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الَب: عزيزَي الطَّ

الّتربَيِة  ِة  مادَّ في  والفنِّيُّ  المعرفيُّ  الم�شواُر  و�شَل  هل  !؟  بعُد  وماذا   .. الآَن  تت�شاَءُل  اأنَت 

اأحَد  َنْت  ت�شمَّ �شل�شلًة  خاتماً  َيدْيَك  بيَن  الكتاِب  هذا  بو�شِع  نهايِتِه,  اإلى  ِة  الت�شكيليَّ الفنِّيَِّة 

ع�شَر كتاباً ؟

َة واأنَت  َة اأ�شبَحْت تحتوي هذِه المراجَع الفنِّيََّة الهامَّ ونحُن ن�شعُر بال�شعادِة لأنَّ مكتبَتَك الفنِّيَّ

َقْت لكافِة الجوانِب المرتبطِة  ا تدخْل بعُد مرحلَة الَتعليِم الجامعيِّ !. وهي كتٌب تطرَّ لمَّ

ْت في محتواها المعرفيِّ والفنِّيِّ �شعوداً  ِقِه, بحيُث تدرجَّ باإنتاِج العمِل الفنِّيِّ الت�شكيليِّ وتذوُّ

ِد, خالَل مراحَل درا�شيٍَّة ثالٍث )الحْلقِة الأُولى, والحْلقِة الثانيِة,  اإلى المعقَّ مَن الب�شيِط 

.) والتعليِم الثانويِّ

�شِم  للرَّ  : �شاماًل  علميٍَّة  بمنهجيٍَّة  له  طاً  مخطَّ الفنيَِّة  المجالِت  في  ُع  التنوُّ كاَن  ولقْد 

َن كلُّ مجاٍل منها, عبَر  والتَّ�شويِر والنَّْحِت والأعماِل اليدويَّة ناهيَك عِن الثقافِة الفنِّيَِّة والجماليَِّة. وقد ت�شمَّ

ٍة ل يمكُن ح�شُرها ! وتمَّ تقديُم ذلَك  ِرِه وارتقاِئِه في المراحِل الثالِث على مهاراٍت عمليٍَّة وفنِّيٍَّة وفكريَّ تطوُّ

كلِِّه بمنهجيٍَّة وروؤَيٍة جديدٍة ترى فيك )عزيزي الطالَب( المحوَر الأ�شا�شيَّ في العملّيِة التعليميَِّة التعلُّميَِّة, 

المرحلَةََََ  ِلكلِّ مو�شوٍع والتي تراعي بدوِرها  دة  المحدِّ التعليميَِّة  الأهداِفِِِِ  المثمِر مع  وتعتمُد على تفاعِلَك 

َة والوجدانيََّة والعقليََّة التي كنَت تمرُّ ِبها. العمريَّ

لقد كاَن الهدُف الأ�شمى بالن�شبِة لنا, في اأْن تمتلَك القدرَة والكفاياِت المعرفيََّة الت�شكيليََّة لتعبَِّر عن نف�ِشَك 

فنِّياً, ولتتمكَن مَن التعبيِر عن اأفكاِرَك حوَل الفنِّ الت�شكيليِّ بلغٍة ذاِت �شلٍة بهذا الفنِّ م�شتخدماً فيها المفاهيَم 

لعَت عليها, وقْمَت بتطبيِقها عمليًَّة عليها؛ لأنََّك اأ�شبْحَت تعرُف المق�شوَد من مفرداٍت:  والم�شطلحاِت التي اطَّ

وِر.. ,  , والت�شريِح الفنِّيِّ لج�شِم الإن�شاِن, وعالقاِت الألواِن, والمنظوِر والظلِّ والنُّ من مثِل الإعالِن ال�شيا�شيِّ

لُع في هذا الكتاِب على  بالإ�شافِة اإلى اطالِعَك على اأعماٍل فنِّيٍَّة عالميٍَّة, وعلى فنوِن تراِثنا العريِق, واأنَت �شتطَّ

. وريِّ اأعماٍل فنِّيَّة وفنَّانيَن مَن القطِر العربيِّ ال�شُّ

مِة : ربَّما و�شْلنا معاً الآَن اإلى اإجابٍة عن الت�شاوؤُِل المطروِح في بدايِة المقدِّ

ٌة با�شتمراِر حياِة الإن�شاِن ؛ ذلك اأنَُّه لنهايَة للمعرفِة, وبالتَّالي لنهايَة لعمليِة التعلُِّم. فهي عمليٌَّة م�شتمرَّ

َف ما تمَّ اكت�شاُبُه من معارَف ومهاراٍت, من اأجِل اأْن ن�شَغَل مكاناً لئقاً في  وفي حالِتنا فاإنَُّه مَن المهمِّ اأَْن نوظِّ

كبيٍر يحمُل كلٌّ  بانتماِئِنا لمجتمٍع  وثانياً  ُة,  الَخا�شَّ ُتُه  ُدُه وهويَّ تفرُّ مّنا  واحٍد  لكلِّ  كاأفراٍد  ًل  اأوَّ الوجوِد.  هذا 

منَّا واجَب بناِئِه والدفاِع عن وجوِدِه واأهداِفِه, وبدهيٌّ اأنَّ للفنِّ الت�شكيليِّ دوراً كبيراً في تو�شيِح ق�شايا الأُّمِة 

والّذوِد عنها, عبَر تعميِق الأ�شالِة الفنِّيَِّة التي تمثُِّلها .. , واإغناِئها بالجديِد دوماً.

الموؤّلفون

ة
ــ
ــ
م
د
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م
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�صويُر �صُم و التَّ الرَّ

الَوحدُة الأول
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ٌة ( ٌة ) اإن�صانيَّ ق�صايا عالميَّ

: الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة:

ر�سُ الدَّ

1

. تنميُة الح�سِّ الجمالي والوجدانيِّ والتذّوِق الفنيِّ

ٍة  اجُة اأَلواٍن مائيَّ دفتُر َر�ْشٍم خ�شُن الملم�ِس -  قلُم َر�شا�ٍس  -  ِمْمحاٌة  -  اأَلواٌن مائّيٌة - َمزَّ

- ُفَر�ٌس ذاُت مقا�شاٍت ُمختلفٍة.

الو�شائُل:

:الهدُف يُّ الفنِّ

لوحٍة  عر�ُس   - الأحذيِة(  ما�شِح  )لوحُة 
 =

كيالي« »لوؤي  ان  الفنَّ لعمِل  �شورٍة  عر�ُس   -

.
=

اِن »غويا«   -  عر�ُس لوحٍة للفنَّ
=

اِن » فان كوخ « للفنَّ

الكوارِث  الفقِر,  مثل  الإن�شاِن  حياِة  في  ُر  ثِّ توؤ التي  ِة  الإن�شانيَّ الق�شايا  مَن  العديُد  هناَك   -

ِالطبيعيِة, الحروب.

عِي نحَو البقاِء باأ�شكاٍل مختلفٍة. - هذِه الق�شايا تدفُع الإن�شاَن اإلى ال�شَّ

ة في مجتمِعِه / الفقر /  روا بالق�شايا الإن�شانيَّ وريين الذين تاأثَّ انين ال�شُّ =  لوؤي كيالي: ) 1934  -  1978( اأحُد اأهمِّ الفنَّ
بيعَة الب�شيطَة في المجتمِع الذي يعي�ُس فيه . حيُث �شّوُر الطَّ

=  فان كوخ : ) 1853 – 1890 ( فّنان هولندّي ما بعد انطباعّي عمله يعّد مقّدمة للتعبيرية , وقد تاأّثر به الوح�شيون �شّور 
ة والطبيعة.  في اأعماله مو�شوعاٍت م�شتوحاًة من الحياة اليوميَّ

به  تاأّثر  النقدّية  ومو�شوعاته  المتقن  باأ�شلوبه  ز  تميَّ اإ�شبانّي  فّنان   )  1828  –  1746  (  : غويا  دي  فران�صي�صكو   =
الرومانطيقيون.



11

لوؤي كيالي, ما�شح الأحذية  1963م , 47 *60 �شم

 فن�شنت فان غوغ, اآكلو البطاطا, 1885, 82 × 114 �شم 
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فران�شي�شكو دي غويا, اأحد اأعماله الحفرية حول مو�شوع كوارث الحرب

ِل اللَّوحَة، واأجْب عِن الأ�صئلِة الآتية: ==  تاأمَّ

-  ما مو�شوُع اللَّوحِة ؟

اُن هذا المو�شوَع ؟ -  لماذا اختاَر الفنَّ

كويُن متوازٌن؟  ولماذا ؟ اُن عنا�شَر لوحِتِه ؟  وَهِل التَّ َع الفنَّ -  كيَف وزَّ

اُن ؟ -  ما الأ�شلوُب الذي اعتمَدُه الفنَّ

اُن ؟ -  ما الألواُن التي ا�شتخدَمها الفنَّ
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ُب  يتوجَّ ِة  الإن�صـــــــــانيَّ الق�صايــــــــا  اإحدى  عن  �صـــــــــــِم  بالرَّ عبيِر  للتَّ   ==

مراعاُة ما ياأتي:

ة الأكثِر تاأثيرًا في نف�ِشِه.  ِة الإن�شانيَّ -  اختياُر الق�شيَّ

�شِم.  -  توزيُع عنا�شِر العمِل ب�شكٍل متوازٍن �شمَن اللَّوحِة وبحجوٍم منا�شبٍة لقيا�ِس ورقِة الرَّ

وِر و�شفافيِة الألواِن.  لِّ والنُّ ِة مَع مراعاِة الظِّ -  ا�شتخداُم الألواِن المائيَّ

يِّ ونظافِة العمِل. -  الهتماُم بالإخراِج الفنِّ

ِة التي اأثاَرِت اهتمامي,  ة العالميَّ ُر فيِه عْن اإحدى الَق�شايا الإن�شانيَّ ==  اأر�شُم م�شهدًا اأُعبِّ

ِة.  ْنُه بالألواِن المائيَّ واألوِّ

َة  يَّ ُف الأعماَل الفنِّ اَنين : ) لوؤي كيالي وفان غوغ ( واأتعرَّ -  اأبحُث في الكتِب اأو ال�ّشابكِة عن الفنَّ

لكلٍّ منهما في هذا المجاِل.

التََّطبيُق



14

ر�سُ الدَّ

2

يِّ في الَمْعِر�ِس الفنِّ

ِة. يَّ الِب على تحليِل وقراءِة الأعماِل الفنِّ تنميُة قدرِة الطَّ

اجٌة  لويِن المائيِّ بقيا�شاٍت مختلفٍة - َمزَّ ٌة بالتَّ �شِم - اأَلواٌن مائّيٌة - ُفَر�ٌس خا�شَّ دفتُر الرَّ

) اأو األواُن با�شتيل َزْيتي (.

 
ِّ
ي ُن جانبًا من َمْعِر�ٍس فنِّ ِة - لوحٌة تت�شمَّ يَّ �شوٌر من بع�ِس المعار�ِس الفنِّ

   . عامٍّ اأو خا�سٍّ

ِة تحَت  نويَّ ِة ال�شَّ ِة اإقامُة المعار�ِس الجماعيَّ يَّ ِة والفنِّ قافيَّ قاليِد الثَّ -  منُذ )1950( اأ�شبَح مَن التَّ

وازي  بيِع, وبالتَّ نويِّ – معر�ِس الخريِف – معر�ِس الرَّ اأ�شماٍء مختلفٍة من مثِل : المعر�ِس ال�شَّ

ُة للعر�ِس تزداُد, وتنت�شُر  الُت الخا�شَّ ولِة باإقامِة مثِل هذِه المعار�ِس كاَنِت ال�شَّ مَع ن�شاِط الدَّ

انيَن طيلَة العاِم,  ُة فيها ت�شتقبُل اأعماَل الفنَّ قافيَّ في محافظاِت القطِر كافًة, وكاَنِت المراكُز الثَّ

اِرها اأعماَل التََّ�شويِر والنََّحِت وغيِرهما. وتعر�ُس لزوَّ

واِر, واأ�شبَح لتلَك المعرو�شاِت جمهوٌر ي�شُعها على لئحِة اهتماماِتِه,  -  لقد ازداَدْت اأعداُد الزُّ

: الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة:

الو�شائُل:

:الهدُف يُّ الفنِّ
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العر�ِس, وعدِم  قاعاِت  كالهدوِء في  نٌة,  واأ�شوٌل معيَّ اآداٌب  المعار�ِس,  تلك  لزيارِة  َخْت  وتر�شَّ  -

ِل الأعماِل  لم�ِس الأعماِل المعرو�شِة, والحفاِظ على م�شافٍة كافيٍة لروؤيِة تفا�شيِلها, وعند تاأمُّ

ِة نالحُظ: ِة في اأحِد المعار�ِس العامَّ يَّ الفنِّ

�شويِر. - اختالَف م�شاحاِت اأعماِل التَّ

ِة. يَّ انيَن, واختالَف مدار�ِشهُم الفنِّ ِد الفنَّ ِة في الَلَّوحاِت, ِتْبعًا لتعدُّ يَّ - اختالَف الأ�شاليِب الفنِّ

ة في الأمكنِة المالئمِة لها. يَّ َع الأعماِل الفنِّ - َو�شْ

ْن ُوِجَدْت. ِة اإ ماثيِل النَّحتيَّ َة الحركِة حوَل التَّ - اإمكانيَّ

المعار�ُس  ازداَدِت  ذلَك  اإلى  اإ�شافًة  القتناِء,  وراَء  اأو  ِة,  الب�شريَّ والُمتعِة  قافِة  الثََّ وراَء  �َشْعيًا 

ُة على الم�شتويات كافًة. المدر�شيَّ
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ِة  يَّ ائريَن وم�شاهدَتُهْم لالأعماِل الفنِّ ُل حركَة الزَّ يٍّ اأتاأمَّ ِل في اأرجاِء معر�ٍس فنِّ ==  بعَد التَّجوُّ

ائريَن, وهم  في المعر�ِس, واأر�شُم مو�شوعًا يتناوُل جانبًا من جوانِب المعر�ِس مَع وقفاِت الزَّ

ي�شاهدوَن تلَك الأعماَل, ويتحاَوروَن فيما بيَنهم حوَلها مراعيًا ما ياأتي :

اويِة المنا�شبِة من المعر�ِس ور�شُمها. 1-  اختياُر الزَّ

. 2-  مراعاُة الّناحيِة المتعّلقِة بالمنظوِر الفنيِّ

�شم. 3-  توزيُع الأ�شخا�ِس ب�شكٍل متوازٍن �شمَن الرَّ

4-  اختياُر الألواِن المنا�شبِة لعنا�شِر المو�شوِع.

