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و�إدخال  �ملعرفة  �قت�صاد  نحَو  �ملدر�صيِة  �لكتِب  تطويِر  يف  �لثاين  �هلِل  عبد  �مللِك  جاللِة  روؤيِة  مع  �ن�صجاًما 
تكنولوجيا �الت�صاالِت و�ملعلوماِت يف مناهجنا، ومر�عاًة لهذه �ملعطياِت فاإنَّ علينا �أن ن�صَع بني �أيدي طلبتنا 
و�لتجميل،  �ملالب�س،  )�إنتاج  جميعها  �ملنزيل  �القت�صاد  تخ�ص�صات  ليخدم  و�لت�صميم   �لر�صم  كتاَب  �الأعز�ِء 
عن  �أهميًة  تقلُّ  ال  �لتي  بال�صوِر  حِة  �ملو�صّ �ملعلوماِت  خالِل  من  منه  ولي�صتفيدو�  �ملنزيل(،  �لغذ�ئي  و�لت�صنيع 

�رشوحاتِه.

ويقّدُم هذ� �لكتاُب حماور فنيًة متعّددًة �ن�صجاًما مع فل�صفة وز�رة �لرتبية يف توجهها نحَو �قت�صاد �ملعرفة 
و��صتكمااًل ملا جاء يف كتاب �لر�صم و�لت�صميم لل�صف �حلادي ع�رش، ولتحقيِقِ �لنتاجاِت �لعامِة و�خلا�صة، وقد مّت 
�لرتكيز على �لطالب بو�صفه حمور �لعملية �لتعليمية �لتعلمية، وذلك من خالل �لعمل على تنمية مهارة �لتفكري، 
وربط ما يتعلمه �لطا لب بو�قع �حلياة، و�لرتكيز على غر�س �لقيم و�الجتاهات �الإيجابية مما تنعك�س �آثاره على 
ما  م�صتماًل على  �لكتاب  فقد جاء هذ�  �لعلمية،  �ملادة  مع  �لطلبة  تفاعل  زيادة  ب�صكل عام، وبهدف  �ملجتمع 
يجتاجونه من �أن�صطة ومتارين عملية غنية بال�صوِر و�لر�صوماِت �لتي تدعُم معرفَة �لطالِب، وحتفُزُه على �لبحِث 

و�لتجريِب مر�عية �لفروق �لفردية بينهم، كما �نتهت كل وحدة بعدد من �الأ�صئلة �لتقييمية للوحدة كاملة.
ويت�سّمن هذا الكتاب اأربع وحدات درا�سية، هي:

�الأولى : عنا�رش �لت�صميم و�أ�ص�صه وتطبيقاته، وت�صمل عنا�رش �لت�صميم �لفني، و�أ�ص�صه.        

�لثانية : جماالت �لت�صميم وتطبيقاتها، وت�صمل �لت�صميم �لد�خلي، و�لت�صميم �جلر�فيكي. 

�لثالثة : �لتذّوق و�لنقد �لفني، وت�صمل تذّوق �لعمل �لفني و�لنفعي، و�لنقد �لفني، و�ملعار�س �لفنية و�لنفعية.

�لر�بعة: �لفن �ل�صعبي وجماالته، وت�صمل �لفـن �ل�صعبي وخ�صائ�صه، و�ملحــــافظة على �لفن �ل�صعبي، وجماالت 
�لفن �ل�صعبي.  

وال ي�صعنا �إال �أن نقّدم �ل�صكر �جلزيل لل�صادة �أع�صاء �لفريق �لوطني لالإ�رش�ف على �لتاأليف ملا قّدموه من خرب�ت 
متمّيزة، �أ�صهمت ب�صكل كبري يف �إخر�ج هذ� �لكتاب؛ ليكون لبنة من لبنات �لبناء �ملعريف �ملرت�كم الأبنائنا �لطلبة.

�آملني �أن نكون قد وفقنا يف �أد�ء مهمتنا خلدمة �أبنائنا �لطلبة، و�هلل من ور�ء �لق�صد.
املوؤلّفون



مر�عاة �لفروق �لفردية في تنفيذ �أن�صطة �لمبحث لتتالءم مع كّل تخ�ص�س من تخ�ص�صات   -
�القت�صاد �لمنزلي.

توظيف �لخبر�ت �ل�صابقة �لمكت�صبة عند �لطلبة من مبحث �لتربية �لفنية في مرحلة �لتعليم   -
�الأ�صا�صي.

توظيف �لحا�صوب في تنفيذ �الأن�صطة �لو�ردة في �لكتاب و�أن�صطة �إ�صافية �أخرى.  -
�لتاأكيد على �الأد�ء �لعملي في تنفيذ �الأن�صطة،  و�إك�صاب �لطلبة �لمهار�ت �لعملية �لو�ردة في �لكتاب .  -

ة. �صرورة تجهيز �لمو�د و�الأدو�ت �لالزمة  لتنفيذ �الأن�صطة قبل موعد �لح�صّ  -
�ال�صتفادة من خامات �لبيئة �لمتو�فرة في تنفيذ �الأن�صطة و�لتمارين  �لعملية �لو�ردة في �لكتاب.  -
عر�س �إنجاز�ت �لطلبة وملفاتهم �لتر�كمية ب�صكل منا�صب، وتبديلها با�صتمر�ر وب�صكل دوري.  -
متابعة �لمعلم الأد�ء �لطلبة  في تنفيذ �الأن�صطة و�لمهار�ت �لعملية في �أثناء �لح�ص�س �ل�صفية.  -
�الإ�صهام في �الإنتاج �لوطني �لعام عن طريق �إنتاج �الأعمال �لفنية �لنفعية  با�صتعمال خامات    -

�لبيئة �لمحلية.
توظيف �أدو�ت تكنولوجيا �لمعلومات و�الت�صاالت )ICT( باإتقان و�أمان و�أخالق، في   -

�لبحث، و�لتحليل، ومعالجة �لبيانات  بم�صتويات متقّدمة.
ممار�صة �لتقويم �لذ�تي با�صتمر�ر .  -

مر�عاة �الأمن و�ل�صالمة عند تنفيذ �لموقف �لتعليمي، و��صتعمال �لمو�د و�الأدو�ت و�لتجهيز�ت .  -
تاأكيد قيمة �لعمل �ليدوي من خالل �لمعار�س �لمدر�صية �لنفعية و�لباز�ر�ت �لخيرية �لتي   -

ينّظمها �لطلبة، ودعوة �أولياء �الأمور و�لمجتمع �لمحلي لالطالع عليها .
 - تحفيز �لطلبة للتفكير بالم�صاريع �الإنتاجية �ل�صغيرة، �صو�ء كانت جماعية �أم فردية، وو�صع 
�لخطط �لالزمة لتنفيذها، و��صت�صارة ذوي �الخت�صا�س في هذ� �لمجال، و�ال�صتفادة من  

�لخدمات �لتي تقّدمها  �لموؤ�ّص�صات �لعامة و�لخا�صة.
- تنظيم زيار�ت ميد�نية هادفة للمر�كز �لحرفية و�الإنتاجية، و�لمتاحف �ل�صعبية؛ لالطالع 

عليها و�ال�صتفادة من تجاربها وخبر�تها .
- �لمحافظة على �لتر�ث �الأردني وحمايته. 

اإر�سادات عاّمة 





يعّد �لت�صميم ترجمة لمو�صوع محّدد باأفكار معينة، تحمل بم�صمونها قيًما جمالية ال حدود لها، فالت�صميم 
�بتكار الأ�صياء جميلة، وبه ت�صع خطة لعمل �صيء ما، ويختلف �لت�صميم من �صخ�س الآخر ح�صب قدرته، ومهار�ته 
�الإبد�عية، و�لغر�س من �لت�صميم.ومن �أنو�عه : ت�صميم �الأزياء، و�لت�صميم �لد�خلي، و�لت�صميم �لجر�فيكي، 
و�لطباعة،و�الإعالن.وتنبع �أهّمية �لت�صميم من حاجتنا �إليه ومن و�قع حياتنا  في ت�صميم �لمنتجات باختالف 
�أنو�عها .كما يتاأثر بعو�مل عّدة، مثل : �لخامات، و�الأدو�ت، و�لمهار�ت، ووظيفة �لت�صـميم )�لغر�س منه (، 
ومو�صوعه. فالت�صميم خطة تعبيرية تهدف �إلى �ختيار عنا�صر �لنقطة، و�لخط، و�ل�صكل، و�للون، و�لملم�س 
و�لظل، و�لنور، و�لكتلة، و�لفر�غ، وتنظيمها بطريقة مدرو�صة تبعث على �الرتياح، وتحقق �لناحيتين �لجمالية 
و�لوظيفية، ومر�عاة �الأ�ص�س و�لقو�عد �لتي تعّد �أهد�ًفا ي�صعى لتحقيقها، �أ�صف �إلى ذلك �أّن �لتعامل �لجيد مع 
هذه �الأ�ص�س يحّدد مكانته بالن�صبة للم�صاهد، ويمّكـنه من �لح�صول على عمل فني متمّيز يت�صم بقيم جمالية. 

وهذه �الأ�ص�س هي : �لوحدة، و�التز�ن، و�الن�صجام، و�لحركة، و�الإيقاع، و�ل�صيادة، و�لن�صبة، و�لتنا�صب. 
- كيف ت�صفي �إلى �أيامك متعة و�إ�صر�قـًا ؟

- كيف يمكن توظيف عنا�صر �لت�صميم �لفني و�أ�ص�صه في �إنتاج �لمالب�س �أوت�صميم �صكل ت�صريحة  �صعر؟ 
-  كيف يوظف �لحا�صوب وملحقاته في �لت�صميم �لفني ؟

- كيف يخدم �اللتز�م بعنا�صر �لت�صميم �لفني و�أ�ص�صه �الأغر��س �لجمالية و�لوظيفية في �القت�صاد �لمنزلي؟

�ستجد في هذه الوحدة اإجابات وا�سحة عن هذه الأ�سئلة.
ويتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن :

تميِّز بين عنا�صر �لت�صميم �لفني و�أ�ص�صه.
تر�صم  م�صاحات و�أ�صكااًل  مختلفة، وتلّونها باتباع �الإجر�ء�ت �ل�صحيحة.

تربط عنا�صر �لت�صميم �لفني و�أ�ص�صه بالطبيعة.
تر�صم �أ�صكااًل  خطية متنّوعة .

ف �لظل و�لنور في تج�صيم �الأ�صكال . توظِّ
ت�ستعمل النقطة والخطوط في اإحداث المالم�س .

تنفذ ت�صميًما فنيًّا لقطعة نفعية في  �القت�صاد �لمنزلي .
تر�عي �لن�صبة و�لتنا�صب في توزيع �لم�صاحات و�الأ�صكال.

تنفذ ت�صميًما �إعالنيًّا في مجال تخ�ص�صك.
تر�عي �لوحدة في بناء �لت�صميم �لفني.

تالحظ �لقيم �لجمالية في �لفن �لعربي �لنبطي.
تر�صم �أ�صكااًل  متنّوعة م�صتوحاة من �لفن �لعربي �لنبطي وتلّونها.

تقّيم �لت�صاميم �لفنية وفق  عنا�صر �لعمل �لفني و�أ�ص�صه.
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عنا�صر الت�صميم الفني اأّول

وت�صمل:  �أو�لت�صميم.  �لر�صم  في  �لمحّدد  تاأثيره  منها  ولكّل  �لفني،  �لت�صميم  عنا�صر  د  تتعّدّ
�لبدء  �لنقطة، و�لخط، و�ل�صكل، و�للون، و�لظل، و�لنور، و�لملم�س، و�لكتلة، و�لفر�غ. وقبل 
بعنا�صر �لعمل �لفني و�أ�ص�صه ال بّد من تو�صيح عالقة �لعمل �لفني بالطبيعة، �إذ يعّد �لفن محاكاة 
للطبيعة وت�صجياًل لمظاهرها، و�إعادة  بناء لعنا�صرها، وتحويًر� يدخله �لفنان على �أ�صكالها. فال 
يرى �لفنان �لطبيعة كما ير�ها �ل�صخ�س �لعادي؛ الأن عاطفته تك�صف  له �لحقائق �لد�خلية خلف 
�لظو�هر، فالفنان ينقل ما ير�ه. وتعّد �لطبيعة بمثابة �لمعجم �لذي يرجع �إليه �لفنان حينما تعوزه 
�لمعرفة �لفنية �لدقيقة، كما �أن �لخيال هو�لذي ي�صنع �للوحة من وحي �لطبيعة، فمنذ �أقدم �لع�صور 
�آثاره �لفنية معتمًد� على م�صاهد�ته فيها، ومقتب�ًصا  تح�ص�س �الإن�صان جمال �لطبيعة، و�أخذ يبدع 
منها مفرد�ته �لفنية، ومعتبًر� �إياها م�صدر �الإلهام، و�أن جمال �لفن م�صتق من جمالها، وقد ��صتوحى 
اأم من  النباتات والحيوانات والجمادات واأ�سكالها  الفنان خطوطه واأ�سكاله منها �سواء خطوط 
�لبيئة �لمحيطة به. فاقتب�صت �لنقطة مما تزخر به �لطبيعة من ح�صى ورمال، �أو من �لنجوم، �أو من 
قطر�ت �لماء، �أومن حبات �لنباتات. وكذلك �لخط �لر�أ�صي مقتب�س من جذوع �لنخل، و�لخط 
الأفقي من انب�ساط الأر�س، والخط المنحني م�ستوحى  من انحناء الأغ�سان اأوتاأثير قوة الرياح، 
والخط المتعّرج مقتب�س  من تالطم الأمواج، والخط المتمّوج م�ستق  من خطوط رمال ال�سحراء 
وتمّوجات �لمياه، و�لخط �لحلزوني م�صتمد من �أ�صكال �للبالب وغيره، و�لخط �لمائل مقتب�س من 
بع�س �أغ�صان �ل�صجر، كما ��صتوحى �لفنان �لتو�زن من در��صته �لم�صاحات و�لم�صافات و�الأبعاد 
�لطبيعة  في  �لفر�غ  ظاهرة  دفعت  كما  و�لريا�صيات،  �لهند�صة  وعلوم  �لفن  خدمت   و�لتي  فيها 
�لفنان للتاأّمل و�لتفكير في �أعماله �الإبد�عية لملء �لم�صاحات و�لفر�غات، وكذلك ��صتخدم �لفنان  
�ل�صم�صي،  �لطيف  و�ألو�ن  و�نعكا�صاته،  و�ل�صوء  و�لنهار،  �لليل  في  و�لت�صاد كما  �للوني،  �لتباين 

ومالم�س �الأ�صياء، و�لن�صب في ج�صم �الإن�صان وهي ن�صب مثالية في �أعماله �لفنية.
ومع بروز مد�ر�س �لفن �لحديث، �أ�صبحت �لطبيعة و�صيلة للتعبير و�البتكار ولي�صت غاية. وقد 
�أ�صبح �لع�صر �لحالي من �أغنى �لع�صور فهًما و�إدر�ًكا للطبيعة، فقد �أتيحت للفنان و�صائل علمية 
جديدة وكثير من �الأجهزة، كالحا�صوب  و�لمخترعات �لتي لم تكن متاحه في �لع�صور �ل�صابقة 

و�لتي ت�صهم في تو�صيع روؤيته �لفنية .�أّما عنا�صر �لعمل �لفني فهي:
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النقطة
تعّد �لنقطة �أحد عنا�صر �لت�صميم و�أب�صطها، وهي  �أ�صا�س �لخط  و�ل�صكل �لمر�صوم، وللنقطة 
ح�صب  �صغيرة،  ير�ها  ير�هـاكبيرة،ومّرة  فمّرة  �لناظر،  عين  �أمام  موقعها  ح�صب  �أهّميتها 
لها  �لم�صكلة  و�لخلفية  �أومتحّركة،  هابطة  و�أخرى  فتبدو�صاعدة  فيه،  توجد  �لذي  �لو�صع 
)�صكل �الأر�صية ( في �أعلى �للوحة، �أوو�صطها، �أو�أ�صفلها، وللنقطة تعبير�ت كثيرة. فلحجم 
�لنقطة ولونها وعددها ومكان وجودها في �لت�صميم �أثر في �لتعبير، فمثاًل عند و�صع �لنقطة 
�لت�صميم،  في حركة  تغّيًر�  نجد  �للون،  فاتحة  ت�صميم  �أر�صية  على  �لحجم  �ل�صود�ء �صغيرة 
ونرى �لنقطة متاأرجحة في �أعلى �لت�صميم تارة، وتارة تر�ها متذبذبة غير م�صتقرة  في �لو�صط، 
و�أخرى نر�ها في حالة ثبات و��صتقر�ر على �أر�صية �لت�صميم، كّل هذ� متز�من مع تغّير �أر�صية 
د الخطوط واأماكن تقاطعها في زوايا الأ�سكال. وتمّثل   الت�سميم التي عليها النقطة، وهي تحدِّ
�لنقطة �صكاًل في �لت�صميم �لفني؛ الأن �الأ�صكال و�لم�صطحات جميعها ت�صبح نقطة في حالة 

لتنظيمات  عــّدة   �أمثلة  �لطبيعة  في  وتجد  �لت�صغير. 
�إلى  �إ�صافة  �أوثمار �لتوت،  �لنقط، منها: عنقود �لعنب 

تنظيمات �لنقط على �أجنحة فر��صة وغيرها.

 الخط
�لحركة ويوحي  �لفنان عن  به  �لناتج عن تحّرك نقطة، ويعّبر  باالأثر  يعرف �لخط هند�صيًّا 
�أد�ة محّددة على �صطح م�صتٍو. �أونتيجة تتركها  �أثر  �أوكتابة كليهما  بالكتلة. فالخط ر�صًما 
يف�صل  كّلها  �لحاالت  في  وهو  �أوقويًا،  �أومتمّوًجا،  �أورفيًعا،  ا،  عري�صً �لخط  ويكون 
ر�صمه  �لمر�د  �لمو�صوع  تحديد  في  مهم  دور  وله  و�الألو�ن،  و�لكتل،  �لم�صاحات،  بين 

1

ف�ّسر
طة لالأج�صام  تنا�صب �الأقم�صة �لمنّقّ

�لنحيلة �ل�صغيرة �لحجم .

ار�سم نماذج ت�ساميم فنية بقلم الر�سا�ص واأخرى بخامات لونية مختلفة، مبيّنًا :   
1- �أثر �لنقطة  كاأ�صا�س يف �لرتكيز )بوؤرة �ملركز( يف  �لت�صميم. 

2- �أثر �لنقطة و�لتنقيط يف �إحد�ث �ملالم�س. 
   �عر�س �لر�صوم، وناق�س زمالءك بها. 

2

نـشـاط )1-1(
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�أ�صكااًل ُتحدث �نفعاالت خا�صة في  وتو�صيحه، ويظهر �لخط  مالم�س �الأ�صياء. وللخط 
نف�س �لم�صاهد: كالت�صامي، و�ل�صموخ، و�لعظمة بالخط �لعمودي، و�ال�صتقر�ر، و�لثبات، 
و�لهدوء بالخط �الأفقي، و�لديناميكّية بالخط �لمنحرف، و�لرقة و�لر�صاقة  بالخط �لمنحني. 
وللخط  �أ�صكال و�أبعاد على �ل�صطح �لذي ير�صم عليه، وياأخذ �تجاهات متعّددة، �صو�ء �أكان 

تخطيًطا �أوليًّا لعمل فني �أم ت�صميًما ت�صتخدمه في تخ�ص�صك �لمهني. 
وت�سّمى  اأبعاد،  ثالثة  اأم  بعدين  ذات  كانت  �سواء  لالأ�سكال  تح�سيرية  خطوط  تر�سم 
يفعل  كما  المطلوب  الت�سميم  فكرة  لر�سم  الأولى  الخطوط  وهي  اأولّية(،  )تخطيطات 
�لر�صامون، وم�صممو �الأزياء، وم�صففو �ل�صعر، و�لخّز�فون، وغيرهم. ثم تجرى تعديالت 
عليها اأو ُتر�سم خطوط اأ�سا�سية ذات مقايي�س محّددة يتّم تقديرها، كما في الر�سم الهند�سي.

ف  طلب منك ت�صميم قطعتي مالب�س ل�صّيدتين �إحد�هما طويلة نحيلة و�الأخرى �صمينة ق�صيرة،  كيف توظِّ
اأنواع الخطوط في اختيارك لقطعة القما�س بحيث تنا�سب طبيعة ج�سم كّل منهما وتعطيها المظهر الالئق؟

ر، ثمَّ ناق�ص فكِّ
كيف توؤثر الخطوط العمودية والأفقية في ت�سميم المالب�س من حيث :

1- ��صتعمالها في �أنو�ع �الأقم�صة .
2- تنا�صبها مع �صكل �لج�صم .

ال�سكل3
يتحّدد  �أن  بّد  �لفني، وال  للعمل  �لمرئي  �أو�لجانب  �أوترتيب �الأجز�ء،  �لهيئة،  �ل�صكل  يعّد 
ن �ل�صكل �إال في �لفر�غ �لذي ي�صغل  بالخط �لذي يميِّزه عن غيره من �الأ�صكال .وال يتكوَّ

حّيًز� فيه.وهناك نوعان من �الأ�صكال :
اأ ال�سكل المنتظم: �صو�ء كان ببعدين )طول، عر�س( كالمربع �أم �أ�صكااًل مج�صمة ثالثية �الأبعاد.

ب ال�سكل غير المنتظم: كاأ�صكال �الأ�صجار و�لحيو�نات و�لنباتات وغيرها.

يبد�أ �لفنان عمله �لفني على �أ�صا�س ذهني �أوغريزي ، وفًقا الأ�صا�س بنائي معّين من نوع ثابت، 

نـشـاط )2-1(
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مثل: �صكل �لهرم، حيث يقّدم �لت�صميم �لهرمي ثقاًل ثابًتا في قاعدة �ل�صورة، ثم تحمل �لعين 
�إلى �لذروة حيث تتوّقع �أن تجدها ب�صكل �أكثر طبيعية.و�إذ� كانت �لم�صاحة ذ�ت بعدين)طول 
ذ�  �ل�صكل مج�ّصًما  و�إذ� كان  �أو�لمثلث،  �لمربع و�لد�ئرة  �أ�صكال  يغلب عليها  فاإنه   وعر�س( 
الكتلة تظهر في  المخروط، واإذا كانت  اأو  اأوالأ�سطوانة،  المكّعب،  فياأخذ �سكل  اأبعاد ثالثة 
ياأخذ �صكاًل معيًنا، كالمكّعب، و�الأ�صطو�نة فهي بمثابة فر�غ �صلب. ويبتكر  �لفر�غ بحجم 
�لفنـان با�صتمر�ر م�صاحات في ت�صميم عمله �لفني، فهو ير�صم �الأ�صكال �إما متفرقة، �أومجتمعة 
مدلول  ولل�صكل  �لفني.  �لت�صميم  من  �لغاية  ح�صب  ويوّزعها  ينّظمها  و  �أومتد�خلة،  مركبة، 
�أو�أ�صكال �لطبيعة  �إلى �لطبيعة، كاأ�صكال �لنباتات، و�لحيو�نات، و�الإن�صان،  و��صح فهو يرمز 
�أوفي ت�صميم �الأزياء  �إلى �لتطبيقات �لوظيفية في �لر�صم، كالر�صم �لهند�صي،  �أويرمز  �ل�صامتة، 

�أوت�صريحات �ل�صعر، ويعّبر �ل�صكل عن �لفكر �الإن�صاني، كما  في �لمد�ر�س �لفنية �لحديثة.

اللون
�سفة اأومظهر لل�سطوح التي تبدولنا نتيجة ل�سقوط ال�سوء عليها، فال�سوء هواأ�سل اللون، وال 
يمكن للعين �إدر�ك �للون وتمييزه �إال عن طريق �ل�صوء، ويمكن �إجمـــال �الألو�ن في �لطبيعة 
في ثالثة �ألو�ن �أ�صا�صية، هي: �الأحمر، و�الأ�صفر، و�الأزرق، فعن طريق مزج هذه �الألو�ن، 
في  �ختياره  �للون عند  ويرتبط عن�صر  �لم�صتقة،  �الألو�ن  كبيرة من  نح�صل على مجموعة 
ت�صميم �لمالب�س بلون �لب�صرة و�لعينين، وهويزيده جمااًل عند �الختيار �ل�صحيح له، كما 

يلعب �للون دوًر� �أ�صا�صيًّا في �النطباع �لعام �لذي يفر�صه مظهر �ل�صخ�س على �الآخرين.
و��صتقاقاتها  لالألو�ن  �لممّيزة  �لد�ئرية  �لخريطة  �الألو�ن  د�ئرة  تمّثل  الأل��وان:  دائرة  اأ 

�الألــو�ن  وتحوي  ــو�ن،  �الأل هذه  لدر��صة  �لمثلى  و�لو�صيلة  وتقابلها،  وتجان�صها 
�الأ�صا�صية، و�لثانوية )�لم�صتقة( و�لمتكاملة، و�لمن�صجمة، �إ�صافة �إلى �الألو�ن �لحارة 

و�لباردة،كما في �ل�صكل )1-1(، وفيما ياأتي �صرح مخت�صر لكل منها:

4

�ر�صم �أ�صكااًل لالأ�صياء في م�صغلك �لمهني بالو�صع �لقائم و�أخرى بالو�صع �الأفقي، ثم �عر�صها في 
م�صغلك، وناق�صها مع زمالئك.

نـشـاط )3-1(
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   �ل�صكل )1-1(: د�ئرة �الألو�ن.    
�الألو�ن �لحارة:مجموعة  �الألو�ن �لتي تّتجه بالطيف �ل�صوئي من �للون �الأ�صفر   . 1
وبرتقالي  وبرتقالي،  م�صفر،  وبرتقالي  )�أ�صفر،  �الأحمر  باللون  تنتهي  حتى 
محمر، و�أحمر، وبنف�صجي محمر(، وتوحي بالدفء الرتباطها في �أذهاننا بالنار 

و�ل�صم�س، وجميعها م�صادر طاقة تبث �لحر�رة.
�الألو�ن �لباردة: مجموعة  �الألو�ن �لتي تّتجه بالطيف �ل�صوئي من �للون �الأخ�صر   . 2
مزرق،  و�أخ�صــر  و�أخ�صر،  م�صفر،  )�أخ�صر  �لبنف�صجي  باللون  تنتهي  حتى 
�أذهاننا  في  بالبرودة الرتباطها  وتوحي  وبنف�صجي(،  مزرق،  بنف�صجي  و�أزرق، 

بالماء و�ل�صمـاء و�لثلج، وجميعها م�صادرللبرودة.
�لفنان  يو�زن  �لتي  �الأ�صود و�الأبي�س و�لرماديات،  �لمحايدة: مجموعة   �الألو�ن   . 3
فيها بين �الألو�ن �لد�فئة و�لباردة. وتّت�صف هذه �الألو�ن باإمكانية ��صتعمال �أي منها 
مع �أي لون �آخر، �إذ يمكن �رتد�ء تنورة �صود�ء مع �أي بلوزة �أوقمي�س من �أي لون.

�ر ثمَّ ناق�ص ّ
ِ

فك
كيف ت�صتعمل �لتاأثير�ت �لمختلفة لالألو�ن في قطع �لمالب�س للتعامل مع �لحاالت �الآتية : 

1- ج�صم بدين كبير �لحجم .
2- فتاة ذ�ت �صعر بّني .

3- �صيدة عيناها زرقاو�ن.
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�لمالب�س، حيث  ت�صميم  �الألو�ن في  تطبيق هذه  يمكن  �الألو�ن. كما  د�ئرة  له في 
يعمل على تقوية و�ظهار �للون �لمقابل له مع مر�عاة �لتو�زن بين م�صاحات �الألو�ن 
�لمتكاملة.مثال: �للون �لبنف�صجي في قطعة �لمالب�س يوؤكد �للون �ل�صاحب �لم�صفر 

للون �لب�صرة ويظهرها �أكثر �صحوًبا. 
�الن�صجام  يعّرف  �لمن�صجمة:  ــو�ن  �الأل   .  5
في  لونية  �أي مجمــوعة  تاأثير  باأنه  �للوني 
�لعين و�لنف�س تاأثيًر� ممتًعا. �أما عك�س ذلك 
فيمابينها.  متو�فقه  غير  �لمجموعة  فتعّد 
فلو�أخذنا �أي لونين متجاورين على د�ئرة 
�الألو�ن، لوجدنــا �أن بينهما لوًنا م�صترًكا؛ 

لوًنا  بينهما  فنجد  و�الأحمر(،  �لمحمـر  )�لبرتقالي  من�صجمين  يكونان  وبذلك 
م�صترًكا وهو �الأحمر وبالتالي فهما من�صجمان.

وللح�صـول على مجموعات لونية من�صجمة، يمكن �تباع �الأ�ص�س �الآتية :  
لون و�حد يجاوره �الأبي�س، �أو�الأ�صود، �أو�لرمادي. فمثاًل �الألو�ن �لحارة،    . �أ 
و�الألو�ن  �الأ�صود،  مع  بتجاورها  �صديًد�  تاأثيًر�  تعطي  و�الأ�صفر  كاالأحمر 

�لفاتحة لها تاأثير�ت محببة للنف�س مع �الأبي�س.

4 .   �الألو�ن �لمتكاملة: �الألو�ن �لثانوية �لمقابلة لالألو�ن �الأ�صا�صية في د�ئرة �الألو�ن، فمزج 
)لون  �الأخ�صر  �للون  عنه  ينتج  �أ�صا�صّيان(  )لونان  �الأزرق  �للون  مع  �الأ�صفر  �للون 
ثانوي(، حيث يقابله على د�ئرة �الألو�ن �للون �الأحمر، فنقول: �للون �الأخ�صر مكّمل 
لّلون �الأحمر وهكذ� . وعند مزج �أي لونين متكاملين نح�صل على لون رمادي، كما 
�أّن مزج �أي لونين متقابلين في د�ئرة �الألو�ن يحّيد كّل منهما �الآخر، ويعني ذلك �أننا �إذ� 
�أردنا تحييد �للون �الأحمر في �ل�صعر، فن�صتعمل �للون �لمقابل له وهو�للون �الأخ�صر.

�لمقابل  �للون  �أنه يحيد  �ل�صعر حيث  �لمتكاملة في �صبغات  �الألو�ن  يمكن تطبيق   

  كيف تتنا �صب �ألو�ن مالب�صك مع لون ب�صرتك و�صعرك وعينيـك وحجم ج�صمك ؟ 

ر ثمَّ ناق�ص فكِّ
ت�صتعمل  كيف  نوم،  غرفة  لديك 
�الإن�صــــجام و�لتكـــامل �للــــوني 
مع  �لجدر�ن  يتنا�صب طالء  بحيث 

�الأر�صيات و�الأثاث و�ل�صتائر.

نـشـاط )4-1(
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ب خ�سائ�ص اللون: لكّل لون خ�صائ�س مرتبطة به، ومن خ�صائ�س �للون ما ياأتي:

كنه �للون )�أ�صل �للون(: تلك �ل�صفة �لتي تميِّز �أي لون عن �الآخر، ون�صميه با�صمه، 
مثل : �أزرق و�أ�صفر وال ي�صاركه فيها لون �آخر، و�أ�صل �للون يدّل على موقع �للون 

ومكانه في �لطيف �أوفي د�ئرة �الألو�ن.
�أو�لعالقة  �أوغامًقا،  فاتًحا  عليه  نطلق  تجعلنا  �لتي  �للون  �إنارة  �صّدة  �للون:  قيمة 
ن�صبة  �أكبر  يعك�س  �لفاتح هو�لذي  فاللون  �لمنعك�س.  و�ل�صوء  �للون  بين  �لمتبادلة 
من �الأ�صعة، ويمت�س �لقليل منها، بينما يمت�ّس �للون �لغامق ن�صبة كبيرة من �الأ�صعة، 

ويعك�س ن�صبة قليلة منها .
نقاء �للون )درجة ت�صّبعه(: تدّل على درجة ت�صّبع �للون وقوته، فبع�س �الألو�ن تكون 
قوية م�صبعة وخا�صة �إذ� كان �للون �صافًيا وغير ممزوج بلون �آخر، �أما عندما يمزج 

بلون �آخر فيكون غير م�صبع.

مجموعة لونية �أحادية �للون، حيث ي�صتعمل فيها لون و�حد باأي عدد من  ب .  
درجاته باإ�صافة �الأبي�س �أو�الأ�صود، مثاًل �للون �الأزرق ودرجاته �لمختلفة.
مجموعة لونية مرتبطة بلون و�حد ومتقاربة من د�ئرة �الألو�ن، كاالأحمر  جـ .  
و�لبرتقالي، حيث يّتفقان في �حتو�ئهما على �للون �الأحمر، يمكن مالحظة 

ذلك في �لت�صميم �لد�خلي حيث ي�صود لون على �الألو�ن �الأخرى.
�الألو�ن  ��صتخد�م  على  �الأ�صا�س  في  تعتمد  �لمتكاملة،  �الألــو�ن  تركيب    . د 
�لمتقابلة، ثم �إيجاد تركيبات مختلفة باإ�صافة �الأبي�س و�الأ�صود �إلى كّل منها.
تركيبة �الألو�ن �لثالثة: ثالثة �ألو�ن تف�صل فيما بينها م�صاحات لونية مت�صاوية    . هـ 

على د�ئرة �الألو�ن. 
يكون  �الألو�ن  �ختيار مجموعة من  تعتمد على  �لمنت�صبة،  �الألو�ن  تركيبة    . و 
�لر�بط فيما بينها لوًنا معيًنا، كاالأزرق، ويتّم �إ�صافته �إلى مجموعة �الألو�ن 
�لذي  �الأزرق  من  كّمية  على  محتوية  �ألو�ن  �لمزج  عن  وينتج  �لمختارة، 

يكون حلقة و�صل بين هذه �الألو�ن. 
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الدللت النف�سية للألوان : يعّد �للون �أكثر عنا�صر �لعمل �لفني �إثارة وتعبيًر� و�أهّمية،  د 

ويغتبط معظم �لنا�س باللون؛ الأنه يق�صد من �أجل �لر�حة �لد�ئمة و�لبهجة، فهويرتبط 
بالحياة، ويعبِّر عن �صخ�صية �لفنان، وي�صهم في �لتعبير عن �لحاالت �لنف�صية �لمختلفة، 
فينا م�صاعر مختلفة،  تثير  باأجو�ء  �إلينا  �إح�صا�صات توحي  �لنف�س، و�إيجاد  و�لتاأثير في 

كما �أن لكّل لون دالالته �لعامة و�إيحاء�ته. 

ج�  وظائف اللون :  ي�صتخدم �للون الأغر��س عّدة، ويوؤدي وظائف مختلفة منها :

1 .  �الإح�صا�س بالمتعة �لجمالية من خالل �الن�صجام و�لت�صاد �للوني .
�إ�صفاء قيم �صوئية متفاوتة ت�صاعد على و�صوح �الأ�صكال .  . 2

تحقق �أ�صلوًبا جماليًّا موّحًد� باّتباع تنظيم خا�س بها .  . 3
�لك�صف عن حاالت �إبد�عية تثير �لبهجة �لب�صرية و�لفكرية .  . 4

�لك�صف عن �لعالقة بين �للون و�لعاطفة .  . 5

ن خم�س م�صاحات لونية بدرجات لونية للون حار، وخم�س درجات لونية بلون بارد، ثم ق�ّس  لوِّ
كّل م�صاحة وحدها، و�عر�صها بتنظيمات مختلفة،وناق�صها مع زمالئك باإ�صر�ف �لمعلم .

