور على م�ستوى احلرفة مبحاكاة
�أعمال الفنانني أ
الخرين من �أجل �أن ي�ستوعب طريقهم و�أ�سلوبهم لي�ضمها �إىل
ر�صيده حتى تت�سع دائرة خربته .بهذه الطريقة ف�إنه بالتدرج يح�صل على مو�ضع
�أو مكانة فنية متطورة .ولكن باملوهبة ال�صادقة وحدها يرتك الفنان النا�شئ
البداع احلقيقي يف جماله
مرحلة الت�أهيل التقليدية هذه ,ويتحول يف اجتاه إ
اخلا�ص  .ورغم كل ذلك فلي�س هناك من ي�ستطيع معرفة ال�سبيل للم�ضي عرب
البداع ,و�إذا كان النا�شئ يتمتع باملوهبة ف�سوف يتو�صل يف نهاية أ
المر
بواعث إ
�إىل �إجناز �شيء حقيقي� .أ ّما موهبته يف جماالت الر�سم والنحت والعمارة فمن
املنا�سب �أن يتجه �إىل جمموعة من املجاالت التخ�ص�صية التي تعرف بالفنون
التطبيقية  APPLIED ATRSحيث يتفاعل ب�شكل مثمر  .فقد ي�صبح
ر�سام ًا تو�ضيحي ًا �أو مزخرف ًا � ,أو م�صمم ًا للمن�سوجات �أو أ
للعالنات
للثاثات �أو إ
 .وكل هذه أ
العمال تقف �إىل حد ما بني احلرفة الفنية واحلرفة املح�ضة .
ال�صالة من جانب املهنيني أ
ومن هنا فهي تتيح جما ًال إلظهار �شيء من أ
الكرث
طموح ًا وهمة  .املهارات والتقنيات  ,والطرق املعرتف بها يف الر�سم والت�صوير
والنحت والت�صميم  ,كما يتعلم �أي�ض ًا الطرق الرا�سخة يف جمال ولكن يف
بداعي مثل�:أ�سعار املواد
ال
هذه املجاالت ميكن �أن حتيط بع�ض العوامل اجلهد إ
ِّ
اخلام وتوافرها � ,أو عمليات الت�صنيع � ,أو املفاهيم آ
والراء ال�شائعة عن ماهية “
النافع” و “ املفيد” و “ املنا�سب” �أو امل�ستحب �أو املرغوب فيه .
�إن الفنون التطبيقية تت�شابك بعمق اكرث يف حياتنا اليومية  .ومتثل
ال وله �أهمية كعمل فريد ولي�س
ما يوحي معنى ا�سمها فهي جتعل النافع جمي ً
هناك �أدنى �شك يف �أن الفن التطبيقي لي�س فن ًا خال�ص ًا  ,ومع ذلك ف�إننا نواجه
�صعوبة يف تدعيم هذا التمييز بني اجلميل والنافع�.إذ �أن فن الت�صوير” التلوين
ال من �أجل خدمة �أغرا�ض تطبيقية على مدى
“ كان يف الع�صور الو�سطى مث ً
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وا�سع ؛ فقد كانت مهمة امل�صورين تزيني ال�سطوح التي تخدم �أغرا�ض ًا �أخرى
نفعية مثل جدران العمائر والنوافذ أ
والثاثات و�صفحات الكتب ,وال�شيء
نف�سه ينطبق على �أعمال النحت التي �أنتجت يف الع�صور الو�سطى والعامل
القدمي  ,فكانت أ
الغريقية من اخلزف تزخرف �أحيان ًا بوا�سطة الفنانني
الواين إ
امل�شهورين باقتدار رائع .كما �أنه يف جمال الفن املعماري ترفع احلواجز التي متيز
بني اجلميل والنافع عند ت�صميم �أي مبنى وم�ستوى �أ�سعار املواد اخلام والتقنية
أ
والغرا�ض النفعية للمبنى يف حتقيق املنفعة واجلمال .ويف احلقيقية �إن العمارة
املح�ضة قطع ًا هي عمارة خيالية؛ ألن العمارة تعرف عادة على �أنها فن تطبيقي
ولكنها �أي�ض ًا فرع رئي�س من فروع الفن يف مقابل الفنون أ
الخرى التي يطلق
عليها الفنون ال�صغرية .
وقد مييل اجلمهور من غري املتخ�ص�صني �إىل الت�سليم مببد�أ التمييز بني
اجلميل والنافع �إىل �أبعد احلدود ؛ ألن الفن يف حقيقته ن�شاط �إن�ساين معقد
وغام�ض من وجوه عديدة .وذلك فهو ي�سمح فقط با�ستنتاجات جزئية جتريبية
م�ؤقتة بل جزئية متميزة .وامل�شاهد املبتدئ ي�أخذ كل �شيء على �أنه ير�سخ
يف اعتقاده اخلا�ص بكونه يعرف �شيئ ًا عن الفن ,ويف الواقع �أنه لي�س هناك من
ال يعرف �شيئ ًا عن الفن ,ذلك �إذا ا�ستثنينا أ
الطفال ,وامل�صابني عقلي ًا .فال
مفر من معرفة عن الفن بنف�س القدر ال�ضئيل الذي نعرفه جميع ًا عن ال�سيا�سة
واالقت�صاد  ,ذلك القدر الذي نح�صل عليه من خالل ممار�ساتنا يف حياتنا
الن�سانية تتفاعل معه يف كل
اليومية .والفن كذلك جزء من ن�سيج احلياة إ
وقت ,حتى لو كان احتكاكنا بهذا اجلزء حمدود ًا من خالل املجالت و�أغلفة
والعالنات والن�صب التذكارية واملباين التي نعي�ش فيها انظر مناذج
الكتب إ
الت�صميمات .أ
ال�شكال((2-3و( )3-3و( )4-3و(. ) )5-3
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ال�شكل رقم ()2-3

�شكل رقم ()3-3

�شكل رقم ()4-3
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( )3-3ع�رص العوملة ودور امل�صمم يف املجتمع :
العالن  ,لقد تخطت هذه اللغة
لغة الع�رص اليوم هي لغة إ
احلواجز العن�رصية والثقافية با�ستخدامها االت�صال الب�رصي  ,و�سيلة لنقل
العالن كل بيت
املعلومة  .فمن �أق�صى ال�رشق ألق�صى الغرب دخل ت�صميم إ
بال ا�ستئذان ,وخاطب كل النا�س بوا�سطة ثورة االت�صاالت التي جعلت من
العامل قرية �صغرية تنتقل فيه املعلومة من �شخ�ص ل�شخ�ص ومن جمتمع ملجتمع
يف زمن قيا�سي وجتاوبت املجتمعات مع تلك اللغة اجلديدة ل�سهولتها وب�ساطتها
و�أ�سلوبها املقنع الذي تخاطب به كل النا�س مب�ستوياتهم املختلفة ,فهي تخاطب
أ
المي كما تخاطب القارئ وتخاطب اجلاهل كما تخاطب املثقف والعارف,
تخاطب ال�صغري كما تخاطب الكبري  .وتعددت قنوات التخاطب الب�رصية
التي تعتمد على قراءة ال�شكل وال�صورة وتكيفت مع حاالت أ
الفراد املتغرية
الن�سان يف حله وترحاله جو ًا وبر ًا
العالن إ
يف الزمان واملكان ,فقد �صاحب إ
الن�سان من حقيبة �إىل غالف تذكره ومذكرة
وبحر ًا وتراه يف كل ما يحمله إ
العالمية على
الن�سان الزمن وينظر ل�ساعته يجد الر�سالة إ
وحتى عندما يتذكر إ
ميناء ال�ساعة .
الن�سان يف جميع حاالته الزمانية
ولقد خاطب املل�صق مث ً
ال إ
واملكانية  .لقد خاطب املل�صق الثابت راكب ال�سيارة ال�رسيعة  .يف الطرق
الدولية ,وراكب ال�سيارة املتو�سطة ال�رسعة يف و�سط املدينة وخاطب الراجل
املتمهل الذي ي�سري برجليه بني ردهات املباين والطرق الق�صرية ,وظهر املل�صق
املتحرك يف �شكل قمي�ص ق�صري أ
الكمام .وعلى جنبات العربات التجارية
الن�سان يف مكان العمل ومكان ال�سكن.وظهرت كذلك لغة ال�شعارات
وخاطب إ
ف�صار �أول ما يفكر فيه �صاحب العمل ت�صميم �شعار م�ؤ�س�سته قبل ال�رشوع يف
ت�أ�سي�سها ور�صد امليزانية للدعاية ,جنب ًا �إىل جنب مع ر�صد ر�أ�س املال و�أحيان ًا
ر�صد مال الدعاية قبل ر�صد ر�أ�س املال ,فتتناف�س ال�رشكات يف فر�ض �أ�سمائها
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و�شعاراتها على عقول امل�ستهلكني .
والن�سانية ملعرفة �سلوكيات
وا�ستغل امل�صمم العلوم االجتماعية إ
الن�سان ال�رشائية واالجتماعية لتوظيفها يف بيع املنتجات و�إي�صال املعلومات..
إ
العالمي الذي ي�ضعه
وتغريت عادات و�سلوكيات النا�س ح�سب التخطيط إ
العالم وعلماء النف�س واالجتماع ,فزاد االقبال على �سلع ال
�أخ�صائيو إ
الن�سان ,وعلى �أفكار وثقافات بعيدة كل البعد عن عامله واقعه
يحتاجها إ
الثقايف والفكري ,وه�ضم النا�س يف وطننا العربي الثقافات امل�ستوردة وانفعلوا
بها ون�سوا ثقافاتهم أ
النتاج
ال�صلية  ,وهجروا �إنتاجهم الوطني  ,و�سعوا نحو إ
وال�سلع امل�ستوردة  .و�صارت كلمة م�ستورد هي جواز املرور لكل دخيل وغريب،
والعالن الذي يبذله العامل الغربي
وذلك بف�ضل ال�رصف الالحمدود للدعاية إ
والعالن ف�سلموا بال�صالح
لن�رش ثقافته وب�ضاعته ؛ فبهر النا�س ب�سحر الت�صميم إ
والطالح من رواد الثقافات املادية واملعنوية .
لقد �صار امل�صمم االي�ضاحي اليوم رائد ًا للتغيري ومعلم ال�شعوب
وحادي ركبها يوجهها حيث يريد وكيف يريد وهو ال�صلة بني املفكرين
واملبدعني واملخرتعني واملجتمع ،وهو املروج ألفكارهم و�إنتاجهم فانت�رشت ,
املطبوعات ب�أ�شكالها املختلفة واملتباينة ,تثبت املعلومات من خالل الكلمة
املكتوبة وال�صورة املطبوعة أ
باللوان الرباقة واجلذابة  ,فهنالك الكتاب ال�سفري
التقليدي للمعرفة ,وهناك املجلة وال�صحيفة وهنالك الن�رشة واملطبق والعديد
من منتوجات املطابع التي تعمل ليل نهار يقف خلفها جهاز �إعالمي �ضخم ,
يتكون من امل�صممني االي�ضاحني والطباعيني واملتخ�ص�صني يف علوم االت�صال
وعلم النف�س وعلم الكمبيوتر  ..الهدف الرئي�س لكل ذلك احل�شد وكل تلك
املطبوعات واملرئيات الو�صول لذهن املتلقي وتغيري منط حياته ال�ستيعاب الفكرة
العالنات تلك املعرفة
والثقافة وقبول املنتج  ..ويتلقف ال�شباب املنبهر ب�سحر إ
واملنتجات املفيدة منها وغري املفيد  ,اجلميل منها وغري اجلميل يف �رشاهة ونهم
غري حمدود .
وتتناف�س البيوتات التجارية وال�رشكات يف توزيع التقوميات املجانية
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والعالن  .ولعب
واملفكرات ال تذكري ًا بزمن بل ملجرد الرتويج وبث الدعاية إ
التغليف دور ًا يف تزيني وتزويق املنتجات وتقدميها يف �صورة ت�شويقية جذابة ,
ي�ؤدي فيها اللون وال�شكل والكلمة املكتوبة دور ًا �أ�سا�سي ًا .ف�أ�صبح التناف�س على
�أرفف الباقات ال يواتيه تناف�س ,كل يتغنى بلياله ,و�صو ًال جليب امل�ستهلك
الذي ي�ستجيب وينفعل مع جمال اللون ور�شاقة الكلمة امل�صممة فينفق بال
ح�ساب.
العالن البيوت بال ا�ستئذان بالليل والنهار و�صارت
ودخل كلما قلنا إ
�شا�شة التلفزيون نافذة يطل منها املتلقي  ,وهو م�ستلق على فرا�شه على كل
�أنحاء العامل  .وتتدخل مرة �أخرى الكلمة وال�صورة واللون يف �شكل �إعالن �أو
مقدمة لربامج �أو فلم يف جذب االنتباه .ويتجاوب املتلقي مع ال�صوت وال�ضوء
يف �شكل ت�صميمات �إي�ضاحية حتمل أ
الفكار واملعلومات وال�سلوكيات متهيد ًا
لعر�ض أ
الحداث خالل الفلم والربامج ..وت�ستمر عني املتلقي على ال�شا�شة يف
ذهول و�إعجاب متابعة فنون الت�صوير والت�شكيل وعامل اللون فينفعل ويتجاوب
الف�ضل �أو أ
وتتغري �أفكاره و�سلوكياته �سواء �أكانت نحو أ
ال�سوا.
الي�ضاحي
وهكذا تظهر خطورة الدور الذي ي�ؤديه امل�صمم إ
يف حياة النا�س واملجتمع يف كل نواحي احلياة اقت�صادي ًا وثقافي ًا واجتماعيا ..
فمهمة التوعية ال�صحية والتوعية اال�ستهالكية بني املواطنني من �صميم عمل
والر�شادية
امل�صمم  .ومن �أهم عوامل جناح امل�صمم يف �إي�صال املعلومة ال�صحيحة إ
والثقافية وال�سلوكية �إىل املجتمع بحيث يتجاوب معها عملي ًا وترتقي بذلك
أ
المة نحو درجات الكمال  .ومن �أهم تلك العوامل وجود خلفية معرفية
وثقافية م�شرتكة بني املواطن وامل�صمم و�أن يكون امل�صمم عامل ًا مب�شاكل جمتمعه
ومتفهما ألحواله االجتماعية  ,والثقافية والنف�سية حتى يتمكن من �صياغة
املعلومة املفيدة النافعة وال�سهلة التي يتقبلها املجتمع ويفهمها ويقتنع بها ويعمل
والعالن يف املكاتب
مبحتواها .لذلك يجب �أن يكون وا�ضعو خطط الدعاية إ
العالمية اخلا�صة والعامة وامل�رشفون عليها واملنفذون لها -من نف�س املجتمع
إ
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يح�سون ب�إح�سا�سه ,ويت�أملون ألمله ويفرحون لفرحه ويكون هدفهم الرقي أ
بالمة
وانت�شالها من اجلهل أ
والمية الكتابية والثقافية .وكذلك انت�شالها من �آثار
�سلبيات الثقافة املادية واملعنوية الواردة عرب أ
القمار الف�ضائية واملطبوعات ,
وال�سري بها نحو �آفاق امل�ستقبل بوعي كامل من غري م�سا�س مبعتقدات أ
المة
والر�شاد والرت�شيد يف اال�ستهالك وال�سلوك
وعاداتها وتراثها .تكون التوعية إ
ديدنهم وهدفهم ,ال الرتويج أ
للفكار الغربية واملنتجات امل�ستوردة على ح�ساب
والنتاج الوطني  .يجب �أن يكون القائمون على هذا أ
المر
املوروث الوطني إ
من ذوي ال�ضمائر الوطنية العالية والوعي مبكونات أ
المة وثقافاتها املتعددة
واملتجددة .
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( )4-3عنا�رص الت�صمــــــيم :
نتعر�ض يف هذا الباب ب�شيء من التف�صيل عن عنا�رص الت�صميم التي
تعر�ضنا �إليها �رسيع ًا يف كتاب ال�صفني أ
الول والثاين .
عنا�رص الت�صميم هي املرئيات التي يتكون منها الت�صميم واللوحة وال�شكل
 ...الخ.

