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المعالجات التشكيمية فى بعض أعمال فنانى الجرافيتى كوسيط بصري البتكار تصميمات 
 طباعية لمكمالت المالبس

Fine Processors in Some Graffiti Artists Work as an Visual 
mediator to Creat Printing Designs for Clothing Supplements 

كميو الفنوف -والصباغو والتجييز ـ المتفرغ بقسـ طباعة المنسوجاتأستاذ التصمي مايسو فكرى احمد السيدد/ا.
 .جامعو حمواف-التطبيقية

كميو الفنوف -كميو الفنوف التطبيقية ببنيا سابقا عميد-أستاذ التصميـ بقسـ المالبس الجاىزة ياسر محمد سييل/ا.د
 .جامعو بنيا-التطبيقية

 .جامعو بنيا -كميو الفنوف التطبيقية-والصباغو والتجييز مدرس بقسـ طباعو المنسوجات نيفين فاروق حسين /د
 .جامعو بنيا -كميو الفنوف التطبيقية -باحثة دكتوراه -مصمـ حر ىبو عاطف عبد العزيز محمد/مم.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممخص البحث

فف الجرفيتى يحتوى عمى العديد مف القيـ الفنية والتعبيرية والرمزية الخاصة باالضافة لمقيـ الجمالية، فقد    
لتكوف لغة فنية خاصة بو تتشكؿ مف تفاعؿ أشكالو مع مضمونو كوسيط  تطورت مفردات ىذا النوع مف الفف

 لمتواصؿ مع المجتمع.
تكمف مشكمو البحث فى امكانية االستفادة مف المعالجات التشكيمية فى بعض أعماؿ فنانى الجرافيتى كوسيط    

 .بصري البتكار تصميمات طباعية لمكمالت المالبس ترقى بالذوؽ العاـ لممنتج المصري
ييدؼ ىذا البحث الى فتح أفاؽ جديدة لمتجريب بالمعالجات التشكيمية لمختارات مف األعماؿ الفنية لبعض     

فنانى الجرافيتى كوسيط بصري لمتوصؿ الى تكوينات جمالية مستحدثة فى مجاؿ تصميـ الطباعى لمكمالت 
 المالبس.

نى الجرافيتى ت التشكيمية فى بعض أعماؿ فناالمعالجاوتتمخص نتائج البحث فى وجود عالقو ايجابية بيف   
، كذلؾ توظيؼ التجارب التصميمية لمكمالت المنفصمة طباعية لمكمالت المالبسالتصميمات والكوسيط بصري 

باالضافو الى استحداث  المالبس الطباعية المستميمو مف الفف الجرافيتى يضفي عمييا قيـ جمالية ونفعية ،
( تجربة 81( تطبيؽ، و)88( تجربة تصميمية،)7مية المتنوعة والتى يبمغ عددىا )مجموعة مف التجارب التصمي

 توظيفية .
 الكممات المفتاحية:

 التصميمات الطباعية ، مكمالت المالبس، المعالجات التشكيمية ،الجرافيتى،الوسيط البصري
Abstract  

   Graffiti Art  Contains Many Artistic , Expressive And Symbolic Values For 

Addition To Aesthetic Values, Have Developed The Vocabulary Of This Type Of Art 

To Be Its Own Artistic Language Formed By Interaction Of Forms With Its Content 

As A Medium To Communicate With The Community. 

The Search problem in access to plastic processors in some graffiti artists work as a 

mediator to create optical printing designs for clothing supplements live up to public 

taste of the product. 
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   The Research Aims To Open New Horizons For Experimentation With Plastic 

Processors For A Selection Of Artwork For Some Graffiti Artists As An Optical 

Medium To Reach New Aesthetic Configurations In Print Design For 

Supplementation. 

   The search results are summarized in a positive relationship between plastic 

processors in some graffiti artists work as mediator and optical printing designs 

separate clothing supplements as well as employ design experiences for printing 

clothing supplements inspired by graffiti art aesthetic values make it expedient, in 

addition to developing a range of diverse design experiences and numbering (7) 

design experience, (18) apply, and (12) employment experience. 

Keywords 

Fine processors-Graffiti- Visual mediator- Clothing Supplement-Printed Design 

 :مقدمو 
يعية ألى مجتمع بدونو تنصدـ أسباب يتميز المجتمع االنسانى بأنو مجتمع اتصالى ، وجزء مف الحياة الطب    

الحياة االجتماعية. وال يتوقؼ االنساف عف ارساؿ واستقباؿ الرسائؿ ، فكؿ صوت او حركة مقصودة أو غير 
مقصودة تؤدى وظيفة اتصاؿ. ووسائط االتصاؿ تعكس طبيعة المجتمع الذى توجد فيو، وقد تطورت وأصبحت 

د رغبة الفرد أف يقدـ عمى االتصاؿ ال يستطيع أف يرسؿ كؿ ما يجوؿ شديدة التنوع فى محتواىا وأشكاليا، وعن
بخاطره فى صورة كاممة ،ألف أفكاره ومشاعره ىى مف الخصائص التى سينفرد بيا وتكوف ذاتية... وال يستطيع 

 غيره أف يشارؾ فييا بصورة متشابية تماما أو متطابقة.
التصاؿ باألخريف والتفاعؿ معيـ لمتعبير عف صراعو مع بيئتو، فمنذ بداية البشرية داب االنساف األوؿ عمى ا    

واسقاط مكونات ذاتو مرتبطا بذلؾ بمعتقدات سحريو كاف يؤمف بيا فى فترات ىذا العصر ، ثـ انتقؿ متطورا الى 
 جدراف المعابد فى ظؿ الطقوس الدينية بحثا وراء مفيـو االعتقاد عف طريؽ الرسـو والنقوش عمى جدراف الكيوؼ

لبث روح التقوى وااليماف والمعابد بنماذج مف الكممات والرموز واألشكاؿ واأللواف ، وكاف ىدفيا كوسيط اتصاؿ 
 وتعميـ المتعبد بدينو وآليتو.

وفف الجرافيتى ىو تمثيؿ وتوظيؼ لمشكؿ والموف والكتابات بصورة جمالية لنقؿ صور بصرية معينة تعبر عف     
مف أىمية فف الجرافيتى داخؿ الطبيعة البشرية فى ذاتيا، فكؿ البشر يعيش فى حالو مف األفكار واالنفعاالت ، وتك

العزلة فال أحد يعرؼ ما بداخؿ اآلخر . مف ىنا تنشأ الحاجة اليجاد وسائط لالتصاؿ المرئي لتعويض عدـ قدرة 
الى اليد الى الجدار  ثـ  خر، ففف الجرافيتى ينقؿ الفكرة مف العقؿمى االتصاؿ المباشر ما بيف عقؿ وآالبشر ع

لمعيف والعقؿ مرة ثانية لدى المتمقى ، ويقاس مدى اتقاف الوسيط فى توصيؿ الفكرة بمقدار الوصؿ مف ىذه الفكرة 
الى المتمقى وكمما أرتفعت درجة وصوؿ الفكرة لممتمقى بصرؼ النظر عف مدى تقيدىا، ما أظير المرسؿ اتقانا 

 فكرة.أكثر الستخداـ الوسيط الموصؿ لم
ومكمالتيا مف الحاجات األساسية لمفرد التى ال يمكف االستغناء عنيا ، فمنذ بداية وتعتبر المالبس     

