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 ملخص ال

  إلي األجيال الالحقة   أن يطورها ويتركهاالمجتمع    إستطاعالتي  و  أو األثر الذي خلقته الحضاراتالمعيشة    يقةتعبير عن طر  هو  التراث الثقافي
منا  والهوية كمدخل من مداخل التراث الثقافي لها تأثير على الثقافة البصرية والتي أثرت بالتالي على الرسوم التوضيحية منذ القدم وحتى يو ،

حية فأوجدت تقنيات مستحدثة مثل الديجيتال أرت والفوتوغرافيا  هذا ، كما أن الحداثة أثرت علي الفنون بشكل عام وخاصة الرسوم التوضي 
نماذج  ن سريعة اإلنتشار وسهلة فى التناول تواكباً مع العصر الحالي. وإعتمد البحث على المنهج التحليلي التاريخي وإختارت الباحثة كفنو

فوظ تطبيقاً على بُعد الهوية المصرية على رواياته  من رواد ومؤسسي فن الرسوم التوضيحية في تناولهم لبعض أعمال األديب نجيب مح
تج من ذلك أن للهوية المصرية أثر على الثقافة البصرية وبالتالي علي الرسوم التوضيحية كفن إعتمد على الروايات األدبية األدبية. ونستن 

 وأدخل التراث الثقافي فيها فساعد في حماية الهوية من أي تدخالت خارجية . 

 فتاحية الكلمات الم

 الرسوم التوضيحية؛ الهوية؛ نجيب محفوظ.

 

ABSTRACT 

Cultural heritage is an expression of the way of life or the impact created by civilizations, which society 

has been able to develop and leave to later generations. Identity as an entry point of cultural heritage has 

an impact on visual culture, which has therefore influenced the illustrations from ancient times to the 

present day, as modernity has affected the arts in general and especially illustrations, creating new 

techniques such as digital art and photography as fast-spreading arts and easy to deal with the present 

day. The methodology is analytical historical where the researcher chose examples of the pioneers and 

founders of the art of illustrations in their handling of some of the works of the writer Naguib Mahfouz 

applying the dimension of the Egyptian identity to his literary novels. Thus, we conclude that the Egyptian 

identity has an impact on the visual culture hence on the illustrations as an art that relied on literary novels 

and introduced cultural heritage to help protect identity from any external infringements. 
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  المقدمة .1

علي مر   تلك الموروثاتحتفظوا باو  باء واألجداداألفالثقافة بُنيت على ما تركه    ،لهوية اإلنسان  وأساس مهم  التراث الثقافي مصدر

حترامه كما أن ا من حولنا. الثقافات والشعوبواختالف ماً ألهمية فهوأكثر  ،أكثر وعياً بجذورنا بالتراث يجعلنا وعيناف العصور.

هنا تتشكل الهوية الثقافية لشعب ما، فهي من أبرز الخطوط في الهوية اإلنسانية، ومن  ،حوار بين الثقافاتوجود لغة يؤدي إلى 

والمأخوذة متعددة  كفن مركب من جملة فنون  فن السينمائي  ال   هذه الهوية، فمثالً ويأتي النتاج اإلبداعي الفكري والثقافي والفني حامالً 

وكذلك الفن   ،امل األول والمعبر عن الهوية الثقافيةحمله نصوصه من إبداع وجمال يبقي الحعن قصص روائية كأدب بما ت

ً ما يناقش قضايا مجتمع فمن خالل دراستنا لبعض  .أو فولكلور وعادات وتقاليد المجتمع يةالتشكيلي فهو الفن البصري، وغالبا

 األعمال نستطيع فهم الخطوط الثقافية لمجتمع ما.

من األفكار التي يتم إستعارتها من مفهوم الثقافة البصرية والذى يقوم علي عدة روافد وجذور كمجموعة نجد أن  ،الهذ اً وإمتداد

مفهوم الثقافة  طويرالمجاالت قد ساهمت بشكل أو بآخر في ت هوعلوم اللغة ونظرية الصورة الذهنية، وكل هذ ونالفلسفة والفن

 . البصرية

 

 أهمية البحث  1.1

 ة على الرسوم التوضيحية المصاحبة للنصوص األدبية.ية المصريأثر الهو – 1

 أثر الهوية على الثقافة البصرية ومنها على المتلقي. – 2

 إلقاء الضوء على دور الفن في تغيير ثقافات الشعوب وهويتها. – 4

 أثر الحداثة والتكنولوجيا الحديثة على الرسوم التوضيحية والفن. – 5

 لبحث فروض ا 2.1

 هل بدون الهوية نستطيع معرفة حضارة الشعوب وتراثها؟ – 1

 كيف أمكن إستغالل الرسوم التوضيحية في التعريف بالهوية المصرية؟  – 2

 هل للثقافة البصرية دور في إثراء الحس الجمالي للفرد؟  – 3

 الحياة البشرية.اإلنسان لإلرتقاء ب استغالل التقنيات واألساليب الحديثة لتغيير حياة ومستوى و سلوك - 4

 ما هو دور مؤسسات الدولة في الحفاظ على الهوية المصرية؟  – 5

 حدود البحث  3.1

 الحدود المكانية: مصر. 

 الحدود التاريخية: بدايات الرسوم التوضيحية في مصر على يد بعض الرواد. 

 مهنج البحث  4.1

ناولهم لبعض أعمال األديب نجيب التوضيحية من خالل تد ومؤسسي فن الرسوم تحليلي تاريخي إعتمد على إستخدام لوحات روا 

 محفوظ تطبيقاً على تداخل الهوية المصرية وتأثيرها على الروايات األدبية.

 الدراسات المرتبطة  5.1

منشور بالمجلد   أهمية الرسوم التوضيحية في شرح المضمون الصحفي بيكار وكنعان نموذجاً، طارق عبد العزيز محمود، بحث  -

 .  2020مارة جامعة حلوان ل لمجلة الفنون والعاألو

أعمال المؤتمر السنوي السابع عشر مصطفي الرزاز،  المواطنة المصرية ومستقبل الديمقراطية، رؤى جديدة لعالم متغير، -

 .  2003ديسمبر  23-21للبحوث السياسية 

 

 

 مشكلة البحث    6.1
 اوعاداتهها في اللغة التي تحمل تراث ي تكمن، والتالخاصة بها هي الهوية ةأولى خطوات ضرب العمق اإلستراتيجي ألي دول

من تراث الدول سواء كان    لرسوم التوضيحية، فهي جزء ال يتجزءكا  بصريةأو    ةفاللغة سواء كانت مسموع  ا؛ومعتقداته  اوأفكاره

https://0811nghxd-1105-y-https-ekbjun-ethraadl-com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9+%3A+%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%3A+%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D8%B9%D8%B4%D8%B1+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+21-23+%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1+2003%22&type=JournalTitle
https://0811nghxd-1105-y-https-ekbjun-ethraadl-com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9+%3A+%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%3A+%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D8%B9%D8%B4%D8%B1+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+21-23+%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1+2003%22&type=JournalTitle
https://0811nghxd-1105-y-https-ekbjun-ethraadl-com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9+%3A+%D8%B1%D8%A4%D9%89+%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%3A+%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D8%B9%D8%B4%D8%B1+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+21-23+%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1+2003%22&type=JournalTitle
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ية المصرية ودورها الثقافات بين البالد، ونشر الوعي بأهمية الهونرصد تنوع  ماديا أو ال ماديا. من خالل دراسة ذلك، نستطيع أن  

 في الريادة األفريقية.

