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البيئة والمجتمع علىوأثرها  القيم الجمالية والتشكيلية لإلعالنات المجسمة  
 

 د.ريهام محمد فهيم محمد الجندي

 جامعة بنها-كلية الفنون التطبيقية  -مدرس بقسم اإلعالن و الطباعة والنشر
 

 التكنولوجيا المعاصرة -تصال البيئىاال -القيم البصرية -اد الجمالية : األبعكلمات البحث
 ملخص البحث: 

إذا كانت التكنولوجيا المعاصرررررررررة  د كاررررررررادت إمكاني ات جديدة لونسرررررررران لم تكن موجودة من  بل  مم ا ارررررررراع  من  درة 
  اإلنسررررررررررررران على اإلبداف الفنن  وكارررررررررررررادت دنوناب جديدة لم تكن موجودة من  بل مإل دن السرررررررررررررينما الذ  يعد من إنتا  التكنولوجيا 

كسرررهمت األدوات الجديدة دن إكتشرررا  صرررور وكشررركال  حيث ة مإل التلفجيون والكمبيوتر وكارررادت كجهجة جديدة لعرأل األعمال الفن ي
 .ة دن الحاارات القديمة والعصور السابقةديدة لم تكن موجودستحداث  يم جمالية ج   بل كدى هذا المن الجمال

رها على البيئة والمجتمع من وتأإي إشكالية القيم البصرية و الجمالية والتشكيلية لإلعالنات المجسمةويسررتعرأل البحث 
سررتعراأل نجال لتسررويم المنتجات لنماذ  مبتكرة نتيجة لتحليل الفرام الميدانى ودراسررة المتطلبات  يم كخال ية وتربوية وسررلوكية دى ا

خامات بتكار كدكار لنماذ  من خامات صرررررديقة للبيئة و اوكذلك  صرررررحراوى  -سررررراحل -البيئية ودراسرررررة العوامل البيئية المت)يرة  ري 
 على حدا. محلية تخص كل منطقة ج)رادية

 
Plastic and aesthetic values advertising and its impact on the environment and society 

 
Keywords: Aesthetic dimensions – visual values – environmental contact – the contemporary technology. 

 

Search summary: 
The new technologies added new capabilities to people that were not available before, and increased 

their production of the art creation. 

The technology added the new arts like Cinema, which considered as a technology-product, and 

introduced new devices representing art works like TV and Computers. 

There new tools helped to discover ways and forms of beauties and developed new aesthetic values 

were not exist before in the old times and civilizations. 

This thesis represent the visual, aesthetic and plastic values for the 3d ads and its impacts on the 

environment and society through the ethic and behaviour values. 

It shows the marketing success of creative samples of products as results of the study and analysis of 

the site space and understanding of the changing environmental factors (Countryside, beaches, deserts) and 

develop ideas for environmental friendly samples, and local geographic materials, and develop idea and 

environmental friendly samples that best suit to each geographical area. 
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 :مشكلة البحث
لى مشرررركلة البحث دى محاولة الوصررررول إلى القيم الجمالية والتشرررركيلية لوعالنات المجسررررمة التى لها تأإير إيجابى عتكمن 
 ستفادة من است)الل الفرام العمرانى بشكل إيجابى ديها بشكل يحقم عنصر التشويم والجمال.  ومحاولة اال البيئة والمجتمع

 :هدف البحث
الحيج الفراجى والعمرانى وبين اإلعالن المجسررررررررم حيث يمكن التوصررررررررل إلى  يم جمالية صررررررررياجة عال ة جديدة بين البيئة و 

لمجسمة تفيد وتعود كهمية هذا البحث إلى كن دراسة القيم الجمالية والتشكيلية لوعالنات ا   وتشكيلية لها تأإير إيجابى على المجتمع
 تمع.دى تحقيم تأإير إيجابى على البيئة لينتج حالة إبداف دى المج

 
 :المنهج المستخدم  فى البحث

 يتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى للتعر  على القيم الجمالية والتشكيلية لوعالنات المجسمة.
 مقدمة:

هناك بيئة طبيعية التى هى من صنع اهلل سبحانه وتعالى وتشمل كل ما و البيئة هى الظرو  التى تؤإر دى النمو والحياة  
نسررررررران  كما تشرررررررمل الجو يقع على السرررررررط   الج)رادى ويكون المنظر من جبال وكودية وكنهار وبحيرات وما عليه من نبات وحيوان وا 

المحيط باألرأل من حيث المناخ  والبيئة األخرى هى البيئة الحاررررارية التى من صررررنع اإلنسرررران وتشررررمل كل ما ك امه اإلنسرررران من 
اررابة وعربات وعالمات مرور وعمارات ومنشرر نشرر ت دى البيئة الطبيعية من مبان  م  ت وطرم ومسرراحات وحدائم وكشررجار وكدوات وا 

عالنات واإلنسان نفسه بمالبسه وكجيائه المختلفة ن   وا  وباإلختصار كل ما تتكون منه المدينة وما تأويه من إنسان وحيوان ونبات  وا 
 . 1 بالبيئة الإانية التى هى من صنعهعلى الفنان والمصمم إحترام البيئة األولى التى هى من صنع اهلل  وكن ُيبدف 

 د ابى الفعال دى المجتمع و ولما كان هد  اإلعالن هو الترويج للسرررلع المختلفة ديجن كن يكون من كنواف االتصرررال اإليج
د تتعارأل مع الشررررررركل والقيم الجمالية للبيئة وتؤدى إلى التشرررررررويه يؤإر على سرررررررلوك الفر    نتشرررررررار وسرررررررائل اإلعالن الخارجيةلوحظ ا

 والمجتمع من جهة ومن جهة كخرى تشويه البيئة.
كررأدكررار وتوجهررات ودلسررررررررررررررفررات متراكمررة   كدرجتهررا كمم   يجررن كن نفرم بين مفهومين : األول   الجمررال“ :لقيم الجمرراليررةا

م دى ترسررريو  واعد وكسرررس هذا العلم   والإانى الجمال كعلم و يمة مسرررتقل له مالمحه وكصررروله وحارررارات متعا بة   وكان لها السرررب
وهن معتقدات راسخة دن النفس تميج الصوان عن الخطأ وتمتاج بالإبات النسبن وصعوبة الت)يير مقارنة مع .”  2 ومقوماته العلمية 

   .االتجاهات
 :التكوين فى الفنون الثالثية األبعاد

رى إال بأنه ذو بعدين دقط هما الطول والعرأل  دهو مسط  ال يُ  Two Dimensionalيتميج العمل الفنى الإنائى األبعاد 
من جانن واحد دقط  وهذا كمر من شررأنه كن يقلل كإيربا من المشرراكل التى يمكن كن تنشررأ ديما إذا كان العمل الفنى مجسررمبا   بمعنى 

كل حين ينظر    إذ يجن على الفنان حينئذ كن ياررررع اعتباربا لما يبدو عليه هذا الشررررThree dimensionalكنه يتميج بأبعاد إالإة 

                                                           

 الفن الجراديتن ومدى تأإيره على الجمهور القيم الجمالية واإلبداعية دن: .وديعة بنت عبداهلل كحمد بوكر  1 

