
1 
 

 صالحي عبد هللا: األستاذ    -أحمد بن بلة 1وهران جامعة -
   كلية اآلداب والفنون -
 قسم الفنون -

 
 مقياس مبادئ الرسم الفني   -
 "لطلبة الليسانس السنة األولى جذع مشترك فنون"

 

 السداسي الثاني  محاضرات-

 مبادئ عامة لفن الرسم: األول اضرةالمح-

 عامة والرسم بصفة خاصةتعريف معنى الرسم بصفة 

 :معنى الرسم بصفة عامة -أ

فن مرئي وتشكيلي يتم فيه التعبير عن  تعرف معنى الرسم بصفة عامة على أنه

األحاسيس واألفكار واألشياء والمواضيع بواسطة األشكال والخطوط واأللوان، وهو فن 

عرف منذ قديم الزمان بحيث أن يتكون من عدة أشكال لتسجيل بعض المالحظات أو 

اللحظات  الخواطر والتعبير عنها بواسطته أو المشاهد ألشكال معينة إبداعية في لحظة من

أو على شكل عمل تحضيري لوسيلة ما من الوسائل وأساليب التعبيرية لكمه يكون في 

بعض األحيان عمال فني أو حرفي أو صناعي تكنولوجي، فالرسم بصفة عامة يعتمد على 

الجيد سواء كان الرسم فني أو حرفي أو صناعي بحيث الحرفي  دقة المشاهدة والمالحظة

 .إلخ... رسم على األدوات واألوانييعتمد على عمل متكرر ي

الرسم الصناعي يعتمد على رسم األشكال والمخططات بشكل دقيق ومضبوط 

بحسابات وقياسات مضبوطة نجدها في رسم المجسمات وتصميمات الهندسية المعمارية أو 

أم الرسم الفني فهو كل ما هو موجود في الطبيعة نجسده عن طريق المالحظة . الميكانيكية

 .التخيل تعبير ذاتي أو موضوعيأو 

وللرسم عدة أنواع منها البسيطة وهي مالحظات يتم تسجيلها لهدف معين أو حالة ما 

ذات أهمية كبيرة في لحظة محددة وكذلك نجد الرسم التحضيري وهو عبارة عن رسم 

 .يستخدم كبداية لوسيلة أخرى من وسائل التحضرية التخطيطية
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طريقة المنظور لرسم األشكال واألشياء المجودة في  كذلك نجد الرسم باستعمال

الطبيعة بطريقة صحيحة تعتمد على الخطوط العمودية األفقية انطالقة من نقطة التالشي، 

وهذا بعد عملية تحديد نقطة االنطالقة أي البداية في الرسم وهي تتمثل في الرسومات ذات 

تعتمد على دقة المالحظة ( 3D)أبعاد أي الرسومات ذات ثالثة ( 2D)بعدين طول وعرض 

 .الجيد

 :معنى الرسم بصفة خاصة -ب

المقصود بالرسم بصفة خاصة وهو الرسم الفني التشكيلي للرسام أو الفنان الموهوب وهو 

يعتمد على الذاتية لكل إنسان في بداية ممارسة الرسم، باعتباره وسيلة عن انفعاالت الرسام 

 . والفنان

 : إن الرسم بصفة خاصة يجبانطالقا من هذا ف

توفير األدوات الخاصة أوال وقبل كل شيء الالزمة وكيفية استعمالها واستخدامها  -

 .بطريقة صحيحة

المالحظة الجيدة للموضوع المراد رسمه من جميع الجوانب وبالتدقيق التام وإلمام  -

الجانب التاريخي للرسم الفني منذ العصر البدائي بحيث حضارات  بجميع التفاصيل

متعددة كان الرسم الفني أوال وسيلة اتصال وتواصل بين األمم هو تعبير عن العادات 

والتقليد بحيث كانت تلك الرسومات الموجودة على الكهوف عندنا في الجزائر كجبال 

 .إلخ....الطاسيلي ناجر في الجنوب الجزائري

وهو عبارة عن رسم يتم االعتماد عليه على أنه عمل / هناك الرسم المتكاملكذلك  -

 .فني قائم بذاته

 

 

 

 

 

 



3 
 

 طرق العامة للرسم الفني: الثاني اضرةالمح- 

طرق الصحيحة للرسم الفني انطالقا من نقطة التالشي، إن  :الطرق لمبادئ الرسم-أ

وكيفية استعمالها وتطبيقها في الواقع عموما، إن المنظور نظام يرمز به إلى البعد الثالث 

