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من أسالٌب الفن  أسالٌب مستحدثة للتصمٌم والتطبٌق لمظهر سطح الزجاج باالستفادة

 التشكٌلً 

Innovative methods for the design and application of the glass surface 

appearance utilizing of visual art techniques 

 أ.م.د /ٌاسر سعٌد محمد بنداري

 ج.م.ع- جامعة حلوان–أستاذ مساعد بقسم الزجاج كلٌة الفنون التطبٌقٌة 

 أ. م.د/ نٌفٌن سعد الدٌن عبد الرحمن

 ج.م.ع- جامعة حلوان–أستاذ مساعد بقسم الزجاج كلٌة الفنون التطبٌقٌة 
 

  

 الملخص:

وإذدهارا لم تسطع معه أسالٌب التصمٌم أو أسالٌب التطبٌق بتقنٌاتها المتنوعة النمطٌة على شهد مجال الفن تقدما وتنوعا 

مظهر سطح الزجاج أن تستوعب جمالٌات التنوع فً الفن التشكٌلً واسالٌب تطبٌقاته المختلفة ، وذلك إلختالف درجات 

 واءمتها للتصمٌم المختار على سطح الزجاج.صعوبة تطبٌق شتى أنواع الملونات المختلفة باسالٌب أكثر إبتكارٌة مع م

الحاجة إلى اإلستفادة من تنوع أسالٌب الفن التشكٌلً كأحد أهم المصادر الفاعلة لتصمٌم  :وعلٌه تحددت مشكلة البحث فً

 وتطبٌق الملونات على سطح الزجاج.

التوصل إلى أسس علمٌة وفنٌة لمجموعة أسالٌب مستحدثة فً التصمٌم والتطبٌق لمظهر سطح : وتحدد هدف البحث فً

ٌسهم البحث فى رفع فاعلٌة تصمٌم مظهر سطح الزجاج فى عالقته بأسالٌب التطبٌق بما  وتحددت أهمٌة البحث:الزجاج. 

أنه بدراسة : وأفتــرض البحث أوالمعماري، ٌسهم فى رفع القٌمة لمنتجاته المتنوعة لألعمال ذات الطابع الفنى أوالصناعً

جمالٌات وأسالٌب وتقنٌات الفن التشكٌلً  واإلستفادة من إمكانٌاته المتنوعة ٌمكن التوصل إلستحداث مجموعة من 

دراسة  :وتحــدد البحث فى األسالٌب الجدٌدة كنموذج فاعل للتصمٌم والتطبٌق بالملونات على سطح مظهر الزجاج.

لٌب الفن التشكٌلً )مع التركٌز على اتجاهات الرسم والتلوٌن بخامات الباستٌل وألوان الماء( بهدف جمالٌات وأسا

 إستحداث مجموعة من أسالٌب التصمٌم والتطبٌق لمظهر سطح الزجاج.

 ومن خالل البحث تم التوصل لمجموعة من النتائج ومنها:

والتلوٌن بخامات )الباستٌل وألوان الماء( فً عالقتها بالتصمٌم تم التوصل الى إعداد دراسة استكشافٌة إلتجاهات الرسم  -

 والتطبٌق على سطح الزجاج وسبل تنفٌذها. 

 تحدٌد مجموعة من األسالٌب المستحدثة للتصمٌم والتطبٌق على مظهر سطح الزجاج. -

ة لألعمال ذات الطابع الفنى التركٌز على بعض االسالٌب المستحدثة نظرا ألهمٌتها فى التطبٌق على المنتجات المتنوع -

 أوالصناعً أوالمعماري.

 دراسة االثر والقٌمة لألسالٌب المستحدثة فى عالقتها بالتصمٌم وآلٌات التطبٌق على مظهر سطح الزجاج.

Abstract: 

The art field had lot of progress, diversity and prosperity, the methods of design or applying 

of the various traditional techniques to the appearance of the glass surface have not absorbed 

the aesthetics of diversity in visual art and the methods of its various applications. This for 

varying degrees of difficulty in applying different types of colorants in more innovative ways, 

while adapting them to the chosen design on the glass surface. 
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The problem of research was identified by: the need to take advantage of the variety of 

visual art techniques as one of the most important sources to design and apply colorants on 

the glass surface. The objective of the research is: Achieve scientific and artistic 

foundations for a set of innovative methods in the design and application of the glass surface 

appearance. The importance of the research: The research contributes to increasing the 

effectiveness of the design of the glass surface appearance in relation to the methods of 

application, thus contributing to the value of its various products for works of artistic, 

industrial or architectural nature. The study assumes that by studying the aesthetics, methods 

and techniques of visual art and the use of its various possibilities, a variety of new methods 

can be developed as an effective model for the design and application of colorants on the 

glass surface. Research is determined in: Studying of aesthetics and methods of visual art 

(with emphasis on painting trends and painting with pastel oils and water colors) in order to 

develop a set of design methods and application of the glass surface appearance. 

 A number of results were achieved, including: 

- An exploratory study of the trends of drawing and coloring with pastels and water colors 

was established in relation to the design and application on the glass surface and the means of 

its implementation. 

- Identify a range of innovative methods of design and application on the glass surface.  

- Focusing on some innovative methods due to their importance in applying to the diverse 

products of works of artistic, industrial or architectural nature. 

- Studying the effect and value of the methods developed in relation to the design and 

mechanisms of application on the glass surface appearance. 

 

 مقدمة : 

شهد مجال الفن التشكٌلً تنوًعا وازدهاًرا لم تسطع معه أسالٌب التصمٌم أو أسالٌب التطبٌق بتقنٌاتها المتنوعة النمطٌة      

الزجاج أن تستوعب جمالٌات هذا الفن بأسالٌبه ومحاوره المتنوعة، وكان من األهمٌة أن ٌتم تناول على مظهر سطح 

دراسة سبل االستفادة من تلك األسالٌب وهذا التنوع فً أسالٌب الفن التشكٌلً سواء كانت إلمكانات وأسالٌب تطبٌق الخامة 

 ر تبًعا لمتطلبات التصمٌم المراد تنفٌذه.أو عالقة التصمٌم بمتطلبات التطبٌق إلبراز جمالٌات المظه

وٌرجع ظهور ما ٌسمى باألسلوب الفنً للمصمم أوالفنان إلى وجود منهجٌة ٌتبعها نتٌجة ممارساته الخاصة لٌصبح لدٌه 

مرجعٌة فً التقلٌد أو اإلبداع، وصواًل بتلك الطرٌقة أو المنهجٌة إلى أسلوب ذاتً خاص وله سمة التغٌر من المصمم أو 

منهجٌات خاصة متغٌرة من مصمم آلخر بهدف نقل وجهة نظر أو رؤٌة الفنان، وٌرجع تنوع تلك األسالٌب إلى وجود 

خاصة أو حالة من اإلبهار والسعادة ٌرٌد المصمم التأكٌد علٌها فً منتجاته. وتتنوع األسالٌب المستخدمة فً الفن التشكٌلً 

غٌره؛ مما ٌخلق الذاتٌة الفردٌة تبًعا ألسلوب كل فنان أو لتنوع اتجاهات التصمٌم المستخدمة والتً ٌتبعها ذلك الفنان عن 

لكل عمل أو تصمٌم، وبذا تعتبر المدارس واالتجاهات الفنٌة هً بمثابة أسالٌب خاصة ارتقت لتصبح طرق كبٌرة بحٌث 

تحوي كل طرٌقة مجموعة من األسالٌب المتنوعة داخلها؛ فالمدرسة التأثٌرٌة تحوي الكثٌر من األسالٌب الخاصة لكل فنان 

رٌقة، وهو ما ٌجعل التلوٌن على المسطح الزجاجً له أوجه متنوعة تثري اتجاه التصمٌم والتطبٌق على داخل نفس الط

ن الفنان والمصمم  السطح  الزجاجً. وٌعتمد األسلوب والطرٌقة على مجموعة من األساسٌات والركائز األساسٌة التً ُتمكِّ

راسة على تصنٌف وتوصٌف عدد من هذه األساسٌات والمحاور من ارتداء زي ممٌز ألسلوبه وحرفٌته الفنٌة، لذا قامت الد

من أسالٌب الفن التشكٌلً لتكون أساًسا ترتكز علٌه فً الدراسة لبٌان سبل االستفادة منها فً استحداث أسالٌب للتصمٌم 
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ج بأسالٌب والتطبٌق لمظهر سطح الزجاج تبعا الختالف درجات صعوبة تطبٌق شتى أنواع الملونات المختلفة على الزجا

