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 مباديء الفن والعمارة                                         الفصل االول: المادة 

 المرحلة االولى                                                        المحاضرة الثالثة والرابعة
 

الفني )تعريف وتوضيح عناصر التصميم عموما، والتي تعتبر الف باء التصميم  :المحاضرةهدف 
 .، فهي تمثل مفردات لغة الشكل التي يستخدمها الفنان المصمم(والمعماري 

 
 :فقرات المحاضرة الرئيسية

  النقطة(Point  :)وهي اولى العناصر التي الابعاد لها من الناحية الهندسية، ويشير اليها 
وتبرز اهميتها من خالل قيمتها التنظيمية في ...معظم الناس بالشكل الدائري الصغير

 .الخ...وتشير النقطة في العمارة الى عمود اوشجرة اومسلة...المساحة التصميمية
 

  الخط(Line  :) وهو االثر الناتج من تحرك نقطة في مسار، وقد يرى على انه تتابع
فهو يمتد طوال، وليس له عرض والسمك اوعمق، واليكاد اي  لمجموعة من النقاط المتجاورة،

 .عمل تصميمي ان يخلو من عنصر الخط وان كان بدرجات مختلفة

وتختلف الخطوط مابين خطوط مستقيمة واخرى منحنية، او مركبة او متكسرة او حلزونية 
 .الخ...كما تكون الخطوط قوية اوضعيفة، ناعمة او غليظة، سميكة او رفيعة

 
 تجا  اال(Direction   :)  للخطوط اتجاهات معينة افقية وعمودية ومائلة، ولكل من هذ

االتجاهات تاثيرها الخاص للناظر، فاالتجا  االفقي توافقي مع شد الجاذبية اي الستقرار وهو 
ساكن، اما االتجا  العمودي فانه يحوي بالتوازن والقوة والثبات، في حين ان التجا  المائل 

ركي ديناميكي ويمثل عدم االستقرار ويرتبط بمعنى الندفاع وقد يشير احيانا الى انتقالي ح
 .السقوط

 

  السطح او الهيئة(surface & shape  :) في اتجا  مخالف ) وهو بيان حركة الخط
وبشكل مساحة لها طول وعرض،وهي محاطة بخطوط تمثل حدود خارجية ( التجاهه الذاتي

(  Geometrical)يئات مابين سطوح وهيئات هندسية وتختلف السطوح واله. الي حجم
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والسطوح في العمارة قد تكون افقية من ارضيات وسقوف او ( ..Organic)واخرى عضوية 
 ...الواجهات-عمودية كالجدران

  الشكل(Form :) في اتجا  مخالف التجاهه ( السطح )وهو بيان حركة المساحة المستوية
وتقسم االشكال المجسمة ... بعاد له طول وعرض وعمقالذاتي وبما يشكل شكال ثالثي اال

الى اشكال هندسية منتظمة كالمكعب، الهرم، الكرة، ويطلق عليها االشكال االفالطونية 
(Platonic Solids) فضال عن االشكال شبه المنتظمة، واالشكال العضوية، واالشكال ،

 .مختلفة ومتنوعة في العمارة

 

  الحجم(Size :) في الحياز مطلقة، وان فكرة المساحات والحجوم والمقاييس ان االبعاد
كما ان شعور االنسان باالحجام يختلف . نسبية، فال يمكن تصورها اال بالمقارنة مع مثيالتها

 .من حيث البيئة المحيطة ومن حيث عمر  وكبر حجمه

 

 
 الملمس(Texture:)جسام او وهو المظهر الخارجي للنسيج الغطائي الطبيعي اوالصناعي لال

االشياء المختلفة التي نراها اونلمسها باليد، ويشمل ذلك االختالف في النعومة والخشونة، 
ويختلف . الخ...والصالبة،والشفافية، وكذلك يشمل الزخارف والنقوش والنحوتات البارزة

 (.Matter)الملمس باختالف المادة 

 