 .2011  مجلة دنون  
 .309م  ص 1974  القاهرة  1التكوين دى الفنون التشكيلية  دار النهاة العربية  ط: عبدالفتال رياأل  2 
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حين يكون  Staticوهكذا نرى كنه إذا كان على الفنان كن يبحث دى إطار العال ات الإابتة االسررررررررررررررتاتيكية  إليه من جميع جوانبه  
"الحركية" المتشرررررررررررررابكة حين يعمل دى مجال  Dynamicت الديناميكية عمله إنائى األبعاد  دإن عليه كن يارررررررررررررع دى اعتباره العال ا

ا كن ينظر إليه من جانن واحد دقط  بل إدى التكوين حين  Balanceإالإى األبعاد  دال يكفى مإالب كن يتوادر التواجن  ن عليه كيارررررررب
 . 1 يكفل تحقيم هذا التواجن لمن يشاهدونه من جميع الجوانن

جوانن  ولهذا السبن نجد كن المإَّال يقيم تمإاله على حامل  ابل للدوران  دإن ذلك هو السبيل لكى يؤدى عمله دى جميع ال
إال يختل  وليتيسررررررر له التطلع إليه من جميع جواياه تحقيقبا لهذه العال ات المتشررررررابكة  دالتكوين الفنى الذى نشرررررراهده دى مواجهة التم

ا مجسرررررمبا مصررررر)عنه ديما إذا شررررروهد التم ربا إال من الخل   كما كن المهندس المعمارى يكون عمله ككإر تكامالب لو كنه صرررررنع نموذجب
ا للمسررررقط األدقى  ا كن ياررررع دى  Planليرى كمامه كادة هذه العال ات المتشررررابكة  وال يكفيه كن ياررررع تصررررميمب دقط  بل يجن كياررررب

سررررررررومات ة  من األمام والخل  واليمين واليسررررررررار  وهذا ما ُيعر  باسررررررررم الر ئيسررررررررلمبنى من الواجهات األربع الر اعتباره ما يبدو عليه ا
 وهى طريقة تتي  له تبين الشرررركل الذى يبدو عليه التصررررميم حتى يتم تنفيذه مجسررررمبا Orthographic drawingsالمتعددة الجوانن 

ا بأخرى تبين ال  سواب دى الطبيعة كو دى نموذ  مص)ر شكل والقدرة على تحليل ال  قطاعات الداخليةو د تدعم هذه الرسومات كياب
لى ما عإنشررائى مجسررم  ليس لمجرد دراسررة كيفية بنائه دقط بل ألهميته كوسرريلة للتعر   تصررميمكمربا حيويبا دى كى  دبهذه الطريقة يع

 سو  يبدو عليه هذا الشكل المجسم إذا نظر إليه من كى جانن.
 المعاصر:من مشكالت العلم مهمة اإلبداع مشكلة 

حقيم بداف ودم تعري   مبرمج  الوحدة المتكاملة لمجموعة العوامل الذاتية والموارررررررررررروعية التى تقود إلى تيمكن اعتبار اإل
   بالجديةالتى تقود إلى إنتا  يتص واإلبداف حصربا هو النشاط كو العملية  إنتا  جديد وكصيل وذى  يمة من ِ بل الفرد كو الجماعة 

ل إليها ة من كجل المجتمع  كما اإلبداف بمعناه العام دهو إيجاد حلول جديدة لألدكار والمشررررررركالت إذا ما تم التوصرررررررواألصرررررررالة والقيم
 بطريقة مستقلة حتى لو كانت جير جديدة على العلم والمجتمع.

ا: عملية إارت جملة من المواررررررررروعات التى ُتعد كبعادبا لوبداف كهمهت المتخصرررررررررصرررررررررة دى دراسرررررررررة اإلبداف  د كإن األدبيا
 . 2 جتماعى لوبدافية المبدعة  الوسط كو المناخ االاإلبداف  النتا  المبدف  الشخص

 اإلعالن المجسم بين الوظيفة والقيمة )االجتماعية والجمالية(
 وديما يلى ندرس من خالل البحث كهم القيم الجمالية والتشكيلية لوعالن المجسم وتشمل على:

 تجاه الرؤية.اإلعالن وكذلك كهميته دى تحديد ا إنشاب  ك   الخط وجمالياته دى 
  ن  الفرام الداخلى والخارجى للعمل المجسم الذى يمإله اإلعالن.

  جر  األلوان سواب كانت عن طريم استخدام الاوب كو تنوف الخامات المستحدإة دى إنشاب اإلعالن.
 من كصوات مإل كعمال الكسندر.  د   الحركة دى اإلعالن المجسم كعنصر مشوم وما ينتج عنها 

  هر  مقاومة اختيار الخامات دى البيئة الساحلية ومقاومتها لعملية التعرية ومقاومة الرطوبة.
   و   المفهوم الفلسفى المجتمعى للبيئات المت)يرة.

   ج   اإلعالن الريفى وما يتجسد ديه من  يم وتقاليد الُعر  السائد.

                                                           

 .المرجع السابم  1 
 .21  ص 144كلكسندرو روشكا: اإلبداف العام والخاص  ترجمة: د/ جسان عبدالحى كبودخر  سلسلة عالم المعردة ر م   2 
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 على المتلقى. المختلفة وآإارها تشكيليًّالخامات   ل   المالمس دى ا
   ط   المفاهيم العامة لوتجان دى إنشاب الشكل كتراكم ججئى كو كلى.

 .  ى   المفاهيم العامة إلنشاب مجسم إالإى األبعاد من الشكل العاوى  الطبيعة  كو الشكل الهندسى
   ك   حجم اإلعالن ونسبته دى الحيج الفراجى.

 ين المجسم:التكو نجاح عناصر 
الخامات المجسرررررررمة هى تلك التى يمكن كن ُتصرررررررام  كى شررررررركل  إلنتا  تكوين مجسرررررررم  دالطين  والشرررررررمع  وخليط الرمل 

وهو   إلنتا  تكوين يشرررررر)ل حجمبا دى درام ا عناصررررررر يمكن كن تشرررررركل إما يدويًّا كو آليًّاهى جميعب  –واألسررررررمنت  والخشررررررن ... إلو 
يختل  عن التكوين المسرررررط  دى كنه لو سرررررقط عليه الاررررروب من اتجاه معين  دسرررررو  تبدو بعأل كججائه ناصرررررعة  واألخرى تكتنفها 

 ودقبا لطبيعة هذا التكوين المجسررم كو ودقبا لطبيعة الارروب السررا ط. Contrastكو تباين  Gradationالظالل  و د يكون بينهما تدر  
 ع فى إحدى الفصائل التالية:وعناصر التكوين المجسم تق

 كو تكون مفرجة كالمواسير.  و د تكون صماب ككتلة من الصخر :Massesالكتل  -1
لَّ  :Planesالمسطححات  -2 إال   سرروى تلك العناصررر البصرررية التى تتميج ببعدين دقط م به كن المسررطحات ال تعنى نظريًّامن الُمسرر 