الحضارات حاوؿ االنساف ايجاد أشكاؿ مختمفة لتشكيؿ قطع المالبس حوؿ الجسـ، وحيث أف المالبس انعكاس 
حوالتيا التاريخية واالقتصادية والثقافية حقيقي لمسياقات التى توجد بيا وتعبر عف واقع المجتمعات وتعكس ت

واالجتماعية. ويعد مجاؿ تصميـ مكمالت المالبس مف المجاالت الثرية التى تحوى ابتكارا وتنوعا بيف كؿ قطعة 
عمى حقائب اليد، االيشارب  األخرى وتتناوؿ الدراسة بالتطبيؽوأخرى فكؿ منيا لو سمات فريدة تميزىا عف 

 ،الشاؿ، األحذية.
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ومف ىذا يتضح أف الدراسة ستقـو عمى المعالجات التشكيمية فى بعض أعماؿ فنانى الجرافيتى كوسيط     
بصري البتكار تصميمات طباعية لمكمالت المالبس برؤية فنية مصرية تساعد فى االرتقاء بالذوؽ العاـ وجذب 

 المستيمؾ لممنتج المصري.
 :مشكمة البحث 
لجرافيتى وما تحممو مف طاقة ابداعية ورمزية لمقيـ الفنية والجمالية والمونية اعماؿ فف ا عمى الرغـ مف أىمية   

وثريو اال أنو لـ يحظى بالقدر الكافى مف الدراسات التحميمية واالبحاث األكاديمية الفنية وعناصر تشكيمية متنوعة 
المنسوجات بصفة المتخصصة، األمر الذى يستوجب المزيد مف تمؾ الدراسات المتخصصة فى تصميـ طباعة 

 عامو وتصميـ طباعة مكمالت المالبس بصفو خاصة.
 فى ضوء ما سبؽ تحددت مشكمة البحث فى التساؤؿ اآلتى:

كيؼ يمكف االستفادة مف المعالجات التشكيمية فى بعض أعماؿ فنانى الجرافيتى كوسيط بصري البتكار 
 لمصري.تصميمات طباعية لمكمالت المالبس ترقى بالذوؽ العاـ لممنتج ا

 :أىداف البحث 
o عمدوا لفنانيف األجانب والمصرييف الذيف الكشؼ عف المعالجات التشكيمية فى مختارات مف بعض أعماؿ ا

الى االرتباط بفف الجرافيتى بغرض الوصوؿ الى مداخؿ فنية مصرية البتكار تصميمات طباعية لمكمالت 
 مالبس.ال

o مة مكمالت المالبس لممستوى الفنى.االستفادة مف المعالجات التشكيمية بيدؼ رفع قي 
o  فتح أفاؽ جديدة لمتجريب بالمعالجات التشكيمية فى بعض أعماؿ فنانى الجرافيتى كوسيط بصري سعيا

 لمتوصؿ الى تكوينات جمالية مستحدثة فى مجاؿ التصميـ الطباعى لمكمالت المالبس.
o  واالبداع الفنى المستمر. عالقة قوية بيف فف الجرافيتى كوسيط بصرييساىـ البحث فى ايجاد 
 :فروض البحث 
o  ىناؾ عالقة ذات داللة ايجابية بيف دراسة طرؽ وأساليب المعالجات التشكيمية لبعض فنانى الجرافيتى

 كوسيط بصري وبيف ابتكار تصميمات طباعية لمكمالت المالبس ترقى بالذوؽ العاـ لممنتج المصري.
o  قيـ لونية وتشكيمية ناتجة عف المعالجات التشكيمية لبعض امكانية التوصؿ الى اكساب مكمالت المالبس

 أعماؿ فنانى الجرافيتى.
 :أىمية البحث 
o فى اضافة وسيط بصري يعبر عف ثقافة المجتمعات مف خالؿ األعماؿ الفنية لبعض فنانى  يساىـ

 الجرافيتى.
o ف خالؿ مجاؿ التصميـ تعميؽ الوعى بالمعالجات التشكيمية والتقنية لفف الجرافيتى وتوظيفيا جماليا م

 الطباعى لمكمالت المالبس.
o  فتح أفاؽ جديدة لمتجريب سعيا لوصوؿ الى حموؿ ابداعية جديدة الثراء التصميمات الطباعية لمكمالت

 المالبس لمتصدير فى األسواؽ العالمية ومواكبة متطمبات العصر.
o وؾ األفراد.التفاعؿ بيف البيئة والمجتمع واالبداع لدعـ الجانب االيجابي لسم 
o .المساىمة فى عمؿ مشروعات صغيرة قائمة عمى التصميمات الطباعية لمكمالت المالبس 
 :حدود البحث 
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 تقسـ حدود البحث الى:
o .حدود زمانية: تتمثؿ فى القرف الحالى 
o .حدود مكانيو: التطبيؽ بجميورية مصر العربية 
o  :كاسيا عمى المجتمعبعض الرؤي البصرية لفف الجرافيتى وانعحدود موضوعية: أوال. 

 المعالجات التشكيمية لمختارات مف أعماؿ فنانى الجرافيتى.ثانيا:                  
 .الدراسة التجريبية والتطبيقيةثالثا:                  

 :اجراءات البحث 
طبيقي، يتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي مف حيث اطاره النظرى والمنيج التجريبي مف حيث اطاره الت  

 ويتناوؿ االطار النظرى بالدراسة التحميمية لمرؤي البصرية لفف الجرافيتى.
 :مصطمحات البحث 
 المعالجات التشكيمية:  .8

كيؿ والتقينات والحموؿ المبتكرة التى يتعامؿ بيا الفناف لتوظيفيا بيا فى ىذا البحث طرؽ وأساليب التشيقصد     
 لواف المستخدمة التى يتعامؿ بيا الفناف.مف خالؿ المفردات والعناصر واأل جماليا

 فن الجرافيتى: .1
مصطمح فنى يصؼ كؿ الرسائؿ )غير الرسمية( عمى الحوائط وغيرىا، وترجع أصولو الى عصور ما قبؿ      

وسيمة لمتواصؿ. ولـ تنتشر ىذه التسمية ليذا النوع مف لالحداث ورسـ التمائـ السحرية التاريخ حيث كاف تسجيؿ 
لمرئي اال بانتشار الدراسات التى أجريت حوؿ ىذه النوعية مف التعبير البصري والتى بدأت االتصاؿ ا

 (85ص-8) (F.S.Krawsـ عمى يد الباحث النمساوى كروس)8981سنو

(مف الواليات المتحدة Maya Hauk"مايا حايؾ")ـ الجدارية الخاصة بكؿ مفويقصد بيا فى ىذا البحث الرسو 
 (Mikołaj Rejs (مف جميورية مصر العربية،الفناف"ميكوال رجز")Alaa Awadوض")"عالء علفنافا،األمريكية

 مف بولندا.
 وسيط بصري: .3

يقصد بو العممية التى ينقؿ فييا شخص معيف المعنى الى متمقي أو أكثر أو مجموعة مف خالؿ استخداـ     
نية مف أجؿ تعديؿ سموؾ أو تأثير رموز وأشكاؿ ومثيرات شكمية ولونية واضحة عادى ما تكوف رموزا  تشكيمية ف

 (57ص-1).حسي

 ابتكار: .4
ناصر ىذا االنتاج مف عناصر موجوده ولكف الجديد فى كيفية الصياغة ىو انتاج تصميـ جديد، يستمد ع    

 والدمج والتركيب بشكؿ غير موجود.
 التصميمات الطباعية:  .5

االبعاد  سب مع الطريقة الثنائيةىو تصميـ يصمح طباعتو عمى خامات يمكف استخداميا فى غرض يتنا 
ساعد الخامة فى تأدية وظيفتيا بعد طباعتيا عميو بأحد طرؽ وليست ثالثية األبعاد وتالمنسوجات طباعة ل

 (18ص-3).الطباعة المناسبة

 مكمالت المالبس: .6
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البس مصطمح يعنى اضافة قطع تصاحب أشياء رئيسية لتزيد مف جماليا ورونقيا، وتنقسـ الى مكمالت م     
ثابتو وتشمؿ )الشرائط الزخرفية، القطع المضافة،...الخ(ومكمالت مالبس غير ثابتو ومنفصمو وتشمؿ )حقائب 

 (31ص-4)اليد ،االيشاربات،أغطية الرأس ،الشاؿ،... الخ(.