فً: الحاجة إلى االستفادة من تنوع أسالٌب الفن  مشكلة البحثأكثر ابتكارٌة مع مواءمتها للتصمٌم المختار، وعلٌه تحددت 

فً: التوصل إلى  هدف البحثوتحدد  .التشكٌلً كأحد أهم المصادر الفاعلة لتصمٌم وتطبٌق الملونات على سطح الزجاج

فً أنه  أهمٌة البحثمستحدثة فً التصمٌم والتطبٌق لمظهر سطح الزجاج. وتحددت  أسس علمٌة وفنٌة لمجموعة أسالٌب

ٌسهم فً رفع فاعلٌة تصمٌم مظهر سطح الزجاج فً عالقته بأسالٌب التطبٌق بما ٌساعد فً رفع القٌمة لمنتجاته المتنوعة 

جمالٌات وأسالٌب وتقنٌات الفن : أنه بدراسة افتــرض البحثلألعمال ذات الطابع الفنً أوالصناعً أوالمعماري، و

التشكٌلً واالستفادة من إمكانٌاته المتنوعة ٌمكن التوصل الستحداث مجموعة من األسالٌب الجدٌدة كنموذج فاعل للتصمٌم 

فً: دراسة جمالٌات وأسالٌب الفن التشكٌلً )مع التركٌز تحــدد البحث والتطبٌق بالملونات على مظهر سطح الزجاج. و

الرسم والتلوٌن بخامات الباستٌل وألوان الماء( بهدف استحداث مجموعة من أسالٌب التصمٌم والتطبٌق  على اتجاهات

 لمظهر سطح الزجاج.  

التشكٌل الفنً واعتبارات التطبٌق باستخدام الخامات  قامت الدراسة على تحلٌل مجموعة أسالٌب فلسفة البحث: -

ألوان الماء"، وتم إجراء مجموعة من التجارب العملٌة لمجموعة التقنٌات -واألدوات المختلفة لتقنٌات الرسم "بالباستٌل

رات للتصمٌم األكثر محاكاة ألسالٌب التشكٌل الفنً لتقنٌات الرسم تطبًٌقا على األسطح الزجاجٌة، وصواًل لوضع اعتبا

والتطبٌق لالستفادة منها فً استحداث مجموعة من أسالٌب التصمٌم والتطبٌق من خالل مجموعة من التطبٌقات العملٌة 

 للملونات الزجاجٌة على األسطح الزجاجٌة لألسالٌب األكثر محاكاة للتقنٌات موضوع البحث.

 := محاور البحث

 

 ( مخطط لمحاور الدراسة  1شكل رقم )

 

 مفهوم اإلدراك الحسً لمظهر الخط واللون فً الفن التشكٌلً: -1

عن التلوٌن والرسم بالفرشاة شخصٌة معبرة ناتجة عن ثنائٌة أبعاده )الطول والعررض(، حٌرث ٌكتسرب  للخط المفرد الناشئ

ٌُرر  ببسراطة القدرة للتعبٌر عرن أنمراط متعرددة مرن المشراعر نتٌجرة حركتره وحرٌتره أو هندسرٌاته أو جمروده، لرذا ٌمكرن  أن 

ٌُطلق علٌه مفهوم اإلدراك الحسً لنمط الخط المرسوم أو اللون حٌث  سعادة الخط أو رقصه أو سطوعه وابتهاجه، وهذا ما 

ٌمكن إدراك بعض األشكال والمالمس التً تؤثر على الحالرة المزاجٌرة للمتلقرً نتٌجرة السرتثارة بعرض المسرتقبالت الحسرٌة 

، لتوثرق وتمٌررز تلررك الحركرة اإلدراكٌررة لطبٌعررة نسرق الحركررة أو لررون وكنره الخررط كمررا هررو داخرل منظومررة اإلدراك البشررري
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(، حٌث ٌمكن أن ٌكون الخط المرسوم معبًرا عن حرٌة وانطرالق ٌسرعد الرائرً، بٌنمرا لونره األسرود 2موضح بالشكل رقم )

 وًزا على اآلخر.ٌدخل الحزن فتتداخل اإلدراكات الناتجة نتٌجة الحركة واللون، وٌسٌطر األكثر بر

 

 ( العالقة بٌن أنواع وحركة الخط وأثرها فً تغٌٌر المفهوم اإلدراكً له.2شكل رقم )

 

وٌؤثر أًٌضا  شكل ونوع الخطوط الناشئة عن الرسم على مفهوم اإلدراك الحسً للخط، فتجاور خطان قد ٌظهر نوعاً من 

ٌعطً ذلك إحساًسا بالعمق والمنظور، عكس ما ٌدركه الرائً إذا الندٌة أو التوازي، بٌنما لو مال أحدهما على اآلخر قد 

تقاطع الخطان، وعندها ستشهد صراًعا لحركة دٌنامٌكٌة، وٌمكن أن ٌحوي نفس الخط مجموعة أحاسٌس متنوعة فً نفس 

كل رقم المشهد حتى ولو كانت تلك األحاسٌس متناقضة، حٌث ٌمكن رسم خط حاد من جهة وجهته األخر  ناعمة كما بالش

(، وعندها قد ُتر  مجموعة من األحاسٌس المتضادة لنفس الخط، لذا فإن مظهر السطح كلغة بصرٌة ما هو إال إدراك 3)

 (Rath, 2005, pp. 26-29) لمعالم الصٌاغة الشكلٌة للتصمٌم، وٌعتمد ذلك على إمكانات التشكٌل اللونً والرسم بالفرشاة.

، لذا تعرض البحث الستكشاف تلك اإلمكانات المتعددة والمتنوعة والتً تختلف من تقنٌة ألخر  تبًعا لمفردات التشكٌل 

 وطرق وأسالٌب التلوٌن ونوع الخامات وشكل األدوات.

 

 ( خط حاد من جهة وجهته األخرى ناعمة. 3شكل رقم )    

 

 

 

  التطبٌق المختلفة لتقنٌات الرسم بالباستٌل وألوان الماء:خامات وأدوات التشكٌل الفنً وأسطح  -2

تتنوع خامات التشكٌل الفنً تنوًعا كبًٌرا، وقد استهدف البحث أشهر تلك الخامات وأكثرها انتشاًرا وهً تقنٌة الرسم 

التطبٌق وكذلك ثرائهما بالباستٌل وتقنٌة الرسم بألوان الماء، وذلك لما ٌتمٌزا به من تنوع فً أنواع وأدوات وأسالٌب 

الجمالً بالمالمس والتأثٌرات اللونٌة المتنوعة على األسطح المختلفة، لتكون أساسا للدراسة لالستفادة منهما فً استحداث 

أسالٌب للتصمٌم والتطبٌق على سطح الزجاج؛ حٌث تتشابه فً خصائصها مع الملونات الزجاجٌة، فألوان الباستٌل ٌمكن 

م الملونات الزجاجٌة التً تأخذ شكل المساحٌق أو األلوان المعتمة ذات تأثٌر ٌشبه تأثٌر الباستٌل، وألوان محاكاتها باستخدا

( 1الماء ٌمكن محاكاتها باستخدام الملونات السائلة والتً تمثل الشفافٌة الجزئٌة أو الشفافٌة الكلٌة، وٌوضح الجدول رقم )

 سطح المختلفة.خامات التشكٌل الفنً وأدوات التطبٌق على األ
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 ( تقنٌتى الباستٌل وألوان الماء وأدوات التطبٌق على األسطح المختلفة.1جدول رقم )
 

اسم 

 الخامة

 الباستٌل

 Pastel 

 ألوان الماء 

Watercolor 

ٌصنع بسحق صبغات لحبٌبات ناعمة جدا،  التوصٌف

ا بإضافة كمٌات قلٌلة من الصمغ  ًٌ تدمج سو

ل بعد ذلك على هٌئة  لتصبح كعجٌنة تشكَّ

عصً صغٌرة ذات مقاطع عرضٌة مربعة 

 .(Creevy, 1991) أو دائرٌة، ثم تجفف 

ملون مصنوع بمزج صبغات مع صمغ 

العربً، وٌخفف  وغالًبا ما ٌكون الصمغ

بالماء ولٌس الزٌت مما ٌعطً له مظهراً 

 شفاًفا.

 (Appellof, 1992) 

 

الشككككككككل  

 واألنواع

 هناك خمسة أنواع أساسٌة للباستٌل وهً : 

 أقالم الباستٌل. -أصابع الباستٌل الناعم.  -

 أصابع الباستٌل الصلب.  -

 أصابع الباستٌل الزٌتً. -

 بودرة الباستٌل الناعمة. -

هناك ثالثة أنواع أساسٌة أللوان الماء 

 وهً:

معجون: وٌعبأ فً أنابٌب صغٌرة  -

 مغلقة.