 -1 :THE DOTالنقطة

وهي �أب�سط العنا�رص  ,وهي أ
الثر املبا�رش الذي يرتكه ا�ستخدام قلم �أو
فر�شاة �أو �أي �أداة للتعبري البعدي على �سطح الورقة  ,وللنقطة �إمكانيات كبرية
للتعبري �إذا ا�ستغل الر�سام وامل�صمم �أحجامها املتنوعة ال�صغرية والكبرية أ
والبعاد
وامل�سافات بني نقطة و�أخرى ولعلك �إذا رجعت �إىل تاريخ املدار�س الفنية “
مدر�سة التنقيط” يف عمل اللوحات ألدركت �أهمية النقطة كعن�رص من عنا�رص
الت�شكيل .

-2

اخلط THE LINE

يتكون اخلط من عدة نقاط مت�سل�سلة مت�صلة يوجد بع�ضها بجانب بع�ض يف
اجتاه حمدد وهو يوحي باحلركة  .ف�إذا كان عمودي ًا فهو يوحي بحركة دائرية
الخ  ...وتتنوع اخلطوط بتنوع االجتاهات املكونة لها  ..فهنالك اخلطوط
املتموجة املكونة من احلركة الدائرية وهناك اخلط املنك�رس الذي يتكون من
زوايا وخطوط م�ستقيمة وكل خط من هذه اخلطوط وغريها له داللة ومعنى.
فاخلط املتموج يوحي باحلركة العنيفة واالن�سيابية وال�سيولة  ..واخلط ذو
الزوايا واخلطوط امل�ستقيمة يوحي باحلركة العنيفة
والقوة الخ .
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ال�شكل هو عبارة عن التقاء طريف خط متحرك  .أ
وال�شكال تتنوع بتنوع
اخلط املكون لها  ,فاخلط الدائري تن�ش�أ منه �أ�شكال دائرية توحي بال�سيولة
والنمو وت�سمى �أ�شكا ًال ع�ضوية � .أما أ
ال�شكال املكونة من خطوط منحنية
وخطوط م�ستقيمة فهي �أكرث حركة وجذب ًا لالنتباه ,وت�سمى أ
ال�شكال غري
املنتظمة ,وهناك أ
ال�شكال التي ت�أتي م�صادفة عندما يندلق لون على �سطح
ال�سطح وهنالك �أي�ض ًا أ
ورقة �أو �أثر �رضبة فر�شاة بلون على �سطح  .من أ
ال�شكال
الهند�سية التي تتحكم فيها العالقات احل�سابية بني مكوناتها مثل املربع والدائرة
واملثلث,والطبيعة ذاخرة أ
بال�شكال املتنوعة واملختلفة .

 -4امللم�س THE TEXTURE :

امللم�س هو �أحد عنا�رص الت�صميم الب�رصية املذكورة �سابق ًا وهو ما مييز
ال�شكال والكتل  .و�أي �شكل من أ
�أ�سطح أ
ال�شكال الطبيعية �أو امل�صنعة لها
ملم�س خا�ص  .فهنالك ال�سطح أ
المل�س وهناك ال�سطح اخل�شن وال�سطح ال�سادة
وال�سطح املزخرف  ...وهي كلها مالم�س ؛ ألننا نتعرفها بوا�سطة اللم�س .
ملى ب�أنواع املالم�س ابتداء من ملم�س حلاء أ
والطبيعة أ
ال�شجار اخل�شن �إىل
ملم�س �سطح الزجاج أ
المل�س �أو احلرير الناعم .
وهنالك نوعان من املالم�س  ,ملم�س ب�رصي وهو �صفة ال�سطح الذي
نكت�شفه بوا�سطة النظر  .وهنالك امللم�س البارز والذي نتعرفه بوا�سطة اللم�س
كما ذكرت  .ويدخل امللم�س مع العنا�رص أ
الخرى مثل اللون واخلط الخ
القم�شة أ
 ...يف ت�صميم أ
والر�ضيات  .وي�ستخل�ص الفنان امللم�س من م�صادره
بوا�سطة الر�سم �أو ال�شف بالورق ال�شفاف � ,أو بوا�سطة الطباعة من أ
ال�سطح
البارزة مثل ورق أ
ال�شجار الخ  ..وهنالك طرق �أخرى مثل الر�ش باللون �أو
ملون .
اخلد�ش على �سطح ّ

 -5اللون THE COLOUR

مهم وهو م�شرتك  ,وي�ستخدم يف الت�صميم لتوكيد
عن�رص اللون عن�رص ّ
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اخلطوط أ
وال�شكال  ,و�إ�ضفاء م�سحة جمالية لونية على الت�صميم “ انظر باب
التلوين “

 -6الفراغ THE SPACE :

وهو امل�ساحة املحيطة بالعنا�رص يف الت�صميم �أو اخللفية التي تعترب جزء ًا ال
يتجز�أ من الت�صميم .
وهنالك عنا�رص �أخرى ال جمال لذكرها آ
الن .انظر النماذج يف أ
ال�شكال
( )6-3و ( )7-3و ( )8-3و ( )9-3و (.))10-3

�شكل رقم (.)6-3

�شكل رقم (.)7-3

�شكل رقم ()8-3
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�شكل رقم (.)9-3
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(� )5-3أ�س�س الت�صميم :
-1

التوازن :

-2

التباين :

التوازن هو �إدراك للثبات يف احلاالت التي تتعار�ض فيها مراكز �شدة
الن�سان الذي مي�شي على حبل
االنتباه الب�رصي ومراكز القوة يف الت�صميم � .إن إ
م�شدود بني بناءين �شاهقني يثري فينا املخاوف من احتمال �سقوطه عندما يكون
يف حالة طفيفة من عدم التوازن  .وهذا �إح�سا�س فطري ؛ ألن املحافظة على
الن�سان يف حياته على
التوازن �رضورة و�إحدى وظائف اجل�سم الطبيعية ُ .جبل إ
البحث على التوازن فيما حوله ,ورغم �أن التوازن موجود ب�صورة �أكرث �شيوع ًا
الن�سان .
يف الطبيعة لكنه �أي�ض ًا يتبدى لنا يف الكثري من �أعمال إ
والتوازن يف العمل الفني ذو �شقني :
( )1توازن متاثلي ويعني �أن تكون مكونات الت�صميم من العنا�رص مت�ساوية
ال ,فيكون اهتمام ال�شخ�ص ور�ؤيته ألحد أ
ال�شكال بنف�س م�ستوى
يف احلجم مث ً
االهتمام والر�ؤية لل�شكل آ
الخر .
( )2توازن غري متاثلي ب�أن يكون �أحد مكونات الت�صميم �أ�صغر �أو �أكرب من
الخر ,و�أن يكون املكون آ
آ
الخر ,و�أن يكون املكون أ
ال�صغر مميز ًا ب�شيء ما,
ال �أو م�ضمون� ,أو معنى ,فيعو�ض ذلك اللون �أو امل�ضمون ما فقده
لون مث ً
ال�شكل ال�صغري احلجم من اهتمام بالن�سبة للمتلقي  ,فيكون هنالك اهتمام
ور�ؤى مت�ساوية للعن�رصين .وهناك التوازن الذي يجعل املتلقي يهتم بالعنا�رص
املكونة للت�صميم وللخلفية �أو امل�ساحة املحيطة بالعنا�رص فيجد العن�رص ال�سالب
نف�س االهتمام الذي يجده العن�رص املوجب من املتلقي .
التباين هو �أن كل عن�رص من عنا�رص الت�صميم يكون له القوة
ال  :يف اختالف
واجلاذبية اخلا�صة به التي تلفت انتباه املتلقي  .ويكون ذلك مث ً
ال � :أحد العنا�رص مكون من
طبيعة كل مكون لعن�رص من العنا�رص ب�أن يكون مث ً
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خطوط قوية وعنيفة أ
والخر من خطوط رفيعة ودقيقة � ,أو لونني متباينني مثل:
الخ�رض أ
أ
والحمر ويكون الت�صميم بذلك ملفت ًا للنظر.

