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فن اخلداع البصري يف األعمال التشكيلية املعاصرة
(نموذجا)
أعمال الفنانة التشكيلية لولوة لحمود
ً

أ .عفاف محمد بن دلة.

أ .ماجدة عمر ابريبش.

ملخص البحث
يعنييه اييلا البحييس بد ارايية عيين اليييداا البنييرت عييه الفنييصن التخ ي ينية المعان يرة متيييلا ميين
لصحات الفنانة التخ ينية لصلصة الحمصد نمصلجا .صاص يقع عيه الثالية عنيص  ،يني

الفني األص

منييل لبيييان مخي نة البحييس صأاميتييل صأاداعييل صحييدصدو صتحديييد ااييم المنييانحات اليصاردة عيييل .صحيييس
تناصليل مخي نة البحيس مص يصا عين الييداا البنييرت عيه الفنيصن التخي ينية المعانيرة صالتيه تحييددت
عيه اإلجابيية عني بعييل التاييات ت المارصحية عبيير مخي نة البحييس .صلنبحييس عر ييات تمالنييت عييه
إم انيي يية ااي ييتيث

يعي ييل األايييالي

التخ ي ي ينية صالجماليي يية لفي يين الي ييداا البني ييرت عي ييه النصحي ييات

التخ ينية المعانرة .ما أن لنبحس أاداف تمالنيت عيه التعيرف عني المفياايم الف ريية لفين الييداا
البنيرت ص يفييية إظهييار اإلبهيام عييه الفنييصن التخي ينية المعان يرة .صتجنييت أامييية البحييس عييه صنييل
محاصلة لنتعرف عن عت اليداا البنرت عه الفنصن التخ ينية المعانيرة صعيتل لد ارايات مايتقبنية
عيين تيييارات جديييدة عييه ميييدان الفيين المعانيير .ال ي جان ي

اإلخييارة عييه اييلا البحييس إل ي منهجييية

البحييس صعيناتييل صالمنييانحات ال يصاردة عيييل .أمييا الفن ي الالييانه عقييد اخييتم عن ي الثاليية مباحييس،
يت ييمن المبحييس األص مفهييصم اليييداا البنييرت نييصا ميين الفنييصن البنيرية صنخييهتها صااييم الاييمات
التييه يمتيياز بهييا .صيت ييمن المبحييس الالييانه النظريييات صالق يصانين التييه يي ييع لهييا اييلا ا تجيياو ميين
الفنييصن .صالمبحييس الالالييس يتايير إلي األاييالي
تنع ي

صاألاااييات التييه يي ييع لهييا العمي الفنييه صالتييه

دص ار اامييا عييه تنييميم العم ي الفنييه صاإلحايياب ب ارحيية نفاييية عنييد النظيير اليييل .أمييا الفن ي

الالال ييس تاي ير إلي ي ع ييرل صتحنيي ي أعم ييا عني يية تخي ي ينية معاني يرة متجا ييدة ع ييه أعم ييا الفنان يية
التخ ينية الحمصد عينات ميتارة لمص صا البحس.
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المقدمة- :
تعددت أاالي

الفن التخ ينه صتاصرت تقنياتل صأنبل الا الفن عه م مار الفنصن األ الر

ح ص اًر عه التداص ت المعانرة ،صان م اليل العديد من الفنانين اللين لهم إم انياتهم التقنية صالته
تم نهم من التعام مع متانباتل اآللية صميرجاتل .لللك نتيجة لنتداص ت المعانرة صديص الفن
عه جصف المجتمع عقد أنبل بإم ان الا الفن أن ينبه حاجات اإلناان الجمالية صالصظيفية.
صيمنك الفن التخ ينه إم انات تعبيرية صااعة عبر تعدد تقنياتل صايتثف أدصاتل مما يترك ييارات
مفتصحة إلنتاج أع ار جديدة صمتعددة تار اً لل حرية ااتعما التقنية لتاصير النصحة التخ ينية.
صالو النقنة تعتبر أام مندر من منادر عرل النصرة عه العنر الحديس ل صنل يعد
أحد أام األبعاد المعرعية الته دينت إل عالم النصرة عتغيرت المنظصمة الفنية بخ

يعتمد عن

عرل النصرة بهبعاد صامية ياع من يثلها الفنان التخ ينه إل إنجاز أنظمة مرّ بة عه صاقع
األمر بتهاليرات بنرية دينت عه تر يبة التلص الفنه صحددت جزءاً من تنقيل ما أنها حققت
متالرات جديدة تانّبتها حياة اإلناان المعانر.
صيعتمد الا النصا من الفنصن عن
البنرت نتيجة لمتالرات األلصان صاألخ ا

ع رة اليداا البنرت اللت يعم عن

صالصحدات صالت صينات المت ررة صالته تاتفز حااة

البنر صت ّصن متالرات إيهاميل تصحه بحر ة العنانر ،صبالتاله يعم عن
ألنهما الماتص ن عن إدراك تنك اإليهامات صا ات اززات الحر ية الظاارة عن
الفنية.

