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 تطور الخداع البصري لمواكبة التطور العالمً

Evolution of Optical Illusion To keep up with Global Development 

 د/غادة محمود إبراهٌم عوف

 - بكلٌة التصامٌم جامعة األمٌرة نورة بالرٌاض - بقسم التصمٌم الجرافٌكى والوسائط الرقمٌةأستاذ مساعد ) دكتوراة( 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 :ملخص البحث

الفنٌة الحدٌثة التى كانت متأثرة بالتقدم والتطور الحادث فً هذا العصر كرد فعل على تفاعل  اإلتجاهاتانطلقت العدٌد من 

وتعتمد هذه  ،أو ما ٌسمى بالفن البصري  من هذه اإلتجاهات فن األوب أرتو ، الفنان مع عصره معبرا عن أهم قضاٌاه

ٌة وعلى الرؤ، الطرٌقة الفنٌة على التأثٌر بتشكٌالت فً دراسة الخطوط والتدرج فً األلوان والمساحات الهندسٌة 

الحدٌثة التى ظهرت " مدرسة ومن تلك المدارس الفنٌة ،توحً للعٌن بتشكٌالت معٌنة  بإحداث صدمات سرٌعة ،البصرٌة 

والتى تهدؾ إلى ابتداع تصمٌمات لها تأثٌرات بصرٌة خادعة  الخداع البصري" والتى تعد امتداداً للتجرٌدٌة الهندسٌة ،

اللوحة  حوإبداع لوحات تشكٌلٌة توحً بالقٌم الجمالٌة المتمثلة فى الحركة والسكون والعمق والبروز بالرؼم من تسطٌ

له ، واستفاد فنانوه من المعطٌات العلمٌة وقدناً تجرٌدٌاً هندسٌاً ٌربط بٌن النظرٌات العلمٌة والفن الحدٌث، ٌعد ف، ونٌةالف

 لى الهدؾ .إمجاالت عدٌدة تظهر االبداع والبحث عن أنسب الحلول التى ٌمكن اتباعها للوصول 

ونتابج نظرٌة الجشتالت مما أدى إلى إنعكاس وعلم البصرٌات  kinematics علم الحركةاهتموا بفنانً هذا اإلتجاه 

ظهر العدٌد من الفنانٌن الرواد لهذا اإلتجاه مثل فٌكتور ولكثٌر من مجاالت الفنون مفاهٌم هذا اإلتجاه على ا

 هؤالء الفنانٌن البصرٌٌن وؼٌرهم ،  Bridget Louise Riley و لوٌز راٌلً، Victor Vasarelyفازارٌلى

optical artists  ًوتظهر صورة مستمرة فً مدركاتنا الٌومٌهمختلفه من الظواهر المربٌه التً تحدث ب إستخدموا أنواعا

المهمله واضحه أمامنا بشكل ساطع فٌما قدموه من لوحات مرسومه وأعمال فنٌه متحركه براعتهم فى جعل هذه الظواهر 

ظهر هذا الفن كظاهرة صحفٌة عندما أطلق علٌه أحد الصحفٌٌن ، وبحٌث ٌوحى الشكل العام بالحركه مع انه ساكن

 ( أو الفن البصري  Op Art“) أرت  -أُوب“وهو  صار شابعاً  األمرٌكان تعبٌراً 

  (Optical Art  بعد أن قام بعض من الفنانٌن بإقامة معرض تحت عنوان )“أصبح فن الخداع  و” العٌون المستجٌبة

 .الحد االتجاهات الفنٌة الحدٌثة البصري ممثالً 

هو المؤسس االول لهذه المدرسه ( 2008سماهر بنت عبد الرحمن ،) Victor Vasarelyوٌعتبر الفنان فٌكتور فازارٌلى

و أoptical art illusion فنٌه تدخل ضمن مصطلح  فهو اول من قدم اعماالً  optical art )مدرسه الخداع البصرى( 

 الخداع البصرى.

 أهمٌة البحث:

ألثر البالػ لٌهتم البحث بدراسة جمالٌة فن الخداع البصري كما ٌهتم بعرض بعض انواع الخداع البصري وتطورهنظراً 

ثري عقول الشباب بالكثٌر من الحٌل والطرق المؤدٌة لإلمتاع البصري ٌاإلبهار المربً عند الشباب فقد  الذي ٌحققه من

والتركٌز على مما مهد لهم الطرٌق الستحداث رؤى فنٌه إبداعٌة من مصادر بسٌطة باستخدام صور ثابتة تبدو متحركة

 االهمٌة الحقٌقٌة للوسٌط البصري) الكامن فى فن األنامورفٌك(.

 :أهداف البحث 

 ٌهدف البحث إلى التعرف على :

 أنواع الخداع البصري.التعرؾ علٌالتعرؾ علً مراحل تطور فن الخداع البصري و -

 لمواكبة التطور العالمً. من األعمال الحدٌثة والكشؾ عن جمالٌتهاعرض العدٌد  -

http://arthistory.about.com/cs/namesvv/p/vasarely.htm
http://arthistory.about.com/cs/namesvv/p/vasarely.htm
http://arthistory.about.com/cs/namesvv/p/vasarely.htm
http://arthistory.about.com/cs/namesvv/p/vasarely.htm
http://arthistory.about.com/cs/namesvv/p/vasarely.htm
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 مصطلحات البحث : 

مفهموم ،   Optical Art، فمن الخمداع البصمري Anamorphoses، فمن االنامورفسمٌس  kinematicsعلمم الحركمه 

 Victorفٌكتمور دى فمازارٌلً ، Op Art ، فمن األوب ررت  Concept of visual perception اإلدراك البصري

Vasarely ، ًبرٌدجٌت راٌلBridget Riley. 

 :مشكلة البحث 

أحد المظاهر اإلبداعٌة التً تؤكد على  فهو معرفه تطور فن الخداع البصري واستخدامة لمواكبة العصرالسعى وراء 

اضٌة لعلم المنظور وعلم الضوء انصهار الفن والعلم لتحقٌق رؤى تشكٌلٌة تتمٌز باإلبهار البصري وفق إحداثٌات رٌ

 .optical artلقٌم الجمالٌة الكامنة فى فن الخداع البصري إلظهار ا

 

  :منهج البحث 

 .منهج وصفً تحلٌلى 

Background Search: 

Many set off  modern Art direction which was influenced by progress and development in this 

era as a reaction to the artist interacted with his age to express the most important issues, One 

of these direction is Op Art or so-called Optical Illusion and this technique depends on the 

effect of formulations in the study of lines and gradation in colors Engineering spaces, on 

visual vision,It is one of those modern art schools that have emerged "School of Optical 

Illusion " Which is an extension of engineering abstraction, which aims to create designs that 

have deceptive visual effects and the creation of plastic paintings, suggest the aesthetic values 

of movement, silence, depth and prominence despite the flattening of the art painting. The art 

of visual deception is an abstract, geometrical art that connects scientific theories with modern 

art. It has many fields that show creativity and the search for the most suitable solutions that 

can be followed to reach the goal and used by many artists to keep abreast of the global 

development. 

