
 لعدد الخامس ا                                                                                                     ارة والفنون معلا جلةم
 

1 
 

 حركة الخط مع العالقات اللونية وجماليات المساحة
 

 م. د ريهام حلمي شلبي
 الخامس التجمع التطبيقية للفنون العالى بالمعهد مدرس

 
 ،التصميم  تتجه الباحثة في هذه التجربة إلى محاولة تكشف أثر العالقات اللونية وجماليات المساحة جماليا على : ملخص البحث

ى  ر لتي ت، واوعن كثافة الطبقات المتراكبة واختالفها ، وتركز في هذا على حركة الخط والتي تنشأ عن الخصائص اللونية للخامة
  التجارب األولية للباحثة .الباحثة أنها بمثابة بعد جمالي أفرزته 

  -مقدمة :
 لترابط الخامة والتأثيرات الجمالية التي يضيفها المصمم على العمل الفني ككل تعني أقصى حالة يمكن الوصول إليها

دراك البصري أهم حاالت قد قدمت نظرية "الجشتالت" خالل قوانين اإلو  -كل المفردات المستخدمة في التصميم بعضها مع بعض 
 الية ألشكالات الجمشكال في اإلدراك العام، مثل قوانين التشابه واإلغالق والتماثل .. والتي يمكن تطبيقها في تنظيم العالقابط األتر 

يرها من تماس وغالتصميم، باإلضافة إلى الحلول والمداخل التشكيلية المصاحبة لذلك مثل التراكب بأنواعه، واالنتشار، والتبادل وال
 مضمون القيمة. 
امل السطح مع الفراغ الحقيقي، إال في وجود ما يشغل ال يتحقق تع -حالة األعمال الفنية متعددة المستويات وفي 

السطح ويتكون أعاله، وعندما يتحول المسطح نفسه إلى مادة تشكيل عن طريق تجميع مجموعة من السطوح تحمل تغيرا في 
لى يؤدي إ مع مالحظة دور الملمس وتنوعه الذي ،ك هيئة متعددة األسطحاتجاهاتها سواء كان تغييرا مفاجئا أو تدريجيا، يصنع ذل

 خر.مما يميز خواص كل سطح عن اآل،ائتالف المظهر السطحي نتيجة استقبال األسطح المتناغمة ملمسيا للضوء الساقط عليها 
 على قيم ويركز في هذا، يم تتجه الباحثة في هذه التجربة إلى محاولة تكشف أثر الطبقات المتراكبة جماليا على التصم

فها. واختال الشفافية بُبعديها، األول وهو شفافية اللون والتي تنشأ عن الخصائص اللونية للخامة وعن كثافة الطبقات المتراكبة
ثة ويحتاج حة للباويتعلق الثاني بشفافية المالمس الحقيقية والتي نرى  الباحثة أنها بمثابة بعد جمالي جديد أفرزته التجارب األولي

 لتأكيد تلمس أبعاد هذه القيمة. 
ات على وفي ذلك تحاول الباحثة إيضاح األثر اإلدراكي الذي ينشأ في الموقف الجمالي والتذوقي لكل من هذه التصميم

العقلي  الجانب كافة جوانب اإلدراك الثالثة، الجانب الحسي والذي يتعلق بالتأثير الفيزيائي للخامات وعالقتها بالضوء والثاني هو
العقلي و الحسي  والذي يتعلق بعمليات الفهم والتفسير العقلي للمدركات الحسية والثالث هو "األثر الوجداني" الذي ينشأ من البعدين

ما نائها و .. وال شك أن هذه كلها بمثابة المحصلة الكاملة للتفاعل بين ما هو موضوعي في التصميمات من حيث الخامة وكيفيات ب
 تي مرتبط بأبعاد شخصية المجرب والمشاهد.هو ذا

  : تجربة البحث
" Collage -إحدى أساليب "الكوالج ي إطار تجربة البحث الحالي بأنه ن أسلوب التنفيذ والذي يمكن أن يوصف فإ

فاع االرتوالذي تستخدم فيه خامات متنوعة في بناء تراكيب تكوينات سواء كانت خامات جاهزة الصنع أو خيوط مع االحتفاظ ب
 -يعي هو "األسلوب التجمفالنسبي لتركيب الخامة على سطح التصميم وما تتركه من أثر قليل االرتفاع، أما األسلوب الثاني 

