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 الملخص:

اللغة البصرٌة منذ منتصف القرن الماضً بدأت تفرض نفسها على الساحة الثقافٌة كعامل مهم له دورة فً تشكٌل الوعً 

لبلسف الكثٌرٌن من عوام البشر ال واالدراك لدى االنسان ، واذا اعتبرنا هذه اللغة كاللغه المكتوبه والمنطوقة فاننا نجد 

ٌتقنونها ، وهنا ٌكمن دور ممتلكً علوم الثقافة البصرٌة لتنمٌتها لدى العوام بنشر انتاجهم بمختلف انواعه لتعم الفابده على 

 الجمٌع .

نما تحضر قٌل ان مهمه اللغة هً استحضار صورة االشٌاء ال االشٌاء نفسها فاذا ذكرت كلمة ) اسد ( فبل ٌحضر االسد ا

صورة االسد فً ذهن المخاطب ، وعندما تقدم االنسان حضارٌا وانتقل من المحسوس الى المجرد فاصبحت الصورة اداه 

للتعبٌر عن هذا المجرد المتخٌل ، ونجد هذا واضحا فً كل الحضارات االنسانٌة . الصورة لٌست بالضرورة ان تكون 

لواقع باحساس وخبرات المصمم لهذه الصورة سواء كانت هذه صورة محاكٌة للواقع بل هً تجرٌد و اعادة انتاج ل

 مرسومه او عمبل مجسما او عمارة او حدٌقة  ..... وهكذا.

 الفنون البصرٌة –الثقافة  –نمٌة الت –الكلمات المفتاحٌة : التصمٌم 

Abstract: 

Visual language since the middle of the last century began to impose itself on the visual 

cultural as an important factor has a role in the formation of awareness and perception in 

humans, and if we consider this language as written and spoken language, unfortunately we 

find many people are don’t master it, and here is the role of the owners of this visual culture 

for development it by Spreading their deferent productions Among the people.  

It is said that the task of language is to evoke the image of things not the same things. If the 

word (lion) is mentioned, the lion does not attend but brings the image of the lion in the mind 

of the addressee. When man develops and moves from the Sensitive to the abstract, the image 

becomes a tool to express this imagined abstract, as we find this in All human civilizations. 

The picture is not necessarily a simulation of reality, but is the abstraction and re-production 

of reality with the sense and experience of the designer of this image, whether this picture is 

painting or a piece of work or architecture or parks..... And so on. 

key words: Design – Development – culture - visual arts 

 :مشكلة البحث

 الحاجة الى انتشار وتطوٌر الثقافة والفنون البصرٌة فً المجتمعات. -

 احتٌاج المتلقً الى تصمٌمات اكثر نضجا من الناحٌة الفنٌة والتشكٌلٌة . -
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 :أهداف البحث

 ً البٌبة المحٌطه . توسعة ادراك المتلقً الى اهمٌة انتشار الجمال ف -

 االرتقاء بالذوق العام من خبلل انتشار تصمٌمات تثري الثقافة الفنٌة والبصرٌة. -

 :فروض البحث

ٌفترض البحث أن اإلبداع فً الوصول لمعالجات تصمٌمٌه فً مختلف المجاالت سٌلبً احتٌاجات المتلقً من الناحٌة  -

 الوظٌفٌة والفنٌة البصرٌة.

 أهمٌة  البحث:

 إثراء بصري من الناحٌة التشكٌلٌة ترتفع بالمستوى الثقافً والحس للجمهور. 

 انتشار معالجات تصمٌمٌة حدٌثة تلبً االحتٌاجات الوظٌفٌة والنفعٌة والجمالٌة لزٌادة الوعً الثقافً البصري  . 

 ماهٌة الثقافة البصرٌة 

لدولٌة للثقافة البصرٌة بأنها "مجموعة من الكفاٌات هناك عدة تعرٌفات وتفسٌرات لهذا المفهوم منها تعرٌف الجمعٌة ا

تكامل بعض الخبرات الحسٌة البصرٌة التً ٌمتلكها اإلنساان بواسطة الرؤٌة ، وفً نفس الوقت عن طرٌق دمج و

 ".األخرى

ٌمكنه تمٌٌز  تطوٌر هذه الكفاٌات ٌعتبر من أساسٌات التعلم اإلنسانً ، وعندما ٌتم هذا التطوٌر؛ فإن الفرد المثقف بصرٌا  