من خالل محّركات �لبحث، تعّرف �لدالالت �لنف�صية لالألو�ن �الآتية:
ا  �الأحمر، و�الأ�صفر، و�الأزرق، و�الأبي�س، و�الأخ�صر، و�لبنف�صجي، وقارن بينها، و�عر�س ملّخ�صً

لبحثك �أمام  زمالئك .

نـشـاط )5-1(

نـشـاط )6-1(
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الظل والنور5
   �لعالقه بين �الأ�صياء في ت�صادها،وبالن�صبة لبع�صها �لبع�س في كثافتها، وفي ما يتعلق بكونها 
�إلى �ل�صوء  �لرئي�س  �أو�أبعد من م�صدر �ل�صوء، وبالن�صبة �ل�صليمة بين ظاللها جميًعا  �أقرب 
في �ل�صورة، وكذلك �لن�صبة �لدقيقة بين �ألو�ن �لظالل �إلى �ألو�ن �الأ�صو�ء ) حتى يمكننا �أن 
ن�صعر فوًر� باأن تلك �لظالل هي درجات متفاوتة لل�صوء نف�صه (، ت�صاعد �الأ�صعة �ل�صوئية 
�أ�صكال �الأج�صام في �لطبيعة،  على تو�صيح �الأ�صكال، و�إظهار تفا�صيلها، وتحّدد �لظالل 
حجوم  ندرك  يجعلنا  �لذي  �للونية  �لدرجات  في  �الختالف  عن  �لناتج  �لتباين  و�إظهار 

�الأ�صكال بتفا�صيلها كّلها. 
�لتي  �لفنّية  �الأعمال  �لفني، وفي  �لعمل  �لفاتح و�لغامق في  بين  �لعالقة  ال�سوئية:  القيم  اأ 

ال تحتوي �الألو�ن، كالر�صم بقلم �لر�صا�س، �أو �لطباعة بالحبر �الأ�صود، �أو �لنحت، �أو 
�عتماًد�  قيمتها  قيا�س  �الأبي�س و�الأ�صود، ويتم  �لتي ت�صتخدم  �لفنّية و�الإعالنّية  �لت�صاميم 

على �لعالقة بين �الأبي�س و�الأ�صود.
  يق�صم �ل�صوء من حيث طبيعته �إلى نوعين :

�ل�صوء �لطبيعي: تعّد �ل�صم�س م�صدره �لرئي�س .  .1
�ل�صوء �ل�صناعي: ينتج عن �صنع �الإن�صان، مثل :�لنار، و�لم�صاعل، و�لم�صابيح   .2
تاركة  �الأج�صام  �ل�صوء، وت�صقط على  �أ�صعتها من م�صدر  �لكهربائية، وت�صدر 

ظالاًل يكون موقعها �لجهة �لمعاك�صة لم�صدر �ل�صوء.
الظلل : �لمناطق �لتي ال ي�صلها �ل�صوء، �أوي�صلها قدر قليل منه، وتكون نتيجة �عتر��س  ب 

�الأج�صام �لمعتمة لم�صار �الأ�صعة �ل�صوئية. وتتاأثر حدة  �لظالل بعاملين، هما :
�لم�صاحة �لتي ينبعث منها �ل�صوء، �إذ� كان م�صدر �ل�صوء �صغيًر� تكون �لظالل   .1
حادة وو��صحة �لحو�ف، �أما �إذ� �ت�صعت م�صاحة �ل�صوء فتكون �لظالل باهتة، 

ومتدرجة غير محّددة �لمعالم .
�لم�صافة بين �لج�صم و�لم�صدر �ل�صوئي، فكلما �قترب �لج�صم �لمر�د ر�صمه من   .2

م�صدر �ل�صوء كانت ظالله حادة وو��صحة �لحو�ف .
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تحقق �ال�صاءة غايات فنية عّدة، منها :   
1 . �لتو�زن في �لعمل �لفني .

�لعمل  �لرئي�س في  �لنظر نحو�لمو�صوع  بتوجيه  �ل�صيادة  )�إبر�ز مركز  �ل�صيادة   .  2
�لفني، وتركيز �الإ�صاءة عليه (.

�لفني،  �لعمل  في  �لفنان  ي�صعها  �لتي  )�لفكرة  �لفني  للعمل  �لدر�مي  �لتاأثير   .  3
وي�صتخدم �الألو�ن �لفاتحة لتعطي �إح�صا�ًصا بالمرح، و�الألو�ن �لقاتمة لتوحي 

بالحزن (.

ف�ّسر
مع   �الأقم�صة  مالم�س  عالقة 

حجم �لج�صم.

الملم�ص
فهم  في  �لعين  وت�صهم  باللم�س،  تدرك  �لخ�صائ�س  وهذه  للمو�د،  �ل�صطحّية  �لخ�صائ�س 
�لظل.  غياب  معناه  �الأمل�س  و�ل�صطح  ونوًر�،  ظاًل  يحدث  �لخ�صن  �ل�صطح  الأن  بع�صها؛ 
فملم�س �لن�صيج �لم�صنوع من �لمخمل يختلف عن �آخر من �لحرير �أو�ل�صوف، وت�صنف 
�لمالم�س من حيث �لدرجة �إلى مالم�س )ناعمة، وخ�صنة، ومنتظمة، وغير منتظمة(، ومن 
حيث �لنوع �إلى مالم�س حقيقية �صو�ء كانت طبيعية �أم �صناعية، ومالم�س ح�صّية )�إيهامية( 

يمكن �إدر�كها ح�صيًّا.
يرجع �الختالف بين ملم�س و�آخر �إلى عو�مل عّدة، منها:

مختلفة،  �أوخامات  مو�د  على  �ل�صوء  �صقط  فاإذ�  و�مت�صا�صه،  �ل�صوء  �نعكا�س  مدى  اأ 

يعك�س �ل�صطح �لالمع قدًر� من �ل�صوء يختلف عن �ل�صطح �إذ� كان مطفيًّا، فال�صطح 
�لخ�صن يمت�س �ل�صوء وال يعك�صه.

�للون. ب 

�ل�صفاف ب�صريًّا عن  �لزجاج  �ل�صفافية، يختلف ملم�س  �الإعتام، و�ل�صفافية، ون�صف  ج� 

�لزجاج �لملّون �لمبزر.
حجم �لحبيبات �ل�صطحية )مدى تقاربها �أوتباعدها  د 

�أو�نتظامها( كما في �لطبيعة.
ميِّز بين هذه �لمالم�س، من حيث طريقة لم�صها وطريقة 

6
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�لنظر �إليها. �صتجد �أّن �لمالمـ�س ذ�ت �صفات  متفاوتة، كمــا في �ل�صكل ) 2-1(.

تختلف �لمالم�س في �لعمل �لفني باختالف �لمو�د �لم�صتخدمة في بناء �لعمل وتكوينه، 
و�ل�صل�صال.   و�لخ�صب،  و�لزجاج،  و�لرمل،  �لبا�صتيل،  و�ألو�ن  و�لزيتية،  �لمائية  كاالألو�ن 
ناعم،  ملم�س  �إلى  معينة  مادة  في  �لخ�صن  �لملم�س  تحويل  على  �لفنان  يعمل  ما  وكثيًر� 
جمالية  يخدم  بما  �لخزف  �أعمال  في  كما  خ�صن،  ملم�س  �إلى  �لناعم  �لملم�س  �أوتحويل 

�لعمل �لفني.

�ل�صكل ) 1- 2 (: نماذج من مالم�س �ل�صطوح.

لديك ثالث قطع من �لقما�س )�صاتان، وتويد، ومخمل ( بلون و�حد، قارن بينها من حيث :
1- �لملم�س في كّل منها.

2- تاثير �ختالف �لملم�س في درجة �للون .

الكتلة والفراغ
�لج�صم.  ي�صغلها  �لتي  �لفر�غ  �أوكمّية  �لعن�صر  يت�صّمنها  �لتي  �لمادية  �لكمّية  �لكتلة  تعّد 
و�صقل  �لج�صم،  و�متالء  �ل�صالبة،  خ�صائ�صها:  ومن  فر�ًغا،  ي�صغل  متما�صك  بناء  فالكتلة 
�ل�صطح، و�لمحافظة علىن�صب �لكتلة مع عالقاتها �لد�خلة فيها و�لمحيطة بها، ثم ال بّد 
�أن تعّبر عن �صيء ما، فالمج�صم كتلة ذ�ت �أبعاد ثالثية)طول، وعر�س، و�رتفاع (، وتحتل 
فر�ًغا معيًنا، وال يمكن روؤية �لمج�صم دون روؤية �لفر�غ. ويعّد �لفر�غ �لحّيز �لذي تتحّرك 

7

نـشـاط )7-1(
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د�خله عنا�صر �لت�صميم �لفني  �صو�ء �لفر�غ �لمحيط بالت�صميم، �أم �لفر�غ د�خل �لت�صميم، �أم 
ع في �أنحاء مختلفة من �لت�صميم، وتتحّدد �لقيمة �لفنية �أو�لنفعية للمج�ّصمات  �لفر�غ �لموزَّ

باإيجاد عالقة جمالية بين �لكتلة و�لفر�غ، كما في �ل�صكل )1- 3(.

�لتقدير  �لعمارة، وعلى  �لعالقات على مقا�صات هند�صية معلومة، كما في فن  تعتمد هذه 
�ل�صخ�صي، كما في فن �لر�صم و�لت�صوير، ويعّد 
�لتي  �لكتلة  مظاهر  من  مظهًر�  �الإن�صان  ج�صم 
ن�صب  وباختالف  و�آخر،  �صخ�س  بين  تختلف 
�لمالب�س  ت�صميم  يختلف  �لج�صم  هذ�  �أجز�ء 

�لمنا�صبة له.
وفي �الأعمال �لفنية ذ�ت �لبعدين، يمكن �لتعبير 
لل�صكل  �لثالث  �لبعد  باإبر�ز  و�لفر�غ  �لكتلة  عن 
ــرى،  �الأخ تفا�صيله  ومعالجة  تر�صمه،  �لــذي 
كتوزيع �لظل و�لنور، و�إظهار �لملم�س و�لت�صاد 
�للوني، وغيرها لي�صعر �لم�صاهد �أنه يرى �أويدرك 

�أ�صكااًل مج�ّصمة، كما في �ل�صكل )1- 4(.

�ل�صكل )1 -3(: �لعالقة بين �لكتلة و�لفر�غ في �لمج�ّصمات.

�ل�صكل )  1- 4 (: �لكتلة و�لفر�غ في �ل�صكل �لمج�صم.

�صمم �أ�صكااًل متنّوعة الأو�ٍن خزفية تتنا�صب مع و�صعها على طاولة م�صتديرة  في دفتر �لر�صم  وبقلم 
�لر�صا�س، ثم �عر�صها، وناق�صها مع زمالئك باإ�صر�ف �لمعلم .

نـشـاط )8-1(
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�أعِط �أمثلة على �أنو�ع �لخط وتاثيرها في �لت�صميم  �لفني.
ح كيف يتّم ذلك. توجد عالقه بين �ل�صكل و�للون، و�صِّ

عرِّف ما ياأتي : قيمة �للون، و�لظل و�لنور، و�الألو�ن �لمن�صجمة، و�لنقطة، و�الألو�ن 
�لمتكاملة، و�الألو�ن �لحارة، و�لكتلة و�لفر�غ.

تتاأثر حّدة �لظالل بعو�مل عّدة، �ذكرها.
د دور �الإ�صاءة في �لعمل �لفني. حدِّ

ح وظيفة �للون في �لت�صميم �لفني . و�صّ
في  منها  كّل  ا�ستخدام  والمنحنية من حيث مجالت  الم�ستقيمة  الخطوط  بين  قارن 

ت�صميم �لمالب�س.
ح ذلك. يمكن تغيير قيمة �للون و�صّدته، و�صِّ
كيف يوؤّثر �لملم�س في تغيير �صكل �لج�صم؟

الأ�سئ����ل���ة

1

2
3

4
5

6
7

8

9
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اأ�ص�س الت�صميم الفني ثانًيا

تعّد �أ�ص�س �لت�صميم �لفني �لهدف �الأ�صا�صي �لذي يحاول �لفنان تحقيقه ب�صورة تعك�س �لغر�س 
�لجمالي و�لوظيفي من �لت�صميم �لمعّبر عن  ذ�تية �لفنان وفرديته، وتتعّدد �ل�صور و�الأ�صاليب �لتي 
�لم�صّمم مر�عاتها  �إذ ي�صبح لكّل منها كيفّية خا�صة تتطلب من  �لت�صميمية؛  تحقق هذه �الأ�ص�س 
�لم�صّمم، ومن هذه  �لفني  �لعمل  يوؤديها  �لتي  �أو�لجمالية  �لفكرية  �لر�صالة  تو�صل  �لتي  بال�صورة 

�الأ�ص�س :

ال��وحدة
�إّن تحقيق �لوحدة �أو�لتاآلف من �أهّم �لمبادئ الإنجاح �لت�صميم من �لناحية �لجمالية، وال 
نق�صد بالوحدة �لت�صابه بين كّل عنا�صر  �لعمل �لفني، بل يمكن �أن يكون هناك كثير من 
�الختالف بينها، ولكن يجب �أن تتجّمع هذه �الأجز�ء مًعا فت�صبح كاًل متما�صًكا ، ونعتقد  
�أن �لفنان و�لمتذّوق ي�صتطيع �أن يح�ّس بوجود �لوحدة �أوبانعد�مها �إذ� نظر �إلى �أي عمل من 
�الأعمال �لفنية، كما في �ل�صكل )1-5(، كما �أّن �لوحدة في ت�صميم �الأزياء ال تكون بين 
عنا�صر �لت�صميم فقط بل بين �لت�صميم، و�صكل �لج�صم، و�ألو�ن �لب�صرة و�ل�صعر و�لعينين، 
باالإ�صافة �إلى �أن لالإك�ص�صو�ر�ت تاثيًر� في ربط �لعنا�صر في �لت�صميم �لو�حد لتحقيق �لوحدة 

فيه .

1

�ل�صكل )1-5(: �لوحدة في �لت�صميم.

�ر ثمَّ ن��اق�ص ّ
ِ

فك
في  �الإك�ص�صو�ر�ت  تاأثير 
تحقيق �لوحدة في ت�صميم 

قطعة مالب�س .
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2

ومن عو�مل �إيجاد �لوحدة وجود هدف فني يحكم �لت�صميم، وتتّم �لوحدة في �لت�صميم 
عندما ينجح �لم�صّمم في تحقيق �أمرين �أ�صا�صيين:

اأ علقة اأجزاء الت�سميم بع�سها ببع�ص: المق�سود بالأجزاء )الأ�سكال، والألوان، والخطوط، والقيم 

�ل�صطحية .. �إلخ(، وعالقة �لجزء بالجزء تعني �الأ�صلوب �لذي يتاآلف فيه كل جزء من �لت�صميم 
باالآخر اليجاد �إح�صا�س بال�صلة �لم�صتمرة بين هذه �الأجز�ء وتاأكيد �لتر�بط باالأجـز�ء �الأخرى.

ب  علقة كّل جزء منها بالكّل:  �الأ�صلوب �لذي ي�صل بين كّل جزء وحده، و�ل�صكل �لعام، 

ولهذه �لعالقة �أهمّية كبرى، فال قيمة للعــالقات �لح�صنة بين �أجز�ء �لت�صميم بع�صها  باالآخر 
�صوف  حينئذ  �لنتيجة  الأن  ت�صغلها؛  �لتي  �لكلية  �لم�صاحة  مع  �الأجز�ء  هذه  تتو�فق  لم  �إذ� 
تكون غير مر�صية، ولذلك يجب �أن ي�صتبعد �لفنان كّل جزء من �لت�صميم ير�ه غير مّت�صق 
ل علمــــاء �لجمال �إلى مبد�أ �لــــوحدة في �لت�صميم �نبثاًقا  مع �ل�صكل �لعــــا م، وقد تو�صّ
من تاأملهم للطبيعة و�لحياة و�إدر�كهم لهما، فوجدو�  �أّن �الرتبـاك و�لت�صتت في �الأفكار 

و�لحياة ال ي�صتطيع �أحد �أن يتحّمله وبخا�صة في �لفن.
التوازن

بالخطر  ت�صعرنا  �لمتزنة  غير  فاالأ�صياء  �لعامة،  �لحياة  في  للنف�س  مريح  �صيٌء  �لتو�زن  �إن 
�أو  �الأ�صكال  من  �صكل  ولكل  �أومبنى،  ل�صجرة  �ل�صديد  �أو�لميالن  �ل�صديدة  كاالإنحناء�ت 
لون من �الألو�ن وزن ب�صري، �إ�صافة �إلى ذلك �أّن �لتو�زن �الأفقي و�لتو�زن �لر�أ�صي يجذبان 
�أعلى،  �إلى  منها  و�الأخف  �الأر�س  على  �لثقيلة  �الأ�صياء  لروؤية  ترتاح  فاأنت  �لفنان،  �هتمام 
ولهذ� ترتاح عندما ترى تطابًقا يحدث في ما ت�صاهده من �أ�صياء، فنرتاح لروؤية لوحة يتحقق 
فيها مثل هذ� �لتو�زن �لب�صري �لر�أ�صي. ويتحقق �لتو�زن �إذ� كانت �لعنا�صر �لمتد�خلة في 
�لعمل �لفني و�لنفعي متقاربة �أومتعادلة، ففي ترتيب �الأثاث تكون �لقوى �لمتد�خلة، هي: 
�لحجوم، و�الأوز�ن، و�الألو�ن، و�لعدد، ويقّدر وزن كّل منها وفًقا للتاأثير �لذي يتركه فينا. 

و�لتو�زن نوعان، هما :
وحجومها   نف�صها  �الأ�صكال  وتتكّرر  �لت�صميم،  ن�صفا  فيه  يت�صابه  التماثلي:  التوازن  اأ 

و�أو�صاعها في ن�صفي �لت�صميم، كما في �ل�صكل )1-6(، وقد ي�صعر �لتماثل بالملل غير 
�إذ  �الإن�صان،  �الأمثلة عليه ج�صم  �أقوى  �لمحافظة، ومن  �لوقورة  �لمو�صوعات  ينا�صب  �أنه 
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يت�صابه �لجانب �الأيمن مع �الأي�صر، وتعمل �الأكتاف على �إظهاره، ويكثر تطبيقه في ت�صاميم 
قطع �لمالب�س، كالجاكيتات، و�لقم�صان، وغيرها، وكذلك ي�صتخدم في فن �لعمارة حيث 

ي�صتخدم في �لمنازل �لتي نرتاح فيها.

ولكنها  بينها،  مت�صابهة  غير  عنا�صر  من  �لالتماثلي  �لتو�زن  ن  يتكوَّ اللتماثلي:  التوازن  ب 

من  �لم�صاهد  النتباه  �صّدتها  في  تت�صاوى 
بالمرونة  وتوحي  �لب�صري،  وزنها  حيث 
و�لحرية، كما في �ل�صكل)1- 7(، ويعّد 
هذ� �لنوع �الأكثر �صيوًعا في ترتيب �الأثاث 
�أثــاث  قطع  ن�صتعمل  حيث  �لحديث، 
�لو�حدة، كما  �لغرفة  �الأوز�ن في  مختلفة 
�لعملية،  غير  �لمالب�س  قطع  في  ي�صتخدم 
كمالب�س �لحفالت و�لمنا�صبات �لخا�صة، 
قطعة  ت�صميم  فــي  ــو�زن  ــت �ل يظهر  وقــد 
�لمالب�س بين �لق�صمين �لعلوي و�ل�صفلي، 
خطوط،  وترديد  العين  حركة  خالل  من 
�أو�أ�صكال، �أو�ألو�ن �لت�صميم بين �لق�صمين.

يمكن �أن يتحقق �لتو�زن �لالتماثلي بطرق عّدة با�صتخد�م : 
1 . �الألو�ن: يمكن تحقيقه في �لعالقة �لعك�صية بم�صاحة �للون و�صّدته، كالثوب �الأ�صود 

مع عقد اأحمر اللون من خالل الخطوط الزخرفية في قطعة المالب�س.

�ل�صكل )1-6( :�لتو�زن �لتماثلي.

�ل�صكل )1-7(: �لتو�زن �لالتماثلي.
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2 . �لقيمة: تدّل على درجة �الإ�صاءة في �للون، وفي �لت�صــــــاميم �لتي ال يدخل �للون 
فيها، يتّم قيا�صها بالمعتم و�لم�صيء )فاتح وغامق(، كارتد�ء قمي�س فاتح �للون مع 

تنورة غامقة �أوبو�صاطة �لت�صاد �للوني.
في  وم�صاحة  حجًما  �لجيوب  �أ�صكال  تت�صاوى  ال  عندما  ذلك  يظهر  �الأ�صكال:   .  3
�أوعدم ت�صاوي �لك�صر�ت في كال جانبي خط �لو�صط  قمي�س في كال �لجانبين، 

في ف�صتان.
�الأوز�ن و�لمالم�س في  مت�صابهة  �أثاث مختلفة وغير  �لمالم�س: كا�صتعمال قطع   .  4

�لغرفة �لو�حدة.

الن�سجام
تو�فق �لكتل و�الأ�صكال و�الألو�ن فوق �لم�صاحة �لمنا�صبة على �صطح �للوحة، �أو�لت�صميم، 
�أوفي �لفر�غ ، كما في �الأعمال �لفنية �لمج�ّصمة، بحيث تتعاي�س كّلها بع�صها ببع�س،  فتعطي 
�ل�صعور بالتنا�صق  �لمريح، كما يتحقق �الن�صجام بتو�فق قطع �الأثاث مع بع�صها �لبع�س، 
�الن�صجام  ويعّد  كله،  وللمنزل  للغرفة  ممّيًز�  طابًعا  ي�صبح  وعليه  �لوحدة،  �إلى  يوؤدي  مّما 
�لح�صيلة �لكلية �لتي ي�صعر بها �لم�صاهد عند م�صاهدته �لعمل �لفني، وقد ين�صاأ �الن�صجام 
عن طريق الخطوط، اأوالأ�سكال، اأوالألوان، اأوالمالم�س، اأوالقيم ال�سوئية، اأوالقيم اللونية، 

اأوالأنماط الزخرفية، كما في ال�سكل )8-1(.

3

�ل�صكل )1-8(: �الن�صجام في ت�صميم �لمالب�س.

�ر ثمَّ ن��اق�ص ّ
ِ

فك
كيف يتحقق �الن�صجام  في  �لحاالت 

�الآتية :
�الن�صجــام بــني لــون �أحمــر   -1

�ل�صفاه ولون �أحمر�خلدود.
�ن�صجام ر�صــم �ل�صفة مع �صكل   -2

�حلاجبني.
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�أن يعتمد كّل عمل فني  التنّوع: ال بّد  ج� 

بحيث  �الإيقاعي،  �لتغّير  تحقيق  على 
يقوم  �أي   ، وحــدتــه  �لعمل  يفقد  ال 
�لتنظيم،  من  نــوع  على  �لتنّوع  هــذ� 
�ل�صكل  للحفاظ على �لوحدة، كما في 
بين  �لــتــنــّوع  ــاء  ج فكلما   )12-1(
نظم  توفر  ب�سرط  الفني  العمل  عنا�سر 
�لعمل  و��صحة لوحدتها كلما عّبر هذ� 
و�لتنّوع �صفتان  فالتكر�ر  �لفاعلية،  عن 

متالزمتان في �لعمل �لفني �لمعّبر.

تــــميِّز  �أ�صـــا�صــية  ال�ستمرار: �صــفة  د 

على  �لقائم  �لتر�بط  وتحقق  �الإيقاع، 
كما  �لت�صميم،  د�خل  �الأ�صكال  تكر�ر 

في �ل�صكل )13-1(.

�ل�صكل )1-12(: تنّوع �الإيقاع في ت�صميم �لمالب�س.

�ل�صكل)1-13(: ��صتمر�ر �اليقاع في ت�صميم �لمالب�س.

و�عر�صه  �إيقاع هادىء،  ذ�ت  باألو�ن  ولّونه  �أزياء،  ت�صميم  �لحا�صوب  بر�مج  �أحد  با�صتعمال  �ر�صم 
باإ�صر�ف �لمعلم �أمام زمالئك.

نـشـاط )9-1(
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 الحركة
�نتقال عين �لم�صاهد بين �أجز�ء �لت�صميم �لفني، وقد تن�صاأ �لحركة عن طريق �لخط، �أو�للون، 

�أو �أي عن�صر من عنا�صر �لت�صميم �لفني، كما في �ل�صكل )14-1(.

5

�ل�صكل )1-14( :�لحركة في ت�صميم �ل�صتائر.

�ل�صكل )1-15( �لحركة في ت�صميم �الأثاث.

طريق  عن  �لم�صاهد  عين  تالحظها  وح�صيَّة  �الأ�صكال،  على  و��صحة  �لحركة  تكون  وقد 
تدّرج �للون، �أوتقابله مع غيره من �الألو�ن، كما في �ل�صكل )15-1( .

وقد تكون �لحركه �صمنية ي�صتنتجها �لم�صاهد ، ويح�ّس بها بحركة عينه د�خل �إطار �لعمل 
الفني اأوانتقال العين مع حركة الخطوط واتجاهاتها، فاإذا نظرت اإلى �سّجادة اأوقطعة ن�سيج 



33

�إذ�  بينما  ومتزنة،  م�صتقرة  �صتكون  فيها  �لحركة  فاإّن  متناظرة  و�أ�صكااًل  ووجدت خطوًطا 
كانت  الخطوط والأ�سكال في اتجاهات متعّددة فاإّن الحركة �ستكون فيها حركة متنقلة، 

كما في �ل�صكل )16-1(.

وقد تظهر  �لحركة عن طريق تنّوع �لمالم�س، كما في �ل�صكل )1- 17(.

�ل�صكل )1-16(: الحركة بو�ساطة الخطوط واتجاهاتها.

�ل�صكل )1- 17(: �لحركة عن طريق تنّوع �لمالم�س.

�ر�صم بقلم �لر�صا�س ت�صريحات �صعر توحي بالحركة، و�عر�صها باإ�صر�ف �لمعلم �أمام زمالئك.
نـشـاط )10-1(
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ال�سيادة
مركز �ل�صيادة في �ل�صورة – مهما كانت طبيعته – هو�لنو�ة �لتي تبنى حولها �ل�صورة وتلفت 
يت�صارعان في لفت  �ل�صورة  مركز�ن  �أن يكون في  �إطالًقا  �لم�صتحب  �النتباه، ولي�س من 
�لنظر �إليهما، ففي ذلك ما يعمل على تق�صيم م�صـاعر �لم�صاهد،  وت�صتيت �لنظر، مّما يوؤدي 
�إلى تحطيم وحدة �ل�صكل ووحدة �لعمل �لفني، وتتحقق �ل�صيادة في �لعمل �لفني عن طريق:  

مركز ال�سيادة اأوالنقطة المحورية 
ن منها العمل  النقطة التي تنطلق اأوتتحّرك منها اأنواع الخطوط اأوالم�ساحات اللونية التي يتكوَّ

�لفني، وهناك و�صائل متعّددة ومختلفة يمكن عن طريقها �أن تقّوي مركز �ل�صيادة، منها :
اأ ال�����س��ي��ادة ع���ن ط��ري��ق ال��خ��ط��وط 

المر�سدة: ت�صاعد على توجيه �لب�صر 
نحومركز �ل�صيادة في �ل�صورة، كما 
ون�صتطيع   ،)18-1( �ل�صكل  في 
طريق  عن  �ل�صيادة  عن�صر  تحقيق 
الخطوط الأ�سا�سية في التكوين، فاإذا 
النظر  ت�سوق  الخطوط  هذه  كانت 
�إلى عن�صر محّدد لتر�ه، فهذ� يعني �أّن 
ذلك �لعن�صر يحتل مركز تالقي هذه 
نظرنا  اإليه  ين�ساق  الذي  الخطوط، 

ب�صكل ال �إر�دي.

6

�ل�صكل )1-18(: مركز �ل�صيادة في ت�صميم �لمالب�س. 

�ذكر �أمثلة على كيفية تحقيق �ل�صيادة في ت�صميم �لمالب�س عن طريق �للون.
نـشـاط )11-1(
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�لفنان  يعمد   : الألوان  طريق  عن  ال�سيادة  ب 

معّين  عن�صر  جعل  �إلى  �الألــو�ن  طريق  عن 
�لد�خلي  ت�صميمه  في  �ل�صيادة  مركز  يحتل 
ي�صبع  عندما  ذلك  ويكون  �لفني،  عمله  �أو 
هذ� �لعن�صر باالألو�ن، فتغدو م�صّعة، م�صّبعة 
بحيث تلفت نظر �لم�صاهد �أكثر من غيرها 
من �لعنا�صر �لتي يعمد بالمقابل �إلى جعلها 
باهتة �أو �أقّل �إ�صباًعا، ودون بريق �أوتباينات 

حاّدة، كمـا في �ل�صكل )19-1(.
بع�س  �إبر�ز  في  مهًما  دوًر�  �الألو�ن  تلعب     

�لعنا�صر عن غيرها في �للوحة، وذلك عن طريق ر�صم تلك �لعنا�صر باالألو�ن �لم�صّبعة 
ذ�ت �لبريق ومنح باقي �لعنا�صر لوًنا �أقل �إ�صعاًعا وبريًقا. 

ج� ال�سيادة عن طريق الظالل: تمنح �ل�صيادة لعن�صر معّين في �للوحة عن طريق �لتركيز 

على حّدة �ل�صوء و�لظالل فيه، وترك باقي �لعنا�صر دون ذلك  .
د ال�سيادة عن طريق التباين في الألوان اأودرجة اللون: ت�صود م�صاحة فاتحة في و�صط 

قاتم، و�لعك�س �صحيح، كالعقد �الأحمر في ثوب �أ�صود �للون. 
ة �أحد �الأجز�ء، مثل �للون �أو�ل�صكل في �لت�صميم؛  ة: تزيد حدَّ ه� ال�سيادة عن طريق الحدَّ

�أي تظهر �لتفا�صيل �لدقيقة في هذ� �لجزء دون �الأجز�ء �الأخرى. 
�أحد  في  منعزل  وحيد  ج�صم  وقع  �إذ�  العن�سر(:  )عزل  النعزال  طريق  عن  ال�سيادة  و 

�أجز�ء �لت�صميم وتو�جدت �أج�صام �أخرى متعّددة كمجموعة في باقي �لم�صاحة، فمن 
�لموؤكد �أن ي�صود �لج�صم �لوحيد �لمنعزل .

الخطوط  تباين  اأوالمالم�س:  اأوالأ�سكال  الخطوط  في  الختالف  ال�سيادة عن طريق  ز 

على  المالب�س  ت�سميم  في  الخطوط  من  نوع  ي�سود  بحيث  ال�سكل  في  وتنّوعها 
�الأخرى، �أوت�صود م�صاحة خ�صنة في قطعة مالب�س ناعمة. 

�لمالمح  تاأكيد  على  �لتركيز  نقطة  تعمل  �إذ  النظر:  اتجاه  تحديد  طريق  عن  ال�سيادة  ح 

�ل�صكل )1-19( : مركز �ل�صيادة في �لت�صميم �لد�خلي .
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في  �أهمّية  �الأقل  �لمالمح  عن  �لنظر  تبعد  حين  في  وتظهرها،  �لت�صميم  في  �لممّيزة 
�لباقة وقريًبا من  باألو�ن جّذ�بة على  �لت�صميم، كما في حال وجود زخارف مطرزة 

�لوجه و�لتي تقود �لعين �إلى �لوجه كاأحد �لمالمح �لمطلوب �لتركيز عليها.
�إليه  �لنظر  �لذي يلفت  �للوحة هو�لجزء  �ل�صيادة في  �أّن مركز  ن�صتنتج من  ذلك كّله    
عّما عد�ه من �لوهلة �الأولى، وربما يكون مركز �ل�صيادة في �ل�صورة منزاًل، �أو�إن�صاًنا، 

�أوعربًة، �أو�صجرًة، �أوغير ذلك.

 الن�سبة والتنا�سب
�لعالقة  �لفني  �لعمل  في  �لن�صبة  تعّد 
بينما   �لو�حد،  �لعن�صر  مكّونات  بين 
في  عن�صر  بين  هو�لعالقة  �لتنا�صب 
�لعمل �لفني مع بقية �لعنا�صر من حيث 
�ل�صكل، و�للون، و�لملم�س، و�لكتلة، 
في  كمـا  و�لــحــجــم،  و�لم�صاحة، 
�لن�صبة  وت�صتخدم   .)20-1( �ل�صكل 
للمقارنة بين �صكلين مت�صابهين، بينما 

ي�صتخدم �لتنا�صب للمقارنة بين ثالثة �أ�صكال �أو�أكثر من �لنوع نف�صه لربطها ب�صمة م�صتركة، 
�الأجز�ء، وحجومها، و�لم�صاحات، و�الأبعاد،  �الأ�صكال على: عدد  تنا�صب  وتعتمد طريقة 
وزو�يا �لتنفيذ لالأ�صكال د�خل �لعمل �لفني، وُبعد مو�قع �الأ�صكال وقربها. و�أف�صل مثال على 
�لتنا�صب هوج�صم �الإن�صان ذو�لن�صبة �لمثالية )8:1( و�لتي در�صتها في كتاب �لر�صم و�لت�صميم 
في �ل�صف �الأول �لثانوي، �إ�صافة �إلى ذلك �أن �لنّقاد يعتقدون �أن �لتنا�صب بين �الأ�صياء يجب 
�أن يكون تنا�صًبا ي�صتدعي من �لم�صاهد �لتاأّمل و�الإثارة ، ولذلك يعتقد هوؤالء �لنقاد �أّن �صكل 
�لمرّبع غير �صائق؛ الأن �لعـالقة بين �أ�صالعه مت�صاوية و��صحة ، ويرون �أّن �لو�جب على �لفنان 

�البتعاد عن  �لتنا�صب �لو��صح كتنا�صب �لمربع �إالَّ في �لحاالت �لق�صوى.
ويظهر و�سوح الن�سبة والتنا�سب في تق�سيم الخطوط، اأوالم�ساحات، اأوالحجوم في الت�سميمات 

�لفنية مهما كان �لغر�س منها،  �صو�ء في �الإعالن، �أم �لر�صم، �أم �لهند�صة، �أم �لديكور.

�ل�صكل )1-20(: �لن�صبة و�لتنا�صب في �لعمل �لفني.

7
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�ختر قطع �لمالب�س �لتي تنا�صب ج�صمي �ل�صخ�صين �الآتيين :
1- نحيف طويل �لقامة.

2- ق�صير �لقامة.

�أطفال بن�صب طبيعية و�أخرى بن�صب غير طبيعية، و�عر�صهما  �صّمم بقلم �لر�صا�س  دمية 
باإ�صر�ف �لمعلم لمناق�صة �لقيم �لجمالية فيهما.

