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 المقدمة
 

لم یكن الفن في یوم من األیام  اذالفن ھو النافذة التي تطل على الجانب السامي من النفس البشریة   
 ً َ ذاتیا ً من مظاھر الحیاة الشعوریة النفسیة وخلقا مظھرا من مظاھر الحیاة العقلیة بل كان وال یزال مظھرا

  ینبض بالحیاة ویكشف عن إحساس الفرد ویجمع بین الدقة في التفكیر والجمال في التعبیر.
ان إذ حدد الفن بمظھر من مظاھر إشباع الرغبات ولعل "فروید" كان أغرب الباحثین في ھذا المجال 

الفن في بالدنا على الرغم من حداثة عھدھا ترعرعت ونمت بسرعة فائقة في نطاق واسع نھضة 
ً. وھي التزال كما بدأت تسیر في طریقھا نحو التقدم مؤدیة ما نرجوه لھا من قدم  ً بعیدا وقطعت شوطا

ح أو تفسیر فھو في مفھومھ یعطي صورة حیة عن حیاة ثابتة وتطور شامل وال یحتاج الفن إلى شر
الشعوب ویعبر عن تقالیدھا وعقائدھا وعاداتھا. وھو المرآة الصادقة التي تتجلى فیھا نھضة األمم 
وحضارتھا وتقدمھا ولكل إنسان في ھذه الحیاة استعداد طبیعي لممارسة الفن. فالطفل منذ حداثتھ یبدي 

ً اللتقاط كل م ً ملموسا ا یشاھده أو یصادفھ من مواد یحركھا بأصابعھ ویقلبھا بین یدیھ لیتعرف إلى میال
ً یشكل ما یتراءى لھ من تعبیرات فطریة بحتھ ھي نتیجة لما  صفاتھا. تارة یتأمل في أشكالھا وطورا
یجول في نفسھ من تطورات وخواطر قد نعجز نحن عن تفسیرھا أو إدراك كنھھا والمھارة الفنیة ھبة 

وھذه المھارة ترجع عادة  ن أن نخلقھا أو نصوغھا كما نریدا حریتھا وإصالتھا ولیس باإلمكاشخصیة لھ
  إلى عوامل القدرات الوراثیة والوعي الذاتي. 

ً بمجموعة من الدوافع والرغبات والمیول والعادات تتكون كلھا من      فالطفل یولد وھو مزود دائما
غي علینا أن نشجع ھذه النزعة الطبیعیة التي تالزم الطفل وأن نفسح الوراثة أو التجربة أو البیئة. ولذا ینب

أمامھ المجال إلشباع رغبتھ ومیولھ وحوافزه المتأصلة في نفسھ حتى ال نعوق مظاھر نشاطھ الفطري 
وانبعاثھ التلقائي عن االنطالق في التعبیر عن كل ما یجول في خاطره وإن من أبرز المظاھر التي تتمیز 

یة الحدیثة مكانة الفن فیھا. وقد خصھا باحثوا التربیة بأكبر نصیب من عنایتھم لما كشفوه من بھا الترب
المزایا الكبرى التي تعود على الطالب من دراستھم لفن الرسم الذي یعتبر من أھم القوى الفعالة 

ً كان البعض ین ظر إلى مادة والعوامل ذات األثر المجدي في میدان التربیة الصحیة المتكاملة وقدیما
ً منھم إنھا لیست من  الرسم على إنھا مادة كمالیة وإنھا وسیلة للترفیھ عن الطالب من عناء الدروس ظنا
األھمیة بمكان وقد غاب عن أذھانھم مقدار ما یجده الطالب من لذة ونشاط من جراء دراستھ لھذه المادة 

وجودة التنظیم والتنسیق ولما كان الھدف وما یكتسبھ من قوة المالحظة والقدرة على التخیل واإلبداع 
الذي نقصده من تدریس ھذه المادة مسایرة روح الطالب مع میولھ الفطریة واستعداده الشخصي ونشاطھ 

نفتح أمام الطالب آفاق  الفكري وتنمیة مواھبھ الفطریة التي تخلق فیھ الذوق السلیم. لذا كان جدیر بنا أن
م بذور الفن وأن نھیئ لھذه البذور الموضع الصالح والظروف غرس في نفوسھنجدیدة واسعة وأن 

المالئمة التي تنمو فیھا حتى یستطیعوا بمواھبھم الذاتیة أن ینجحوا في مضمار ھذا الفن بما حباھم هللا 
تعالى من شعور مرھف وإحساس قوي وعاطفة رقیقة وخیال خصب وأفكار ناضجة وأن یجمعوا بین 

یر وأن یتعمقوا في معالم الكون فیتفاعلوا معھا ویضفوا علیھا من شعورھم دقة التصویر وجمال التعب
وإحساسھم ویضھروھا إلى العالم في صور شیقة متنوعة من أرواحھم مصطبغة بألوان حیاتھم التي 

ومن هللا   تھدف إلى خیر ھذا المجتمع وتعبر عن كل ما في الكون من جمال وما في الطبیعـة من تنوع.
  . التوفیـق

 
  المؤلفون                                                                              
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  الفصل االول
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   االھداف         
  

  بعد إنھاء دراسة ھذا الفصل سیصبح الطالب قادرا على أن:        
 أدوات التخطیط. عمالیتعلم است - 1
 یمیز استعمال كل اداة في التخطیط.  - 2
 كل اداة.  باستعمالینفذ تمرین تطبیقي  - 3

  
  
  
  
  
  
  



6 
 

  مفھوم التخطیط تصور تأریخي 11-
  

التخطیط ھو الشي الطبیعي واالعتیادي والناس دائما یخططون لسبب او الخر والكل یخطط بطریقة     
ما یومیا حتى االشیاء الغربیة أحیانا اال اننا نطلق تخطیط سواء كان على ورقة اوعلى نھایة الكتاب او 

سباب كثیرة والتخطیط یخطط للمتعة في بعض االحیان واحیانا ال الورق الشفاف االنسان البدائي كان
االول ھو لرجل العصر الحجري وتخطیطات الكھوف لعصور طویلة لما قبل التاریخ كانت لسبب الصید 
النھم كانوا یعتقدون ان بواسطة رسم الحیوان یتمكون في السیطرة علیھ فھو سحر یعطي القوة للسیطرة 

  كذلك.  علیھ وھذا االعتقاد مازال عند البدائیین وعند بعض الحضاریین
ولقد رسم فنان العصور الحجریة باسالیب متعددة متطورة ومتدرجة في الخبرة والصنعة فھو یخطط     

بطریقة التحدید بالنقط ومرة یخطط بخطوط صریحة ومرة بخطوط سائبة لینة مظللة ومرة اخرى یلون 
اشكال ترجع الى عصور بواسطة التخطیط او یستعمل االلوان بدل اللون االسود والبني وطبعا ان ھكذا 

بدایة التخطیط االولي لرجل الكھوف ان الرسامین ھم فنانون ذوي  بأنھاعدیدة لتلك الفترة لذا یمكن القول 
ً على  ً واذا ماقورنوا بأي رجل مثقف ثقافة عالیة دون اي یكون مدربا اختصاص ومدربون تدریبا طویال

البدائیة اسلوب متمیز خاص بشكل عام یوازي  التخطیط نجد ان الرسام البدائي افضل بكثیر للرسوم
ً ولھذا  بعض اسالیب الفنیة التي مرت بحضارات سامیة كاالسلوب السومري والفرعوني والیوناني مثال
ً واالسلوب العام لفن  االسلوب خاصیة فریدة تقابل خواص الفن الواقعي والسومري التعبیري مثال

مكن مالحظتھا بسھولة ففي وادي الرافدین باقسامة الثالثة الكھوف ینقسم في ذاتة الى مراحل عدیدة ی
السومریة واالكدیة واالشوریة یتمیز في وضوح التخطیط وبساطتھ والتأكد علیة في كافة انواع الفنون 
القدیمة في العراق ففي جمیع اشكال الفنون الثالثة من المشاھد المتنوعة التي تركوھا على الرسوم 

في بابل واشور ونینوى وأور وغیرھا نجد عملیة التخطیط درست اوال بشكل اكید  والمنحوتات الجداریة
المجنح  ھومع ذلك فقد یكون للتمثال خط اساس او خط خارجي وتبین لنا الزخارف الخارجیة مثل االل

  االشوري والثور المجنح. 
  

  التخطیط 2-1
التخطیط ھو اساس الي نتاج فني او تصمیمي او موضوعي او صوري  والتخطیط نوع من التعبیر     

الفني یستند بشكل رئیسي على الرسم بالقلم الرصاص أو الفحم أو السالیة والریشة ویمتلك درجة لونیة 
أو توازي أو واحدة أو درجات لونیة قلیلة كما یعتمد التخطیط بشكل جذري على الخط أو على تتابع 

تشابك الخطوط التي تمنح المشاھد إیحاءات مختلفة وذلك حسب األسلوب المتبع ونوعیة المعالجة الفنیة  
كاإلیحاء باالتزان والرصانة والرقة والھدوء أو على العكس باإلیحاء بالتوتر واالنفعال والتمـوج العنف 

  والقوة وقد تعددت الفنون حسب العصور. 

في التخطیط ةعملاالدوات المست  3-1 

  أقالم الرصاص   1-3-1

یعد القلم اداة أوجدھا االنسان لیسجل بھا ذاكرتھ وینظم بھا عقلھ ویخطط بھا فكرتھ وتاریخھ وخیالھ         
ویتوصل الى المستحیل بھ یوجد ھناك انواع متعددة من اقالم التخطیط فقد طورھا واالنسان وحسنھا سنة 

شكل قطعة من الفحم او  بعد االخرى فقد استعملھا االنسان البدائي منذ العصور الحجریة االولى على
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الحجر ذو المركب الكیمیاوي كاالكاسید. تصنف اقالم الرصاص بحسب صالبتھا ولیونتھا والتدرج 
  .)1- 1(المتعارف علیة في التخطیط كما ھو موضح في الشكل 

  
  یوضح تدرج اقالم الرصاص حسب قساوتھا ولیونتھا 1-1الشكل 

  
ً ب  Bثم  Hوحتى   2H – 3H- 4H- 5Hاالقالم الرصاص حسب صالبتھا من الصلب  مرورا

4B-3B-2B  6حتىB االقالم االكثر لیونة ان قلم الرصاص اللین )HB ( یالئم معظم االغراض الفنیة
ً مثل قلم الرصاص الصلب ولكن عند الضغط  ً رفیعا في التخطیط فاذا حافظت علیھ بشكل جید فیرسم خطا

رصاص االداة االساسیة للتخطیط سواء كان تخطیط بسیط علیھ سیجعل السیطرة علیھ سھلھ ویعد قلم ال
او تخطیط متكامل لذا ینصح عند التخطیط وجود قلمین من الرصاص االول للخطوط الخارجیة واالخر 

  للظل والضوء. 
 

    االقالم الملونة   2-3-1
تعتبـر االقالم الملونـة او (االلوان الخشبیة) من االدوات     

بالوان كثیرة وبأسماء  المھمة فــي عملیـة التخطیط وتوجـد 
    derwentودرونت Venus تجاریـة مختلفة منھا فینوس

وھناك شركات مثـل كونتة   staedtler وستیدلــر  faberوفابـر
Conte  بھا تصنـع اقالمخشبیة  ملونـة تغمس فـي الماء ویلون

  االقالم الملونة.  فیھموضحا  )2-1( شكل ،(الماجك) بأصباغاشبھ 
  
  

  البـاستیل      3-3-1
یصنع الباستیل على شكل ثالث درجات االولى لینة     

متوسطة اللیونة والثالثة القاسیة وعلى شكلین االول  والثانیة 
وھناك نوعان  Pencilsوالثاني اقالم رصاص   Sticksعیدان

من الباستیل نوع ممزوج بالصمغ والنوع االخر ممزوج 
  موضح اقالم الباستیل. )3 -1( بالزیت الشكل

  
  

  
ً في التخطیط على الورق الملون  الباستیل: الباستیل االبیض یدعى عادة الطباشیر وھو یستخدم احیانا

والتخطیط یظھر ھنا ثالثة الوان اللون الوردي مثال للورقة واللون االسود لقلم الفحم واالبیض الباستیل 
  اي اقالم الملونة الطریة من الورق بسھولة فھي رائعة للتخطیطات العریضة.

  
 

االقالم الملون   2 -1 الشكل   

  اقالم الباستیل  3 -1الشكل 
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  أقالم الحبـر    4-3-1
  قلم الحبر السائل   :أوالً 

  
یمأل ھذا القلم بالحبر بعد الضغط على الماسورة الماصة التي تسحب     

ر  الحبر من المحبرة عبر الریشة إذا أردت الرسم بھذا القلم أستعمل الحب
ر أو water proof - the nonغیر الصامد للماء  ر  حب ة ألن حب الكتاب

  ).4 -1( الرسم یغلق ریشة القلم أحیاناَ. كما موضح في الشكل

:ً  قلم التحبیر  ثانیا

                                                   
لقلم التحبیر وصالت مختلفة وھذه الوصالت تعطي خطوطاَ     

) یمأل ھذا القلم بالحبر mm 2-0.1بسماكة ثابتة تتراوح بین (
بالماء الساخن بعد  بانتظامالصیني في أثناء العمل بھ وینظف 

االستعمال وباإلضافة إلى اللون األسود شفافة تحمل أسم الحبر 
الصیني وھذه األحبار الملونة تصلح للرسم كاأللوان المائیة ویطلق 

 بالحبر الشكل یملئعلى انبوب  الحتوائھاعلیھا األقالم األنبوبیة 
 .موضح قلم التحبیر )1-5(
  

    قلم الحبر الناشف  ثالثاً:

قلم الحبر الناشف یكون الحبر أكثر لزوجة فیھ من الحبر     
الذي یستعمل في القلم العادي , وسریان ھذا الحبر إلى 
الورقة یتحكم بھ بكرة معدنیة موجودة في رأس القلم. الشكل 

یوضح صورة قلم الحبر الناشف او كما یسمى (قلم  )1-6(
  الجاف). 

