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فيها     العلم     وأهمية     وأهميتها     المائية     باللوان     التصوير     مهنة     عن     أول



 موهبة؟ نمتلك أن دون الرسم فن نتعلم أن نستطيع هل

والصبر والمتابعة الرغبة لدينا توفرت إذا باليجاب هو الجواب

والحرف المهن كسائر نتعلمها وحرفة مهنة عن عبارة والرسم نادرين بالفطرة الموهوبين الرسامين
قاموا ,فالذين الموسيقية اللت على العزف أو الجأنبية اللغات تعلم مع الرسم تعلم مقارنة ونستطيع

إستعابها أجأل من المفردات بعض تكرار في أمضوها التي الطويلة الساعات يتذكرون الدراسات بهذه
وجأب لدى الرسم عن تخلو أو جأديدة تقنيات على التدريب يواصلوا لم الموهبة يمتلكون من نجد وأحيانا
 أحيانا تنتابنا التي الركود فترات رغم والمواصلة المستمر والتعليم بالتدريب الموهبة مرافقة

يركبون الذين البحارة أعينهم نصب وحدها الممارسة بالعلم,ويضعون يستخفون الذين المصورون يشبه
سيذهب الذي والتجاه المسار تحديد عن عاجأزا فيصبح يقين بل يسير من ,أو دليل أو دقة دون البحر

القاعدة هذه إلى والطريق البوابة هو والمنظور متينة نظرية قاعدة على الممارسة ترتكز أن ويجب إليه
 شئ أي تصوير تجيد لن وبدونه

والتصوير     الرسأم     بين     الفروق     أهم     إلى     ثانيا

بكونها تتميز الرسأم في الصورة أن أي التعبير مادة خاصية يمتلك حقل باعتباره فالرسم
لكنها وثابتة فردية كالرسم فهي الفوتوغرافية للصورة بالنسبة نفسه والشئ وثابتة فردية باليد مصنوعة

آلية بطريقة منجزة لكونها بذاته مستقل وحقل شكل عنه تختلف

الفوتوغرافية الصورة إلى الذهن ويذهب القارئ إلى ي المائية باللوان التصوير نقول وعندما
 الفروقات أهم وضع سأحاول يلي وفيما الرسم ويشمل أيضا الفوتوغرافيا يشمل ,فالتصوير

ذهنه في وشكله صورته تمثل الشئ تصورا يتصور أي تصور من لغة     فالتصوير

)118ص المدرسي القاموس (من تصاوير جأمع أصلها طبق المنقولة الصورة فهي   تصويرة     كلمة أما

في لكن التصوير معنى يقرب بما الحجم ذات الشكال أي التجسيم في التصوير معنى تحدد فقديما 
اللوان مثل اللوان بواسطة التصوير عن ليعبر الفنون مجال في التصوير تحدد الحديث العصر
باستخدام الرسم في التصوير وهناك الرش السكب التلوين فرشات فيها يستخدم والتي المائية الزيتية
 والكولجا الفسيفساء مثل والتركيب اللصق

لكن الرسم باسم ليسموه العامة به يخطئ ما غالبا الذي للتصوير الصطلحي المعنى هو فهذا
في العتماد يتم حين يكون بينهما فالرتباط بعضهما عن ينفصلن ل والتصوير الرسم المصطلحين

 تصويرا اسمها يصبح لكي تلون ثم اللوحة سطح على باليد الرسم على العمال

 زيتية أو ملونة صورا بالريشة يرسم من هو لغة     رسأام     فكلمة

 كتب الكتاب خط الورق على رسما ارسم يرسم رسأم



رسوم وجأمعه المصور بريشة المناظر تمثيل تنمحي أن بعد الدار من الباقي الثر هو الرسأم     رسأم
)241 ص المدرسي القاموس (من وأرسم

المائية     باللوان     التصوير     تقنية    
فيكون فيه المستخدم الوسيط أما الماء في تذاب اللوان إن ) كونالمائية باللوان ( التصوير بـ سميت