مك  وهذا السررررررررر   –ا عمليًّ  –كننا لو بحإنا دى طبيعتها  ؛ لذلك يمإل ُبعدبا إالإبا –مهما   ْل  –مك لوجدنا كنه البد كن يكون لها سرررررررررُ
 ا التكوين كو العنصررر البصرررى يعدمك دى تكوين ما  دإن هذسرريادة للطول والعرأل على السرر  كنه لو كانت ال يمكن القول عمليًّا

ا مكمسرررررطحب تارة  ا  دالحائط الر يم دى مبنى  د ُنعدهمجسرررررمب يًّا نصرررررربا بصرررررر ع داعتبار ومظهر جلى  دإنه يع   كما إذا كان للسررررر 
 وذلك ودقبا ألحاسيسنا بُسمكه بالنسبة إلى طوله وعراه.؛  Plasticمجسمبا  وتارة كخرى ُنعده Planeمجرد مسط  

يتميج بُبعد واحد دقط  اال يعدو كن يكون عنصررررربا بصررررريًّ  – من ِوجه ة نظر الفنون الإنائية األبعاد –ن الخط إ :Linesالخحوح  -3
هو طوله  كى مدى امتداده   جير كن الخط دى الفنون التشرررركيلية المجسررررمة  كقطعة من السررررلك الرديع  البد كن يكون له ُ طر 

  هى التى ُتك ي   –ة إلى كحاسريسرنا باإلاراد –وهكذا نرى كن العال اة النسربية بين كتلة هذا السرلك وكتلة ما يجاوره     كو  طاف
 رتنا إليه كعنصر بصرى ذى ُبعد واحد  كو كعنصر بصرى ُمجسم.نظ

وهكذا نرى   محصررروربا بينها Spaceحين تتجمع تخلم دراجبا  –السرررابقة كلها كو بعارررها  ةإن العناصرررر الإالإ :Spaceالفراغ  -4
كنه ال مفر من االعترا  بأن هذا الفرام  د صرررررررار عنصرررررررربا جديدبا من عناصرررررررر كى تكوين ُمجسرررررررم  دالحوائط دى مبنى سرررررررواب 

دى الفنون المعمارية  بل  مهمًّااعتبرناها ُكتالب صررررماب  كو اعتبرناها ُمسررررطحات تحصررررر بينها دراجبا  وهذا الفرام ُيمإل عنصررررربا 
ذلك ألننا لو رجبنا دى بناب مسكن دإن جايتنا األساسية هى إيجاد هذا الفرام  والوسيلة  ؛لنشأة هذا الفنلعله كان الهد  األول 

 هى تجميع المسطحات لتحصر بينها الفرام المنشود.
ا إن لم يتجمع عدد من  –بحكم طبيعته  –إن العنصر المسط  بمفرده  المسطحات و وتها الفراجية: ال يمكن كن يام دراجب

ذلك ألن المسط  المستوى يكون محايدبا  ؛جديد Spatial Activityهذه المسطحات  جير كنه لو تقوس لنشأ عن ذلك نشاط دراجى 
ير عن الداخل دى كحد جانبيه  إذ إنه حدد دراجبا ذا تعبدى خصررررررائصرررررره بمعنى كنه ال داخل كو خار  له  كما إذا تقوس دإنه يصررررررب  

ا عن الخار  بفرام خلفى سرررلبىإيجابيًّ  دمن المؤكد  (S)ولو كن هذا المسرررط   د التوى كحر    ا دى هذا الجانن  كما كنه ُيعبر كيارررب
ِكل  بحيث يصررررررب  عل ذا ادتراررررررنا كن هذا المسررررررط   د شررررررُ ى هيئة نصرررررر  كرة  دإن الفرام كن يجمع بين التعبيرين دى كال طرديه  وا 

وللواررررررررع الذى تتواجد ديه المسررررررررطحات دى المجال الفراجى بالنسرررررررربة للرائى كهمية دى مدى تحديده  يصررررررررير ككإر إيجابية وتحديدبا.
 دنحن إذ ننظر إلى مسط  وهو دى واع مواجه لنا  ندرك ديه طوله وعراه  كما إذا نظرنا إليه من واع ة لألبعاد الفراجية الإالإ
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جانبى دإننا ال ندرك سررررررررروى طوله وعمقه. وهكذا نرى كن إدراكنا للعرأل كو إدراكنا للعمم هو كمر يتو   على سرررررررررؤال آخر هو: ما 
 العال ة النسبية بين واع الرائى وواع العنصر المجسم  وهل هو دى واع مواجه له  كو كدقى كو ركسى كو مائل؟

على األرأل  وليكن هذا المسررررط  مإالب كراررررية ملعن تنس  دهل  ولنفرأل كن هذا المسررررط  كان دى واررررع كدقى مسررررتقر
يمكن القول بأن هذا الملعن ال يعدو كن يكون مسررررررررررررراحة إنائية األبعاد كم كن هناك ُبعدبا إالإبا يجعله تكوينبا مجسرررررررررررررمبا إالإى األبعاد؟ 

ا لو كن هذا  الشك كن الفرام الذى يعلوه يإير إحساسبا بُبعد رجم كن هذا الفرام يمتد إلى ما ال نهاية  ويكون هذا اإلحساس ككإر رسوخب
جدالب كن هذا  –الفرام كان محددبا كما لو كان هذا الملعن دى مكان مسررررررررقو   كو كان محددبا بأسرررررررروار خارجية  كو حتى لو تخيلنا 

حددبا بينه وبين كراية ذات الملعن  د ردع عن األرأل دصار معلقبا دى الهواب  دهو دى هذه الحالة األخيرة يكون  د حصر دراجبا م
 ا محددبا دى الجانن السفلى وسلبيبا دى الجانن العلوى.  ويكون هذا الفرام إيجابيًّ مساحة مماإلة 

  وكراررية التكوين هى Gravityوعناصررر التكوين المجسررم البد كن يكون لها إقل  والإقل البد كن يتأإر بالجاذبية األراررية 
بد كن تتأإر ال –ذبية األراررررررية دى كيانه ومسررررررلكه بحكم تأإير الجا –عناصررررررر المجسررررررمة. واإلنسرررررران الدعامة التى تحمل إقل هذه ال

وذلك ألن  ؛مشررررررررراعره إن ركى تكوينبا ال يتفم مع  وانين الجاذبية األرارررررررررية  دهو مإالب ال يشرررررررررعر بأمن إن ركى إقالب معلقبا دى الهواب
 ا على األرأل كو يكون على األ ل محموالب على دعامة مناسبة لوجنه. وانين الجاذبية األراية تدعو ألن يكون الإقل مرتكجب 

ا واحدبا  د واع  ائمبا على كراية كدقية  دإن تعبيره عن الفرام يكون تعبيربا اعيفبا ذلك ألن جانبين دقط ال ؛ولو كن مسطحب
ا ال تع  يكفالن إإارة كحاسيس الفرام المحدد ا م  ولكن تجداد  وة تعبيرها تدريجيًّ ا عن الفراا  ويًّ بر المسطحات المائلة تعبيرب وكذلك كياب

ا بينها وبين األراية.  كلما مالت إلى المستوى األدقى لتحصر دراجبا صريحب
دفى المسررررررطحات األخيرة يكون     يكون تعبيرها عن الفرام كاررررررع  من تلك المحدبة العلويةوالمسررررررطحات المقعرة العلوية