  
  

  اقالم الفحم     5-3-1
  

تصنف اقالم الفحم الى صنفین االول     
وتتنوع ھذه  Pencilsوالثاني اقالم   Sticksقضبان

 ً  ھو )3(المسجلة علیھا فالرقم  لألرقاماالقالم طبقا
(كونتھ) االكثر صالبة ولكن التتابع الخاص بشركة 

ویعود السبب في  لیونة االكثر ھو )3(ینعكس فالرقم 
 ألنھاذلك الى شركة كونتة تمیز نفسھا بھذا الترقیم 

الفحم خصائص  ألقالماول من اكتشف اقالم الفحم ان 
نفسھا التي تحملھا اقالم الرصاص والفرق بینھما ان 

 قلم  الحبر الناشف 6-1الشكل 
 

  قلم التحبیر  5 -1الشكل 
 

قلم الحبر السائل  4 -1الشكل   

یوضح اقالم الفحم 7-1 الشكل  
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م الطریة جدا رائعة للتخطیطات العریضة اقالم الرصاص تحوي مادة الكرافیت الدھنیـة امـا اقالم الفح
للتخطیط التفاصیل فاذا ارید رسم تفاصیل بقلم رصاص فحمي اي تخطیط  حال تصلالسوداء ولكنھا 

 )7-1(الشكل  ،ي یحافظ علیھ من ان یزولفیجب ان یرش بعد االنتھاء من العمل برذاذ مثبت ك بالفحم
  .یوضح اقالم الفحم

  الورق      6-3-1

یستعمل غالبا نوعین من الورق (الكانسون، الفبریان، اواي نوع اخر) ویكون نوع ھذه االوراق       
خشن لیساعد في عملیة التظلیل والیستغنى المصمم او الرسام عن الورق او الكارتون الخفیف او 

، او ینفع فالورق یجب ان یكون ابیض صافیا ومناسبا لقلم الرصاص، قلم الحبر، االلوان المائیة ،المقوى
عندما یضغط بالحرارة ذو شعیرات ،كذلك عندما یضغط بالبرودة (مناخ بارد) (وسط)، او ذو سطح 
خشن، وھناك حجوم متعارف علیھا في العالم تأتي على شكل رزم ، ولفات ذات اوزان متنوعة ومختلفة 

ي نوع واي حجم ،وربما یصنع الورق خاص لكل عمل (یعتمد في ذلك على عمل الماكنة) ویمكن صنع أ
، وتنتج اغلب الكتب بحجوم تنسب الى ذلك  A.Bففي اعمال الطباعة  تستخدم مقاسات متریة، وھي 

  المقاس وبالملمتر، ومن انواع الورق:
یكون ذا لون اسمر مصفرا قلیال ویكون سطحھ خشنا غیر  ):Antique papers(الورق القدیم  - 1

  براق.
یكون مطلیا بطبقة من الصلصال الصیني الضفاء نھایة صقیلة  ):Art papers(الورق الصقیل  - 2

  على السطح. ویستعمل بشكل رئیسي في طباعة االوفست.
یكون قویا وشبھ مقصور كیمیاویا او یكون ورقا غیر  ):cartridge papers(ورق الكارترج  - 3

  مقصور.
طباعة بالشاشة یصنع من الحلف او القش وھو مالئم جدا لل ):Litho papers(ورق الالیثو  - 4

  الحریریة.. وھناك انواع كثیرة بالنسبة لسطحھ تتدرج من ناعم الى خشن.
ھو ورق الكبریت المقصور ویكون صقیال جدا من احد : )posters papers(ورق الملصقات  - 5

  جانبیھ وخشنا من الجانب االخر.. وتطبع اغلب االعالنات على ھذا الورق.
ھو شبیھ بورق الكارترج ویحتوي على الغراء كبعض  ):parchment papers(ورق البرشمانت  - 6

  النشاء، لھ لون مصفر قلیال ویصنع بسطح خشن او صقیل.
یعد من ارخص انواع  ):news print papers(ورق الجرائد  - 7

  الورق ویستعمل عادة الجراء التجارب.
وھو ورق جید  ):Tissue papers(ورق رقیق شبھ شفاف   - 8

ومتین یصنع من الخرق والقنب الجید النوعیة. وفي ادناه مقاسات 
والتي تحتوي ثالث  ،)ISO(األوراق القیاسیة حسب منظمة 

مجموعات . كل مجموعة تحدد مقاساتھا بحروف وأرقام مختلفة 
   ).8- 1(  موضح في الشكل كمالتحدد المقاییس الدقیقة  

  

 
حسب  قیاسات الورق  8-1الشكل       

  العالمي  النظام 
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ال لقلم الرصاص قد   عملورق الرسم الذي یست ان 
بعضھ للرسم علیھ بالریشة فربما یتشرب  حیصل

 لأللوانیصلح  الخطوط فیھ وبالمثل ال وتشوهالحبر 
 Cansonالمائیة اننا نستعمل عادة ورق كانسون 

ذو الصفحة الحبیبیة الناعمة للرسم علیھ بقلم 
 Bristolالرصاص ونستعمل ورق بریستول 

المصقول للرسم علیھ بالریشة او بالفرشاة الخاصة 
من  بالحبر الصیني فكل رسم بالریشة یتطلب ورق

الریشة وبرا اثناء  كال تترنوعیة قویة حتى 
 اننا یجب ان نرسم فوق تحركھا عتى صفحتھ على

  بین الورق المصقول الصفحة المعدة للرسم واالختیار
التي یرغب الرسام في الحصول  وللتأثیراتیعود في معظم الحاالت للتقنیة المستعملة  والورق المحبحب 

  اال توافقھ لالباستیالباستیل ذلك ان نعومة الوان  بأقالمالرسم علیھ  حال یصلعلیھا فالورق المصقول 
وھو خشن  لالباستیوجودة في االسواق ویعرف بورق  مألوفنوع من الورق  نعومة الورق وھنالك

الملمس الورق الخشن الملمس ھو الذي یستعمل ایضا للرسم المائي فالورق الخشن الملمس ھو الذي 
یوضح الورق  )9- 1(والشكل  ،الخشن ویعطینا نتائج مرضیة نرغب فیھ بینما یتجاوب معنا الورق

  .كانسون في الرسم عملالمست
 
  المدعكة  7- 1-3

ھي اداة رسم اسطوانیة مستدقة في النھایة وعادة ماتكون مصنوعة من الورق الملفوف تستخدم لدمج 
  الظل في المساحات الصغیرة .

  
  

 10-1الشكل         
 

الممحاة    7-3-1 

بشكل عجینة  ھي مادة تكون بشكل قطع مستطیلة صغیرة او    
الفراغ المعبر  إلظھارلمحو االخطاء او  باألصابعیمكن تكییفھا 

عن االضواء ان قطعة من ممحاة المضلعة مھمة مثل قلم الفحم اذ 
كما موضح . تأشیراتتستعمل لمحي مساحات قلیلة للوصول الى 

الممحاة 11-1 الشكل  ).10-1( في الشكل  

 ورق كانسون 9-1الشكل 
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 المثبت 8- 3-1
ثبات الرسوم المنجزة  توضح الرذاذ  نھو سائل صمغي یضم    

او المادة المثبتة یجب استعمال المثبـت عندما تكون اللوحـــة 
بشكل افقي وبعد رش السائـــل ننتظر حتى یجف ونعید الكره 
حتى نصل الى درجة مناسبة الحفظ اللوحة من التلف كما موضح 

  ).11-1( في الشكل
وم الفحمیة تحتاج ولكل نوع من الرسوم مثبت خاص فالرس    

الى مثبت كثیف, ورسوم قلم الرصاص تحتاج الى مثبت خفیف 
ینشر رذاذ المثبت على الرسوم بمضخة فمیة او ینشر بضغط من 

  االبھام على مرشة العلبة التي تحتوي السائل المثبت. 
  
  
  
 حافظة ادوات التخطیط 9- 3-1 

اثناء العمل علیھا وھویختلف من حیث الحجم ھو عبارة عن اطار خشبي بأرجل لحمل اللوحة الفنیة 
ً بأختالف المكان  والوزن والشكل وفق االستخدام ووزن اللوحة ورق ام خشب او قماش ..... وایضا

  13- 1داخل االستودیو او خارجة كما كما موضح بالشكل 

  
  
  

التخطیطعناصر   4- 1 

  النقطة    1-4-1
      

أن اول ما یقوم بھ الفنان عند الرسم او التخطیط ھو وضع القلم او الریشة على سطح اللوحة وبذلك     
یكون قد بدأ في اول العناصر الفنیة اال وھي النقطة، فھي بدایة تنفیذ الفكرة لدى الفنان وتستخدم لتسمیة 

حروف اللغة، او تصویرا كخطوط ادق االشكال، كما وانھا بدایة لرسم الخط سواء كان ذلك الخط رمزا ك
الرسم او ھندسة بخطوطھا المختلفة والطبیعة المحیطة بنا تحتوي على امثلة لتنظیمات النقط المختلفة 

  علبة المثبت 12-1الشكل 

 حافظة ادوات التخطیط   13 -1الشكل 
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وتنظیم تلك النقط على جناح الفراشة اوعلى سطوح القواقع  التوت، نذكر منھا تجمع عناقید العنب وثمار
  والمحارات والحصى والرمال.

  الخــط    2-4-1
 

الخط ھو الطریقة المستطیلة في الشئ والطریق الخفیف في السھل جمعھا خطوط والخطوط القویة      
في الصورة ذات تاثیر خاص كزیادة الحیویة اواظھار التسویة اوالتعبیرات التي تشیر الى االختصار 

بالتعقید وقد یحدد والقدرة الفنیة والخط من الوسائل البسیطة وھو ذو اھمیة اساسیة قد یتصف بالدقة او
اتجاة ومسارالحركة وقد یعطینا الخط انواع من الظالل ما بین الخط المحفور والبارز والرسم الیدوي ھو 

  االساس الحقیقي الي نتاج فني سواء كان:
 الحیاة الصامتة. - 1
 التصمیم. - 2
 الصورة الشخصیة. - 3
 الموضوع او التكوین. - 4

عمق اوسمك وھو عبارة عن مجموعة نقاط ویعرف الخط في علم الھندسة بأن لھ طول من دون 
  متسلسلة على سطح مستوى وعلى حجم او في الفضاء.

  
  الخطوط واالشكال   3-4-1

قد یسأل الرسام نفسھ من این ابدا حیث یقف حائرا امام الورقة البیضاء فالجواب ھو ان یبدا بالخطوط     
 نما بیثم االشكال البسیطة والمركبة فالخطوط منتشرة من حولنا تحمل صفات شكلیة فھي متنوعة 

سمیكة او مختلفة من حیث  ومختلفة من حیث الكثافة فھي رفیعة او واالفقیة المستقیمة والمائلة والعمودیة
  الدائریة او مكعب.  النوع كالمربعة او

  أـ  الخطوط والتكوینات االفقیة 

وھي الخطوط الذي یكون تكوینھا موازیا لخط االرض ولھا وظیفتین احداھما مادیة واخرى رمزیة      
فأما وظیفتھا المادیة ھو عملھا كأرضیة او قاعدة لكل ما فوقھا، في حین ان وظیفتھا الرمزیة والتي 

ستقرار والھدوء ومن نسعى لتوظیفھا في عملنا فھي متنوعة منھا ان الخطوط االفقیة توحي بالثبات واال
دالالتھا انھا اذا التقت مع الخطوط العمودیة فإنھا تعطي شعورا واحساسا بالتوازن، كما موضح في 

  ).14- 1(الشكل 

  
  
   

  
  

  
  
  
 15-1 شكل     14- 1 الشكل     
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كما یمكن ان نستفید من الخطوط االفقیة كواحدة من الوسائل التي توضح العمق وتقدیر مدى بعد     

االجسام او قربھا، والخطوط االفقیة المختلفة في السمك والطول والوضع تثیر ایقاعات تعتمد على مدى 
وعلى عكس ذلك قد تعطینا الخطوط االفقیة ذات السمك والطول المتماثل  قربھا او تباعدھا عن بعضھا

 ).14-1(احساسا بالملل والرتابة السیما لو وضعت في الجزء االعلى من اللوحة كما في الشكل 
 
 

  تمرین:

ً أفقیة قریبة من (cm 10×10)ارسم مربعین قیاس كل منھما    ، نفذ في المربع االول خطوطا
الیمین الى الیسار، وفي المربع الثاني اتجاه الخطوط من الیسار الى الیمین على  بعضھا واتجاھھا من

    حدود المربع.   زان ال تتجاو

 
  

  ب ـ الخطوط والتكوینات العمودیة
  

ترمز الخطوط العمودیة اوالرأسیة الى الشموخ والعظمة     
والفخامة، ولعل ذلك یأتي الى قوة النمو واالرتفاع للنباتات 

-1(واالشجار، كما وتدل على ارتفاع االبنیة، كما في الشكل 
15.(  

  

  

والخطوط الطولیة المتكررة والمتزاحمة تزیدھا صالبة وقوة وثباتا، في حین تختفي كل تلك االحاسیس    
اذا انتھى الخط بانحناء ما، كون االنحناء یعطي ایحاء بالشیخوخة او العجز كما ان اطوالھا المختلفة 

وقربھا وبعدھـــا عن بعضھا البعض فتعطي االنطباع بعمق 
   ).16 -1(في الشكل  الفضاء، كما موضح

  تمرین:

، (cm 10×10)ارسم مربعین قیاس كل منھما     
نفذ في المربع االول خطوطاً عمودیة اتجاھھا من االعلى 
الى االسفل، وفي المربع الثاني اتجاه الخطوط من االسفل 

     حدود المربع. زالى االعلى على ان ال تتجاو

  ج ـ الخطوط المائلة  
  

تعمل ھذه الخطوط على اثارة الشعور بعدم االتزان او االستقرار،      
بأن الشكل الذي امامنا ایل  ال شعوریاوبالتالي فھو یثیر فینا توترا داخلیا 

یةالخطوط االفق 16-1الشكل   

والتكوینات العمودیة  الخطوط 17-1 الشكل
 للعمق الفضاء



14 

، او ان ذلك ال یسقطللسقوط نرغب فیھا لتعدیلھ وباتجاه یجعل منھ اما ان یكون افقیا او عمودیا كي 
توازنھ یكون موقعھا عكس اتجاه ذلك المیل  إلعادةالشعور یحملنا على اسناد ذلك المیل بدعامة ما 

حداھما تمثلت التوازن وعدم سقوطھما وضعت دعامتین لكل واحدة منھما  ا بإعادةولتحقیق الشعور 
  .)17- 1( كما موضح في الشكل ،بصورة شخص

      
  ـ الخطوط الشعاعیة  د

وتتشكل ھذه الخطوط من تجمعھا في نقطة مركزیة واحدة  تنطلق جمیعھا من ھذه     
المنتشرة  بذلك فھي تعطینا  باألشعةالنقطة وتنتشر باتجاھات مختلفة، لھذا تسمى احیانا 

  .)18-1(باالنطالق ، كما موضح في الشكل الشعور 

  
                           

   ومنكسرالخط باتجاه متقطع  -  ھـ
  

وھي تلك الخطوط المستقیمة والتي یتغیر اتجاھھا بشكل     
فجائي فینكسر ذلك الخط ویبدأ بخط اخر جدید  لھذا یسمى 
ھذا النوع من الخطوط بالخطوط المنكسرة، وترمز الى القوة 