إالارة العن

إالارة العين صالعق
ااصح األعما

1

صالا الفن اص ااتالمار معايات اإلحاااات البنرية عه ا تجاو التخ ينه اللت يبحس عن
األاليير الييلت يتر ييل المخييهد المنييصر عييه عييين المتنقييه صيقت ييه ا يهامييات الم ييننة لنعييين صاييص
ا تجيياو الييلت نييت عيين ماييهلة العثقييات الجمالييية بييين رتييية مص ييصعية صرتييية لاتييية بييين ظ يصاار
عايصلصجية صأيرى نفاانية صعن إديا الا الجد العنمه عه الا المجا الفنه.
صيعييد عيين اليييداا البنييرت صاحييد ميين المعييارف اإلناييانية مييا أنييل يعتبيير امتييداد لعييدد ميين الفنييصن
صالعنصم عن مر التاريخ صللك اتيدامل الصااع عه مجا ت الحياة الميتنفة.
-1

محمصد امهز :الفن التخ ينه المعانر التنصير ( ،)1870،1970دار المالنس لنتنميم صالنخر ،بيرصت لبنان 1980
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مشكلة البحث- :
إن الفن بتنصا اتجاااتل عع إبداعه صلغة تحم العديد من المفردات  ،حيس تتمازج الو
المفردات مع األع ار صالمعتقدات صالمعنصمات اإلناانية صالته تخ

يبرات مت ار مة تااعدنا عن

الفهم العمي لمفردات العم الفنه  ،صيعد عن اليداا البنرت صاحد من المعارف اإلناانية ما
أنل يعتبر امتداد لعدد من الفنصن صالعنصم عن مر التاريخ صللك اتيدامل الصااع عه مجا ت
الحياة الميتنفة  ،صقد تناصلت مخ نة البحس مص صا اليداا البنرت صتهاليرو عن الفن التخ ينه
المعانر صالعثقات الناتجة منها صالته تحددت باإلجابة عن التاات ت التالية -:
-1

يييف يم يين أن ننقييه ال ييصء عن ي مقصمييات النصح ية الفنييية طصاعايياء ق يراءة لم صناتهييا خ ي ثً

صم مصناً.
-2

ما ميدى إايهام عين الييداا البنيرت عيه إيجياد عثقية بنيرية بيين نتاجاتيل صعيين المتنقيه

من يث ا عتماد عن إم انات القصة البنرية صقدرتل عن دم األلصان.
-3

يفية جل

انتباو المتنقه لجماليات عن اليداا البنرت صا اتفادة من تابيقاتيل المتعيددة

عه النصحات الفنية المعانرة.
فرضيات البحث- :
اناثقاً من تاات ت الدرااة الته تم تحديداا يم ن نياغة الفر يات اآلتية- :
-1

ارح ماببات عن اليداا البنرت صمدى الترابا بينل صبين الفنصن التخ ينية المعانرة.
صجماليات عن اليداا البنرت صتهاليراا عه النصحات الفنية المعانرة.

-2

تعدد أاالي

-3

إم انية تحقي أبعاد رتى جديدة تالرت الفن التخ ينه المعانر.

أهداف البحث- :
تهدف الو الدرااة إل النقاا التالية- :
-1

التعرف عن المفاايم الف رية لفن اليداا البنرت صأنصاعل.

-2

عتل آعا جديدة لنتعبير صاإلبداا الفنه الماتمد من عن اليداا البنرت صتصظيفل عه الفن

التخ ينه المعانر بهنصاعل.
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تقديم قراءة أصلية صدرااة تحنينية صمحاصلة البحس عه الم صنات صالمعانه ال منية لنييداا

البنرت لنصحات الفنية لنفنانة المعانرة لتلتة الحمصد.
أهمية البحث- :
 -1يااام البحس عه إلقاء ال صء عن مقصمات النصحية الفنيية طصاعاياء قيراءة لم صناتهيا خي ثً
صم مصناً صال خف عن ما يتميز بل عن اليداا البنرت مين اإلبهيار المر يه ال بيير اليلت يحيدس
يحدالل تهاليرو.
 -2تص يييل أا ييم المف يياايم الف ري يية ع ييه ع يين الي ييداا البن ييرت صالما يياامة ع ييه ا ا ييثا عني ي
األاالي

الفنية المتبعة عه الا الفن.

 -3دصر تحني النصحات الفنية عه تص يل صاات خاف أبعاداا صد

تها النفاية عه ااتحداس

زاصية رتية جديدة لنفن المعانر.
 -4تصجيل الباحالين لثايتفادة مين أايب صنظرييات الييداا البنيرت عيه محاصلية اإلاليراء الفنيه
صالمعرعه عيما يتعن بهلا المص صا.
منهجية البحث- :
اعتمدت الدرااة عني المينه الصنيفه التحنينيه القيا م عني جميع المعنصميات صالبيانيات مين
الم ارجييع صالمنييادر لات العثقيية لبنيياء اإلاييار النظييرت صاتبيياا يا يصات إج ار ييية لحنيير صتحني ي
الم صنات صعنانر تخ ي النصحات الفنية لات اليداا البنرت.
عينةةة البحةةث- :تييم اقتنيياء عينييات قنييدية مث ميية لهييلا البحييس ممالنيية عييه بع يل النصحييات لنفنانيية
الينيجية لتلتة الحمصد
مصطلحات البحث- :
اإلدراك البصري:
يعرف اإلدراك البنرت بهنل رتية العنانير الفاييصلصجية المحياية
النظام البنرت.2

