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 :المستخلص

يتفاعل الفن التشكيلي مع المجتمع معبرًا عن ثقافته المتنوعة  طررهةه لمواعةيع طبااةم المتلقةي  طنشةر              

يمر العالم أجمةع طمرهلة     رةهذه الفتفي .  طذائقته الجمالي الوعي لديه،  طوجه طشكل فني غير مباشر لإلرطقاء 

( التي غيرت نظام الحياة طأكمله.  ألهمي  هذه الظةاهرة طنا لهةا   19صعبه جدًا طمواجهه جائح  كور نا )كوفيد 

الفنانون كرسال  للتوعي   التوثيق في طانوراما إطداعية  جمالية  طبقةا شةاهدة علةا دلةا مةدة الحيةاة. ف طةد مةن           

 ي  رسائلهم التشةكيلي   اسسةتفا ة منهةا طماشةيًا مةع مةا أكةدت عليةه رلية  المملكة  العرطية  ال ةعو            محتوي قراءة 

  من طوعي  األفرا  للنهوض طالوان طشكل فعال  هيوي. 2030

 كمةدلل  للفةن التشةكيلي   ا اإلطداعية  كيفي  اسستفا ة من البانورامة  في الدراس  طناًء علا دلا طكمن مشكل         

را  هيث أن الفن التشكيلي يباام األف،  فق مفاهيم المعالجات الجرافيكي  للتعبير عن جائح  كور نا طوعوي

 في إلقاء الضوء علا الدراس من الرئي ي  يتحد  الهدف طصورة مبتلف  عن أي  سيل  من الوسائل األلرة. 

 فةةق مفةةاهيم  للتعبيةةر عةةن جائحةة  كور نةةا طوعةةوي كمةةدلل للفةةن التشةةكيلي ا اإلطداعيةة البانورامةةمةةن  اسسةةتفا ة

 .التحليلي طاطباع المنهج الوصفيالمعالجات الجرافيكي ، 

 المعالجات الجرافيكي  ،جائح  كور نا، الفن التشكيلي، البانوراما اإلطداعي  المفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

       Plastic Art interacts with society, expressing its diverse culture, by proposing topics that 

address the recipient, spread awareness to him, and he directed indirectly to improve his 

aesthetic taste. And in this period, the whole world is going through a very difficult phase in 

facing the Corona pandemic (Covid 19), which changed the entire life system. Because of the 

importance of this phenomenon, the artists dealt with it as a message to raise awareness and 

document in a creative and aesthetic panorama that will bear witness to this for life. It is 

necessary to read the content of their plastic art messages and benefit from them in line with 

what was emphasized by the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 of educating 

individuals to advance the country effectively and lively. Accordingly, the problem of the study 

lies in how to make use of the Creative Panorama of Plastic Art as an Awareness Approach for 

the Expression of the Corona Pandemic According to the Concepts of Graphic Treatments, 

Whereas, plastic art addresses individuals differently from any other means.and the main 

objective of the study is to shed light on the use of the Creative Panorama of Plastic Art as an 

Awareness Approach for the Expression of the Corona Pandemic According to the Concepts of 

Graphic Treatments, by following the descriptive and analytical approach. 

Keywords: Creative Panorama – Plastic Art - Corona Pandemic- Graphic Treatments.  
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 المقدمة:

مباشرة أ  غيةر مباشةرة طةوهي إلةا مفهةوم       إن اني  طركز الفنون علا الجانم اإلطداعي من ل ل رسائل       

 اللةه  فةي  مةا  فيعبر ع ،مجتمعهها طم ؤ ليته طجاه طيمر الفنان طحاله يشعر من ل لها معين لدة المتلقي، التي 

 (، طأن "اإلطداع1987) Matisseماطيس  شاكر عبد الحميد نقً  عن .  يؤكد علا دلاإطداعيعمل فني شكل في 

 (.13فن" )ص يوجد لن إطداع يوجد س الحقيقي  للفنان،  هيث الوظيف  هو

ط ةتحق اسلتفةات إليهةا،  س سةيما      جوهرية   طكل أشكاله المبتلف  يحمةل مضةامين جمالية  دات قيمة      فالفن       

يمةةر فةةي الوقةةل الحةةالي فةةي طانورامةةا إطداعيةة  علةةا أهةةم هةةدن يعيشةةه العةةالم  هةةو انتشةةار  الفةةن التشةةكيلي الةةذي 

(، الةةذي عرقةةل نظةةم الحيةةاة كلهةةا  أ ة إلةةا إغةة   المةةدارص  19فيةةر ص صةةيير يرلةةق عليةةه كور نةةا )كوفيةةد  

طشةكيل  إعةا ة    دلا. مما أشعل الجانم الح ي لدة الفنانيين للتوعية    الجامعات  الشركات،  المتاهف  غير

 طاعتبارهم جزء من المجتمع. الممارسات ال لوكي  ألمور  لمبتلف ا الرلي 

،  طنمية  الحةس    التوعية ،  التققيةف   ،من مصةا ر المعرفة    كونه مصدرفي لفن التشكيلي  طظهر أهمي  ا       

    ، 2030  المملكةة  العرطيةة  ال ةةعو ي  مجتمةةع. ممةةا يةةؤ ي دلةةا إلةةا مواكبةة  رليةة الجمةةال  اإلطةةداع لةةدة أفةةرا  ال

لبنةاء م ةتقبل مز هةر     ل ةد اهتياجةات المجتمةع     ، من أجل الترور  التقةدم 2016التي طم اإلع ن عنها في عام 

 .األ لا علا لرير  العالملمراكز للوصول إلا افي جميع المجاست الحياطي  المبتلف   

ر طرةةةوي،  لفنةةةل العمةةةر  االجمهةةةو( إلةةةا الع قةةة  الوثيقةةة  المتبا لةةة  طةةةين 2011فُتشةةةير صةةةبا الياسةةةري )       

التشةكيلي،  دلةا طتعزيةز مرهلةة  اسستكشةاف  التبيةل،  طنميتهةا كأهةد المةوار  العقليةة           الفةن ر بة ت علمجتمعةا ا

نفيةذه،  يقةوم طةالتفكير فيةه قبةل طداية           اإلن اني  لبدايات العلم، فعلةا الفةر  أن يتبيةل كيةف يكةون شةكل الحةل  ط       

 هل المشكل   ليصل طمشكلته الفني  إلا الفن    ره اسجتماعي.

 أهمهةا  مةن  العديةد مةن المجةاست،    (، يةنعكس علةا   2019فد ر الفن في المجتمةع كمةا طةذكر  عةاء غنةام )            

يتعلم المهارات  التقنيات ال زمة  إلنتةاع عمةل فنةي، طاإلعةاف  إلةا معايشة  الفةن         إد أن الفر   ،الترطي   التعليم

للفن   ر كبير في التةران مةن الناهية  التعليمية ،      كما أنطالوجدان،  طربيقه في الحياة من أجل اسستمتاع طها. 

فةي كشةف رمةوز     الجانةم اسجتمةاعي لةه يشةتر  مةع المجةاست األلةرة       فسواء أكان دلا طاإلنتاع أ  التذ  ، 

قةي  طقةدم   مةع الماعةي، فيةز ا  رُ    لتتواصةل   طركها اإلن ان، مما يزيد من معرف  اإلن ان لنتةاع رمةوز جديةدة   

الفن المعاصر طالتكوين الققافي الفني أصةب   ، هيث أن طأثير كبير أيضًا ع مإللمجال ا اإلن ان إلا الم تقبل. 

