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والمهاريَِّة،  المعرفيَِّة،  الجوانِب  في  الطلبة  �شخ�شّياِت  تنميِة  في  كبيٌر  دوٌر  الفنيَِّة  التربيِة  لمبحِث 
ِق القيِم الجماليَِّة في الطبيعِة؛ وذلَك باإتاحِة الفر�شِة لهْم  والوجدانيَِّة، والجتماعيَِّة، والقت�شادّيِة،  وتذوُّ
، وقواعِد المنظوِر الخطيِّ  لإنتاِج الأعماِل الفنيَِّة مْن خالِل تدري�شِهْم  مفاهيَم فنّيًة، مثُل: التبايِن اللونيِّ
وا�شتخداماتِه، وتوظيفِه  يدويًّا واإلكترونيًّا، وتعريفِهِم الخطَّ ودللتِه، والعوامَل الموؤثرَة  فيِه، والإفادَة 

مْن اأ�ش�ِس الأعماِل الفنيَِّة وعنا�شِرها في اإنتاِج اأعماٍل فنيٍَّة جماليٍَّة ونفعيٍَّة وت�شويِقها.
لذا جاَء   الطلبِة؛  اأيدِي  بيَن  �شيو�شُع  الذي  َل  الأوَّ الكتاَب  الثَّامِن  لل�شفِّ  الفنيَِّة  التربيِة  كتاُب  وُيعدُّ 
المعارِف والمهاراِت  التركيِز على  اإلى  اإ�شافًة  لديهْم،  الإيجابيَِّة  القيِم والتِّجاهاِت  تعزيِز  ًزا على  ُمركِّ
التي ت�شقُل مواهَبهْم وتنّميها، وداعًما للطالِب والمعلِّم، مْن خالِل درو�ٍس واأن�شطٍة، بخطواٍت وا�شحٍة 
ًقا النتاجاِت التعليميََّة المن�شودَة؛ للح�شوِل على الأف�شِل في  ًنا وُمحقِّ وِر التو�شيحيَِّة، َمِرِ مٍة بال�شُّ وُمدعَّ

جوانِب الحياِة المختلفِة جميِعها.
وي�شتمُل هذا الكتاُب على �شتِّ وحداٍت  موزعٍة على ف�شليِن درا�شييِن، على النحِو الآتي:

الف�سُل الدرا�سيُّ الأّوُل:
الوحـدُة الأولــى : التعبيُر الفنيُّ بالر�شِم والتلويِن.

الوحـــدُة الثانيــُة : الت�شميـــُم.
. الوحــدُة الثالثــــُة: تاريـــُخ الفـــنِّ

الف�سل الدرا�سيُّ الثاني :
الوحــدُة الرابعــُة : الت�شكيُل والتركيُب والبناُء.

الوحدُة الخام�سُة : الفنوُن الم�شرحيُة.
الوحدُة ال�ساد�سُة : الفنُّ وتطبيقاُت الحا�شوِب.

واأولياِء  المعلميَن  زمالِئنا  من  ناأمُل  لذا،  والتنقيِح؛  للمراجعِة  خا�شعٌة  تجريبيٌة،  الطبعَة  هذِه  باأنَّ  علًما 
الأموِر تزويَدنا باأيِة مالحظاٍت، تغني الكتاَب، وُت�شهُم في تح�شينِه.

مـــــُة المقــــدِّ



 t»æØdG oÒÑ©àdG

pøjƒ∏àdGh pº°SôdÉH

الوحدُة األوىل
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الوحدُة األوىل

تناولْت هذِه الوحدُة  التعريَف بالمفاهيِم والم�شطلحاِت الفنيَِّة التي مَن المهمِّ للطلبِة 
ُنهْم مْن اإنتاِج اأعماٍل  ُفها، وتوظيُفها في تنميِة قدراتِهم  الفنيَِّة  والمهاريَِّة؛ فهَي تمكِّ تعرُّ
والمنظوُر  وقواعُدُه،  اللونيُّ  والتبايُن  الن�شجاُم،  والتلويِن، وهَي:  بالر�شِم  اإبداعيٍَّة  فنيٍَّة 

يُّ وقواعُدُه وا�شتخداماُتُه في الأعماِل الفنيَِّة. الخطِّ
تتكوُن وحدُة التعبيِر الفنيِّ بالر�شِم والتلويِن مْن ثالثِة درو�ٍس موزعٍة على �شبِع ح�ش�ٍس.

ويُتوقَُّع مَن الطلبِة، بعَد درا�سِة هذِه الوحدِة، اأْن يكونوا قادريَن على اأْن :
. يتعرفوا معنى الن�شجاِم والتباُيِن اللونيِّ

دوا مظاهَر الن�شجاِم والتباُيِن في الطبيعِة. يعدِّ
. ير�شموا مو�شوعاٍت، موؤكديَن فيها الن�شجاَم والتبايَن اللونيَّ

. يِّ يتعرفوا قواعَد المنظوِر الخطِّ
فوها في اأعماِلهِم الفنيَِّة. يطبِّقوا قواعَد المنظوِر، ويوظِّ

روها في اأعمالِهْم واأعماِل الآخريَن.  يتذّوقوا القيَم الجمالّيَة، ويقدِّ
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العمِل  في  تحقيِق عالقاٍت جماليٍَّة  في  ا  دوًرا مهمًّ اللَّونيُّ  والتبايُن  الن�شجاُم  يلعُب 
؛ حيُث ت�شاعُد هذِه المفاهيُم على تحديِد العالقاِت اللونيَِّة التي توؤثُِّر ب�شكِل اإيجابيٍّ  الفنيِّ
، وُتعدُّ الطبيعُة الم�شدَر الأ�شا�شيَّ للعالقاِت اللونيَِّة. انظْر اإلى ال�شكليِن  في العمِل الفنيِّ

)1-1(، َو)2-1(.

اأفراِد  مَع  ناق�ْس  �شابًقا،  در�شَت  ما  على  وبناًء  ال�شكليِن )1-1(، و)2-1(،  انظِر 
مجموعِتَك المجموعاِت اللونيََّة الم�شتخدمَة فيهما.

. ال�شكُل )1-1(: ال�شفُق القطبيُّ

. ال�شكُل )1-2(: منظٌر طبيعيٌّ

الدر�ُص
ُل الأوَّ

ونيُّ االنسجاُم والتبايُن اللَّ

1-1
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الن�سجاُم اللَّونيُّ

، تعطي  هَو التوافُق بيَن مجموعٍة مَن الألواِن المختلفِة الُم�شمياِت داخَل العمِل الفنيِّ
ِل بيَن جْزِئيَّاتِه. وكْي تتمكَن مْن تنفيِذ عمٍل  احِة عنَد النظِر اإليِه، والتنقُّ الم�شاهَد �شعوًرا بالرَّ
، ل بدَّ لَك مَن العتماِد على عجلِة الألواِن؛ لختياِر المجموعِة  يتَّ�شُم بالن�شجاِم اللونيِّ

الّلونيَِّة المنا�شبِة. 
َف عجلَة الألواِن، انظِر ال�شكَل )3-1(. ولتتعرَّ

 تنق�شُم عجلُة الألواِن اإلى: 
الألواِن الأ�سا�سيَِّة  -1

وهَي الألواُن التي ل يمكُن ا�شتقاُقها مْن األواٍن اأخرى، وهَي: اللوُن الأحمُر، و اللوُن   
الأ�شفُر، و اللوُن الأزرُق.كما في ال�شكِل )4-1(.

ال�شكُل )1-3(: عجلُة الألواِن.

ال�شكُل )1- 4(: الألواُن الأ�شا�شيُة.
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2- الألواُن الثانويَُّة
اأ�شا�شيَّيِن،  لونيِن  مزِج  مْن  الم�شتقُة  الألواُن  وهَي   
، واللوُن الأخ�شُر، واللوُن  وهي: اللوُن البرتقاليُّ

، كما في ال�شكِل)5-1(. البنف�شجيُّ
اللَّونيِن:  مزِج  مْن  البرتقاليُّ  الّلوُن  ينتُج  حيُث   

الأحمِر، والأ�شفِر.
الأ�شفِر،  اللَّونيِن:  مزِج  مْن  الأخ�شُر  اللَّوُن  وينتُج   

والأزرِق.
، فينتُج مْن مزِج اللَّونيِن ............ و ............ ا اللَّوُن البنف�شجيُّ اأمَّ  

3-الألواُن الم�ستقُة )الثالثيَُّة(
ٍن فعليًّا مْن لونيِن اأ�شا�شّييِن(؛ حيُث  وهَي التي تتكوُن مْن مزِج لوٍن اأ�شا�شيٍّ مَع لوٍن ثانويٍّ )ُمكوَّ  
لًة عجلَة الألواِن، ونعبُِّر عنها كالتالي:  توجُد األواٌن تتو�شُط الألواَن الأ�شا�شيََّة والثانويََّة، ُمكمِّ
�شفِة  اإلى  الُمزَرقُّ  ي�شيُر  بينما   ، الثانويِّ اللوِن  اإلى  الأخ�شُر  ي�شيُر  حيُث   ، الُمْزَرقُّ الأخ�شُر 
 ، ؛ والبرتقاليِّ الُمْحَمرِّ َفرِّ ، وهكذا لباقي الألواِن الم�شتقِة، مثُل: الأخ�شِر الُم�شْ اللون الأ�شا�شيِّ

، كما في ال�شكِل )6-1(. ، والبنف�شجيِّ الُمزَرقِّ ؛ البنف�شجيِّ الُمحَمرِّ َفرِّ البرتقاليِّ الُم�شْ

ال�شكُل )1-5(: الألواُن الثانويَّة.

برتقاليٌّ ُمْحَمٌر

برتقاليٌّ م�شفرٌّ اأخ�شُر م�شفرٌّ

اأخ�شُر مزَرٌق

بنف�شجيٌّ ُمحَمرٌّبنف�شجيٌّ مزَرٌق

ال�شكُل )1-6(: الألواُن الم�شتقُة، عجلُة الألواِن.
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اللوُن  َن  ليتكوَّ اللوِن الأ�شفِر؛  اللوَن الأزرَق مَع  اللوِن الأخ�شِر، نمزُج  للح�شوِل على 
الأخ�شُر، فتظهُر لدينا حالتاِن:

الأخ�شُر الُمْزَرقُّ :  في هذِه الحالِة تكوُن ن�شبُة اللوِن الأزرِق اأكثَر مَن اللوِن الأ�شفِر؛   -
ى اأخ�شَر ُمزرقًّا. عنَدها يميُل اللوُن لالأزرِق، فُي�شمَّ

: في هذِه الحالِة تكوُن ن�شبُة اللوِن الأ�شفِر اأكثَر مَن اللوِن الأزرِق؛  الأخ�شُر الُم�شَفرُّ  -
ا. عنَدها ينتُج لوٌن يميُل اإلى الأ�شفِر، ي�شّمى اأخ�شَر م�شَفرًّ

ال�شكُل )1-7(: تجهيُز الألواِن الأ�شا�شيَِّة.

ن�شاٌط تطبيقيٌّ )1-1(

ِة.  مزُج الألواِن الأ�سا�سيَِّة مَع الألواِن الثانويِة للح�سوِل على الأَلواِن الم�ستقَّ
الموادُّ والأدواُت الالزمُة لتنفيِذ الن�شاِط: األواٌن مائيٌة، اأوعيٌة بال�شتيكيٌة لمزِج الألواِن، فر�شاُة 

األواٍن،  كرتوٌن اأبي�ُس، قلُم ر�شا�ٍس، وم�شطرٌة.
خطواُت تنفيِذ الن�شاِط

1- جّهِز الألواَن الأ�شا�شيََّة الثالثَة، واحتفْظ بكلِّ لوٍن منها في وعاٍء منا�شٍب، كما في 
ال�شكِل ) 7-1( .
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الأ�شفِر  مزِج  مثِل:   ، ثانويِّ لوٍن  على  للح�شوِل  الأ�شا�شّيِة  الألواِن  من  لونيِن  2-امزْج 
والأزرِق الذي ينتُج مْن مزِجِهما اللوُن الثانويُّ الأخ�شُر، كما في ال�شكِل ) 8-1 (. 

ْن  ًنا من اأربعِة �شفوٍف عموديٍَّة، واأربعِة �شفوٍف اأفقيٍَّة، ولوِّ ار�شْم جدوًل فارًغا مكوَّ  -3
كلَّ مربٍع في ال�شفِّ الأّوِل بالألواِن الأ�شا�شّيِة، كما في ال�شكِل ) 9-1 ( .

ال�شكُل )1-9(: ر�شُم الجدوِل، وتلويُن الألواِن الأ�شا�شّيِة.

ِل بالألواِن الثانويِّة، وب�شكٍل مت�شل�شٍل، كما في ال�شكِل  ْن  كلَّ مربٍع في العموِد الأوَّ لوِّ  -4
.) 10-1 (

ال�شكُل )1-10(: تلويُن الجدوِل بالألواِن الثانويَِّة والأ�شا�شيَِّة.

ال�شكُل )1-8(: مزُج الأَلواِن الأ�شا�شيِة.

الألوان 

�سية
لأ�سا

ا

الألوان 

�سية
لأ�سا

ا

الألوان 

الثانوية

الألوان 

الثانوية
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امزْج، ُم�شتخِدًما فر�شاَة الألواِن ووعاًء للمزِج، اللوَن البرتقاليَّ الموجوَد في العموِد   -5
عِن  الناتَج  المربَع  ِن  ولوِّ الأوِل،  ال�شفِّ  في  الموجوِد  الأ�شفِر  اللوِن  مَع  الأوِل، 

التقاِئهما ، كما في ال�شكِل ) 11-1( .

ِر الخطوَة على جميِع المربعاِت الفارغِة داخَل الجدوِل، ولحِظ التنوَع اللونيَّ الذي  كرِّ  -6
نتَج عْن مزِج الألواِن للح�شوِل على الأَلواِن الم�شتقِة، كما في ال�شكِل )12-1(.

الألواُن الم�شتقُة )الثالثيُة(

ال�شكُل )1-11(: تلويُن الجدوِل بمزِج الألواِن الثانوّيِة والأ�شا�شيَِّة.

. ال�شكُل )1-12(: العمُل ب�شكلِه النهائيِّ

الألوان 

�سية
لأ�سا

ا

الألوان 

�سية
لأ�سا

ا

الألوان 

الثانوية

الألوان 

الثانوية

الألواُن الم�شتقُة )الثالثيُة(
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يتحقُق الن�شجاُم الّلونيُّ َوْفًقا للتق�شيماِت الآتيِة:
1 -  الألواُن المترابطُة وتدرجاتُها

هَي الألواُن المتواجدُة ب�شكٍل متجاوٍر على عجلِة الألواِن، كما في ال�شكل )13-1(.

ويوجُد الكثيُر مَن النماذِج في الطبيعِة، تتميُز بروعِة الن�شجاِم اللونيِّ في عنا�شِرها، 
كِل )14-1(.  كما في ال�شَّ

ال�شكُل )1-13(: الألواُن المترابطُة وتدرجاُتها.

ال�شكُل )1-14(: ببغاُء ذاُت األواٍن من�شجمٍة.

قواعُد الن�سجاِم اللَّونيِّ ثانيًا
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ابحْث عْن مجموعِة الألواِن الموجودِة في ال�شكِل )1-15(، وحدْد موقَعها على 
دائرِة الألواِن. ماذا تالحُظ؟

كُل )1-15(: منظٌر طبيعيٌّ باألواٍن متنوعٍة. ال�شَّ

ال�شكُل )1-16(: تدرجاُت الألواِن.

2- الألواُن المنحدرُة مْن اأ�سٍل واحٍد
وهَي مزُج لوٍن معيٍَّن مَع اأحِد اللونيِن الحيادييِن: الأبي�ِس، اأِو الأ�شوِد، فينتُج لدينا درجاٌت   
اللوِن  مَع  ونمزُجُه  الأحمَر،  اللوَن  نختاُر  مثاًل:   ،)16-1( ال�شكَل  انظِر  ِه،  نف�شِ لّلوِن 
اأْو نمزُجُه مَع اللوِن الأ�شوِد؛  الأبي�ِس، فنح�شُل على تدرجاِت اللوِن الأحمِر الفاتحِة، 

جاِت اللوِن الأحمِر الغامقِة، وبذلَك يبقى اأ�شُل اللوِن هَو الأحمُر. لنح�شَل على تدرُّ

2-1
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ِج اللونيِّ في الت�شميِم  ْح كيَف يمكُن توظيُف التدرُّ كَل )1-17(، وو�شِّ لحِظ ال�شَّ
الداخليِّ والديكوِر؟

. ُج اللونيُّ في الت�شميِم الداخليِّ ال�شكُل )1-17(: التدرُّ

3- ان�سجاُم الألوان الُمحايدِة
تنتُج  حيُث  مزجِهما؛  مْن  يتكوُن  وما  والأ�شوِد،  الأبي�ِس  اللونيِن  في  ذلَك  ويتمثَُّل   
ِل  تنقُّ تعمُل على  متناغمًة،  لونيًَّة  تمثُِّل عالقاٍت  بدرجاِتها،  الألواُن،  الرماديَّاُت. وهذِه 

العيِن في جزئيَّاِت العمِل براحـٍة وتـوافـٍق.كما في ال�شكِل )18-1(.