-2

عتاد أبص حا  :القدرات العقنية ،م تبة ا نجينص ،القاارة ،1973
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اإلدراك اص الصاينة التيه يتني بهيا اإلنايان ميع بي تيل المحياية ب ي ميا تحتصييل مين أخيياء
يم ن رتيتها صمعرعتها صاإلحااب بها صللك عن اري األع اء الحاية الميتنفية صيانية العيين
صاص ما يتدت ال ت ار مات بنيرية ت يصن بمالابية يبيرات يعتميد عنيهيا اإلنايان عيه تحنينيل ل خيياء
صالمص صعات الته من حصلل.
صعمنية اإلدراك البنرت بالنابة ألغن

الناب تمر بهاصار متتابعة صاه- :

 تبدأ بالنظرة اإلجمالية. الم بعمنية التحني طصادراك العثقات القا مة بين األجزاء. الم بإعادة تهليف األجزاء عه اي ة ال نية مرة أيرى.الخداع البصري- :
يعييرف اليييداا البنييرت عييه النغيية بهنييل الحينيية ف اييص الييلت يجعي األخي ا صاألليصان تييدرك بخي
ع ب الحقيقة.3
صيقنييد باليييداا البنييرت بالحاليية التييه يييرى عيهييا الخييي
حقيقتها الته اه عنيها عه الحقيقية صلليك بايب

النييصرة التييه تصاجهييل عني غييير

ييداا أص ت يني الرتيية بحييس ينيت عنيل ييداا

بنرت من يث معالجة المعنصمات الته تجمعهيا العيين عيه اليدمار باريقية ياا ية تعايه نتيا
غير ماابقة لنصاقع صالحقيقة.

-3

رصان مراه :مفهصم اليداا البنرت صااال صانصاعل ،المصاصعة العربية الخامنة.2020 ،
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المبحث الثاني (الخداع البصري مفهومه وأنواعه وقوانينه)
مقدمة- :
عيين اليييداا البنييرت ( )OP Artمنييدرو ( )Optical Artحر يية عنييية ظهييرت عييه بداييية
الاييتينات ميين القييرن العخ يرين حيياص عيهييا الفنييانصن ين ي انابيياا حر يية عن ي اييال النييصرة عيين
اري ي اليييداا البنييرت ،صاييه مخييتقة ميين الفيين البنييرت صتاييم بااييمل صانيياك ميين يان ي عنيهييا
منييانل (الخييب ه) ناييبة ال ي (خييب ة العييين) صتعييززت اييلو الحر يية بانايينة ميين المعييارل التييه
أقيمت عام 1965م صمن أخهراا معرل العين الماتجيبة عه نيصيصرك.4
صق ييد ظه ييرت ألص مي يرة ع ييه عجن يية الت ييايم ع ييام 1964م لنتعبي يير ع يين ا ييلا األا يينص الفن ييه
الجديييد ،صقييد نظمييت مفيياايم اييلا الفيين عن ي عثقييات عييه النصحيية تعاييه المخييااد اناباع ياً حق ياً
لنرتييية ،صيعاييه النصحيية نيييغة جديييدة تيتنييف عيين العنانيير الداينيية عييه تر ي ي

النصحيية ،عالراييم

اللت يعيش بصاااة التهاليرات البنرية يصجد عه عين الناظر صلانل صي تم عند النظر اليل.5
صاييص يييداا تتعييرل لييل حاايية البن ير ،صيخييير عييادة إل ي تييصام يتعن ي بالنييثت الم انييية
صالعثقات بين األبعاد صالمااعات ،صينتمه الا الاراز من اليداا إل الف ة المصنصعة باليداعات
أص ا يدعة الهنداية ،صتبدص عيها صاألخ ا صالياصا عن غير حقيقتها أمام الناظر.
صاليييداا عييه العم ي الفنييه ياييتيدم بخ ي

عييام لاخييارة ال ي المبييدأ األاااييه اليييا

بييالفن

الابيعي ييه ،مي ييا ياي ييتيدم مني ييانل إليهي ييام أص اليي ييداا ي ييللك لاخي ييارة ال ي ي تني ييك الت ني ي ييات التي ييه
ااتيدمت عه ت صين النصحات عه القرن الاادب عخر من يث ع رة المنظصر الياه.6
صقييد تخي

بعييل نتاجييات اييلا الفين صنقييه لف يرة الييصام بخي

الفن ي مييا بييين الييصام صالفيين ،صاييلا مييا تخييهدو الفنييصن بخ ي

أص بي ير ،لدرجيية ينييع

معهييا

عييام ال تتخييابل األصاييام ميين العثقييات

البنا ية القا مة بين عنانر العمي الفنيه صباليلات عننيرت النيصن صالحر ية النيلان يميالثن المحيرك

-4

محمد عنه عنصان القرو غصله :جماليات التنميم عه راصم ما بعد الحداالة ،جامعة باب
أارصحة د تصراو2006 ،