مبنية التقنية هذه إن . كما السكر أم العسل أم كالكلسرين أخرى مادأة يكون قد ) أو العربي ( الصمغ من
حح عألى جداا خفيفة بطبقات اللوان ففرش طريقة عألى يعطي والذيأ الورق من أبيض أو جداا فاتح سط
اللون وضع في العتمة شبه أو الشفافية التقنية هذه اعأتمدت فقد هذا إلى , إضافة اللوحة في ضوء أقوى
. الواحدة الصورة في الشفافية من مختلفة دأرجات أحياناا يظهر وقد الورقية السطوح عألى

:  المائية     باللوان     التصوير     حول     تاريخية     نبذة     إلى     ثالثا

قدماء في متمثلة نراها جداا سحيقة تاريخية عأصور إلى المائية باللوان التصوير تقنية جذور تعودأ
في كما الدهور عأبر محفوظة ظلت مائية بألوان ومدافنهم ) معابدهم ( الفراعأنة زيين حين المصريين

للقصر في الملوك وادأيأ التي الطويلة الحقبة خلل استعملت , كما القديمة الحضارات من , والعديد ا
) . عأشر الثامن القرن إلى عأشر الخامس ( القرن بين تقع
اللماني الفنان استعمله  حيث1400 عأام منذ الحديث المفهوم في المائية باللوان التصوير لعأرف لقد

وقد الفترة تلك في بها قام التي للرحلت السريعة رسومه من العديد ) في دأورر ( البرخت المعروف
يما بالريشة لونها وبرعأوا التصوير من النوع هذا الهولنديين الرسامين  إعأتمد1600 عأام في . أ

النماذج بعض تصوير في النكليز الرسامين إستعمله عأشر الثامن القرن منتصف , وفي بإستخدامهه
المائي التصوير جماعأة بإسم هيئة  تكيون1804 عأام شهد ) , كما ( هترفنر النكليزيأ المصور ومنهم

يجل ) والذيأ ( رسكن النكليزيأ الرسام وأشهرهم إن نجد حين . في رحلته تأثيرات رسومه في س
, ( فرجوناردأ ومنهم عأشر الثامن القرن منتصف في المائي التصوير إستخدموا الفرنسيين الرسامين

) كما ( السكتشات السريعة الرسوم عأمل في التقنية هذه إستعمل الخير وهذا ودأيلكروا , بوخر واتياو
منتصف في المائي التصوير إستعمل إيطاليا . وفي الضوء قيم عأن بحوثه ) في ( كورو الفنان إستعملله

. غيرهم ) وآخرين وبيانكي , إندونو , مورللي ( جيجانتي الرسامين يد عألى عأشر التاسع القرن
الكواز سعيد عأباس بركات الستاذ مقال من

التصوير     في     القواعد     أهم     إلى      رابعا

   المنظور

 أساسية أقسام ثلثة إلى التصوير مجال في تطبيقه عند المنظور علم ينقسم

مسافات على وقوعها عند وأبعادها الجأسام نسب القسم هذا وينظم بالتصغير الخاص الول القسم
 مختلفة

 المشاهد عن الجأسام ابتعاد عند تحدث التي اللون في النقص درجأات فيعالج الثاني القسم أما



في النقص درجأات مع ,أي المسافات بحسب مختلفة بدرجأات الجأسام إدراك مع الثالث القسم ويتعامل
 العين عن ابتعدت كلما الجأسام التفاصيل وضوح

في تصيغه ما الهواء, فان عبر والظل الضوء مناطق في التباينات على التعرف عن تعجز عندما
من الخرى الجوانب مع تتعامل أن عليك سيكون ولهذا الظلل منظور من ريب بل سيخلو لوحتك

التفاصيل فاختلط العين عن ابتعادها عند الجأسام للمشاهد تصغير من يحدث ما مع أي المنظور
 العين عن الشياء بابتعاد انطباعا يعطي الدقيقة الحدود وضياع

العين بين ما مسافة بوجأود العين إقناع على قادر غير وحده الخطي المنظور أن تدرك أن عليك ولكن
 الهدف هذا لبلوغ اللوني بالمنظور الستعانة يجب ,ولهذا تتأملها التي الشياء و

