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AESTHETICS OF SHAPE AND COLOR BY
HANDWORK
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مجاليات الشكل واللون ابالشغال اليدوية
(تصميم احللي"اجملوهرات" أمنوذجاً)

أ .م .د .اذلـام علي بعيـوي العنوز /جامعة بغداد
İlhem Ali Al Anuz

ملخص
تلخص البحث ابربعة فصول تضمن الفصل االول دبشكلة البحث واليت ربددت من خالل
رلموعة تساؤالت زبص مجاليات الشكل واللون يف تصميم اجملوىرات من حيث عدد االشكال وااللوان
ادلستخدمة فضال عن نوع ادلادة (ادلعدن) واتثَته على البنية التصميمية.ويف ضوء مشكلة البحث وضعت
البا حثة ىدف البحث وربدد البحث على رلموعة من رلوىرات اخلاصة ابلنساء وىي االقراط والقالئد
واالساور واخلوامت ادلصنوعة من الذىب  ،وتتطرق البحث يف الفصل الثاين اىل مفاىيم نظرية سبثلت يف
ثالث مباحث (مبحث اجلماليات والفلسفة اجلمالية ،مبحث الشكل واللون  ،تصميم اجملوىرات)
وخرجت الباحثة دبجموعة مؤشرات استفادت منها يف اجراءات البحث وادلتمثل يف الفصل الثالث حيث
اتبعت الباحثة ادلنهج الوصفي اسلوب ربليل احملتوى وحددت عينة قصدية ( )5عينات دلعدن الذىب
والعاج  ،اما ابلنسبة الداة البحث فقد صممت الباحثة استمارة ربليل ابالعتماد على مؤشرات االطار
النظري واالدبيات فتكونت استمارة ربليل على ( )10فقرات اساسية متضمنة رلموعة فقرات فرعية
وبعد ربليل العينات توصلت الباحثة اىل نتائج البحث ادلتضمنة يف الفصل الرابع وكانت اىم النتائج ىي
(:ظهور االشكال اذلندسية ابنواعها واالشكال النباتية واحليوانية يف تصميم اجملوىرات ودلختلف الثقافات
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استعان مصمموا اجملوىرات على عناصر ومبادئ التصميم اجلمايل ادلتمثلة ابخلطوط وانواعها التكرارات،
 وخرجت الباحثة،) وااليقاع والسيادة والتنوع اللوين والتناغم اللوين والتناسق يف تصميم اجملوىرات
. دبجموعة من االستنتاجات والتوصيات وادلقًتحات
. اجملوىرات، االشغال اليدوية،  اللون،  الشكل:الكلمات ادلفتاحية

Abstract
Summarizes research four chapters included the first chapter research problem
and identified through questions concerning the aesthetics of form and color in jewelry
design in terms of shapes and colors used as well as the type of material set (metal) and its
influence on the design structure .infrastructure light of the research problem developed
researcher goal Find It ( identify the aesthetics of form and color in jewelry design) and
identifies research on a range of women's jewelry, a earrings, necklaces, rings and
bracelets made of gold.
And address search in the second quarter to theoretical concepts represented in three
sections (Study of aesthetics, philosophy, aesthetics, Study of form and color, jewelry)
design and exited researcher array indices benefited from the actions of research and of
Chapter III where the researcher followed the descriptive style of content analysis
identified intentional sample ( 5) samples of the gold metal.
As for the search tool researcher analyzing form it has been designed based on
indicators theoretical framework and literature ,analysis consisted form on (10) key
paragraphs, including sub-paragraphs of the group and after analysis of samples reached
the researcher to search results contained in the fourth quarter was the most important
results are: (the emergence of geometric shapes of all kinds plant and animal shapes in
jewelry design and different cultures, hired designers jewelry elements and principles of
the aesthetic design of lines and types of duplicates and rhythm and sovereignty and
diversity chromatography and harmony color and consistency in jewelry design), and
exited the researcher set of conclusions and recommendations and proposals.
Key words: shape, color, handwork,jewelry.
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ادلدلل:
يعد ىذا البحث من البحوث الوصفية التحليلية كون اجراءاتو وصف وربليل للمجوىرات و
تصميم اجملوىرات من ادلفردات ادلنهجية دبادة االشغال اليدوية ابلًتبية الفنية فتحدد ىدف البحث ب
(التعرف على مجاليات الشكل واللون ابالشغال اليدوية تصميم اجملوىرات أمنوذجاً) .