 الهوية إصطالحاً    .2
متميزة، وأن له كيان مستقل يجب  ةشخصية متماسكتعني بالنسبة للفرد مجموعة القيم والمبادئ التي تجعل الفرد يشعر أن له  

المجتمع والعمل كفريق  ل بناءمن أج ةوهو ما يدفعه للتعاون مع غيره ويساهم معه بمعنويات مرتفع عليه، ةحمايته والمحافظ

 متعاون منسجم.

اتهم وفنونهم، وهم المحرك وأساليب حياتهم ومعتقد الهوية هي اإلنعكاس الصادق للمجتمعات على مر األجيال من خالل سلوكف

ي مختلف  ثية فعتبر مصدراً إلستلهام الكثير من المفردات التراتكما  ؛م سلوكهاألساسي الذي يحدد عالقة الفرد بالجماعة ويقي  

 عد عامالً مساعداً للخروج من النقل واإلرتكاز في اإلبداع على المجهود الذاتي. تُ وبالتالي  المجاالت الفنية،

. أما بناء على هذه المعلومات األساسية االتعامل معه فيسهل مابطاقة التعارف التي تحمل أهم البيانات عن شخصية  فالهوية هي

ومن خالل خبرات المصري الحياتية التي كانت نتيجة لعوامل  ،عبر التاريخ اإلنسان المصريهي هوية صنعها فهوية مصر 

لذا  ، وبنت الزعامةفهي ممزوجة بسمات شخصية خاصة وذاتية فهويته  ؛الجغرافيا وحكم التاريخ وصالبة ونضال المصري

يحمل الجينات المصرية التي يتشارك أكثر  الطبيعي أن تكون الهوية المصرية هي بطاقة الهوية الخاصة لكل مصري أصبح من

ماعية وصلت إلى اثنتين بالرغم مما شاهدته مصر من غزوات حربية وهجرات ج  ،من المصريين فيهاسبع وتسعين في المائة  من  

وبقدرية أن تكون مصر هي صانعة  ،ولتأثير الجغرافيا مع سمات الشخصية المصرية ؛وخمسين غزوة وثالث هجرات جماعية

 قباتتكونت وتشكلت الشخصية الحضارية المصرية إفرازاً وإنتاجاً لح    .لضمير اإلنسانيارة ومكتشفة الدين والتدين وباعثة االحض

حضارية صنعها المصري في الوقت الذي شكل فيه الوجدان واإلحساس أيضاً طبيعة الشخصية المصرية، فالشخصية الحضارية  

صرية، فهذه الشخصية تكونت عبر تراكم حقبات تاريخية، كان أهمها تأثيراً الفرعونية المصرية هي العنوان الرئيسي للهوية الم

كل حقبة من هذه الحقبات مهدت وشكلت وصنعت حالة تواصل حضاري بين  و .إلسالميةواليونانية والرومانية والمسيحية وا

ط باألرض والمنتمي للوطن مع تعدد األزمنة هي صناعة وإبداع اإلنسان المصري المبدع والصابر والمتدين والمرتبف ؛الحقبات

ة تصب فيها كل الروافد الثقافية الفرعية من الثقافة  ولكن كان وال يزال هناك روافد ثقافية مصري .األفكار  وإختالف العقائد وتباين

 ( 2018)جمال أسعد  والعادات والتقاليد واإلنتماءات الفرعية.

  مكونات الهوية المصرية وإنتماءاتها 1.2

العامل بلغاتها وثقافاتها وتقاليدها وعاداتها على نفس األرض، فعليها، نتيجة تواتر الحضارت المختلفة المصرية تكونت الهوية 

 األساسي في تكوين الهوية هو إنتماءنا لهذة األرض بإختالف حضاراتها وليس لشئ أخر.

 : ية المصرية بشكل أساسي منهاوبعيداً عن المكونات توجد إنتماءات أثرت وساهمت في تشكيل الهو

 الجغرافي:اإلنتماء بحكم الموقع  أوالً: •
 اإلنتماء النيلي . - 2.         ياإلنتماء اإلفريق  - 1

 اإلنتماء البحر متوسطي .  - 4اإلنتماء األسيوي .         - 3

 واللغة:اإلنتماء بحكم الثقافة  ثانياً: •
 العربي. إنتماؤنا - 1

 لشرقي بمكوناته.جتمع انا للمؤإنتما  - 2

ن بشكل والباحثيهتم  .األسس والنظريات والمفاهيمفدراسة وفهم الصور والرسوم تشكل مجال واسع يرتكز على العديد من 

ً ال يمكن إرجاعها إلي األسس  ف ؛نقل من خاللها الصورو بأخر بالكيفية التي تُ أ كل المعلومات واإلنفعاالت والبيانات أيضا

إلي الطبيعة الشاملة  لكننا نُرجعها  و  حن ال نستطيع تجزئتها الي عناصر والحكم علي كل عنصر على حدة،فن   فقط،والنظريات  

مثل التربيه والفنون  المختلفة هؤالء الباحثون ينتمون إلى عديد من المجاالت والخلفيات الثقافية فالصور والرسوم،  هلهذ

ون مثل مؤلفي الكتب واألفالم السينمائية والبرامج التليفزيونية يرتبط  والصناعة، كما أن مصممي و منتجي الوسائط البصرية

 (. 2018)عماد جاد  بشكل أو آخر بمبادئ التعليم البصري.