Assemblage تعددة م". وهو من الفنون المعاصرة التي تجمع بين التقنيات واألساليب الفنية المختلفة، ويعني ببناء مستويات
صة بها امات مختلفة مع ضرورة أن يحمل العمل "تجسيدًا لمضمون معين" وأن يكون لكل خامة طبيعية خاللعمل الفني باستخدام خ

 ومتفاعلة مع التصميم العام.
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  -: البحثهداف أ
 قديم حلول تصميمية غير تقليدية للعالقات بين توع الخامة والمساحات اللونية.ت – 1
 حقيق رؤى متنوعة للعالقات التبادلية بين اللون  والخامة . ت – 2
 تعبيرية . اً ضمن مساحات وخطوط هندسية وتحميلها قيم، وظيف الخامات واأللوان والعناصر الشكلية والرموز ت – 3
  -: البحثهمية أ

 ….شرية من حيث قدرات العين الب محاولة من الباحثة لتحقيق التعبير عن األشياء التي تكون خارج بؤرة النظر البحث
و المكعب دائرة أفبناء العمل الفني بمعطيات األشكال الهندسية المسطحة أو المجسمة أو اإليحاء بالتجسيم منها، المربع والمثلث وال

امل التكوالكرة والهرم ، خالل هيئات ونظم، أدى إلى تنوع غير محدود إلبداعات مدارس التصميم المعاصر تعتمد على طرافة 
يهامي ثية اإلاألبعاد الثال ة مجال الرؤيا ذاتوجمال التوازن والتناسق، كما أدى إلى خروج الكثير من التصميمات في محاولة ترجم

لى عإلى سطح ذو بعدين أو بعد واحد، باإلضافة إلى بعض الدالالت األخرى التي استخدمها الفنان المصمم لإليحاء بالعمق 
 .التماسو ب ياد اإليهامية مثل التدرج في الحجم، والتغيير في الوضع واالتجاه، إلى جانب استخدام التراكأبع ةالمسطح ذي ثالث

  -: البحثمحاور  
سي بمثابة مداخل للنسق الهندالتى هى عمال ندسي والمحور التجريبي لتنظير األيتبع المعرض المحور النظري اله

 والعضوي: 
  -المحور االول : 

 :النظري الهندسي المحورأوال : 
  :في البناء التصميمي الحركة والخطجمالية  (1

شكال ألخالل العالقات الناتجة لتجاور افي البناء التصميمي، فمن  مهمتقوم تراكيب األشكال في العمل الفني بدور 
م إلى التي يهدف الفنان المصمتحدد القيمة التعبيرية ت -وأحجامها  وألوانها ودرجات التناغم والتباين والتضاد بين هذه العوامل 

ف تحقيقها عند الشروع في الفعل التشكيلي ، فهو يهدف نحو الكشف عن التشكيل أو التنظيم الممتع جماليا من خالل توظي
 عناصر التصميم، التي حاول قبل ذلك أن يحررها من كل تمثيل للطبيعة المباشرة.

يقاعات، غير أن "التراكيب افتوظيف الشكل قائم على عالقته الشكلية الخالصة،   أو  لبنائية"وما ينتج عنها من تناغم وا 
 ر العملذات "الطبقات المتراكبة" يمكن أن تعبر عن معنى مثل االنبثاق، التحدي، الصراع ،  فطبيعة العالقة التي تجمع عناص

 قوم علىتشكل الخارجي، ولكنها عالقات الفني ذات الطابع المتعدد المستويات بين أجزاء عناصره، ليست بالضرورة عالقات في ال
 التعاطف الداخلي للمعاني التي تحتويها العناصر.

 العالقة التبادلية بين الحركة  والخامة والمساحة. (2
 يهامية.حة اللونية وارتباطها بالحركة اإلجماليات المسا (3
 األشكال الضمنيه لتوظيف العالقات والقيم التصميمية. (4

ى تفهم في تجربة المعرض المصاحب للدراسة، وجد أنه من األحر  الحركة  والخطوفي محاولة من الباحثة للمزاوجة بين 
دراك منطق عالقة هذا النسق من التراكيب "التراسبية" للخامة  د، إلى خاصة وأن مفردات التشكيل يغلب عليها صفة التجري، وا 