في  سائل اإلع م كعامل للضبط المعياري للفن الذي طنشره، طما لةه مةن مقومةات القةدرة إلصةدار أهكةام فنية         

طقنيات صناع  .  من مجال آلر كاسطتكار س يتم التركيز علا اإلع م لما يفيد المجتمع عامً   إرشا  معريات
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إطاهة  الحرية  فةي     إلةا   أهمية  طل يوجد هنةا    جوانم الفن األلرة، كالوجدان،  المعرف ،الفن   ن غيره من 

 لتروير  رفع م توة الحياة اسجتماعي. اسطتكار كهدف أسما التعبير للرفل،  طذلا يتحقق

التةي   جزء من المجتمع يؤثر  يتأثر طه من ل ل إيصاله لألفكةار  المعتقةدات   التشكيلي الفنانيتض  أن ف       

ممةةا يييةةر مةةن سةةلوكيات أفةةرا   ،لهةةا طةةأثير علةةا المتلقةةي طشةةكل كبيةر  يشةعر طهةةا طشةةكل صةةورة جماليةة  إطداعية   

 يؤكةد علةا دلةا ريةان عبةدا  طةأن اإلن ةان         المجتمع من مبتلةف الجوانةم كالترطوية   اسجتماعية   الققافية .     

في المحيط الذي يوجد فيه، طفكره  مظهره  طصرفاطه.  هذا ما يشكل الجزء الرئي ي في الهوية "   يتر  "أثرًا

 (.3ص، 2015، هاريس)

استبدم الفنان معريةات العصةر التكنولوجية     في الوقل الراهن  الد ر اسجتماعي للفن التشكيلي لتحقيق        

 مجةال الفةن الجرافيكةي   فةي    لاصة ً  ،مةن ل لهةا عمةا يةد ر مةن هولةه       ًاعبرس ي تريع اإلستيناء عنها م كأ اة

 سةيل   كونةه  فةي   إلةا مرهلة  متقدمة  مةن اإلطةداع الفنةي       فيةه   صةل ُيعد نمودجًا من المجةاست المعاصةرة    الذي

 .مصورة لنقل األفكار  المعاني

ر رهاب محمةد  يُطشطوعوي ، هيث  فالمعالجات الجرافيكي  التي طتم علا العمل الفني طحمل مفاهيم طققيفي        

،  اسةتحدان أفكةار   ة عمليةات علةا عنصةر الصةورة    الكيفي  التي يتم طها إجراء عدطأنها  هاإلا مفهوم ،(2021)

 اء  ظيف   دلا طنفيذًا لألفكار التي يبدعها المصمم أل، الحاسم اآللي معالجات فني  طاستبدام طربيقات جديدة 

 طأنه طصميم اسطصال. ال طصري يعرفق اطصمعين  طبدم المضمون  طحق

  التشةكيلي    ا اإلطداعية  البانورامة مفهةوم    إلقةاء الضةوء علةا   محا لة    إلةا  بحةث تجةه ال ي سةبق   في عوء ما       

       جتمةةاعي لةةه. انةةم اسعملةةه الفنةةي طمراهةةل اإلطةةداع التةةي طةةرطبط طالج مةةر ران مةةن لةة ل التةةي يصةةل إليهةةا الفنةة

جائحة    انتشةار  الفنةانيين عةن ممارسة  الفةن التشةكيلي  سسةيما فةي ظةر ف        عنةدها  قةف  ف  يوجد هد   معينة  ي 

  هماي  أنف هم. ا سطباد التداطير الوقائي  لمواجهتهاهطجاه األفرا  طققيف   وعيالتي طم ط (،19)كوفيد كور نا 

  دلا ط ةبم طنفيةذ طعة    فظهرت العديد من األعمال الفني  العالمي  طشكل مبتلف عن ابيعتها األصلي ،        

لما طتضةمنه هةذه األعمةال مةن قيمة  طاريبية  جمالية  فةي الفةن التشةكيلي             جرافيكي  عليها  الالمعالجات  الفنانيين

شد انتباه المتلقي إلا الرسال  التي طحملها. فمن الضر ري اسهتمام طها  طحليلها لمعرف  كيفي  اسسةتفا ة منهةا   ط

 في التوعي .

 :مشكلة البحث

           ، للفةةن التشةةكيلي  ا اإلطداعيةة البانورامةةي ةةعا هةةذا البحةةث إلةةا إظهةةار      دكةةره سةةبق مةةا لةةاعرفةةًا ع       

                لمةةةا يقةةةوم طةةةه مةةةن   ر اجتمةةةاعي هةةةام    لةةةم يقةةةف مكتةةةوف اليةةةدين أمةةةام الجةةةوائ  الكبةةةرة  طاعتبةةةار أن الفةةةن 
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،           عنهةةا طأعمةةال فنيةة  طوعويةة   التةةي ُعبةةر   (،19كور نةةا )كوفيةةد  إلحاهةةًا كجائحةة    فةةي معالجتةةه ألكقةةر القضةةايا  

هم  لمةةا طحملةةه مةةن قيمةة  جوهريةة  فةةي طحقيةةق    أعمةةالإد اسةةتبدم فنةةانو الجرافيةةا أشةةهر اللوهةةات العالميةة  فةةي    

  طةةتلب  .  علةةا دلةةا الفيةةر صهةةذا لوقايةة  مةةن ل التوجيةةه طشةةكل فنةةي غيةةر مباشةةر عتمةةد علةةاي اإلنجةةذاب الةةذي

 البحث في اإلجاط  علا الت الل التالي:مشكل  

      للتعبيةةر عةةن جائحةة  كور نةةا  طوعةةوي كمةةدلل للفةةن التشةةكيلي ا اإلطداعيةة كيفيةة  اسسةةتفا ة مةةن البانورامةة        

  فق مفاهيم المعالجات الجرافيكي ؟

 البحث: يةضفر

      للتعبيةةر  طوعةةوي مةةدللك للفةةن التشةةكيلي ا اإلطداعيةة البانورامةة مةةن سسةةتفا ةن ايمكةة أنةةهيفتةةرض البحةةث        

  فق مفاهيم المعالجات الجرافيكي . عن جائح  كور نا

 :البحث هدف

للتعبيةر عةن جائحة      طوعةوي  كمةدلل  للفةن التشةكيلي   ا اإلطداعية  البانورامة من  اسستفا ةيهدف البحث إلا        

  فق مفاهيم المعالجات الجرافيكي . كور نا

 :أهمية البحث

 مفةاهيم  إظهةار فةي اإلسةهام طتوعةي  البانورامةا اإلطداعية  للفةن التشةكيلي مةن لة ل           البحةث  أهمية   طتمقل       

اإلستفا ة منهةا    ،لمتلقيل لدة ا التفاعب الجذمن  ًاالتي طحقق نوع ،المعالجات الجرافيكي  علا األعمال الفني 

 .(19كور نا )كوفيد جائح   طالتوعي  المجتمعي  من

طبحةةث فةةي التةةي ة مةةن الدراسةةات النةةا ر كونةةهأيضةةًا هةةذا البحةةث أهميتةةه مةةن هداثةة  الموعةةوع     ةةتمدي         

 فةةق مفةةاهيم المعالجةةات    للتعبيةةر عةةن جائحةة  كور نةةا    طوعةةوي كمةةدلل للفةةن التشةةكيلي  ا اإلطداعيةة البانورامةة

 علةا إثةراء المكتبة  العرطية      ةاعد دلةا   ي ممةا ، علا ه م علم الباهق  مةن اساة ع علةا األ طيةات    الجرافيكي  

 لباهقين  الدارسين.ا كمرجع لدراس  نظريالها إاارمن اسستفا ة يمكن   راسات طتوفير

          فكةةر  سةةلو  األفةةرا    طنميةة كمةةا يعمةةل علةةا طرةةوير مجةةال الفةةن التشةةكيلي فةةي كونةةه أ اة ط ةةاعد علةةا              

    .التوعويالمجاست  ترويرط المهتمين ، اإلن اني  في المجتمعات

 حدود البحث:

 التوعةوي  مةدلل عةن ال  للفةن التشةكيلي،  الكشةف    ا اإلطداعية  لبانورامة ي  راسة  ل فة  طتمقةل  :الموضوعية الحدود

  فق مفاهيم المعالجات الجرافيكي . للتعبير عن جائح  كور نا
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  .2021 إلا عام 2020عام  من األعمال الفني  الجرافيكي طع  الزمانية: الحدود 

 شبك  اإلنترنل. طع  مواقع فيالمتاه   األعمال الفني  الجرافيكي المكانية:  الحدود

 :مصطلحات البحث

 :البانوراما اإلبداعية

البانورامةةا   (، 2011فيصةةل آل ميةةقم ) عةةرفيُفطحمةةل مفهةةوم عميةةق لجانةةم اإلطةةداع،   البانورامةةا اإلطداعيةة        

مةع اللوهةات الفنية     ظهةر   يعبةر عةن األفةق الواسةع  الترلعةات الكبيةرة  ائمةا، هيةث         مصةرل  ها عبارة عةن  أنط

   . الرسومات القديم  للمدن التي طرزت طشكل سفل في طصوير األهدان التاريبي  القديم  للحضارات

مرهل  اإلطداع علا الفن التشكيلي الذي يصل إلا  نظرة شامل  إجرائيًا طأنها البانوراما اإلطداعي  ُطعرف        

 الفني طواسر  إستبدام رموز  عناصر طعري إيحاءات مبتلف .