ال�شكُل )1-18(: تكويٌن فنيٌّ يمّثُل ان�شجاَم الألواِن المحايِدِة.

3-1
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ُج اللَّونيُّ في األواِن  ال�شكُل )1-19(: التَدرُّ
ال�شخوِر.

. ًفا الن�شجاَم اللَّونيَّ محاكًيا الأَ�شكاَل الآتيَة، ار�شْم عماًل فنيًّا، موظِّ

ال�شكُل )1-21(: �شورٌة فوتوغرافيٌة تو�شُح 
الألواَن المتجاورَة.

ال�شكُل )1-20(: لوحٌة فنيٌَّة ا�شُتخِدَم فيها 
. ُج اللَّونيُّ التدرُّ

ال�شكُل )1-22(: �شورٌة فوتوغرافيٌة للموجاِت 
المائّيِة.

4-1
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، واإظهاُر  ُيحقُق التبايُن اللونيُّ العديَد مَن الأهداِف، ومنها: اإبراُز مو�شوِع العمِل الفنيِّ
الوحداِت، والتاأكيُد على مركِز ال�شيادِة، وك�شُر الجموِد فيِه. انظِر ال�شكليِن )24-1(، 

و)1-25(، ولحْظ اأثَر التبايِن على العالقاِت اللونيَِّة فيهما.

ُد بِه الختالُف الوا�شُح بيَن الألواِن التي ل تربُط بيَنها عالقاٌت لونيٌة اإذا تجاوَرْت،  ُيق�شَ
ا تدرُكُه العيُن، في�شتطيُع اَأيُّ �شخ�ٍس تحديَد ا�شِم اللوِن وتمييَزُه عنَد التقاِئِه  فت�شّكُل ت�شادَّ

مَع لوٍن اآخَر.

التبايُن اللونيُّ ثالثًا

ال�شكُل )1-23(: التبايُن اللونيُّ في الطبيعِة.

ال�شكُل )1-24(: ت�شميٌم اإعالنيٌّ ل�شهِر رم�شاَن المبارِك.
ال�شكُل )1-25(: ت�شميٌم اإعالنيٌّ ل�شّيارٍة، يوّظُف 

. التبايَن اللَّونيَّ
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قواعُد التبايِن اللَّونيِّ رابًعا

يتحقُق التبايُن اللونيُّ من خالِل قاعدتيِن، هما:
1-  تبايُن الألواِن المتكاملِة

يحدُث في الألواِن الموجودِة ب�شكٍل متقابٍل في الدائرِة اللونيِة، مثُل تقابِل اللوِن الأحمِر 
 ، ، واللوِن الأزرِق الأ�شا�شيِّ مَع اللوِن البرتقاليِّ الثانويِّ الأ�شا�شيِّ مَع اللوِن الأخ�شِر الثانويِّ

، كما في ال�شكِل )26-1(. واللوِن الأ�شفِر الأ�شا�شيِّ مَع اللوِن البنف�شجيِّ الثانويِّ

ال�شكُل )1-26(: اختياُر لونيِن متكامليِن على دائرِة الألواِن.

ِف بع�س الأمثلِة علــى التباُيِن اللونيِّ في الطبيعِة، انظــِر ال�شكَل )1-27اأ(،  ولتعــرُّ
)1-27ب(، )1-27جـ(.

ال�شكل )1-27اأ(: التبايُن اللونيُّ 
في الّطبيعِة بيَن اللونين الأ�شفِر 
. الأ�شا�شيَّ والبنف�شجيِّ الثانويِّ

ال�شكل )1-27ب(: التبايُن اللونيُّ 
في الّطبيعِة بيَن الّلونيَن الأحمَر 

. ِر الثانويِّ الأ�شا�شيِّ َوالأخ�شَ

ال�شكل )1-27ج(: التبايُن اللونيُّ 
في الّطبيعِة بيَن الّلونين الأزرِق 
. الأ�شا�شيِّ والبرتقاليِّ الثانويِّ
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ْرُه على   ُق�سَّ مثلًَّثا، ي�شاوي المثلَث المر�شوَم على عجلِة الألواِن ال�شابقِة، ثمَّ مرِّ
عجلِة الألواِن؛ لتكويِن توليفاٍت لونيٍَّة متباينٍة.

5-1

ال�شكل )1-28/ب(: التباين اللونيُّ في الطبيعِة. ال�شكُل )1-28/اأ(: الألواُن المجاورُة ِللَّوِن 
ِل لالأخ�شِر. الُمكمِّ

ِل لُه، ويكوُن في اأعلى م�شتوًى لُه، ويتبايُن  يتبايُن اللوُن  الأخ�شُر مَع اللوِن الأحمِر الُمكمِّ
ُر؛ فتتحقُق  ، والبنف�شجيُّ الُمْحمَّ ا- اللوناِن المجاوراِن للَّوِن الأحمِر، وهما: البرتقاليُّ -اأي�شً

كليِن )1-28/اأ(، و )1-28/ب(. ، كما في ال�شَّ القاعدُة الثانيٌة للتباُيِن اللونيِّ

تبايُن الألواِن المجاورِة لالألواِن المتكاملِة  -2
ِل لُه. ويحدُث التباُيُن هنا، عندما يتقابُل لوٌن ُمعيٌَّن مَع الألواِن المجاورِة للَّوِن المكمِّ  

ويمكُن تحقيُق التبايِن بتجاوِر اللونيِن الأبي�ِس والأ�شوِد، وفي هذِه الحالِة فاإنَُّه يكوُن في اأعلى درجاِتِه.

ِل لكلٍّ مَن الأ�شفِر والأزرِق؟ ▲  ما اللوناِن المتجاوراِن للَّوِن الُمكمِّ
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6-1

ال�شكُل )1-29(: التبايُن في البيئِة البحريَِّة.

. محاكًيا الأ�شكاَل الآتيَة، ار�شْم عماًل فنيًّا ُموِظًفا التباُيَن اللونيَّ

ال�شكُل )1-30(: التبايُن في اللوحاِت 
الإعالنيَِّة.

. ال�شكُل )1-31(: التبايُن في عمٍل فنيٍّ
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ن�شاٌط تطبيقيٌّ )2-1(

ِن. ْن م�شاحاٍت لونيًَّة من�شجمًة، واأخرى متباينًة، مَن الكرتوِن الملوَّ كوِّ
، م�شطرٌة، قلُم ر�شا�ٍس.  ٌن، ِمَق�سٌّ الموادُّ والأدواُت الالزمُة لتنفيِذ الن�شاِط : كرتوٌن ملوَّ

خطواُت تنفيِذ الن�شاِط
اأْو  الألواِن،  دَة  متعدِّ كرتونيًَّة  اأوراًقا  ْر  اأح�شِ  -1
متنوعٍة،  باألواٍن  ْنُه  ولوِّ اأبي�َس،  اأح�شْر كرتوًنا 

كما في ال�شكِل )32-1(.
بقيا�س  مختلفٍة  باألواٍن  كرتونيًَّة  مربعاٍت  ُق�سَّ   -2
6*6�شم، ثمَّ اأفِرْغ م�شاحًة دائريًَّة اأْو مربعًة في 
ِف كلِّ مربٍع، كما في ال�شكِل )33-1(. ُمنت�شَ
الألواِن  على  المق�شو�شَة  الُمربعاِت  ِر  مرِّ  -3
َن  تكوُّ ولحْظ  الكرتوِن،  مَن  المختلفِة 
في  كما  ومتباينٍة،  من�شجمٍة  لونّيٍة  م�شاحاٍت 

ال�شكِل )34-1(.

ُن م�شاحاٍت لونّيٍة من�شجمٍة ومتباينٍة. ال�شكُل )1-34(: تكوُّ

ٍن. ال�شكُل )1-32(: اأوراُق كرتوٍن ملوَّ

ال�شكُل )1-33(: َق�سُّ اأجزاٍء مْن اأوراِق الكرتوِن.
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ن�شاٌط تطبيقيٌّ )3-1(

ر�ْسُم بيئٍة بحريٍَّة، وتلويُن الر�سِم بالألواِن المن�سجمِة والمتباينِة.
الموادُّ والأدواُت الالزمُة في تنفيِذ الن�شاِط : كرتوٌن، األواٌن خ�شبيٌَّة، اأْو مائيٌَّة، اأْو �شمعيٌَّة، قلُم 

طام�ٍس اأبي�ُس، قلُم تخطيٍط اأ�شوُد.
خطواُت تنفيِذ النَّ�شاِط

ار�شْم �شمكًة في منت�شِف الكرتوِن بحجٍم منا�شٍب، وار�شْم حوَلها اأ�شكاًل َمرجانيًَّة،   -1
كما في ال�شكِل )35-1(.

، كما في ال�شكِل )36-1(. ِن المو�شوَع الفنيَّ اختِر الألواَن المن�شجمَة، ولوِّ  -2
. ال�شكُل)1-35(: البدُء بر�شِم العمِل الفنيِّ

ال�شكُل )1-36(: تلويُن الن�صاِط باالألواِن المن�صجمِة.
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، كما في ال�شكِل  ْن بِه اأر�شيََّة العمِل الفنيِّ اختْر لوًنا، يتبايُن مَع األواِن ال�شكِل، ولوِّ  -3
.)37-1(

ال�شكُل )1-37(:  تلويُن اأر�شّيِة العمِل الفنيِّ بلوٍن متبايٍن.

. ال�شكُل )1-38(: توظيُف التباُيِن والن�شجاِم اللونيِّ في العمِل الفنيِّ

الطام�ِس  قلِم  با�شتخداِم  الف�شيف�شاَء،  ت�شبُه  ع�شوائيٍَّة،  اأ�شكاٍل  اإلى  الر�شِم  خلفيََّة  ْم  ق�شِّ  -4
الأبي�ِس، اإذا كاَن لوُن الخلفيَِّة غامًقا؛ اأّما اإذا كاَن لوُن  الخلفّيِة فاتًحا، فا�شتخدْم قلَم 

التخطيِط الأ�شوَد،  كما في ال�شكِل )38-1(.
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الدر�ُص
الثاني

المنظوُر الخطيُّ

ُعرَف المنظوُر منُذ زمٍن بعيٍد؛ فقِد ا�شتخدَمُه الإغريُق، واعتمدوا فيِه على الفترا�شاِت، 
ع�شَر  الخام�َس  القرنيِن  حتى  ٍة  ومحددَّ ثابتٍة  قواعَد  و�شُع  بمقدوِرهْم  يكْن  لْم  حيُث 
وال�شاد�َس ع�شَر. وقْد �شاعَد اختراُع اآلِة الت�شويِر الفوتوغرافيِّ على فهِم المنظوِر ب�شكٍل 

اأكبَر.

هَو محاكاُة الأج�شاِم المرئيَِّة على �شطٍح ُمنب�شٍط ) اللوحِة(، لي�َس كما هَي في الواقِع، 
ولكْن كما تبدو لعيِن الناظِر اإليها مْن موقٍع معيٍَّن،  كما في ال�شكِل )39-1(.

تعريُف المنظوِر

. ال�شكُل )1-39(: �شورٌة تو�شُح ال�شكَل المنظوريَّ
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فالخطوُط االأفقيَُّة المتوازيُة, مثُل: زوايا الُغرِف, تبدو وكاأنَّها تلتقي عنَد نقطِة التال�صي 
على خطِّ الأُفِق، كما في ال�شكِل )1- 41(.

انظِر ال�شكَل ) 1-40(,  والحِظ امتداَد خطوِط الُعمِق وهَي تلتقَي في نقطٍة واحدٍة.

ال�شكُل )1-40(: �شبكُة الُبعِد الثالِث كما تراها العيُن.

ال�شكُل )1-41(: ر�شٌم منظوريٌّ لغرفٍة.

والخطوُط العموديَُّة المتوازيُة, مثُل: المباني, تبدو وكاأنَّها تقترُب مَن االأر�ِض, كلَّما 
، وهذا التقارُب  ها  ب�شكٍل  تدريجيٍّ اإليها، كما تتقارُب مْن بع�شِ بعدْت عْن عيِن الناظِر 
الناتُج عْن ت�شاوؤِل حجِم الأ�شكاِل يوؤدي اإلى الإح�شا�س بعمِق ال�شورِة وتما�ُشِكها،  كلَّما 

زاد بعُدها.
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انظِر ال�شكَل )1-42(, والحِظ امتداَد خطوِط العمِق وهَي تلتقَي في نقطٍة واحدٍة.

ال�شكُل )1- 42(: ر�صٌم منظوريٌّ يو�صُح التقاَء خطوِط العمِق في الطريِق والمباني.

▲  ما الدوُر الذي قدمتُه اآلُة الت�شويِر الفوتوغرافيِّ في فهِم المنظوِر؟
خطوٍط  �صكِل  على  ها  بع�صِ مَع  تلتقي  دًة,  متعدِّ م�صتوياٍت  المنظوِر  عنا�صُر  تت�صمُن 

اأ�صا�صيٍَّة, تقُع عليها ِنقاُط المنظوِر االأ�صا�صيَُّة,  وهذِه العنا�صُر تتمثَُّل في:
م�شتوى الأفق  -1

الناظِر،  ب�شِر  بارتفاِع  ويكوُن  الأر�ِس،  لم�شتوى  مواٍز  اأفقيٌّ  وهميٌّ  م�شتوًى  وهَو   
وهَو غيُر ثابٍت، يرتفُع، وينخف�ُس، مَع ارتفاِع الناظِر وانخفا�شِه، ويتغيَُّر اأثُرُه على 
الر�شِم مَع تغيُِّر اتجاِه نظِر العيِن )لالأعلى اأْو لالأ�شَفِل(، كما في ال�شكليِن )43-1(، 

و )44-1(.

العنا�شُر الأ�شا�شيَُّة في المنظوِر ثانيًا
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ال�شكُل )1-43(: ما تراُه العيُن عندما تكوُن 
الأ�شكاُل اأ�شفَل م�شتوى الأفِق.

ال�شكُل )1-44(: ما تراُه العيُن عندما 
تكوُن الأ�شكاُل اأعلى مْن م�شتوى الأفِق.

انظْر في ال�شكِل )1-45(، الذي يو�شُح اأثَر تغيُِّر مكاِن ال�شكِل مْن م�شتوى الأفِق.  

2- نقطُة التَّال�سي
ُة في الُبعِد الثالِث  نقطٌة واقعٌة على م�صتوى االأفِق, وتلتقي عنَدها الخطوُط الممتدَّ  

. للر�شِم المنظوريِّ
ْي �شكِة الحديِد في نقطِة التَّال�شي. انظْر اإلى ال�شكِل )1-46(، ولحِظ التقاَء خطَّ  

ال�شكُل )1-45 ( : تغّيُر مكاِن ال�شكِل ِمْن م�شتوى الأفِق.

م�شتوى الأفِق

نقطُة التال�شي
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ال�شكُل )1-46(: �صورٌة تو�صُح التقاَء خطوِط الُبعِد الثالِث للر�صِم عنَد نقطِة التال�صي.

نقطُة الروؤيِة  الرئي�سُة )نقطُة الوقوِف(  -3
وهَي النقطُة التي يقُف عنَدها الم�شاهُد  لروؤيِة ج�شٍم معيٍَّن ، انظِر ال�شكليِن )47-1(،   

و)1-48(، ولحْظ اأثَر اختالِف نقطِة الوقوِف على روؤيِة الأ�شكاِل. 

ال�شكُل )1-48(: الوقوُف مَن الجانِب لروؤيِة ال�شكِل.ال�شكُل )1-47(: الوقوُف مَن الأماِم لروؤيِة ال�شكِل.

حيُث  الفنيِة،  اأعماِلهِم  في  المنظوِر  قواعِد  ا�شتغالِل  اإلى  الحديِث  الع�شِر  فنانو  عمَد 
فوها في ر�شِم مناظَر طبيعيٍَّة، تحاكي الواقَع، كما في ال�شكليِن )1-49(، و)50-1(. وظَّ

المنظوُر الخطيُّ في الأعماِل الفنيَِّة ثالثًا



34

ال�شكُل )1-49(: لوحٌة للفناِن الأمريكيِّ )توما�س 
كينكيد(، تو�شُح ا�شتخداَم قواعِد المنظور في الر�شِم.

