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 :البحث ملخص

تطور فن التصوٌر على الزجاج تطوراً نوعٌاً تبعاً لتطور مدارس واتجاهات التصمٌم المختلفة وتطور تكنولوجٌاتها من 

تصمٌم البعد الثالث لفن التصوٌر ظلت مشكلة حٌث قدرتها على التعبٌر عن المتطلبات الجمالٌة والوظٌفٌة للتصمٌم ذاته، و

إلظهار كٌان الشكل والهٌئة المجسمة والمنظور هً المشكلة األكبر للمصممٌن عند ممارسة التصمٌم لفن  على الزجاج

تصمٌم البعد الثالث صٌاغة البدائل والحلول للمشكلة التصمٌمٌة بهدف تفعٌل القدرة لمما تطلب معه التصوٌر فً الزجاج، 

والتً لم تستطع معه وسائل التقنٌة النمطٌة بالتطبٌق على ن، بشكل واٍف تبعاً لمتطلبات التصمٌم ورغبة المصمم والفنا

سطح الزجاج تلبٌة كل متطلبات ومتغٌرات التصمٌم والتطبٌق لمظهر السطح، فعلى الرغم من قدرة تلك التقنٌات النمطٌة 

كثٌرة من مدارس  فً التعبٌر عن جمالٌات التصمٌم بشكل كبٌر إال أنها عجزت عن التعبٌر عن )محاكاة أو إبداع( ألنماط

 واتجاهات أسالٌب الفن والتصوٌر على سطح الزجاج.

ولما ٌتمٌز به الرسم بؤلوان الزٌت من إمكانات وما ٌحوٌه من جمالٌات متفردة فً التصمٌم كثراء الملمس )المادي 

طبٌعة ونوعٌة والحسً(، أو اختالف أسالٌب وتطبٌقات اللون وأسالٌب البناء والتكوٌن بسبب تنوع أدوات التشكٌل و

خامات التشكٌل والوسائط بسماتها المنفردة، من أجل ذلك تم اختٌار ذلك األسلوب والمنهجٌة بالرسم بؤلوان الزٌت لٌكون 

دراسة حالة مرجعٌة ٌمكن االستفادة منها فً تطوٌر منظومة متكاملة لتصمٌم مظهر سطح الزجاج، وما ٌتبعها من آلٌات 

دوات المالئمة ووصوالً ألسالٌب اإلنتاج، وذلك الستٌعاب الكثٌر من جمالٌات فن التصوٌر للتطبٌق واختٌار الخامات واأل

، أو بتصمٌم وتطبٌق  حسيا  باإلٌحاء بالبعد الثالث فً مقومات التصوٌر على الزجاج لتؤكٌد البعد الثالث  على سطح الزجاج

: وعليه تحددت مشكلة البحث في. ماديا  لزجاج مالمس بارزة بملونات وأدوات خاصة لتاكٌد البعد الثالث على سطح ا

وأسالٌب الرسم بؤلوان لفن التصوٌر على الزجاج باالستفادة من جمالٌات  تصمٌم البعد الثالثتفعٌل القدرة لالحاجة إلى 

 لفن التصوٌر على الزجاجلتصمٌم البعد الثالث وضع منظومة مقترحة للتصمٌم والتطبٌق  :وتحدد هدف البحث فيالزٌت.

إثراء القٌمة المضافة لمجاالت الزجاج الفنى  وتحددت أهمية البحث في: وأسالٌب التطبٌق بؤلوان الزٌت.بمحاكاة جمالٌات 

: وافتــرض البحثوالصناعى والمعماري بمنظومة متكاملة مبتكرة للتصمٌم والتطبٌق فً مجال التصوٌر على الزجاج. 

وضع منظومة مقترحة على الزجاج بلفن التصوٌر  لتصمٌم البعد الثالثاستحداث مجموعة من األسالٌب المبتكرة أنه ٌمكن 

. من خالل ماديا"، أو بالتؤكٌد  حسيا"باإلٌحاء  وأسالٌب التطبٌق بؤلوان الزٌتجمالٌات باالستفادة من )للتصمٌم والتطبٌق( 

  .التجريبي(–المنهج:) التحليلي 

وأسالٌب التطبٌق بؤلوان : ابتكار مجموعة من األسالٌب المستحدثة لتصمٌم البعد الثالث بمحاكاة جمالٌات ث فيوتحــدد البح

 من خالل تطوٌر منظومة التصمٌم وما ٌتبعها من آلٌات للتطبٌق لفن التصوٌر على سطح الزجاج.الزٌت 

mailto:yaser2hm@yahoo.com
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استحداث و لفن التصوٌر على الزجاج، لتصمٌم البعد الثالث وضع منظومة مقترحة للتصمٌم والتطبٌق  النتائج: وكانت أهم

كما تم تصمٌم دراسة تطبٌقٌة لتنفٌذ  ،وأسالٌب التطبٌق بؤلوان الزٌتبمحاكاة جمالٌات مجموعة من األسالٌب المبتكرة له 

 بعض تلك النماذج. 

 الزجاج. -فن التصوٌر -البعد الثالث -تصمٌم : كلمات مفتاحية

Abstract: 

the glass painting art has  a qualitative development according to the design trends and styles  

development and the ability of  development of technologies to express the aesthetic and 

functional requirements of the design itself, So The problem of design is appeared in 

expression the third dimension of the glass painting art to show the shape ,the form and the 

perspective by using the basic forming elements, this is the biggest problem faced designers 

when they design  glass painting art, Which requires formulate alternatives and solutions for 

design problem in order to activate the ability to design the third dimension that is compatible 

with the design requirement and the desire of the designers and artists, and Because of the 

ordinary techniques,   the technology of applying on the glass surface did not achieve the 

requirements and design variables and application for the appearance of the glass surface, 

Although these ordinary techniques were able to express the aesthetics of design, they were 

unable to express (simulate or create) to the many styles and trends of glass panting art . And 

because the oil colors drawing has ability and unique aesthetics in design like rich texture 

“Physical and sensory”, different techniques ,color forming, construction method and 

applications because of the variety of shaping tools and the nature and type of raw materials 

and intermediate with their individual characteristic, For this purpose, we choose oil painting 

method and its methodology to be a reference case study to develop the design integrated 

system of the (appearance of the glass surface, its application, selection of its materials, 

appropriate tools and techniques) to expresses the aesthetics of glass panting art, In order to 

absorb many of the aesthetics on glass painting art by inspiring Third dimension Design in 

glass painting art to confirm the third dimension by sense, or design and application a relief 

texture with special colors and tools to confirm the physical third dimension on the glass 

surface. 

Therefore, the problem of research was identified by: The need to activate the third 

dimension design ability of glass panting art, taking advantage of the aesthetics and 

techniques of painting in oil colors. 

The objective of the research is: Create a proposal of design and application system and its 

application for glass painting art, to simulate the aesthetics and techniques of oil colors 

application. 

The importance of the research: enrich the added value of the Artistic, architectural and 

industrial glass, with an innovative integrated design system and its application for glass 

painting art. 

The study assumes: Create an Innovative techniques to design the third dimension of the 

glass painting art by making a proposed for third dimension design system and its application, 

taking advantage of the aesthetics and techniques of painting in oil colors “With a sense of 

inspiration, or certainly physically ." Through the analytical- experimental approach.  
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Research is determined in: Create an Innovative techniques to design the third dimension of 

the glass painting art by simulate aesthetics and  its application of painting in oil colors. 

Through the development of the design system and its technique.  

The most important results, including: Create a proposal of design and application system 

to design third dimension for glass painting art and Create an Innovative techniques  by 

simulate the aesthetics and techniques of oil colors application , and designed an applied study 

to implement some of these models. 

Key words: Design - Third dimension- painting art –glass. 

 مقدمة : 

لم ٌعد فن التصوٌر على الزجاج كغٌره من الفنون النمطٌة فً اقتصار دوره على تلبٌة رغبة الفنانٌن أو تصمٌم لوحات 

هدٌن، بل تعدى ذلك إلى كونه أصبح من أهم عناصر تجمٌل زجاج العمارة الحدٌثة، كما ساهم بشكل فنٌة لبعض المشا

 مختلف فً تجمٌل الكثٌر من المنتجات الصناعٌة بطرق أكثر حداثة.

هً المشكلة األكبر فً التناول ما بٌن التصمٌم  لفن التصوٌر على الزجاج (1)تصمٌم البعد الثالثظهرت مشكلة وقد 

والتطبٌق، وهو ما أكدته )موسوعة أكسفورد( من كونه أما مكوناً أو موحٌاً لألبعاد الثالثة، وهو ما تركز علٌه الدراسة من 

ائل والحلول اإلٌحاء أو التؤكٌد على تصمٌم البعد الثالث لفن التصوٌر على الزجاج، لذا لجؤت الدراسة إلى صٌاغة البد

تصمٌم البعد الثالث بشكل ٌتماشى وأداء الوظٌفة المطلوب تحقٌقها، وكانت لطرٌقة للمشكلة التصمٌمٌة بهدف تفعٌل القدرة ل

فً تطوٌر منظومة متكاملة لتصمٌم مظهر الرسم بؤلوان الزٌت الكثٌر من الجمالٌات المتفردة والتً ٌمكن االستفادة بها 

 تجسٌم وٌإكد البعد الثالث وما ٌتبعها من آلٌات للتطبٌق من خالل المحاور اآلتٌة:سطح الزجاج بما ٌوحً بال

 .أساسٌات صٌاغة وتكوٌن البدائل والحلول للمشكلة التصمٌمٌة فً فن التصوٌر 

 .األثر الفنً لتنوع الخامة وارتباطها بتؤكٌد مضمون ومفهوم التصمٌم 

  باالستفادة من جمالٌات  لفن التصوٌر على الزجاجلتصمٌم البعد الثالث وضع منظومة مقترحة للتصمٌم والتطبٌق

 .وأسالٌب التطبٌق بؤلوان الزٌت

  على األسطح الزجاجٌة.لفن التصوٌر للتطبٌق  لتصمٌم البعد الثالثاستحداث مجموعة من األسالٌب المبتكرة 

 بعد الثالث لفن التصوٌر على األسطح الزجاجٌة.دراسة تطبٌقٌة لتنفٌذ بعض النماذج من األسالٌب المستحدثة لتصمٌم ال 

  لتصمٌم البعد الثالث باالستفادة من جمالٌات وأسالٌب  التصمٌم والتطبٌق فً فن التصوٌر على الزجاجاعتبارات

 .التطبٌق بؤلوان الزٌت

 أساسيات صياغة وتكوين البدائل والحلول للمشكلة التصميمية في فن التصوير: -1

تعد مشكلة إظهار الشكل والهٌئة المجسمة والمنظوور باسوتخدام عناصور التكووٌن األساسوٌة هوً المشوكلة األكبور للمصوممٌن 

صوٌاغة وتكووٌن البودائل والحلوول للمشوكلة وسووف تعتمود الدراسوة عنود عند ممارسة التصمٌم لفن التصوٌر علوى الزجواج، 

لتكوون مرجعواً  الزجاج على عدة قواعد سوطرتها عودة مقووالت لدافنشوًلتصمٌم البعد الثالث لفن التصوٌر على  التصمٌمٌة 

 :(2)ومحدداً لبٌان متطلبات وأساسٌات تصمٌم البعد الثالث فً التصوٌر على الزجاج حٌث قال دافنشً