 دافنتشي لليوناردو التصوير نظرية كتاب من

 التصوير لفن السأاسأية المبادئ

المبدأ هو والجسم السطح هو والثالث الخط فهو الثاني المبدأ ,أما التصوير لعلم الول المبدأ هي النقطة
أن يعني به,وهذا لليحاء التصوير يسعى ما هو الرابع المبدأ وهذا السطح بهذه الجسم ويكتسي الرابع

طريقها عن ويقدم السطح مع إل الحقيقة في يتعامل ل لنه الجأسام بحضور لليهام يسعى التصوير
 العين أمام يظهر شئ أي شكل هو والجسم بالجسم إيحاء

 الثمانية التصوير عناصر

إليهما يضاف أن الظلم, النور, الجسم, الشكل, اللون, الموقع, القتراب, البتعاد, ويمكن وهي
 الشياء حركة تصوير عند ضروريان عنصران وهما والسكون الحركة وهما آخران عنصران

المائية     باللوان     التصوير     في     المستخدمة     والمواد     الدوات      إلى     خامسا

   الرسأم     في     واسأتخدامها     المائية     اللوان-1

حيلث الطلبيعي للضلوء والللون بالرسم السريع للتسجيل تماما المناسبة اللوان هي المائية اللوان تعتبر
 حديثا مقطوفة لزهرة الداخلي التورد أو الماء سطح فوق الشديد الضوء لمعان تسجيل بواسطتها يمكن



الخللرى التلللوين وسائل معظم إليها تفتقر التي والشفافية الرقة وهي متميزة خاصية لها المائية واللوان
أن قبللل النهائية بحالتها التنيؤ يمكن ل المائية اللوان أن بسبب هذا واضحة غير أو مموهة نجدها لذلك
 الرسم في الورق على وضع قد انه طالما اللون تصحيح الصعب من وأيضا  اللوان تجف

تجللف عنللدما المائية اللوان أن هو الخر الورق, والسبب على وضعها قبل التريث تستدعي فإنها لذلك
 عن اللون الصألي الموجود في النأبوبة %50 بنسبة فاتح بلون تبدو

و مع ذلك فانأه ليس من الصعب تعويض مثل هذه السأاليب المعوقة فللي التلللوين
للحصول على النتيجة المرغوبة في الرسأم وذلك برسأم طبقة أو أكثر من اللللوان

فوق أخرى للحصول على اللون المرغوب

واللوان المائية شفافة لن الوسأيط المسللتعمل فللي التلللوين هللو المللاء واللللوان
المائية الجيدة تبقى محتفظة بضوئها الداخلي الخاص , ويجب السرعة في العمل
لن اللوان المائيللة تجللف بسللرعة ولبللد أن يكللون لللك فكللرة مسللبقة عمللا تريللد
تسجيله باللون قبل أن تبدأ والسرعة تعطيها تلقائية وهي ميزة عند رسأم المناظر

الطبيعية الخارجية 

واع عألى السواق في منها والمعروضة و مـا (أقـراص) , ومنهـا هيئـة عألـى بعلـب الجـاف : منهـا أن ه
فـهـي الـلـوان ـهـذه مارـكـات , أما الماء في تذوب شفافة المائية واللوان صغيرة أنابيب ضمن موضوع
ـ(ـ Rowney( ـنـوع ـمـن ـكـان ـمـا وأجودأها والفرنسي , الياباني , النكليزيأ اللماني  (Pelikan)  (
Pebioالثمن باهظة وهي المنمنمات لرسم تستخدم جداا راقية أخرى أنواع ) . وهناك .

ول يوجد اثنان من الفنانأين يعملن بنفس السألوب لدى ل تخشى أن تجرب أفكار
جديدة 

واللوان المائية تقدم لك الفرصأة للعمل بجرأة والحرية ومع تقللدمك فللي التلللوين
سأتكتشف ذلك 

حاول اسأتخدام وسأيلة أخرى مع اللوان المائية مثل كقلم الحبر أو ألوان الباسأتيل
لخللللللللللللللللللللللللللللق تلللللللللللللللللللللللللللأثيرات شخصلللللللللللللللللللللللللللية 