ال�شكُل )1-50(: لوحٌة للفناِن )غو�شتاف كاييبوت(، 
ا�شتخدَم فيها عنا�شَر المنظوِر ب�شكٍل وا�شٍح.

، كما في  َف بع�ُس الفنانيَن قواعَد المنظِور في اإبراِز ظاهرِة الخداِع الب�شريِّ كما وظَّ
ال�شكليِن )1-51(، و)52-1(.

، ي�شتخدُم  ال�شكُل )1-51(: لوحٌة لفناٍن كنديٍّ
. فيها قواعَد المنظوِر؛ لإبراِز الخداِع الب�شريِّ
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ثمَّ  ٍج،  متدرِّ وب�شكٍل  دٍة،  متعدِّ باأحجاٍم  دوائَر  مركزيٍَّة،  واحدٍة  نقطٍة  مْن  ار�شْم، 
ها. ماذا تالحُظ  عٍة، واجعْل مركَزها مَن النقطِة نف�شِ ار�شْم مربعاٍت باأحجاٍم متنوِّ

على اأ�شالِع المربعاِت؟

، ي�شتخدُم فيها قواعَد المنظوِر؛ لإبراِز القريِب والبعيِد. ال�شكُل )1-52(: لوحٌة لفناٍن كنديٍّ

7-1

l áeƒ∏©e

عِن  ابتعدْت  كلَّما  اأ�شغَر  بحجٍم  الأج�شاِم  م�شاهدِة  ظاهرُة  هَي  الت�ساُغِر:  ظاهرُة 
العيِن، كما في ال�شكِل )53-1(.

ال�شكُل )1-53(: �شورٌة تو�شُح ظاهرَة الت�شاُغِر.
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ُذ النشاَط ُأنفِّ

36
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ذْت على �شوارِع  وقْد ظهرِت اتِّجاهاٌت حديثٌة في الر�شِم، تتمثَُّل بر�شِم اأعماٍل فنيٍَّة، ُنفِّ
الأعماِل  لإظهاِر  ؛  واللونيِّ الخطيِّ  المنظِور  قواعَد  وت�شتخدُم  الواقَع،  تحاكي  ارِة،  المَّ

ب�شورٍة واقعيٍَّة، ويو�شُح ال�شكُل )1-54( خطواِت تنفيِذ اأحِدها.

ال�شكُل )1-54(: خطواُت تنفيِذ عمٍل فنيٍّ منظوريٍّ مر�شوٍم على �شوارع المارة.

ْد نقطَة التال�شي في ال�شكِل )54-1(. ▲  حدِّ
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وقِد اتَّجَه الفنُّ الفوتوغرا  فيُّ ال�صتغالِل ظاهرِة الت�صاُغِر في التقاِط �صوٍر, تحمُل طابَع 
الغراَبِة، كما في ال�شكليِن )1-55(، و)56-1(.

ا، يبدو كاأنَُّه ال�شكُل )1-55(: �شورٌة تمثِّل �شخ�شً
ي�شُع يَدُه على ال�شم�ِس.

، يمثُل  ال�شكُل )1-56(: ت�شويٌر فوتوغرافيٌّ
ا كاأنَُّه يحمُل القمر. �شخ�شً

م�شتغاًل  المواقِف،  اأحَد  ْر  �شوِّ لدْيَك،  متوافرٍة  ت�شويٍر  و�شيلِة  اأيِّ  با�شتخداِم 
ها على زمالِئَك . ظواهَر المنظوِر، واحتفْظ بها على ذاكرٍة منف�شلٍة، واعر�شْ

8-1
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الدر�ُص
الثَّالُث

تطبيقاٌت على المنظوِر الخطيِّ

فكما  الفرِد،  حياِة  في  واأهميَِّتها  الجماليَِّة  القيِم  عِن  الإ�شالميَُّة  الح�شارُة  تغفِل  لْم 
ا- بدورِه بنقِل انعكا�شاِت  اهتمَّ الإ�شالُم ببناِء �شخ�شيَِّة الفرِد بوجٍه ُمتكامل، اهتمَّ -اأي�شً
جميٍل،  كلِّ  اإلى  فطريٍّ  باأ�شلوٍب  يميُل  بطبعِه  فالإن�شاُن  ومحيطِه؛  بيئتِه  على  �شخ�شيَّتِه 

وينجذُب اإلى ما يحمُل الأُ�ش�َس الجماليََّة، وينفُر مَن القبيِح.
وتتمثَُّل القيُم الجماليَُّة في تفعيِل الأ�ش�ِس الفنيَِّة المتنوعِة في اأجزاِء الت�شاميِم الزخرفيَِّة، 
والأ�شكاِل الهند�شّيِة المتنوعِة الموجودِة في زخرفِة المحاريِب، والقباِب، والمياديِن، 

، كما في ال�شكِل )57-1(. والبواباِت، وتدرجاِت اللوِن الأخ�شِر المزرقِّ

ال�شكُل )1-57(: موزاييُك الأطباِق النجميَِّة في القباِب الإ�شالميَِّة.
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وقْد قاَم الكثيرون مَن الفنانيَن العرِب والم�شلميَن والم�شت�شرقيَن بتوثيِق واقِع العمراِن 
، ِمْن خالِل ر�شوماٍت تحاكي الواقَع العمرانيَّ في الأحياِء الإ�شالميَِّة، كما في  الإ�شالميِّ

ال�شكليِن )1-58(، و)59-1(.

ال�شكُل )1-59(: ت�شويٌر يوثُِّق الأروقَة في 
العمارِة الإ�شالميَِّة.

ال�شكُل )1-58(: ر�شٌم منظوريٌّ ل�شارِع المعزِّ 
القديِم في م�شَر.

ْد نقطَة التال�شي في الأ�شكاِل ال�شابقِة. ▲  حدِّ
ن�شاٌط تطبيقيٌّ )4-1(

. ، با�ستخداِم المنظوِر الخطيِّ ر�سٌم منظوريٌّ لرواٍق داخليٍّ
الموادُّ والأدواُت الالزمُة لتنفيِذ الن�شاِط: قلُم ر�شا�ٍس، ورُق ر�شٍم اأبي�ُس، ِم�شطرٌة.

خطواُت تنفيِذ الن�شاِط
ْد داخَلُه نقطَة التَّال�شي،  1- ار�شْم م�شتطياًل عموديًّا، يمثُِّل الواجهَة المقابلَة للرائي، وحدِّ
الخارِج،  باتجاِه  الم�شتطيِل،  ًة مْن زوايـا  ار�شْم خطوًطا ممتدَّ التَّال�شي،  نقطِة  ومْن 
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ال�شكُل )1-60(: ر�شُم الواجهِة المقابلِة للرائي، وتحديُد نقطِة التَّال�شي.

. كُل )1-61(: ر�شُم اأر�شيَِّة الرواِق ب�شكٍل منظوريٍّ ال�شَّ

ْل  ِم الخطَّ ال�صفليَّ للم�صتطيِل اإلى اأجزاٍء مت�صاويٍة بنقاٍط؛ لتمثَِّل اأر�صيََّة الرواِق, ثمَّ �صِ 2- ق�صِّ
كلَّ نقطٍة, بدًءا بنقطِة التَّال�صي, مروًرا بالنقاِط على امتداد اأر�صية الرواِق, وار�صْم خطوًطا 

اأفقيًة تقاطع الخطوَط العموديَة, لتمّثَل اأر�صيََّة الرواِق, كما في ال�صكِل )61-1(.

كما في ال�شكِل )60-1(.
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ال�شكُل )1-63(: تكراُر ر�شِم الأعمدِة على جداِر رواٍق.

ِر الخطوَة ال�شابقَة على اأكثَر ِمْن نقطٍة على ال�شلِع؛ لتر�شَم اأكثَر مْن عموٍد، كما  4- كرِّ
في ال�شكِل )63-1(.

. ال�شكُل )1-62(: ر�شُم عموٍد مْن جداٍر جانبيٍّ

نهايَة  لتمثَِّل  للم�شتطيل؛  اليمنى  ال�شفليَِّة  الزاويِة  الُممتدِّ مَن  الخِط  ْد نقطًة على  3- حدِّ
، كما في ال�شكِل )1- 62(. عموٍد  ُمْن�شاأٍ، وارفِع النقطَة ب�شكٍل عموديٍّ
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5- لر�شِم نافذٍة، ار�شْم خًطا عموديًّا على الجداِر، يميَن الم�شتطيِل، ويبعُد قلياًل عنُه، 
 ، ، وال�شفليَّ ويرتفُع عْن خطِّ الأر�ِس، بحيُث يتو�شُط الجداَر، ثمَّ �شْل طرفيِه: العلويَّ
َن حدوَد  ليكوِّ بنهايتِه؛  ا عموديًّا  ار�شْم خطًّ ثمَّ  امتداِدهما،  التال�شي على  نقطِة  مْن 

النافذِة، كما في ال�شكِل )64-1(.

ال�شكُل )1-64(: ر�شُم نافذٍة على جداٍر جانبيِّ في رواٍق.
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ْد خطوَط الر�صِم, بال�صغِط على قلِم الر�صا�ِض, وب�صماكاٍت مختلفٍة, وظلِِّل الر�صَم  حدِّ  -6
بدرجاٍت متفاوتٍة، مَع مراعاِة مناطِق الظلِّ والنُّوِر، كما في ال�شكِل )65-1(.

ال�شكُل )1-65(: المنظوُر ب�شكلِه النهائيِّ بعَد اإ�شافِة الُمالم�ِس والظلِّ والنُّوِر.



45

اأعماًل  التي تمثُِّل  اإلى الأ�شكاِل )1-66(، و) 1-67(، و)68-1(،  انظْر 
ا�شَم  اأِو  ا�شَمَك،  وار�شِم  تنفيِذها،  في  المنظوِر  قواعُد  ا�شُتخدمْت  فّنيًة، 
ثمَّ  تج�شيِدها،  في  المنظوِر  قواعَد  م�شتخدًما  فيها،  تعي�ُس  التي  المحافظِة 

اأ�شْف اإلى ر�شِمَك األواًنا من�شجمًة، واجعْل خلفيََّتُه لوًنا متبايًنا.

ال�شكُل )1-66(: تج�شيُم حرِف H با�شتخداِم قواعِد المنظوِر.

ال�شكُل )1-67(: ر�شُم ا�شِم خالٍد، وتج�شيُمُه با�شتخداِم قواعِد المنظوِر.

،  وتج�شيُمه با�شتخداِم قواعِد المنظوِر. ال�شكُل )1-68(: ر�شُم ا�شِم الأردنِّ

9-1
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pIóMƒdG oá∏Ä°SCG

ِف الم�شطلحاِت الآتيَة: عرِّ
، نقطَة التَّال�شي. ، التباُيَن اللونيَّ ، المنظوَر الخطيَّ الن�شجاَم اللونيَّ

عدْد قواعَد اختياِر الألواِن المن�شجمِة.

. �شِم المنظوريِّ �شِم اأثَر اختالِف موقِع  الج�شِم مْن خطِّ الأفِق في الرَّ و�شْح بالرَّ

1

2

3

47
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الوحدُة الثانيُة
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oº«ª°ü sàdG

الوحدُة الثانيُة

، اأنواُعُه،  ، وهَو الخطُّ زنا في هذِه الَوْحدِة على اأحِد عنا�شِر الت�شميِم الفنيِّ ركَّ
التكوينيَُّة،  ُه  وخ�شاِئ�شُ الت�شميِم،  في  واأثُرُه  فيِه،  الُموؤثِّرُة  والعواِمُل  واأ�شكاُلُه، 
وكذلَك دالالُت الخطوِط وتاأثيراُتها االإيحائيَُّة والنف�صيَُّة على الُم�صاهِد, مَع عر�ِض 
العربيَّ  الخطَّ  الطلبَة  ْفنا  عرَّ الطبيعِة. وكذلَك  مَن  الفنيِِّة  الأعماِل  مَن  عٍة  متنوِّ اأمثلٍة 
وا�شتخداماتِه، وتنفيَذ ت�شميماٍت مبتَكرٍة من حروفِه وكلماِتِه، و�شوًل اإلى الت�شميِم 

عاِر، وخ�شاِئ�شِه، واأنواِعِه، وخطواِت ت�شميِمِه. الفنيِّ في ال�شِّ
       وتتكوُن وحدُة الت�شميِم من ثالثة درو�س موزعة على خم�ِس ح�ش�ٍس.

 يُتوقَُّع مَن الطلبِة بعَد درا�سِة هذِه الَوْحدِة اأْن يكونوا قادريَن على اأْن:
 ، الفنيِّ الت�شميِم  في  وتطبيَقاِتِه  واأ�شكاَلُه،  واأنواَعُه،   ، الخطِّ اأهميََّة  فوا  يتعرَّ

والعوامَل الموؤثِّرَة فيِه.
, واإيحاءاِتها النف�صيََّة على الُم�صاهِد. فوا دالالِت الخطوِط في الت�صميِم الفنيِّ يتعرَّ

، وا�شتخداماِتِه.  فوا الت�شميَم في الخطِّ العربيِّ  يتعرَّ
عًة.   عاراٍت فنيًَّة متنوِّ ، و�شِ ذوا ت�شميماٍت خطيًَّة مبتكرًة من الخطِّ العربيِّ ُينفِّ

تنمَو لديهْم روُح الإبداِع والبحِث وال�شتك�شاِف والتجريِب.
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ر�ُص الدَّ
الأّوُل

الُخطوُط وَدالالُتها

تعريُف الخطِّ

الخطُّ �صل�صلٌة مَن النقاِط المتال�صقِة التي ت�صيُر باتِّجاٍه معيٍَّن. وُيعدُّ الخطُّ اأقدَم و�صيلٍة, 
واأكثُرها   ، الفنيِّ العمِل  عنا�شِر  اأحُد  وهَو  الإن�شاُن،  ا�شتخدَمها  للتعبيِر  طريقٍة  واأ�شهَل 

اأهميًَّة؛ حيُث يقوُم على تق�شيِم الم�شاحاِت، وتحديِد الأ�شكاِل، وتكويِن الفراغاِت.  
ويوجُد نوعاِن مَن الخطوِط, هما: الخطوُط الم�صتقيمُة, والخطوُط غيُر الم�صتقيمِة, 
رًة, واإ�صعاعّيًة, كما  حيُث تكوُن الخطوُط الم�صتقيمُة عموديًَّة, واأفقيًَّة, ومائلًة, ومنك�صِ

في ال�شكِل ) 2-1/ اأ(، و )2-1/ب(، و )2-1/جـ(.

جِة,  والُمتموِّ الُمنحنيِة,  كالخطوِط  كثيرٌة,  فهَي  الم�صتقيمِة,  غيُر  الخطوُط  ا  اأمَّ
جِة، واللولبيَِّة، والحلزونيَِّة، وغيِرها، كما في ال�شكِل )2-2/ اأ(، و)2-2/ب(،  والُمتعرِّ

و)2-2/جـ(.

رٌة .)ب( خطوٌط مائلٌة.) اأ ( خطوٌط عموديٌَّة واأفقيٌَّة . )جـ( خطوٌط منك�صِ

ال�شكُل )2-1(: اأنواٌع من الخطوِط الم�صتقيمِة.
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العوامُل الموؤثِّرُة في الخطِّ ثانيًا

ِه يتاأثُر الخطُّ -  ، وفي الوقِت نف�شِ ُيوؤثُِّر �شكُل الخطِّ تاأثيًرا كبيًرا في مو�شوعاِت العمِل الفنيِّ
ا - بمجموعٍة مَن العوامِل المختلفِة المتعلِّقِة ب�شكِلِه، وخ�شائ�شِه، و�شماته، و�شفاِته التي  اأي�شً

تنعك�ُس اآثاُرها على هذا العمِل، ومنها ما ياأتي:
لوُن الخطِّ و�سفاتُه   - 1

اللوِن ونقاوؤه؛  �صّدُة  األواِن الخطوِط, وتتنوُع درجاُتها, مْن حيُث  ياُت  ُم�صمَّ ُد  تتعدَّ  
كليِن  فمنه الخطُّ الأحمُر الغامُق، والأخ�شُر الفاتُح، وغيُر ذلك من الألواِن. انظر ال�شَ

)2-3/ اأ(، و )2-3/ب(. 

ال�شكُل )2-2(: اأنواٌع مَن الخطوِط غيِر الم�صتقيمِة.
) اأ ( خطوٌط حلزونّيٌة.