  ).19-1(والحدة، كما موضح في الشكل 
  ز. الخطوط المنحنیة 

یتشكل وفق حریة اتجاھیة مرنة ویكون على اشكال متنوعة ویرمز الى المرونة واالنسیابیة وذلك لكونة 
ً بالراحة  المنحني المغلق والمنحني المفتوح والحلزوني والمموج وتمنحنا الخطوط المنحنیة احساسا

  20-1واالمان وااللفة كما في الشكل 

  
  
  
  
  
  
  

19-1 الشكل  
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  التخطیط بالقلم الرصاص او الفحم  5- 1
 

ا االنسان االول واول عملھالخط اقدم وسیلة للتعبیر است دّ عیُ     
الطفل حین یمسك القلم وللخط اداة  عملھاوسیلة للتعبیر یست

تعبیریة غنیة بالمعاني ومھما كان اتجاه الخط فقد یتقطع في 
حركتھ بشكل یجعلھ مرئیا وقد یكون واضحا او مبھما" ویؤلف 

یوضح  )20-1(االحساسات الشعوریة او غیرھا والشكل 
 ً ً  تخطیطا    .بسیطا

     
ً لكن في كثرة الممارسة    قد یكون االمر في البدایة صعبا

ً واستعمال نوع القلم المالئم  والتمرین وثقة بالنفس یصبح سھال

اقالم التخطیط كما ذكرنا سابقا تأشیرات عدیدة في التخطیط و إلعطاء
ذات تنوع فھي متوفرة بمختلف درجات الصالبة ھناك ثالثة الوان 
رئیسة وھي االسود والبني واالبیض غیر اننا نجد في ھذه االیام 
تشكیلة كاملة من اقالم الملونة ان العیدان الصلبة تعطیك المتعة عند 

 عمالباست مرضیة جدا تأثیراتاستعمالھا ویمكن الحصول على 
جانب قلم  عمالجانب العود وھي تقریبا نفس الطریقة المتبعة باست

رصاص حاد الطرف طویل ان اقالم ذات اللون صلب من اقالم 
بطریقة صحیحة فانھ یعطي نسیجا ناعما غنیا  لما استعمالفحم واذا 

ینبغي تثبیت التخطیط بمثبت رذاذي یمكن الحصول على نسیج غني 
یوضح التخطیط مع  )21-1(مع وسائل اخرى الشكل  ود (قلم) ملون اما بذاتھ اووظالل باستخدام ع

  تضلیل خفیف. عمالاست
 التأثیراتادوات التخطیط لتعطي  باستعمالرسم الخطوط  ان     

المطلوبة والمھارة في فن التخطیط فالتمرین المستمر یمكن 
لیل المتقاطعة تعطي ظالوصول الى الشكل اعاله رسم الخطوط المستقیمة واالشكال الحرة وخطوط الت

   .تخطیط اشكال متعددة )22-1( المطلوب الشكل التأثیر

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فیفخل ظالتخطیط مع  21-1الشكل 

یوضح التخطیط 22-1 الشكل   

 الشكل
 

  رسم خطوط متعددة االشكال 22-1الشكل 
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  التطبیقات العملیة
 

  .ةھندسیة بسیطتخطیط أشكال  :1 تمرین
                                                   

  :االدوات المطلوبة
 .A3او  A4ورق كانسون  - 1
  .HBقلم رصاص  - 2

  
  

 
 
 
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .اي اداة ھندسیة عمالیكون التخطیط بالید عدم است مالحظة: 

  
   

  قلم الرصاص   عمالباست: تخطیط طاولة 2 تمرین
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 :االدوات المطلوبة
  .A3او  A4ورق كانسون  - 1
  .HBقلم رصاص  - 2

  
  

  
  
  

ً یحاكي الخطوط العمودیة.  تخطیطب: 3 تمرین   بسیط، أرسم شكال
  
  
  
  
  

 اسئلة الفصل االول 
  
  
   ؟في التخطیط عمل: عرف التخطیط، وما األدوات المست 1س
  .الورق حسب النظام العالميیاسات في التخطیط، واشرح ق عمل: اذكر اھم انواع الورق المست 2س
  .ھندسیة بسیطة بالقلم الرصاصال: خطط اشكا 3س
ً باستخدام قلم الفحـم: 4س    .خطط اشكاال
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  الفصل الثاني
  

  الضوء  والظل
  
  

    

  
  
  
  

 االھداف          
ً على أن:                   بعد انھاء دراسة ھذا الفصل سیصبح الطالب قادرا

 یفھم الضوء والظل. - 1
 یمیز بین الضوء والظل. - 2
 الظالل.یمیز بین انواع  - 3
  على طبیعة االشكال الفنیة بوساطة التخطیط یتعرف  - 4

  الضوء والظل وأثرھا على التشكیل الفني .                     
 یفھم مساقط الضوء. - 5
 یتعرف على انواع التظلیل. - 6
  ینفذ تمارین عن التظلیل. - 7
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مفھوم الضوء     1-2 
یعرف الضوء بأنھ المؤثر الخارجي الذي یحدث االحساس بھ ویمكننا من رؤیة االشكال ویعتبر     

الضوء العنصر االساس للتعبیر، اذ بوساطتھ یمكننا ان نتعرف على شكل وابعاد أي جسم وعندما نسلط 
ا النور وتدعى الضوء على جسم ما فأن ظل ھذا الجسم یظھر في الجھة المقابلة للنور التي لم یصلھا ھذ

ھذه المنطقة (الظل الحقیقي) والظل یعبر عن شكل االجسام ویكسبھا شیئا من الحیاة فتبدو بارزة للعین. 
طة جسیمات صغیرة تنبعث منھ وتنتشر على شكل خطوط مستقیمة تسمى ساوینتشر الضوء من منبعھ بو

  "أشعة".
  

        حاالت الضوء2-2 
بالنسبة للحالة الفیزیائیة الضوء یسمح  ھناك حالتان للضوء بالنسبة للنموذج حالة فیزیائیة وحالة نفسیة    

ً للتعبیر.  ً اساسیا   بمعرفة الشكل واالبعاد للجسم اما للحالة النفسیة، فالضوء یشكل عنصرا
  

  مصادر الضوء  3- 2
 المصادر الطبیعیة مثل الشمس. - 1
 الكھرباء.المصادر الصناعیة مثل  - 2

 
:المصادر الطبیعیة  - 1  

ثالث وضعیات اساسیة بالنسبة للمشاھد واللوحة لھذه ) ولھا لشمسمن المصادر الطبیعیة (ا    
  الوضعیات تتحدد وضعیات واشكال الظالل المحمولة والطبیعیة وطرق تنفیذھا:

ً فتصبح  - 1 الظالل في ھذه الحالة عندما تكون الشمس في مستوى سطح اللوحة والمشاھد یمینا او یسارا
 موازیة لسطح اللوحة.

عندما تقترب الشمس من الجانب الخلفي من اللوحة اي امام المشاھد فتكون معظم اجزاء االشكال  - 2
 واالجسام المنظورة في الظل.

عندما تكون الشمس امام مستوى سطح اللوحة اي خلف المشاھد فتكون معظم اجزاء االشكال او  - 3
 الوضعیات.  ھذهمثل  رما تختاونادرا  االجسام منارة تقریبا

  المصادر الصناعیة - 2
ان مصدر ضوء صناعي كاللھب او الشموع او المصابیح الكھربائیة وغیرھا تكون دراسة الظل     

وتطبیقاتھا اسھل بكثیر من الضوء الطبیعي الن االشعة الصادرة من تلك المصادر تكون متقاربة جدا 
من تغییرات على ظالل االشكال ومساحتھا تكاد طفیفة تبعا لموقعھا وبعدھا عن تلك  تحدثھومـا 

  .المصـادر
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 2-4 أنواع الظل   
 الظل الحقیقي - 1

 
اذا وقع أي جسم في مسیر اشعة ضوئیة ینشأ ما یعرف     

بـ (الظل) وھو القسم المظلم الذي لم یصلھ النور ویدعى 
  ).1- 2((الظل الحقیقي) كما في الشكل 

  
 الظل الخیالي  - 2

أن الجسم المضاء نفسھ سینشر ظال على السطح     
الموجود علیھ وھذا الظل یكون احیانا مشوھا ویطول ویقصر 

حسب قوانین ونظریات خاصة وطبقا 
الضوئي ونوع الضوء.  ثلموضع المنبع

صورة طبق  رال یعتبوبصورة عامة فھو 
االصل لخیال الجسم وھذا الظل یسمى 
الظل الخیالي او الظل الساقط، كما 

  . )2-2(موضح في الشكل 

  

  

  
 الضوء المنعكس  - 3

ھو انعكاس النور من جسم مضاء أي انھ ضوء غیر مباشر وبعبارة أصح ھو ارشاد للضوء المستقبل     
    ). 3- 2( كما في الشكل ،لھ الجسم

         

                                                    

  الضوء المنعكس 3-2 الشكل 
    

الظل الخیالي 2-2 الشكل  

  الظل الحقیقي 1-2الشكل 
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 نوعیة االضاءة   - 4
 

ً یصدر عن منبع ضوئي اصطناعي موضوع ضمن عاكس للنور          أما ان یكون الضوء مباشرا
یوضح ) 4-2(الشكل  ،بحیث تسلط اشعتھ على الجسم مباشرة او ان یكون منتشرا كضوء النھار والشمس

    .االضاءة الصناعیة )5- 2(والشكل  ،االضاءة الطبیعیة
  

  
  

  االضاءة الطبیعیة  4– 2الشكل 
  

  
  االضاءة الصناعیة   5-2 الشكل 

 توجیھ االضاءة  - 5

، یمكن توزیع اضاءة الجسم من االعلى الى االسفل او من االمام او الخلف او من الیمین او الیسار    
  یوضح توجیھات االضاءة من كل الجھات.  )6- 2(الشكل 
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  توجیھ االضاءة  6- 2الشكل              
  

)زوایا سقوط الضوء( المساقط الضوئیة   5-2  

الذي سقوط الضوء ھي الزاویة المحصورة بین الشعاع الساقط على السطح والخط العمودي  زاویة    
   یخرج من نقطة السقوط ( الناظم ) . فالخط االحمر یمثل الشعاع الذي یصنع زاویة حرجة من الناظم  

  الخط المنقط  وتسمى زاویة سقوط الضوء المنعكس بالكامل ( زاویة الحرجة ) 

  دائرة سقوط زوایا الضوء
 الضوء األمامي. - 1
 الضوء االمامي الجانبي. - 2
 الضوء الجانبي. - 3
 الضوء الجانبي الخلفي. - 4
 الضوء الخلفي. - 5
 الضوء العلوي. - 6

  الزاویة الحرجة  
    
  الشعاع  
  الناظم  

 
 السطح

  

  زوایا سقوط الضوء  7-2 الشكل 
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 الضوء االمامي  - 1
 

الضوء االمامي ھو الضوء الذي یكون مواجھا للجسم ویكون باتجاه الناظر اي موازیا لمحور العین     
وبذلك فان االضاءة تكون مواجھة للناظر فال نكاد نجد ظالال ھذا یؤدي الى تسطیح االبعاد وھذه الزاویة 

رئیسة اال في حالة واحدة فقط وھي عند استخدام طبقة االضاءة العالیة ومن  كإضاءةنادرا" ما تستخدم 
ھذه  عمالوالراحة وذلك لعدم وجود ظالل ویكون است باألمانالناحیة النفسیة تعطي الزاویة االحساس 

  .یوضح الضوء االمام )8-2(الشكل  ،الزاویة بشكل أساسي في االضاءة المائلة للظالل

 
  یوضح الضوء االمامي  8– 2الشكل           

 الضوء االمامي الجانبي  - 2
 

الزاویة بین الضوء المواجھ وبین الضوء الجانبي وعند النظر الى جسم معین تسمى  ھذهوتكون     
الظالل عن  فیھتنتج مثلثا من الضوء على الجانب االخـر للجسم وتزداد  ألنھابالضوء المثلث نظرا 

  یوضح الضوء االمامي الجانبي. )9- 2(الشكل  ،الضوء المواجھ مما یؤدي الى اعطاء تجسیم االجسام
  

  
    

  یوضح الضوء االمامي الجانبي 9-2الشكل   
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 الضوء الجانبي  - 3

تكون زاویة المصدر الضوئي في وضع جانبي بالنسبة للناظر سواء من الیمین او الیسار وتزداد في     
الزاویة افضل الزوایا في  ھذهالزاویة نسبة مساحات الظالل نتیجة زیادة میل زاویة  الشعاع وتعتبر  ھذه

  الضوء الجانبي. )10- 2( كما في الشكل ،التجسیم

   

 

  الضوء الجانبي  10-2الشكل      
 الضوء الجانبي الخلفي   - 4

تكون زاویة مصدر الضوء جانبیة خلفیة وھذا الضوء یطلق علیة اضاءة التحدید حیث یقوم بتحدید     
 التأثیراالجسام وتزداد المساحات السوداء نتیجة لزیادة میل الزاویة بالنسبة للكامیرا وتزداد معھ شدة 

النفسي للضوء وھذا النوع من االضاءة یؤدي الى االحساس بالغموض ویؤدي الى وجود تجسیم في 
  الضوء الجانبي الخلفي. )11-2(كما موضح في الشكل  ،االجسام وتحدیدھا

     
  
  
الضوء الجانبي الخلفي 11-2 الشكل     
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      الضوء الخلفي   - 5 

المواجھة للجسم تعمل على فصل الموضوع عن الخلفیة والضوء ھي زاویة اضاءة من الناحیة العكسیة 
  الضوء الخلفي. )12-2(كما موضح في الشكل  ،الخلفي

  

  الضوء الخلفي  12-2 الشكل 
  الضوء العلوي  - 6

 
الزاویة  ھذهوفي الضوء العلوي تكون زاویة سقوط الضوء اعلى الجسم الذي یتم رسمھ وتزداد في     

على اضاءة وان الخطوط  االفقیة فقط ھي التي  لال تحصنسبة الظالل وذلك الن جمیع الخطوط الراسیة 
  الضوء العلوي.  )13-2(یصلھا الضوء كما موضح في الشكل 

  

  

  الضوء العلوي 13-2الشكل 
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 الضوء المنخفض  - 7

بضوء الجریمة ویرجع  ىما یسموھو      
السبب في ذلك الن اللص حین یفتح خزینة 
یضع بطاریة على االرض او بین رجلیة 

الى االعلى فینتج عن ذلك  ضوئھا ویوجھ
للجسم فالضوء المنخفض  هالمشو التأثیرھذا 

یجعل شكل االجسام غیر طبیعي ومخیف 
وبشكل عام ان الضوء المنخفض یؤدي الى 
االحساس بالخوف والتوتر نتیجة وجود 