 :لفن التشکيليا

كاف  الفنون التي ط ةتبدم مفةر ات الشةكل، كةاللون     ( الفن التشكيلي طأنه "2017ُطعرف لزر  نور الهدة )       

من ل ل الرلي ،  أساسًا  الم اه   البط  الكتل  في التعبير عن انفعال أ  موعوع  الل قالم منظور يدر 

 (.2" )ص إن طضافرت معها هواص ألرة ل ستيعاب ما يحتويه العمل أهيانًا

     ه فةةن مرئةةي يةةتم طشةةكيل  طشةةكل ميةةاير عمةةا هةةو عليةةه فةةي األصةةل،    إجرائيةةًا طأنةة الفةةن التشةةكيليعةةرف ُي         

  دن طيييةر  حة فيةه ممةا ي   مةؤثرةً  متلقةي مشوق  جمالية  طشةد انتبةاه ال    يحمل مجموع  من الرسائل التوعوي  طرريق 

 في فكره  سلوكه.

 :جائحة کورونا

التةي       الفير سةات  مةن  ( طأنهةا "فصةيل   2020العالمية  )  الصةح   ُيعرفها عبةد ا  ال ةبيعي نقةً  عةن منظمة             

مةن   هةدطها  طتةرا    التةي  التنف ةي  للجهةاز  اإلن ةان أمراًعةا   لةدة   ط بم  اإلن ان، للحيوان المرض ُط بم قد

 الحا ة التنف ي   المت زم  التنف ي ، األ سط الشر  مت زم  :مقل األشد، األمراض إلا الشائع  البر  نزست

 (.96ط رع  اسنتشار" )ص  يت م ،)الوليم  )ال ارص

عةدي  لريةر،   طأنها جائح  عالمية  ُطشةير إلةا فيةر ص سةريع اسنتشةار مُ       إجرائيا جائح  كور نا عرفُط        

ث ي تشةعر  طمحا لة  طصةويره طشةكل فنةي يةؤثر فةي المشةاهد طحية         ،سطد من ألذ اسهتيااات  الحةذر منةه  الذي 

 لرورطه.
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 :المعالجات الجرافيکية

ُط ةةتبدم   مقيةةاص  اةطأنهةةا عبةةارة عةةن أمفهةةوم المعالجةةات الجرافيكيةة  ( 2017 يوعةة  محمةةد شةةحا ة )       

طوسةاا   لاصة    لم ةات  طإعةاف  متحركة    أ  ثاطتة   أكانةل سةواء   الصةور   طحويةل   طح ةين   طعةديل  لمعالجة  

طةرامج  طقنيةات مبتلفة      طاسةتبدام  الجةذب  عملية   لضةمان  ، ممةا يضةمن إلراجهةا طصةورة مناسةب       الحاسةوب 

 كأساص فيها. لتعديلا ط تبدم

أساليم رقمي  متنوع  يتم طنفيذها طواسر  إستبدام طربيقات   ُطعرف المعالجات الجرافيکي  إجرائيًا طأنها       

 الحاسم اآللي  إلجراء التعدي ت علا الصور الفني  طرريق  إطداعي  طحمل طمضمونها رسال  ها ف  طوعوي .

 :وإجراءاته منهجية البحث

 كمنرلق للدراس  يتضمن: المنهج الوصفي التحليليالبحث  يتبع     

 النظري:أ ًس: اإلاار 

 للتعبيةر عةن جائحة  كور نةا     طوعةوي  مةدلل ك للفةن التشةكيلي   ا اإلطداعي البانورام  راس من ل ل يظهر        

  فق مفاهيم المعالجات الجرافيكي ، هيث يتنا ل عدة محا ر كالتالي:

 .المحور األ ل: البانوراما اإلطداعي  التشكيلي 

 .(19المحور القاني: اإلطداع في زمن جائح  كور نا )كوفيد 

 .المحور القالث: المعالجات الجرافيکي 

 :التربيقي اإلاار :ثانيًا

 األعمال الفني  الجرافيكي  التي طوع  استبدام المعالجات الجرافيكي .من مبتارات طتحليل         

 اإلطار النظري للبحث:

للتعبيةر عةن جائحة      طوعةوي  كمةدلل للفةن التشةكيلي   من دلةا يمكةن طحديةد البانورامةا اإلطداعية        ًا انر ق       

 كهدف في البحث الحالي يتم طنا له من ل ل ار  الجوانم اآلطي . المعالجات الجرافيکي   فق مفاهيم كور نا

 :التشكيلية المحور األول: البانوراما اإلبداعية

 طتكرار المواعيع الهامة   المعر فةه لديةه     طكاف  الوسائل  األساليم عما في  الله عبر الفنان التشكيليُي       

إلةا مضةمون    طإعاف  أفكار جديدةأسلوب التكرار  ،  لكن قد يلجأ البع  منهم إلا طرويرليتفاعل مع مجتمعه

  .العمل الفني،  دلا من ل ل طج يد   مج أكقر من مشهد في الوقل داطه
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هةي  ف مةؤثر. فنةي   فيتلقاها المشةاهد طشةكل إطةداع   ، يتحقق  جو  صورة طانوراميه جديدة طعمل  اهد عليه        

هبكتةةه اإلطداعيةةه التةةي مةةن ل لهةةا يصةةل إلةةا  ،مةةن هولةةه ناطعة  مةةن مشةةاعر الفنةةان المرطبرةة  طأهةةدان العصةةر 

 مما ساعد علا ظهور البانوراما اإلطداعي  التشكيلي . لألفضلر ي التييلإلرطقاء 

الواسةع  الترلعةات الكبيةرة     مصرل  )البانوراما( يعبر عن األفةق  (، إلا أن2011فيذكر فيصل آل ميقم )       

طرزت طشكل سفل التي  للمدن الفني   الرسومات القديم مع اللوهات  ظهر في أ ر طا أ ًس، اطتداًء  ائما، هيث

     فةةي لوهةة  فنيةة  لمدينةة  لنةةدن رسةةمل  أل ل مةةرة  متمقلةةً ، للحضةةاراتفةةي طصةةوير األهةةدان التاريبيةة  القديمةة   

 .  1543عام 

 فالبانوراما اإلطداعي  التشكيلي  طحمل مفهوم عميق لجانم اإلطداع،  الذي يمكن طوعيحه كما يلي:        

 مفهوم اإلبداع: (2

المتعةد ة التةي    عملية  عقلية  طعتمةد علةا مجموعة  مةن القةدرات        ( طأنةه 2011ُيعرف قاسم صال  اإلطةداع )        

شةير إلةا أن اإلطةداع    ُيهيةث   .التفةر ،  المر نة    الجةدة،   اسصةال ،   الر قة ،   الح اسةي  للمشةك ت،   طتميز ط

 .ي ميدان الفندة للمعرف  البشري  فإعاف  جديطلا البصائ  ك يحملالفنون التشكيلي  الفني في 

 إنتةةاع أعمةةال فنيةة  جديةةدة غيةةر مألوفةة ،  دلةةا طةةالتنبؤ طجةةاه المشةةك ت   فاإلطداعيةة  التشةةكيلي  طركةةز علةةا        

 عبر طنظيم الببرة  المعرف  طرر  لارج  عن ما هو شائع  معر ف لدة األفرا .   النواق  المحير 

 مراحل العملية اإلبداعية: (0

       هةةل مةةا قدمةةه  يمةةر اإلطةةداع طعةةدة مراهةةل طبتلةةف طصةةنيفها مةةن عةةالم آللةةر، هيةةث كةةان مةةن أشةةهر المرا            

 التةةي يوعةةحها فتحةةي جةةر ان فةةي نظريتةةه المعر فةة  التةةي طنا لةةل مراهةةل العمليةة  اإلطداعيةة ،   wallasَ َلةةس 

 (، كما يلي:2002)

 عداد: مرحلة اإلأواًل: 

 أساسيتين  هما: لروطينهي المرهل  التي يترلم فيها إنجاز 

  التي يترلم هلها التراقًا إطداعيًا التعريف الواع   المحد  للمشكل. 