تذّكر
يتمّيز �لفن �لمعماري �لنبطي با�صتعمال �الأعمدة �لمتناظرة من �أجـــل زخرفة  �لبناء، وال�صتعمال 
�أعلى  كمافي  �لمك�صورة  �لمثّلثة  و�الأ�صكال  �لعلوية  �الأ�صطح  مثل:  تعلوها،  جديدة  �أ�صكال 
�لخزنة، وتزّين تيجانها عنا�صر معمارية زخرفية نباتية هند�صية، كزخارف �لعنب، وتت�صّمن 
�أ�صكال ورود مب�ّصطة، و�أور�ق �الأكانتو�س، ومتعّر�صات �لعنب، و�أ�صكال �لرمان و�ل�صنوبر، 
و�أ�صكال �لروؤو�س �الآدمية، و�أ�صكال �لن�صور، و�لتماثيل �لن�صفية، و�لزهريات، و�صنابل �لقمح 
المحيطة بال�سكل الدائري، وتظهر زخرفة الواجهة الحجرية للخزنة بخطوط مائلة متوازية.
ويتمّيز �لفخار �لنبطي بدّقة �أ�صكاله وبـاألو�نه �لز�هية،كما تظهر في �الأو�ني �لفخارية، و�الأباريق، 
والجرار، واأدوات الطبخ، والكوؤو�س، والمطرات المزخرفة بالأ�سكال الهند�سية، كالخطوط 
الم�ستقيمة، والمثلثات، والأ�سكال المعينية والنقاط، والأ�سكال ال�سبكية والزخارف النباتية، 

كاأغ�صان �لنخيل، و�لثمار، و�لتوت، و�لعنب، و�لرمان، و�لورود.    

اأ�س�س  مراعًيا  المعلم،  توجيهات  وح�سب  الحا�سوب  برامج  با�ستخدام  الآتي  الن�ساط  نّفذ 
�لت�صميم �لفني : 

1- زخرفة حقيبة يد بزخارف نبطية.
2- ت�صميم زخرفي الإطار �صورة بزخارف نبطية.

نـشـاط )12-1(

نـشـاط )13-1(

نـشـاط )14-1(
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�ختر �أحد �لمو�صوعات �الآتية، و�ر�صمه بقلم �لر�صا�س، ثم لّونه باالألو�ن �لمائية : 
1- باقة من �الأزهار 

2- وجه فتاة 
3- �لتلّوث �لبيئي 

4- حو�دث �ل�صير 
5- �لفقر و�لبطالة 

 �عر�س �لر�صوم على زمالئك وباإ�صر�ف معلمك.  

نـشـاط )15-1(
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كيف يتحّقق كّل من �الأ�ص�س �الآتية في ت�صميم �لمالب�س :
�ل�صيادة، و�لتو�زن �لالتماثلي، و�الإيقاع �لمتكرر، و�لحركة .

ما فو�ئد  �الإ�صاءة في �لعمل �لفني ؟
اذكر العوامل الموؤّثرة في القوة التعبيرية للخطوط.    

يو�صف �لت�صميم �لفني باأنه يتمّيز بالوحدة، متى يكون ذلك؟
ح �أنو�ع �لتو�زن في �لت�صميم �لفني، و�أعِط �أمثلة على كّل نوع.  و�صِّ

قارن بين مفهومي �لن�صبة و�لتنا�صب فنيًّا.  
ح �لعالقه بين �الإيقاع و�لتكر�ر في �لت�صميم �لفني. و�صِّ

الأ�سئ����ل���ة

1

2
3
4
5
6
7
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عّرف ما ياأتي:
ب- �الإيقاع �لمتدّرج.  �أ  - �الألو�ن �لمن�صجمة.  
جـ- �لحركة.     د - �الألو�ن �لمتكاملة.

هـ - �لظل و�لنور.    و - �الألو�ن �لباردة. 
ما �أ�صاليب تحقيق �ل�صيادة في �لت�صميم �لفني؟
ح مفهوم �لكتلة و�لفر�غ في �لعمل �لفني. و�صِّ

د وظيفة كّل من عنا�صر �لت�صميم �لفني �الآتية: حدِّ
�لنقطة، و�لخط، و�لملم�س، و�للون.    

ح عالقة �لعمل �لفني بالطبيعة من خالل : �الن�صجام، و�ل�صيادة، و�لملم�س، و�لخط . و�صِّ
�ذكر �لعو�مل �لموؤّثرة في تنّوع مالم�س �ل�صطوح .

كيف يتحّقق مركز �ل�صيادة في �لت�صميم �لفني؟
للخط �أدو�ر مهّمة في �لت�صميم �لفني، �ذكرها.

اأ�سئلة الوحدة
1

2

3
4

5
6
7
8



41

بناًء على ما تعلمته  في هذه �لوحدة، قّيم نف�صك ذ�تـيًّا بو�صع �إ�صارة )√( في �لخانة �لمنا�صبة 
لتقييمك في �لجدول �أدناه بعد نقله �إلى دفترك.

�أ�صتطيع بعد در��صتي لهذه �لوحدة �أن:

التقويم الذاتي

لنعممعــــــاييــر الأداءالرقم

ح عنا�صر �لعمل �لفني و�أهمّيتها.1 �أو�صِّ
�أمّيز بين عنا�صر �لعمل �لفني و�أ�ص�صه.2
�أ�صتعمل قلم �لر�صا�س باأنو�عه في ر�صم �أ�صكال خطية متنّوعة.3
�أختار �الأدو�ت و�لمو�د �لمنا�صبة لنوع �لعمل. 4
�أمزج �الألو�ن �لمائية بالطريقة �ل�صحيحة.5
�أ�صتخرج تدّرجات لونية من لون و�حد با�صتخد�م �الألو�ن �لمائية.6
�أوّظف �لظل و�لنور في تج�صيم �الأ�صكال.7
�أر�عي �لن�صبة و�لتنا �صب في توزيع �لم�صاحات و�الأ�صكال.8
�أر�صم  م�صاحات و�أ�صكااًل  مختلفة و�ألّونها.9

اأقارن بين اأنواع الخطوط العربية من حيث : اأ�سكالها، وخ�سائ�سها.10
�أ�صّمم  ت�صميًما �إعالنيًّا في مجال �لتخ�ص�س.11
اأ�ستعمل  النقط والخطوط في اإحداث المالم�س.12
�أر�عي �لوحدة  في بناء �لت�صميم .13
�أالحظ �لقيم �لجمالية في  �لموروث �لح�صاري �لنبطي .14
�أر�صم �أ�صكااًل  م�صتوحاة من �لموروث �لح�صاري �لنبطي .15
�أربط عنا�صر �لعمل �لفني و�أ�ص�صه بالطبيعة. 16
�أالحظ �لقيم �لجمالية  في �لطبيعة و�الأعمال �لفنية.17
�أتعاون مع زمالئي في �أثناء �لعمل.18
�أ�صتعمل �لحا�صوب ال�صتق�صاء �لمعرفة �لمتعلقة بعنا�صر �لعمل �لفني و�أ�ص�صه.19
�أر�عي مبادئ �ل�صالمة �لعامة في �أثناء �لعمل وبعده.20







لقد در�صت في �لوحدة �الأولى من هذ� �لكتاب عنا�صر �لت�صميم و�أ�ص�صه وتطبيقاته ب�صيء من �لتف�صيل، 
من  و�لنفعية  �لجمالية  �لفائدة  لديك  لتتحقق  وتطبيقاتها؛  �لفني  �لت�صميم  مجاالت  �لوحدة  هذه  وتتناول 
�لت�صميم �لفني، وقد ��صتعر�صت هذه �لوحدة �أهّم تطبيقات �لت�صميم ومجاالته و�أكثرها �صيوًعا و��صتخد�ًما، 
وهو�لت�صميم �لد�خلي �لذي يعّد علًما و��صًعا يرتبط �رتباًطا مبا�صًر� بمعلومات وثقافات ال ح�صر لها من �لعلوم 
وقد  �لمختلفة.  مو�ده  وكذلك  وتقنياته،  و�أ�صاليبه،  �لمعماري،  و�لت�صميم  �لمعمارية،  كالهند�صة  �الأخرى، 
تناولت هذه �لوحدة من �لكتاب �لت�صميم �لد�خلي مفهوًما، و�أنو�ًعا، وكذلك كيفّية توزيع �الأ�صكال و�لعنا�صر 
في �لت�صاميم �لد�خلية، �إ�صافًة �إلى تذّوق بع�س �لت�صاميم �لد�خلية، ثم �لت�صميم �لجر�فيكي؛ مفهومه، و�أدو�ته، 
ومو�ده، و�أنو�عه، لما له من �أهمّية عظيمة في وقتنا �لحا�صر تنعك�س �آثاره جلية و��صحة على نو�حي �لحياة 
جميعها، فال يكاد يخلو �صارع، �أوبيت، �أوموؤ�ص�صة من �الإعالنات تجارية كانت، �أم �إعالمية، �أم دعائية، و�لتي 

كان �لت�صميم �لجر�فيكي �أ�صا�صها �إبد�ًعا و�بتكاًر� و�إثارة.

- �إلى �أي مدى يمكن لمجاالت �لت�صميم �لفني �الإ�صهام في توجيه نظرتنا �لفنية نحو�الأف�صل ؟
- كيف  تخدم مجاالت �لت�صميم �لفني تخ�ص�صات �القت�صاد �لمنزلي؟

- كيف يمكن �ال�صتفادة من خامات �لبيئة ومو�ّدها في �إبد�ع ت�صاميم فنية نفعية ؟

�ستجد في هذه الوحدة اإجابات وا�سحة عن هذه الأ�سئلة.
 ويتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن:

تميِّز �لتنّوع في توزيع �لعنا�صر و�الأ�صكال في �لت�صاميم �لد�خلية.
تحّلل ت�صاميم د�خلية متنّوعة. 

ف عنا�صر �لت�صميم و�أ�ص�صه في نقد ت�صاميم د�خلية محّددة. توظِّ
تتعّرف �أدو�ت �لطباعة و�ل�صباغة �ليدوية ومو�دهما.

تزخرف عماًل نفعيًّا باأ�صلوب �لطباعة بالتفريغ.
تزخرف عماًل نفعيًّا باأ�صلوب �ل�صباغة بال�صمع.

ت�صّمم وحد�ت زخرفية في مجال تخ�ص�صك، وتنّفذها باأ�صلوب �لطباعة باللينوليوم.
ت�صّمم وحد�ت زخرفية م�صتوحاة من �لفن �لنبطي، وتنفذها باأ�صلوب �لطباعة باللينوليوم.

تّتبع قو�عد �ل�صالمة �لعامة في �أثناء ��صتخد�م �لمو�د و�الأدو�ت.
تقّدر �لقيم �لفنية في �لت�صميم.

 تقّيم �لعمل و�أعمال �الآخرين وفًقا لمعايير محّددة.
 تر�عي �لنظافة �لعامة في �أثناء �لعمل وبعده .

44
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اأّول التصميم الداخلي

مفهوم الت�سميم الداخلي
يعّرف �لت�صميم �لد�خلي  باأنه عملية ت�صكيل �لفر�غ �لد�خلي عن طريق �لتعامل مع �لفر�غات، 
وو�صع �لحلول �لمنا�صبة للعنا�صر �لمكّونة لها، وتهيئتها لتاأدية وظيفتها بكفاءة با�صتخد�م 
مو�د مختلفة، و�ختيار �ألو�ن منا�صبة بتكلفة منا�صبة. يمثل �ل�صكل )2-1( ت�صميًما د�خليًّا 

حديًثا يوؤّدي �لوظيفة �لجمالية و�لنفعية �لتي وجد من �أجلها. 

�أن  بالطبع  ويريد  �لعمل،  �أم  �لمعي�صة،  �أم  للنوم،  ا  �صو�ء كان مخ�ص�صً في مكان  منا  يعي�س كل 
�لمكان الأد�ء وظيفته و�لغر�س منه على  تهيئة  منا  بالر�حة و�لر�صا، لذلك يحاول كّل  فيه  ي�صعر 
�أتمِّ �صورة، وقد ي�صع �لبع�س ت�صّوًر� و�ختياًر� للمو�د و�الألو�ن �لم�صتخدمة في تهيئة هذ� �لمكان 
بنف�صه، ولكن هناك من يلجاأ للمتخ�ص�صين في هذ� �لمجال ممن يملكون �لكفاءة و�لخبرة لعمل 
�لت�صميمات �لمطلوبة و�الإ�صر�ف على تنفيذها. وبذكر �لت�صميم �لد�خلي، فاإننا نقترب �إلى �لمعنى 
�الأكثر و�صوًحا لما ن�صبو� �إليه من تهيئة للمكان من �لد�خل ب�صكل يتفق و�أ�صلوب �لحياة �لمعا�صرة 

و�أذو�قنا. 
1

�ل�صكل )2-1(: ت�صميم د�خلي حديث لغرفة جلو�س.

�لوظيفة  لتاأدية  �لمكان  تهيئة  على  �لقدرة  �أنه  �لد�خلي  للت�صميم  �آخر  تعريف  وفي   

�لمخ�ص�س من �أجلها باأقل مجهود ممكن. فهو فن معالجة �لمكان با�صتغالل �لعنا�صر 
�لمتاحة جميعها بطريقة ت�صاعد على �ل�صعور بالر�حة وت�صاعد على �لعمل.
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لحظ ال�سكل)2-2( المجاور، ثم اأجب عن الأ�سئلة الآتية:
كيــف يوؤّثــر لــون �جلــدر�ن يف �لت�صميــم   -1

�لد�خلي للغرفة؟
هــل يتنا�صب لــون �الأر�صية مع بقيــة �ألو�ن   -2

�الأثاث يف �ل�صكل؟
كيــف مّت توزيع �لظل و�ل�صــوء يف �لت�صميم   -3

�لد�خلي للغرفة؟
هل يعترب توزيع �الأثاث يف �لغرفه متنا�صًبا من    -4

حيث �مل�صاحة؟
ما مركز �ل�صيادة يف �لت�صميم ؟  -5

كيف حتقق �الإيقاع يف �لت�صميم �لد�خلي للغرفة؟  -6

�لمعمارية  باالأمور  و�الإلمام  �لو�عي،  �الإدر�ك  �لم�صّمم  من  �لد�خلي  �لت�صميم  يتطلب 
باالألو�ن  ودر�ية  ��صتخد�مها،  وكيفية  وخ�صائ�صها،  بالمو�د،  و��صعة  ومعرفة  وتفا�صيلها، 
ودرجاتها �لمختلفة وتاأثيرها، كذلك في ح�صن �الختيار �لذي يبنى على ح�س فني وعلم 
وخبرة وتجربة، كما يتطلب �لت�صميم �لد�خلي من �لم�صّمم �الإلمام بكيفّية توزيع �الإ�صاءة، 
وغيرها. و�الإك�ص�صو�ر�ت  و�ل�صتائر،  و�لمعدني،  �لخ�صبي  و�الأثاث  وتن�صيقها،  و�الأزهار 
يجب �أن يّت�صم �لم�صّمم ب�صعة �لخيال، و�لمرونة، و�لمقدرة على �لتجديد و�البتكار، كما 
�إلخ،    ... و�لروماني  �لفرعوني  كالطر�ز  �لمختلفة،  بالطرز  ا  وملمًّ د�ر�ًصا  يكون  �أن  يجب 
�لد�خلي  �لت�صميم  فاإّن عملية  ذكرنا  �لمعا�صرة، وكما  �لحديثة  باالأ�صاليب  �إلمامه  بجانب 
لها،  �لمكّونة  للعنا�صر  �لمنا�صبة  �لحلول  و�لم�صاحات، وو�صع  �لفر�غات  در��صة  تت�صّمن 
كاالأر�صيات، و�لجدر�ن، و�الأ�صقف، و�الإ�صاءة، و�الأثاث، و�لزخارف، و�أعمال �لجب�س، 
�لم�صغول،  �لحديد  و�أعمال  و�الأبو�ب،  �لنو�فذ،  وكذلك  و�الألمنيوم،  �لنجارة  و�أعمال 
و�الأجهزة �ل�صحّية، وما �إلى ذلك، كما وتت�صّمن عملّية �لت�صميم �لد�خلي در��صة لعنا�صر 

�لت�صميم، و�أ�ص�صه، وتطبيقاته و�لتي تعّرفت �إليها  في �لوحدة �الأولى من هذ� �لكتاب. 

�ل�صكل )2-2(: ت�صميم د�خلي حديث.

نـشـاط )1-2(
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اأنواع الت�سميم الداخلي
له ب�صورة �صخ�صية مبا�صرة،  �لم�صتخدمين  يتعامل مع  �لد�خلي كونه  �لت�صميم  �أهمّية  تبرز 
فكل ما يقع عليه ب�صرنا وتلم�صه �أيدينا وت�صمعه �آذ�ننا هوجزء من �لت�صميم �لد�خلي للبيئة 
لة، �أومقعده �لمريح، �أو�إ�صاءته �لمحببة، فعنا�صر  �لمبنية، فمن منا لي�س لديه غرفته �لمف�صّ
�لت�صميم �لد�خلي لها �ت�صال �صخ�صي مبا�صر، ويحاول �لم�صّمم �لد�خلي عن طريقها تلبية 
�الحتياجات �لع�صوية و�لنف�صية لم�صتخدمي �لت�صميم، و يوجد �أنو�ع مختلفة من �لت�صاميم 

�لد�خلية يذكر منها:
�أن  يجب  بل  وحديًثا،  نظيًفا  �لمنزل  يكون  �أن  يكفي  ال  للمنزل:  الداخلي  الت�سميم   

يحتوي على مقّومات جمالية، تتنا�صب و�لمقت�صيات �ل�صحّية و�لنفعية في �آٍن و�حد، 
فالمو�د  �لمنزل.  د�خل  و�لحيوي  و�لمفرح  �لمريح  �لجو  لتوفير  طرق  عّدة  وهناك 
�لزيتية  �أنو�عها، و�الألو�ن  �لجدر�ن، و�الأخ�صاب على  �لمتنّوعة، كالموكيت، وورق 
�لخ�صب،  ��صتعمال  في  �لمتجددة  �الأثاث  وقطع  �لخ�صبية،  و�الأر�صيات  �لز�هية، 
و�لجلد، و�لخيزر�ن، و�لمعدن، و�لن�صيج تهدف �إلى تحقيق هدف �أ�صا�صي يتمّثل في 

تاأمين �لر�حة لالإن�صان باأقّل تكلفة ممكنة، وباأ�صرع وقت ممكن.
          ويعتمد الت�سميم الداخلي للمنزل على عمليتين متّ�سلتين ببع�سهما، هما :

1 .  �لت�صميم �لت�صكيلي �لبنائي: يتعلق بت�صكيل مج�ّصمات في �لفر�غ وو�صع قيا�س متالئم 
�لهند�صية  �لقو�عد  ببع�س  �الإلمام  �إلى  ويحتاج  و�لفر�غ(،  �لكتلة  بين  )�لعالقة  معه 

�لريا�صية، كالر�صم �لهند�صي، ومقيا�س �لر�صم، وح�صابات �لكتلة و�لفر�غ.
2 .  الت�سميم الزخرفي: يعتمد على الخطوط، والألوان، والأ�سكال الم�سافة اإلى اأ�سطح 
�أجز�ء  وتنا�صق  و�لو�صوح،  �لب�صاطة  ومر�عاة  �لبنائي،  جمالها  لتوؤكد  �لمج�ّصمات 

�لعمل ببع�صها �لبع�س، و�ختيار �لمو�د �لمنا�صبة في �لتنفيذ لخدمة �لمو�صوع.
  وقبل �لقيام باأي عمل زخرفي متعلق بالمنزل، ن�صاأل :

 �أ  . ما �لمهّمات �الأ�صا�صية للغرفة في �لمنزل ؟
ما �أن�صب طريقة الختيار قطع �الأثاث وتوزيعها �لتي تن�صجم مع �لمهّمات �الأ�صا�صية للغرفة؟ ب . 

ن �أي منزل من ثالث مناطق تت�صل ببع�صها  بو�صاطة عنا�صر �ت�صال ر�أ�صية و�أفقية   يتكوَّ  

2
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تمّثل اأوجه الن�ساط والعمل المختلفة في المنزل، وهي : 
�لجلو�س، وركن  وتت�صّمن ركن  �لمعي�صة،  في غرفة  وتتمّثل   : اأن�سطة عامة   -

تناول �لطعام، وركن �لقر�ءة، و�آخر لال�صتقبال .
اأن�سطة خا�سة : وتتمّثل في غرفة �لنوم و�لحّمام .  -

مناطق عمل : وتتمّثل في �لمطبخ .  -

د�خل  �لجو�لحيوي  لتوفير   طرق  وهناك  �لمنزل،  في  �لغرف  ��صتخد�مات  تتنّوع   
�لمنزل وخا رجه، وي�صمل �لت�صميم �لد�خلي للمنزل �الآتي :

بكامله،  �لمنزل  ويلّخ�س محتوى  �صاحبه،  �صخ�صية  �لمدخل عن  يف�صح  المدخل:  اأ 

ومن  �أخرى.  غرف  �إلى  ويوؤدي  و�لخارج،  �لد�خل  بين  كممر  �لمدخل  وي�صتعمل 
�الأمور �لو�جب مر�عاتها فيه �الآتي :

��صتعمال  ل  ويف�صّ بجوخا�س،  ويتمّتع  فارًغا،  �لمدخل  و�صط  يكون  �أن  يجب   .  1
�لم�صابيح �ل�صقفية �لتي ت�صمن �إنارة منت�صرة ود�فئة.

�إيجاد م�صاحة كافية لال�صتقبال ب�صكل مريح.  .  2
�إمكانية �لو�صول �إلى زرِّ �لجر�س وهاتف �لباب بي�صر.  .  3

�ختيار باب �لمدخل  ب�صكل فخم؛ الإ�صفاء جومن �لدفء على �أرجاء �لمنزل.  .  4
)�لب�صاطة  �لد�خلي  و�لديكور  �لمدخل  م�صاحة  بين  و�الن�صجام  �لتنا�صق  مر�عاة   . 5

في �لزخرفة، و��صتعمال �الألو�ن �لفاتحة؛ لتوحي بات�صاع �لمكان(.
ل عدم ��صتعمال ورق �لجدر�ن ذي  تطلى �لجدر�ن و�ل�صقف بلون فاتح، ويف�صّ  .  6
الألوان الغامقة؛ لأنه يجعلها تبدواأ�سغر حجًما، والخطوط الأفقية تو�ّسع الجدار 
�.  ويجب تمييز لون �أر�صية  �ل�صيق، و�للون �لغامق لل�صقف يجعله يبدو�أقل علوًّ

�لمدخل باللون و�لنوع عن بقية �أر�صية �لمنزل؛ لتوحي بات�صاع �لمكان. 
�إ�صافة عالقة �لمالب�س،  ت�صتخدم قطع �الأثاث �لخفيفة و�لب�صيطة و�لعملية، مع   .  7

و�صاعة �لحائط، ومجموعة رفوف، وخز�نة �أحذية.
�ختيار �للوحات ذ�ت �الإطار �لب�صيط.  .  8

و�صع �لمر�يا ب�صكل مدرو�س ومنا�صب لحجم �لمدخل وم�صاحته.  .  9
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�ر، ثمَّ ناق�ص ّ
ِ

فك

كيف يوؤّثر �للون في �الإيحاء باّت�صاع �لمدخل ؟  -1
كيف نوّزع قطع �الأثاث ب�صكل متنا�صب مع م�صاحة �لمدخل ؟  -2

ت�صتغل م�صاحة �لمنزل ب�صكل ي�صمن لالأفر�د �ال�صتمتاع و�لر�حة،  غرفة ال�ستقبال:  ب 

ومن �الأمثلة على ذلك دمج غرفة �ال�صتقبال بغرفة �لمعي�صة �أو ف�صلهما �أو تق�صيم غرفة 
�صة  كبيرة، و��صتعمالها كغرفة جلو�س وغرفة ��صتقبال، ومهما كانت �لم�صاحة �لمخ�صّ
ال�صتقبال �لزّو�ر فال بّد من تن�صيقها بطريقة فنية، كما في �ل�صكل )2-3(، ويمكن 

ال�ستر�ساد بالنقاط الآتية عند عمل ديكور لهذه الغرفة:
�لرئي�س  �لمدخل  من  قريبة  تكون  بحيث  لال�صتقبال،  �لمنا�صبة  �لغرفة  �ختيار   .  1

للمنزل و�الأقرب �إلى غرفة �لمعي�صة. 
در��صة حجم �لغرفة قبل �صر�ء �أثاثها.  .  2

معرفة �لحالة �الجتماعية لالأ�صرة، كعدد �الأفر�د، و�لم�صتوى �لمادي و�لنف�صي.   .  3
�لعام  �ل�صكل  ــة  ــص در��  .  4
للمنزل؛ لتحقيق �لوحدة 
�لــ�ــصــكــلــيــة مـــع بــاقــي 
�لغرف من حيث �للون، 

و�ل�صكل.
�لـــتـــوزيـــع �لــمــنــا�ــصــب   .  5
�لغرفة؛   هــذه  لمحتوى 
�لحركة،  �صهولة  لتحقيق 
�لتقريبي  ــر  ــدي ــق ــت و�ل

لل�صيوف، و�لمو�ءمة مع عدد �لكر��صي،  ولتحقيق �لجانب �لجمالي فيها.
ومنا�صد،  زهريات،  من  فيها  �لمكّملة  و�الأدو�ت  �الألو�ن  �ختيار  في  �لب�صاطة   .  6

و�أدو�ت تتفق مع �ل�صكل �لعام.

�ل�صكل )   2-3 ( : غرفة �ال�صتقبال.
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ج� غرفة المعي�سة: يجب مراعاة ال�سروط الآتية لتلبية الحتياجات الأ�سا�سية للفرد في تلك 

�لغرفة :
�ختيار �لمكان �لقريب من �لمطبخ .  .  1

�أفر�د �الأ�صرة عند تناول  �إعد�د �لكر��صي �لمرتفعة ن�صبيًّا؛ الأّنها ت�صلح لجلو�س    .  2
�لطعام، وت�صلح لجلو�س �أفر�د �الأ�صرة مع �صيوفهم .

�ختيار �لكر��صي �لمنا�صبة و�لمغطاة بقما�س يتنا�صب مع �صكل �لقما�س �لموجود   . 3
في �ل�صالة ولونه. 

��صتغالل �لمكان للقر�ءة وم�صاهدة �لتلفاز .  .  4
�إ�صافة �للون �لمنا�صب على �لطاولة، و�لمقاربة للون طاولة �لمعي�صة، و�الهتمام   .  5

بالتر�بط �ل�صكلي.

غرفة النوم: تتمّيز غرف �لنوم �لحديثة، كما في �ل�صكل )2-4 (، بمو�د خفيفة �لوزن  د 

�لز�هية  باالألو�ن  و�لمك�صوة  �لم�صقولة  �لم�صاحات  �أ�صتبدلت  حيث  وب�صيطة،  عملية 
بالفرز�ت �لمعقدة، و�لمنحوتات �لخ�صبية، و�لمر�يا، و�أ�صبحت �صالحة لال�صتعماالت 
�لمتنّوعة، ولم تقت�صر على �لنوم فقط، بل �أُلحق بها �لمكتب و�لمكتبة وز�وية �لمطالعة.  

وينبغي مر�عاة ما ياأتي:

�ر ثمَّ ناق�ص ّ
ِ

فك
ق �لتو�زن في توزيع قطع �الأثاث في غرفة �ال�صتقبال؟ كيف نحقِّ  -1

كيف ت�صتغّل زو�يا غرفة �ال�صتقبال  بتوزيع �لكماليات من �إ�صاءة وتحف فنية ؟  -2

كيف تطبِّق �سروط اإعداد غرفة المعي�سة بحيث تنا�سب م�سغلك المهني وتوؤدي الوظائف النفعية 
و�لجمالية نف�صها؟

ناق�س ذلك مع زمالئك باإ�صر�ف �لمعلم.

نـشـاط )2-2(
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في  منا�صبته  �الأثاث  �ختيار  عند  وير�عى  �لغرفة،  لهذه  �لد�خلي  �لفر�غ  در��صة   .  1
�لحجم و�الرتفاع لم�صاحتها.

�لغرف  �ألو�ن  وبقية  و�لجدر�ن  �ل�صتائر  لون  مع  يتنا�صب  بحيث  �الأثاث  در��صة   .  2
و�لم�صاحات �الأخرى.

مر�عاة �لتكامل �ل�صكلي في نوعية �الأثاث بحيث يتنا�صب و�ل�صكل �لعام لبقية   .  3
�الأثاث في �لغرف و�لم�صاحات �الأخرى ح�صب طر�ز غرفة �لنوم.

عدم �صر�ء �أثاث �لغرفة �إال �إذ� تكامل �ل�صكل �لعام في ذهن �لم�صّمم.  .  4
و�صع ت�صّور عام الأماكن �الأثاث و�الإك�ص�صو�ر�ت �لمر�د ��صتخد�مها في تاأثيث    .  5
هذه �لغرفة، بحيث تتنا�صب مع �لعالقة �ل�صكلية �الأخرى �لمحيطة، وتكون �صاّرة 

ومريحة ونفعية تلبي حاجات �الإن�صان ومتطلباته �ليومية .

 �ل�صكل )   2-4  (:  غرفة نوم حديثة.

غرفة الأطفال: تعّد غرفة �الأطفال ذ�ت م�صاحة ف�صيحة وم�صم�صة وم�صتقلة، وتلحق  ه� 

�لو�لدين  بالذوق و�الأفكار وتفّهم  �الأثاث  �ختيار قطع  نوعية  �الألعاب. وترتبط  بغرفة 
ل تبديل قطع �الأثاث  لتوفير �لجو�لمنا�صب الأطفالهم، كما في �ل�صكل )2-5(. ويف�صّ
وتغييرها وتحويلها �إلى �صكل هند�صي ب�صيط ومتين، و�أن تكون �لرفوف قريبة من متناول 
�أيدي �الأطفال، و�لطاوالت نظيفة ذ�ت �رتفاع منا�صب، و�ختيار �الألو�ن �لمتجان�صة 
�لتي تبرز على خلفية محايدة، ويمكن ��صتعمال ورق �لجدر�ن ذي �لر�صوم �ل�صغيرة 

ل �الألو�ن �الأ�صا�صية. كما يجب مر�عاة �الآتي عند ت�صميمها : و�لفاتح �للون، وتف�صّ
�الأم،  نوم  �لحّمام و�لمطبخ وغرفة  قريبة من  �لطفل بحيث تكون  �ختيار غرفة   .  1

وبعيدة عن غرفة �لمعي�صة و�ال�صتقبال.
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لهذه  �لد�خلي  �لفر�غ  در��صـــــة   .  2
ر�صوم  ذ�ت  �صتائر  وو�صع  �لغرفة، 
حيث  باالأطفال،  وخا�صة  ناعمة 
�لمنا�صبة  و�لر�صـوم  �ل�صــور  تعّلق 
عمر  ــاة  ــر�ع وم �لــجــدر�ن،  على 
�الأطفال وحاجاتهم ورغباتهم فيها، 
و�أن تكــــون �لم�صــــاحة منا�صـــبة 
وت�صتوعب  وو��صـــــــعة،  للطـفــل 
�إمكانية �لتاأثيث من �صرير، وبجانبه 
لو�صع  به،  خا�صة  ومكتبة  خز�نة، 

�ألعابه ويبقى حّيز للعب .
�أوت�صمح بمرور  �أاّل تكون فتحات �ل�صبابيك منخف�صة عن قامة �لطفل،  ير�عى   .  3

تيار هو�ئي مع �لتاأكيد على وجود حماية لغرف �الأطفال.

�لمخ�ص�س  �لوقت  �أ�صبح  المطبخ:  و 

�لمطبخ  في  �لبيت  �صيدة  تق�صيه  �لذي 
�لعملي  �لترتيب  بف�صل  مخت�صًر� 
 ،)  6-2  ( �ل�صكل  في  كما  للمطبخ، 
ــالأدو�ت  ل مكان  تخ�صي�س  ويجب 
متينة  و�الأجــهــزة  �لغبار،  عن  بعيدة 
منا�صبة  و�الإ�ــصــاءة  �لتنظيف،  و�صهلة 
للعمل  �صة  �لمخ�صّ للم�صاحات 

فّكر ثمَّ ناق�ص
ح �الختالف بين غرفة �الأطفال وغرفة �لمعي�صة من حيث : و�صّ
1- ��صتعمال �الألو�ن في طالء �لجدر�ن و�ختيار لون �ل�صتائر. 

2- توزيع �الأثاث في �لغرفة.
3- ترتيب مر�فق كّل غرفة بحيث تحافظ على �ل�صالمة �لعامة.

 �ل�صكل )   2-5  (: غرفة �أطفال. 

�ل�صكل )  2-6  (: ت�صميم د�خلي للمطبخ.
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و�لتهوية �لجيدة. كما يجب مر�عاة �الآتي:
�الإيحاء باالت�صاع للمكان؛ ليحقق �لر�حة �لنف�صية، وحرية �لحركة لربة �لمنزل .  .  1

يجب مر�عاة �لفر�غ �لمخ�ص�س الأجهزة �لطبخ قبل �صر�ئها.  .  2
تحقيق تهوية و�إ�صاءة منا�صبتين.   .  3

تحقيق �الن�صجام �للوني مع �ألو�ن �لمنزل �لرئي�صة.  .  4
يمكن �إ�صافة طاولة  لل�صفرة  �إذ� كانت م�صاحة �لمطبخ كبيرة.  .  5

تر�عي �لب�صاطة في تحقيق �لتكامل �ل�صكلي جماليًّا ونفعيًّا.  .  6
باالإ�صافة  و�الأدو�ت  �لخز�ئن  بع�س  �إ�صافة  فيمكن  �لم�صاحة،  ��صتغالل  تر�عي   .  7

لل�صيدلية و�لمر�آة. 

�ر ثّم ناق�ص ّ
ِ

فك
�لمطبخ  �الأثاث في  ترّتب قطع  كيف 
الأفر�د  �لعامة  �ل�صالمة  ي�صمن  ب�صكل 

�الأ�صرة؟

ق�سية للبحث والمناق�سة
�بحث  �لبحث،  محّركات  با�صتعمال 
�أخرى للت�صاميم �لد�خلية،  �أنو�ع  عن 
�عر�صها،  ثم  عنها،  �صوًر�  و�جمع 
وناق�صها مع زمالئك باإ�صر�ف �لمعلم.

توزيع الأ�سكال في الت�سميم الداخلي
�صبق وتعّرفت �أّن �لت�صميم �لد�خلي فن �لتعامل مع �لفر�غات �لد�خلية الإيجاد �لجو�لمنا�صب 
للفر�غ، وتحقيق �لر�حة �لنف�صية عن طريق توزيع عنـــــا�صر �لت�صميم �لد�خلي وتوظيفها، 
و�لفــــر�غ،  و�ل�صكل،  و�ل�صوء،  و�الأثاث،  �لجــدر�ن،  وورق  �للـــون،  ت�صمل   و�لتي 

و�لمو�د و�الأعمال �لت�صكيلية، ومــا �إلى ذلك. 
لالأ�صكال  توزيعه  عند  عنها  يبحث  عّدة  �أهد�ف  تحقيق  �إلى  �لد�خلي  �لم�صّمم  ي�صعى 

و�لعنا�صر د�خل �لت�صميم، ومنها على �صبيل �لمثال:
�ال�صتفادة �لجمالية من �لمخطط �الإن�صائي الإ�صافة لم�صات جمالية عليه. اأ 

�أخرى؛  فر�غات  مع  ب�صريًّا  لت�صترك  �لمغلقة  �لم�صاحات  عن  �لم�صتطاع  قدر  �لبعد  ب 

الإ�صفاء �الت�صاع �لحقيقي لم�صاحة �لبناء.