 -3االن�سجام :

االن�سجام هو مالءمة أ
ال�شياء مع بع�ض وعدم تعار�ضها .ين�ش�أ االن�سجام
اللوان املنت�سبة �إىل اللون أ
يف اللون با�ستخدام أ
ال :
ال�سا�سي الواحد  ,مث ً
الحمر �أو تدرجاته نحو اللون البنف�سجي �إىل اللون أ
اللون أ
الزرق  ,وتدرجاته
نحو اللون الربتقايل �إىل أ
ال�صفر  .ويكون االن�سجام يف ال�شكل واخلطوط �إذا
كانت ذات طبيعة واحدة واحلركة �أو املكون أ
ال�سا�سي  ..وين�ش�أ عند امللتقى
�شعور باالرتياح وعدم االنزعاج عند النظر لعمل فني يتميز باالن�سجام .

 -4الوحدة :

تُعد الوحدة من �أهم أ
ال�س�س يف الت�صميم  .وهي القيمة
الخراج الفني متجان�س املكونات يف الت�صميم  .ت�صل للوحدة يف
التي جتعل إ
الخراج الفني بتنظيم الت�صميم مع أ
ال�شكال وامل�ساحات تكون متجان�سة مع
إ
بع�ضها  ,وا�ستخدام عدة حروف خمتلفة احلجم وال�شكل يف الت�صميم يحدث
ربكة وعدم تنظيم ال ترتاح له العني .وال جتاوز عدد �أنواع اخلطوط عند االثنني
لكي نح�صل على ت�صميم مرتب متجان�س .

 -5احلركة :

�إن امل�سار الذي تتابعه �أب�صارنا يف تنقلها من عن�رص آلخر يف العمل
الفني هو ما يعرف باحلركة  .وي�ستطيع الفنان بتنظيمه لعنا�رص الت�صميم �أن
ي�شد انتباهنا �إىل مركز القوة يف عمله الفني ,كما ي�ستطيع �أن ي�سيطر على
الثارة � .إن
�أعيننا ويقودها ق�رس ًا �إىل امل�ساحات التي هي على قدر كبري من إ
تنظيم أ
ال�شكال املتداخلة واملعقدة يحدث العديد من الن�شاطات احلركية
املتعددة االجتاهات .وقد ينظم كل �شكل من هذه أ
ال�شكال املتداخلة بحيث
يقود كل واحد من �أب�صارنا �إىل نقطة معلومة يف العمل الفني  .ولو �أن الفنان
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كان قد �أحدث لنا منط ًا من االن�سياب املتناغم أل�شكاله ألفقدنا هذه الن�شاطات
احلركية املثرية.
انظر أ
ال�شكال من (� )11-3إىل ( )16-3متثل منوذج ًا ملا تعر�ضنا له يف �أ�س�س
الت�صميم.

�شكل رقم (. )11-3
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�شكل رقم (. )12-3
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�شكل رقم (. )13-3
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�شكل رقم (. )14-3
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متارين ون�شاط عملي
ال�سالمية الوحدة الفنية والفكرية ورثنا اجلمال
( )1لقد ورثنا عن احل�ضارة إ
املمثل يف حرفة ما – مثل ذلك .
( )2يف الع�صور الو�سطى كانت ترفع احلواجز بني الفن والفن التطبيقي  .مثل
ذلك ,العمارة والت�صوير ونوع �آخر من الفن تختاره.
( )3عرف اربعة من عنا�رص الت�صميم ومثل لها .
( )4مثل بالر�سم ألنواع التوازن يف الت�صميم .
ن�شاط عملي :
( )1م�ستخدم ًا ثالثة الوان فقط – �صمم قما�ش ًا ي�صلح ف�ستان ًا لطفلة يف عمر
� 7سنوات يف ورقة مقا�س 1724r
( )2قطع أ
ال�شجار يت�سبب يف �إزالة الغطاء النباتي والت�صحر �صمم ت�صميم ًا
اي�ضايحي ًا كر�سالة للمواطن لتجنب القطع اجلائر والرعي اجلائر أ
لل�شجار.
( )3هنالك عادات �ضارة  .ت�سبب يف كثري من أ
المرا�ض بل والوفيات احيان ًا
كاخلفا�ض الفرعوين وتدخني ال�سجاير وتعاطي التمباك  ...الخ  ..اخرت مل
تراه منا�سب ًا ل�شجب هذه العادات ال�ضارة .
(� )4صمم �شعار ًا م�ستخدم ًا ما ال يزيد عن اربعة �ألوان ( لوزارة الرتبية
والتعليم ).
( )5القيادة باهمال يف الطرق ت�سببت يف وفاة الكثري من املواطنني - -طلبت
منك �إدارة املرور عمل ت�صميم اي�ضاحي م�ساهمة منك يف توعية ال�سائقني – من
خطورة هذا امل�سلك .
ال
( )6ال�سالم – اليوم ميثل �أمنية كل مواطن – م�ستخدم ًا لونني فقط �صمم عم ً
فني ًا .يدعم ثقافة ال�سالم.
(� )7صمم قما�ش ًا  .ي�صلح ملفار�ش -ا�ستخدم ثالثة �ألوان على �أن يكون
الت�صميم مقا�س � 30سم. 20
(� )8أر�سلت لك �إدارة احلياة الربية ال�شكل ( )17-3طالبة مكنك ا�ستعماله يف
ت�صميم يعالج حماية احلياة الربية واحليوانات من ال�صيد  ....ت�أمل ال�شكل
جيد ًا  ....و�صمم الت�صميم املنا�سب للم�ساعدة يف احلياة املن�شودة .
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( )9ت�صميم طابع الربيد يعترب من الت�صميمات الهامة مثلها مثل ت�صميم
العملة .
وهي دائم ًا ت�ستعمل للمنا�سبات �أو تخليد ًا لذكرى �أو رمز ًا لثقافة ....الخ .
وهنا منوذج لطابعة بريدية مبنا�سبة اليوبيل الذهبي لبخت الر�ضا....

املطلوب ت�صميم طابع بريدي يعرب عن �إنتاج البرتول ال�سوداين .

ال�شكل رقم (. )17-3
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الباب الرابع

التــــــــــــــــــــــلوين
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( )1-4متارين مراجعة
( )1ملاذا ال�سماء زرقاء؟
( )2اذكر اثنني من أ
اللوان املتتامة ؟
( )3ما التعليل العلمي ملر�ضى عمى العيون ؟
( )4اذكر أ
اللوان الثانوية الثالثة مع التو�ضيح لكيفية احل�صول على كل لون
منها؟
( )5اللون أ
ال�سود – يرمز للظالم واحلزن والك�آبة واخلطيئة ؛فما الرمز املتعارف
البي�ض واللون أ
عليه للون أ
الحمر؟
( )6ما املنظور اللوين وما نوعية الر�سومات التي ال تخ�ضع للمنظور اللوين ؟
متارين عملية :
ال�سا�سية أ
اللوان أ
( )1ار�سم الدائرة اللونية مو�ضح ًا أ
واللوان الثانوية .
( )2ار�سم لوحة فنية عن �أحد املو�ضوعات آ
التية :
أ
الطفال يف العيد .
�أ -
ب  -احل�صول على املاء يف ال�صحراء( قرية �أو فريق) ي�سكن منطقة
�صحراوية.
ج �	-إطفاء احلريق.
( )3ار�سم م�شهد ًا يعرب عن معاجلة �صحة البيئة يف القرية .
( )4ار�سم �ستة مربعات مت�ساوية يف �صف واحد را�سي ًا �أو �أفقياّ .لون املربع
الزرق ب�إ�ضافة اللون أ
الزرق وتدرج باللون أ
الول باللون أ
أ
البي�ض حتى ت�صل
الخري لتح�صل على درجات لونية للون أ
�إىل اللون الفاحت يف املربع أ
الزرق .
ولون ُه باللون املنا�سب .
( )5ار�سم �أ ّي حيوان ّ
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( )2-4ا�ستخدام أاللوان عرب التاريخ :