وتفسٌر األحداث ، والعناصر، والرموز البصرٌة؛ والتً ٌقابلها ٌومٌا  فً بٌبته، سواء كانت طبٌعٌة أو من صنع البشر، 

 –ومان خبلل االستخدام المبدع لهذه الكفاٌات؛ ٌمكننا أن نتصل وبكفاءة مع بعضنا البعض ، عن طرٌق الرسم والتصوٌر 

 التصوٌر الفوتوغرافً والفٌدٌو ... وغٌرها.  –البلند سكٌب  –والتنسٌق البٌبً والحضري التصمٌم  -التصوٌر الجداري 

 الحاجة الى الثقافة البصرٌة :

أنه7 "باستخدام الثقافة البصرٌة، والتً تعنً القدرة على فهم وصٌاغة  " Deborah Curtiss تؤمن دٌبورا كٌرتٌس

ٌط بنا، وللنظم والعبلقات التً نحن جزءا منها، كما تشتمل الثقافة الجمل البصرٌة؛ نكون أكثر حساسٌة للعالم المح

البصرٌة على الخبرة الشخصٌة، والمعرفة، والخٌال، باإلضافة إلى الخبرات االجتماعٌة، والتكنولوجٌا، وتذوق 

 الجمالٌات."

فالمعارف البصرٌة والتفكٌر البصري  وطالما أن الفنانٌن والعلماء ٌتمٌزون باإلبداع، فمن هنا تأتً أهمٌة الثقافة البصرٌة،

ٌأتٌان فً مقدمة األسباب الجوهرٌة التً تتمً اإلبداع وحل المشكبلت، ومن المستحٌل أن نتحرك إلى مستوٌات أعلى من 

التفكٌر بدون عملٌات التمثٌل، وٌؤمن "آرنهاٌم" بأن اإلدراك البصري هو أساس تشكٌل مفهوم "الثقافة البصرٌة" ألن 

 تطلب الصور بل وٌعتمد علٌها .التفكٌر ٌ

 االدراك 

هو تجمٌع المعلومات عن طرٌق الحواس ثم تنظٌمها بشكل معٌن الستخراج المعنى ، فاالدراك اذن هو عملٌة معقدة ٌتم 

عن طرٌقها تفهم خبراتنا ، فنحن نعتمد على حواسنا فً امدادنا بالبٌانات ونعتمد على خبراتنا وافكارنا ومبادبنا لتنظٌم 

% من االداراك ٌكون بصرٌا والباقً 58تفسٌر وشرح ما نراه ونسمعه ونتذوقه ونلمسه ونشمه اٌضا  . وعلى هذا فان و

 (5802 -موزع على الحواس االخرى .)مور، دواٌر 
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 :ر فً الثقافة البصرٌة والمجتمعالصورة كعامل مؤث

 على مراحل كآلتً 7 -وجهة نظر دوبرٌهفتطورت النظرة لئلبصار والصورة عبر العصور، فً ثبلث مراحل من 

 اللوجسفٌر7 تمتد من اختراع الكتابة حتى ظهور الطباعة. مرحلة 

 الجرافوسفٌر7 ارتبطت بفن الطباعة حتى ظهور التلفزٌون الملون. مرحلة 

 (5882 -الفٌدٌوسفٌر7 عصر المربٌات والصورة الذي نعٌش فٌه اآلن. )عبد الحمٌد  مرحلة

من عادات وتقالٌد  -جتماعً الثقافً للغة الصورة، نجد أن الفنان ٌتفاعل مع مكونات البنٌة الثقافٌة المحلٌةوبتحلٌل البعد اال

والمكان والبٌبة المحٌطة به. األمر الذي ٌشكل تناغما  فً األسس التً ترتكز علٌها  -وأعراف وتراث وعقابد وغٌرها

 -مفرحا   -نقدٌا   -هزلٌا   -آلٌات الفن لٌأخذ شكله ولونه )مأساوٌا   ، وٌقوم المجتمع بتحفٌز وتحرٌك.قاعدة إنتاج الصورة

 واقعٌا ( لٌبث أو ٌرسل رسالته الفنٌة إلى الجمهور من أجل مشاهدة صورته االنطباعٌة التأوٌلٌة. -خٌالٌا   -معززا  

