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صمم هذا الدليل ليساعد املعلمني عىل التخطيط جلولة ذاتية يف املعرض اخلاص، كجزء من 
زيارتهم املدرسية إىل متحف اللوفر أبوظبي. يهدف الدليل إىل تعزيز التعلم من خالل قدرات 

الطالب عىل املالحظة والتحليل والتواصل والتفكري النقدي. أنشطة قاعات العرض مَعدة 
لتناسب مختلف الفئات العمرية واملناهج الدراسية، كما حنثك عىل تعديلها والبناء عليها 

لتالئم احتياجات فصلك الدرايس.

استعرض  هذه األسئلة مع طالبك.  

شجعهم  عىل املالحظة عن قرب، 
وقراءة البطاقات التعريفية لألعمال 

الفنية، ملساعدتهم عىل إجابة 
تساؤالتهم.   

ّذكر  طالبك بأنه ال توجد إجابات 
خاطئة أو صائبة، لكن من املهم أن 

يبنوا إجاباتهم عىل ما يرونه ويالحظونه 
يف األعمال الفنية.

أسئلة عامة

األنشطة 
تستند األنشطة يف هذا الدليل عىل مجموعة 

منتقـــــاة مــــــــن األعــمـال الفنية، وهي مالمئة ملختلف 
الفئات الـعمرية واملوضوعات. ميكنك أن تعدل 

األنشطة لتالئم منهجك الدرايس وأهدافك 
التعليمية. تقدم األعمال الفنية مدخالً إىل 

جوانب مختلفة من الرفاهية، وعدداً من 
 األنشطة التي ميكنك إدارتها يف قاعات 

العرض وعند العودة إىل الفصل الدرايس.

لطاملا كان مفهوم “الرفاهية” انعكاًسا متغريًا ألفكار 
عديدة. فقد تأثرت تعريفاته املختلفة بعوامل برشية 
وتارخيية واجتماعية وثقافية واقتصادية. استناًدا إىل 
مجموعة غنية من األعمال الفنية املعارة، والفنون 

الزخرفية واألزياء واملجوهرات وحتى أعمال التصميم 
اجلرافييك، يستكشف هذا املعرض أشكاالً عديدة 

من الفنون التي احتوت مفهوم الرفاهية وأبرزته.

م هذا املعرض الدويل ما يقارب 350 عمالً فنّيًا  يقدِّ
من مجموعات متاحف محلية وعاملية عديدة مثل 

متحف الشيخ زايد، ومتحف الفنون الزخرفية 
ومتحف اللوفر ومتحف رصيف برانيل. كما تشمل 
املجموعة أيًضا أعماالً من دور األزياء الراقية التي 
تشكل جزًءا مهماً من التراث الفرنيس. ينتهي 

املعرض بتحليل جوهري ومعارص لرفاهية التجربة 
والشعور، يهدف إىل ترك الزائر يتأمل هندسة جان 
نوفيل املعمارية، الغارقة يف النور واملطلة عىل البحر 

األزرق، وهي رفاهية مطلقة يف زمننا احلارض.

عن املعرض | 10 آالف عام من الرفاهية

ما هي الرفاهية؟

ال الرفاهية  ما هي أشك
المختلفة؟ 

متى نِصف قطعة ما بأنها 
"فاخرة"؟
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عن العمل الفني
متثل اللوحة وجه امرأة شابة، وجسدها ُمدار قليالً 

حنو اليسار. طراز املجوهرات التي ترتديها ُصنع خالل 
العرص الروماين، وساد استخدامه منذ 1700 إىل 

1900 سنة مضت.

القالدة مصنوعة من أحجار كرمية خضراء وزمرد، 
يتناوب فيها كل حجر مع مجموعة من لؤلؤتني أو 

ل الناس اللؤلؤ يف املجوهرات خالل العرص  ثالث. فضَّ
الروماين، عىل الرغم من أنه كان األغىل مثًنا.

استُخرج اللؤلؤ من البحر األحمر واخلليج العربي، 
 وكانت آلئل جزيرة دملون )البحرين حالّيًا( 

تُعترب األجمل.

األهداف
يتعلم الطالب عن مرص يف العرص الروماين.

 يفكر الطالب مبوضوَعي الواقعية والتمثيل البرشي 
 يف الفن.

 توجه إىل أصول الرفاهية 
واحبث عن صورة السيدة.

صورة شخصية لسيدة 
أنطينبولس، مرص

ماذا تلبس السيدة؟
من يمكن أن تكون هذه 

السيدة؟
لماذا كانت تلبس مجوهرات 

غالية الثمن؟
كيف تصفون هذه اللوحة؟ 

هل هـي واقعية أم غير واقعية؟
ما الذي يميــزها عن باقي 

الصـور المصرية المعروضة؟
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نشاط قاعة العرض
•  اطلب من طالبك أن ينظروا إىل املجوهرات 

املعروضة يف قاعة العرض، وأن جيدوا قطًعا مشابهة 
للتي يف اللوحة.