ً من  الحائطالظالل على  اكثر ارتفاعا
مستوى الجسم نتیجة لوجود مصدر الضوء 

  الضوء المنخفض. )14-2(كما موضح في الشكل  ،المنخفض

لیلانواع التظ   6-2 
 طة الخطوط ساالتظلیل بو - 1

أبسط طرق التظلیل ھو التظلیل الخطي حیث یكفي رسم  وھو    
خطوط متوازیة ومتجانسة من حیث درجة الغمق اللوني وتستعمل ھذه 

االخطاء االكثر  من الطریقة غالبا في الرسوم البسیطة كالكاریكاتیر
عند كثیر من المبتدئین ھو انھ عند تلوین  شیوعا عند التظلیل

الواقعة في الظل والتي یلزم لھا ان تكون بدرجات  االجزاء
البدء بتظلیلھا بعمل خطوط متوازیة من الرصاص الغامق  ھو غامقة

واحیانا یقوموا بعمل ھذا الظل بحیث تتقابل حواف المناطق المظللة مع 
ان ینتج  فیحدث   كبیرةبعضھا لتخلق ظالل غیر متجانسة ومظللة 

ھذا الخطأ الشائع ھو لتفادي ھذا الخطأ یجب ان نقوم بتظلیل 
وذلك بوضع طبقة فوق طبقة  المساحة المراد تظلیلھا بدرجات فاتحة متجانسة ثم نزید درجة غمقھا سویا

كما موضح في  ،من الخطوط المتجانسة أي بنفس درجة الغمق
  ).15- 2(الشكل 

من أشھر التقنیات التظلیل بوساطة الخطوط المتقاطعة  ویُعدّ 
واألكثر استعماال كذلك تقتضي ھذه الطریقة رسم مجموعة من 
الخطوط المتوازیة منحنیة من زاویة محددة ثم رسم مجموعة ثابتة 
من الخطوط فوق المجموعة األولى والتي تكون منحنیة بزاویة 
معاكسة للمجموعة األولى بحیث تتقاطع الخطوط فیما بینھا، كما 

شكل  كلما كانت الخطوط متقاربة فیما بینھا كلما ھو واضح في ال
زادت درجة غمق الظل الناتج والعكس صحیح، كما موضح في 

  ).61- 2(الشكل 

  لتظلیل بالخطوطا15-2الشكل 

ضالمنخفالضوء  14-2الشكل   

طة الخطوط ساالتظلیل بو 16-2 الشكل 
 المتقاطعة
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 طة القلم الرصاص ساالتظلیل بو - 2
 

تساعد على اظھار  ألنھا..الخ ..2B, 3B, 5Bیستعمل للتظلیل عادة االقالم اللینة التي تحمل االحرف     
الضوء والظل، وطریقة التظلیل ھي ان تكون الخطوط غلیظة وقاتمة في مناطق الظل ودقیقة خفیفة فكلما 
ً. ھذا وأن اتجاه الخطوط یوضح شكل  اقتربت من مناطق النور وذلك بتغییر الضغط على القلم تدریجیا

ة وفقا النحناء ھذه السطوح، أما الجسم لذلك من الضروري تظلیل السطوح االسطوانیة بخطوط منحنی
السطوح المستقیمة فتظلل بخطوط 

  .مستقیمة متوازیة
یتم التخطیط للصورة او النموذج     

ككل. ینبغي علیك ان تكون سریعا 
ً معا وان تجمع بین السرعة  وموزونا
والحساب الذھني أن تحسب المسافات 
والنسب وان تبقى عیناك في رحلة دائمة 

لصورة حتى تشعر بانك بین النموذج وا
 ءشيتسیطر على نموذجك وان ترى كل 

دفعھ واحدة...حتى تبلغ مرحلة الرؤیة 
     ).17- 2( كما موضح في الشكل الشاملة

  
                                      التظلیل بالرصاص 17-2الشكل                                                                                     

 طة المدعكةساالتظلیل بو - 3

الطریقتین  بإحدىالتظلیل  وھ تطلبھالطریقة المفضلة لكونھا تعطي المنظر الواقعي للرسم كل ما     
كما  ،إلتقانھاالسابقتین ثم استعمال المدعكة لدمج الظالل. لكنھا رغم ذلك تحتاج للكثیر من التمرین 

   ).18-2(موضح في الشكل 

  
   

  طة المدعكةساالتظلیل بو 18-2الشكل  
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  شكل ھندسي وبخطوات تسلسلیة: تطبیق عملي لتظلیل والیك عزیزي الطالب
  

 االدوات المطلوبة

 كانسون. ورق - 1
  قلم رصاص.  - 2

 
 :طریقة العمـل

أثناء التظلیل یجب امساك القلم بالطریقة االتیة كما 
 موضح في الشكل (19-2).  

التظلیل فن یرتكز على فھم العالقة بین الضوء       
والظل للتمكن من انتاج رسم واقعي عامة الرسم 
یحتوي على مصدر ضوء واحد و عند تسلیط الضوء 

  .)20-2على الجسم یتكون الظل كما في الشكل (
یجب دراسة الجسم جیدا قبل البدء بالرسم,         

وھذه الدراسة تقتضي تحدید المناطق الخمس 
المذكورة فــي الصورة, أي یجب معرفة مكان سقوط 

  علىالضوء على الجسم ومكان الظل وانعكاس الضوء 
تظلیل كرة    .الجسم ثم ظل الجسم كامل حجم ظل الجسم یتغیر حسب زاویة سقوط الضوء على الجسم

ة ھو أحسن تمرین لفھم العالقة بین الضوء و الظل لذلك ابدأوا بوضع كرة أمامكم وحددوا المناطق الخمس
 ویكون ذلك عبر مراحل متعددة وھي:

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

لم  یوضح طریقة أمساك الق 19-2الشكل   

 الشكل 20-2
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  لمرحلة االولى:       ا

كما موضح  ،للجسم بأكملھ مع تحدید أماكن الظل والضوء بخطوط خفیفة في البدایة فاتحابدأ برسم     
  :)21-2(في الشكل 

 
21- 2 شكل          

  
 المرحلة الثانیة: 

ة الظل     م  قم بوضع تظلیل خفیف في منطق اص Bباستعمال قل م الرص ل قل ة غمق متوسطة مث  بدرج
االمتوسط أي المنطقة المحیطة ببقعة سقوط الضوء وفي المناطق األكثر  م  غمق ى القل ال یجب الضغط عل

  . )22-2( كما موضح بالشكل ،بل رسم طبقة فوق أخرى من الظالل حتى تصل للنتیجة المطلوبة

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
22-2الشكل   

  المرحلة الثالثة:
في ھذه المرحلة كما تالحظون الظل المتوسط المنجز سابقا مختلف عن الصورة السابقة كل ما یجب     

انجاز مناطق الضوء أو  إلعادةطة مدعكة ثم استعمال ممحاة عجین ساالقیام بھ ھو دمج الظالل بو
انجاز منطقة الظل على جسم الكرة  وكما نالحظ في الشكل الظل فــي جانب الكرة  ،لتخفیف شدة الغمق
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عــن باقي المناطق للوصول لنفس النتیجة أكرر ال یجب الضغط على القلم التظلیل  غمقاأكثر استعمل قلم 
  ).23-2(، كما موضح في الشكل الى الدرجة اللونیة المطلوبة بدرجات متساویة حتى الوصول المطلوبة

 
23- 2الشكل  

:المرحلة الرابعة  
كما  ،دمج لكل الظالل المنجزة سابقا باستعمال مدعكة مع تعدیل درجات الغمق باستعمال ممحاة عجین

   ).24-2(موضح في الشكل 
  

 
24-2الشكل   

  المرحلة الخامسة: 
 إلنجازهفي الرسم لذلك  غمقاالحظوا أن الظل الموجود مباشرة أسفل الكرة یكون عادة الظل األكثر      

      كما موضح في الشكل ،باقي الظل إلكمال 2Bبعدھا استعمل قلم  4Bیجب استعمال قلم رصاص 
)2-25.(   

  
  25-2لشكل ا
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  المرحلة السادسة: 
طة المدعكة وعدل درجة الغمق باستعمال ممحاة عجین سابعد االنتھاء من رسم الظالل ادمجھا بو    

   ., أي رسم قریب من الواقع)26-2( في الشكلكما  ،األخیرةحتى تصل للنتیجة 
 

 
              

  26-2لشكل ا    
  رطة النقط او الدوائساالتظلیل بو - 4
 

ھذه التقنیة نادرة االستعمال لكن رغم ذلك مفیدة لخلق بعض     
الخاصة لھا نفس مبدأ التظلیل بالخطوط المتقاطعة لكن  التأثیرات

باستعمال نقط أو دوائر صغیرة كذلك تنطبق علیھا نفس القاعدة 
السابقة كلما كانت النقط متقاربة فیما بینھا كلما زادت درجة 

-2غمق الظل والعكس صحیح، كما ھو موضح في الشكل (
27.(  
  

 
       

 التظلیل العشوائي او غیر المنتظم   - 5

التظلیل العشوائي ھو طریقة اخرى للتغلب علي الخطأ لمنع تالقي الخطوط المتوازیة عند اطرافھا     
من الصورة نقوم بعمل خطوط طویلة ثم یلیھا  الیسرىوذلك بتغییر اتجاه التظلیل، كما ھو موضح بالجھة 

جھة الیمني من الشكل ھي النتیجة النھائیة للتظلیل، كما خطوط قصیرة بالتتابع بطریقة عشوائیة وال
 ).28-2(موضح في الشكل 

  

  التظلیل العشوائي  28-2 الشكل 

التضلیل بالنقط 27 -2 الشكل  
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   التظلیل المتشكل - 6

في ھذه الطریقة من التظلیل یجب ان تكون     
خطوط التظلیل موازیة للحدود الخارجیة للشكل 

وذلك یعني ان تكون خطوط  تظلیلھالذي یتم 
التظلیل تتبع الحد الخارجي للشكل في كل 

وللحصول على نتائج رائعة اثناء  انحناءتھ
ھذا النوع من التظلیل یجب ان نراعي  عمالاست

 ).29-2( قواعد المنظور السلیمة، كما موضح في الشكل

   المنظور  7- 2

كما ھي في الواقع ولكن كما تبدو لعین  ھو تمثیل االجسام المرئیة على سطح منبسط اللوحة ال
  الناظر الیھا من موقع معین وھناك نوعان للمنظور. 

  .التالشي نقاط عمالالذي یُرسم باست ھو المنظور فنیاً:
كطریقة لتصویر االشیاء على سطح مستوي بحیث تتضاءل  عملمصطلح ھندسي یست المنظور الھندسي:

ً او بمعنى آخر ھو عملیة إسقاط من مركز نظر بشكل خاص في العمارة  المنظور عملیست االبعاد تدریجیا
وتظھر الخطوط المتوازیة ملتقیة   كان بناء أو طاولةوالدیكور وفن التصویر في كافة المجاالت سواء 

ُفقیة،  في نقطة واحدة تسمى نقطة التالشي وتكون واقعة على امتداد خط االفق عندما تكون الخطوط ا
ویمكن القول بشكل مختصر أن المنظور ھو مجموعة من القواعد أو الحلول التي توصل إلیھا الفنان 

كیلیة، والتي بواسطتھا نتمكن من تحقیق البعد الثالث أو العمق الذي نشاھده بالممارسة الفعلیة للفنون التش
ونشعر بھ، على سطح مستوى ذي بعدین فقط والذي نسمیھ اللوحة وبمعنى آخر أننا نتمكن باستعمالنا 
لتلك القواعد من التعبیر عن األشكال و المواضیع التي نشاھدھا حسب موقعھا و بعدھا عنا، وعالقة تلك 

شكال بعضھا ببعض وعندما نتكلم عن المنظور البد من الحدیث عن خط االفق نقطة النظر ونقطة األ
  التالشي.

  
  خط االفق 7-1- 2

وھو الخط االفقي المستقیم ( الوھمي ) الفاصل بین السماء واالرض او البحر وھو الخط الوھمي الذي 
  یفصل السماء عن االرض 

  

  ).30 - 2( الموضح                                                   

  

29-2الشكل   
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  نقطة النظر ونقطة التالشي  7-2- 2  

بالنسبة الى  من أولھ الى اخره اما نقطة النظر مستقیم تتابعھ بعینیك ویجتاز المنظر ان خط األفق ھو   
في نقطة  تلتقي كلھا والمائلةمن المعروف في فن المنظور ان الخطوط المتوازیة  فیھانقطة التالشي 

التي   النقطة واحدة وبما اننا نرغب في نقل ھذه النقاط الى لوحة الرسم  لذلك البد لنا من ایجاد ھذه
          .تتالشى في الخطوط على خط االفق

بعدھا الثالث  بإظھاروتسمح لنا نقطة التالشي بوضع االشیاء في مكانھا الصحیح على اللوحة أي       
تسمى ایضا نقطة ھروب وذلك  سواء كنا ننظر الى ھذه االشیاء من األمام أو من الجوانب أو من األعلى

(وكأنھا ھاربة  ألن الخطوط التي تحدد جسم ما تبدو متجھة نحو نقطة التالشي الموجودة على خط األفق
  ).30-2(كما موضح في الشكل  الى ھذه النقطة)

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30-2 الشكل 
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  تمھید 1- 3

یؤثر اللون على اسلوب حیاتنا بطرق متعددة وبمستویات متباینة, فعلى المستوى العملي تساعدنا        

قدراتنا على رؤیة االلوان من التعایش في ظروف بالغة التعقید. فمثال بدون قابلیة التمییز بین الضیاء األحمر 

ثر اللون في عواطفنا كما تؤثر الموسیقى واألصفر واألخضر تكون قیادة السیارة امرا یؤدي الى الھالك  یؤ

فیمكن للون ان یرتفع او یخفض، یھدئ او یثیر من شعورنا الروحي. وھكذا فان احدى االسباب التي تجعل 

اشھر الربیع غالبا ما تبدو مبھجة واشھر الشتاء كئیبة، ھي بسبب السطوع او العتمة في اللون التي نراھا في 

ض االمور الكثیرة التي تجعل من اللون امر حیویا واساسیا بالنسبة لنا على المحیط الطبیعي. ھذه ھي بع

ومادام اللون یستطیع ان یلعب مثل ھذا الدور المھم في اثارة ردود الفعل  الصعیدین الفكري والعاطفي 

یظن االنسانیة عند المصممین او الفنانین مثال، فانھ من االفضل اكتساب معلومات عملیة عن اللون وقد 

بعض الطلبة ان موضوع نظریة اللون موضوعا صعبا ومعقدا، اال اننا نثق من انھم سیجدون التطبیق 

والسیطرة على اللون لیسا صعبین متى ما تم فھم بعض المفاھیم الرئیسة والمفردات االساسیة. ومن ثم 