ال�شكُل )2-3/ب(: اأثُر �شفاِت لوِن الخطِّ 
في ر�شِم   الطاوو�ِس.

ال�شكُل ) 2-3/اأ (: اأثُر �شفاِت لوِن الخطِّ في 
ر�شِم الأزهاِر.

)جـ(  خطوٌط منحنيٌة.)ب( خطوٌط لولبّيٌة.
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�ِسماُت الخطِّ   - 2
الفناُن بو�شاطِتها،  ي�شعى  التي  الرئي�شُة  الأداُة  اأْم غيَر م�شتقيٍم، فهَو  الخطُّ  ا كاَن  م�شتقيَمً  
، فنراُه يبعُث الحياَة في ال�شَوِر  ومْن خالِلها، اإلى تحقيِق اأهدافِه المن�شودِة مْن عملِه الفنيِّ
والجماداِت، ويوقُظ الم�شاعَر والأحا�شي�َس في النفو�ِس والقلوِب، وين�شُر المعانَي الجماليََّة 

الرقيقَة، ويعّزُز القيَم الإن�شانّيَة الخالدَة. انظـِر ال�شكليِن )2-4/ اأ(، و)2- 4/ ب(. 

3 - العالقُة بيَن الخطوِط 
بجميِع  الخطِّ  وعالقَة  بالُجزِء(،  )الجزِء  لُه  المجاوِر  بالخطِّ  الخطِّ  عالقَة  وت�شمُل   
ُق الترابَط والتاآلَف واالن�صجاَم  (, بحيُث تحقِّ الخطوِط في الت�صميِم الفنيِّ )الُجزِء بالكلِّ

. انظِر ال�شكليِن )2-5/ اأ(، و )2-5/ ب(. في الت�شميِم الفنيِّ

ال�شكُل )2- 4/ اأ(: ت�صميٌم ت�صكيليٌّ بالخطوِط.

ال�شكُل )2-5/ اأ(: ت�شميٌم مَن الأ�شجاِر.

ال�شكُل )2-4/ ب(: ت�صميٌم تجريديٌّ بالخطوِط.

ال�شكُل )2-5/ ب(: ت�شميٌم مَن الأزهاِر.
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�شا�ِس. ال�شكُل )2-6(: ر�شُم ح�شاٍن بقلِم الرَّ

ال�شكُل )2-8(: الر�شُم على الزجاِج.

ال�شكُل )2-7(: ر�شُم منظٍر طبيعيٍّ بالفر�شاِة المائيَِّة.

ال�شكُل )2-9(: الر�شُم على البي�ِس.

اأداُة الخطِّ  - 4
، كالقلِم، اأِو الُفر�شاِة، اأو الفحِم،  وُيق�شُد بها الو�شيلُة التي ا�شُتخدمْت في ر�شِم الخطِّ
عًة، يرغُب الفناُن في اإظهاِرها وتج�شيِدها.  ا ُي�شفي على الخطِّ اإيحاءاٍت نف�شيًَّة ُمتنوِّ ممَّ

انظِر ال�شكليِن )2-6(، و )7-2(.

اأر�سيَُّة الخطِّ  - 5
، كالورِق، والكرتوِن، والقما�ِس؛  ونعني بها طبيعَة ال�شطِح الذي ا�شُتخدَم فوَقُه الخطُّ
ُعها الفنَّاُن؛  اأِو الزجاِج، والمعدِن، والبْي�ِس، والحجارِة، وغيِرها مَن الموادِّ التي ُيطوِّ
، والتي توؤثُِّر في مو�شوعِه واأهدافِه ومعانيِه. انظِر ال�شكليِن  لت�شبَح اأر�شيًَّة لعملِه الفنيِّ

)2-8(، و)9-2(.
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ال�شكُل )2-11(: الخطوُط في الزخارِف الهند�صيَِّة.ال�شكُل )2-10(: الخطوُط في الزخارِف النباتيَِّة.

اتِّجاُه الخطِّ  - 6
الح�شيِّ  التعبيِر  ا في  ب�شريًّا مهمًّ ُبعدًا  الفنيِّ  العمِل  ثنايا  الخطِّ وامتداُدُه في  يمثُِّل م�شاُر 
ى اأ�صَكااًل.  , حيُث تمثُِّل هذِه الخطوُط المتَّجهُة فراغاٍت وم�صاحاٍت وُكتاًل, ُت�صمَّ للخطِّ
وكذلَك فاإنَّ في ا�شتقامِة الخطِّ اأِو انحناِئِه اأثًرا في ت�شكيِل معنى الخطِّ وقيمِتِه ووزِنِه. انظِر 

ال�شكليِن )2-10(، و )11-2(.

طبيعُة الخطِّ   -7
، اأْو �ُشمِكِه اأْو طولِه  اإنَّ في بروِز الخطِّ وظهورِه، اأْو َغوِرِه وُعمِقِه في �شطِح العمِل الفنيِّ
، واإبراِز  ِرِه - اأهميًَّة كبيرًة في قدرِة الفّناِن على تحديِد الفكرِة مَن الت�شميِم الفنيِّ اأو ِق�شَ

قيمتِه الجماليَِّة. انظِر ال�شكليِن )2-12(، و)13-2(.

ال�شكُل )2-13(: خطوٌط غائرٌة على الَخ�صِب.ال�شكلُ )2-12(: خطوٌط بارزٌة على الجب�ِض.
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ال�شكُل )2-15(: عمٌل فنيٌّ لطبيعٍة �شامتٍة.ال�شكُل )2-14(: �شورٌة لغروِب ال�شم�ِس.

ُف الفّناُن الخطوَط في اإنتاِج اأعماٍل فنيٍَّة؛ ليعبَِّر من خالِلها عْن م�صاعَر ومو�صوعاٍت  يوظِّ
عٍة, حيُث اإِنَّ لكلِّ خطٍّ داللًة, يخت�ضُّ بها عْن غيِرِه مَن الخطوِط, وتحمُل الكثيَر مَن  متنوِّ

المعاني والتاأثيراِت االإيحائيَِّة على الُم�صاهِد, وفيما ياأتي اأنواُع الخطوِط ودالالُتها:
الخطوُط الم�شتقيمُة ودللتُها  -1

وهَي الخطوُط االأفقيَُّة, والعموديَُّة, والمائلُة, والمنك�صرُة, واالإ�صعاعيَُّة.
الخطوُط الأفقيَُّة: وهَي الخطوُط الموازيُة لخطِّ االأفِق, وُتعطي الُم�صاهَد االإح�صا�َض  اأ- 
ال�شكليِن  انظِر  والتِّزاِن.  الراحِة،  ال�شتقراِر،  الثباِت،  الهدوِء،   ، الأفقيِّ بالتِّ�شاِع 

)2-14(، و)15-2(.

دللُت الخطوِط ثالثًا

للُم�صاهِد  وتوحي  االأفِق,  خطِّ  على  الراأ�صيَُّة  الخطوُط  وهَي  العموديَُّة:  الخطوُط  ب- 
ِة.  البِة، والقوَّ الثِّقِة، الوقاِر، ال�شَّ ، الَعَظمِة، ال�شموِخ،  الإح�شا�َس بالرتفاِع، ال�شموِّ

انظِر ال�شكليِن )2-16(، و)17-2(.
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. ال�شكُل )2-16(: لوحٌة فنيٌَّة لمنظٍر طبيعيٍّ

ُح الخطوَط المائلَة. ال�شكُل )2-18(: لوحٌة تو�صِّ

ال�شكل )2-17(: �شورٌة لأعمدِة جر�َس.

ُح الخطوَط المائلَة. ال�شكُل )2-19(: لوحٌة تو�صِّ

اأِو  العموديَِّة  الو�صعيَِّة  مَن  اتِّجاُهها  يتغيَُّر  التي  الخطوُط  وهَي  المائلُة:  الخطوُط  جـ- 
الإح�شا�َس  للُم�شاهِد  وتوحي  التِّجاهاِت،  وب�شتَّى  دٍة  متعدِّ بزوايا  الأفقيَِّة، 
بالحركِة, ال�صقوِط, االنحداِر نحَو االأ�صفِل, اأِو ال�صعوِد واالرتفاِع نحَو االأعلى. 

انظِر ال�شكليِن )2-18(، و)19-2(.
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ال�شكُل )2-22(: ت�شميٌم خطيٌّ لونٌي.

. ال�شكُل )2-20(: تكويٌن لونيٌّ

ال�شكُل )2-23(: �شورٌة لألعاٍب احتفاليٍَّة.

. ال�شكُل )2-21(: ت�شميٌم ت�شكيليٌّ

الخطوُط المنك�شرُة: وهَي الخطوُط التي تن�صاأُ مْن خطوٍط م�صتقيمٍة, تغيُِّر اّتجاَهها  د- 
ِع،  دٍة؛ لُتحدَث في عيِن الُم�شاهِد اإح�شا�ًشا بالتنوُّ عنَد ُنقطٍة معيَّنٍة، في زوايا متعدِّ

ِة. انظِر ال�شكليِن )2-20(، و)21-2(. الإرباِك، الحيرِة، الق�شوِة، والحدَّ

ِة  هـ- الخطوُط الإِ�شعاعيَُّة: هَي الخطوُط الم�صتقيمُة التي ت�صدُر مْن نقطٍة واحدٍة اأْو عدَّ
باالإثارِة,  اإح�صا�ًصا  الُم�صاهِد  دٍة, وتحِدُث في عيِن  اتِّجاهاٍت متعدِّ ِنقاٍط, وفي 
ال�شكليِن  انظر  والعمِق.  النفجاِر،  الُعنِف،  الم�شاك�شِة،  النطالِق،  ال�شدمِة، 

)2-22(، و)23-2(.
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ار�شْم، م�شتخِدًما قلَم الر�شا�ِس اأْو قلَم الفحِم، عماًل فنيًّا، يمثُِّل ت�شميًما لجدراِن بيوٍت 
ًفا فيِه الخطوَط الم�صتقيمَة, ومحاكًيا ال�صكَل )24-2(. مَن التراِث, موظِّ

ال�شكُل )2-24(: ت�شميماٌت  متنوعٌه لجدراِن بيوٍت. 

الُم�صاهِد  عيَن  وتجذُب  االنتباَه,  تلِفُت  باأنَّها  المائلُة  الخطوُط  تتميَُّز 
نحَوها اأكثَر من الخطوِط العموديَِّة واالأفقيَِّة, بالرغِم مْن اأنَّها تثيُر االإح�صا�َض بعدِم الثباِت, 

فلماذا براأيَك؟

1-2

ق�سيٌة للمناق�سِة
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ُذ النشاَط ُأنفِّ

59
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المتاحِة  ْنها باالألوِن  فنيٍَّة, ولوِّ الم�صتقيمَة في ت�صميِم ت�صكيالٍت  ِف الخطوَط  وظِّ   -
، كما في ال�شكِل )25-2(. لديَك، مَع مراعاِة الن�شجاِم والتبايِن اللونيِّ

ال�شكُل )2-25(: ت�صميٌم فنيٌّ لطالٍب في ال�صِف الثامِن من الخطوِط الم�صتقيمِة.

2-2
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ُذ النشاَط ُأنفِّ
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ال�شكُل )2-26(: زخرفٌة هند�صيٌَّة ب�صيطٌة مَن الخطوِط الم�صتقيمِة. 

ال�شكُل )2-28(: توظيُف الخطوِط في ت�صميِم االأزياِء.

. ال�شكُل )2-27(: ت�شميٌم حديٌث لأرفِف حائٍط منزليِّ

للخطوِط  ًعا  متنوِّ توظيًفا  تمثُِّل  وٍر,  و�صُ فنيٍَّة  اأعماٍل  عْن  االإنترنت  عبَر  ابَحْث 
الم�شتقيمِة. ناق�ِس الأ�شكاَل )2-26(، و)2-27(، و)28-2(.

3-2
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الخطوُط غيُر الم�شتقيمِة ودللتها  -2
جُة, والحَلزونيَُّة, واللولبيَُّة. جُة, والمتعرِّ وهي الخطوُط الُمنحنيُة, والمتموِّ  

ل�صُة  ال�صَ الر�صِم,  في  نمطيٍَّة  دوِن  مْن  الليِّنُة,  الخطوُط  وهَي  المنحنيُة:  الخطوُط  اأ   - 
دِة، وُتحِدُث  الحركِة، والخاليُة مَن الزوايا، والتي عادًة ما ُتر�شُم باليِد المجرَّ
والوداعِة.  الّليونِة،  الر�شاقِة،  المرونِة،  بالحركِة،  اإح�شا�شًا  الُم�شاهِد  عيِن  في 

انظِر ال�شكليِن )2-29(، و)30-2(. 

جُة: وهَي الخطوُط الليِّنُة, الُمنَتِظمُة الحركِة لالأعلى تارًة, ولالأ�صفِل  الخطوُط المتموِّ ب- 
تارًة اأخرى كاأمواِج البحِر، وُتحدُث في عيِن الُم�شاهِد اإح�شا�شًا بالحركِة الرتيبِة، 
ِع. انظـِر الأ�شكـاَل )2-31(، و)32-2(،  المرونِة، النِّظاِم، ال�شال�شِة، والتنوُّ

و)33-2(.

ال�شكُل )2-30(: �شورُة اأفعى.ال�شكُل )2-29(: عمٌل فنيٌّ مَن الُف�شيف�شاِء.

ال�شكُل )2-31(: حركُة اأمواِج البحِر.
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جُة: هَي الخطوُط الليِّنُة, المنتظمُة الحركِة لالأعلى فقْط, كالم�صِي  الخطوُط المتعرِّ جـ- 
عنَد االإن�صاِن والحيواِن, وخطوِط الجباِل والغيوِم, وُتحدُث في عيِن الُم�صاهِد 
الأ�شكـاَل  انظــِر  وال�شال�شــِة.  النظــاِم،  المرونـِة،  الرتيبِة،  بالحركِة  اإح�شا�شًا 

)2-34(، و)2-35(، و)36-2(. 

ُك ب�صورٍة دائريٍَّة,  ُل من نقطٍة, تتحرَّ الخطوُط الحلزونيَُّة: هَي الخطوُط التي تت�صكَّ د- 
، ونراها في القواقِع البحريَِّة،  نحَو الداخِل اأِو الخارِج، ب�شكٍل اأفقيٍّ ومحوريٍّ
ال�شرعِة،  الُعمِق،  ماِت الأ�شابِع، وتوحي بالحركِة،  المت�شلِّقِة، وب�شَ والنباتاِت 

َج. ال�شكُل )2-32(: ت�شميٌم، با�شتخداِم الحا�شوِب، ُيظهُر التموُّ

ال�شكُل )2-35(: �شورُة جباٍل.

ال�شكُل )2-33(: �شورٌة لأمواِج البحِر.

ال�شكُل )2-36(: عمٌل فنيٌّ مَن الطبيعِة.

ال�شكُل  )2-34(: حركُة الم�شِي عنَد الإن�شاِن.
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وال�شيِق، ِعنَد ر�شِمها مَن الخارِج للداخِل؛ بينما توحي بالفَرِج والتِّ�شاِع عنَد 
ر�شمها مَن الداخِل للخارِج. انظِر ال�شكليِن )2-37(، و)38-2(.

ُل من نقطٍة, تتحرُك ب�صورٍة دائريٍَّة,  التي تت�صكَّ الخطوُط اللولبيَُّة: هي الخطوُط  هـ- 
اماِت  ، ونجُدها في الدوَّ مَن الأعلى لالأ�شفِل اأِو العك�ِس، ب�شكٍل راأ�شيٍّ وِمحوريٍّ
ِة، وال�شرعِة، والدوراِن،  البحريَِّة، والأعا�شيِر، والرياِح، وتوحي بالحركِة، والقوَّ

والرتفاِع. انظِر ال�شكليِن )2-39(، و)40-2(.

ال�شكُل )2-38(: ب�شمُة الإ�شبِع.ال�شكُل )2-37(: �شورُة ت�شكيٍل حلزونيٍّ في الف�شاِءٍ.

ال�شكُل )2-40(: عمٌل فنيٌّ لإع�شاٍر.ال�شكُل )2-39(: �شورُة اإع�شاٍر.
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ال�شكُل )2-41(: �صوٌر ولوحاٌت, تمثُِّل الخطوَط غيَر الم�صتقيمِة.

عًة مَن االإنترنِت, تمثُِّل حركَة الخطوِط غيِر الم�صتقيمِة  َوًرا ولوحاٍت متنوِّ اجمْع �صُ
فيها. انظر ال�شكَل )41-2(.