لذلك إن خصابص الثقافة التً ٌتم تجسٌدها فً العمل الفنً تنعكس فً قراءة المجتمع للعمل الفنً، مما ٌعطً البعد  

ولعل ما ذكر من أبعاد ٌسمح بها المجتمع  .االجتماعً الثقافً، الدٌنامٌكٌة، والتمٌز، والخصوصٌة، واإلحساس باالنتماء

 (5888 -رد ٌؤثر وٌتأثر بالمجتمع. )خلٌل ألنه ف -وبغٌرها ضمنٌا ، لٌتناولها الفنان

وأول غاٌات الثقافات الفنٌة هو العمل علً تعمٌق الثقافة الفنٌة تجاه الصورة و إٌجاد نقاط اهتمام مشترك بٌن المرسل 

 والمستقبل. وإذا لم توجد قد ٌؤدي هذا الواقع الملموس إلى التأزم فً قراءة الصورة التشكٌلٌة بشكل واضح. 

إلً التأثٌر السلبً علً النظرة العامة للفنون البصرٌة. فثقافة الصورة تعد بمثابة القاعدة األساسٌة للوعً الفنً ومن ثم 

  .والجمالً، باعتبار أن الثقافة الفنٌة هً الوجه اآلخر للممارسة الفنٌة فً كافة جوانبها

عملٌا . وقد ٌخضع أو ال ٌخضع لقاعدة معٌنة لما  كما أن الفنان لدى إنتاجه للوحة الفنٌة، ربما ٌسعى لعكس فكرة معٌنة

والتً قد  -ٌصور، وهذا ما قد ٌجعله ٌقع فً أشكالٌة تناقض وصعوبات تناول؛ بٌن ما ٌعكسه فً الصورة المعبر عنها

  .وبٌن وجهة نظره الفكرٌة واألسلوبٌة والتقنٌة التً أوحى بها -تشكل مستندا ، ووثٌقة تجسد ذلك الحدث

ه فً اللوحة ربما ٌبٌن الواقع الكلً والحقٌقة الكاملة، أو ربما توحً لوحته بصورة ضبابٌة، غٌر واضحة، قد ال و ان إٌحاء

تفً بغرض استخدامها المستقبلً والنواحً المبنٌة علٌه. وهذا ٌعنً إن الصورة ٌمكن أن تكون سلبٌة أو اٌجابٌة فً 

ألساس على تحلٌل رمزٌة الفكرة، وبساطة التكوٌن، وسهولة استٌعاب فٌعتمد البعض فً إنتاج وقراءة الصورة فً ا .قٌمتها

 -الشكل، والوضع، وتجسٌد المكان والزمان، وعملٌة اختزال الواقع داخل الصورة الواحدة، وتجزبة الصورة تجزبه واقعٌة

 (5805 -إلى الحقٌقة المطلقة الثابتة. )عبد الوهاب  -بحقٌقة جوهرٌة

ً فً واقعٌة التأمل والتمعن فً رسوم الواسطً لمقامات الحرٌري بمختلف عناصره وجمالٌاته، بجانب رصد الواقع الثقاف

 (0666 -حٌث ٌؤكد الباحث على قوة الربط بٌن النص المربً والمكتوب لغة  ومشاهدة . )الغوثانً 

 التصمٌم البصري 

السهولة ال تعنً بالضرورة الكفاءة ساعدت التقنٌات الحدٌثة على تصمٌم الصور والرسوم بسهولة وٌسر ولكن هذه 

على انه لكً تنقل البصرٌات محتوى رسالة ما فبل بد  Merton Thompson“مٌرتون تومسون “والفاعلٌة ، وقد اكد 

  Design Consideration”اعتبارات التصمٌم“ان ٌكون المصمم على الفه مع لغة هذه البصرٌات وهو ما اسماه 

 مجموعتٌن )عناصر التصمٌم ومبادئ التصمٌم( . وهذه االعتبارات تنقسم الى 

 عناصر التصمٌم :

 هً اللبنات او الوحدات األساسٌة فً بناء البصرٌات وكل البصرٌات تتكون من واحد او اكثر من هذه العناصر.
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البنٌة او النسٌج وهو  –الفراغ  –التكوٌن  –الشكل  –الخط  –تتكون عناصر التصمٌم كما هو معروف من ) النقطة 

 الحركة (.  -اللون  -الضوء  –المكافا البصري للملمس 

 مبادئ التصمٌم :

، وهذه المبادئ  هً االرشادات التً ٌجب اخذها فً االعتبار عند استخدام العناصر ومكوناتها فً تصمٌم البصرٌات

 لٌست قواعد جامدة ولكنها ارشادات ممكن ان تتحاور بها المواد البصرٌة .