صارم فأحدهما انسيابي حيوي لين يتميز بتشابك عالقاته وتراكيبه، واآلخر حاد و جانب أن طبيعة كل من الشكلين مختلفتين، 
 فات الشكلية بينهما تباين وتضاد، إال أن الباحثة حاولت أن تخضعهما لمنطق واحدورغم أن الص -وتخضع تراكيبه لنظم بنائية 

مالي ة وما يصاحبها من جماليات خاصة كمدخل جمستخدمة مدخل قيمة الشفافي، هذا التضاد والتباين إلى توحد وتكامل  تحويل
 لتجربة البحث. 
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  -:تبادل حركة الخط بالخامة والمساحةالمحور التجريبي ثانيا : 
لكل امن  بدأليس كأجزاء منفصلة، فالفنان "يالتنظير لهذا المعرض قائم على أنه ينظر إلى العمل الفني كعالقات كلية و  

ل عنه، وينتهي إلى الكل". ويستمد العنصر المفرد قيمته من خالل عالقته بالمجال الموجود فيه، ويفقد هذه القيمة إذا انفص
لسياق لوفقًا  و التركيب التصميمي، بل هو قابل للتعديل والتحولابتة أو واحدة في التفكير الفني أوالعنصر المفرد ليس له صيغة ث

ر حول تفاعل كل العناصر معا، حسب هدف تصميمه العام، كما أن التغيير في أي جزء من الشكل الكلي، يؤثالعقلي للمصمم 
عندما و ألن التصميم "حالة عامة" بمعنى أنه يرتبط بتكامل نظام كل األجزاء،  ؛بشدة في بنية التصميم ويتحول إلى كيان آخر

 هي تحتلفباإلضافة إلى قيمة الكل أيضًا،  ، جمالية ووظيفية اً حمل قيمتتراكب العناصر على سطح العمل فإنها تشكل مستويات ت
، خرصر باآلًا يتأثر باختالف عالقة كل عنمواقعها على سطح العمل الفني وكأنها تشد أجزاءها، وتحدث فيما بينها توترا دينامي  

 ة المعرض.ظهار فكر تصميمية التي تناولتها الباحثة إلحول االعمال الوكل هذا يظهر بوضوح 
 (1التصميم رقم )

 x 70 100المساحة : 
 الخامة   : ألوان اكليرك وخيوط طبيعية )دبار(

 
ات التجاهعبارة عن مجموعة من األشكال الدائرية وأنصاف الدوائر والخطوط المستقيمة األفقية والرأسية ذات األحجام وا

 من التباين والتنوع  من المساحات واألشكال.يهامية ، واألشكال جميعها ساعدت على إعطاء حركة إالمختلفة 
 عطاء حركة ديناميكية داخل العمل.لساخنة والباردة التي ساعدت على إااعتمدت اللوحة على مجموعة من األلوان  
 ،والمساحات اللونية  األشكال الهندسية الموجودة في قاعدة العمل المتمثلة في الدائرة وأنصاف الدوائر والخطوط األفقية 

 لألشكال. اً واستقرار  أعطت التصميم ثقالً 
 التباين الناتج من األشكال واأللوان ساعد المشاهد على توجيه حركة العين داخل التصميم. 
عطاء توازن األجزاء المضيئة والمعتمة داخل التصميم إدرجات لونية باردة وساخنة ساعد على ج من استخدام تالتناغم النا 

 عطاء اتزان للعناصر التصميمية داخل العمل.، مما ساعد على إ حساس الكبر للمساحاتتعطي إ ، ألن األلوان الساخنة
 عطاء حيوية وتألق للتصميم.صميم واختالف مساحاتها ساعد على إالتباين في أحجام العناصر داخل الت 
يعها داخل اللوحة باتجاهات اإليقاعات الناتجة من تكرار الوحدات والعناصر التصميمية بأحجام وألوان مختلفة وتوز  

ختالف من اإلى جانب اإليقاعات الخطية الناتجة  ،مما ساعد على التحكم في اتجاه حركة العين داخل التصميم ، ودرجات لونية
 ساعد على الشعور بالحركة اإليهامية داخل التصميم. ، قد مسار الخطوط وسمكها واستخدام ألوان في بعض أجزاء منها
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 (2)التصميم رقم 
 x 70 100المساحة : 

  الخامة   : ألوان اكليرك وخيوط طبيعية )دبار(
 

 
 
 
 