3
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ح ما ياأتي: لحظ ال�سكل المجاور )  2-7  (، ثم و�سّ
�ختيار �الألو�ن وتوزيعها في �لت�صميم.  -1

�لتاأثير �لنف�صي لالألو�ن في �لم�صاهد.  -2
�أبعادها،  حيث  من  �الأثــاث  قطع  توزيع   -3
م�صاحة  مع  ومنا�صبتها  غر�صها  وتحقيق 

�لغرفة.
درجة منا�صبة �الإ�صاءة للت�صميم.  -4

�ختيار �ل�صور و�للوحات لتزيين �لغرفة، ومنا�صبتها لم�صاحة �لجدر�ن وجمالية �لت�صميم �لد�خلي.  -5
�ل�صكل ) 2-7 (: توزيع عنا�صر �لت�صميم �لد�خلي.

كالممر�ت،  �لمعماري،  �لمخطط  في  مو�طنها  بع�س  في  �لهدر  عن  �لبعد  محاولة  ج� 

و�لمد�خل، ومو�قع �لتوزيع؛ الأنها م�صاحات تتطلب ديكور�ت خا�صة �أو�صبه ذلك.
در��صة �الأبو�ب و�ل�صبابيك م�صاحة وعدًد� لتوفير �ال�صتفادة �لكاملة منها. د 

�لتنا�صق �لعام بين �لفر�غ ووظيفته. ه� 

در��صة �لمطبخ �لرئي�س من حيث �الأد�ء �لوظيفي ب�صكل �صليم، وكذلك در��صة �لمر�فق  و 

�لتابعة له.
در��صة �لمدخل ب�صكل يرفع قدرته على دوره في �ال�صتقبال. ز 

�إيجاد �أكثر من م�صتوى جمالي ووظيفي في بع�س �لفر�غات. ح 

نـشـاط )3-2(
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لحظ ال�سكل ) 2-8 (،  ثم اأجب عّما ياأتي:

�لت�صميم  في  �لقوة  جو�نب  تكمن  �أين   -1
�لمجاور؟

ما مدى �التز�ن في توزيع قطع �الأثاث؟  -2
�للوحات  هل هناك �ن�صجام بين توزيع   -3

و�الأثاث في �لت�صميم؟
هل روعي �الن�صجام بين لون �لجدر�ن   -4

ونوع �لقما�س �لم�صتخدم في �الأثاث؟
كيف تّم تحقيق �ل�صيادة في �لت�صميم؟  -5

ما مدى منا�صبة توزيع �لمعتم و�لم�صيء في �لت�صميم �لد�خلي؟  -6
ما مدى �ال�صتفادة من �لت�صميم �لمجاور في ترتيب م�صغلك؟  -7

نـ�شـاط )4-2(

�ل�صكل ) 2-8 (: توزيع عنا�صر �لت�صميم في غرفة جلو�س.
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عّرف �لت�صميم �لد�خلي.

ح تاأثير توزيع �لكماليات )�للوحات �لفنية، و�لتحف ( و�الإ�صاءة في �ت�صاع مدخل  و�صّ

�لمنزل.

�ألو�ن   �لمعي�صة من حيث: توزيع �الإ�صاءة، و�ختيار  بين غرفة �ال�صتقبال وغرفة  قارن 
�لجدر�ن، وتوزيع �الأثاث في م�صاحة كّل منهما .

�ر�صم ت�صميًما د�خليًّا تبيِّن فيه كيفّية توزيع �الأثاث في م�صغلك �لمهني. 

الأ�سئ����ل���ة

1

2

3

4
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ثانًيا الت�صميم اجلرافيكي

�رتبطت كلمة جر�فيك �أو�لت�صميم �لجر�فيكي في وقتنا �لحا�صر باالإعالنات �لتجارية، فلكي 
�أن نتعّرف �لمنتج �لذي نعلن عنه من حيث طبيعة هذ� �لمنتج، ومن  ن�صّمم منتًجا مرئًيا )يجب 
في مجاالت  منه  �ال�صتفادة  �لجر�فيكي، وكيفية  �لت�صميم  �إذن  فلنتعّرف  �لمتلقي(،  طبيعة  حيث 

�القت�صاد �لمنزلي.

مفهوم الت�سميم الجرافيكي
ز على  ي�صير م�صطلح �لت�صميم �لجر�فيكي �إلى عدد من �لتخ�ص�صات �لفنية و�لمهنية �لتي تركِّ
�الت�صاالت �لمرئية وطرق عر�صهــا. ومن م�صتخدمي �لجر�فيك، نجد كال من �لمجالت، 
و�الإعالنات، ومنتجات �لتعبئة و�لتغليف، فعلى �صبيل �لمثال، قد ت�صمل مجموعة �لمنتجات 
ا منّظًمــا، وبع�س عنا�صر �لت�صميم �ل�صرفــة، مثل: �الأ�صكال  �صعــاًر� �أوعمــاًل فنيًّا �آخر، ون�صًّ
و�الألو�ن �لتي من �صاأنها �صياغة �لمنتج في قالب و�حد. ويعّد �لتكوين و�حًد� من �أهّم �صمات 

ت�صميم �لجر�فيك وبخا�صة عند ��صتخد�م �لمو�د م�صبقة �لتح�صير �أو�لعنا�صر �لمتنّوعة.
ومن  �لفنية،  �لخطـط  �إلى  من عالمات طريق  �لمعرفة،  نقل  �لجر�فيك  ت�صميم  ويعزز  هذ� 
�إمكانية �لقر�ءة من خالل تح�صين �لعر�س  �إلى �الأدلة �لمرجعية، وتتعزز  �لمفكرة �لد�خلية 
�لمرئي للن�س. يبّين �ل�صكل )2-9 ( بع�س ت�صاميم �لجر�فيك للداللة على �لكثير من �الأ�صياء.

 وقــد تدخلــت �لتكنولوجيــا 
�الإبد�عيــة  �لمقــدرة  بزيــادة 
و�البتكاريــة لــدى م�صّممــي 
�لجر�فيك، كما يعّد �لحا�صوب 
�أد�ة ال غنــى عنها فــي �صناعة 
�لت�صميــم �لجر�فيكــي، وهــو 
كما ير�ه �لكثيــرون »فن ر�صم 
متطــّور«؛ حيــث �النتقال من 

1

�ل�صكل )2-9(: ت�صاميم جر�فيكية مختلفة.
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��صتخــد�م �لفر�صاة و�الألو�ن �إلــى ��صتخد�م �أجهزة وتقنيات حديثة توفــر لنا �لوقت و�لمال 
و�لجهــد، وتعطينا نتائــج �إبد�عية باهرة.�إال �أننا �آثرنا �لحديث فــي هذه �لوحدة عن �لطرق 
�لتقليديــة للت�صميم �لجر�فيكي؛ الأهمّيتها، و�إمكانية ��صتخد�مها و�الإفادة منها في مجاالت 

�القت�صاد �لمنزلي  .
ح�صب  كل  �لجر�فيكية  �لت�صاميم  ب�صــناعة  �لخا�صـــة  و�لمـــــــو�د  �الأدو�ت  تـتـعـّدد 
�لحاجة، و�لغر�س �لذي �صــــّمم من �أجـله، كمــا �أنهـا تخــتلف تـبـًعا لنـوعه، طباعة كان 
بالتفريغ  �لطباعة  �أدو�ت  عن  تختلف  مثاًل  �للينوليوم  طباعة  �أدو�ت  �إّن  حيث  �صباغة،  �أم 
�أو�لعزل(.  بالمنع  )�ل�صباغة  بال�صمع  �ل�صباغة  �أدو�ت  عن  وتختلف كالهما  )باال�صتن�صل( 

و�صيتّم ذكر �لمو�د �لخا�صة بكل نوع عند �إجر�ء �لتمارين �لخا�صة.

اأنواع الت�سميم الجرافيكي

من �أنو�ع �لت�صميم �لجر�فيكي )�لطباعة �ليدوية و�ل�صباغه �ليدوية( :  
الطباعة اليدوية: تعود �أهمّية �لطباعة في ع�صرنا �لحا�صر �إلى قدرتها على �إنتاج ن�صخ  اأ 

متعّددة للقالب �لطباعي �لو�حد، كما �أن �لطباعة لم تكن وليدة �لحا�صر، و�إنما عرفت 
�الأدبي،  تر�ثه  ت�صجيل  �إلى  �الإن�صان  توّجه  حيث  �ل�صابقة،  و�لح�صار�ت  �لع�صور  في 
و�الجتماعي و�لثقافي، ون�صره؛ ليطلع عليه �لب�صر في بقاع �الأر�س كّلها، وقد �هتدى 

الأن تكون �لطباعة هي تلك �لو�صيلة.
وتق�سم الطباعة اليدوية اإلى طباعة )اللينوليوم والطباعة بالتفريغ(:

�لمادة  للحفر و�لطباعة، والإمكانيات هذه  ماّدة خا�صة  �للينوليوم   : اللينوليوم  طباعة 
و�ل�صكل،  و�لخط،  و�لظل،  كالملم�س،  �لفنية،  �لعنا�صر  من  �لكثير  �إبر�ز  في  �لكبيرة 
و�للون فقد ��صتخدمها عدد من �لفنانين، مثل: بر�ك، وبيكا�صو، وجو�ن ميرو، وتعّد 
�صطح ذي  على  وتعتمد  �لقالب،  ذ�ت  �لمبا�صرة  �لطرق  من  و�حدة  �للينوليوم  طباعة 
م�صتويين، يكون �ل�صطح �لبارز فيها م�صتويًا لكنه مختلف �لتاأثير�ت، ويمكن تحريك 
�للينوليوم في �التجاهات كّلها بحيث ت�صتطيع �لح�صول من �لوحدة �لو�حدة  قالب 

2
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�أفقي  د�ئري  تكر�ر  مثل:  �أ�صاليبه،  بمختلف  �لتكر�ر  طريق  عن  جديدة  �أ�صكال  على 
ور�أ�صي وغيره.

المواد والأدوات الخا�سة بطباعة اللينوليوم:
�لدقيقة  �لنتائج  على  للح�صول   � جدًّ مهّمة  �للينوليوم  بطباعة  �لخا�صة  �الأدو�ت  تعّد 

وباأقّل جهد ممكن، ومن هذه �لمو�د و�الأدو�ت �الآتي : 
�للينوليوم: �ألو�ح ذ�ت �صطح ناعم، و�صطح خلفي مل�صق عليه قطعة خي�س، كما   -

في �ل�صكل )10-2(.

�للينوليوم بو�صاطة �لرول، ويكون  �لحبر: مادة دهنية معجونية تن�صر على قطعة   -
�لحبر د�خل �أنابيب بال�صتيكية �أوعلب معدنية.

كرتون �أو ورق �لطباعة: كرتون �أو ورق م�صقول ناعم تتم عليه �لعملية �لنهائية.  -
ورق الكربون: ي�ستعمل لنقل الخطوط الرئي�سة للر�سم المراد حفره على قطعة اللينوليوم.  -
�لمحّدبة،  منها:  عديدة،  وباأ�صكال  حادة  روؤو�س  ذ�ت  مقاب�س  �لحفر:  �أدو�ت   -
على  مقطعها  �لتي  �لروؤو�س  ذ�ت  و�أهّمها  و�لمعقوفة،  و�لم�صتقيمة،  و�لمقّعرة، 

�صكل )V( و�صكل )U(، كما في �ل�صكل )2-11/ �أ (.
�لرول: �أد�ة �أ�صطو�نية �ل�صكل يتو�ّصطها �صلك معدني قوي، تكون هذه �الأ�صطو�نة   -
مثل �لعجلة �لتي �صتمرر فوق �لحبر، ومن ثم فوق قطعة �للينوليوم، كما في �ل�صكل 

)2-11/ب(.

�ل�صكل )2-10 (: قطع �للينوليوم.
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لوح  بينهما  يمّر  �أ�صطو�نتين  من  وهومكّون  �للينوليوم،  لطباعة  �آلة  �لمكب�س:   -
خ�صبي تو�صع فوقه قطعة �للينوليوم �لمحّبرة، وعليها ورقة �لطباعة، حيث تمّرر 
بين  �الأ�صطو�نتين؛ للح�صول على ن�صخة من �لعمــل، كما في �ل�صكل )12-2(.     
قر�س �لطباعة: قر�س د�ئري له مقب�س من �الأعلى، و�صطحه �ل�صفلي مثّبت عليه   -
قما�س ناعم، ويمّرر هذ� �لقر�س ب�صغطه فوق كرتون �لطباعة �لمثّبت فوق �ل�صكل 

�لمحفور �لمحّبر .
�لحبر  يو�صع  ناعًما،  يكون  بحيث  �أوزجاجي،  معدني  لوح  �أي  �لتحبير:  لوحة   -
عليه، ثم يدحرج �لرول فوق �لحبر؛ لين�صر �لحبر على �أجز�ء �لرول كّلها بت�صاٍو .

�ل�صكل )2-12(: مكب�س �لطباعة .

�ل�صكل )2-11/ب(: رول �لطباعة. �ل�صكل )2-11/ �أ (: �أدو�ت �لحفر باللينوليوم.
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ي�صلح  باللينوليوم،  �لطباعة  باأ�صلوب  ونّفذه  �لنبطي،  �لفن  من  ت�صتوحيه  زخرفيًّا  ت�صميًما  �عمل  
ل�صر��صف ت�صتعملها في مجال تخ�ص�صك، و�عر�صه �أمام زمالئك. 

نـشـاط )5-2(

�لمفّرغة  �لزخارف  على   ) باال�صتن�صل   ( بالتفريغ  �لطباعة  تقوم  بالتفريغ:  الطباعة   
�لغر�س  الأن  يت�صربه؛  وال  �لم�صتخدم،  �للون  منه  ينفذ  بحيث  مقوى  ورق  على 
با�صتثناء  �لقما�س  �أجـــز�ء  باقي  عــن  �لــلــون  هــوعــزل  �لـــورق  هــذ�  ��صتعمال  مــن 
�أّمــا  بتلوينها،  يرغب  ال  �لتي  �الأمــاكــن  تغّطى  ولهذ�  فقط،  �لمفرغة  �الأمــاكــن 
�لمختلفة. و�ل�صبغات  باالألو�ن  تطبع  �لتي  �لت�صميمات  فهي  تفّرغ  �لتي   �الأماكن 
وتمتاز طريقة �لطباعة بالتفريغ ) باال�صتن�صل ( بال�صهولة و�لي�صر وقلة �لتكلفة و�لجهد. 
للمو�د  وفًقا  منها  تنفيذ كّل  تتباين طرق  باال�صتن�صل  للطباعة  متنّوعة  �أ�صاليب  وتوجد 

و�الأدو�ت �لم�صتخدمة، كما ال يتطلب تنفيذها وجود حّيز مكاني كبير. 
ومن �أ�صاليب طباعة �لتفريغ ) باال�صتن�صل ( وتقنّياتها:

�لطباعة بلون و�حد: ويتّم فيها تفريغ �لت�صميم �لمر�د تلوينه على �لقما�س بتكر�ره،   .1   
�لقما�س  �أر�صية  بلون  �الأ�صكال  وتظهر  تلوينها،  �لمر�د  �لقما�س  �أر�صية  فتظهر 

�الأ�صا�صية دون تلوين.
وفيها  مقوى،  ورق  على  �لت�صميم  تفريغ  بها  يق�صد  �الألــو�ن:  متعّددة  �لطباعة   .2
خلطها  دون  عّدة  باألو�ن  )�الإ�صتمبة(  �لقالب  على  �لمفّرغة  �الأ�صكال  تلوين  يتّم 

�أو�إحد�ث تد�خل �الألو�ن مًعا.
من  عدد  على  طباعته  �لمر�د  �لت�صميم  تفريغ  فيها  يتّم  �الألــو�ن:  بف�صل  �لطباعة   .3
�لقو�لب ) �الإ�صتمبات ( بعدد �ألو�ن �لت�صميم، حيث يتّم تفريغ كّل لون من �ألو�ن 
بطبع  �لقما�س  على  كاماًل  �لت�صميم  على  �لح�صول  ويتّم  �إ�صتمبة،  على  �لت�صميم 
ا، وفي �لمكان �لمخ�ص�س  �لقو�لب ) �الإ�صتمبات ( جميعها مكملة بع�صها بع�صً
لها في �لت�صميم مع مر�عاة عدم �إحد�ث تركيبات للقو�لب ) �الإ�صتمبات (، مما 

ينتج عنه ترك فر�غات بينها ويوؤدي بالتالي �إلى عيوب غير م�صتحبة.
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طي  خالل  من  �ل�صكل  على  فيها  �لح�صول  يتّم  �لطي:  بطريقة  �لمفرغة  �لطباعة   .4
في  به  �ال�صتعانة  يمكن  متماثل  �صكل  على  و�لح�صول  لتفريغه  ه؛  وق�صّ �لورق 

�لطباعة على �الأقم�صة بلون و�حد �أوباألو�ن عّدة. 
�ل�صغيرة  �لوحد�ت  ��صتخد�م  �إمكانية  فيها  يّت�صح  �لمفرغة:  �ل�صغيرة  �لطباعة   .5
تّم  ما  في  �لمالحظ  ومن  و�لتلوين،  �لتوزيع  وفي  �لتفريغ  في  عالية  ومهارة  بدّقة 
�لوحد�ت  تفريغ  على  للح�صول  ومختلفة  متنّوعة  وطرق  �أ�صاليب  من  عر�صه 
باتباع �أ�صلوبين �أ�صا�صيين؛ الإحد�ث �لتاأثير�ت �لطباعية �لمر�د �لح�صول عليها من 
خالل ال�ستن�سل. اإما للطباعة داخل الوحدات المفرغة، وذلك بدًءا من الخطوط 
�لخارجية �لمحّددة للوحد�ت �إلى �تجاه مركز �لوحدة، وغالًبا ما ت�صتخدم هذه 
�لطريقة في �لم�صاحات �ل�صيقة من �لوحد�ت، �أوبو�صع �لوحد�ت على �ل�صطح 
�لمر�د طباعته و�لطباعة حولها بدًء� بالخط �لمحيط بالوحدة في �تجاه خارجي، 

وغالًبا ما ت�صتخدم هذه �لطريقة في �لم�صاحات �الأكثر �ت�صاًعا.
المواد والأدوات الم�ستعملة في الطباعة بالتفريغ:

�لعمل  نوع  منها  كّل  ينا�صب  متعّددة،  و�أدو�ت  مو�د  بالتفريغ  �لطباعة   في  ت�صتعمل 
�لورق،  على  �لطباعة  حبر  عن  يختلف  �الأقم�صة  على  �لطباعة  فحبر  تنفيذه،  �لمر�د 
وهكذ� �إلى باقي �لمو�د، للح�صول على �لنتائج �لدقيقة وباأقل جهد ممكن. ومن �أهّم 

�لمو�د و�الأدو�ت: 

حبر �لطباعة �لمائي: يحّل هذ� �لنوع بالماء،  وي�صتعمل في طباعة مختلف �أنو�ع   - 
�لورق و�لكرتون، ويتو�فر بعبو�ت متنّوعة، كما  في �ل�صكل )13-2( .

�ل�صكل )2-13 ( : حبر �لطباعة �لمائي.
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حبر �لطباعة �لزيتي: يحل هذ� �لنوع بالمادة �لبترولية، كالتنر، و�لتربنتين، و�لنفط،   -
وي�صتعمل في �لطباعة على �لبال�صتيك، و�ل�صطوح �لمعدنية، و�لزجاج، و�لجلود،  

و�لخ�صب، وغيره .
�الأقم�صة  طباعة  في  وي�صتعمل  بالماء،  �لنوع  هذ�  يحّل   : �الأقم�صة  طباعة  حبر   -
كالمالب�س و�ل�صتائر، وهومن �لحبر �لثابت وال يتاأثر بالغ�صيل، وبخا�صه بعد �أن 

يجف على قطعة �لقما�س، ويكوى بو�صاطة �لمكو�ة .
�ألو�ح �لتحبير : �ألو�ح زجاجية، �أومعدنية، �أوبال�صتيكية  يب�صط عليها حبر �لطباعة،   - 

وت�ساعد اللوحة على التقاط الفرا�سي لكمية الحبر المنا�سبة .
فر��صي �لطباعة )�لمدق(: ت�صتعمل �لفر��صي �لد�ئرية �لخ�صنة في �لطباعة بالتفريغ،   -
�لفر�صاة، كما في  �لرقم ز�د حجم  ز�د  تدّل على حجمها، فكّلما  �أرقاًما  وتحمل 
�ل�صكل )2-14(، وتتمّثل طريقة ��صتعمالها باأخذ �لحبر بو�صاطة �لفر�صاة عن �صطح 
لوحة �لحبر، و�ل�صرب بر�أ�س �لفر�صاة على ورقة جانبية، للتاأّكد من �أّن كّمية �لحبر 

�لتي �لتقطتها �لفر�صاة منا�صبة .

اأدوات التفريغ :ت�ستعمل اأدوات التفريغ، كالم�سرط والمق�س  لتفريغ الأ�سكال   -
�لمر�صومة على �لكرتون .

ورق �ال�صتان�صل : ورق �صفاف بال�صتيكي �لقو�م م�صقول بمادة �صمعية للحيلولة   -

�ل�صكل )2-14 ( : فر��صي  �لطباعة.
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دون �مت�صا�صه لالأحبار �أو�الألو�ن �لمائية، وي�صتعمل للطباعة بالتفريغ، وهو�أ�صبه 
�صكل  على  �إما  ويباع  �لم�صت�صفيات،  في  �الإ�صعـــاعي  �لت�صوير  بورق  يكون  ما 
كالورق  م�صابهه،  مو�د  ��صتعمال  ويمكن  لال�صتعمال،   �أومجّهزة  فارغة  �ألو�ح 

�لمقّوى �لم�صقول )جال�صيه (، �أو�لكرتون �لم�صقول .
�ألو�ن �لت�صوير �لمائي : ت�صتعمل في �لطباعة بالتفريغ �ألو�ن متعّددة، �أهّمها : �ألو�ن   -
�لجو��س )وهي �ألو�ن مائية غير �صفافة (، و�ألو�ن �لبودرة )مائية �صفافة على �صكل 

م�صحوق (، و�ألو�ن �الأكرليك )  مائية غير �صفافة (. 
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�عمل ت�صميًما زخرفيًّا، ي�صتعمل لزخرفة �ل�صتائر، ونّفذه باأ�صلوب �لطباعة بالتفريغ. ثّم ناق�س �لت�صميم 
مع زمالئك وباإ�صر�ف معلمك. 

ال�سباغة اليدوية : لي�س هناك تحديد دقيق للتاريخ �لذي �هتدى فيه �الإن�صان �إلى عملية  ب 

ولّون جلود  تقليدها  على  فعمل  �لطبيعة،  بجمال  ن�صاأته  منذ  �فتتن  �أنه  غير  �ل�صباغة، 
�لحيو�نات و�لمو�د �لتي كان يّتخذ منها ملب�ًصا بدعكها بالثمار �لملّونة، ثم �كت�صف  
تعطي  و�لتي  �لب�صل،  وق�صر  �لكركم،  مثل  �لنباتات،  بع�س  في  �لموجودة  �الأ�صباغ 
�للون �الأ�صفر وم�صتقاته، وق�صر �لرمان، وخ�صب �لبر�زيل، وهي تعطي �للون �الأحمر 
�لتركيبية  �ل�صبغات  �كت�صفت  ثم  �لطبيعية،  �الأ�صباغ  من  ذلك  �إلى  وما  وم�صتقاته، 
و�لكيميـائية، وتال ذلك �كت�صافات كثيرة في عالم �الأ�صباغ �إلى يومنا هذ�، و��صتخدمت 

�الأ�صباغ على �ختالف �أنو�عها في تزيين �لمن�صوجات و�الأقم�صة وزخرفتها .

وتق�سم ال�سباغة اليدوية اإلى )ال�سباغة بال�سمع وال�سباغة بالربط(:
�ل�صباغة بال�صمع: ظهرت طريقة �ل�صباغة �لمعروفة بالباتيك في جزيرة جاوة وبالد   .1
القت  حيث  �لعالم،  دول  معظم  �إلى  منها  و�نتقلت  و�ل�صين،  و�أندوني�صيا  �لهند 
)�لباتيك(  �ليدوية  �ل�صباغة  طريقة  بين  ت�صابه  ويوجد  هناك،  و��صتح�صاًنا  �إعجاًبا 
و�ل�صباغة �الآلية �لمعروفة بطريقة �لطباعة بالمنع. وتنق�صم هذه �لطريقة �إلى ق�صمين، 
هما: �لباتيك بال�صمع، و�لباتيك بالربط، و�لطريقتان هما �صباغة بالمنع؛ �أي عزل 
�لقما�س  من  جزء  �أوبربط  بال�صمع  �إما  �ل�صبغات  �مت�صا�س  عن  �لن�صيج  من  جزء 
بالخيط. في هذه �لطريقة، يجب �أواًل عمل ت�صميم على �لقما�س، وتحديد �أماكن 
توزيع �الألو�ن، ثم عمل خليط من �صمع �لع�صل و�لبر�فين، وملئه باأجز�ء �لت�صميم 
و�الأر�صية �لتي لن تتعّر�س للطباعة، ثم يترك �لقما�س ليجف، كما يجب �أن تكون 
ال�سبغات الم�ستعملة فيه باردة حتى ل توؤثر في ال�سمع، وي�سترط اأن يكون القما�س 
يغمر  ثم  �ل�صباغة،  قبل  جيًد�  �لقما�س  يغ�صل  لذلك  �لن�صوية،  �لمو�د  من  خالًيا 
للت�صخين  بتعري�صه  �ل�صمع وذلك  يز�ل  �ل�صباغة، وبعد جفافه  �لقما�س في حّمام 

نـشـاط )6-2(
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و�حد.  لون  من  �أكثر  �لمطلوب  كان  �إذ�  �لعملية  هذه  تكر�ر  ويمكن  �أو�لبنزين، 
في بع�س �الأحيان قد يتعّر�س �ل�صمع في �لخطو�ت �الأخيرة للت�صقق مّما ي�صمح 
متعّدد  ت�صميًما  بذلك  في�صبح  �لم�صبوغة،  �الأجز�ء  على  لل�صبغة  جزئي  باختر�ق 

�الألو�ن معطًيا �ل�صكل �لممّيز لل�صباغة بالباتيك.

المواد والأدوات الم�ستخدمة في ال�سباغة بال�سمع:
هناك مجموعة من �الأدو�ت و�لمو�د �ل�صرورية في �ل�صباغة بال�صمع، ومن �أهّمها :

�صمع �لبار�فين : �صمع ��صطناعي من �لنفط، ين�صهر بحر�رة ما بين )60-40( ،   -  
وهي �أقل من درجة غليان �لماء، وهومتو�فر ورخي�س �ل�صعر، ويتجّمد ب�صرعة .

�الإطار �لخ�صبي : برو�ز خ�صبي ب�صيط، يمكن �أن تكون زو�ياه مثّبتة �أومتحّركة،   -
ي�صتعمل ل�صّد �لقما�س عليه �أثناء عملية �ل�صباغة بال�صمع .

مو�د �لتثبيت : مو�د كيميائّية تخلط مع مزيج مادة �ل�صباغة لتثبيتها .  -

�لمثّبتات  عليها  وتزد�د  �لفاتر،  بالماء  تحّل  تجارية  �أ�صباغ   : �لباردة  �الأ�صباغ   - 
�لمطلوبة لت�صبح جاهزة ل�صبغ �الأقم�صة، بو�صعها في �لمحلول لمّدة ال تقل عن 

ن�صف �صاعة ح�صب درجة �للون �لمطلوبة .
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ول�صباغة �لقما�س بطريقة بالربط،   
من  خالًيا  �لقما�س  يكون  �أن  البّد 
�لماء  في  بنقعه  �لن�صوية  �لمو�د 
ثم  �صبق،  كما  وغ�صله  و�ل�صابون 
وغير  رطب  وهو  عليه  �لطباعة 
عملية  �إتمام  .بعد  تماًما  مجفف 
ليجف،  �لقما�س  يترك  �لطباعة، 
تاأثير�ت  فتظهر  �الأربطة  تحّل  ثم 
�إذ  �لح�صبان،  في  تكن  لم  جميلة 

د �أماكن �الأحزمة و�الأربطة، كما تظهر  تظهر �أماكن مختلفة �لتعاريج بي�صاء تحدِّ
�ألو�ن م�صتقة جميلة ن�صاأت من ت�صّرب �ألو�ن �ل�صبغات المتز�جها مع بع�صها .

�ل�صكل ) 2-15 (: �لتاأثير�ت �لفنية لل�صباغة بالربط .

درا�سة حالة
��صترت منى قطعة من �لقما�س فاتحة �للون بقيا�س )2م ×1م (  بغية ��صتخد�مها كغطاء لطاولة 
�لطعام، و�أثناء تقديم �لطعام، �ن�صكب عليها كوب من �صر�ب �لرمان، فحاولت غ�صلها �إال 
�أن �لبقعة لم تختفي تماًما مع �أنها ��صتخدمت م�صاحيق ذ�ت جودة ففكّرت في رميها و�صر�ء 
�أخرى، �إال �أّن �صديقتها �أ�صارت عليها بتغطية �لبقعة بطريقة فنّية فو�فقتها، لكنها ظلت حائرة 
تفكر في �لطريقة �لتي تمنحها نتيجة جيدة وتخفي �لعيب �لذي �أ�صاب �لقطعة بل ويعطيها 

قيمة فنّية وجمالية .

بعد در��صتك للحالة، �أجب عن �الأ�صئلة �الآتية : 
ما �لخطاأ �لذي �رتكبته منى في معالجة �لبقعة في قطعة �لقما�س ؟  -  1

ما موقفك من �قتر�ح �ل�صديقة عليها ؟  -  2
�قترح على منى حالًّ �صهاًل يكفل لها ما تريد من خالل در��صتك �ل�صابقة الأنو�ع ت�صميم   -  3

�لجر�فيك )�لطباعة، و�ل�صباغة �ليدوية(.
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نه بمو�د لونية متعّددة :    �ر�صم باأ�صلوبك �لخا�س  �أحد �لمو�صوعات �الآتية، ثمَّ لوِّ
منظر غروب �ل�صم�س   -  1

�لطفولة   -  2
�لبيئة �لبحرية في �لعقبة   -  3

�صاحة مدر�صتي وحديقتها نظيفتان .  -  4
�عر�س �لر�صوم على زمالئك، ثم ناق�صها باإ�صر�ف معلمك. 

نـشـاط )8-2(
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عّرف ما ياأتي :
�أ   - �لت�صميم �لجر�فيكي                             ب-  �ل�صباغة بال�صمع
جـ- �لطباعة متعّددة �الألو�ن                          د -  �لطباعة �ليدوية .

�ذكر ثالثة من �أ�صاليب تقنيات �لطباعة بالتفريغ.  
تق�صم �ل�صباغة �ليدوية �إلى ق�صمين، �ذكرهما. 

ت�صلح  �ليدوية  �أو�ل�صباغة  �لطباعة  في  ��صتخد�مها  يمكن  �لتي  �لت�صاميم  بع�س  �ر�صم 
لعمل �صر��صف  .

ما وظيفة �لمو�د و�الأدو�ت �الآتية :
�ال�صتن�صل،  وورق  �لطباعة،  وحبر  و�لمدق،  �لباردة،  و�الأ�صباغ   ، �لطباعة  قر�س 

ومكب�س �لطباعة. 
علل ما ياأتي :

ل �الأقم�صة �لقطنية في �ل�صباغة بال�صمع .  �أ  – تف�صّ
ب– تطّور عملية �لطباعة بمو�د جديدة كاللينوليوم .
جـ– ��صتعمال ورق �ال�صتن�صل في �لطباعة بالتفريغ .

ح �لعو�مل �لتي تعتمد عليها درجة �للون في �صباغة �الأقم�صة بال�صمع . و�صِّ

الأ�سئ����ل���ة

1

2
3
4

5

6

7
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عّرف ماياأتي:
 �أ  - �لت�صميم �لد�خلي.                    ب -  �لت�صميم �لت�صكيلي �لبنائي.             

جـ- �ال�صتن�صل                                  د  -  �ل�صباغة بالربط.
هـ -  �لباتيك.                                   و  -  طباعه �للينوليوم .

 قارن بين �لطباعة متعّددة �الألو�ن و�لطباعة بف�صل �الألو�ن .
علل ما ياأتي :

 �أ  - ��صتعمال حبر طباعة خا�س بال�صباغة بال�صمع .
ل �الأقم�صة �ال�صطناعية بال�صباغة بال�صمع . ب- ال تف�صّ

جـ- يتمتع �للينوليوم بمز�يا خا�صة في �لطباعة .
كيف يوؤّثر �للون في �لت�صميم �لد�خلي ؟

قارن بين �الأ�صباغ �ل�صاخنة و�الأ�صباغ �لباردة في عملية �ل�صباغة بال�صمع من حيث : 
تركيبها، وكيفية ��صتعمالها .

�ذكر  وظيفة ورق �لجدر�ن في �لت�صميم �لد�خلي .
كيف تتّم عملية �ل�صباغة بال�صمع ؟

ميِّز بين غرفة �لنوم وغرفة �ال�صتقبال من حيث :
 �أ  - وظيفة كل منهما .

ب- كيفّية تاأثيث كل منهما.

اأ�سئلة الوحدة
1

2

3

4
5

6

7
8
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بناًء على ما تعلمته  في هذه �لوحدة، قّيم نف�صك ذ�تًيا بو�صع �إ�صارة )√( في �لخانة �لمنا�صبة 
لتقييمك في �لجدول �أدناه بعد نقله �إلى دفترك.

 �أ�صتطيع بعد در��صة هذه �لوحدة �أن:

التقويم الذاتي

لنعممعــــــاييــر الأداءالرقم

ف �لت�صميم �لد�خلي. 1  �أعرِّ

 �أميِّز بين �أنو�ع �لت�صميم �لد�خلي للمنزل.2

 �أوّزع عنا�صر �لت�صميم  في �لفر�غ �لموجود في �لت�صميم �لد�خلي. 3

 �أحّلل ت�صاميم د�خلية متنّوعة.4

 �أوّظف عنا�صر �لت�صميم و�أ�ص�صه في نقد ت�صاميم د�خلية محّددة.5

د مفهوم �لت�صميم �لجر�فيكي.6  �أحدِّ

 �أميِّز �أنو�ع �لت�صميم �لجر�فيكي ) طباعة، و�صباغة يدوية(. 7

   �أتعّرف �أدو�ت  �لطباعة و�ل�صباغة �ليدوية، ومو�دهما، ووظيفة كل منها .8

 �أزخرف عماًل نفعيًّا باأ�صلوب �لطباعة بالتفريغ .9

 �أزخرف عماًل نفعيًّا باأ�صلوب �ل�صباغة بال�صمع. 10

 �أ�صّمم وحد�ت زخرفية في مجال تخ�ص�صي، و�أنّفذها باأ�صلوب �لطباعة   باللينوليوم.11

باأ�صلوب 12 و�أنفّذها  �لنبطي،  �لفن  من  م�صتوحاة  زخرفية   وحد�ت  �أ�صّمم   
�لطباعة باللينوليوم.