                                                           
1
ًّ انجٕاَة:  -  ًّ األتؼاد/ ثاُلث ٌ يٍ ثالثح أتؼاد أٔ جٕاَة َقال ػٍ/   عرفهاثاُلث ّٕ  يؼجى انهغح انؼشتٍح انًؼاصشج، يركـــــــــــــــــــــــ

                                                                                      (https://www.maajim.com/dictionary ) 

 to have length, breadth, and depth./ appearingor  Havingdimensional: Is -Three كًا ػشفرٓا يٕسٕػح أكسفٕسد تأَٓا 

  dimensional-https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/threeَقال ػٍ/                           

( كاٌ يٕسٕػٍاً ٌُرًً إنى ػصش انُٓضح حٍث كاٌ سساياً، يُٓذساً،  Leonardo di ser Piero da Vinci)   نٍَٕاسدٔ دي سٍش تٍشٔ دا فٍُطً -2

  .فشَسا  2421، إٌطانٍا 2542 نٕجٍاً، يٕسٍقٍاً، َحاذاً، يؼًاسٌاً ٔػانًاً إٌطانٍاً يطٕٓساً،ػانى َثاخ، ػانى خشائظ، جٍٕ

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=589&q=%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88+%D8%AF%D8%A7+%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B4%D9%8A+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMlJN1Pi1k_XNzQyLKvIMTXWEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeQB4tPi_MQAAAA&ved=0ahUKEwiZ5b6jg7TcAhUlGZoKHQo6D7AQmxMIiQIoATAe
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=589&q=%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88+%D8%AF%D8%A7+%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%B4%D9%8A+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMlJN1Pi1k_XNzQyLKvIMTXWEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeQB4tPi_MQAAAA&ved=0ahUKEwiZ5b6jg7TcAhUlGZoKHQo6D7AQmxMIiQIoATAe
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=589&q=Clos+Luc%C3%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMlJN1MCswrM0ky15LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MAcZ9Z6TcAAAA&ved=0ahUKEwiZ5b6jg7TcAhUlGZoKHQo6D7AQmxMIjQIoATAf
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=589&q=Clos+Luc%C3%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMlJN1MCswrM0ky15LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MAcZ9Z6TcAAAA&ved=0ahUKEwiZ5b6jg7TcAhUlGZoKHQo6D7AQmxMIjQIoATAf
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) النقطة هً المبدأ األول لعلم التصوٌر أما المبدأ الثانً فهو الخط والثالث هو السطح، والجسم هو المبدأ الرابع وهو  

 (2005)دافنشً، وآخرون، (  2ما ٌسعى التصوٌر لإلٌحاء به، وهذا ٌعنً أن التصوٌر ٌسعى لإلٌهام بحضور األجسام )

)دافنشً،  (2الجسم، الشكل،الموقع، البعد، القرب، الحركة، السكون"())أقسام التصوٌر هً "الضوء، الظلمة، اللون،  

 (2005وآخرون، 

 (2005)دافنشً، وآخرون،  (2) ) التصوٌر لٌس سوى سطح وال ٌعدو كونه سطحا والسطح ال جسم له ( 

)دافنشً،  (2() ) التصوٌر هو إنشاء األضواء والظلمات، وخلطهما باأللوان على تباٌنها سواء أكانت بسٌطة أو مركبة 

 (2005وآخرون، 

 (2005)دافنشً، وآخرون،  (2) الٌبدو المنظور الذي ٌتبناه النحات صادقاً بٌنما ٌمتد منظور الرسام مئات األمٌال( ) 
 

ٌُخلص من كلماته أن غاٌة التصوٌر هً اإلٌحاء بالتجسٌم معتمداً فً ذلك إلى محددات لوذلك التجسوٌم وتؤكٌود البعود الثالوث  و

ة والخط والمسطح والمجسم(، وأن عناصر التصوٌر ) محددات الضوء، ومقومات الشكل ومحدداته ولونه، وحركته )النقط

( كلها تستهدف معالجة السطح فوً محاولوة لإلٌحواء بموضووع للتصومٌم، معتمودة فوً ذلوك علوى التنقول بوٌن الضووء والظول 

ٌُظهر بعداً لمنظور أو تجسٌم قد   تعجز عن فعله كثٌر من الفنون األخرى.بإمكانات اللون والتلوٌن، ل

فالخط والنقطة هما أحد أهوم عناصور التجسوٌم للتصووٌر، حٌوث ٌمكون بهموا تؤكٌود دالالت التجسوٌم وتؤكٌود البعود الثالوث دون 

، حٌث اعتمد التجسٌم فٌها على حركة الخوط (3)كما فً أعمال تصوٌر الفنان المصري القدٌم احتٌاج لظل أو ملمس أو لون.

، أما عن الملمس واللون فهموا مكونوا التجسوٌم األساسوٌٌن والوذٌن ٌعتمود علٌهموا (2001)عترٌسً،  (3وجود ظالل لألجسام)دون 

 فً إظهار حجم التصوٌر ومنظوره وتباٌن عناصره عن بعضه البعض.

عودة عناصور أساسوٌة لبنواء الشوكل والهٌئوة هوً )النقطوة، الخوط ،  فً بنائه لكٌان وهٌئوة التصومٌم علوىوٌعتمد فن التصوٌر 

الملمس واللون(، بحٌث ٌعتمد من خالل تلك العناصر األربعة على تجسٌد الحجم الناشئ وتؤكٌد البعد الثالث كمنظور خطً 

 أو كظل لمالمس أو ككٌان متدرج لأللوان لبٌان حجمه مجسدا.

ٌُذكر وٌوجد عدة نماذج لفنانٌن كثر قد استخ دموا تلك األسالٌب إلظهار التجسٌم وتؤكٌد البعد الثالث بؤسالٌب مختلفة، و

أحد هإالء الفنانٌن الذٌن استخدموا تلك المنهجٌة فً بعض أعمالهم الفنٌة  كما  (4)كمثال الفنان ماتٌس؛ حٌث ٌعتبر ماتٌس

والهٌئة المجسمة والمنظور والبعد الثالث (، حٌث تنوعت مراحل أعمال الفنان ماتٌس إلظهار الشكل 1بالشكل    رقم )

باستخدام عناصر التشكٌل األساسٌة ) النقطة، الخط ، اللون، الظالل والمالمس وتدرج اللون( كما بالمراحل واألشكال 

 اآلتٌة:

  بؤسلوب ٌشبه التاثٌرٌة عن منظور المرأة تقف فً طرٌق به زوال لمنظور بستان  بالنقط الملونةحٌث عبر ماتٌس

تخدماً أسلوب إظهار المنظور بالتنقٌط واختالف درجات لون النقط لبٌان تؤثٌر اإلضاءة، وهو أسلوب تؤثٌري بشكل مس

 خاص.

  بشكل رائع اتُِّبعت فً رسمها أسالٌب رسم المنظور  بخطوط بسٌطةكما عبر ماتٌس عن وجه مجسم لرجل عجوز

 ثر التعبٌر عنه باستخدام الظالل واأللوان.للوجه، وببساطة استطاع أن ٌعبر عن منظور ٌصعب لفنانٌن كُ 

                                                           
ـّ،  يٍ انًؼشٔف أٌ انفٍ انًصشي انقذٌى كاٌ يجشداً يٍ قٕاػذ انًُظٕس، ٔكاٌ ٌؼثش ػٍ أجضاء انًٕضٕع جضءاً جضءاً طثقاً نًا ًْ كائُح ػهٍــ-2

دقٍق  ٔنٍس طثقاً نًا ذثذٔ ػهٍّ يُظٕسٌاً فقذ ذثذٔ ْزِ األجضاء فً ٔضغ "انثشٔفٍم"، كًا نٕ كاَد سسٕياً سارجح يغ أَٓا فً حقٍقح األيش ٔصف

( 5تقذس يا ساػى االْرًاو تانحقائق انخانذج) لم يهتم بتسجيل إحساساته الوقتيةكايم نٓزِ األجضاء، ٌٔؼًُ ْزا تأٌ انفُاٌ انًصشي 
)ٔنٍى، ٔآخشٌٔ(
 

 .فشَسا ( 2145 - 2681( يصٕس َٔحاخ فشَسً. يٍ أساذزج انًذسسح انٕحطٍح )  Henri-Émile-Benoît Matisseُْشي ياذٍس ) -2

https://www.google.com/search?q=%D9%86%D9%8A%D8%B3+%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SE8uiVcCs5ILzMq15LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MASR3pxDcAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjY0LSq9rPcAhVDQZoKHTTcAhEQmxMItQEoATAV
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  معتمداً  -وهو أسلوب صعب تنفٌذه  -مرأة إلظهار التجسٌم والحركة اعن منظور لجسم  فقط باللونكما عبر ماتٌس

 على وجود فواصل محددة لهٌئة المنظور لفصل أجزاء الجسم ذو اللون الواحد وإلظهار منظور المرأة الجالسة.

  عن مجسم المرأتٌن بمنظور ظاهر واضح، وهو األسلوب النمطً  الظالل والمالمس وتدرج األلوانبكما عبر ماتٌس

 والمستخدم لعموم المصممٌن والفنانٌن بحٌث ٌحدد المنظور مالمس وظالل ووتدرٌج لأللوان بشكل متابٌن.

وتدرج األلوان( كتنوع لمراحل أعمال  النقطة، الخط ، اللون، الظالل والمالمسوتجسدت تلك المراحل واألسالٌب األربعة فً )

 الفنان ماتٌس إلظهار الشكل والهٌئة المجسمة والمنظور باستخدام تلك العناصر األساسٌة للتشكٌل.

وتظهر هذه األسالٌب المختلفة لبٌان إمكانٌة االعتماد على النقطة أو الخط أو الملمس والظل واللوون لبٌوان هٌئوة مجسومة أو 

 (. 1أو مكان كما بالشكل رقم ) منظور لشكل أو هٌئة

 
 ( يبين تنوع مراحل أعمال الفنان ماتيس إلظهار الشكل والهيئة المجسمة والمنظور باستخدام عناصر التشكيل األساسية 1شكل رقم )

 الظالل والمالمس وتدرج اللون(-4اللون، -3الخط ، -2النقطة، -1) 

)الشكل هو موزٌج مون ذكرٌوات مخزنوة( وهوو موا ٌجعول بعوض على أن   Michael Leyton(6 ) (Leyton, 2006)وقد أكد 

 الخطوط البسٌطة أو النقط المبعثرة تستطٌع بكل قوة أن توحً للرائً بهٌئة مجسمة لشكل ما، معتمدة فً ذلوك علوى مقولتوه

 .ئات وألوانفً التعبٌر عن هٌئة ما، معتمدة فً ذلك على ما تحوٌه ذاكرة الرائً من مزٌج من ذكرٌات ألشكال وهٌ

فوً كتابوه مقولتوه الراسوخة: ) أن بنائٌوة الهٌئوة أو الشوكل هوً موزٌج مون ذكرٌوات مخزنوة تودلل تلووك  "Leytonوأضواف " 

؛ حٌث أكد أن بنائٌة الشكل أو الهٌئة موا هوً إال نتواج مخوزون مون  (Leyton, 2006) (6) الذكرٌات على جمالٌات تلك الهٌئة(

ذكرٌات حٌث ٌدلل ذلك المخزون على جمالٌات موروثة ومرتبطوة بمووروث تلوك الوذكرٌات، فؤحٌانوا ٌكوون اللوون األصوفر 

ِرث ذلك الحزن مون مبهجاً لكن إن أرتبط مدلول ذلك اللون بذكرٌات مإلمة وحزٌنة فإن بهجة هذ اللون تزول بالنسبة لمن أَ 

ذاك اللون منذ صغره، لكن فً العموم فإن جمالٌات وأحاسٌس الشكل والهٌئة واللون عادة موحدة بنسب مقدرة بوٌن البشور) 

وهو ما ٌجعل شكل الدائرة " الحنٌنً" مرٌح للنفس البشرٌة عنه عن المثلث "االتجاهً"( . وقد جعل ذلك مون السوهل علوى 

مراده من وضع تؤثٌرات متطلبة لكل شكل أو هٌئة تبعاً لمتطلبات الفكرة، واعتماداً علوى مخوزون  المصمم أو الفنان مزاولة

الذاكرة الالمتناهً للبشر، واعتمد فً ذلك على التناوب بٌن النقطة والخط والملمس واللون دون خوف مون قصوور التعبٌور 

 أو ضآلة التؤثٌر.