لِّ والّنوِر. �شِم كلِّها مع الهتماِم بالظِّ 5-  تلويُن م�شاحاِت الرَّ

معر�س فنّي

التََّطبيُق
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3
ر�سُ الدَّ

ف�صيِّ الحمايُة من الأذى الج�صديِّ و النَّ

)الأ�صرى (

. تنميُة القدرِة على التَّ�شميِم الفنِّيِّ

لواٍن مائّيٍة  اجُة اأَ  - َمزَّ
=

َوَرُق َر�ْشٍم خ�شُن الملم�ِس -  قلُم َر�شا�ٍس -  ِمْمحاٌة - األواُن غوا�س

- ُفَر�ٌس ذاُت مقا�شاٍت ُمختلفٍة.

اإعالناٌت تح�سُّ على معاملِة   - الأ�شرى  ُن م�شاهَد من تعذيِب  تت�شمَّ - �شوٌر ولوحاٌت 

الأ�شرى معاملًة اإن�شانيًَّة. 

افٍة تذوُب ب�شهولٍة في الماِء , تجفُّ ب�شرعٍة بعَد ال�شتعمال.  =األوان الغوا�س: هي األواٌن مائيٌَّة غيُر �شفَّ

: الأدواُت واملوادُّ

الو�شائُل:

:الهدُف يُّ الفنِّ

فران�شي�شكو غويا, 3 اأيار , 1814 , 266 × 345 �شم
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�شرورِة  وعلى  الأ�شرى,  تعذيِب  عن  المتناِع  على  يح�سُّ  اإعالناً  الآتية  ورِة  ال�شُّ في  ن�شاهُد 

ئقَة,  الالَّ الإن�شانيَّة  المعاملَة  معاملِتهُم 

ونالحُظ فيه : 

1- الفكرَة المعبِّرَة عن المو�شوِع.

ٍط اأو محوٍر.  2- ر�شَم العنا�شِر ب�شكٍل مب�شَّ

َعها ب�شكٍل متوازٍن. 3- ترابَط العنا�شِر وتوزُّ

4- اختياَر الألواِن المنا�شبِة بما ل يزيُد عن 

ثالثِة األواٍن.

خلفيَِّة  مَع  وتباينها  الألواِن  و�شوَح   -5

الإعالِن.

6- كتابَة العبارِة المنا�شبِة لمو�شوِع الإعالِن 

ب�شكٍل وا�شٍح, ومعبٍِّر عِن التَّ�شميِم.

7- نظافَة العمِل و�شفاَء الألواِن.

- في كلِّ يوٍم تتابُع َرَحى الحرِب دوَرَتها, وت�شتمرُّ عقليَُّة المحتلِّين في تخطيِط العتداءاِت 

, فتخلُِّف اآلَف الَقْتلى والَجْرحى والأَ�ْشرى الذيَن  عوِب, ومنها �شعُبنا العربيُّ الإجراميَِّة على ال�شُّ

نوِف التَّعذيِب النَّف�شيِّ والج�شديِّ في �شجون المحتلِّين ) في الجولن -  �شوَن لأق�شى �شُ يتعرَّ

فل�شطيَن - العراِق .... (. 

فا�شحًة  مخالفًة  تمثُِّل  الأ�شرى,  لها  �ُس  يتعرَّ التي  الهمجيَُّة  العدوانيَُّة  الممار�شاُت  وهذه   -

ُم التَّعذيَب  وليِّ الإن�شانيِّ الذي ُيحرِّ وليَِّة, وبالأخ�سِّ للقانوِن الدَّ لكلِّ المواثيِق والقوانيِن الدَّ

الج�شديَّ والنَّف�شيَّ لأ�شرى الحرِب, ويق�شي تقديَم كلِّ حمايٍة ممكنٍة. 

الأن�شطُة:
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==   ا�شتناداً اإلى ما �شبَق من تحليٍل لعنا�شِر الإعالِن الجيِِّد.... اأ�شتطيُع اأْن اأُ�شّمَم اإعالناً 

يح�سُّ على تحريِم التَّعذيِب الج�شديِّ والنَّف�شيِّ لأ�شرى الحرِب, م�شتخدماً األواَن الغوا�ِس في 

ٍة وعنايٍة وحر�ٍس على نظافِة العمِل. تلويِن المو�شوِع بدقَّ

التََّطبيُق
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امتُة  بيعُة ال�صَّ الطَّ

�صا�ِس ( ) درا�صٌة بقلم ِالرَّ

للمنظوِر  الفهــــــِم  وتعميـــِق  والقريِب  البعيــــِد  عـــــــــــن  التَّعبيــــِر  علــــــــى  القــــــــــدرُة 

. الهوائيِّ

�شِم -  قلُم َر�شا�س )HB( -  ِمْمحاة . دفتُر الرَّ

ِة  ماٌت مختلفُة القيا�شاِت والمادَّ ار – نحا�س – معدن ( – مج�شَّ -  اأواني ) زجاج – فخَّ

) الخامِة (.

كٍة نباتيٍَّة  امتُة هي عبارٌة عن تكويٍن فنِّيٍّ موؤلٍَّف من عن�شٍر اأو اأكثَر غيِر متحرِّ بيعُة ال�شَّ -  الطَّ

الفنَّانين  معظُم  بر�شِمها  قاَم   , التَّ�شكيليِّ الفنِّ  في  المو�شوعاِت  اأهمِّ  من  ُتعدُّ  ٍة,  �شناعيَّ اأو 

, وكذلَك ر�شَمها  ًة في الع�شوِر التي انت�شَر فيها الفنُّ الكال�شيكيُّ والواقعيُّ العالمّيين, وخا�شَّ

�شِم والتَّلويِن بالنَّقِل عِن الواقِع,  ِة المتناهيِة بالرَّ قَّ وريوَن؛ لأنَّها كاَنْت تمتاُز بالدِّ الفنَّانوَن ال�شُّ

�شَم بالنَّقِل عِن الواقِع. وُتعدُّ اأهمَّ مرحلٍة لتعليِم المبتدئين الرَّ

ر�سُ الدَّ

4

: الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة:

الو�شائُل:

:الهدُف يُّ الفنِّ
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وِر: لِّ والنُّ ==   الهدُف مَن الظِّ

1- اإعطاُء العنا�شِر المر�شومِة البعَد الثَّالَث اأْي اإظهاُر حجِمها.

2- اإلغاُء خطوِط التَّحديِد للعنا�شِر عنَد التَّظليِل.

ار(. جاج – الفخَّ ِة والخاَمِة للعنا�شِر : )كالخ�شب – الزُّ 3- اإظهاُر نوِع المادَّ

. لِّ اولِة وانعكا�شاِت الظِّ وِء – ومكاِن الأ�شكاِل على الطَّ 4- اإظهاُر م�شدِر ال�شَّ

5- اإعطاُء اللَّوحِة قيمًة فنِّيًَّة وجماليًَّة. 

ر�شم اأنجز بتقنية قلم الر�شا�س

ر�شم بقلم الر�شا�س

للفنان جورجيو موراندي
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ُن �شكاًل فنِّيَّاً موؤلَّفاً من ثالثِة عنا�شَر و�شكٍل هند�شيٍّ )مختلفِة الأحجاِم والموادِّ (. **    اأكوِّ

* المطلوُب:

1- اأختاُر زاويًة منا�شبًة لر�شِم التَّكويِن.

. 2- اأر�شُم المو�شوَع بقلِم ر�شا�ٍس مَع تب�شيِط العنا�شِر اإلى �شكٍل هند�شيٍّ

�شِم. 3- اأر�شُم التَّكويَن ب�شكٍل متوازٍن في �شفحِة الرَّ

ُز على المنظوِر. 4- اأركِّ

. ِة لكلِّ عن�شٍرِ وِء ونوِع المادَّ 5- اأظلُِّل الأ�شكاَل مَع اإظهاِر م�شدِر ال�شَّ

6- اأحر�ُس على نظافِة اللَّوحِة.

التََّطبيُق
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5
ر�سُ الدَّ

يتيَّة طبيعٌة �صاِمَتٌة بالألواِن الزَّ

: الأدواُت واملوادُّ

جاِتها. تنميُة اإح�شا�ِس المتعلِِّم بالقيِم اللَّونيَِّة وتدرُّ

يتيِّ - زيُت بذِر الَكتَّاِن -  �شـــــــــــــــــِم والتَّلويِن الزَّ ـــــــــٌة - لوحٌة جاهزٌة للرَّ األواٌن زيتيَّ

ــــِة  يتيَّ ـــٌة بالألواِن الزَّ اجـــــــــــٌة خا�شَّ ــــــــــٍة - مزَّ زيُت )التربنتين ( - ُفَر�ُس األواٍن زيتيَّ

(. )اإن وجدت(.
 =

 Palette (

:الهدُف يُّ الفنِّ

الو�شائُل:

يا�شّيِة  = �صعيد تح�صين : )1904 – 1985( فّناٌن �شوريٌّ , در�َس الفنَّ في بيروت وبغداد والقاهرة , عالَج المو�شوعات ال�شِّ

. والتاريخّيِة والّن�شالية اأ�شلوبُه واقعيٌّ رمزيٌّ

=   Palette : �شطح رقيق اأمل�س من الخ�شب المعالج اأو البال�شتيك , ي�شتخدمه الفنان لمزج الألوان.

 , طبيعة �شامتة , 1946 , 55 × 75 �شم
=

�شعيد تح�شين 
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ِة  يتيَّ ناً بالألواِن الزَّ نان ر�شماً ملوَّ ِلنا ل�شورَتي اللَّوحَتين اأعالُه نالحُظ اأنَّهما تت�شمَّ -  عنَد تاأمُّ

امتِة, ونتبيَُّن تلك العنا�شَر الموؤلِّفَة لكلٍّ من اللَّوحَتين, والتَّكويَن  بيعِة ال�شَّ لعنا�شَر مَن الطَّ

�شِم  وِر, ودوَرها في تج�شيِم عنا�شِر الرَّ لِّ والنُّ الفنِّيَّ الذي يربُط بيَنها, كما ن�شاهُد تاأثيراِت الظِّ

ِة النَّاتجِة. جاِت اللَّونيَّ من خالِل التَّدرُّ

-  ونتبّيُن عنا�شَر مختلفَة الأ�شكاِل والألواِن لت�شكيِل تكويِن طبيعٍة �شامتٍة.

= بول �صيزان : ) 1839 - 1960( فّناٌن فرن�شيٌّ اأحد اأهمِّ رواِد المدر�شِة النطباعيِة وما بعد النطباعيِة.

 , �شلة التفاح , 1893 , 65 ×80 �شم 
=

بول �شيزان 
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الأن�شطُة

بِع الخطواِت الآتيَة: امتِة اتَّ بيعِة ال�صَّ ولر�صِم مو�صوٍع من الطَّ

ُلُ ر�شَمها. 1-  اأختاُر مجموعًة مَن العنا�شِر التي اأف�شِّ

2-  اأ�شارُك مدرِّ�شي بو�شِع تكويٍن منا�شٍب.

==  ابداأْ بالتَّنفيِذ مراعيًا ما ياأتي: 

ٍد وفاتٍح. �شِم بلوٍن ممدَّ 1- اأبداأْ بالرَّ

2- افر�ِس الألواَن على اللَّوحِة بح�شِب األواِن العنا�شِر الموجودِة اأماَمَك.

3- اغ�شِل الفر�شاَة بعَد و�شِع كلِّ لوٍن على اللَّوحِة.

مختلفِة  �شطوٍح  اإلى  كِل  ال�شَّ حلِِّل   ( اأْي  وِر  والنُّ لِّ  الظِّ درجِة  ح�شَب  لونيًَّة  طبقاٍت  �شْع   -4

رجاِت(. الدَّ

بع�َس  فيعَة,  الرَّ الخطوَط  الم�شرقَة,  )الألواَن  ُن:  تت�شمَّ التي  الأخيرَة  لم�شاِتَك  �شْع   -5

التَّفا�شيِل(.

دة( بعَد جفاِف اللَّوحِة لإ�شافِة تاأثيراٍت لونيٍَّة. 6- ا�شتخدْم طريقَة التَّو�شيِح )األوان ممدَّ

ِة الفرني�س= للمحافظِة على ن�شاعِتها وعدِم  7- يمكُنَك ِطالُء اللَّوحِة بعَد جفاِفها بمادَّ

تاأك�شِدها بالهواِء.

التََّطبيُق

ر    الء العازلة ذات قوام �شّفاف ي�شاعد على حماية األوان اللَّوحة من التَّاأثُّ = الفرني�س: هو مادَّة من موادِّ الطَّ

بالعوامل الجويَّة.

يتيَِّة. ْنها بالألواِن الزَّ ==   ار�شْم طبيعًة �شامتًة ولوِّ

بيعُة  ==   ابحْث في الكتب اأو في مواقِع ال�ّشابكة اإن توافرت عن اأعماٍل فنِّيٍَّة, مو�شوُعها الطَّ

ْف اأ�شماَء اأ�شحاِبها واأ�شاليَبُهُم الفنِّيََّة. امتُة, وتعرَّ ال�شَّ
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ر�سُ الدَّ

6
ٌة لوجِه الإن�صاِن حالٌة تعبيريََّ

: الأدواُت واملوادُّ

حيحِة. وؤيِة ال�شَّ تنميُة القدرِة على اإدراِك النِّ�شِب والأبعاِد بعَد الإلماِم بقواعِد الرُّ

�شِم – قلُم ر�شا�س HB - األواُن مائيٌَّة - ُفَر�ُس األواٍن مائيٍَّة بقيا�شاٍت مختلفٍة  دفتُر الرَّ

�شغيرٌة. – مراآٌة  ٍة  مائيَّ األواٍن  اجُة  – مزَّ ماٍء  – كاأ�ُس 

الو�شائُل:

:الهدُف يُّ الفنِّ

في  �شَم  والرَّ والمائيَّ  يتيَّ  الزَّ الت�شويَر  در�س  �شورّي  فّنان  عزت:)1971-1934(  وليد  اأحمد   =

مركِز الفنوِن الت�شكيليَِّة بدم�شق.