   �أتبع قو�عد �ل�صالمة �لعامة في �أثناء ��صتخد�م �لمو�د  و�الأدو�ت .13

ر �لقيم �لفنية في �لت�صميم .14    �أقدِّ

 �أقيِّم �أعمالي و�أعمال �الآخرين وفق معايير محّددة.15

 �أر�عي �لنظافة و�ل�صالمة �لعامة قبل و�أثناء �لعمل وبعده .16
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يبدعها  جمالية  �إن�صانية  تجربة  وينقل  محّددين،  ونظاًما  �صكاًل  يملك  �إن�صانيًّا  �إنجاًز�  �لفني  �لعمل  يعّد  
فنان �أوحرفي ماهر، وال يتحقق �لعمل �لفني �إال بالمعرفة �لو�عية لدى �لفنان �أو�لم�صّمم بطبيعة هذ� �لعمل، 
وباالأ�ص�س �لجمالية �لو�جب مر�عاتها في بنائه وتكوينه مما ي�صهل تذّوقه، وبالتالي نقده وتقييمه، ت�صتعر�س 

هذه �لوحدة طبيعة �لعمل �لفني، وتذّوق �لعمل �لفني ونقده، وكذلك �لمعار�س �لفنية �لنفعّية.  
- هل تقت�صر �الأعمال �لفنية على ما هوموجود في �لمعار�س و�لمتاحف ؟

- ما �لذي يحدث في �أثناء تاأملنا  لعمل فني ؟ 
- كيف يمكن توظيف عنا�صر �لت�صميم �لفني و�أ�ص�صه في  �إقامة �لمعار�س �لفنية؟ 

- كيف  تجمع بين �لنو�حي �لجمالية و�لوظيفية في �الأ�صياء �لتي ت�صتخدمها في حياتك �ليومية؟

�ستجد في هذه الوحدة اإجابات وا�سحة عن هذه الأ�سئلة. 
ويتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن :
تالحظ �لعالقة بين مكّونات �لعمل �لفني.

تّتبع �سير الخطوط في العمل الفني.  
د تنّوع �الأ�صاليب في تنفيذ �الأعمال �لفنية.   تحدِّ

ح �أ�صلوب معالجة نقطة �لتركيز في �لعمل �لفني.   تو�صِّ
تحّلل عنا�صر �لت�صميم و�أ�ص�صه في �أعمال فنية  مختارة.

تربط بين �لفكرة و�أ�صلوب �لتنفيذ للعمل �لفني. 
ح مفهوم �لتذّوق �لفني ومر�حله. تو�صِّ

ح �لعو�مل �لم�صاعدة على �لتذّوق �لفني.  تو�صِّ
د مفهوم �لنقد �لفني وخطو�ته ومعاييره. تحدِّ

تربط بين �لتذّوق �لفني و�لنقد �لفني.
ح �أهد�ف �إقامة �لمعار�س �لفنية، و�أنو�عها، و�أ�صاليب �لعر�س. تو�صِّ
ف عنا�صر �لت�صميم و�أ�ص�صه في �أ�صلوب عر�س �الأعمال �لفنية. توظِّ

د �الإ�صاءة �لمنا�صبة الإبر�ز �لمعرو�صات. تحدِّ
ف محّركات �لبحث في ��صتق�صاء �لمعرفة �لمتعلقة  بتذّوق �الأعمال �لفنية  ونقدها.  توظِّ
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تذّوق العمل الفني والنفعياأّول

طبيعة العمل الفني
يعّد �لفن ن�صاًطا �إن�صانيًّا فيه معالجة بارعة وو�عية لخامة معينة، من �أجل تحقيق هدف معين، 
�ل�صيطرة  من  �لفنان  يتمّكن  للهدف حتى  و�إدر�ك  �إلى وعي ومهارة  تحتاج  �لمعالجة  وهذه 
و�لتحكم بعمله �لفني ب�صهولة. وي�صمل �لفن بمعناه �لو��صع �لفنون �لجميلة و�لتطبيقية و�ليدوية، 
ويتمّيز �لفنان بقدرته �الإبد�عية، وموهبته �لخالقة، وتفكيره، وقدرته �لتخّيلية، و�صيطرته على 
وغيرها،  والخطوط،  كالألوان،  الح�ّسية،  العنا�سر  ت�سمل  التي  المواد  بتطويع  الفني   عمله 
للتعبير عن م�صاعره  فنية  �أعمااًل  يبتكر من خاللها  بينها، وقد  فيما  ترتيبها و�لربط  يتم  حيث 
ا من �أغر��س  ا مهمًّ ا من �لحياة؛ الأنه يخدم غر�صً و�أحا�صي�صه،  ويعد ت�صميم �الأزياء جزًء� مهمًّ
حياة �الأن�صان؛ والأنه يظهره بالمظهر �لالئق �لذي يوؤّثر في نفو�س �الآخرين، ويهدف �لعمل 
�لفني �إلى تحقيق غايات كلّية، كالجمال، و�لخير، و�لمنفعة للنا�س، وي�صفي �لم�صحة �لجمالية 
ومن�صوجات،  �صّجاد،  من  �ليدوية  و�الأعمال  �الأثاث،  ك�صناعة  �ل�صناعية،  �لمنتجات  على 

وفخاريات، وخزفيات، و�أ�صغال �لمعادن، وت�صميم �الأزياء، وترتيب مائدة �لطعام. 
 تتلّخ�س طبيعة �لعمل  �لفني في ما ياأتي :

اأ الفن تعبير عن الواقع ولي�ص ت�سجيًل له : �أي �أن �لفن رد فعل للطبيعة و�نعكا�س للحياة 

�لتي �صكلها �الإن�صان  من هذه �لطبيعة بعلومه، و�أّن �لفنان ال ي�صّجل �لحقائق كما ير�ها 
م�صّمم  ويحّور  عليها،  و�أحا�صي�صه  م�صاعره  وي�صفي  بها  ي�صعر  بل كما  �أوي�صاهدها، 
�لذي  �لو�قع  بعيًد� عن  �آخر  �صيء  �إلى  �لو�قع ويحّوله  في  فعاًل  ل�صيء موجود  �الأزياء 
�لع�صر  تتالءم مع  ��صتعمال  �أو  فريدة وجديدة ذ�ت وظيفه  �أزياء  فيبتكر  منه،  ��صتلهم 

ي�صاهده،  �لذي  �لفني  و�لعمل  �لم�صاهد  بين  �ن�صجام وتو�فق  باأّنه عملّية  �لفني  �لتذّوق  يعّرف 
وتتطّور حا�صة تذّوق �لجمال عند �لفرد من �ال�صتخد�م �لمادي �لب�صيط �لتي ت�صمل حو��ّصه كافة 
�إلى �ال�صتخد�م �لوجد�ني. ويتغّير �لذوق �لفني للفرد مع نمّوه �لعقلي، كما يتغّير بتغّير �لبيئة �لتي 
طبيعتها  وتعّرف  �لفنية  �الأعمال  وم�صاهدة  �لبالغ،  ذوق  عن  يختلف  �لطفل  فذوق  فيها،  يعي�س 

ومو�دها من �لعو�مل �لتي ت�صاعد على تنمية ذوقه و�إح�صا�صه.

1
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�لحديث، و�لعمل  �لفني له �صخ�صيته �لمختلفة عن طبيعة �لو�قع، فالفنان ال ي�صجل 
�لحقائق �لو�قعية كما هي بل يعّبر عن م�صاعره تجاهها.

�صورته  في  هو�لو�قع  لي�س  �لفني  �لعمل  يعّد   : بالواقع  �سلة  على  ولكنها  رموز  الفن  ب 

�لخا�صة، بل هو�لو�قع في �صورته �لعامة، وهورموز مح�صو�صة مجّردة من �لمظاهر 
ظو�هر  من  حوله  بما  ويتاأّثر  يح�ّس  فالفنان  و�لزمان،  بالمكان  �لمحدودة  �لعار�صة 
�لو�قع، وينتج �أعمااًل فنية لها �صلة بالو�قع ب�صورته �لعامة، ولي�صت �لجزئية، فيجّردها 
والأ�سكال  والألوان  الخطوط  بو�ساطة  رموز  اإلى  ويحّولها  الواقعية،  مظاهرها  من 
و�لمالم�س، فتتحول من �أ�صلها �لو�قعي �لمح�صو�س �إلى �أعمال فنّية غير �لو�قع نف�صه 

بل على �صلة به. 
الفن اأكثر حقيقة من الواقع : يعّد �لفن رموًز� ح�صّية مجّردة تتناول �لجو�نب �الإن�صانية  ج� 

بزمان  تحّدد  وال  مطروح،  فني  مو�صوع  �أو  فكرة  الأي  جميعها  �لعامة  و�ل�صفات 
ا منها، كما هوفي  �لو�قع �لمح�صو�س.  �أومكان محّدد، ولي�س جزًء� منها �أوجانًبا خا�صًّ

من در��صتك لطبيعة �لعمل �لفني، �جمع عدًد� من �ل�صور  لت�صاميم �أزياء مختلفة، وت�صريحات 
ح عالقة كّل من الألوان والخطوط فيها و�سلتها بالواقع، ثم اعر�س  �سعر متنّوعة، ثم و�سِّ

�لنتائج، وناق�صها مع زمالئك باإ�صر�ف �لمعلم.

التذوق الفني2
يعّد �لعمل �لفني �أيًّا كان �صكله �صو�ء �أكان قطعة خزفية، �أم �صّجادة، �أم ت�صميم �أزياء، �أم تزيين 
مائدة، نتاًجا تعبيريًّا عن �أفكار وم�صاعر وقيم �جتماعية، وال يحّقق �لعمل �لفني غر�صه، �إال 
بعد �أن ي�صتكمل ب�صكله �لنهائي ليوؤّدي �لغر�س منه وبالتالي تذّوقه،  مّما يوؤّدي �إلى تكوين 
�لمقدرة على �إبد�ء ر�أي خا�س فيه، وتقييمه، �إذ �إّن �الإح�صا�س بالجمال يفتر�س ت�صّوًر� معيًنا 

للجمال، وتمييًز� لتلك �الأ�صياء �لتي تو�صف باأنها جميلة.  
يعّبر  �لذي  دور  ياأتي  �أو�لم�صّمم،  �لفنان  دور  ينتهي  �أن  بعد   : الفني  التذوق  مفهوم  اأ 

عن وجهة نظره في �لعمل، ويعّبر عن ذوقه �أوميوله �لجمالية �لذ�تية وهو �لم�صاهد، 

نـشـاط )1-3(
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وقد ي�صعر باالإعجاب، �أو�لفرح، �أو�لغ�صب، �أو�لتاأمل، �أو�لحزن، �أو�الألم، وهذ� يعني 
وجود ردود فعل متنّوعة، حتى ولولم ي�صتطع �ل�صخ�س �لتعبير عنها بكلمات، وفي 
�لعادة ت�صتخدم كلمات، مثل : جميل، ور�ئع، ومثير لالإعجاب، ومحزن، ومقبول، 
وفظيع عبر ثر�ئه �لح�ّصي، وهذه �لعملية متغّيرة ومتطّورة عند �الأفر�د مع مرور �لزمن، 
و�صمن هذ� �لمفهوم فقد يّت�صع معنى �لتذّوق لي�صمل كّل �صلوك يقوم به �الإن�صان في 
و�لتذّوق  �أدو�ته.  و��صتعمال  �أوطعامه،  �صعره،  �أوت�صريحة   حياته، كاختيار مالب�صه، 
�لفني بهذ� �لمعنى هو�إح�صا�س فطري مكت�صب، تجود به عين �لب�صر وعين �لخيال، 
�لنفو�س، وظاهرة  يجيد تقدير موطن �لجمال �لفني و�ال�صتمتاع به، وموهبة لبع�س 

د�ئمة عند بع�س �الأ�صخا�س.

�سف انطباعك الأول للت�سميم الفني المبين في ال�سكل 
)3-1(، ثم ناق�س زمالءك بالنقاط الآتية:

عنا�ــرش �لعمل �لفنــي )�خلط وتاأثــريه يف �لت�صميم،   - 1
و�للون، وعالقة �الأ�صــكال ببع�صها �لبع�س، وتاأثري 

�مللم�س، و�لظل و�لنور(.
�لت�صميم وما حّققــه �مل�صمم فيه من جمال �لن�صب   - 2

وعالقة �الأ�صكال ببع�صها.
�أثر �ملادة يف �إجناح �لتعبري �لفني.  - 3

�أ�ص�س �لت�صميم �لفني )مركز �ل�صيادة، و�الن�صجام،   - 4
و�لتو�زن، و�الإيقاع، و�حلركة، و�لوحدة، و�لن�صبة 

�ل�صكل )3-1( :ت�صميم �صّجاد.و�لتنا�صب(.

ب مراحل التذّوق الفني: لعملية �لتذّوق �لفني مر�حل عّدة تتحقق بها عملية �الن�صجام 

�لتاّم بين �لم�صاهد و�لعمل �لفني �لذي ي�صاهده، وتتلخ�س بالمر�حل �الآتية :
�لتوّقف )جذب �لنظر(: وفيها يتوقف �لم�صاهد �أمام �لعمل �لفني و�الهتمام باإطالة   .1

�لم�صاهدة و�لتاأمل. 
�لعزلة �أو�لوحدة : �أي ��صتبعاد كّل �صيء من مجال تفكير �لم�صاهد و�هتمامه ما   .2
درجة  على  ذلك  ويدّل  ي�صاهده،  �لذي  �لجمالي  �أو�لمو�صوع  �لفني  �الأثر  عد� 

نـشـاط )2-3(
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��صتجابته للمو�صوع �لجمالي و�نقطاعه عن مو��صلة ن�صاطه في �صبيل تاأّمله. 
�الإح�صا�س بال�صكل و�لمظهر ال  �لحقيقة: يدرك �لم�صاهد �أنه �أمام �صيء �صوري   .3

غير و�قعي؛ �أي يقت�صر �هتمامه على �لنظر �إلى �ل�صكل و�لمظهر. 
على  قائًما  ــا  �إدر�ًك لي�س  �لم�صاهد  �إدر�ك  يكون  �أن  �أي   : �لحد�صي  �لموقف   .4
مندفًعا  نف�صه  فيجد  �إدر�ًكا ح�صيًّا،  و�إنما  �الأ�صكال،  في عالقات  �لعقلية  �لبرهنة 
�أحياًنا،  �أوينفر منه ويبتعد عنه  �لفني، في�صتجيب له ويعجب به،  نحو�لمو�صوع 

دون محاولة تف�صير �أوتعليل هذ� �الندفاع. 
�الإثارة �لعاطفية و�لوجد�نية : يوؤثر �لعمل �لفني في عو�طف �لم�صاهد و�نفعاالته،   .5
وهذ� يعني �أن ��صتجابته ال تنطوي على ��صتجابة �صخ�صية فح�صب، و�إنما ��صتجابة 
وجد�نية وح�ّصية، قد توؤّثر في حركته، وتغّير في تعابير وجهه، مّما يجعله يربط 

�لمو�صوع �لجمالي بتاأثير �الإح�صا�س ولي�س بالت�صّور �لعقلي.
نف�صه  في  ويبعث  �لم�صاهد  و�نفعاالت  �لفني عو�طف  �لعمل  يثير  قد   : �لتد�عي   .6
ذكريات ما�صية، تتعلق بهذ� �لم�صهد �أو�لموقف، وتد�عي تلك �لذكريات يقوي 

�إح�صا�صه بتذّوق �لعمل �لفني �لماثل �أمامه.
�لتقّم�س �لوجد�ني : �أي �أن يتعّمق �لم�صاهد في �لعمل �لفني، ويتقّم�س �الأدو�ر   .7
فيه، محقًقا عالقة ب�صرية ت�صبيهية، �أوم�صاركة وجد�نية. و�لقيام بمحاكاة باطنية 
للمو�صوع �لجمالي، وتنتقل �إليه �نفعاالت �الآخرين نتيجة �لتاأثر �لعاطفي، ويظهر 
على ق�صمات وجهه ما يوؤّكد ردود فعل �إح�صا�صه تجاه �لعمل، كاأن يبت�صم �أويبتهج، 
وقد يطلق بع�س �لتعبير�ت �لج�صدية �أو�لكالمية تعاطًفا مع ذلك �لعمل �أونفوًر� 

منه.
ج� تذّوق العمل الفني والنفعي: يحتاج تذّوق �لعمل �لفني �إلى تربية م�صتمرة وثقافة فنية، 

ولي�س مجّرد متعة وت�صلية، وهذه �لثقافة تنعك�س على �صلوك �لمتذّوق �لجمالي، ونمط 
وبيئته  مظهره  على جمال  و�لمحافظة  و�لبيئة،  �لمنزل  في  و�لعامة  �ل�صخ�صية  حياته 
�لمحيطة، ويجعله محبًّا للجمال فيها،ولمعرفة كيفّية تذّوق �لعمل �لفني و�لنفعي، ال 

بّد من معرفة �الآتي. 
مقّومات �لعمل �لفني و�لنفعي: لكّل عمل فني �أيًا كان نوعه �صكل وم�صمون :  .1
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�لم�صـاحة  وهي  ومتر�بطة،  متكاملة  عنا�صر  مجموعة  من  ن  يتكوَّ �ل�صكل:   .  �أ 
المحاطة باإطار وخطوط واألوان ومالم�س،  ويتدخل في �سكل العمل الفني 

و�لنفعي عنا�صره و�أ�ص�صه جميعها �لتي در�صتها �صابًقا.
�لتي  �لفنان ومخيلته  نف�س  �لكامنة في  �الأفكار و�لم�صاعر  تلك  �لم�صمون:  ب . 
ا جماليًّا  يعّبر عنها �لفنان �أو�لم�صّمم بو�صاطة �لمو�د �لمتنّوعة؛ لتوؤدي غر�صً
ونفعيًّا، ويعّد �لعمل �لفني و�لنفعي نتاًجا لثقافة �لفنان، وعقائده، وعاد�ته، 

وتقاليده، وفل�صفته في �لحياة و�لمجتمع.

�لفنان  لدو�فع  ترتيًبا  و�لنفعي  �لفني  �لعمل  يعّد  و�لنفعي:  �لفني  �لعمل  تحليل   .2
وعنا�صرها  �لماّدة،  طبيعة  على  ويعتمد  �الأ�صكال،  من  �صكل  في  و�نفعاالته 
�لعمل  تحليل  ي�صتطيع  �لفني،  �لتذّوق  بمر�حل  �لم�صاهد  يمّر  �أن  و�أ�ص�صها.وبعد 

�لفني و�لنفعي، كما في �ل�صكل )3-2(، بناًء على �لمعايير �الآتية : 
حّققه  ــا  وم �لفني  �لت�صميم    .  �أ 
�لن�صب،  جمال  من  �لم�صّمم 
المتنّوعة  الم�ستقيمة  كالخطوط 
و�أ�صكال  �الأزيـــاء،  ت�صميم  في 

�لمثّلثات �لمتكررة.
�لحارة  �لم�صتعملة  �الألــــو�ن  ب . 
 � ت�صادًّ �صّكلت  و�لتي  و�لباردة، 
ووظيفة  �لت�صميم،  في  لونيًّا 
�الألو�ن في �إغناء ملم�س �لقما�س. 
�لبارزة  �لحدود  ذ�ت  �لنقو�س  جـ . 

في �لن�صيج، وطريقة معالجة �لم�صّمم لماّدة �لقما�س، �لتي �أعطت �إح�صا�ًصا 
متنوًعا بالملم�س. 

�الختالف بين �ل�صكل �لبارز في �لزخرفة �لهند�صية لقطعة �لمالب�س و�الأر�صية   .  د 
�لمتمّثلة باللون �الأ�صود �لناعم. 

�ل�صكل )3-2( :ت�صميم مالب�س. 
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�لتكر�ر �لرتيب في زخرفة قطعة �لمالب�س  مّما �أوجد �الإيقاع  �لفني.   . هـ 
�لتو�زن �لتماثلي كما في تكر�ر �صريطي �لزخرفة ب�صكل عمودي.  . و 

تمّثل مركز �ل�صيادة في �لياقة، حيث �الهتمام �لمكّثف بزخرفتها وباألو�نها   . ز 
�لمت�صادة �لجذ�بة، مّما يلفت نظر �لم�صاهد �إليها. 

�لت�صميم  �أعطى  �تجاهاتها،  وتعّدد  �لزخرفّية  �لوحد�ت  حجم  في  �لتنّوع   . ح 
نوًعا من �لحركة. 

والأحجام،  الأ�سكال،والألوان،  توافق  حيث  من  الت�سميم  في  الن�سجام   . ط 
بين  �لوحدة  �إلى  �أدى  مّما  بينها،  ما  في  �لمتبادلة  و�لعالقات  و�لم�صافات، 
�أجز�ء قطعة �لمالب�س، وتمّثل �لتنا�صـــــب في  عالقة كّل عن�صــر مع �الآخر، 

ومع مجموع عنا�صر �لت�صميم �لفني في �ل�صـكل، �أو�لحجم، �أو�للون.
�لغر�س  تحقيق  في  �لفني  �لت�صميم  �أنجح  مّما  و�الإتقان  و�لمهارة  �لدقة   . ي 

�لجمالي و�لنفعي. 

تاأّمل ت�صميم �لمالب�س، كما في �ل�صكل )3-3(، 
وحّلله  وفًقا لقو�عد تحليل �لعمل �لفني و�لنفعي 
مع  �إليه  لت  تو�صّ ما  ناق�س  ثّم  بك،  مّرت  �لتي 

زمالئك وباإ�صر�ف معلمك.

�ل�صكل )3-3( :ت�صميم مالب�س. 

نـشـاط )3-3(
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تنمية قدرته على  �لم�صاهد من  يتمّكن  حتى  الفني:  التذّوق  الم�ساعدة على  العوامل  د 

تذّوق �الأعمال �لفنية، و�لقيم �لجمالية في كّل ما يحيط به، فيجب �أن يكت�صب بع�س 
�إذ ت�صمل �لعو�مل �لم�صاعدة على �لتذّوق  �لتي ت�صاعد في ذلك؛  �لعاد�ت �ل�صلوكية 

�لفني:
�لعالقات  يلم�س  �أن  �لم�صاهد  ي�صتطيع  �لمالحظة،  طريق  فعن   : �لمالحظة  دقة   .1
التي تربط مكّونات العمل الفني، من خطوط، واأ�سكال، واألوان، بع�سها ببع�س، 
لالإح�صا�س بالقيم �لجمالية �لناتجة منها، وتتطّلب هذه �لقدرة �لزيادة في �النتباه 

واليقظة لتبقى الحوا�س متفتحة، ويبقى الذهن في حالة ن�ساط وحيوية. 
�لقدرة على �لتمحي�س: �أي �أن ي�صبح لدى �لم�صاهد نوع من �لتروي و�التز�ن،   .2
�صو�ء �أكان ذلك في �لممار�صة �لفنية، �أم في تذّوق �لعمل �لفني �أم �لمنتج �لنفعي 
في  �ل�صخ�صي  ب  �أو�لتع�صّ �لمتهّور،  و�لحما�س  �الندفاع  عن  �البتعاد  مع  ذ�ته، 

�إعطاء �لقر�ر.
�لقدرة على �لتاأّمل: �لتاأّمل يعني �لتعّمق في �لتفكير عند تذّوق �لعمل، ومحاولة   .3
اإدراكه،  فالتاأمل ن�ساط ذهني عميق ي�سمح للفكر بالتدّرج في اإعطاء رد الفعل، 

�لذي قد يّت�صم باالإيجابية �أحياًنا �أو�ل�صلبية �أحياًنا �أخرى.

�لتذّوق  على  �لقدرة  زيادة  في  تفيد  قد  �أخرى  �بحث عن عو�مل  زميلك،  مع  باال�صتر�ك 
�لفني، م�صتعيًنا بمحّركات �لبحث، ثم ناق�صها مع زمالئك. 

قضية للبحث
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�جمع بع�س �ل�صور الأعمال فنية نفعية �صمن تخ�ص�صك مختلفة �الأ�صاليب،  و�عر�صها على 
في  �أدناه  بالجدول  م�صتعيًنا  �الآخر، ودّون ملحوظاتك،  بعد  مجموعة من زمالئك عماًل 
ر�صد  ��صتجابات زمالئك عند م�صاهدتهم �الأعمال،  ثم �عر�س ما دّونت على زمالئك، 
وناق�صهم في �صبب تاأييدهم للعمل �أوعدمه. وما �لعو�مل �لتي �أّثرت في تذّوقهم لالأعمال 

ا ب�صاأن �لمو�صوع.  �لمعرو�صة، ثم قّدم تقريًر� ملّخ�صً

عدد ال�ستجابات الموؤيدةالعمل الفني اأوالنفعيالرقم
عدد ال�ستجابات 

المعار�سة
عدد ال�ستجابات 

المبهمة

نـشـاط )4-3(
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الأ�سئ����ل���ة

1

2

3

4

ح �لمر�حل �لتي تمّر فيها عملية �لتذّوق �لفني. و�صِّ

ح بع�س �لموؤثر�ت �لتي توؤثر في �ختالف تذّوق �الأفر�د لالأعمال �لفنية �لمختلفة. و�صِّ

ب �ل�صخ�صي في �إعطاء ر�أي �أوقيمة جمالية  لالأعمال �لفنية   �إلى �أي درجة يوؤّثر �لتع�صّ
و�لنفعية �صمن تخ�ص�صك ؟ �أعِط مثااًل من و�قع تخ�ص�صك.   

�الأ�صئلة  عن  �أجب  ثم   ،)4-3( �ل�صكل  �نظر 
�لتي تليه : 

ِلَم جذب �نتباهك �ل�صكل �لمجاور؟  - �أ 

�لعمل  تاأّمل  �ل�صروري  من  �أنه  ترى  هل   - ب 
�لفني جيًد� وتمّعن �لنظر فيه عند تذّوقه. 
�ل�صكل  �إلــى  بالرجوع  ــك  ذل ــح  و�ــصِّ

�لمجاور.

ح ذلك باأمثلة من تخ�ص�صك. �لفن رموز ح�ّصية ولكنها على �صلة بالو�قع،و�صِّ

د �لغاية من �لعمل �لفني و�لمنتج �لنفعي. حدِّ

�ل�صكل )3-4(: ت�صميم مالب�س.

5

6
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تاأّمل �ل�صكل )3-5( �لذي يمّثل ت�صميم مالب�س، وحّلله وفًقا  لعنا�صر �لت�صميم و�أ�ص�صه 7
�الآتية :

وظيفة �للون في �إغناء �لملم�س.  - �أ 

�لنقو�س ذ�ت �لحدود �لبارزة في �لت�صميم.  - ب 

�الختالف بين �ل�صكل و�الأر�صية.  - جـ 

دور�لتكر�ر.  - د 

تحديد مركز �ل�صيادة.  - هـ 

مدى مر�عاة �الإيقاع ونوعه.  - و 

�أ�صكال �لزخارف.  - ز 

نوع �لتو�زن.   - ح 

�ل�صكل )3-5(: ت�صميم مالب�س.
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النقد الفنيثانًيا

مفهوم النقد الفني
يعّرف �لنقد �لفني على �أنه �ل�صبيل للروؤية �ل�صليمة �لمرتكزة على �لفهم و�لدر��صة �لو�عية، 
الفني، والقيم  العمل  اإظهار مميِّزات  ال�سعف، واإنما  بيان نقاط  يقت�سر على  وهوبذلك ل 
للنقد  �أن  �أي  �لعمل.   قيمة  على  �إ�صد�ر حكم  �إلى  ذلك  ويتعّدى  يحتويها،  �لتي  �لجمالية 
وظيفة �أ�صا�صية، وهي �إ�صد�ر �الأحكام �أوتقييم للعمل �لفني و�لنفعي، وتقديم �لمبرر�ت �لتي 
توؤيد هذ� �لحكم.  ويكون ذلك عبر خطو�ت مت�صل�صلة ويتطلب �لنقد �صروطًا منها: �صالمة 

�لذوق و�صدق �لعاطفة ودقة �لمالحظة و�صرعة �النتباه وح�صن �لتقويم.
مراحل النقد الفني

حتى يكون �لنقد لالأعمال �لفنية و�لنفعية نقًد� علميًّا مدرو�ًصا، ال بّد له من �لمرور بمر�حل 
محّددة، وهذه �لمر�حل، هي:  

ن�صتخدم  حيث  وتو�صيحه،  �لفني  �لعمل  في  ومرئي  هوظاهر  لما  مالحظة  الو�سف:  اأ 

�لحو��س جميعها كاللم�س مثاًل عند �لتذّوق �لح�ّصي لالأغذية، و�كت�صاف طبيعة �لعمل 
�لفني �أو�لمنتج �لنفعي وت�صمية عنا�صره، ومدى تطابق �لمو�صوع مع �ل�صكل، وفي هذه 
ل تجّنب �ال�صتنتاجات و�الأحكام �لم�صبقة، ومناق�صة �لم�صاعر �لخا�صة.   �لخطوة، يف�صّ
ب التحليل: تتجاوز هذه �لخطوة و�صف �الأ�صياء �إلى �كت�صاف �لعالقات في �لعمل �لفني؛ 

ر عن قرب في �لعنا�صر �لمكّونة  �أي �لتعبير عن طريقة �إدر�ك هذه �الأ�صكال، و�لتب�صّ
للعمل �لفني، كاللون، و�ل�صكل، وكذلك �أُ�ص�س �لعمل �لفني، كاالن�صجام و�الإيقاع 
�لفني، و�لوعي بتفا�صيلها  بينها، ثم و�صف خ�صائ�س �لعمل  فيه، و�لعالقات في ما 

و�إجر�ء�تها �لدقيقة.

يحلل �لم�صاهد �لمتذّوق �لعمل �لفني و�لنفعي كي ير�ه روؤية �صحيحة، وي�صتمتع به، وهذ� جزء 
�إن تو�صيح  �لفني، �لذي يف�صر م�صمون �لعمل ويف�صح عّما يت�صّمنه من خبرة جمالية.  �لنقد  من 
�إلى خبرته  و�صّمها  �أ�صمل،  ب�صكل  �إدر�كها  على  �لم�صاهد  ت�صاعد  وو�صفها  �لخبرة،  لهذه  �لناقد 

�لجمالية.  
1

2
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ج� التف�سير: يهتم �لناقد في هذه �لخطوة باإيجاد �لمعنى �ل�صامل للعمل �لفني )�لم�صمون( 

�لذي تّم و�صفه وتحليله، ويبرز  بو�صاطة �لمو�د و�لمو�صوع و�ل�صكل؛ �أي تلخي�س 
كلي لمعاني �لعمل �لفني، وتعّد هذه �لخطوة �الأكثر �أهمّية في عملية �لنقد، فاإذ� ف�ّصر 
�لناقد �لعمل ب�صكل كامل، فاإّن مهّمة �لتقييم و�إ�صد�ر �لحكم ت�صبح غير �صرورية في 

كثير من �لحاالت، وبذلك يكون �لنقد في هذه �لحالة نقًد� تف�صيريًّا. 
د التقييم )الحكم(: �أي تو�صيح �لمعنى �لجمالي، و��صتخر�ج �ل�صفات �لجمالية وغير 

�لجمالية فيه وكيف تّت�صل مًعا،  ومناق�صة ما يت�صمنه  �لعمل �لفني وتبريره و�الإقناع به، 
�ل�صابقة باالأعمال  �لمعني في �لخطو�ت  �لفني  �لعمل  و�إعطاء قيمة محّددة، ومقارنة 
�لفنية �الأخرى من �لنوع ذ�ته، وي�صمل �لتقييم �لح�ّصي للمنتوجات �لغذ�ئية �لمظهر، 
�لمنتج،  في  يقيَّم  ما  �أول  وهوعادة  و�لتجان�س،  �لعام،  و�لمنظر  و�لحجم،  و�للون، 
وكذلك ي�صمل �لتقييم �لح�ّصي ملم�س �لمنتج �أو قو�مه،و�لطعم و�لمذ�ق. وعلى �لناقد 

�أن يكون قادًر� على مناق�صة �أحكامه، ويقّدم م�صوغات كافية لتقييمه.
ع فيه �الأثاث،  تاأّمل �ل�صكل )3-6 ( �لذي يمّثل ت�صميًما د�خليًّا لغرفة جلو�س موزَّ  
ثم حّلله كي تنقده فنيًّا، مع �الأخذ بالح�صبان �أ�ص�س تن�صيق �الأثاث بالمنزل، وعنا�صر 

�لت�صميم �لد�خلي و�أ�ص�صه، ثم الحظ ما ياأتي:
1. تنا�صب حجم قطع �الأثاث مع بع�صها �لبع�س.

2. تنا�صب حجم �الأثاث مع م�صاحة �لغرفة، كما في �ل�صكل )6-3(.
3. �صهولة �لتنقل من مكان �إلى �آخر 

بين قطع �الأثـاث.
في  �الأثاث  قطع  تجميع  مر�عاة   .4
غرفة  وظيفة  لتوؤدي  مجموعة 
منها  �لمرور  والتعيق  �لجلو�س، 
�أوفيها، مما ي�صاعد على تنظيف 

�لغرفة.
�ل�صكل )3-6 (: ت�صميم د�خلي لغرفة جلو�س.
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5. مدى تطبيق �أ�ص�س �لت�صميم �لفني على �لت�صميم  �لد�خلي للغرفة، وهي كما ياأتي:
مركز �ل�صيادة في �لت�صميم �لد�خلي يّت�صح من خالل باقة �الأزهار، كما في �ل�صكل.               .  �أ 
�الأثاث، وكذلك  لقطع  �لم�صافات، و�الأحجام، و�الأ�صكال  �الن�صجام في   . ب 

�الن�صجام �للوني بين لون �لجدر�ن، و�الأر�صية، ولون �الأثاث.
�الإ�صاءة مركزية.  . جـ 

��صتخد�م �لكماليات، كاللوحات �لفنية، و�لتحف �لخ�صبية.  .  د 
�لتكر�ر ويّت�صح عن طريق ��صتعمال �أ�صكال �الأثاث �لمرّبعة و�لم�صتطيلة.  . هـ 
�لتتابع عبر��صتعمال �أ�صكال �الأثاث �لمختلفة في �لحجم ودرجة �للون.  .  و 

�الإيقاع كما في تنّوع درجات لون �الأثاث.  .  ز 
�التز�ن �لالتماثلي عن طريق ��صتعمال �لت�صاد �للوني )�لفاتح، و�لغامق( للون �الأثاث.  . ح 

وحدة ال�سكل تتمّثل في ترابط عنا�سر الت�سميم الداخلي من خط، و�سكل،   . ط 
ولون، وملم�س، وظل، ونور.  

فنيًّا  نها، و�عر�صها على زمالئك، ثم حلِّلها، و�نقدها  �أثاث من م�صغلك، ولوِّ �ر�صم قطع 
وفًقا لقو�عد تحليل �لعمل �لفني و�لنفعي �لتي مّرت بك.