  الضوء(Light :) وان االجسام هي ...التي نراهاهو من الخصائص الكامنة في االشياء
فاالضاءة في التصميم  -المادية والملمسية-التي تعكس االشعة بقدر يتوقف على خصائصها

 .تترجم بااللوان الفاتحة، كما تترجم الظالل بالوان غامقة

 
  اللون(Colour :) ظاهرة فيزياوية مصادرها الرئيسية الضوء والمرئيات في الطبيعة وواسطة

( االصفر، االحمر، االزرق، االخضر)، تصنف االلوان الى الوان اساسية (ينالع)الرؤية 
كاالبيض واالسود، والوان ثنائية مركبة من لونين اواكثر كالبرتقالي، ( ثالثية)والوان حيادية 

 .الخ...والبنفسجي، والتركوازي
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، (Value) ، وقيمة اللون (Hue) كما ان لاللوان خواص وصفات تعرفها كاصل اللون 
 (.Chroma)وشدة اللون 

وتختلف االلوان من حيث دالالتها ورمزيتها وتاثيراتها النفسية وباختالف الحضارات 
والشعوب وتقاليدهم وافكارهم، مما يتطلب بالتالي عامة باللون وبما يساعد في التصميم 

 .المعماري الداخلي والخارجي
 

 الفصل االول                      مباديء الفن والعمارة                   : المادة

 المرحلة االولى                                                        المحاضرة السابعة 
 

تعريف مفهوم الكل والجزء كمدخل تعريفي للمباديء التصميمية وأشكال العالقات  :هدف المحاضرة
 .التي تعتمد في ربط عناصر التصميم

 :الرئيسية فقرات المحاضرة
  مفهوم الكل باعتبار: 

 .مجموعة العناصر المترابطة بعالقات ضمن تنظيمات وانساق -

مجموعة أجزاء مترابطة بعالقات متبادلة مابين جزء وآخر، من جهة، ومابين الجزء  -
والكل، من جهة أخرى، على وفق انساق محددة ضمن حيز معين لغرض تحقيق 

 .هدف ما أو غاية ما
اكبر من ان يكون حاصل جمع األجزاء المستقلة، فهو يمتلك خصائص غير  -

 . موجودة في العناصر أو األجزاء نفسها

  التكوين(Composition )والذي يمثل الكل في الجوانب الفنية، ويعرف بأنه: 

 .الناتج النهائي لمجموعة الخصائص والعناصر واألجزاء المتآلفة -

ن في النهاية شيئا واحدا، وطبيعة وجود كل من وضع أشياء جديدة معا بحيث تكو  -
 .هذ  العناصر يساهم مساهمة فعالة في تحقيق العمل النهائي

 .فالمصمم والفنان يركب ويضم العناصر للحصول على كل مرئي، سمعي، مرئي وسمعي
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 الذي يتمثل في المدينة أو البيئة المبنية التي تتكون من مجموعة : الكل والجزء في العمارة
ن األبنية، والبناية الواحدة تتكون من أشكال مجسمة ذات ثالثة أبعاد وتمتلك سطوحا تدرك م

 .وهكذا...كما تمتلك تلك السطوح خطوطا...من خاللها
 تعريف عام للمباديء التصميمية على أنها: 

 .أشكال العالقات الترابطية بين عناصر التصميم أو أجزاء التصميم -

 .ات روحية دائمةعالقات تجريدية ومنطقية وذ -

 .مباديء مرشدة مستخدمة في حل مشاكل تنظيم العناصر التصميمية -

العالقات مابين عناصر التصميم التي تعزز الطريقة التي يتم بها جمع وضم  -
 .العاصر إلنتاج تأثير معين

 أشكال العالقات التي تمثل األساس في جميع الفنون ومبادئها المختلفة والمتمثلة بكل من: 

الذي يمثل التكرار التام لألجزاء المتشابهة في كافة عناصرها وال يوجد فيما : بقالتطا -
 .بينها اختالف إال في توقيعها ضمن الحيز المحدد