مسحوق مضغوط: وٌعبأ فً عبوات  -

 مفتوحة تشبه العٌون .

 أقالم ألوان الماء . -

أدوات 

 التطبٌق

ٌستخدم الباستٌل بشكل مباشر فً الفن 

مساعدة،  التشكٌلً دون الحاجة ألدوات

وٌمكن استخدام الفرشاة لنشر حبٌباته على 

السطح، كما ٌمكن نثر البودرة الناعمة بمادة 

 الصقة لعمل تشكٌل ما

ٌستخدم لتطبٌقها بشكل أساسً الفرش 

المختلفة األشكال، فتستخدم الفرش 

المدورة لمأل األشكال وعمل التفاصٌل، 

أما الفرش المفلطحة لألرضٌات ومأل 

 المساحات.

نوع 

 السطح

ٌفضرررل معهرررا اسرررتخدام األسرررطح الورقٌرررة  ٌفضل معه استخدام األسطح الورقٌة الخشنة

 الناعمة

 

 ومما سبق ٌتضح أهمٌة أسطح التطبٌق لذا فإنه ٌجب قبل إجراء عملٌة التطبٌق األخذ فً االعتبار:

 

 أهم عوامل االختٌار ألسطح التطبٌق وهً : 

تحدٌد مد  مستوٌات ارتفاع نتوءات السطح حٌث ٌعتمد علٌها : وهو Toothملمس السطح ومدى خشونته  

مد  التصاق وبقاء خامة التلوٌن والرسم على السطح، وكذلك مد  السماح بتعدد الطبقات اللونٌة على السطح . وٌوضح 

( الفارق بٌن استخدام سطح ناعم وسطح خشن من حٌث المالمس السطحٌة الواضحة على األسطح الخشنة 4شكل )

 ومة الخطوط اللونٌة فً حالة األسطح الناعمة.ونع

 



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

997 

 
  

 

( الفارق بٌن تطبٌق اللون على سطح ناعم وسطح 4شكل )

 خشن

 

 

إن لون السطح ٌؤثر بشكل كبٌر وٌعتمد اختٌاره على مد  االنسجام : Colorاللون )ساخن أو بارد أو عادي(  

 .والتوافق المطلوب فً العمل الفنً

تتحدد درجة لون السطح بالعالقة بٌن الظل والنور للملونات : Toneاللون ودرجاته من )فاتح او داكن(  

( أثر تنوع األسطح وألوانها ودرجاتها على الملونات التً تطبق 5وٌوضح شكل ) (Roddon, 2006) . الموجوده علٌه

 علٌها.

 

 ودرجات األسطح على الملونات التً تطبق علٌه.( أثر تنوع لون 5شكل )

 

أسككالٌب التشكككٌل الفنككً واعتبككارات التطبٌككق باسككتخدام الخامككات واألدوات المختلفككة لتقنٌككات الرسككم  -3

 ألوان الماء"(:-)"بالباستٌل

تنوع الخامات تتنوع أسالٌب تطبٌق الملونات على األسطح تنوًعا كبًٌرا وٌرجع ذلك لعاملٌن فً غاٌة األهمٌة وهما:  

وطبٌعتها وتنوع أدوات التطبٌق، فمثال تنوع أشكال خامات الباستٌل من مدورة أو ذات حواف حادة ٌغٌر بشكل كبٌر 

أسالٌب التطبٌق، وعلى الجانب اآلخر فإن تنوع شكل الفرش وامكانٌاتها وقو  التأثٌر والضغط علٌها، وتنطبق تلك القواعد 

على الزجاج كاللسترات أو الملونات السائلة كالمٌنا المذابة فً مذٌب سائل أو ما شابهها من إذا ما تم الرسم بألوان سائلة 

( تلك األساسٌات لبعض أسالٌب 2، وفٌما ٌلً ٌوضح الجدول رقم ) (Rath, 2005, pp. 26-29) الملونات السائلة األخر 

 تطبٌق.التشكٌل واعتبارات ونماذج ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح خشه سطح واعم
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 أسالٌب واعتبارات تطبٌق الفن التشكٌلً باستخدام الخامات واألدوات المختلفة.( 2جدول رقم )

أساسٌات وأسالٌب بناء التشكٌل 
-الفنى لتقنٌات الرسم )الباستٌل

 الوان الماء(

 
 اعتبارات التطبٌق

 نماذج التطبٌق

الرسوم الخطٌة
(1)

 Liner 
Strokes 

 الخطوط الرفٌعة:  -1
وٌفضل ذلك عنكد اسكتحدام خطكوط 

 للتحدٌد أو خطوط رسم فاصلة.
 
 
 
 
 
 
 
 الخطوط السمٌكة: -2

بزٌادة قوة ضغط الباستٌل على 
 السطح.

أو بضغط الفرشاة على السطح 
فٌنتج عن ذلك كتلة لونٌة ناتجة 
عن هذا التالمس وعند إزاحة 
الفرشاة بحركة أفقٌة بنفس 

خطوط كتلٌة أو كتل الضغط ٌنتج 
لونٌة عند ثبات الفرشاة مع 

 الضغط.
 
 
الخطرررروط الرفٌعررررة والسررررمٌكة  -3

 معا:
إعتمادا على إمكانٌة تغٌٌر قوة 
الضغط على الفرشاة )زٌادًة أو 
نقصاً( للقوة الضاغطة على 
الفرشاة وٌتبع ذلك تنوًعا ما بٌن 
خط ناشئ )رفٌع أو سمٌك( فً 
نفس الخط مع تغٌٌر كمٌة اللون 
المحملة على بنٌان شعر 

 الفرشاة.
 
 خطوط الزجزاج: -4

وٌتم فٌه تدوٌر الفرشاة بحٌث 
تكون موازٌة للسطح لتعطً 
خطوطاً ذات نسق متنوع 

 ومختلف عن مثٌله مما سبق.
 
 
 الخطوط الرٌشٌة: -5

ٌتٌح عمل هذا األسلوب الحصول 
على عمل تجسٌم لحواف األشكال 
أو لتحدٌد األشكال وتوضٌحها 
بشكل جمالً، كذلك الحصول 
على المالمس الخطٌة المتنوعة 
بعمل خطوط متراكبة فوق بعضها 

 البعض بنفس اللون ودرجاته. 
 
 

 عند استخدام ألوان الباستٌل:

 ,Roddonٌجب استخدام األقالم أو الحواف الحادة ) -

2006.) 

 
 

 عند استخدام ألوان الماء:
فً حال استخدام الفرشاة ٌجب أن تكون ذات وضعٌة  -

للسطح المراد تلوٌنه، حٌث ٌظهر متعامدة عند مالمستها 
 خط رفٌع عند تعامد الفرشاة مع الحركة األفقٌة لها.

كلما ازداد سقوط الفرشاة لألسفل زادت مساحة التالمس  -
 مما ٌزٌد من سمك الخط .

اختٌار نوع شعر الفرشاة طبقاً لقدرته على االنتصاب  -
 واالستقامة.

 دقة اتجاه حركة شد الفرشاة.  -
مك الفرشاة أو رفعها مما ٌزٌد أو ٌقلل من مساحة زٌادة س -

 التالمس فٌغٌر من سمك الخط الناشئ. 
 
 
 

 عند استخدام ألوان الباستٌل:
لتطبٌق الخطوط السمٌكة ٌجب استخدام جوانب أصابع  -

 .(Roddon, 2006) الباستٌل سواء الطولٌة أو العرضٌة.
 
 

 ألوان الماء:عند استخدام 
 استخدام الفرش السمٌكة فً حال استخدام ألوان الماء. -
ثبرررات الفرشررراة أو حركتهرررا علرررى السرررطح ٌرررؤثر علرررى حجرررم -

وسررمك الكتلررة والبقعررة اللونٌررة الناشررئة واخررتالف كونهررا  مررن 
 بقعة إلى خط.

كمٌررة اللررون المعبررأة بالفرشرراة فررً تناسرربها مررع حجررم ونرروع -
 شعرها.

العالقررة بررٌن طررول الخررط الناشررئ وكمٌررة اللررون المخررزن فررً -
 (Wissman, Ferguson, & Rath, 2004)الفرشاة. 