العلقة بين التذّوق الفني والنقد الفني
�صلًبا  منها  موقفك  تقّرر  �أن  �لفنيةو�لنفعّية،   و�لت�صاميم  �الأعمال  مع  تعاملك  في  �عتدت 
�أنك  يعني  �إتقانه، وهذ�  �أم  �صو�ء من حيث جماليته  �آخر  ل عماًل على  تف�صِّ �إيجاًبا، كاأن  �أو 
تف�صح عن ��صتجابتك �لجمالية من �نطباعات وخو�طر �صريعة.  لكن هذ� ال ي�صّمى نقًد�، 
و�الأ�صح �أاّل تخلط بين �لتذّوق �لفني و�لنقد �لفني؛ �أي �إ�صد�ر �الأحكام،  فحين تتوفر لك 
و�أزياء،  ومج�ّصمات،  وت�صوير،  ر�صم،  من  �لفنية  �الأعمال  من  كبير  عدد  م�صاهدة  فر�س 
وت�صريحات، ومو�ئد طعام و�أطباق، وغيرها؛ �أي حين ي�صبح تعاملك مع �لفنون جزًء� من 

3

نـشـاط )5-3(
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ن�صاطك �ليومي، بالم�صاهدة، و�لتذّوق، و�لتدّرب على تمييز قيم �لجمال فتكت�صب ثقافة 
�صك  فنية و��صعة تغني بها خبرتك ومعرفتك بالت�صاميم �لفنية �لم�صتخدمة في مجاالت تخ�صّ
وما تت�صمنه من �أ�صاليب و�أ�صكال متطّورة،  عندئذ ت�صتطيع �أن تنقل لالآخرين، ما �كت�صبته من 
خبرة فنية عن طريق �لنقد �لفني، �أي حين تعزز قدرتك على �إ�صد�ر �أحكام جمالية م�صتندة 
للخبرة و�لكفاءة �لعالية، فال بّد للناقد حتى ي�صتطيع �أن يقوم بهذه �لعملية بنجاح �أن يكون قد :

مّر بتجارب غنية من �لدر��صة و�لبحث في �الأعمال �لفنّية �لقديمة و�لحديثة.  اأ 

�طلع على نظريات �لجمال ومفاهيمه.  ب 

�متلك لغة نقدية جادة وم�صوؤولة.  ج� 

ا به. �متلك منهًجا و�أ�صلوًبا خا�صًّ د 

تدّرب على �لنقد. ه� 

�إلى  وتحتاج  ذ�تها،  بحد  قائمة  �إبد�عية  عملية  �لفني هي  �لنقد  عملّية  �أّن  ن�صتنتج  وبذلك   
�لتذّوق �لفني لتطوير قابلية �الإن�صان؛ الإ�صد�ر �الأحكام �لجمالية، و�صقل موهبته �لنقدية. 

لقد حاول �لفال�صفة وعلماء �لجمال في �لما�صي و�صع معايير مطلقة للحكم على �الأعمال 
�لفنية، فظهرت �أمامهم �صعوبات عّدة تمّثلت في:

عند  �لخا�صة  وميوله  �آر�ئه  على  �العتماد  �أي  �ل�صخ�صية؛  ال�صتجابته  �الإن�صان  �نحياز  اأ 

�إ�صد�ر �الأحكام �لنقدية. 
تطبيق مفاهيم نقدية وقو�عد كانت تنا�صب �أعمااًل فنية قديمة، لكنها ال تنا�صب �أعمال  ب 

نقديًّا  معياًر�  و�لت�صميم  �لر�صم  في  �لم�صتخدمة  �لمهارة  كانت  فمثاًل  �لمعا�صر،  �لفن 
�أ�صا�صيًّا، يعتمد عليه في �إ�صد�ر �الأحكام، ويّت�صح هذ� في كثير من �أعمال �لر�صم و�لت�صوير 
�لتي تحاكي �لم�صهد �لطبيعي بمهارة و�إتقان، �إال �أّن توفر �لمهارة رغم �أهّميتها، لم تعّد 
تكفي الإ�صد�ر حكم ل�صالح �لعمل �أولغير �صالحه،  وينطبق هذ� على �أي من �الأعمال 
�لفنية و�لنفعية؛ فاإتقان خياطة �لمالب�س مثاًل ال يكفي للحكم على جمالية ت�صاميمها. 

عدم ثبات �الآر�ء �لنقدية،  حيث �إنها تتغّير بتغّير �لزمن وبتغّير �الأذو�ق و�لقيم و�الأ�صاليب  ج� 

�لفنية،  لقد �صادت في �لما�صي �آر�ء نقدية و�أحكام �عتمدت تف�صيل مو�صوع �لعمل 
�لفني ال �أ�صلوبه، فمنحت �لمحتوى �لعاطفي للعمل �لفني قيمة كبيرة،  وعندما ظهر 
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�الأ�صلوب �النطباعي في �لر�صم، قابله جمهور �لفن ونّقاده بالرف�س و�ال�صتنكار؛ الأنه لم 
يكن يالئم �أذو�قهم.  ومع �نطالقة �لفن �لحديث و�أ�صاليبه �لمختلفة ومن بينها �الأ�صلوب 
�لر�هن  ع�صرنا  في  �لنا�س  و�أخذ  �لفن،  هذ�  ل�صالح  �لنقدية  �الآر�ء  تغّيرت  �النطباعي، 

و�لم�صتحدثة  �لجديدة  �الأ�صاليب  يتذّوقون 
غير  و�لرموز  �لغريبة  �الأ�صكال  ظهور  رغم 
�لمفهومة في �الأعمال �لفنية �لجمالية و�لنفعية 

على حّد �صو�ء، كما في �ل�صكل )7-3(.

�إّن معرفة �لقيمة �لفنية الأي عمل، لي�صت �صهلة د�ئًما.  
�صين، تبقى مجرد �آر�ء لها  و�أغلب �آر�ء �لنقاد �لمتخ�صّ
هذ� �لقدر �أوذ�ك من �لتاأثير في �الآخرين، ومع ذلك 
ت�صاعد  �لنقد  على  قدرتك  لتنمية  محاوالتك  فاإّن 
كثيًر� في رفع م�صتوى تذّوقك لالأعمال �لفنية،  وهذ� 
�أنَّ كاًل من �لتذّوق و�لنقد، مجاالن مرتبطان  يوؤكد 

�ل�صكل ) 3-7 (: ت�صميم مالب�س.ببع�صهما، ويكّمل �أحدهما �الآخر.  

�أقرب موقع عمل له عالقه بتخ�ص�صك، و�طلع على �أحدث �لت�صاميم للخدمات �لتي  زر 
يقّدمها، �طلب �إلى �صاحب �لعمل تزويدك ب�صور ملّونة لها. و�عر�س �ل�صور على زمالئك  
ل �آر�ءهم �لنقدية على كّل منها، وناق�صهم في مبرر�ت �الأحكام �لتي  بطريقة مالئمة، ثم �صجِّ

�أ�صدروها عليها. 

نـشـاط )6-3(
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الأ�سئ����ل���ة

1

2

3

4

5

ناق�س �لعبارة �الآتية: »تف�صير �الأعمال �لفنية قد يف�صد تذّوقها «. 

�صغ بلغتك �لخا�صة تعريًفا �صاماًل لمفهوم �لنقد �لفني. 

ح �لعالقه بين �لتذّوق �لفني و�لنقد �لفني.  و�صِّ

ًحا  �لمرحلة �الأهم فيه. تتبع مر�حل  �لنقد �لفني، مو�صِّ

�الأعمال  �أحكام جمالية على  �الإن�صان الإ�صد�ر  قابلية  �لفني على تطوير  �لتذّوق  يعمل 
ح هذه �لعبارة.  �لفنية، و�صِّ
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 املعار�س الفنّية والنفعّية ثالًثا

اأهمية المعار�ص
وتتمّثل �أهمّية �لمعار�س في جو�نب �الأن�صطة �الإن�صانية جميعها، فهي ذ�ت �أهمّية �قت�صادية، 
و�صيا�صية، و�جتماعية، وثقافية، وفنية. و�لمعار�س �لفنية �لنفعية هي ما يهمنا في هذ� �لمجال، 
فمنها ما يقيمه �لفنانون �لمخت�صون لعر�س �أعمالهم �لفنية ب�صكل فردي �أوجماعي، ومنها ما 
يكون على �صكل معار�س مدر�صية يقيمها �لطلبة تحت �إ�صر�ف مدر�صيهم، لعر�س �إنتاجهم 

�لفّني �لجمالي �أو�لنفعي على �لطلبة و�لمجتمع �لمحلي في �لبلدة �أو�لمدينة. 
و�لفنون  �لثقافة  عن  �لم�صوؤولين  دفع  �لها�صمية  �الأردنية  �لمملكة  في  �لثقافي  �لتطّور  �إّن 
�لفنية و�لنفعية، ولم يكن �الهتمام فقط على  باإيجاد قاعات لعر�س �الأعمال  �إلى �الهتمام 
كال�صركات،  �لخا�س؛  �لقطاع  من  مختلفة  هيئات  هناك  كانت  بل  �لر�صمّي،  �لم�صتوى 
ا �لقاعات  �صت قاعات للعر�س ب�صكل جيد، وهناك �أي�صً و�لبنوك، و�لموؤ�ّص�صات �لتي خ�صّ
وهذه  وت�صويقها،  �لنفعية  و�لمنتجات  �لفنية  �الأعمال  بعر�س  �صة  �لمتخ�صّ �لتجارية  �لفنية 

�لقاعات م�صّممة ومجهزة بما يلزم لعملية �لعر�س. 
يمكن �إجمال �أهّمية �لمعار�س �لمدر�صية باالآتي: 

�إلى  ن�صل  وبذلك  و�أفكارهم،  �لطلبة  م�صاعر  تاآلف  على  �لمدر�صية  �لمعار�س  تعمل  اأ 

�الألفة و�لتر�بط بين �أفر�د �لمجتمع. 
تعمل على �الرتقاء بالم�صتوى �لعملي �الإبد�عي بما تعر�صه من �تجاهات �صليمة، و�أفكار  ب 

�أزياء،�أوعر�س حّي ومبا�صرالأعمال  حديثة، و�إبد�عات فنية للطلبة، كعر�س مجموعة 
�ل�صعر �أمام �لطالبات، �أوعر�س منتجات غذ�ئية . 

تعمل على �الرتقاء بالذوق �لجمالّي للطلبة د�خل �لمدر�صة وخارجها.  ج� 

تعّد فر�صة لتعّرف ذوي �لمو�هب، مما يدفع باإد�رة �لمدر�صة للعناية بهم.  د 

توؤّكد دور �لمعلم، وتظهر فاعلية �لعملية �لتربوية �لفنية.  ه� 

معين؛ كمعر�س  �أو�إنتاج  معينة  �صلعة  فيه  تعر�س  �لذي  وهو�لمكان  معر�س،  �لمعار�س جمع 
�لكتاب، ومعر�س �الأعمال �لفنية، ومعر�س �ل�صناعات �لمنزلية. و�لمعار�س �صمن هذ� �لمفهوم 

و�صيلة �ت�صال مبا�صرة بين �لمنتج و�لم�صتهلك �أو�الإن�صان �لم�صاهد. 
1
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ت�صّكل �لمعار�س و�صيلة تو��صل بين �لمبدعين و�لجمهور.  و 

�لتربية  �لتابعة لوز�رة  �لمد�ر�س  �لفنية و�لنفعية في كثير من  وهناك قاعات لعر�س �الأعمال 
و�لتعليم في مختلف مدن �لمملكة، وهي قاعات �صّممت �صمن �لبناء �لمدر�صّي وت�صلح 

لعر�س �أعمال �لفنانين و�لحرفيين �أو�لطلبة في �الأن�صطة �لمدر�صية �لمختلفة. 
اأنواع المعار�ص الفنية المدر�سية

تكون  و�لتي  و�لنفعية،  و�لفنية،  و�لزر�عية،  و�لتجارية،  �ل�صناعية،  منها:  �أنو�ع،  �لمعار�س 
على م�صتوى �لمدر�صة، وتكون �لمعار�س �لفنية و�لنفعية �لمدر�صية على �لم�صتويات �الآتية :
اأ معر�ص ال�سف الواحد: �لغر�س من هذ� �لمعر�س هوعر�س �أعمال طلبة �ل�صف �لو�حد، 

بهدف تعّرفها ومقارنتها باإنتاج �ل�صفوف �الأخرى، وتبادل �لخبر�ت �لمختلفة لت�صير 
�أعمال �لجميع بطريقة �صليمة. 

ب معر�ص المنتجات المدر�سية: في هذ� �لنوع من �لمعار�س، تعر�س �لمدر�صة �الأعمال 

�لفنية و�لنفعية جميعها �لتي �أنتجها �لطلبة في �لعام �لدر��صّي، كما يمكن الأولياء �الأمور 
�أن ي�صاهدو� �أعمال �أبنائهم، و�لم�صتوى �لذي و�صلو� �إليه. 

ج� معر�ص المديرية: هذ� �لنوع من �لمعار�س يكون على جانب كبير من �الأهّمية، حيث 

تعر�س �لمد�ر�س �لم�صاركة �الأعمال �لمتنّوعة. ولهذه �لمعار�س فو�ئد عّدة، حيث يطلع 
�لز�ئر على �لم�صتويات �لمختلفة، وبذلك يف�صح �لمجال �أمام �لمد�ر�س و�لمعنيين في 

�لمديرية �لو�حده للتطوير و�لنموو�لتجريب. 
د  معر�ص اللواء اأوالمحافظة: ت�صترك في هذه �لمعار�س مديريات �لتربية و�لتعليم في �للو�ء 

�أو�لمحافظة، فكل مديرية ت�صرك كثيًر� من مد�ر�صها في �أعمال فنية مختلفة �التجاهات 
و�لم�صتويات، وت�صتفيد �لمديريات من خبر�ت بع�صها، كما �أّن �لز�ئر لهذه �لمعار�س 

يطلع على �لم�صتويات �لفنية �لمختلفة لالأعمال �لمعرو�صة. 
ه�  المعر�ص العام للمنتجات المدر�سية على م�ستوى الوزارة:وهذه �لمعار�س لها �أهمّيتها 

�لخا�صة، حيث ت�صارك فيها مديريات �لتربية و�لتعليم جميعها في �لمملكة، ويعّد هذ� 
على  و�لم�صاهدون  �لم�صوؤولون  يطلع  ممّيزة، حيث  فنية  تظاهرة  �لمعار�س  من  �لنوع 

�الأعمال �لفنية و�لنفعية �لمتعّددة. 
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و  المعار�ص الدولية ) الم�سابقات (:ت�صارك �لكثير من �لدول في هذه �لمعار�س، وهي 

ذ�ت �صبغة تربوية، وي�صارك فيها �لطلبة من �صتى بقاع �لعالم عن طريق �لهيئات �لخا�صة.  
كما  �ل�صعوب،  بين  تربط  �لتي  �الإن�صانية  �لعالقات  �إيجاد  �إلى  �لمعار�س  هذه  وتهدف 
�أنها فر�صة لالطالع على �الأعمال �لفنية و�لنفعية لطلبة �لدول �لم�صاركة للوقوف على 
مدى �لتطّور و�الهتمام �لذي و�صلت �إليه. ومن �لمعار�س �لدولية �لتي ي�صارك فيها طلبة 

�لمملكة على �صبيل �لمثال :
1. معر�س �صنكار �لدولّي في �لهند. 

2. معر�س �ل�صين �لدولّي.
3. معر�س �الأطفال �لعالمّي.

4. معر�س تون�س، وغيرها من �لمعار�س. 
اأ�س�ص اإقامة المعار�ص 

في  محّددة  �أ�ص�س  ُتتبع  �أن  يجب  �الأهد�ف  هذه  تتحقق  وحتى  عّدة،  �أهد�ف  للمعار�س 
�إقامتها، ويمكن �إيجاز هذه �الأ�ص�س بما ياأتي :

اأ تحديد الغر�ص من المعر�ص : لي�س �لهدف من �إقامة �لمعر�س هوعر�س �الأعمال �لفنية 

كالت�صجيع،  تحقيقها،  ير�د  �أهد�ف  هنالك  و�إنما  فقط،  �لمختلفة  باتجاهاتها  و�لنفعية 
و�لتثقيف، و�كت�صاب �لقيم و�التجاهات �لبناءة. 

ب يعك�ص المعر�ص �سورة �سادقة لم�ستويات الم�ستركين : بحيث ال يكون في م�صتًوى 

معّين وعاٍل فقط، �إال �إذ� كان �لغر�س منه �أن يتناول �تجاًها �أوناحية فنية معينة، كالمهارة 
في ��صتعمال �الألو�ن �أو�لتلوين. 

ج� يوؤكد المعر�ص الفروق الفردية ) القدرات الفنية للم�ساركين (: وكذلك �التجاهات 

�لفنية �لمختلفة بينهم، لي�صمل �أعمال �لطلبة وم�صتوياتهم جميعها.
د  يكون للمعر�ص دليل ) كتيب ( : و�لهدف منه هو�أن يبيِّن للم�صاهد هدف هذ� �لمعر�س 

و�ل�صير فيه، وي�صمل ك�صًفا باأ�صماء �لعار�صين ومعرو�صاتهم. 
ه�  يكون اأ�سلوب العر�ص مدرو�ًسا ومن�ّسًقا : تنظم �لمعرو�صات وتن�صق باأ�صلوب �صائق 

يزيد من جماله ورونقه، وال بّد من وجود �إ�صاءة منا�صبة كذلك.  

3
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تجهيز قاعة العر�ص   
يكون  �أن  �لعر�س  مكان  �ختيار  عند  يتوخى 
منا�صًبا وي�صهل �لو�صول �إليه، و�أن ير�عى ما ياأتي: 

اأ حوامل لتعليق المعرو�سات: ذ�ت �أ�صكال 

�ل�صـــكل  وقيا�صـــــات مخــتلفـة، كما في 
�لفنية   �الأعمال  لتعليق  وت�صتعمل   ،)8-3(
ذ�ت  تكون  �أن  ل  ويف�صّ عليها،  و�لنفعية 
�ألو�ن حيادية ؛ كالرمادّي، �أولون �لخ�صب 
�لعمل  تت�صارب مع لون  �لطبيعّي، حتى ال 

�لفنّي، وتفقده رونقه. 

مختلفــــة  و�رتفاعـــات  قيا�صــــات  ذ�ت  قو�عــد  المج�ّس�����مات:  لعر�ص  قواعد  ب 

ت�صــتعمل لعـر�س �الأعمال �لنحتية و�لخزفية، كما في �ل�صكل  )9-3(. 

�ل�صكل )3-8 (: حو�مل تعليق �للوحات �لفنية و�لنفعية.

�ل�صكل ) 3-9(: قو�عد لعر�س �لمج�ّصمات �لفنية.

4
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من  بّد  ال    : اإ�ساءة  م��س��در  ج� 

الّن  ــاءة؛  �إ�ــص م�صدر  تو�فر 
في  �أهمّيتها  لها  ــاءة  ــص �الإ�
�الأعمال  تفا�صيل  تو�صيح 
في  كما  و�إظــهــارهــا،  �لفنية 

�ل�صكل ) 10-3(. 

د الأدوات والمواد الم�ساعدة في عر�ص الأعمال الفنية والنفعية:

1 .  خيوط عادية، اأوخيوط نايلون �سفافة، اأوحبال اأو�سال�سل لتعليق الأعمال الفنية. 
2 .  مطرقة. 
3 .  كما�صة. 

4 .  م�صامير مختلفة �الأطو�ل. 
5 .  مكب�س لتثبيت �للوحات �لورقية، ويمكن ��صتعمال �لدبابي�س. 

6 .  ورق ال�صق. 
7 .  قطع كرتون لكتابة ��صم �لعمل �لفني و��صم �لم�صترك. 

8 .  �أقالم ملونة. 

مراحل اإقامة المعر�ص الفني والنفعي  
تحتاج �إقامة �لمعار�س �إلى تخطيط م�صبق، وت�صافر جهود �لقائمين عليها لتخرج بال�صورة 
�إقامة معر�س ما، ف�صوف نذكر �لخطو�ت �لمتبعة  �لالئقة و�لناجحة، وحتى تتعّرف كيفّية 
و�لتنفيذ  �الإعد�د  لجنة  مهّمات  من  وتكون  جميعها،  �لمعار�س  على  تنطبق  ما  غالًبا  �لتي 

�لمكلفة، وهي :  
اأ التخطيط لإقامة المعر�ص، وتحديد �لمكان و�لزمان و�لهدف من �لمعر�س.

ب  ت�سميم المل�سق الإعالمي)بو�ستر ( للمعر�س، ويت�صّمن ما ياأتي :

�ل�صكل )3-10 (: م�صادر �إ�صاءة.

5
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1 .  ��صم �صاحب �لعمل �أو�لجماعة. 
2 .  مكان �لعر�س وتاريخه. 

3 .  ��صم �لمعر�س. 
4 .  �أي معلومات �أخرى ير�ها �لم�صارك منا�صبة. 

ج�   توجيه الدعوة لال�ستراك : توجه �لدعوة للم�صاركة بالمعر�س من قبل �للجنة �لمكلفة 

�إلى �لفنانين و�لهيئات �لر�صمية و�لخا�صة، وتحمل �لدعوة �لمعلومات �الآتية :
1 .  ��صم �لمعر�س. 

2 .  مكان �لمعر�س. 
3 .  عدد �الأعمال �لتي ي�صمح �لم�صاركة بها. 

4 .  �لمو�د �لم�صتعملة في �إنتاج �لعمل �لفنّي و�لنفعي �لمقّدم. 
5 .  تاريخ ت�صليم �الأعمال.

6 .  تاريخ ��صتالم �الأعمال �لفنية بعد �نتهاء مدة �لعر�س. 

�صغ وزميلك دعوة الأحد �لمعار�س �لفنية �لمهنية كالتي تقام �صنويًّا على م�صتوى �لوز�رة 
�لمعر�س،  ��صم  �لدعوة  حا في  �لغر�س،  مو�صِّ �لمنتخبة لهذ�  �لمهنية  �لمد�ر�س  �إحدى  في 
�لدعوة مع  تبادل بطاقات  ثم  �لدعوة �الأخرى،  �لم�صاركة، وعنا�صر  وعنو�نه، و�لمد�ر�س 

زمالئك بالتخ�ص�س لالطالع على �أعمالهم وتقييمها.  

تحديد لجنة ال�ستلم : ولها مهام عّدة، منها :  د 

و��صم  ونوعه،  �لعمل،  ��صم  فيه  يبيِّن  معّين،  نموذج  وفق  �لفنية  �الأعمال  ��صتالم   .  1
�لم�صارك، وتوثيق �لم�صتلم، وتاريخ �الإرجاع، وتوقيع �لم�صتلم.

و�صع �الأعمال �لفنية و�لنفعّية في مكان �آمن، وترتيبها ب�صكل جّيد ي�صمن �لمحافظة   .  2
على �صالمة �لعمل �لفني. 

�الحتفاظ بقو�ئم باأ�صماء �لم�صاركين؛ الإعادة �الأعمال بعد �نتهاء مدة �لعر�س.   .  3

نـشـاط )7-3(
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تتكّون هذه �للجنة من متخ�ص�صين لديهم �لخبرة  تحديد لجنة اختيار المعرو�سات:  ه� 

في �ختيار �الأعمال �لمنا�صبة للعر�س، وفًقا لقو�عد ومعايير معينة ليتّم �التفاق عليها. 

تنظيم  يكون  بحيث  للمعر�س،  �لمنا�صب  �لمخطط  و�صع  مهمتها  المعر�ص:  لجنة  و 

�لمعر�س ب�صكل يتيح للم�صاهد �صهولة �لحركة و�لتنقل بين �لمعرو�صات. 

عر�ص الأعمال الفنية والنفعية  
�لمعر�س. وعند  ي�صاعد في نجاح  �لجيد  �لعر�س  �أ�صلوب  ؛ الأن  �صهلة  لي�صت مهمة  وهي 
عر�س الأعمال وبخا�سة الأعمال الفنية النفعية  تاأخذ اللجنة المنفذة للمعر�س النقاط الآتية 

بالح�صبان :
�لمو�صوعات  �أ�صا�س  على  �لمعر�س  تنظيم  يمكن  والنفعية:  الفنية  الأعمال  مو�سوع  اأ 

�لفنية �أو�لمجاالت �لفنية ؛ كالنحت، �أو�لخزف، �أو�لت�صوير، �أو �لحفر و�الأزياء و�لدمى 
و�لت�صريحات،و�الأطباق وغير ذلك.

عر�ص الأعمال الفنية والنفعية:  ب�صكل من�صجم ومتنا�صق ح�صب �أ�ص�س �لت�صميم �لفني،  ب 

كما في �ل�صكل ) 11-3 (.

ر ثم ناق�ص فكِّ
�أهّم �لمعايير �لتي تعتمد عليها لجنة �ختيار �لمعرو�صات العتماد عمل ما وعر�صه. 

6

�ل�صكل ) 3-11 (: معرو�صات فنّية ونفعية.
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بين  الم�ساحات  مراعاة  ج� 

عند  الفنية  الأع���م���ال 
العر�ص، بحيث ال تطغى 
و�لنفعية  �لفنّية  �الأعمال 
�الأعــمــال  على  �لكبيرة 
�ل�صغيرة،  و�لنفعية  �لفنّية 
�ل�صـــكل  فــي  كـمـــا 
)3-12(، وال �للوحات 
�ل�صارخة  ــو�ن  �الأل ذ�ت 

على غيرها.

نظ��ر  م�س���توى  مراع�اة  د 

الم�س����اهد عند ع���ر�ص 
والنفعية،  الفنية  الأعمال 
�ل�صــــكل فـــي   كــمــا 

.)13-3( 

المنا�سبة  الأماكن  اختيار  ه� 

ذات  الأع��م��ال  لعر�ص 
بحيث  الثلثة،  الأبعاد 
من  �لم�صاهد  يتمكن 
كما  حولها،  �اللتفاف 

في �ل�صكل )14-3(. 

�ل�صكل )3-12 (: معرو�صات فنية ونفعية تر�عي �لم�صاحات �لمنا�صبة.

�ل�صكل )3-13 ( :معرو�صات فنية ونفعية على م�صتوى �لنظر.

�ل�صكل ) 3-14(: معرو�صات ثالثية �الأبعاد.



107

�نظر �إلى �ل�صكلين �الآتيين حيث يمّثالن �أعمااًل فنّية ونفعّية في �أحد �لمعار�س. ناق�صهما مع 
زمالئك وباإ�صر�ف معلمك من حيث :

م�صتوى �لنظر.   -  1
تنظيم �لم�صاحات بين �الأعمال �لفنّية و�لنفعية.  -  2

�لمو�صوع في �ل�صكلين.  -  3
نوع �لمعر�س �لذي يمّثالنه.    -  4

�ل�صكل )3-16( :معر�س فني .

�ل�صكل )3-15( : معر�س فني .

نـشـاط )8-3(
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عبِّر عن و�حد من �لمو�صوعات �الآتية، م�صتخدًما �الألو�ن �لمائية : 
�ل�صياحة في �الأردن.   -  1

رحلة مدر�صية �إلى �لبحر �لميت،و �لبتر�ء، وجر�س، و�لعقبة ............  .  -  2
منظر طبيعي   -  3

مهرجانات محلية مختلفة ) مهرجانات غذ�ئية، و�لتجميل، و�لمالب�س ...(  -  4
�عر�س ر�صوماتك على زمالئك باإ�صر�ف معلمك. 

نـشـاط )9-3(
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الأ�سئ����ل���ة

1

2

3

4

ما �الأ�ص�س �لتي يجب �أن تتبع    لتحقيق �الأهد�ف �لمرجّوة من �إقامة �لمعار�س ؟

�نظر �إلى �ل�صكل ) 3-17(، ما مدى �صالحية �لتجهيز�ت �لمتو�فرة في قاعة �لعر�س؟ 

ما مهام كّل من �للجان �الآتية عند �إقامة معر�س : 

�أ- لجنة �ال�صتالم            ب- لجنة �ختيار �لمعرو�صات            جـ-  لجنة �لمعر�س .

د خم�صة من �لمعار�س �لفنية �لمدر�صية.  عدِّ

�ل�صكل )3-17(: قاعة عر�س فنية.



110

عّرف ماياأتي:
�لتذّوق �لفني، و�لنقد �لفني. 

ح ذلك . يعّد �لفن محاكاة للو�قع ولي�س ت�صجياًل له، و�صِّ
ما �لعو�مل �لم�صاعدة على �لتذّوق �لفني؟

كيف تتّم عملية �لتذّوق �لفني؟    
فه في عملية التذّوق والنقد الفني؟ ح التاأثير النف�سي للخطوط، وكيف توظِّ و�سِّ

ح �لفرق بين �لتذّوق �لفني و�لنقد �لفني من حيث: و�صِّ
وظيفة كّل منهما، و�لخطو�ت �لتي تتّم في كّل منهما .

�الآر�ء �لنقدية في �لفن لي�صت ثابتة، ناق�س ذلك.
ا فنيًّا �أونفعيًّا جماعيًّا؟     كيف تقيِّم معر�صً

ما �أ�ص�س �إقامة �لمعار�س �لفنّية و�لنفعية؟
تاأمل �ل�صكل )3 - 18( و�لذي يمّثل ت�صميًما د�خليًّا لغرفة جلو�س، حّلله ح�صب �لمعايير �الآتية:

عنا�صر �لت�صميم �لفني ) �لخط و�للون (.  -  �أ 
عالقة �الأ�صكال ببع�صها. ب - 

تنا�صب لون �لجدر�ن مع �الأر�صية.  - جـ 

تنا�صب حجم �الأثاث مع م�صاحة �لغرفة.  -  د 
�أ�ص�س �لت�صميم �لفني  هـ - مدى تطبيق 

على قطع �الأثاث. 
�لت�صميم  في  �لكماليات  ��صتخد�م   - و 

�لد�خلي للغرفة.
توزيع �الإ�صاءة في �لت�صميم.  - ز 

اأ�سئلة الوحدة
1

2

10

3

5
6

7
8
9

�ل�صكل )3-18(: ت�صميم د�خلي لغرفة جلو�س.
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بناًء على ما تعلمته  في هذه �لوحدة، قّيم نف�صك ذ�تيًّا بو�صع �إ�صارة )√( في �لخانة �لمنا�صبة 
لتقييمك في �لجدول �أدناه بعد نقله �إلى دفترك.

�أ�صتطيع بعد در��صتي لهذه �لوحدة �أن:

التقويم الذاتي

لنعممعــــــاييــر الأداءالرقم

ح طبيعة �لعمل �لفني و�أهّميته.1 �أو�صِّ

�أمّيز بين �لتذّوق و�لنقد �لفني .2

�أحلل �أعمااًل فنية منّفذة باأ�صاليب متنّوعة.3

�أقارن بين �الأعمال �لفنية.4

�أتذّوق �الأعمال �لفنية.5

ر دور �لفنان فيها .6 �أتابع �لمعار�س �لفنية و�أقدِّ

ح �أ�صلوب معالجة نقطة �لتركيز في �لعمل �لفني .7  �أو�صِّ

�أالحظ �ختالف معايير �لنقد �لفني .8

د مفهوم �لنقد �لفني، وخطو�ته، ومعاييره.9 �أحدِّ

�أناق�س مو��صفات �لناقد �لفني .10

�أتعّرف م�صتلزمات �لعر�س �لفني و�أ�صاليبه .11

ح �لعو�مل �لم�صاعدة على �لتذّوق �لفني.12 �أو�صِّ

�أطّبق �أ�ص�س �إقامة �لمعار�س �لفنية.13

�أتعاون مع زمالئي في �أثناء �لعمل.14

�أ�صتخدم �لحا�صوب ال�صتق�صاء �لمعرفة �لمتعلقة بالتذّوق و�لنقد �لفني.15

�أر�عي مبادئ �ل�صالمة �لعامة في �أثناء �لعمل وبعده.16
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كانت �لفنون �ل�صعبية وما ز�لت عنو�ًنا لكّل مجتمع، وو�صيلة من و�صائل �لك�صف عن �لقيم �لح�صارية �لتي 
�صاغها �الإن�صان عبر �لحياة. فالفنون �ل�صعبية نتاج �إن�صاني، يعبِّر عن �لقدر�ت �لخالقة لالإن�صان في مجتمعه. 
لذلك كانت ثّمة �صلة وطيدة بين �لعلوم �الإن�صانية، و�لتر�ث )�لفلكلور( .ولكي تفهم فنون �أي �صعب البّد لك 
من �أن تعرف �صكل �لحياة �لتي عا�صها هذ� �ل�صعب، و�الإطار �لمادي لحياته، و�أ�ص�س �الإبد�ع �لفني ومقّوماته 

لديه.
فالفنون �ل�صعبية تنبع من ممار�صة �الإن�صان ل�صوؤون حياته �لتي كانت تتمّيز بالب�صاطة، و�أخذت في �لتعقيد 
�صيًئا ف�صيًئا مع تعقد جو�نبها �لمختلفة، وتطّور �لفنون �لحديثة �لتي �أ�صبح لها دور �لمناف�صة، فهل �صمعت من 
�صاألت  ت�صتخدم في حياتهم؟ وهل  �لتي كانت  �الأدو�ت  �لما�صي، وعن  �أوجدتك عن حياة  �أحاديث جدك 

و�لدك عن حياته �ليوم وحياته �أيام طفولته ؟
- ما مجاالت �لفنون �ل�صعبية ؟

- كيف يمكن �أن تك�صب �أدو�تك �لنفعية طابًعا جماليًّا ؟
- كيف يمكن توظيف )�الأزياء، و�أعمال �لق�س، و�لن�صيج، و�ل�صناعات �لجلدية ....( في تخ�ص�صات    �القت�صاد �لمنزلي ؟ 

     �ستجد في هذه الوحدة اإجابات وا�سحة عن هذه الأ�سئلة. 
     ويتوقّع منك بعد درا�سة هذه الوحدة اأن :

تدرك �أهمّية �لفن �ل�صعبي ومجاالته.
تميِّز خ�صائ�س �لفن �ل�صعبي و�أق�صامه.

تتعّرف دور �لفن �ل�صعبي في نقل �لتر�ث وتاأكيد �لرو�بط �الجتماعية.
تتعّرف �لجهات �لمعنية بالمحافظة على �لتر�ث.

تقترح حلواًل و�أفكاًر� للمحافظة على �لفن �ل�صعبي.
تر�صم وحد�ت زخرفية �صعبية وتلّونها.

تميِّز بين �لر�صوم و�الأ�صكال �لم�صتعملة في �الأزياء �ل�صعبية ومكمالتها.
تقارن بين �الأزياء �ل�صعبية ومكّمالتها في �لمناطق �لمختلفة في �الأردن.

تحّلل �لزخارف و�الأ�صكال �لم�صتخدمة في ت�صاميم �لب�صط و�ل�صّجاد �ل�صعبي.
ت�صّمم �أعمااًل نفعية م�صتوحاة من �لفن �ل�صعبي في مجال تخ�ص�صك.

تميِّز �أ�صكال �لفخار و�لخزف �ل�صعبي وت�صاميمه .
تميِّز م�صغوالت �لق�س، و�لخيزر�ن، و�لخ�صب، و�أ�صغال �لمعادن، وت�صاميمها، و�أهّميتها في �ال�صتعماالت �لوظيفية.