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

688 

 د مضمون ومفهوم التصميم: األثر الفني لتنوع الخامة وارتباطها بتأكي- 2

من األسئلة األكثر شٌوعاً )هل ٌتؤثر الفنان أثناء تنفٌذ تصمٌماته بمإثرات تجعله ٌعٌد صٌاغة أفكاره للتصمٌم األساسً؟( 

  ولمعرفة اإلجابة سٌتم التعرض لدور الخامة فً تؤكٌد مضمون وماهٌة اإلبداع للتصمٌم فً فن التصوٌر على الزجاج.

ل فٌه المفهوم من كونه اسماً لشكل زخرفً إلى كونه فعالً لشئ مخطط  حٌث شهد مفهوم التصمٌم تحوالً غٌر نمطً، تحوَّ

ٌَّر كٌنونة مفهوم التصمٌم نتٌجة احتواء كثٌر من األغراض  ٌإدي إلى إنجاز الغرض بكفاءة، هذا التحول من االسم للفعل غ

الكثٌرة كالسعادة أو الحب أو العطف..الخ، مما أدى إلى اندماج إلى أفعال، هذه األفعال تحوي فً طٌاتها بعض األحاسٌس 

الفعل المادي بخلٌط من األحاسٌس المرتبطة به، كً ٌمتزج االثنان فً سبٌل ابتكار فعل متمٌز لغرض ما من خالل ما 

 ٌعرف بمفهوم التصمٌم، حتى أنه ٌمكن إدراك أنه إن لم ٌكن هناك غرض فلن ٌوجد تصمٌم.

عالقة التصمٌم بالتنفٌذ، قد تطرأ فكرة أن التصمٌم فً كثٌر من األحٌان فً واٍد والتنفٌذ فً واٍد آخر، إال أن وعند مناقشة 

خامات التنفٌذ لبعض الفنون قد تكون فً حد ذاتها إضافة لمتطلبات التصمٌم، حٌث تكون الخامة حٌنئذ بمثابة القلم 

 الرصاص لالسكتش المبدئً والموضح لفكرتها.

تصمٌم ثالث معلقات جدارٌة بخامات تلوٌن مختلفة "ألوان الزٌت، ألوان الباستٌل، ألوان التلوٌن الحرارٌة على كمثال: 

الزجاج"  وتم الرسم بها لنفس التصمٌم، ساعتها سترى ثالث لوحات مختلفة تحكً كل لوحة تعبٌرا وأحاسٌس مختلفة 

لتلوٌن، حٌث أكتسبت كل لوحة مجموعة من الصفات التعبٌرٌة لنفس تصمٌم المعلقة تختلف بإختالف نوع الخامة وطرٌقة ا

المضافة أثناء تنفٌذها نتٌجة ما تضفٌه كل خامة أثناء التنفٌذ، بحٌث أصبح التصمٌم فً هذه الحالة ال ٌنفصل عن منظومة 

الرسم المباشر بخامات  التنفٌذ نتٌجة إحتواء آلٌات التنفٌذ لكثٌر من مشاعر الطالقة واإلحساس بالعفوٌة إلستخدام أسالٌب

 وأحاسٌس مختلفة. 

ساعتها قد ٌندمج مفهومً التصمٌم والتنفٌذ فً نفس ذات الوقت، نتٌجة ترجمة مخزون من المشاعر للمصمم فً نقله 

للرسالة والمضمون لكً تحكً ضربات الفرشاة وملوناتها الخاصة بعدا آخر للتصمٌم مإكدة ألبعاد أخرى من أحاسٌس 

قد ال ٌدركها هو نفسه أثناء تصمٌمه لألسكتش المبدئً، بل قد ٌتعدى ذلك إلى إخراج هٌئة ممتلئة بمجموع المصمم والتً 

)سكوت، وآخرون، (1من المشاعر والتفاصٌل تم بناءها تدرٌجٌا نتٌجة طالقة التنفٌذ وتجاور خامات التنفٌذ بمفهوم التصمٌم )

  .(10: 1صفحة  1980

دٌة التً ٌتم التنفٌذ بها لها مدلول مضاف لقٌم التصمٌم المراد التعبٌر عنها نتٌجة ما تضفٌه ونخلص من ذلك بؤن الخامة الما

 من أحاسٌس متفردة ٌتم إضافتها بتوالً مع تراكب تلك الخامات مكونة التجسٌم المادي لغرض التصمٌم.

باالستفادة من جماليات  زجاجلفن التصوير على اللتصميم البعد الثالث وضع منظومة مقترحة للتصميم والتطبيق  -3

اعتمدت الدراسة على ثالثة محاور رئٌسٌة لوضع منظومة مقترحة للتصمٌم والتطبٌق : وأساليب التطبيق بألوان الزيت

 ( ، وهً كما ٌلً:2لتصمٌم البعد الثالث لفن التصوٌر على الزجاج كما بالشكل رقم )

 

 أساليب واتجاهات التصميم المالئمة: 

  أسالٌب ومنهجٌة وجمالٌات الرسم بؤلوان الزٌت لتكوٌن بدائل تصمٌمٌة مستحدثة تتالءم واستخدام تلك االستفادة من

 .على األسطح الزجاجٌةلفن التصوٌر للتطبٌق  لتصمٌم البعد الثالث األسالٌب

 

 التشكيل:خامات وأدوات  

  تعطً التؤثٌرات  على األسطح الزجاجٌةللتطبٌق اختٌار )خامات مالئمة، ووسائط  متعددة،  وأدوات مستحدثة( مالئمة

  .لفن التصوٌر على الزجاج لتصمٌم البعد الثالث المختلفة واألقرب لتؤثٌر ومحاكاة ألوان الزٌت
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 أساليب التطبيق: 

  على األسطح الزجاجٌة.لفن التصوٌر للتطبٌق  لتصمٌم البعد الثالثاستحداث مجموعة من األسالٌب المبتكرة 

 
  لفن التصوير على الزجاجلتصميم البعد الثالث منظومة مقترحة للتصميم والتطبيق  (2شكل رقم )

لتصمٌم وسوف نتناول االسالٌب واالتجاهات المقترحة للتصمٌم والتطبٌق  : أساليب واتجاهات التصميم المالئمة:3-1

والحلول للمشكلة التصمٌمٌة  أساسٌات صٌاغة وتكوٌن البدائللفن التصوٌر على الزجاج من خالل وضع البعد الثالث 

العناصر األساسٌة للتشكٌل )النقطة، الخط ، اللون، الظالل والمالمس اتجاهات وأسالٌب تصمٌم البعد الثالث إعتماداً على و

 لفن التصوٌر على الزجاج كما ٌلً:بهدف تصمٌم البعد الثالث وتدرج اللون( إلظهار الشكل والهٌئة المجسمة والمنظور 

وفٌه تكون النقطة بٌن كعنصر أساسي للتشكيل: اهات وأساليب لتصميم البعد الثالث إعتمادا  على النقطة اتج-3-1-1

 اختٌار من متعدد كما ٌلً:

هو أن ٌكون التصمٌم معد سلفا بخطوط وهمٌة خفٌفة ٌتم بعدها إسقاط النقاط على التصمٌم كضربات  األول: االختٌار 

فرشاة للمدرسة التؤثٌرٌة وهو ٌشبه كثٌر من أعمال فنانً التؤثٌرٌة، بحٌث تكون تلك الضربات هً بمثابة نقاط ملونة 

شاة للنقط المرسومة أسلوباً غٌر مباشر لتعظٌم البعد إلظهار وتؤكٌد البعد الثالث للتصمٌم، وتعتبر تلك الضربات بالفر

الثالث وإظهاره، وهو أسلوب معتاد ٌمارسه الكثٌر من المصممٌن والفنانٌن دون التقٌد باستخدام درجات لونٌة متابٌنة، 

ط ملونة ( أحد اتجاهات التصمٌم التصوٌري التً تعتمد على التلوٌن بؤسلوب مباشر على هٌئة نقا3وٌوضح الشكل رقم )

 إلظهار وتؤكٌد البعد الثالث.

 
( تصميم3شكل رقم )

(5)
 سلوب مباشر لتكون النقاط هي ضربات فرشاة كنقاط ملونة إلظهار وتأكيد البعد الثالثأتم تلوينه ب 

هو ممارسة التصمٌم بالنقاط بؤسلوب الرسم المباشر لتكوٌن الهٌئة والشكل لتصمٌم البعد الثالث،  الثاني: االختٌار 

وتكون تلك الطرٌقة فً ذاتها ممارسة شدٌدة الصعوبة خاصة إذا ما اعُتمد علٌها فً تصمٌم البعد الثالث والهٌئة والمنظور 

معتمداً على تتابع النقاط اء الهٌئة والمنظور لتصمٌم البعد الثالث ( ، وتعتمد على كونها نقاط متتالٌة لبن4كما بالشكل رقم )

                                                           
5
 ذصًٍى خاظ تانثاحث. - 
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دون االعتماد على ظالل تراكمٌة أو تنوع فً أحجام وكنه وقٌمة اللون، بل تعتمد سواء كان ذلك التتابع بكاثفة أو بقلة 

ع باستخدام ملونات لزجة تصلح للدق أساساً على تتابع وتوالً تلك النقاط المكونة للهٌئة، وٌتم تنفٌذها بفرشاة صغٌرة المقط

 المباشر على سطح الزجاج لتكوٌن الهٌئة والشكل لتصمٌم البعد الثالث. 

  
( تصميمات4شكل رقم)

(6)
 تعتمد على ممارسة التصميم بالنقاط بأسلوب الرسم المباشر لتكوين الهيئة والشكل لتصميم البعد الثالث.   