4-2
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المياِه، والمحافظِة  ا�شتخداِم  تر�شيِد  فيِه على  فنّيًا توعويًّا ، تحُث  ْم عماًل  �شمِّ
ًحا َدوَر الخطوِط في ت�صميِمَك. انظِر ال�صكَل )42-2(. عليها, مو�صِّ

دًة مَن الخطوِط. ال�شكُل )2-42(: ت�صميُم طالٍب في ال�صِف الثامِن, م�صتخدًما اأنواًعا متعدِّ

5-2
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الدر�ُص
الثاني

َدوُر الخطوِط العربيِة في
التَّصميِم الفنيِّ 

َد اأ�صكاِلها,  َع الخطوِط العربيَِّة, وتعدُّ الخطُّ العربيُّ هَو فُن ت�صميِم الكتابِة, واإنَّ تنوُّ
ِة والَجماِل, ومنُذ اأربعَة ع�صَر قرًنا, ظهرت خطوٌط   منَحها خ�صائ�َض َجماليًَّة, تمتاُز بالرقَّ
عربيٌة كثيرٌة، تتمتَُّع بالمرونِة والطواعيِة، والقابليَِّة للمدِّ وال�شتدارِة، والت�شاُبِك والتداُخِل 
الذوِق  التي تدلُّ على �شموِّ  الفنوِن  اأرقى  العربيُّ من  اأ�شبَح الخطُّ  ٍة وان�شيابيٍَّة، وقْد  برقَّ

ِل ال�شكَل )43-2(. والم�شاعِر. تاأمَّ

وتقيََّد   ، الخطِّ مَن  لوحاتِه  تنفيِذ  في  اليدويَِّة  مهارتِه  على  الِقَدِم  منُذ  الفّناُن  واعتمَد 
بقواعدِه بدقٍة؛ حر�شًا منُه على اإِتقاِن الخطِّ واأ�شولِه، ولتجنُِّب نقِد العارفيَن بِه، فكاَن 
مَن  كغيِرها  خًا  ُن�شَ الخطيَُّة  لوحاتُه  بقيْت  ولهذا  اأبدًا؛  التقليديِّ  الخطِّ  عِن  يخرُج  ل 

ال�شكُل )2-43(: ت�شميٌم فنيٌّ بخطِّ الثلِث لالآيِة الكريمِة )وقْل ربِّ زدني علًما(.
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توظيُف الخطِّ العربيِّ في الت�شميِم الفنيِّ اأول

اللوحاِت، واإِن اختلفِت المهارُة والإتقاُن في العمِل بيَن فناٍن واآخَر، وهذا ل ُينِق�ُس من 
َجماِل اأعمالِهْم وروعِتها، انظر ال�شكل )44-2(. 

َز  رٍة؛ حيُث ركَّ َف الفنَّاُن الخطَّ في الت�شاميِم الفنيَِّة الحديثِة، ب�شورٍة تجريديٍَّة معا�شِ وظَّ
ِق الن�شجاِم الب�شريِّ للم�شاهِد،  على القيِم الَجماليَِّة الت�شويريَِّة والإبداعيَِّة، مَع مراعاِة تحقُّ
والإيقاِع، والتنا�ُشِب. انظِر الأ�شكاَل )2-45(، و)2-46(، و)2-47(، و)48-2(. 

ال�شكُل )2-44(: ت�شميٌم فنيٌّ بخطِّ الثلِث للب�شملِة.

. يٌّ بخطٍّ فار�شيٍّ .ال�شكُل )2-45(: ت�شميٌم خطِّ يٌّ لعمٍل فنيٍّ ال�شكُل )2-46(: تجريٌد خطِّ
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َع ا�شتخداُم الخطِّ العربيِّ في الت�شميِم  وقْد تنوَّ
الحديِث، باأ�شكاٍل تطبيقيٍَّة وعمليٍَّة مبتكرٍة، حتَّى 
دخلْت مجالٍت كثيرًة، ِمنها: الأزياُء، والأثاُث، 

عـــُة، والأعمـــاُل الفنيَّــــُة. انظـِر الأ�شــكاَل )2-49(، و)50-2(،  والأدواُت المتنـوِّ
و)2-51(، و)52-2(. 

يٌّ بالحروِف العربيَِّة. ال�شكُل )2-47(: ت�شميٌم خطِّ

يٌّ للوحٍة فنيٍَّة.  ال�شكُل )2-48(: ت�شميٌم خطِّ

يٌّ حديٌث في الأزياِء. ال�شكُل )2-49(: ت�شميٌم خطِّ
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يٌّ حديٌث في ديكوِر المنازِل. ال�شكُل )2-50(: ت�شميٌم خطِّ

يٌّ حديٌث في الأعماِل الفنيَِّة. ال�شكُل )2-52(: ت�شميٌم خطِّ

يٌّ  ال�شكُل )2-51(: ت�شميٌم خطِّ
في الأَدواِت المنزليَِّة.

، وهَو خطٌّ عربيٌّ قديٌم، ن�شاأَ في بداياِت ظهوِر  و�شتتعرُف في هذا الدر�س الخطَّ الكوفيَّ
ومنظًرا,  �صكاًل,  الخطوِط  اأنواِع  اأجوِد  مْن  وُيعدُّ  العراِق,  في  الكوفِة  مدينِة  في  االإ�صالِم 
الكوفيِّ  الخطِّ  حروُف  وتمتاُز  مت�شابهٌة،  فيِه  الحروِف  واأ�شكاُل  وتنظيًما،  وتن�شيًقا، 
ا، ويعتمُد هذا الخطُّ على  بال�شتقامِة، وُتكتُب -غالًبا- با�شتعماِل الم�شطرِة طوًل وعر�شً

ُل خلفّيَة الكتابِة. ُف من جموِدها زخرفٌة مت�شلٌة اأْو منف�شلٌة، ت�شكِّ قواعَد هند�شيٍَّة، تخفِّ

الخطُّ الكوفيُّ ثانيًا
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ترتكُز  حيُث   ، الكوفيِّ الخطِّ  لحروِف  طًة  مب�شَّ قواعَد   )53-2( ال�شكُل  ُح  يو�شِّ
الحروُف على �شطِر القاعدِة ب�شْمِك )مربٍع واحٍد( بو�شفِه وحدًة للقيا�ِس، وينزُل ال�شطُر 
، فيرتفُع عِن ال�شطِر بمقداِر �شبِع مربعاٍت،  اأّما ال�شطُر العلويُّ ال�شفليُّ بمقداِر مربعين؛ 

وُيعدُّ القيا�ُس ن�شبًة تقديريًة.

، م�شتخدًما نظاَم  ويبّيُن ال�شكُل )2-54( نموذًجا، ُكتَب بالخطِّ الكوفيِّ الفاطميِّ
الأ�شطِر، وتظهُر فيِه كذلَك تنويعاٌت لأ�شكاِل حرفِي )الألِف والالِم(، وت�شابكاِتها الفنيَِّة 

. التي يتميَُّز بها الخطُّ الُكوفيُّ

. طٌة لحروِف الخطِّ الكوفيِّ ال�شكُل )2-53(: قواعُد مب�شَّ

. ال�شكُل )2-54(: نماذُج لكتابِة حرَفِي )الألِف والاّلِم( بالخطِّ الكوفيِّ

. ِة، التي يتميُز بها الخطُّ الكوفيُّ ِم، وت�شابكاِتها الفنيَّ نماذُج لت�شافِر حرَفِي الألِف واللاّ
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، بكتابِة ا�شِمَك  ْذ ت�شميًما خطيًّا، م�شتخدًما قواعَد الحروِف في الخطِّ الكوفيِّ نفِّ
 ، الّلونيَّ الن�شجاَم  مراعًيا  ْنُه،  لوِّ ثمَّ  الخطيَِّة،  الزخارِف  في  الأوِل وتكرارِه، كما 

واعر�ِس النماذَج على زمالِئَك، وناق�ْشها. انظِر ال�شكَل )55-2(.

ُر  ْم عماًل توعويًّا، تحذِّ �شمِّ
المخدراِت،  اآفِة  مْن  فيه 
الفرِد  علــى  وخطِرهـا 
والأ�شـــــرة والمجتمــــِع، 
العربيََّة,  الخطوَط  ًفا  موظِّ
ْنها بالألواِن المتباينِة.  ثمَّ لوِّ

انظِر ال�شكَل )56-2(.

. ال�شكُل )2-55(: تكراُر ا�شِم )عمَر( بالخطِّ الكوفيِّ

ال�شكُل )2-56(: ت�شميم توعويٌّ �شدَّ المخدراِت، لطالبٍة في ال�شفِّ 
الثامِن.

6-2

7-2
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الدر�ُص
الثالُث

عاِر تصميُم الشِّ

عاُر رمزًا مرئّيًا وهويًَّة مميَّزًة، ويحوي الكثيَر مَن العنا�شِر ال�شكليَِّة والخطيَِّة  ال�شِّ ُيعدُّ 
�شمَن  النا�ِس  مَن  لمجموعٍة  رمزًا  اأْو  دٍة،  محدَّ ل�شلعٍة  تجاريًَّة  وُي�شتخَدُم عالمًة  واللونيَِّة، 

، اأوغيِرها. انظِر ال�شكَل )57-2(. اإِطاٍر معيٍَّن، مثُل �شركٍة تجاريٍَّة، اأْو ناٍد ريا�شيٍّ

عاٍت كبيرًة،  عاراُت تبعًا للوظيفِة اأِوالغايِة المق�شودِة ِمنها، فقْد ُتمثُِّل تجمُّ ُع ال�شِّ وتتنوَّ
�شاِت الحكوميَِّة والجتماعيَِّة، وغيِرها، وقْد  كالدوِل، وال�شركاِت، والأنديِة، والموؤ�شَّ
، اأْو في�س بوٍك، اأْو تويتر بيرد  تكوُن فرديًَّة تمثُِّل �شاحَبها فقْط، ك�شفحِة موقٍع اإلكترونيٍّ

نٍة، اأْو غيِرها. انظِر ال�شكليِن )2-58(، و)59-2(.  اأْو مدوَّ

ال�شكل )2-57(: ت�شميُم �شعاٍر ل�شركِة اإنتَل )الإلكترونيَّاِت المتكاملِة(.

. ال�شكُل )2-58(: ت�شميٌم ل�شعاراِت اأنديٍة ريا�شيٍَّة محليٍة، وموقٍع تويتر للتوا�شِل الجتماعيِّ

ال�شكُل )2-59(: ت�شميماٌت ل�شعاراٍت فرديٍة و�شخ�شيٍة. 
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عاراٍت وا�شحِة التكويِن. ال�شكُل )2-60(: ت�شميماٌت ل�شِ

ال�شكُل )2-61(: ت�صاميُم فريدٌة مْن خطوٍط وحروٍف انجليزيٍَّة.

عاِر الجيِِّد 1-   خ�سائ�ُص ال�سِّ
دٍة،  محدَّ عنا�شَر  مْن  عاُر  ال�شِّ َن  يتكوَّ اأَْن  في  الب�شاطُة  وتتمثَُّل  الت�سميِم:  ب�ساطُة  اأ- 
ُفُه، ويبقى في الذاكرِة. انظِر  وا�شحِة التكويِن، و�شهلِة الَفهِم، بحيُث ي�شهُل تعرُّ

ال�شكَل )60-2(. 

وذا  ُمقلٍَّد،  وغيَر  وفريدًا،  اأ�شياًل،  يكوَن  اأْن  في  يكمُن  والتميُُّز  التكويِن:  ُمميَُّز  ب- 
عنا�شَر حديثِة التكويِن، وينمُّ عن اإبداٍع وتميٍُّز. انظِر ال�شكَل )61-2(.

با�شتخدامِه  التكوينيَُّة  ُه  خ�شاِئ�شُ ت�شمَح  اأن  يعني  ُع  والتنوُّ ال�ستخداماِت:  ُع  ُمتنوِّ جـ- 
عٍة، وعلى موادَّ مختلفٍة. انظِر ال�شكَل )62-2(. باأحجاٍم وقيا�شاٍت متنوِّ
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ُع ال�شتخداماِت من حرٍف عربيٍّ ) ج (. ال�شكُل )2-62(: ت�شميٌم متنوِّ

عاِر �شركِة )اأبَل( وا�شتمراريُتُه. ُر �شِ ال�شكُل )2-63(: تطوُّ

ل�شنيَن  قويًّا  ح�شوُرُه  يبقى  واأْن  اًل،  فعَّ عاُر  ال�شِّ يكوَن  اأْن  ينبغي  التاأثيِر:  ا�ستمراريَُّة  د- 
، انظِر ال�شكَل )63-2(. عديدٍة، وقاباًل للتطويِر والتحديِث الم�شتمرِّ

التي  الُعمريََّة  والفئَة  يمثِّلها،  التي  الوظيفَة  مكوناُتُه  تنا�شَب  اأْن  الت�سميِم:  ُمالءمُة  هـ- 
ُمها، فاإذا  يتعامُل مَعها، واأْن ُتالئَم األواُنُه اأذواَقهْم، وتجذَبهْم اإلى ال�شلعِة التي يقدِّ
ُم �صعاًرا ل�صركٍة تبيُع األعاَب اأطفاٍل, يجُب اأْن تكوَن الخطوُط واالألواُن  كنَت ت�صمِّ

جاذبًة لالأطفاِل، ومنا�شبًة لهم، انظِر ال�شكَل )64-2(.

ال�شكُل )2-64(: ت�شميُم �شعاٍر ل�شركِة )Fun play( لألعاِب الأطفاِل.
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اإنَّ تفاحَة �شركِة )اأبَل(، ال�شكَل )65-2(، 
ال�شركُة  مُه  تقدِّ الذي  العطاَء  يمثُِّل  رمٌز  هَي 
ُتمثُِّل  التفاحِة  يميِن  في  والَق�شمُة  لزبائِنها، 
مَن  ن�شتفيُد  كما  معها،  التَّعامِل  مَن  الفائدَة 
التفاحِة عنَد اأكِلها، وعلينا، دائمًا، اأن ندر�َس 
كلَّ رمٍز في ال�شعاراِت التي نراها؛ حتَّى ت�شَل 

عاُر �شركِة )اأبِل( الِفكرُة منها ب�شورٍة وا�شحٍة. ال�شكُل )2-65(: �شِ
ناعاِت الإلكترونيَِّة. لل�شِّ

عاِر 2 - مراحُل ت�سميِم ال�سِّ
عاِر،  ال�شِّ مالِك  مْن  المطلوبِة  الموا�شفاِت  باأخِذ  وتكوُن  المعلوماِت:  جْمُع  اأ  - 
اأ�شكاٍل  مْن  فيِه  يرغُب  وما  ُج،  الُمنِتِ مها  يقدِّ التي  والخدمِة  الوظيفِة  وطبيعِة 

واألواٍن واأحجاٍم وا�شتخداماٍت.
والقت�شاديَِّة  والجتماعيَِّة  النف�شيَِّة  النواحي  بدرا�شِة  وذلَك  والدرا�سُة:  البحُث  ب- 
وماهيَِّة  الآخر،  البع�ِس  مَع  ها  بع�شِ وتاآُلِف  الت�شميِم،  عنا�شِر  وتاأثيِر  للُمنِتِج، 

الألواِن والأحجاِم التي تنا�شُبُه.
�شريعٍة  ر�شوماٍت  في  اأفكاِرِه  بو�شِع  ُم  الم�شمِّ يبداأُ  راِت:  والت�شوُّ الأفكاِر  ُع  و�شْ جـ- 
عاِر،  ٍر جيٍِّد لل�شِّ )�شكت�شاٍت(، ومحاولٍت عديدٍة، ي�شُل مْن خالِلها اإلى ت�شوُّ

عاِر الجيِِّد. ويختاُر بعَد ذلَك األواَنُه وقيا�شاتِه، مراعًيا خ�شائ�َس ال�شِّ
برامَج  مْن  التنفيَذ،  تنا�شُب  التي  الطريقَة  ُم  الم�شمِّ يختاُر  والتطبيُق:  الت�سميُم  د  - 
دٍة، وقْد يختاُر الطريقَة اليدويََّة، ُثمَّ يبداأُ بتطبيِق اأفكارِه ور�شوماتِه،  حا�شوبيٍَّة متعدِّ

حتى ي�شَل اإلى َقبوٍل تامٍّ في الت�شميِم المطلوِب. 
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ال�شكُل )2-66(: اختياُر الحرِف الأّوِل مِن 
.) P ( ا�شِم ال�شركة

ال�شكُل )2-67( : اإ�صافُة ا�صِم ال�صركِة بخطوٍط 
عديدٍة.

ال�شكُل )2-68( :  اختياُر األواِن ال�ّشعاِر.