-5
-6

نية الفنصن الجمينة،

260

عز الدين المنانرة :لغات الفنصن التخ ينية ،دار المجد صت لننخر عمان ،األردن2003 ،
محمد عنصان ،مرجع ااب

157

54

122-121

مجلة اإلعالم والفنون

األاااه صالفعنه إلالارة اإلحااب بالصام

العدد التاسع ( يونيو )2022

السنة الثالثة

ايما عه الت صينات الهنداية القا مة عن العثقة بين

الين العننرين.
األسس التي يقوم عليها فن الخداع البصري- :
 .1العنانر الماتيدمة عه عن اليداا البنرت (النصن – اليا – الخ ) يتم ايتياراا بدقة
خديدة طصاح ام صتصزيعها داي إاار العم الفنه لتحقي أعن تهالير باليداا.
 .2الته يييد عن ي إحييداس الحر يية اإليهامييية صالعم ي الف ارغييه رغييم البييات العنانيير الماييتيدمة
صللك عن اري اليداا الحاية عه إدراك األخ ا صالعنانر الماتيدمة.
 .3الت اد ال ام بين النصنين األبيل صاألاصد صااتيدام األلصان المتباينة لتحقي أقن حد
من التهاليرات البنرية.
 .4ت رار العنانر صاأللصان عه تنظيمات باياة صحر ية إليجاد نصا من اإليقاا الحر ه.7
نظريات وقوانين فن الخداع البصري- :
يعتبيير عيين اليييداا البنييرت احييدى ا تجااييات الفنييية التييه ظهييرت بعييد عييام 1930م هحييد
اتجااات التجريد الهنداه النابع من الفن التجريدت اللت انان مين العدييد مين ا تجاايات الفنيية
األي ييرى .صالي ييداا البن ييرت ا ييص ي ييداا لحاا يية البن يير ع يين اريي ي العدي ييد م يين الي ييدا صالحيي ي
البنرية ،ص يم ن اإلحااب بل إ عن اري العين ،للا يان عنيل عن العين الماتجيبة ،ألنل
يهيياجم خييب ة العييين بإديييا أ اليير ميين نييصرة لانييية باريقيية ايريعة تجعي العقي عييه حييرة ،صتنييت
عنها اللبلبات الته تحدس بدصراا نصعاً من الحر ة الته يان عنيها عن اليداا البنرت.
صتعتبيير نظرييية الجخييتالت ) (Gestaltميين ااييم نظرياتييل صقييد ااييتالمر عنييانه اييلا ا تجيياو عنييم
الحر ة صعنم البنريات صالته أ دت عن أن اإلحااب باألخ ا ييتم عين اريي النظيام المناقيه
لننييصر الميتنفيية التييه تتنقااييا الح يصاب صتييدار ها إد ار ييا ني ياً أص جز ي ياً بالحييلف صاإل يياعة حا ي
ابيعة المجا اللت يحيا بالعم الفنه.8

-7

محمد امهز :التيارات الفنية المعانرة ،خر ة المابصعات لنتصزيع صالنخر بيرصت،1996،

-8

نثح ميمير :نظرية الجختالت صعنم النفب ا جتماعه ،م تبة انجينص لننخر ،القاارة ،1963
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السنة الثالثة

حيييس يي ييع عيهييا اإلدراك لقييصى داينييية نخييياة مال ي المجييا المغنااياييه الييلت ياييتقا
األخ ي ا المر ييية ميين ااييار نييه حيييس تعتمييد عيهييا الرتييية البن يرية عن ي قييياب الظ يصاار المر ييية
صالخ ي نية صالياييية صالتييه تنييتظم
معادلة المالير صا ايتجابة عيه

ييمن األخ ي ا التجريدييية الهنداييية ممييا يالييير م ازيييا الت يرابا بييين
يصء متغييرات النيصرة قيااياً بنيصرة اإليهيام  ،صتتحفيز مين يثلهيا

ا يتثعييات العييابرة عييه انايينة ا تخيياعات الحر ييية  ،مييا أنييل يعتمييد عني حقيقيية قييياب الظيصاار
اليايية صالنصنييية صالخي نية التييه تينظم بتنظيييم عيياله جييداً  ،لتقيديم تفايييرات مفتصحيية لظيياارة اليييداا
البنييرت تقييصم عني نظرييية عنمييية تتن ي بيياإلدراك البنييرت صاألخ ي ا صاألر يييات المتخييابهة عييه
ينا نها الخ نية.
ما أن عع اليداا البنرت ينصر لناظرو دا ماً النصرة المر يية عني غيير حقيقتهيا ،حييس ت يصن
الرتيية يادعية أص م ينعة صمبنيه ايلا عني أن القيصة البانيرة قيد تيرى الخيهء عني ييثف ميا ايص
عنيل عه الحقيقة لبعل األاالي

العار ة.

صالتفاير العنمه ليللك أن المعنصميات التيه تجمعهيا العيين المجيردة صبعيد معالجتهيا بصااياة اليدمار
تعاه نتيجة

تااب المندر.