الفصل االول:التعريف ابلبحث
 -1مشكلة البحث:
تتضمن التصورات الفكرية الفنية امناطا فنية مجالية متعددة ذبعل منها امنوذجا حيا الحاسيسنا وانفعاالتنا
ووعيا ذاتيا لًتاثنا واترخينا العريب وصور صادقة لواقعنا .
ويعد فن تصميم وصناعة اجملوىرات احد ىذه االمناط ،كوهنا من ادلوضوعات الفنية اجلمالية فهي (تصنع من
مواد ذلا قابلية على التشكيل لذا من السهل على ادلصمم التصرف هبا كصهرىا واعادة تشكيلها  ،فاجملوىرات ىي
مظهرا من مظاىر التطور احلضاري للمجتمع  ،وىي سبثل معطى حضاراي انعكست عليو نفسية الفنان ادلصمم وطبعت
خبصائص اساليبو الفنية) ( .العلي،1974،ص )281فالتصميم ىو" العملية التخطيطية لشكل شئ ما وانشائو بطريقة
ىادفة مرضية تشبع حاجة االنسان نفعيا ومجاليا يف ان واحد "( .البيايت،2005،ص)16
ولكون تصميم اجملوىرات ابالشغال اليدوية من النتاجات الفنية اجلمالية اليت ربتاج اىل الدراسة والبحث ،
وابلرغم من تعدد الدراسات يف اجلماليات وفلسفة اجلمال منها حبثت يف مجاليات العمل الفٍت يف سلتلف الفنون
التشكيلية او ادلسرحية او ادلوسيقية وغَتىا من الفنون لكنها اعتمدت على دراسة اسلوب السرد التحليلي للعناصر
والقيم للنتاجات الفنية دون احملاولة اىل التطرق لالسس اجلمالية من حيث الشكل واللون لتصاميم اجملوىرات وعلى حد
علم الباحثة مل ذبد دراسة حبثت يف مجاليات اجملوىرات بشكل عام وابلشكل واللون على وجو اخلصوص ولكون
اجملوىرات جزء مهم ومكمل لالزايء فضال عن كوهنامادة دراسية ضمن مفردات مناىج التعليم يف الفنون عامة والفنون
التطبيقة خاصة والًتبية الفنية على وجو اخلصوص من خالل مادة االشغال اليدوية فتحددت مشكلة البحث من
خالل تساؤالت عديدة منها :ماعدد االشكال يف تصميم اجملوىرات (احللي) ابالشغال اليدوية ؟ واىل كم قسم تقسم؟.
وىل ان نوع ادلادة اليت تصمم منها اجملوىرات (احلي) تؤثر على نوع الشكل يف تصميمها؟ وىل ان ادلادة اليت
تصمم منها اجملوىرات شلكن ان تؤثر على ربديد االلوان يف تصميمها؟ كان يكون ادلادة من الذىب او الفضة او
احلديد كما يف االكسسوارات ادلصممة وغَتىا من ادلعادن  ..ىذه االسئلة اليت دعت الباحثة اىل دراسة ربليلية
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جلماليات الشكل واللون يف تصميم اجملوىرات وربددت ابلعنوان (مجاليات الشكل واللون ابالشغال اليدوية "تصميم
احللي اجملوىرات" امنوذجا)

-2

أمهية البحث :تتلخص امهية البحث اباليت:

 -1ديكن ان تكون ادلفردات اليت خرج هبا البحث مادة يستفاد منها للتدريب يف دروس االشغال اليدوية ادلقررة يف
االقسام العلمية دلعاىد وكليات الفنون اجلميلة والتطبيقية (قسم فن اجملوىرات) ومعهد احلرف للفنون الشعبية والًتبية
الفنية .
 -2ديكن االفادة من ادلفردات اليت خرج هبا البحث من قبل سلططي مناىج الًتبية الفنية وادلصممُت اصحاب االختصاص
يف ىذا اجملال من خالل ربليل مجاليات تصميم اجملوىرات .
 -3تكمن امهية البحث من امهية موضوعو فمفردات ربليل اجلماليات تفيد الطلبة الباحثُت يف رلال فلسفة اجلمال.
-3هدف البحث  :يهدف البحث اىل :
التعرف على مجاليات الشكل واللون يف تصميم اجملوىرات ابالشغال اليدوية .
 -4حدود البحث :يتحدد البحث احلايل على :
 -1اجملوىرات ادلصممة من الذىب والفضة واحلديد والبالستك.
 -2اجملوىرات النسائية ادلباشرة على اجلسم(رلوىرات الرقبة واالطراف ).
 -5تعريف ادلصطلحات
اجلماليات Aesthetics :
يعرف (ريد) اجلمال ىو(( :وحدة العالقات الشكلية بُت األشياء اليت تدركها حواسنا)).
(ريد،1986،ص)37
يرى (برمتلي) أن (( اجلمال ينتمي إىل الشكل ،ولكل شكل أصلو يف حركة ترمسو .والشكل حركة يتم تسجيلها
…ولذا ال يكون اجلمال مجيالً دون الرشاقة.))…،

(برسبلي،1970،ص)531

اما التعريف االجرائي للجماليات :ىو وحدة العالقات الشكلية واللونية بُت االشكال ادلصممة والذي يقًتن بوجود

وحدة االسلوب والتناسق واالنسجام والتناغم بُت القيم الشكلية واللونية فهي صفة تظهر على اجملوىرات ديكن

مالحظتها ومشاىدهتا من خالل اشكاذلا والواهنا تبعث يف النفس البهجة والسرور.
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التصميم Design
التصميم :ىو عملية التكوين واالبتكار اي مجع عناصر من البيئة ووضعها يف تكوين معُت العطاء شيء لو

وظيفة اومدلول  .ىو العمل اخلالق الذي حيقق غرضو وىو ايضا ترمجة دلوضوع معُت او لفكرة مرسومة ىادفة ذلا عالقة
كاملة بوسيلة التنفيذ وحيمل يف جوانبها قيما فنية.

(البيايت ،2005،ص)15

يشَت التصميم اجرائيا اىل عملية انشاء وخلق قطع مجالية وجذابة من ادلعادن ادلختلفة اخلصائص واالحجار
الكردية اليت يكون تركيبها الفيزايئي والكيميائي متضارب ولكنها متشاهبة شكال يف الكثَت من االحيان من حيث اللون
ولكنها سلتلفة كليا من حيث الًتكيب الكميائي .
اللون : Colureىو التأثَت الناتج من تفاعل الضوء مع السطح و انعكاسو على شبكية العُت ومن مث اإلحساس
ابللون وإدراكو عقليا  .وانو ينشأ من إدراك الشخص خلصائص اللون الثالثة.
اجملوهرات  :Jewelryىي مجيع القطع ادلصممة من سلتلف ادلعادن كالذىب والفضة والبالتُت وادلعادن االخرى
وقد تكون بعض منها مطعمة ابالحجار الكردية او الصدف يقوم بتصممها مصممون ماىرين اكتسبوا خرباهتم

ومهاراهتم من االرث احلضاري وىي تعد مسة شليزة للحضارة االنسانية بشكلها الفٍت والتقٍت .

