
 املؼاين الاحيائية نلخط

  اخلعوط الافلية ثؼعي احساس ابمثبات 

 . اخلعوط امراس ية ثؼعي احساس ابمسمو والاحزان 
 . اخلعوط املائلو زاملنحنية ثؼعي احساس ابحلركة والاجتاه 

 
 اخلعوط الافلية :

وثخحمل امؼنارص يه اخلعوط اميت ثوجو امؼني نلميني او اميسار ، وثؼمل كلاػدة يف املس خوى الافلي  

فوكيا ، وحمتثل يف اخلط اذلى يدبع املاء امراكد ويوازى خط الأفق ، كٌل ثؼمل الأرضية ملك ما ىو فوكيا ومن 

ظيار دػامهتا  امخؼبريات أأن ثخخيل مزنال مؼلق يف اميواء وينبغي أأن حري خعا أأفليًا يرحكز ػليو امرأأس يات لأجل ا 

رمزية نلخؼبري امبرصي فاخلعوط املس خلمية الأفلية ثويح ابمثبات  الأفلية . ونلخعوط الأفلية وظيفة أأخري

 واميدوء والاس خلرار فييي حرثبط يف خميلخنا ابلأرض.

 حمتزي اخلعوط الافلية يف امخكوين او امخطممي خبطائص خمخلفة : 

 . ثؼمل اخلعوط الافلية اكرضية او كاػدة ملك الاشاكل او اخلعوط 

 و امخطممي ثؼعي املشاىد الاحساس ابمثبات واميدوء اخلعوط الافلية يف امخكوين ا

 والاس خلرار .
  .اخلعوط الافلية ثؼمل يف امخطممي ػىل زايدة الاحساس ابمؼرض والاجساع الافلي 
  وضع اخلعوط الافلية يف امخطممي او امخكوين احياان يكون وس يةل مخلدير مدى تؼد

 الاشاكل او كرهبا غن ػني املشاىد . 



 امرأأس ية :اخلعوط 
وحكون يف اخلط اذلى يدبع مزيان اخليط ومعودي ػىل اخلط الأفلي ، واخلعوط امرأأس ية حرمز نلشموخ 

وامؼظمة واموكار ويه ذلكل ثناسة ضور اال وسان واملنشب ت اميندس ية مع ثالكهيا مع اخلعوط الأفلية ػًل احزان 

ال يف الأمعدة املخكررة يف املباين أأو اخلعوط امؼمل امفين وحني ثخكرر اخلعوط امرأأس ية أأو ثزتامح كٌل ىو احل

حسايس املوة وامطالتة ، وثدخل امخكوينات امرأأس ية املس خعيةل يف ضور  امعومية يف الأسوار فسوف حزداد ا 

حساسًا ابمبؼد امثامر أأي  غٌلل املؼٌلرية ػًل ىيئة أأتواب أأو هوافذ أأو ممرات ثثري ا  املناظر اخلارجية أأو ادلاخلية مال 

حساساً  ابمؼمق امفراغي وغامبا ما حرثبط املس خعيالت حينئذ خبعوط مائةل ثؼاون ػًل اال حساس ابمبؼد امثامر  ا 

. 

 

 اخلعوط املخوازية :

 وحمتظير يف خعني امبؼد تيهنٌل اثتت دامئًا .

 

 اخلعوط املنحنية : 

امللوسة ، غبارة غن خط ملوس اس خلام أأحد ظرفيو ، وىه جتمع تني ما وس متخع تو يف اخلعوط 

 واملس خلمية ، وجيمع امفنان يف اخلط املنحىن تني ركة امللوس وضالتة اخلط املس خلمي .

كٌل أأن اخلعوط املنحنية حكون أأكوى ثبأزريًا غندما حرمس حماذية خلط مس خلمي فدس خعيع امؼني حينئذ 

غن اس خلامة خط امؼرق ثلدير امذداد املنحىن ومداه ، فنحن هدرك يف امعبيؼة منحىن وركة امشجر ابحنرافو 

ذا حاومنا أأن هضع تؼظ املواػد يف اس خخدام اخلعوط مللنا أأن لك ثطممي أأساسو اخلعوط املنحنية  الأوسط وا 



يخعلة خعًا مس خلاميً يؤكده لأن امخطماميت اميت ثلذرص ػىل اخلعوط املنحنية ثوىح ثشلك ادليدان أأو الأحشاء 

. 

كن اذا زادت الاحنناءات وكرثت يف امكذل واملسعحات دون ويه ثويح ابموداػة وامرشاكة وامركة ، وم

 اس خخدام تؼظ اخلعوط املس خلمية دل ذكل ػىل امضؼف.

واكن اس خحسان الاوسان مخطممي امللة يف املساجد وكاػات الاجامتػات واملنشات الاجامتغية ، 

 املنحنيات ذات امعبيؼة املوجبة ثؼرب غن احلركة وادليناميكية واحليوية .

ر اخلعوط املنحنية ثشلك واحض يف جسليف املباين ادلينية وغريىا من املباين مالحساس مبروهة ظيو 

 اخلط . 

 
 اخلعوط املائةل :

وحمتثل يف اخلط اذلى ال يكون أأفليًا أأو رأأس يًا ، وجشري احلركة ابس خخدام ىذا امنوع من اخلعوط ثشدة 

يل امسلوط يف أأحد اىل اال حساس ابمسلوط ، فاملشاىد يسدشؼر تؼدم اس خلرار  ىا فييي يف وضع مذوحر مييل ا 

 الاجتاىات ، وامسلوط يف حد ذاثو حركة .

 

 اخلعوط املنكرسة :

ان اخلط املنكرس اكرث مشلة يف كراءثو ، وذكل هظرا مطؼوتة ثدبع امخغريات املفاجئة الجتاىو ، كٌل حزداد 

 املشلة يف املراءة لكٌل زادت حدة امزوااي تني اجزاء اخلط .



 اخلعوط املطرية :

ظياره مبظير احلركة يف  املنظومة ػىل شلك درج امسمل املوضوػة جباهيب خط أأظول مهنا جساػد يف ا 

ظيار حركة اميبوط غند  ىل أأػىل كرب حافة امخطممي امؼليا كٌل جساػد ػىل ا  اجتاه ما لأهنا حزيد من أأثر حتركو ا 

 احلافة امسفىل .

 