Keywords: 

Kinematics, Anamorphoses , Optical Art,  Concept of visual perception,  Op Art, Victor 

Vasarely , Bridget Riley. 

Research goals: 

The research aims to: 

1 - Detection of the stages of the development of the art of Optical Illusion. 

2 - knowledge of many types of Optical Illusion. 

3 - Discover the aesthetic art of Optical Illusion to keep pace with global development. 

Research importance: 

The importance of research is to identify the art of optical illusion and its modern Directions 

methods and styles of diverse artists and to show it in forms that enrich the field of arts and 

creativity in order to keep abreast of the global development. 

Research Methodology: 

The research follows the descriptive analytical method. 
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Results: 

1- Employment of sports sciences in the plastic arts gives a new creative vision creative 

work to attract attention to taste the acquisition of his interest is long. 

2- Designers adopted multiple techniques to emphasize the concepts of art of Optical 

Illusion in their paintings and these techniques were divided into manual techniques such 

as (anamorphic) and technology technologies. 

Discussion of results: 

Optical Illusion is a process through which the visual and cognitive system of man is 

influenced by the illusion of things that seem unreal. Some artists in the 20th century adopted 

their designs on the various linear groups in a single formulation. The designs were based on 

symmetry, on the radiation system or on the system Snail, or ring in the sense of creating a 

pulse in the vision that earns artistic work high aesthetic values. 

 :اإلطار النظري للبحث 

 : Optical Art فن الخداع البصري -

من االتجاهات الفنٌة الحدٌثة، التى ظهرت فى بداٌة الخمسٌنات من القرن  Optical artٌعتبر فن الخداع البصري 

العشرٌننتٌجة التطور العلمى والتكنولوجى ، وانتشار وسابل الدعاٌة والنشر والتلفاز، ولقد استثمر فنانى هذا االتجاه علم 

مما أدى إلى انعكاس مفاهٌم  ة،خلق انطباع حركى على سطح الصورالحركة وعلم البصرٌات ونتابج نظرٌة الجشطالت ،ل

ٌقوم هذا الفن على الخداع البصري الذي تتعرض له حاسة البصر ، وٌشٌر و، جاه على الكثٌر من مجاالت الفنونذلك االت

عادة إلى توهم ٌتعلق بالصالت المكانٌة والعالقات واألبعاد والمسافات والتى تبدو فٌه األشٌاء على ؼٌر حقٌقتها أمام 

( حٌث ZoΪ Kapoula,2015فن الخداع البصري هو نوع من الفن التجرٌدي )، و( 112، اسعد :ص وق) رزالناظر

حكام التنظٌم الهندسً إ، حٌث ٌتم خداع البصر نتٌجة  Geometrical Abstractionٌعد امتداداً للتجرٌدٌة الهندسٌة 

على المنظور الحسً حٌنما تصؽر بعض االشكال الهندسٌة فى تدرج بٌنما ؼٌرها المقابل  هالذي ٌعتمد فى بعض جوانب

م ( او العمق او اإلثنٌن 2011حساس عام بالحركة )مروةعبدالفتاححسن، إٌنظم بالعكس وٌتولد نتٌجة هذا التنظٌم 

 .م (2013،توحٌدهالطنطاويمعاً)

  اإلٌهام البصري Visual Illusion: 

إن إهتمام الخداع البصري بعلمى الحركة والبصرٌات هو األساس البنابً لكافة لوحات هذا اإلتجاه من الفن الحدٌث ، 

فلوحات كافة الفنانٌن دابماً ماتبحث عن األثر الذي ٌحدث عملٌة اإلٌهام البصري للمشاهد وكذلك األثر الحركً ، فكانت 

ٌته ؤ( ، وذلك لشدة األثر الحادث لدى المشاهد من ر 1األسود ) شكل البداٌة من خالل استخدام اللونٌن األبٌض و

لمساحات متقابلة أو متداخلة تجعله ٌشعر باإلٌهام البصري ، بعد ذلك تطورت هذه المحاوالت إلى استخدام األلوان الباردة 

متقدمة ، فحركة العناصر ٌدركها  والساخنة ، فاأللوان الباردة تظهر وكأنها متراجعة بٌنما تظهر األلوان الساخنة وكأنها

المشاهد عن طرٌق حاسة البصر وذلك ناتج عن تذبذب الرؤٌة عن طرٌق خلخلة النظام الثابت بإحداث الحركة اإلٌهامٌة 

وذلك من خالل التقارب والتباعد بٌن المسافات والتباٌن اللونى وتكرار األشكال والخطوط واأللوان ، وكذلك االختالؾ فى 

( ، ثم اتسع نطاق هذه المحاوالت البصرٌة ، بحٌث أدى تراكم 2واء بالزٌادة أو النقصان أو اإلثنٌن معا ) شكل األحجام س

التموج ، وتوهج كالبناء الهندسً وتجاور الخطوط وتوزٌع األلوان المسطحة والمتفاوتة األعماق إلى ظواهر متنوعة 

( ،  3، وماٌنتج عن تقابلها من تباٌنات متزامنة ومتتالٌة ) شكل  األلوان ، وانتشارها ، وتداخلها ، وتقلصها وامتدادها
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ونتٌجة للمزج البصري واللبس الشامل والتقلب الدابم للعناصر التشكٌلٌة ٌحصل تهٌج للشبكٌة وتشنجها بحٌث ٌتحول معها 

اإلدراك بل أٌضا ٌعتمد  د إلى شرٌك فى اللوحة ، وفن الخداع البصري ال ٌعتمد على حاسة اإلبصار فقط فى عملٌةهالمشا

على المخ البشري فى تسجٌل وتصوٌر العناصر التشكٌلٌة فهناك العدٌد من العملٌات التى ٌقوم بها المخ البشري بعد 

تسجٌل العناصر علً شبكٌة العٌن ، فقد ٌؤدى المخ إلى إدراك العناصر التشكٌلٌة بوضعٌة معٌنة فتؤدى إلى مدلول ما ثم 

وبمدلول مؽاٌر على الرؼم من أن تلك العناصر هى نفسها لم تتؽٌر وٌرجع ذلك على تؽٌر زاوٌة ندركها بوضعٌة أخري 

 .(2016)ٌاسر احمد حسن عمار ،  الرؤي

   

(1شكل) (2شكل )  (3شكل)   

  علم الحركهkinematics : 

للكتمل أو القموى التمً تسمبب هو أحد فروع علم المٌكانٌك الذي ٌصمؾ مفهموم الحركمة الفٌزٌمابً لألجسمام بمدون أى إعتبمار 