تقّدر �لقيم �لفنية و�لجمالية في �الأعمال �ل�صعبية.
تبدي �هتماًما بالموروث �ل�صعبي .
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الفن ال�صعبي وخ�صائ�صهاأّول

مفهوم الفن ال�سعبي واأهميته
�الإح�صا�س  عــن  �ل�صعبية  �لفنون  تعّبر 
تكلف.  لالإن�صان، دون  �ل�صادق  �لفطري 
فاأ�صكال �لتعبير �لفني �لمح�صو�صة في كّل 
�لثقافة  معالم  ح  تو�صِّ �لتي  هي  مجتمع 
�ل�صعبية، وهذه �الأ�صكال بما تت�صّمنه من 
�لجانب  عن  تعّبر  تلقائية،  فنية  تعبير�ت 
�لمادي من �لثقافة �ل�صعبية، �لذي يندرج 
تحت �لفنون �ل�صعبية �لت�صكيلية.كما تعّبر 
�لجانب  عن  �لتعبيرية  و�لفنون  �الآد�ب 
�ل�صكل يبّين  �لثقافة.  هذه  من   �لعقلي 
 )4-1( جانًبا من �لفنون �ل�صعبية �لمادية.

�الحتياجات  يخدم  فن  �ل�صعبي  و�لفن 
�الإن�صانية ويكّملها، وهوبطبيعته تعبير عن 

تكييف �لمو�د و�الأدو�ت لتنا�صب �الحتياجات �الإن�صانية. فاالإن�صان حينما يك�صب �أدو�ته 
�لنفعية طابًعا فنيًّا، بزخرفة و�جهات بيوته و�أدو�ته �لمنزلية، �أوتطريز مالب�صه، �إنما يعّبر في 

يعّد �لدور �لذي يلعبه �لفن �ل�صعبي دوًر� �أ�صا�صيًّا في نقل خبر�ت �الأجيال �ل�صابقة �إلى �الأجيال 
�لالحقة، جياًل بعد جيل �صو�ء بطرق مبا�صرة �أم غير مبا�صرة، ويتو�رثها �الأحفاد عن �الآباء و�الأجد�د، 
وي�صوغون ما يتو�رثونه �صياغة جديدة تتفق و�صكل �لحياة �لجديدة �لتي يعي�صونها، وبما �أّن �الأردن 
جزٌء من منطقة كانت مهًد� للديانات �ل�صماوية، ومهد �لح�صار�ت الأقدم �ل�صعوب �لتي �صكنت 
�الأر�س، وعرفت �لح�صارة، فقد �أدى ذلك �إلى طبعها بطابع روحاني وثقافي، جعلها تدخل في 
دور جديد؛ لتكون مركز �الإ�صعاع للح�صار�ت �الإن�صانية . فهل زرت �أحد �لمتاحف �الأردنية ؟ 

هل �صاهدت مجاالت �لفنون �لتي �أنتجها �الأجد�د �لذين عا�صو� �أومّرو� على �الأردن؟

الفن ال�سعبي : ذلك �الإرث من �لمنتجات 1
�ل�صعب،  �أفــــر�د  �صنعها  �لــتــي  �لفنية 
�ليومية،  حياته  في  لخدمته  و��صتعملت 
ــاث، وكّل ما  ــي و�الأث ــاالأدو�ت و�الأو�ن ك

يحتاجه �لفرد لتي�صير �أمور حياته .

�ل�صكل )4-1(: �لجانب �لمادي من �لفنون �ل�صعبية .
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��صتعمال مو�د  �الإن�صان على  بها  يتمّيز  �لتي  �الإبد�عية  و�لقدرة  �لجمالية،  �لخبرة  ذلك عن 
�لطبيعة في �أغر��س تفوق �لمكّونات �لمادية.  

يوؤّكد �لتعّمق في �لما�صي �أهمّية �لتر�ث و�لتاريخ في �صتى مناحي �لفنون و�لعلوم �الن�صانية، 
�الجتمــاعية،  �لرو�بط  تاأكيد  على  �ل�صعبي  �لفن  يعمل  كبيرة حيــث  �أهمية  �ل�صعبي  وللفن 
�أد�وؤه وممار�صته لها عن  �لقيم �لروحية و�لفكرية للمجتمع، حيث يك�صف  �أنه يوؤكد  كـما 

�لمفاهيم �لدينية و�الجتماعية �لتي يدين بها �أبناء �لمجتمع. 

با�صتخد�م محّركات �لبحث �الإلكترونية، �كتب تقريًر� عن �أهمّية �لفن �ل�صعبي في  تاأكيد 
�لرو�بط �الجتماعية و�لقيم �لروحية للمجتمع �الأردني. 

خ�سائ�ص الفن ال�سعبي2
مكانة  �الأردنــيــة  �ل�صعبية  �لفنون  �حتلت 
�لعربية �الأخرى  �ل�صعبية  �لفنون  بين  مرموقة 
لب�صاطتها وعدم �لتكّلف، وتت�صابه خ�صائ�س 
وت�صترك  بعامة،  �لعربية  �ل�صعبية  �لفنون 

جميعها في �لخ�صائ�س �الآتية :
تلقائي  فن  �إنه  �إذ  التعبير؛  في  الطلقة  اأ 

�سادق ل ي�سترط فيه الدّقة المتناهية، حيث يبتعد عن المقايي�س الفنية والن�سب، كما 
تالحظه  وهذ�   ،)2-4( �ل�صكل  في 

في معظم مجاالت �لفن �ل�صعبي .
ب تجريد الأفكار، وتجده عند �أ�صحاب 

�لفنان  يعبر  حيث  �ل�صعبية،  �لحرف 
�ل�صعبي عن �لفكرة و�لمو�صوع �لذي 
الخطوط  ا�ستخدام  خالل  من  يريده 
�ل�صكل  و�الأ�صكال �لمجّردة كما في 

.)3-4(

�ل�صكل )4-2(: �لطالقة في �لتعبير في �لفن �ل�صعبي.

�ل�صكل )4-3(: �لتجريد في �لفن �ل�صعبي.

نـشـاط )1-4(
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ج� تباين الألوان ؛ �إذ يغلب عليها �الألو�ن 

بالبهجة  �صعوًر�  تعطي  �لتي  �لز�هية 
و�ل�صرور، كمــا في �ل�صكل )4-4(، 
�الأحمر،  ��صتعمااًل  �الألو�ن  �أكثر  ومن 
و�الأ�صود،  و�لبرتقالي،  و�الأ�صفر، 
�إلى  �للون  يخ�صع  وقد  و�الأخ�صر. 
�لم�صتعملة، كالخ�صب،  �لماّدة  طبيعة 

و�لجلد، و�لزجاج. 

بالرمزية،  والت�سام  الواقع  عن  البعد  د 

ودمنة  كليلة  ق�ص�س  في  ذلك  وتجد 
�ل�صعبية  �لق�ص�س  ــن  م وغــيــرهــا 
 ،)5-4( �ل�صكل  في  كما  �لمتو�رثة، 
كاأن تجد �صكاًل يمثل ح�صاًنا مجنًحا 

و�صمكة )عرو�س �لبحر(.

كراهية الفراغ : في �ل�صّجاد �لمزخرف  ه� 

�هتماًما  تجد  �لمطّرزة،  و�لمالب�س 
جـميعـها،  �لم�صــاحة  باأجز�ء  ا  تامًّ
فتر�ه  �لفر�غ.  ملء  هنا  �لفنان  فمهّمة 
ويفّرعها  �لزخرفية  �لوحدة  ي�صعب 
�ل�صكل في  كمـا  �لم�صاحات،   لملء 
عدم  ذلك  على  وي�صاعده   ،)6-4(  

تقيده بمنطق �الأ�صياء.

�ل�صكل )4-5(: �لرمزية في �لفن �ل�صعبي.

     �ل�صكل )4-4(: تباين �الألو�ن في �لفن �ل�صعبي.

�ل�صكل )4-6(: معالجة �لفر�غ في �لفن �ل�صعبي.
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تجد  �لتطريز  ففي  ال��خ��ام��ة:  اح��ت��رام  و 

�ل�صكل  فــي  كما  �لمائلة،   �الأ�ــصــكــال 
�لقما�س  لن�صيج  وتخ�صع   ،)7-4(
فيندر  �لقائمة،  �لزو�يا  ياأخذ  �لــذي 
على  تعتمد  زخرفية  وحد�ت  وجود 
�سناعات  وفي  المنحنية.  الخطوط 
مربعة  قطعة  تجد  �أن  يندر  �لق�س، 
د�ئريًّا،  يكون  هنا  فالن�صيج  �أومثلثة، 

�لخامة،  لطبيعة  خ�صوًعا  �الأ�صطو�ني،  �لد�ئري  �ل�صكل  �لمن�صوجة  �الأ�صكال  فتاأخذ 
لذلك كان البّد للفنان �أن يتكّيف مع �لخامة للمحافظة على طبيعتها.

ال��زخ��ارف  ا�ستعمال  م��ن  الإك��ث��ار  ز 

�لمربع،  من  �لــمــاأخــوذة  الهند�سية 
من  وغيرها  ــرة،  ــد�ئ و�ل و�لمثلث، 
�الأ�صكال �لهند�صية �لب�صيطة، حتى �أن 
�لنباتية و�لحيو�نية  كثيًر� من �الأ�صكال 
في  كمــا  هند�صية،  باأ�صكال  ر�صمت 

�ل�صكل )8-4(.

الت�سميم،  لبناء  كقيمة  الخط  اعتماد  ح 

و�لمالب�س  �لفخار  �أّن زخرفة  فتجد 
عليها  يغلب  و�ل�صّجاد  �لتقليدية 
الخطوط، كما في ال�سكل )9-4(. 
هذه  �ل�صعبي  �لفنان  ��صتوحى  وقد 

الخطوط من الطبيعة المحيطة به.

�ل�صكل )4-7(: تكييف �لخامة في �لتطريز �ل�صعبي.

�ل�صكل )4-9(: الخطوط  في الفن ال�سعبي.

�ل�صكل ) 4-8(: ��صتخد�م �الأ�صكال �لهند�صية في 
�لزخارف �ل�صعبية. 
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�ل�صكل  في  كما  الأ�سكال،  تجريد  ط 

معظم  فــي  فــتــجــده   ،)10-4(
مثاًل  فال�صجرة  �ل�صعبية؛  �لزخارف 
�إلى  و�لبيت  مثلث،  ــى  �إل ب�صطت 
مربع، مع حذف �الأجز�ء غير �لرئي�صة 
في  �الأ�صكال  من  �لثانوية  و�لتفا�صيل 

�أثناء �لعمل. 

وهذ�  الزخرفي:  الأ�سلوب  �سيوع  ي 

تالحظه في مجاالت مختلفة من �لفنون 
 ،)11-4( �ل�صكل  في  كما  �ل�صعبية، 
�صو�ء �أكانت من�صوجات، �أم �أزياًء، �أم 

ا، وغيرها. فخاًر�، �أم ق�صًّ

�ل�صكل )4-10(: تجريد �الأ�صكال في �لتطريز �ل�صعبي.

�ل�صكل )4-11(: �الأ�صلوب �لزخرفي في �لفن �ل�صعبي.

�أزياء،  �ل�صعبية �الأردنية )  �لفنون  �لتي تعّبر عن  �أنت وزمالوؤك مجموعة من �ل�صور  �جمع 
�لخ�صائ�س  و��صتخل�س  �لقديمة،...(،  �لكحل  و�أدو�ت  ق�س،  و�أعمال  ومن�صوجات، 
�لمت�صابهة فيما بينها، و�لخ�صائ�س �لتي قد تنفرد فيها �لفنون �ل�صعبية �الأردنية عن غيرها، ثم 

نها في دفترك، و�عر�صها على معلمك وزمالئك في �لتخ�ص�س للمناق�صة . دوِّ

نـشـاط )2-4(
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الأ�سئ����ل���ة

1

2

3

4

ما �لمق�صود بالفن �ل�صعبي؟

لالأجيال  و�لفكري  �لمادي  �لثقافي  �لتر�ث  نقل  في  ودوره  �ل�صعبي  �لفن  �أهمّية  بّين 
�لمتعاقبة.  

�أمثلة  �إعطاء  �لعبارة مع  ح هذه  �ل�صعبي فنان يتكّيف مع �لخامة ويحترمها، و�صّ �لفنان 
على ذلك  .

ف�ّصر ما ياأتي:
كر�هية �لفر�غ في �لفن �ل�صعبي .  �أ   - 

�لتجريد من خ�صائ�س �لفن �ل�صعبي  . ب - 
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المجتمع 
و�حتر�م  و�حتر�مه،  �لفن  هذ�  ن�صر  على  �لدوؤوب  بالعمل  فتكون  �لمجتمع  م�صوؤولية  �أّما 
�لقائمين عليه، و�لممار�صين لـه وت�صجيعهم ودعمهم، وتوفير فر�س �لعمل لهم، و��صتقطاب 
ا من ن�صر �لوعي �لثقافي بالفنون �ل�صعبية على  �لكفاء�ت �لفنية و�لعلمية لتدريبهم. وال بّد �أي�صً
�صة ببيع �لمنتجات  �ختالف �أنو�عها، ونقلها �إلى �الأجيال �لنا�صئة، وفتح �الأ�صو�ق �لمتخ�صّ
�ل�صعبية، وعر�صها، وتنظيم �لمهرجانات �الأدبية �ل�صعبية، وتوظيف و�صائل �الإعالم �لحديثة 

و�ل�صعبية .

�كتب تقريًر� عن درجة وعي �لمو�طن �الأردني بدوره وم�صوؤوليته تجاه �لمحافظة على �لفن 
�ل�صعبي وحمايته. �أعط �أمثلة من و�قع مجتمعك �صلًبا و�إيجاًبا.

 املحافظة على الفن ال�شعبيثانًيا

الأفراد والأ�سر
يجب على كّل مو�طن �أن يعي جيًد� �لدور �لذي توؤّديه �لفنون �ل�صعبية في نقل �لتر�ث �لثقافي، 
وتاأكيد �لرو�بط �الجتماعية و�لقيم �لروحية، و�لتو��صل بين �أفر�د �لمجتمع �لو�حد، لذلك 
بالمو�طنة، وح�صن  يتمّتع  فرد  كّل  م�صوؤولية  عليه،  و�لمحافظة  �ل�صعبي  �لفن  كانت حماية 

�لم�صوؤولية، و�لمحافظة على تر�ث �لوطن وفنونه .
�لجاد  و�لعمل  �لجّيد،  �لتاأهيل  من  لهم  بد  فال  له،  والممار�سون  الفن  هذا  على  القائمون  اأّما 
و�لفنون  �لحرف  ممار�صة   على  �لنا�صىء  �لجيل  وتدريب  و�لبحث،  و�لدر��صة  �لمخل�س، 
�ل�صعبية،  فكثير من �لموؤ�ص�صات �لمعنية بالفنون �ل�صعبية هي وليدة �أفكار الأفر�د متحّم�صين 

وحري�صين على �لمحافظة عليها .

بعد �أن تعّرفت �أهمّية �لفن �ل�صعبي وعظم �لدور �لذي يلعبه في نقل �لثقافة و�لتر�ث،  لذ� من 
�لو�جب علينا حمايته و�لمحافظة عليه؛ الأّن حمايته تعّد م�صوؤولية وطنية م�صتركة، تقع م�صوؤوليتها 

على كّل من  �الأفر�د، و�لمجتمع، و�لموؤ�ص�صات �لعامة و�لخا�صة .

1

2

نـشـاط )3-4(
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ر ثمَّ ناق�ص فكِّ
�لم�صاركة و�الإ�صهام في �لمحافظة على  كيف يمكن للمدر�صة باعتبارها مجتمًعا م�صغًر� 

�لتر�ث �ل�صعبي ؟

الموؤ�ّس�سات العامة
يقع على عاتق تلك �لموؤ�ّص�صات �لدور �الأكبر في حماية هذ� �لفن و�لمحافظة عليه، وذلك 
�لدور�ت  وتنظيم  �ليدوية،  و�لحرف  �ل�صعبية  �لفنون  بممار�صة  �صة  �لمتخ�صّ �لمـر�كز  بفتح 
�لفنون  لتلك  �لالزمة  و�الأدو�ت  �لمو�د  وتوفير  و�لفنية،  ــة  �الإد�ري �لت�صهيالت  وتقديم 
و�ل�صناعات، وت�صجيع �ل�صناعات �لمحلية �لتي تي�ّصر لل�صناع و�لحرفيين �ل�صعبيين �أعمالهم. 
و�إعد�د �لخطط �لتنموية �لتي تعتني بال�صّناع و�ل�صناعات �ل�صعبية، وربط ذلك بخطط �لتنمية 
�ل�صياحية �لتي تعود على �لدولة وعلى �لفرد بمنافع كثيرة،ومن �الأمثلة على ذلك، ما تقوم 
�صة في  تدريبية متخ�صّ فتح مر�كز  �لعمل من  بوز�رة  �لمرتبطه  �لمهني  �لتدريب  به موؤ�ّص�صة 

الحرف والمهن ذات الرتباط بالفنون ال�سعبية، كمركزحرفي ال�سلط.

ة الموؤ�ّس�سات الخا�سّ
�ل�صعبي  �لفن  حماية  في  �لعامة  �لموؤ�ّص�صات  لدور  ومكّمل  مهّم،  �لموؤ�ّص�صات  هذه  دور 
�إنتاجهم،  و�حتر�م  لهم،  �لمالئمة  �لظروف  وتوفير  ودعمهم  وتدريبهم  عليه،  و�لقائمين 

وت�صويقه محليًّا وعالميًّا .
�أن�صئت في �الأردن موؤ�ّص�صات عّدة لهذ� �لغر�س، مثل: موؤ�ّص�صة نهر �الأردن، وموؤ�ص�صة نور 
�إلى  باالإ�صافة  �الأردني،  و�لتطوعي  �الجتماعي  للعمل  علياء  �لملكة  و�صندوق  �لح�صين، 
عدد كبير من �لجمعيات �لتي تولي �لحرف �ليدوية و�ل�صعبية �هتماًما ورعاية، مثل: جمعية 
�الأردني،  �لوطني  �لخزف  ومركز  بني حميدة،  �صيد�ت  �لخيرية، وجمعية  �صيد�ت جر�س 

ومر�كز �الإنماء �الجتماعي،  وغيرها .

3

4
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وقد و�صلت هذه �لموؤ�ّص�صات �إلى م�صتًوى عاٍل من �لخبرة و�لكفاءة بف�صل �لجهود �لخّيرة، 
و�الإمكانات �لمادية، و�لدعم من مختلف �لجهات. �إّن كثيًر� من �لموؤ�ّص�صات �لخا�صة ) غير 
�لحكومية( تدعم �لن�صاء وت�صجعهّن على ممار�صـة هذه �لمهن عن طريق �لقرو�س، �أوتوفير 

�الأماكن، و�لمو�د و�الأدو�ت �لالزمة لالإنتاج )�لم�صاريع �الإنتاجية (.

موؤ�ّس�سة نهر الأردن
ر�نيا  �لملكة  جــاللــة  وتــر�أ�ــصــهــا  1995م،  ــام  ع �الأردن  نهر  موؤ�ص�صة  تاأ�ص�صت 
ربحية. ــر  وغــي حكومية  غــيــر  �أردنـــيـــة  ــ�ــصــة  مــوؤ�ــصّ وهـــي  �لــمــعــظــمــة،  �هلل   �لــعــبــد 
تتمّثل روؤية �لموؤ�ّص�صة في تمكين �لمجتمع �الأردني برمته، وال �صيّما �لمر�أة و�لطفل، من 
خالل تح�صين نوعية �لحياة فيه، بهدف �صمان م�صتقبل �أف�صل لالأردنيين كافة. وقد �صعت  
�لموؤ�ّص�صة �إلى �إقامة م�صاريع �جتماعية - �قت�صادية من �أجل �لمر�أة �الأردنية، �صعًيا منها �إلى 
فيه  �لذي عملت  �لوقت  في  وعي�صها،  �لمر�أة  رزق  و�صائل  تعّزز  �لتي  �لعمل  فر�س  توفير 
على  �لمحافظة  بهدف  �ليدوية  �لحرف  �إنتاج  في  �لمر�أة  مهار�ت  تطوير  على  �لموؤ�ّص�صة 

�لتر�ث �ل�صعبي، باالإ�صافة �إلى تح�صين و�صعها �القت�صادي .

جمعية ن�ساء بني حميدة 
عمل م�صروع ن�صاء بني حميدة للن�صيج )في منطقة مكاور �لتابعة لمحافظة مادبا (على �إحياء 
حرفة �لن�صيج �لتقليدية، مّما �صاعد في �لمحافظة على هذه �لحرفة �لتقليدية، و�صّجع �لن�صاء 
ط �إلى �الأجيال �ل�صابَّة. فغدت  �الأكبر �صنًّا في �لمجتمع �لمحلي لنقل خبر�تهن في ن�صج �لُب�صُ
�لتر�ثية للبالد، ويجعلنها  �لتقاليد  �لن�صاء في 13 قرية من قرى �الأردن ُيحافظن على  �ليوم 

ناب�صًة بالحياة، في �لوقت �لذي ُي�صهمن فيه في تح�صين نوعية حياة �أُ�صرهن و�أفر�دها.
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درا�سة حالة 
قامت �ل�صيدة �أم محمد باإهد�ء �بنتها فاطمة زيًّا �صعبيًّا ورثته عن و�لدتها، وكانت تعتز به 
وتفتخر كثيًر�، �إذ كانت ترتديه في معظم منا�صباتها، �إال �أن فاطمة كانت تعتبره زيًّا قديًما 
وال يعجبها ت�صميمه، فقد عفا عليه �لزمن مع �أنها معجبة بنقو�صه و�ألو�نه، وذ�ت يوم قررت 

فاطمة �لتخل�س منه.
بعد در��صتك للحالة، �أجب عن �الأ�صئلة �لتي تليها:

ما موقفك من �أم محمد ؟  -1
هل تو�فق فاطمة بنظرتها للزي على �أنه قديم، وال يتما�صى مع �لحد�ثة و�لتقدم ؟  -2

ما �لخطاأ �لذي �رتكبته فاطمة بحق �لتر�ث �ل�صعبي؟  -3
ت�صميمه ال  �إذ� كان  �لثوب وزخارفه  نقو�س  لال�صتفادة من  فاطمة  تقترح على  ماذ�   -4

يعجبها ؟

وجد،  �إن  منطقتك  في  �لمهني  �لتدريب  لموؤ�ّص�صة  تابع   مركز  �أقرب  مجموعتك  مع  زر 
فيه، وم�صتوى   تعليمها  يتّم  �لتي  �ليدوية  بالحرف  قائمة  تقريًر� مخت�صًر� ت�صّمنه   ثم �كتب 
�الإقبال على كّل حرفة، و�الإمكانات �لتي وّفرتها �لموؤ�ّص�صة للطلبة لممار�صة هذه �لحرف، 
ثم �عر�س �لتقرير على معلمك وزمالئك في �لتخ�ص�س لمناق�صة دور �لموؤ�ّص�صات �لعامة في 
�لمحافظة على �لحرف �ليدوية و�لفنون �ل�صعبية، ون�صر �لوعي �لثقافي  بين �لطلبة في مثل 

هذه �لموؤ�ّص�صات.  

نـشـاط )4-4(
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الأ�سئ����ل���ة

1

2

3

4

كيف يتحّمل �لمو�طن �لم�صوؤولية في �لمحافظة على �لفن �ل�صعبي وحمايته ؟

ما �لخدمات �لتي توفرها كّل من �لموؤ�ّص�صات �لعامة و�لخا�صة بهدف �لمحافظة على 
ًحا كيف يكون دور كّل منها مكماًل �الآخر ؟  �لموروث �ل�صعبي، مو�صِّ

 �أعِط �أمثلة على �لمر�كز �لتي �أقامتها �لموؤ�ّص�صات �لخا�صة لحماية �لفن �ل�صعبي و�لمحافظة عليه .

على  و�الإقبال  �ل�صعبي  �لفن  باأهمّية  مدر�صتك  طلبة  وعي  من  لتزيد  مقترحاتك  م  قدِّ
�لتخ�ص�صات �لمهنية ذ�ت �لعالقة به. 
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جمالت الفن ال�صعبيثالًثا

من  تمتد  �الأردن  في  تنت�صر  �لتي  �ل�صعبي  �لطابع  ذ�ت  �ليدوية  �ل�صناعات  من  �لكثير  هنالك 
مجاالت  مختلف  �صملت  �إذ  �ل�صعبي،  �لفن  مجاالت  فيه  تعّددت  حيث  �لجنوب  �إلى  �ل�صمال 
�لحياة من حرف يدوية  وغيرها. وهذه �لمجاالت يمكن ممار�صتها في �لمنزل لتو�فر خاماتها، 
�إلى  �إ�صافة  �أّن �الأعمال �لمنتجة يدويًّا لها قيمة جمالية،  �إلى تقنيات معّقدة، كما  وعدم حاجتها 
كونها م�صتخدمة في �لحياة �ليومية، ومن هذه �لمجاالت: �الأزياء ومكّمالتها، و�أعمال �لن�صيج 
و�لب�صط، و�لخزف و�لفخار، و�لق�س و�لخيزر�ن، و�الأ�صغال �لمعدنية، و�لتحف �لخ�صبية، وفي ما 

ياأتي �صرح لكّل منها :

الأزياء ومكّملتها 
بحكم  متو�لية  قيام ح�صار�ت  �لع�صور  �أقدم  منذ  �الأردن  فيها  بما  �لعربية  �لمنطقة  �صهدت 
موقعها �لتاريخي و�لجغر�في، هذ� ما جعل �الأزياء �ل�صعبية فيه تحمل مالمح �لزي �ل�صعبي 
و�لمجاورة،  �ل�صرقية  �لبيئات  من  �كت�صبته  ما  ذلك  �إلى  ي�صاف  �لعربي،  �لوطن  في  �ل�صائد 
تتالءم  �لتي  بال�صورة  �ل�صعبي و�أنو�عه،  �لزي  �أثر و��صح في ت�صكيل طرز  للمناخ  كما كان 
�لمجتمع  �أّن  �إلى  باالإ�صافة  �صحر�وية...،  �أم  جبلية  كانت  �صو�ء  �لجغر�فية،  و�لظروف 
�أكبر  له  كان  مّما  وتقاليدها،  �لعربية  �لقبيلة  عاد�ت  ت�صوده  �أوبدويًّا،  زر�عيًّا  كان  �الأردني 
�أثر �لدين في ت�صكيل مالمح  ا  �أي�صً �الأثر في تف�صيل �الأزياء �لمت�صعة �لف�صفا�صة، وال نن�صى 
�لزي �ل�صعبي. �إذ يختلف نمط �لزي، وت�صميمه، وتوزيع �لزخارف و�لنقو�س عليه من مدينة 
�أردنية �إلى �أخرى و�إن ت�صابه في �لعموم.   �أما في ما يتعلق بالمطرز�ت �لتي ت�صنع باليد فتعّد 
�ل�صعبية  �لمر�أة  �أزياء  من  زي  يكاد  ال  حيث  �لن�صاء،  تخ�ّس  �لتي  �ل�صعبية  �لفنون  �أ�صهر  من 
يخلومن �لزخارف و�لنقو�س �لتي طّرزت باليد، كما كانت �لمر�أة تطّرز �لو�صائد، و�ل�صتائر، 
وبع�س �الأغطية وبخا�صة �لتي ت�صتعمل لل�صيوف عند �لمبيت. ويعّد �لتطريز �ليدوي ذ� قيمة 
فنية وجودة عالية ال ت�صل �إليها �لمطرز�ت �لتي �صنعت باالآلة باأي حال من �الأحو�ل، مع 
متماثلة متطابقة، يمكن تكر�رها  ت�صاميم  �آليًّا تكون ذ�ت  �لم�صنوعة  �لمطرز�ت  �أّن  �لعلم 

وعمل ن�صخ مت�صابهة منها  �نظر �ل�صكل )12-4(.

1
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في  �ل�صعبية  �لمالب�س  تت�صابه 
�لمالب�س  من  غيرها  مع  في �الأردن 
�لمجاورة  �لعربية  �لــبــالد  من فــي 
في  ــام  ــ�ــص �الحــت  : ــن حــيــث  في م
في  ــس  ــر�أ� �ل وتغطية  في طــولــهــا، 
بــاالألــو�ن  وتزيينها  معظمها، 
ويظهر  وغيرها،  �أوبالتطريز 
بــاالألــو�ن،  بينها  ــالف  ــت �الخ

تق�صيم  ويمكن  �لر�أ�س،  غطاء  �صكل  وفي  عليها،  �لم�صتعمل  و�لتطريز  �لقما�س،  ونوعية 
�لمالب�س �ل�صعبية في �الأردن ح�صب �لمناطق �لجغر�فية �الآتية :

ثوًبا  �لمر�أة  ترتدي  اإربد والرمثا:  منطقتي  اأ 

بر�صوم  مطّرًز�  )�ل�صر�س(،  ي�صّمى  �أ�صود 
و�أ�صكال مثلثة �لتي تاأخذ ت�صاميم زخرفية 
و�لنخيل  �لفر�س،  كوطية  �الأ�صماء  متعّددة 
و�لــدرج  �لمردوف،  و�لحّمام  �لمفرد، 
�لمقلى،  في  بي�صات  ــع  و�أرب �أو�صاللم، 
وبغرز   ،)13-4( �ل�صكل  �نظر  وغيرها، 
بين  و�للف  �الإبـــرة،  بنت  ــرة  �إب �لتطريز 
حريرية  وبخيوط  والزكزاك،  الإبرتين، 
�لملفع  ر�أ�صها  على  �لمر�أة  ت�صع  ملّونة، 
�أو�لحمر�ء  �ل�صود�ء  �لحّطة  مع  �أو�ل�صنبر 
ُيزيَّن  وقد  �لثمينة،  و�لعرجة  بة  �لمق�صّ
ثوب  ويزيَّن  �أبي�س،  قطني  بقما�س  �لثوب 
�لرمثا بر�صوم تطريز، كحّبة �لقهوة، وحّبة 

الفول، واأ�سالع ال�سمكة، وبخيوط قطنية بي�ساء.          

�ل�صكل )4-12(: مطّرز�ت يدوية مختلفة .

�ل�صكل )4-13(: �لزي �ل�صعبي لمنطقة �لرمثا.
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�لمدرقة«   « ي�صمى  �أ�صود  ثوب  عجلون:  ب 

وفتحة  ما،  نوًعا  و�صّيقة  طويلة  ذو�أكمام 
�لخ�صر،  �إلى  ت�صل  وقد  منخف�صة  �لرقبة 
�أو�لمل�س  �لحبر  قما�س  من  �لثوب  ي�صنع 
على  مطرز  حز�م،  دون  ويلب�س  �الأ�صود، 
�ل�صدر و�الأكمام و�لجانبين بر�صوم جميلة، 
ذاتها،  وبالخيوط  ال�سابقة،  التطريز  وبغرز 
�نظر �ل�صكل )4-14(، وت�صع �لمر�أة على 
�لعرجة  مع  �ل�صنبر  رقبتها  وحول  ر�أ�صها 

بة. �لثمينة و�لحطة �لمق�صّ

)�لمدرقة  ي�صّمى  �أ�صود  ثــوب  جر�ص:  ج� 

�أو�ل�صر�س ( مطّرز باأ�صكال هند�صية جميلة 
وبغرز وخيوط التطريز ال�سابقة، وقد تزّين 
بقما�س  و�أكمامه  و�أ�صفله  �لثوب  جو�نب 
�ل�صنبر  و�صع  مع  �أبي�س،  �أو  �أزرق  قطني 
و�لحّطة و�لعرجة �لثمينة، كما في �ل�صكل 

.)15-4(

�ل�صكل )4-14(: �لزي �ل�صعبي لمنطقة عجلون.

  �ل�صكل )4-15(: �لزي �ل�صعبي لمنطقة جر�س.
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�لقما�س  من  طويل  �أ�صود  ثوب   : ال�سلط  د 

بالفخامة  يت�صف  )�لِخْلقة(  ي�صّمى  �ل�صيني 
و�الت�صاع، وي�صل طوله بين )4–5( �أمتار، 
من  م�صنوع  عري�س  حز�م  �لثوب  ويتو�ّصط 
��صم  عليه  يطلق  مختلفة  باألو�ن  �ل�صوف 
)�ل�صفيفة(؛ لرفع �لثوب وت�صكيل ما ت�صّمى بــ 
)�لعّب( �لطويل �لذي قد ي�صل �إلى �لقدمين، 
ويلف حول �لج�صم و�لر�أ�س بطريقة معينة، 
�لقطني  �أوبالقما�س  بالتطريز،  �لثوب  ويزّين 
و�لد�ير،  �الأكمام  حول  �أو�الأبي�س  �الأزرق، 
مع و�صع �لحّطة �لحمر�ء �أو�ل�صود�ء �لمق�صبة 
على �لر�أ�س وتتدلى فوق �أحد �الأكمام، كما 

في �ل�صكل )16-4(.

ي�صّمى  طويل  �أ�صــود  ــوب  ث ال��ك��رك:  ه� 

»�لخلقة« يرفع عند �لخ�صر بو�صاطة حز�م 
�لخ�صر،  عند  �لعّب  لت�صكيل  )�ل�صفيفة(؛ 
�لو��صعة،  الأكمامه  ــو�أرد�ن«  �أب  « وي�صّمى 
لذ�، يلب�س تحت �لثوب قمي�س باألو�ن ز�هية 
و�لثوب  �لثوب،  �أرد�ن  من  �أكمامه  تظهر 
مطّرز بر�صوم و�ألو�ن جميلة، وت�صع �لمر�أة 
على ر�أ�صها قطعة من �لقما�س �لجورجيت 
�الأ�صود �لمحالة من �الأ�صفل بخرز ملون،  
�ل�صكل،  �أ�صطو�نية  حريرية  ع�صبة  وفوقها 
)�لد�مر(  �لمطّرز  �لجاكيت  ترتدي  وقد 

كمــا في �ل�صكل )17-4(

�ل�صكل )4-16(: �لزّي �ل�صعبي لمنطقة �ل�صلط.

�ل�صكل )4-17(: �لزّي �ل�صعبي لمنطقة �لكرك.
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و مع�ان: ثوب من �لحرير �ل�صوري �لملّون 

ف�صفا�س، وهو�لثوب �لوحيد في �الأردن 
�لم�صنوع من قما�س ملّون، وتغلب عليه 
و�لخمري(،  و�لذهبي،  )�لزيتي،  �الألو�ن 
زخرفته  في  ويعتمد  �أرد�ن،  وللثوب 
و�ألو�نه على �ألو�ن �لقما�س �لم�صنوع منه، 
�لحريرية  �لعباءة  �لمعانية  �لمر�أة  وترتدي 
ر�أ�صها  على  وت�صع  و�لثوب،  ر�أ�صها  فوق 
ع�صبة عليها قطع ف�صية، كما في �ل�صكل 

.)18-4(

م�صنوع  ثوب طويل  الجنوبية:  الأغوار  ز  

�لج�صم  على  ُيلب�س  �أ�ــصــود   قما�س  من 
بثالث طيات تثّبت على �لخ�صر بالحز�م 
�الأ�صفل  من  �لثوب  ويزيَّن  )�ل�صفيفة(، 
بقما�س قطني �أزرق وبغرز تطريز متعّرجة، 
خطوط  �سكل  على  اأو  ال���رز  اأوك��ن��ث��ر 
تطريز  خيوط  با�ستعمال  طولية  وت�ساميم 
قد  طويلة  �أرد�ن  وللثوب  ملّونة،  حريرية 
ر�أ�صها  �لمر�أة  وتغطي  �لخلف،  من  تربط 
بالملفع �الأ�صود وفوقه ع�صبة من �لحرير، 

كما في �ل�صكل )19-4(.
�ل�صعبية  ـــو�ب  �الأث �الأردن  في  توجد  كما 
�لفالحية،  بالغرزة  زة  �لمطرَّ �لفل�صطينية 
بالق�صب،  �لمطّرزة  �ل�صرك�صية  و�الأثـــو�ب 

و�الأثو�ب �ل�صعبية �لدرزية. 