. ال�شكُل )2-69( : ال�ّشعاُر ب�شكلِه النِّهائيِّ

 ،)68-2( و   ،)67-2( و   ،)66-2( الآتيــَة:  الأ�شكاَل  درا�شِتَك  خالِل  مْن 
 . Polixena ْف خطواِت ت�شميِم �شعاٍر ل�شركٍة �شياحيٍَّة ا�شُمها و)2-69(، تعرَّ

8-2
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ِل وا�شِمَك  َل لكلٍّ من ا�شِمَك الأوَّ ا بَك، م�شتخدًما الحرَف الأوَّ ْم �شعاراً خا�شًّ �شمِّ
عاِر الجيِِّد، انظِر ال�شكَل )70-2(.  الأخيِر، ُمراعًيا خ�شاِئ�َس ال�شِّ

ْم �شعاًرا لمدر�شِتَك، م�شتْخِدًما الُخطواِت الأربَع  م�شتعيًنا بال�شكِل )2-71(، �شمِّ
وا�شتمْع  لُهْم،  ت�شميَمَك  وا�شرْح  زمالِئَك،  على  ُه  اعر�شْ ثمَّ  عاِر،  ال�شِّ ت�شميِم  في 

لآراِئهْم.

ال�شكُل )2-70(: ت�شميُم �شعاٍر من حرفيِن.

ال�شكُل )2-71(: ت�شاميُم ل�شعاراٍت مدر�شيٍَّة مقتَرحٍة.

9-2

10-2
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ُذ النشاَط ُأنفِّ

82
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عْن  المتناِع  على  يحثُّ  فنيًّا  عماًل  منا�شًبا،  حا�شوبيًّا  برناَمًجا  م�شتخِدمًا  ْم،  �شمِّ
اإطالِق العياراِت الناريَِّة في المنا�شباِت؛ نظًرا ل�شرِرها وخطورِتها على المجتمِع. 

انظِر ال�شكَل )72-2(.

مجموعِتَك،  اأع�شاِء  مَع  ناق�ْس، 
العربيَِّة  الثورِة  مئويَِّة  �شعاِر  رموَز 
ْم عنا�شَرُه  الكبرى )نه�شٌة(، وتفهَّ
ها على طلبِة  التكوينيََّة، ثمَّ اعر�شْ
�شفِّك. انظِر ال�شكَل )73-2(.

ال�شكُل )2-72(: ت�شاميُم مل�شقاٍت �شدَّ اإطالِق العياراِت الناريَِّة في المنا�شباِت.

ال�شكُل )2-73(: �شعاُر مئويِة الثورِة العربيِة الكبرى ) نه�شة(.

11-2

12-2
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ُذ النشاَط )11-2( ُأنفِّ
pIóMƒdG oá∏Ä°SCG
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pIóMƒdG oá∏Ä°SCG

عاَر, الخطوَط االإِ�صعاعيََّة, الخطوَط الحلزونيََّة.  , ال�صِّ ْف ما ياأتي: الخطَّ عرِّ

بماذا توحي الخطوُط: العموديَُّة, المائلُة, الحلزونيَُّة؟

عاِر الجيِِّد. اذكْر خ�شائ�َس ال�شِّ

عاِر. ا�شرْح ُخطواِت ت�شميِم ال�شِّ

عاِر  عاُر في الُم�شاهِد، اإذا توافرْت فيِه خ�شائ�ُس ال�شِّ براأِيَك، كيَف يوؤثُِّر ال�شِّ
الجيِِّد جميِعها.

1

2

3

5

4
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الوحدُة الثالثُة

uøØdG oïjQÉJ
( oáÁó≤dG p§°ShC’G p¥öûdG o¿ƒæa)



الوحدُة الثالثُة

uøØdG oïjQÉJ
( oáÁó≤dG p§°ShC’G p¥öûdG o¿ƒæa)

ازدهرْت ح�شاراٌت قديمٌة في بالِد ال�شاِم )�شوريا، ولبناَن، وفل�شطيَن، والأردِن(، حيُث 
، يعوُد اإلى خم�شٍة وع�شريَن قرًنا قبَل الميالِد، في مجالِت الفنوِن المتعددِة.  تمتعْت باإرٍث فنيٍّ
ا مْن مظاهِر الح�شارِة القديمِة في المنطقِة العربّيِة؛  تتناوُل هذِه الوحدُة مظهًرا مهمًَّ
ال�شاِم، والفنِّ  النهريِن، وفنوِن ح�شاراِت بالِد  بيَن  فنوِن بالِد ما  ويتمثُل ذلَك جليًّا في 
وتتناوُل  والخزِف،  والر�شِم،  والنحِت،  الِعمارِة،  فنِّ  في  ومجالِتها  القديِم،  الِم�شريِّ 

ها، وتقارُن بيَنها. كذلَك معلوماٍت تاريخيًَّة عنها، وتبيُِّن خ�شاِئ�شَ
ُن وحدُة تاريِخ الفنِّ مْن ثالثِة درو�ٍس موزعٍة على خم�ِس ح�ش�ٍس. وتتكوَّ

ويُتوقَُّع مَن الطلبِة، بعَد درا�سِة هذِه الوحدِة، اأْن يكونوا قادريَن على اأْن :
ُفوا مجالِت فنوِن ح�شاراِت بالِد ما بيَن النهرين، وح�شاراِت بالِد ال�شاِم، والفنِّ  يتعرَّ

الِم�شريِّ القديِم، وخ�شاِئ�شها، مثُل: النحِت، والر�شِم، والِعمارِة، والخزِف. 
ير�شموا في اأحِد مجالِت فنوِن بالِد ما بيَن النهريِن، وح�شاراِت بالِد ال�شاِم، والفنِّ 

ماِت التعبيِر في ذلَك الع�شِر.  الِم�شريِّ القديِم، محاكيَن في ر�شوِمهْم �شِ
ال�شاِم،  بالِد  وح�شاراِت  النهريِن،  بيَن  ما  بالِد  فنوِن  مْن  منتقاٍة  اأعماٍل  بيَن  يقارنوا 

والفنِّ الِم�شريِّ القديِم، مْن حيُث الخ�شائ�ُس والمجالُت.
قوا القيَم الجماليََّة لفنوِن بالِد ما بيَن النهريِن، وح�شاراِت بالِد ال�شاِم، والفنِّ   يتذوَّ

الِم�شريِّ القديِم. 
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ال�شكُل )3-1(: مواقُع الح�شاراِت على نهرْي ِدجلَة والُفراِت.

الدر�ُص
ل الأوَّ

ُفنوُن بالِد ما بيَن النَّهريِن

فاِف نهرْي ِدجلَة والُفراِت؛         ازدهرْت ح�شاراٌت عريقٌة في بالِد ما بيَن النَّهريِن، على �شِ
ففي اللفيِن الخام�ِس والرابِع قبَل الميالِد، لعبْت بع�ُس �شعوِب مرحلِة ما قبَل التاريِخ، 
ذاِت الأ�شوِل المختلفِة في ال�شرِق الأو�شِط، دوًرا كبيًرا في تحقيِق المنجزاِت في الإرِث 
الأولى  الأ�شوَل  لِت  �شكَّ المعروفِة، حيُث  الح�شاراِت  اأقدِم  بيِن  مْن  ، وهَي  الح�شاريِّ

لفنوِن المنطقِة العربيَِّة، وما زالْت تحافُظ على خ�شاِئ�شها حتَّى ع�شِرنا الحا�شِر. 
ويعوُد التميُُّز في فنوِن بالِد ما بيَن النهريِن اإلى تالُقِح ثقافاٍت عديدٍة، ومن هذه الثقافاِت: 

ال�شومرّيُة، والأكادّيُة، والبابلّيُة، والأ�شورّيُة، والِكلدانّيُة. 

فاِف نهرْي ِدجلَة والُفراِت، كما هو مبيٌَّن في  انت�شرْت فنوُن بالِد ما بيَن النَّهريِن على �شِ
عْت مجالُتها، وهَي كالآتي: ال�شكِل )3-1(، كما تنوَّ

البابليَِّة،  الأكاديَِّة،  ال�شومريَِّة،  الآتيِة:  الح�شاراِت  فنوِن  في  ابحْث 
ْف تلَك الثقافاِت واأقدَمها. الأ�شوريَِّة، والِكلدانيَِّة، مْن خالِل الم�شادِر المتوافرِة لديَك، ثمَّ تعرَّ

ق�سيٌة للبحِث
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مجالُت فنوُن بالِد ما بيَن النهريِن

الِعمارُة  – 1
الح�شاراِت  فنوِن  مْن  النهريِن عْن غيرِه  بيَن  ما  بالِد  الِعمارِة في ح�شارِة  فنُّ  تميََّز   
الأخرى؛ حيُث �شيطرْت عليِه اأربُع ثقافاٍت، وهَي: ال�شومريَُّة، الأ�شوريَُّة، البابليَُّة، 
والِكلدانيَُّة، وقِد ا�شُتهَر تاريُخ المنطقِة بالحروِب والغَزواِت الكثيرِة؛ ولذلَك �ُشيَِّد 

نِة، مثُل: القالِع والح�شوِن.  عدٌد كبيٌر مَن المباني المح�شَّ
وُتق�شُم الِعمارُة اإلى نوعيِن، هما: 

العمارُة الدينيَُّة: اهتمَّ فنانو بالِد ما بيَن النهريِن اهتماًما كبيًرا بالِعمارِة الدينيَِّة؛ فبَنوا  اأ  - 
جاٌت تتاألُف مْن  الكثيَر مْن هذِه المباني، ومثاُل ذلَك ) الزاقوراُت (، وهَي مدرَّ
في  اأكبُرها  يكوُن  طبقاٍت،  و�شبِع  ثالٍث  بيَن  عدُدها  يترواُح  دٍة،  متعدِّ طبقاٍت 
ُجها معبٌد �شغيٌر، وتكوُن قاعدُة الزاقورِة  الأ�شفِل، واأ�شغُرها في الأعلى، ويتوِّ
مربعًة اأْو ُم�شتطيلَة ال�شكِل، كما في ال�شكِل )3-2(، وهذه الزاقورُة تمثُل معبَد 

الملِك )اأورنامو( الذي �ُشيَِّد عاَم )2100( ق.م. 

مجالت فنون بالد ما بين النهرين

النقو�ص والخزفالر�سمالنحتالعمارة

ال�شكُل )3-2(: الزاقورُة )معبُد الملِك اأورنامو(، )2100( ق.م .
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ا- المعبُد الأبي�ُس، الذي ُبنَي في اأواخِر القرِن  ومْن اأقدِم الأمثلِة على المعابِد -اأي�شً
الحادي والثالثيَن قبَل الميالِد في مدينِة )اأورك(، والمعبُد مبنيٌّ مَن الطوِب المطليِّ 

باللوِن الأبي�ِس، على ِم�شطبٍة عنَد قمِة برٍج ي�شبُه الهرَم . 
ب- العمارُة المدنيَُّة: وتق�شُم اإلى ق�شميِن، هما: 

ِعمارُة المدِن: تميَّزْت ِعمارُة بالِد ما بيَن النهريِن بالأ�ش�ِس الهند�شيَِّة في المن�شاآِت   .1
ِة، وتخطيِط المدِن، ويميُِّز ذلَك اأنَّ من�شاِتهم ومدَنهم  الخا�شِة، والمباني العامَّ
كانْت ُتبنى على ربَواٍت ا�شطناعيٍَّة عاليٍة في الغالِب، حيُث اإِنَّ بناَء المدِن على 
، وِمثاٌل على ذلَك مدينُة  ربَواٍت ُمرتفعٍة ُي�شكُل قوًة دفاعيًَّة �شدَّ هَجماِت العدوِّ

كَل )3-3(. بابَل. انظِر ال�شَّ

ال�شكل )3-3(: مدخُل مدينِة بابَل )بوابُة ع�شتاَر(. 
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ُر خور�صاباَد, )للملِك �صرجوَن الثاني(, محاٌط بالمباني ال�صكنّيِة, �ُصيَِّد  ال�شكُل )3-4(: ق�صْ
بيَن عامْي )721( ق.م، )705( ق.م. 

2. الِعمارُة ال�سكنيَُّة: ابتكَر البّناوؤوَن في بالِد ما بيَن النهريِن الُعقوَد والِقباَب؛ لال�شتغناِء 
عِن ال�شقوِف الخ�شبيَِّة لُندرِتها، حيُث اإِنَّهم اأوُل مِن ا�شتخدَمها في البناِء، معتمديَن 
تلَك  في  توافَرها  الموادَّ  هذِه  ا�شتخداِمهْم  �شبُب  وكاَن  ِف؛  المجفَّ الطيِن  على 
العهِد  في  بابَل  ق�شُر  تلَك  ال�شكنيَِّة  المباني  اأ�شهِر  ومْن  غيِرها،  من  اأكثَر  المناطِق 
المعلَّقِة، وق�شُر )خور�شاباَد(  بابَل بَجنائنِه  َر، وبرُج  َن�شَّ َنبوخَذ  ، وق�شُر  الِكلدانيِّ

في نْينوى، عا�شمِة الآ�شوريَّيَن. انظِر ال�شكَل )4-3(.

محاِكًيا فنَّ العمارِة في بالِد ما بيَن النهريِن، ار�شْم لوحًة فنيًَّة، تمثُِّل العمارَة 
ال�شكنيََّة في فنِّ بالِد ما بيَن النهريِن. )با�شتخداِم المنظوِر الخطيِّ والألواِن(. 

1-3
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2- فنُّ النَّحِت 
اهتمْت ح�شارُة بالِد مابيَن النهريِن اهتماًما كبيًرا بفنِّ النحِت؛ وال�شبُب في ذلَك يعوُد 
ا- اإلى العامِل الدينيِّ  اإلى رغبِة الُملوِك في توثيِق انت�شاراِتهْم في المعارِك،ويرجُع -اأي�شً
الذي كان �شائًدا في تلَك الح�شاراِت؛ حيُث اإنَّ الإلَه هَو ال�شيُِّد الحقيقيُّ للدولِة. وُيق�شُم 

ُم .  فنُّ النَّحِت اإلى ق�شميِن، هما: النحُت البارُز، والنحُت الُمج�شَّ
مَن  النوِع  هذا  على  الأمثلِة  ومَن  البارُز:  النحُت  اأ- 
ُت، الألواُح الحجريَُّة، الكائناُت  الَّ النحِت: الِم�شَ

الأ�شطوريُة، وهَي كالآتي:
ُت: هَي ِقَطٌع حجريٌَّة كبيرُة الحجِم، ذاُت  الِم�سالَّ  .1
م�شتطيلَة  اأْو  مربَّعًة،  وتكوُن  منتَظمٍة،  اأ�شكاٍل 
مْن وجٍه  وُتنَحُت  الأحياِن،  اأغلِب  في  ال�شكِل 
واحٍد. انظِر ال�شكَل )3-6(، الذي يمثُل ِم�شّلَة 
)نرام �شْن( التي كانْت و�شيلًة للتعريِف بالمنطقِة 

ال�شكُل )3-6 (: الِم�شاّلُت )نرام �شن (.التي تو�شُع فيها.

• ُبنَيِت الُمن�شاآُت والُمدُن 
على رَبواٍت عاليٍة. 

من  الغر�ُس  كاَن  ماذا   •
بالِد  في  الزاقوراِت  بناِء 

ما بيَن النهريِن؟

ْر:   لم يبَق مثاٌل كامٌل من فنِّ ِعمارِة بالِد ما بيَن النهريِن، كما في ال�شكِل )5-3(. َف�شِّ

مٌة  ال�شكُل )3-5(: فُن الِعمارِة في بالِد ما بيَن النَّهريِن، قلعٌة مهدَّ
بفعِل العوامِل الطبيعيَِّة. 
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مَن  ُتغلَُّف  كانْت  الفخمِة  الق�شوِر  قاعاِت  جدراِن  معظَم  اإنَّ  الحجريَُّة:  الألواُح   .2
اًل ت�شل�شليًّا لالأحداِث، يروي تاريَخ  جِّ الداخِل باألواٍح حجريٍَّة، وا�شُتخِدمْت �شِ

تلَك الح�شارِةِ المليئِة بالمعارِك الطاحنِة ، كما في ال�شكِل )7-3(.

بٌة مْن اأ�شكاٍل ب�شريٍَّة وحيوانيٍَّة، ل مثيَل  الكائناُت الأ�سطوريُِّة: وهَي مخلوقاٌت مركَّ  .3
جِة بتيجاِن  لها في الطبيعِة، واأ�شهُرها الثيراُن المجنَّحُة، ذاُت الروؤو�ِس الب�شريَِّة الُمتوَّ
اآلهٍة ذاِت قروٍن، وذاُت الج�شِمِ الحيوانيِّ واأجنحِة الطيِر. انظِر ال�شكَل )8-3(.