 
 

 عند استخدام ألوان الماء:
 تغٌٌر قوة الضغط على الفرشاة. -
 حركة مٌل الفرشاة على السطح. -
 كمٌة اللون المحمل على شعر الفرشاة. -
 
 

 استخدام ألوان الماء:عند 
 شكل وحركة التدوٌر. -
 سمك ونوعٌة االمتالء اللونً فً عالقته بالتماس -
 زمن اللف فً عالقته بالتماس . -
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

( تنوع أسالٌب تطبٌق الخطوط 6شكل )
  بأصابع الباستٌلالرفٌعة 

 

 
 
 
 
 
 

( رسم الخطوط المستقٌمة بتعامد 7شكل )
 الفرشاة واستقامة الشعر 

 
 

 
 
 
 
 

 
( تنوع أسالٌب تطبٌق الخطوط 8شكل )

 السمٌكة بأصابع الباستٌل 
 

( رسم الكتل اللونٌة بالضغط  9شكل رقم )
 على الفرشاة صعودا ونزوال 

 
( طرٌقة رسم الخطوط 10شكل رقم )

الرشٌقة وكٌف ٌمكن تغٌٌر شكلها بتغٌٌر 
 تعامد الفرشاة صعودا ونزوال أثناء الرسم.

 

                                           
1

فُاٌ عٍ اآلخز فهي كانكراتح نها سًاذها انشخصيح انًًيزج ، فانزسى انخطي هى إعادج ذزكية نالشكال ويرًيز إٌ أسانية عًم انخطىط ذًيز كم  -

 تانثساطح نذا يسرخذو في انرعثيز عٍ األشكال انًجزدج وانزسىو انحزج ، وذرُىع أشكانه وأَىاعه ذثعا إلخرالف خايح وادواخ انرطثيق.



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

996 

 
 
 
 الخطوط المتقاطعة: -6

ٌعد هذا األسلوب من أقدم أسالٌب 
ٌتم الحصول على  الرسم حٌث

درجات متعددة من اللون وتنوع 
فً قوة الظل أو النور من خالل 
تقاطع الخطوط العرضٌة مع 
الطولٌة أو الخطوط المائلة على 

 الهٌئة الشبكٌة.
 
  الخطوط العشوائٌة: -7

ٌتٌح هذا األسلوب ظهور لون 
الخلفٌة بدرجات وضوح 
عشوائٌة، فٌشبه تأثٌر الدخان 

كما أنه ٌضفً  المختلف الكثافة،
على السطح مظهراً جذاًبا 
لمالمس متباٌنة الحركة وعمق 

 لونً ممٌز .

 عند استخدام ألوان الماء والباستٌل:
ٌجب الحفاظ على خط التحدٌد للشكل األساسً واضًحا  -

 تحت الخطوط الرٌشٌة .
بواسطة رسم الخطوط الرٌشٌة ٌمكن تهدئة بعض األلوان  -

 فوقها بدرجات هادئة.
ٌجب أن ٌتم تنفٌذه برفق لٌعطً مظهر السطح المطلوب.  -
(Roddon, 2006. ) 
 
 
 
 
 
 
 

 عند استخدام ألوان الماء والباستٌل:
للحصول على التنوع فً الدرجات ٌتم وضع خطوط  -

 متقاربة فتعطً درجات داكنة والعكس صحٌح .
 ا األسلوب على األسطح الناعمة .ٌفضل تطبٌق هذ - 
 
 
 
 

 عند استخدام ألوان الماء والباستٌل:
الخطوط الكثٌفة للخطوط العشوائٌة تعطً درجات ظلٌة  -

 داكنة والعكس صحٌح.
ٌعطً مالمس متباٌنة الكثافة على حسب درجة نعومة  -

 السطح ومد  نعومته.

 
 

( تدوٌر الفرشاة باللف حول 11شكل رقم )
 محور أفقً

 

 
( أسلوب الخطوط الرٌشٌة 12شكل )

 باستخدام الباستٌل
 
 
 

 
 
 

( أسلوب الخطوط الرٌشٌة 13شكل )
 باستخدام ألوان الماء

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

( أسلوب الخطوط االمتقاطعة 14)شكل 
 وشكل تطبٌقه على السطح.

 

  
( أسلوب الخطوط االعشوائٌة 15شكل )

 وشكل تطبٌقه على السطح

تقنٌررررات الرسررررم بالفرشرررراة الجافررررة 
Dry brush technique: 

ٌستخدم فرشاة جافة خالٌة من 
الملونات أو علٌها اثار قلٌلة من 
الملون ثم تسحب على األسطح 

لعمل تأثٌرات خطٌة الملونة 
  . فاتحة اللون على السطح

(Wissman, Ferguson, & Rath, 
2004) 

 عند استخدام ألوان الماء:
 قدرة شعر الفرشاة على امتصاص اللون -
 كمٌة اللون المتبقٌة بعد الضغط علٌها -
 طول الخط المرسوم فً عالقته بكمٌة خزٌن اللون.  -

 
 
 
 

بعد جفاف ( طرٌقة الرسم 16شكل رقم )
 الفرشاة من اللون.
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 Wetاسلوب رطب علرى رطرب 
into Wet 

ٌعنً مصطلح هذا األسلوب وضع 
 ملون رطب على سطح رطب . 

 عند استخدام ألوان الماء:
تتنوع طرق هذا األسلوب على نوعٌة السطح وسمكه  -

 ودرجة خشونته. 
ٌفضل فً هذا األسلوب مع اسطح خشنة لضمان ثبات  -

  (Roddon, 2006) الرطبة بشكل جٌد.الملونات 
( أسلوب الرطب على الرطب 17شكل )

 وشكل تطبٌقه على السطح

 Blendingاسلوب )التسٌٌح( 
ٌستخدم هذا األسلوب لتنعٌم 
الخطوط الرفٌعة والتفاصٌل 
الدقٌقة والحواف، او لتفتٌح 
درجات لونٌة او لعمل ارتباط بٌن 
االشكال المتجاورة بعضها 
البعض، كما ٌمكن استخدام هذا 
األسلوب بشكل اساسً فً عملٌة 

 التدرٌج اللون 
 

 عند استخدام ألوان الماءوألوان الباستٌل:
 لخامات التً اصلها مسحوق مثل الباستٌل .ٌفضل مع ا -
ٌتم بوضع لونٌن بجانب بعضهما البعض أو فوق بعضهم  -

البعض ثم مزجهما سوٌا بنعومة بالتسٌٌح وٌمكن عمل ذلك 
 بطرف األصبع، او بقطعة من القماش أو إستخدام الفرشاة.

لتحقٌق عمق لونً ٌتم تسٌٌح جزء وترك آخر ، كما انه  -
هذا األسلوب خلط األلوان وتكوٌن درجات ٌمكن باستخدام 
 (Roddon, 2006لونٌة جدٌدة. )

تستخدم الفرشاة المفلطحة لعمله بمزج و تدرٌج لونٌن  -
بجانب بعضهما البعض وذلك فً حال استخدام الوان الماء، 
كما تستخدم اٌضا فً عمل طبقة رقٌقة على السطح فٌما 

على الذي ٌستخدم كفرش لونً  Flat Washبعرف ب 
 (Wissman, Ferguson, & Rath, 2004السطح )

 
 ( تنوع أسالٌب وأدوات التسٌٌح18شكل )

 
 
 
 
 
 

( استخدام الفرشاة المفلطحة فً 19شكل )
 عمل التدرٌج والتسٌٌح

 Pointillismاسلوب التنقٌط 
هذا األسلوب ٌعنً بناء 
المساحات من درجات لونٌة 
متعددة او بلون واحد فقط بنقاط 

منفصلة تاركة بٌنها  صغٌرة
مسافات تظهر لون الخلفٌة 

 للسطح .
 

 عند استخدام ألوان الماء وألوان الباستٌل:
لإلحساس بالكتل اللونٌة الواحدة ٌجب تزوٌد النقاط وتقلٌل  -

المسافات البٌنٌة فعندما ٌتم رؤٌة تلك النقاط من مستو  
 ض .الرؤٌة العادٌة فانها تبدو كأنها مندمجة مع بعضها البع

لزٌادة االحساس بالمالمس المتنوعة ٌتم تغٌٌر حجم النقاط  -
 المتجاورة.