=
بورتريه مائي من اأعمال الفنان اأحمد وليد عزت 
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=   األحُظ توزيَع الّن�صِب على الوجوِه ومكاَن كلِّ جزٍء منه.

=   األحُظُ الّتغيراِت التي طراأَْت )�صكَل الوجناِت والأنف َوالفَم والحاجَبين(.

=
درا�شات لوجوه من اأعمال ليوناردو دافن�شي 

اد�َس ع�شَر, اهتمَّ بدرا�شِة ت�شريِح  ال�شَّ القرِن  النَّه�شِة اليطالي من  ليوناردو دافن�صي: فنَّاٌن من ع�شِر   =

ناته. وهو الذي ر�شم لوحة )الجوكندا( ذات البت�شامِة الغام�شِة. ج�شِم الإن�شاِن ومعرفِة مكوِّ
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�شبِط  اإلى  تهدُف  التي  والقوانيِن  القواعِد  و�شِع  اإلى  بعيٍد  زمٍن  منُذ  الفنَّانون  �شعى  لقد   -

حوَل  را�شاِت  الدِّ من  الكثيَر  راِتِه  مذكَّ في  دافن�شي"·  "ليوناردو  َل  �شجَّ ولقد  �شِم,  الرَّ عمليَّاِت 

, واإلى جانِب مالحظِتِه  ذلك, ومنها ماَلُه عالقٌة براأ�ِس الإن�شاِن, وتعابيِر وجِهِه ب�شكٍل خا�سٍّ

تلَك  تكوُن  بحيُث  ِة,  العاديَّ الأماميَِّة  الوجِه  لو�شعيَِّة  منا�شبًة  قيا�ٍس  وحدَة  ُل  ت�شكِّ العيَن  باأنَّ 

وِل, ولحَظ اأنََُّه يطراأُ اختالٌف على  الو�شعيَُّة معادلًة لخم�ِس اأعيٍن للعر�ِس, و�شبِع اأعيٍن للطُّ

بع�ِس النِّ�شِب عنَد ظهوِر تعابيَر معيَّنٍة على الوجِه, وبيََّن اأنَّ الع�شالَت الوجهيََّة الكثيرَة هي 

ها وانب�شاِطها. الم�شوؤولُة عْن �شنِع تلَك التَّعابيِر بانقبا�شِ

ُق النَّظَر في وجوِه زمالِئنا, وفي وجوِهنا على المراآِة, ونالحُظ النِّ�شَب التي اأ�شْرنا اإليها  - ندقِّ

ِق مْن ذلَك. با�شتخداِم وحدِة العيِن للتَّحقُّ

راِت التي تطراأُ على تعابيِر الوجِه وفي اأمكنٍة مختلفٍة: )الحاجِب -  العيِن  -  نالحُظ التَّغيُّ

قِن(  نتيجًة لعمِل ع�شالٍت عديدٍة.  -  الأنِف  -  الفِم - الذَّ

-  ومن بع�ِس التَّعابيِر التي تظهُر على الوجِه: )الغ�شُب, الحزُن, الفرُح, القلُق, الخوُف ...(.

ِة ُيراعى: == ولر�صِم الوجِه في اإحدى الحالِت التَّعبيريَّ

يطرُة على تعبيٍر معيٍَّن يظهُر للوجِه على المراآِة, ومالحظُة خطوِط الختالِف عِن  1- ال�شَّ

. الو�شِع العاديِّ

�شِم بخطوٍط اأ�شا�شيٍَّة وخفيفٍة.  �شا�ِس على دفتِر الرَّ 2- ر�شُم الوجِه بقلِم الرَّ

باألواٍن  الِل  الظِّ و�شِع  اإلى  النتقاُل  ثمَّ  الفاتحِة,  اللَّوِن  بطبقاِت  المائيِّ  بالتَّلويِن  البدُء   -3

منا�شبٍة.

ِة. فافَّ ِة ال�شَّ �شِم, وطبيعِة الألواِن المائيَّ 4- المحافظُة في كلِّ الخطواِت على نظافِة الرَّ

الأن�شطُة
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ِة  المائيَّ بالألواِن  ُنُه  واألوِّ َوْجهي.اأر�شُمُه  يالئُم  تعبيٍر  عنَد  ُف  واأتوقَّ المراآِة,  في  اأنظُر    ==

المنا�شبِة.

َلْوَحتي بحلقِة بحٍث عْن فنََّاٍن اهتمَّ ب�شكٍل خا�سٍّ بر�شِم تعابيَر مختلفٍة  اأرفُق    ==

المراجَع  واأذكُر  توافرت,  اإن  ال�ّشابكة  اأو  بالكتِب  م�شتعيناً  وِر,  ال�شُّ مَع  الإن�شاِن  لوجِه 

الُمعتَمدَة في البحِث.

التََّطبيُق
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ت�صميُم ديكور ٍ م�صرحيٍّ

: الأدواُت واملوادُّ

الأن�شطُة:

يكوِر. تنميُة القدرِة على اإدراِك الُبعِد الثَّالِث والإلماِم بقواعِد ت�شميِم الدِّ

اجُة اأَلواٍن  �شِم-  قلُم َر�شا�ٍس -  ِمْمحاٌة – ِم�شـطَرٌة - ِمبراٌة -  اأَلواٌن مائّيٌة - َمزَّ دفتُر الرَّ

مائّيٍة - ُفَر�ٌس ذاُت مقا�شاٍت ُمختلفٍة.

الو�شائُل:

:الهدُف يُّ الفنِّ

ِة جوانَب وزوايا  -  لوحاٌت تمثُِّل :  عٍة من عدَّ - �شوٌر )لديكوِر( م�شرٍح لم�شرحيَّاٍت متنوِّ

) الم�شقَط والواجهاِت والمنظوَر ( )لديكوِر( م�شرٍح.

ر�سُ الدَّ

7

نموذج لديكور م�شرحي
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يكوِر( الم�صرحيِّ : - من اأهداِف ت�صميِم )الدِّ

ُف بزماِن ومكاِن  م�شاعدُة الم�شاهدين على فهِم العمِل الم�شرحيِّ ب�شرّياً, فنّياً وتعبيرّياً, ويعرِّ

الم�شرحيَّة.

ٍة يجُب مراعاُة ما ياأتي: - عنَد قيامي بت�صميِم )ديكوٍر( لم�صرحيَّ

1- درا�شُة الم�شرحيَِّة بتحليِل متطلَّباِتها المتعلِّقِة بالمناظِر مَع الأخِذ بالعتباِر عدَد وحجَم 

يكوِر التي نحتاُجها. واأنواَع اأجزاِء الدِّ

ريقِة لترتيِب هذه الأجزاِء مع خلفيٍة منا�شبٍة للت�شميِم والم�شرحيِة. 2- درا�شُة الطَّ

3- اإعداُد ر�شوٍم بيانيٍَّة ب�شيطٍة للبدِء بالعمِل.

نِة لديكوِر الم�شرحيِِّة. 4- ت�شميُم الأ�شكاِل الهند�شيَِّة المكوِّ

5-  التَّلويُن بالألواِن المنا�شبِة.

نموذج لديكور م�شرحي



32

ابقَة في  ال�شَّ الخطواِت  اأو قراأُْتها, متَّبعاً  لم�شرحيٍَّة ح�شْرُتها  ُم ديكوراً م�شرحّياً  اأ�شمِّ   ==

ت�شميِم ديكوٍر لم�شرحيٍَّة.

اإْن   ( فِّ  ال�شَّ ُزَمالئي في  بالّتعاون مع  ماٍت  اإلى مج�شَّ �شوماِت  الرُّ ُل هذه  اأُحوِّ   ==

اأمكَن ذلك (.

التََّطبيُق

ماكيت لديكور م�شرحي
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8
ر�سُ الدَّ

ٍة ٍة مدر�صيَّ ٍة ت�صكيليَّ يَّ ت�صميُم مجلَّة فنِّ

: الأدواُت واملوادُّ

. تنميُة قدرِة المتعلِِّم على التَّ�شميِم والإخراِج الفنِّيِّ

ٌة – اأقالُم  ورُق ر�شٍم - قلُم ر�شا�ٍس – ِممحاٌة – ِمبراٌة – ِم�شطرٌة – ِمق�سٌّ –  األواٌن مائيَّ

وؤو�ِس – جهاُز حا�شٍب. )فلوما�شتر( مختلفُة الألواِن والرُّ

الو�شائُل:

:الهدُف يُّ الفنِّ

-  �شرائُح �شوٍر ل�شفحاِت مجلٍَّة فنِّيٍَّة ت�شكيليَّةٍ. 

المو�شوعاِت  عناوين  لكتابــــــــــــــــِة  الم�شتــــــخدمِة  الخطوِط  لنمــــاذِج  �شــــــــوٍر  عر�ُس    -

والأبواِب.

غالف مجلة الحياة الت�شكيلية
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الأن�شطُة:

ٍب - نطالُع اإ�شافًة اإلى  ِت ب�شكٍل اأو باآخَر, ونحُن - الطالَّ حَف والمجالَّ - معظُمنا يطالُع ال�شُّ

ٍة, و  يٍة تربويَّ ِة �شفحاٍت, لما لها من اأهمِّ َة بنا الموؤلَّفَة من عدَّ ذلك المجلَََّة المدر�شيََّة الخا�شَّ

ُب باإ�شدارها تحريراً واإخراجاًً,  الَّ ُذ داخَل المدر�شِة, و يقوُم الطُّ من حيُث اأنَّها ن�شاٌط حرٌّ ُينفَّ

الَب  ُن العديَد من الأبواِب والمو�شوعاِت التي تهمُّ الطَّ ُه اإلى مجتمِع المدر�شِة, وتت�شمَّ وُتوجَّ

في البيئِة المدر�شيَّة.
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المنا�شِب  الفنِّيِّ  بالخطِّ  المو�شوعاِت  وعناويِن  المو�شوعاِت  يَة  اأهمِّ نجُد  وِر  ال�شُّ ِل  تاأمُّ ِمْن   -

�شوماِت التي تجذُب القارَئ والإخراِج الفنِّيِّ  حِة والمعبِّرِة عِن المو�شوِع والرُّ وِر المو�شِّ وال�شُّ

المنا�شِب.

بُع الخطواِت الآتية: ّيٍة ت�صكيلّيٍة نتَّ - ولت�صميِم مجلٍَّة فنِّ

َة. ُق الفائدَة المرجوَّ ِة التَّ�شكيليَِّة بما يحقِّ 1- اختياُر موادِّ ومو�شوعاِت المجلَِّة الفنِّيَّ

ُنها المجلَُّة. 2- تحديُد الأبواِب وعناويِن المو�شوعاِت التي تت�شمَّ

عِة. 3- اختياُر المو�شوعاِت المنا�شبِة والمتنوِّ

�شوِم والخطِّ المنا�شِب لمو�شوعاِت المجلَِّة. 4- تحديُد الرُّ

5- كتابُة العناويِن والموادِّ بخطٍّ فنِّيٍّ منا�شٍب لإخراِج المجلَِّة. 

. �شوِم �شمَن المجلَِّة َوْفَق اأ�ش�ِس الإخراِج ال�شحفيِّ 6- توزيُع المو�شوعاِت والرُّ

7- ت�شميُم الغالِف وتلويَنُه بالألواِن المنا�شبِة.

8- ا�شتخداُم الحا�شِب في تنفيِذ المجلَِّة اإذا اأمكن.

ٍة  َم مجلًَّة مدر�شيًَّة, بحيُث تقوُم كلُّ مجموعٍة بمهمَّ ==  ا�شتناداً اإلى ما �شبَق ن�شتطيُع اأْن ن�شمِّ

ٍة,  لت�شميِم مجلٍَّة مدر�شيَّ ابقِة  ال�شَّ الخطواِت  وتنفيِذها مَع مراعاِة  المجلَِّة  لت�شميِم  دٍة  محدَّ

واإمكانيَِّة اختياِر مو�شوعاٍت فنِّيٍَّة ت�شكيليٍَّة تغني ثقافَتنا الفنِّيََّة.

التََّطبيُق
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ِمَن الأَ�صاِطيِر الَقديَمِة

: الأدواُت واملوادُّ

بِط بيَن الخياِل والواقِع. قدرُة المتعلِِّم على اإنتاِج اأعماٍل فنِّيٍَّة من خالِل الرَّ

اجة األواٍن زيتيٍَّة - ُفَر�ُس األواٍن زيتيٍَّة ذاُت مقا�شاٍت  �شٌة - مزَّ األواٌن زيتيٌَّة - لوحُة قما�ٍس موؤ�شَّ

اجُة اأَلواٍن - )تربنتين( - قما�ٌس لتنظيِف الُفر�ِس - قلُم َر�شا�ٍس. ُمختلفٍة - َمزَّ

:الهدُف يُّ الفنِّ

ر�سُ الدَّ

9

اأعماله الفنِّيَّة التي تدلُّ على قدرة  –  1516(  بقي القليُل من  جيروم بو�س : فنَّاٌن فلمنكيٌّ )1450   =

التاأثيِر من  اأعمالِه ليعطي من خاللها مزيداً من  ا�شتغلَّ الأجواَء الأ�شطوريَّة في  �شم حيث  الرَّ خارقة في 

مثل: )لوحة الحكم الأخير ومعجزة القدي�س اأنطوان(.