 -الوحده  –الوضوح  –التركٌز  –التنظٌم  –التوافق  –االتزان  –الوضوح  –تتكون مبادئ التصمٌم من ) البساطة 

 (5802 -)مور، دواٌر االحاطة (.  -وجهه النظر –المنظور 

 أحد عوامل الثقافة البصرٌةالتصمٌم الجداري ك

التصمٌم الجداري هو احد فروع التصمٌم والتصوٌر الذي ٌختص بزخرفة جدران وأسقف المبانً ، وهو ٌختلف اختبلفا 

أساسٌا عن باقً أفرع التصمٌم حٌث أن طبٌعة ارتباطه بالعمارة والتً تفرض علٌه مجموعة من األسس الفنٌة التً تكسبه 

 (5886 -ترض القٌام بعمله على مساحات كبٌرة ممتدة من السطح المعماري. )حماد مذاقه الخاص والذي ٌف

 :نا نتطرق للتعرٌف بمفهوم التصمٌمومن ه

هو عملٌه جمع عناصر ومفردات فً تكوٌن معٌن او تكوٌنات مختلفة بهدف الوصول إلى تحقٌق فكرة معٌنه  التصمٌم

متكاملة ، وٌدخل فً عملٌه التصمٌم التكرار والحذف واإلضافة وغٌرها من األسالٌب المختلفة الهادفة الى تحقٌق الفكر 

ٌلً فً العمل الفنً وبدونها ٌصبح العمل مفككا ال ترابط التصمٌمً. والوحدة فً التصمٌم هً إحدى سمات البناء التشك

 غٌر مدون سنة النشر( –فٌه. )سكوت 

 :الجدارٌة كمصدر لثقافة التصمٌم

التصمٌم فن وعلم ،  وٌنتج من تجمٌع مفردات فً تكوٌن معٌن ٌحقق الهدف المرجوا منه عن طرٌق فكر المصمم ، واذا 

اصبح ثقافة ، فالتصمٌم ثقافة وكل ثقافة ٌمكن انتشارها من خبلل المناخ والوسٌط ما اجتمع الفن والعلم فً موضوع واحد 

 الجٌد.

 التطور التارٌخً للتصمٌم الجداري:

اهتم اإلنسان منذ فجر التارٌخ بالتعبٌر عن أفكاره ومفاهٌمه،لٌصبح الفن أداه من األدوات التً تساعده على تحقٌق هذه 

ارٌة بمثابة غاٌة ٌعبر اإلنسان من خبللها عن المضامٌن والصٌاغات التصمٌمٌة األفكار ، حٌث كانت األعمال الجد

 المختلفة والتً تصفح عن تأثره بالبٌبة المحٌطة به وٌتضح ذلك فً الفن البدابً .
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 (1شكل رقم )

 (1جدارٌات من الفن البدائً وجدت فً احد الكهوف )مرجع نت 

 
تطوٌر لوحته الجدارٌة أو تصمٌماته الجدارٌه لٌجًء المصري القدٌم بتصمٌمات ومع تطور اإلنسان استمر اإلنسان فً 

جدارٌه على المقابر والمعابد تعبر عن زمنه ومكانه وأسلوب حٌاته ومعتقداته، وٌجًء اإلسبلم لٌغٌر حاجات الناس 

ارٌة من زمن ألخر ومن فتره االجتماعٌة والنفسٌة لتتخذ التصمٌمات الجدارٌة موضوعات أخرى لذلك تنوعت المعالم الجد

 ألخرى ومن حضارة ألخرى .

 
 (2شكل رقم )

 (2فسٌفساء من مدٌنة )أفامٌا( محافظة حماه سورٌا ، الفن البٌزنطً . )مرجع نت 
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والعمارة جزء أصٌل من حضارة اإلنسان فهً التً ٌتحقق من خبللها الهوٌة الفنٌة للتصمٌم الجداري ، وكذلك الوحدة 

وبٌن البٌبة المحٌطة وأثر كل منهما على األخر والكٌفٌة التً تتٌح للمصمم العمل فً جو من الفهم والوعً  العضوٌة بٌنها

 ٌكون فً النهاٌة ذو تأثٌر اٌجابً على المصمم من ناحٌة وعلى إنتاجه الفكري والفنً من ناحٌة أخرى.