الن�سان منذ فجر التاريخ بحاجة ق�صوى �إىل التعبري عن نف�سه
�أح�س إ
وعما يحيط به من مظاهر الطبيعة وبهجتها تعبري ًا ملمو�س ًا  ,فبد�أ فنانو الع�رص
احلجري بر�سم احليوانات كما عرفنا يف درا�ستنا ال�سابقة  ,وكانت �أول �صورة
مقابلة ملونة اكت�شفت يف كهف بالقرب من (�سانتاندر) يف ا�سبانيا ذات �ألوان
ثالثة متثل احليوانات وقد ثبت �أنها ر�سمت قبل امليالد .
وهذا بالطبع دليل ٍ
الن�سان منذ القدم ل�صنع �أمثلة للطبيعة
كاف على حب إ
التي اعتاد �أن يراها ب�ألوانها ,ثم هذبت الغريزة وامليل بتقدم التاريخ ,وظهر �أثر
ذلك يف مراعاته جلمال تكوين ال�صورة ,واتقانه ت�صوير احلركة فيها  ,واعتنائه
المرباطورية امل�رصية قبل حوايل  4000قبل امليالد.
بالتلوين منذ بداية إ
كما جند �أن اليونانيون ق�ضوا �أربعة قرون قبل امل�سيح عليه ال�سالم يبا�رشون
النحت والتلوين .ومما ي�ؤ�سف له �أن التاريخ مل يحفظ �شيئ ًا كثري ًا من �أعمال
(زوك�س) و(ابلل�س)�.سوي بع�ض الت�صوير اجلداري يف بومباي (.)Pompei
وقد قامت ايطاليا ب�أكرب ق�سط يف توثيق تاريخ الت�صوير  ,فمهدت بذلك كثري ًا
للفن احلديث .
وقد كان فن القدماء حم�صورا يف ملء م�ساحات معينة للحيطان
ألغرا�ض دينية حتت �إ�رشاف الكنائ�س  .ومل ير�سموا على �ألواح اخل�شب �إال يف
زمن مت�أخر ثم انق�ضى زمن طويل قبل �أن ير�سموا ويلونوا على القما�ش ,ولقد
انت�رش ه�ؤالء يف البالد املختلفة ون�رشوا تعاليمهم الفنية و�ألوانهم .
ومل تكن أ
اللوان الزيتية �أو املائية هي مادة التلوين يف الفن القدمي كان
اال�ستعمال ملواد �أخرى مثل  :االنكو�ستا ,والتمربا  ,والفرن�سكو.
واملادة أ
الوىل هي �أقدامها.ا�ستعملها اليونانيون والرومان وامل�رصيون
وهي تتكون مبزج أ
اللوان بال�شمع الذائب وت�ستعمل �ساخنة .
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واملادة الثانية هي التمربا  .وهي �ألوان مطحونة طحن ًا جيد ًا يف نعومة
الدقيق  ,متزج ب�صفار البي�ض وال�صمغ  .وهي �أ�سهل ا�ستعما ًال وميكن تخفيفها
حتى ت�صري �شفافة ,وال يزال بع�ض الفنانني ي�ستخدمونها �إىل وقتنا هذا.
وكانت و�سابقتها ت�ستعمالن يف التلوين على اخل�شب بعد طالئه بطبقة رقيقة
من اجلِبْ�س �أو الطبا�شري املمزوج بال�صمغ( )Gessoحتى ي�صري �سطح اخل�شب
�صلب ًا ال ميت�ص اللون ,فتظل أ
اللوان براقة زاهية.
واملادة الثالثة  ,وهي الفر�سكو تختلف كثري ًا عنها  .ومعنى كلمة فر�سكو
بااليطالية (طازج) ؛ ذلك ألن التلوين بها ال يكون �إال على اجل�ص اللني
احلديث املزج ,وهي �أح�سن طريقة للزخرفة وخا�صة �سقوف املباين ولكنها
حتتاج �إىل ال�رسعة التامة للتمكن من تكملة التلوين قبل �أن يجف اجل�ص .وكان
ال وباحلجم الطبيعي قبل البدء
على الفنان الذي ي�ستعملها �أن يعد ر�سمه كام ً
يف التلوين  ,ثم يغطى باجل�ص جزء ًا من احلائط ي�شف عليه ر�سمه ,ثم ي�رسع يف
التلوين عليه وهو لني  .وكانت معظم �صور القرنني الثالث ع�رش والرابع ع�رش
ملونة بالفرن�سكو .كما �أن اغلب ال�صور القدمية ال�شهرية بجمالها و�إتقانها ملونة
به .وهنالك القليل منها معرو�ض آ
الن يف املتحف أ
الهلي بلندن .
ومن ثم ظهرت النه�ضة املعروفة ب�أحياء العلوم يف ايطاليا ,وازدهر الفن
وعم انت�شاره يف جميع �أنحاء �أوروبا.
ق�سم الت�صوير يف ايطاليا �إىل �أربعة �أق�سام رئي�سة  .ت�سمى كل
ُ
أ
واحدة مدر�سة يف الت�صوير .وهي يف فلورن�سا � ,شيتا � ,مربيا ,البندقية .
وبالطبع مل تكن النه�ضة قا�رصة على الر�سوم والتلوين فح�سب ولكنها عمت
كل العلوم .
وبد�أ امل�صورون يف فلورن�سا يدخلون يف ال�صور الدينية والرمزية �أ�شياء
قد يظنها النا�س يف ذلك العهد �شذوذ ًا ,مثال ذلك لب�س بع�ض القدي�سني
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القدماء مالب�س تتفق يف الزي مع ع�رص امل�صور .و�أي�ض ًا �أخذ الفنانون يطرقون
موا�ضيع �شتى من ر�سم �أ�شخا�ص معا�رصيهم و�صور ًا �شخ�صية ومناظر .وكان
�أول فنان يف فلورن�سا هو “ ت�شيمابوى “ وهو �أول من ابتكر طريقة حديثة
يف الت�صوير أ
واللوان وا�ستعماالتها فكان �إمام للم�صورين باملدار�س املختلفة
وكانت له ابتكارات يف ا�ستعمال أ
اللوان وخلطها والتعامل معها .وقد التف
حوله كثري من النا�س يعتنقون طريقته اجلديدة .ومن ظهر بعده بع�ض الفنانني
الذين طوروا فن الت�صوير وا�ستخدامات أ
اللوان مثل “فرافلبو لبى”       و
“فراجنليكا” أ
والول كان قوي ًا يف �ألوانه ال يجاريه يف قوتها �أحد  .كما �أنه �أظهر
ال�شياء أ
براعة وجتديد ًا يف طريقة جت�سيم أ
باللوان  ,وجاء بت�شلي الذي ا�شتهر
بجمال التلوين والتكوين واختتمت فلورن�سا تاريخها القدمي يف تطوير أ
اللوان
والتلوين بنوابغ الفنانني مثل “ روفائيل” و “ مايكل اجنلو”  .ولقد ا�شتهر
الت�صوير يف عهدهم بجمال الر�سم والتلوين  ,وا�شتهرت مدر�سة البندقية
بجمال التكوين والتلوين  .ومن ثم بد�أ ركب الت�صوير بتقدم ويتطور بتطوير
العلوم وال�صناعة � ,إىل �أن برزت املدار�س احلديثة والتي �سيتناولها هذا الكتاب
يف مكان �آخر .
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فكرة اللوحة :

( )3-4تكوين اللوحة

�إن اللوحة تتكون عادة من عنا�رص خمتلفة منها  :اخلط ,
وامل�ساحة  ,ومالم�س ال�سطوح  ,والعالقات اللونية املختلفة  ,والتوافق ,
واليقاع ,والتعامد أ
والفقية ,وغري ذلك من العالقات .وهذه العنا�رص
والتباين إ
كلها عندما تندمج يف العمل الفني ال ميكن جتزئة بع�ضها عن بع�ض  ,والنظر
�إىل كل مفردة ,وذلك البد �أن تندمج لتكون الطابع الفريد الذي يتميز به
التعبري الفني عن املو�ضوع ؛ ففي �أي عمل متكامل البد �أن تتداخل العنا�رص
املختلفة �سواء �أكانت مبا�رش �أو غري مبا�رش  ,وت�شرتك يف تكوينه .
هذا كما �أنه من املهم جد ًا �أن ينظر للمو�ضوع من الناحية االنفعالية؛
ألن الناحية الت�شكيلية وحدها ترتبط فقط ببناء ال�صورة ولكن يف النهاية يجب
�أن ت�سع ال�صورة �أو العمل الفني معنى انفعالي ًا حمدد ًا .
كما �أن املو�ضوعات الفنية للوحة �أو ال�صورة البد �أن تكون لها �صلة
بالطبيعة  ,وهذه ال�صلة قد تكون رمزية �أو جتريدية �أو واقعية �أو طبيعية .
الن�سان ,وم�شاعره  ,واح�سا�ساته ,
فهنالك اجلانب الذاتي الذي ميثل ادراك إ
وانفعاالته ,واجلانب املو�ضوعي الذي ميثل الطبيعة مبا فيها من كائنات خمتلفة.
فعلى درجة ال�صلة بني اجلانب الذاتي واجلانب املو�ضوعي – تتوقف الن�سبة
التي ت�سجل بها الطبيعة يف أ
العمال الفنية فكلما تغلبت الذات واالنفعاالت
اجتهنا تدريجي ًا من الناحية الطبيعية املو�ضوعية �إىل الناحية التجريدية  .وكلما
�أكد املو�ضوع وابتعد التعبري من الناحية الذاتية  ,برزت مدلوالت الطبيعة
مبعناها الو�صفي والذي نطلق عليه ا�صطالحات كالواقعية �أو الطبيعية .
واملتتبع إلنتاج الفنانني عادة ميكنه �أن ي�ستجيب ا�ستجابات خمتلفة
ال “ :فان جوخ” ا�ستثارته حقول القمح ال�شا�سعة ب�ألوانها
لكل �إنتاج  ,فمث ً
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ال�صفراء واخل�رضاء الزاهية و�سطوع ال�شم�س عليها  .فهو يعرب عن ذلك كله يف
لوحاته التعبريية تعبريات متدفقة ومليئة باالنفعاالت .و “ رامربنت “ راعه
الجزاء بينما تختفي أ
الج�سام و�إظهار بع�ض أ
ال�ضواء على أ
�سقوط أ
الجزاء
أ
الخرى يف الظالم.
وملخ�ص ذلك كله �إىل �أن أ
ال�صل يف التعبري الفني هو ترجمة ما ي�ستثري
الفنان يف �أوجه خمتلفة يف احلياة .

( )1-3-4أ��س�س تكوين اللوحة :

تناولنا يف درا�ستنا ال�سابقة  .املهارات املكت�سبة للطالب من خالل
والدوات الفنية أ
لللوان و�أنواعها وكيفية التعامل معها  ,أ
معرفته أ
الخرى التي
يحتاج �إليها الطالب لعمل لوحة فنية كالفر�ش و�أنواعها .

آ
والن نحن ب�صدد معرفة �أ�سا�سيات التكوين ,فالذي يريد �أن ير�سم
لوحة �أو يعمل تكوين ًا  ,البد يف املقام أ
الول �أن يختار املو�ضوع املنا�سب ,
والذي يتفق مع ميوله و�إح�سا�سه  ,ليكون له رغبة �صادقة لتحقيقه  .وعليه
العناية باختيار اخلامة املنا�سبة لقدراته وا�ستعداده وميوله.ويتوقف جناح العمل
الفني على اخلامة املنا�سبة لتنفيذ العمل واملعرفة التامة بخوا�صها ومميزاتها .
ال فني ًا �إال �إذا �صيغت مبهارة وقدرة فنية  ,بحيث
وال تعترب �أي لوحة عم ً
يتحقق فيها �أ�س�س العمل الفني ؛ �أي �أن كل �إنتاج فني البد �أن يكون له كيان
فردي مميز ومكتمل التكوين نتيجة عملية اخللق واالبداع واالبتكار التي �صيغ
بها .فال�صورة �إذا حتققت فيها �صفة واحدة دون باقي ال�صفات الفنية تعترب
ال بجمال اخلطوط فقط و�أهملت فيها
عمال ً فني ًا غري مكتمل  .ف�إذا امتازت مث ً
ال غري فني ,ألن �أ�س�س العمل
�صفة اللون �أو �أي �صفة فنية �أخري ت�صبح عم ً
الفني التي يجب �أن تتوافر فيها مل حتقق .لذا ت�صبح غري مكتملة التكوين.
الن�سان يتوقف جماله على
واملعروف �أن العمل الفني وحدة متكاملة كج�سم إ
كل ع�ضو فيه ,وعلى مقدار تنا�سق هذه أ
الع�ضاء مع بع�ضها ,ف�إذا فقد هذا
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جزء منه ي�صبح ناق�ص ًا وم�شوه ًا غري مكتمل .
اجل�سم ع�ضو ًا �أو ً
وميكن ح�رص �أ�س�س العمل الفني و�صفاته فيما يلي :

( )1ال�شكل العام :

ويدخل يف بناء وتكوينات ال�شكل العام اخلطوط  ,وامل�ساحات,
واليقاع ,واالتزان ,والظل  ,والنور ,والكتلة  ,ونوع ال�سطح ,
والن�سب  ,إ
وال�شكل  ,أ
والر�ضية .
كل �شيء يحيط بنا له �شكل عام  .وهذا ال�شكل العام �إما �أن يكون
ب�سيط ًا يف مظهره و�إما �أن يكون مركب ًا من عدة �أ�شكال ب�سيطة  .أ
وال�شياء �سواء
�أكانت �صغرية �أم كبرية تختلف يف حجمها و�أبعادها �أي تختلف يف �شكلها
العام  .وجمال أ
ال�شياء وقيمتها الفنية حتددها ال�صفات الفنية التي تنت�رش يف
كل هذه العنا�رص من خطوط وم�ساحات ون�سب وتنا�سب و�إيقاع و اتزان وظل
ونور  ,وجمال الكتلة  ,ونوع ال�سطح  ,ومقدار ت�آلف هذه ال�صفات وان�سجامها
وتوافقها ومالءمة أ
الر�ضية لل�شكل .
والفنان يعمل جاهد ًا على حتقيق جمال ال�شكل العام يف �إنتاجه .
ويحاول دائم ًا �أن ي�صل �إىل التكوين املكتمل يف �أعماله .ويتطلب ذلك مهارة
وقدرة فنية خا�صة .
وال�شكل العام حققه الفنانون يف خمتلف الع�صور الفنية القدمية منها
واحلديثة واملعا�رصة تبع ًا لفل�سفة كل ع�رص من هذه الع�صور ؛ فقد حتقق يف
�أعماله الفنية �سواء يف الر�سم �أو الت�صوير �أو النحت �أو اخلزف �أو العمارة  .وقد
العمال الفنية البدائية أ
ظهر جمال ال�شكل العام يف أ
والعمال الفنية امل�رصية
وال�سالمية والفنون احلديثة واملعا�رصة .
والغريقية والقبطية إ
القدمية إ