جيروم بو�س:

 معجزة القدي�س اأنطوان

- لوحُة »جيروم بو�س«:=  �َشـــعى في 

اأعماِلِه اإلى التَّعبيِر  عن عالٍم �شحريٍّ 

وقـــد جنَح نحَو التَّحويِر للمخلوقاِت 

ذعِة كما في  لخدمِة مو�شوعاِتِه الالَّ

ي�س اأنطوان «. لوحِتِه  »معجزة القدِّ

الو�شائُل:
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الأن�شطُة:

وللحياِة  والوجوِد  للكوِن  تف�شيٍر  عن  البحَث  القدِم  منُذ  الإن�شاِن  محاولُة  هي  الأ�شطورُة   -

ماِن والمكاِن والنَّا�ِس,  ِع الزَّ عِت الأ�شاطيُر بتنوُّ ِر والحروِب والكوارِث, و تنوَّ وللموِت والخيِر وال�شَّ

رِّ الخارقين, ومنها اأ�شاطيُر محلِّيٌة اأو  واعتمَدْت على �شرٍد لحوادَث خارقٍة واأبطاِل الخيِر وال�شَّ

 ,) الفرعونيَّة   ( ِة  الم�شريَّ واأوزوري�َس  حور�َس  �شراِع  ِة,  افديَّ الرَّ )جلجام�س  كملحمِة  عالميٌَّة 

اأ�شاطيُر هرقَل واآخيَل اليونانيَِّة(.

- وللبدِء بالعمِل اأُراعي الخطواِت الآتيَة:

1- اأبحُث في مراجَع مختلفٍة ) كتب, �شابكة... ( عن اأ�شطورٍة اأرغُب في ت�شويِرها اأو ال�شتفادِة 

مْن عنا�شِرها في ِفْكَرتي التي اأريُد التَّعبيَر عنها في اللَّوحِة.

ُن معلوماٍت و�شوراً. 2- اأكتُب لمحًة عِن الأ�شطورِة مَع المدرِّ�ِس, تت�شمَّ

3- اأختاُر م�شهداً مَن الأ�شطورِة التي �شاأ�شتفيُد منها في ر�شمي.

في  للعنا�شِر  المنا�شَب  التَّكويَن  مراعياً  يتيَِّة  الزَّ بالألواِن  ُنُه  واألوُّ المو�شوِع  بر�شِم  اأبداأُ   -4

اللَّوحِة.

يتيَِّة. ُنها بالألواِن الزَّ ٍة اأو عالميٍَّة واألوِّ == اأختاُر م�شهداً من م�شاهِد اأ�شطورٍة محليَّ

ـــوِر المنا�شـــبِة,  ُث فيها عِن الأ�شـــطورِة مرفقًة بال�شُّ ٍة اأتحدَّ == اأرفُق لوحتي بحلقِة بحٍث فنِّيَّ

مَع الإ�شارِة اإلى المراجِع المعتمدِة في البحِث.

التََّطبيُق
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ر�سُ الدَّ

10

العربيِّ يٌّ بالخط ِّ تكويٌن فنِّ

: الأدواُت واملوادُّ

. اكت�شاُب الُمتعلِِّم مهارًة في فنِّ الخطِّ

ٌة اأو األواُن  ٌة اأو �شينيَّ �شِم - قلُم َر�شا�ٍس - م�شطرٌة - قلُم تحبيٍر - ) األواٌن مائيَّ دفتُر الرَّ

غوا�س ( - ُفَر�ُس األواٍنٍ مائيٍِّة ذاُت مقا�شاٍت ُمختلفٍة.

الو�شائُل:

:الهدُف يُّ الفنِّ

�شوٌر لأنواٍع مختلفٍة من الخطوِط قديمٍة وحديثٍة ) كوفي - ثلث - رقعة - ديوانّي - 

ن�شخّي ... ( اإ�شافًة لعر�ِس المزيِد من الأمثلِة والتََّطبيقاِت.

الأن�شطُة:

-  في القرِن التَّا�شِع الميالديِّ و�شَل الخطُّ العربيُّ اإلى جودِتِه الكتابيَِّة والجماليَِّة المتكاملِة, 

 . َعِت القواعُد الأ�شا�شيَُّة لكلِّ نوٍع من اأنواِع الخطِّ العربيِّ حيُث ُو�شِ

ُل هند�شيٌّ و�شبُه هند�شيٍّ  -  وب�شكٍل عامٍّ يمكُن القوُل: اإنَّ هناك مظهَريِن للكتابِة العربيَِّة : الأوَّ

ِل جاَءْت خطوُط الكوفيِّ والنَّ�شخيِّ  وُيدعى )المزوي( والثَّاني ليٌِّن وُيدعى )المقور( ومَن الأوَّ

. يوانيِّ والفار�شيِّ لِث والدِّ والّرقعيِّ ومَن الثَّاني جاَءْت خطوُط الثُّ

دٌة لكتابِة تلك الخطوِط, ومنها ا�شتخداُم النُّقطِة للقيا�ِس, كما  -  وقد ا�شُتخِدَمْت قواعُد متعدِّ

ٌة ب�شكٍل معيٍَّن لإنجاِز تلك الخطوِط. ا�شُتخدَمْت اأقالٌم مبريَّ
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عٍة  باأ�شاليَب متنوِّ العربيَّ  الفنَّانون الخطَّ  ا�شتخدَم  الع�شِر الحديِث  - وفي 

وكثيرٍة, فمنهْم َمْن حافَظ على القواعِد القديمِة في الكتابِة؛ ولكنَُّه قاَم 

ياِت الإتقاِن والتَّ�شابِه ب�شكٍل ُمْبِهٍر, ومنهْم َمِن ا�شتخدَم الكلماِت  بتحدِّ

مَن  قريبٍة  )ت�شكيليَّة(  فنِّيٍَّة  لوحٍة  لت�شميِم  اأحياناً  الحروَف  اأو 

�شِم والتَّ�شويِر )التَّجريديَّة مثاًل(.  التِّجاهاِت الحديثِة في الرَّ

تكوين فني 

با�شتخدام الخط 

العربي

-  اأ�شبْحنا نجُد بع�َس اللَّوحاِت الفنِّيَِّة تكتفي بتناوِل بع�س الأحرِف في تكويناِتها 

ٌد. الفنِّيَِّة دوَن اأْن يكوَن لها معنًى محدَّ



40

واألواٍن مختلفٍة, بما فيها  اأقالٍم وفر�ٍس  الفنَّاُن تقنيَّاٍت كثيرًة من  اُط  الخطَّ ا�شتخدَم  -  لقد 

يتيَُّة لإخراِج اأعماِلِه الفنِّيَِّة. الألواُن الزَّ

=
من اأعمال الفنان محمود حماد 

, در�َس الفنَّ  في روما, ر�شَم باأ�شلوٍب واقعيٍّ ثمَّ انتقَل اإلى اأ�شلوِب  = محمود حماد : فنَّاٌن ت�شكيليٌّ �شوريٌّ

التَّجريِد الحروفي حيُث َتبّنى عنا�شَر الكتابِة الإيقاَع والَجْر�َس اللَونيَّ للوحِة .

اأو  ِع الكبيِر في الخطوِط العربيَِّة وا�شتخداماِتها في الكتابِة  الِعَك على التَّنوُّ بعَد اطِّ  ==

الزَّخرفِة والتَّزييِن اأو في توظيِفها لتقديِم لوحٍة فنِّيٍَّة ت�شكيليٍَّة.

ُق توازناً ب�شرّياً بيَن  ْم عماًل فنِّيَّاً مبتكراً يعتمُد على خطٍّ عربيٍّ اأو اأكثَر, بحيُث يحقِّ == �شمِّ

حجِم الخطوِط واأ�شكاِلها والخلفيِِّة لتلَك الخطوِط, مَع ا�شتخداِم الألواِن والأدواِت المنا�شبِة 

لإخراِج تلك الأعماِل.

التََّطبيُق
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11
ر�سُ الدَّ

ت�صميُم زخرفٍة متنّوعٍة )بالحا�صوب(

: الأدواُت واملوادُّ

. تنميُة القدرِة على ا�شتخداِم الحا�شِب في التَّ�شميِم الزخرفيِّ

�شِم –  َقلُم ر�شا�ٍس – اأدواٌت هند�شيٌَّة. دفتُر الرَّ

الو�شائُل:

:الهدُف يُّ الفنِّ

عٌة. - جهاُز حا�شوب – ما�شٌح �شوئيٌّ – لوحاٌت زخرفيٌَّة متنوِّ

الأن�شطُة:
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ا  ممَّ واللَّونيَِّة,  كليَِّة  ال�شَّ ِة  الجماليَّ بالعنا�شِر  بغناُه  يمتاُز  رحٌب  فنِّيٌّ  مجاٌل  هي  الزَّخرفُة   -

خرفيََّة تزيُِّن الأبنيَة  جعَل الغايَة الأ�شا�شيََّة للزَّخرفِة هي التَّزييُن. حيُث ن�شاهُد اللَّوحاِت الزُّ

والحاجاِت النَّفعيََّة المختلفَة.

والهند�شيََّة  النباتيََّة  الزَّخرفَة  ن�شاهُد  حيُث  لها,  المكونِة  للعنا�شِر  وفقاً  الزَّخرفِة  وتتنّوُع   -

والحيوانيََّة.

زخرفة هند�شية
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خارِف المختلطِة  , اإ�شافًة اإلى الزَّ -  كما اأنَّ هناَك زخارَف حروفيًَّة تعتمُد على الخطِّ العربيِّ

عًة. ُن عنا�شَر متنوِّ التي تت�شمَّ

خرفيُّ من مثِل:)التَّكراِر – التَّبادِل –  -  ونالحُظ اأنَّ هناك اأُ�ُش�شاً يعتمُد عليها التَّ�شميُم الزُّ

ها. خارِف جميِعها اأو بع�شِ التََّناظِر – التَّقابِل ...( نراها ماثلًة في اأنواِع الزَّ

الِع على نماذَج  -  وبعَد انت�شاِر الحا�شوِب وال�ّشابكِة اأ�شبَح بمقدوِرنا ا�شتخداُم التِّقنيَّاِت الحديثِة لالطِّ

خرفيَِّة وتلويِنها وحفِظها اأو طباعِتها  زخرفيٍَّة كثيرٍة, والإفادِة من الحا�شوِب في تنفيِذ ت�شاميِمنا الزُّ

.. اأو حتَّى ن�شِرها على ال�ّشابكِة اإن توافرت. 

وذلك وفقًا للخطواِت الآتيِة: 

ر�شُم وحدٍة زخرفيٍَّة موؤلَّفٍة من عنا�شَر نباتيٍَّة وهند�شيٍَّة.  -1

فتح البرنامِج المنا�شِب.  -2

. وئيِّ نقُل التَّ�شميِم اإلى البرنامِج بوا�شطِة الما�شِح ال�شَّ  -3

تكراُر التَّ�شميِم للح�شوِل على لوحٍة زخرفيٍَّة بطريقِة النَّ�شِخ.  -4

تلويُن التَّ�شميِم من قائمِة الألواِن الموجودِة في �شريِط الأدواِت.  -5

زخرفة حيوانيةزخرفة نباتية
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 , خ�شيِّ ي ال�شَّ ابقَة لأح�شَل على لوحٍة زخرفيٍَّة, واأحفُظها في ملفِّ ُذ الخطواِت ال�شَّ اأُنفِّ  ==

ي. واأن�شُخها بم�شاعدِة مدرِّ�ِشي اإلى المجلِد الخا�سِّ ل�شفِّ

ين  المخت�شِّ الفنَّانين  اأحِد  عن  اللكترونيَِّة  المواقِع  اأو  والمراجِع  الكتِب  في  اأبحُث   ==

بالزَّخرفِة العربيَِّة, واأحفُظ تعريفاً به ونماذَج من اأعماِلِه في وحدِة الّتخزيِن. 

التََّطبيُق
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�صكيُل ج�صيُم والتَّ حُت والتَّ النَّ

الَوحدُة الثانيُة
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ر�سُ الدَّ

1

ٍة َوْجٌه اإن�صاِنيٌّ بحالٍة تعبيريَّ

: الأدواُت واملوادُّ

حيحَة للَوْجِه.  ٍة مراعياً النِّ�شَب ال�شَّ ٍم لوجِه اإن�شاٍن بحالٍة تعبيريَّ تنفيُذ ت�شكيٍل مج�شَّ

ٌة  -  اأداُة تفريٍغ  -  كركا�س   ٍة  -  مجحاٌف  -  م�شطرٌة معدنيَّ يٌن غيُر حادَّ �شل�شاٌل  -  �شكِّ

-  اأ�شالٌك معدنيٌَّة. )اإذا توافرت(.

الو�شائُل:

:الهدُف يُّ الفنِّ

ُموا اأعماًل َنحتيٍَّة لوجوه. �شوُر اأَعماٍل لفنَّانيَن َقدَّ

الأن�شطُة:

ٍة  َم بها؛ ليعبَِّر بها عن حالٍت نف�شيَّ اأْن يتحكَّ القادرِة على  الع�شالِت  مَن  الوجُه عدداً  يمتلُك 

حِك,  )ال�شَّ لالإن�شاِن  ِة  التَّعبيريَّ الحالِت  ر�شِم  على  بقدرِتها  الع�شالُت  هذِه  وتتَّ�شُم  مختلفٍة, 

راِخ, الغ�شِب, ال�شمئزاِز(. ِل, ال�شُّ البكاِء, التَّاأمُّ

ِل الأعماَل ولحِظ:   تاأمَّ

َة التي اأظهَرها النَّحاُت في تمثاِلِه. = الحالَة التَّعبيريَّ

اأ�ِس. = اأق�شاَم الرَّ
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راأ�س تمثال �شياد �شاب مع �شدفة لجان كاربو

راأ�س تمثال دافيد لمايكل اأنجلو
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بُع الخطواِت الآتيَة: ل�صاِل نتَّ ِة ال�صَّ - للتَّعبيِر عن اإحدى الحالِت بمادَّ

مًة بالكركا�س. كِل مدعَّ ُة ال�شَّ اأ�ِس والتي هي كتلٌة بي�شويَّ ُل كتلَة الرَّ 1-   ن�شكِّ

اأ�ِس: ُد من خالِلها ن�شَب الرَّ 2-  نبداأُ بتق�شيِم الوجِه بخطوٍط خفيفٍة ُنحدِّ

عِر (. ِع ال�شَّ اأ�ِس ) مكاِن تو�شُّ قبِة الرَّ

= الجبهِة.

= طوِل الأنِف.