للفراغ على الورق، وأبسط أشكال المنظور هو الشكل واألرضية إذ يظهر الشكل بارزا إلى 

 . األمام، وتتراجع األرضية إلى الوراء

ومن طرق المنظور إلظهار األشياء في الفراغ تداخل  :ظور في الرسم الفنيالمن-ب

شيئين أي أن يغطى شيء بعضا من شيء آخر ومن ناحية أخرى يمكن لتدرج األلوان أن 

 .يعطي البعد الثالث للشكل

رسم بياني للمنظور انطالقا من نقطة التالشي وتسمى نقطة الهروب باالعتماد على 

 .العمودية في الرسمالخطوط األفقية و

 نقطة تالشي= ن

 

 

 

 

باالعتماد على ة والعمودية لكي يكون الرسم صحيح، االعتماد على الخطوط األفقي

ومضبوطة كذلك المالحظ الجيدة  حةالرسوم الفنية لكي تكون صحيالمنظور في جميع 

للشكل الذي نريد رسمه من جميع النواحي على مستوى النظر، بحيث يمكن القول إن الفراغ 

في الرسم يعبر عن إمكانية التحكم في الشكل المستطيل لورقة الرسم ويدخل في ذلك األبعاد 

، "2D طول وعرض"الرتفاع، هناك بعدين المختلفة كالطول، والعرض، والعمق أو ا

أو طريقة تقسيم المساحة إلى شكل ". طول وعرض، وارتفاع أو عمق"وهناك أبعاد ثالثة 

وابتكار  التعبيرلألمام واألرضية تتوارى إلى الخلف، والفراغ منهج وأرضية، فالشكل يبرز 

ما وجد وحسب  الرموز داخل حيز الورقة بحيث يمكن للرائي أن يحس بها مكانيا حيث

 نظره للشكل المالحظة الجيدة والتمعن  بالتدقيق يعطينا رسما صحيح، وهذا كما قلنا سابقا 

 2ن                                                                        1ن

1A 

2A 

3A 
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كلما ابتعدت عنها ( نقطة الهروب)من نقطة التالشي االنطالقة   :نقطة التالشي -ج

 .صغرت وكلما اقتربنا منها كبرت

الفضاءات المتكونة  من هنا العالقة تتضمن وضع العناصر في الفضاء، كذلك دراسة

بينها، وهي عالقة أساسية ورئيسية لعمل حركة وانسجام في التكوين الفني، وتمتاز بقابليتها 

وألوانها وأشكالها، ( مساحة أم حجم)على الجمع بين عناصر متعددة، وتختلف أبعادها 

وملمسها، وكذلك قد تتفق أو تختلف الفضاءات الفاصلة بين كل منها لنجعل من هده 

لعناصر تكوينا فيه تنويع غير باعث للملل وال يتعارض مع التنويع مع اإلبقاء على حد ا

 .التكوين للموضوع الذي إنجازه

ومما ال شك فيه أن عملية الجمع بين العناصر تحتاج إلى دراسة أولية لمعنى 

"proportion " والكتلة ودراسة الفضاءات ( ةفالمسا)أي دراسة العالقة بين الطول والعرض

الفاصلة بينهما كي يكون لدينا تكوين إيقاعي منتظم متناسق وجميل، ومن المهم جدا بالنسبة 

للفنان والرسام معرفة معنى النسب ألنه يدخل في صلب اختصاصه من خالل تحكمه في 

المالحظة العمل ب. األحجام واألشكال التي سيقوم برسمها كانت مرسومة أو موضوعة أمامه

الجيد لكل المواضيع لكي نحقق تناسب في أعمالنا الفنية وهذا يدخل في إطار مبادئ الرسم 

 هذا الشكل الموجود يمثل مراحل التكوين للعمل الفني .الفني
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 كيفية المالحظة لألشياء المحيطة بنا والمراد رسمها بطريقة صحيحة  :الثالث حاضرةالم-

عملية البحث  الموضوع هو من مبادئ الرسم الفنيتكوين  :الطرق الصحيحة-أ

والتفكير والتخطيط لتكوين موضوع أمامنا نضع أشكال هندسية متكونة من الشكل 

ثم نقوم بعملية البحث عن التكوين الصحيح . األسطواني، المكعب والكوردي والهرمي

عد عملية واألشياء المحيطة به وبناء عن أفكار وتخطيك فني للموضوع، ب. للموضوع

التكوين والتركيب الجيد نقوم بعملية اختيار األماكن المناسبة لعملية الرسم الفني بطريقة 