الفصل الثاين /مفاهيم نظرية
أوالً :الفلسفة اجلمالية
رغم قدم الدراسات اليت اىتمت ابلبحث والتنظَت دبوضوع اجلمال واجلماليات  ،فانو ظل مدار
اختالف وتباين يف الفهم بُت الدارسُت على مستوى ادراكو وتقديره  ،ويرجع السبب اىل اخضاعو
لشبكة معقدة من العالقات يتداخل فيها الذايت وادلوضوعي ،ادلادي وادلعنوي  ،احلسي واجملرد.
واجلمال من وجهة نظر (الظاىري) ىو ((ذات البهجة يف النفس ،واجلميل ىو ما ولَّد ىذه
البهجة خارج الذات ,وأييت اجلمال من مصادر معنوية غَت حسية كاألخالق واحلقائق إذا ارتبطت
ابدلشاعر برابطة احلب ,وىذه ادلصادر حسية ابطنة سواء أتولدت من زلسوس ظاىر كالصوت اجلميل
ادل سموع أم تولدت من معنوي غَت زلسوس ابحلواس اخلمس الظاىرة كلذة حب العدل والصدق،
والنجدة ..،و االستاطيقا ذبمع اجلمال واألخالق))…،
(لظاىري،1997،ص)20
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وقد اختلف ادلفكرون حول موضوع اجلمال وانقسموا اىل اذباىُت:
-1االذباه الذايت ومن ابرز رواد ىذا االذباه ( كانت) حُت رأى ان الحقيقة موضوعية للجمال مادام
معياره الذوق.
 -2االذباه ادلوضوعي قائم خارج الذات ادلدركة .
 -3االذباه الذي يزاوج بُت اجلمال كموضوع مستقل وبُت الذات ادلدركة  ،فاجلمال ليس رلرد خاصية
تتبطنها االشياء  ،بل يتضمن احالة على الذىن البشري الذي يدركو.
(زكراي ،1996 ،ص)243
وترى الباحثة ان اجلمال ذايت وموضوعي يف ان واحد  ،فاذا كانت وجهة النظر االوىل قصدت
اجلمال على االدراك لًتبطو ابجلانب الشعوري لالنسان ،ومل تعر اىتماما للجوانب ادلوضوعية ادلادية فيو
لكوهنا معطيات طبيعية الدخل لالنسان والفن فيها وعلى خالف ذلك فوجهة النظر الثانية قد الغت
دور الذات يف ربديد اجلمال فان الذي استقطب اىتمامها فيو ىو اجلمال الطبيعي .اما وجهة النظر
الثالثة اليت زاوجت بُت الذات وادلوضوع يف النظر اىل اجلمال معتربة ادلوضوع غَت ذي قيمة فنية مجالية يف
غياب الذات ادلدركة.

اثنيا :ادلبادئ اجلمالية للشكل حسب نظرة (ابركر)
يستعرض ابركر ادلبادئ اجلمالية اليت يعتربىا االكثر عمومية وليست الوحيدة ادلوجودة الالزمة يف اي عمل
فٍت وىي :
 -1الوحدة يف التنوع ويعده ابركر القانون االساس للشكل اجلمايل.
()weitz,1970,p:205
 -2النسق :ويقول عنو ابركر ان يف كل عمل فٍت معقد يوجد ىناك اما شكل او لون او خط او منط
والذي تًتكز فيو القيمة اخلصائصية لكل ذلك العمل .
 -3التنويع النسقي ويقصد بو التكرار الذي حيدث يف اخلطوط او االشكال او النسب يف الفنون
عموما.
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 -4االتزان ويعرفو ابكر ابنو ادلساواة بُت عناصر متعارضة او مضادة ،وىو احد عناصر الوحدة اجلمالية
،ان وجود العناصر االتزانية ضروري والتضاد مالزم لالتزان ولكن دون ان يعٍت ذلك ان التضاد يقق
الرضا اجلمايل.
اما (ست يفن بَت) فَتى ان ادلبادئ اجلمالية للشكل تكمن ب ( التضاد ) وىو االختالف الناشئ عن
وجود عنصرين متجاوريُت بقيم شديدة التباين ويستعمل التضاد لكسر الراتبة الناشئة عن تكرار الوحدة
البصرية دون تنويع .وان التضاد يؤدي اىل زايدة التنويع الذي يرفع من درجة تعقيد الشكل.
()Hospers,1969,p:69

اثلثاً :ادلستوايت اجلمالية
ان ادلستوايت اجلمالية تتعامل مع مع االسس ادلوضوعية للجمال ونعٍت هبا االسس الشكلية
وىي كااليت:
ادلستوى اجلمايل االول  :التالق Elegance
وينشا التالق مظهرا مجاليا نتيجة لوجود عالقات ىارمونية واتزانية عامة تشًتك فيما بينها لتكوين
تنظيم شكلي ديتاز ابلوضوح والبساطة ومع ىذا فهو حيوي قيمة مجالية رفيعة ،ان ىذا ادلسوى اجلمايل
يعتمد على وجود قوانُت موضوعية منظمة للشكل الفٍت فقوانُت االتزان وااليقاع والتناسب والتناسق ىي
قوانُت رئيسية يف تكوين االساس اجلمايل للتالق والذي يشكل تعبَتا عن اصفى حاالت القيمة اجلمالية .
()Arnheim,1958,p:14
ادلستوى اجلمايل الثاين  :التعقيد Complexity
ان التعقيد شكل حالة مضادة حلالة النمطية وبدوره حيدث تناغم ينتهي بسيادة مبدا النمطية والنظام ،
ويعرف التعقيد ابنو مجع الشياء مًتابطة بًتتيب متشابك  ،وىو على انواع منها تعقيد تصنيفي وىو
تعقيد انشئ بُت ادلالوف وغَت ادلالوف واخر انشئ عن الغموض والتناقض .
()Smith,1979,p:59
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ادلستوى اجلمايل الثالث :ويشتمل على وجود ادلستويُت االول والثاين معا اي تداخال لتناغم االيقاعي
مع قيمة التالق اجلمايل يف عالقة تناسقية لتكوين اعلى تصريح للمبدا اجلمايل فادلستوى اجلمايل الثالث
يتكون من تكامل التنظيم الشكلي .