 التصميم عبارة عن مجموعة من الدوائر المختلفة األحجام والمعالجات والخطوط وأنصاف الدوائر واألقواس.
ر تظهر بؤرة العمل الفني في النصف األيسر من اللوحة مستخدم داخلها مجموعة من الخطوط المشكلة ألنصاف دوائ

 يهامية إلى جانب توجيه مسار الرؤية داخل اللوحة.، ساعدت على الشعور بالحركة اإلذات اتجاهات مختلفة 
غيير في الدرجات اللونية لهذه إلى جانب ت ،اعتمدت اللوحة على استخدام درجات األصفر والمكمل اللوني لها

 المجموعة.
وط في ظهار حركة الدوائر والخط،مما ساعد على إخلفيات اللوحة عبارة عن مجموعة من البقع اللونية للون والمكمل 

عطاء بروز للتصميم.  أمامية التصميم  وا 
ل وجود داخالموجودة أسفل اللوحة والتناسب المستقرار لألشكال الهندسية من خالل مجموعة  الدوائر وأنصافها يظهر اال

ا عالقنهكال و إلى جانب اإلتزان الناتج من اختالف  الحجم لألش ،العمل الناتج من عالقة األشكال مع طول وعرض المساحة الكلي
ما م ،لفةأحجام مختيقاعات الناتجة من عالقة الوحدات واألشكال والدرجات اللونية واستخدامها باتجاهات و مع بعضها البعض واإل

 يقاع لوني داخل اللوحة .وجود إساعد على 
 (3التصميم رقم )

 x 70 100المساحة : 
  كليرك وخيوط طبيعية )دبار(: ألوان أالخامة   

 
 

 
 
 
 
 

 
مين عتمدت  اللوحة على المحور المائل المتمركز عليه الشكل النصف دائري الموجود في أعلى اللوحة من ناحية اليا

 لعضوية والهندسية التي استخدمت اتجاهات مختلفةإلى جانب مجموعة من الخطوط الرأسية وا، وأسفلها من ناحية اليسار 
 اً ثباتو  أعطى ثقالً وهو ما مية داخل اللوحة والتماس الناتج من األشكال بالحركة اإليها اً حساسومساحات مختلفة مما أعطى إ

 للتصميم.
طوط خالجانب األيسر للوحة يحتوي على مجموعة من المساحات الخطية المختلفة ما بين  بؤرة العمل الفني الموجود فى

 جمالية. اً حداث إيقاعات خطية متنوعة وأعطت قيمعلى إمما ساعد  ،مائلة ومنكسرة وهندسية
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جانب  إلى جانب التنوع الواضح في األحجام والمساحات اللونية واعتماد التصميم على األلوان األساسية الثالثة إلى
ستقرار اساعد على ،األلوان المكملة في بعض األجزاء واستخدام اللون األزرق واألخضر في أسفل اللوحة مع ارتكاز بؤرة العمل 

 واضح للنصميم.
الحركة مما ساعد على الشعور المستمر ب، التباين الناتج بين العناصر من خالل اختالف المساحات واألحجام واأللوان 

 داخل العمل الفني.
 ساعد على توجيه العين في مسارات من أسفل العمل إلى أعلى. ، استخدام الخطوط اإلشعاعية من أسفل إلى أعلى

 (4التصميم رقم )
 x 70 100المساحة : 

  وخيوط طبيعية )دبار( أكريليكالخامة   : ألوان 

 
ب التصميم عبارة عن مجموعة من المساحات المستطيلة مختلفة األشكال واأللوان والمعالجات التشكيلية إلى جان

 بالحركة الدائرية واإليهامية داخل العمل الفني. اً حساس، التي تعطي إالخطوط العضوية والدائرية 
فيها  األشكال والخطوط في التصميم من خالل المساحة المستطيلة الموجودة أسفل اللوحة التي استخدميظهر استقرار 

 داخل اللوحة. اً عطائها ثباتعلى ارتكاز باقي العناصر عليها وا  حداث ثقل ساعد ساعد على إمما  ،درجات لونية ساخنة
نب إلى جا ،باإليقاعات الخطية اً حساسا أعطى إ، ممالتضاد الناتج من اختالف اتجاه الخطوط ما بين رأسي وأفقي 

ختالف األشكال الدائرية.  اإليقاع  الناتج من اختالف سمك الخطوط وأشكالها وا 
 هذا التناغم ،اللونية التباين اللوني الناتج من استخدام اللون والمكمل والتناغم الواضح بين أشكال التصميم والمساحات 

ختالف لى اختالف في سمك واتجاه الخطوط  الدائرية واألفقية إلى جانب اإليقاع الناتج من اع معتمد حداث ايقاعساعد على إ
ي الذي قاع اللونوالمكمل له المتمثل في األصفر واألسمر والبرتقالي والبنفسجي ، هذا اإلي، المساحات اللونية المعتمدة على اللون 
 أعطى حركة ديناميكية داخل التصميم.