 

 الثقافة البصرية  .3
أن اإلنسان  التي إستطاعالكفاءات البصرية  تجمعطبقاً لتعريف الجمعية الدولية هي "،  ”Visual Literacy“ الثقافة البصرية 

حسينها، توالمتعددة  ثم  مختلفة الحسية اللعلوم واالخبرات  تماسكو إمتزاج والتي تتم عن طريقالرؤية "،  طريقكها عن يمتل
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 رائع ال  ذلك المزجومن خالل    اليومية،  حياته  فيلتقيها  والرموز البصرية التي ي  مواقفالفرد المثقف بصرياً يمكنه تمييز وتفسير الف

ً  واصليمكننا أن نتلوم، لعوالهذه الكفاءات والتطوير  والثقافة  ،التعلم اإلنساني األساسية فيالركائز  أصبح من ها، فتطويرسويا

 (. 2015إدراك ذلك بكفاءة عالية )نبيل جاد عزمي  ستطيعي البصرية لإلنسان تجعله

 الفنية البصرية  الثقافة 1.3

كات بالمدراإلستفادة    الحواس معاً، وتعنيية والتي تتفاعل فيها  ها من خالل ممارسته للخبرة البصرتنميبتاإلنسان    قومهي مهارات ي

وسائط الدعم ت تيال ةالثقافي األنسجةجزء من  هذه األيامالبصرية المختلفة في الطبيعة المحيطة، حيث تعد الثقافة البصرية في 

المجاالت   هوعلوم اللغة، وكل هذ  ونفة والفنمن الفلس  إستحضارهاتم  ي  تقوم على مجموعة من األفكارفهي  فنية بأدواتها المختلفة،  ال

 (. 2016صرية )يوسف أحمد، الثقافة الب تعريف طويرساهمت بشكل أو بآخر في ت
 

 نشأة وتطور الرسوم التوضيحية   .4
أو الحفر على جدران المعابد  ، فكان الرسم من مواقف وأحداث يمر بها حولهكل ما  أن يسجل ريدي البدائيلقد كان اإلنسان 

 مثلعلياته الحياتية اأهم ف دون ويرسملي تهالوسيلة المالئمة لتحقيق رغب أحياناً وعلى جلود الماعز أحياناً أُخرى، فوجد هوفوالك

إنتقالها أسهل ة ألن معرفة الكتاب ُعرفت قبل ةفالصور ؛الصورة يها هتبطل تكان الحضارة والتيبدء  ةومنها عرفنا قص الصيد،

 (. 2007)محسن عطية   لألفكار والخياالت بمعاني مستمدة من البيئة المحيطةلحقيقة وهي ترجمة  الصورة هي تجسيد لووأسرع،  

ً  تحوالً  فهي تواجه ،على مجتمعنا جديدة ثقافة هي المعلومات تكنولوجيا تطور معتمدة علىال الصورة قافةفث  على بالتحديات مليئا

تأثيرات  من جراءن، اإلنسان عند الفعل ورد للفعل مؤديالو ساسيألا سئولالم بمثابة الفنية الصورة أصبحت إذ، األصعدةجميع 

 أنإستطاع اإلنسان  هاخالل منف المجاالت، مختلففي  الصورة ثقافة مغذيات الحديثة في اإلتصال وسائلساليب واأل عززت

 (. 2020)طارق عبد العزيز  افيةثقال مرجعياتالو اإلنسانية مدركاتلل توجيه وأداة  ،إثراء وتغذيةوسيلة   الرقمية الصورة من يجعل

 من زوايا كثيرة ال حصر لها شافكتسإلل جيدة مادة مازالت هاأن إال النتائج المترتبة عليهاو الصورةتوسع وإنتشار دور  ورغم

 موعاتجموأ أفراداً  سواًء كانت  اإلنسان إدراك شكلتُ  قيم مجمعة  ة إلستخراجالداخلي فاهيمالم ةريعمل على إثا بصري ثقافي كمدرك

 (. 2011)عبد الجبار ناصر   قراراتإتخاذهم لبعض ال في تؤثرمن ثم، و

أوالتخيلية   ، التاريخ مر وتراكمها على  البصرية  اإلنسان خبرات من ت سواءتشكل التي حقيقةال لمشاعر ا  داخلهاب خبيءتُ  الصورة

جذاباً  الفنية سحراً  تمتلك الصور المخبئة. لمتواريةا بطاقاتها بعث فيهاوت صفاتها للثقافات تعطيف األفكار، فيكالهما  ؤثروالتي ي

ً  دزيي  الفرد يقف فأصبح ،تهاعلى قو قوةبال يمدهال جاء ذلك النضوج حيث تكنولوجيا المستحدثة،ال بعد صوصاً وخ يوم بعد يوما

 مستسلماً.ناظراً منبهراً أمامها 

 تطبيقات إلى األخرى هي المعلومات تنتقل على ءً إحتوا اإلتصال وسائط أكثر الصورة أن نجد  التكنولوجي، المد واقع فيو

مختلفة منها  مجاالت في الفوتوغرافية الصورة ستثماروأوسع إلكثر أمجاالت  يفتح الرقمي جديدة، فمثال ً التصوير وتكنولوجيا

 معالجة  عالم في الدخولأن    مواقع التواصل المختلفة، كما من خالل  سرعة النقلو اإلكتروني راشتناإل صرعلى سبيل المثال ال الح 

 إلى اللوني، والتغيير والدمج المزج إمكانات عبر خياله إليه ما يصل بإنتاج والصحفي والمصور للفنان يسمح  الرقمية الصورة

  . الصورة لمجال والمستقبل الواقع هيأن تثبت أنها  ةنالرقم إستطاعت؛ فلقد  هذا المجال به ما يزخر آخر
 

   م التوضيحية على الرسوالحداثة  أثر 1.4

 الفوتوغرافي:التصوير أوال: 

الفيلم )المادة الحساسة(، وقد إشتق  علي هو التأثير الذي يُحدثه الضوءphotography ) إن التصوير الضوئي ) الفوتوغرافي 

و الكتابة ، فهي حفر أأي ال  graphin »جرافي«والتي تعني الضوء،   photo »فوتو«المعنى األجنبي من كلمتين يونانيتين هم 

تعني الرسم بالضوء،  ولقد رافق إنتشار فن التصوير الضوئي ظهور إتجاهات متعددة  في تعديل ومعالجة العمل التصويري،  

إنفرد بها بعض الفنانين والمصورين عن طريق إتباع إسلوب أو تأثير معين في إنتاج عمله الفني متأثراً ببعض المدارس الفنية 

فن التصوير، مما أدى إلى خلق إتجاهات كثيرة جديدة في فن التصوير والتي تسعى كل واحدة منها إلى إثبات توجهها   العالمية في

 . (2020نجم عبد هللا، نمير قاسم، رباب كريم )ية المتعددة األغراض الفنفي عالم إنتاج الصورة 
 

مستوى التصوير الفوتوغرافي وتصنيفه كفن يمكن أن ينتمي  ففي نهاية القرن التاسع عشر الميالدي نشأ إتجاه فني يدعو إلى رفع

ات وعمليات إظهار الصور وطباعتها بحيث الفنون الجميلة، حتى يصلوا بهذا اإلتجاه إلى المساواة  بين كمال البصريإلي جملة 

ي ينتجها الفنانون التشكيليون يُترك للمصور الحرية التامة في معالجته للصورة وكيفية التعامل معها لتكون نظيراً لل وحات الت
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وسترات وكب بأساليب وتقنيات مختلفة، فالفوتوغرافيا اُعتمدَت كرسوم توضيحية لدى بعض المجالت والصحف ومجلدات الكتب