ا  وليس الفرام المحصور بينها وبين األ ا   هذا دقط  بل كن التكوين الظاهر ديهراية دراجبا موجببا صريحب    د ال يإير إحساسبا مريحب
ذى الو   ؛ وذلك بعكس ما تدركه ديهدالمسررررررط  العلوى يعدو كما لو كان آيالب للسررررررقوط كنتيجة لترخيمه  كى هبوطه من المنتصرررررر   

 ا آمنبا.يبدو ديه المسط  العلوى مستقرًّ 
مس كو تتشرررابك كو تترابط مسرررطحات متعددة كدقية وركسرررية معبا  دهى تكفل إإارة اإلحسررراس بفرام داخلى ارررعي  وحين تتال

 حتى ولو لم يكن التكوين م)لقبا. ومن شأن هذه التكوينات كن تمج  بين الفراجين الداخلى والخارجى بدون دواصل مادية محددة.
 الخحوح وقوتها الفراغية:

 د تكون حدودبا خارجية لكتل كو مسرررطحات كو تكون التحامبا  –دى مجال الحديث عن التكوينات المجسرررمة  –إن الخطوط 
دى التكوين المجسررم  إال كنها ال تتمتع بنشرراط دراجى بنفس مهمًّا بين كتلتين كو مسررطحين  ولئن كانت مإال هذه الخطوط تلعن دوربا 

تتميج بكيان مسرررررررررتقل دى الفرام  كأسرررررررررالك تليفونية كو مواسرررررررررير  .. ومإل هذا النوف األخير من القدر الذى تتمتع به الخطوط التى 
بل هو رباط بين عناصررررررر كخرى مجسررررررمة كمسررررررطحات كو كتل  وحينئذ يمكن كن تبدو  وة   يكون عنصررررررربا وحيدبا  نالخطوط يندر ك

 الخط كعنصر  ادر على كن يحدد دراجبا.
كو المسرررررررطحات التقديرية  Real Planesعما يمكن كن ُنسرررررررميه بالمسرررررررطحات الحقيقية  ويسرررررررو نا هذا األمر إلى الحديث

Virtual Planesدهى  )ل حيجبا دى درام  كما التقديرية. والفرم بينهما هو كن المسطحات الحقيقية تكون مسطحات صماب مادية تش
ا  وحديد البلكونات هو دى الوا ع دحين تشررررررركل  طعة من السرررررررلك على هيئة مسرررررررتطيل دهى  د حددت م  مسرررررررطحات تخيلية سرررررررطحب

ا تقديريبا  والكإير من المقاعد  د ال يعدو كن يكون ظهرها وجوانبها  مجموعة من الخطوط المجسمة ولكنها دى مجموعها تمإل مسطحب
المتجاورة  مجموعة من الخطوط  ولكنها تمإل مسرررررررررررطحات تقديرية  ودى الديكورات الداخلية  د نجد مجموعة من المواسرررررررررررير الرديعة
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وتواررع كفواصررل بين المسرراحات الداخلية  دتعمل كمسررطحات تقديرية ليسررت لها   تربط بين مسررطحين كحدهما علوى وارخر سررفلى 
 حقيقة مادية صماب.

الناحية من سررررررتفادة من شرررررركله رى شرررررريبس و د واررررررع دى حيج دراجى لال  يظهر مجسررررررم إعالنى لمنتج إ1الشرررررركل   ودى
 دى ذلك داللة وااحة على كن المجسمات تقوم بوظيفة إيجابية دى الفرام.و    الجمالية والدعائية

 
 (1شكل )

بين  –دى آن واحد  –عائقبا يحول دون جولة البصررررررررر خاللها  وهى تفصررررررررل وتربط  كونوهذه المسررررررررطحات التقديرية ال ت
من  –ُكسرروة بما يؤديه الججا  الشررفا   – ولذلك صررارت هذه الوسرريلة؛ حجوم دراجية  دهى بذلك تمج  بين الفرام الخارجى والداخلى 

 الوسائل الناجحة التى يلجأ إليها الفنان التشكيلى دى العصر الحديث دى كداب الفنون المجسمة والسيما دى العمارة الحديإة.
ا   ويدل على إسررررررا  دى اسرررررتخدام دهذا كمر ال ُيسرررررتحن  وليس من المسرررررتسرررررام  كن نرى خطًّا  كو ككإر  ال يؤدى جرارررررب

ال يقوم بأداب وظيفى  كأن يفصررل بين مسرراحتين كو كتلتين . ويجن  كن يرتبك ذهنيبا حين يجد كن خطًّا ن الرائى البدلعناصررر  بل إا
ا كال نخلط بين خطوط ا وظيفيررًّ مع كخرى تمإررل ججببا ال يتججك من طبيعررة خررامررة معينررة جعلررت لوظيفررة جخرديررة  ال تؤدى جراررررررررررررررررب

Decorative ججببا من التكوين العاررررررررروى أللوال مموجة   دالخطوط التى تمإلCorrugated Sheets  تدخل دى تصرررررررررميم عمل
والخطوط المموجة دى   دنى مجسررم  تصررير ججببا من كيان هذه الخامة وتعبيربا عن ملمسررها  وهنا ال يمكن القول بأنها خطوط دخيلة

 سط  من الرخام تكون ججببا من كيان هذه الخامة وتؤدى وظيفة جخردية.
 التوازن فى األعمال الفنية المجسمة:

والحديث عن التواجن دى الفنون التشررررررررركيلية المجسرررررررررمة يتداعى بنا إلى ما سررررررررربم كن ذكرناه عن كنواف التواجن دى األعمال 
 الفنية الإنائية األبعاد  جير كن التواجن دى نوعى هذه الفنون يختل  دى النقاط التالية:

ما كن يكون "جير سررريمترى"  كما دى   ك   دى األعمال الإنائية األب عاد يكون للتواجن طابع مميج واحد  دهو إما كن يكون "سررريمتريا" وا 
حين النظر إليه من جانن   دإن التواجن  د يكون سرررريمتريًّا –ة حيث يرى العمل الفنى من جوانن متعدد –الفنون المجسررررمة 

رين داإلنسررررررران حين ننظر إليه بالمواجهة يكون ديه تماإل وليس هذا بأمر ج  وجير سررررررريمترى لو نظرنا إليه من جانن آخر
 .Profileسيمترى بين اليمين واليسار  ولكن مظهره يتخذ شكالب جير سيمترى حين النظر إليه من الجانن 

ما كن يكون ركسرررررريًّا Axial Balance ن  كن التواجن المحورى  اد  جير كنه دى دى األعمال الفنية الإنائية األبع إما كن يكون كدقيًّا وا 
 .ةتلك الإالإية األبعاد  نجد محوربا دى كل من األبعاد الإالإ

المرتبطين بخامات العناصر المجسمة عن ذلك اإلحساس المرتبط بالعناصر  Stress جررررررررررررر  يجيد اإلحساس بالإقل الفعلى والا)ط 
الحالة األولى كحاسررررريس صرررررحيحة وليسرررررت  ذلك ألن كحاسررررريس الإقل تكون دى  البصررررررية األخرى دى الفنون الإنائية األبعاد