 .الحركة

 : الحركة فى الفن 

ٌنطوى على تؽٌٌر ، لذلك ٌقابله رد فعل   (Action)هى أقوى مثٌرات االنتباه فى المجال البصري ، وهى فعل 

(Reaction) (وهى تعنى تقارباً 298-297لٌس من الالزم أن ٌكون هو اآلخر على هٌبة حركة ملموسة ) رٌاض:ص

 (.7أو تباعداً باتجاه مقرر وكأنها مندفعة نحو ذلك االتجاه لتوهم بالتحرٌك)الربٌعى : ص

 

  فن االنامورفسٌسAnamorphoses: 

فهوم الرٌاضى للنسب التشكٌلٌة وتحوٌلها الى تكوٌن ؼٌمر هو إعادة صٌاؼة التكوٌن التشكٌلى برؤٌة منظورٌة من خالل الم

وخاماتمه  همنتظم فى الخطوط واالتجاهات وٌمكن رؤٌتها رؤٌة واقعٌة ممن خمالل إنعكاسمها علمى السمطح المصمقول وأشمكال

 المختلفة أو رؤٌتها من زاوٌة معٌنة على بعد معٌن.

كل البعد عن العالم المنطقى ، فهى تمثل  هبعٌد   Imaginativeفن األنامورفٌك ) فن الالمعقولٌة( ٌرسم لوحات تخٌلٌة و

 .المعقول الٌمكن أداؤه إال على الورق   Perspectiveمنظوراً 

ٌعتبر فن األنامورفٌك ضرب من اإلبداع كاإلختراعات واالكتشافات العلمٌة واالبتكارات األدبٌة والتجدٌد األصٌل فى 

اإلبداع فى فن األنامورفٌك نشاط إنسانى ٌتسم بالوعً ، فى مجال معٌن نحو هدؾ السلوك والعالقات اإلنسانٌة ، حٌث 

معٌن ، ٌتم تجاوزه إلى اهداؾ أكثر عمقاً وأصالة وفابدة ، وٌعتبر األنامورفٌك من الفنون الممٌزة ومن النشاطات اإلنسانٌة 

رٌؾ، ٌناسب عملٌة التكٌؾ مع البٌبة ، حٌث أنه ٌمتزج فٌه العلم بالفن ، وٌترتب على ذلك انتاج جدٌد وأصٌل وط

 .والمجتمع والثقافة 
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إلبداع إرادى عمٌق ، تم التفكٌر فٌه بعمق شدٌد ،  فى كونه نتاجاً  متفرداً  عند رؤٌة فن األنامورفٌك ككل ٌري أنه عمالً  

هر ، فان الفراغ ، وعلى الرؼم من أن المسطحات والخطوط المتداخلة تبدو فى ؼٌر نظام ظا لعملٌاتحسابمتعددةوخضعت 

المحدود الذي اجتمع فٌه النظام المحكم المحسوب بها ٌمنع المبالؽة ، والمنطق ٌحكم الفوضً ، والذكاء فى التصمٌم ٌوجه 

مكن ان نعطى شكالً كالسٌكٌاً لعمل ٌتجاوز حدود الكالسٌكٌة من خالل المبالؽة فى ٌفى تفاصٌلها العاطفة واالنفعال ، ف

 وأشكالها.التعبٌر عن العاطفة 

 :األسس والقوانٌن التى ٌقوم علٌها فن الخداع البصري 

الشكل ( ٌتم اختٌارها بدقة شدٌدة وإحكام توزٌعها  –الخط  –العناصر المستخدمة فى فن الخداع البصري ) اللون  

 (.م2008، أمٌرة قدري ٌسداخل إطار العمل الفنى لتحقٌق أعلى تأثٌر بالخداع)

اإلٌهامٌة والعمق الفراؼى رؼم ثبات العناصر المستخدمة ، وذلك عن طرٌق بعض الخدع  تاالحرك ىالتأكٌد على إحد 

 ( م2010حسانٌن ، الحسٌة فى إدراك االشكال والعناصر المستخدمة ) دالٌا

، ؼـادة شـاكر( ، واستخدام األلوان المتباٌنة )م2000،محمد شمسالتضاد الكامل بٌن اللونٌن األبٌض واألسود ) 

 .(م2000، محمد شمسلتحقٌق أقصً حد من التأثٌرات البصرٌة)( م2014

 تكرار العناصر واأللوان فى تنظٌمات بسٌطة ومركب إلٌجاد نوع من اإلٌقاع الحركً. 

 

 :فلسفة فن الخداع البصري 

ؽة مع إن العمل الفنً هو فعل إبداعً ، ٌتحدث بلؽة تحمل مفردات عدٌدة لهواجس الذات اإلنسانٌة ، حٌث تمتزج هذه الل

األفكار والمعتقدات والمعلومات اإلنسانٌة ، التى تشكل بمجملها خبرات متراكمة تساعدنا على الفهم العمٌق لمفردات العمل 

الفنً وأبعاده ، بكل ماٌحمل من أفكار ورراء ومعانً ومفاهٌم للتعبٌر عن مدركات الحٌاه ، لذا فقد عمدت كافة المدارس 

طرح انتاجها الفنى عبر معالجات جمالٌة وبنابٌة ، ترتبط بدراسة وتحلٌل الظواهر البصرٌة  الفنٌة فى القرن العشرٌن إلى

من خالل أطروحات متنوعة تعكس ماٌنطوي علٌه إحساس الفنان من خالل رصده لظاهرة قرر إعادة صٌاؼتها بشكل 

كل فن الخداع البصري إنفتاحا جدٌداً جوهرى ٌعتمد فى األساس على مرجعٌة التٌار الفنً الذي ٌنتمى إلٌه الفنان، وقد ش

 على ساحة فنون مابعد الحداثة بتجسٌده العالقات البنابٌة التى تتناؼم مع واقع البحث الجمالً.

إن ماٌولده فن الخداع البصري فى لوحات فنانٌه من بناء تكوٌنى مدعم باللون والخط والشكل ، ٌستثمر تلك المشاعر التى 

المشاهد البصرٌة فى الوصول بالعمل الفنً لمستوى أكثر فاعلٌة ، فقد أصبح هناك نوع من جاءت كنتٌجة إلمكانٌات 

مبنى على التباٌن اللونى مع اإلٌهام بوجود الحركة تارة وتحرك العٌن مابٌن الكتلة والفراغ تارة   Interactiveل عافالت

ة لظاهرة التكرار فى العمل الفنً لدي الفنان أخري ، فكان هذا الفن مستمد قوته من فلسفة الرؤٌة الجمالٌة الشامل

 (.م2016ٌاسر عمار،المسلم)

 :أنواع الخدع البصرٌة  إجراءات البحث:

وفقا لمبادئ تنظٌمٌة دقٌقة كاالنتشار الهندسً  ”األوب ررت”  فً وتتنوع األشكال المحدثة والتراكٌب المبدعة عقلٌاً 