 

  
 ( أسلوب التنقٌط 20شكل )

  

 

 تطبًٌقا على األسطح الزجاجٌة: ألوان الماء(-التشكٌل الفنً لتقنٌات الرسم )الباستٌلمحاكاة أسالٌب  -4

عدد النهائً لتطبٌق الملونات على األسطح المختلفة، ولذا  من خالل الدراسات السابقة ألسالٌب الفن التشكٌلً وجد منها

فقد ركز البحث على أساسٌات تلك األسالٌب باستخدام خامات الباستٌل وألوان الماء، ودراسة سبل االستفادة منها 

ة للتأكٌد الستحداث أسالٌب للتصمٌم والتطبٌق على األسطح الزجاجٌة ، حٌث قام البحث بعمل العدٌد من التجارب العملٌ

على تلك الدراسة وذلك بداٌة باختٌار خامات التلوٌن على األسطح الزجاجٌة والتً تتواءم مع أسالٌب وخامات الفن 

 التشكٌلً كما ٌلً:

ٌستخدم كسر الزجاج المطحون فً عمل التكتالت اللونٌة أو نثر مساحات لونٌة على  (:Fritكسر الزجاج المطحون )  

هٌئة تنقٌط على السطح، حٌث ٌنثر الكسر الزجاجً والذي تتنوع مقاسات حبٌباته من المسحوق الناعم وحتى المقاس 
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صق إلٌه أو بالرش المباشر على المتوسط والخشن، لذا إنه ٌصلح لمحاكاة تأثٌر ألوان الباستٌل وذلك بإضافة بعض اللوا

ا فً درجات حرارة االندماج الكلً ) ًٌ :  777السطح، وٌجب فً حال اختٌار تلك التقنٌة أن ٌعاد تشكٌل الزجاج حرار

 ( لضمان تماسك الحبٌبات واندماجها مع السطح اندماجا كاماًل للوصول لتأثٌر الباستٌل. Full Fusingْم  815

: ٌمكن تطبٌقه بالرش أو كسائل بإضافة الماء أو مواد أخر  وسٌطة، ولهذا  melPowder Enaمسحوق المٌنا  

 ( مسحوق المٌنا.21فإنه ٌمكن استخدامه لٌحاكً ألوان الباستٌل أو ألوان الماء وٌوضح شكل )

 

( مسحوق المٌنا21شكل )  

تصلح فً عمل كل  تشبه أصابع الباستٌل الطباشٌري ولذا فإنها:   Enamel Chalkأصابع طباشٌر المٌنا 

وٌفضل أن ٌتم ذلك على أسطح زجاجٌة خشنة وٌوضح ، التأثٌرات الخطٌة والمساحات اللونٌة، وكذلك أسلوب التسٌٌح

 ( أصابع طباشٌر المٌنا.22شكل )

 

( أصابع طباشٌر المٌنا22شكل )  

والغرض منها رسم وهً عبارة عن أقالم تحتوي على سائل المٌنا  : Marking Pen Enamelأقالم المٌنا  

 ( أقالم المٌنا.23الخطوط والتحدٌد. وٌوضح شكل )

 

( أقالم المٌنا23شكل )  

 

وهو نوع من المٌنا صمم لٌشبه تأثٌر ألوان الماء؛ حٌث :  Watercolor Enamelالمٌنا ذات تأثٌر ألوان الماء 

 ( المٌنا ذات تأثٌر ألوان الماء.24تتمٌز بالشفافٌة العالٌة، وٌوضح شكل )

 

( المٌنا ذات تأثٌر ألوان الماء24شكل )  
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 وتتمٌز بالشفافٌة والبرٌق المعدنً والتدرج اللونً فهً تشبه بذلك تأثٌرات ألوان الماء. :Lasterملونات الالستر 

:عند إضافة بعض األكاسٌد الملونة )كأكسٌد النحاس أو أكسٌد الحدٌد أو أكسٌد الكوبلت ..الخ( بٌن األكاسٌد الملونة 

ٌن من الزجاج فإنها تلون المساحة الداخلٌة مع إمكانٌة تكوٌن فقاعات هوائٌة حسب نوع الوسٌط ومساعد الصهر طبقت

المستخدم، بٌنما لو تم تلوٌن السطح بها دون تغطٌته بطبقة أخر  من الزجاج فانه سٌتم التلوٌن على السطح مع غٌاب 

ن الفقاقٌع.  تكوُّ

 

ونات التً تصلح للمحاكاة لٌس فقط لخامات الفن التشكٌلً ولكن أٌضا ألسالٌبه مما سبق ٌتضح وجود العدٌد من المل

( ٌوضح بعض التجارب العملٌة لهذه المحاكاة والتً تم فٌها تثبٌت طرٌقة اإلنتاج وهً 3وتأثٌراته الجمالٌة، والجدول رقم )

 تلوٌن وإعادة تشكٌل الزجاج حرارٌا :

 

 بالتطبٌق على األسطح الزجاجٌة الوان الماء(-التشكٌل الفنً لتقنٌات الرسم )بالباستٌل( سبل المحاكاة ألسالٌب 3جدول رقم )

أسالٌب 

 التشكٌل الفنً

خامة 

التشكٌل 

 الفنً

المحاكاة وطرٌقة التطبٌق على 

 سطح الزجاج

 

 

 (2شكل التطبٌق على سطح الزجاج)

 

 

 

 

 

الخطوط 

 الرفٌعة

 

 

 ألوان الماء

المٌنا ذات تأثٌر ألوان الماء 

 والتطبٌق بالفرشاه .

  
 

ألوان 

 الباستٌل

مسحوق المٌنا والتطبٌق باستخدام 

 أداة رسم خطوط المٌنا.

 
اصابع طباشٌر المٌنا والتطبٌق 

 بطرٌقة مباشرة.

 
 

الخطوط 

 السمٌكة

 

 

 

 ألوان الماء

المٌنا ذات تأثٌر ألوان الماء 

 والتطبٌق بالفرشاة.

 
 

 

ألوان 

 الباستٌل

والتطبٌق بطرٌقة  كسر الزجاج

 مباشرة.

   

  

                                           
 قايد تها انذراسح نإلسرذالل عهى طزيقح ذطثيق األسانية تخاياخ انرشكيم انفُى وأدواخ انرطثيق عهيها.انرطثيقاخ عثارج عٍ ذجارب عًهيح -7
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الخطوط 

الرفٌعة 

 والسمٌكة معا

 

ألوان 

 الباستٌل

اصابع طباشٌر المٌنا والتطبٌق 

 بطرٌقة مباشرة .

 
خطوط 

 الزجزاج

المٌنا ذات تأثٌر ألوان الماء  ألوان الماء

 والتطبٌق بالفرشاه

 
 

 

الخطوط 

 الرٌشٌة

والتطبٌق أعمدة زجاجٌة رفٌعة  ألوان الماء

 بطرٌقة مباشرة .

 
ألوان 

 الباستٌل

اصابع طباشٌر المٌنا والتطبٌق 

 بطرٌقة مباشرة .

 
 

 

 

الخطوط 

 المتقاطعة

 

 

 ألوان الماء

أعمدة زجاجٌة رفٌعة والتطبٌق 

 بطرٌقة مباشرة .

 
المٌنا ذات تأثٌر ألوان الماء 

 والتطبٌق بالفرشاه.

  
ألوان 

 الباستٌل

المٌنا والتطبٌق  اصابع طباشٌر

 بطرٌقة مباشرة .

 
الخطوط 

 العشوائٌة

مسحوق المٌنا والتطبٌق باستخدام  ألوان الماء

 اداة رسم خطوط المٌنا .

 
 

 الفرشاة الجافة 

 

 ألوان الماء

الرروان الالسررتر والتطبٌررق باسررتخدام  

الفرشراة ثرم اسرتخدام الفرشراة الجافررة 

الزالررة أجررزاء للتجسررٌم أو إلعطرراء 

 ظل.
 

 

رطب على 

 رطب

 

 

 

 

 ألوان الماء

المٌنرررا السرررائلة والتطبٌرررق بالفرشررراة 

 على سطح رطب بالصق سائل.

 
االكاسررٌد الملونررة بعررد إضررافة المرراء 

وإضررافة المرراء إلررى سررطح الزجرراج 

 لطبقة أو طبقتٌن.

 
 

 التسٌٌح 

 المٌنا السائلة والتطبٌق بالفرشاة. ألوان الماء
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الوان 

 الباستٌل

المٌنا والتطبٌق باستخدام مسحوق 

 الفرشاة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 التنقٌط

 

 

 

 ألوان الماء

 

 

كسررررر الزجرررراج والتطبٌررررق بطرٌقررررة 

 مباشرة.

 
خرز زجاجً صغٌر والتطبٌق 

 على السطح مباشرة

 
األكاسٌد الملونة بٌن طبقتٌن من 

 الزجاج

 
 

 

 

ألوان 

 الباستٌل

كسر الزجاج والتطبٌق بطرٌقة 

 مباشرة.