علن عن قصص  تو ،ناقش قضية مجتمعية هناكتو ،برز خبر هنات افنجده ؛( أو المسرحيات2، 1لبعض األفالم السينمائية شكل )

( وهو توثيقاً   4،  3شكل )  documentaryمنها على سبيل المثال ال الحصر التصوير التوثيقي    ،الكثيرة  اخالل أنواعهروائية من  

 conceptualلحدث ما وال يتدخل المصور أو الفنان فى تعديل الصورة بأي شكل من األشكال، أما التصوير المفاهيمي

 photography  ( والذي يستطيع فيه الفنان أن  5شكل )عمالً فنياً كالرسم أو التصوير ويختار من خالله الموديل المناسب   ىءيُنش

 يريدها من وراء تلك األلوان والتكوينات.  ةويضعهم في تكوينات فنية من خالل رؤية فلسفة محدد ،أللوانوالخلفية وا

لقرن العشرين، ومنها ما هو مخصصاً لقد أصبح إصطالح الحداثة يُطلق على غالبية المدارس واألساليب الفنية التي نشأت في ا

كما ظهرت بعض الحركات والمدارس   .قعية والرومانسية وكان أساسها التجريدبالفعل للتصوير الفني، فالحداثة جاءت لتحطيم الوا

ه المدارس، الفنية منها على سبيل المثال ال الحصر التعبيرية والتكعيبية والسريالية والرمزية، مع ذلك لم يوجد ما يوحد شمل هذ

 بل أن بعضها جاءت كثورة كاسحة على بعضها اآلخر.  

 

                                     
 

 (   "  بوستر فيلم العجلة المدهشة "2"                                       شكل )  look away(   " بوستر فيلم 1شكل )                  
 

 

      
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 (   " األرجوحة "                                                                                                              4شكل ) "                                                               اإلنسانية والروح(  " 3شكل )                   

Ya Kuangالمركزلصور الحاصلة على ، تصوير فوتوغرافي، ا 
 ،في مسابقة توثيق الشارع باألبيض واإلسود األول مناصفة    

 ، الصين2019                            
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 hotographyconceptual p 2019 تصوير فوتوغرافي، تصويرمفاهيمي  ،  Brooke Shaden (5شكل )

 : في الرسوم التوضيحية  digital artثانياً : تقنية ال 

لقد برهنت التكنولوجيا الرقمية على مقدرتها في إعادة صياغة الفن برؤى جديدة وغير تقليدية، فلقد وصلت بأدواتها وعناصرها 

إلي مفاهيم جديدة من البالغة الفنية كان من دروب إلي قلب العملية اإلبداعية، وفتحت جوانب وآفاق جديدة أمام اإلبداع، فوصلت  

 (. 2020نظمة التقليدية؛ فمن خاللها أصبح هناك إلتحام بين المبدع وأدواته ال يمكن نُكرانه )علي حسن  الخيال الوصول إليها باأل

 : مزايا الفن الرقمي •

ٍت باإلضافة إلى أن المسح والتعديل على اللوحة ال يمنح الفن الرقمي القدرة على التراجع عن أخطاء تحدث أثناء الرسم في أي وق

، كما يستطيع الفنان اللوحة على عكس الفن التقليدي، حيث ال توجد ورقة رسم تتأثر بعمليات المحي والتعديليؤثر على جودة 

عمل نسخ كثيرة من إعادة رسمها مرة أخرى، كما أنه يُمكن الفنان من  تغيير األحجام وعمل نسخ من العنصر بدون الحاجة إلي

 (.  7، 6ار واإلقتناء )أشكال عملة الفني ومن ثم سهولة اإلنتش

                                              

 2019، دريجتال أرت، assimo CaggeseM(     7شكل )                                2013ديجيتال آرت،  ،  Daren Bader(   6شكل )      
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  لفرعية لجوانب الثقافة البصريةنات االمكو. 2.4

 التفكير البصري : أوالً  •

خاصة  لتكوين رؤية   فيما بينهاتتضافر  متعددة ومتنوعة   التفكير في زوايا ووجهات نظرعن طريقه    متعدد التآويل يمكنناهو تفكير  

إستخدام أساليب التخطيط  ن طريقوالذي يتم عمستويات التفكير،  أساس هو فالتفكير البصريلكل عناصر الموقف، لذا  شاملة

على   ساعدي  ومن ثم  العقول  تتبارى فيهالحوار البصري الذي  دشن  التنوع وي  هلوالفهم ويسبالنفس  يدعم الثقة، فوإدارة المعلومات

 ( 2011، أحمد عبدالمجيد  .)تواصلةمن التغذية البصرية المعلى أسس المختلفة  اإلستنتاجاتبناء 

•  ً   البصري:التعليم  ثانيا

عن طريق قراءة   داخلية،ال اتسلوكيال في يريتغ حدوثل ةبصريمعطيات علية من  طرأقدرة الفرد على اإلستفادة مما ي هو 

ً  التي هيالبصريات وكسب المعلومات  المعطيات وأو المتلقي بين الفرد تم ي تالتتفاعل الفحدوث عملية  متلقي،لتفاعل ال إستنتاجا

ال يرتبط التعلم البصري جه لها، فإنتاو همصمم البصريات في مرحلة تصميم هايراعي البد انعرض عليه التي تُ  ةالبصري

مواد البصرية على  الرتبط بمصمم موهو أمر ،هايمتد ليشمل تصميم هالمعلومات من البصريات فقط ولكنج وإستنتابإستخالص 

 ( 2016، طارق عبد الرؤوف، إيهاب عيسى المصري. )تحقيقها واجبضع في إعتباره أهداف التعلم الوحيث ي خصوصالوجة 

•  ً  : اإلتصال البصري ثالثا

مشاركة  عن طريق    في التفاعل مع اآلخر،  شتى أنواعهاب  مرئيات من حولهعلى إستخدام المتلقي  بقدرة ال   اإلتصال البصري  يرتبط  

 دراية بكل من :  حدوث ذلك أن نكون علىتطلب يو ،واألحاسيس المعانيوالمعلومات 

 مبادئ التصميم البصري  -2                    عناصر اللغة البصرية  -1

 مهارات الثقافة البصرية  -4                مهارة عرض البصريات   -3
 

  قراءة البصريات مهارة 3.4

ه  تساعد على زيادة قدرت و  -اللغة البصرية  -غة جديدة فوائد عديدة فهي تُكسبه ل لمهارة قراءة البصريات له لقيإن اكتساب المت

 .(2011أحمد عبدالمجيد ) مور مثل )الرسوم التوضيحية(على اإلتصال وفهم مجريات األ
 

 مهارة اإلنتاج البصري  4.4

ل خياالقدرة على إنتاج صور ذهنية بال بمعني آخر يمكننا القول أنه ،من التخيل مستوى عالنتاج البصري تتطلب مهارة اإل