•  اطلب من طالبك النظر أوجه التشابه واالختالف 
فيما بينها.

•  ِصفوا طراز املجوهرات يف العرص الروماين وقارنوه 
بأساليب تصميم املجوهرات السائدة اليوم.

النصف الثاين من القرن الثاين للميالد
خشب مطيل

مناسب للحلقات 2 و3
املواد الدراسية ذات الصلة:

الفنون البرصية، التاريخ، الفنون اللغوية

اسأل طالبك

نشاط الفصل الدرايس: متثيلية
•  أخرب طالبك بأنهم سيكتبون مسرحية صغيرة 

وميثلونها.
•  اطلب منهم حتضري مشاهدهم بإضافة التفاصيل 

واألزياء املناسبة.
•  بّين لهم أنهم سيعملون يف مجموعات ثنائية: 
يلعب الطالب األول دور سيدة مرصية تشرتي 

املجوهرات، ويلعب الطالب الثاين دور تاجر 
يسافر كثريًا إىل اخلليج العربي.

•  شجعهم عىل استخدام خيالهم البتكار حوارات 
حدثت قبل 1800 سنة.

•  ادُع الطالب إىل تأدية أدوارهم أمام زمالئهم.

موضوعات مقترحة للبحث
•  صور مومياوات الفيوم

•  الفنون واملجوهرات املرصية خالل العرص الروماين
•  التجارة مع شبه اجلزيرة العربية

•  الغوص لصيد اللؤلؤ

العمل الفني  # 1
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العمل الفني  # 2

عن العمل الفني
تم التطريز هذا الثوب املصنوع من املخمل احلريري 
خبيوط الذهب يف مدينة ليون الفرنسية منذ حوايل 

170 سنة. وقد متيز العمل االستثنايئ ملصنعي احلرير 
يف ليــون بهــــذا النــــوع مــن التطــريز، املُنفَّذ خبيط معدين 
من الذهب بتقنية “الديفال” التركية، التي تعلمها 

حرفيو ليون خالل التبادل التجاري مع اإلمبراطورية 
العثمانية. اقتُبست الزخارف املتشابكة وأشكال 

األرابيسك من الفنون الزخرفية اإلسالمية. 

ففي خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش، 
مالت الطبقة املرموقة يف ليون لتذوق الفنون 

اإلسالمية. ويف عام 1864، افتُتح متحف الفنون 
والصناعة، الذي أتاح مساحة واسعة لتمثيل الفنون 

اإلسالمية. وبالتايل أصبحت الزخارف الفنية اإلسالمية 
سمًة مميِّزة لصناعة املالبس يف ليون.

األهداف
يتعلم الطالب عن جتارة املواد الفاخرة، مثل احلرير، 

بني أوروبا الغربية واإلمبراطورية العثمانية.

 توجه إىل رفاهية تتجاوز الرفاهية 
واحبث عن الثوب.

ثوب نسايئ من قطعتني 
ليون، فرنسا 

صفوا خطوط الثوب وملمسه.
انظروا إلى الثوب عن قرب. 

هل يمكنكـم تحـديـد أجزائه 
المختلفة؟

هل يمكنكم تحديد المواد 
المستخَدمة في صنعه؟

كــم من الوقت استغرق 
صنعه برأيكم؟

برأيكم، ما الذي يجعل هذا 
الثوب فريًدا؟
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نشاط قاعة العرض:
•  اطلب من طالبك أن جيدوا أثواباً أخرى يف األعمال 

الفنية املختلفة.
•  قارن ثوب ليون بالثوب األزرق املرسوم يف العمل 

الفني بعنوان “التجارة” )املعروض خلف الثوب(، 
واسأل الطالب عن رأيهم يف تفاصيل الثوبني 

واألغراض املختلفة الستخدامهما.
•  انظر إىل الزخارف اإلسالمية الظاهرة عىل مصباح 
املسجد األزرق، وقارنها باألمناط املطرَّزة عىل الثوب.

•  ناقش كيف يتأثر الفنانون يف أحناء العالم بأساليب 
الفنانني اآلخرين وتقنياتهم.

حنو 1867
مخمل حريري مطرَّز خبيوط الذهب  

مناسب للحلقات 1، 2 و3
املواد الدراسية ذات الصلة: التاريخ والفنون اللغوية

اسأل طالبك

نشاط الفصل الدرايس
 •  عرِّف الطالب عىل األمناط العثمانية املختلفة 
)مثل أزهار األرابيسك أو األمناط الهندسية(. 