لذلك يرتبط اإلحسررررررررررررررراس بتواجن التكوين العام بتوادر التواجن بين حجم ونوعية الخامات  ؛إدراكية  دالخامات لها إقل دعلى
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دقاعدة من خامة هشررة ال تصررل  لحمل تمإال من الجرانيت  ألن الدعامة يجن كن   المجسررمة والهد  الوظيفى من وجودها
مناسرررررررررربة للإقل الذى تحمله. و اعدة من الباجلت لنصررررررررررن تذكارى اررررررررررخم يجن كن تحمل دى  متها كتلة  –اديبا م –تكون 

واألعمدة الرخامية السرررررررميكة ال يجوج كن تحمل سرررررررقفبا ر يقبا  كما كن األعمدة الرديعة ال يجوج كن   تتناسرررررررن مع ارررررررخامتها
دالمهندس اإلنشرررائى مإالب  د يتيسرررر له كن يقيم  نشرررائية النظر عن صرررحة الحسرررابات اإلتحمل سرررقفبا سرررميكبا  وذلك بصرررر  

مع  –ا دى ذلك من وجهة نظر الحسرررررابات اإلنشرررررائية  جير كن ر ة هذه األعمدة ة لتحمل إقالب كبيربا  ويكون محقًّ كعمدة ر يق
ا بصررريًّا جيادة إقل ا  ومن هنا يكون على المهندس المعمارى كن يربط ما تحمله لن يإير إحسرراسررب بين عمودين كو ككإر  مريحب

ليترتن على ذلك إإارة كحاسررررريس بصررررررية بقوة الدعامة الحاملة لألإقال العلوية رجم كن   بسرررررند الفرام بينهما بخامة مناسررررربة 
 ذلك  د ال يكون كمربا تحتمه القواعد اإلنشائية.

وذلك لو اعتبرنا الدعامة هى المقدمة واألإقال  ؛بين المقدمات والنتائج اب وخالصررررررررررررررة القول كنه البد كن يكون هناك تناسررررررررررررررق
وبتعبير آخر دإنه يمكن القول بأنه البد كن يتحقم التواجن بين ما يبذل من جهد وبين ال)رأل منه  ولن تتحقم   العلوية هى النتائج

 كحاسيس التواجن لو جاد الجهد عن ال)رأل  كو لو حدث العكس.
ن المجسررررررم الذى يراررررررى كحاسرررررريسررررررنا ال يمكن كن ندركه معجوالب عن تخيل نوعية ولألسرررررربان السررررررابقة نرى كن تواجن التكوي

 الخامات التى تدخل ديه كو منفصالب عن تكنولوچية األداب.
دالحكم بصرررالحية خامة معينة  من الطين كو لخشرررن األبلكاش كو خشرررن األشرررجار السرررميك كو من الخرسرررانة المسرررلحة كو 

بإإارة كحاسررررررررريس التواجن دى هذا التكوين   جسرررررررررم هو كمر يرتبط ارتباطبا ُكليًّاتلة دى تكوين ممن البالسرررررررررتيك كو من الحديد  لتكون ك
 وبتحقيم الترابط بين الفكر اإلنشائى واإلدراك البصرى.

مك جذعها مع ما تحمله  ا من الطبيعة  دالشرررجرة تظل متواجنة حين يتناسرررن سرررُ والشرررك كن هذه األحاسررريس  د انبعإت كيارررب
ا تميل وال يتحقم تواجنها لو جاد إقل إمارها عما تتحمله دعامتها  واإلحساس بالتواجن ال يتحقم لو وجدنا إنسانبا بدينبا من دروف  ولكنه

 تحمله سيقان نحيلة  كو لو كانت السيقان مكتنجة والبدن هجيالب.
له من إقل علوى  بل نشررررررررررعر    نجد تواجنبا بين األطرا  وما تحمJelly Fishخرى  مإل  نديل البحر ودى المخلو ات األ

ا بالتواجن بين  وى النمو الداخلى   مع  وى المؤإرات الخارجية الناشئة عن البيئة المحيطة. Inner forces of growthكياب
 العالقة بين الشكلين الخارجى والداخلى فى الفنون المجسمة:

من شرررأنه كن ُيإير  Spaceونحن دى صررردد البحث دى األعمال الفنية المجسرررمة كاألعمال المعمارية مإالب  نجد كن الفرام 
دنظربا لوجود   تواررع دى االعتبار  وليس هنالك ما يماإلها دى األعمال الفنية المسررطحة الإنائية األبعاد نموارروعات جديدة ينب)ى ك

درام نشرررأ عن تجميع ُكتل كو مسرررطحات دى بناب منجل مإالب  دإن ذلك يقتارررى كن يوارررع اعتبار وتولى كهمية للشررركل الداخلى لهذا 
الفرام وبنفس  در االعتبار الذى نعطيه للشرررررررركل الخارجى المجسررررررررم  بل  د يجيد االهتمام بالشرررررررركل الداخلى عن ذاك الخارجى حين 

 . 2كما دى الشكل   حاجيات محددة يطلبها اإلنسانمة العمل الفنى سدًّا لال)رأل من إ ايكون 

 
 ( يوضح مجسم لمححة مترو دبى على شكل محار.2شكل )
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ا كن يسررررررررتإير هذه  دالمهندس المعمارى ال ُيطالن بإ امة مبنى يحقم كحاسرررررررريس جمالية دى مظهره الخارجى دحسررررررررن  بل البد كياررررررررب
ىب من كجله األحاسرررريس حين يعيش اإلنسرررران دى   دقد 2كما دى الشرررركل الموارررر  ر م   داخله مع كدائه العملى الوظيفى الذى ُكنشررررِ

ا كن يكون  .اسررررررررتفاد من المنتج الوطنى لومارات دى توظيفه على هيئة معمارية لشرررررررركل محطة  طار مترو دبى ومن الواجن كياررررررررب
راجبا ددإنا نتو ع كن نجد ن الخار  إلى مسررررررررررررررجد به  بة كبيرة    دحين ننظر ما عن ذاك الداخلى تعبيربا كمينالشرررررررررررررركل الخارجى ُمعبرب 

لحالة ألنه دى ا؛تدل عليه هذه القبة  والشررررك كننا ُنصرررران بخيبة كمل لو وجدنا المسرررراحة الداخلية مقسررررمة إلى حجرات صرررر)يرة داخليًّا
ربا آخر  نين الخارجى والداخلى  د يتخذ مظهواالرتباط بين كل من التكوي الخارجى مدلول لما هو دى الداخل  األخيرة ال يكون للشكل

د تكورت  دقد تكون للداخل كيان مسررتقل عن الخار . و د كان هذا االتجاه سررائدبا  ديمبا دى المنشرر ت المعمارية  جير كن هذه النظرة 
حيث بن الداخل والخار   تربط بي دى العصرررررر الحديث  إذ نرى دى األعمال الفنية المعمارية الحديإة ُكتالب كو مسرررررطحات كو خطوطبا