 . جمع  طنظيم ما قد يلزم من معلومات هول المشكل 

 مرحلة االحتضان: ثانيًا: 

تفكيةر فةي كةل اسهتمةاست     هي مرهل  طعقم عدة محا ست يائ   للتوصل إلا هل لار  للمشةكل  طعةد ال         

 الممكن .
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 اإلصرار والمثابرة: ثالثًا: 

الةذين قةدموا للبشةري  مةا ي ةتحق اعتبةاره التراقةًا إطةداعيًا فةي العلةوم  الفنةون            مراجع  سةير العظمةاء   إن        

 طكشف طوعو  عن أهمي  طوافر م توة رفيع من اإلصرار  المقاطرة ل ل مرهل  التزان الفكرة  طعدها.

 شراق: رابعًا: اإل

أ  طةوا ر هةل للمشةكل  التةي االمةا       ،يقصد طاإلشرا  طلةا اللحظة  التةي يتفةق فيهةا التفكيةر فجةأة عةن هةل                

 شيلل هيزًا كبيرًا من النشاط العقلي ل ل مرهلتي اإلعدا   اسهتضان.

 التحقق والبرهان: خامسا: 

طشير هياة المبدعين إلةا أن عملية  اسلتةرا  اإلطةداعي س طنتهةي عةا ًة طمجةر  هةد ن اإلشةرا   طةوار                   

األفكار أ  التوصل إلا هل المشكل ، دلا أن هنةا  هاجة   عةر رة لبةذل مزيةد مةن الجهةد الةواعي  المتاطعة           

 .الحقيق  للتيلم علا العقبات التي طعترض عا ًة اسلتراقات اإلطداعي 

        يمةةر طعةةدة مراهةةل طالعمةةل الفنةةي للوصةةول إلةةا اإلطةةداع الفنةةي،         ممةةا سةةبق يتضةة  أن الفنةةان التشةةكيلي           

 التي يترلم فيها من الفنان التفكير العميق طالموعوع الذي يريد التعبيةر عنةه،   ،يبدأ أ ًس طمرهل  اإلعدا  هيث

. كإستبدامه لبرامج جرافيكي  معين  اإلطداعي  التي سوف ينفذها كيفي  المعاجل   (،19كور نا )كوفيد كجائح  

         محةةد   ينظمهةةا طشةةكل معةةين  المتاهةة  لديةة  أ  المتةةوفرة علةةا شةةبك  اإلنترنةةل    فيجمةةع العديةةد مةةن العناصةةر   

رلةق منهةا   ن، فهةي نقرة  اإلنرة   التةي ي    طالشةكل الةذي يريةده   إيصال هدفةه  في الصورة، التي من ل لها يمكن 

  التةي جهزهةا   لألفكةار   إجةراء العديةد مةن المحةا ست    يةتم  ينتقل إلا مرهل  اسهتضان، فيها ثم  .الته للمتلقيرسط

، فيبدأ مةقً  ُيحةد  هةل ُيضةيف عنصةر أ  أكقةر فةي العمةل الفنةي، أ  يركةز علةا المعالجةات             عدا في مرهل  اإل

 .الباائ ، مما يعري الفرص  للقضاء علا الفكراللوني  في التكوين  غير دلا

النظةر إلةا أعمةال المشةهورين اإلطداعية ،      ، يةتم فيهةا   اإلصةرار  المقةاطرة   ينتقل الفنان طعدها إلا مرهل         

 إن كةةان مجةةر  توسةةيع  ائةةرة المعرفةة   الحمةةاص طجةةاة فكةةرة العمةةل الفنةةي التةةي لرةةط لهةةا  التزنهةةا لديةةه،      ط

الذي طظهر فيه فكرة العمل الفنةي   ن   اإلشرا معين . ليصل طذلا إلا مرهل  طعدي ت أ  إعاف  لم ات فني  

كالرغب  طاستبدام أعمال فني  عالمي  في طوعية  أفةرا  المجتمةع،  لكةن س طكةون هةذه        مقدمات أ  طر   طالتفكير

إليةه، كمةقً  نةوع    هي النتيج  النهائي  للعمل الفني اإلطداعي،  إنما طداي  لةه يحةد  مةن ل لهةا م ةار آلةر يتجةه        

 العمل الفني يكون رقمي طدًس من التصوير الزيتي.

     يةتم فيهةا التبةار الفكةرة اإلطداعية ،       التحقةق  البرهةان  صةل العمةل الفنةي إلةا آلةر مرهلة   هةي         أليرًا ي       

هل هي جيدة أم طحتاع إلا إجراء المزيد من التعدي ت عليهةا، كةأن يةرة هةل اسةتبدام المعالجةات الجرافيكية         
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    أم س؟!،  (،19كور نةةةا )كوفيةةةد كجائحةةة  فةةةي األعمةةةال الفنيةةة  ط ةةةاعد علةةةا جةةةذب الجمهةةةور  طةةةوعيتهم عةةةد  

  فتجريم الفكرة ي اعد علا نجا  العمل الفني اإلطداعي.

 تشكيلي:اإلبداع الفني ال (3

ُيعد مفهوم اإلطداع الفني التشكيلي مماثل لمفهوم اإلطداع طشكل عام مع التركيز علا جانم الفن التشةكيلي         

 موجهةًا ليالةه،   ، طحيث يج د الفنان المبدع القوة ال شعوري  لديةه طعمةل فنةي جديةد غيةر مةألوف      طشكل لاص

 الفني.  إ راكه للدلول في عالم من اإلطداع 

كونه يقدم كل ما هو جديد  مبتلف، هيث ي ةترجع   الفنان التشكيلي المبدعلدة فليس هنا  هد   للبيال        

فكيةا عناصةرها،  إعةا ة    م طمفةر ات التةي طجمعةل لديةه،  طة     الصةور،   كالنه من البيئة  المحيرةه   يبزطما سبق 

 س طشبه أصولها النمريه. مبتلف  طركيبها، إلنتاع أشكال

اإلطداع في مجةال الفنةون التشةكيلي  يةرطبط طمحتةوي      ( طأن "2016) عن القريري نقً  شعبان عبيرطذكر         

" المةةدركات الح ةةي  البصةةري  كةةالبروط  األشةةكال  األلةةوان  الكتةةل  الفراغةةات  قةةيم ال ةةرو      األشةةكال أ 

ع الةةذي يتةةأثر مةةن لةة ل  مةج العناصةةر ال ةةاطق  مةع رليةة  الفنةةان المبةد   لةذلا طةةأطي العمليةة  اإلطداعية     .(31)ص

 .مميز طر   جمالي  معاصرة طمجتمعه  يؤثر فيه طإظهار عمله اإلطداعي في  الل إاار طشكيلي

هيث قام طع  الفنانيين التشكيليين طتحويل أشهر األعمال الفني  طشكل ي مس قضةايا المجتمةع العةالمي،           