صيعتمد اليداا البنرت للك عن ااتيدام القصانين الريا ية إلبداا لصحات تخ ينية تصحه بالقيم
الجمالية المتمالنة عه الحر ة صالا صن صالعم صالبرصز بالزيم من أنها من اال ماال

9

أنواع وأساليب فن الخداع البصري- :
يعتب يير ع يين الي ييداا البن ييرت م يين الفن ييصن الت ييه تناصل ييت حاج ييات اإلنا ييان الجمالي يية بصن ييفها
عننر اتنا مع المتنقه اللت يعد الجاني

األااايه اليلت ييتم عين اريقهيا المخيار ة الصجدانيية

صالعاافية صالجمالية أما الفن البنرت يت من ياصات منظمة صميايا لهيا ص بت يار الحنيص صمين
الم تحقي جصانبها الصظيفية .صمن أام الامات الته يمتاز بها عن اليداا البنرت اص تحص تل ال
أخ ا انداية خ نت أبعاد جمالية من ييث ارتبااهيا بيالنصن صاريقية اايتيدامل اليلت يعبير عين
ا نفعا ت صاألحاايب بخ
-9

قاام نالل :اي صلصجية إدراك النصن صالخ

مباخر.10
دار عثءالدين اصريا ا 2انة 2010

.22-21

 -10ااراء عز الدين حامد :أنماا عن اليداا البنرت صأالرو عن مفهصم ا بهار المر ه عن الخبا

56

العربه ،جامعة أايصا ،قام التربية الفنية ،نية التربية النصعية.

مجلة اإلعالم والفنون

السنة الثالثة

العدد التاسع ( يونيو )2022

ما أن نايبة بييرة مين ايلا الفين عمصمياً يت يمن أصاامياً بخي

أص بي ير ،صأن مايهلة عني

الصام عن الفن قد يبدص أم اًر محي اًر بقدر ما يبدص حقيقياً ،صمع نهاية اليماينيات خهد العالم ظهصر
تيارات عنية جديدة ااتم ار اًر لنحر ات الاابقة صتاص اًر لها بهبعاد صآعا جديدة.
صا ييلو األا ييالي

صالحر ييات الجدي ييدة ا ييه محاصل يية م يين الفن ييانين ا ييتالمار معاي ييات اإلحااا ييات

البنرية صاألالر اللت يتر ل عه بنر المتنقه ماتيدماً عه للك أاالي
)1
لقييد خ ي

ميتنفة صمتنصعة منها- :

اللون- :
النييصن ااجا ياً جمالي ياً عييه عييرل معالجييات عنييية تعتمييد عن ي إ ييفاء اييابع تجريييدت

يعزز من إنتاج الف رة البنرية القا مة عن أانص اليداا البنرت.
صلع ي مييا يمي يز صجييصد بعييل النييدى ا جتميياعه لنتاجييات اييلا الفيين اييص إاييهامل عييه إيجيياد
عثقيية بني يرية ب ييين تن ييك النتاج ييات صع ييين المتنقييه م يين ي ييث ا عتم يياد عني ي إم ان ييات الف ييرد
البنرية صقدرتل عن دم األلصان.11
األايصا المصجيية الميتنفية لهيا صتردداتهيا صأي ياً

صيعتمد الا النصا عن تصظيف األلصان حا

من يث القيم ال ص ية صخدتها صمعالجتها بار مالييرة لثاتميام ،صأ الير تخيصيقاً صأ الير تعبيي اًر
صجما ً صيم ن ا عتماد عن تهالير األلصان صللك من يث النصحات.

)2

التضاد- :

 -11محمد اامز :الفن التخ ينه المعانر ( )1970-1870دار المالنس لننخر ،بيرصت ،لبنان،1981،
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اعتمييد معظييم عنييانه اليييداا البنييرت لتنظيييم أعمييالهم بااييتيدام األبيييل صاألاييصد معتمييدين
عن ي التييهالير النيياجم ميين اييلو األل يصان المت ييادة صالييلت يعتمييد عييه تنييميمل عن ي صظيفيية العييين
صمحييدصديتها عييه ااييتجابة المتنقييه اإلد ار ييية صالتييه تت ييد ين ي بييترة بن يرية تعم ي

نقايية لجييل

ا اتمييام الييلت حققييل ااييتيدام التناق ييات بييين الييدرجات النصنييية ل ل يصان البيياردة صالحييارة عيياأللصان
الباردة تظهر هنها متراجعة بينما األلصان الحارة تظهر هنها متقدمة.

)3

التدرج- :

يعتبر التدرج من ينا

دصرات الابيعة عيبين ااصا ال صء نها اًر ال الاصاد لييثً بتيدرج

قييصة اإل يياءة بييين اياعات اليييصم صالتييه حييدداا عنييانصا اليييداا البنييرت بمايياعات أمامييية صصايياية
صبعيدة .صالا ا قت ار التدريجه ل جزاء لل تهالير عه ين الخعصر بالقر أص البعد صقد عزز الا
التدرج اليداا البنرت من يث التغير المت ازييد لنصحيدات التيه تايمل لنعيين با نتقيا مين مصقيع
الي آييير بخ ي

متتييابع صأحيان ياً ي ييصن التييدرج ايريعاً أص باي ياً ص ثامييا يييصحه بالبعييد الالالييس ميين

يث التصغ نحص العم  ،ما أن تدرج األخياء يين نصا من الحر ة الماتمرة الغير منقاعة.