كل الم)لم كاد ال ندرك كين تنتهى الحدود الخارجية للتكوين وكين تبدك حدوده الداخلية ... دالفنون المجسررمة  د تطورت من دكرة الشررن
Closed Form  إلى الشررررررركل المفتولOpen Form  يةالذى يربط بين الداخل والخار . وتحقيقبا لهذا االتجاه نرى األعمال المعمار 

الحديإة تميل نحو اسررررررتخدام المسررررررطحات الشررررررفادة الججاجية دى كيان العمل الفنى  دمإل هذه المسررررررطحات ال تحول دون الربط بين 
الكيان الداخلى والخارجى  كو نجد مسررررررررررراحة من خامة ذات ملمس معين اسرررررررررررتخدمت دى إ امة جدار خارجى و د امتدت إلى داخل 

ا للجهور كُ    يم ججب منه دى الخار  وامتد البا ى إلى الداخل. اعة داخلية  كو نجد حواب
ن كن ن دكرة الربط بين الشكلين الداخلى والخارجى للعمل الفنى  د امتدت إلى ما هو كعمم من ذلك  إذ كنه من الواجبل إ

تفيد من مع الخامات التى تسررررررررررتخدم ديه  كو نسرررررررررر اإلعالن المجسررررررررررمبين البيئة الج)رادية الطبيعية التى ُك يم بها  اب يكون هناك ارتباط
بدك التكوين الطبيعى دى البيئرة الطبيعيرة ليمترد إلى العمرل الفنى الصررررررررررررررنراعى  بحيرث  د يتعرذر كن نعر  كين تنتهى الطبيعرة وكين ت

 . 3كما دى شكل   الصناعة الفنية

    
 بتكر.(: نفق وكوبرى قد تم استغاللهما لوضع إعالن ترويجى بشكل م3شكل )

كن هذه األدكار  د اجدهرت دى العصرررررررر الحديث وكإرت دى تفكيرنا  دنجد اسرررررررتحسرررررررانبا متجايدبا للتكوينات الداخلية  و د يبدو
كن نعجل بعاررها  –إذا شررئنا  –التى يتداخل بعاررها دى بعأل  بحيث يمكن  Interlocking Spacesذات المسرراحات المتشررابكة 

عن بعأل بفواصررل صررناعية حينبا إم نربط بينها دى حين آخر  ونسررتحسررن التصررميمات المعمارية التى يمكن كن تأتى بالطبيعة إلى 
اخلى المفتول  ويبدو المسرررركن مإالب كما لو الداخل وتهيئ منفذبا للمعيشررررة دى الخار   دنسررررتمتع بالحرية التى يسررررم  بها التصررررميم الد

كان  د نبت من صررميم الطبيعة ودى كحاررانها. ولئن كانت هذه االتجاهات الفنية  د اسررتقرت دى العصررر الحديث وكصررب  يدين بها 
قامة على مدخل كسرررررررررررررراطين الفنون  إال كنه من المؤكد كن جذور هذه األدكار ممتدة من كجمنة موجلة دى القدم  دالنحت والتماإيل الم
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معبد كبى سررررررررررمبل   بيل نقله من مكانه األصررررررررررلى إلى المقر الجديد بعد إنشرررررررررراب السررررررررررد العالى  تقوم دليالب على عرا ة هذه األدكار  
 . 1 دالمصريون القدامى بنحتهم للتماإيل دى كيان الجبل  د ربطوا بين الطبيعة والعمل الصناعى بحيث ال ندرك الخط الفاصل بينهما

لبيئة لاإلعالن المجسررررررررررم وحداإته من خالل المفاهيم الجمالية القائمة على تنوف الخامات المسررررررررررتخدمة دى التنفيذ والمناسرررررررررربة  جاذبية
 المحيطة.

 المبدأ األخالقى وتنمية الوعى الجمالى من خالل اإلعالن المجسم: 
ن ذلك يسررتوجن كن   دإااررع للوعى والتوجيه إذا كانت الصررنعة كو الفن هو القدرةعلى إحداث نتيجة سرربم تصررورها بواسررطة دعل خ

يكون المنتج مطابقبا وُمعبربا دى ماررررررمونه عن الحكم األخال ى دى الحياة الوا عية وموجهبا لألخالم الفااررررررلة وكال يقوم على الترويج 
مما يهدد المجتمع لفسرررررررررررراد كخال ى دقد يؤدى ذلك إلى مارررررررررررراعفة كمإلة الفسرررررررررررراد ويكون من شررررررررررررأنه تقوية اإليحاب باإلجراب واإلإارة 

 . 2 حرا نباإل
 :راد المجتمععلى بناء الشخصية السوية وتنمية وتهذيب الذوق العام لدى أف اشر لإلعالن المجسم وأثره سلوكيًّاالمردود المب

كذلك و ولما كانت التربية الوجدانية تشررركل عنصرررربا دعاالب دى تنمية الشرررخصرررية المتكاملة دإن لوسرررائل االتصرررال التكنولوجية 
لشخصية اا دى تكوين تربية وجدان الفرد دنيبا وجماليًّ  دى مهم تصال والترويج بما له دورتها كحد وسائل االنات المجسمة بصفاإلعال

يم وذلك من خالل تقد  المتكاملة التى تنمو وتطور إمكانياتها اإليجابية دى نطام المجتمع وهو كحد مسرررررررررررررراعى وكهدا  هذا البحث 
 . 4بالشكل ر م   كما دى األشكال التاليةه النماذ  اإليجابية لوعالن المجسم بجماليات

مع ومنها والقيم هى المبادئ والمقاييس التى نطالن بتحقيقها دهى تو عات سلوكية إيجابية وتفايالت ك رها ججب كبير من المجت
 …الصدم  واألمانة والعطاب

ومن الإقادة التى تسود حياتنا  كما نستمد القيم من الذى نعيش ديه    إننا نبنى  يمنا من خبراتنا وتجاربنا ومن إنتمائنا للمكان 
اماتنا وحاجاتنا وكذلك هتمحيث تعكس كهدادنا وا األسرة واألصد اب ومن المعلمين ووسائل اإلعالم وتستقر هذه القيم دى العقل البطن

 . 3  تصادية وجيرها ديه بما يتامنه من نوال دينية وا جتماعى والإقادى الذى نعيشالنظام اال

                                                           

 .314-310سابم  ص التكوين دى الفنون التشكيلية  مرجع : عبدالفتال رياأل  1 
 .161حسن  األصول الجمالية للفن الحديث  دار الفكر العربى  الكويت  ص  حسن محمد  2 
 .414ص   2005كمين  جالل  عصر الجماهير ال)فيرة دار الشروم   3 
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  (4شكل )
 

ا تقديم النماذ  السلبية لوعالن المجسم كما دى الشكل التالى:  (5شكل ) وكذلك كياب
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 :مداخل الدراسة في العالقة بين سلوك الفرد والحيز العمراني
حتى البدايات األولى من هذا القرن تركج اهتمام علماب النفس على دارسرررررة سرررررلوك الفرد من منظور تقليدى يرتبط بتحليل  

السرررررررمات الفردية والشرررررررخصرررررررية مإل مسرررررررتوى الذكاب كو العمليات السررررررريكولوجية التن تحدث داخل العقل البشررررررررى  مإل التفكير وحل 
رجية المحيطة بهد  التركيج دى ذلك إلى اختبار نمو الفرد دون اعتبار للمؤإرات الخاو د ك  المشرررررركالت  وت)ير المشرررررراعر والميول 