ستقوى قابلیة التواصل تطبیق وممارسة ھذه المفاھیم ستنتج عن قابلیة للسیطرة والتالعب باللون وبذا 

البصري وتدعم بطرق ال یمكن لبقیة مفردات التصمیم ان تؤدیھا، باإلضافة الى ما تقدم فأنھ من المھم ان 

  .یدرس الطلبة اللون ویحللوا السلوك الذي یستعمل فیھ اللون قدوتھم من المصممین والفنانین

     اللون 3-2 
مصادر متعددة, فالفیزیائي یرى بأنھ ناتج عن طاقة ضوئیة اننا نحصل على معلومات عن اللون من        

والعالم النفساني  والكیمیاوي یعرفھ بأنھ مجموعة من التفاعالت المعقدة یعرفھ من منطلق االشعاع واالنارة

ً أخر ولكن بتناغم فكري وعاطفي فھو یراه (اللون) على انھ  یھمھ السیاق في ادراك اللون ویقدم لھ تعریفا

لعین والدماغ. ومھندس االنارة یظھر اللون من خالل االنارة ثم یأتي المصمم الداخلي مشوشا بكل دراسة ا

ھذه النظریات وتائھا في خضمھا . ترتكز نظریة اللون على المبدأ القائل بان الضوء ھو مصدر كل لون 

الشبكیة یحدث ادراك على اعتبار ان اللون ھو احساس (شعور) یتسلمھ الدماغ من تأثیرات معینة تحدث في 

ً ما او یثبت لونا بموجة لونیة كالخضاب او الصبغة، وتدخل العین مؤثرة على  اللون عندما یعكس جسما

العصب البصري محدثة احساسا بالضوء واللون في الدماغ، مما سبق من الممكن ان نعرف اللون فنیا على 

على شبكیة العین ومن ثم االحساس باللون وادراكھ انھ (التأثیر الناتج من تفاعل الضوء مع السطح وانعكاسھ 

  عقلیا).
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ً مختلفا فتظھر كالوان مختلفة وھكذا فعندما نعرف لونا       ان االشعاعات تختلف بأطوالھا، وتحدث شعورا

على انھ اخضر، فأنھ لیس اخضرا (تاما) اال اننا ندركھ على انھ اخضر بسبب طریقة سقوط الضوء علیھ 

بیّن اسحاق نیوتن على ان  م1666مغتنا للرسالة المرسلة من قبل عیوننا، ففي حوالي عام  وبسبب ترجمة اد

اللون ھو جزء طبیعي في ضوء الشمس. وبین ایضا شعاعا من الضوء االبیض اذا ما بث من خالل 

تبدأ بالبنفسجي وھو اقصر ) 3-1(موشور، فانھ سیجزئ الحزمة الضوئیة الى الوان قوس قزح  شكل 

ات وتنتھي باألحمر وھو اكثر الموجات طوال  ویتسلسل الطیف الشمسي باأللوان (البنفسجي، النیلي، الموج

  االزرق، االخضر، االصفر، البرتقالي، واالحمر). 

  
  3-1شكل 

    اللون ودالالتھ  3-3     
ً ما تكون          ترتبط األلوان بحاالت نفسیة تثیرھا لدى اإلنسان وذلك عند حاالت مزاجیة معینة  وغالبا

ناتجة عن انطباعات ومفاھیم مترسبة في الالشعور أو تكون نتیجة لخبرات ومعارف مكتسبة ولأللوان 

النفسي، والطبي ولأللوان تأثیر على دالالت رمزیة وثقافیة كثیرة ومتنوعة من التأثیر الثقافي، إلى الدیني، و

معنوي یظھر في المنظور، والمساحة، والمسافات، والوزن، وان اتجاھات العمارة ومدارسھا ونظریاتھا في 

العصر الحدیث استفادت من الدراسات المتقدمة في مجال االلوان وتأثیراتھا النفسیة في االنسان، حیث اكدت 

الجانب النفسي المرتبط بمعاني االلوان ودالالتھا الرمزیة الى جانب  كثیر من ھذه الدراسات على اھمیة

   نشاط االنسان. تأثیراتھا لمختلفة افي مستوى 

فاللون االحمر من االلوان الدافئة یتمیز بإشعاع غزیر وعندما یوضع تجاه خلفیة بیضاء فإن ھذا        

واللون  . قوتھ الناریة حینما یوضع تجاه خلفیة سوداءاإلشعاع یبدو معتما ویظھر دافئا مطفیا  بینما یبدي كل 

األحمر بصفة عامة یجتذب العین إلیھ بال مقاومة ویأتي بحسب موقعھ،  فعندما یقع اللون األحمر في إشارة 

المرور فإنھ یحذر من الخطر. وعندما یمثل بقعة من الدم یثیر الخوف ولغثیان، وفي وسط النیران یثیر 

 شورمو

 ضوء ابیض
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ا في ألوان الزھور فیثیر اإلحساس بالبھجة والجمال، كما أنھ یرتبط بمعاني الخطر والقسوة الرعب والھلع، أم

یعتبر من األلوان األكثر إثارة لألعصاب وخاصة في صورتھ الصریحة  . وھو رمز للعواطف القویة والھیام

ً داخل المنزل بل یتناسب مع االلعاب والمالعب، وھو لون  النار، الدم، الحرارة، المشعة لذلك ال یفضل كثیرا

  .الثورة، الحیویة، الحركة، كما أنھ لون قوي، دافع، حیوي، باعث على النشاط

ویعتبر اللون األصفر من األلوان الدافئة ایضا، یقع في دائرة األلوان بین مجموعة األصفر البرتقالي       

، وینتج من تراكب الضوء والبرتقالي حتى األحمر، وبین مجموعة األخضر المصفر فاألخضر المزرق

األحمر على الضوء األخضر، وھو اللون األقرب إلى األبیض، وعند وضعھ تجاه خلفیة بیضاء یبدو دافئا 

واألصفر الصارخ یدل على الجمال والتألق والحیویة واللون األصفر في لون بشرة أو في  . رقیقا وعمیقا

فناء، في لون الرمال الشاسعة یثیر اإلحساس بالجدب، لون ورقة ساقطة في الخریف یثیر إحساسا بالموت وال

وفي لون الغالف الجوي المحیط یثیر الشعور بقرب عاصفة ھوجاء وھو في لون الفاكھة یثیر إحساسا 

بالنضج والطراوة، وفي لون صفرة الشمس الساقط على بقاع األرض یثیر إحساسا بالدفء والحیویة، وفي 

كما أنھ من أكثر األلوان إثارة وإشاعة للبھجة والفرح لذلك  . خامة واألبھةبریق الذھب یثیر اإلحساس بالف

 ً ً في األماكن المعتمة والزوایا ولقد مثلھ القدماء المصریون كرمز إللھ الشمس لدیھم فكان دلیال یستعمل دائما

  على الصحة والحیاة. 

اما اللون األزرق فھومـن األلـوان الباردة، ویقـع فـي الدائرة اللونیـة مواجھـا لمجموعـة األلـوان      

الحمـراء والبرتقالیة التي یتكامل معھا، وھو یزداد عمقا وشفافیة حینما یحیط بھ مساحة سوداء مستویة أو 

یة بیضاء إلى خلفیة سوداء فإنھ یتحول عندما یعرض بمساحات واسعة،  وعندما ینتقل األزرق من أمام خلف

من القتامة المظلمة إلى العمق المضيء وھو اللون الوحید الذي یغمر سطح األرض، وھو یحدد اإلبعاد، 

ویعطي الشعور بالعمق، واألزرق في السماء سمو وعمق، وفي المیاه برودة وارتواء وفي الغیوم خیر وأمل 

تبر اللون األزرق من األلوان الكئیبة في صورتھ الداكنة ولكنھ یشع وھو یبعث على الھدوء والتفاؤل،  ویع

ً كلما اتجھ للدرجة الفاتحة منھ.    سعادة وإشراقا

واللون البرتقالي والتي تقع مجموعتھ مواجھة لمجموعة األزرقان واألخضران المكملة لھ في الدائرة         

ألق األصفر مع دفء األحمر، والبرتقالي ھو ھمزة ھو مركب من األصفر واألحمر، ویشتمل على ت  اللونیة

 . الوصل بین األلوان الباردة واأللوان الساخنة، لذلك یلعب دورا حیویا في إیجاد التوافقات اللونیة الھامة

وھو یفقد  ،وتزداد سخونتھ عندما یقع وسط األلوان الباردة، ویقل سطوعھ وسط األلوان الحمراء الملتھبة

نا باھتا عندما یضعف تركیزه كما یتحول إلى بني میت عندما یستعمل األسود في خصائصھ ویصیر لو
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تدرجھ فاللون البرتقالي یثیر اإلحساسات المتعددة  ففي الشمس یبعث على الدفء، وفي النیران المشتعلة 

لى والحرائق یثیر الفزع، أما في الفواكھ فیرمز إلى النضج ویثیر الشھیة، وفي إشارة المرور یشیر إ

اللون البرتقالي من األلوان الحارة كما أنھ یترك اإلحساس واالنطباع لدى الناظر إلیھ .االستعداد والتأھب،

كما أنھ لون الفخامة  وھو  بالتوسع والرفاھیة والغبطة فھو لون التوھج، االشتعال، الدفء، االحتراق، اإلثارة

  لون محبب للنفس. 

اللونیة في المجموعة المضادة الصفراء البرتقالیة والصفراء المخضرة  ویقع اللون البنفسجي في الدائرة    

تبعا لمیلھ نحو األرجوانیة أو الزرقة ویقع بین مجموعة األزرق البحري حتى األزرق من جھة وبین 

وینتج بمزج اللون األحمر مع اللون األزرق، ویعتبر أقل األلوان  . األرجواني حتى األحمر من جھة أخرى

وھو یثیر الخیاالت ویدعو إلى العاطفة الھادئة الرقیقة،  والبنفسجي وھو من األلوان  . قلى اإلطالقسطوعا ع

ً مـن التعقل والحیویة  الباردة قد یوحي بالكآبة والحزن فـي درجاتـھ الداكنة كما قد یضفـي ھذا اللون نوعا

 یربطھ ذلك بالعتمة واللیل. أما إن ازدادت نسبة األسود في ھذا اللون ف لأللوان المجاورة لــھ،

ویقع اللون األخضر مواجھا لمجموعات البرتقالیة في الدائرة اللونیة بین األخضر المائل لالصفرار حتى      

اللون األصفر، ومن جھة أخرى بین مجموعة األخضر المائل للزرقة حتى األزرق وینتج من مزج اللونین 

األخضر قوتھ بالتخفیف ویصیر أكثر برودة، وعندما یخلط مع األساسیین األصفر واألزرق. ویفقد اللون 

اللون األسود أو الرمادي بغرض تدرجھ فإنھ ینتج أخضر رمادي كالح أو زیتوني. واللون األخضر ھو اللون 

الوحید الذي إذا ما طغى على كل األلوان األخرى فإن اإلنسان ال یحس بأي ضیق أو ملل. لذلك لم یكن أحب 

عرب البدو من اللون األخضر وسط ألوان الصحراء الجدباء الخاویة،  وھو یرمز للطبیعة إلى نفوس ال

بأشجارھا وأوراقھا كما أنھ لون السكون والسالم والنعیم وھو لون األمل والخصوبة والنبل كما أنھ یتصف 

البھجة والمرح بجانب الجمود بالھدوء والحیادیة ،  إن مال ھذا اللون نحو األصفر فإنھ یشیع الحیویة و

 ً والسعادة والثراء، أما إن مال لألزرق فیكون أكثر سكینة واستقرار یعتبر ھذا اللون لون الفنانین عموما

ومحبیھ من أصحاب النفوس المسالمة والرقیقة مرھفة الحس، خالصة القول إن اللون األخضر ھو لون 

 الطبیعة واالنتعاش، الھدوء والراحة. 

بیض إذا سقط الضوء األبیض على جسم ما وقام ھذا الجسم برد إشعاعات ھذا الضوء وینتج اللون األ      

ویعتبر أكثر األلوان سطوعا، ومن أھم خصائص األبیض وضوحا قدرتھ على خفض قوة تألق أي  . جمیعھا

 . لون إلى جانبھ، وكذلك ال یتأثر األبیض النقي في نفس الوقت بأي لون آخر مھما كان متألقا
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ند خلط اللون األبیض مع األلوان المتألقة فإنھ یمیل إلى سلب تألقھا وتحویلھا إلى ألوان ذات سطوع وع     

وبالرغم من ضرورة مزج اللون األبیض مع مختلف األلوان إال أنھ یجب تقلیل استعمالھ إلى   ضبابیة معتمة

بقصد التخفیف من تألقھا  وإن اإلضافة الغیر محسوبة من اللون األبیض إلى األلوان األخرى أدنى حد

ویجعلھا طباشیریة المظھر قاحلة وغیر زاھیة مما یجب تجنبھ، ولقد اتخذت الحمامة البیضاء ولیست السوداء 

والبیاض ھو قمة الصفاء والنقاء والوضوح كما  . رمزا للسالم والمحبة بالرغم من أن كل منھما ألیف ودیع

والسكینة، ویبعث على التفاؤل والسرور والحب والطھارة، یوحي بمعنى تطمئن لھ النفس وتحس بالصفاء 

كما انھ لون النظافة، والنور، وھو لون مرتبط بالسعادة والمرح، األبیض لون السالم والنصر والصمت 

ً ألنھ شدید التأثر باأللوان األخرى  .والوضوح ال یفضل استعمال ھذا اللون منفردا

وء عن سطح أو مكان، ویختلف تأثیر اللون األسود عندما یحیط بلون وینتج اللون األسود عندما یختفي الض  

أو یقع خلفھ أو أمامھ،  وإن االستعمال الحكیم للون األسود بین یدي فنان موھوب یمكنھ من تحویل الشكل 

المصور إلى عمل بالغ الصفاء وإن اإلسراف في استعمال أي نوع من أنواع األسود یمكنھ أن یشوه الشكل، 

برة وحدھا یمكن السیطرة على ھذا اللون العتیق. والسواد یدل على الكسوف والخزي، یرمز ھذا اللون وبالخ

ویرتبط ھذا اللون في أذھاننا  ، في الثقافات المختلفة على الموت والمصائب والحداد والھزیمة والخوف

نقیض یعتبر في عالم األزیاء بالمناسبات الحزینة لذلك فإنھ یبعث على التشاؤم في نفوس الكثیرین، وعلى ال

  .ملك السھرات ،لذلك فمن المھم توظیفھ جیدا وبشكل یتناسب مع الموقف والمكان
  المواد المستخدمة للبدء في التلوین: 4 - 3

  الورق  4-1- 3

ھناك الكثیر من انواع الورق، منھا الناعم، والخشن، والخشن جدا ولكل منھم استخداماتھ، لكن یبقى 

ھو الذي یكون خالي من اي احماض (فري اسید) وھذا مھم لبقاء اللوحة لفترة زمنیة طویلة الن الورق الجید 

ذلك یساعد على عدم تغییر أو تأكسد الورق مع االلوان ، ومن االنواع الجیدة والمتوفرة والتي سنحاول 

  ).2- 3استعمالھا في عملنا ھو ورق (الكانسون) شكل (
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  3-2شكل 

  لوحة مزج االلوان (البالیتة)   4-2- 3

مھمتھا ھو لخلط االلوان ومزجھا وتأتي بأشكال واحجام      

مختلفة ، قد تحتوي على مساحات مربعة أو دائریة صغیرة 

وعمیقة نوعا ما لنحفظ بھا كل لون على حدة، ولتمنع تسرب 

  االلوان من الحیز المخصص لھا. 
  3-3شكل                                                                

  الفرش 4-3- 3

الفنانون منذ مئات السنین  وسیلة مھمة جدا للرسم باأللوان الزیتیة والمائیة وغیرھا، واستعمالھا         

األلوان صنف معین بأحجام مختلفة تخدم حاجة  وتطورت الفرش كثیرا في عصرنا وأصبح لكل نوع من

الفرش دورا كبیرا في عملیة إنجاح العمل الفني ویعتمد ذلك على  الفرش، وتلعب الفنان وذوقھ في استعمال

المناسبة لكل نوع من أنواع الرسم، لذلك سیتم التعرف من خالل ھذا الموضوع على  حسن اختیار الفرشاة

یمكننا التمییز بین الفرشاة  أنواع الفرش وعلى طرق استخدامھا بحسب شكلھا ونوعھا. اما كیف جمیع

 لأللوان الزیتیة أو األكریلیك وعلى االخص وان المخصصة للرسم باأللوان المائیة وبین تلك المخصصة

الفرشاة التي یكون  الفرش تتشابھ كثیرا من حیث النوعیة والشكل الخارجي لكن المتعارف علیھ ھو أن

ة لأللوان الزیتیة تكون مخصص مقبضھا قصیر تكون مخصصة لأللوان المائیة والتي یكون مقبضھا طویالً 

  أو األكریلك.