 
مسحوق المٌنا والتطبٌق باستخدام 

 اداة رسم خطوط المٌنا.

 

 

اعتبارات فً التصمٌم والتطبٌق على األسطح الزجاجٌة باالستفادة من أسالٌب الفن التشكٌلً  -5

 لتقنٌات الرسم بالباستٌل وألوان الماء: 

 مراعتها كالتالى:توصل البحث من خالل دراساته النظرٌة والعملٌة إلى مجموعة من االعتبارات ٌجب 

أوال : اعتبارات فً التصمٌم والتطبٌق لألسالٌب المستحدثة على األسطح الزجاجٌة باالستفادة من أسالٌب وجمالٌات 

 التطبٌق بألوان الباستٌل:

ى التصمٌم فً حالة المحاكاة بتقنٌة الباستٌل ال ٌعتمد على الخطوط المحددة الرقٌقة حٌث ٌتم الرسم بأقالم الباستٌل عل 

الزجاج وهى ذي سمك عاٍل قلٌال عن مثٌله من أقالم الباستٌل العادٌة رفٌعة السمك،  لذا تتماٌز تلك الخطوط بالسمك 

 العرٌض.

ٌجب وضع رسومات تنفٌذٌة أو أسكتش تفصٌلً ٌبٌن وضع  وترتٌب األلوان لبٌان جمالٌات التصمٌم بشكلى مثالً ،   

 ألغمق فاألغمق فً درجة وكنه اللون، وٌتم تفصٌل اتجاهات اللون وأثرها.فاأللوان الفاتحة ٌتم تطبٌقها أوال ثم ا

 ٌمكن إلغاء خطوط الرسم المتجاورة  باستخدام أدوات هفهافة مساعدة قبل عملٌة الحرق والتثبٌت.  

 تضفً الرسوم الخطٌة والمالمس الحٌوٌة والحركة والتجسٌم لألشكال المرسومة على السطح.  
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 حرٌق بالحرارة

 تسٌٌح اللون

 تثبٌت اللون

الواحد ٌمكن أن تتم ترجمته التقنٌة بأكثر من أسلوب تقنً لذا ٌجب أن ٌتم اختٌار التقنٌة المالئمة  مراعاة أن التصمٌم  

إلظهار مالمح التصمٌم الورقً لكً ٌظهر كمثٌله عند تطبٌقه على المسطح الزجاجً، ومن أمثلة تقنٌات التلوٌن على 

  ابع وبودرة المٌنا والكسر الزجاجً.الزجاج والتً تحاكً أسلوب التلوٌن بالباستٌل مثل التلوٌن بأص

فً عالقته بمسطح التطبٌق حٌث ٌعتمد التصمٌم على درجة لمعان وشفافٌة وكنه اللون بحٌث تتواءم  مراعاة التصمٌم 

من زجاج ذو ملمس ناعم أو خشن أو ملمس خاص، وإذا علم أن الباستٌل العادي ال ٌتواءم مع  واختٌار خلفٌة التطبٌق

التلوٌن على ورق ملمس سطحه ناعم، فالزجاج ٌتماٌز عن مثٌله من الخامات األخر  بانفراده بجمالٌات خاصة عند 

جاج المطحون، المٌنا البودرة( ألنهما التلوٌن على سطح ملمسه ناعم بالتلوٌن بإستخدام طرٌقة التلوٌن بلصق )كسر الز

للزجاج به لواصق، مما ٌضفً مجموعة من القٌم  تعتمدان على رش الكسر المطحون أو المٌنا البودرة على المسطح الناعم

 ،الجمالٌة المتفردة لشفافٌة الخلفٌة ونعومت، مما ٌجعله مختلًفا عن التلوٌن بالباستٌل على الخامات االخر  كالورق وغٌره

 (.25كما بالشكل رقم )

 

 
 ( يبيه مقاروت بيه سبل تطبيق ألوان الباستيل على الزجاج وخامت الورق.52شكل رقم )

 
 

لٌراعى عالقة ذلك التباٌن فً عالقته بالتطبٌق حٌث ٌراعً  التصمٌم اللونً ٌجب أن ٌكون واضح ومتباٌن األلوان  

 نسب التشبع لنشر الكسر المطحون  وتغطٌته للمسطح الزجاجى حتى ٌراعى التعبٌر عن وضوح ودرجة ألوان التصمٌم.

ٌُراعى األخذ فً االعتبار عالقة التوقع بسٌطرة لون على اآلخر  أثناء  العالقة بٌن التصمٌم والتطبٌق متالزمة، لذا 

الحرٌق، فعلى سبٌل المثال عند استخدام مسحوق اللون األصفر مع اللون األحمر ٌظهر اللون البرتقالً بدرجات مختلفة 

 تعتمد على النسب بٌن اللونٌن ودرجات الحرارة. 

 تستخدم األسطح الخشنة للحصول على مالمس متنوعة وتعدد فً الطبقات اللونٌة. 

 (.26الحرار ، فالحرارة هنا تقوم بوظٌفتٌن تجاورتٌن وهما تسٌٌح اللون وتثبٌته، كما بشكل )مراعاة عامل الحرٌق  

 

 

( دور الحرارة على التصميم والتطبيق بتقىياث التلويه على 52شكل رقم )

 الزجاج بتقىياث تحاكي تقىيت الباستيل

 )تجربة عملٌة( 
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المستحدثة على األسطح الزجاجٌة باالستفادة من أسالٌب وجمالٌات ثانٌا: اعتبارات فً التصمٌم والتطبٌق لألسالٌب 

 التطبٌق بألوان الماء:

ٌتم التطبٌق فً التصمٌم بألوان الماء باستخدام ألوان سطح هادئة للحصول على االنسجام والتناغم فً العمل  

الفنً، وتستخدم ألوان السطح القوٌة لتأكٌد التباٌن الحاد، وفً معظم األحٌان ٌفضل ألوان السطح الرمادٌة والخضراء 

 اللون األحمر فً تأكٌد سخونة التصمٌم عند التطبٌق. والبنٌة لتبرز جمالٌات مظهر السطح، بٌنما ٌبرز دور 

ٌتم التلوٌن باأللوان الفاتحة أوالً وتتدرج للغامق وهو عكس كل الملونات التً ٌبدأ فٌها استخدام األلوان الغامقة ثم  

 (.27ٌتبعها الفاتحة مثل ألوان الزٌت ، كما بالشكل )

 

 

 

 

( تدرج التلوٌن بألوان الماء مقارنة بالتلوٌن باأللوان األخرى.27شكل رقم )  

 

للحصول على رسومات وتفاصٌل وخطوط دقٌقة فً العمل الفنً ٌفضل استخدام األسطح الناعمة بالنسبة لأللوان التً  

 تحاكً ألوان الماء بعكس األلوان التً تحاكى ألوان الباستٌل ٌفضل فٌها السطح الخشن.  

 ماء بشفافٌتها العالٌة.ٌجب أن تتمٌز األلوان التً ٌتم تطبٌقها على سطح الزجاج والمحاكٌة اللوان ال 

 ال ٌتم إستخدام الوان االسود والبنى للتحدٌد بل تراكم األلوان هو ما ٌفعل ذلك الظل والتحدٌد. 

 طبقات التراكم هً أهم أسالٌب تجهٌزات األلوان المائٌة. 

واالكاسٌد شبه الشفافة  ٌجب اختٌار التقنٌة المالئمة للتصمٌم للتفٌذ على الزجاج لمحاكاة تأثٌر ألوان الماء كالالسترات 

 )كاكسٌد النحاس مع كربونات الصودٌوم(.

الرسم بالملونات التً ٌتم تطبٌقها على سطح الزجاج والمحاكٌة أللوان الماء هو إحساس مباشر)انفعال مفاجئ( لذا  

 ٌجب مراعاة وجود مرجعٌة للتصمٌم أو ترك العنان ألحاسٌس الفنان.

الورق لالمتصاص وهو ما ٌخالف طبٌعة الرسم على سطح الزجاج والذي ٌقوم األلوان المائٌة تعتمد على قدرة  

 بمحاكاة ذلك الدور هو خشونة سطح الزجاج.

 ٌمكن عمل تنوع للمالمس وتغٌٌر التأثٌرات على األسطح المختلفة بدمج أكثر من خامة أو أسلوب وأداة فً التطبٌق. 

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

  على السطح.