 .صحيحة عن طريق المالحظة الجيدة لألشكال الموضوعة أمامنا

 بيانية لكيفية تكوين موضوع إلنجازه :أمثلة

 

 كيفية تكوين موضوع على ورقة الرسم1الشكل رقم 
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 رسم مع إبراز الشكل علىعمل تخطيطي بإستعمال قلم الرصاص وبداية ال 2الشكل رقم 

 الورقة
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 موضوع كيفية إستعمال قلم الرصاص عملية التهشير 3الشكل رقم -

 

 

 

 

 

 



8 
 

في الفترة الزمنية صباحية أو في المنتصف أو الفترة  :تصميم الفنيلل لزمنيةا فترات -ب

المسائية تكون اإلضاءة متغيرة وحسب األحوال الجوية يكون يوم مشمس أو يوم متقلب، 

إضاءة طبيعية  بحيث يتغير اليوم . وحسب فصول السنة؛ خريف، شتاء، ربيع، صيف

وضوع ونلقي عليه للفنان أو الرسام هناك إضاءة اصطناعية في مكان مظلم، نضع الم

الذي نريد إنجازه متغير حسب الظروف  اإلضاءة الصناعية، بحيث يكون العمل الفني

وطبيعتها، حيثما كانت اإلضاءة طبيعية أم صناعية وحسب الفترات الزمنية وكذلك متغير 

فصول السنة األربعة، وحسب كذلك نفسية الفنان أو الرسام إلنجاز عمله الفني هناك 

ية إلنجاز أي عمل فني داخل القاعة المظلمة بضوء صناعي أو في الطبيعة متغيرات زمن

 .بضوء طبيعي، يكون اختالف في األعمال الفنية
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 :ةالرابع اضرةالمح-

يعتبر الرسم الفني وسيلة للتعبير عن انفعاالت اإلنسان وعواطفه أي  :الرؤية الفنية-أ

وموضوعي في نفس الوقت أي تعبير شخصي لخبرة ذهنية أو " ذاتي"تعبير شخصي 

بصرية في شكل خطوط والخربشات وتدرج لوني، وهو وسيلة اتصال بصري تعبيري 

 .كذلك

ان الكهوف تعبيرا عن في قديم الزمن كان سكان الكهوف يقومون بالرسم على جذر

عاداتهم وتقاليدهم، بحيث مرت عدة حضارات بهذا الفن عندنا في الجزائر، حضيرة 

لفترة الزمنية، فالرسم هو تركيز اليد والعينان ودقة الطاسلي كشاهد على تلك الحقبة أو ا

المالحظة الجدي لألشكال والمواضيع التي نريد تجسيدها على الورقة بحيث نالحظ كل 

وذلك لنقل هذا التركيز على المادة التي يراد الرسم عليها للتعبير . اصيل بدقة متناهيةالتف

عما يجول في نفسية الرسام أو الفنان، فكما يصوغ الشاعر مشاعره في تراكيب لفظية 

متناسقة ويترجم بالموسيقى إحساسه إلى ألحان متناغمة، كذلك يحول الفنان أو الرسام 

وألوان متناسقة بواسطة األدوات الخاصة التي يستخدمها في رسمه، انطباعاته إلى أشكال 

 .وكذلك مهاراته التي يطلق عنانها في تلك العملية الفنية

وانطالقا من هذا يجب توفير أدوات الرسم الالزمة للعملية وكيفية استخدامها 

 .واستعمالها بطريقة صحيحة

 .فهذه األدوات أساسية ال نقدر االستغناء عنها توفير أقالم الرصاص الصلبة واللينة -أوال

قلم الرصاص وهو األداة الرئيسية من أدوات التي نستعملها في الرسم، والشك أن 

حسن اختيار هذه األدوات يؤدي إلى تحسين الرسومات، فالقلم الجيد يعطي خطوطا 

الرسم نظيفة  متجانسة نظيفة ال يتقصف وال يتفتت عند الضغط عليه وبالتالي تبقى لوحة

 .متقنة

في األسواق أنواع . نذهب لشراءها يجب مراعاة النوعية والمركات الجيدة عندما

مختلفة من أقالم الرصاص تتباين في الشكل والنوعية أي نوع الخشب ونوع الجرافيت 

المستخدم في صناعة القلب وهي أيضا على درجات مختلفة من القساوة يرمز إليها بأحرف 

 .بالقرب من إحدى نهاتي القلم وأرقام تكتب
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وإن عملية اختيار القلم الصحيح والمناسب للرسم من  :األدوات الفنية المستعملة -ب