قِن.  = من الأنِف اإلى اأ�شفِل الذَّ

َة التي نرغُب فيها. 3-  نختاُر الحالَة التَّعبيريَّ

ل�شاِل في الأماكِن العميقِة. طَة لإزالِة ال�شَّ 4-  ن�شتخدُم الأداَة المب�شَّ

الِع على التَّفا�شيِل.  5- نطلُب مــــــــــــــن اأحـــــــــــــــــــــــِد اأ�شدقاِئنا التَّعبيَر عـــــــــــــــن هذه الحالِة لالطِّ

ذَة. 6- نناق�ُس الأعماَل المنفَّ

حيحَة. ٍة مراعياً النِّ�شَب ال�شَّ ل�شاِل لوجِه اإن�شاٍن بحالِة تعبيريَّ ماً من ال�شَّ ُذ ُمج�شَّ == اأُنفِّ

ٍة لوجِه  وا بت�شويِر حالٍت تعبيريَّ اتيَن اهتمُّ == اأبحُث في مراجَع مختلفٍة عن اأعماٍل لنحَّ

الِع على اأعماِلهم.  الإن�شاِن لالطِّ

التََّطبيُق
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2
ر�سُ الدَّ

ٍة يٌّ بحجوٍم هند�صيَّ تكويٌن فنِّ

: الأدواُت واملوادُّ

تنميُة القدرِة على التَّحليِل والتَّركيِب والبناِء.

ل�شاِل – ورُق ر�شٍم – �شل�شاٍل. اأدواُت النَّحِت على ال�شَّ

الو�شائُل:

:الهدُف يُّ الفنِّ

لتكويناٍت  (, �شوٌر  اأ�شكاٌل مختلفٌة من حجوٍم هند�شيَّة من خاماٍت مختلفٍة )متوافرة 

فنِّيٍَّة بحجوٍم هند�شيٍَّة.

الأن�شطُة:

عمل نحتي متحرك للفنان  األك�شاندر كالدر
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نٌة من حجوٍم هند�شـيٍَّة مختلفٍة وهي:  وِر األحُظ اأنَّ التَّكويناِت الفنِّّيَة مكوَّ ِل ال�شُّ -   وبتاأمُّ

ُب - متوازي الم�شتطيالِت  ... الخ (. ) المخروُط - الهرُم - الأ�شطوانُة - المكعَّ

ُق مجموعًة مَن المبادئ هي: - وهذه التَّكويناُت ُتحقِّ

ِتها. 1- الوحدُة: ترابُط الأجزاِء المختلفِة للتَّكويِن وعدُم ت�شتُّ

2- التَّوازُن: تنا�شُب اأو ت�شاوي اأجزاِء التَّكويِن.

. 3- الإيقاُع: تنظيٌم للفوا�شِل الموجودِة بيَن وحداِت العمِل الفنِّيِّ

جاك ليب�شيتز ,عازف الغيتار , 1918 بابلو بيكا�شو , زجاجة و�شحيفة, 1914, 14 × 21 × 9  �شم
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والعمِق  الف�شاِء  في  التَّكويُن  ي�شغُلُه  الذي  الحيُِّز  هو   : الفراغيُّ والعمُق  الف�صاُء   -4

. الفراغيِّ

ُة: هي النُّقطُة الأكثُر لفتاً للنَّظِر في التَّكويِن. قطُة المحوريَّ يادُة والنُّ 5- ال�صِّ

بُع الخطواِت الآتيَة: ٍة اأتَّ يٍّ بحجوٍم هند�صيَّ عنَد ِقيامي بتكويٍن فنِّ

1- ت�شميُم التَّكوين بالحجوِم الهند�شيَِّة على ورٍق مقوَّى بمراعاِة المبادِئ التي ي�شتنُد اإليها 

التَّكويُن.

2- اختياُر الحجوِم الهند�شيَِّة المنا�شبِة للتَّكويِن.

حيحَة للحجوِم وحركِتها   بالفراِغ.  ل�شاِل مراعياً النِّ�شَب ال�شَّ 3- تنفيُذ التَّكويِن بال�شَّ

حيحَة  ال�شَّ النِّ�شَب  مراعياً  ل�شاِل  بال�شَّ ُذُه  واأنفِّ هند�شيٍَّة  بحجوٍم  فنِّيَّاً  تكويناً  ُم  اأ�شمِّ  ==

للحجوِم وحركِتها بالفراِغ, مطبِّقاً المبادَئ التي ي�شتنُد اإليها التَّكويُن.

التََّطبيُق
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ر�سُ الدَّ

3
ُوجوٌه )كرنفاليٌَّة(

: الأدواُت واملوادُّ

غر�ُس روِح البتكاِر والإبداِع من خالِل ا�شتخداِم تقنياٍت مختلفٍة.

- وعاٌء بال�شتيكيٌّ مَع ماٍء )ن�شُفُه مملوٌء( - غراٌء  ُمقوَّى  بي�ٍس  ورُق جرائَد - طبُق 

الملحقِة(  )المواِد  بع�ُس   - َكتَّاٍن  زيُت   - �شل�شاٌل   - )جراب(  قما�ٍس  كي�ُس   - اأبي�ُس 

الم�شـــــــــــتعمِل,   باللَّوِن  ٍة  خا�شَّ ُفر�ٍس  و  زيتيٍَّة  اأو  غوا�ٍس  واألوان   , ال�شطناعيِّ  عِر  كال�شَّ

ا�شبيداج. )اإذا توافرت(.

الو�شائُل:

:الهدُف يُّ الفنِّ

كرنفاليٍّ  قر�ٌس مدمٌج لحتفاٍل  عٍة,  متنوِّ لحتفالٍت  ُت�شتخَدُم  ٍة  كرنفاليَّ لوجوٍه  �شوٌر 

بارٍز ُت�شتخدُم فيه اأقنعٌة كرنفاليٌَّة.

الأن�شطُة:

على  لي�شفَي  كثيرٍة  باأ�شكاٍل  اأقنعًة  ِة  الجماعيَّ احتفالِتِه  في  الِقَدِم  منُذ  الإن�شاُن  ا�شتعمَل   -

احتفالِتِه المزيَد من البهجِة والمرِح. وقد تفاوَتْت طرُق �شنِعِه, وحجُم ا�شتعماِلِه من �َشعٍب 

لآخَر.

عوِب على و�شِع الأ�شباِغ على وجِه الإن�شاِن ب�شكٍل مبا�شٍر, لكنَّ �شعوباً اأخرى  - وقد اعتمَدْت بع�ُس ال�شُّ

الموادَّ  وا�شتخَدموا  ي�شتعملوَنها,  التي  الب�شِر  لوجوِه  مغايرٍة  وجوٍه  ل�شنِع  رِق  الطُّ مَن  الكثيَر  ابتكَرِت 

المتوافرَة في البيئِة لإنجاِز اأقنعٍة غريبٍة ومده�شٍة.
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باِع  باتِّ الورِق  عجينِة  بو�صاطِة  للقناِع  بنا  خا�سٍّ  ت�صميٍم  على  نح�صَل  اأْن  ويمكُننا 

الخطواِت الآتيِة:

ى( اإلى قطٍع �شغيرٍة, ثمَّ ُتنَقُع في  1- يجري تفتيُت بع�ِس الجرائِد )اأو �شحِن البي�ِس المقوَّ

الماِء فترًة كافيًة.

�شغِر  اأو  كبِر  على  التَّركيُز  فيه  يتمُّ  لقناٍع  ٌم  مج�شَّ ال�شتيريوبور  اأو  ل�شاِل  ال�شَّ مَن  ُل  ُي�شكَّ  -2

ناِتِه : )الأنف, الفم ...(. مكوِّ

�شور لحتفالت كرنفالية ونماذج لأقنعة كرنفالية
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3- يجري فرُك الأوراِق المنقوعِة )التي فقَدْت تما�شَكها( باليدين لإ�شعاِف مقاومِتها اأكثَر, 

بعَد ذلك ُتو�َشُع في كي�ٍس قما�شيٍّ )اأو جراٍب وُتع�شُر جيِّداً(.

نِة( من غراٍء اأبي�َس م�شافاً لُه الماُء بن�شبِة 5/2  4- ن�شُع كتلَة الأوراِق مَع بقيَِّة )الخلطِة المكوَّ

ل�شاِل بن�شبة 10/1 وقليٍل من ال�شبيداج. بالإ�شافِة اإلى قليٍل من زيِت الكتَّان, وقليٍل من ال�شَّ

التَّ�شكيِل  مَن  ُن  تمكِّ طيِّعٍة  ورقيٍَّة  عجينٍة  على  نح�شَل  حتَّى  جيٍِّد  ب�شكٍل  المزيَج  ندلُك   -5

بوا�شطِتها.

ل�شاليِّ  بالعجينِة ب�شماكِة 3مم تقريباً, وُتترُك حتَّى تجفَّ  ِم القناِع ال�شَّ 6- يجري تلبي�ُس مج�شَّ

ِم. ل�شاليِّ المج�شَّ )يمكُن ا�شتخداُم ُمجّفِف ال�ّشعِر لذلك(, وعنَد جفاِفِه ُيف�َشُل عِن الوجِه ال�شَّ

 , طوِح  7- تو�َشُع على الوجِه طبقٌة رقيقٌة من ال�شبيداج الممزوِج بالغراِء ل�شدِّ وت�شويِة ال�شُّ

وُيترُك حتَّى يجفَّ اأي�شاً.

يتيَِّة, وو�شِع التَّاأثيراِت المالئمِة. 8- مرحلُة التَّلويِن با�شتخداِم األواِن الغوا�ِس اأو الألواِن الزَّ

 . عِر ال�شطناعيِّ له لإعطاِء الوجِه المزيَد من التَّاأثيِر والغنى التَّ�شكيليِّ 9- ل�شُق ال�شَّ

ابقِة )اأختاُر  ذُه َوْفَق الخطواِت والمراحِل ال�شَّ ُم قناعاً كرنفالّياً, ثمَّ اأنفِّ == اأُ�شمِّ

الموادَّ المتوافرَة (.

التََّطبيُق
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4
ر�سُ الدَّ

ٌب تذكاِريٌّ ُن�صْ

: الأدواُت واملوادُّ

ِم. تنميُة مهارِة التَّ�شكيِل المج�شَّ

ل�شاِل. ٌة – اأدواُت نحِت ال�شّ ورُق ر�شٍم – قلُم ر�شا�ٍس – �شل�شاٌل – قاعدٌة خ�شبيَّ

الو�شائُل:

:الهدُف يُّ الفنِّ

�شوٌر لُن�َشٍب تذكاريٍَّة محليٍَّة وعالميٍَّة.

الأن�شطُة:

ٍة, فهي ُتخلُِّد المنا�شباِت والأحداَث  يًة كبيرًة من جوانَب عدَّ ُة اأهمِّ -  تكت�شُب الُن�شُب التَّذكاريَّ

خ�شيَّاِت  َة التي �شهَدها الوطُن, وتعبُِّر عن تقديِر واحتراِم اأبناِء هذا الوطِن لل�شَّ التَّاريخيََّة الهامَّ

ًة  خ�شيَّاُت اعتباريَّ ِة التي كاَن لها دوٌر بارٌز في �شنِع تاريِخهم واأمجاِدهم, وقد تكوُن هذه ال�شَّ الهامَّ

ٍة(,  وتعبيريَّ ٍة  رمزيَّ اأو  ٍة  )واقعيَّ مختلفٍة  باأ�شاليَب  َذ  ُتنفَّ اأْن  يمكُن  النُّ�شَب  اأنِّ  كما  دًة,  محدَّ اأو 

ِم  يٌة فّنيَّة متميِّزٌة باعتباِرها اأحَد مظاهِر النَّحِت والتَّ�شكيِل المج�شَّ ِة اأي�شاً اأهمِّ وللنُّ�شِب التَّذكاريَّ

وارَع والأماكَن الف�شيحَة. احاِت وال�شَّ ُل عن�شراً جماليَّا,ً واإبداعيَّاً متميِّزاً, يزيُِّن ال�شَّ الذي ي�شكِّ

والإ�شمنُت  والج�سُّ  والمعادُن  بيعيُّ  الطَّ )الحجُر  منها:  دٍة  متعدِّ خاماٍت  من  ُب  النُّ�شْ ُذ  وُينفَّ

ناعيُّ وغيُرها من الموادِّ(. والحجُر ال�شِّ
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َب الجنديِّ المجهوِل الموجـوِد علـــــــــى جبِل قا�شـيوَن في مدينِة دم�شـَق. ورُة ُن�شْ = ُتمثُِّل هذه ال�شُ

وهو مــن ت�شميِم الفنَّاَنيِن عبده قا�شم ك�شحوت ومحمود حماد.
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تذكارّياً  باً  ُن�شْ ورُة  ال�شُ هذه  وتمثُِّل   =

جاك  للنَّحاِت  الأر�ِس  علـــــــــــــى  ــــــــالِم  لل�شَّ

في  وهو موجوٌد   )1969  - ليب�شيتز )1966 

مدينِة لو�س اأنجلو�س في الوليات المّتحدة 

الأمريكّية.

هيِد  ال�شَّ َب  ُن�شْ ورُة  ال�شُ هذه  وتمثُِّل   =

يو�شَف العظمِة الموجوَد في �شاحِة يو�شَف 

العظمِة في دم�شَق.

للنَّحات : يا�شر الكردي.
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ُب. 1-  اختياُر الفكرِة التي ُيعبُِّر عنها النُّ�شْ

2-  ر�شُم التَّ�شميِم على الورِق.

ل�شاِل وتهيئُتُه لي�شبَح قواُمُه عجيناً. 3- تح�شيُر ال�شَّ

ِب وبالقيا�ِس المنا�شِب. 4- تجهيُز قطعٍة خ�شبيٍَّة كقاعدٍة للنُّ�شْ

في  التَّوازِن  تحقيِق  ل�شرورِة  النتباِه  مَع  للتَّ�شميِم  ئي�شِة  الرَّ الكتِل  ت�شكيُل   -5

. التَّكويِن النَّحتيِّ

َب مظهراً جمالّياً. 6- درا�شُة توزيِع الكتلِة وحركِتها �شمَن الفراِغ بحيُث ُتك�ِشُب النُّ�شْ

. ِب �شكلَُه النِّهائيَّ طوِح لإعطاِء النُّ�شْ 7- تحديُد التَّفا�شيِل وت�شذيُب ال�شُّ

8- تنظيُف مكاِن العمِل والأدواِت بعَد اإنجاِز المو�شوِع.