ليس من الضروري وجود مثير كما أنه وتتكون صورة ذهنية،  لمعرفةحدث ات مرئيةنظر لألشكال الفعن طريق ال ،البصري

رسوم ومخططات يمكن وصفها لآلخرين  فهي عبارة عن ما،في شئ الخاص تفكير الناتجة عن  هاذهنية ألن خلق رؤىخارجي ل

 (.2018 فيصل العريفيإلظهار هذه اإلبداعات )من خالل الرسم والتلوين 

 ة بصرياً تحليل اللوح 5.4

مرسوماً أو منحوتاً من خالل  أيا ما كان فني تحليل أي   عملونستطيع  المجردة، العينقع عليه مكتوب لما ت تفسير وتوضيح هي

 وهي : للعمل الفني رئيسيةليل العناصر التح

 :الخط أوالً 

  من مكاٍن إلى  متلقيينقل الفمعقدة، بسيطه أو  تنوعةم رسوم نشأيُ  فهو ،ساسية في عملية التحليلاألة يلبنهو االخط يمكننا إعتبار 

 إطار اللوحة.  ر في نفسآخ

 اإلضاءة:ثانياً 

ً فقد يكون دافئ الواحد ويتم ذلك عن طريق اللون،  في العمل الفني مصادر اإلضاءةتتعدد يمكن أن  قد يكون  كما أنه ، اً أو بارد ا

 ً ً أ  كالشمس  ساطعاً أو خافتاً، وقد يكون مصدره طبيعيا الموجود   وإختصاراً هي التفاوت  كضوء المصباح بداخل الحجرة،  و صناعيا

 .األلوان الموجودة بينهموبين اللونين األبيض واألسود 

 

http://altadreeb.net/writerDetails.php?id=222
http://altadreeb.net/writerDetails.php?id=222
http://altadreeb.net/writerDetails.php?id=222
http://altadreeb.net/writerDetails.php?id=222
http://altadreeb.net/writerDetails.php?id=222
http://altadreeb.net/writerDetails.php?id=222
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 ور :ثالثاً المنظ

ظر نالتي قد تتغير إذا وإنكسار الخطوط بها  إنحناءاتهاالفنية نظراً إلى زواياها و عمالفي األ والرسوماتاألشكال  يمكننا تحليل

ى بالرسم المنظوري  و تنوعةم  مسافاتالشخص لها من   موجودة بداخل العمل الفني، إستطعنا ال  فإذا إستطعنا تحليل األشكال  .يُسم 

تُظهر المربعات   فمثالً ؛  لفنان حينما كان يرسم من تلك الزاوية أو من ذلك المنظور وما هي رؤيته الذاتية  ن يقصد اماذا كا  إستنتاج

علي   متلقيال  جبرتفالمثلثات  أما    بإستمرارية؛الحركة    دل علياألشكال الدائرية والبيضاوية ت  أما  المتانة،المستطيالت اإلستقرار وو

 شعور بالتوتر وعدم اإلتزان.ال نايعطيفهذا  باللوحة المثلث مقلوبا  وجدنإذا أما أعلى،  بإتجاهالنظر 

 رابعاً اللون :

إلظهار   إستخدامه  فيتم؛  اللوحة    خلق إحساس مقصود بداخلغالباً ل  يتم إستخدامهفي اللوحة، و  بروزاً العناصر  من أهم  يعتبر اللون  

والمالمس والتأثيرات المختلفة  وز المستخدمةالرموالمرونة وكة الحروالحاالت المزاجية المختلفة وتأكيد على  الظل والنور

 الموجوده بداخل العمل الفني. 

 الفراغ:خامساً 

والمسافات المختلفة في العمل، فتنشأ مستويات متعددة تعطي اللوحة  األبعاد نع بمختلف أنواعها عبر الفراغ  في اللوحات الفنيةيُ 

ى    ل وحةاألساسي ل  عنصرحول ال  تواجدالفراغ المف  في اللوحة،  العمقوجود  بتوازن، كما يشعرنا ذلك   ي أما الكتلة الفراغ السلببيُسم 

 (.2013) روبرت هنريفنية فهي العناصرالموجودة في العمل الفني والتي يستخدمها الفنان إلظهار رؤيته ال

  التراث الثقافي  .5

يقتصر التراث  ، فلماليونسكوإلي التعريفات التي أصاغتها  ع ذلكويرج اآلونة األخيرة،في  " التراث الثقافي"  معنيلقد تغير

ً  فحسب، القطع الفنية واألثريةوالثقافي على المعالم التاريخية  نقل والتي ستُ جدادنا أشكال التعبير الموروثة من أ وإنما شمل أيضا

ومهارات ،  حتفاليةوالمناسبات اإل ،والطقوس ،جتماعيةالممارسات اإلو ،فنون األداءو ،التقاليد الشفهية مثل وأبنائنا إلى أحفادنا

في الحفاظ على التنوع الثقافي في  عامالً مهماً ، وطبيعة المعيشة. فبالرغم من تكوينه الهش أال إنه الصناعات الحرفية التقليدية

حترام المتبادل لطريقة ى اإلويشجع عل ،يساعد على الحوار بين الثقافات هففهم ومحاولة محو التراث والهوية؛ مواجهة العولمة،

 .لى آخرقل من جيل إتوإنما في المعارف والمهارات الغنية التي تن ،ال تكمن في مظهره الثقافي بحد ذاته تهأهمي؛ فعيش اآلخر

 الثقافي غير المادي  التراث 1.5

 مختلفة.جماعات ثقافية    ايشمل ممارسات ريفية وحضرية معاصرة تشارك فيه     :تراث تقليدي ومعاصر وحي في الوقت نفسه •

 سواء كانت من قرية مجاورة أوالممارسات المختلفة المأخوذة عن اآلخرين في أشكال التعبير المختلفة،  وهي  :تراث جامع  •

اً بالهوية نساهم في إحساستُ   ، ومن ثمتُعتبر جميعها تراثاً ثقافياً غير ماديفطق أخرى،  استقرت في منإجماعات هاجرت و  أتت من

جتماعي، هم في تحقيق التماسك اإلاسيُ   إذا استطعنا فهمه يمكن ذلك أنف  بين الماضي السحيق والمستقبل،  وصلالشكل حلقة  تُ فهي  

 حساس بالهوية والمسؤولية عند األفراد. لإلمحفزاً بل و

مد قوته فهو يست ،غيرها عستثنائية بالمقارنة مإسلعة ثقافية لها طابع متميز أو قيمة وال يمكن أن نعتبره مجرد   :تراث تمثيلي •

 . جماعات أخرى يالتقاليد والعادات عبر األجيال إلى بقية أفراد المجتمع أو إل تنقلمن جذوره في الجماعات ويعتمد على 

األطراف  ف طلق عليه هذه الصفة،يُ التراث الثقافي غير المادي تراثاً إال حين أن نعتبر ن مكال ي :تراث يعتمد على الجماعات •