)4

الحركة- :
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تتم عمنيية الييداا البنيرت مين ييث التيهالير عني النظيام البنيرت صالمعرعيه لانايان مين ييث
إيهامييل بهخييياء تبييدص غييير حقيقييية عييي ي لييل أن الياييصا اإلاييتاتي ية تتحييرك صتييدصر عيين اري ي
تنظيمها بار ريا ية مدرصاة صعقاً لقصاعد محدصدة.
صيعتمد عن اإلحاياب باألخي ا عين اريي النظيام المناقيه لننيصر الميتنفية التيه تتنقاايا
الحصاب صتدر ها إد ار اً نياً أص جز ياً بالحلف صاإل اعة حا

ابيعة الجميا اليلت يحييا بالعمي

الفنه.
ما ااتم عن اليداا البنرت بعنم الحر ة صاللت من خيهنل يني جالبيية لنعمي الفنيه طصابعياد
المني عيين اريي ت يرار الخ ي

صالنقيياا صالمايياحات صالياييصا صاألل يصان داي ي بنييية الت ييصين الفنييه

لتصليييد نييصا ميين الحر يية ل خ ي ا منييدراا التييداي النييات ميين تجيياصر الياييصا صت ي ار م المايياحات
صالايياصح صت ار ي ي

الصحييدات صتقييار األل يصان صالييلت يصلييد انح ارع ياً ل خييعة المتجهيية لنعييين عتعاييه

إاهاما بالحر ة.
)5

زاوية الرؤية- :

من أنصاا عن اليداا البنرت ما يعتميد عني حااية اإلبنيار عقيا عيه عمنيية اإلدراك بي يعتميد
عن المخ البخرت عه تاجي صتنصير العنانر التخ ينية.
عقد يتدت المخ ال إدراك العنانر التخ ينية بصظيفة معينة تيتدت الي ميدلص ميا تيم تيل راا
بص عية أيرى بمدلص مغياير عني اليرغم مين أن تنيك العنانير ايه نفايها ليم تتغيير صيرجيع لليك
ال تغيير زاصية الرتية.12

 -12محمصد خمب الدين انعت :اليداا البنرت مدي لتحقي ابعاد جمالية لنمخغصلة اليخبية ،راالة د تصراو نية التربية جامعة حنصان ،انة ،2000
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المبحث الثالث (عرل صتحني لصحات لصلصة لحمصد).
مقدمة- :
تنيياص اييلا البحييس الجاني

التابيقييه لند ارايية التحنينييية صالتييه تعتبيير الياييصة األاااييية لقيراءة

الفنيية مين جانبهييا التقنيه صالتخي ينه صالمص يصعه صللييك ألن
أت عمي عنيه  ،بحييس تسييدرب النصحية ّ
التحني ي الصنييفه اييص المرحنيية األصل ي الر ياييية لفهييم العم ي الفنييه حيييس يعتمييد اييلا التحني ي عن ي

معرعة صصنف صادراك العنانر المر ية الته يت منها العم الفنه من يث المص يصا صعنانيرو
المر ييية صمعرعيية العنانيير الم صنيية لييل صمييا عثقتهييا ببع ييها حيييس يتر ييز عن ي الاييمع البنييرت
لم صنات النصحة صاات خاف مقصماتها عن اري المخاادة األصل ص يفية رباها بالمص صا .
صنظي اًر ألامييية البحييس عني ماييتصى البحييصس التابيقييية تييم ايتيييار اييلا المص ييصا الييلت يقييدم
قراءة أصلية لنصحة الفنية لات اليداا البنرت ل ه تتم لنمتنقه التعرف عنيها صتانيا ال صء عني
يصا

النصحة من الناحية التقنية صالتخ ينية صمحاصلة ال خف عين الرايالة ال يمنية التيه تحتصيهيا
ت صاإليحيياءات صالقيييم الجمالييية صالتعبيرييية

النصحيية لتفييتل اآلعييا لنمخييااد الييلصا بهنييل يييدرك الييد

لنيييداا البنييرت عي ييصن أ اليير قرب ياً ميين النصحيية صأ اليير قييدرة عن ي الييديص ال ي عصالمهييا صاييص الييلت
يحيياص التحيياصر مييع مفييردات النصحيية صتدريبييل عن ي قراءتهييا ق يراءة نييحيحة صتنمييية لصقييل صتنييحيل
رتيتل لنعم الفنه صتقييمل.13
صمين ايلا المبييدأ تناني أعميا الفنانيية الينيجييية لتلييتة الحمييصد صالتيه قادتهييا الي نتييا

مهميية

عن ي نييعيد اإليهامييات الحر ييية صالتييه ااتمييت بنييياغة لصحاتهييا المبنييية عن ي الت ي لف الهنداييه
صتصلي يد األخ ي ا الهنداييية الباييياة صالمايياحة صالتييه تييصحه بييالعم صالبييرصز صترتي ي

المايياحات

المنصنيية بمييا يحق ي لنبنيير إيهام ياً بالحر يية ،األميير المييتدت ال ي إيييداا حييا ت صا ييحة ميين الييصام
البنرت.