هناك أنواع عدٌدة من الخدع  عنصري السالب والموجب وتوازن الكتل ,ودٌنامكٌة العناصر الزخرفٌة وسعة  المتوازن

 .البصرٌةتتعدد بتعدد التقنٌة التً نستعملها للتحقٌق الخدعة 
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  وٌتم االعتماد فً تحرٌك هذه المبادئ داخل رقعة منظمة على االتى:

 . ٌةالبعد عن الرمزٌات واألشكال ذات الطبٌعة العضوو توظٌؾ أشكال تجرٌدٌة هندسٌة  .1

 . اتزان الفراؼات والمملوءاتو نهج أسالٌب المعاودة والتكرار وفق نسق هندسً دقٌقة  .2

 . خلق التأثٌرات المربٌة المحتدمة والبراقة التً تنشأ نتٌجة تفاعل المشاعر مع العمل الفنً  .3

 .خلق حركات إٌهامٌة تصعب الفصل بٌن الموضوع والخلفٌة  .4

 . تموجات –تراكبات دٌنامكٌة  :األلوان واألشكال داخل إٌقاعات متحركةاستعمال مفهوم التضاد بٌن   .5

 :هاأنواع منللتحقٌق  المستعملةتعدد بتعدد التقنٌة التى ت الخدع البصرٌةع أنوا من

  :خدع متعلقة باأللوان -1

نمرى لمون أو عمدة إّن العٌن البشرٌة ترى األلوان بشكل متؽٌر على حسب المحٌط، حٌث أنه عند الرؤٌة إلى موضمع معمٌن 

 ثالثة أمثلة عن الخدع المتعلقة باأللوان : ٌوجد، ألوان ولكن لٌست هذه هً الحقٌقة

   “ Illusion of Pacman invented by “Jeremy Hintonالمثال األول : خدعة باكمان ..

   

 ( مربع االلوان المتباٌنة5شكل ) Pacman( خدعة باكمان4شكل )

” Scintillating Grid ” 

( لوحة مكونة من االلوان 6شكل )

 بمركزها نقطة سوداء

فً نفس إتجاه عقارب الساعة لوجدناها كرة وردٌة اللون، لكن لو حدقنا فً أحدى  تكونلو إتبعنا الحركة الدابرٌة للكرة 

  .الكرات الوردٌة الساكنة لشاهدنا بعد ثانٌتٌن كّرة خضراء تدور بدل الكرة الوردٌة

ن ثوانً فسنرى أّن كل الكرات الوردٌة قد إختفت ع 5إلى  4فً مركز الدابرة ) فً العالمة +( و ننتظر  واذا ركزنا

  .أنظارنا و ما تبقى إالّ الكرة الخضراء
 

 المثال الثانً: مربع االلوان المتباٌنة ” Scintillating Grid ” : 

هذه النقاط السوداء تؽدوا بٌضاء مباشرة بعدما  أن نحصً عدد النقاط السوداء فً هذا المربع ، ألننا سنرى أنّ  من الصعب

 .أن ننقل بصرنا إلى نقطة أخرى فً المربع، و هكذا دوالٌك فلهذا ٌستحٌل علٌنا تعدادها

ذلك بتؽطٌة أحد و التفسٌر العلمً فً ذلك أّن هذه النقاط السوداء ال وجود لها أساسا داخل المربع! وٌمكن التأكد من صحة 

كما ٌمكن تفسٌر ذلك بإعتبار أّن العٌن البشرٌة عاجزة عن التنقل بٌن لونٌن متعاكسٌن بسبب التباٌن .االشرطه السوداء بالٌد

 (محمد ترٌاقى)  (.5شكل)الشدٌد بٌنهما. فلقد ُخدعت أبصارنا من جّراء هذا التباٌن و شاهدنا ما ال ٌوجد أساساً 

 :”روجر بانروز“خدعة خدع متعلقة بالهندسة  -2

 (7)شكل )penrosetringleمثلث بانروز

المذي رسمم همذا  "ٌدعى هذا الشكل بمثلث "بانروز" نسبة إلى عالم الرٌاضٌات "روجر بانروز

الشكل .إّن هذا الشكل الهندسً ال ٌمكن تحقٌقه إالّ عن طرٌق الرسم على الورقببعدٌن هندسٌن 

 بثالثة ابعاد، فهو شكل منأشكال الخدع الهندسٌة.إثنٌن و ٌستحٌل تجسٌده فً الواقع 
 

 

روجر بانروز“خدعة  ” 
(7شكل)  

http://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A-.-%D8%AB%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83-222.jpg
http://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A-.-%D8%AB%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83-222.jpg
http://www.thaqafnafsak.com/wp-content/uploads/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A-.-%D8%AB%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83-222.jpg
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 خدع متعلقة بتحرٌك الصور: -3

 Rotating Circlesالصورة المتحركة 

لو قمنا بالتحدٌق فً مركزالشكل التالً ثمم قمنما بتحرٌمك رؤوسمنا إلمى األممام ثمم إلمى الخلمؾ ممّرات 

عدٌدةلشاهدنا أن الحلقتٌن تدوران الواحدة بعكس إتجاه األخمرى، ؼٌمر أن األممر لٌسمكذلك فمالحلقتٌن 

محممدقٌن فممً  و ال تممدوران بممأّي إتجمماه، و ٌمكنمما التأكممد مممن هممذابأن نعٌممد التجربممة كاملممة، سمماكنتٌن 

محمد ترٌاقى : مقالمه "إعجماز االٌمات القرانٌمه فمى )الدابرتٌن دون المركز فسنرى أنهما فٌسكون تام

 .(8)شكل )هذه الصورة قد تبدو متحركه مع انها ثابته(دحض الخدع البصرٌٌه"

 .Illusion of Müller-Lyerخدع متعلقة باألحجام و القٌاسات خدعة "مٌالر لٌار"  -4

( 9فى الشكل التالً نرى أّن الخط الذي ٌشّكل الرسم المذي علمى ٌسارنا)الشمكل 

(، ؼٌمر أّن 10أطول من الخط الذي ٌشكل الرسم الذي من جهة الٌمٌن ) الشكل 

الحقٌقممة عكممس ذلممك فممالخطٌن متسمماوٌنتماما و ٌمكننمما التحقممق مممن ذلممك بعملٌممة 

القٌاس. إّن األسهم التً تحّد طرفً القطعتٌن المستقٌمتٌن توحً ألعٌننما أّن أحمد 

 القطعتٌن أطول من األخرى، و هو تحلٌل خاطا للدماغ ناتج عن الخداع البصري. 