العمليات التي تحتاج إلى المعرفة واإللمام بخواص واستعماالت كل درجة من القساوة 

بمقدار ويرتبط هذا أيضا بنوع الرسم المراد تحضيره ونوع الورق المستخدم، وكذلك 

 .الضغط من يد الرسام التي تستخدم القلم

األكثر ( 7B)األكثر قساوة إلى ( 9H)بحيث تندرج قساوة القلب الجرافيتي للقمل من 

لرسم خطوط إلنشاء الرسومات ويستخدم ذو درجة ( 3H)طراوة فيستخدم القلم ذو درجة 

(2H ) لرسم خطوط األبعاد والمحاور والتهشير، أما القلم ذو درجة(HB( )B ) فيستخدم

 . لتغميق الخطوط إلظهار الرسومات

ألقالم الرصاص مجموعة من الدرجات وتختلف عددها لكل شركة مصنعة لهذه 

 :األقالم، وتكون درجاتها كاآلتي

9H/…4H/3H/2H/H/FHB/B/B1/B2/3B/4B/5B/6B…B9EE----  أعمق----------

   -----------------------أفتح -------------------------------------

( B/2B)بدرجاتها لرسم الخطوط والخطوط الرئيسية، أما ( HB/H)وتكون الدرجات 

 .أماكن الظل الغامق وتدكين الظالل النهائية( 4B/9B)فتبدأ بوضع الظالل الخفيفةن و

الدرجة  وتأتي الدرجات في علبة حسب نوع المؤسسة أو الشركة المصنعة، وتأتي

قة الصحيحة لإلمساك بالقلم، وقد يعتمد العديد أن اإلمساك بالقلم ال يشكل فارق لكن الطري

هذا اعتقاد خاطئ وغير صحيح، طريقة مسكة القمل العمل الخطوط والطريقة الصحيحة 

لمسك القلم لعمل الظل وتستعمل أيضا في عمل الخطوط وهي ال تترك تحديد داكن في 

 .في أطراف الرسمة أطراف الرسمة، تترك تحديد داكن

هناك الكثير من األنواع؛ منها الناعم، ومنها الخشن جدا  :نوعية الورق -ثانيا

( فري أسيد)والخشن نوعا ما، ولكن المهم في الورق المستخدم هو خلوه من أي أحماض 

 .وهذا مهم في عدم تفاعل الورق مع األلوان بعد فترة زمنية معينة

( الفبريانو -الكانسون)تستعمل غالبا نوعين من الورق : نوعية الورق المستعمل -ج

 .ويكون نوع هذه األوراق خشن ليساعده في عملية التظليل

 :نوع مادته اللونية الخاصة بهولكل نوع من الورق استعمال خاص يرجع إلى 
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 (.الغواش)الورق األبيض ذو السطح الناعم لأللوان مستعملة بالماء  -

 (.الكواريل)الخشن لأللوان بالماء الورق األبيض ذو السطح  -

 .الورق األبيض ذو السطح اللماع المصقول للحبر الصيني واألقالم الملونة -

 (.الباستيل)الورق األبيض والملون ذو السطح الخشن لأللوان الشمعية  -

 .للفحم وقلم الرصاص بشتى أنواعه( خاص)وهناك نوع ورق أبيض  -

العادة الموجود في ( الكانسون)ب هي أوراق أما الورق الشائع والمعروف بين الطال -

 .المكتبات بكثرة

 

 

 

 

 هذا الشكل يعبر على كيفية إستعمال قلم الرصاص كيف تتم عملية التهشير
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:األعمال الموجهة   

 

10التطبيق الموجه رقم - 

 القيام برسم على ورقة رسم من نوع 

Conson –A3 

, شكل  مكعب " أقالم رصاص صلبة و اللينة إنجاز أشكال هندسية  بإستعمال

شكل هرم تكوين جماعي,.شكل أسطوانة  

10التطبيق الموجه رقم -   

شئ أمامنا ثم  "شكل"نقوم بوضع الجيدة للموضوع مالحظةبال ننجز عمال فنيا

التهشير الفني  القيام بإنجازه بإستعمال قلم الرصاص  

 - 10التطبيق الموجه  رقم

" رسم حر " للرسم   كمالقيام بعمل فني من إختيار  

.بإستعمال قلم الرصاص   

10التطبيق الموجه رقم  - 

 نقوم بإنجازمنظر طبيعي للفصول األربعة إختيار الفصل المناسب واحد فقط

على ورقة رسم من " أبيض وأسود " بإستعمال تقنية قلم الرصاص في الرسم 

  3نوع كونصون أ 

Conson –A3  