      كةةً  مةةن  الفنةةي الةةذي يةةراه، كمةةا طةةذكر   طعبةةر عنةةه طرريقةة  طنمةةي الةةوعي لةةدة الفةةر  الةةذي يتفاعةةل مةةع العمةةل   

(، طأنه "يوقظ فينا أعمق األهاسيس الحيوي   أرفع العوااف 2020غا ة علي،  ماجدة أهمد،  طبرة لصيفان )

أ  عمةل طشةكيلي    األل قي ،  طذلا يتعدة هد   العمل الفني ف  يصب  مجر  صورة أ  قرع  نحل أ  لةزف 

 (.267اه القضايا اسجتماعي  المبتلف " )صطقدر انه يألذ   ر طوعوي إطج

ظل إهتةرام الببةرة األ ائية   التجةارب     "فا يكون ممارس  اإلطداع أن  ( إلا2016محمد كشا ) يضيف        

 التقني   التكنولوجي  المرطبر  طالموا   البامات الم ةتبدم   القةدرة علةا الةتحكم طهةا  طوظيفهةا طشةكل أمقةل،        

      للبةةر ع طقةةيم طعبيريةة  طشةةكيلي ،   المبةةدع  كيفيةة  معالجةةه قضةةاياة التشةةكيلي   األ ائيةة   مةةر طهةةا  فةةالببرات التةةي

 (.342" )صإلا إنتاع إطداعي هر هي التي طؤ ي

 (:19جائحة كورونا )كوفيد بداع في ممن اإلالمحور الثاني: 

يتعةدة هةذا الشةيء      إنمةا  ،طفتةرة زمنية  محةد ة    س يقتصر اإلطداع علا طوصيل رسال  معين  فقط للمتلقةي        

علةةا التعبيةةر عةةن  ( طأنةةه "القةةا ر2011يةةذكر قاسةةم صةةال  )إلةةا البقةةاء  اسسةةتمراري . فالفنةةان المبةةدع هةةو كمةةا 

فر يته،  طصةوير مةا يجةري  الةل مجتمعةه  عصةره عةن اريةق الفةن، هةذه األ اة غيةر المحةد  ة فةي طوهيةد               
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اآللةةرين.  زمةةن الفنةةان المبةةدع لةةيس لةةه هةةد  . فهةةو الماعةةي المرلةةق،  الحاعةةر الموعةةوعي،  الم ةةتقبل      

 (. 69المرلق" )ص

ياه  همومةه التةي طحةدن مةن هولةه علةا الصةعيد المحلةي         فالفن التشكيلي مرطبط طالمجتمع يعبر عن قضا       

.  فةي ظةل الظةر ف الراهنة       العالمي من ل ل طوظيف إنتاجه الفني اإلطداعي لزيا ة  عةي األفةرا   طققةيفهم   

       (، 19يعةةيا العةةالم هالةة  مةةن القلةةق النف ةةي  البةةوف مةةن المجهةةول ط ةةبم طفشةةي فيةةر ص كور نةةا )كوفيةةد            

          عةةاجزًا عةةن التعبيةةر    طةةالرغم مةةن دلةةا لةةم يقةةف الفةةن   ل هيةةاة العديةةد مةةن األفةةرا .  مةةدة لرورطةةه التةةي أنهةة 

  يمر طه المجتمع. طما

       ،عةةالمي مةةرطبط طالعديةةد مةةن الجوانةةم     حمةةل مفهةةوم ( ي19فاإلطةةداع فةةي زمةةن جائحةة  كور نةةا )كوفيةةد             

 كما يلي:طوعيحها  الذي يمكن 

 (:19مفهوم جائحة كورونا )كوفيد  (2

عبةارة عةن فير سةات متنوعة  ُط ةبم       اطأنهة  (2020) (19)كوفيد  كور نا جائح  ُيعرف ه ن  الد مفهوم       

 المرض الذي يترا   ما طين الي يرة كالرش  إلةا ألةرة أكقةر لرةورة كالمت زمة  التنف ةي  الحةا ة الوليمةه.        

  هيث ظهر هذا الوطاء الم تجد متفشيًا في مدين  يوهان الصيني .

طةل يتعةدة دلةا إلةا أن      ،طاعتبارهةا مةرض لريةر   للجائحة    الصةحي   س يقتصر األمر علا هذا المفهةوم        

عتبارهةةا كارثةة  اجتاهةةل المجتمعةةات  عرلتهةةا  أثةةرت علةةا أفرا هةةا مةةن جميةةع النةةواهي النف ةةي           سيصةةل 

 . اسجتماعي ،  اسقتصا يه  غيرها من الب ائر البشري 

 (:19جائحة كورونا )كوفيد تجاه التدابير الوقائية  (0

اطبةذت   ل العةالم العديةد مةن اإلجةراءات اسهترازية  المبتلفة          (19للوقاية  مةن جائحة  كور نةا )كوفيةد             

لمواجهة  هةةذا الوطةاء المنتشةةر،  سسةيما المملكةة  العرطية  ال ةةعو ي  التةي كرسةةل كافة  جهو هةةا محليةًا  عالميةةًا        

 للقضاء عليه.

لفةرض التباعةد اسجتمةاعي،     المملكة  العرطية  ال ةعو ي    طير اهترازي  هازم   فّعال  من ِقبل فتم اطباد طدا       

صحي عمن نهج  اني الفير ص  الوقاي  منه   طكقيف القدرات  الموار  الرئي ي  علا جبهات عدة سهتواء

، الجوية ،  هظةر التجةول   افة  الةره ت   ،  مةن أهةم هةذه القةرارات طعليةق الدراسة   ك      متكامل لمكافح  الجائح 

،  التشةةديد علةةا اسةةتبدام معةةدات الحمايةة  الشبصةةي  كلةةبس   عةة ع جميةةع مةةن هةةم علةةا أرض المملكةة  مجانةةاً 

 ،  طعقيم اليدين، طاإلعاف  إلا إصدار أ ل  إرشا ي   طوزيعها في األمةاكن العامة   لتيري  األنف  الفم الكمامات

  (.2020 زارة الصح ، )
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 (:19ائحة كورونا )كوفيد التعبير التشكيلي عن ج (3

  هركة  الفةن التشةكيلي لةدة الفنةانيين مةن اسسةتمراري ،         ( مةن إيقةاف  19لم يتمكن فير ص كور نا )كوفيد        

     هةةا، عةةن معانةةاة األفةةرا  التةةي يمةةر ن ط    بفةةفط طمضةةمون ه ةةي جمةةالي   طةةل ظهةةرت أعمةةال إطداعيةة  متعةةد ة   

 نف ي .الم ساآلالعديد من التي سببل هدان األزمات  طجا ز هذه األ  ليتمكنوا من التوعي  طزرع فيهم األمل ط

ني رسةةومات الجائحةة  طةةالهم اإلن ةةا   يةةتم رطةةط   ه( أنةة2020فتةةذكر مةةي إطةةراهيم نقةةً  عةةن عمةةا  جمعةةه )             

، ني ، يتضةامن فيهةا البشةر لمواجهة  هةذا الوطةاء      في طانوراما إطداعي  فني ، أقرب إلةا معز فة  إن ةا     المجتمعي

، مقل ظهور كقير من النةاص  الةل البيةوت أ  أمةامهم قضةبان هديدية  كةأنهم        األعمال طنويري  إرشا ي فجاءت 

أيضةًا مةن اسةتي ل التجةار      كما هةّذرت البيل لمهاجمتهم. من نما الفير ص ينتظر لحظ  لر جهم ، طيسجنفي 

الجهةل  ي معركة  الةوعي  محارطة     فة سنتصةار  سراع في طبزين الموا  التمويني ،  دلا من أجةل ا ألزم ،  اإلل

 يفي  الوقاي  من الفير ص. ك ،طالتققيف العلمي

         كور نةةا جائحةة  طةةه التعبيةةر التشةةكيلي عةةن يقةةوم أن يمكةةن الةةذي الكبيةةر الةةد ر  عليةةه يتضةة  أهميةة        