 عدٌمدة فنٌمة ألسمالٌب وتطموراً  امتمداداً  ٌعتبمر أنمه لبم فقمط، جرٌمديالت االتجماه علمى البصمري الخمداع فمن تقتصراسمتفادة ولم

 ٌمثمل العشمرٌن كأسملوب القمرن فمً الفنٌمة االتجاهمات داخل رفٌعة مكانة ذو فناً  منه جعلت مختلفة زمنٌة فً فترات ظهرت

تمممد علممى الخممداع حٌممث ٌع Anamorphosesوطابعممه مثممل فممن تشمموٌه المنظممور البصممرى االنامورفسممٌس العصممر سمممة

البصرى من خالل رؤٌه صورة مربٌه واضحه من مصدر مشوه باستخدام مراه عاكسه اسطوانٌه او مخروطٌمه او هرمٌمه 

  م(2008،شاكر عبد الحمٌد)وٌطلق علٌه فن االنامورفسٌس. -باستخدام قانون االنعكاس–الشكل 
 

 

 

 (11) شكل -وهرمٌة  خداع بصرى باستخدام مراه اسطوانٌه 

على تشوٌه المنظور بطرٌقه رٌاضٌه مخصصه لنوع المراٌا  Anamorphoses artوٌعتمد فن االنامورفسٌس ِ

 فكل مراٌا لها طرٌقتها الخاصه فى تشوٌه المنظور –أسطوانٌه او هرمٌه او مخروطٌه –المستخدمه 

الخداع البصرى حٌث قد تبدو وقد تخصص فنانون فى دراسه تشوٌه المنظور اكثر حتى وصلو الى درجه كبٌرة من 

 .(11)شكلبعض الصور مجسمه بطرٌقه ؼرٌبه وجدٌده

  ًبعض االجهزة واالدوات البسٌطه التى ساهمت فى تطور فن الخداع البصري قدٌما: 

بؽرض الترفٌه والتسلٌه مع انها تعتبر اللبنمه االساسمٌه الجهمزة الفٌمدٌو والكمامٌرا ممما  وقد كانت هذه االجهزة تستخدم قدٌماً 

 .animation artجعل لها الفضل فى نشاه فن الرسوم المتحركه 

فى التطور العلمى العالمى ممن خمالل مسماهمته فمى  optical art of illusionومن هنا ٌتضح دور فن الخداع البصري 

 (12)شكل. digital artsمٌه نشاه الفنون الرق

 

(8شكل )  

 (10شكل)            ( 9شكل)   

 ”مٌالر لٌار“خدعة 
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Praxinoscope 

   

   Anorthoscope 
plat4a.html-http://www.mhsgent.ugent.be/engl   (12)شكل 

  (13) شكل : فن الخداع البصري فى العصر الحدٌث 

بداٌة الثالثٌنات من القرن العشرٌن حٌث كانت لها جذوره توأواخر العشرٌنااعتمد الخداع البصري منذ   
   

   

 (13شكل ) الحدٌثه اتباسخدام التقنٌ الحدٌث شكال مختلفه من الخداع البصريأ

تحت  العمٌقة فى مدسة " الباوهاوس" حٌن قام مجموعة من أعضاء المدرسة بإجراء عدة بحوث فى الظاهرة البصرٌة

من القرن العشرٌن بعضاً من النماذج المتفرقة لفن الخداع البصري  تإشراؾ " جوزٌؾ ألبرس" ، ثم ظهرت فى األربعٌنا

حٌن ظهر هذا  تفى مصاؾ الفنون الحدٌثة إال مع حلول أوابل الخمسٌنا أثٌرات بصرٌة ، ولكنه لم ٌصبح فناً تتضمنت 

http://www.mhsgent.ugent.be/engl-plat4a.html
http://www.mhsgent.ugent.be/engl-plat4a.html
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، ومن   Optical Artحفٌٌن األمرٌكان حٌن عرض " الفن البصري " الفن كظاهرة صحفٌة عندما أطلق علٌه أحد الص

أصبح فن الخداع البصري أحد االتجاهات الفنٌة الحدٌثة ، وكان ذلك على ٌد مؤسسة الفنان فٌكتور فازارٌلً  تذلك الوق

Victor Vasarely. ق منها لاألولً التى انطن بمثابة اللبنة جاه التجرٌدى الذي كاتفن الخداع البصري تطوراً لإلٌعد

العدٌد من اإلتجاهات الفنٌة الحدٌثة ، حٌث ركز هذا اإلتجاه اهتمامه على إٌجاد قٌم جمالٌة مختلفة كاإلتزان واإلٌقاع 

بألمانٌا ،   Mondrianوالتضاد والعمق ، وكان من أهم رواد هذا اإلتجاه مجموعة من الفنانٌن أمثال : موندرٌان 

بفرنسا ،  Malvicبهولندا ، مالفٌتش  Venger and Cimrبروسٌا ، فٌنجر وشٌلمر  Kandenskyوكاندنسكى 

 هألسالٌب فنٌة عدٌدة ظهرت فى فترات زمنٌة مختلفة جعلت منه فناً ذو مكان وتطوراً  امداداً  فن الخداع البصريٌعتبر

ولقد ارتبطت مسمٌات عدٌدة بهذا ،  هرفٌعة داخل االتجاهات الفنٌة فى القرن العشرٌن كأسلوب ٌمثل سمه العصر وطابع

فرقة ، كما أن عدداً من تم تاإلتجاه فى أوروبا ، وكان ذلك من خالل جهود بعض من الفنانٌن الذٌن عملوا فى مجموعا

الفنانٌن الذٌن تبنوا أفكار فازارٌلً واتجاهاته الفنٌة ، شكلوا ماعرؾ بإسم " جماعة تقصً الفن البصري فى بارٌس ، 

نانٌن رخرٌن من أسبانٌا واٌطالٌا وألمانٌا وهولندا فى وضع أسس فن الخداع البصري ، ولقد استمر فن واشركوا مع ف

 الخداع البصري بقٌمة الجمالٌة الممٌزة قرابة العشرٌن سنه.

صممم ، تسابق الفنانٌن بمختلؾ مجاالتهم اإلبداعٌة فى استخدام الخداع البصري بصور وأشكال متنوعة نعرض بعض منهما

 .(14)شكلددمج رابع بٌن الخداع البصرى تصمٌم لوحات ثالثٌة االبعالوحات بها الفنان الكولومبى 

 

  

https://goo.gl/83rsyZ      (14)شكل 

أشكال مضللة  تصمٌمحقٌقة من خالل فن الخداع البصري  استطاعت الفنانة الٌابانٌة الموهوبة "هٌكارو تشو" أن تجعلكما 

(15) شكل كل من ٌراهتخدع من الخضراوات تظهر وكأنها أصناؾ أخرى . 