 -13قاام نالل :اي صلصجية إدراك النصن صالخ

دار عثءالدين اصريا ا 2انة ،2010
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السنة الثالثة

عينات البحث
عينة - :1

*
تعيصد النصحيية الي جييلصر الح يارة العربييية اإلايثمية التييه تقيصم عني نظرييات عنمييية تتني
بيياإلدراك البنييرت ل خي ا صاإل يياعات المتخييابهة عييه ينا نييها الخي نية ،مييا أنهييا تعتمييد عني
ياصا صأخ ا تجريدية صتنميمات تحدس الخيعصر بالحر ية عيه عيين المخيااد ،صيعيد التبياين عيه
النييصن بحييد لاتييل اييدعاً لين ي اإلحايياب بالحر يية عهييصر ينق ي بنيير المتنقييه ميين مناقيية لصنييية ال ي

أيرت لتبدأ بم ان لتنتهه بم ان آير.14

باإل يياعة ال ي القيييم الجمالييية طصا ييفاء الحيصييية صين ي التييهاليرات النفاييية الفاعنيية ميين يييث

عثقييات متعييددة صالتييه ميين

ييمنها الت يرار صالتييدرج لاحايياب باليييداا البنييرت صا يهييام بالحر يية

صالديمصمة صالدصران صعنيل عإن النصحة تقصم بخ

أاااه عن التعقيد الانب حييس جايدت العمي

صالفناييفة التييه جعنتهييا أ اليير تبايييااً صايتي از ً لمفرداتهييا عمزجييت بييين القيصانين الهنداييية لتبييرز الدقيية
صالمهارة عه الت صين.

 -14محمد حانين جصدت :الفن العربه ا اثمه ،دار المايرة لننخر ،عمان،1998 ،

.159

*عم الفنانة لصلصة لحمصد https://www.arabwindow.net/temp/resized/medium
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عينة - :2

*
15

يت صن البناء الخ

بهي ة دا رة تتصزا عن مااحتها مجمصعة من اليايصا متباينية األحجيام

صنت بمجمصعها خ

رة عه حر ص ص هنها مندععة ال األمام عهه ناي يخبل خب ة عن بصتية

ميين يييث الياييصا التييه اعتمييدت عنيهييا ميين الخييب ة لتقييدم إرس الفنييصن اإلاييثمية التييه تييرى أن
الهنداة ترتبا بنظام ال صن ما أنهيا أ الير حييثً إلبيراز الجاني
تجميع بيين النيي

الرصحيانه مين ييث األليصان التيه

صالهيدصء صقييد اعتميدت النصحية عني األبيييل المابيصا عني األزر حييس نييرى

اإليقاا الجماله من يث التصاع التام ل نظمة النصنية بااتيدام لصنين صقد أتاح لها إنتاج أقن
تقابي مم ين بيين المنياا المتجالبيية معتميدة عني التيهالير النياجم ميين األليصان ليني ييداا بنييرت
نات عن ااتجابة العين البخرية لثنفعا اللت يصلدو اإلحااب بالحر ة.
ااتيدمت الخ

الهنداه التجريدت اللت اعتمد عن ا يت از إلنتاج ت يصين بنيرت حييس

ايتنييف حجييم الييدا رة عاتاييعت عييه جصاني

صانحاييرت ميين جصاني

*عم الفنانة لصلصة لحمصد https://www.arabwindow.net/temp/resized/medium
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تهالير عن خب ة العين ،عينظر الخ

المتنقه بحيس يبدص الخ

العدد التاسع ( يونيو )2022

مندعع بقصة صيصحه بالحر ة صا اتزاز صيحرك ييا

ص هنل يتحرك بالفع ليحفز عمنية المخار ة عه الاعه صالتهم .

عينة - :3

*
اعتمدت النصحة عن الت صينات الهنداية الدقيقة صالمتهلفية لتيصام المخيااد بصجيصد الحر ية عيه
الت صين ما عيه الخي

لتصليد ليدى المتنقيه اناباعيات بنيرية متحر ية صتيدايثت لصنيية صمياابية

األل يصان بايير متعييددة مالي يرة لثاتمييام صتييدعم صتقييصت مقنييداا لت ييصن متث ميية صمرتبايية بعثقييات
متبادلة صجما ً ،عهه عن نحص بيير مين التيدرج اليلت يعتبير مين ينيا

دصرات الابيعية عبيين

ايياصا ال ييصء نهييا اًر الي الايصاد ليييثً تتييدرج قييصة اإل يياءة عنيييل ،صاييلا ا قتي ار التييدريجه ل جيزاء
المتدرجة لل تهالير عه ين الخعصر بالبعد صالقر من يث الفصان .
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عينة - :4

مزجت الو النصحة بين القصانين الهنداية لنين صا بت ار لتبرز الايادة لتصجيل بنر المتنقه
نحصاا ،عجاءت عن
صالصاا