ة وبٌن التشكٌل الجمالً لها الذي ٌنظم العبلقة بٌن وٌهدف فن العمارة إلى التوافق بٌن استٌفاء الغرض الوظٌفً من العمار

 عناصر ووسابل التشكٌل للحصول على عمل ٌتسم بالجمال والتوافق مؤدٌا الوظٌفة المرجوة.

فأي فكرة تصمٌم جداري ٌمكن أن تحقق قٌمة فنٌه عن طرٌق ترتٌب العناصر الفنٌة بعناٌة تامة )الخط والشكل واللون 

 ذه عناصر أساسٌة تتحكم فً إٌقاع وحركة التصمٌم .والفراغ والبناء( ، وه

كما ٌجب أن ٌشمل التصمٌم الجداري على اإللمام الكامل بالتقنٌات والخامات واألدوات المستخدمة فً تنفٌذ هذا العمل 

وظٌفة من الجداري مع مراعاة العوامل المؤثرة سواء داخلٌة أو خارجٌة  وعبلقة التصمٌم الجداري بالعمارة من ناحٌة وال

 ناحٌة أخرى .

واستخدمت فً الماضً تقنٌات مختلفة فً التصوٌر الجداري وهناك تقنٌات احدث تستخدم حالٌا تتطور هذه التقنٌات 

بتطور الزمن وتقدم العلم والتكنولوجٌا وسٌتناول البحث بالذكر بعض من التقنٌات القدٌمة التقلٌدٌة وبعض من التقنٌات 

 الحدٌثة المتطورة ...

ستخدم المصمم المعاصر فً أعماله الجدارٌة خبرات وتقنٌات التصوٌر الجداري والنحت والحفر والكوالج والتً ٌعٌد ٌ

تركٌبها والتنسٌق بٌنها حتى ٌخرج إلٌنا فً النهاٌة مخلوق هو ولٌد مصالحه موفقة بٌن الفن والتكنولوجٌا وقد حرص 

عوامل المناخ والزمن لكً تظل الصورة على شكلها الزاهً الجذاب. المصمم المعاصر على استخدام خامات ال تؤثر فٌها 

كما اتسمت تجربته بالتوجه إلى الجمع بٌن خامات متعددة وان كانت تقترب من الخامات المعمرة كالعجابن االٌبوكسٌة ، 

ابت هاو الجاهزة ، على خبلف ما كان القدماء ٌستخدمونه كالجرانٌت والحجر الجٌري .... متخلصا من اسر القوالب الث

مستعٌنا فً جدارٌاته بمخلفات الورش والمصانع وقطع السٌرامٌك والببلطات الزجاج المركبة وبالحبال بتخانتها المختلفة 

لٌكون منها تركٌبات متناغمة معتمدا على تعدد مبلمسها لٌحقق معٌارا خٌالٌا فً ذلك التولٌف المثٌر للدهشة والمتضمن 

ت والمواد المستخدمة ، وتطور الحال اآلن مع التقدم التكنولوجً الى تصمٌم جدارٌات متغٌرة لطاقة ورمزٌه لؤلدوا

 صور ضوبٌة ثبلثٌة االبعاد (.( باستخدام الضوء والهولوجرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3شكل رقم )

 (3صور هولوجرام  ٌمكن استخدامها كجدارٌة )مرجع نت 
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محدود محصور إلى عالم فٌه مؤثرات التكنولوجٌا والعلم والفضاء وأعمال الجدارٌات اآلن تدفع للخروج من عالم 

والطبٌعة وغٌرها كتصمٌم جدارٌات متغٌره باستخدام الضوء والهولوجرام التً خرجت بمفهوم الجدارٌة من المحٌط 

 الثنابً االبعاد الى الثبلثً االبعاد وغٌرها من التقنٌات الحدٌثة .

مٌم بوسترات واعبلناات ورساوم متحركاه وغٌرهاا تادخل فاً نطااق الثقافاة البصارٌة ونجد كذلك اعمال الجرافٌك  من تص

 فكلها منتجات تحمل رسابل مختلفة تهدف الى توصٌلها للمتلقً باكثر من طرٌقة مربٌة تعبر عن ثقافة المصصم .