   

 

 

 

 

https://goo.gl/JHt9o2    (15شكل) 

أشهر أنواع الخدع البصرٌة هو تكنٌك ٌعرؾ باسم المنظور  منوفن الخداع البصري فى التصوٌر الفوتوؼرافً ظهر 

، وٌعنً عملٌة تكبٌر أو تصؽٌر األشٌاء التً تبدو فً الصورة بعكس حقٌقتها من Forced Perspective المتكلؾ 

 .(16) شكل خالل التحكم فً قربها أو بعدها من الكامٌرا ووضعها فً المشهد

https://goo.gl/83rsyZ
https://goo.gl/83rsyZ
https://goo.gl/JHt9o2
https://goo.gl/JHt9o2
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https://goo.gl/AmZ32n 

   

 https://goo.gl/GE9LZm 

   

http://cutt.us/634xE    (16)شكل 

أو الحابط بأن اإلحساس  ىشكل جمالى وٌعط ىستخدام خداع المنظور فى التصمٌم الداخلى مما ٌعطا الخدع البصرٌة من

 .(17) شكل الداخل بشكل جمٌلتجوٌؾ إلى ابهاألرض 

 

http://cutt.us/634xE
http://cutt.us/634xE
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http://cutt.us/SwikO http://cutt.us/634xE http://cutt.us/1w5Pu 

 (17)شكل 

 .(18)شكلبتقنٌات متنوعة ه فى فن الجرافٌكأستخدام الخدع البصرٌة من

   

goo.gl/zt6x1L https://goo.gl/Gr4THT goo.gl/YvCWXDcontent_copy 

 

 

 

goo.gl/Eky7yK 

   

Cophttps://goo.gl/ut3K8zy 
short UR 

goo.gl/d3mdMH goo.gl/c9S3bM 

 (18)شكل

 

 :أهم رواد فن الخداع البصري فى القرن العشرٌن 

تجاوب العدٌد من الفنانٌن فى القرن العشرٌن مع بعض االتجاهات الفنٌة الحدٌثة التى كان من بٌنها فن الخداع البصري 

 بمفاهٌم هذا اإلتجاه وعكسوها على أعمالهم ، ومن أهم هؤالء الفنانٌن: الفنانٌنحٌث تأثر العدٌد من 
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 :Victor Vasarelyفٌكتور دى فازارٌلً *

من أهم رواد هذه الحركة الفنٌة فى "فاشارهًٌ" فى األصل بالمجرٌة أو Victor Vasarely رٌلً ٌعتبر فٌكور فازا

القرن العشرٌن وتمٌزت أعماله الفنٌة بأنها تصور للمشاهد الحركة على الرؼم من أنها ساكنة وكثٌراً ماٌعتمد فى أعماله 

على األلوان المتضادة مثل األسود واألبٌض أواألزرق والبرتقالً وؼٌرهم ، كما ٌعتمد فى أعماله على التالعب بالنسب 

سافات بٌن األشكال فتكون األشكال قرٌبة تارة وبعٌدة تارة أخري وكبٌرة تارة وصؽٌرة تارة أخري مما ٌشعر المشاهد والم

جدٌداً فى الرسم ٌعتمد على بصرٌة  وقد تمرد فازرٌللً من بٌن الفنانٌن على اللوحة الفنٌة بابتكاراهم اسلوباً . بالحركة 

زٌبرا )أي الحمار  Zebraالبصري، وسماه   عتبر أول عمل فً الخداعأبدع ما اُ و Op Art العٌن كما عرؾ الفن 

 Victorالعمل االتجاه الذي تبعه فازارٌلً  المخطط( وكانت تتألؾ من خطوط متموجة سوداءوبٌضاء، وقد أعطى ذلك

Vasarely التالٌٌن طور ڤزارٌلً  فعلى مدى العقدٌنVictor Vasarely ًالفن التجرٌدي الهندسً من أسلوبه ف  (

 .(19شكل 

  
 

Zebra  الحمار المخطط Viktor Vasarely (1908-
1997) 

 من أعمال فٌكتور فازارٌلً

 

 

 

لوحة للفنان فٌكتور فازارٌلً بعنوان 
م  1997)فونال(  

www.marefa.org فٌكتور دى فازارٌلً أعمالVictor Vasarely 

 (19)شكل 

 

 : Bridget Rileyبرٌدجٌت راٌلً  -

وهى من الفنانٌن الذٌن أنتجوا أعمال ذات بعدٌن وتمٌزت أعمالها بالضخامة ، وتؤلؾ األشكال فى أعمالها الفنٌة وعالقتها 

ببعضها سلسلة رٌاضٌة دقٌقة ، وقد بدأت أعمالها باستخدام اللونٌن األبٌض واألسود ثم مالبثت أن بدأت باستخدام مجموعة 

لوحة عن طرٌق تجزٌا األلوان فى اللوحة ماٌعطى تأثٌرات لونٌة مركبة تبدو متؽٌرة من األلوان التى تحقق الحركة فى ال

ومتحركة ، كما كان لدٌها القدرة على أن تجعل عٌن المشاهد تتحرك فى اللوحة وتنتقل من البارد إلى الساخن تدرٌجٌاً من 

 .(20)شكلخالل التدرج اللونى

http://arthistory.about.com/cs/namesvv/p/vasarely.htm
http://arthistory.about.com/cs/namesvv/p/vasarely.htm
http://arthistory.about.com/cs/namesvv/p/vasarely.htm
http://arthistory.about.com/cs/namesvv/p/vasarely.htm
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/
http://www.marefa.org/


 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

994 

   

   

برٌدجٌت راٌلً من أعمال  Bridget Riley (20)شكل     

 

 :Concept of visual perception مفهوم اإلدراك البصري

اإلدراك هو الوسٌلة التى ٌتصل بها اإلنسان مع بٌبته المحٌطة  ، بكل ماتحوٌه من أشٌاء ٌمكن رؤٌتها ومعرفتها  

إلى تراكمات بصرٌة تكون واإلحساس بها ، وذلك عن طرٌق األعضاء الحسٌة المختلفة وخاصة العٌن ، وهو ماٌدى 

 .(1بمثابة خبرات ٌعتمد علٌها اإلنسان فى تحلٌلة لألشٌاء والموضوعات التى من حوله)نجالء

فاإلدرك فى أى مجال من مجاالت الحٌاه المختلفة ٌشٌر إلى وجود استثارة ألحد األعضاء الحسٌة لإلنسان ،  

حدوث عملٌة عقلٌة فورٌة ٌنتج عنها استجابة اإلنسان للمثٌر ، والتى تتمثل فى الرؤٌة أو السمع .. الخ مما ٌؤدى إلى 

 محمد(.1وعندبذ تتم عملٌة اإلدراك )

كان نتاجا لتجارب الجشطلت ، فاإلدراك البصري   Visual Perceptionظهور مفهوم اإلدراك البصري  

أنه عملٌة عقلٌة تجري بناء على اعتمد على العقل فى تفسٌر المدركات أو المربٌات البصرٌة فمفهوم اإلدراك البصري 

 .نٌرفانا(1استقبال المثٌرات البصرٌة عن طرٌق العٌن للتعرؾ على المربٌات الموجودة فى المجال البصري)

 

 :(1عملٌة اإلدراك البصري بالنسبة ألغلب الناس تمر بأطوار متتابعة هى )اسماعٌل

ثم بإعادة تألٌؾ األجزاء فى هٌبة  القابمة بٌن األجزاء اك العالقاتثم بعملٌة التحلٌل وإدرتبدأ بالنظرة الجمالٌة  

 الكلٌة مرة أخري.