ٌعتمد التلوٌن باستخدام الالسترات على شفافٌة الالستر وتدرج لونه لٌشبه مظهر التلوٌن بألوان الماء، وٌعتمد التصمٌم  

حساس الناعم فً التلوٌن فٌه على تكوٌن عناصر ذات مساحات أللوان متدرجة وذات درجة شفافة وخفٌفة الكنه لتؤكد اإل

 (.28بألوان الماء، كما فً الشكل )

 

 

 نىٌ غايق  
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 الوان الماء
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( الرسم المباشر بألوان الالستر على المسطح الزجاجى محاكاة ألسلوب الرسم 28شكل رقم )

 بالماء.

 

 

 

تطبٌقات( الستحداث أسالٌب للتصمٌم والتطبٌق على األسطح الزجاجٌة باالستفادة من تقنٌات ) -6

 : وألوان الماءالرسم بالباستٌل 

: وٌتم فٌه االعتماد على تلوٌن متراكم لعدد من أسلوب توظٌف تراكب الطبقات اللونٌة بتنوع الخامات المستخدمة-أوال

الطبقات اللونٌة لمجموعة من الخامات المتنوعة )كمثال تلوٌن طبقة من المٌنا السائلة على طبقة من مٌنا الباستٌل( لتظهر 

ن األخر  عالقة متغٌرة للون األصلً مع اللون العلوي لخلق مساحة مختلفة من اللون نتٌجة التراكب وسط مجموع األلوا

 (. 29مما ٌكون له األثر الفنى فً تأكٌد العمق اللونى للرسم، كما بالشكل رقم )

        

 ( تلوٌن متراكم لعدد من الطبقات اللونٌة لمجموعة من الخامات المتنوعة.29شكل رقم )

 

للون من حٌث خشونة ونعومة  : وٌتم فٌه تبدٌل األسطح المالمسةأسلوب التشكٌل بتنوع األسطح الخشنة والناعمة-ثانٌا

سطح الزجاج، حٌث ٌمكن تراكب طبقة مسطح مصنفر على ناعم مما ٌجعل اللون أكثر بهتانا عن مثٌله على الطبقة 

 الواحدة مما ٌؤكد األثر الفنً لعمق ومساحات اللون المقصود إبرازها وإخفاء أو تهمٌش مساحة أخر  طبقا لمتطلبات

 (.37التصمٌم، كما بالشكل )

 

 

 ( أسلوب التشكٌل بتنوع األسطح الخشنة والناعمة:30شكل رقم)

 مسطح زجاجى مصنفر او ناعم شفاف-2مسطح زجاج علٌه ملون زجاجً                -1

 مساحة السطح المصنفرة واألكثر بهتانا للون-4السطح الالمع لطبقة واحدة                       -3
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 الناعم أو الخشن ٌحدث األثر اآلتً:ونتٌجة لتبدٌل اسطح الزجاج 

  زجاج المع شفاف على ناعم شفاف ملون)ترك لمعان وقٌمة اللون تتحدث كماهى دون أ  مؤثر خارجى ٌقلل أو

 ٌهمش من وجوده وقوته(.

  زجاج ناعم شفاف على مصنفر ملون )إكساب مساحة اللون على المصنفر لمعان لتأكٌد اللون وقٌمته بالرغم من

 نتٌجة للصنفرة(.ضعف كنهه 

 .)زجاج مصنفر على شفاف ناعم ملون)فقد اللمعان وتهمٌش اللون 

 ( 31جعل اللون أكثر نعومة وإنسٌابٌة دون حدود أو تباٌن(، كما بالشكل رقم )زجاج مصنفر على مصنفر ملون.) 

 
 الملونات:زجاج مع ( تطبٌقات ألسلوب التشكٌل بتنوع األسطح الخشنة والناعمة لل31شكل رقم)

 مصنفر على مصنفر( -4مصنفر على ناعم      -3ناعم على مصنفر       -2ناعم  على ناعم      -1)
 

 أسلوب التلوٌن بالنقط )الدوائر( بتغٌٌر التقنٌة ونمط التصمٌم واختالف األدوات:-ثالثا

باالعتماد علٌها لتصمٌم مسطح زجاجً ٌعتبر أسلوب التنقٌط أو الرسم بالدوائر هو أحد أهم األسالٌب التً ٌقوم المصمم 

ملون بأسالٌب متنوعة ومنفردة عن أسالٌب التلوٌن وٌتنوع أسلوب التنقٌط تبًعا لنمط األشكال المطلوب الحصول علٌها 

مكونة لهٌئة عنصر ...الخ( أو لألحجام أو للوضع مع نمط التصمٌم بحٌث تصبح -عشوائٌة-متراكبة-متداخلة-)منتظمة

 ( .33( ، )32أو عنصرا أو خلفٌة متراكبة مع العنصر كما فً الشكل رقم )أرضٌة للعنصر 

 
 ( بعض أنماط العالقة للنقط وكٌفٌة تنوعها.32شكل رقم )

 

 

 التلوٌن بالنقط )الدوائر( على مسطحات زجاجٌة  ( نماذج تطبٌقٌة ألسلوب33شكل رقم )
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وٌتم فٌه توظٌف أسلوب : التصمٌم بأنماط غٌر تقلٌدٌةأسلوب وضع خطوط خارجٌة )تحدٌد( لعناصر -رابعا

التحدٌد بأسالٌب متنوعة كاستخدام مٌنا الباستٌل فً تحدٌد تصمٌم أللوان الماء بالالستر أو استخدام األعمدة الزجاجٌة 

ن بالمٌنا( خطوط اللو-(، وٌظهر فٌه استخدام )األعمدة الزجاجٌة 35(، )34لتحدٌد عناصر التصمٌم كما فً الشكل رقم )

لتحدٌد شكل عنصر مكون برش مسحوق الزجاج كمحاكاة للباستٌل أو لتحدٌد خطوط عشوائٌة على أرضٌة ملونة بملونات 

 األكاسٌد المحاكٌة أللوان الماء.

 

 ( تحدٌد سٌقان الورود باألعمدة الزجاجٌة فً أسلوب الرش بمسحوق الزجاج34شكل رقم)

 

 م لوحدات من الدالٌات باألعمدة الزجاجٌة واألكاسٌد.( تحدٌد اتجاه التصم35ٌشكل رقم)

 

وٌتم فٌه التشكٌل بالنقط : Bubble Paintأسلوب الرسم بالفقاعات الهوائٌة داخل طبقتً الزجاج -خامسا

على هٌئة فقاعات صغٌرة ومتدرجة الكبر، حٌث ٌتم إنتاج مساحٌق ملونة بألوان متنوعة لرسم الفقاعات مختلفة األحجام 

وان بٌن طبقتٌن من الزجاج المسطح، فمن المعتاد رسم الفقاعات بشكل عشوائى بالتلوٌن بالفرشاة ولكن ٌمكن اعتماد واألل

أسلوب الرسم بالفقاعات لتكوٌن هٌئات مقصودة ولٌست عشوائٌة، كما ٌمكن أن ٌتم الرسم للفقاعات بالتداخل مع ألوان 

 (. 36الشكل )أخر  لتصبح الفقاعة مكملة للون والتصمٌم، كما ب

 

 ( أسلوب الرسم بالفقاعات الهوائٌة داخل طبقتً الزجاج مع تغٌٌر اللون والحجم والوضع.36شكل رقم )

 

 : أسلوب التصمٌم برش بودرة الباستٌل على األسطح الناعمة-سادسا
ما ٌتنافً مع طبٌعة  ٌمكن من خالل طحن أصابع الباستٌل أو الرش ببودرة طباشٌر الباستٌل على مسطح ناعم أملس )وهو

الرسم بالباستٌل على الورق حٌث ال ٌمكن الرسم بالباستٌل على السطح األملس(، لذا فرش مسحوق المٌنا على السطح 

األملس الناعم للزجاج ٌمكن إثراء مظهره الخارجى بأسلوب ٌجعل من السطح ٌشبه األحجار الكرٌمة الطبٌعٌة، كما 

 (.37بالشكل )
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أسلوب التصمٌم برش بودرة الباستٌل على األسطح الناعمة.( 37شكل رقم )  

 

 أسلوب التصمٌم بمحاكاة نمط الرسم باللمسة الواحدة: -سابعا

ٌمكن محاكاة أسلوب الرسم باللمسة الواحدة بألوان الماء باستخدام الفرشاة، ولكن مع مراعاة اختالف التقنٌة، حٌث ٌمكن 

 Fullولكن ٌراعى وصول الزجاج الكسر إلى درجة حرارة  (Fusing)ة أن تمارس تلك المحاكاة باستخدام تقنٌ

Fusing) ) ( كما ٌمكن رسمها بألوان 38حتى تعطً ملمس وشكل الرسم بالفرشاة للمسة الواحدة،كما بالشكل رقم  ،)

 الالستر أو ألوان المٌنا.