 الخصائص المؤثرة فً التصمٌم الجداري :

 كرٌة والتقنٌات المطروحة لتنفٌذ التصمٌم الجداري.وهً اإللمام بالظروف البٌبٌة والف الثقافة الفنٌة :

وهً مواكبة التطور فً الرؤى التشكٌلٌة وفً التقنٌات المستخدمة مما ٌؤثر على فكرة المصمم وإبداعه وال  المعاصرة :

 ٌختلف ذلك المفهوم عن استلهام التراث فً أشكال معاصره.

 وهً االستعداد الفطري فً استعمال لغة التشكٌل. الخبرة :

وهً حرص المصمم الجداري على توافق عناصر تصمٌمه مع طبٌعة الموقع المعماري او الطبٌعً  الوظٌفة الجمالٌة :

وكذلك زمن التلقً حٌث التصمٌمات المستخدمة فً األنفاق مثبل زمن التلقً فٌها مختلف عن تلك المستخدمة على حوابط 

 (0665 -لٌة . )عبد الخالق داخ

 :قة بٌن التصمٌم والبٌئة المحٌطةالعال

هناك مجموعة من الضوابط التً ٌجب ان ٌراعٌها المصمم أثناء تناوله أي مشروع فنً وذلك فً ضوء العبلقة بالبٌبة 

 المحٌطة فهناك مشروعات داخل المدٌنة ومشروعات فً نطاق المدٌنة ومشروعات خارجها  فمثبل7

 ٌمات داخل المدٌنة تستوجب مراعاة الجوار من حٌث االرتفاعات والشخصٌة المعمارٌة واللون...الخ.التصم

التصمٌمات فً نطاق المدٌنة أو على مشارفها ٌتمتع المصمم بترك خٌاله نوعا ما ولكن بحساب النه فً نطاق المدٌنة 

 أٌضا وٌجب علٌه احترام جوها العام.

اكثر تحررا لكنه ٌتعرض لضغوط اخرى فهناك العوامل المناخٌة التً قد تختلف داخل  التصمٌمات خارج المدٌنة ٌكون

 (0651 -المدٌنة نوعا ما عن خارجها. )موسى 

 عالقة التصمٌم الجداري بالعمارة :

ي  ٌرتبط فن التصوٌر الجداري ارتباطا وثٌقا بفن العمارة حٌث ان اللوحة الجدارٌة ما هً إال استمرار للكٌان المعمار

وجزء من نسٌج البٌبة العمرانٌة العام ، ومن خبلل تصمٌم الجدارٌة واستخدامات اللون ومعالجة الموضوع  فإننا نجد ان 

هناك تغٌرات جذرٌة فً االحساس بالنسب الفراغٌة للمبانً وعبلقتها بالبٌبة العمرانٌه فٌما حولها . الى جانب ان التصوٌر 

ت او معنى عام ٌعبر عن موضوع او اتجاه معٌن ، وقد ٌكون موقع الجدارٌة من اهم الجداري ٌشٌر فً معظمه الى دالال

 (5881 -العوامل بالنسبة للمبنى او النسٌج العمرانً ككل. )محمد 

نجد ان مصادر الضوء ومستوٌات العٌن وخطوط النظر وطرق االقتراب والتواصل بٌن المشاهد والجدارٌة ، هً العوامل 

الدقٌقة بٌن الجدارٌة وبٌن االسلوب او النمط المعماري . فقد ٌستمد البنى المعماري اهمٌته  من التعبٌر  التً تحدد العبلقة

 عما تقدمه الجدارٌة من موضوعات وما تتضمنه من فكر .
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 وٌمكن تقسٌم عالقة الفنون الجدارٌة بالعمارة الى :

 الفنون الجدارٌة وعالقتها بالعمارة البٌئٌة : 

تتصف العمارة البٌبٌه سواء الصحراوٌه او الرٌفٌة بلمسات بسٌطة ٌتحكم فٌها فهم فطري عمٌق واستخدام حكٌم دابما ما 

للمواد البٌبٌة ، بما ٌتبلبم ومدى توافق تلك المواد مع الطبٌعة فً الشكل والوظٌفة ، وهنا ال تتدخل الفنون الجدارٌة لكً 

د ان الطبٌعة نفسها بشكل بدابً عن غٌر قصد ، فنجد بعض الحلول تشكل عمبل فنٌا فً العمارة عن قصد ، ولكن نج

 التشكٌلٌة البدلٌغة رغم بساطتها وال نستشعر انها مضافة الى المبنى بل هً جزئ منه .