عطاء ستخدم إلظهارع هذه األلوان وهو ملمس  صناعي ناتج من استخدام األلوان بالسكين إلالذي اإلى جانب الملمس 
 ية تجاهالتي تحصر داخلها مساحات لون سمك وثقل للون داخل المساحة  إلى جانب الملمس الطبيعي المتمثل في الحبال الطبيعية

 داخلها.بالحركة الدائرية المحصورة  ًا إيهاميَّاحساسخطوطها أعطى إ
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 (5التصميم رقم )  
 x 70 100المساحة : 

  وخيوط طبيعية )دبار( أكليرك الخامة   : ألوان 

 
 

 لعين.اللوحة عبارة عن مجموعة من المساحات المستطيلة األفقية والرأسية واألشكال الدائرية الموجودة في بؤرة ا
كال بأحجام واتجاهات وأشالمعالجات التشكيلية المختلفة ، استخدام اللون والمكمل والخامات لمساحة من الحبال 

 حات.راز التناغم واإليقاع الناتج من اختالف سمك الخط واتجاهه إلى جانب التنوع في الخامة والمسا،ساعد على إبمختلفة 
يهامية داخل التصميم عملت على توجيه العين في مسارات إ حركة الدائرية للخطوط ساعدت على إحداث حركةال

ي الدائرة مثلة ففني المتدائرية إلى جانب التباين الناتج من اختالف حجم العناصر واتجاهاتها والسيادة المعتمدة على بؤرة العمل ال
اتج من والتجانس الن، بها العمل وخروج مجموعة من الخطوط والمساحات التي تساعد على توجيه مسار الرؤية داخلها  أالتي بد
لى ععناصر التصميم والدرجات اللونية ووحدة العناصر داخل التصميم رغم اختالف الحجم والخامة واعتماد األشكال اختيار 

 واحدة.مما أعطى التصميم وحدة ، التداخل والتشابك 
ة لمعالجاالتضاد الناتج من استخدام األلوان المضيئة إلى جانب األلوان الداكنة المتمثلة في الخامة المستخدمة في 

 على التضاد اللوني. اً داخل التصميم معتمد عطاء األشكال ثقالً ، أدى إلى إالتصميمية 
 (6التصميم رقم )

 x 70 100المساحة : 
  وخيوط طبيعية )دبار(الخامة   : ألوان اكليرك 

 
 ودوائر مختلفة األحجام وخطوط رأسية وأفقية.مجموعة من المربعات وأنصاف الدوائر 
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عليها  بؤرة العمل الفني في الجانب األسفل من ناحية اليسار المتمثلة في نصف الدائرة المتداخل والمتراكب تظهر
 ساعدمل  ، واعتماد التصميم على التقسيم الشبكي للعللعناصر اً رار ستقًا وامما أعطى ثبات،مجموعة من المربعات والمستطيالت 

رة ذات بحيث يبدأ من نقطة انتقال إلى أخرى معتمدا على العناصر الكبي ، تابع وتنظيم لحركة العين داخل العملعلى إعطاء ت
اخل دبصرية  حداث إيقاعاتوالدوائر أدى إلى إشكال المربعة الثقل إلى الصغيرة ، والتنوع في المساحات الهندسية المتمثلة في األ

 الخطوط داخل العمل. على اختالف األحجام واتجاهات  اً العمل معتمد
 لتجانسيهامية داخله التباين الناتج من سمات األلوان الساخنة داخل التصميم إلى جانب اوساعد على إيجاد حركة إ

م ى للتصمي، والوحدة التي تظهر من خالل ترابط العناصر مما أعطل اللوحة من استخدام تأثيرات موحدة للمعالجات التشكيلية داخ
 وحدة واحدة معتمدة على الشكل والعناصر والتزامن والتداخل بين األشكال ساعد على تجميع العناصر وتوحيدها.