جماَل  قاً  ُمحقِّ ابقَة,  ال�شَّ الخطواِت  متَِّبعاً  ٍر  ب�شكٍل م�شغَّ ُذُه  واأنفِّ تذكارّياً,  باً  ُن�شْ ُم  اأُ�شمِّ  ==

َة التَّنفيِذ في عمِلك.  التَّ�شميِم ودقَّ

ا  اأكثَر �صهولًة ممَّ ٍر با�صتخداِم خاماٍت  ِب التَّذكاريِّ ب�صكٍل ُم�صغَّ �صْ ويمكُن تنفيُذ النُّ

ل�صاِل وغيِرِه ح�صَب الخطواِت الآتية: �صبَق كال�صَّ

التََّطبيُق
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ُة الأعماُل والأ�صَغاُل اليَدويَّ

الَوحدُة الثّالثُة
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ر�سُ الدَّ

1
ٍة )بخاماٍت بيئيٍَّة( يَّ   تكويُن لوحاٍت فنِّ

الأدواُت واخلاماُت:

القدرُة على توظيِف خاماِت البيئِة في �شنِع اأعماٍل فنِّيٍَّة.

الِب  ٌة ل�شقٌة – خاماٌت طبيعيٌَّة متواِفرٌة في بيئِة الطَّ ى – قلُم َر�شا�ٍس - مادَّ ورٌق مقوَّ

مل – الح�شى – العيدان مختلفِة الثَّخانِة والنَّوِع ( �شيقاُن  دِف – الرَّ من مثِل : )ال�شَّ

ٌة. القمِح – اأوراٌق نباتيٌَّة متينُة القواِم ) �شرو – �شنوبر – بلوط ( - ثماٌر واأزهاٌر جافَّ

الو�شائُل:

:الهدُف يُّ الفنِّ

ذٌة بخاماِت بيئيٍَّة مختلفٍة )ق�سٍّ – عيداِن قمٍح – ق�شٍب – �شدٍف( �شوٌر  لوحاٌت منفَّ

ذٍة بخاماٍت طبيعيٍَّة مختلفٍة.  للوحاٍت منفَّ

الأن�شطُة:

ذِة: -  عر�ُس اللَّوحاِت المنفَّ

لوحة منفذة من خامات طبيعية مختلفة



61

ذِة من  اأعالُه, ولحْظنا �شوَر الأعماِل الفنِّيَِّة المنفَّ نِة  اأمعنَّا النَّظَر في الخاماِت المدوَّ اإذا    -

بع�ِس تلك الخاماِت, ندرُك اأنَّ البيئَة خيُر ملهٍم وم�شاعٍد للفنَّاِن, فهو ي�شتمدُّ منها مو�شوعاِتِه 

لوحة منفذة من ال�شدف 

لوحة منفذة من الرمل والح�شى
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التي يعبُِّر عنها, وي�شتك�شُف مواطَن الجماِل في �شهوِلها وجباِلها وغاباِتها وبحاِرها واأنهاِرها, 

بيعيََّة التي ي�شتخدُمها في ت�شكيِل وتكويِن الكثيِر من  كما ي�شتمدُّ منها الخاماِت والموادَّ الطَّ

لوحاِتِه واأعماِلِه الفنِّيَِّة ب�شكٍل جميٍل ومبتكٍر.

بيئٍة تحتـوي ما يكفي  فاإنَّ كلَّ  واأخرى, ومع ذلك  بيئٍة  بيَن  الخاماِت  ُر هذه  توفُّ -  ويختلُف 

ٍة متميِّزٍة  :   الَب والفنَّاَن لإنجاِز ما يرغُب من لوحاٍت واأعماٍل فنِّيٍَّة يدويَّ الطَّ

باِع الخطواِت الآتيِة: وذلك باتِّ

( على ورٍق مقوَّى. 1- ر�شُم المو�شوِع )منظٍر طبيعيٍّ

2- تاأميُن الخاماِت المنا�شبِة لعنا�شِر المو�شوِع والمتواِفرِة في البيئِة.

3- تهيئُة الخاماِت بح�شِب اأ�شكاِل العنا�شِر التي توؤلُِّف اللَّوحَة.

ِة بكلِّ عن�شٍر. ِة الالَّ�شقِة فوَق الم�شاحِة الخا�شَّ 4- و�شُع المادَّ

5- ر�شُف وتل�شيُق الخاماِت المختارِة كلٌّ في مكاِنِه المنا�شِب.

َة تنفيِذِه. ُد نظافَة العمِل ودقَّ 6- اإخراُج العمِل ب�شكٍل فنِّيٍّ يوؤكِّ

بيعيَِّة المنا�شبِة لتنفيِذ منظٍر طبيعيٍّ من  == اأجمُع من ُمحيطي بع�َس الخاماِت الطَّ

هذه الخاماِت, م�شتخدماً الموادَّ والأدواِت الواردَة اأعالُه ,معتمداً في َتنفيذي على خطواِت 

ابقِة. العمِل ال�شَّ

التََّطبيُق
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2
ر�سُ الدَّ

عٍة ت�صميم ُُحِليٍّ متنوِّ

الأدواُت واخلاماُت:

اكت�شاُب المتعلِِّم مهارًة في ت�شميِم قطعٍة من الُحِليِّ و تنفيِذها. 

دفتُر ر�شٍم -  قلُم َر�شا�ٍس -  اأَلواٌن خ�شبيٌَّة - موادُّ مختلفٌة يرى المتعلُِّم اأنَّها قابلٌة لتنفيِذ 

ٌة ل�شقٌة -   – خرٌز - مادَّ نٌة  اأحجاٌر طبيعيٌَّة ملوَّ نٌة -  ُحِليٍّ )خيوٌط ملوَّ ت�شميِم قطعِة 

اأ�شالٌك معدنيٌَّة(.

الو�شائُل:

ّيُ:الهدُف الفنِّ

عٍة - ُحِليٌّ م�شنوعٌة من موادَّ مختلفٍة. �شوٌر لُحِليٍّ متنوِّ

الأن�شطُة:

الفنوِن  مَن  الحليِّ  ت�شميُم  ُيعدُّ    -

الح�شاراُت  �شهدِت  وقد  القديمِة, 

راً  ِة تطوُّ ِة والم�شريَّ القديمُة كالرافديَّ

التِّيجاُن,  فكانِت  المجاِل,  هذا  في 

القالداُت, الأ�شاوُر, الخواتُم.

ــاُن مـــوادَّ  - وقـــد ا�ــشــتــخــدَم فــيــهــا الــفــنَّ

هِب  مختلفًة من مثِل: )المعادِن كالذَّ

كـالـالزورِد  ــِة  ـــ ـــ الــكــريــمـــ ـــاِر  ــــ والأحـــجــــ

والعقيِق(.



64
�شور لحلي تعود لع�شر الفراعنة في م�شر
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-  وا�شــــــــــــتخدَم في َت�شميِمها اأ�شكاًل مختلفًة منها: )الحيواناُت, النَّباتاُت, الكتابُة ...(  

ولأكوَن قادرًا على التَّ�صميِم يجُب اأْن:

لَع على ت�شاميَم مختلفٍة. 1- اأطَّ

ُة , الزَّخرفُة , اللَّوُن .... /. 2- اأ�شَف قطعًة من الحليِّ من حيُث: / المادَّ

3- اأبداأ العمَل باتِّباِع الخطواِت الآتيِة:

لّياً لت�شميِم القطعِة التي اأرغُب بتنفيِذها. = اأر�شُم �شكاًل تخيُّ

ُن التَّ�شميَم ب�شكٍل محترٍف يعطي النطباَع عِن القطعِة بعَد التَّنفيِذ. = األوِّ

= اأختاُر المواَد المنا�شبَة لتنفيِذ التَّ�شميِم.

ٍة بحيُث تكوُن ِقْطَعتي قابلًة لال�شتخداِم بعَد التنفيِذ. ُذ َت�شميمي بدقَّ = اأنفِّ

ُذها  ُنها باألواِن الخ�شِب, ثمَّ اأنفِّ ُم قطعًة من الحليِّ / قالدًة , خاتماً , �شواراً , ... / واألوِّ = اأ�شمِّ

بموادَّ منا�شبٍة. 

= اأبحُث عن �شوٍر لحليٍّ مْن ع�شوٍر وبلداٍن مختلفٍة, واأل�شقها في دفتري.

التََّطبيُق
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ُة ماليَّ ُة والجَّ يَّ قافُة الفنِّ الثَّ

الَوحدُة الّرابعُة
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مختلفٌة,  وثقافيٌَّة  فنِّيٌَّة  واتِّجاهاٌت  مدار�ُس  ظهَرْت  الإن�شانيَِّة  والح�شاراِت  الع�شوِر  عبَر 

ًة في القرِن التَّا�شَع ع�شَر  لتعبَِّر عن ثقافِة الإن�شاِن وحاجِتِه في التَّغييِر والتَّطويِر, وخا�شَّ

ابقِة له حيُث ظهَرْت مدار�ُس  ِة ال�شَّ الذي كاَن ثورًة في الفكِر الإن�شانيِّ على التِّجاهاِت الفنِّيَّ

ها : فنِّيٌَّة جديدٌة اأهمُّ

ر�سُ الدَّ

1
ُة الحديثُة يَّ   المداِر�ُس الفنِّ

ُف اإلى المدار�ِس الفنِّيَِّة والفنَّانيَن المعا�شريَن والتَّمييِز بيَن الأ�شاليِب. التَّعرُّ

:الهدُف يُّ الفنِّ

الأن�شطُة:

كلود مونيه, ج�شر اأرجنتوي, 1874, 60×80 �شم
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وؤيِة.  والرُّ وِء  ال�شَّ علِم  في  اكت�شافاٍت جديدًة  ع�شَر  التَّا�شَع  القرُن  �شهَد  النطباعيَُّة:   ==

حاوَل الفنَّانوَن تطبيَق هذه الكت�شافاِت في نتاجاِتهُم الفنِّيَِّة. 

: وجدوا اأنَُّه يجُب ر�شُم الواقِع ب�شرعِة, وال�شتفادُة من تاأثيراِت  انو الأ�صلوِب النطباعيِّ فنَّ

ُل الم�شهِد بوقٍت اأطوَل لتمييِز التَّفا�شيِل,  وِء على العنا�شِر؛ لذلك وجدوا اأنَُّه يجُب تاأمُّ ال�شَّ

ر�شِم  اإلى  مرا�شِمهم  من  الخروِج  اإلى  بَّاقين  ال�شَّ يكونون  النطباعيين  جعَل  الموقُف  وهذا 

م�ِس.  بيعِة مبا�شرًة تحت �شوِء ال�شَّ الطَّ

اميِّ النطباعيَّة ) كلود مونيه، اأوغ�صت رينوار(. من اأ�صهِر ر�صَّ

== المدر�صُة الوح�صيَُّة: اتِّجاٌه فنِّيٌّ قاَم برف�ِس التَّقاليِد التي �شبقْتُه, اعتمَدْت المدر�شُة 

ِح دوَن العتماِد  وِء المتجان�ِس والبناِء الم�شطَّ ون بال�شَّ اأ�شلوَب التَّب�شيِط في الأ�شكاِل, واهتمَّ الوح�شيُّ

ِة اللَّونيَِّة بطبقٍة واحدٍة من اللَّوِن, فتميََّزْت اأعماُلهم  دَّ وِر, كما اعتمدوا على ال�شِّ لِّ والنُّ على الظِّ

اإلى عام  ا �شبُب ت�شميِة هذه المدر�شِة بالوح�شيَِّة؛ فيعوُد  اأمَّ بخطوٍط قا�شيٍة واألــواٍن �شارخٍة, 

بَّاِن الذين يوؤمنوَن بمبادئ هذِه المدر�شِة بعر�ِس اأعماِلهم  1906م عندما قاَمْت مجموعٌة مَن ال�شُّ

الفنَّانيَن  �ــــشــــالــــوِن  فــــي 

�شاهَدها  فلما  الم�شتقلِّين, 

فوك�شيل(  )لوي�س  النَّاقُد 

اِت  للنَّحَّ تــمــثــاًل  و�ـــشـــاهـــَد 

)دوناتللو( بيَن اأعماِل هذه 

امتاَزْت  الــتــي  المجموعِة 

ــارخــِة, قال  بــاألــواِنــهــا الــ�ــشَّ

بيَن  دونــاتــلــلــو  فــوكــ�ــشــيــل: 

الوحو�ِس.