منية  ته المختلقة وذلك نتيجة للمفاهيم السررررائدة دن مجال علم النفس دن تلك الفترة الج الت)يرات الحادإة دن سررررلوكه و درا سررررةعلى درا
ار ة التن يعيش ديهررا األدراد برراعتبررادقررد نظر علمرراب النفس للبيئرر  ,Wicker)"  ومت)يربا "دن تررأإيره على السررررررررررررررلوك هررا عررامال  "إررانويررًّ

وحيث   )Subjective environment (.البيئة المتحيجة -سررررررة معها من منظور األدراد تحت الدرا   كما كنه تم التعامل 1 1979(
ته الخاصرررة ومفهومه الشرررخصرررن عن البيئة التن يدركها   دإن البيئة المؤإرة على سرررلوك اإلنسررران جير إابتة ومت)يره إن لكل درد  درا
ص وبناب على هذه األدكار دإنه  ال يمكن التنبؤ بسررررلوك الفرد من خالل معرده الموا   التن يتواجد ديها كو الخصررررائ  بت)ير األدراد 

 Molar)ألهمية وتركين البيئة  اودن تطور لمجاالت عديدة للعلوم السرررررررررررررريكولوجية تأكدت  البيئية التن تشرررررررررررررركل تلك الموا    
environnmemt) التقليد  الذ  يركن إلى  السلوك الفردى إلى نظرة ككإر كتساعبا   دن التأإير على سلوك اإلنسان من علم النفس

وهو ذلك اإلطار الذى يارررررم جميع المعامالت  (behavioral context)وشرررررموالب   تؤكد اررررررورة  التوجه نحو السررررريام السرررررلوكن 
)transactions( المحيطة بهم   بين األدراد والمكونات االجتماعية والمادية للبيئة)Stokoles, 1981( 2 . 

                                                           

(1) Allan W. Wicker: An introduction to ecological psychology, Brooks/Cole Pub. Co., 1979, p. 228. 

(2) Daniel Stokols: The Psychological Context of Residential Mobility and Well-Being, Journal of 

Social Issues, Vol. 38, NO. 3, pp. 149-171. 
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 (: ظهور الفتات شخصية فى الحرق العامة تتعارض مع قيم المجتمع.6شكل )

و د كدى ذلك التطور دن المفاهيم إلى دت  آدام جديدة  حيث تأكدت العال ة بين السرررررررلوك والمكان الذ  يتواجد ديه اإلنسررررررران؛ مما  
كامل بينهما إلى وجود مجال  و د نما هذا الت)ير دن اتجاهين مهمين كدى الت   كدى إلى حدوث ت)ير دن مجال العلوم السررررررررررررررلوكية

ذان االتجاهان هما :علم وه (Environment behavior research)بين السرررررلوك اإلنسرررررانن والبيئة  سرررررات الخاصرررررة بالعال ةالدرا
ولكرررل منهمرررا كصررررررررررررررولرره  (Environment psychology)وعلم النفس البيئن  (Ecological psychology)يكولوجن النفس األ
يرجع إليه الفارررررررل دن تطوير العديد من النظريات التن سرررررررة العال ة بين السرررررررلوك والبيئة  إال كن األول ومناهجه دن درا المختلفة  

 .    1 تناولت العال ة بين السلوك والبيئة  والتن كإرت دن مجاالت علم النفس البيئن ومجاالت كخرى عديدة منها مجال التصميم البيئى
 لتفسير سلوك الفرد وعالقته بالبيئة:  (*)المدخل األيكولوجى

ن الكائنات بأنها عال ة متبادلة ومتداخلة بيالعال ة بين السررلوك اإلنسررانى وبين البيئة كما تم تفسرريرها من علماب البيولوجى 
دكار وتفسررررر العال ة بين البيئة وسررررلوك اإلنسرررران دى األوالتى تشررررترك دى بيئة واحدة ولها موطن واحد   الحية من نباتات وحيوانات 

 التالية:
  الكائنات الحية ترتبط ببعاها.كن جميع 
 .كن هناك  وى داخلية لونسان  وكذلك  وى خارجية تمإلها البيئة المحيطة به وتؤإر على سلوكه 
 2 كن جميع الكائنات الحية لديها ميل طبيعى للتأ لم مع البيئة .  

خل وتكامل مما يؤدى إلى تدا  وتؤكد تلك المفاهيم بين السررررررررررررررلوك الفردى والنظم االجتماعية والقيم الإقادية والبيئة المادية 
يج الفراجى الدراسات دى مجاالت منها التصميم والعلوم االجتماعية وعلم النفس البيئى والتى يقترل البحث كن يقوم بدورها بدراسة الح

الحيج و العال ة التفاعلية بين اإلعالن المجسررررررررم و  وتعجج إقادة المجتمع.اإلعالنات المجسررررررررمة التى تخدم البيئة لتنسرررررررريم وتفعيل دور 
يررة الفراجى والعمرانى  عال ررة تبررادليررة بين التخطيط العمرانى وتطوره وبين  يم وجمرراليررات اإلعالن المجسررررررررررررررم ومرردى الحلول الجمررال

 المفهوم .والتشكيلية التى يمكن كن يصي)ها هذا 
 

                                                           

جامعة عين شمس  معهد  –الحيج العمرانى وكإره على التوادم النفسى والبيئى  رسالة دكتوراه : كمل عبدالستار عبدالوهان  1 
 . بتصر   45-43الدراسات والبحوث البيئية  ص 

يع بأنها دراسة للعال ة بين الكائنات الحية وجم (Hawley, 1950)عردها  (Ecology)يمكن تعري  كلمة األيكولوجى   * 
 مكونات البيئات التى يعيشون ديها .

(2) Allan W. Wicker:  Op. cit, p. 228. 
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 اإلعالن المجسم فى إعادة صياغة الدور الحقيقى إلعالن )لفاعلية ترويج المنتج(.

 
 (7شكل )

 :مة الخامات للتكوينات ذات الوظيفة اإلعالنيةمدى مالء
لمادة اإن القواعد الجمالية التى يقوم عليها العمل إالإى األبعاد إنما تعتمد على الميتاديجيقى وهو ما يتصرررررررررررررررل بما وراب 

ين بحين نفكر دى تكوين يجمع والفيجيقى الذى يقوم على التكوين الشرررركلى المتصررررل بالصررررورة القائمة على تشرررركيل المادة كو الخامة 
 ئصها  نجد كنه ال مفر من تخيل هذا التكوين خالل االعتبارات التالية:عناصر مجسمة متعددة تختل  خصا

   ك   التعر  على الخامات كو المواد التى تناسن العناصر المجسمة.
  ن  كشكال العناصر المجسمة المطلوبة وحجمها النسبى.

وتبعبا لذلك البد كن تكون الخصررائص    جرررررررررررررررر  خصررائص الخامات كو المواد  إذ البد كن يقوم كل عنصررر بوظيفة معينة دى التكوين
 مناسبة للوظيفة التى نتطلبها من العنصر.