 يقاعات خطية ناتجة من اختالف حركة الخطوط  ومساحاتها مما أعطى حركة  إبهامية للتصميم.حدوث إ
  

 
 (7التصميم رقم )

 x 70 100المساحة : 
  ليرك وخيوط طبيعية )دبار(الخامة   : ألوان أك

 
 .مجموعة من المساحات الهندسية مختلفة األحجام واألشكال وبؤرة العمل متمثلة في دائرة في منتصف اللوحة

 من أنصاف الدوائر والمساحات المسطيلة التي تتغير أحجامها وأسلوب معالجتهاترتكز بؤرة العمل على مجموعة 
كالها الخطوط رغم اختالف أشو مما أعطى نتائج تبين العناصر وتظهر وحدة العمل من خالل وحدة العناصر ، ودرجاتها اللونية 

 عطاء حركة دائمة داخل اللوحة .إمما ساعد على  ،واتجاهاتها
 لدرجات اللونية .اتبادل العناصر لألحجام والمساحات و  التجانس الناتج من

 من بؤرة العمل إلى باقي أجزاء التصميم. اً تحديد مسار العين من خالل حركة الخطوط داخل اللون بدء
 مما أعطى ديناميكية داخل العمل.، الساخنة في التصميم واستخدام اللون والمكمل سيادة األلوان 

 للتصميم. اً وثبات أعطى ثقالً ، حدة العناصر وتشابكها وتماسها وحدة الشكل الناتجة من و 
 مما أعطى حركة مستمدة داخل العمل.، اإليقاع الناتج من اختالف اتجاهات الخطوط ومساحاتها 

لعامل فالخط هو ا، الحركة الدائمة داخل اللوحة الناتجة من اختالف اتجاه الخطوط وعالقتها مع األشكال الهندسية 
 يقاعات خطية مختلفة.، مما ساعد على إحداث تناغم وا  على اتجاه وحركة العين داخل التصميم المسيطر

 ماد اللوحة على عناصر خطية وأشكال ذات مساحات كبيرة في أسفلها أعطى ثقل وثبات للتصميم.تواع
درجات واالتزان من خالل الاالتزان في التصميم اتزان متماثل يعتمد على تفسيم اللوحة نصفات متماثالن في الثقل 

 اللونية واألشكال الهندسية.
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 (8التصميم رقم )
 x 70 100المساحة : 

  الخامة   : ألوان اكليرك وخيوط طبيعية )دبار(

 
 .اً ناسبوت مما أعطى التصميم ثقالً ، ئلة ترتكز على بؤرة العمل الفني ااعتمد التصميم على محاور رأسية وأفقية وم

 المتضادة في اتجاه الخطوط والمعالجات. من األشكال المرتبة المتقابلةلتصميم مجموعة فا
 ر.عطاء قوة وحيوية للعمل إلى جانب وحدة الشكل والعناصإمما ساعد على  ،استخدام األلوان الساخنة والباردة

 نتباهلى جذب االبؤرة المرتكزة على خلفية ساخنة أعطت احساس بالبروز للدائرة التي تمثل بؤرة العمل مما ساعد ع
الخطية  يقاعاتإلالتصميم إلى جانب اقاع داخل إيعطاء إلى عالمشاهد للبؤرة واستخدام  الحبال باتجاهات وأحجام مختلفة ساعد 

 الناتجة من اختالف أحجام الخطوط واتجاهاتها والدرجات اللونية لها.
، مما  ووحدة التصميم المتمثلة في عناصر وأشكالالتوافق والتجانس الناتج بين عناصر التصميم والدرجات اللونية 

 حساس بالوحدة الكلية للعمل الفني.ساعد على إعطاء إ
  تحديد إلى جانب االتزان اإلشعاعي الذي نتج من امتداد الخطوط من بؤرة العمل إلى باقي أجزاء اللوحة وساعد على

 البؤرة ة في مناطق كبيرة تساعد على بروزستخدام مساحات ساخنني الناتج من اتزان اللو ار للرؤية داخل العمل الفني، واالمس
 ووضوحها.