وهو من األسالٌب واالتجاهات الهامة لكثٌر من المصممٌن لتؤكٌد البعد الثالث من خالل أسلوب التنقٌط  الثالث: االختٌار 

بالفرشاة بدرجات مختلفة ومتابٌنة لنفس الدرجة اللونٌة لتؤكٌد عمق اللون األصلً االولً ثم الذي ٌلٌه فً التلوٌن علٌه ثم 

أحجام ومساحات تلك النقاط لٌتم بناء النقطة األكبر ثم األصغر  الذي ٌلٌه، وتتابٌن درجة اللون وكنهها كما تتنوع

فاألصغر، كما ٌتم التبادل بٌن النقاط الفاتحة والداكنة بالتبادل لبناء خلفٌات تإكد اإلحساس بالعمق لتؤكٌد البعد الثالث 

الثانً، ولكنه ٌعتمد على أسلوب للتصمٌم بؤسالٌب مباشرة للرسم والتلوٌن،  وقد ٌشبه هذا االختٌار فً اتجاهه االختٌار 

 (.5المصمم وطبٌعة مادة التلوٌن ولزوجتها أثناء الضرب المباشر على السطح الزجاجً كما فً شكل رقم )

 
( تصميم 5شكل رقم )

(7)
 
 

 يعتمد على بناء درجات متابينة العمق لتأكيد البعد الثالث للعناصر. 

 كعنصر أساسي للتشكيل:اتجاهات وأساليب لتصميم البعد الثالث اعتمادا  على الخط -3-1-2

تعتبر الممارسة الخطٌة هنا هً األصل كُمخَرج لإلبداع األساسً للتصمٌم، وتكون تلك الخطوط هً بمثابة بصمة 

تمٌز التصمٌم بعدة أسالٌب واتجاهات لشخصٌة المصمم بحٌث تعتبر هً الدعامة األساسٌة للتصمٌم فً التعبٌر والهوٌة، وٌ

 أهمها:

                                                           
6
 ذصًًٍاخ خاصح تانثاحث. - 

 يٍ أػًال انثاحث(.نرأكٍذ انثؼذ انثانث )تذسجاخ يراتٍُح تاألنٕاٌ انًحاكٍح ألنٕاٌ انضٌد تأسهٕب انرُقٍظ تانفشضاج انرصًٍى  -2
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: اعتبار التصمٌم ذو االتجاه الخطً هو بمثابة دعامة أو هٌكل لبناء تصمٌم سوف ٌتم تلوٌنه كمرحلة األولاالختٌار  

الهٌكلً الحقة، وٌكون التصمٌم حٌنئذ منقوص الحتٌاجه للون والظالل والمالمس إلعطاء سمات البعد الثالث للهٌئة والبناء 

للخطوط األساسٌة للتصمٌم وٌتم ذلك من خالل تحدٌد عناصر التصمٌم الكلٌة بفرشاة تحدٌد ومن ثم ٌتم ملء تلك المساحات 

 (.6البٌنٌة بمجموعة ألوان التصمٌم المطلوبة كما بالشكل رقم)

 
اعتبار التصميم (6شكل رقم )

(8)
 تصميم ملون.ذو االتجاه الخطي هو بمثابة دعامة أو هيكل لبناء  

: أن ٌكون التصمٌم الخطً هو مرحلة منتهٌة ال تحتاج إلى زٌادات من تظلٌل أو تلوٌن إلعطاء البعد الثانياالختٌار  

الثالث وٌكتفى فٌه باعتمادٌة هٌئة الخط، لتإكد على تصمٌم البعد الثالث بشكل متكامل كاسكتش نهائً دون حاجة ألي 

 (.7هو األصعب لكثٌر من المصممٌن فً أعمالهم الفنٌة كما بالشكل رقم)مرحلة أخرى، وٌعتبر ذلك االختٌار 

 
التصميم الخطي (7شكل رقم )

(9)
 كمرحلة منتهية يكتفى فيه باعتمادية هيئة الخط للتأكيد على تصميم البعد الثالث. 

وٌعتمد فٌه أسلوب التصمٌم الخطً على استخدام التهشٌر بالخطوط كظالل جانبٌة لتؤكٌد البعد الثالث  الثالث:االختٌار  

ٌُعتمد فٌه على أسلوب الظل باستخدام الخطوط كظالل لتؤكٌد البعد الثالث للتصمٌم كما بالشكل رقم)  (.8للتصمٌم، و

    
( نماذج8شكل رقم )

(10)
 سلوب التصميم الخطي باستخدام التهشير بالخطوط كظالل جانبية لتأكيد البعد الثالث للتصميم أل 

                                                           
8
 تانثاحث.ذصًٍى خاظ  - 

9
 ذصًًٍاخ خاصح تانثاحث. - 
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وفٌه تستخدم الخطوط  كؤسلوب إزالة على مساحات داكنة من اللون بحٌث ٌظهر التصمٌم كؤنه ظل  الرابع:االختٌار  

 (.9ونور نتٌجة إزالة خلفٌات عناصر التصمٌم كما بالشكل رقم )

   
( نماذج9رقم)شكل 

(11)
 للتصميم بأسلوب إزالة الخط على مساحات داكنة من اللون كأنه ظل ونور  

 كعنصر أساسي للتشكيل:اتجاهات وأساليب لتصميم البعد الثالث إعتمادا  على اللون فقط -3-1-3

ى لون واحد مع جعل الفواصل بٌن عناصور وفٌه ٌتم االعتماد على اللون فقط لتؤكٌد البعد الثالث فً التكوٌن الكلً للتصمٌم اعتماداً عل

التصمٌم هً المحددة لمفهوم البعد الثالث والتجسٌم ومردود الحركة لعناصر التصمٌم بحٌث ٌتم ذلك بشكل واع، وٌعتبر ذلك األسلوب 

م والفواصول من األسالٌب الخاصة والتً تحتاج إلى إدراك مكنوون التصومٌم فوً عالقوة عناصور التصومٌم موع اللوون المسوٌطر للتصومٌ

 (.10البٌنٌة بٌن عناصره إلدراك تغٌرات الحركة للتصمٌم وعناصره كما بالشكل رقم )

  
تصميمات( 10شكل رقم)

(12)
 االعتماد على اللون الواحد فقط لتأكيد البعد الثالث لمراعاة شكل الفاصل لتأكيد حركة التصميم. توضح اتجاه 

 إلظهاره في التصميم:اتجاهات وأساليب لتصميم البعد الثالث اعتمادا  على المالمس والظالل وتدرج األلوان -3-1-4

ٌعتبر ذلك االتجاه هو مالذ المصممٌن فً تؤكٌد البعود الثالوث مون خوالل ظوالل التجسوٌد ومالموس العناصور التوً توضوح عموق وتبواٌن 

درجات األلوان وقٌمتها وكنهها لتجسٌم العناصر وإعطاء البعد الثالث للمنظور والهٌئوة دون العناصر وتباٌن وتدرج األلوان واختالف 

اللجوء لزٌوادات مهودرة للتصومٌم لتوضوٌح الفكورة ، لوذا ٌعتبور ذلوك األسولوب هوو األسولوب المثوالً فوً اسوتخدام طٌوات الظول والنوور 

السوتغناء عون األسوالٌب السوابقة أو االعتمواد علوى أسولوب دون إلظهار عنصر جدٌد بشكل بارز هو عنصر اإلضاءة، وال ٌعنوً هوذا ا

آخر، لكن ٌعتمد ذلك على فكر المصومم ومتطلبوات التصومٌم فوً اختٌوار موا ٌناسوبه مون أسوالٌب ٌمكون اسوتخدامها منفوردة أو مجتمعوة، 

 مع تدرج األلوان. ( بعض اتجاهات التصوٌر التً تإكد البعد الثالث من خالل المالمس والظالل11وٌوضح الشكل رقم )

                                                                                                                                                                                     
10

 ذصًًٍاخ خاصح تانثاحث. - 
11

 ذصًًٍاخ خاصح تانثاحث. - 
12
 ذصًًٍاخ خاصح تانثاحث. -
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تصميمات( بعض ال11شكل رقم)

(13)
 توضح اتجاه تصميم البعد الثالث اعتمادا  على المالمس والظالل وتدرج األلوان. 

 التشكيل:خامات وأدوات  -3-2

وطرق على محاكاة أسالٌب اعتمدت الدراسة فً تطبٌق مفهوم تصمٌم البعد الثالث لفن التصوٌر على الزجاج وتطبٌقاته 

ضفاء مجموعة من المالمس والخصائص المتفردة التً تماثل خصائص ألوان الزٌت، وصوالً التلوٌن بؤلوان الزٌت، إل

لإلٌحاء بالبعد الثالث فً مقومات التصوٌر لتؤكٌد الستحداث مجموعة من األسالٌب المبتكرة للتصوٌر على سطح الزجاج 

 كما ٌلً: ماديا ،بارزة بملونات وأدوات خاصة لتؤكٌد البعد الثالث  ، أو لتصمٌم وتطبٌق مالمسحسيا  البعد الثالث 

(Oil Paintsٌعتمد الرسم بؤلوان الزٌت )  األدوات المستخدمة للتلوين على سطح الزجاج:-3-2-1
على اإلحساس  (14)

بؤثر اللون وأثر الفرشاة فً تؤكٌد جمالٌات الرسم والملمس الخاص بؤلوان الزٌت وتؤكٌد )زهو وظل وسكون وحركة  

 ...الخ( عناصر التصمٌم، وٌعتمد ذلك على عنصرٌن هامٌن للرسم والتلوٌن لبناء التشكٌل الفنى وهما:

 شدٌدة الصالبة وخاصة المروحٌة والمفلطحة. الرسم بالفرشاة 

  (.12وتسمى سكاكٌن الرسام والتً لها العدٌد من األشكال واألنواع، كما بالشكل رقم ) الرسم بسكين التشكيل 

 
 

 

 

 

 ( شكل للفرش والسكاكين المستخدمة في الرسم12شكل رقم )

 

تتنوع الملونات المستخدمة فً  والمحاكية أللوان الزيت:الملونات المستخدمة للتلوين على سطح الزجاج -3-2-2

التصوٌر على الزجاج، وهناك نوعٌات من هذه الملونات ٌمكن استخدامها لتحقٌق خصائص التصوٌر الزٌتً، وهذه 

 الملونات هً األقرب واألنسب فً ملمسها أو مظهرها أو ألوانها لمحاكاة أسالٌب التلوٌن بالزٌت للرسم والتلوٌن على

سطح الزجاج، و
 

تم اختٌار تلك الملونات فً البحث نظراً لخصائصها ودرجة لزوجتها أثناء التشكٌل والتً ُتمكن من 

رسم لإلٌحاء بمالمس حسٌة متنوعة التجسٌم أو التكتٌل لطبقات متتالٌة من اللون دون انهٌار أو تسٌٌل، كما أنها تمكن من ال

 المظهر، وهذه الملونات كالتالً:

                                                           
 ذصًًٍاخ خاصح تانثاحث. -2

جٓا ذصُغ أنٕاٌ انضٌد انؼادٌح تطكم أساسً تًضج صثغاخ يغ صٌد تزس انكراٌ ، فٍركٌٕ يادج راخ يهًس كشًًٌ صٌرً يًا ٌسًح تسٕٓنح يض-2

  (Cerver, F., 2005) (.4سٌٕا ٔفشضٓا ػهى انسطح)
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 وهً ما ٌطلق علٌها محلٌا البوٌات الحرارٌة، وهً األنسب من حٌث اللزوجة، وفً كثٌر ات الحرارية المعتمةالملون :

من األحٌان ٌمكن التعامل معها كما ٌتم التعامل مع ألوان الزٌت، وٌمكن تجنب وضع مذٌب للون حتى ٌظل اللون محتفظاً 

 كملمس ومظهر ألوان الزٌت.بلزوجته وٌجعل الملمس والمظهر الناتج أقرب ما ٌكون 

 ٌمكن جعل المٌنا السائلة لها نفس فعل لزوجة ألوان الزٌت، وذلك ٌجعل منها ملونات لها نفس المينا السائلة اللزجة :

 أثر التلوٌن سواء على األسطح الناعمة أو الخشنة الملمس، وذلك بإضافتها لمذٌبات تتالءم ولزوجة التشكٌل. 