بينما الدراسة التى نحف بصددىا تتناوؿ مكمالت المالبس غير الثابتو أو المنفصمو وتشمؿ)حقائب اليد 
 بات،أغطية الرأس ،الشاؿ،الحذاء(.،االيشار 

 ديناميكية االتصال: .7
ىو مصطمح يتضمف الحركة والتغيير ، وىذا المصطمح استخدـ فى وصؼ االتصاؿ بأنو عممية ديناميكية     

 (19ص-5).يعنى شيئا عمى طبيعتو الجيد أو القوة أو الحركة

 وانعكاسيا عمى المجتمع أوال بعض الرؤي البصرية لفن الجرافيتى
اعتمادا عمى النوع وانعكاسيا عمى المجتمع أىتـ الكثير مف الباحثييف بدراسة الرؤي البصرية لفف الجرافيتى     

 والكـ والرؤية الثقافية والفنية...الخ.
 

 

  

 يوضح الرؤي البصرية لفف الجرافيتى (8رقـ) رسـ تخطيطى

o الجرافيتى عمى انو تقـو ىذه الدراسة الثقافية لفف  :الرؤية الثقافية
ترجمة لثقافة مجتمع معيف أو عرقيات مختمفة ويستخدموف جميع 
خصائصو كمصدر لمتحميؿ الثقافي مثؿ المغة والمكاف ونوعية 
األشكاؿ وعالقتيا بتراث األجناس والعرقيات المختمفة وذلؾ 
العطاء صورة متكاممة لثقافة ىذه األقميات، ولكف ىناؾ نوعيات 

الى ثقافات عرقيو معينة. اال أنو  التى ال تنتمى مف فف الجرافيتى
 (83ص-6)عادة ما يستخدـ كمرآه تعكس الطبيعة الثقافية لممجتمع.

 رسـ جدارى لجدارية نصب تذكارى (8)شكؿ                                                                              
 (7)األقصر. -لماعت                                                                                   

o :التى دراسة فف الجرافيتى  الرؤية النوعية
تعتمد عمى النوع لتحديد الفروؽ بيف 

فوجد أف  -فى المجتمعات الجنسيف
أكثر تفاعمية وذاتية جرافيتى النساء 

وتيذيبا، بينما رسـو الرجاؿ أكثر جدلية 
 (19ص-8)لى ذلؾ.وسمبية وما ا

 فناف( لم3)شكؿو  (9)انو مايا حايؾلفن يةالنوع رسـ جدارى لمرؤيو (1)شكؿ                                                       
 (01)"ميكوال رجز                                                               

 الرؤي البصرية لفن الجرافيتى

الرؤية 
 الثقافية

الرؤية 
 النوعية

الرؤية 
 المغوية

الرؤية 
 الفولكولورية

الرؤية 
 الكمية

الرؤية 
 السيكولوجية

الرؤية 
 الشعبية

الرؤية 
 الوقائية

ية الرؤ 
 الجمالية
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o :تى عف طريؽ ربط تعتمد عمى تحميؿ الجرافي الرؤية المغوية
التى والمجتمع مد مف البيئة وماتى المستالكتابات بسياقيا المعم

والطريقة التى يوظؼ بيا فنانى ،يتواجد فييا الرسـ الجدارى
 (37ص-11)الجرافيتى ىذه المغة.

                                                                                           
 (81)رسـ جدارى لممدخؿ المغوى لفف الجرافيتى. (4)شكؿ                                                                             

o :تقـو عمى تسجيؿ الجرافيتى المكتوب الرؤية الفولكولورية
والتعميقات بدقة متناىية. أحيانا ما يكوف ىناؾ تحميال 

ىناؾ معمومات حوؿ  ليذه البيانات وأحيانا ما تكوف
فى المجتمع السياؽ األصمي المأخوذ مف الجرافيتى 

وتأخذ الكتابات والتعميقات عبارات ألشكاؿ شعبيو أو ،
 دينية أو أقواؿ مأثورة...الخ.

 (83).لفف الجرافيتى فولكولورىرسـ جدارى لممدخؿ ال (5)شكؿ

o :واالستفتاءات حوؿ فيتى واجراء االستبيانات اعتمدت عمى الدراسات االحصائية لنوعيات الجرا الرؤية الكمية
، وعادة ما يكوف ىناؾ معيار قياسي فى المجتمعايجابيات وسمبيات الجرافيتى أو الموضوعات الخاصة بو 

  معيف ليذه الدراسات.
o :ييدؼ الى تحميؿ الدوافع الكامنة وراء انتاج فنانى الجرافيتى ليذا النوع مف الفف بناء الرؤية السيكولوجية 

 (96ص-84)الثقافة العامة أو البيئة االجتماعية.عمى الدوافع النفسية الذاتية أكثر مف االىتماـ بدور 
o :وىو أقؿ المداخؿ مف حيث األىمية  الرؤية الشعبية

العممية حيث ينتشر الجرافيتى بغرض التسمية الفكاىية ال 
أكثر دوف الرجوع الى العوامؿ التى أدت الى انتاج ىذا 

 .فى المجتمع ى أو أماكنو أو سياقو األصميالجرافيت
 

 (15)لفف الجرافيتى. الرؤية الشعبية (6)شكؿ                                                                         

o فى  تعتبر ىذه الرؤية الوحيدة التى تتعامؿ مع فف الجرافيتى انو يجب القضاء عميو :الرؤية الوقائية
. فيناؾ الكثير مف مؤسسات تطبيؽ القانوف والسياسييف الذيف ييتموف بايجاد طرؽ لمنع الجرافيتى المجتمع

 تى تنفؽ عمى ازالتو.تمكات العامة أو بسبب المبالغ المبسبب تشوييو لمم
o :فى المجتمع  ييتـ  ىذا التحميؿ بمفيـو الجرافيتى كفف يبحث عف القيـ الجمالية والفنيةالرؤية الجمالية ،

الذيف  فيناؾ العديد مف العوامؿ المشتركة بيف جرافيتى العامة والفف وىناؾ العديد مف الفنانيف المشاىير
ثـ انتقموا بعد ذلؾ الى  الحوائط العامة وأسطح عربات المترو بدأوا حياتيـ كفنانى جرافيتى يرسموف عمى

الذيف قاموا بعرض  معارض الفف ليصبحوا مف مشاىير الفنانيف، ىناؾ أيضا العديد مف فنانى الجرافيتى
 (98ص-86)أعماليـ مف خالؿ قاعات شييرة جدا بأوربا.