اي ة راصمات مت ررة بااتعما األخ ا الهنداية صعنانر الريا يات

الميتنفة ع انت النصحة قاعة عنية ار عة تنبل بالتصازن صالنفاء صمتخبعة بالتمازج

النصنه عه إيقاا جماله انداه يتم ترتي

األخياء عيل صع ااتح ار القصانين الهنداية النارمة

بت رار العنانر المتماالنة صالمتخابهة صاللت من خهنل إبعاد المن صالرتابة عن العم الفنه صيخم
عنانرو من يث ت رار النقاا صالمااحات صالياصا صالمثمب صاأللصان داي بنية الت صين
لتصلد نصا من اإليقاا الداينه.
عينة -:5

*
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اعتمدت النصحة عن الت رار صقد ااتعمنت النصنين األبيل صاألاصد ت

عيها لفظ الجثلة

بيياليا ال ييصعه الهنداييه منييدر ااييتنهام ل اعيية ال تابييات القا ميية عن ي األايياب الهنداييه لنتييهالير
صالخعصر با رتياح حين النظر ال مص ع اهلل عه النصحة مين ييث الت ي اررات الهندايية المنتظمية
ب الاعات عالية صتدايثت تتدت دصر المنمب عه ينفية النصحة.
عينة - :6

*
تخاب ت الياصا عه النصحية الي الحيد اليلت ابتيدأ عييل العيين بيالتحص بيداينها لنصنيص الي
التخ ي البنرت المانص عه عمنية الت رار البنا ية طصاحداس عراغات مقنصدة لنتيفيف من صاهة
أالر الياصا عن عين المخااد عتتثع

بامك الياصا.

مييا اعتمييدت عييه التنييميم عن ي صظيفيية العييين صمحييدصديتها عييه ااييتجابة المتنقييه اإلد ار ييية
صالته تت د عن يني بيترة بنيرية تعمي

نقاية لجيل

ا اتميام اليلت حققيل اايتيدام التناق يات

بين الدرجات النصنية.
الخالصة- :
يعتبيير اليييداا البنييرت أحييد المظيياار اإلبداعييية التييه تت ييد اننييهار الفيين صالعنييم عييه بصتقيية
صاحييدة لتحقيي رتى تخي ينية تتميييز باإلبهييار البنييرت صعي إحييدااليات ريا ييية لعنييم المنظييصر صعنييم
ال صء حيس تتنام تنك اإلحدااليات عيه مصجيات متثحقية مين العثقيات التخي ينية التيه
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ب تتيصل بفعي الميد صالجيزر لنقييم الجماليية ال امنية عيه عين الييداا البنيرت .صانياك أنيصاا عدييدة
من اليداا البنرت صالته تتعدد بتعدد التقنية الته تاتعمنها لتحقي اليدعة.
صلمصاجهة تحديات العنر بد من التاينل بيالعنم صمصا بية التايصر العنميه صالتقنيه صا نفتياح
الصاعد عن الح ارة اإلناانية صالتفاع اإليجابه معها اتحداس رتية عنية إبداعية من منادر
باياة صابت ار جمالية بنيرية حديالية باايتيدام الت نصلصجييا صالتقنيية الحديالية صعيتل المجيا لنتف يير
عييه حي ي صلصحييات بن يرية جديييدة عييه مجييا ت الفنييصن الميتنفيية التنييصير صالنحييت صالراييم عن ي
الجدران صالارقات.16
النتائج- :
-1

يعتبيير عيين اليييداا البنييرت ميين المعييارف اإلناييانية مييا أنييل يعييد امتييدادا لعييدد ميين
الفنصن صالعنصم عن مر التاريخ صللك اتيدامل الصااع عه مجا ت الحياة الميتنفة.

-2

من جماليات عن اليداا البنرت الجميع بيين األلفية صالغ اربية صتحقيي المتعية الجماليية
صا ندااش ،طصا اعة إل تصايع آعا رتية المتلص ألعما عن اليداا البنرت حت
أنبحت عمنية التلص أ الر إيجابية صعاعنية من جان

المتنقه.

صالحي صالتقنيات الماتيدمة عه تحقي اليداا البنرت.

-3

تعدد األاالي

-4

إ ييياعة تي ييهاليرات إبداعيي يية جدييييدة عن ي ي النصحي ييات الفني ي ية م يين يي ييث أا ييالي

اليي ييداا

البنرت.
-5

يتميز اليداا البنرت بباااتل الخديدة صعيدم ت نفتيل عني اليرغم مين اإلبهيار المر يه
ال بير اللت يحدالل تهاليرو.

التوصيات- :
-1

الته يييد ميين جمالي ييات الفنييصن البني يرية صد اراييتها ع ييه مجييا ت عمي يية ميتنفيية ب ني ييات
الفنصن لمصا بة التاصر عه الا المجا .

-2

تصجيييل البيياحالين لثاييتفادة ميين أاييب صنظريييات اليييداا البنييرت عييه الفيين التخ ي ينه
المعانر.

 -15عا قة محمد بدر :اإلدراك الحاه صالامعه ،م تبة النه ة ،القاارة،2001 ،

.69-63
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رصرة ااتيدام تقنيات تجريبية أ الر تاص اًر عه عن اليداا البنرت.
الته يد عن أامية قراءة المتنقه لننصر صتلص صعهم العم الفنه.

-4
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