ال يمكن ألحد غيرهم أن يقرر بدالً  همبدون، افظ عليه وتنقله أي الجماعات أو المجموعات أو األفرادهذا التراث وتح جالتي تنت

 ( 2009أم ال. )مقالة بموقع اليونوسكو للتراث  عنهم إن كانت أشكال التعبير هذه أو تلك الممارسات تشكل جزءاً من تراثهم

  الفن في تغيير ثقافة الشعوب دور 2.5

إن  ، قد كثيرةنسان من عُ حرر اإليؤدي وظيفة عالجية تُ  كما أنه والتمييز، إن الفن ترجمة وجدانية للشخص ووسيلة للتسامي

ً لم يعد الفن وصفا التكنولوجية الحديثة فحياة اليوم مليئة باألوساط فال ،عبر بوابة الفن والتقنية ندمجالشعوب الحديثة ت  جزئيا

ً ، فكاملة والواقعةال ة للمجتمعات بل أصبح الصور ة ومن خاللهما نستطيع معرفة تاريخ وحضارة أمة  بفقه اللغ الفن مرتبط سلبيا

اللغة المشتركة بين شعوب العالم، حيث تتجاوز الفوارق هي  الفنون البصرية  معينة من خالل قرائتهم، ومن ثم نستطيع أن نقول أن  

https://ich.unesco.org/index.php?lg=ar&pg=00053
https://ich.unesco.org/index.php?lg=ar&pg=00054
https://ich.unesco.org/index.php?lg=ar&pg=00055
https://ich.unesco.org/index.php?lg=ar&pg=00057
https://ich.unesco.org/index.php?lg=ar&pg=00057
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ف بين الثقافات، وعليه فإن تعلم الفنون تمتد جسور التواصل والتعار فنالقافات وآلية التفكير، فمن خالل بين الحضارات والث

 الفنية .   رتقاء بقدراته اإلنسانية ويساعد الفنان على توسيع آفاق تفكيره وبالتالي اإل

ر التاريخية وما وصلت إليه من تطولفنون مفتاح التعرف على حضارات الماضي، حيث يُعلمنا فن كل حضارة عن حقبتها فا

وال تزال الفنون في الزمن المعاصر محوراً أساسيا من ثقافة الحياة، خاصة وأن مفهوم اإلبداع لم يعد مقتصراً على قلة    ،زدهارإو

ترع عن العالم  يتطلب أكثر من الموهبة فما يميز المخجميعها  الفنون البصرية اإلبداع فيف ،إذ بات مطلوباً في شتى مناحي الحياة

وعليه فإن ما يميز الفنان عن الرسام هو سعة أفق األول الذي   ، ستزادة من المعرفة والمثابرة والصبراإل هوب واألديب عن الكات

 .وبالتالي تجاوز اللوحة التي يرسمها حدود محاكاة ونسخ الطبيعة يتجاوز بإدراكه ومخيلته حدود العالم المحيط به
 

 األدب بالفنعالقة  6

ً مكان تحتل التوضيحية الرسوم بدأت  أماكن مميزة الجرافيكية الرسوم تحتل بدأت كما المصرية، والمجالت الصحف  في اً بارز ا

 األهرام لجريدة عدد أول ظهر والمجالت لبداية الصحف وبالنظر الملونة، أو واألسود األبيض منها والمجالت الصحف صدر في

 هناك يكن لم  ثم" والرجال السيدات مجلة" تسمى نتكا ةالجميل والفنون مصورة لآلداب مجلة تصدر العام نفس وفي  1876 عام

 الرسوم ب ساهمت في ظهوروالكت والصحف المجالت من العديد صدور توالىوت  ،Illustrationsة  التوضيحي بالرسوم يسمى ما

 احبةصم هايقدم كان التي الرسوم  عبر المصرية صحافةالفنان التشكيلي من خاللها، أن ينهض بال  ة التي إستطاعالتوضيحي

 (2018. )غدير شمس الدين  والروايات الصحفية والقصص للموضوعات

للتعبير عن األدب والفنون التشكيلية ركيزتان من أهم ركائز الثقافة والفكر متمثلتان في الرواية واللوحة لكل من األديب والفنان 

لها. ومن هذا المنطلق يتبين لنا أن التعبير وآماعوب مختلف قضايا المجتمع، فالفكر والتشكيل يعكسان صوراً نابضة من حياة الش

رك ونفهم طبيعة البيئة المحيطة والظروف والعوامل اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية التي أثرت بالفنون التشكيلية يجعلنا نُد

لت تاريخ مصر. ة شكمهم ع من خالل دراسة اللوحات التي رسمها الفنان حينما إنفعل بكلمات الكاتب خالل مراحلعلى المجتم

األدب العالمي ليس المصري فقط، وإختارت بعض رواياته  فيما يلي، تناولت الباحثة أديب مصري كانت له بصمة في تاريخ

ديد من الرواد ومؤسسي فن الرسوم التحضيرية في وقت ندر فيه الفنانين المصرية القديمة التي تهافت على تناولها ورسمها الع

روا فيها عن الهوية المصرية  المصرية والقومية العربية في لوحاتهم الفنية في الرسوم الصحفية، والتي عبوية اله الذين تناولوا

 (.2013والتراث الثقافي للبلد )حسن يوسف 

 نجيب محفوظ  1.6
غنية باأللوان، فلقد  تلديهم حساً تشكيلياً واضحاً حتي أنه يجعلك ترى بكلماته اللوحات التي يرسمها؛ لوحامن أهم األدباء الذين 

سم األشخاص في بنائية معجزة ال تفوته جزئية منها، فلقد إهتم بتسجيل كان رائداً للواقعية التعبيرية في الفن التشكيلي، فنجده ير

 نعة المحيطة بهم في إبهار للقارئ من كم التفاصيل التي يرويها في كتاباته، ولم يغفل أدق التفاصيل عن حياة األشخاص والبيئ

التفاصيل حتي أنك تستطيع رؤية المكان ودرجات حركه الزمن بل جسدها ببالغة شديدة، فعيناه مثل الكاميرا السينمائية تُسجل أدق  

كيلين إلعادة ترجمة كتاباته للوحات مرسومه سواء باأللوان اإلضاءة وحركة الشخصيات، ولذلك تسابق كثير من الفنانين التش

 ( 1993يرت من رواياته األدبية. ) سيف اإلسالم صقر، ختاُ واإلسود لوحات  واألبيض

 فوزي  الحسين 2.6

من أهم رواد الجيل األول في الحركة الفنية المصرية المعاصرة، ولقد أسهم في تشكيل كثير من مالمح الحركة، وقد   يعد واحداً 

في المجتمع المصري،   ةات والتقاليد الشعبيعادلل موضوعات كثيرة عبر بها عن الهوية المصرية بتناولهلتميزت أعماله بتناولها 