 .والذي يتمثل بتكرار األجزاء المشتركة في عنصر واحد أو أكثر: التشابه -

  .والذي يتمثل في عالقة األجزاء التي ال تشترك بأي عنصر: التنافر -

 
 

 

 مباديء الفن والعمارة                                         الفصل االول: المادة

 المرحلة األولى                                                       المحاضرة الثامنة والتاسعة 
 

والتي تعتمد في كل من  -التركيبية والبصرية-التعريف بأهم العالقات التصميمية  :هدف المحاضرة
 .الفن والعمارة

 
 :فقرات المحاضرة الرئيسية

 
 والتي تشير إلى تلك العالقات التي تجمع أجزاء العمل الفني مع : العالقات التركيبية

ى تلك بعضها البعض، من حيث طريقة تنظيمها لألجزاء وطريقة المحافظة عل
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األجزاء ضمن نظام التكوين، وهي بصورة عامة عالقات محددة، موضوعية، وتتمثل 
 :بكل من

 

وتشير إلى اعتماد قوى الجاذبية وتأثيرها في (: Spatial Tension)الشد الفراغي  -
 .....تحديد الموقع المثالي للعناصر بالنسبة لمجال التكوين

ر الشكلية فيما بينها، وبما يحقق ويشير إلى تالمس العناص(: Contact)التماس  -
 .....مجموعة مترابطة بشكل مركب واحد

ويشير إلى تداخل العناصر واألجزاء الشكلية من خالل (: Interlocking)التداخل  -
 ........ كل من التراكب والتقاطع

 

 وهي عالقات تعتمد على طريقة اإلدراك الحسي بها، وطبيعة : العالقات البصرية
ني، فهي عالقات ذاتي شخصية وأكثر عمومية من سابقتها، وتكون العقل اإلنسا

 :أساس التفاعل وردة الفعل، وتتمثل بكل من
 

الذي يقع مابين الطرفين األقصيين الرتابة والتنافر، وقد (: Harmony)التناغم  -
يجمع مابين خصائصهما، وللتناغم أشكال وأنواع مختلفة منها التناغم الطبيعي، 

 .........رمزيوالوظيفي، وال
ويعرف بأنه سلسلة متعاقبة تفصل بين (: Hierarchy- Gradation)التدرج  -

طرفين متعارضين أو متطرفين، أو انه سلسلة خطوات متشابهة متوافقة مابين أجزاء 
 .......متشابهة وباستمرارية وانسيابية

 ويعرف بأنه استخدام أجزاء مختلفة من حيث عناصرها(: Contrast)التعارض  -
 ...المتنوعة، ويجلب التعارض واالختالف ويولد اإلثارة وبدونه يكون التكوين رتيبا

 
 

 

 مباديء الفن والعمارة                                         الفصل االول: المادة

 المرحلة االولى                                                        المحاضرة العاشرة 
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التعريف بمفهوم الوحدة بصورة عامة، والوحدة في الفن والعمارة بصورة خاصة، :المحاضرةهدف 
 .فضال عن التعريف بكيفية تحقق الوحدة وأشكالها

 :فقرات المحاضرة الرئيسية
 مفهوم الوحدة بصورة عامة، من خالل التطرق إلى كل من المواضيع اآلتية: 

سان الفرد، كل وجزء من كل أعظم إذ يمثل اإلن: الوحدة والطبيعة اإلنسانية -
 ...واشمل، ففي تكوينه ذاته نزعة نحو الوحدة مع التعددية والتنوع

إذ تنعكس كل من وحدة الكون والوحدة النابعة من : الوحدة والنتاجات الحضارية -
الطبيعة اإلنسانية ذاتها على النتاجات الحضارية المختلفة من علم وفلسفة وفن، 

رابطة متشابكة ويؤثر كل منها على اآلخر في كل شمولي والتي تمثل حقول مت
 ....موحد

 تتحقق الوحدة من خالل: 