 الذي الفن ذلك هو الحدٌث الفن ان الى )سبندر ستٌفن(وكماٌشٌر واالسلوب الشكل لمفهوم انعكاس ٌظهر الحدٌث الفن وفً

 من لكل المحسوس كرااالد فً الحداثة وتظهر خاصٌة واالسلوب الشكل حٌث من حدٌث بموقؾ وعٌاً  الفنان فٌه ٌعكس

 .الموضوع مادة فً تظهر مما اكثر والشكل االسلوب

 

 

 



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

994 

 : قوانٌن اإلدراك البصري 

العناصر واألشكال فى نانو هذا االتجاه كأساس فى تنظٌمهناك عدة قوانٌن تتحكم فى عملٌة الخداع البصري اتخذها ف

( ، ولعل من أهم هذه 1جمالٌة بأسلوب ؼٌر تقلٌدى )سماح ابداعاتهم الفنٌة إلحداث الحركة اإلٌهامٌة والعمق وتحقٌق قٌماً 

حٌث توجد بعض المؤشرات التى تساعد اإلنسان على   Depth Perceptionالقوانٌن " قانون إدراك العمق أو المسافة 

 والتى ٌمكن إٌجازها فى النقاط التالٌة :اإلحساس بالعمق الفراؼى واالتساع اإلٌهامى 

 

 : Linear Perspective المنظور الخطى  -1

ٌعد المنظور الخطى ترجمه بصرٌة لألشكال البعٌدة عن طرٌق تحوٌل البعد الحقٌقى إلى بعد إٌهامى من خالل تقارب 

 عمرو(. 1الخطوط األفقٌة للتعبٌر عن امتداد األشكال والعمق )

 : Color Perspectiveالمنظور اللونى  -2

مق الفراؼى لألشكال والمساحات ، كما أن لدرجات األلوان وتوزٌعها داخل إن لأللوان دوراً مهماً فى اإلحساس بالع

 اللوحة أكبر األثر فى اإلحساس بالتجسٌم والفراغ أو البعد والقرب ، وبتطبٌق نظرٌات األلوان الساخنة مثل 

) األحمر ، البرتقالى ، األصفر( تبدو قرٌبة للرابً أى فى المقدمة ، بٌنما األلوان الباردة مثل ) البنفسجى ، األزرق ، 

 (. Rene 1األخضر( تبدو مبتعدة أى ترتد فى الخلؾ)

 :Tonalityالتدرجات الظلٌة  -3

امى على المسطح ثنابً األبعاد حٌث تؤثر التدرجات الظلٌة إحدى الطرق األدابٌة المستخدمة للتعبٌر عن التجسٌم اإلٌه

وٌزداد اإلحساس بالعمق كلما زاد التباٌن فى شدة اإلضاءة  الظالل فى اإلحساس بالعمق الفراؼى واالحساس بالمسافة.

الساقطة على المساحات ، كذلك ٌقل اإلحساس بالعمق كلما تقاربت شدة اإلضاءة بٌن المساحتٌن حتى نصل إلى اإلحساس 

 .إبراز األبعاد المختلفة فى العملح حٌث إن التباٌنات بٌن الفاتح والؽامق تعمل على بالتسطٌ

 :Transparentالشفافٌة  -4

تحدث هذه الخاصٌة عندما ٌتراكب شكالن ملونان فٌظهر أحدهما اآلخر وكأن له خاصٌة شفافة حٌث ٌظهر الجزء المختفى 

( ، فالشفافٌة إذن من  1تداخالت لونٌة مختلفة لألشكال )نهاد من الشكل الخلفى من خالل مادة السطح األمامى محدثاً 

 فنٌة متنوعة. السمات التى تعطى إمكانات واسعة فى خلط األلوان ، مما ٌنتج عنه قٌماً 

 : Overlappingالتراكب  -5

سافات مختلفة البد أن ٌعد التراكب حٌلة فنٌة بسٌطة إلبداع البعد اإلٌهامى ، والمقصود به أن األشٌاء التى تقع بعٌدة عنا بم

تتراكب أثناء اسقاطها على شبكٌة العٌن ،فإذا ستر أحد األشٌاء جزءاً من شٌا رخر فإننا نعرؾ بالخبرة أن ذلك الشٌا البد 

 دالٌا(. 1ان ٌكون أمام اآلخر أى أن الجسم الحاجب ٌكون أقرب للعٌن )

 :Repetitionالتكرار  -6

تكرار مجموعة من العناصر المتشابهة أو التى بها عامل مشترك داخل بالتكرار هو أبسط طرٌقة لعمل التصمٌم وٌحدث 

الثراء الفنى من  التصمٌم، وٌمثل التكرار أحد أنواع اإلٌقاع الذي ٌقوم على تنظٌم أو ترتٌب العناصر فى عمل ما، محققاً 

 شمس(.خالل التنوع والتعبٌر بأسلوب منتظم )محمد 

 :Dynamic Lineدٌنامٌكٌة الخط  -7

ٌعد الخط عنصراً من عناصر التصمٌم ذات الدور المهم والربٌس فى بناء العمل الفنى للمصمم ، حٌث الٌكاد أى عمل فنً 

 ٌخلو من عنصر الخط وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.
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سق بٌن أجزاء العمل الفنى ، فضالً عن أن تنوع كما أن للخطوط تأثٌراتها الجمالٌة ، حٌث تسهم فى تحقٌق التوازن والتنا

الخطوط بٌن المستقٌمة والمنكسرة والمنحنٌة والسمٌكة والرفٌعة ٌعطى أثراً جمالٌاً مثلما تعطى الموسٌقى أثراً جمالٌاً من 

 خالل نؽماتها العالٌة والمنخفضة.