 
باللمسة الواحدة.( نماذج تطبٌقٌة ألسلوب التصمٌم بمحاكاة نمط الرسم 38شكل رقم )  

  

   أسلوب تحدٌد عناصر بالباستٌل على ملونات تحاكً الرسم بألوان الماء: -ثامنا

ٌمكن الرسم بأقالم الباستٌل لتقوم بمقام قلم التحدٌد لتحدٌد عناصر ٌصعب على األلوان المحاكٌة أللوان الماء كالالسترات 

 (.39طبقة الالسترات الملونة على سطح الزجاج، كما بالشكل )تحدٌدها، ومن ثم ثقوم بتحدٌد ورسم عناصر فوقٌة على 

 
( نماذج تطبٌقٌة ألسلوب التصمٌم بتحدٌد عناصر الرسم بالباستٌل على ملونات زجاجٌة39شكل رقم )  

 

 أسلوب الرسم بتراكب اللون والسماحٌة بانسٌابٌته:  -تاسعا

ن وكذلك السماح بانسٌابٌته وتمازجه وتداخله باستخدام أسالٌب وٌتم فٌه توظٌف تراكب اللون لٌعطً مساحات متراكبة للو

 إنتاجٌة متنوعة تعتمد على زٌادة نسب درجات الحرارة المستخدمة، وذلك 

 (.47باستخدام قطع ومسحوق الزجاج مع األعمدة كما فً الشكل رقم )

  

 والسماحٌة بانسٌابٌته.( نماذج تطبٌقٌة ألسلوب التصمٌم بالرسم بتراكب اللون 40شكل رقم )
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 أسلوب توظٌف مالمس الزجاج المتنوعة بالرسم مع االكاسٌد المحاكٌة أللوان الماء:-عاشرا

وٌتم ذلك من خالل توظٌف مالمس الزجاج المنطبقة على بعضها بحٌث ٌكون ملمس الزجاج للداخل حتى ٌكون فراغات  

 ساحات لونٌة وملمس ٌحاكً الرسم بالوان الماء.داخلٌة، وٌتم تلوٌن األكاسٌد بها لتكون مع الفراغات م

  

 ( نماذج تطبٌقٌة ألسلوب التصمٌم بتوظٌف مالمس الزجاج المتنوعة مع األكاسٌد.41شكل رقم )

 

 أسلوب محاكاة زجاج األلف زهرة ) المٌلٌفٌوري(: -إحدى عشر

كنقاط متعددة األلوان على هٌئة طبقات لونٌة توظف كمحاكاة أللوان الماء، حٌث تستخدم المٌنا السائلة وتطبق بالفرشاة 

 اعات زجاج األلف زهرة كما فً شكلمتراكبة فوق بعضها وٌترك لها حرٌة التمازج والتداخل لتشبه فً مظهرها قط

(42) 

 
 بأشكال متنوعة. ( نماذج تطبٌقٌة محاكاة زجاج األلف زهرة ) المٌلٌفٌوري(42شكل رقم )

 

زجاج األلف زهرة ) المٌلٌفٌوري( مع تمشٌط الملونات فً اتجاهات متنوعة أسلوب محاكاة  -إثنا عشر

 للتصمٌم:

توضع الطبقات اللونٌة السائلة فوق بعضها البعض وٌترك لها العنان فً التداخل كما ٌشبه الطرٌقة السابقة إال أنه ٌتم 

ٌُحدث العدٌد من اتج اهات التصمٌم المتنوعة لتشبه تداخالت التدخل باستخدام أداة لسحب ومزج األلوان بعضها ببعض ل

 (43ألوان الماء كما فً شكل)

 
 ( نماذج تطبٌقٌة )لدبوس بروش( ألسلوب سحب ومزج ملونات المٌنا السائلة.43شكل رقم )
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 توصل البحث إلى النتائج اآلتٌة: نتائج البحث:

التشكٌلً وتغٌر مفهوم اإلدراك الحسً تبًعا تم التأكٌد على مفهوم اإلدراك الحسً لمظهر الخط أو اللون فً الفن  -1

 إلمكانات الرسم والتلوٌن وتنوع أسالٌبهم ومخرجاتهم.

-تم عمل دراسة مقارنة بٌن أسالٌب الرسم والتلوٌن بتقنٌة الباستٌل وتقنٌة الرسم بألوان الماء من حٌث )التوصٌف -2

 نوعها(.عوامل االختٌار ألسطح التطبٌق و -أدوات التطبٌق -الشكل واألنواع

سالٌب الرسم والتلوٌن بتقنٌة الباستٌل والرسم بألوان الماء ساسٌات بناء التشكٌل الفنً ألتم عمل مقارنة أل -3

 واعتبارات التطبٌق لهما.

قام البحث بعمل العدٌد من التجارب العملٌة للتأكٌد على أهم الخامات والملونات التً تفً بسبل المحاكاة والتً  -4

- مسحوق المٌنا أصابع طباشٌر المٌنا-وخامات الفن التشكٌلً، وكان من أهمها: )كسر الزجاج المطحونتتواءم مع أسالٌب 

  األكاسٌد الملونة( تطبًٌقا على األسطح الزجاجٌة كما ٌلً:-ملونات الالستر-المٌنا ذات تأثٌر ألوان الماء-أقالم المٌنا

  

مجموعة اعتبارات فً التصمٌم والتطبٌق لألسالٌب توصل البحث من خالل دراساته النظرٌة والعملٌة لوضع  -5

 المستحدثة على األسطح الزجاجٌة باالستفادة من أسالٌب وجمالٌات التطبٌق بألوان الباستٌل وألوان الماء.

تم التوصل إلى مجموعة من األسالٌب المستحدثة للتصمٌم والتطبٌق بالملونات الزجاجٌة من خالل عالقة  -6

 سالٌب الرسم والتلوٌن بالباستٌل وألوان الماء وهً كالتالى:األسالٌب المحاكٌة أل

 

نماذج  أسالٌب مستحدثة  م

 تطبٌقٌة

  توظٌف تراكب الطبقات اللونٌة بتنوع الخامات المستخدمة أوال

  التشكٌل بتنوع األسطح الخشنة والناعمة ثانٌا

التلرروٌن بررالنقط )الرردوائر( بتغٌٌررر التقنٌررة ونمررط التصررمٌم  ثالثا

 واختالف األدوات
 

 تحدٌد العناصر بأنماط غٌر تقلٌدٌة رابعا
 

  الرسم بالفقاعات الهوائٌة داخل طبقتً الزجاج  خامسا

  التصمٌم برش بودرة الباستٌل على األسطح الناعمة. سادسا
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 التصمٌم بمحاكاة نمط الرسم باللمسة الواحدة. سابعا
 

ملونات تحاكً الرسم بألوان تحدٌد عناصر بالباستٌل على  ثامنا

 الماء.

 

  الرسم بتراكب اللون والسماحٌة بانسٌابٌته تاسعا

توظٌررف مالمررس الزجرراج المتنوعررة بالرسررم مررع األكاسررٌد  عاشرا

 المحاكٌة أللوان الماء
 

إحرررررررررررد  

 عشر

 أسلوب محاكاة زجاج األلف زهرة ) المٌلٌفٌوري(
 

) المٌلٌفٌرروري( مررع  أسررلوب محاكرراة زجرراج األلررف زهرررة إثنا عشر

 تمشٌط الملونات فً اتجاهات متنوعة للتصمٌم
 

 

 التوصٌات:
 الصناعات تنمٌة ورفع كفاءة العملٌة( كمنهجٌة تطبٌقٌة ل-ٌوصى البحث باالستفادة من مجال الدراسة )النظرٌة

 المعمار (.-الصناعً  -الصغٌرة فً مجاالت الزجاج المتنوعة)الفنً

  منهج الدراسة العلمٌة كدراسة تطبٌقٌة من خالل منظومة الدراسات العلٌا لثراء وتنوع ٌوصً البحث باستكمال

 محاور الدراسة ألسالٌب الرسم والتلوٌن للفنون التشكٌلٌة.

  ٌوصً البحث بدعم طالب التخصص بتوفٌر متطلبات التصمٌم والتطبٌق الالزمة لطرق التعلٌم والتعلم لموضوع

 لتصمٌم واإلنتاج.ومنهج البحث من خالل مواد ا
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