والذي يعني الترجيح والتفوق، وهو المبدأ الذي يقود (: Dominance)الهيمنة  -
العين مباشرة إلى أكثر األجزاء أهمية في التكوين ومن ثم يحقق انتقالها إلى 

 ...األجزاء األخرى وحسب ترتيب أهميتها

وهو ناتج من تكرار مجموعة من األجزاء المتشابهة في (: Repetition)التكرار  -
عناصرها التصميمية وعلى أساس هذ  التشابهات تتحدد ثالثة أنواع من التكرار 

 .....والمتمثلة بكل من التكرار التام والمتناوب والمتغير

والناتج من  وهو الذي يوفر الشعور بالثبات والرسوخ(: Balance)التوازن  -
التوزيع المتساوي للوزن البصري في التصميم، ويوجد شكلين من التوازن، األول 

 ...المتناظر الشكلي، واآلخر التوازن غير الشكلي

 المتمثلة بكل من الوحدة الساكنة والوحدة الحركية الديناميكية، إذ تنتج الوحدة : إشكال الوحدة
بعالقات منظمة كالتكرار التام والتناظر التام،بينما الساكنة من األشكال الهندسية المنتظمة 

تتحقق الوحدة الحركية من خالل طبيعة الحركة البصرية الناتجة من القيمة الديناميكية 
 ......للعناصر وعالقاتها
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 مباديء الفن والعمارة                                         الفصل االول: المادة

 المحاضرة الحادية عشر والثانية عشر                                        المرحلة األولى   
 

 .توضيح مباديء التصميم عموما لمشاريع معمارية وبأسلوب تحليلي عملي :هدف المحاضرة
 

 :فقرات المحاضرة الرئيسية
 وأستاذ المادة حول تمرين عملي قام به الطالب للتعرف على الطالب عامة بين مناقشة 

المباديء التصميمية بأسلوب عملي، وذلك من خالل مشاريع معمارية تم تحليلها  من قبل الطالب 
 .وحسب المبدأ التصميمي السائد في كل مشروع

 مباديء الفن والعمارة                                         الفصل االول: المادة
 المحاضرة الثالثة عشر                       المرحلة األولى                                 

 
التعريف بمفهوم النسبة والتناسب بصورة عامة، واألنظمة التناسبية المختلفة بصورة : هدف المحاضرة

 .خاصة
 

 :فقرات المحاضرة الرئيسية
  التعريف العام للنسبة على انه حاصل قسمة مقدارين، والتناسب باعتبار  مقارنة

مع بعضها، وفي الفنون الجميلة . الخ...والمساحات واألطوال النسب واالحجام 
يعني التناسب العالقة القياسية المصممة، أي النسبة المخططة للمقادير والفواصل 

 .من نفس النوع كالوقت أو الحيز أو الجالء أو اللون، وهكذا
 

 وهو مبدأ تصميمي يتعامل مع العالقة بين كل جزء من : التناسب في العمارة
التصميم مع األجزاء األخرى، وبين كل جزء والكل، فهو مؤشر على انسجام العديد 
من األجزاء المتنوعة وعالقتها ببعض، وهو احد المفاهيم المعبرة عن التناغم، 

 .الوحدة، اإليقاع، التكرار
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 عرض عام لألنظمة التناسبية في العمارة ومنها: 
 .  Golden Sectionالمقطع الذهبي / النسبة الذهبية -

 .النسبة اإلسالمية -
  Matالياباني الذي يعتمد وحدة الـ   Kenنظام الـ -

النظام الموديولي المعتمد على الجسم اإلنساني والذي اعتمد  المعماري ليه  -
 .كوربوزيه

 .األنظمة الخمسة اإلغريقية -

 .الشبكة الموديولية كموجه ومنظم للتصميم -

 

  عرض تفصيلي لكل من النسبة الذهبية، والنسبة اإلسالمية في كل من الفن
 . والعمارة

 
 