() Smith,1979,p:59

ديكن القول ان ادلستوى الثالث يفصح عن التناسق بُت اخلطوط وااللوان .

رابعاً :الشكل
الشكل ما ىو اال انعكاس للحاجات اإلنسانية ىو الصورة اخلارجية ،أو ىو الفن اخلالص اجملرد من
ادلضمون والذي تتمثل فيو الشروط الفنية .وىو ديتلك حالتُت:

 -1الشكل كمادة : Matterوىي سبثل اخلصائص الفيزايئية وسبثل رلموعة ادلالمح والتكوينات اليت
ديكن إدراكها مباشرة كاذليئة 1واللون وادللمس ،وىي سبثل حالة ترمجة ادلواد ادلستعملة وتنظيمها يف
حالة مستقرة يف كيان لو حيز من الوجود ويدرك بوساطة احلس االنساين.
 -2الشكل الدال :Significant form
يتمثل دبستوى ا دراكي اعمق من السابق  ،تكون خص ائص التعبَت للعناصر ادلرئية للشكل فاذا فهمنا
العمارة كلغة  ،فعناصرىا ىي مفردات ديكن ربطها لتكوين اجلملة  ،وتشمل ىذه اخلصائص الكتلة و
الفضاء واخلصائص ذات ادلستوى االدراكي األعمق كالنسب والقياس وان اخلصائص دبفهومها الشامل
ىي نظام قائم
على العالقات بُت اجزاء ا دلادة نفسها ويرتبط الشكل عموما ابلنواحي اجلمالية والنفعية.
(البيايت ،ص )47-46
الشكل الفٍت ليس رلرد قالب نقوم بصب ادلضمون فيو وليس ىناك الشكل الفٍت ادلسبق احملدد
الذي ديكن فرضو على اي عمل فٍت .واالشكال الفنية زبتلف ابختالف بصمات االصابع .ومن ىنا
تربز امهية وعي الفنان دبضمونو .وضلن ال نطلب منو ان يكون واعيا ابستمرار ،واال ربولت التلقائية الفنية
عنده اىل حرفية تسود فيها الصنعة على الفن ،ولكن طادلا ان الشكل جيسد جزئيات ادلضمون الفكري
على ادلستوى الفٍت فإنو يتحتم على الفنان اال يتدخل يف توجيو السياق وجهة معينة ،بل عليو ان يًتك
العمل الفٍت يشكل نفسو بنفسو طبقا للتسلسل ادلنطقي والتالحم بُت جزئيات ادلضمون .
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لامساً :الشكل واجلمال
يعرف اجلمال يف االشكال ابنو اتساق مجيع ادلفردات ادلكونة للشكل والعالقات بُت ىذه
ادلفردات لبلوغ درجة الكمال ،حبيث ان أي اضافة او حذف يكون ذلا أتثَت سلب ي على االعتبارات
اجلمالية والبصرية الدراك الشكل  ،وان العناصر ادلكونة للجمال متكونة من نسقُت عنصر ابطٍت وىو
من يعطي اجلانب التعبَتي قيمة يف اجلمال حيث يرى ان اجلمال يفقد عندما يفًتق ادلعٌت عن الشكل
.وىذه تنتج يف جانب عن التالعب يف العالقات الشكلية او التكوين الذي الحيمل رسالة معينة ولذلك
فوضواي.
يقوم شكال
ً
وتتضمن اجلماليات الشكلية دراسة االشكال والنسب وااليقاع وادلقياس ودرجة التعقيد واللون
تبدا ابلعناصراالساسية للتصميم فالعنصر االساسي واالول يف كل
واية دراسة للجماليات الشكلية ً
ادلدارس التصميمية ىو النقطة واليت جيمعها مع نقاط اخرى ليكون اخلط ،ورلموعة اخلطوط تكون
السطح وابجتماع السطوح يتكون احلجم وحيدد  Gravesعناصر التصميم يف الفنون البصرية بسبعة

عناصر ىي (اخلط واالذباه والشكل واحلجم وادللمس واجلالء الضوئي واللون).فاي عنصر اليعٍت شيئًا
دبفرده ماان مل يرتبط بعالقات مع عناصر اخرى ويذكر( ) Smithالظاىرة اجلمالية الوجود ذلا خارج
مبدأ العالقات فوجود حدثُت يف االقل يكون ضرورًاي الحداث القليل من التعقيد الالزم لالدراك اجلمايل

فعندما يقوم ادلصمم بربط رلموعة العناصربعالقات معينة خيلق بذلك تكوينًا وقد ظهرت الكثَت من
ادلبادىء التكوينية وتطورت عرب الزمن ومنها اعتبارات التكوين ادلرئي وىي من بُت اجملاالت االعتبارية يف
التصميم وبُت كل جزء والتصميم العام  ،خللق ا لوحدة ادلتعلقة فيو بعناصر التصميم من ملمس ولون
وشكل وقيمة ضوئية واذباه  ،من خالل ظواىر اذليمنة والتوافق والتعارض والتوازن واليت تؤدي اىل جلب

االىتمام واحليوية  .فضال عن ظاىرة التناسب واليت تعرب يف التصميم عن العالقات القياسية ادلصممة يف
مثَتا
تكوين معُت والسيما يف مساحات معينة مثل الواجهات يف االبنية  ،ولقد كان التناسب وما يزال ً
لعناية العديد من ادلصممُت وعلماء النفس.
(ملخص بتصرف)(البيايت ،ص)54-51
سادساً :االلوان :Colors