التةي سةاعدت علةا    ، من ل ل استبدام الفنانيين  سائل  أ  ات جمالي  لتوثيةق األهةدان الراهنةه،    (19)كوفيد 

 سةيماطها  فةي  "الةذاكرة البصةري    أن (،2019هيةث طةذكر هبيبةه طةوزار )    اإلطداعية  التشةكيلي .    انرة   الراقة   

 فةي   الققافةات  طةين الشةعوب   المفهومي  التواصلي   الحلق  للك م ساطق  طعبيري  طواصلي  طصري  كلي  التأليفي 

 .(122عالمي" )ص إاار

  :الجرافيکية المعالجاتالمحور الثالث: 

التيييةةرات التكنولوجيةة   اسطتكةةارات الحاصةةل    مةةع  فةةن الجرافيةةا مةةن الفنةةون المعاصةةرة التةةي طترةةور           

أجةةل طةةث ر   الجمةةةال    مةةن  فةةرا  كةةل األ د   طمباابةةة  ، فتصةةاميمه طلبةةي اسهتياجةةات اإلن ةةاني      طةةالمجتمع 

 المعرفة ،  فةر ع  مةن   اسةع  طبص " طأنهفن التصميم الجرافيكي (، 2015)غافن هاريس ف عر الرفاهي ، فُي

  طن ةيق  الرباعية ،  الحةر ف   طصةميم  الفنةي،  اإللةراع  مقةل  عةدةة  جوانةم   يشةمل  البصةري،  طاإلطةداع   ُيعنا

 م اهات هنالا أن التنوع هذا  يعنيألرة.  إطداعي   جوانم المعلومات،  طكنولوجيا  طصميمها، الصفحات

 .(12" )صمنها أيٍّ في التبص  للمصممين يمكن مجزأة

  التي ط اعد في صناع  عمل فني متقن هي: ( أهم المعالجات الجرافيكي 2017 يوع  محمد شحا ة )       

 Composition:  التكوين ضبطأواًل: 

 العمةل  قيمة   رفةع ل  دلةا  ،البصةري  التةوازن   الل الكةا ر  لتحقيةق   للعناصر طنظيم عملي التكوين  يعتبر       

 علةا  ةؤثرالنظةر المة   رةوط  ل ،الهةدف  نقرة    الصةورة  وازنالتكوين ط في يشترط. هيث  الجمالي  اإلطداعي 

 ط هول . عبرهاالجرافيكي   المعالجات ل ل من يمكنالفني، التي  العمل نجا 
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  :Image Scaling الحجم تغيرثانيًا: 

فتييير مقةاص  هجةم الصةورة يةؤثر علةا      الفني،  العمل علا إهداثها يمكن التي المعالجات أهم من يعتبر       

  عو  جو ة العمل.

  Image resolution:بالوضوح التالعبثالثًا: 

 من لصائصه في  التحكم طمقيله يمكن عنصر أصير ،  هو (Pixel) طالبيك ل ر الصوة  عو  يقاص       

 قةل   كلمةا  الرقمةي،  العمةل   عةو   يةز ا   عةد ها  ارطفةع  فكلمةا  مبتلفة ،   طقنيةات  طمعالجةات  الصةورة  مكونةات 

 .للعمل الفني  القيم  رفع الا يؤ ي  زيا طه العمل طوعو  فالت عم، الوعو  انبف  عد ها

 

  Color Balancing: األلوان توامن رابعًا:

 هذا يصب الربيعي   الن ب  عن لون ن ب  ارطفعل فادا معين ، ن م علا طعضها مع األلوان طوازن يعتمد       

 اريةق  عةن  سإ األلةوان  طن م التحكمالصعم  مناأللوان، ف في للل هد ن لاإ يؤ ي  هذا األطرز، هو اللون

 إيقةاع  إلعرةاء  طعضةها  مةع   عةبرها  هةدة  علةا  لةون  كةل  قيم  طحديد يمكن هيثالجرافيكي   المعالجاتطرامج 

 .متناسم لوني

 Combined Pictures:  الصور ودمج اختيارخامسا: 

كةل صةورة           عةع  اطجةاه  فةي  الةتحكم  فةيمكن  ،هي عملية   مةج صةورة أ  أكقةر فةي عمةل  اهةد متكامةل               

 عةن المعالجات طتم   هذه ،المتجه  للرسومات شفاف  صور إلعاف  اسقتراع استبدامالمرغوب،   المكان في

 طرامج المعالجات الجرافيكي . اريق

 :Effectsثابتة ومتحركة  -سادسًا: إضافة المؤثرات

 هقيقية ،  غيةر  عةافات  إ أشةياء  صةناع  المصةمم ل  قبةل  مةن  ط ةتبدم  طقنيةات  نهةا المةؤثرات علةا أ   طعتبةر        

 .الرئي ي  الفني العمل عناصر نفس من هقيقي شيء اكأنه  إظهارها

 :Animationسابعًا: التحريك 

 ما  هذا طجميعها، ثم من هدة علا لقر  كل أي طلقر   لقر  طكون التي  اللوهات  الصورالرسوم  هي       

 .المشاهد عينعلا  كبير ثرأ لها لما  التنشيط الجذب عملي  لزيا ة طالحرك   طالشعوريوهي 
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  الدراسة التطبيقية للبحث:

         ،التشةةكيلي ( فةةي أعمةةالهم  19طنةةا ل العديةةد مةةن الفنةةانين التشةةكيليين موعةةوع جائحةة  كور نةةا )كوفيةةد                

للتعبير عةن   طوعوي كمدلل المبتلف  اإلطداعي  االبانورامهذه األعمال  إلظهار   في ما يلي استعراض لبع 

 .(19جائح  كور نا )كوفيد 

 العمل الفني األول:

 (.2021، طدر الةدين ) (1(، شكل رقم )فان جوخ(، عمل فني طعنوان: )2020أنتج الفنان محمد جاطر عام )       

 مةج للصةور   عةعها    فيهةا  ، جةوخ فةان  ألشةهر اللوهةات العالمية  للفنةان      شبصةي  عبارة عةن لوهة  طورطريةه   

          ه يرمةةز للربيةةم المعةةالج    كأنةة قفةةازات ابيةة  طلةةون ألضةةر  مرطةةديًا  الفنةةان يظهةةرطالمكةةان المرغةةوب، هيةةث   

 .طوهي طأهمي  الرسال  التي يريد إيصالها للمتلقيجديه فيها طنظرة عين  اللقا زجاج   مً اه، أ  الممرض

ليشةد انتبةاه     ، طاسةتبدام معالجة  طةوازن األلةوان    طدرجة  معتمةه   اللةون اليالةم فةي العمةل الفنةي     يظهر  كما       

ية   وفجاءت فكرة العمل الفني اإلطداعي  كرسال  طوع. للقفازاتالفاط  الذي التاره الفنان للون األلضر المتلقي 

 طألذ اللقا    ن طر   همايتًا لهم من انتشار الوطاء طينهم في كل مكان.طضر رة التحصين لألفرا  

(، إلةا أهمية    2021) محمةد جةاطر   الفنةان  مةي إطةراهيم نقةً  عةن     شيرُط        

أ  شةةكل مةةن أشةةكال   أي معلومةة تقةةديم الةةد ر الكبيةةر للفنةةون فةةي المجتمةةع، ف 

      . اسةةةتقبالها  التفكيةةةر فيهةةةاعلةةةا  ي ةةةاعد عةةةن اريةةةق الفةةةن،التوعيةةة  للنةةةاص 

 اهد  هو مواجه  فيةر ص    من هنا جاءت الفكرة، فالعالم طوّهد علا هدف

 مع الجدل الدائر هةول اللقةا   أهميتةه  فاعليتةه،  هةو أمةر        لاصً كور نا، 

 ةعةةو سةةيل  الوهيةةدة للقةةا  هةةو الوالف .س يبةة    لةة  محةةد ة، طةةل العةةالم كلةةه 