 الفنون الجدارٌة وعالقتها بالعمارة الحدٌثة : 

الى ان تقالٌد العمارة فً العصور لقد استمرت التقنٌات فً الفنون المرتبطة بالعمارة وخاصة التصوٌر الجداري ، 

الوسطى وما ارتبطت به من فنون الفسٌفساء والزجاج الملون والفرٌسكو، ظلت هً اقرب الوسابل الحٌاء هذه الفنون 

وخبلل العشرٌنٌات والثبلثٌنٌات من اوابل القرن العشرٌن حدثت طفرة فً التقنٌات سواء بتجوٌد المواد التقلٌدٌة او اضافة 

 قة ، وتغٌر مفهوم الخامة حٌث اصبحت فً حد ذاتها مصدر قٌمة عند الفنان الحدٌث .مواد مخل

وانتشرت االعمال الجدارٌة للفنانٌن الكبار من خبلل هذا المنطق لتضٌف الى تارٌخ االعمال الجدارٌة قٌمة ومكانة متمٌزة 

ها التغٌرات االجتماعٌة والخلفٌة الفكرٌة فً العصر الحدٌث ، سواء لدوافع جمالٌه خالصة او لدوافع اٌدٌولوجٌة تفرض

 والثقافٌة لتلك التغٌرات.  

 تطبٌق عملً

وفٌما ٌلً جدارٌة ترحٌبة الطفال فً مرحلة الروضه فً مدخل مدرسة مصاممة باساتخدام تطبٌقاات الحاساب اآللاً تهادف 

متعو بالوقت داخل المدرسه فً غٌااب الى جذب انتباه االطفال وتشوٌقهم للتعامل مع المدرسه وكانها مغامرة مرحة كً ٌست

 االم  بدال من البكاء والخوف من العالم الجدٌد .

 

 (4شكل رقم )

 جدارٌة ترحٌبة لروضة بنات
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 (5شكل رقم )

 جدارٌة ترحٌبة لروضة بنٌن

 النتائج 

 واسع. ٌمكن المساهمة فً تشكٌل الوعً الفنً للمجتمع عن طرٌق االهتمام بنشر الثقافة البصرٌة على نطاق 

 التصمٌم الجداري ٌعتبر احد عوامل الثقافة البصرٌة. 

 التوصٌات

 ٌوصً البحث بالتوسع فً نشر الفنون البصرٌة كعامل تنموي تثقٌفً فً المجتمع . 

 التوسع فً استخدام التكنولوجٌا الحدٌثه فً انواع الفنون البصرٌة المختلفة لنشر مثل هذا النوع من الثقافة المجتمعٌة . 

 المراجع

 الكتب العربٌة

 م .٩١١١راتب ، جمالٌات الرؤٌة ،  دمشق ، دار الٌنابٌع ،  ،  الغوثانً -0

1-Al-Guthani, Rateb, Jamalyat Al-Ro’yah, Demashq, Dar Al-Yanapee, 1999. 

 م .٠٢٢٢خلٌل ، معن ، علم اجتماع الفن، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزٌع،  -5

2- Khalil, Maan, Elm Egtemaa Al-Fan, Amman, Dar Al-Shorouk, 2000. 

 الكتب المترجمة للعربٌة

–الجمعٌة االمرٌكٌة الدولٌة للثقافة البصرٌة  ، دٌفٌد ماٌك ، الثقافة البصرٌة والتعلم البصري مور، –دواٌر، فرانسٌز -3

IVLA   م . 5802 ، 5، ترجمة د.نبٌل جاد عزمً ، القاهرة ، مكتبة بٌروت ، ط 

3- Dwyer, Francis-Moore, David Mike, Al-Thaqafah Al-Basaryah wa Al-Taaleem Al-Basary, 

Al-Jameyah Al-Amrekiah Al-Dawleyah lel Thaqafah Al-basaryah -IVLA, Tarjamet  Nabeel 

Gad Azmi, Al-Qahera ,  Maktabet Beirut, 2015. 
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