�ل�صكل )4-18(: �لزّي �ل�صعبي لمنطقة معان.

�ل�صكل )4-19(: �لزّي �ل�صعبي لمنطقة �الأغو�ر 
�لجنوبية.
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ن باألوان زاهية جّذابة، ولكّل عمر ت�ساميم محّددة  تبرز اأنوثة المراأة بخطوط التطريز الملوَّ
خا�صة به تمّيزه عن غيره، فزّي �لفتاة باألو�نه �لز�هية ونقو�صه �لكبيرة  يختلف عن زي �لمر�أة 
ت�صتخدمه  ما  �لزّي  جمال  من  ويزيد  وزوجة،  كاأم  و�صعها  و�ألو�نه  نقو�صه  تنا�صب  �لذي 
�لمر�أة من مكمالت �لزي  �لعقود، و�لحلي، و�أغطية �لر�أ�س �لمزيّنة بالقطع �لذهبية و�لف�صية 

�أجــز�ء  فــي  كما  و�لمعدنية، 
�ل�صكل ) 20-4 (.

�ل�صعبية  ــاء  �الأزي �رتبطت  وقد 
�الأردنية بمكّمالت  �لمر�أة  عند 
بر�صوم  و�لحناء  كالو�صم،  لها، 
متنّوعـــــة، على بعـــ�س �أجــز�ء 
�لج�صــــــم، كاليدين، و�لوجه، 

كما في �ل�صكل ) 21-4(.

من  وخلّوه  لب�صاطته،  �لقديم؛  �لعـربي  �لزي  �رتد�ء  على  حر�س  فقد  للرجل  بالن�صبة  �أما 
�لج�صم  يغطي  ف�صفا�س  ثوب  من  �لزّي  ويتاألف  �لحركة،  و�صهولة  و�لتكّلف،  �لتعقيد 
وي�صّمى )�لثـوب(، وفي بعـ�س �لمناطق ي�صّمى )�لِكِبْر(، وقطعة قمـا�س مهــّدبة �الأطـر�ف 

�ل�صكل )4-20(: �لحلي �ل�صعبية. 

�ل�صكل ) 4-21 (: نقو�س �لحناء. 
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�أو  )�لكوفية(  ت�صّمى  ما  وهي  �لر�أ�س،  تغطي 
مجدول  مزدوج  بحبــل  يربطهـا  )�ل�صماغ(، 
لتثبيتها على �لـر�أ�س وي�صّمى )�لعقـال(، وي�صّد 
و�صطه بحز�م رفيع من �لجلد، وغالًبا ما يكون 
خنجر  لديه  �لزي  ل  ويكمِّ �لجمل.  جلد  من 
و�صع في بيت من �لخ�صـب و�لجلد مزخرف 
�س له مكان على  بنقو�س و�ألو�ن جميلة، وخ�صِّ
�لحز�م �لجلدي، �لذي ي�صّد به و�صطه،كما في 

�ل�صكل )22-4(.

اأعمال الن�سيج والب�سط 
يعّد فن �لن�صيج فنًّا مالزًما للح�صار�ت 
كان  وقد  وجدت،  �أينما  �الإن�صانية 
ثقافة  من  يتجز�أ  ال  جزًء�  يـز�ل  وما 
�الإن�صان وحياته، وهو�أقدم �الأعمال 

�لتي مار�صها �الإن�صان، �إذ كان وليدة حاجته. ولقد تطّور هذ� �لفن وهذه �ل�صناعة عبر �لتاريخ، 
وو�صلت �لمن�صوجات م�صتًوى من �لتقنية و�لجمال بف�صل تطّور �الآلة و�لح�صارة. وهناك 
�هتمام كبير في �الأردن بفن �صناعة �لن�صيج �ل�صعبي، فما ز�ل �لكثير من �لحرفيين �ل�صعبيين 
يمار�سون هذه الحرفة بل ويعتا�سون منها. ونلم�س اليوم تطّوًرا كبيًرا بالن�سبة للخيوط التي 
تغزل وتلّون محليًّا، وكذلك بالن�صبة للت�صاميم و�لنقو�س �لحديثة �لمبتكرة .ومع �أّن �الآلة في 
هذ� �لع�صر لها دور مهّم في عـملية �لن�صيج، �إال �أّن �لن�صيج �لذي ينّفذ يدويًّا وباأنـو�ل خ�صبية 

ب�صيطة هومو�صع �هتمام، كما في �ل�صكل )23-4(.

�ل�صكل )4-22(: نموذج للزّي �ل�صعبي �الأردني للرجل.

2
ر ثمَّ ناق�ص  فكِّ

ما �لذي يجعل �لقيمة �لجمالية للن�صيج �ليدوي  
�أعلى من  �لن�صيج  �لمنفذ با�صتخد�م �الآالت؟
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وبيوت  و�لحقائب،  �لب�صط،  �لن�ّصاجون  ين�صج  حيث  فكثيرة،  �لن�صيج  ��صتعماالت  �أّما    
�إلى �ل�صّجاد و�لجد�ريات. ومن حيث �لمو�د  �ل�صعر، و�أ�صرجة �لخيل، وغيرها، باالإ�صافة 
الم�ستعملة في حرفة الن�سيج، فت�سمل الخيوط ال�سوفية، وال�سعر، والوبر، والخيوط القطنية 
باألو�نها �لمتعّددة، �لم�صبوغة وغير �لم�صبوغة، و�الأدو�ت �لم�صتعملة، هي :�لنول �ليدوي 
الخ�سبي، والمكوك الذي يحمل خيوط اللحمة، وله اأ�سكال عّدة، وال�سوكة المعدنية التي 

ت�ستعمل لر�س خيوط اللحمة على بع�سها، يبّين ال�سكل ) 4-24 ( بع�س �لمن�صوجات. 

�ل�صكل )4-23(: �لنول �ليدوي �لب�صيط.

�ل�صكل )4-24(: بع�س �أعمال �لن�صيج.

قطعة  ت�سكل  التي  الخيوط  اللحمة:  خيوط 
�لن�صيج، حيث يحملها �لمكوك ويمّررها �أعلى 
ثابتة  الأخيرة  وتكون  ال�سداة،  خيوط  واأ�سفل 

على �لنول، وت�صكل �أر�صية �لن�صيج.  

ثبِّت خيوط ال�سداة على نول خ�سبي، ثم ان�سج 
م�صتوحاة  ونقو�س  ز�هية  باألو�ن  ن�صيج  قطعة 
�ل�صعبي، و�عر�صها على زمالئك في  من �لفن 

�ل�صف لمقارنتها مع �أعمالهم. 

تذّكر

نـشـاط )5-4(
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الخزف والفخار
��صتعمل  �الإن�صان �ل�صل�صال منذ �آالف �ل�صنين، و��صتعمل �ألو�ًحا منه في ت�صجيل �لمخاطبات 
�لبيئية  وحاجاته  �أو�نيه  منه  ف�صكل  و�أعماله،  حياته  ق�ص�س  وتوثيق  �لمر��صالت  وتبادل 
�إنائه  �صطح  �ل�صعبي على  �لفنان  �صّجل  �إلى حرقها وتزجيجها، وقد  �هتدى  ثم  �لمختلفة، 

�لكثير من �لنقو�س و�لر�صوم �لمختلفة مما �ألهمته �إياه �لطبيعة.
�أغر��صه، و�ختلفت  �إناء �لفخار �الإن�صان في حياته، فنما معه وتطّور فتنّوعت  كما �صارك 
حجومه، ولقد وجدت كّميات كبيرة من هذه �الأو�ني في �لحفريات �الأثرية في عّدة �أماكن 

في �الأردن.
�لتي  و�لح�صار�ت  �لتاريخية  �لع�صور  ب�صهولة  يميِّز  �أن  في�صتطيع  �لفخار  لتاريخ  �لد�ر�س  �أما 
�إلى �صكل �الإناء، وت�صميمه، وزخارفه، ومو�ده.  �إليها �الأو�ني �لقديمة، وذلك بالنظر  تعود 
فكّل �إناء ب�صكله �لممّيز، وبما يحمله من نقو�س ور�صوم  ينطق بفل�صفة �لع�صر �لذي يعود �إليه.
وارتقت اأ�ساليب الزخرفة على اأعمال الفخار، فخرجت عن الخطوط الأولى الب�سيطة اإلى 
الخطوط الهند�سية، ثم اإلى اأ�سكال اأخرى اأكثر تعقيًدا وتنظيًما. ومع تطّور �سناعة الفخار 
�لذي  �لدوالب  في حرقه، وكذلك  �لم�صتعملة  �الأفر�ن  �أ�صكال  ا  �أي�صً تطّورت  و�لخزف، 
ي�صتعمل في عملية ت�صكيل �الإناء، فمنه ما يد�ر باليد، كما في �ل�صكل )4-25(، ومنه ما 

يد�ر بالكهرباء.

3

�ل�صكل )4-25(: دوالب يدوي.
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 الق�ص والخيزران 
   تعّد �أ�صغال �لق�س من �ل�صناعات �ل�صعبية في �الأردن ، وتتمّيز بت�صاميمها و�ألو�نها �لمختلفة. 
كما �أنها تمّثل مظهًر� من مظاهر �لتر�ث �ل�صعبي لدى �ل�صعوب في مختلف �أنحاء �لعالم ، 

تناقلتها �الأجيال عبر �ل�صنين، وتطّورت مع �لتطّور �لح�صاري. 

�لفخار  �صناعة  قو�م  �ل�صل�صال  مادة  وتعّد 
مو��صفات  ذ�ت  طينة  فهي  و�لخزف، 
خا�صة تتمّيز ب�صهولة �لت�صكيل ومرونتها، 
ب�صهولة. وي�صتعمل في  ويمكن تجهيزها 
مثل:  �الأدو�ت،  بع�س  �ل�صل�صال  ت�صكيل 
�لت�صكيل  و�أدو�ت  �لخ�صبية،  �لمرّقات 
لقطع  و�أدو�ت  خ�صبية،  وقو�عد  )ظفر(، 
ومالب�س  لحفظه،  و�صندوق  �ل�صل�صال، 
و�قية، ودوالب �لخز�ف، و�لفرن �لخا�س 
�إّن  و�لفخارية.  �ل�صل�صالية  �لقطع  بحرق 
�الأ�صا�صية  �ل�صناعات  من  �لخزف  �صناعة 
و��صتعماالته  جميعها،  �لعالم  �أنحاء  في 
و�أطــبــاق   للطبخ،  �أو�ٍن  مــن  مــتــعــّددة 

لال�صتعمال �لعادي �أوللزينة، وتماثيل ومو�صوعات �صعبية مختلفة، كما في �ل�صكل )26-4(.

4

�ل�صكل )4-26(: �أو�ٍن خزفية متنّوعة. 

طالوؤه  تّم  �لفخار  من  �إنــاء  الخزفي:  الإن��اء 
بمو�د مزججة وحرقه مّرة �أخرى.

بالرجوع �إلى محّركات �لبحث �الإلكترونية، �جمع عدًد� من �ل�صور الأو�ٍن فخارية وخزفية 
ومدى  و�صكلها،  �ليومية،  �لحياة  في  وظيفتها   ( حيث:  من  بينها  وقارن  وقديمة،  حديثة 
تطّور �الأ�صلوب �لزخرفي وتعقيده(، ثّم نّظم �إجابتك في جدول، و�عر�س �ل�صور باأ�صلوب 

لت �إليها بعد �لمقارنة . منا�صب، وناق�س زمالءك  في �لنتائج �لتي تو�صّ

تذّكر

نـشـاط )6-4(
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�لــمــادة  �لقمح  �صيقان  وتــعــّد 
�ل�صناعة،  لــهــذه  �الأ�ــصــا�ــصــيــة 
ي�صل  وقــد  بالمنجل،  فتح�صد 
�أحياًنا،  �صم(   50( �إلــى  طولها 
لعمل  تكون  مــا  �أن�صب  ــي  وه
و�لح�صر،  و�الأطباق،  �ل�صالل، 
 -4( �ل�صكل  في  كما  وغيرها، 
27(، لذ�، يمكن �ال�صتفادة منها 
و�لزينة،  �لمنزلي  �ال�صتعمال  في 
وتتنّوع �أ�صكالها وحجومها تبًعا 

ال�صتعماالتها و�لغر�س منها.
�أما عن طريقة �صنع م�صغوالت 
�صيقان  و�صع  فيتّم  �لق�س،  من 

�لقمح و�لحبوب �الأخرى في �لماء لمدة كافية من �لزمن لت�صهيل ثنيها وت�صكيلها ، وت�صبغ 
محليًّا باألو�ن متعّددة لت�صفي على �لم�صغوالت رونًقا وجمااًل، وتزخرف هذه �لم�صغوالت 

باأ�صكال هند�صية تحكمها طبيعة �لخامة.  

 ومن اأ�سهر هذه الم�سغولت :
�صكل  على  وهي   : الجونة  اأ 

عميق  تجويف  ذي  وعــاء 
وفتحــــة و��صـــعة ت�صتعمل 
لحفــظ �لخــبز بعد خـــبزه، 
كما في �ل�صكل )4- 28(، 

وبع�صها لها غطاء.

�ل�صكل )4-28(: �لجونة.

ر ثمَّ ناق�ص فكِّ
على  �لزخارف  بطبيعة  �لق�س   خامة  تتحّكم  كيف 

م�صغوالت �لق�س؟

�ل�صكل )4-27(: نماذج من م�صغوالت �لق�س. 
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�إلى  قطره  ي�صل  �ل�صكل،  د�ئري  الطبق:  ب 

)1( م تقريًبا، كما في �ل�صكل )29-4(، 
عليه،  �لطعام  وجبات  لو�صع  وي�صتعمل 
على  فيعلق  للزينة  �أحياًنا  ي�صتعمل  كما 

�لجدر�ن.

: وهي ذ�ت حجوم مختلفة، كما  ال�سّلة  ج� 

لو�صع  وت�صتعمل   ،)30-4( �ل�صكل  في 
من  قطفها  بعد  و�لخ�صر�و�ت  �لفو�كه 

�لحقول، ولحفظ �الأطعمة. 

لمدة  �لماء  في  تركه  بعد  وذلك  �ل�صعبية،  �ل�صناعات  من  �لعديد  في  �لخيزر�ن  و��صتعمل   
كافية حتى ي�صهل ثنيه كما في �لق�س .ومن �لجدير بالذكر �أّن �لخيزر�ن مادة �صلبة قوية، 
منها: �ل�صميك ويحتاج �إلى مهارة في �أثناء �لت�صكيل، ومنها: �لليِّن �لذي ي�صكل ب�صهولة. 
وقد كان �لخيزر�ن وما ز�ل ي�صتعمل ل�صناعة �لكر��صي مختلفة �لحجوم، و�لمو�ئد �لد�ئرية 

�ل�صغيرة م�صبوًغا �أوبلونه �لطبيعي، كما في �ل�صكل ) 31-4(.

�ل�صكل )4-29(: �لطبق.

�ل�صكل )4-30(: �ل�صّلة.
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�ل�صكل )4-31(: م�صغوالت من �لخيزر�ن.

�إذ� كان لديك قريب م�صّن )جد، جدة ( فا�صاأله عن �أهّم م�صغوالت �لق�س �لتي كانت �صائدة 
ن ما ح�صلت عليه في دفترك، و�جمع عدًد�  في طفولته و�صبابه، و��صتخد�م كّل منها، ثم دوِّ
من �ل�صور تمّثل تلك �لم�صغوالت، وم�صغوالت حديثة من �لق�س، وقارن بينها من حيث 
�الأ�صماء و�لوظائف، ثم �عر�س �ل�صور بم�صاعدة زمالئك في �لتخ�ص�س بطريقة منا�صبة في 

م�صغلك �لمهني .

الأ�سغال المعدنية 
�لخا�صة.  ال�صتعمـاالته  وطوعها  �لع�صور،  �أقدم  منذ  و��صتعملها  �لمعادن  �الإن�صان  عرف 
حيث ��صتعملها في �ل�صناعات �ليدوية منذ �أو�ئل �الألف �لر�بع قبل �لميالد، هذ� ما تدلنا عليه 
مجموعة �الآثار �لنحا�صية �لتي عثر عليها في مو�قع عّدة، وتعود الأدو�ر تاريخية مختلفة، 

5

فّكر ثّم ناق�ص 
�الأدو�ر �لتاريخية �لتي لعبتها �ل�صناعات �لمعدنية.  

نـشـاط )7-4(
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التحف الخ�سبية 
في  �ل�صعبي  �لفنان  برع  وقد  �لقدم،  منذ  ومار�صها  �لخ�صبية  �ل�صناعات  �الإن�صان  عرف 
�ل�صناعات  تمّثلت هذه  �الأموي و�لعبا�صي. حيث  �لع�صرين  منذ  �لخ�صب  �لحفر على  فن 
وكر��صي   �لبروز  قليلة  و�لهند�صية  �لنباتية  �لزخارف  ذ�ت  و�لمنابر  �الأبو�ب،  �صناعة  في 

�لم�صاحف و�ل�صناديق وغيرها.

6

�لبلطــات، و�لخــناجر، و�لمقا�صـــط،  ومنها: 
و�لمناجــــل، وقد تقّدمت هذه �ل�صــناعة عبر 

�لتاريخ، كما في �ل�صكل )32-4(.

وقد �صــــــملت �صـــناعات �لمـعادن �ل�صعبية، 
�صــناعة �ل�صــــو�ني، و�لمو�قد، و�ل�صمعد�نات 
و�ل�صناديق، و�الأباريق، و�الأكو�ب، و�الأطباق، 
�ل�صناعة  هذه  �ل�صام  بالد  منطقة  عرفت  وقد 
قديًما، و�أن�صـــاأت �أ�صــــو�ًقا كاملـة تخت�ّس بها 
�أطلقت عليها ��صــــم �صــوق �لنّحا�صين، وهناك 
�الأردن  في  �لمهرة  �ل�صعبيين  �ل�صناع  من  فئة 
و�لمتخ�ص�صــين في �إنتاج �لتحــف �لمعـــدنية 
��صتعماالت  وهناك  �لثمينة.  بالمعادن  وتزيينها 
متعّددة  لمنتوجات �لمعادن في �لفنون �ل�صعبية 
�لنحا�صية  كاالأطباق  و�لجمالية،  منها  �لنفعية 
ة، كما في  بالف�صّ بالحفر و�لمطّعمة  �لمزخرفة 

�ل�صكل )33-4( .
�ل�صكل )4-33 (: �صناعات معدنية متنّوعة.

�ل�صكل )4-32(: �صناعات معدنية تاريخية. 
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�أكثر  �لزخارف  �أ�صبحت  حيث  �لقديمة،  �لع�صور  منذ  �لفنية  �ل�صناعة  هذه  تطّورت  وقد 
عمًقا ودقة، و�أكثر تعبيًر� عن �لحركة، وتمّيزت باالأ�صكال �لهند�صية، و�لكتابات، وفروع 

�لنباتات، و�أ�صكال �لحيو�نات و�لطيور.
ومعالجة  �لخ�صب  �صناعة  بعد  فيما  تقّدمت 
�أو�لتلبي�س،  بالتطعيم،  �لخ�صبية  �لح�صو�ت 
و�لعظم  �لــعــاج  مــن  ــو�ع  ــاأن ب �أوبالتر�صيع 
�لثمين،  �لخ�صب  من  �أوباأنو�ع  و�الأ�صد�ف، 
قطع  في  �لطريقة  هذه  ��صتعمال  �صاع  وقد 
وعلب  و�ل�صناديق،  و�لكر��صي،  ــاث،  �الأث
�لزينة، و�أدو�ت طحن �لبن  �لحلي، و�أدو�ت 

)�لمهبا�س(، كما في �ل�صكل )34-4(.
�أمــا في ما يخ�ّس �لمــو�د �لم�صتعملة في هذه 
�ل�صناعات فهي �أنـو�ع من �الأخ�صاب، منـها 
المحلي��ة، مثل: خ�سب الزيت���ون، والبلوط، 
و�ل�صــــنوبر  و�ل�صـــف�صــاف،  و�لليمــــون، 
و�لجــوز. ومنـها �لم�صتــوردة، مثل: خ�صب 

الأرز، والبلوط، والمهاجوني، وغيرها.                       

�ل�صكل )4-34(: �أعمال خ�صب )�لمهبا�س(.

يعّد خ�صب �لزيتون من �أهم �الأخ�صاب �لم�صتخدمة في �صناعة �لتحف �لخ�صبية �ل�صعبية، 
وذلك ل�صهولة �لحفر �لغائر و�لبارز فيه، والإعطائه تاأثير�ت خطية غاية في �لجمال و�لروعة، 

كما �أنه متوفر ب�صكل كبير.

تذكر
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هناك �أخ�صاب �صاع ��صتعمالها موؤّخًر� في �ل�صناعات �لخ�صبية، مثل: �الأبالكاج و�لالتيه، 
و�الأدو�ت،  و�لعدد  �الآالت  من  �أنــو�ع  �ل�صعبية  �لخ�صبية  �ل�صناعات  في  و�أ�صتخدمت 
و�لمبرد،  و�لزّر�دية،  و�الأزميل،  و�لتخريم،  �لم�صح  و�أدو�ت  و�لمخرطة،  �لمن�صار،  مثل: 

و�لملزمة، و�لم�صامير، و�لغر�ء.
تعّد �ل�صناعات �لخ�صبية من �أهّم �ل�صناعات و�لحرف �لتقليدية ل�صكان �لمناطق �ل�صياحية 
في �الأردن، كالعقبة، و�لبتر�ء، وغيرها، حيث يتفنن �لفنانون �ل�صعبيون باإنتاج قطع ممّيزة 
منها، كالحيو�نات و�لطيور، وبيعها لل�صياح �لذين يبتاعونها كتذكار للمنطقة يحمل ثقافة 

�أهلها و�إرثهم �لح�صاري، كما في �ل�صكل )35-4(.

  �ل�صكل )4-35(:  تحف خ�صبية �صعبية.



144

�ختر �إحدى �لحرف �ل�صعبية �ل�صابقة، و�صع ت�صميًما لعمل نفعي يخدم مجال تخ�ص�صك 
يمكنك �ال�صتفادة من �الأمثلة �الآتية : 

�أود�ئرية �صغيرة  مختلفة �لحجوم و�الأطو�ل؛ لحفظ فر��صي  �أ�صطو�نية �ل�صكل  �صالل    -1
�الأطفال  مكّعبات  �أوحفظ  و�لفو�كه،  �لخ�صر�و�ت  �أوحفظ  �لتجميل،  وعدد  �ل�صعر 

و�ألعابهم، ويمكن ��صتعمال  �لق�س �أو �أي خامة م�صابهة  .
�صناعة قطع من �لن�صيج على �أنو�ل خ�صبية م�صغرة، وتعليقها كجد�ريات في �لم�صاغل    -2

�لمهنية، �أو�أر�صيات لمدخل �لم�صغل، �أوحافظات لالأدو�ت و�لقطع �ل�صغيرة .
في  للطــاوالت  كاأغطية  و��صتعمالها،  مختلفة  بحجوم  �لقما�س  من  قطع  تطريز    -3
فنية  كلوحات  �أو��صتخد�مها  بنقو�صها،  �الأطفــــال  مالب�س  �أوتزيين  �لم�صــــــاغل، 

�صمن �إطار جميل،  وغير ذلك .
�لطرق على قطعة من �لنحا�س وتاأطيرها)�إطار�ت �صور، ومر�يا، ...(.    -4

يمكنك �قتر�ح �أعمال �أخرى.   -5

عّبر عن �أحد �لمو�صوعات �الآتية، ثم لّون بمو�د لونية متعّددة :
�لبتر�ء.  -1

فتاة ترتدي ثوًبا �صعبيًّا.  -2
خيول.  -3

�ل�صّح في م�صادر �لمياه.  -4
ثورة  تكنولوجيا �الت�صاالت و�لمعلومات .  -5

طبيعة �صامتة من �الأ�صكال �لتر�ثية )�لمهبا�س، و�ل�صجاد ، و�لفانو�س ، و�لدلَّة،...(.         -6
�عر�س �لر�صوم على زمالئك، ثم ناق�صها مع معلمك.

نـشـاط )8-4(

نـشـاط )9-4(
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الأ�سئ����ل���ة

1

2

3

4

5
6

7
8

ما �لعو�مل �لتي �أّثرت في ت�صكيل �لزّي �ل�صعبي �لعربي ب�صكل عام و�الأردني ب�صكل خا�س ؟

قارن بين زي �لمر�أة في كّل من منطقة �لرمثا و�لكرك من حيث: نوع �لقما�س �لم�صتعمل، 
و�ألو�ن �لتطريز، ونوع غرز �لتطريز �لم�صتعملة، و�صكل �لياقة وحفرة �لرقبة و�الأكمام، 

و�أغطية �لر�أ�س �لم�صتعملة، و�لحلي �لمكّملة للزّي.
�نظر �إلى �ل�صكل �الآتي، ثم حلِّل �لزخارف �لموجودة عليه:

�ذكر ��صتعمااًل و�حًد� على �الأقل لكّل مّما  ياأتي :
�الأو�ني �لخزفية و�لفخارية، و�الأ�صغال �لمعدنية، و�الأعمال �لخ�صبية، و�أ�صغال ق�س .

كيف ت�صنع م�صغوالت �لق�س ؟
ف�ّصر ماياأتي :

-  ��صتعمال خ�صب �لزيتون في �لتحف �ل�صعبية. �أ 
��صتعمال �ل�صل�صال في �صناعة �لفخار و�لخزف.  ب - 

ما �ل�صمة �لتي تمّيز �لمالب�س �لن�صائية �ل�صعبية في منطقة معان ؟
ح مر�حل تطّور �صناعة �لتحف �لخ�صبية . و�صّ

�ل�صكل )4-36(:�صجاّدة �صعبية.   
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و�الأدو�ت  و�لمو�د  وظيفتها،  حيث:  من  وحديًثا  قديًما  �ل�صعبية  �لفنون  بين  قارن 
�لم�صتعملة فيها، و�أنو�عها.

 �ذكر �الأدو�ت �لم�صتعملة في �صناعة �لخزف.
ح دور �الآلة في زيادة كمّيات �الإنتاج لبع�س �لحرف �لتقليدية، مع ذكر �أمثلة. و�صّ

�صّم بع�س �لم�صغوالت �ل�صعبية �لم�صتعملة هذه �الأيام، �صو�ء كانت من �لخ�صب، �أم من 
�لفخار، �أم من �لمعدن، �أم من �لق�س، مع �صرح موجز عن كّل منها .

با�صتعمال  و�لمنتجة  يدويًّا  �ل�صعبية  �الأزيــاء  تطريز  في  �ل�صعبية  �لزخارف  بين  قارن 
�لحا�صوب من حيث: �لجودة، و�لتكر�ر، و�لتطابق بين �الأ�صكال �لمتماثلة .

بّين �أبرز �صمات �لزّي �ل�صعبي �الأردني للرجل.
�صات �القت�صاد �لمنزلي في  �لمحافظة على �لتر�ث �ل�صعبي و�صيانته؟  كيف ت�صهم تخ�صّ

�أعط �أمثلة من و�قع تخ�ص�صك �لمهني.  
بّين �أبرز �صمات �لمالب�س �لن�صائية �ل�صعبية في منطقتي �ل�صلط، و�الأغو�ر �لجنوبية.

ف�ّصر :
-  �الأ�صلوب �لزخرفي من خ�صائ�س �لفنون �ل�صعبية �الأردنية. 

اأ�سئلة الوحدة
1

2

3
4

5

6

7

8
9
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بناًء على ما تعلمته  في هذه �لوحدة، قّيم نف�صك ذ�تيًّا، بو�صع �إ�صارة )√( في �لخانة �لمنا�صبة 
لتقييمك في �لجدول �أدناه بعد نقله �إلى دفترك.

 �أ�صتطيع بعد در��صتي لهذه �لوحدة �أن:

التقويم الذاتي

لنعممعــــــاييــر الأداءالرقم

�أدرك �أهمّية �لفن �ل�صعبي ومجاالتة .1

�أميِّز خ�صائ�س �لفن �ل�صعبي .2

ح دور �لفن �ل�صعبي في نقل �لتر�ث، وتاأكيد �لرو�بط �الجتماعية.3 �أو�صِّ

�أتعّرف �لجهات �لمعنية بالمحافظة على �لتر�ث �ل�صعبي .4

�أقترح حلواًل و�أفكاًر� للمحافظة على �لفن �ل�صعبي .5

�أر�صم وحد�ت زخرفية �صعبية، و�ألّونها باألو�ن �لفن �ل�صعبي .6

�أميِّز بين �لر�صوم و�الأ�صكال �لم�صتعملة في �الأزياء �ل�صعبية ومكّمالتها .7

�أقارن بين �الأزياء �ل�صعبية ومكّمالتها في �لمناطق �لمختلفة في �الأردن .8

�أحّلل �لزخارف و�الأ�صكال �لم�صتخدمة في ت�صاميم �لب�صط و�ل�صّجاد �ل�صعبي.9

�صي .10 �أ�صّمم �أعمااًل نفعية م�صتوحاة من �لفن �ل�صعبي في مجال تخ�صّ

�أميِّز �أ�صكال �لفخار و�لخزف �ل�صعبي، وت�صاميمه، و�لناحية �لنفعية منه .11

�أميِّز م�صغوالت �لق�س و�لخيزر�ن، وت�صاميمه، و�أهمّيته في �ال�صتعماالت �لوظيفية.12

ر �لقيم �لفنية و�لجمالية في �الأعمال �ل�صعبية .13 �أقدِّ

  �أبدي �هتماًما بالموروث �ل�صعبي .14
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قائمة املراجع

اأوًل: املراجع العربيّة

�إياد حممد �ل�صقر ، اأ�سا�سيات الت�سميم ومناهجه، د�ر �أ�صامة للن�رش، عمان،2008م.  -  1
�إياد حممد �ل�صقر، فن اجلرافيك، د�ر جمدالوي، عمان، 2003م.  -  2

�أمين مز�هرة، و�صعاد ع�صاكرية، وليلى حجازين،اقت�ساديات الأ�رسة، د�ر �ل�رشوق، عمان، 2002م.  -  3
جمانة حممد، فن الديكور الداخلي، د�ر �ليازوري، عمان، 2007م.  -  4

حمدي خمي�س، طرق تدري�س الفنون، ط2، د�ر �ملعارف،م�رش،1980م.  -  5
خالد �حلمزة، الرتاث ال�سعبي الت�سكيلي يف الأردن، جامعة �لريموك، �إربد ، 1997م.  -  6
رمزي حممد �لعربي، الت�سميم اجلرافيكي، مكتبة �ملجتمع �لعربي، عمان، 2009م.   -  7

رم�صان �ل�صباغ، عنا�رس العمل الفني )درا�سة جمالية(، ط2، د�ر �لوفا لدنيا �لطباعة و�لن�رش، �الإ�صكندرية، 2003م.  -  8

زياد �صامل حد�د، النقد الفني )اأبحاث يف النقد الفني(،د�ر �ملناهل للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع، بريوت، 1993م.  -  9
زيدون ح�صن �ملحي�صن، احل�سارة النبطية ، وز�رة �لثقافة، عمان، 2009م.  - 10

�صوقي حممد �لبعبع، تعلم الفنون املنزلية، مطبعة عبود، عمان ، 1985م.  - 11
عبلة عازر، مقتنيات من جمموعة الأزياء واملطرزات ال�سعبية، عمان ، �الأردن ، 2009م.  - 12

ع�صام ن�صري�ت ، مقتنيات من جمموعة الفخار واخلزفيات ، عمان ،�الأردن ،2010م.  - 13
علية عابدين، نظريات البتكار يف ت�سميم الأزياء، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة، م�رش، 1995م.  - 14

فار�س مرتي �صاهر، ديكور املنزل، د�ر �لعلم، بريوت ، لبنان، 1989م.  - 15
حممد ح�صني جودي ، طرق تدري�س الفنون، ط1، د�ر �مل�صرية للن�رش و�لتوزيع و�لطباعة،عمان،1997م.  - 16

حممود �أبو هنط�س، مبادئ الت�سميم، د�ر �لربكة ، عمان، 2009 م.   - 17
معت�صم عزمي �لكر�بليه، الت�سميم الداخلي ال�سكني، ط1، مكتبة �ملجتمع �لعربي، عمان، 2009م.  - 18

منذر �صامح �لعتوم، طرق تدري�س الرتبية الفنية ومناهجها، د�ر �ملناهج للن�رش و�لتوزيع  ،عمان، 2007م.   - 19
نعمة م�صطفى برقان، تاأثيث امل�سكن وجتميله ، د�ر �لكتب و�لوثائق �مل�رشية، م�رش،2007م.  - 20

هاين �صبحي �لعمد، اأغانينا ال�سعبية يف ال�سفة ال�رسقية من الأردن، وز�رة �لثقافة، عمان، 2009م.  - 21
ود�د قعو�ر،التطريز الفل�سطيني،دار الفار�ص للن�رس والتوزيع ، عمان ،1996م.  - 22

يون�س خنفر، فن وهند�سة الديكور، د�ر �لكتب �جلامعية، بريوت، لبنان، 1998م.  - 23
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ثانيًا: املراجع الأجنبيّة
1 - Anne Massey. Interior Design of the 20th Century.Thames and 

Hudson Ltd. London،1990.
2 - Edmund de Waal. 20th Century Ceramics. Thamas & Hudson 

World of Art. London،2003.
3 - Gillialt،Mary. Home Design. Macdonald.Co. Publishers London 

& Sydney،1983.
4 - Halse،A.O.The use of color in interiors. Mc Grow-Hill Boots 

Co.Newyork،1986.
5 - HARON LEETATE & MONA SHAFER EDWARDS. The 

complete Book of Fashion Illustration. Harper Collins Publishers.
Inc،1982.

6  - Jean Selz.MATISSE .THE UFFICI PRESS.MILAN. 1982. 
M.Mellanay Delhom. English Pottery. MINI MUSEUM. 
Carolina.U.S.A، 1982.

7 - Philip Meggas.A History of graphic Design. 3rd Edition Jphn 
Wiley & Sons.Inc.1998.

8 - Rosemary Kilmer & W.Otie Kilmer. Designing Interiors. Thoson 
Learning Inc. United States of America، 1992. 

9 - Spencer Mosley and others.Crafts Design. Forttuna Fine arts.
limited. 2002.

10 - Swan Son،B.B.Introduction to Home management.Macmillan 
Publishing Co، Inc.Newyork،1981.
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