هنري ماتي�س , )التحلية, تناغم بالأحمر( , 1908, 180 × 220 �شم
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اُن "هنري ماتي�س" رائدًا وَعَلمًا من اأعالِم هذه المدر�صِة.  وُيعدُّ الفنَّ

اإلى تب�شيِط الخطوِط والألواِن, خرَجْت هذه  اتِّجاٌه فنٌِّي يرتكُز  ُة:  المدر�صُة التَّعبيريَّ  ==

بيعِة ت�شجياًل  المدر�شُة عن الأو�شاِع الكال�شيكيِِّة التي تقوُم على ت�شجيِل معالِم الج�شِم بل الطَّ

والمبالغِة  ور�شِمها  الأج�شاِم  درا�شِة  على  َزْت  وركَّ الأ�شكاِل,  تلويِن  في  اأو  الخطِّ  في  �شواٌء  دقيقاً, 

ون من  في انحرافاِت بع�ِس الخطوِط اأو بع�ِس اأجزاِء الج�شِم وحركِتِه, لذلك لم يخ�َس التَّعبيريُّ

ِل  ون في النِّ�شِف الأوَّ ت�شويِه الأ�شكاِل اأو تلويِنها باألواٍن غيِر واقعيٍَّة. وبالتاَّلي لم يهتمَّ التَّعبيريُّ

. اخليِّ من القرِن الع�شرين بالواقِع الخارجيِّ اإطالقاً, وحاولوا اأْن يعبِّروا عِن الواقِع الدَّ

اني هذه المدر�صِة. اُن )فان كوخ( اأ�صهَر فنَّ ويعدُّ الفنَّ

فان كوخ , ليلة مقمرة ونجوم , 1889, 74× 92 �شم
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للعيِن,  المقروءِة  الأ�شكاِل  عِن  البتعاُد  هو  التَّجريديَّة:)التَّجريُد(:  المدر�صُة   ==

ِة اللَّوِن والخطِّ لتكويِن عمٍل فنِّيٍّ من�شجٍم, ويحتوي حواراً بيَن الألواِن  والبحُث في خ�شو�شيَّ

, وروؤيِتِه من زاويٍة هند�شيٍَّة,  بيعيِّ ُة بالأ�شِل الطَّ ِت المدر�شُة التَّجريديَّ والأ�شكاِل والخطوِط, اهتمَّ

اإنَّ المذهَب التَّجريديَّ ي�شعى اإلى البحِث عن جوهِر الأ�شياِء والتَّعبيِر عنها في اأ�شكاٍل موجزٍة, 

الكرويُّ  فالج�شُم   . التَّجريديِّ الفنَّاِن  وجداَن  اأثاَرْت  التي  الفنِّيََّة  الخبراِت  داخِلها  في  تحمُل 

م�ِس والتُّفاحِة وكرِة اللَّعِب وما  ابَع كال�شَّ تجريٌد لعدٍد كبيٍر من الأ�شكاِل التي تحمُل هذا الطَّ

اُن )كاندن�صكي( اأحَد اأبرِز  دٍة, ويعدُّ الفنَّ كُل الواحُد قد يوحي بمعاٍن متعدِّ اإلى ذلك, فال�شَّ

ين. انين التَّجريديِّ الفنَّ

فا�شيلي كاندن�شكي , تكوين , 1913, 87.5×99.5 �شم
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العمِل  لبناِء  اأ�شا�شاً  ِة  الهند�شيَّ الأ�شكاِل  اتَّخَذ من  فنِّيٌّ  اتِّجاٌه  التَّكعيبيَُّة:  المدر�صُة   ==

في  �شياغِتها  واإعادِة  باٍت  ومكعَّ هند�شيٍة  اأجزاٍء  اإلى  الأ�شكاِل  تحليِل  على  اعتمَد  فقد   , الفنِّيِّ

ٍة.  اللَّوحِة عبَر لغٍة ت�شكيليٍَّة خا�شَّ

ريها. اِني هذه المدر�صِة ومطوِّ اُن )بابلو بيكا�صو( اأ�صهَر فنَّ وُيعدُّ الفنَّ

بابلو بيكا�شو , الم�شنع , 1909 ,  53 × 60 �شم 

رياليَُّة الفنِّيَُّة في فرن�شا. ازدهَر هذا  ن�شاأْت المدر�شُة ال�شُّ رياليَُّة:  المدر�صُة ال�صُّ  ==

التِّجاُه في العقَدين الثَّاني والثَّالِث من القرِن الع�شرين, وتميََّزْت بالتَّركيِز على كلِّ ما 

رياليَُّة تهدُف اإلى البعِد عن الواقِع واإطالِق  , وكانِت ال�شُّ هو غريٌب ومتناق�ٌس ول �شعوريٌّ
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راِت الخياليَِّة و�شيطرِة الأحالِم. الأفكاِر المكبوتِة والتَّ�شوُّ

ين. رياليِّ انين ال�صُّ اُن )�صلفادور دالي( من اأبرِز الفنَّ ويعّدُ الفنَّ

�شلفادور دالي , معركة في الغيوم , 1974, 100 × 100 �شم
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ر�سُ الدَّ

2

ُل من القرِن الع�شرين وما قبلَُه, وما بعَدُه بقليٍل في اأوروبا  لقد كاَن النِّ�شُف الأوَّ

ُعِد كافًة. والعالِم اأجمَع, حافاًل بالأحداِث والتَّطوراِت على ال�شُّ

المفاجاآِت,  مَن  الكثيَر  معُه  فقْد حمَل  ُمذهاًل,  التَّطوُر  كاَن  الفنِّّي  عيِد  ال�شَّ وعلى 

بف�شِل  ولعلَُّه  الفنِّيَّة,  والتِّجاهاِت  المدار�ِس  مَن  العديُد  ظهَر  عاماً  �شتِّيَن  فخالَل 

ٍة, وبروِز  َق في مجاَلي التِّقنيِة والعلِم, وما �شهَدُه الغرُب من اأزماٍت اقت�شاديَّ ما تحقَّ

لٍت  ْت اإلى تحوُّ ٍة واأزماٍت اجتماعيٍَّة عميقٍة )الفقر والبطالة والحروب( اأدَّ تناق�شاٍت حادَّ

ٍة لي�س فقط في العالقاِت الجتماعيَِّة, بْل على �شعيِد التَّ�شكيِل الفنِّيِّ ومفاهيِمِه  هامَّ

المناظِر  اإلى  ِة  والأ�شطوريَّ التَّاريخيَِّة  الكبرى  المو�شوعاِت  مَن  النتقاُل  تمَّ  حيُث 

امتِة ومظاهِر الحياِة اليوميَِّة. بيعِة ال�شَّ والطَّ

وريُّ الُمعا�صُر الفنُّ التَّ�صكيليُّ ال�صُّ

ِقها. تنميُة القدرِة على تحليِل الأعماِل الفنِّيَِّة وتذوُّ

:الهدُف يُّ الفنِّ

الأن�شطُة:

الأدواُت واملواُد:

الو�شائُل:

رين.  دفتُر كتابٍة - �شوُر لوحاٍت لفنَّانيَن �شوريِّيَن ُمعا�شِ

مدمٌج  قر�ٌس   - المعا�شِر  وريِّ  ال�شُّ التَّ�شكيليِّ  الفنِّ  مَن  ٌة  نقديَّ ومقالٌت  كتٌب   - �شوٌر 

يحتوي �شوراً ذاَت �شلٍة بالمو�شوِع.
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�شُم  َلْت و�شائُل الفنِّ التَّعبيريَّة, فلْم يعْد الرَّ وعلى �شوِء هذه المفاهيِم الجديدِة, تبدَّ

وِر  والنُّ لِّ  والظِّ المنظوِر  على  , معتمداً  المرئيِّ العالِم  والتَّ�شويُر يقت�شُر على تمثيِل 

�شِم لُيعطينا �شورًة ت�شبُه ما نعرُفُه عْن هذا العالِم؛ لكنَُّه باَت  والقواعِد القديمِة للرَّ

رورِة مطابقاً لمظاهِر الأ�شياِء  اأنَّ اللَّوَن لْم يعْد بال�شَّ تج�شيداً ع�شوّياً للمعاناِة, كما 

بيعِة كما هي, بْل في  كما َتراها العيُن, بل اكت�شَب قيماً ذاتيًَّة ت�شهُم لي�س في نقِل الطَّ

اإعادِة بناِئها وخلِقها من جديٍد.

هذه  في  الُكْبرى  الفنِّيَّة  والتِّجاهاُت  المذاهُب  تحقيِقِه  اإلى  ذهَبْت  ما  وهذا 

رياليَّة  ِة والوح�شيَِّة وال�شُّ المرحلِة َبْدءاً من النطباعيَِّة, مروراً بالتَّكعيبيَِّة والتَّعبيريَّ

باِتها. والتَّجريديَّة, وغيِرها مَن المدار�ِس الفنِّيَّة وت�شعُّ

اأ�شبَح مَع هذِه التِّجاهاِت الحديثِة للفنِّ وللم�شاهِد وثقافِتِه دوٌر كبيٌر في  ولقْد 

ِق الأعماِل الفنِّيَّة, وفي تقديِرها. تذوُّ

وفي   , العربيِّ العالِم  في  المعا�شِر  الفنِّ  ولدُة  كاَنْت  العالميَِّة  المناخاِت  هذه  في 

رًة,  , ورغَم اأنَّ ولدَة الأعماِل الفنِّيَّة بالمعنى الأكاديميِّ جاَءْت متاأخِّ �شورَيَة بوجٍه خا�سٍّ

َعْت, َبْل وتحاوَرْت  اأْي في بدايِة القرِن الع�شرين تقريباً؛ اإلَّ اأنَّها �شرعاَن ما انطلَقْت وتنوَّ

جميعاً,  فيها  الفنِّيُّ  العطاُء  وتمَّ  المذكورِة,  الفنِّيَّة  والمدار�ِس  التِّجاهاِت  جميِع  مَع 

هذِه  لروؤى  وفقاً  الفنِّيََّة  اأعماَلُهُم  ينتجوَن  المدار�ِس  تلَك  مْن  واحدٍة  كلِّ  اأتباُع  وظلَّ 

المدر�شِة اأو تلَك ومبادِئها. 

وبرَز في �شورَيَة العديُد مَن الفنَّانيَن الذيَن اأثبتوا جدارًة, وا�شُتهروا على الم�شتوى 

, في اأنَّهم يمتلكون قدرًة عاليًة على ا�شتيعاِب ومواكبِة التِّجاهاِت  الوطنيِّ و العالميِّ

راِث الفنِّيِّ العربيِّ الإ�شالميِّ من خطٍّ وزخرفٍة  في الأعماِل  الفنِّيَّة كافًة, وتوظيِف التُّ

التي اأنجزوها.
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�َس الأثِر الكال�شيكي في اأعماِل  وريِّ المعا�شِر, يمكُننا تلمُّ وفي بداياِت الفنِّ ال�شُّ

ٍد – وغيِرهم(, وقْد  )توفيق طارق ومحمود جالل و�شعيد تح�شين وفتحي محمَّ

وكانْت  �شبََّبها,  التي  والماآ�شي  ل�شوريَة  الفرن�شيِّ  ال�شتعماِر  فترَة  هوؤلء  عا�شَر 

الوطِن  ِة  بهويَّ كاً  وتم�شُّ ال�شتعماِر,  لهذا  والإدانِة  ال�شتنكاِر  عِن  َتعبيراً  اأعماُلهم 

ِتِه وتاريِخِه العريِق. يَّ وحرِّ

�شعيد تح�شين , حطين , 1954, 157× 200�شم
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َك  التَّم�شُّ هذا  ف�شنجُد  ين(,  )حطِّ تح�صين«  »�صعيد  لوحِة  اإلى  َنظْرنا  اإذا  ونحن 

اللَّوحِة  بناِء  الفنِّيِّ في  الكال�شيكيِّ  بالنَّهِج  َر  التَّاأثُّ و نجُد  التَّليِد من جهٍة,  بالما�شي 

ومتانِتها من حيُث احتراُم قواعِد التَّ�شريِح والمنظوِر الفنِّيِّ من جهٍة ثانيٍة, كما لم 

. يفْتُه اإغناُء اللَّوحِة ببع�ِس تفا�شيِل الزَّخرفِة والخطِّ العربيِّ

م�شاهدُة  يمكُننا  كذلك 

�شيِن  الرَّ الكال�شيكيِّ  البناِء 

باأيدي  المنحوتِة  للتَّماثيِل 

جالل  )محمود  الفنَّاَنين 

وفتحي محمد( اللَذين َدَر�شا 

)مايكل  بلِد  اإيطاليا  في  الفنَّ 

ابِن  تمثاِل  ففي   – اأنجلو( 

ر�شٍد لمحمود جالل نجُد هذا 

الكتلِة  بيَن  الجميَل  التَّوازَن 

والفراِغ

التَّ�شريِح  فـــي  والإتـــــقـــــاِن   

وثنياِت الثِّياِب, ون�شِب الأجزاِء 

وحركِتها  بع�س  اإلـــى  ها  بع�شِ

المتوازنِة.

محمود جالل , ابن ر�شد , 1951 , 102 �شم
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باري�َس  اإلى  كر�صة«  »مي�صيل  الفنَّان  �شوريَة  في  النطباعيَّة  رائُد  �شافَر  وقد 

الِعِه على النطباعيَِّة في منابِعها, عاَد اإلى الوطِن  , وبعَد اطِّ لي�شتزيَد في درا�شِة الفنِّ

والأحياَء  المناظَر  اأ�شيلًة, فر�شَم  ًة  نفحًة محليَّ له  الفنِّيِّ معطياً  بنهِجِه  وثوقاً  اأكثَر 

اأو   ) بوة  الرَّ  ( لوحِة  كما في  ورّيَة  ال�شُّ البيئَة  تعك�ُس  باألواٍن  خ�شيَّاِت  وال�شَّ م�شقيََّة  الدِّ

وِء على الأج�شاِم واألواِنها, وهو مبداأُ النطباعيَِّة  لوحِة )بلودان(, حيُث نرى تاأثيَر ال�شَّ

الأهمِّ في التَّ�شويِر.

مي�شيل كر�شة , بيوت قرية بلودان , 1955 , 27 × 53 �شم
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ن�شير �شورى , من الهامة , 1958, 63×81 �شم

وهو ما �شنجُدُه لحقاً في اأعماِل الفنَّان »ن�صير �صورى« كما في لوحِتِه )الهامة( حيُث ظلَّ 

اللَّونيَِّة  التَّاأثيراِت  الكثيَر من  اأعطاها  الفنِّيَّة الأخيرِة؛ ولكنَُّه  اأعماِلِه  وفّياً لالنطباعيَِّة حتَّى 

الفريدِة التي ميَّزْتُه من غيِره.
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ناظم الجعفري , طاحونة عربين , 1952 , 105*144�شم

اللَّوِن وو�شِعِه  فهِم  بالنطباعيَِّة كطريقٍة في  تاأّثَر  فقد  الجعفري(,  )ناظم  الفنَّاُن  ا  اأمَّ

خ�شيَّاِت والمناظَر والأحياَء  في اللَّوحِة, واإْن حافَظ اأكثَر على عالقِتِه بالواقعيَِّة في ر�شِمِه ال�شَّ

الِل بها. م�شقيََّة القديمَة, انظْر لوحَتُه والألواَن التي ا�شتخدَمها لإظهاِر الأ�شواِء والظِّ الدِّ
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اأدهم ا�شماعيل , على العين , 1958

ًة بكلِّ واحٍد  ًة خا�شَّ اأ�شاليَب فنِّيًَّة تعبيريَّ وريِّيَن المعا�شريَن  َر بع�ُس الفنََّانيَن ال�شُّ لقد طوَّ

را�شِة  هاِب والدِّ الذِّ – وخ�شو�شاً عبَر  ِة  التَّجارِب الغربيَّ الِعهم على  منهم م�شتفيديَن من اطِّ

موِز التي  راِث المحلِّيِّ والرُّ في اأوروبا) اإيطاليا, فرن�شا(-  والمدار�ِس الفنِّيَّة الحديثِة وعلى التُّ

يحتوي عليها.