 استخدم الرابط األيت كمرجع:
  https://bit.ly/2mMsd2r

 •  ناقش تفاصيل هذه األمناط مع طالبك. 
عىل سبيل املثال، انظروا إىل األلوان واخلطوط 

والرسوم املستخدمة يف الثوب.
•  اطلب من الطالب ابتكار تصميم لنسيج 
مستوحى من األمناط املستخدمة يف الثوب.

موضوعات مقترحة للبحث:
•  مصنِّعو احلرير يف ليون

•  األمناط الفنية العثمانية
•  دالالت استخدام الذهب والفضة يف املالبس يف 

مختلف الثقافات
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العمل الفني  # 3

عن العمل الفني:
تعد الساعة الرملية من بني أقدم األدوات وأهمها، التي 
ساعدت عىل قياس الوقت يف حضارات مختلفة عىل مر 

العصور. يُظهر هذا العمل الفني تفسري مارك نيوسن 
لهذه األداة األيقونية. تتألف هذه األداة، معقَّدة الصنع 

 تقنّيًا، من جزئني زجاجيني نُفخا يف الوقت نفسه. 
تكمن الصعوبة يف قدرة النافخ يف الزجاج عىل ضبط 
نقطة االتصال بني اجلزئني، حبيث تسمح مبرور حبيبة 

دقيقة واحدة فقط يف كل مرة.

تسلط هذه األداة الضوء أيًضا عىل واحدة من اخلصائص 
األساسية للرفاهية التي لطاملا ظلت ثابتة، وهي الوقت. 
خالل العصور الوسطى يف الغرب، كانت رفاهية الفراغ 

تعني أي نشاط يستغرق وقًتا طويالً ويدل عىل أن فاعله 
ال يعمل.

القطع الفاخرة يف حد ذاتها مرتبطة بالوقت، فهي يف 
الغالب مثرة ساعات طويلة من العمل احلريف، أو من 
السفر البعيد من أجل احلصول عىل املواد اخلام. تؤكد 
احلبيبات الدقيقة املطلية بالذهب التي قدمها مارك 

 نيوسن يف هذا العمل عىل أهمية الثواين التي تنقيض 
من حياتنا.

 يف عالم اليوم، أال تتجىل الرفاهية يف بساطة التوقف 
عن العمل قليالً، واالستمتاع بالوقت؟

األهداف 
يستكشف الطالب مفهوم الرفاهية يف وقتنا احلارض.

توجه إىل الوقت: الرفاهية العظمى
اقترب من الساعة الرملية واطلب من طالبك 

أن يتأملوها.

ساعة رملية 
مارك نيوسن

ماذا تشاهـدون؟
ما المواد المستخدمة في 

صناعتـهـا؟
ما وظيفتـهـا؟

كيف ُصنعت بـرأيكم؟
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نشاط قاعة العرض
•  اطلب من الطالب أن يلتزموا الصمت ويركزوا عىل 

الساعة الرملية وما حييط بهم لبضعة دقائق.
•  ناقش فكرة الوقت مع طالبك من خالل طرح 

األسئلة اآلتية:
• كيف ميثل هذا العمل الفني الوقت برأيكم؟

• ماذا حياول الفنان أن يقول برأيكم؟
•  هل تعتقدون أن اإلحساس بالوقت هو مسألة 

مهمة؟ ملاذا؟
•  اطلب من طالبك أن يكتبوا أو يرسموا مشاعرهم 

خالل فترة التأمل، والرسالة التي يعتقدون أن 
الفنان حاول إيصالها.

مناسب للحلقات 2 و3
 املواد الدراسية ذات الصلة: 

الفنون اللغوية، الفنون البرصية، الرياضيات

اسأل طالبك

نشاط الفصل الدرايس
 •  ناقش مفهوَمي “الرفاهية املادية” و“الرفاهية

غري املادية”.
•  اطلب من الطالب أن يشاركوا كتاباتهم أو 

رسومهم من نشاط قاعة العرض حول الساعة 
الرملية مع أحد زمالئهم.

•  قارنوا األفكار الناجتة عن نشاط قاعة العرض معاً.
•  ابدأ نقاشاً صفّياً يدور حول آراء الطالب حول أكرث 

قطع املعرض فخامة ورفاهية.
•  تابع هذا النقاش بسؤالهم عن أقىص درجات 

الرفاهية غري املادية يف رأيهم.

موضوعات مقترحة للبحث
•  الرفاهية غري املادية

•  تعريفات الرفاهية يف األزمنة واحلضارات املختلفة
•  ما هي الرفاهية اليوم؟
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