أكقرهةا   مةن توعية  طهةذا األمةر طوسةائل مبتلفة       يجةم ال ، فياة إلا ابيعتهةا الح

كبيةرة علةا طوصةيل المعلومة  طصةورة      القدرة الالفنون طاعتبار أن لها  فاعلي 

 طأشكال مبتلف .  سهل 

 العمل الفني الثاني:

عةام   Genevieve Blaisأنتجةل الفنانة  جينيفيةف طليةز            

صةةةقور الليةةةل فةةةي العشةةةاء  (، عمةةةل فنةةةي طعنةةةوان: ) 2020)

Nighthawks At The Diner ( شةةةةةكل رقةةةةةم ،)2)        

( Blais, 2021 .) عبةةةارة عةةةن لوهةةة  للفنةةةان إ  ار  هةةةوطر

Edward Hopper معالجةة   مةةج الصةةور فيهةةا   اسةةتبدام ، طةةم

 2020)فان جوخ(،  -( محمد جاطر1شكل )

 

 

 

)صقور الليل في  -Genevieve Blais ( جينيفيف طليز2شكل )

 Nighthawks At The Diner ،)2020العشاء 

https://www.boredpanda.com/author/gen
https://www.boredpanda.com/author/gen
https://www.boredpanda.com/author/gen
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 ي الجديد طعد ظهور جائح  كور نا،الواقع  اسجتماع  اشا مع لتتم   إعاف  عناصر جديدة عليها غير مألوف ط

 هيث

يجل ةون طشةكل متباعةةد     سةط المدينة  لةةيً ،  مرعةةم فةي  طيرطةد ن الكمامةات   عةةدة أشةباص   الفنةي  يصةور العمةل  

 اسهتةرازات الوقائية   ممةا يةوهي للمتلقةي طرسةال  ألةذ       طالرغم من أن عةد هم قليةل  هةو أرطعة  أشةباص فقةط.      

 .،  الحرص علا التباعد اسجتماعي طالرغم من قضاء  قل ممتع  لارع المنزلال زمه لمنع انتقال العد ة

 ، المحة ت التجارية  الميلقة    طألوانهةا البضةراء الباهتةه،    فيمقل العمل الفنةي شةوارع المدينة   أرصةفتها            

لوفةًا مةن اإلز هةام  إنتقةال       طجنةم التجمعةات    لتعبر عةن إطتعةا  النةاص عةن األمةاكن العامة       نها مهجوره  كأ

اليومي  لهم، فيةؤثر دلةا    مما يعرل الحياة الر طيني  المنزلالعد ة، فيشير دلا إلا عزل  األفرا   مكوثهم في 

 .لديهم قتصا ي اسجتماعي   سنف ي   اعلا عدة جوانم كال

 العمل الفني الثالث:

ال ةيدة  ريةل كمةةا   عمةل فنةةي طعنةوان: )   (،2020)عةام   Looma Creative  اإلطةداعي لومةا  أنةتج األسةتديو          

عبةارة عةن ملصةق إع نةي للوهة  ك سةيكي        (. Barba, 2020) (3(، شكل رقم )Mrs Worrell as Hebeهيبي 

قامةل طهةا  زارة الققافة   سياسة       عن همل  طوعوي  عالمي  فيها عبر، ُيBenjamin Westللفنان طنيامين  ي ل 

 .أجل مواجه  جائح  كور نامن رلق عليها )فن الحجر الصحي( ُي  ،المعلومات في أ كرانيا

متوازنةة  طةةم عةةبط طكوينهةةا   صةةورةطالعمةةل الفنةةي اإلطةةداعي   يظهةةر       

يمقةةل مظهرهةةا سةةيدات المجتمةةع     ل ةةيدة طاسةةتبدام المعالجةة  الجرافيكيةة   

الراقي طلباسها الجميل الذي يحتوي علا عدة ايات عريضة ،  طترطيبهةا   

كمةةا طرطةةدي الكمامةةات  القفةةازات  لت ةةريح  شةةعرها طشةةكل ط ةةيط  أنيةةق.

وععها فةي المكةان   ط طم التيارها   مجها عناصر أساسي الزرقاء،  هذه 

أن طةة لهةةمتنبيةةه الحةة  كيلتةةزم طهةةا األفةةرا  فةةي زمةةن الجائ المرغةةوب  هتةةا 

 يةاء  الفقةراء،  س طةد مةن التوعية      فير ص كور نا يمكن أن يصةيم األغن 

 .الذاطي حماي  الهول كيفي  

    فةةةةععبةةةارة طوعةةةة  أن عمليةةةة  يحتةةةوي الملصةةةةق أيضةةةةًا علةةةةا         

ليقلةل   أ  المعدنية   طدًس مةن النقةو  الورقية     طتم طالبراق  المصرفي  الجائح  ظر فالمصر فات المالي  في ظل 

   هيث أظهرت الدراسات العلمي  إلا أن الجراثيم طبقا لفترة اول  علا النقو .   من انتشار الوطاءدلا 

 Looma( أستديو لوما اإلطداعي  3شكل )

Creative -    ال يدة  ريل كما هيبي(Mrs 

Worrell as Hebe ،)2020 
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نةوع   هةو الحجر الصحي ط اسلتزامأن  (2020) لها طيان فيلوما عن نقً  Kala Barba  فتضيف كاس طارطا       

علةا   الك سةيكي  الفنةي  العمةل حصةل  ي ، هيث(فن الحجر الصحي) إلا فكرة همل  ولوصم الذا ط طهمن الفن. 

  البقاء في أمان. COVID-19كيفي   قف انتشار إلا  يوجه مظهر جديد

 العمل الفني الرابع:

  (، 2020عةةام )  Hayati Evrenهيةةاطي إيفةةرين  أنةةتج الفنةةان         

 The Persistence ofاسةةتمرار كور نةةا  عمةةل فنةةي طعنةةوان: )  

Corona ( شةةكل رقةةم ،)4) ("When Art meets Covid-19", 

للوهة  فنية  مشةهورة    طانوراما إطداعي  طشةكيلي    عبارة عن(. 2020

 عةةةدة رمةةةوزللفنةةةان سةةةلفا  ر  الةةةي )إصةةةرار الةةةذاكرة(، طتضةةةمن 

ن الضةةر ريات اليوميةةة  ال زمةة  فةةةي زمةةن جائحةةة     مةةة  عناصةةر 

التةةي طةةم  مجهةةا  كور نةةا،  هةةي األقنعةة ،  المرهةةرات،  القفةةازات

طعمةةل فنةةي  اهةةد متكامةةل طواسةةر  اسةةتبدام المعالجةة  الجرافيكيةة     

 ةاع  الجيةم   طالقرع  ال ةريالي  المعر فة    الفنان  استبدل، فللصور

فيهةا عةبط التكةوين طتنظةيم العناصةر       ققةاً محمؤكةدًا عليهةا كرمةز إلصةرار الفنةان طةأهميتهم        الذائب  طقفاز  قناع

 .صريطشكل يؤكد علا التوازن الب

لةةم يةةتم همايتهةةا طأهةةد    ،كمةةا يظهةةر فةةي أسةةفل ي ةةار العمةةل الفنةةي سةةاع  طرطقاليةة  اللةةون ميرةةاه طالنمةةل               

لفير ص كور نا   دلا ط بم مةا كةان معر فةًا لةدة الفنةان  الةي        ًارمز النمل اسهترازات الوقائي ، مما أعرا

ي طاسةتبدام معالجة  طةوازن    علةا العمةل الفنة    اللةون الباهةل  ييلةم    .لنمل من أجل الرمز للةتعفن لطأن استبدامه 

فكةرة العمةل الفنةي اإلطداعية  كرسةال  طوعوية        إلةا   ليصةل فةي النهاية    ليعري شعور طةالبر    العزلة      األلوان

   ن طر   همايتًا لهم من انتشار الوطاء طينهم في كل مكان.استبدام هذه الضر ريات اليومي   أهمي طلألفرا  