يعدعلم األلوان من احد العلوم االنسانية اليت تربط الفن دبكوانت االنسان الباطنية اخلفية و ذلا
ايضا التأثَت يف شخصيتو و تكوينو ،فاللون ىو احد الطرق اليت يتوصل هبا االنسان اىل فهم ماحييطو
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ومنها ادلشاىد احلضرية ،ويرتبط اللون ابذلئية ارتباطا وثيقا ،وقد يكون احد صفاهتا االساسية او ىويتها
احياان ،وكما للهيئات واالشكال ابعادىا وقياساهتا .فان لاللوان ابعادىا وخصائصها الفيزايئية ايضا وكما
ترتبط االشكال بعالقات واسس علمية انشائية وفنية .فان لاللوان عالقتها ونظمها ايضا.
يعرف اللون سيكولوجيا ابنو ذلك ادلظهر للجسم او الضوء الذي يوصف ابنو ينشأ كليا من
إدراك الشخص خلصائص اللون ادلتمثلة ب القيمة  Hueو الشدة Valueوالصبغة Intensity
 ،or Chromaتعد االلوان من اكثر األشياء مجاال و خصوبة يف حياة بٍت البشر منها أثرى اإلنسان
حياتو و أضفي عليها من بديع اجلمال و هبائو .و ىو العنصر التصميمي الذي خياطبنا نفسيا و عاطفيا
و يعترب أقوى أداة تنفيذية و ضعت بيد ادلصمم الباحث عن اجلديد و ادلتحرك مع سرعة زمنو و افاق
رؤيتو ادلستقبلية ،اما مفهوم اللون من و جهة نظر ادلصمم فيعرف اللون أبنو عنصر من عناصر التصميم
الذي يساعد يف إعطاء الشكل خصوصيتة و و ظيفتو ادلميزة مع اخذ أتثَتاتو الثقافية و اجلمالية والنفسية
و الفيزايئية بنظر االعتبار.
سابعاً :صفات األلوان:
-١األلوان األساسية

يقصد هبا األلوان أالوليو ادلوجودة بُت الوان الطيف حبيث ال تكون مزجياً من ألوان أخرى ىي
(االمحر ،االزرق،االصفر )و بفضل ىذه االلوان ديكن احلصول على األلوان األخرى( أمحر  +اصفر =
برتقايل ،ازرق  +امحر= بنفسجي ،اصفر  +ازرق = اخضر( ان االلوان اليت مت احلصول عليها تسمى
متوسطة )حيث األمحر األرجواين حيوي على اللون االزرق يف حُت االمحر النقي ال حيوي األصفر او
األزرق اما األمحر الربتقايل فيحوي على األصفر.
 -٢االلوان ادلتممة:
وىي االلوان اليت يتمم بعضها بعض و تنادي بعضها البعض ،و لكن استعماذلا يوحي الدقو و
اخلربه و تعطي ىذه االلوان ابالستعمال الصحيح الشعور ابالاثره و السرور و التشويق .و على سبيل
ادلثال على الدائرة اللونيو عندما تتوازن االلوان الثالثو( االمحر ،االصفر ،االزرق).ديكن ربديد االلوان
ادلكملو ذلم مثال االمحر -االخضر مكمالن ،واالزرق – الربتقايل ،و االصفر –البنفسجي.
 -٣االلوان احليادي
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الفصل الثالث /اجراءات البحث
أوالً :منهجية البحث
دبا ان البحث يهدف اىل التعرف على مجاليات الشكل واللون يف االشغال اليدوية بتصميم
اجملوىرات  ،لذا اتبعت الباحثة ادلنهج الوصفي اسلوب ربليل كونو اكثر مالئمة لتحقيق ىدف البحث.

اثنياً :رلتمع البحث
يعد رلتمع البحث رلتمعا ماداي متنوعا كونو يتكون من اجملوىرات ادلصممة وادلصنوعة من
سلتلف ادلعادن (كالذىب والفضة والبالتُت وادلعادن االخرى) والنواع واصناف عديدة ودبا ان مفردات
رلتمع البحث واسعة ،لذا اجرت الباحثة دراسة مسحية حصرت من خالذلا انواع اجملوىرات من سلتلف
ادلعادن مل تستطع الباحثة ان ربدده بعدد كنموذج لكونو واسع ومن سلتلف الثقافات لكنها استطاعت
ان تصنف رلتمع البحث على وفق اجلدول االيت :
جدول ( )1يوضح رلتمع البحث وتصنيفه
انواع اجملوهرات

ت الصنف

ادلعدن

 1رلوىرات الراس

ذىب /ذىب االقراط ،الرقبة ،الصدر(القالئد،الدالليات،احلروف)
برازيلي
حديد
معادن اخرى

 2رلوىرات االطراف

ذىب /فضة اخلوامت  ،االساور  ،اخلالخل،احلجل
/معادن اخرى
بالتُت

 3رلوىرات ادلالبس

فضة /ذىب

البالبل ،الداببيس(ادلاشات) االحزمة

معادن اخرى
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مت استبعاد رلوىرات الشعر واالنف من صنف رلوىرات الراس لقلة تداوذلا واقتصارىا على الًتاث الشعيب
واالرايف والثقافة اذلندية اليت تتداول رلوىرات الشعر واالنف.
ويف البحث احلايل يقتصر البحث على رلوىرات الذىب فقط من رلتمع البحث صنف رلوىرات الراس
واالطراف.