، وفي عالقة الكتلة  ةبالمنظور والظل والنور والتصميم الرصين المتوازن في بناء اللوح تمكما إه ة،ولقد إهتم بالتفاصيل الصغير

ً قو مما جعله يخلق تياراً  ،ومحاولة ترجمة العناصر التشكيلية بلغة الوصف األدبي ة،مع الفراغ في اللوح ؛  فة في تاريخ الصحا يا

بأساليب وبالقيم التشكيلية  زتتمي لتيلوحات االفأنتج مجموعة من  ،بحث في التراث المصريولقد أوجد لنفسه إسلوباً خاصاً به ف

 خاصة ذات طابع مميز. قنيةت

ل وتصوير شخوص بنقها رواية أوالد حارتنا للكاتب نجيب محفوظ والتي نُشرت في جريدة األهرام أهتم فيومن ضمن أعماله 

إلي الواقعية والذي تناولها بإسلوب جسد فيه حركات وإنفعاالت   شكل يميلالرواية وجعلنا نتعايش مع أبطالها، فقد جسد أحداثها في  

أن يغوص في تلك النصوص وتجسيد للمشهد علي خشبة المسرح يحاول من خالل تلك الرسومات أن ينقل عقل المتلقي  كاألشخاص  

س الشخصيات والتي عبر فيها لي بين الشخصيات في الرواية، ولقد أجاد في رسمه لمالباول أن يفهم الحديث الداخيح  وأناألدبية  

من أعماق الحارة المصرية لتضفي تلك األزياء رونقها على كل  والهوية المصرية فجائت تعبيراتهعن اللبس التراثي القديم 

 (. 2011( )أحمد سميح 8شكل ) شخصية على حدة..
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 حتى ودقة بحساب ،الرواية نص معها يتداخل التي الصفحة في ومتفرقين مختلفة أوضاع في الرواية  أشخاص الفنان جسد كما

 ،الساعة عقارب عكس دائري بشكل كتابية نصوص تحويه من بما بالكامل الصفحة إطار داخل تتحرك أن المتلقي عين تستطيع

 ومنديل الجلباب حيث ،شعبي حي من أنها مالبسها خالل  من ويظهر ، العمل ينمي أعلى الرواية شخصية من إمرأة جسد حيث

 حتى العمل يسار إلى  وتتجه تنظر وهي  ،الصالحين هلل أولياء موالد من مولد في وكأنها بها عصا وترقص تمسك وهي  ،الرأس

 بعض يسرق وهو الرواية ياتشخص من رجل الصفحة يسار وسط في لنرى ،ويسر سهولة في اليسار جهه المتلقى عين تتحرك

 من الفقر مظاهر عليه ويظهر أحد يراه أن ويخاف المولد هذا في وكأنه وترقب خوف حركة في  خشبية عربية على  من الطعام

 العين معها فتتجه ،أسفل إلى ثم العربة أضالع إحدى يميناً مع تتجه ثم معه العين وتتجه العمل يسار إلى ينظر وهو ،ثيابه خالل

 وهذا ،له ينظر وهو الصفحة يمين  أسفل واقف آخر رجل قدميةمن   ويسحبه األرض على ُمستلقي الرواية شخصيات  ديحإ زلتُبر

ويظهر الفنان في اللوحتين السابقتين  الصفحة يمين السيدة أعلى لترى أخرى مرة  ألعلى تتجه المتلقى عين يجعل الواقف الشخص

في لوحاته بكل بساطة مصر بل وتتداخل الرموز وسمات الشخصية المصرية في ية مدى تأثره بالتراث المصري والحياة الشعب

             (. 9ويُسر شكل )
 

 

               
    

 ( 9(                                                                                          شكل )8شكل )                               
 1959الحسين فوزي، رسم بالريشه، رسم داخلي جريدة األهرام،                                                    

 

 :قطب جمال 3.6

 أغلفة رسوم في برع كما العربي، الوطن والمجالت في الكتب أغلفة يرسام وأشهر مصر في الصحفية الرسوم فناني أهم من

 والقصصي ة إلى لوحات الروائي ة " محفوظ نجيب" األديب الراحل  أصاغ أعمال  وقدن واألدباء، ييوائالر بكبار الخاصة الروايات

  ،"الغانية " ،"البلد بنت " كتب وبعضها كرسوم توضيحية داخلية لبعض الروايات والمقاالت فرسم فنية استُخدمت كأغلفة

 مالمح لشخصية كأنها  دتب التي المختلفة النساء صور اهبفة  غلمن الشخصيات، فأصبحت اال وغيرهم " القهوة صبي " ،"الفتوة"

 المالمح والسمات المصرية.  شخصيات متعددة متنوعة تعكس ولكنها واحدة

 النفسية آخذاُ من الحب والمشاعر  شخوصه  دواخل  التي توغل فيها نجيب في لنجيب محفوظ ،م1975 " الليل قلب " رواية فمثالُ 

 ً  وهي أال لنا، إيصالها في محفوظ يرغب التي الرئيسية فالرسالة المختلفة، طبقات المجتمع بين واقفألحداث وم محركاً أساسيا

 سار وإال واإليمان العقل بين الدائمة من المزاوجة  لنا البد لذا التهلكة، إلى  الفرد  يورد قد وحده العقل على المطلق أن اإلعتماد

ً  اإلنسان  الريح. مهب يف شةري مما يجعله ،هوأهوائ لشيطانه رهنا
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 والمتقاطعة اللينة هخطوط إنطالق خالل من ( الذي يظهر ) لينوليوم جلدي سطح من البارز الحفر بطريقة الداخلية الصفحات نفذ

 يحتل الرواية أبطال أحد طفل نجد (10تكويناته، فمثال شكل ) مفردات وتجسد لتظهر تتقارب وتتباعد سوداء نقاط تترك التي

 وهو بيده اليمنى الطعام من جزء ويمسك ، المجعه شعر على اليسرى يده ويضع قميص وهو يرتدي العمل من كبيرة مساحة

ه الشرفات، أبدع الفنان في تنفيذ خاللها من نرى حارة ضيقة من جزء خلفه من ويظهر،   إستهتار وخبث حالة  في  األمام إلى ينظر

لمالمس والخامات والدرجات كة وإتجاهاته المختلفة التي تُظهر تنوع اتشابوالمللحفر البارز على الجلد الذي تميز بخطوطه اللينة  

الظلية، حيث الخطوط البيضاء الرفيعة التي تقتحم المساحات السوداء التي نراها في قميص الطفل، وتعطى درجة ظلية رمادية  

ً دقيقة سوداء متقطعة في إتجاة ترك تي تدين األفتح لوناً، حيث الخطوط البيضاء العريضة الإذا ما قُورنت بالوجه والي خطوطا

ل للوجه واليدين لتعطي ملمس الجلد الذي يختلف عن ملمس المالبس، كما تظهر مالمحه بمنتهى الدقة، وقد حقق الفنان الشك