ال�شكُل )3-7(: الألواُح الحجريَُّة )مْن ق�شِر �شنحاريَب( في نينوى، ُتمّثُل رحلَة �شيِد الأ�شوِد، للملِك )اأ�شور بانيباَل(. 

ال�شكُل )3-8(: الكائناُت الأ�شطوريُة )الثيراُن المجنَّحُة(،
نحٌت بارٌز ُوجَد على مدخِل ق�شِر الملِك )نمروَد( في القرِن التا�شِع ق.م.
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ال�شكُل )3-11(: نحٌت بارٌز على جداِر درٍج ) 500ق.م ( ، في مدينِة )بر�شبيولي�َس(.

▲  اإلى اأيِّ ح�شارٍة يعوُد هذا ال�شكُل )3-11( ؟

َذ  ُم : وكاَن هدُفُه الأ�شا�شيُّ تمثيَل عظماِء الملوِك وتخليَدهْم، وقْد نفَّ النحُت المج�شَّ ب- 
ِب الب�شريَِّة، انظـِر ال�شكلين  الفنانوَن منحوتاِتهْم بالحجِم الطبيعيِّ لالإن�شاِن َوفَق الِن�شَ
)3-9(، و)3-10( ، فقِد ا�شتخدموا الحجَر باأنواعِه المختلفِة، والبرونَز، والعاَج .

ٌم للملِك )ا�شوَر  ال�شكُل )3-9(: نحٌت مج�شَّ
نا�شِر باِل الثاني(.

ٌم لملٍك وحا�شيِتِه. ال�شكُل )3-10(: نحٌت مج�شَّ
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ال�شكُل )3-12(: التلويُن بالأزرِق والأحمِر.

3-  فنُّ الر�شِم
الفاتحِة  الدرجِة  مَن  الر�شِم،  الألواِن في  ِج  تدرُّ اأ�شلوَب  النهريِن  بيَن  ما  بالِد  فنانو  اأتقَن 
الأزرُق،  ا-  -اأي�شً الر�شِم  في  ا�شُتخدمْت  التي  الألواِن  اأكثِر  ومْن  الُمعتمِة،  الدرجِة  اإلى 
ا،  ، كما في ال�شكِل )3-12(، وا�شتخدموا الأ�شوَد اأي�شً والأحمُر، والأ�شفُر، والبرتقاليُّ
ا في الر�شِم؛ فال�شخ�ُس في ر�شوماِتهم يكبُر وي�شغُر تبًعا لمكانتِه.  وقْد طبَّقوا منظوًرا خا�شًّ

وقْد اأظهَر فنانو بالِد ما بيَن النهريِن تقنيًة عاليًة في ا�شتخداِم اللوِن الواحِد، بدرجاٍت 
البع�ِس  مَع  ها  بع�شِ الألواِن  مزِج  طريقَة  لمعرفِتهْم  وذلَك  ِة؛  والقوَّ ِة  الِحدَّ مَن  مختلفٍة 
الآخِر، للح�شوِل على األواٍن اأُخرى، كمزِج اللوِن الأحمِر مَع اللوِن الأبي�ِس؛ للح�شوِل 

. على اللوِن الورديِّ

ا�شتخرْج من خالِل الن�سِّ ال�شابِق، خ�شاِئ�َس فنِّ الر�شِم في فنوِن بالِد ما بيَن 
النهريِن.

2-3
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ُمحاِكًيا خ�شائ�َس فنِّ الِعمارة لبالِد ما بيَن النهريِن، ار�شْم بوابَة بابَل، موظًفا 
ِن الر�شَم. ، ولوِّ المنظوَر الخطيَّ

3-3

4- النقو�ُص والَخَزُف 
كانِت النقو�ُس الحجريَُّة والَفخاريَُّة تمثُِّل بع�َس الحيواناِت، ومنها: الأ�شوُد، الخيوُل، 
والماعُز، وقْد و�شَل ر�شُمها عنَد الأ�شوريَن حدَّ الروعِة والإتقاِن؛ حيُث بالغوا في 
ِة في تنفيِذها واإبراِزها. ولكلِّ ثقافٍة في بالِد ما بيَن النهريِن  ِة الع�شالِت والدقَّ تمثيِل قوَّ
الترابِط بيَنها، فقِد ا�شتهَر ال�شومريُّوَن ب�شناعِة الآجِر  ما يميُِّزها عن الأُخرى، ُرغَم 
ا الأ�شُوريوَن فقْد  اأمَّ (، بينما ا�شتهَر البابلّيوَن بالأختاِم الأُ�شطوانيَِّة؛  )الطيِن الم�شويِّ

اأتقنوا فنَّ الطالِء والتلويِن. انظِر ال�شكليِن )3-13(، و)14-3(.

ال�شكُل )3-13(: النق�ُس با�شتخداِم الأختاِم الأُ�شطوانيَِّة 
حِة. والم�شطَّ

ال�شكُل )3-14(: الأواني الَفخاريَُّة.
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خ�شائ�ُص فنوِن بالِد ما بيَن النهريِن ثانيًا

تميَّزِت الِعمارُة في بالِد ما بيَن النَّهريِن باأنَّ مدَنها قْد بنيْت على رَبواٍت ا�شطناعيٍَّة   -1
َن ح�شوًنا منيعًة على الأعداِء. عاليٍة؛ لتكوِّ

الو�شِط  في  )الآجَر(،  بال�شم�ِس  َف  المجفَّ اأِو  المحروَق،  الطوَب  الفّنانوَن  ا�شتعمَل   -2
والجنوِب؛ ب�شبِب عدِم توافِر ال�شخوِر الحجريَِّة في تلَك المناطِق؛ بينما ا�شتخدموا 

حجَر المرمِر في ال�شماِل ب�شبِب وفرتِه.
الخ�شبّيِة  ال�شقوِف  عِن  لال�شتغناِء  الِعمارِة؛  في  والقباَب  العقوَد  ابتكَر  مِن  اأوُل  هْم   -3

لُندرِتها.
المدِن، كمدينِة  الق�شوِر، وتخطيِط  مثُل:  من�شاآِتهْم،  في  الهند�شيَِّة  بالأ�ش�ِس  وا  اهتمُّ  -4

بابَل، كما في ال�شكل )15-3(.

ال�شكُل )3-15(: طريقُة تركيِب التماثيِل )الثيراِن المجنَّحِة(، ُتظهُر المهند�َس 
)لرياَد(، ير�شُد العبيَد اإلى كيفّيِة و�شِع التمثاِل اإلى الجداِر.
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ِة في اآٍن واحٍد، حيُث كانت ُتنحُت الأ�شكاُل  جمَع فنُّ النحِت بيَن ال�شالبِة والرقَّ  -5
الآدميَُّة بمالمَح  قا�شيٍة، وع�شالٍت بارزٍة، تنمُّ عِن الق�شوِة، وفي الوقت نف�شِه اهتمَّ 

ِة.  اُت بالتفا�شيِل التي تنمُّ عن الرقَّ النحَّ
الثَّوِر  ِمثُل  بالٍغ،  ب�شكٍل  الأُ�شطوريَِّة  الحيواناِت  وتج�شيِم  البارِز،  بالنحِت  اهتموا   -6

الُمجنَِّح. 
اُت ب�شقِل الحجِر، وبدرا�شِة التفا�شيِل الدقيقِة في الأج�شاِم، كالأ�شابِع  اعتنى النحَّ  -7

والأظفاِر بخا�شٍة.
ذْت  ُنفِّ بمالمَح،  التماثيُل  تتمتُع   -8
�شفاٌت  خالِلها  مْن  تظهُر  بطريقٍة 
مواِجهًة  تبدو  حيُث  مميَّزٌة،  اأدبيٌَّة 
فوَق  م�شُمومتيِن  بذراعيِن  للُم�شاهِد 
ال�شدِر، وتظهُر اليُد اليمنى فوَق اليِد 

الي�شرى. انظِر ال�شكَل )16-3(.
قِة  بالغوا في تمثيِل قوِة الع�شالِت والدِّ  -9

في تنفيذها . 
النهريِن  بيَن  ما  بالِد  في  الفناُن  10- اأظهَر 
تقنيًة عاليًة في ا�شتخداِم اللوِن الواحِد، 
ِة.  ِة والقوَّ ال�شكُل )3-16(: و�شعّيُة احتراِم التماثيِل للم�شاهِد، بدرجاٍت مختلفٍة مَن الِحدَّ

نَع مْن حجِر الديوريِت. )تمثاُل الحاكِم جوديا (، �شُ



100

ر�ُص الدَّ
الثّاني

حضاراُت بالِد الشاِم )سوريا ولبناَن، 
واالردِن وفلسطيَن(

ازدهرْت في هذِه المناطِق ح�شاراٌت قديمٌة، مثُل: الآرامييَن، والكنعانييَن، والِفينيقييَن، 
واالأنباِط, وح�صارِة تدمَر , حيُث ُعثَر على بقايا م�صاكَن بدائيٍة مَن الطيِن والحجِر, وتماثيَل 

ال�شكِل  في  كما  والجب�ِس،  الحجِر  مَن  وحيوانّيٍة  اآدميٍَّة 
)3-17(، وجماجَم ب�شريٍة مغطاٍة بطبقٍة جيريٍَّة ، تدلُّ 
المناطِق،  وما  تلَك  في  الحجريِّ  الإن�شاِن  على وجوِد 

ها حتى ع�شِرنا الحا�شِر. زالْت تحافُظ على خ�شائ�شِ

اِم مجالُت الفنوِن في بالِد ال�شَّ اأول

بالِد  لح�شارِة  المتو�شِط  الجغرافيِّ  للموقِع  كاَن 
وم�شَر  النهريِن  بيَن  ما  بالِد  ح�شارتْي  بيَن  اِم،  ال�شَّ
القديمِة اأكبُر الأثِر في ازدهاِرها؛ حيُث اأَخذِت الكثيَر 
ما  بالِد  بفنوِن  تاأثََّر  ال�شرقيُّ  فالجزُء  الفنيَِّة،  ميزاِتها  مْن 
بيَن النهريِن، والجزُء الغربيُّ تاأثََّر بفنوِن ِم�شَر القديمِة، 
ومَن الأَمثلِة على هذا التاأثُِّر مدينُة )بيبلو�َس(؛ فقْد تاأثرْت 

. بالفنِّ الِم�شريِّ
العمارُة  -1

ُر معارَكهْم  ُح مَن النقو�ِس الموجودِة على جدراِن ق�شوِر الآ�شورييَن، التي ت�شوِّ يتَّ�شِ
نِة ذاِت الأبراِج العاليِة، وقْد  مَع الفنيقييَن، اأنهْم قْد برعوا في ت�شييِد المدِن المح�شَّ

ال�شكُل )3-17(: تمثاٌل ل�شكِل اإن�شاٍن 
من الجب�ِس.
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تعلََّم الفينيقيون منهْم طريقَة بناِء القباِب والعقوِد،  ويظهُر ذلَك في بناِئهم، وبخا�شٍة 
المعابُد، ومثاٌل على ذلَك: معبُد بْعٍل في )اأوغاريَت( الذي يقُع في مدينِة الالذقيِة.

انظِر ال�شكَل )18-3(.
كما يمّثُل معبُد بيبلو�َس في )جبيَل( الذي يقُع في لبنان، دلياًل وا�شًحا على تفاُعِل 
ِت  ٌت ت�شبُه م�شالَّ ها مَع البع�ِس الآخِر؛ حيُث ُوجدْت فيِه ِم�شالَّ هذِه الح�شاراِت بع�شِ
. انظِر ال�شكَل )3-19(، الذي يرجُع تاريُخُة اإلى )1900( ق.م .   الفنِّ الم�شريِّ

2- النَّحُت
اكتفى فنانو بالِد ال�شاِم ب�شنِع تماثيَل معدنيٍَّة �شغيرٍة لالآلهِة، بخالِف فنوِن النحِت في 
بالِد ما بيَن النهريِن وم�شَر القديمِة؛حيُث ُعثَر في مدينِة )بيبلو�َس( على تماثيَل برونزيٍة 
�شغيرٍة، ُو�شعْت في اأواٍن َفخاريٍَّة، وُوِجدْت مدفونًة تحَت اأر�شيٍَّة في معبِد )بيبلو�َس(، 
)بعٍل( مَن  الإلِه  تمثاَل  ال�شكُل )20-3(  اإلى )1900( ق.م. ويمّثُل  تاريُخها  يرجُع 

البرونِز، مغطًى بطبقٍة ذهبيٍَّة.
اللوحاِت  بع�ِس  على  اقت�شَر  الذي  البارُز،  النحُت  هَو  النحِت  مَن  الآخُر  والنوُع   

الحجريَِّة المنقو�شِة، وقْد برع فنانو بالِد ال�شاِم بهذا النوِع مَن الفنوِن. 

ال�شكُل )3-19(: معبُد بيبلو�َس في )جبيل(، ُيظهُر ال�شكُل )3-18(: معبُد بعٍل في )اأوغاريَت(.
ِت. الم�شالَّ
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الفنوُن التطبيقيَُّة  -3
هَي ت�شكيُل المعادِن وت�شنيُعها على اختالِف اأَنواِعها، فقْد كانْت مدينُة )بيبلو�َس( 
مركَز ال�شناعاِت المعدنيَِّة، وذلَك نحَو )1900( ق.م، ويتجلى في اآثاِرها ا�شتخداُم 
على خناجَر  ُعِثَر  )بيبلو�َس(  مدينِة  معبِد  ففي  بكثرٍة؛  الأ�شلحِة  �شناعِة  في  المعادِن 

ذهبيٍة، كما في ال�شكِل )21-3 (.

ا- الذهَب والف�شَة على نطاٍق وا�شٍع في ال�شناعاِت،  وا�شتخدَم فنانو بالِد ال�شاِم - اأي�شً
فقْد  المجاورِة،  البالِد  اإلى  لت�شديِرها  الطعاِم؛  اأواني  مْن  فاخرًة  اأنواًعا  ف�شنعوا منها 
ُوجَد كثيٌر مْن هذِه الم�شنوعاِت خارَج حدوِد بالِد ال�شاِم، في م�شَر وبالِد الرافديِن، 

ال�شكُل )3-21(: ِغْمُد خنجٍر عليِه نقو�ٌس م�شتمدٌة مْن م�شَر و�شومَر، القرُن الثامَن ع�شَر ق.م، )متحُف بيروَت(.

ال�شكُل )3-20(: الإلُه بْعُل مَن البرونِز مغطًى بطبقٍة 
هِب.  مَن الذَّ
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ال�شاميَُّة  الوحداُت  عليِه  تظهُر   ، ف�شيٍّ طبٍق  على  فيها  ُعثَر  التي  قبر�َس  اإلى  و�شوًل 
ا�شتخدَم  ال�شكِل )3-22(؛ وكذلَك  في  اآٍن واحٍد، كما  في  والآ�شوريَُّة  والم�شريَُّة 

الفنانوَن العاَج، وبع�َس اأَنواِع الأخ�شاِب في النحِت البارِز.    

ِة ُمزخرٌف بنقو�ٍس م�شتمَدٍة مَن الفنِّ الم�شريِّ وبالِد ال�شاِم،  ال�شكُل )3-22(: طبٌق مَن الف�شّ
ُوِجَد في مدينِة ) ايدليوَن ( بجزيرِة قبر�َس.

خ�شائ�ُص فنوِن بالِد ال�شاِم ثانيًا

1-  ا�شتخدَم فنانو بالِد ال�شاِم الطيَن والحجَر في بناِء الم�شاكِن والبيوِت. 
2-  ا�شتخدموا الطيَن والجب�َس في تغطيِة الجماجِم الب�شريَِّة،  والتماثيِل الحيوانيَِّة .

اهتموا بعمل منحوتاٍت �شغيرِة الحجِم، مَن البرونِز والذهِب والمعادِن، بوجٍه عاٍم.  -3
4-  ا�شتخدموا المعادَن، ب�شورٍة كبيرٍة، في اأعماِل النحِت وتج�شيِم الآلهِة .

5-  ا�شتخدموا العاَج والأخ�شاَب في اأَعماِل النقو�ِس والحفِر على الجدارياِت. 
6-  تاأثَّروا بالفنوِن الِم�شريِّة، وفنِّ بالِد ما بيَن النهريِن، با�شتخداِم حروِف الكتابِة.   

7-  اهتموا بعمِل منحوتاٍت بارزٍة على الجدراِن الحجريَِّة .