( )2اخلطوط :

للخطوط �أهمية كربى يف التكوين  .والطفل يف �صغره يبد�أ تعبريه بخطوط
ب�سيطة حينما يعرب عن نف�سه و�إح�سا�سه وانفعاالته  .وكذلك الفنان البدائي
حينما عرب عن حياته و�أعماله ا�ستغل اخلطوط يف ر�سومه .وا�ستغل الرتكيز
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اخلطي ليعرب عن وجهة نظره ,ولي�ؤكد بع�ض أ
الجزاء الهامة بالن�سبة له .وظهر
ذلك يف ت�صويره لبع�ض احليوانات التي كانت تهدد حياته – على جدران
الن�ساين القدمي واحلديث
النتاج الفني إ
كهوفه  ..-واخلطوط ظهرت يف إ
واملعا�رص  .و�صياغة اخلطوط يف أ
العمال الفنية لها وظيفتها مهما اختلفت
�أ�شكالها و�ألوانها بحيث ال ميكن �إهمال �أي خط منها �أو تغيري اجتاهه �أو �شكله
�أو لونه  .فلكل �أهميته وقيمته يف بناء العمل الفني وتكامله .ويت�ساوى يف ذلك
اخلطوط الداخلية واخلارجية .

( )3امل�ساحات :

�إن �أي عمل من أ
العمال ال يخلو من امل�ساحات  .وتظهر امل�ساحات يف
التعبري الفني للطفل يف مراحل منوه املختلفة  .ففي �صغره تتحق امل�ساحات يف
�أعماله الفنية بطريقة منطقية تبع ًا لتفكريه وقدرته .
�إن اللوحة تعتمد على ح�سن توزيع امل�ساحات ومقدرة ارتباطها بحيث تبدو
مت�آلفة ومتعاونة يف عملية التكوين .
ولئن كانت أ
العمال الفنية القدمية غنية بامل�ساحات ف�إننا جند الفنان املعا�رص
�أهتم بها ب�صورة وا�ضحة واعتمد عليها كثري ًا يف �أعمالها الفنية .

( )4الن�سب :

الن�سب �صفة هامة يف كل مناحي احلياة  .فرناها يف كل العنا�رص .
الن�سان  ,ويف الطري  ,ويف احليوان
وهذه ال�صفة هي التي حتقق اجلمال يف إ
و�شكل النبات والزهور ...الخ .
والن�سب والتنا�سب عامل هام يف تكامل العمل الفني  .وقد حاول الفنانون
ال
حتقيقه يف �أعمالهم واتبع كل طريقته و�أ�سلوبه اخلا�ص ؛ فالفنان اليوناين مث ً
جعل ألعماله مقايي�س دقيقة وقوانني ثابتة خ�ضع لها يف كل �إنتاجه و�أعماله
الفنية .
الن�سان ال زال بع�ض
والن�سب التي و�ضعها الفنان “ بويل كليت�س” جل�سم إ
الفانيني يعملون بها �إىل اليوم .ولكن �أي�ض ًا جند �أن الفنان املعا�رص يحقق الن�سب
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والتنا�سب يف �أعماله وعنا�رص �إنتاجه ؛ ويهدف دائم ًا �إىل الو�صول �إىل التكامل
الفني دون التم�سك بالقوانني �أو القواعد املحفوظة �أو االعتماد على مقايي�س
حمددة فالن�سب بالن�سبة له حتقيق العالقات وت�ألف العنا�رص وارتباط الوحدات
وان�سجام أ
اللوان � .إن كل عمل فني مكتمل التلوين البد �أن حتقق فيه �صفة
الن�سبة والتنا�سب بني �أجزائه وعنا�رصه .

( )5ا إليقاع :

يهتم املو�سيقار بتوزيع العمل على آ
الالت املو�سيقية املختلفة في�ضبط
�إيقاعها حتى ال تختلط �أنغامها �أو يطغي �صوت �آلة على �أخرى فت�ضيع معامل
القطعة املو�سيقية  .وامل�صور يف �إنتاجه الفني كاملو�سيقار يحاول حتقيق معنى
اليقاع يف اخلطوط وامل�ساحات أ
اليقاع ي�ساعد يف تكوين الوحدة
واللوان ؛ ألن إ
إ
الفنية وترابط العنا�رص ب�صورة مكتملة  ,وال يحدث ذلك ويتحقق �إال نتيجة
الرتدد والرتتيب والتنظيم والتكرار غري اململ  .ف�إن جمال العنا�رص الطبيعية �أو
اليقاع التي ت�شيع وتتوزع يف جميع أ
الجزاء .كما
ال�صناعية يتوقف على �صفة إ
اليقاع فيه .
�أن العمل الفني يتوقف جناحه �إىل حد كبري على حتقيق معنى إ

( )6االتزان :

جميع الكائنات مهما اختلفت يف �صورها و�أ�شكالها و�أحجامها يتحقق فيها
والحلان أ
معنى االتزان  .وكذلك املو�سيقا أ
والنغام كل منها يتحقق فيه نوع
من االتزان ,وبع�ض أ
ال�شكال والعنا�رص حتمل �صفة االتزان .فيبدو يف ن�صفني
متماثلني ,وهذا التماثل يحقق نوع ًا من االتزان .
واالتزان مبعناه الكامل ال�شامل يحقق التكوين الفني املكمل  ,فكل خط
يف العمل الفني البد �أن يحقق اتزان ًا مع باقي اخلطوط  .وكذلك كل م�ساحة
من امل�ساحات البد �أن تكون متزنة مع غريها � .أي �أن االتزان التام البد �أن
يتحقق يف ال�صفة الفنية ذاتها  .كما �أن ال�صفة الفنية الواحدة البد كذلك �أن
حتقق معنى االتزان التام مع غريها من ال�صفات الفنية أ
الخرى  .وعلى ذلك
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فال�صفة الفنية لها وظيفة خا�صة بالن�سبة لها ,ووظيفة عامة باتزانها مع باقي
ال�صفات مما ي�ؤدي �إىل التكامل الفني .
�إن �إهمال االتزان يف اللوحة نق�ص كبري يف قيمتها على عدم النجاح يف
الو�صول �إىل التكامل الفني .

( )7اخللفية :

كان معروف ًا �إىل عهد قريب يف �أي عمل فني �أكرث قيمة من أ
الر�ضية .
وترتب على ذلك االهتمام بال�شكل يف مقدمة ال�صورة دون اخللفية وقد �أثبتت
البحوث الفنية عامل مهم وعليها يتوقف ظهور ال�شكل و�إدراك معناه وو�ضوحه
الر�ضية لها �أهميتها يف جناح أ
كما �أن أ
العمال الفنية املختلفة .

أ
فال�شياء التي نراها �سواء �أكانت ب�سيطة �أم مركبة �صغرية ال ميكن
ر�ؤيتها ر�ؤية حقيقية واال�ستمتاع �إال �إذا كانت لها �أر�ضية منا�سبة  .وعلى ذلك
أ
فالر�ضية �أو (اخللفية) ال تقل �أهمية عن
ال�شكل .كما �أن ال�شكل مهما اختلف نوعه
�أو �شكله البد من �أر�ضية منا�سبة لتظهر قيمته
 .واخللط بني ال�شكل (املو�ضوع) واخللفية �أو
أ
الر�ضية ي�ضعف من قيمة العمل الفني.
فال�شكل واخللفية عامالن مهمان يخدم كل
منهما آ
الخر ,وعليهما يتوقف جناح العمل
الفني .وخلفية لوحة املوناليزا للفنان
دافن�شي خلقت جو ًا خا�ص ًا �ساعد على
و�ضوح ال�صورة  .ولقد وجدت كثري ًا من
االهتمام من النقاد والباحثني كعمل مكمل
�شكل (.)1-4
لتلك اللوحة ال�شهرية انظر ال�شكل (.)1-4
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اهتمت املدار�س القدمية بالظل والنور  ,واعتمدت يف تدري�سه قواعد
وقوانني حمفوظة  ,حتفظ لتنفذ يف أ
العمال الفنية بطريقة �آلية  ,والظل والنور
ا�ستخدما يف خمتلف الع�صور بطرق خمتلفة لي�ؤكد القيم الفنية � ,أو خلدمة
الغرا�ض اخلا�صة �أو العقائد الدينية لتو�ضيح بع�ض أ
بع�ض أ
الفكار والفل�سفات
املختلفة .وظهر ذلك ب�صورة وا�ضحة يف الع�صور الدينية التي امتاز بها ع�رص
النه�ضة .وميكن القول �أن الظل والنور خ�ضعا لفل�سفة كل ع�رص .
وكما كان للظل والنور �أهمية يف الع�صور الفنية املختلفة  ,نرى �أن لهما دور ًا
مهم ًا يف الفن املعا�رص .فالفنان احلديث يعتمد عليها يف احل�صول على القيم
الفنية والو�صول �إىل التكوين املكتمل كما يهتم بهذه ال�صفة يف �أعماله دون
االرتباط بقواعد �أو التقيد بقانون ما دامت  ,هذه القواعد والقوانني ال�سابقة
تخدم عملية اخللق واالبتكار الفني املن�شود .
ففي ت�صميم �أي لوحة �أو تخطيطها على الطالب حتديد م�صدر ال�ضوء
والتعامل مع ال�ضوء والظالل يف جميع أ
ال�شكال
وا�ستخدام الدرجات اللونية املعربة – أ
اللوان
لل�ضاءة بينما تتدرج أ
اللوان القامقة
الفاحتة إ
للظالل وبذلك تتج�سم أ
ال�شياء وي�ساعد ذلك
على حيوية اللوحة و�إبراز البعد الثالث  .انظر
ال�شكل ( )2-4وال�شكل(. )3-4

�شكل (. )2-4
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( )9ا أللوان :