اإليقاعات الخطية المتنوعة التي تساعد على الشعور بحركة بصرية نتيجة تكرار استخدام الخط في مسارات 
 ظهار جاذبية بصرية للمشاهد.إمما ساعد على ،مساحات مختلفة و واتجاهات 

 (9التصميم رقم )
 x 70 100:  المساحة
  : ألوان اكليرك وخيوط طبيعية )دبار(   الخامة

 
 رتكزت بؤرة العمل عليها.ااعتمد التصميم على تقسيم اللوحة إلى محاور رأسية وأفقية 

 اللوحة عبارة عن مستطيالن أفقي ورأسي ومجموعة من الدوائر مختلفة األحجام.
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اه تج، فا أثناء حركتها داخل التصميمسيابية للعين اعتمد التصميم على الخطوط اللينة والعضوية التي تعطي ان
 الخطوط ساعد العين على الشعور بحركة ايهامية مما أعطى ديناميكية داخل العمل.

 .حجامها ساعدت على جعل اللوحة وحدة واحدة مرتبطةأالوحدة الناتجة من وحدة العناصر المستخدمة مع اختالف 
عد ب ساياكالمتمثلة في الدوائر والمستطيالت والخطوط اللينة واستخدام التماس والتر إلى جانب التجانس بين العناصر 

 على الشعور بالثبات واالستقرار للعناصر داخل التصميم.
ل رة للعمبالحركة والديناميكية المستم اً حساسإمما أعطى  ،اعتمدت اللوحة على مجموعة من الدرجات اللونية الساخنة

منتصف من خالل وضعها في ال، ولقد ظهرت سيادة بؤرة العمل الفني ام اللون والمكمل في بعض األجزاء الفني إلى جانب استخد
لى عظهارها وسيادتها على باقي العناصر، واتجاه الخطوط فيها ساعد على وضوحها وا  مما ساعد  ،وجعل خلفيتها بدرجة قاتمة

 توجه العين منها إلى باقي العمل.
 لرتابةاساعد على البعد عن  ،لوحة نتج لتنوع الدرجات اللونية واألحجام وأسلوب المعالجةالتنوع الموجود داخل ال

 والتكرار رغم اعتماد التصميم على عناصر متكررة بأحجام وألوان مختلفة.
 اهد.ساعدت على تحديد مسارات العين للمشحدثتها بؤرة العمل الفني ذات الدرجة اللونية الساخنةالنتائج التي أ

 (10ميم رقم )التص
 x 70 100:  المساحة
  وخيوط طبيعية )دبار(: ألوان أكليرك    الخامة

 

ة عن بالحركة ، فاللوحة عبار  اً دائم اً حساس، مما أعطى إ يقاعات دائرية وخطوط دائرية متنوعةبإ يظهر التصميم
 مجموعة مختلفة من الدوائر ذات األحجام واألشكال والمعالجات المختلفة .

شكال إلى جانب مجموعة األ، قي في أسفل العمل أفن أفقيا، ومعتمدة على محور مقسمة بنسبة الثلث والثلثياللوحة 
 الهندسية الدائرية والخطوط المستقيمة والدائرية .

للعمل  اً تقرار واس اً ارتكاز بؤرة العمل المتمثلة في نصف الدائرة الزرقاء وما بداخلها من مجموعة من الدوائر أعطى ثبات
 الفني.

لوحة، يهامية مستمرة داخل الللدوائر والخطوط أعطى حركة إاإليقاع الناتج من اختالف الحجم والمساحة واالتجاه 
 والتجانس الواضح بين عناصر التصميم المعتمدة على مجموعة الدوائر المختلفة األحجام.
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ة لموجوداإلى جانب الخطوط الدائرية  ،ضوحهبرازه وو ساعد استخدام اللون األزرق في بؤرة العمل على خلفية فاتحة إل
 مما أحدث تتابع للعين في مشاهدة العمل.،داخل األشكال التي بداخله عملت على تحريك مسار العين في اللوحة 

 التناغم الناتج من التنوع في المعالجات والدرجات اللونية وأحجام واتجاهات األشكال.
قرة التصميم وحدة واحدة مترابطة ومستمن د على احداث تضاد محسوب جعل استخدام األلوان الساخنة والباردة ساع

 داخل اللوحة .
 ي.التناسب بين الطول والعرض وتوزيع العناصر مع مساحة اللوحة الناتج من عالقة العناصر ومساحة العمل الفن

 اد من استقرار العمل وثباته.ز حدوث تماس وتراكب لبعض األشكال داخل اللوحة 
  

 