أن الفضل ومن نقياا يكون أن ويجب التصوير من النوع لهذا الساسية الموادأ أحد ويعد   الماء:     -2
مقطراا يكون

 والرسم اللوان لخلط نظيفا به يحتفظ والخر الفرش لغسل احدهما الماء من وعأاءين إلى ستحتاج

التصوير أثناء اللوان نقاوة عألى يؤثر ل حتى والخر الحين بين الماء تغيير وتذكر



في رغبت إذا الورقة عألى من اللون ورفع الزائد الماء التقاط في مفيد طبيعية اسفنجة استعمال وأيضا
 اللون تصحيح

 الماء ومسح وتنظيفها الفرش مسح في مفيدة قماش قطعة وأيضا

المائي     للتصوير     المستعمل     الورق. 3

ناحية من الورق ويختلف  المائية باللوان للرسم الصالحة الوراق من كبيرة متنوعأة مجموعأة   توجد
ل ان شرط الخاص الورق استعمال دأون المائية باللوان الرسم تبدأ أن ويمكنك والوزن السطح الملمس

 أبيضا يكون أن ينبغي الورق كان وأيا لمعا أو رقيقا الوزن خفيف يكون
وهذا كثيراا الماء يشرب ل حتى جيداا ضغطاا والمضغوط الناصع البيض هو النواع هذه وأفضل
تدخل التي السيليلوز ومادأة العجينة في المستعملة الراتنجية والمادأة الورق صناعأة طريقة عألى يتوقف

.  العجينة هذه تكوين في

 محبباا خشناا يكون وقد ناعأماا يكون فقد سطحها بحسب الوراق وتختلف

تتطلب التي الدقيقة للعأمال يستخدمو البروزات من خال ناعأم مضغوط سطح هو الناعم     فالورق 
 ناعأمة تفاصيل إظهار

التي العأمال في إستعماله فيفضل  السطح عألى واضحة بروزات فبه المحبب الخشن الورق أما
 وكبيرة سريعة لمسات تتطلب

. الفراغ وعأمق نظارتها ليظهر الطبيعية للمناظر عأادأة فيصلح الخشونة     المتوسط     الورق أما

للموضوع مناسبة يراها التي التعبير وطريقة الفنان إحساس بحسب يكون الورق نوع إنتقاء وإن 
). والفابريانو , الراوني, آرج ( الكانسون هو المائي الورق أنواع . وأهم معه يتماشى الذيأ والسلوب

المائية اللوان وضع عأند يتجعد ل حتى عأليه والتلوين الرسم قبل شده إلى باللوان الرسم ورق يحتاج
 عأليه



ول ساعأات لعدة المباشرة الحرارة عأن بعيدا يجف حتى بأمان ويثبت  يبسط ثم الماء في الورق يغمس
اللوان وضع عأند تتجعد ل فانه شدت أنها وحيث بانتظام مشدودأة وهي  جفافها تمام بعد إل تستعمل
  عأليها المائية

)     الباليت(      اللوان     صحيفة. 4

جرب أو عأليها اللوان ومزج لخلط اللون بيضاء وتكون بالماء تتأثر ل التي السطح بعض من تصنع
تكون أن إماو الداخلي تجويفها في اللون لخلط أفضل مجال تعطيك فهي البيضاء القديمة الطباق بعض

الزيتية اللوان باليت شكل من يقترب وهو البلستك من أم الزجاج من أم المطلي المعدن من
(باليت) . ليشكل حافته عألى اللوان نضع البلستك من صحن استخدام وبالمكان



   القلم.5

6b النعم  إلى6h الناشف من تندرج والقلم

 الورق سطح تفسد ل كي لينة ممحاة واستخدم عأامة الفضل  فهو2b قلم استخدم الماء وللوان



اللوان     فرش. 6

الثـمـن غالـيـة وتـكـون آلـيـة بطريقة تصنع وهي الحمر السمور شعر من التي هي الفرش أنواع وأفضل
ور والسـنجاب السـمور شـعر مـن المخلوطة الفرش شراء يمكنك ولكن الفـرش أمـا ثمنـا اقـل فهـي والث