                                                           
  جاف ميشيؿ باسكوا(.–كيينى سكارؼ –فى فترة البوب أرت األمريكية مثؿ )كيث ىارينج 

  (يدى بيبنؾل –زيفير  –ريتشارد ىامبمتوف لى  -دوندى ىوايت–فاب فريدى فايؼ –)لى كوينونس أمثاؿ. 
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ناع و مؿ الفني مف أثر في النفوس مف اقا يتركو العمع يتضمف فف الجرافيتى دراسة القيـ الجمالية واإلبداعية   
متعة و مف أىمية الطرح. وظؿ وجو اإلبداع ىو ما يحممو فف الجرافيتي مف خياؿ إلى أف بدأ الفناف ُيدخؿ في 

يأتي مف خالؿ محاكاة الفناف لمواقع  فف الجرافيتىفى عممو الفني وجية النظر التي يراىا. فصار اإلبداع 
يعتمد عمى بساطة الشكؿ فف الجرافيتي فيو شيء نسبي ل مف خيالو. أما عف مقياس الجماؿ الفني المعاش برؤية

. وطرؽ التحميؿ النقدي لو تتداخؿ مع العمؿ أى رمزية العمؿ الفني مع القيمة الثرية لممعاني المراد توصيميا
  .الفني مف أجؿ إثرائو في شتى التفاصيؿ و بنيانو

تى من حيث كونو وسيط اتصال بصري الى ثالث انواع:ويمكن تصنيف فن الجرافي  

 

 

 

 
 يوضح تصنيؼ فف الجرافيتى كوسيط اتصاؿ بصري(1رقـ)رسـ تخطيطى 

تعبر بو االقميات الثقافية والعرقية عف تواجدىا وتمردىا عمى أوضاع سياسية واقتصادية فرضيا النوع االول: 
ممكية )رأسمالية/ معينة تعميقات وأفكار ضد أنظمةالمجتمع عمى مثؿ ىذه االقميات في شكؿ رسائؿ و 

 (84ص-87).(الخاصة

لقاعات العرض، فوضع ىذه النوعيو مف أو الفف المضاد  العامةيسمونو فف خاص بالشارع و الفف ويعرؼ بال    
فى المجتمع مف قبؿ الفف فى قاعات عرض ينتزعو مف سياقو األصمى كنوع مف التمرد والثورة عمى قيـ معينة 

صوير الجدارى ىو أحد التتصوير الجدارى فى الشكؿ واليدؼ حيث أف يختمؼ تماما عف الفئات خاصة وىو 
ويختص بزخرفة أسقؼ وجدراف المبانى ويرتبط ارتباطا عضويا بطبيعة العمارة مف حيث نوعية  فروع التصميـ

عديد مف المشكالت الفنية والتقنية المساحات الكبيرة والتى عادة ما يكوف ليا تقسيمات خاصة ينشأ عمى أثرىا ال
 (83ص-88) .مف الفناف او مف المصور الجدراى التى تتطمب معالجات خاصة

والسبب الرئيسي لرفض المجتمع ليذا النوع مف الفف ىو تمرد فنانيو عمى سياسة المجتمع مف خالؿ وضع    
ت المبانى العامة. ولكف ىذا ال تيـ عمى أماكف غير مخصصة لتواجد ىذه النوعية مف الرسـو كواجياابصم

لخاصة ويتضمف قيـ ينفي احتواء ىذا النوع مف الجرافيتى عمى المعالجات الفنية الرمزية والتشكيمية والمونية ا
 خالؿ تفاعؿ األشكاؿ مع المضموف، فقد تطورت مفردات ىذا النوع لتكوف لغة فنية خاصة. تعبيرية أيضا مف

أو المجتمع وىو غير مدفوع االجر وانما ينفذ فى اماكف مسموح بيا مف قبؿ  ال يعارض القانوفالنوع الثانى:
سبتمبر الشييرة فى الواليات المتحدة 88الجرافيتى التى نفذت بعد أحداثمؤسسات أو أفراد كما فى اعماؿ 

وع يعتبر األمريكية والتى عبرت عف تضافر جميع الفئات واألقميات فى المجتمع االمريكى ضد االرىاب، وىذا الن
 حالة وسط بيف مفيـو الجرافيتى المتمرد والتقنية التشكيمية المرتبطة بالعمارة فى التصوير الجدارى.

 تصنيف فن الجرافيتى كوسيط اتصال بصري

جرافيتى يعارض 
 القانوف أو المجتمع

ال يعارض جرافيتى 
 القانوف أو المجتمع

جرافيتى مدفوع 
 األجر
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يقـو بو مجموعات مختمفة بتكميؼ مف المؤسسات أو االفراد وىو فى ذلؾ يخرج عف مفيـو النوع الثالث:
ذ بتقنيات الجرافيتى بعيدا عف ىدفو الجرافيتى، ويعتبر جرافيتى مدفوع االجر،حيث يصبح تصوير جدارى منف

 (43ص-88) كوسيمة اتصاؿ تعبر عف ثقافة أقمية معينة.

لذا يعتبر فف الجرافيتى وسيط اتصاؿ جيد يستيدؼ تحقيؽ الشيوع أو الذيوع أو االنتشار أو المألوفية لفكرة أو     
ت مف شخص أو جماعة الى موضوع أو قضية عف طريؽ انتقاؿ الرسائؿ أو األفكار واآلراء أو االتجاىا

أشخاص أو جماعات باستخداـ مفردات تشكيمية ومثيرات شكمية ولونية وعناصر ورموز ذات معنى ومضموف 
موحد ومفيـو بنفس الدرجة لدى كؿ مف الطرفيف، وذلؾ فى شكؿ عممية اتصاؿ تفاعمية ديناميكية مف خالؿ 

ر واالتجاىات وبناء عمى ذلؾ تعديؿ السموؾ أو التأثير تفاعؿ ومشاركة األفراد أوال ثـ نقؿ المعمومات واألفكا
 الحسي أو التوجيو لمتمقي الرسالة.

 ثانيا : المعالجات التشكيمية لمختارات من أعمال فنانى الجرافيتى
الفف التشكيمي الغربي يتميز بالحضارة االستيالكية حيث تناوؿ فنانيو لمخامات واألساليب المنمقة والعديد مف     
( بالحرؼ األكرانية واستميمت أعماليا الفنية مف فف MAYA HAUKاصر كما تأثرت الفنانو "مايا حايؾ")العن

ة المصرية القديمة، بينما ( أعمالو الفنية مف الحضار ALAA AWAD. ويستميـ الفناف "عالء عوض")المانديال
 ساطير الشعبية.( يستميـ أعمالو غير المألوفة مف األMikołaj Rejs ")الفناف"ميكوال رجز

 (MAYA HAYUKمايا حايك) -0
تميزت أعماليا الفنية بالنمط اليندسي الذى يتـ توظيفو فى الجداريات عمى نطاؽ واسع ويقـو عمى أساس 
التوافؽ الدقيؽ بيف الشكؿ والمضموف ورؤيتيا وثقافتيا ووعييا واستيعابيا لمحرؼ اليدوية األكرانية كالتطريز وفف 

 (.Batikالباتيؾ)
 (6)شكل 

 رسـ جدارى"جرافيتى". نوع العمل:
 .تكويف موضوع الجدارية:

 ـ.1181:تاريخ الجدارية
 .أمريكا الشمالية-الكاريبي-باىاماس :موقع الجدارية

 األشكاؿ اليندسية كالدائرة المفردات المستخدمة:
 ، والخط، المثمث.وأجزاءىا

 األلوان المستخدمة:
 لوف.7:عدد األلوان

 القوية الصريحة. :طبيعة األلوان
                                                           

 المانديال(Mandalas): رمز وطقوس دينية تستخدم فى فلسفات مثل البوذية, وتعبر عن نمط هندسي يمثل الكون بصورة رمزية
 .https: en.wikipedia.org/wikiMandala8may 2016 مصغرة وعادة تكون فى شكل مربع يحتوى على دائرة فى نقطة المركزعن