اثلثاً  :عينة البحث
مت اختيار عينة قصدية بلغت ( )5عينات ونوع واحد من ادلعدن وىو (الذىب) سبثل مناذج سلتلفة
من رلتمع البحث ويعود السبب اىل :
 -1حجم اجملتمع كبَت الديكن احصائو بسهولة سبق ان ذكرانىا .
 -2االعتماد على النماذج االكثر تداوال من قبل النساء وىي (االقراط والقالئد واالساور واخلواتيم
واحلجل واخلالخيل ) ،واستبعاد النماذج اليت اصبح تداوذلا زلصورا يف ادلناطق الريفية مثل (اخلزام
،ادلاشاة ،داببيس  ،االحزمة..،وغَتىا)وعليو فن النماذج اليت اعتمدت يف التحليل كعينة
للبحث موضحة ابجلدول االيت :
جدول ( ) 2يوضح عينة البحث
ت
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اسم العينة

نوع ادلعدن

1

قالدة

ذىب صياغة ىندية

2

سوار

ذىب صياغة عراقية

3

خامت

ذىب صياغة خليجي

4

اقراط

ذىب صياغة عراقية

5

حجل

ذىب صياغة خليجية/امارايت

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(01); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(01); November 2019
رابعاً :أداة البحث
لغرض بناء اداة البحث اليت ديكن اعتمادىا لتحقيق ىدف البحث وابتباع ادلنهج الوصفي التحليلي
مت اعتماد االيت :
 -1مجع معلومات من خالل الزايرة ادليدانية دلعاىد الفنون التطبيقية ومعهد الًتاث والفنون اجلميلة
دلادة االشغال اليدوية واالطالع على بعض التصاميم للحلي كنماذج.
 -2مجع ادلعلومات من خالل زايرة الباحثة ادليدانية السواق بيع اجملوىرات واالطالع على اجملوىرات
ودراستها دلعرفة تصاميمها واشكاذلا انواع ادلعادن ادلصنوعة منها فضال عن معرفة مرجعياهتا
الثقافية التصميمية.
 -3االطالع على ماتوفر من االدبيات والكتب ادلتضمنة لفلسفة اجلماليات واسسها وادلصادر اليت
تناولت اسلوب ربليل احملتوى ،فضال عن االشكال والصور ادلتضمنة للمجوىرات دلعرفة انواعها
واصنافها وتصميمها.
 -4الدراسات 1والبحوث العلمية اليت تناولت عناصر ومبادئ التصميم واجلماليات .
وبناءا على ماتقدم فقد مت تصميم استمارة التحليل على وفق مكوانت ادلادة من عناصر واسس
التصميم وادلستوايت اجلمالية اذ تضمنت االستمارة رلموعة فقرات اساسية بلغت (  ) 15فقرة
متضمنة فقرات فرعية واعتمدت الباحثة ادلعيار الثالثي لتاشَت ظهور العناصر او االسس للمجوىرات
وقد مت عرض االستمارة على رلموعة من اخلرباء 2يف الًتبية الفنية والفنون التشكيلية والقياس والتقومي
لغرض التعرف على صالحيتها يف قياس اذلدف الذي وضعت الجل قياسو اذ ابدى اخلرباء بعض
ادلالحظات حول فقرات االستمارة حبذف وتعديل او اضافة يف بعض الفقرات اخذت الباحثة هبا
ومت تعديلها وبلغت (  )10فقرات اساسية واصبحت جاىزة للتحليل كما ىي موضحة يف اجلدول
االيت:
جدول (  )3يوضح استمارة حتليل العينات
ت

فقرات التحلٌل

اوال

الخطوط

المعٌار
تظهر
مستقٌم

الى حد ما

التظهر

متقطع
منكسر

 - 1هي الذساساث الخي اطلعج عليها الباحثت دساست( خضيش) بعٌىاى القين الجواليت للحلي البغذاديت الوشاة اًوىرجا
 - 2حكىًج لجٌت الخبشاء هي االساحزة االفاضل (أ.د .هاجذ ًافع الكٌاًي ،أ.د .صالح احوذ الفهذواي،أ.م.د .اخالص ياس خضيش )
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منحنً
ثانٌا

الشكل والتكرار

ثالثا

السٌادة

رابعا
خامسا

الوحدة
االلوان والتناغم
اللونً

سادسا

االحجار

سابعا
ثامنا

التناسق
االٌقاع

تاسعا
عاشرا

التعقٌد
الحجم

هندسٌة

نباتٌة
حٌوانٌة
رمزٌة
عشوائٌة
خطٌة
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رفٌع
سمٌك
متموج
حلزونً
دائري
مربع
مستطٌل
مثلت
معٌن

حروف
كلمات
لفظ الجاللة
اٌات قرانٌة
كلمات
اسماء
حجر
اللون
لون المعدن
المٌنا
الوان اساسٌة
الوان ثانوٌة
اساسٌة وثانوٌة
ثمٌنة
عادٌة
حر
رتٌب
مستمر
ثقٌل
خفٌف
متوسط
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حتليل العينات
 -1عينة االوىل :لامت ذهب عيار  21شكل االفعى
مرصع ابلزاركون االبيض
صممت ىذه العينة من وحدتُت مها حلقة اخلامت ووجو اخلامت
احللقة والوجو يشكالن شكل االفعى ،راس االفعى مرصع ابلزاركون
االبيض والعينُت ابللون االمحر مع التواء جبانب الراس لشكل النبات
مرصع ابلزاركون ايضا،حلقة اخلامت شغلت بشكل خط منحٍت حلزوين مربوم على نفسو والذي ينتهي
براس االفعى والنبات  ،لقد حقق التصميم للشكل احليواين لراس االفعى فضال عن وجود اللونُت االبيض
واالمحر ولون ادلعدن (الذىب)ادلتمثل حبلقة اخلامت مظهرا نوعُت من اخلطوط السميكة ادلنحنية ادلربومة
وحلزونية ،اعطى اخلط ادلربوم تكرارا ايقاعيا متناواب مستمرا ينتهي خبط منحٍت رفيع جانيب لراس االفعى
حامال شكل نبات مؤلف من زىرة واوراق رفيعة مرصعة ابلزاركون االبيض  ،صلد ىنا اتكيد الفنان
ادلصمم على تفعيل الدور اجلمايل للشكل متمثال ابالفعى وابلتكرار االيقاعي ادلتناوب مولدا تناقضا يف
مواضع االستجابة فضال عن التناسق اللوين بُت االبيض واالمحر صممها الفنان بشكل ابداعي فٍت
مجايل.