ل   د   كيفية تجميع هذه العناصرررررر والربط بينها  دالرباط بين عنصرررررر وآخر ال يخدم دقط وظائ  ظاهرية  تتعلم بوحدة الشررررركل  ب
 هو ججب من الكيان اإلنشائى دى التكوين المجسم.

 الخامات المطلوبة ومدى تحقيقه ال)رأل منه. Texture هر  ما هية ملمس 
ا  ويبدو لنا مما سرررربم كنه ال مفر لنا من كن نتخيل التكوين المجسررررم خالل النظر إلى نوعية الخامات وشرررركلها وخصررررائصرررره

  د ال يصررل  كخامة لعمل دنى مجسررم تجيد ديه األإقال السررفلية  والخشررن  د ال تتفم خصررائصرره دالصررلصررال كو الطين الرطن مإالَّ 
 ولعله مما يعاون الفنان التشكيلى على  سانة المسلحة ألداب ذاك ال)رألمجسم  دى حين  د نرى صالحية الخر كججب من عمل دنى 

الميكانيكية وهى التى تعر  خرى من خالل خصررررررررائصررررررررها ينظر لها هى األ نتحديد دصرررررررريلة الخامات التى يتطلبها ل)رأل معين ك
 وتتلخص دى ارتى: Stressesباسم  وى االجهاد  علميًّا

 تعنى مدى تحمل كتلة لإقل يعلوها.   وهى خاصيةcompression  ك   القابلية للا)ط كو الكبس 
 .Tension ن  القابلية للشد كو المط كو التوتر 

 .Torsionلتواب  جر  القابلية لال
 . 1   وهى خاصية تعنى مدى استعداد كتلة الخامة ألن تنقطم كو كن تنشمShear  د   القابلية للقص كو الجج 

                                                           

 . بتصر   321-320التكوين دى الفنون التشكيلية  مرجع سابم  ص : عبدالفتال رياأل  1 
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 (8شكل )

السرررررررررررررررابقة  وهكذا يبدو كن تحديد  Stressesوالخامات تختل  دى  درتها على مقاومة كل نوف من كنواف  وى اإلجهاد 
الوظيفة التى يقوم بها العنصرر دى التكوين المجسرم تتو   على الخصرائص المطلوبة دى الخامة  وحجمها وشركلها ... ولذلك يكون 

صرررررررميم التعاون بين كل من المهندس اإلنشرررررررائى والمعمارى معبا  دى بناب منجل مإالب  كمربا ال مفر منه  إذ يسرررررررتحيل الفصرررررررل بين الت
 اإلنشائى والتصميم الفنى المعمارى.

مناسررررررررربة لعمله ليسرررررررررت كمربا و د جادت الطبيعة على الفنان بخامات ال حصرررررررررر لها  جير كن حريته دى اختيار الخامات ال
ئصرررررررها مكانياتها وخصررررررراو لودراك العقلى والخبرة الفنية  دلكل من هذه الخامات إمصررررررراددة"  بل كن الحكم هنا هلتحكمه "ا عشررررررروائيًّا

 المميجة لها  ولذلك يكون واجن الفنان كن يقرر: هل تتناسن هذه الخامة مع التعبير الذى يهد  إليه؟
دالخامات التى تسررررررررررررتخدم ل)رأل معين   د يتعذر كن يسررررررررررررتعاأل عنها بخامة كخرى ما لم يكن ذلك لتعبير آخر كو إلإارة 

خدم الخشن لألراية كو لتجليد حائط  د يرمى إلى إإارة كحاسيس كحاسيس جديدة  دمهندس الديكور كو المهندس المعمارى حين يست
بد ب المنجل  ولو كنه اسرررررتعاأل عن خامة الخشرررررن بالرخام كو الموجايكو كو القيشرررررانى رإار كحاسررررريس وتعبيربا مختلفبا  بل  د تؤدى 

  بل من المؤكد Mahogany woodإلى كحاسرررريس تختل  عما تؤديه خامة خشررررن الماهوجانى  Oak woodخامة خشررررن األرو 
كن تختل  األحاسرررريس التى تإيرها خامة معينة ديما إذا اختل  كسررررلون معالجتها  دالخشررررن حين يطلى بالبالسررررتيك الشررررفا  يختل  

 تعبيره عما إذا طلى بالجماالكا ويختل  عما إذا كان مطليبا بالجيت.
وكذلك يجن كن يوجه الفنان إلى نفسرررررره سررررررؤاالب آخر هو: هل تسررررررم   دراته الفنية  التكنولوچية  بأن يسررررررتخدم هذه الخامة 

ا لتكون كداته دى التعبير؟ ذلك ألن كسرلون التعبير يلعن دوربا  دى العمل الفنى  دالكيفية التى يارع بها الفنان كلوانه الجيتية على مهمًّ
عمله عن جيره  دقد يتعمد كن يجعل آإار شعر الفرشاة وااحة على اللوحة ليخلم ملمسبا خشنبا  وتكون كل  اللوحة كسلون يتميج به

لمسررررررة من درشرررررراة الرسررررررم مميجة عما يجاورها حدودبا ولونبا  كو  د يهد  إلى عكس ذلك ليكون للوحته ملمس ناعم تتدر  ديه األلوان 
 دون تحديد واا  بين المساحات.

يسوى بها المإال الصلصال دى تمإاله كو يحرك بها األجميل على الحجر هى من الخصائص المميجة لذاتية والطريقة التى 
الفنان  وهى كداته دى التعبير بالخامة التى اختارها  وخالصررررررررررررررة القول كنه ما لم يكن الفنان  ادربا على السرررررررررررررريطرة على الخامة التى 

 نه دى ذلك شأن من يكتن شعربا بل)ة ال يتقنها.يستخدمها والتعبير بها بقدرة تكنيكية  دإن شأ
هو من الخصرررائص الكامنة دى الخامة والتى تميجها عن جيرها كما سررربم كن علمنا  دلكل من الججا   Textureوالملمس 

ا يختل  عن ارخر  بل إكو النسرررريج كو الحجر كو الخشررررن كو المعدن كو ا ملمس ن الخامة الواحدة  د يختل  ملمسررررها  دلورم ملمسررررب
 الخشن المطلى بالجيت يختل  عن ملمسه لو طلى بالبالستيك.
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وحين يختل  الملمس بين كتلتين كو مسررررررررراحتين متجاورتين  يجن كن يدعم هذا االختال  بتنويع دى مدى خشرررررررررونتهما كو 
 للتباين بين الخامتين. نعومتهما كو لونهما كو اتجاهاتهما كو مستوياتهما  ومجمل القول كنه يجن كن يكون هذا التنويع تأكيدبا

دة دإ امة التواجن بين الوحيعمل على كن يفقد التكوين وحدته   هذا مع وجون مالحظة كن اإلسرررررررررررررا  دى كوجه التنويع  د 
 اإلعالن المجسم.والتنويع هو من كهم عناصر نجال التكوين دى 

ا على مة والالقيمة وداللة ذلك اجتماعيًّ بين القيبعض النماذج اإلعالنية المجسططططططططمة والتى يمكن أن ينحبق عليها محاور البحث 
 :المتلقى
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