
 اخلط يف اًفراغ

اخلط من اًناحية اًيندس ية ىو الأثر اًناجت ؾن حتريم هلعة يف مسار ما ، أأو من ثخاتؽ يف مجموؿة من 

اًنلاط املخجاورة ، فميخد ظواًل ، هل ماكن واجتاه وىو حيدد حافة اًسعح نام حيدد ماكن ثالىق مس خويني أأو 

 سعحني .

اًرئييس يف تناء اًـمي اًفين ، حير ال ياكد أأي معي ثصمميي ويـخرب اخلط ؾنرص جشىييل ىام دلوره 

ن اكن ذكل تدرجات مذفاوثة .  خيَو من ؾنرص اخلط ، وا 

فاخلط حييط مبساحة مـينة أأو شلك ما ، فيىون أأداة اًخحديد ، نام حيدد احلرنة والاجتاه وامذداد 

 اًفراغ .

ذ أأن ظحيـة اخلط يه هلي احلرنة مدارشة وثددـيا واخلط  هل أأشاكل ؿديدة مس خلمي ) معودي ، أأفلي ( ا 

، منحىن ، منفصي ، منـىس ، ملوس ، وميىن ٌَخط اًخبأزري ؿىل أأشاكل املساحات من خالل مسم وىيئة 

 اخلط ، وتصياغة اخلط ميىن حتويره لأشاكل ظحيـية مخسعة ؿىل ىيئة فراشات وحيواانت وظيور .

اريج جلسم مـني ، وىو أأكي ختعيط من حير نام يـين لك هلعة مذحرنة حترص شالك أأو حميط خ

 اًسمم وهصف هياان خاصا ، ويـين اًرمس حيامن يمت ابًلمل اًرصاص دون ثؼَيي من ادلاخي .

واخلط يصف جسام ترصاي أأو جمردا حيدد مساحة أأو نخةل ذات جحم ، ويـد يف حد ذاثو وس يةل ٌَحناء  

ىل اًلمية اًفنية اًدشىييل ، وىو وس يةل ٌَدشىيي واًخـحري ال يلذرص  فيو ؿيل الأداء اخلعي دون اًنؼر ا 

اًدشىيَية املنحـثة ، نام أأن اخلط مؽ لك فنان يدشلك حسة مذىحو وثسجيخو دون اًزتام همارات خمعوظة أأو 

 كواؿد مدينة .



ىل مرنز الاهدداه يف اًصورة تي يه أأيضًا حتمي رساةل أأو فىرة  واخلعوط يه ادلًيي اذلى يلود اًـني ا 

حساسات حىت ًو مل حزد اًصورة ؾن أأن حىون مجموؿة  يرغة ىل اًرايئ وحىون محمةل مبـان أأو ا  املصور أأن ينلَيا ا 

 من اخلعوط .

ىل  ذا ما اهلسم اًفراغ ا  جياد فواصي تيهنا ، فا  هو هيمت اب  وؾندما يس خخدم اًفنان اخلعوط ًخلس مي اًفراغ فا 

خلَو شلكيا مما يدؾو الس مترار اًخبأمي وؿىل اًـىس من أأكسام مدساوية ، أأدرويا اًـلي ثرسؿة واهرصف ؾهنا ، 

هو يف ىذه احلاةل يرضيو  ذا اس خحر اًفنان وشاط ؾلي اًرايئ ًحناء ؿالكة جامًية تني مساحة وأأخرى ، فا  ذكل ، ا 

 ابملشارنة يف ىذه املشلكة ادلاًية .

ىل اًرايئ ، مفن املالحغ أأن اخلعوط اًيت ت  خد رأأس يًا من أأسفي اال ظار وٌَخعوط ثبأزري هفىس ثوىح تو ا 

ىل الك الاجتاىني ،  لأؿاله ثحدو اثتخة ، فال يه صاؿدة وال يه ىاتعة ، لأن حدود اال ظار ثوكف حرنهتا ا 

ىل أأسفي  فاًـني ثددؽ اخلط صاؿدة ا ىل حافة اال ظار مث ثخحرك أأفليًا حوهل ، حىت يالكهيا خط أ خر يبأخذىا ا 

 مساحة اًخصممي مرة أأخرى .