وقامت الدراسة بمجموعة من التجارب األولٌة لقٌاس إمكانات وقدرات مجموعة األدوات المستخدمة فً التلوٌن بؤلوان 

الزٌت وقدرتها على الرسم على سطح الزجاج، مع الحفاظ على الزجاج من االلتصاق أو التشوه على رف الحرٌق أثناء 

األثر الفنً الستخدامها كملونات ، إلظهار  (B ،.2005)( 7والتلوٌن)تثبٌت الملونات حرارٌاً حتى ال تتؤثر عملٌة الرسم 

محاكٌة أللوان الزٌت، وما تستطٌع إظهاره من مقومات اإلبداع فً تصمٌم البعد الثالث لفن التصوٌر على الزجاج، وٌظهر 

الفنً الستخدام أسالٌب التصوٌر الزٌتً فً التعبٌر عن ( الدراسات التجرٌبٌة  بالبحث إلظهار األثر 1الجدول رقم )

 تصمٌم البعد الثالث لفن التصوٌر على الزجاج.

 للتعبير عن مقومات اإلبداع في تصميم البعد الثالث لفن التصوير على الزجاج( األثر الفني الستخدام أدوات الرسم المختلفة 1جدول رقم )

نوع األداة 

 وتأثيراتها 

النتيجة واألثر بعد  راحل التنفيذم األثر الفني

 الحريق

تأأأأأثيرات مختلفأأأأة -

لفرشأأأأأاة عريضأأأأأة 

ناعمأأة علأأى سأأطح 

مأأأع تنأأأوع  مصأأأنفر

الضأأأأأأأأأ ط علأأأأأأأأأأى 

 الفرشاة 

خطوووووط متنوعووووة لالٌحوووواء 

بتنوعووات خطوووط التصوومٌم 

ما بٌن المسوتمر والمتقطوع، 

ومووووا بووووٌن األكثوووور كثافووووة 

واألقل تبعاً لتنوع متطلبوات 

 التصمٌم.

  

  

 

تأأأأثيرات مختلفأأأة  -

لفرشاة خشنة علأى 

مأأأأع  سأأأأطح نأأأأاعم

تنأأوع الضأأ ط علأأى 

 الفرشاة

خطوووووط متنوعووووة لإلٌحوووواء 

بتنوعووات خطوووط التصوومٌم 

ما بٌن المسوتمر والمتقطوع، 

ومووووا بووووٌن األكثوووور كثافووووة 

واألقل تبعاً لتنوع متطلبوات 

 التصمٌم

  

  

 

عمأأأأأأأل تأأأأأأأأثيرات -

مختلفأأأة )بالفرشأأأاة 

المفلطحأأأة والمأأأدق 

 واالسفنجة(.

توووووؤثٌرات لمجموعوووووة مووووون 

المالمس المتنوعوة الناعموة 

والخشنة الضوٌقة والواسوعة 

تبعووووووواً لتنووووووووع متطلبوووووووات 

 التصمٌم
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ت ييأأأأر الشأأأأفافية  -

لأللأأأأأأوان بأأأأأأأدوات 

 وأساليب مختلفة 

 

وٌوووتم فٌهوووا اسوووتخدام أدوات 

رسووم المالمووس فووً تغٌٌووور 

الشفافٌة من خوالل الضوغط 

علوووووووى األداة كوووووووالقطن أو 

غٌرهووا، بحٌووث  الفرشوواة أو

ٌعطووووووً تباٌنووووووا للشووووووفافٌة 

المتدرجووة موووا بوووٌن الغوووامق 

 والفاتح.

  

 

 

تأأأأأأثير الفرشأأأأأاة  -

والسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأكينة 

والورقيات والمأدق 

 واالسفنج.

تختلوووف المالموووس اختالفووواً 

متابٌنووواً موووا بوووٌن الضوووربات 

الخفٌفة والسمك الوذي ٌبنوى 

بالسوووووكٌن إلعطووووواء بنٌوووووان 

ظووواهر ومجسوووم، وموووا بوووٌن 

الضوووووربات تنووووووع كثافوووووة 

الناتجووووووة عوووووون الموووووودق أو 

االسووووووفنج المتووووووابٌن تبعوووووواً 

لكثافة حبٌبات االسفنج عون 

 شعٌرات المدق.

  

  

 

 

أثأأر نأأوع الفرشأأاة -

ومسأأأأأاحة وكثافأأأأأة 

شأأأأأأأأأعر الفأأأأأأأأأرش 

المختلفأأأأأأأأأة فأأأأأأأأأي 

التلأأأوين والطريقأأأة 

لرسأأأأأأأأأم النقطأأأأأأأأأة 

 والتعبير عنها.

تؤثٌرات فنٌة مختلفة متابٌنة 

العمق طبقوا لشوكل الضوغط 

بالفرشاة أو كثافة الشعر أو 

مساحته وطرٌقة االسوتخدام 

أو التراكوووووووب لمجموعوووووووة 

النقوواط خووالل رسووم النقوواط 

  بالفرشاة. 

 

 

أثر تطبيق ملونات -

زجاجيأأأة باسأأأتخدام 

سأأأأأأأكين التلأأأأأأأوين 

والفرشأأأأأأاة لبيأأأأأأان 

طبيعأأأأأأأأأأة عمأأأأأأأأأأق 

 الخطوط.

طرٌقوووووة التشوووووكٌل تتمووووواٌز 

بالسووووووكٌن بتجسووووووٌم مووووووادة 

التلوووٌن بحٌووث ٌضووفً ذلووك 

تجسٌماً مرئٌاً مادٌواً ٌختلوف 

كلٌوواً عوون التجسووٌم الحسووً 

 للتلوٌن بالفرشاة.
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 أساليب التطبيق: -3-2-3

النقطوة، الخوط ، تنوعت مراحل تشكٌل وإظهار الشكل والهٌئة المجسومة والمنظوور باسوتخدام عناصور التشوكٌل األساسوٌة ) 

اللوون، الظووالل والمالمووس وتودرج األلوووان( مووع اخوتالف كوول طرٌقووة عون األخوورى فووً أسوالٌب التشووكٌل سووواء بالفرشوواة أو 

بالسكٌن، ومن خالل أداتً الفرشاة والسكٌن ومن خالل ما قامت به الدراسة من تجارب لبٌان قودرة كول أداة وإمكاناتهوا فوً 

التنوع للتؤثٌرات باختالف األسالٌب المتباٌنة فوً األداة الواحودة طبقواً لشوكل الضوغط لرسوم  التعبٌر عن المردود الفنً، ظهر

النقاط من خالل الفرشاة واختالف سمك وشكل شعر الفرشاة وطرٌقة االستخدام والتنواول. كموا أمكون اسوتخدام أدوات حوادة 

كٌن أوسوومك الملووون أو طرٌقووة التلوووٌن أوطرٌقووة كسوكٌن الرسووم والووذي ٌختلووف نوووع األثوور النوواتج منووه طبقوواً لتنوووع مٌوول السوو

التهشٌر، وأهم ما ٌمٌز طرٌقة التشكٌل بالسكٌن عن الطرٌقة المعتادة باسوتخدام الفرشواة هوو التجسوٌم باسوتخدام توراكم اللوون 

ة كما بالشكل بوضعه بالسكٌن؛ حٌث ٌضفً ذلك تجسٌماً مرئٌاً مادٌاً ٌختلف كلٌاً عن التجسٌم الحسً للتلوٌن العادي بالفرشا

 (.13رقم )
 

 
 ( أسلوب التلوين بالفرشاة والسكين بالبويات الحرارية والمينا الملونة اللزجة.13شكل رقم )

كما تتمٌز السكٌن بقدرتها على إظهار مٌزات أخرى للتلوٌن كؤسلوب التهشٌر على المسطح الملون لبناء تصمٌم ٌعتمد على 

تهشٌر الخطوط، وأٌضوا ٌمكون عون طرٌوق التشوكٌل بالسوكٌن الضوغط لإلٌحواء بتجسوٌم نتٌجوة لوف السوكٌن إلظهوار مسوتوى 

ً النواتج عون الضوغط، كموا ٌمكون اعتمواد أسولوب اإلزالوة بالضوغط متدرج من تراكب اللوون المتودرج نتٌجوة التوراكم الرأسو

المباشوور للسووكٌن واألدوات الحووادة وغٌرهووا لتصوومٌم هٌئووات خاصووة متفووردة فووً هٌئتهووا عوون الرسووم بالفرشوواة، وموون خووالل 

لظوالل التجارب تم التؤكٌود علوى أن أسولوب الرسوم بالفرشواة ٌمكون اسوتخدامه فوً التنقوٌط ورسوم الخطووط والتلووٌن وعمول ا

والتهشٌر والمالمس الحسٌة واإلزالة بشكل ضعٌف نسبٌاً واأللوان المسطحة والمجسومة بوالظالل أو بؤلوانهوا المتابٌنوة، كموا 

أن سكٌن الرسم واألدوات الحادة ٌمكن بها تنفٌذ التنقٌط بؤسالٌب مختلفة عن الفرشواة وكوذا عمول المالموس المادٌوة والحسوٌة 

بإخراج رسومات مجسومة ذات كٌوان مجسوم بهٌئوة بوارزة بوروزاً الكتل المجسمة من األلوان  سواء بسواء، كما ٌمكن تشكٌل

وهووو مووا ال تسووتطٌع فعلووه الفرشوواة، وكووذا التهشووٌر ملموسوواً ومادٌوواً عوون السووطح لووتالئم التصوومٌمات ذات الهٌئووات المجسوومة، 

وعة بالضغط المباشر وهً سمات تتفورد بهوا والتجسٌم بالمالمس البارزة والمسطحة وأٌضا أسالٌب اإلزالة الواضحة والمتن

تلك األدوات لتؤكٌد البعد الثالث مع اسوتخدام ملونوات لزجوة للتشوكٌل، وتتعود إمكانوات ومخرجوات تلوك األدوات كموا بالشوكل 

 (.14رقم )
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    التصوير على الزجاج( مخرجات كل أداة وأثرها الفني الناتج لتأكيد البعد الثالث طبقا ألساليب الرسم المباشر ب14شكل رقم )

 على األسطح الزجاجية:لفن التصوير للتطبيق  لتصميم البعد الثالثاستحداث مجموعة من األساليب المبتكرة  -4

هوً  (15)اختلفت طبٌعة وهٌئات التشكٌل بوؤدوات التلووٌن النمطٌوة علوى سوطح الزجواج، إال أن محاكواة الرسوم بوؤلوان الزٌوت

األكثر تعقٌودا وذلوك لتفورد نوعٌوة وشوكل المالموس والخصوائص المطلووب تحقٌقهوا والتوً تحتواج إلوى أدوات خاصوة ونموط 

مختلف ألسالٌب التطبٌق، وٌختلف ذلك عن التلوٌن النمطً للتصوٌر علوى سوطح الزجواج لٌظهور فوً النهاٌوة نتوائج متفوردة 

 لأذا تأم االسأتفادة مأنقووام لوزج نسوبٌا وبوؤدوات وأسوالٌب مختلفوة، نتٌجة لتراكب عناصر ومكونات التصمٌم موع ملوون ذو 

)وهأأي أسأأاليب ال تسأأتخدم فأأي  (Cerver, F ،.2005) (5أسأأاليب وجماليأأات التطبيأأق بأسأأاليب الرسأأم بأأألوان الزيأأت النمطيأأة)

موع لفن التصوٌر على الزجاج  لتصمٌم البعد الثالثستحداث مجموعة من األسالٌب المبتكرة ال التلوين على سطح الزجاج(

 (:2بٌان األثر الفنً لكل أسلوب كما بالجدول اآلتً رقم )

 على األسطح الزجاجية لفن التصوير للتطبيق  لتصميم البعد الثالثاستحداث مجموعة من األساليب المبتكرة ( 2جدول رقم )

األساليب المبتكرة 
(16) 

للتصوير على 

الزجاج محاكـــــــــاة 

بألوان الساليب الرسم 

(5)الزيت
 (Cerver, 

F ،.2005)
 

األثر الفني لكل اسلوب 

 للتصوير على الزجاج

 النتيجة واألثر بعد الحريق مراحل التنفيذ

أسأألوب رطأأب علأأى  -

رطأأأأب علأأأأى سأأأأطح 

 ناعم.