ال�شكل رقم (. )3-4

�إن التلوين للوحة ما ي�ساعد وي�ساهم ب�صورة قاطعة على االتزان وترابط
العنا�رص التي تتناولها  .فاللون هو الذي ي�ضفي اجلمال احلقيقي للوحة ,
وا�ستعماله يتطلب املعرفة �أو ًال بخ�صائ�صه والقدرة على التذوق واالح�سا�س
فاللوان ال تو�ضع ارجتاالً .وبالتجربة وجد �أن حت�ضري أ
باللون واملهارة  .أ
اللوان
و�إذابتها جيد ًا وتنوعها ي�ضمن ن�صف النتيجة  .فال يكفي �أن ن�ضع أ
اللوان
الزرق ,أ
(الحمر  ,أ
ال�سا�سية فقط أ
أ
ال�صفر) لنلون لوحة �أو نر�سم منظر ًا ,
ف�إذا و�ضعنا اللون أ
ال دون و�ضع لون �أبي�ض بجواره لتكون درجات
الزرق مث ً
من أ
الزرق خمتلفة – ف�إن �أغلب الر�سوم تظهر مت�شابهة وتفقد فرديتها؛ ألن
ال .يربط لونها بعملية ربط �آيل بني العن�رص
كل من يريد �أن ير�سم ال�سماء مث ً
الطبيعي واللون املرتبط به  ,فال�سماء لونها �أزرق  ,وال يجد غري أ
الزرق �أمامه,
فتكون النتيجة �أن ي�ضع هذا اللون يف ال�سماء وبعد قليل يتم تكرار هذا العمل
للر�ض أ
لكل الذين يريدون ر�سم ال�سماء  .وي�ستعمل اللون أ
ال�صفر أ
والخ�رض
للزرع والبني للجذوع  .وبذلك تت�شابه جميع اللوحات .ولهذا ف�إن خلط
أ
اللوان وتدرجها واالح�سا�س بها مهم جد ًا لكل ر�سام .والبد �أن حتدث عالقة
اللوان بع�ضها مع آ
اللوان والورق  .وهكذا تبنى أ
وان�سجام بني أ
الخر يف �شكل
توافقي موحد .وهذا ال�شكل يختلف (بالته) أ
اللوان التي ا�ستمد منها الر�سام
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�ألوانه  .ومن الطبيعي التي ي�أخذ منها وحيه ؛ ألن الوحدة أ
الخرية تبنى مبنطق
االح�سا�س وتتقيد مبعلومات التوافق واالندماج التي تخلق نف�سها يف ال�صورة.
ال�شياء التي يجب �أن تدرك بو�ضوح �أن أ
ومن أ
اللوان يف ( البالته)
هي عنا�رص م�ستقلة لي�س بينها رابط  .أ
واللوان يف الطبيعة لها منطق �آخر فهي
لي�ست عنا�رص م�ستقلة ولكن بع�ضها ي�ؤثر على آ
الخر  ,فتك�سب وحدة ذات
طابع معني.
�إن اخلطوط وامل�ساحات أ
واللوان هي التي تخرج العمل الفني يف �صورته
الكاملة ,وتبقى بعد ذلك الفروق الفردية واملهارات والتذوق .
باللوان لل�سطوح يف اللوحة يعتمد دائم ًا على طبيعة أ
والتعبري أ
اللوان
تبع ًا لنوعها ولل�سطوح امل�ستعملة ,أ
فاللوان املائية تعطي قيم ًا لونية غري التي يف
�ألوان اجلوا�ش و�ألوان الزيت  ,كما �أن �أثر اللون على الورق يختلف ح�سب نوع
الورق �أو نوع القما�ش امل�ستعمل  ..وكما ذكر ...يتوقف جناح اللوحة على
ان�سجام أ
اللوان وعالقاتها وترابط عنا�رصها و�إظهار وحدتها وحتقيقها ملو�ضوع
ال�صورة .انظر �شكل ( )4-4و�شكل ( )5-4و�شكل (. )6-4

�شكل رقم (.)4-4
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�شكل رقم ()5-4
لوحة للفنان اجنرز يف نهايات القرن التا�سع ع�رش بعد �أن بلغ الفن
الكال�سيكي ذروته .
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�شكل رقم ()6-4
لوحة للفنان ال�سوري وجيه نحلة – مالم�سة �ألوان.

116

الفنون والت�صميم

( )2-3-4قراءة اللوحة :

�إن املفهوم للعمل الفني ال يعني النظر �إىل اللوحة على �أنها
جمرد مر�آة ينعك�س فيها عامل خارجي ال يتغري � ,أو �أن ننظر �إىل جمرد �شا�شة
تعك�س عامل ًا داخلي ًا  .فهي يف نظر النقاد والفنانني منوذج ت�شكيلي يو�ضح
الن�سان والعامل اخلارجي �أي �أن اللغة
العالقة القائمة بني هذين العاملني  ,بني إ
الفنية الوثيقة ال�صلة مبختلف الن�شاطات االجتماعية غنية ومتغرية  ,خالقة
ي�سعى الفنان من خاللها �إىل تخطي ذاته و�أ�ضواء العامل املحيط به كي يوحد
بينه وبني آ
الخرين  .كذلك ف�إن ال�سعي من �أجل التو�صل �إىل �أف�ضل �أ�شكال
التعبري هو عمل اجتماعي ات�صايل وي�سهم من يجعل الفنان اجتماعية .
وهكذا تكت�سب اللوحة قيمة ذاتية ك�أ�سلوب وطريقة معاجلة بعد �أن
�أ�صبحت بحد ذاتها هدف ًا بل مو�ضوع ًا ال تقا�س قيمته بالن�سبة لل�شيء الذي
متثله.
وجند �أن اجلماعات وال�شعوب حتر�ص على �إظهار ح�سن ذوقها
والح�سا�س بها وبالفنان فقط و�إمنا تعداها
الثقايف لي�س بالتمتع باللوحات الفنية إ
لبناء دور أ
الوبرا واملتاحف و�إقامة املعار�ض  .وهذه ت�شهد ب�أن اجلماعة لي�ست
م�ستغرقة بتمامها مب�سائل الرثوة املادية وحدها و�إمنا هي �أي�ض ًا على ا�ستعداد ألن
تنفق جانب ًا من مواردها لرعاية الفن .مثل ت�شييد املتاحف والقاعات و�صاالت
العر�ض وتودع فيها املقتنيات واللوحات الفنية ..خا�صة و�أن الت�صوير يعك�س
بالنظمة الرئي�سة االجتماعية .انظر أ
والفكار املرتبطة أ
االنفعاالت أ
ال�شكال
( )7-4و (. )8-4
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�شكل رقم ()7-4
لوحة للفنانة جريزا الطيب .

�شكل رقم(. )8-4
املجنون لبالو بيكا�سو
متحف بيكا�سو.
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يرى النقاد والفال�سفة وعلماء اجلمال �أن هنالك خطوات مير بها املتذوق
الح�سا�س بجمال العمل الفني وتذوقه .
للوحدة الفنية حتى يكتمل لديه إ
وهي خطوات كما يقولون متثل النظرة الذاتية �إزاء العمل �أو تذوق اللوحة
والح�سا�س بجمالها  .و�أهم هذه اخلطوات هي :
الفنية إ

) أ�( التوقف :

الرادي يف
وهو يعني توقف جمرى التفكري العادي  .وكذا توقف الن�شاط إ
�سبيل ا�ستجابة الذات للمو�ضوع اجلمايل  .واال�ستغراق يف حالة امل�شاهدة �أو
الت�أمل والرتكيز واالنتباه ملو�ضوع اللوحة .

)ب( العزلة أ�و الوحدة :

وهي ا�ستبعاد كل �شيء ما عدا أ
الثر الفني للمو�ضوع اجلمايل للوحة عن
الدراك بحيث ي�ست�أثر ذلك املو�ضوع اجلمايل باللوحة لكل انتباهنا
جمال إ
فتنعزل بذلك عن العامل املحيط بك  ,وجتد نف�سك وجه ًا لوجه �أمام املو�ضوع
امل�شاهد وحده .

)ج( التداعي :

قد تثري العواطف واالنفعاالت �إزاء عمل فني جميل ذكريات وعواطف
الح�سا�س بتذوق اللوحة الفنية
تتعلق بعمل جميل مماثل �أو م�شابه فيقوى إ
القائمة .
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( )4-3-4الفرق بني التذوق والنقد الفني للوحة :

هل هنالك عالقة وطيدة بني التذوق اجلمايل وبني النقد الفني �أو �أنهما
متباينان متام ًا ؟  ...الواقع �إن هنالك عالقة وبينهما اختالف .وميكن تلخي�ص
االختالف فيما يلي:
ال�ضيق �إىل البحث والتنقيب عن العيوب ونواحي النق�ص
( )1ي�شري النقد مبعناه ّ
�أو �أوجه التناق�ض التي توجد يف لوحة ما .وي�شري يف معناه الوا�سع �إىل البحث
عن نواحي ال�ضعف والقوة مع ًا  .ويو�صف – �سواء يف هذا املعنى �أو ذاك – ب�أنه
حالة ذهنية معينة– هي حالة جترد وحيطة وحذر من �أن يخ�ضع الفرد ب�أمر ما
فيتخذ موقف النقد لرف�ض املوافقة حتى ( يرى املرء بنف�سه ) كما يقول التعبري
ال�شهري.
�أما املوقف اجلمايل فيختلف عن ذلك كل االختالف  ,بل �أنه عك�س
هذا متام ًا  ,فهو يدعونا �إىل الوالء للمو�ضوع بحرية  ,ويف هذا ال�صدد يقال
�أحيان ًا للم�شاهد �أو املتذوق �إنه ( ي�ست�سلم) للعمل الفني .
( )2يتميز النقد ب�أنه يتخذ لنف�سه منهج ًاَ حتليلي ًا  .والناقد ال ي�ستطيع �أن ي�ؤدي
عمله دون �أن يحلله �إىل عنا�رصه  .و�أن يبحث يف كل عن�رص على حدة .
وكذلك يبحث يف عالقة كل عن�رص بعن�رص �آخر � .أما يف املوقف التذوقي
أ
فالمر يختلف – �إذ يلج�أ �صاحبه �إىل ال�شعور مبا ي�شاهده يف حيويته وكليته .
( )3يختلف التذوق اجلمايل �أو الفني عن النقد الفني من حيث الغر�ض �أو
الهدف  .فالناقد ي�ستهدف من نقده الدفاع عن مبد�أ معني �أو قيمة حمدودة
 .ومن هنا فهو ي�سعى �إىل االهتمام ب�شيء ال يكون داخل العمل الفني و�إمنا
يكون خارجه � .أما التذوق فهو ال ي�صل �إىل قمته �إال حينما يكون ا�ستغراق ًا يف
املو�ضوع واندماج ًا ال �شعوري ًا .
بيد �أن �أوجه االختالف ال�سابقة ال تنفي �أن هناك عالقة �إيجابية بني
النقد الفني والتذوق  ,ففي عملية النقد والتذوق للوحة الفنية تكمن معايري
�ضمنية للحكم عليها.
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( )4-4التلوين والعمارة :
�إن تاريخ احل�ضارات املتعاقبة منذ �أقدم الع�صور وحتى يومنا هذا  ,ي�ؤكد
الوظيفة االجتماعية والدور املهم الذي ت�ؤديه الفنون الت�شكيلية والتطبيقية يف
الن�سانية وجماالت حياة املجتمع  ,فاحلقيقة التاريخية
خمتلف الن�شاطات إ
الن�سان وتطوره ت�ساعدنا يف فهم جوهر دورها يف
حول مواكبة هذه الفنون حلياة إ
جماالت احلياة احلديثة .
ولقد كان الت�صوير ( التلوين ) والنحت يكونان مع املعمار كيان ًا
ال على حد ًا مع الهدف االجتماعي
ع�ضوي ًا واحد ًا  ,كما كان املعمار ي�ؤلف ك ً
الذي تخدمه أ
البنية ؛ لذلك كانت العالقة بني التلوين والفنون اجلدارية
واملعمار قدمية قدم احلياة نف�سها ,فقد و�صلتنا من العهود البدائية مناذج حية
ال�شكال أ
من أ
الولية لهذه العالقة بني �أ�شكال الر�سوم وال�صور الفنية البدائية،
وبني أ
الماكن ال�سكنية من كهوف ومغارات ومقابر ومعابد  .وغالب ًا ما تتم
هذه الر�سومات وال�صور داخل الكهوف واملغارات وخارجها – ( على مدخل
املغارة على ال�صخور املجاورة والقريبة منها ) -ليوزع الرجل البدائي ر�سومه
و�صوره التي عك�س فيها منط تفكريه وحياته ,وبالطبع مع احتياجه للم�أوي
الذي يحتمي به من غوائل الطبيعة .وجدت النقو�شات احلائطية والر�سم
الدقيق البديع أ
اللوان على جدران الكهوف .كما ك�شفت احلفريات التي
�أجريت مبناطق جتمعه يف م�شارق أ
الر�ض ومغاربها عن �أدوات خمتلفة .مما كان
ي�ستعمله يف حياته اليومية  ,وهي جيدة ال�صنع جميلة التلوين عن قوة ويدل
بالبداع الفني الذي ينم
النتاج العملي املقرون إ
ذلك على نزعة طبيعية نحو إ
عن قوة اخليال واملقدرة على اال�ستنباط خا�صة من الربط بني الفن وال�سكن
والذي تبلور للعالقة بني التلوين والنحت والعمارة وخا�صة يف روما القدمية
الغريق  ( .انظر ال�شكل (. )9-4
وبالد إ
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�شكل رقم (. )9-4
ومن هذا يت�ضح �أن الت�صوير �أو التلوين والنحت واملعمار كانا كيانا ملدة
طويلة من الزمن  .وتطورت هذه العالقة من التاريخ  ,فبعد �أن كان التلوين
على اجلدران يف الكهوف  ,امتد هذا الن�شاط للمعابد واملقابر  .والذي يزور
أ
الق�رص يف جنوب م�رص يرى بو�ضوح روعة العمل اجلدراين لقدماء امل�رصيني
المر الذي جعل هذه آ
واللوان املنتقاة بعناية فائقة – أ
أ
الثار تبقى خالدة حتى
اليوم انظر ال�شكل (. )10-4