الفرش المخصصة  لأللوان المائیة تكون شعیراتھا ناعمة وكثیفة كي تحمل كمیة كبیرة من الماء،         

 المساحات الواسعة عند الشراء یفضل ءالتفاصیل الصغیرة واألحجام الكبیرة لملي األحجام  الصغیرة لرسـم

  بالرسم. الحیوان التي تعطي نتائج رائعةاختیار الفرشاة المصنوعة من وبر 
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ً، وأغلبھا یستعمل لألكریلیك والزیت معا          اما الفرش المخصصة لأللوان الزیتیة  وھي متنوعة كثیرا

للرسم الواقعي ویفضل اختیار الفرشاة ذات الوبر الناعم والقوي ألنھا ال تترك أثر على سطح اللوحة أما 

الوبر القاسي ھو األنسب ألنھا تحمل للرسم الذي یظھر فیھ ملمس خشن لأللوان فیكون اختیار الفرشاة ذات 

  كمیة كبیرة من األلوان السمیكة وتترك أثرا جمیال على التصمیم.

الفرشاة الكبیرة الحجم  تستخدم لرسم الجداریات الكبیرة أو     

لطالء اللوحة بمادة الفرنیش كما یمكن رسم األعشاب بھا وعمل 

ستعمل لرسم المساحات أوراق األشجار، والفرشاة المسطحة  ت

الخالیة من التفاصیل كالخلفیات اذا كانت كبیرة الحجم، أما 

الحجم الصغیر منھا فیناسب رسم أجزاء عناصر اللوحة 

یوضح اشكال مختلفة للفرش ) 3-4( الشكلكالتفاصیل المختلفة 

  تتنوع الریشة او الفرش مثل تنوع اقالم الرصاص والشمع, فالحبر 

َ لطریقة مسك 404و  303فالریشات من نوع (جیلوت  لیس بالسھولة محوه ) تعطي خطوط متنوعة وفقا

الریشة والضغط علیھا كالریشة المصنوعة من القصب والخیزران أو ریش الطائر، حیث ترسم الخطوط 

العریضة والعمیقة، كما یمكن حد حافة القصبة بواسطة سكینة حادة للحصول على خطوط رقیقة، فأما المواد 

  ذات اللون األسود الفاحم  عملة للرسم بالفرشة ھي مادة الحبر الصینيالمست

   َ َ فاتحا ان كثافة ھذا الحبر ومرونتھ تسمح برسم الخطوط الشدیدة الدقة أما إذا حل في الماء فانھ یعطي لونا

َ سمیكة او  َ في ھذه التقنیة فھي فرش الرسم التي تعطي خطوطا ذو نعومة فائقة أما األداة األفضل استعماال

ل علیھا وھناك بعض االدوات التي تستعمل بالعكس دقیقة وھذا یعود الى كیفیة استعمالھا والضغط الحاص

  بطریقة تقنیة كالرسم بفرش الوبر. 

    االلوان بأنواعھا 4-4- 3
  األقالم الملونة  - 1

تعتبـر االقالم الملونـة او (األلوان الخشبیة) من        
االدوات المھمة فــي عملیـة التخطیط وتوجـد بالوان كثیرة 

 (Venus) وبأسماء تجاریـة مختلفة منھا فینوس
 وستیدلــر  (Faber)وفابـر)    (Derwentدرونت

(Staedtler)   وھناك شركات مثـل كونتة)Conte( 
ة  ملونـة تغمس فـي الماء ویلون بھا تصنـع اقالم  خشبی

 4-3شكل 

 3-5شكل 
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موضحا فیھ االقالم  )5-3(اشبھ بأصباغ (الماجك) شكل 
                     الملونة.

  الباستیل - 2

یصنع الباستیل على شكل ثالث درجات        

األولى لینة والثانیة متوسطة اللیونة, والثالثة القاسیة, 

والثاني اقالم  ) (Sticksوعلى شكلین األول عیدان

وھناك نوعان من الباستیل نوع ) Pencils(رصاص 

ممزوج بالصمغ والنوع االخر ممزوج بالزیت 

 موضح اقالم الباستیل.                                               ) 6-3(الشكل 

 االلوان المائیة - 3

ولھا تأثیر قوى على المشاھد, وذلك لدرجة النقاء تعطى األلوان المائیة درجة من الشفافیة العالیة      

واالنسجام والتأثیر الخالب لأللوان المائیة والدرجات اللونیة المتدرجة والفاتحة وخصوصا باستعمال  

االبیض وھذا غیر متوفر في االلوان الزیتیة، وسنشرح فیما بعد طریقة العمل بھا لیتسنى لك في ھذه المرحلة 

  من االلوان عند التلوین. استخدام ھذا النوع

  أنواعھا:

وتوجد منھا  األلوان المائیة الشفافة (أكوریل): -أ  
  : عدة أشكال وأنواع

 :وتكون على شكل مستطیالت أو  الجافة

دوائر لونیة جافة داخل علبة و تبلل بالماء 

  بفرشاة قبل التلوین.

  3-7شكل                                                                                                 

 :وتعبأ في أنابیب أو عبوات صغیرة كاألصباغ واألحبار الملونة، وتخفف بالماء عند التلوین  السائلة

حسب الحاجة والوان األكوریل تتمیز بالشفافیة و النقاء لذلك فلھا تقنیات خاصة في أسلوب التلوین 

 ً تلوین حیث البد من البدء بأفتح درجات الموضوع أو الصورة ثم الدرجات المتوسطة كما یتم أیضا

. كما یجب أن یلون بھا على أرضیات من الورق األبیض  ً مساحات الخلفیة و المساحات الكبیرة أوال

 6-3شكل 
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ً خاصة من الفرش ذات الشعر الناعم  الخاصة باأللوان المائیة. و یستخدم في التلوین بھا أنواعا

َ ألحداث تأثیرات لونیة معینة، واأللو ً ویمكن استخدام قطع اإلسفنج والفلین أیضا ان المائیة تعطي قیما

لونیة رائعة في موضوعات الطبیعة، والطبیعة الصامتة والنباتات والزھور لما فیھا من شفافیة 

وإیحاءات الضوء والظل. كما أن لھا أسالیب متعددة في التناول وتقنیات حدیثة متنوعة مع خامات 

  أخرى مساعدة. 

  بالخطوات التالیة:تتلخص مراحل الرسم باأللوان المائیة الشفافة 

  شد الورقة وثبتھا على لوح خشبي من جمیع أطرافھا بواسطة الورق المصمغ الالصق  - 1

ً خفیفا  - 2  رطب الورقة بمسحھا بإسفنجة مبللة بالماء مسحا

أترك الورقة حتى تتشرب وتمتص الماء لفترة قبل أن تبدأ عملیة التلوین وذلك لتجنب حدوث تجاعید  - 3

 على سطحھا أثناء التلوین

ً في البالیتھ في المساحات المختلفة وبدرجات متفاوتة - 4   بادر بوضع األلوان مسبقا

تعود على الجرأة والثقة بالنفس عند استعمالك لأللوان المائیة لتحصل على نتائج جیدة ومرضیة،  - 5

وتدرب دائما على التلوین، فالتدریب المتواصل یضمن لك المستوى األفضل ابدأ بمزج مجموعة 

 .لمختلفة والتي تبغي الحصول علیھا للوحتك كنوع من التجربةااللوان ا

   

إذا كنت ترغب في الحصول على مساحات لونیة متمیزة عن بعضھا البعض وأردت صفاء لونین  - 6

ً حتى ال یتداخل اللونان فیما بینھما   فال تلون مساحتین متجاورتین على التوالي بل أترك بینھما فاصال

الموضوع بعد تخطیط مسبق لھ على الورقة بالحبر أو على العكس أن تغطي أوال بإمكانك أن تلون 

 )3-8(الشكل سطح الورقة بالمساحات اللونیة المطلوبة وبعد أن تجف األلوان تخطط الرسم بالحبر و

 نموذج للرسم باأللوان المائیة.
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  نموذج للرسم بااللوان المائیة  3-8الشكل 

  سمیكة القوام (بوستر)األلوان المائیة  - ب 
وتباع بالمجموعة اللونیة  )9-3(وھي على شكل أنابیب أو معبأة في عبوات صغیرة، كما في الشكل     

كاملة أو على ھیئة مسحوق یمزج بقلیل من الماء بالبالیتة عند االستعمال ویستعمل مع ھذه األلوان الفرشاة 

وھي ناجحة في موضوعات التصمیم الداخلي الناعمة الشعر مدببة الطرف أو ناعمة عریضة الطرف 

ً فھي تعطي فرصة" لسماكتھا" والعناصر التي تحتاج في تلوینھا إلى طبقات من اللو ن فوق بعضھا وعموما

 ً لتصلیح األخطاء أو لزخرفة ألوان فوق ألوان أخرى، وعند التلوین یجب االنتظار حتى یجف اللون تماما

  لضمان الدقة ثم یضاف اللون الذي یلیھ.     

                             

                                                                              

  

  

  

  

  

  9-3شكل 
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 الوان اكریلك -ج

أھم ما یمیز ھذه األلوان أنھا ثابتھ تقاوم الماء والعوامل الجویة المختلفة بالرغم من أن وسیطھا مائي         

یجب ومن أھم خصائصھا سرعة الجفاف لذلك  وتخفف بالماء أثناء التلوین ولكنھا تصبح ثابتھ بعد جفافھا

ً تحدید الكمیات المناسبة للوقت المتاح حتى ال  استخدامھا مباشرة عند وضعھا في البالیتة وكما یجب أیضا

تجف و تصبح عدیمة الفائدة لذلك یجب غسل فرشاة التلوین عقب االنتھاء منھا مباشرة بالماء ونستعمل ھذه 

ً في الطباعة األلوان في موضوعات التصمیم  بالطرقات لعدم تأثرھا بالعوامل ا لجویة كما أنھا تستعمل أیضا

وتعتبر ألوان األكریلك ھي ألوان  والرسم على القماش والمالبس والخشب والمعادن والبالستیك وغیر ذلك

العصر الحدیث و أحدث المواد اللونیة اذا أنتج منھا نوعیات تحمل موصفات متنوعة فمنھا السائلة والشفافة 

ج، ومنھا السمیكة ذات البریق مثل ألوان الخزف والسیرامیك والفخار، ومنھا مثل ألوان الرسم على الزجا

ً ذي البریق المعدني والفسفوري والمحددات البارزة وتستعمل على نطاق واسع فــي مجال الفنون  أیضا

  .) یوضح احد انواع الوان االكریلك10-3التطبیقیة وعلى جمیع األسطح، الشكل (

  

   10-3شكل 
  

  االلوان الزیتیة   -د

یطرح صانعوا الطالء في األسواق صنفین من 

األلوان الزیتیة األولى خاصة بالمحترفین وھي 

غالیة الثمن والثانیة خاصة بالھواة وھي رخیصة إن 

األصبغة المستعملة في األلوان الزیتیة ھي نفسھا 

المستعملة في األلوان المائیة والغواش والتمبرا 

                                 .                                                                     )11- 3، شكل (ألكریلیك عند الشراءوا
 11-3شكل 
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في االلوان الزیتیة یستخدم االبیض كثیرا لتخفیف     

درجة اللون، وزیت بذر الكتان لطالء السطح قبل البدء 

بالرسم ،كذلك یوضع قلیل منھ على (البالیتة)، كما في 

مع اللون لیعطي لیونة، ویرجع الفضل  )12-3(الشكل 

 :في اكتشاف االلوان الزیتیة الى االخوین الھولندیین

ان فان إیك، وااللوان الزیتیة في اساسھا ھیوبرت وج

من  لیست سوى مساحیق معجونة بالزیت المستخرج

 12-3الشكل                                بذر الكتان أو بغیره من الزیوت.                 

اكثر ثباتا وأقل  ألنھا أما مصادرھا قد تكون طبیعیة  أو كیمیائیة, ویستحسن استعمال االلوان الطبیعیة       

وھي بعكس االلوان المائیة،  حیث باإلمكان  تأثرا بالضوء وال تتفاعل كیمیائیا عند مزجھا بعضھا ببعض

  تغییر لون المساحة الملونة بوضع اللون الذي نرغبھ فیھا.