 -2لعينة الثانية سوار عريض ذهب عيار  21مؤلف من ( )4وحدات هي ((سلسلة
،كالب ،شكل هندسي مربع عدد 7مربعات ،وشكل هندسي مثلث عدد))2
السلسلة يف السوار سبثل رلموعة حلقات دائرية بقياس واحد
مرتبطة مع بعضها تنتهي بكالب يغلق السوار من جهة ومن اجلهة
االخرى للسلسة يرتبط القطع اذلندسية تبدا ابدلثلث على جهتُت حيتوي
ادلثلث بداخو على خطوط منحنية سبثل زخرفة ويرتبط مع ادلثلث
الشكل اذلندسي ادلربع ( )7مربعات مرتبطة مع بعضها وزلددة من
الداخل دبربع صغَت اخر حيتوي على كتاابت متكررة وىي عبارة عن اية قرانية (قل اعوذ برب الناس)
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اخلط الذي حيدد ادلربع من الداخل ملون بلونُت من ادلينا اللون االزرق الغامق واللون الفَتوزي بشكل
متناوب بُت مربع واخر زلققا بذلك تكرارا ايقاعيا متناواب ابللون وتكرارا ايقاعيا مستمرا ابلشكل  ،بذلك
يكون الفنان ق استخدم يف تصميمو ذلذا السواراالشكال اذلندسية والزخرفة فضال عن التكرار والتناغم
اللوين والسيادة لالية القرانية ادلتكررة فقد استعار بتكويناتو وحدات فنية موروثة من الًتاث البغدادي
حيث حقق داللة رمزية سبثل بيئة الفنان وىو هبذا اكد على اشباع الرغبة اجلمالية لدى مقتنيها.

 -3العينة الثالثة :قالدة صدر من العاج مؤلفة من ( )11وحدة السلسلة والزهور
تتكون ىذه القالدة من  11وحدة وىي
السلسلة الذىبية والعشر وحدات االخرى على
شكل زىور عباد الشمس مصممة ومرتبة بشكل
متناظر ومجيعها متساوية ابحلجم ومتشاهبة عدا
واحدة كبَتة يف الوسط ربتل مركز القالدة
وتتمركز داخل كل زىرة دائرة صغَتة بداخلها
فص من الشذر ملون حسب لون كل زىرة ،
واجلزء االخر من القالدة ىو السلسلة الذىبية ادلتكونة من حلقات بيضوية متشاهبة متصلة مع
بعضها ترتبط السلسلة من احد طرفيها ابلزىور واالطرف االخر بقفل يغلق القالدة  ،صممت ىذه
الوردات بشكل متناظر ابلشكل واللون ،تسعة منها متساوية ابحلجم والشكل مع اختالف االلوان
،فقد استخدم الفنان االلوان االساسية والثانوية بشكل متناظر جلهيت القالدة وىي االزرق واالخضر
والبنفسجي والوردي الفاتح واللون االمحر ادلتمثل ابلزىرة العاشرة متمركزة يف الوسط ذو حجم اكرب،
ترتبطة ىذه الزىور حبلقات صغَتة ذىبية مع بعضها مكونة شكال مثلثا مقلوب الراس  ،صلد الفنان
يف ىذا التصميم استخدم التكرار ابللون والشكل فضال عن ازباذه االشكال النباتية رمزا لتصميمو
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والتنوع اللوين والتناغم اللوين يف االشكال وااللوان اما الفصوص ادللونة من االحجار اليت استخدمها
الفنان اضفى مجالية ابداعية يف تصميمو.

 -4العينة الرابعة :زوج من االقراط ادلتدلية ذهب عيار  21مؤلف من ثالث وحدات
((حلقة الكالب ،وشكل اذلالل ادلتديل  ،وكلمة لفظ اجلاللة(هللا) ))
اشتملت ىذه العينة احدى التكوينات التزيينية ادلؤلفة
من حلقة الكالب الذي شغل على شكل خط منحٍت
ينتهي حبلقة دائرية تغلق اخلط ادلنحٍت ويتصل ابخلط ادلنحٍت
شكال ىندسيا دائرايصغَتا متدليا من الكالب ويتدىل من
الشكل الدائري حلقة صغَتة ترتبط خبط منحٍت نصف
دائري مكوان شكل اذلالل وبداخل الشكل اذلاليل كلمة
لفظ اجلاللة ( هللا) متدلية زلمولة حبلقة صغَتة  ،استخدم
الفنان يف تصميم االقراط لون ادلينا ادلتمثلة ابلون االزرق واالبيض والفَتوزي فضال عن استخدام
الزخرفة اذلندسية البسيطة ادلتمثلة ابلدوائر ادللونة داخل شكل اذلالل موزعة بشكل متناظر على
جهيت اذلالل موضحا السيادة لشكل اذلالل واللون  ،استعار الفنان بتصميمو رموز ودالالت فكرية
من الًتاث البغدادي االصيل ابلشكل والزخرفة ادلستخدمة اظهرىا بصيغة فنية مبدعة.
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 -5العينة اخلامسة :حجل ذهب عيار  21مؤلف من وحدتني احللقة والكرتني
حلقة احلجل كبَتة مزخرفة بزخرفة نباتية (سيقان واوراق
وازىار) ملونة ابلوان ادلينا وىي االزرق واالمحر والربتقايل اما
اللون االسود السائد دبثابة االرضية للزخرفة النباتية  ،يغلق
احلجل بكالب ( قفل) احللقة الكبَتة  ،اما الوجو االخر
للحجل مكون من كرتُت غَت متحركة اثبتة متماثلة ومتشاهبة
متالصقة مع بعضها تربطهما زىرة ملونة ابللون االسود
والكرتُت مشطبة خبطوط دائرية ومتكررة مستمرة حول الكرة  ،اعطى احلجل للكرتُت االمامية
السيادة ووحدة يف التصميم كما اظهر التدرج يف اللون والتدرج يف الزخرفة النباتية للزىرة ووريقاهتا ،
اذ ابدع الفنان يف مزاوجتهما فحقق التنوع يف اللون وادللمس والشكل واظهر التناسب ابسلوب
مجيل فالفنان قد برز يف طريقة تصميمو مع الية البناء الزخريف النبايت وىذا يكشف قدرتو الفنية
واخليال اذلندسي فقد مجع بُت الشكل اذلندسي الدائري للكرتُت والزخرفة النباتية لالوراق واالزىار
مستخدما الوان ادلينا ادلتنوعة الذي اضفى اىل احلجل مجالية فنية ابلرغم من التعقيد ادلوجود ابلزخرفة
النباتية فالتكرار ابلزخرفة والتعاقب ابخلطوط اعطى استمرارية للزخرفة من خالل اضلناءات اخلطوط
حىت اليكاد الناظر اليها حيدد بدايتها وهناايهتا وهبذا كشف الفنان عن الرؤية اجلمالية يف تشكيل
ىذه القطعة من اجملوىرات (احلجل) شلا منحها قيمة فنية مجالية.