حٌث ٌختلؾ دور الخط بإختالؾ نوعه ، حٌث  وللخطوط دورها الربٌسً فى اإلحساس بالبعد اإلٌهامً والعمق الفراؼً ،

تعمل الخطوط األفقٌة كعامل أساسً فى التعبٌر عن أرضٌة التصمٌم وتعطى إحساساً بالرسوخ ، وتعمل على اإلحساس 

بالعرض واالتساع والثبات ، أما الخطوط الرأسٌة فتتمثل دابماً فى مسارات التصمٌم الرأسٌة وهى تعطى إحساساً باإلتزان 

 قبلها (.1بٌن أشكال التصمٌم ) فٌما

 
 المفاهٌم الفكرٌة لفن الخداع البصري:

ٌعتبر فن الخداع البصري من االتجاهات الفنٌة التى اهتمت فى المقام األول باالحساسات البصرٌة وما تتركه من أثر فى 

أن اإلحساس باألشكال ٌتم عن  عٌن المشاهد ، فلقد اعتمد هذا االتجاه على دراسة نتابج نظرٌة الجشتالت التى أكدت على

جزبٌاً بالحذؾ واإلضافة حسب طبٌعة  طرٌق النظام المنطقى للصور المختلفة التى تتلقاها الحواس وتدركها إدراكاً كلٌاً أو

المجال الذي ٌحٌط بالعمل الفنى ، ولذلك فإن لكل من اللون والشكل والمكان والمساحة والوضع طبٌعة خاصة فى عملٌة 

( فعقل المشاهد ٌمٌل إلى ادراك مجموعة األشكال التى ٌكون فٌها نوعا من التنظٌم وال ٌمٌل 17م:1996نصور،اإلداك")م

فى المقابل إلى مجموعة األشكال المتنافرة وهو بذلك ٌتبع قوانٌن التنظٌم مثل التقارب والتشابة..... وؼٌرها، كما اهتم فن 

قد استفاد الفنانٌن البصرٌٌن من األثر الذي تتركه األعمال الفنٌة فً عٌن ي بعلم الحركة وعلم البصرٌات ، فرالخداع البص

المشاهد وما ٌنتجه ذلك األثر من اٌهامات بصرٌة وحركة فى عٌن المشاهد ، فبدأ الفنانٌن بمحاوالتهم األولى التى 

تفاعل تلك المساحات المتقابلة اقتصرت على استخدام اللونٌن األبٌض واألسود ، ألن شدة التباٌن بٌن اللونٌن ٌؤدى إلى 

فٌشعر المشاهد بالحركة ، ثم بعد ذلك تطورت هذه المحاوالت فقام الفنانٌن بتحقٌق ذلك اإلٌهام البصري باستخدام األلوان 

ا الباردة والحارة ، فاأللوان الباردة تظهر وكأنها متراجعة بٌنما تظهر األلوان الحارة وكأنها متقدمة وهاتان المحاولتان هم

وفن الخداع البصري الٌعتمد على حاسة اإلبصار فقط فى لفترة طوٌلة فى بداٌات فن الخداع البصري ،  معروفتاناللتان 

عملٌة اإلدراك بل أٌضاً ٌعتمد على المخ البشري فى تسجٌل وتصوٌر العناصر التشكٌلٌة فهناك العدٌد من العملٌات التى 

تسجٌل العناصر على شبكة العٌن ، فقد ٌؤدى المخ إلى  مثللعناصر التشكٌلٌة ٌقوم بها المخ البشري فى تسجٌل وتصوٌر ا

ادراك العناصر التشكٌلٌة بوضعٌة معٌنة فتؤدى إلى مدلول ما ثم ندركها بوضعٌه أخري وبمدلول مؽاٌر على الرؼم من 

ضوء هو الشرط ااألساسً أن تلك العناصر هى نفسها لم تتؽٌر وٌرجع ذلك على تؽٌر زاوٌة الرؤٌة ، كما أن وجود ال

لعمل العٌن كحاسة لإلبصار لرؤٌة األشكال واألشكال واألشٌاء ، وهذا ٌعنى أن عملٌة إدراك األشٌاء واألشكال تعتمد على 

الضوء الذي تعكسه ، أى أنه عند رؤٌة األشٌاء ٌتحول الضوء المنعكس من علً سطوحها إلى طاقة كٌمٌابٌة فى الخالٌا 

عٌن وبالتالً ٌنقلها العصب البصري إلى المخ لٌترجمها إلى معرفه تتحدد بالنوع والحجم والمسافة ، العصبٌة لشبكٌة ال

 ( ص6م:2000) الكاشؾ ، كه العٌنروهو ماتراه وتد

 

 تحلٌل النتائج وتفسٌرها  : 

واالبحاث التى تؤكد تح الطرٌق لمزٌد من الدراسات ففى الفن التشكٌلى  والعلوم الرٌاضٌة استخدام المنظور العلمى -1

 .وعمل على جذب االتباه أصالة العالقة بٌن الفن والعلم



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

994 

،  متنوعة فى الصٌاؼة الواحدة اعتمد بعض الفنانٌن فى القرن العشرٌن فى بناء تصمٌماتهم على المجموعات الخطٌة -2

فجاءت التصمٌمات قابمة على التماثل ، أو على النظام اإلشعاعى ، أو على النظام الحلزونى، أو الدابري من منطلق 

 .أكسب العمل الفنً قٌم جمالٌة عالٌة إحداث ذبذبة فى الرؤٌة

ٌدوٌة وتقنٌات اعتمد المصممٌن على تقنٌات متعددة للتأكٌد على مفاهٌم فن الخداع البصري فى لوحاتهم إلى تقنٌات  -3

 تكنولوجٌة .

الخداع البصري هو عملٌة ٌتم من خاللها التأثٌر على النظام البصري والمعرفً لإلنسان من خالل إٌهامه بأشٌاء تبدو  -4

وفقاً لقواعد  طرٌق تنظٌمها بطرق رٌاضٌة مدروسةعن  ؼٌر حقٌقٌة ، فٌخٌل له أن الخطوط االستاتٌكٌة تتحرك وتدور

 محددة.

تحقٌق المتعة الجمالٌة واالندهاش ، إضافة ولفن البصري فى ما بعد الحداثة الجمع بٌن األلفة والؽرابة ، من جمالٌات ا -5

 إلى توسٌع رفاق رؤٌة المتذوق ألعمال الفن البصري حتى أصبحت عملٌة التذوق أكثر إٌجابٌة وفاعلٌة من جانب المتلقً.

 

 :توصٌات البحث 
 مابعد الحداثة. الخداع البصري فى اتجاهاتفن إجراء المزٌد من البحوث الخاصة ب -1

 .نوعة إلقاء الضوء على جمالٌات فن الخداع البصري فى مجاالت فنٌة مت -2

 .فى خدمة المجتمع اودورهoptical art توصى الباحثه بمزٌد من الدراسات والتطبٌقات لفن الخداع البصرى  -3

فى دمج العلوم والفنون من أجل التأكٌد على أصالة  توجٌه الباحثٌن إلى دراسة اإلمكانات المستحدثة التى تساهم -4

 العلم ، واستثمار التقدم العلمى والتكنولوجى الممٌز للعصر فنٌاً.و العالقة بٌن الفن

 .بكلٌات الفنون لمواكبة التطور بفن الخداع البصريبضرورة اإلهتمام  ةحثاوصً البت -5

 

 باللغة العربٌة:  المراجع 
 .م2005 ،الناشر والمؤلؾ  ،إسماعٌل شوقً : " التصمٌم عناصره وأسسه فً الفن التشكٌلً "  .1
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