  مايا حايك(Maya Hayuk )فى المنتديات رفيعة لقادة الحكومة وقطاع األعماؿ  تشاركـ، 8969ات المتحدة األمريكية عاـولدت بالوالي
. وانضماـ الصيف الى قة الحيوية والعالـواألوساط األكاديمية فى آسيا وغيرىا مف القارات لتبادؿ رؤيتيـ حوؿ القضايا األكثر جدال فى ىذه المنط

والتصميـ  ـ مف كمية الفنوف8998عاـ  Odessaشرؽ آسيا.تخرجت مف جامعة ال عف األزمة االقتصادية فى جنوبمنظمة التجارة العالمية، فض
 عفلمرسـ والنحت، تستميـ أعماليا الفنية مف فف المانديال.  Skowheganودرست فى مدرسة

http://coopercolegallery.com/artists/2/maya-hayuk/profile/ 8may 2016  
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 النوع الثالث"جرافيتى مدفوع األجر". نوع الجرافيتى:
ينصؼ العمؿ الى جزئيف شبو متشابييف استخدمت التماس  ىقامت بعمؿ محور ارتكاز رأس :المعالجة التشكيمية

والتكرار لبعض بيف بعض العناصر التى عمى ىيئة أجزاء مف الدائرة، وأيضا التراكب بيف األجزاء المتكرة لمشكؿ، 
الوحدات حوؿ المحور الرأسي المنصؼ لمعمؿ الفنى ، كما عالجت العمؿ باستخداـ بعض الوحدات اليندسية 

 بالتصغير والتكبير، كما تتعادؿ قوى الشكؿ واألرضية، وأجادت االختزاؿ لبعض أشكاؿ الدائرة.
  المفردات المستخدمة:

 (7)شكل 
 رسـ جدارى"جرافيتى". نوع العمل:

 .تكويفضوع الجدارية: مو 
 ـ.1181تاريخ الجدارية:
 .أوروبا-ىولندا-ماستريخت–بونيفانتفمتحؼ موقع الجدارية:

الخطوط المنحنية ذات السمؾ،  المفردات المستخدمة:
المستقيمات الرأسية واألفقية والمائمة التى تكوف سمؾ 

 والمتقاطعة أيضا.
 األلوان المستخدمة:

 لوف. 6عدد األلوان:
 .الجذابة المبيجةاأللوان: طبيعة 

 النوع الثالث"جرافيتى مدفوع األجر".نوع الجرافيتى: 
استخدمت ثالث محاور رأسية، أى لكؿ جدار محور رأسي ينصؼ الجدار كما فى الجانب  المعالجة التشكيمية:

لمونية فى وعات ااأليسر اى أستخدمت التماثؿ المتشابو، وأيضا التوليؼ فى تآلؼ وانسجاـ األشكاؿ والمجم
لمجدراف الجانبية، ويبدو الشكؿ ضاغطا عمى  ، وكذلؾ التراكب فى الخطوط المائمو المستخدمةالجدراف الثالث

 األرضيو بشكؿ ممحوظ الكساب الرسـ الجدارى طاقة جديدة.
 (8)شكل

 رسـ جدارى"جرافيتى". نوع العمل:
 قوس قزح.موضوع الجدارية: 

 بدوف تاريخ.تاريخ الجدارية:
 .الواليات المتحدة األمريكية-نيويورؾ-مانياتفالجدارية:موقع 

السمؾ  ذاتالمائمة المستقيمات  المفردات المستخدمة:
 المتقاطعة أيضا.و 

 األلوان المستخدمة: 
 لوف. 4عدد األلوان:

 الجذابة المبيجة.طبيعة األلوان: 
 النوع الثالث"جرافيتى مدفوع األجر".نوع الجرافيتى: 
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اعتمدت عمى التكرار والتماثؿ المحورى لمخطوط المستقيمة المائمة وأيضا تماثؿ لونى. تبدو  مية:المعالجة التشكي
األشكاؿ التى يتكوف منيا العمؿ عمى نحو يبرز عالقة  بعضيا بالبعض فى اطار مف الوحدة الكمية، ويكاد 

فراغي الناتج عف تكرار يندمج الشكؿ مع األرضية، وكذلؾ يتضح التراكب فى الخطوط الذى يوحى بالعمؽ ال
 الوحدة األساسية.

 (01)شكل 
 رسـ جدارى"جرافيتى". نوع العمل:

  .تكويفموضوع الجدارية: 
 ـ.1181تاريخ الجدارية:

 .ةاألمريكية المتحد الواليات-نيويورؾ-روكميفب:الجداريةموقع 
الغير األشكاؿ اليندسية كالدائرة  المفردات المستخدمة:

الرأسية واألفقية  المستقيمةالخطوط ،المثمث،المعيف، مكتممة
 والمتقاطعة أيضا.. والمائمة التى تكوف سمؾ

 األلوان المستخدمة: 
 لوف. 8عدد األلوان:

 الواف الشعاب المرجانية.طبيعة األلوان: 
 النوع الثالث"جرافيتى مدفوع األجر".نوع الجرافيتى: 

وتراكب الخطوط اليندسية  خطوط المستقيمة المائمةبالالموجى عمى فكرة التأثير اعتمدت  المعالجة التشكيمية:
ذات الموف األبيض واألسود مع المعيف، باالضافة الى معالجة العمؿ الفنى بالتكبير والتصغير فى الدوائر 

،اجادت التوليؼ بيف  لتماثؿ الشبو متشابو ببف نصفى العمؿ الفنىواألشكاؿ اليندسية المستخدمة، كذلؾ ا
 المستخدمة الكساب وحدة فنية بيف أجزاء العمؿ.الوحدات 

 المفردات المستخدمة:
 (00)شكل رقم

 رسـ جدارى"جرافيتى". نوع العمل:
  .تكويناتموضوع الجدارية: 

 ـ.1188تاريخ الجدارية:
  .أوروبا-ىولندا جنوب-تيمبورخمدينة  :الجداريةموقع 

الخطوط  عدة مثمثات مختمفة الحجـ،المفردات المستخدمة:
المائمة والمستقيمة ذات السمؾ، الدوائر الغير مكتممة، عدة 

 دوائر صغيرة.
  المستخدمة:األلوان 

 لوف. 9عدد األلوان:
 القوية الصريحة.طبيعة األلوان: 
 النوع الثالث"جرافيتى مدفوع األجر".نوع الجرافيتى: 
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ليعطى قيمة جمالية أكثر  االتزاف االشعاعىب فى العمؿ الفنى  ظيار الحركةأكدت عمى ا المعالجة التشكيمية:
،وأيضا التراكب بيف األجزاء المتكررة  باالضافة الى التكبير والتصغير فى المثمثات والدوائر المستخدمة ، تأثيرا

 .ؤكد عمى التوليؼاالنسجاـ بيف وحدات العمؿ الفنى لتلمشكؿ، ويتضح الترابط و 
 (01)شكل 

 ى".رسـ جدارى"جرافيت نوع العمل:
  .تكويفموضوع الجدارية: 

 ـ.1119تاريخ الجدارية:
 الواليات المتحدة-نيويورؾ-جزيرة الوحش :الجداريةموقع 

 االمريكية.
الخطوط المستقيمة المائمة واألفقية المفردات المستخدمة:

 .، المثمث بأختالؼ احجاميـمختمفة السمؾ والمتقاطعة ، الدوائر 
 : المستخدمةاأللوان 

 لوف. 8ان:عدد األلو 
 صريحة. ىادئوطبيعة األلوان:
 النوع الثالث"جرافيتى مدفوع األجر".نوع الجرافيتى: 

يظير التراكب بوضوح فى العمؿ الفنى ليعطى احساس أقوى بالعمؽ الفراغى، مع التكرار  المعالجة التشكيمية:
،التوليؼ  االختزاؿ لعنصر الدائرةمع اجاده  لعنصر الدائره  الحداث حركة ديناميكية بيف فى تكويف العمؿ الفنى

 بيف عنصري الخط والدائري الكسابو العمؿ وحده فنية واحداث ترابط بيف العناصر والمجموعة المونيو المستخدمة.