كما  ؛المسهالشعر منتصف يمين العمل، التي تقاربت أيضاَ في م المساحات الداكنة يسار العمل مع كتلة ذاتاإلتزان في الكتل 

نرى أعلى يمين العمل خطوط المنظور األفقية المائله في منازل الحارة التي تتجه لنقطة الهروب، تحقيقاً للمنظور، التي عملت 

جاءت الخطوط المائلة واللينة  .ةعلى اإلتزان الخطي مع الخطوط الرأسية في المنازل أعلى يسار العمل ووضعية الطفل الرأسي

ألغنام وهي ترتدي الحلي  افصور الفتاة راعية  ،(11أما شكل ) .دة الخطوط المستقيمة أعلى العملسر حلتك هفي الطفل ومالبس

غطاء الرأس الكبير السميك الذي يغطى كتفيها، وهي تميل  اتدلى من تحت شعرها األملس، ومن فوقهتي تالوعلى رأسها  ةالبدوي

ونرى من  .ملاألغنام في حركة تلقائية يمين منتصف الع ة منجموعبدالل وتمسك عصا الغنم في حنان، وتظهر من خلفها م

الخلف مجموعة من البيوت الشعبية القديمة، قد عملت الخطوط األفقية المائلة في البيوت المعبرة عن خطوط المنظور مع كتل 

 الفنان أبدع .ة الرأسيةلفتاية ااألرض إتزاناً مع الخطوط الرأسية في البيوت ووضع األغنام األفقية مع الخطوط المستعرضة في

 عضالت إتجاه في اللينة   المتوازية بالخطوط وإستعاض عنه  الخارجي  الخط عن تخلى حيث الفتاة يد بها نفذ التي الحفر تقنية في

 العصاو يدها خلف من ثيابها  وجعل اللينة، العريضة بالخطوط عنها تعبر التي العصا تمسك وهي وبراعة، إتقان  في اليد وتفاصيل

 إستخدامه لعدم نسبة واألسود األبيض بين هادئ لوني تضاد الفنان ولقد حقق وجمالها، اليد تفاصيل ليظهر تفاصيل بدون أبيض

 (2011الواسعة )هند الفالفلي  السوداء للمساحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (                                             11شكل )                                                                                    ( 10) شكل                      

 1975بارز)لينوليوم(  سطح من طباعه ، " محفوظ لنجيب" الليل قلب رواية من توضيحية رسوم قطب،  جمال              

 

 الخالصة  .7
المستحدثة،  يم التي تساعد اإلنسان على التكي ف مع الظروفمفاهوال وهكذا ينبغي للحداثة أن يظهر معها التقنيات واألساليب

الحياة البشرية، بحيث تُلبي هذه التقنيات المستحدثة واألساليب   فاإلنسان يتغير مستوى تذوقه للحياة ومستوى إدراكه لها كلما إرتقت

 روحية.وال اديةومفاهيم اإلحتياج الفكري والوجداني لإلنسان إحتياجاته بمختلف جوانبها الم

 ً ح مكون واحد فقط لهو تسطي يختزال الهوية المصرية فإوبالتالي فإن  إنتماءات، نستنج من كل ذلك أن للهوية مكونات وأيضا

مصر مرتبطة بكل ، فزء على الكل مما يفرغ الهوية من مضمونها الحقيقي ويطمس مالمحها األصليةلألمر، ومحاولة لطغيان جٍ 

تكوين  يمنهم مكون أصيل ف فكالً  ثقافية، وعقائدية أوأن تكون هويتنا عرقية أمؤثرة فيها وال يجوز  ها ورة بتلك اإلنتماءات متأث

والثقافة البصرية على الرسوم التوضيحية قديماً ونصل في نهاية البحث إلي أهمية الهوية ، حد ذاته يالهوية ولكنه ليس هوية ف

تدعم أفكارنا وتخدمها فعلينا معرفة التراث وفهم الهوية حتى نستطيع اإلنطالق  سيلةال ووحديثاً وأن التكنولوجيا الحديثة ما هي إ
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الم فيجب الحفاظ عليها كما يجب تبادل الخبرات والمشاركات فى المؤتمرات الدولية  ألنها واجهتنا إلى أفريقيا والعى المستقبل إل

 فظة على الهوية هي أساس المستقبل.لمحا، فاإلثراء عقلية الشباب واإلضطالع على ثقافات وجنسيات مختلفة

 

 

 النتائج  .8
وية المجتمع هصائص فريدة تحدد خى سمات ولتشتمل ع ألنها ليهابقاء عاإلوالتقاليد الموروثة جوانب إيجابية يتعين للقيم الثقافية 

منا لتلك المفاهيم والتقاليد القديمه  فهد  ومن خالل إستخدامنا للتكنولوجيا الحديثة والوسائط المتعددة بعشخصيته،    المحأبعاد وم  دوتعي

المصرية للعالم والتي من خاللها نستطيع الحفاظ على التراث المصري بل ونزيد من قوته وتماسكه، لهوية يمكننا فهم وإظهار ا

ن التشكيلية نولففلقد أثرت القومية العربية والهوية المصرية على األدب وا  كما يجب أن يتم إنتقالها من جيل إلي جيل كالتراث،

 بفضل التقنيات الحديثة. نتشر بسرعةفأظهرت فن الرسوم التوضيحية وإستطاع أن ي

 

 التوصيات  .9

عامةً واللهجة  ودراسة اللهجات للدول العربية  ،تأمين العمق اإلستراتيجي للدولة المصرية يبدء من حماية اللغة العربية -

واإلفريقي، كما  بية ودعم هويتنا وتراثنا العربيلتحقيق القومية العر أهم الركائز األساسيةمن والتي هي المصرية خاصةً 

يجب حماية تراثنا الفني من أى تدخالت فيه لمحو هويتنا، ووقف التقليد األعمي للحضارات الغربية فبعد أن كانت مصر هي 

القومية، فيجب علينا  مصدر إلهام لكل الحضارات وعلي رأس المثلث والتي أصبحت في سنين عجاف تائهة عن هويتها

 إستعادة دورنا من جديد .

زادة من المراجع العربية عن الهوية المصرية والقومية العربية في الفنون البصرية حيث أنها قليلة للغاية وال تؤرخ اإلست -

 المرحلة الحالية من الرسوم التوضيحية للفنانين المصريين المعاصريين.

عي بأهمية الهوية المصرية والتي تمكن الشباب العربي على هذا الدور وتنشيطاً للو لمؤسسات الدولة بالفعل في العمدور  -

عزز دور مصر في الريادة األفريقية وأن تصبح منارة للعلم والحضارة كما كانت سابقاً، فالمشروع والذى يُ واألفريقي من القيادة  

 لبالدهم. الناعمة المؤثرة وهم سفراء هوبرات المؤسسية فالشباب هم القيهدف إلي بناء اإلنسان وتبادل الخ
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