مـن ,والفـرش الثـمـن ـفـي مكلفـة وغيـر مـدبب طرف بها وليس خشنة فتكون الثور شعر من المصنوعأة
يمىت الـسـنجاب ـشـعر والفـرش الرـسـم أثنـاء بـهـا التحـكـم الصـعب ومـن جـدا ناعأمـة تكـون رامـبرانت سـ

والـفـرش الـمـدبب طرفـهـا تفـقـد ـمـا ـسـريعا ولكنها الثمن رخيصة تكون الصناعأية اللياف من المصنوعأة
ـاه لوـضـع المـسـطحة ـبيرة المـسـاحات ـفـوق المـي ـوين ـفـي اـسـتخدامها يمـكـن المـسـتديرة والـفـرش الـك  تـل

وتنظيـفـه الفرـشـاة رـيـش عأـلـى الحـفـاظ يـجـب كـمـا  ) وتـسـتعمل12الى ( الصفر من فتبتدئ أحجامها  إما
ـــاء ـــد بالـم ـــل بـع ـــا العـم ـــلها بـه ـــها بالصــــابون وغـس ـــب بالصــــمغ وغمـس ـــى والـش ـــش ليبـق الرـي
عأـلـى تـحـويأ عألـبـة في وضعها فيجب عأمل بدون طويلة لمدة الفرشاة تركت . وإذا سلمته عألى محافظاا
. والحشرات العث من لتحميها النفثالين

المستديرة المختلط السمور شعر من فرشة  المائية باللوان الرسم في المستخدمة الفرش مقاسات ومن
5  ورقم12 ورقم2 رقم مسطحة عأريضة  وفرشة15 رقم مسطحة و عأريضة  وفرشة3  ورقم6رقم

بامبو, صيني فرشة

 الرسم فن تعليم كتاب من



   المائية     باللوان     التلوين     تجارب     بعض

 بالماء مبللة ورقة على اللون -وضع1

الورقة ونبلل الماء في نغمسها كبيرة ذهان فرشاة بواسطة الرسم ورقة نبلل
 اسفنجة من أفضل الفرشاة واستعمال بالتساوي

 الفرق ولحظ جأاف ورق فوق مائية ألوان طلء تضع أن جأرب ثم

 أكثر بسهولة النتشار من اللون مكنت المبللة الورقة أن ستجد

الورقة حول ابيض إطار -لعمل2

الورقة كافة على وتساوي بإحكام لصق شريط بلصق نقوم بحيث الورقة نفس في الطار هذا ويكون
اللصق الشريط فوق اللوان نمرر الرسم وعند بالشريط المحدد الطار في اللون يتسرب ل حتى
كادر تشكل نظيفة مستقيمة بيضاء حواف وسيظهر الشريط ننزع الورقة وجأفاف الرسم من انتهاء وعند

 اللون في التدفق من -احترس3

وإل بالماء اللزم من أكثر مشبعة الفرشاة تكون ل أن يجب لونيا تليينها أو الحافة لون درجأة تفتيح عند
الماء لزيادة علمات او ملطخة ومساحة اللون في منتظم غير تدرجأا ويسبب الشكل إلى الماء سيتدفق

 الرسم في



 الصافي السماء وتلوين -رسم4

من خفيف مائي بلون الورقة بتغطية أبدا و مبتلة ورقة على يكون الصورة هذه مثل وتلوين ولرسم
الظلل زهري) لعمل (أزوق اللترامارين الزرق اللون

الزرق اللون من كبيرة كمية (سيينا)مع الزرق اللون واخلط المستديرة6و7 رقم الفرشاة استعمل ثم
 مبتلة تزال ما والورقة هذا الشجار مساحة من الناتجة الخضرة لعمل اللترامارين

السيريليان بلون الزرق مثل ألوان  من أخرى درجأات استعمال جأرب السماء في تنوع ولعطاء
اللون درجأة نفس من قليل امزجا ذلك فعلت وإذا اللترامارين الزرق اللون من الجأزاء فوق للتلوين
السماء توافق على يساعد اللون في الترديد من النوع وهذا الرضية في الموجأودة الظلل في الزرق

 اللون حيث من الرض مع

 الرسم فن تعليم كتاب من
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