 (Alaa awadعالء عوض)-1
عيه على قدرته الفىيت و رؤيته االيجابيت وو معتمدا أستميـ رسومو الجدارية مف الحضارة المصرية القديمة    

هدفه األساسي إحياء التراث كان يىاير ،52الثقافي  لمخاطبه المجتمع عه الواقع السياسي بعد أحداث ثورة 

 .الفرعووي القديم وحمايته مه االودثار

 (02)شكل  
 رسـ جدارى"جرافيتى". نوع العمل:

 .جدارية الوالء والطاعة موضوع الجدارية:
 ـ.1181تاريخ الجدارية:
 .مصر-قاىرةال -محمد محمود موقع الجدارية:

 القط،الفأر،مجموعو أشخاص ممتحوف المفردات المستخدمة:
 األلوان المستخدمة: 

 لوف. 5عدد األلوان:
 رمادية.طبيعة األلوان: 

                                                           
 عالء ع(وضAlaa awad:)  ـ ،تخرج مف كميو الفنوف الجميمة جامعة جنوب الوادى،عمؿ كعضو ىيئة تدريس 8988رساـ جرافيتى مواليد عاـ

ـ نفذ جداريات 1183ـ ،قاـ بتنفيذ العديد مف الجداريات فى شارع محمد محمود بالقاىرة،كذلؾ فى عاـ 1181ـ وحتى اآلف،وفى عاـ 1116منذ عاـ 
 ـ نفذ جدارية عمى جدراف البنؾ الغربي بمحافظة االقصر.عف تـ الحصوؿ عمييا مف الفناف.    1185انيا ، فى عاـ فى الدنمارؾ، الم
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 المجتمعالثانى جرافيتى ال يعارض القانوف أو النوع نوع الجرافيتى: 
الممتحوف فى العمؿ الفنى، كذلؾ االختزاؿ لمقط األشخاص اعتمد عمى التكرار لمجموعة المعالجة التشكيمية:

وتبدو  والفأر كداللة رمزية النقالب الموازييف وحالة الالعدؿ، مع التآلؼ واالندماج بيف وحدات العمؿ الفنى .
 األرضيو ضاغطو عمى الشكؿ بشكؿ ممحوظ الكساب الرسـ الجدارى حس آخر.

 (03)شكل  
 رسـ جدارى"جرافيتى". نوع العمل:

 جدارية معركة البحر وع الجدارية:موض
 ـ1185تاريخ الجدارية:
 .مصر-كفر الشيخ-البرلس موقع الجدارية:

 مجموعو مف الرجاؿ، المراكب، الطبوؿ. المفردات المستخدمة:
 األلوان المستخدمة: 

 لوف. 6عدد األلوان:
 المجتمعالثانى جرافيتى ال يعارض القانوف أو النوع نوع الجرافيتى: 

اعتمد فى العمؿ الفنى عمى التراكب بيف الوحدات المستخدمة الكساب العمؿ العمؽ الفراغي  ة التشكيمية:المعالج
شبو متماثمو العطاء موجو ديناميكية العالقات بيف  باالضافو الى التكرار لموحدات المستخدمة فى صورة تكرارية

.طاقو جديدةيبدو الشكؿ ضاغطا عمى األرضيو الكساب الرسـ الجدارى األجزاء ،  
 المفردات المستخدمة:

(04)شكل  
 رسـ جدارى"جرافيتى". نوع العمل:

 .حرب العواصـ موضوع الجدارية:
 ـ1183تاريخ الجدارية:
 .أوروبا-دنمارؾ -كوبنياغف موقع الجدارية:

 .خيوؿ ،أمرأهمراكب، أشخاص،المفردات المستخدمة:
 األلوان المستخدمة: 

 لوف. 5عدد األلوان:
 قويو صريحو.األلوان: طبيعة 

 .المجتمعالثانى جرافيتى ال يعارض القانوف أو النوع نوع الجرافيتى:
 ، وكذلؾ التراكب يتضح مف العمؿ الفنى التآلؼ واالنسجاـ بيف الوحدات الفنية المستخدمة المعالجة التشكيمية:

عمى األرضيو بشكؿ ممحوظ  ويبدو الشكؿ ضاغطا ،فى استخداـ األشخاص)أسري الحروب( كداللو رمزية لمنصر
 الكساب الرسـ الجدارى طاقة جديدة.
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 (05)شكل 
 رسـ جدارى"جرافيتى". نوع العمل:

 .جدارية الخبيئة موضوع الجدارية:
 ـ1183تاريخ الجدارية:
 .ألمانيا -بادف بادف –داخؿ متحؼ الفف الحديثموقع الجدارية:

 .و رجاؿنساء عازفات لمطبوؿ،مجموع المفردات المستخدمة:
 األلوان المستخدمة: 

 لوف. 7عدد األلوان:
 قوية صريحة.طبيعة األلوان: 
 .المجتمعالثانى جرافيتى ال يعارض القانوف أو النوع نوع الجرافيتى: 

تتضح الحركة الديناميكية فى العمؿ الفنى نتيجو لمتنوع والتكرار فى أحجاـ النساء داخؿ  المعالجة التشكيمية:
صورة تكرارية، وكذلؾ الوحدة لمفردات العمؿ الفنى، والترابط الواضح بيف الشكؿ والمممس  العمؿ الفنى فى

 واألرضيو،باالضافو الى التآلؼ بيف جسـ االنساف والطائر أكسب العمؿ الفنى قيمة جمالية وابداعية.
 (06)شكل 

 رسـ جدارى"جرافيتى".  نوع العمل:
 .جدارية النائحات موضوع الجدارية:

 ـ1181الجدارية:تاريخ 
 مصر.-القاىرة-شارع محمد محمود موقع الجدارية:

 مجموعو مف النائحات.،طائر البا المفردات المستخدمة:
 األلوان المستخدمة: 

 لوف. 5عدد األلوان:
 قوية.طبيعة األلوان: 
 المجتمعالثانى جرافيتى ال يعارض القانوف أو النوع نوع الجرافيتى:

طائر مد فى ىذا العمؿ الفنى عمى اسموب االختزاؿ فى المعالجو التشكيمية لمعمؿ الفنى لاعتالمعالجة التشكيمية:
، الى روح الشييد الذى تكرمو حوريات السماء الذى يرمز البا ذو الرأس البشري المأخوذ مف الفف المصري القديـ

ف جميع عناصر العمؿ الفنى بي ؾ التآلؼوكذللمنائحات كداللو رمزية لمحزف،باالضافة الى التكبير والتصغير 
 وتبدو األرضيو ضاغطو عمى الشكؿ بشكؿ ممحوظ الكساب الرسـ الجدارى طاقة جديدة.،اكسبو وحدة وقيمة فنية
 المفردات المستخدمة:

 (07)شكل 
 رسـ جدارى"جرافيتى".  نوع العمل:

 .الحرائر موضوع الجدارية:
 ـ1181تاريخ الجدارية:
 مصر.-القاىرة-مودشارع محمد مح موقع الجدارية:

 مجموعو مف النساء )الحرائر(، سمـ. المفردات المستخدمة:
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 األلوان المستخدمة: 
 لوف. 6عدد األلوان:

 قوية صريحو.طبيعة األلوان: 
 .المجتمعالثانى جرافيتى ال يعارض القانوف أو النوع نوع الجرافيتى:

وىف فى حالو ثبات وقوة وتحدى  (لحرائرار المرأه )لعنصأستخدمت التكرار كمعالجة تشكيمية المعالجة التشكيمية:
لبعث حالو الصعود مع اشارة كرمزية يحممف عصيا والبعض االخر يحمؿ رسائؿ البردى مع ارتفاع يد الكاىف 

وتبدو األرضيو ضاغطو عمى الشكؿ بشكؿ  ،غ الممؾ بخطر اعتداء عمى البالدلحالو الصعود والذىاب البال
جدارى طاقة جديدة.ممحوظ الكساب الرسـ ال  

 0(Mikołaj Rejsالفنان ميكوال رجز)-2
ولدت فكرة لديو لزيادة عدد  العمؿ الفنى لدىو يقـو عمى التوافؽ الدقيؽ بيف الشكؿ بكؿ عناصره والمضموف ،   

بالحصوؿ عمى جداريات ذات طابع خاص تشكؿ وحدة متماسكة فى بولندا السكاف الجدد فى المبانى الميجورة 
،فيو يعد فناف  يئة والشخصيات التى تنتمى الى تمؾ االماكف بشخصيات خيالية والواف ىادئة عمى الجدرافبيف الب
 .سريالى
 (08)شكل 

 رسـ جدارى"جرافيتى".  نوع العمل:
  تكويف.موضوع الجدارية:

 بدوف تاريخ.تاريخ الجدارية: 
 .أوروبا-بولندا-احدى البيوت الميجورة موقع الجدارية:

الخطوط المنحنية والمستقيمة  المستخدمة:المفردات 
 مختمفة السمؾ، شخصيو خيالية.

 األلوان المستخدمة: 
 لوف. 4عدد األلوان:

 قوية جريئة.طبيعة األلوان: 
 النوع الثالث"جرافيتى مدفوع األجر".نوع الجرافيتى: 

و التشكيمية لمعمؿ اعتمد فى ىذا العمؿ الفنى عمى اسموب االختزاؿ فى المعالجالمعالجة التشكيمية:
 بيف الواف العمؿ الفنى. والتآلؼمع االنسجاـ  المستخدموالفنى،باالضافو الى التكبير والتصغير فى بعض المالمس 

 
 
 

                                                           
ـ فى بولندا، شارؾ فى تنفيذ العديد مف أعماؿ الجرافيتى الغير مألوفة التى تضمف األساطير الشعبية ، واالماكف الميجورة ، شارؾ 8984ولد عاـ  8

ـ ،وكذلؾ 1181ـ ،ميرجاف لو بالف الكتابة عمى الجدراف 1188انات والمعارض الفنية منيا ميرجاف الفف  وكاتوفيتشي فى فى العديد مف الميرج
 ـ عف 1119ميرجاف لودز عاـ 

http://niezlasztuka.net/artysci/mlodzi-zdolni/mikolaj-rejs18/NOV/2016./  

 

http://niezlasztuka.net/artysci/mlodzi-zdolni/mikolaj-rejs./18/NOV/2016
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 (11)شكل 
 رسـ جدارى"جرافيتى".  نوع العمل:

  موضوع الجدارية:
 ـ.1186تاريخ الجدارية: 
 .المانيا-برليف موقع الجدارية:

 شخصيو خياليو. المفردات المستخدمة:
 األلوان المستخدمة: 

 لوف. 5 عدد األلوان:
 قوية.طبيعة األلوان: 
 النوع الثالث"جرافيتى مدفوع األجر".نوع الجرافيتى: 

أعتمد عمى الحركة فى الخط والمممس كأحد القواعد األساسيو فى المعالجات التشكيمية. المعالجة التشكيمية:  
 (10شكل)

  جرافيتى". رسـ جدارى" نوع العمل:
 تكويف. موضوع الجدارية:

 بدوف تاريخ.تاريخ الجدارية: 
 .أوروبا-بولندا-احدى البيوت الميجورة موقع الجدارية:

شخصيات خيالية لرجؿ وأمرأه  المفردات المستخدمة:
 ،شجرة ،زىرة.

 األلوان المستخدمة: 
 لوف.6عدد األلوان:

 ىادئة.طبيعة األلوان: 
 لثالث"جرافيتى مدفوع األجر".النوع انوع الجرافيتى: 

األوضاع المختمفة لألشخاص وتعتبر مف اىـ المعالجات التشكيمية لفف تتمثؿ الحركة في  المعالجة التشكيمية:
  .الذي يعتبر ترديد لمحركة بصورة منتظمةاإليقاع  الجرافيتى،

 (11)شكل
 رسـ جدارى"جرافيتى".  نوع العمل:

 تكويف. موضوع الجدارية:
 ـ.1186لجدارية: تاريخ ا

 .المانيا -برليف-أحدى البيوت الميجورة موقع الجدارية:
 زىور ،أشجار ،كائف خرافي. المفردات المستخدمة:
 األلوان المستخدمة: 

 لوف. 4 عدد األلوان:
 ىادئة.طبيعة األلوان: 
 النوع الثالث"جرافيتى مدفوع األجر".نوع الجرافيتى: 
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ويخمؽ نوع مف اإليقاع أعتمد عمى التكبير والتصغير باالضافو الى التكرار  ويالحظ انو المعالجة التشكيمية:
  فى العمؿ الفنى. حركة االيقاع ، كما ينتج مف خالؿ و وحده لمعمؿ الفنىالذي يتحقؽ مف خالل

 (12)شكل 
 رسـ جدارى"جرافيتى".  نوع العمل:

 تكويف. موضوع الجدارية:
 ـ.1184تاريخ الجدارية: 

 أوروبا.-بولندا-أحدى البيوت الميجورة ة:موقع الجداري
  المفردات المستخدمة:
 األلوان المستخدمة: 

 لوف. 4عدد األلوان:
 صريحوطبيعة األلوان: 
 النوع الثالث"جرافيتى مدفوع األجر".نوع الجرافيتى: 

ربط بيف أجزاء الشكؿ ينبثؽ مف العالقات التشكيمية التى تحيث  عممو الفنىاإليقاع في تأثر بالمعالجة التشكيمية:
ينشأ نوع مف الربط بيف الكؿ بالجزء مف خالؿ الخطوط فالشكؿ ككؿ واألشكاؿ األخرى، ،وكذلؾالواحد 

  .لمعمؿ الفنيثراءا يعطي ظيـ أو ترتيب فكرة ما بشكؿ ثابت التكرار الذي يقـو عمى تنمفة،والمساحات المخت
 (13)شكل 

 رسـ جدارى"جرافيتى".  نوع العمل:
 تكويف. الجدارية: موضوع

 ـ.1186تاريخ الجدارية: 
 بولندا. -كراكوؼ-منزؿ نوربرج موقع الجدارية:

كائنات منزؿ، أزىار ،بنت، ولد، المفردات المستخدمة:
 فضائية.