  (Wet on Wet 

) 

 

ٌتمٌوووز األسووولوب بإعطووواء بعووود 

ثانً لطبقتٌن موع ظهوور منطقوة 

مشوووتركة بوووؤلوان ثانوٌوووة نتٌجوووة 

تراكب وتداخل اللونٌن بؤسولوب 

     التلوٌن بؤلوان رطبة على رطبة 

 

                                                           
ٌٕجذ َٕػٍٍ أساسٍٍٍ كًصذس نخاياخ أنٕاٌ انضٌد ًْٔا: )يؼجٌٕ ٌؼثأ فً أَاتٍة صغٍشج يغهقح ٌٔسرخذو صٌد انرشتُرٍٍ كٕسٍظ نرخفٍفّ،  -2

 هشسى نًالءيرٓا نطثٍؼح انشسى ٔانرهٌٍٕ تانضٌد.أصاتغ أنٕاٌ انضٌد( ،ٌٔفضم اسرخذاو أسطح أقًطح انكراٌ ن
2
أسانٍة ٔجًانٍاخ انرطثٍق تأسانٍة يحاكاج انرهٌٍٕ تأنٕاٌ انضٌد تٓذف االسرفادج يٍ االسانٍة انًثركشج : اسرُذخ ذهك األسانٍة انًثركشج ػهى سثم  -

 ٔأسانٍثٓا انًخرهفح ٔانرً ذرٕاءو يغ َسق انرطثٍق.يحاكرٓا نهرصٌٕش ػهى انضجاج يغ ذطٌٕشْا طثقا نُٕع خايح ٔطشٌقح انرهٌٍٕ 
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أسأألوب رطأأب علأأى  -

 جاف بسطح خشن.

  (Wet on Dry ) 

 

 

ٌتمٌوووز هوووذا األسووولوب بتشووووكٌل 

متابٌن بوٌن األرضوٌة والتصومٌم 

ٌنفصووول التصووومٌم تماموووا بحٌوووث 

عووون األرضوووٌة بسوووبب خشوووونة 

 السطح وسرعة الجفاف.

 

    

أسأأأأأأأألوب تلأأأأأأأأوين  -

طبقأأات وعمأأل إزالأأة 

لأأأأأأأبعض المالمأأأأأأأس 

 والعناصر.

(Sgraffito) 

 

هووووووو أسوووووولوب بنوووووواء طبقووووووات 

ومحاولوووة إزالوووة تلوووك الطبقوووات 

اللزجووة والسوومٌكة بحٌووث تحوودث 

مالمس بارزة تبرز البعد الثالث 

ومتابٌن المتدادات بشكل واضح 

 متنوعة من التصمٌم.

 

   
 

   

 

أسأأأأأأأألوب تلأأأأأأأأوين  -

طبقأأات وعمأأل إزالأأة 

لحأأأأأأأأواف عناصأأأأأأأأر 

 التصميم.

(Sgraffito) 

 

وفٌووه تعتموود اإلزالووة علووى إزالووة 

حووواف التصوومٌم وربووط اللووونٌن 

معوووواً بعناصوووور التصوووومٌم بووووٌن 

الطبقووات اللونٌووة، إلظهووار البعوود 

الثالووث موون خووالل االسووتفادة موون 

 تباٌن الطبقات المتجاورة .

  
 

   

 

أسأأأأأأأألوب إنشأأأأأأأأاء  -

 المالمس البارزة

( Building up 

High relief 

Textures) 

 

وفٌوووووه ٌعتمووووود التصووووومٌم علوووووى 

التجسٌم الحسً الملموس بحٌوث 

ٌعطووووً تووووؤثٌر النحووووت البووووارز 

الملوووون، والوووذي ٌضوووفً علٌوووه 

اللون بعداً آخراً للتجسوٌم البوارز 

من حٌث التبواٌن والتؤكٌود، وهوو 

موون األسووالٌب المتفووردة للتلوووٌن 

لتؤكٌووود البعووود الثالوووث للتصووووٌر 

 على الزجاج. 

    

   

   

 

 

أسلوب إنشاء طبقة  -

  Shadowلأأأون 

علأأأأى سأأأأطح اللأأأأون 

األصأأأأأأأأألي لسأأأأأأأأأطح 

 الزجاج .

(Glazing) 

وهو عمل طبقة خفٌفوة جودا مون 

اللون على طبقة لون آخر وهوً 

مالموووس وظوووالل خفٌفوووة تعطوووً 

 تجسٌماً للمالبس وطٌاتها .
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أسأأأأأأأألوب إنشأأأأأأأأاء  -

الطبقات الظليأة للأون 

 الواحد.

 (Under 

Painting) 

ٌمكوون إحووداث توودرج لووونً وفٌووه 

ٌصووووولح كؤرضوووووٌات لعناصووووور 

تصمٌم أو تودرج لوونً للعنصور 

 ذاته لتؤكٌد البعد الثالث.
    

أسأأأأأأأألوب إنشأأأأأأأأاء  -

الطبقأأأأأأأأات الظليأأأأأأأأة 

بأأأالمزج بأأأين لأأأونين 

كتأأأدريج علأأأى سأأأطح 

 ناعم.

(Under 

Painting on 

soft with two 

color)  

فٌهووووا ٌووووتم عموووول توووودرٌج للووووون 

عموول أساسووً بالفرشوواة ثووم ٌووتم 

توودرج لووونً آخوور علووى الوجووه 

المقابووول بٌنهموووا طبقوووة مشوووتركة 

تعطوووً لونووواً خفٌفووواً آخووور عنووود 

الحرٌوووق، مموووا ٌعطوووً إحسووواس 

البعوود الثالووث ألرضووٌة التصوومٌم 

أو عناصوورها كؤنهووا شووفافٌة بعوود 

 ثالث لمنظر طبٌعً.

  

 

 

 

أسأأأأأأأألوب إنشأأأأأأأأاء  -

الطبقأأأأأأأأات الظليأأأأأأأأة 

بأأأالمزج بأأأين لأأأونين 

كتأأأدريج علأأأى سأأأطح 

 خشن.

(Under 

Painting on 

roug with two 

color) 

ٌوووتم عمووول تووودرٌجٌن للوووون موووع 

اخووتالف األرضووٌة الخشوونة ممووا 

ٌعطً نفوس ذات الحوس السوابق 

مووع ظهووور اللووونٌن المتجوواورٌن 

أكثووور مووون حٌوووث القٌموووة والكنوووه 

نتٌجة ثبات الحبٌبات فً السطح 

 الخشن عند اإلزالة والحرٌق.

   

 

 
 

أسأألوب الخلأأط بأأين  -

الوسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائط 

 (17).المختلفة

 

  

تضوووووواف الوسووووووائط المختلفووووووة 

للملونووووات لتعوووودٌل خصائصووووها 

نتٌجوووة اخوووتالف وقوووت الجفووواف 

والمالموووس الناشوووئة والمتنوعوووة 

تبعووووواً لنووووووع الوسوووووٌط وكمٌتوووووه 

وطرٌقوووووة إضوووووافته، ومسوووووتوى 

 الشفافٌة واللمعان طبقا للتصمٌم. 

  
 

     

   
  

 

 

 

                                                           
تٌٕاخ ذى ذٕظٍف يجًٕػح يٍ انٕسائظ يغ ذثاٌٍ أسانٍة انخهظ ٔكًٍاخ انٕسائظ  يٍ خالل انذساسح نالسرفادج تٓا فً ذطثٍقاخ انذساسح، كًا ٌهً:) -2

ٔٔسٍظ صٌرً نهثٌٕاخ، تٌٕاخ حشاسٌح ٔجم ، تٌٕاخ  حشاسٌح دٌٔ ٔسٍظ، تٌٕاخ حشاسٌح ٔذُش، تٌٕاخ حشاسٌح ٔٔسٍظ انًٍُا، تٌٕاخ حشاسٌح

حشاسٌح ٔياء، يضج انثٌٕاخ انحشاسٌح يغ فشخ انضجاج يغ ٔضغ انٕسٍَص كٕسٍظ،  سش فشخ ػهى تٌٕاخ يًضٔجح تفشخ يغ ٔضغ انٕسٍَص 

ٕسٍظ، ذكرٍم تٌٕاخ حشاسٌح دٌٔ كٕسٍظ، يٍُا يغ تٌٕاخ حشاسٌح يغ ٔضغ انٕسٍَص كٕسٍظ، سش يٍُا ػهى تٌٕاخ حشاسٌح يغ اسرؼًال انٕسٍَص ك

 ٔسٍظ يغ فشخ، ذكرٍم تٌٕاخ حشاسٌح دٌٔ ٔسٍظ يغ يٍُا(.
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دراسة تطبيقية لتنفيذ بعض النماذج من األساليب المستحدثة لتصميم البعد الثالث لفن التصوير على األسطح  -5

 الزجاجية: 

لتغٌٌر  مع ت يير تكنولوجيا التنفيذ (18)لتطبيق اتجاهات مختلفة من التصميم اعتمدت الدراسة التطبٌقٌة على عدة نماذج 

)اإلٌحاء بالبعد الثالث للتصمٌم لتؤكٌد البعد الثالث ن التصوٌر على الزجاج من خالل لفاألثر الفنً لتصمٌم البعد الثالث 

 كما ٌلً:(  ماديا، أو تصمٌم ٌحوي تطبٌقات ومالمس بارزة بملونات وأدوات خاصة لتؤكٌد البعد الثالث حسيا  

  لتصمٌم ٌعتمد فً متطلبات التطبٌق على  كعنصر أساسً للتشكٌلاتجاه لتصمٌم البعد الثالث اعتماداً على النقطة

 تكنولوجٌا التنفٌذ بؤداة )فرشاة التلوٌن وأسالٌبها المختلفة( لمحاكـاة التلوٌن بؤلوان الزٌت على سطح الزجاج. 