صا اما عن سطح العمل للوحة الزیتیة فقد تكون من الورق، وافضلھا ھو الورق المقوى والمصمم خصی      

لأللوان الزیتیة، أو الخشب، أو القماش (وھو الشائع) ویسمى بـ (الفریم)، من الممكن شراءه جاھزا، كما 

یمكننا تصنیعھ، وذلك بعمل اطارا من الخشب بالحجم المطلوب ووضع قماش من النوع الخام علیھ وشده 

ادة جاھزة كمادة (الكیسسو) أو جیدا على ذلك االطار، ومن ثم طالئھ بطبقة من االساس وھي اما ان تكون م

 1:1:2ان نعمل تلك الطبقة بمزج كل من الغراء والبوند والدھان غیر الالمع المستخدم للجدران وبالنسب 

على التوالي، بشكل عمودي، وبعد ان یجف نعاود دھنھ بشكل افقي، وبعد جفافھ تماما نقوم بتنعیمھ بورق 

 نماذج للرسم  باأللوان الزیتیة.  )13- 3(لعمل علیھ، والشكل الزجاج المعدني وبذلك یكون السطح مھیأ ل

     

  13-3شكل 
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  الدائرة اللونیة وتقسیماتھا   5- 3

ھي دائرة مقسمة الى ثالثة اجزاء متساویة، یتوسطھا اصل االلوان الصافیة الثالثة على شكل مثلث      

باأللوان (االصفر واالحمر واالزرق)، ومنھا نستخرج بقیة االلوان سواء كانت االلوان الثانویة، وھي ثالثة 

ن الثالثیة, اي ان الدائرة تشمل االلوان الوان ایضا ، وتشكالن مع االلوان االساسیة شكال سداسیا، او االلوا

االساسیة وبین كل لونین اساسیین درجات اللون الفرعي وھكذا، وان اي لونین متجاورین في دائرة االلوان 

یعتبـران متوافقین ومنسجمین, وخیر مثال في الطبیعة على ھذا االنسجام ھي الوان الطیف الشمسي، وان 

یفا لھذا المبدأ، فلو بدأنا من اللون االحمر وھو اول الوان الطیف الشمسي  شكل الدائرة اللونیة جاءت توظ

  ) یوضح لك تلك الصورة. 14- 3سننتھي باللون البنفسجي وھو آخر تلك االلوان والشكل (

  

  14- 3شكل  

واعتمادا على ما ذكر سنستعرض تفصیالت تلك االلوان، مع تطبیقات عملیة ستنفذھا عزیزي الطالب    

  والتي ستمنحك المھارة والخبرة،  كما ستساعدك على التوظیف السلیم لتلك االلوان. 

  االلوان االساسیة 5-1- 3

من ألوان  ًبحیث ال تكون مزیجا، الموجودة بین الوان الطیفلیة أالوسیة  باأللوان األسایقصد باأللوان     

ومن خاللھا یمكن الحصول على بقیة االلوان، وحسب  ),15-3(كونھا الوانا صافیة، كما في الشكل أخرى 

  ة في الطبیعة.  النسب التي سیتم مزج االلوان معا سنستخرج عدد كبیر من االلوان الموجود
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  15-3شكل 

  تمرین:  

   ارسم ثالث دوائر في دفتر الرسم كما ادناه ثم لونھا باأللوان االساسیة مستعمالً االلوان المائیة.     

  االدوات المطلوبة:

  ورقة كانسون بأي حجم.  - 1

 فرشاة. - 2

 بالیتة.  - 3

 اصباغ مائیة. - 4
  

  

  األلوان الثانویة  5-2- 3

نحصل علیھا اذا مزجنا لونین اساسیین بنسب متساویة ینتج لون ثالث ھو ما نطلق علیھ لون ثانوي،         

البرتقالي)، وطریقة المزج موضحة  -البنفسجي -وبھذه الطریقة نحصل على ثالثة الوان ثانویة ھي (االخضر

  ).16- 3بالشكل التالي (

  

  3-16شكل       
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  تمرین
  ارسم االشكال في ادناه بدفتر الرسم خاصتك ثم لونھا باأللوان الثانویة مستخدما الوان البوستر 

  االدوات المطلوبة

  ورقة كانسون كحجوم مختلفة. - 1

  فرشاة. - 2

  .بالیتھ - 3

  اصباغ مائیة او بوستر.  - 4

 

  

  

كما یمكن الحصول على االلوان الستة القیاسیة، والتي تسمى باأللوان الثالثیة  من خالل مزج  كل          

   لون أساسي مع ما یجاوره من اللون الثانوي وااللوان المستخرجة ھي

         (البرتقالي + االصفر )  البرتقالي المصفر  

       (البرتقالي + االحمر )   البرتقالي المحمر    

         (االخضر + االصفر )  االخضر المصفر  

        ( االخضر + االزرق )  االخضر المزرق  

 (البنفسجي + االحمر )  البنفسجي المحمر  

 (البنفسجي + االزرق )  البنفسجي المزرق  

  ي:وبھذا نحصل على مجموع الوان الدائرة المكونة من اثنى عشر لونا وھ

  ).17-3الوان ثانویة متوسطة،  كما موضح في الشكل ( 6ئیة، الوان ثنا 3الوان اساسیة،  3
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  3-17شكل 

كما یمكننا الحصول على االلوان الثالثیة من خالل مزج االلوان الثانویة مع بعضھا، والنتیجة ستكون     

  الوانا اقل صفاء من االولى. 

  تمرین 

ن نفسك على استخراج االلوان الثالثیة في دفتر الرسم خاصتك َ     باستعمال الوان البوستر. مر

  االلوان الحیادیة 3-5-3 

ھي كل من االبیض واالسود وتدرجات الرمادیات العدیدة التي تستنبط من مزج االبیض واالسود وكذلك      

التي تستنبط من مزج االلوان االساسیة الثالثة ویھتم الفنان والمصمم باأللوان الحیادیة اھتماما بالغا فاأللوان 

تصمیم حیث ان خواصھا تتمثل فـي انھا غیر الحیادیة تعالج كثیرا من المشاكل الفنیة في التكوین او ال

دائما تتوافق مع أي مجموعة لونیة، كما موضح في الشكل  .متواجدة على الدائرة اللونیة وتعتبر ال لون لھا

)18 -3 .(  

  

 3-18شكل 
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  تمرین:

  تدرجات لونیة یبدأ باألسود وینتھي باألبیض باستعمال الوان البوستر )10(ارسم 

  تمرین:
  لونیة باألبیض واالسود.ارسم وحدة 

 االدوات المطلوبة
 

  ورقة كانسل باي حجم .  - 1

  فرشاة .  - 2

  بالتیة . - 3

  اصباغ مائیة . - 4

 
 
 

  االلوان الحارة والباردة 5-4- 3

تتضمن االحمر واالصفر والبرتقالي وقد سمیت باأللوان الساخنة او الدافئة ألنھا تذكرنا  الحـارة: االلوان 

  بالوان النار والدم وھى مصدر للدفء.

فتشمل االزرق واالخضر والبنفسجي وقد سمیت بالباردة ألنھا تتفق مع لون السماء  الباردة: االلوان 
لأللوان الباردة والساخنة في التصمیم او التكوین انھا تلعب ، ان من اھم التأثیرات هوالماء وھما مبعث البرود

الحمراء والصفراء والبرتقالیة كألوان ساخنة لھا داللة في  وااللوان دورا كبیرا في االحساس بالعمق
  التصمیمات او التكوینات بانھا تظھر اقرب الى المشاھد واكثر تقدما من االلوان الباردة.
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  املةااللوان المتك 5-5- 3

ھي االلوان المتقابلة مع اللون األساسي على دائرة االلوان، فاللون االحمر االساسي یقابلھ ویكملھ اللون 

االخضر الذى یتكون من مزج اللونین االساسیین االخرین وھما (االزرق + االصفر)، واللون االصفر یقابلھ 

الذي  ، واالزرق یقابلھ ویكملھ البرتقاليالذي یتكون من مزج اللونین (االحمر + االزرق ) ویكملھ البنفسجي

  .)3-19(كما موضح في الشكل  یتكون من مزج اللونین (االحمر + االصفر)

  

  3-19شكل 

   وفیما یلي بعض االسس التي تفید عند استعمال االلوان او اختیارھا:

   او بروزا عندما یكون لون مؤخرة التكوین لون مكمل وھو االخضر.یزید العمل تقدما اللون االحمر: 

  یزید العمل تقدما عندما یكون لون مؤخرة التكوین لون مكمل وھو البنفسجي.اللون االصفر: 

كما ان تأثیرات االلوان الدافئة في التكوین او التصمیم تظھر اكبر مساحة من مساحتھا الحقیقیة حیث    

شار البصري اما االلوان الباردة فتظھر اقل مساحة من مساحتھا الحقیقیة حیث انھا لھا انھا لھا صفة االنت

  .صفة التقلص

  خصائص االلوان   6- 3

  Hueأصل اللون      ـ1

أي صفة اللون، أو خاصیتھ التي یعرف من خاللھا، وتمیزه عن األلوان األخرى, وھي تدل على        
ھویتھ أو أسمھ مثال، (األحمر، األصفر، األخضر)، وغیرھا، ویمكن تتغیر صفة اللون بالمزج بین األلوان 
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ً فأصل الل ون یعزى إلى اسم اللون وتعتمد الصبغة على موقع اللون في الطیف أو على طولھ الموجي، إذا
ً موجیة مختلفة في الضوء.  الذي یستعمل للتفریق بین األلوان التي تمتلك أطواال

           Value القیمة ـ2
إن قیمة اللون ھي صفة اللون التي تصف الدرجات الغامقة والفاتحة للون، وتجعلنا نطلق علیھ لون      

ً الفرق الذي ندركھ بین لون جزئيّ سطح أحمر یقع نصفھ في الظل والنصف األخر  ساطع أو لون قاتم ، فمثال

ً كب (Hue)في النور، فرغم أن أصل اللون  ً في درجة نصوعھ  فھي تمیز بین لم یتغیر إال انھ نرى اختالفا یرا

إضاءة األلوان وظلمتھا والتي نعني بھا إن ھذا اللون فاتح أو غامق. أي كمیة الضوء الذي یعكسھ اللون ، 

ً أكثر فأن األشعة المنعكسة عنھ تبدأ بالنقص، كما تتسم ھذه القیمة بتأثیرھا في قیمة البعد  فكلما كان اللون قاتما

ً كلما زادت المسافة بینھما، بسبب بین كل من الجسم ال ملون ومصدر اإلضاءة فتقل درجة سطوعھ تدریجیا

نقص في الطاقة الضوئیة الساقطة علیھ، ویمكن توظیف القیمة اللونیة في تحقیق العمق الفضائي وخلق 

تسھم في االتجاه نحو األمام واالرتداد نحو الخلف لتحقیق الحركة داخل فضاء العمل الفني والتصمیمي  كما 

  إبراز جمالیات اللون وطبیعة تشكلھ واستقاللیتھ داخل بنیة العمل الفني.

   التشبع ـ3
ً (الشدة) وتعزى إلى طول الموجة الضوئیة للون، فكلما كانت األشعة الساقطة على           وتسمى أیضا

العین متجانسة في طول موجاتھا كان اللون المرئي مشبعا، وكلما اختلفت األشعة في طول موجاتھا كان 

یس باألصفر المشبع، ومثلھ اللون المرئي اقل تشبعا فاللون األصفر الفاتح الذي یصعب تمیزه عن األبیض ل

، " فالقیمة تعزى إلى كمیة Valueالوردي الذي یعتبر احمر غیر مشبع، وھنا تختلف الشدة عن القیمة 

الضوء الذي یعكس اللون، إما الشدة فتعني الصفة التي تتمیز بھا األلوان وتدل على مدى نقائھا، ویكون 

ً. وتتأث ً نقیا ر الشدة بطول الموجة وعامل النقاء وعامل الضیاء. إذ تتمیز اللون في أقصى تشبعھ لو كان طیفا

ً حتى بدون االستعانة بإحساساتنا  األلوان حسب أطوالھا الموجیة والطول الموجي یسمح بدراسة اللون علمیا

البصریة للون. أما عامل النقاء فیمثل النسبة بین اللون وبین كمیة األبیض الموجود فیھ، وھذا العامل یحدد 

ء اللون. في حین یشیر عامل الضیاء إلى كمیة الضوء المنعكسة إلى أعیننا من ھذا اللون وبالنسبة للون صفا

ویعد اللون من أكثر العناصر الفنیة أھمیة في العمل الفني فھو المعبر الحقیقي عنھ واختالف  األبیض.

ً تحدد الكثیر من خصائص العمل الفني و ً وانسجاما    قیمتھ الجمالیة.الدرجات اللونیة تضادا
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  :االنسجام والتوافق اللوني 7- 3

یعتبر موضوع االنسجام اللوني في علم دراسة اللون من أھم الموضوعات التي شغلت تفكیر           

الباحثین والعلماء والفنانین نظرا لتأثیره الواضح في بناء التصمیمات التشكیلیة على اختالفھا وفي مدى 

ثیر من الباحثین إلى فھم ھذا نجاحھا ووصولھا للمتلقین وتحقیقھا للھدف الذي صممت من اجلھ، لذلك یسعى ك

المصطلح وشرحھ وحصر أھم النظریات التي تحققھ رغبة في إیجاد مرجع شامل یشرح ویفسر ھذا الجانب 

  .المھم في علم دراسة اللون

ویعرف كثیر مـن العلماء والفنانیـن االنسجـام اللوني بأنھ مقدار تعایش لونین أو أكثـر بحیث یحقق ھذا        

تأثیرا سارا للعین وشعورا بالنظام والتوازن فـي التجربة البصریة من خالل عدد من األسالیب التعایـش 

یوضح ) 3-20( والمبادئ اللونیـة التـي توصل إلیھا الباحثین خالل تجاربھـم على مر العصور والشكل

  االنسجام فـي االلوان فـي التصمیم الداخلي.