نرص الأنرث أأمهية من تني اًـنارص اًيت ثدخي يف حىوين اًـمي اًفين ، ملا يمتخؽ تو من ويـد اخلط اًـ 

 س خغناء ؾنو .املصمم أأو اًنحات ، اال   أأوس خـامل ، حير ال ميىن ٌَرسام ، ثـددية اال  

خخدم اخلط يف وػائف ؿديدة أأجرزىا اخلط هوس يةل ٌَخـحري ، وؾنرص ٌَخىوين ، وؾنرص حرهييب ، س  وي 

 رثدادية ، ومنط يف اخلط اًـريب .ا  لك ، ووس يةل ٌَخـحري ؾن اًشفافية ، ووحرنة ، وكوة وحميط ٌَش

ـ  و  واخلط ؾنرص ثـحريي ، من خالهل خيَق اًفنان أأفاكره رب ؾهنا ، ويحدأأ اخلط تنلعة تواسعخو ي

ىل اًخصمميي  ن املساحات من خالل وجوده يف اًفضاءؾنرص شلكي كامئ تذاثو وىو يىو   وتواسعة احلرنة ينذلي ا 

. 



ذا يـين شيئاً  فاخلط ال ذا اكن جمرداً  ا  خال من احلرنة ومجموع اخلعوط حىون ًنا مساحات  ًوحده ، وا 

ذا وأأشاكالً   درك تواسعة حرنخو . أأ  ، ويىون اخلط زمنا ا 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ان اس خخدام اخلط يف اًـمَية اًفنية يخوكف ؿىل هوؾيخو وحساسيذو يف الاداء وىو ميثي اهواؿًا خمخَفة 

من ادلرجات والأغراض اًفنية ، فان اكن اخلط ىندس يًا فذكل مرثحط هبدفو ومؼيره اذلي خيخَف ؾن خط 

جة ضوئية ختخَف مع ا اًخصوير ، واًخخعيط ، وان اكن اخلط يس خخدم يف الاؿالن فان هل ؾرض وًون ودر 

س حق ، وميىن حرص اًفرق تني اخلط اًينديس واخلط اًخصويري يف ان اخلط اًينديس خط ثس يط ورصحي 

وحاد وميخكل درجة ضوئية واحدة ، اما اخلط اًخصويري فاهو خط دينامييك يح هل درجات وثبأهيدات يف حرنخو 

 من ؾرض ومسم وخفة درجة . 

 



 حرنة اخلط يف اًفراغ

و اكن ومهيًا ، وثُـد  اٌَوحة فراغًا حيخاج  ال تد لأي خط همام اكن هوؿو ومصدره من احلرنة يف اًفراغ ، ًو

اىل حرنة ، واحلرنة يه اخلط ، وىىذا يف لك الاتـاد اًفراغية اذا اردان اًرمس ؿَهيا وجة حتريم اخلط من 

 ح . خالًيا ًخىوين اًشلك اًؼاىر واحملدد داخي فراغيا او ؿىل اًسع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 اخلط والاظوال وامللاييس :

وهو فالتد ان يىون هل ظول وؾرض ، فاذا اكن ؾرضو ضـيفًا غَحت ؿَيو  همام اكن هوع اخلط وحدثو ًو

صفة اًعول . ومبا أأن ٌَعول ملاساثو فاخلعوط ًيا اظوال ثلاس هبا ، اكخلط ؿىل سعح اٌَوحة كأتـاد اخلعوط 

ومهية حلرنة اًعائرات مثاًل أأي خعوط اًيندس ية يف اخلرائط اجلغرافية او املـامرية ، ونذكل احلال أأو اخلعوط اً

ذ ثلاس تبأالف اًىيَومرتات أأو خعوط اًصوارخي ... اخل ، اما ؾرض اخلط فيلاس ابملَاميت او  حرنهتا واجتاىاهتا ا 

 اال جنات . 

اما يف اًرمس فََخط اظول حمددة تثي هوؾية واحدة ٌَحرنة اًعوًية ؿىل سعح اٌَوحة وىناك هوع أ خر 

 وازي او املخلاظؽ ٍمتثيي اًسعح او ادلرجة اًضوئية او اٌَوهية ٌَخط . وىو اًخىرار املخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