  لتصمٌم ٌعتمد فً متطلبات التطبٌق على كعنصر أساسً للتشكٌل اتجاه لتصمٌم البعد الثالث اعتماداً على الخط

 نفٌذ بؤداة )سكٌن التلوٌن واسالٌبها المختلفة( لمحاكــاة التلوٌن بؤلوان الزٌت على سطح الزجاج.تكنولوجٌا الت

  لتصمٌم ٌعتمد فً متطلبات التطبٌق على اتجاه لتصمٌم البعد الثالث اعتماداً على المالمس والظالل وتدرج األلوان

 التلوٌن بؤلوان الزٌت على سطح الزجاج.  تكنولوجٌا التنفٌذ بؤداة )خلٌط من األدوات واألسالٌب( لمحاكاة

 

 )باستخدام فرشاة التلوين واساليبها المختلفة(  كعنصر أساسي للتشكيلالتطبيق األول: تصميم البعد الثالث إعتمادا على النقطة 

 التصميم 

 والتطبيق النهائي

أساليب واتجاهات 

 التصميم

 اعتبارات التنفيذ مراحل التطبيق

 

 

 

 )معلقة جدارٌة(تصمٌم 

 

 التطبٌق والتوظٌف النهائً

اتجاه لتصومٌم البعود 

الثالث اعتماداً علوى 

النقطوووووووة كعنصووووووور 

 أساسووً للتشووكٌل

بالبعوووووود  لإلٌحوووووواء

الثالووث للتصوومٌم 

لتؤكٌووووووود البعووووووود 

 .حسيا  الثالث 

 

ٌعتموووود التطبٌووووق علووووى اسووووتخدام أداة )فرشوووواة التلوووووٌن 

وأسالٌبها المختلفة( بؤسلوب الدق  لمحاكاة التلوٌن بوؤلوان 

لكوً تختلوف المالموس الناتجوة الزٌت على سطح الزجاج 

اختالفاً متابٌنا ما بٌن تنووع كثافوة الضوربات الناتجوة عون 

المدق أو الفرشاة وتوراكم األلووان هوو ماٌإكود علوى البعود 

لثالووث للتصوومٌم نتٌجووة اإلحسوواس بالشووفافٌة الناتجووة عوون ا

 تبعا للمراحل اآلتٌة:تراكم النقاط وتدرٌجات التجسٌم. 

   

ٌراعوووووووووووً أن تكوووووووووووون  -

المسوواحة األولٌووة موون الوودق 

المباشوووووووور للووووووووون هوووووووووً 

لمجموعووة األلوووان الفاتحووة 

لتكووووون أرضووووٌة للتصوووومٌم 

الملون لكً تظهور األلووان 

 بشكل متابٌن واضح.

دٌوود الووذٌل والعووٌن تووم تح -

بالرسووووووم المباشوووووور للووووووون 

بالفرشواة وذلوك لكوً ٌكووون 

طبقة بارزة علوى التصومٌم 

 الخفٌف بؤسلوب الدق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 ذصًًٍاخ خاصح تانثاحث. - 
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 )باستخدام سكين التلوين وأساليبها المختلفة( كعنصر أساسي للتشكيل  على الخط  التطبيق الثاني: تصميم البعد الثالث اعتمادا  

 التصميم

 النهائيوالتطبيق 

أساليب واتجاهات 

 التصميم

 اعتبارات التنفيذ مراحل التطبيق

 تصمٌم)معلقة جدارٌة( 

 

 
 التطبٌق والتوظٌف النهائً

اتجاه لتصومٌم البعود 

الثالث اعتماداً علوى 

الخووووووووط كعنصوووووووور 

أساسووووووً للتشووووووكٌل 

بؤسووووووولوب الرسوووووووم 

المباشووووووور بسوووووووكٌن 

التلوٌن لكلموة "هوو"  

بمحاكوووووواة التلوووووووٌن 

علووى بووؤلوان الزٌووت 

 سووووووووطح الزجوووووووواج

لإلٌحوووواء بالبعوووود 

الثالووث للتصوومٌم 

 .حسيا  

ٌعتمووود التطبٌوووق علوووى اسوووتخدام أداة )سوووكٌن التلووووٌن وأسوووالٌبها 

المختلفوووة( بؤسووولوب الرسوووم المباشووور بسوووكٌن التلووووٌن لمحاكووواة 

وٌختلووف تجسووٌم  التلوووٌن بووؤلوان الزٌووت علووى سووطح الزجوواج،

حركووة  الوحوودة كؤنهووا تحوواكً سوون قلووم خووط ٌووتم طٌووه ولٌووه لرسووم

 تبعا للمراحل اآلتٌة:الخط. 

 

  

تراعووووووً الدقووووووة  -

أثنوووووووووواء الرسووووووووووم 

المباشووور باسوووتخدام 

السووووووووكٌن وذلووووووووك 

لرسووووووووووم الخووووووووووط 

العربووً بانحنوواءات 

 السكٌن وطٌها.

ٌراعووووووووى منووووووووع  -

تسوووووٌٌل الملونوووووات 

وذلووك بتسوورٌع أداء 

 الرسم.

ٌراعوووووووى عووووووودم  -

انووووووزالق السووووووكٌن 

على السطح الناعم 

بٌنموووووووووووا تكمووووووووووون 

الصووووووووعوبة فووووووووً 

م على السطح الرس

الخشوووووووون وذلووووووووك 

لصوووووووعوبة مسوووووووح 

 الزوائد.

ٌمكوووووووون عموووووووول  -

تراكووب للووون عوودة 

 مرات. 

 

 )باستخدام سكين التلوين وأساليبها المختلفة(كعنصر أساسي للتشكيل  التطبيق الثالث: تصميم البعد الثالث اعتمادا  على الخط 

 التصميم

 والتطبيق النهائي

أساليب واتجاهات 

 التصميم

 اعتبارات التنفيذ التطبيقمراحل 

 

 تصمٌم طبق فنً

 

 

 التطبٌق والتوظٌف النهائً

اتجووووواه لتصووووومٌم البعووووود 

الثالوووووث اعتمووووواداً علوووووى 

الخوووووط لعنصووووور طوووووائر 

تجرٌدي بؤسولوب الرسوم 

المباشوور بسووكٌن التلوووٌن 

لمحاكوواة التلوووٌن بوووؤلوان 

لإلٌحاء بالبعود  الزٌت

الثالوووووووث للتصووووووومٌم 

 .حسيا  

اسوووتخدام أداة )سوووكٌن التلووووٌن ٌعتمووود التطبٌوووق علوووى 

واسوالٌبها المختلفوة( باسوولوب الرسوم المباشور بسووكٌن 

التلوووووٌن وادوات معدنٌووووة شووووبٌهة لمحاكوووواة التلوووووٌن 

تبعووا للمراحوول . بووؤلوان الزٌووت علووى سووطح الزجوواج

 اآلتٌة:

 

 

هوووذه الطرٌقوووة تٌسووور مسوووح -

 األخطاء الناتجة من الرسم.

 ٌمكن منع تسٌٌل الملونات -

عمووول تراكوووب للوووون ٌمكووون -

عووووودة مووووورات لتؤكٌووووود البعووووود 

 الثالث.

ٌمكن عمل مالمس متعوددة  -

ومتنوعوووة األشووووكال بووووؤدوات 

متنوعوووووووة لتؤكٌووووووود مالموووووووس 

 التصمٌم.
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 باستخدام )خليط من األدوات واألساليب(. في التصميمالتطبيق الرابع: تصميم البعد الثالث اعتمادا  على المالمس والظالل واأللوان 

 التصميم

 والتطبيق النهائي

أساليب واتجاهات 

 التصميم

 اعتبارات التنفيذ مراحل التطبيق

  

 تصمٌم )معلقة جدارٌة(

 

 

 التطبٌق والتوظٌف النهائً

اتجاهوووات وأسوووالٌب 

لتصووووووووومٌم البعووووووووود 

علوى  الثالث اعتماداً 

المالموووس والظوووالل 

لتصوووومٌم واأللوووووان 

مجموعووووووووووووة ورود 

بؤسووووولوب التجسوووووٌم 

لمالمووووس  البووووارز

بووووووارزة لتؤكٌوووووود 

البعوووووود الثالووووووث 

 ماديا .

)خلوووٌط مووون األدوات ٌعتموود التطبٌوووق علوووى اسوووتخدام 

باسلوب تراكم اللون لتجسوٌم العناصور موع واألسالٌب( 

خلوووٌط مووون أسوووالٌب الرسوووم بالفرشووواة بؤسوووالٌب التلووووٌن 

والووودمج  المباشووور بٌنهوووا وبوووٌن سوووكٌن التلووووٌن لمحاكووواة 

تبعوا للمراحول . الزجواجالتلوٌن بؤلوان الزٌت على سوطح 

 اآلتٌة:

 

 

لرسم ألوان داكنوة  -

ٌجووب رسووم أرضووٌة 

داكنة كبطانوة لرسوم 

 األلوان العلٌا أوالً. 

ٌووتم الرسووم بخلووٌط  -

متنوووع موون األدوات 

واألسووالٌب للفرشوواة 

 والسكٌن.

  

 

 باستخدام )خليط من األدوات واألساليب(. التصميمفي التطبيق الخامس: تصميم البعد الثالث اعتمادا  على المالمس والظالل واأللوان 

 التصميم

 والتطبيق النهائي

أساليب 

واتجاهات 

 التصميم

 اعتبارات التنفيذ مراحل التطبيق

 

 تصمٌم )معلقة جدارٌة(

 

 

 التطبٌق والتوظٌف النهائً

اتجاهوووووووووووووووووات 

واسوووووووووووووووووالٌب 

لتصووومٌم البعووود 

 الثالووث اعتموواداً 

علووى المالمووس 

والظوووووووووووووووووالل 

واأللووووووووووووووووووان 

بتصوومٌم منظوور 

طبٌعووووً وهووووً 

تجموووووووع بوووووووٌن 

التؤكٌوود الحسووً 

 والمادي.

ٌعتمووود التطبٌوووق 
(19) 

)خلوووٌط مووون األدوات علوووى اسوووتخدام 

بؤسوولوب تووراكم اللووون لتجسووٌم العناصوور، مووع واألسووالٌب( 

خلووٌط موون أسووالٌب الرسووم بالفرشوواة بؤسووالٌب التلوووٌن والوودمج  

بووؤلوان المباشوور بٌنهووا وبووٌن سووكٌن التلوووٌن لمحاكوواة التلوووٌن 

 تبعا للمراحل اآلتٌة:. الزٌت على سطح الزجاج

 

ٌووووتم التبووووادل بووووٌن لووووون  -

األرضوووووووووووٌات الفاتحوووووووووووة 

والداكنوووووة كبطانوووووة لرسوووووم 

 األلوان الفوقٌة 

ٌوتم الرسوم بخلوٌط متنووع  -

مووووون األدوات واألسوووووالٌب 

 للفرشاة والسكٌن.