�شكل رقم (. )10-4
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الن�سانية املت�شابهة يف ع�رص
واجلدير باملالحظة � ,أن �آثار كل التجمعات إ
من الع�صور  ,جندها
ت�شرتك يف عنا�رص
فنية خا�صة توجد
ال
مببا نيها  -فمث ً
ال�سالمية-
العمارة إ
من الهند �رشق ًا �إىل
املحيط غرب ًا ب�أ�سلوب
ومنط معماري واحد
ولكنها تخت�ص يف
كل بلد من هذه
ا لبال د بعنا �رص
معمارية حمددة من
قباب وم�آذن وعقود
و ز خا ر ف  .ا نظر
ال�شكل (. )11-4
�شكل رقم (. )11-4
و�أول دور للفن الت�شكيلي يف جمال العمارة هو �إعداد التخطيط
العام للمدينة بحيث تن�سق امليادين العامة والطرق الرئي�سة  ,وو�ضع املوا�صفات
واال�شرتاطات الفنية الالزمة ل�ضمان ح�سن التن�سيق .واملبنى باملدينة هو لوحة
يوجهها املعماري للم�شاهدين .ولذلك �أهتم املهند�سون باملعايري اجلمالية
من حيث العالقة بني املبنى واملباين املجاورة؛ ومن حيث اختيار أ
اللوان
واللوحات والزخرفة الالزمة  ,ودمج عنا�رص الفنون الت�شكيلية املختلفة من
زخارف وف�سيف�ساء ورخام وحفر و�أخ�شاب واللوحات الفنية .ومل تعد نظرة
املواطن للمنزل كم�أوى وظل فقط و�إمنا كبيئة جمالية .
هذا وتبع ًا للتطور الذي حدث بالن�سبة للعمارة من اكت�شافات للمواد
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واخلامات اجلديدة ,وكذلك من اكت�شاف ملجاالت جديدة يف اال�ستعمال
والتقنية – تطور العمل بالن�سبة للتلوين والت�صوير يف اجلدران؛ فقد انت�رش
ا�ستعمال �أحجار املوازيك الطبيعية يف تزين �أر�ض القاعات والغرف ب�ألوان
خمتلفة تتما�شى مع الت�صميم املعماري وقد دخل املوازيك الزجاجي امللون
يف تزيني العمارة الدينية مبن�ش�آتها املختلفة كامل�ساجد والكنائ�س أ
والديرة و�أنواع
الفري�سك املتمثلة يف الر�سوم احلائطية الكبرية التي ت�شرتك جميعها يف جتميل
جدران العمارة اجلديدة  ,ويف حني انح�رس النحت اجلدراين .
ال�سالمية ا�ستمرت العالقة بني التلوين والزخرفة يف ت�شكيل
ويف الع�صور إ
العمارة انظر �شكل (. )12-4

�شكل رقم ()12-4
قبة ال�صخرة يف القد�س ال�رشيف .
ولقد دخلت مفاهيم جديدة وابعاد جمالية وحياتية �أخرى وانتهى
النحت متام ًا  ,وزينت امل�ساجد الكربى بالزخرفة واخلط والت�صوير أ
واللوان
الموي بدم�شق  ,ويف الرتاث أ
املن�سجمة مع الت�صميم كما يف امل�سجد أ
الندل�سي
( ق�رص احلمراء) وكثري من امل�ساجد يف العامل .
ال�سالمية يف التخطيط والعمارة والتلوين  .فلقد
وجتلت العبقرية إ
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وجدت يف �سامرا روائع للر�سومات واللوحات والتي �شكلت �إرث ًا للفنون
ال�رشقية ب�صفة عام والتلوين ب�صفة خا�صة  ,فلقد وجدت �أعمال فنية رائعة
يف بغداد ومراك�ش والقريوان ولقد حتدث امل�سعودي يف ( مروج الذهب )عن
�صور للعنقاء يف احلمامات ور�سوم ال�صيد على اجل�ص يف حمامات �سامرا .كما
حفلت البيمار�ستانات بالقاهرة وروائع من اللوحات والنقو�ش يف (بيمار�ستان
فالوون ).
ولقد كان امل�سجد – كما كان الق�رص – يحتوي على روائع
الفنون اجلدارية من ت�صوير وزخرفة وخطوط ونقو�ش وت�شكيالت الف�سيف�ساء
اللوان املتنا�سقة دور ًا كبري ًا يف �إخراج أ
وفنون الزجاج  ,ولعبت أ
العمال
ال�سالمية ،فالق�صور الطولونية  ,وحدائقها ونقو�شها
الفنية اجلدارية للعمارة إ
وتلوينها ظلت بقاياها �إىل اليوم يف م�سجد ابن طولون  .وكانت دائمة ال�صورة
مكملة للكلمة – فظهرت فنون املنمنمات والنق�ش والرق�شي والتذهيب انظر
أ
ال�شكال()13-4و ( )14-4و ( )15-4و ( )16-4و (. )17-4

�شكل رقم ()13-4
نوافذ الزجاج املعلق
ال�سالمي.
�إحدى �إبداعات الفن إ
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�شكل رقم (. )14-4

�شكل رقم (. )15-4
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لوحات ونقو�ش يف ق�صر احلمراء يف غرناطة

�شكل رقم (. )16-4

�شكل رقم (.)17-4
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ال�سالمية �أثرت يف الفن
وجند �إن الفن التجاري والعمارة إ
الوربي يف الع�صور املتو�سطة – فظهرت النقو�ش والقباب أ
أ
والقوا�س والزخرفة
بذات أ
اللوان يف كاتدرائيات �أوربا وكنائ�س فرن�سا  .فلقد كان ت�أثري اجلامع
الكبري بقرطبة وا�ضح ًا  .ولقد نبذ النحت ,ومت حتطيم كثري من التماثيل ت�أثر ًا
بال�سالم ،فظهرت جماعة (االيكونكال�س) وحطمت من التماثيل .ووحل
إ
أ
ال�سالمية كما يف
بد ًال عنها الت�صوير والزخارف امللونة والتي �خذت من الفنون إ
دير (كون�ستاتني ليب�س).
وظهرت يف كنائ�س �أثينا
زخارف وت�أثري ًا وا�ضح ًا
للخط الكويف .وميكن
م�شاهدة الت�أثري وا�ضح ًا
للخط الكويف .ميكن
م�شاهدة الت�أثري وا�ضح ًا
يف كني�سة (االمادلني) يف
قيزبلية بفرن�سا.
ولقد توقف ت�أثري
ال�سالمي
الفن اجلداري إ
يف العمارة بالن�سبة للفن
والجنليزي
الفرن�سي
إ
ب�صورة وا�ضحة يف القرن
الثالث ع�رش ولكن ال
آ
الثار وا�ضحة
زالت
خا�صة يف البندقية .انظر
ال�شكل رقم . )18-4