 األلوان المستخدمة: 
 لوف. 6 عدد األلوان:

 النوع الثالث"جرافيتى مدفوع األجر".نوع الجرافيتى: 
يظير العمؿ الفني جذاب  لكىلفف الجرافيتي أحد أىـ العوامؿ كالتنوع  الفناف عمى اعتمدالمعالجة التشكيمية:
التنوع والتغيير اإليقاعي بما يعمؿ  معتمدا عمىفي الحركات واألوضاع والتعبيرات  والمتمثؿمريح لعيف الرائي 

حفاظ عمى تحقيؽ عامؿ عمى أف ال يفقد عممو الفني وحدتو حيث جعؿ ىذا التننوع يقـو عمى نوع مف التنظيـ لم
 .كما أف وحدة األسموب أحد أىـ العوامؿ التى حققت وحدة التكويف ،الوحدة في العمؿ الفني 

 ويمكن أن تجمل اىم المعالجات التشكيمية عمى النحو التالى:
تماس عند تماس وحدتيف أو مفردتيف تزداد الطاقو الكامنو والفعمية التشكيمية ليـ عند نقطو أو خط الالتماس: 

 وتكوف مجموعة مترابطو بينيا قوة جذب وليا حركتيا االيقاعية



17 

 

وىو ما قد يعمؿ خمفيا فى حالو جزئية، ة أخرى توجدوحد تخفي خمفياعندما تكوف وحدة تشكيمية مفردة التراكب:
تراكب عمى اآلخر يكوف أقرب ليـ مف الجزء الذى أختفي يعمى توليد احساس بالعمؽ الفراغي ،فالجزء الذى 

 جانبا منو.
و يقـو بدور ىو اعادة استخداـ الوحدة داخؿ العمؿ الفنى فى صورة تكرارية ولو أشكاؿ وانواع متعددة وى التكرار:

 معالقات بيف األجزاء.الموجو الديناميكية ل
ب المتكررة لمشكؿ مف خالؿ عدة أحجاـ لموحدة ،وتؤثر عمى قوة الجذ ىى العالقو بيف األجزاءالتصغير والتكبير: 

 بيف المساحات الصغيرة والمساحات الكبيرة  حيث ترتبط عممية التصغير والتكبير بعامؿ التناسب.
 عمى الشكؿ ؿ لموحدة .فعندما تبدو األرضيو مسيطرةتمعب األرضيو دورا ىاما فى تغيير الشكالشكل واألرضيو :

عمى األرضيو يتـ  لشكؿ مسيطراؾ حسي آخروعندما يبدو اتتغير القوى الكامنة وتؤدى الى اكساب الكؿ ادرا
 .اكسابو طاقة جديدة ويمعب االتزاف فى التكويف دورا ىاما فى عالقة الشكؿ باالرضيو

 ىو اختصار لمشكؿ وتبسيطو وتحويمو الى رموز ليا دالالتيا الرمزية فى العمؿ الفنى. االختزال:
مع تؤدى الى تحقيؽ لكف عندما تجتىو تآلؼ وانسجاـ مجموعة متعددة مف األشكاؿ قد ال تجتمع و التوليف:

عمى أف يتحقؽ الترابط لفنى التشكيمي الكسابو وحدة فنية،وىو اندماج أكثر مف شكؿ فى العمؿ اغرض فنى معيف،
 بيف عناصر العمؿ الفنى.

 ثالثا :الدراسة التجريبية والتطبيقية
ف أعماؿ بعض فنانى مستوحاه م تصميمات(7)الى مجموعة مف التصميمات وعددىا توصمت الدارسة   

عمى أقمشو ، قامت الدارسة بعمؿ أفكار توظيفية ليا ،ميكوال رجز(عالء عوض،مايا حايؾالجرافيتى أمثاؿ )
 مكمالت المالبس لمسيدات وفيما يمى عرض ليذه التصميمات:

 :(0تصميم رقم)
 
 
 
 
 
 

                    (8توظيؼ)                          (8تطبيؽ)             

 (1توظيؼ)                            (1تطبيؽ)                                     (  8)تصميـ                     
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 (1)تصميم 
 
 
 
 

 (3توظيؼ )                    (3تطبيؽ )                                                                
                                                        

 
 
 

 (4(                        توظيؼ )4تطبيؽ )                                                               
 
 
 
 

 (5توظيؼ )          (             5تطبيؽ )                                              (1)تصميـ                    
 :(2)تصميم 

 (6تطبيؽ )          
 

 

 

 

 
 (6توظيؼ)                            (7تطبيؽ )                                 (  3تصميـ )                   
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 (3)تصميم 
 
 
 

  
 

 (8تطبيؽ)                                                         
 
 

 (7)توظيؼ                                                                                           
 
 

 (9تطبيؽ)                                                            
 
 
 
 

 (8)توظيؼ        (                 81)تطبيؽ                                      (4)تصميـ                       
 (:4)تصميم 

 
 
 
 
 
 
 

 (9توظيؼ )                         ( 88تطبيؽ )            
 
 
 
 
 
 

                        
 (81)يؼ توظ                      ( 81تطبيؽ)                             (           5)تصميـ                         
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 (5)صميم ت
 
 
 
 

 (83تطبيؽ )                                                                
 
 
 
 

 (84تطبيؽ )                                                                
 
 
 
 

 (88توظيؼ)                             ( 85تطبيؽ )                       (       6)تصميـ                      
 (6)تصميم 

 
 
 
 
 

 (86تطبيؽ )       
  
 
 
 
 

 (87تطبيؽ )        
 
 
 
 

 (81توظيؼ)                          (88)تطبيؽ                               (   7)تصميـ                      
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يمية المبتكرة لمتصميمات الطباعية عمى مكمالت مالبس وفيما سبق تم عرض بعض من األفكار التصم   
السيدات مستوحاه من المعالجات التشكيمية لبعض فنانى الجرافيتى ذات قيمو لونية وجمالية ترتقي بالذوق 

 العام لممنتج المصري.
 نتائج البحث:

  تصميمات والط بصري نى الجرافيتى كوسيالمعالجات التشكيمية فى بعض أعماؿ فناتوجد عالقو ايجابية بيف
 المنفصمة. طباعية لمكمالت المالبسال

  اف توظيؼ التجارب التصميمية لمكمالت المالبس الطباعية المستميمو مف الفف الجرافيتى يضفي عمييا قيـ
 جمالية ونفعية.

  استطاعت الدراسة االستفادة مما سبؽ فى استحداث مجموعة مف التجارب التصميمية المتنوعة والتى يبمغ
 ( تجربة توظيفية .81( تطبيؽ، و)88( تجربة تصميمية،)7عددىا )

 البحث: توصيات
تصميمات البتكار نى الجرافيتى كوسيط بصري المعالجات التشكيمية فى بعض أعماؿ فنا الىتماـ بدراسةا -

 .لما يحممو مف قيمة فنية ومعالجات تشكيمية متعددة طباعية لمكمالت المالبس
طباعية لمكمالت  تصميمات البتكار فف الجرافيتى عناصربحاث بيدؼ ابراز وتطويع مف اال عمؿ المزيد -

 .مبي احتياجات العصرالمالبس المنفصمة ت
كميات الفنية البراز االعماؿ الفنية لفف الجرافيتي التي تنفذ عمي جدرانيا لما ليا مف جداريات التوفير القاعات ب -

 .طالبأثر في االرتقاء بالحس الجمالي لدي ال
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