104

الدر�ُص
الثالُث

) الفنُّ الِمصريُّ القديُم )الِفرَعونيُّ

تمّيَز الفنُّ الِم�شريُّ القديُم باأنَُّه اأرِقى الفنوِن في الع�شوِر القديمِة، واأطوُلها عمًرا، فقْد 
ماِتها ال�شيا�شيَِّة والجتماعيَِّة، وعقائِدها الدينيَِّة؛ حيُث اإنَّ قدماَء  تُه البيئُة الِم�شريَُّة بمقوِّ غذَّ
الِم�شرييَن اآمنوا باأنَّ الملوَك مْن ن�شِل الآلهِة التي حكمِت البالَد في الع�شوِر البدائيَِّة، وكانِت 
ها ملٌك موؤلٌَّه، يمّثُل اللَه الأَعظَم للُقطِر، وكاَن لكلِّ  ، على راأ�شِ الحكوماُت ذاَت طابٍع دينيٍّ

ا لو�شِعها فيها. مدينٍة اإلٌه خا�سٌّ بها قبَل توحيِد البالِد؛ لذا �شّيدوا المعابَد خ�شو�شً
ُر عمُر الح�شارِة الِفرَعونيَِّة بالفترِة الواقعِة بيَن )3500( ق.م – )1100( ق.م،      وُيقدَّ
ْت بالُد وادي النيِل في ثالِث ِحقٍب زمنيٍَّة، وهي: الدولُة القديمُة،  وفي اأثناِء هذِه الفترِة مرَّ
القديِم  الِم�شريِّ  الفنِّ  مالمَح  نتبيَُّن  وال�شواهِد  الآثاِر  خالِل  ومْن  والحديثُة.  والو�شطى، 

وتاريَخُه.
▲  ما ا�شُم الدولِة التي ن�شاأَ فيها الفنُّ الِم�شريُّ القديُم؟ 

▲  ُيعدُّ الفنُّ الِم�شريُّ القديُم في طليعِة الفنوِن الرفيعِة، عّلْل ذلَك. 

مجالُت الفنِّ الم�شريِّ القديِم، ومن اأنواِعِه: فنُّ الِعمارِة، وفنُّ النحِت، وفنُّ النق�ِص والر�شِم.

عْت اأ�شكاُلُه و�شوُره، ومن ذلَك: فنُّ  دْت مجالُت الفنِّ الِم�شريِّ القديِم،وتنوَّ تعدَّ
�شِم. ولعتقاِد الِم�شرييَن القدماِء بالحياِة الأَزليَِّة، فقد  الِعمارِة، والنحِت، والنق�ِس، والرَّ
دوا الإن�شاَن بال�شورِة اأو النحِت، فال�شورُة الكاملُة لالإن�شاِن تعني اأنَّ الإن�شاَن كامٌل،  ج�شَّ

ُد في ال�شورِة، ول يموُت؛ ولذلَك حنَّطوا الموتى، وبَنِوا المقابَر والأَهراماِت. يتج�شَّ
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1- الِعمارُة
ُتعدُّ الِعمارُة مْن اأعظِم الإنجازاِت الفنيَِّة في الح�شارِة الِم�شريَِّة على الإطالِق، فقْد 
َر الفنُّ الِمعماريُّ لُمالَءمِة الحتياجاِت والرَغباِت جميِعها، في النواحي الدينيَِّة  تطوَّ
المدافِن، ،والأهراماِت، والمعابِد،  مثُل:  الدينيَُّة،  الِعمارُة  والمدنيِِّة كافًة، فظهرِت 
والِم�شاّلِت الموجودِة في المعابِد، وكذلَك ظهرِت الِعمارُة المدنيَُّة، مثُل: المنازِل، 

وغيِرها، انظِر ال�شكَل )23-3(. 

ها  واأهمُّ العالِم،  في  �شهرًة  المعالِم  اأكثِر  على  القديمُة  الِم�شريَُّة  الِعمارُة  ا�شتملِت 
اأهراماُت الجيزِة، ومعبُد الكرنِك في )طيبَة(. انظِر ال�شكَل )24-3(.

ال�شكُل )3-23(: مثاٌل للِعمارِة الِم�شريَِّة القديمِة. 

ورٌة لمعبِد الكرنِك. ال�شكُل )3-24(: �شُ
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ار�شْم هرًما، ُتحاكي بِه فنَّ العمارِة الدينيَِّة في الفنِّ الم�شريِّ القديِم.

4-3

ق�شيٌَّة: 

الدينيَِّة  لالأَغرا�ِس  لها؛  لُة  والُمموِّ البناِء،  م�شاريِع  عن  الم�شوؤولُة  هَي  الدولُة  وكانِت 
ِتِه. والحتفاليَِّة، اأْو لتعزيِز �شلطِة الِفرَعوِن، واإظهاِر قوَّ

لْم ت�شمِد المنازُل ال�شخ�شيَُّة للِم�شرييَن القدماِء حتى الآَن، �شواٌء مَن الطبقِة الحاكمِة 
والنخبِة كانوا اأْم مَن العماِل وغيِرهْم؛ حيُث ا�شتعملوا موادَّ �شريعَة التَّلِف وغيَر قويٍَّة، 
المعابُد  ُبنيِت  بينما  الحرارِة؛  درجِة  مْن  للتخفيِف  والخ�شِب،  )اللبِن(،  الطيِن  ِمثُل: 
ُة، بغر�ِس البقاِء اإلى الأبِد، مَن الحَجِر بدًل مَن الطوِب )اللبن(. انظْر  والبناياُت المهمَّ

اإلى ال�شكِل )25-3(.

ال�شكُل )3-25(: بقايا الأبنيِة المهدمِة المبنيَِّة مَن الطوِب.

تاأثَّرْت فنوُن بالِد ما بيَن النهريِن بح�شارِة الفنِّ الِم�شريِّ القديِم في 
دٍة، ناق�ْس هذِه الق�شيََّة مَع زمالِئَك. مجالٍت متعدِّ

ق�سيٌة للمناق�سِة
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-  خ�شائ�ُص فنِّ الِعمارِة،

( بما ياأتي: تميََّز فنُّ الِعمارِة الِم�شريُّ القديُم )الِفرَعونيُّ
طغى الطابُع الهند�شيُّ الدقيُق على فنِّ الِعمارِة الِم�شريَِّة في الكثيِر مْن مجالِت   .1
الطوِل  َب  وِن�شَ الجدراِن،  في  الفراغاِت  اإلى  الفَتحاِت  َب  ِن�شَ وتناوَل  الِعمارِة، 

اإلى الَعْر�ِس، كما يبيُِّن ال�شكُل )26-3(.

ِة  امتازِت الِعمارُة الِفرَعونيَُّة باأ�شلوٍب ِمعماريٍّ غنيٍّ باأنماطِه الزخرفيَِّة الم�شتمدَّ  .2
ها ي�شبُه �َشعَف النخيِل وُجذوَعُه، والبع�ُس الآخُر ماأخوٌذ  مْن عنا�شِر الطبيعِة، فبع�شُ

، وزهرِة اللوت�ِس، وخالِفها مَن العنا�شِر. مْن ُحَزِم الخو�ِس، واأعواِد الَبرديِّ

ال�شكُل )3-26(: معبُد الأق�شِر.
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ال�شكُل )3-27(: معبُد حور�َس.

دٍة لالأعمدِة، ومنها: اأعمدُة معبِد  4. ا�شتملِت الِعمارُة الِم�شريُّة القديمُة على ُطُرٍز متعدِّ
الَبرديِّ  وعموُد  المقفوُل،  الَبرديِّ  عموُد   ، نخيليٌّ ،عموٌد  ُم�شلٌَّع  عموٌد  ُزو�شَر، 
(. ومثاٌل على تلَك الأعمدِة ما نراُه في ال�شكِل الآتي )28-3(. المفتوُح )الناُقو�شيُّ

ال�شكُل )3-28(: اأنواُع الأعمدِة في الفنِّ الِم�شريِّ القديِم. 

ِة؛ حيُث ُبنيْت جدراُن المعابِد ب�شكٍل  امتــازِت الِعمارُة الم�شريَُّة بال�شالبِة والقوَّ  .3
مائــٍل لإعطاِئها القــوَة، كاأنَّها جباٌل را�شخــٌة، مثُل: معبِد الأق�شــِر، ومعبِد  اأبي 

�ُشمبَل، ومعبِد ُحور�َس. انظِر ال�شكَل  )27-3(.
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فنُّ النَّحُت   -2
تميََّز الفنُّ الِم�شريُّ القديُم بهذا النوِع مَن الفنوِن، فقْد نحَت الم�شريوَن القدماُء تماثيَل 
ِة والإتقاِن والخلوِد؛ لأنَّها كانْت تمثُل الحياَة الأزليََّة  عظيمًة، لْم ي�شبْق لها مثيٌل في الدقَّ
وتخليَد الملوِك، ومَن الأمثلِة على هذا الفنِّ الرفيِع تمثاُل اأبي الهوِل، وهَو من اأكبِر 

المنحوتاِت في العالِم حتَّى وقِتنا الحا�شِر، كما في ال�شكِل )29-3(. 

ال�شكُل )3-29(: تمثاُل اأبي الهْوِل.

ناق�ْص 
◆  مجالِت الفنِّ الِم�شريِّ القديِم ؟ 

◆  الهدَف الرئي�َس من بناِء الأهراماِت في الِعمارِة الِم�شريَِّة القديمِة ؟
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كُل )3-30(: تماثيُل بخاماٍت متنوعٍة. ال�شَّ

عْت وتغايرِت الموادُّ التي ا�شُتخدمْت في نحِت الأ�شكاِل، فمنها: مْن خ�شٍب،  وقْد تنوَّ
حجِر  اٍن،  وَّ �شَ حجِر  )مرمٍر،  الأحجاِر  اأنواِع  ُمختَلِف  من  ومنها  محروٍق؛  وطيٍن 
ها مْن عاٍج، وخزٍف )�شل�شاٍل  (؛ وبع�شُ الحيَِّة، جرانيَت، حجٍر متبلوٍر، حجٍرجيريٍّ
م�شقوٍل(؛ والبع�ُس الآخُر مْن ُنحا�ٍس، وُبرونٍز، وذهٍب، وف�شٍة. وال�شكُل )30-3( 

ُيبيَّن دقًة وا�شحًة في النحِت.

-   خ�شائ�ُص فنِّ النحت 
نحَت الفنانوَن الِم�شريوَن القدماُء تماثيَل عظيمًة، كبيرَة الحجِم، بتفا�شيَل   .1

جميلٍة عاليِة الدقِة والإِتقاِن.
كاَن هذا الفنُّ يمثُِّل الحياَة الأزليََّة وتخليَد الملوِك.  .2

ا�شتخدموا الكثيَر مَن الموادِّ في اأعماِلهِم الفنيَِّة، ومنها:  الطيُن المحروُق،   .3
ًة، والعاُج. والأَحجاُر باأنواِعها كافَّ



111

ال�شكُل )3- 31(: الر�شُم على الجدراِن.

. ال�شكُل )3-32(: الكتابُة على ورِق الَبرديِّ

قما�ٍس  مْن  القديِم، وعلى قطعٍة  الم�شريِّ  الفنِّ  تاريخ  َة  مادَّ في �شوِء درا�شِتَك 
قديٍم، ار�شْم نق�ًشا بالألواِن، يحاكي الخطَّ الم�شريَّ القديَم.

5-3

3- النق�ُص والر�سُم
برَع الفناُن الِم�شريُّ القديُم في فنِّ النق�ِس والر�شِم على جدراِن المعابِد، والمقابِر، 
، واأدواِت الزينِة،  ِت، واأوراِق الَبرديِّ والق�شوِر، والنقو�ِس التذكاريَِّة ، وعلى الِم�شالَّ
والأدواِت المنزليَِّة، فلم يترِك الفناُن الِم�شريُّ �شيًئا اإلَّ نق�َس عليِه، وُيبيُِّن ال�شكالِن 

)3-31(، و)3-32( كيفيََّة الر�شِم والنق�ِس. 
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عا�شرِت الح�شارُة الِم�شريَُّة القديمُة بع�َس ح�شاراٍت، قامْت في بالِد ال�شرِق الأدنى 
القديِم، ومنها: ح�شارُة بالِد الرافديِن )العراِق(. وح�شارُة بالِد ال�شاِم )�شوريََّة(، وح�شارُة 
الِم�شريَِّة  بالح�شارِة  الح�شاراُت  تلَك  تاأثَّرْت  وقْد  )اليمِن(.  العربيَِّة  الجزيرِة  جنوِب 
ال�شكالِن  ويبيُن  المظاهِر،  بع�ِس  في  ا-  -اأي�شً فيها  واأثَّرْت  مظاهِرها،  كلِّ  في  القديمِة 

ها بالبع�ِس الآخِر.  )3-33(، و)3-34( كيَف تاأثرْت فنوُن هذه الح�شاراِت بع�شُ

ال�شكُل )3-34(: اأَواٍن َفخاريٌَّة. ال�شكُل ) 3-33(: يبيُِّن تاأثَُّر ح�شارِة ما بيَن النهريِن 
بالفنِّ الم�شريِّ القديِم. 

التاأثُُّر والتاأثيُر بيَن ح�سارِة بالِد ما بيَن النهريِن، وبالِد ال�ساِم، وح�سارِة ِم�سَر القديمِة pIóMƒdG oá∏Ä°SCGثانيًا
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pIóMƒdG oá∏Ä°SCG

ما المق�شوُد  بالمفاهيِم والم�شطلحاِت الآتيِة : 
الزاقورِة، الِم�شّلِة، الربَوِة، الم�شطبِة، اللَِّبِن، الهَرِم؟ 

 ،)35-3( ال�شكَل  الآتي،  التمثاَل  تاأمِل 
واأَجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة :

ال�شكُل  هذا  يعوُد  ح�شارٍة  اأيِّ  اإلى  اأ  -  
؟  الفنيُّ

ُب هذا ال�شكُل ؟  ب- اإلى اأيِّ مجاٍل فنيٍّ ُيْن�شَ
اأهمَّ  ال�شكِل،  هذا  خالِل  مْن  و�شْح،  جـ- 
خ�شائ�ِس المجاِل الفنيِّ الذي يرتبُط به.                                        

ال�شحيحِة،  العبارِة  اماَم   )✓( اإ�شارَة  �شْع 
واإ�شارة )✗( اأَماَم العبارِة الخطاأَ: 

اأ    -  ا�شتخدَم الفناُن في بالِد ما بيَن النهريِن حجَر الجرانيِت في البناِء. )        ( 
ب- كانْت �شقوُف المباني في بالِد ما بيَن النهريِن م�شطحًة.          )         (

جـ- اأقدُم الثقافاِت في ح�شارِة بالِد ما بيَن النهريِن هَي ال�شومرّيُة . )         ( 
د - تميَّزِت العمارُة في بالِد ما بيَن النهريِن باأنَّ من�شاآِتهْم ومدَنهْم ُبنيْت على 
ربَواٍت ا�شطناعيٍة عاليٍة؛ ب�شبِب الفي�شاناِت مـْن نهـِر دجلـَة.  )         (

1

2

3
ٌم. ال�شكُل )3-35(: تمثاٌل مج�شَّ
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تامِل ال�شكَل )3-36 ( ، واأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة: 
؟  اأ   - اإلى اأيِّ ح�شارٍة يعوُد هذا ال�شكُل الفنيُّ

ب- اإلى اأيِّ مجاٍل فنيٍّ ُين�شُب هذا ال�شكُل؟ 
خ�شائ�ِس  اأهمَّ  ال�شكِل،  هذا  خالِل  مْن  و�شْح،  جـ- 

المجاِل الفنيِّ الذي يرتبُط بِه؟
بماذا امتازِت العمارُة الم�شريَُّة القديمُة؟

تاأّمِل العمَل الفنيَّ  في ال�شكِل )3-37(، والعمَل الفنيَّ 
في ال�شكِل )3-38(، واعقْد موازنًة بيَن العمليِن مْن 

حيُث خ�شائ�ُس الفنِّ الذي ينتمي اإليِه كلٌّ منهما ؟

4

5

6

ال�شكُل )3-37(: جدارّيُة الفنِّ الم�شريِّ القديِم. 

، جدارّيُة بالِد ما بيَن النهريِن )لوحُة اأوَر مَن الخ�شِب،  ال�شكُل )6-38 (: لوحُة ال�شالِمِ
مغطاٌة بالقاِر، وُمثبٌت عليها اأ�شكاٌل منحوتٌة مْن الألِف الثالِث ق.م.(. 

ال�شكُل )3-36(: تمثاٌل 
لعابٍد مْن )تْل اأ�شمَر(. 
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