�شكل رقم ()18-4
ال�سالمي .
عمارة �أوربية يبدو عليها ت�أثري الفن إ
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ال
ويف القرن الع�رشين تبلورت العالقة بني التلوين والعمارة لت�صبح عم ً
لل�شكال أ
مدرو�س ًا يكون أ
واللوان فيه دور بارز .
ففي العام 1917م �أ�صدر « تيووفان دو�سريغ » باال�شرتاك مع الفنان(موندريان
)والفنان ( بارن فادلك ) جملة ( دو�ستيل ) والتي تعرب عن �آثار الفنانيني (
امل�صورون) و املهند�سني املعمارين الذين ان�ضموا للفنانني �أمثال املهند�س
امل�شهور “ اود” واملهند�س “ فان هوف” واملهند�س املعماري “ ريتفلد” ا�صدروا
هذه املجلة لتعرب عن �آرائهم يف جمال التلوين والهند�سة املعمارية  .وتكونت
جمعية ت�ضم الفريقني هدفها التوجه يف جمال الت�صوير نحو أ
ال�شكال الهند�سية
أ
للتلئم مع العمارة  .وقد قامت هذه اجلمعية بت�أليف الهند�سة املظهرية وجتربتها
مع ال�صورة امل�سطحة وبنائها الهند�سي – وجتديد وظيفة اللون الذي ا�ستخدم
ب�شكل يوهم الناظر باملدى ويوحي �إليه باحلركة (�أعمال “دلوين -كاند�سكي”
) والتق�سيمات الزخرفية يف واجهات البيوت كما يف أ
الثاث واملنحوتات .
وبعد ذلك ظهرت مدر�سة( الباهاو�س) والتي �أ�س�سها الفنان “ ولرتغروينو�س”
1919م وهي جمعية تدعو �إىل اجلمع بني الفنون على اختالفها وخا�صة الت�صوير
الن�سان يف القرن الع�رشين
بهدف تطوير العمارة كي ت�صبح مواكبة لنمط حياة إ
 .وكان ابرز رجالها “ كاند�سكي” – و”كلي” ولقد �أثرت املجهودات لهذه
اجلمعيات واملدار�س احلديثة يف �إخراج العمارة احلديثة ب�صورة جمالية رائعة
كما تراها اليوم  .و�صارت أ
اللوان عملية �أ�سا�سية فيها .
ونخل�ص �إىل �أن الفنون اجلميلة بوجه عام والتلوين بوجه خا�ص – هي
الن�سانية
للن�سان  .وتعترب من �رضوريات تكوين احلياة إ
نوع من الثقافة العاملية إ
الرفيعة – و�إن العمارة باعتبارها �أم الفنون كانت وال زالت ميدان ًا رحب ًا للت�صوير
والزخرفة أ
واللوان حتى يف الطالء اخلارجي للعمارة  .انظر �شكل رقم (-4
. )19
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�شكل رقم (. )19-4
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( )5-4التكنولوجيا احلديثة والتلوين :
الن�ساين يف خمتلف �أوجه احلياة .
�إن التلوين منذ القدم يت�أثر بالتقدم إ
الن�سان  ,فنجده
فلقد بد�أ كما عرفنا بالر�سم والتلوين يف الكهوف ,وتطور مع إ
يف الفنون امل�رصية القدمية ت�أثر باحلياة العامة وباخلامات املكت�شفة  ,واختلف
باختالف أ
وال�سالم واختلف يف مفهومه من
الديان  ,وبدء ًا بامل�سيحية إ
ع�رص آلخر .فن�ش�أت املدار�س الكال�سيكية اجلديدة والرومان�سية والتكعيبية
وال�رسيالية والتجريدية وا�ستفاد التلوين من االزدهار يف ال�صناعة  ,حيث
تطورت �صناعة أ
اللوان والفر�ش واملواد التي ت�ستعمل يف العملية الفنية كالورق
و�أنواعه املختلفة – وهكذا جند �أن التطور ال يقف بعيد ًا عنه بل يواكب التطور
ال فني ًا.
ح�س ًا وتعبري ًا وعم ً
آ
اللكرتونية  ,وجعلت من احلا�سوب
والن يف الع�رص احلديث حدثت الطفرة إ
الن�سان الع�رصي  .ويف ال�سنوات القليلة املا�ضية تطور ا�ستخدام
جزء ًا من حياة إ
احلا�سوب لي�شمل الر�سم والتلوين .وقد ظهرت له قدرات عظيمة بالن�سبة
للر�سم أ
واللوان كما �صار له القدرة على اعطاء البعد الثالث .
ولقد برزت بع�ض الفنانات يف التعامل مع الر�سم والتلوين بطريقة الن�سخ
اللكرتوين مثل الفنانة “ ليليان �شوارتز” وهي �أمريكية ا�ستطاعت �أن تلون
إ
أ
أ
الوجوه برباعة  .والفنانة المريكية “باربرة ن�سيم” ا�ستطاعت �ن توظف
الر�سم والتلوين باحلا�سوب إلعطاء البعد الثالث للت�صوير كما ا�ستطاعت عمل
ا�ستك�شافات �أي�ض ًا أ
باللوان.
وتعدى الر�سم باحلا�سوب مرحلة الر�سوم ال�ساكنة �إىل الر�سوم املتحركة
فعند اكت�شاف ال�سينما ا�ستقل “ والت ديزين” ذلك االكت�شاف ليقدم لنا
الر�سوم املتحركة (الكرتون).
و�إنتاج الر�سوم املتحركة يف احلا�سوب تتم بنف�س �صورة التتابع والتوايل
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الح�سا�س باحلركة التقليدية .وباال�ضافة لذلك ميكن �أن
الزمني لتعطي إ
ت�صحب بال�صوت واملو�سيقا  .وال حتتاج ال�ستديوهات كما كان يف املا�ضي .
وبالرغم من �أن االمكانات الوا�سعة والباهرة التي ميكن �أن يوفرها احلا�سوب �إال
�أن دور الر�سام وامل�صمم �سي�ستمر؛
والح�سا�س ومن
البداع الفني يحتاج للفنان ذي اخللق واالبتكار والتعبري إ
ألن إ
ال�رضوري �أن ي�ستفيد الفنان من كل االمكانيات الهائلة للحا�سوب وذلك
والملام الكامل بالتكنولوجيا احلديثة لتوظيفها
بالتدريب على التقنيات احلديثة إ
يف خدمته والتعبري من خاللها .
انظر أ
ال�شكال ()20-4و ( )21-4و( )22-4و ( [)23-4والتي ا�ستخدم فيها
احلا�سوب للر�سم والتلوين والت�صميم .

ال�شكل (.)20-4
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ال�شكل رقم (. )21-4
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�شكل رقم (.)22-4

�شكل رقم (. )23-4
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التمارين والن�شاط العملي
( )1بعد الت�أمل والدرا�سة املت�أنية أ
لللوان وتركيبها ,وال�شكل وال�ضوء والظل ,
واملنظور اللوين انقل اللوحات يف أ
ال�شكال ( )24-4و( )25-4و (. )26-4
اللوان املوجودة يف لوحة �شخ�صية أ
( )2ت�أمل أ
ال�ستاذ  /الدكتور عبد اهلل
الطيب والتي قامت بر�سمها الفنانة جريزلدا الطيب – وانقلها باحلجم �30سم
�20سم وهي ال�شكل (. )27-4

�شكل رقم (. )24-4
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�شكل رقم (. )25-4

�شكل رقم (. )26-4
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�شكل رقم ()27-4
الربوف�سري  /عبد اهلل الطيب – للفنانة جريزلدا الطيب .
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( )3م�ستعين ًا مبا در�ست من �أ�س�س فنية لتكوين اللوحة �أر�سم أ
باللوان املو�ضوعات
آ
التية:
( )1م�شهد احتفال قومي بعيد اال�ستقالل .
(� )2سوق اخل�ضار �أو �سوق املوا�شي .
(�	)3أ�سبوع النظافة �أو موقف البا�صات .
( )4حماربة اجلفاف والت�صحر .
أ
المومة امر�أة تر�ضع �صغريها .
()5
( )6منظر طبيعي يحتوي على حيوانات برية .
( )7ثمار وخ�رض – تو�ضع حتت م�ستوى النظر وخلفية قما�ش .
( )8باقة من الزهور .
( )9احلالق �أو الغ�سال .
(�	)10أواين منزلية  -تو�ضع حتت م�ستوى النظر .
( )11م�شهد ملنظر طبيعي – يتحقق فيه املنظور اللوين والظل والنور .
(�	)12أ�رسة تتناول وجبة باملنزل .
( )13بائعة ال�شاي يف ال�سوق.
( )14املغيب يف القرية – عودة املزارعني والرعاة ملنازلهم مع مغيب
ال�شم�س.
( )15احل�صاد.
( )16املذاكرة .
( )17جانب من االحتفاالت باملولد النبوي ال�رشيف .
( )18م�شهد ريا�ضي – كرة قدم �أو كرة �سلة �أو كرة طائرة .
(لبلي�س ) كما تت�صوره.
( )19لوحة خيالية إ
(� )20سباق الهجن .
( )4ال�شكل ( : )28-4لوحة للفنان العاملي جوجان وهي بعنوان احل�صان
أ
ال�سود 1898م .ادر�س هذه اللوحة جيد ًا ثم �أنقدها.
�شكل رقم (. )28-4
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�شكل رقم (. )28-4
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ملحق مناذج

لبع�ض اللوحات العاملية
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�شكل رقم ()29-4
فارد تربور�ش 1681-1617م
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�شكل رقم ()30-4
انطون مايف 1888– 1838م.
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�شكل رقم ()31-4
رمربانت 1669– 1606م .
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�شكل رقم ()32-4
جربيل مت�سي 1667-1629م .
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�شكل رقم ()33-4
رت�شار براكنربج 1702-1650م .
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�شكل رقم ()34-4
بول جابرل 1903 -1828م.
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�شكل رقم ()35-4
�شارل�س جرب�س 1920-1825م.
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�شكل رقم ()36-4
�شار�س موي�س .1920– 1822
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�شكل رقم ()37-4
مارنو كوكوك 1862– 1803م .
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الباب اخلام�س

اخلطة الدرا�سية
150

الر�سم
الوحدة

املفردات

عدد احل�ص�ص

الر�سم بقلم طبيعة �صامتة
الر�صا�ص
ر�سم نبات 2

4

2
2
طبيعة �صامتة 2
2
2
2
2
ر�سم نباتات 10
خمتلفة
ر�سم �إن�سان 4
وحيوان
ر�سم الوجوه 3
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العمل املقرتح
�أواين �أو �أ�شياء المعة إلبراز القيم
اجلمالية من خالل التظليل
ر�سم تف�صيلي ألنواع خمتلفة من
النبات كل على حده
ر�سم خ�رضوات وثمار
�أجهزة ومعدات و�آالت و�أ�شياء
قدمية
ر�سم أ
الواين املختلفة
ر�سم عجلة (داخل الف�صل )
ر�سم �سيارة (خارج الف�صل )
ر�سم �أدوات معامل
ر�سم �أواين زجاجية
 ر�سم نبات �أخ�رض ر�سم نبات جاف ثمار – قطاعات خ�رضوات ...الخالن�سان يف و�ضع ثابت ومتحرك
إ
واحليوان يف �أو�ضاع خمتلفة
ن�سب الوجوه املختلفة من زوايا
متغرية وتعبريات خمتلفة

37ح�صة
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الت�صميم
الوحدة

املفردات

عدد احل�ص�ص

الت�صميم ت�صميم اخلطوط

2

ت�صميم القما�ش
ألغرا�ض خمتلفة

2

تنفيذ ت�صميمات
�إي�ضاحية

6

ت�صميمات زخرفية
�إطارية
ت�صميمات زخرفية

3
8

معاجلة الفراغ
وامل�ساحات إلبراز
الت�صميم

12

الفكرة واملو�ضوع

2

ت�صميم مل�صقات
حتذيرية و�إر�شادات

2

الفنون والت�صميم

العمل املقرتح
ت�صميم كلمات ذات م�ضمون

با�ستخدام أ
الدوات الهند�سية

�إنتاج ت�صميم �أقم�شة ملالب�س ت�صلح
ال�ستخدام االن�سان  -الفكرة
م�ستنبطة من عنا�رص خمتلفة
�إعالن  -كروت معايدة  -بطاقات
تهنئة

للطارات يف م�ساحات
ت�صميمات ت�صلح إ
حمددة
ت�صميمات ت�صلح للمالب�س الن�سائية
أ
والطفال
عنا�رص ت�صميم مر�سومة �أو كوالج كتابات
و�أرقام توزع بتن�سيق يف م�ساحات معينة
عنوان ق�صة �أو مو�ضوع يعرب عنه بالت�صميم
متر بعده مراحل اال�سكت�ش  -التخطيط
أ
الويل العمل النهائي ب�ألوان حمددة
اال�ستفادة من اخلط وال�شكل للتعبري عن
والر�شاد والتحذير  -ال�سالمة
امل�ضمون إ
يف الطرق �أ�ساليب التنفيذ ( كوالج -
ا�ستعمال الفر�شاة  -الر�ش )

37ح�صة
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التلوين
الوحدة

املفردات

عدد احل�ص�ص
8

التلوين مو�ضوعات بيئية
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العمل املقرتح
ا�ستخدام أ
اللوان املائية والبودرة
مو�ضيع بيئية ومنا�سبات ومناظر
طبيعية وموا�ضيع تعبريية

موا�ضيع خيالية

موا�ضيع تعبريية وبيئية أ
باللوان

12

منظور لوين

7

مو�ضوعات خيالية
وبيئية

10

تطبيقات يف عمل املباين � -سيارات
منظر طبيعي
و�ضع مو�ضوعات خيالية والتدريب عليها
مناق�شة ونقد عمل الطالب

37ح�صة
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الثقافة الفنية وتاريخ الفنون
الوحدة

املفردات

ثقافة فنية املدار�س الفنية

عدد احل�ص�ص
4
6

الفنون املعا�رصة

5

نقد وتذوق

6

العمل املقرتح
نقد وتذوق وعر�ض العمل الفني

للطالب ومناق�شة املدار�س الفنية
فنانون �سودانيون واملدار�س
الفنية املعا�رصة

نقد وتذوق  -علم اجلمال
عر�ض ومناق�شة �أعمال ال�سنة

21ح�صة
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