الفصل الرابع
أوالً :نتائج البحث
ظهرت نتائج البحث من خالل ربليل العينات ربليل مجايل يف الفصل الثالث ومن خالل عملية
ربليل العينات توصلت الباحثة اىل النتائج االتية:
 -1تعدد استخدام االشكال اذلندسية (الدائرية وادلربعة وادلثلثة) واالشكال النباتية واحليوانية يف تصميم
اجملوىرات.
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 -2ظهرت عناصر ومبادئ التصميم اجلمايل يف تصميم اجملوىرات ادلتمثلة ابخلطوط الرفيعة والسميكة
وادلنحنية فضال عن التكرارات والسيادة وااليقاع والوحدة والتنوع ابلشكل واللون .
 -3استخدام االحجار الثمينة يف تصميم اجملوىرات الذي اضفى مجالية اىل شكل اجملوىرات.
 -4استخدام االلوان االساسية والثانوية شلا حقق تناغم لوين وتناسق يف تصميم اجملوىرات.

اثنياً :االستنتاجات
بعد عرض النتائج تستنتج الباحثة االيت:
 -1كشفت عملية ا لتحليل لتصاميم اجملوىرات عن مدى اىتمام الفنان ادلصمم ابلوحدات الزخرفية
واذلندسية واليت تدل على درجة الوعي اليت ديتلكها ورؤيتو الفنية اجلمالية يف تشكيل ىذه الوحدات.
 -2االستفادة من اخلامة (ادلعدن) وامكانية ربويلها وتشكيلها اىل مجاليات شكلية ولونية من خالل
ماي تمتع بو ادلصمم من مهارات فنية ودرجة اتقان عال واظهر ان نوع اخلامة (ادلعدن) شلكن ان يؤثر
بشكل كرب على التصميم.
 -3اشارة تصاميم اجملوىرات اىل داللة فكرية رمزية انبثقت من ادلعتقدات وادلوروث احلضاري كون ان
مفردات التصميم منتقاة من البيئة احمليطة وىذا عكس ذبسيد مجايل وبنائي على اخلامة .
 -4ان التنوع يف تصميم اجملوىرات وخصوصا يف اللون ويف االشكال اكد فيها الفنان ادلصمم على
تفعيل الدور اجلمايل من خالل التفاعل الفٍت االدراكي للفنان ولطبيعة ادلادة (ادلعدن) شلا اثر اىل
اجياد اسلوب خاص برزت من خاللو قيم فنية ومجالية وابداعية .
 -5ان نوع ادلادة (ادلعدن) اليت تصمم منها اجملوىرات تؤثر على الشكل وتؤثر على ربديد اللون يف
تصميمها ابلرغم من تنوع االلوان يف بعض التصاميم اال ان اللون االغلب الذي يستخدم يف الذىب
ىو (ادلينا) ابلوانو الزرقاء والسوداء .
 -6ظهر التنوع اللوين يف االحجار ادلستخدمة بتصميم اجملوىرات واتكد ىذا من خالل عينة البحث
رقم ( )2القالدة .
 -7تنوع تصميم اجملوىرات بتنوع ادلوروث احلضاري من خالل التبادل التجاري واالستَتاد وانفتاح
الثقافات العربية واالجنبية مع بعضها فظهر تصميم اجملوىرات الًتكية واذلندية واخلليجية وادلصرية
و...غَتىا .
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اثلثاً :التوصيات
بناءا على نتائج واستنتاجات البحث اليت توصلت اليها الباحثة توصي اباليت:
 -1االستفادة من الرموز والدالالت وااليقوانت واالشكال اليت ظهرت يف تصميم اجملوىرات
بتوظيفها كمفردات ضمن مناىج تدريس مادة (فن اجملوىرات) ويف االشغال اليدوية.
 -2االستفادة من ادلهارات الفنية ادلصممة يف اجملوىرات وتدريب الطلبة عليها من خالل اعداد
برامج تدريبية تتعلق ابدلادة الفنية اجلمالية.
 -3االستفادة من نتائج البحث وتوظيفها يف زلاور اساسية ديكن ان يستفاد منها اصحاب
االختصاص ومصمموا اجملوىرات واالزايء وتوظيفها يف تصميم اجملوىرات .

رابعاً :ادلقرتحات
وفقا لنتائج واستنتاجات وتوصيات البحث تقًتح الباحثة ادلقًتحات االتية:
 -1اجراء دراسة شلاثلة (ربليل مجاليات الشكل واللون يف االكسسوارات ادلصممة ).
 -2اجراء دراسة ذبريبية (تصميم برانمج تعليمي تدرييب لتصميم اجملوىرات بتوظيف الدالالت
الرمزية للموروث احلضاري).
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