  

  3-20شكل 

كما ویأتي مصطلح التوافق اللوني مؤكدا ومحققا لمفھوم االنسجام اللوني بشكل عام فالتوافق في            

اللغة یعني التآلف أو االنسجام, واأللوان المتوافقة تعني وجود اتحاد موفق لأللوان ینشا عن استعمال خاصیة 

متوافقة تعرف بأنھا مجموعة من األلوان التي المصاھرة والتقارب الموجود بین األلوان، كما أن األلوان ال

تؤثر على العین والنفس تأثیرا سارا أو ممتعا وتتصف بالوحدة بالرغم من االختالف الواضح بینھا في بعض 

 نموذج للتوافق اللوني في الدیكور. )3-21(األحیان، والشكل 
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  3-21شكل 

اللونیة   وسنقوم باستعراض ألھم المجموعات اللونیة المتوافقة والقائمة على عدد من المبادئ والنظریات      

 من خالل ضوابط  تصنیفھا

  تصنیفات االنظمة اللونیة: 9- 3

تعد دائرة االلوان نواة لوضع قواعد انسجام االلوان تساعد المعنیین على تطویر احساسھم بالعالقات        

االلوان بعضھا مع  عمالھناك تركیبة معینة الست دال یوجونیة، وھي لیست بالتأكید قوانین ثابتة، كما انھ الل

  اللونیة منھا : لألنظمةبعض بطریقة معینة، اال ان عددا من الباحثین قدموا عدة تصنیفات 

  النظام الاللوني:  - 1
ویشمل االبیض واالسود فقط وتدرجات الرمادي وقد یحقق استخدام ھذا النظام االثارة حینما یتحكم       

المصمم أو الرسام بمساحات كل من االبیض واالسود وتدرجاتھما والظل والضوء وبما یخدم الفكرة 

 .نماذج مختلفة لتحقیق ھذا النظام )3-22(التصمیمیة، ومحتوى الشكل 
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  3-22شكل 

  مع لون: ال لونينظام  - 2

 دما قالحیویة وابعاد  إلضفاءویمثل استخدام االبیض واالسود او االثنین معا، مع اضافة لون آخر         

  .) یوضح ذلك3-23یحصل من رتابة، فضال عن تحقیق السیادة للجزء المھم من العمل  ومحتوى الشكل (

   

  

  

  3-23شكل 
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  تمرین:

  نفذ عزیزي الطالب عمال فنیا یحاكي مبدأ النظام الاللوني مع اضافة لون، وحسب اختصاصك 

  

  نظام اللون الواحد: - 3
ویعتمد ھذا النظام على لون واحد یتغیر اما في القیمة الضوئیة أو التشبع ومن خاللھما یمكن تحقیق         

الوحدة والتنوع ،ویوجد في الطبیعة عددا من الظواھر الخاضعة للون وتدرجاتھ كموج البحر كما الوان 

ن الفنان من ان یبتعد عن رتابة استخ َ دام اللون الواحد بتنویع كثافات اللون بعض االزھار، وھذا النظام  یمك

وقیمتھ من خالل اضافة درجات مشرقة من لون ینتمي الى جزء آخر من دائرة االلوان، ومن الممكن ادخال 

     .)3-24(الفنان أو المصمم لقیم ضوئیة ( اسود أو ابیض ) وبشكل یحافظ على فاعلیة ھذا النظام، شكل 

  

  

  3-24شكل 
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  نظام االلوان المتوافقة (المتناظرة) أو (المتجاورة)  - 4

یعتمد ھذا النظام على االلوان المتجاورة من بعضھا البعض في دائرة االلوان، وتكون موحدة بفعل        

اللون المشترك فیما بینھا مثل االصفر واالصفر المخضر واالخضر، ویعد ھذا النظام اكثر اثارة من نظام 

نماذج من ھذا یوضح  )3-25(الشكل  كما في ،ذ یمكن ان یعطینا عددا اكبر من التنویعاتاللون الواحد ا

   .النظام

  

  

  3-25شكل 

 

  تمرین:

فنیا یحقق مبدأ نظام االلوان المتوافقة، وحسب  نفذ عمالً 
  .اختصاصك

  نظام االلوان المكملة (المتممة): - 5
ویضم ھذا النظام الوان متقابلة في الدائرة اللونیة، لذا نجد     
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في ھذا النظام اقصى تضاد لوني ضمن دائرة االلوان، ویقدم في الوقت نفسھ موازنة بین االلوان الحارة 

والباردة في العمل، ویمتلك ھذا النظام جمالیة وخاصة في التصامیم االعالنیة المطبوعة لما یحققھ من تناغم 

شكل كما في متأتي من الموازنات اللونیة بین ھذه االلوان فیما لو استعملت بقیم ضوئیة وشدة لونیة معینة، 

)26-3(. 

  ولتناغم االلوان المتممة (المتكاملة) عدة اشكال: 

  :نظام التكامل المباشر  

)  اذ یشمل لونین  3-26ویأخذ ھذا النظام شكل حرف ( أ )على دائرة االلوان  كما في الشكل السابق (    

متقابلین فیھا مثل ( االحمر واالخضر ، البنفسجي واالصفر، والبرتقالي واالزرق ) اذ تتساوى الوانھا في 

ان استخدام لونین نقیین وبالمساحة نفسھا یعطي نتیجة طیبة ، فقد  يال یعنالقیمة الضوئیة والشدة، ولكن ھذا 

انسجام االلوان، ویزید عدم استحسانھما لو تماثلت ایضا قیمة  لال یكفیكفل بحفظ التوازن بینھما اال انھ 

اللونین أو درجة تشبعھما ، ذلك الن كال من اللونین سوف یعمل على جذب االنتباه بنفس القدر نحو الجزء 

من اجزاء العمل سیؤدي الى تشتت ذھن المتلقي  نجزئییالذي یراد ان ینال السیادة ومن ثم فان تصارع اي 

  .نماذج متنوعة من ھذا النظام) 3-27(لقیمة العمل الجمالیة، والشكل واضعاف 

  

  

  3-27شكل 
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  تمرین  

   یحاكي اختصاصك لأللوان نفذ عمال فنیا یحقق نظام التكامل المباشر

  

 :نظام التكامل المنشطر  

وھذا النظام ثالثي االلوان ، ویشمل على اي لون مركب مع لونین یقعان على جانبي اللون المقابل لھ،        

 ) على دائرة االلوان مثل (االخضر المزرق مع البرتقالي والبنفسجي المحمر) Yشكل حرف ( ویمثل

  .نماذج متنوعة لتطبیق ھذا النظام) 3-28(والشكل 
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  3-28شكل  

  :التكامل المزدوج 
على دائرة  )X(مجموعتین من االلوان المتكاملة، ویأخذ ھذا النظام شكل حرف  عمالویتمثل باست       

  .)3-29(االلوان مثل ( االصفر یقابلھ البنفسجي )، (واالخضر یقابلھ االحمر) كما في الشكل 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

         3-29شكل 
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  تمرین:

  ، وضح ذلك بعمل فنيلأللوانبین نظامي التكامل المنشطر، والتكامل المزدوج  قما لفر

 :التكامل الرباعي  
مجموعتین من االلوان المتكاملة، ویعد ھذا النظام تغییرا في نظام  عمالوھو تناغم رباعي اللون باست        

التكامل المزدوج، حیث االلوان متساویة البعد عن بعضھا ومثال ذلك (االحمر والبنفسجي المزرق واالخضر 

   .)3-30(شكل  ،واالصفر المحمر) أو (االصفر واالخضر المزرق والبنفسجي والبرتقالي المحمر)

  

  

 3-30شكل 

  تمرین:

   .كیف یتحقق التكامل الرباعي لاللوان، نفذ ذلك عملیا

  النظام اللوني الثالثي: - 6



64 
 

ویشكل ھذا النظام الوان ثالثیة متساویة البعد عن بعضھا في دائرة االلوان وقد یكون بأحد االحتمالین،       

شكل  ،اما الوان اساسیة مثل االحمر واالصفر واالزرق أو الوان ثانویة مثل البرتقالي واالخضر والبنفسجي

  .أي االلوان التي یأخذ ترتیبھا شكل المثلث متساوي االضالع )31-3(

  

  

  

  3-31شكل 

  تمرین:

  فني، نفذ نظریة النظام اللوني الثالثيبعمل 

  النظام اللوني السداسي: - 7
وتكون مواقع االلوان المشتركة في ھذا النظام شكال سداسیا مثل (االصفر واالخضر واالزرق      

 .)3-32(شكل  ،والبنفسجي واالحمر والبرتقالي)
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  3-32شكل 

  تمرین:

  نفذ عمال فنیا یتحقق من خاللھ النظام السداسي للون

  نظام مزج االلوان   3-10   
  

تأسست نظریة اللون قبل القرن العشرین بناءً على األلوان النقیة أو المثالیة، التي وصفت بتجارب           

حسیة أكثر منھا متغیرات فیزیائیة. وھذا أدى إلى أخطاء في مبادئ نظریة اللون التقلیدیة والتي لم یكن 

العلماء ھي الخلط بین سلوك مزیج ومن أھم المسائل التي واجھت  باإلمكان تصحیحھا في النماذج الحدیثة

   .باللون الطرحي ، وسلوك الدھان أو الحبر أو مزیج الخضب، والمسمىباللون الجمعي الضوء، والمسمى
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وظھرت ھذه المسألة ألن امتصاص المادة للضوء یخضع قوانین مختلفة عن إدراك العین للضوء وكانت     

(مثل  المسألة األخرى ھي اإلخفاق في وصف التأثیرات المھمة لتباین اإلضاءة القویة في مظھر ألوان السطوح

الدھان أو الحبر) كونھا على النقیض مع األضواء الملونة، فاأللوان الرمادیة أو البنیة ال یمكن إظھارھا في 

مزیج األضواء. إذن، تباین اإلضاءة القوي بین الطالء األصفر ومحیطھ األبیض الساطع یؤدي إلى ظھور 

قوس قزح والسماء المحیطة یجعل اللون األصفر مخضرا أو بنیا، في حین أن تباین اإلضاءة الكبیر بین 

ً باھت  أو أبیض المسألة الثالثة كانت وصف تأثیرات اللون كلیا أو قطعیا، مثال التباین بین  األصفر یبدو أصفر

األصفر واألزرق بتخیلھا ألوانا أولیة، عندما تكون تأثیرات اللون ناتجة عن التباین في الخواص النسبیة التي 

  ن . تعرف جمیع األلوا

  .فاتح أو داكن  :إضاءة اللون  .1

 .فاقع أو باھت  :إشباع اللون  .2

 .مثال األحمر والبرتقالي واألخضر  :صبغة اللون  .3

إذن التأثیر البصري لألصفر مع األزرق في التصمیمات یعتمد على اإلضاءة النسبیة لأللوان وشدتھا وصبغتھا 

ھذه االلتباسات تاریخیة في جزء منھا، وبرزت نتیجة االرتیاب العلمي في حقیقة إدراك اللون والتي لم تحل 

آخر القرن التاسع عشر عندما ترسخت األفكار الفنیة لقد افترض العدید من منظري اللون تاریخیا إمكانیة  حتى

في مطابقة اللون  الحبر أو الدھان إخفاق مننقیة لتعطي كل األلوان الممكنة، وأي  ألون أولیة مزج ثالث

فقط ألوان أولیة تخیلیة  عملولكن في واقع األمر، تست .الملونات المثالي سیكون بسبب الشوائب أو العیب في

لمزج أو قیاس جمیع األلوان المرئیة التي یمكن إدراكھا، ولكن من أجل ذلك فقد حددت األلوان  قیاس اللون في

خارج المجال المرئي: إي ال یمكن رؤیة األلوان التخیلیة. وأي ثالثة ألوان أولیة مثالیة من الضوء أو الدھان 

التي دائما ما تكون أصغر من كامل  السلسلة اللونیة ن مجاال محددا من األلوان، یسمىأو الحبر یمكن أن تكوّ 

  المجال الذي یستطیع اإلنسان إدراكھ. 

  المزج الجمعي 10-1- 3

یتشارك ویجمع الضوء المنبعث مباشرة من المنبع   (Additive color)باإلنجلیزیة نظام اللون الجمعي     

نظام جمع األلوان عادة األضواء الحمراء والخضراء والزرقاء إلنتاج األلوان  عملبطریقة ما. یست المضیاء أو

ا مزج لونین من ھذه األلوان   RGB color باإلنجلیزیة) نظام ألوان أحمر أخضر أزرق األخرى. (اقرأ أیضً

واألصفر. مزج  انيواألرجو ،السیان ة وھيالجمعی األلوان الثانویة األولیة الجمعیة بكمیة متساویة یعطي

أو  األصبغة أضواء األلوان األولیة الجمعیة الثالثة بكثافة متساویة یعطي اللون األبیض. بینما مزجھا في حالة
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ا یعطي لونا الخضب ً  (luminosity) غیر مقبول، وذلك ألن األصبغة تتصرف بطریقـة أخرى. بتفاوت بنی

ئج مزج األلوان الجمعیة لھذه األضواء الثالثة قد تكون نتا )gamut( الكاملة السلسلة اللونیة يــلكـل ضوء یعط

خالل تعاملھم  نظام األلوان الطرحیة غیر مفھومة للناس المعتادین على التعامل الیومي مع

بدال  االنعكاس طریق، والمواد األخرى التي تبدي اللون للعین عن واألحبار ،واألصبغة ،الخضب مع

تشكل اللون األخضر من تمازج اللون األصفر مع األزرق،  الطرحیةنظام األلوان  فمثال، في اإلصدار من

 :بینما في نظام األلوان الجمعیة یعطي تمازج اللون األحمر واألخضر اللون األصفر، أي

 األحمر –األخضر= األصفر  وبالتالي األحمر + األخضر = األصفر

وال یوجد طریقة بسیطة إلنتاج اللون األخضر. ویجب اإلشارة إلى أن األلوان الجمعیة ھي نتیجة لطریقة     

طول التقاط العین للون، ولیست خاصیة للضوء. ویوجد فرق كبیر بین الضوء األصفر، ذو 

كما   ، وبین مزیج من الضوء األحمر البشریة، تعامل كال النوعین بنفس الطریقة580نانومتر یقارب موجة

  .)3-33(موضح في الشكل 

  

  المزج الجمعيعملیة  3-33 الشكل

      المزج الطرحي 10-2- 3
، واأللوان الطبیعیة واألحبار ،واألصبغة ،الطالء یشرح مزج Subtractive Color نظام األلوان الطرحیة    

الضوء،  أطوال موجات إلیجاد طیف من األلوان، حیث ینتج كل لون منھا من امتصاص انتقائي لبعض

وانعكاس بعضھا اآلخر یبدأ نظام األلوان الطرحیة باللون األبیض. األحبار والطالء واألفالم الملونة 

الموضوعة بین الناظر والمصدر الضوئي أو السطح العاكس (مثل ورقة بیضاء) تطرح أطوال الموجات من 
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تبدأ بدون ضوء (لون أسود)، تضیف المصادر  نظام األلوان الجمعیةن ھذا اللون األبیض، ویظھر اللو

لكي  ألوان أولیة الضوئیة أطول الموجات إلظھار اللون. في كال النظامین الجمعي والطرحي، نحتاج إلى ثالثة

كما موضح في  العین في الخالیا المخروطیة اللون بسبب وجود ثالث أنواع منالبشریة ثالثیة  الرؤیةنطابق 

  .)3-34( الشكل

  

  یمثل المزج الطرحي3-34 الشكل 
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  أسئلة الفصل الثالث
 

  .: عرف اللون1س 
  : ما االلوان االساسیة؟2س 
  : ما االلوان الثانویة؟3س 
  والباردة؟ الحارة: ما االلوان 4س 
  : ما االلوان المتكاملة؟5س 
  المحایدة؟: ما االلوان 6س 

  .: عرف التوافق اللوني7س   
       .: اشرح عملیة مزج االلوان8س

 

 