فـــي  نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد  فنحـــن 

ـــــــــــــــــــة للفنَّاِن  التَّجربــــــــــِة الفنِّيَّ

اإ�صماعيل«  »اأدهــــــــــــــــــــم 

للمدر�شـــــــــــــــــِة  التَّاأثيـــَر  ذلـــك 

ِة فــــــــي  ـــــــــِة والوح�شـــيَّ التَّعبيريَّ

اأخرَجهـــا  ـــُه  لكنَّ اأعماِلـــــــــِه, 

خا�ـــسٍّ  محلِّـــيٍّ  باأ�شــــــــــــلوٍب 

مــــــــــــــــــــــن  الكثيـــَر  َنهـــــــــــا  �شـــمَّ

المحلِّيَِّة,  مـــوِز  الزخـــارِف والرُّ

انظْر لوحَتُه )على العين(.
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فاتح المدر�س , الم�شيح وكلب طروادة , 1967 , 142×150 �شم

�س« اأ�شلوباً تعبيرّياً طبَع معظَم اأعماِلِه, حيُث قاَم بتب�شيٍط اأو  وقد ابتكَر الفنَّاُن »فاتح الُمدرِّ

َن اأعماَلُه الكثيَر من  كِل الإن�شانيِّ لتحقيِق هدٍف فنِّيٍّ معيٍَّن اأو لخدمِة فكرٍة ما, كما �شمَّ ت�شويٍه لل�شََّ

. كلُّ ذلك ليعبَِّر عن عميِق ارتباِطِه بالأر�ِس والواقِع. انظْر  وريِّ موِز وليدِة الواقِع ال�شُّ الأ�شكاِل والرُّ

لوحَة )الم�شيح وكلب طروادة(.
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من اأعمال الفنان محمود حماد

العربيِّ في  الحرِف  ا�شتخداِم  اإلى  ُة  الفنِّيَّ اآلْت تجربُتُه  الذي  »محمود حماد«  الفنَّاُن  ا  اأمَّ

ٍة  ب�شريَّ وروؤيٍة  لونيٍّ  ان�شجاٍم  وراَء  �شعياً  بعيٍد  حدٍّ  اإلى  اً  تجريديَّ منحًى  َنَحى  فقد  لوحِتِه؛ 

. انظْر لوحَتُه وكيف ي�شتخدُم الحرَف  الفنِّ الواقعيََّة في  بداياِتِه  ابٍة, متجاوزاً  متكاملٍة وجذَّ

. العربيَّ بهدٍف ت�شكيليٍّ ولي�س لهدٍف لغويٍّ

وريِّيَن المعا�شريَن في كتٍب اأو مقالٍت  == اأجمُع المزيَد من المعلوماِت عن الفنَّانيَن ال�شُّ

ْلُت اإليها مَع  ُل فيها المعلوماِت التي تو�شَّ ابكة, واأكتُب حلقَة بحٍث اأُ�شجِّ ٍة اأو بو�شاطِة ال�شَّ مخت�شَّ

ْنُت مَن الح�شوِل عليها. وِر التي تمكََّ ال�شُّ

ُق في نهايِة َبْحثي المراجَع التي اعتمدُتها. == مالحظة:  اأوثِّ

التََّطبيُق
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ُرّواُد الفنِّ التَّ�صكيليِّ في �صوريَّة

ُف على تاريِخ الفنِّ في منطقِتنا. اكت�شاُب الثَّقافِة الفنِّيَِّة والتَّعرُّ

:الهدُف يُّ الفنِّ

الأن�شطُة:

الأدواُت واملواُد:

دفتُر كتابٍة  -  قلُم حبٍر.

ر�سُ الدَّ

3

لم يكِن الفنُّ التَّ�شكيليُّ غائباً عْن م�شرِح الحياِة الثَّقافيَِّة في �شوريَِّة خالَل الفترِة التي �شبقِت 

وريِّ من خالِل التَّفاعِل بيَن اأوائِل الفنَّانين  ال�شتقالَل؛ بل كاَن له دوٌر فاعٌل في المجتمِع ال�شُّ

الفترِة  تلك  في  الهتماِم  مو�شَع  كاَنْت  التي  والجتماعيَِّة  الوطنيَِّة  والق�شايا  التَّ�شكيلّيين 

ُد التَّطلُّعاِت لال�شتقالِل ثمَّ  موُه من اأعماٍل فنِّيٍَّة متميِّزٍة تج�شِّ والفتراِت الالَّحقِة, وذلك بما قدَّ

التَّطوَر والزدهاَر.

وا�شحٌة,  ب�شماٌت  لهم  كاَنْت  الذيَن  الكباِر  الفنَّانين  العديُد من  الفنِّيَِّة  احِة  ال�شَّ في  برَز  وقد 

وتاأثيٌر مهمٌّ في اأعماِل من تبَعُهْم من الفنَّانين المعا�شرين.

واِد نذكُر: انين الرُّ ومن هوؤلء الفنَّ

ِة  الملكيَّ الأكاديميَِّة  في  والنَّحَت  التَّ�شويَر  در�َس   :)  1975 –  1911  ( جالل  محمود 

ثمَّ  دم�شَق,  الفنِّيَِّة في  للتَّربيِة  �شاً  ِجِه مدرِّ تخرُّ بعَد  ثمَّ عمَل  روما؛  الجميلِة في  للفنون 

ُمفّت�شاً في وزارِة المعارِف اآنذاك.  واأخيراً وكياًل لعميِد كلِّيِة الفنوِن الجميلِة التي �شاهَم 

بتاأ�شي�ِشها في دم�شَق عام 1960.
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َم من اإبداعاٍت في التَّ�شويِر  واِد في �شوريََّة من خالِل ما قدَّ برَز كاأحِد الفنَّانين التَّ�شكيلّيين الرُّ

نحَو  اتَّجَه  فقد  النَّحِت,  في  ا  اأمَّ محدثاً  كال�شيكّياً  التَّ�شويِر  في  اأ�شلوُبُه  وكاَن  والنَّحِت, 

ِة والحداثِة. مزيَّ الرَّ

اعي( ولوحُة ) �شانعُة اأطباِق الق�سِّ ( وفي النَّحِت  اأهمُّ اأعماِلِه: في التَّ�شويِر لوحُة )الرَّ

تمثاُل )الثَّائر العربّي(.

محمود جالل ,  �شانعة اأطباق الق�س
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مي�صيل كر�صة ) 1900 – 1973 (: در�َس الفنَّ في المدر�شِة الوطنيَِّة العليا للفنوِن الجميلِة 

�شاً  يتي, وعمَل مدرِّ باعِة في مدر�شِة ) اأ�شتين (, برَع في التَّ�شويِر الزَّ في باري�َس ,كما در�َس فنَّ الطِّ

بيعيََّة  واِد الذين ر�شموا المناظَر الطَّ للتَّربيِة الفنِّيَِّة في ثانوياِت دم�شَق, يعدُّ من الفنَّانين الرُّ

  . خ�شيَّاِت والوجوَه باأ�شلوٍب واقعيٍّ َر ال�شَّ , كما �شوَّ والحاراِت القديمَة باأ�شلوٍب انطباعيٍّ

وِل الأجنبيَِّة )فرن�شا - انكلترا -  اأمريكا -   اأهُم اأعماِلِه: موزَّعٌة في �شوريَة والعديِد من الدُّ

باح ( - لوحة ) الم�شت�شفى (. رو�شيا ( ومن اأبرِزها : لوحُة )ق�شر العظم( - لوحُة )قهوة ال�شَّ

مي�شيل كر�شة , الم�شت�شفى , 1955, 46×62 �شم
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فتحي محمد في اأثناء عمله على اإنجاز تمثال عدنان المالكي

اُن فتحي محمد ) 1917 – 1958 (: در�َس الفنَّ في اأكاديميَِّة الفنوِن الجميلِة في  الفنَّ

الهتماِم  محطَّ  كانْت  النَّحت  في  اإبداعاِتِه  ولكنَّ  والحفَر؛  يتيَّ  الزَّ التَّ�شويَر  ومار�َس  روما, 

َم نماذَج �شادقًة  ُة في التَّفا�شيِل, وقدَّ قَّ والتَّقديِر, حيُث تجلَّْت فيها الجّديُة في المالمِح, والدِّ

ٍة تماثيُل الأ�شخا�ِس, وقد تميََّز باإح�شا�ٍس كبيٍر في  عِن الأ�شلوِب الواقعيِّ في النَّحِت, وبخا�شَّ

ُذ بها اأعماَلُه النَّحتيََّة.  التَّعبيِر عن الخامِة التي ينفِّ

ـــــــهيِد )عدنان المالكي( -  تمثاُل البطِل  )اإبراهيم هنانو(. اأهمُّ اأعماِلِه: تمثاُل ال�شَّ
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عمل نحتي للفنان �شعيد مخلوف

ًة, وتجلَّْت مقدرُتُه  اُن �صعيد مخلوف ) 1925 – 2000 ( : در�َس الفنَّ درا�شًة خا�شَّ الفنَّ

ًة  اأ�شا�شيَّ ًة  ٍة جذوُع الأ�شجاِر. حيُث كاَن الخ�شُب مادَّ الفنِّيَُّة في مجاِل النَّحِت, وبخا�شَّ

اً يعك�ُس المعاناَة والنفعالِت  يتعامُل معها لتنفيِذ اإبداعاِتِه الفنِّيَِّة, و كاَن اأ�شلوُبُه تعبيريَّ

ِه. اخليََّة ل�شخو�شِ الدَّ

 اأهمُّ اأعماِلِه : 

-  تمثاُل) �شيخ البلد( 

)الجوع(. – تمثاُل 
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اأدهم اإ�شماعيل , الفار�س العربي ,  1953

الفنوِن الجميلِة  اأكاديميَِّة  الفنَّ في  – 1963 (: در�َس   1933 اإ�صماعيل )  اأدهم  اُن  الفنَّ

�َس  في روما, وتخرَج فيها عام 1956, عمَل في تدري�ِس التَّربيِة الفنِّيَِّة في دم�شَق وحلَب, كما درَّ

يكوِر  للدِّ درا�شُتُه  انعك�َشْت  وقد  اً,  تعبيريَّ التَّ�شويِر  في  اأ�شلوُبُه  كاَن  الجميلِة,  الفنوِن  كليَِّة  في 

والزَّخرفِة على اأعماِلِه, فاأك�شَبْتها طابعاً زخرفّياً وا�شحاً. 

اأهمُّ اأعماِلِه: لوحُة )الفار�س العربّي(. 
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يًة عنهم منهم : واِد الذيَن ل يقلُّون اأهمِّ اإ�شافًة اإلى هوؤلء الفنَّانين كاَن هناك العديُد من الرُّ

) توفيق طارق  -  �صعيد تح�صين - �صبحي �صعيب - ر�صاد م�صطفى(.

ر بالمدار�ِس والتِّجاهاِت الفنِّيَِّة التي  وريَّ قد تاأثَّ ولبدَّ مَن الإ�شارِة اإلى اأنَّ الفنَّ ال�شُّ

ِة  كاَنْت �شائدًة في اأوروبا في ذلَك الحين كالكال�شيكيَِّة المحدثِة والنطباعيَِّة والتَّعبيريَّ

ِة عوامَل منها: والواقعيَِّة, ويرجُع �شبُب ذلَك اإلى عدَّ

. 1- قدوُم بع�ِس الفنَّانين الأوروبّيين اإلى �شوريَة خالَل فترِة ال�شتعماِر الفرن�شيِّ

ٍة اإيطاليا وفرن�شا لدرا�شِة  وريِّين اإلى اأوروبا وبخا�شَّ 2- �شفُر العديِد مَن الفنَّانين ال�شُّ

الفنِّ التَّ�شكيلّي.

3- و�شوُل العديِد مَن الكتِب والمراجِع الفنِّيَِّة التي تبحُث في الأ�شاليِب والتِّجاهاِت 

الِع عليها ودرا�شِتها. الفنِّيَِّة الأوروبيَِّة, وقياُم الفنَّانين بالطِّ

راً بالفنِّ العالميِّ من جهٍة, ومرتبطاً ببيئِته  وريَّ قد بداأَ متاأثِّ وهكذا نرى اأنَّ الفنَّ ال�شُّ

فين  المحلِّيِة ومجتمِعِه من جهٍة اأخرى, واأخَذ يناُل اهتماماً ملحوظاً من قبِل المثقَّ

والأن�شاَب  اللَّوحاِت  ن�شاهُد  واأ�شبْحنا  المميَِّز,  الإبداعيِّ  الجانِب  بهذا  ين  والمهتمِّ

�شميَِّة. احاِت والمباني الرَّ النَّحتيََّة والتَّماثيَل تاأخُذ مواقَعها في البيوِت وال�شَّ

ها حدوَد الوطِن, وزاحَم اأعماَل م�شاهيِر الفنَّانين العالميِّين في  ى بع�شُ كما تعدَّ

هوؤلء  اإنَّ  كر�شة",  "مي�شيل  كالفنَّاِن  وغيِرها.  ورو�شيا  واأمريكا  اأوروبا  متاحِف 

انطالقَة  باأزاميِلهم  وحفروا  واألواِنهم,  بري�شِتهم  وا  خطُّ الذيَن  هُم  المبدعيَن 

يِد  على  رْت  وتطوَّ م�شيرَتها,  تابعْت  التي  �شورَيَة  في  التَّ�شكيليَِّة  ِة  الفنِّيَّ الحركِة 

الكثيِر من الفنَّانيَن المعا�شرين. 
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