ٌتم ترتٌب العناصور تبعواً  -

لدرجوووووة اللوووووون وترتٌوووووب 

موووووع العنصووووور وتجووووواوره 

 بعضه البعض

  

 

                                                           
 ذى ذُفٍز ْزا انًُٕرج األخٍش تًطاسكح أ.و.د/ٍَفٍٍ سؼذ انذٌٍ االسرار انًساػذ تقسى انضجاج، كهٍح انفٌُٕ انرطثٍقٍح.-2
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لتصميم البعد الثالث باالستفادة من جماليات وأساليب  التصميم والتطبيق في فن التصوير على الزجاجاعتبارات -6

 : نتج عن تحلٌل مجموعة األسالٌب التوصل إلى مجموعة االعتبارات كان أهمها ما ٌلً:التطبيق بألوان الزيت

 

، كما ٌمكن تصمٌم حسيا  من خالل آليات الرسم النمطيةٌمكن اإلٌحاء بالبعد الثالث لفن التصوٌر على الزجاج وتؤكٌده  

بمحاكاة أساليب التلوين الخاصة وتراكم طبقات  ماديا  وتطبٌق مالمس بارزة بملونات وأدوات خاصة لتؤكٌد البعد الثالث 

 وتكتيل اللون لبناء مالمس مادية بارزة.

تنوع إمكانات التصمٌم المراد تنفٌذه ما بٌن )التؤثٌرٌة واتجاه الحداثة( حٌث ٌمكن التناوب بٌن المالمس الناعمة ت 

والحادة فً نفس التصمٌم  بتوظٌف التقنٌة دون أي قٌود لتنفٌذ متطلبات التصمٌم من نعومة أو ضربات قاسٌة للفرشاة، أو 

 لك تبعاً  لمتطلبات التصمٌم أثناء عملٌة الرسم.بارزة أو منخفضة البروز لسكٌن التلوٌن، وذ

 ٌتم وضع التفاصٌل النهائٌة للتصمٌم عند االنتهاء من الرسم والتلوٌن وٌستخدم لذلك فرش متنوعة األحجام . 

التصمٌم الكالسٌكً ٌفضل معه استخدام الفرشاة للتلوٌن بٌنما ٌفضل التلوٌن بالسكٌن فً باقً نوعٌات التصمٌم  

 المختلفة.والطرز 

ٌتم اختٌار وتكوٌن ألوان التصمٌم تبعاً لدرجة اللون فً التصمٌم األصلً، وتبعاً لنوعٌة وطبٌعة الملونات المستخدمة  

)  فاللون األخضر الغامق ٌتم الحصول علٌه من )أزرق وٌوضع علٌه أصفر( بٌنما األخضر الفاتح ٌتم الحصول علٌه من

 أصفر ٌوضع علٌه أزرق(.

الدرجات اللونٌة الداكنة والشاحبة للتصمٌم تفضل األسطح ذات الدرجات اللونٌة الفاتحة، أما األسطح  للتؤكٌد على 

متوسطة الدرجة فتكون أكثر اندماجاً مع خامة التلوٌن وتسمح بإظهار الظل والنور بدرجاتها فً العمل الفنً، أما األسطح 

ها عندما ٌكون الغرض هو التؤكٌد على مناطق الضوء فً العمل الداكنة فهً األكثر صعوبة فً االستخدام، وٌتم استخدام

 الفنً.  

للحصول على االنسجام والتناغم فً العمل الفنً ٌتم اختٌار ألوان سطح هادئة، وللحصول على التباٌن الحاد تستخدم  

 ٌات مظهر السطح.ألوان سطح قوٌة، وفً معظم األحٌان تفضل ألوان السطح الرمادٌة والخضراء والبنٌة لتبرز جمال

مراعاة أن التصمٌم الواحد ٌمكن أن تتم ترجمته التقنٌة بؤكثر من أسلوب تقنى لذا ٌجوب أن ٌوتم اختٌوار التقنٌوة المالئموة   

 إلظهار مالمح التصمٌم الورقً على المسطح الزجاجً.

 لمباشر على سطح الزجاج.ٌمكن رسم التصمٌم بحٌث ٌتم النقل من الورق على لوح التنفٌذ أو ٌتم الرسم باألسلوب ا 

ٌفضل التلوٌن على مسطح خشن الملمس )كالصنفرة( حتى ٌتم إلتصاق البوٌات بشكل أفضل أثناء عملٌة الرسم  

وخاصة إذا تم استخدام السكٌن واألدوات الحادة للرسم مع مراعاة الدقة والنظافة، بٌنما ٌمكن الرسم على مسطح زجاجً 

 والتلوٌن.  ناعم إذا استخدمت الفرشاة للرسم

ٌفضل رسم ما ٌشبه نمطٌة تصمٌم الخط العربً على سطح ناعم بالسكٌن لسهولة سرٌان حركة السكٌن على السطح  

 الناعم عن الخشن مع مراعاة حركة الٌد لمحاكاة التصمٌم األصلً دون حٌود نتٌجة الحركة على سطح ناعم.

 كالملونات الحرارٌة أو المٌنا الزجاحٌة ثقٌلة القوام.لمحاكاة ألوان الزٌت ٌتم التلوٌن بملونات لزجة القوام  

للحصول على المظهر الناعم للسطح الخشن توضع طبقة رقٌقة من اللون على السطح الخشن لتدخل فً نتوءاته  

 وتعطً مظهراً ناعماً براقاً.
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 ٌمكن إذابة بعض األجزاء لتعدٌل التصمٌم بإضافة سائل مذٌب للملونات اللزجة. 

 ة كتل اللون المتراكب بعد الرسم األول بحٌث ٌتم إضافة اللون بالتوالً دون أي عائق.ٌمكن زٌاد 

 ٌمكن مسح الخطوط بعد الرسم أو تغٌٌر مسارات وخطوط الرسم بإذابة األجزاء الزائدة بإضافة سائل مذٌب. 

 وأداه فً التطبٌق.لعمل تنوع فً المالمس والتؤثٌرات على األسطح المختلفة ٌمكن دمج أكثر من خامة وأسلوب  

ٌمكن وضع صمغ عربً أو أي من اللواصق التً تسمح بعمل قوام لزج للتشكٌل للبوٌات والمٌنا حتى ال تسٌل أثناء  

  التلوٌن بها.

 للحصول على رسومات وتفاصٌل وخطوط دقٌقة فً العمل الفنً ٌفضل استخدام األسطح الناعمة.  

ب ٌفضل أن تكون الملونات داكنة مع عدم وضع الكثٌر من مادة للوصول ألفضل النتائج فً أسلوب رطب على رط 

 السائل المذٌبة على السطح.

 

 توصلت الدراسة لمجموعة النتائج اآلتٌة:نتائج البحث:  -7

باالسووتفادة موون أسووالٌب  لفوون التصوووٌر علووى الزجوواجلتصوومٌم البعوود الثالووث  وضأأع منظومأأة مقترحأأة للتصأأميم والتطبيأأق 

، أو  حسأيا  )باإلٌحاء بالبعد الثالث فً مقومات التصوٌر علوى الزجواج لتؤكٌود البعود الثالوث  وجمالٌات التطبٌق بؤلوان الزٌت

( واعتمودت المنظوموة علوى ثالثوة محواور ماديأا  بتصمٌم وتطبٌق مالمس بارزة بملونات وأدوات خاصة لتؤكٌد البعود الثالوث 

 رئٌسٌة :

o ٌب واتجاهات التصمٌم المالئمةأسال 

o   التشكٌلخامات وأدوات 

o أسالٌب التطبٌق 

علووى األسووطح الزجاجٌووة لفوون التصوووٌر للتطبٌووق  لتصوومٌم البعوود الثالووثتأأم اسأأتحداث مجموعأأة مأأن األسأأاليب المبتكأأرة  

أسووالٌب وجمالٌووات التطبٌووق بؤسووالٌب الرسووم بووؤلوان الزٌووت مووع تطوٌرهووا طبقوواً لنوووع خامووة وطرٌقووة التلوووٌن  السووتفادة موونبا

وأسالٌبها المختلفة والتً تتواءم مع نسق التطبٌق ومتطلبات التصمٌم، مع بٌان األثر الفنً لكل أسلوب للتصووٌر والتوً مون 

 أهمها: 

 رطب على جاف بسطح خشن. -                رطب على رطب على سطح ناعم.                   

 إنشاء المالمس البارزة -على سطح اللون األصلً لسطح الزجاج.  Shadowإنشاء طبقة لون  

 إنشاء الطبقات الظلٌة للون الواحد.  -إنشاء الطبقات الظلٌة بالمزج بٌن لونٌن كتدرٌج على سطح ناعم.      

 الخلط بٌن الوسائط المختلفة. -ن كتدرٌج على سطح خشن.    إنشاء الطبقات الظلٌة بالمزج بٌن لونٌ 

 تلوٌن طبقات وعمل إزالة لحواف عناصر التصمٌم. -تلوٌن طبقات وعمل إزالة لبعض المالمس والعناصر. 

لتنفٌذ بعض النماذج من األسالٌب المستحدثة لتصمٌم البعد الثالث لفن التصوٌر علوى األسوطح تم تصميم دراسة تطبيقية   -

اعتماداً على عدة نمواذج لتطبٌوق اتجاهوات مختلفوة مون التصومٌم موع تغٌٌور تكنولوجٌوا التنفٌوذ لتغٌٌور األثور الفنوً الزجاجٌة: 

لفن التصوٌر على الزجاج وكانت أهم النتائج العملٌة: ) ٌراعى منع تسٌٌل الملونات وذلك بتسرٌع أداء لتصمٌم البعد الثالث 

عدم انوزالق السوكٌن علوى السوطح النواعم بٌنموا تكمون الصوعوبة فوً الرسوم علوى السوطح الرسم على السطح الناعم، ٌراعى 
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الخشن وذلك لصعوبة مسح الزوائد والنظافة، ٌمكن عمل تراكب للون عدة مرات لتؤكٌد البعد الثالوث، ٌوتم التبوادل بوٌن لوون 

 األرضٌات الفاتحة والداكنة كبطانة لرسم األلوان الفوقٌة( 

 ( تصمٌم خاص بالباحث بهدف تؤكٌد فروض البحث لتصمٌم البعد الثالث لفن التصوٌر على الزجاج.  23عدد) تصميم -

لتصمٌم البعد الثالث باالستفادة من أسالٌب  فً فن التصوٌر على الزجاج التصميم والتطبيقتم وضع مجموعة اعتبارات  -

 وجمالٌات التطبٌق بؤلوان الزٌت.

 

 :التوصيات -8

االسووتفادة موون تحلٌوول منظومووة العلوووم األساسووٌة لألسووالٌب واالتجاهووات المتنوعووة لفوون )التصوووٌر والنحووت(  أنووه ٌمكوون 

 كمرجعٌة البتكار أسالٌب مستحدثة لتطبٌقات تلك العلوم فً العلوم التخصصٌة لكل تخصص.

لتحلٌلٌوة والتجرٌبٌوة توجٌه منظومة البحث العلمً داخل تخصص الفنون التطبٌقٌوة إلوى إسوتكمال مجموعوة الدراسوات ا  

لمنظومة التصمٌم والتطبٌق لفن التصوٌر على الزجاج لتكوٌن قاعدة علمٌوة لخدموة وتطووٌر منظوموة الصوناعات الصوغٌرة 

 للزجاج فً مصر.

 االستفادة من موضوع الدراسة فً إثراء المناهج والمقررات التدرٌسٌة لطالب التخصص. 
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