 :البحثنتائج 

( كونهم جزء من المجتمع محا لين طوعي  األفةرا   19طأثر الفنانيين التشكيليين طجائح  كور نا )كوفيد  .1

  .طكيفي  ألذ اسهترازات الوقائي  طتقديم رلي  طانورامي  إطداعي  ثري  شامل 

 إن اإلطداع الفنةي التشةكيلي صةورة مضةيئ   ط ةاعد علةا طوجيةه  طوعية  أفةرا  المجتمةع هةول قضةايا             .2

للوصةةول إلةةا أهةةداف معينةة   طاسةةتبدام المعالجةةات الجرافيكيةة     لفةة  طإنتةةاع شةةكل مب ةةط س ين ةةا مبت

 القضاء علا فير ص كور نا طشتا الرر . ك

 

)استمرار  -Hayati Evren( هياطي إيفرين 4شكل )

 The Persistence of Corona ،)2020كور نا 

 

https://www.instagram.com/hayatininevreni/
https://www.instagram.com/hayatininevreni/
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 :البحثتوصيات 

      عةةر رة  راسةة  البانورامةةا اإلطداعيةة  طشةةةكل م ةةتمر  كونهةةا مةةن أكقةةةر األسةةاليم التةةي طعبةةر عةةةن            .1

 قضايا المجتمع.

 طتنمي  الوعي طأهمي  اإلطداع الفني التشكيلي في معالج  القضايا المجتمعي  المبتلف .زيا ة اسهتمام  .2

إجةةراء المزيةةد مةةن الدراسةةات،  األطحةةان األكا يميةة  فةةي مجةةال اإلطةةداع الفنةةي التشةةكيلي فةةي زمةةن            .3

 ر نا، إلثراء المجال المعرفي  التوعوي طالفن التشكيلي. والك

   في طصميم األعمال الفني  التوعوي .عر رة إستبدام المعالجات الجرافيكي .4

 :المراجع

طةم اسةترجاعه فةي    . أسلوب فني يدمج صةورا كقيةرة فةي عمةل  اهةد     «.. البانوراما«. (2011آل ميقم، فيصل. )

 https://cutt.us/IAZor . علا الراطط:28/3/2021

. طةةم اسةةترجاعه         فنةةانو الكاريكةةاطير العةةرب يواجهةةون كور نةةا طال ةةبري   اسطت ةةام     (. 2020إطةةراهيم، مةةي. ) 

 https://cutt.us/Fp62D  . علا الراطط:4/4/2021في 

. طةةةم اسةةةترجاعه فةةةي الةةةو"موناليزا" طتلقةةةا لقةةةا  كور نةةةا  "فريةةةدا" طرطةةةدي الكمامةةة (. 2021إطةةةراهيم، مةةةي. )

 https://cutt.us/sf9ex  . علا الراطط:22/3/2021

. 1/4/2021(. فير ص كور نا  الفن: مقال طوثيقي ألعمال الفنانين العرب. طم استرجاعه في 2020إاار فني. )

  https://cutt.us/b8QT3 علا الراطط:

. طةم اسةترجاعه   صور.. موناليزا طالكمامة   7 ×طزمن الوطاء أشهر اللوهات العالمي   (.2021طدر الدين، مريم. )

 https://cutt.us/rdUda  . علا الراطط:11/4/2021في 

. مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنساانية . التأثير التكنولوجي علا الفن التشكيلي المعاصر(. 2019طوزار، هبيبه. )

 .130 -121(. 5، )27المجلد 

 . األر ن:  ار الفكر.اإلطداع(. 2002جر ان، فتحي عبدالرهمن. )

 طةن عبةدالعزيز   سةرام  األميةر  طجامعة   التةدريس  هيئة   أعضةاء  استبدام مدة(. 2020محمد. ) عبدا  ال بيعي،

   (.1، )6المجلةد   .التربوياة  العلاوم  مجلاة  .(COVID-19)كور نةا   جائحة   ظةل  فةي  اإللكتر نةي  التقةويم 

89- 121. 

       التصةةوير لتحفيةز القرةةاع ال ةةياهي  فةي  أثةةر المعالجةات الجرافيكيةة  الرقميةة  (. 2017طي ةير. )  شةحا ة، محمةةد 

     ،. رسةةال  ماج ةةتير غيةةر منشةةورة، ق ةةم التصةةميم الجرافيكةةي، كليةة  العمةةارة  التصةةميم         فةةي األر ن

 .عمان: جامع  الشر  األ سط

https://cutt.us/IAZor
https://cutt.us/Fp62D
https://cutt.us/sf9ex
https://cutt.us/b8QT3
https://cutt.us/rdUda
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 لكلياة  العلمياة  المجلاة . الترطي  الجمالي     رها في طنمي  الشبصي  اإلطداعية  (. 2016شعبان، عبير عبدا . )

 . 36 -25(. 6، )النوعية التربية

 . األر ن:  ار  جل .اإلطداع في الفن(. 2011قاسم ه ين. )صال ، 

 . الكويل: عالم المعرف .العملي  اإلطداعي  في فن التصوير(. 1987عبدالحميد، شاكر. )

الفن المعاصر كمدلل للتعبيةر  . (2020علي، غا ة عبدالوهاب   أهمد، ماجدة للف   لصيفان، طبرة جميل. )

 .288 -265(. 50، )واآلداب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع مجلة الفنون. عن مرض ألزهايمر

راطط: . علةةةةةا الةةةةة 5/6/2021. طةةةةةم اسةةةةةترجاعه فةةةةةي   الفةةةةةن    ره فةةةةةي المجتمةةةةةع  (. 2019غنةةةةةام،  عةةةةةاء. ) 

https://cutt.us/8txzW  

 التربياة  لكلياة  العلمياة  المجلاة . التصةوير الجةداري  فل ف  هرية  اإلطةداع فةي فةن     (. 2016كشا، محمد ه ن. )

 . 356 -337(. 6، )النوعية

المعالجةةات الجرافيكيةة  إللةةراع الصةةور المتتاطعةة  فةةي الصةةحف المصةةري     (. 2021محمةةد، رهةةاب الةةداللي. ) 

 .343 -303. (21. )الصحافة لبحوث العلمية المجلةطجريدة األهرام أنمودجا.  الصور" "هديث

. رسةال   الفن التشكيلي  نظري  التواصل مدرسة  فرانكفةورت نمودجةا   (. 2017لزر ، مريم قشي. )نور الهدة 

 ماج تير غير منشورة، ق م الفنون ، كلي  اآل اب  الليات، جامع  أطي طكر طلقايد طلم ان: الجزائر.

 األر ن: جبل عمان.، طرجم  ه ام القرعان. أساسيات التصميم الجرافيكي(. 2015هاريس، غافن أمبر ز. )

أثر جائح  كور نا علا طحةول العملية  التعليمية  مةن التعلةيم التقليةدي        (.، نوفمبر2020 الد، ه ن طن عي ا. )

طحث مقدم في المؤطمر الةد لي )اإلفتراعةي( لم ةتقبل التعلةيم الرقمةي فةي الةوان         .إلا التعليم عن طعد

   العرطي. الرائف. 

 -طجرط  المملك  العرطي  ال عو ي  في اسستعدا ات  اسستجاط  الصحي  لجائح  كوفيد(. 2020 زارة الصح . )

 )طد ن رقم نشر(. الرياض:  زارة الصح . .19

العرطية .   المجتمعةات  فةي  التفعيةل   إمكانية    الترطةوي  اسجتمةاعي     ره الفةن (. 2011الياسةري، صةبا قةيس. )   

  .  88 -65(. 21) 1. المجلد مجلة مركز دراسات الكوفة

Barba, Kala. (2020). THESE MEMORABLE ART OF QUARANTINE POSTERS ENCOURAGE 

US ALL TO FLATTEN THE CURVE. Retrieved April 17, 2021 from:  

https://plainmagazine.com/art-of-quarantine-looma/   
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