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 تطور الخداع البصري لمواكبة التطور العالمً

Evolution of Optical Illusion To keep up with Global Development 

 د/غادة محمود إبراهٌم عوف

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

 المملكة العربٌة السعودٌة

 ملخص البحث:

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

أو ما ٌسمى بالفن البصري ، وتعتمد هذه  هذه اإلتجاهات فن األوب أرتالفنان مع عصره معبرا عن أهم قضاٌاه ، ومن 

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

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

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

وإبداع لوحات تشكٌلٌة توحً بالقٌم الجمالٌة المتمثلة فى الحركة والسكون والعمق والبروز بالرغم من تسطٌح اللوحة 

ٌاً هندسٌاً ٌربط بٌن النظرٌات العلمٌة والفن الحدٌث، وقد استفاد فنانوه من المعطٌات العلمٌة، وله الفنٌة، وٌعد فناً تجرٌد

 مجاالت عدٌدة تظهر االبداع والبحث عن أنسب الحلول التى ٌمكن اتباعها للوصول إلى الهدف .

الجشتالت مما أدى إلى إنعكاس وعلم البصرٌات ونتائج نظرٌة  kinematics فنانً هذا اإلتجاه اهتموا بعلم الحركة

مفاهٌم هذا اإلتجاه على الكثٌر من مجاالت الفنون وظهر العدٌد من الفنانٌن الرواد لهذا اإلتجاه مثل فٌكتور 

 وغٌرهم ، هؤالء الفنانٌن البصرٌٌن  Bridget Louise Riley ، و لوٌز راٌلVictor Vasarelyًفازارٌلى

optical artists  إستخدموا أنواعاً مختلفه من الظواهر المرئٌه التً تحدث بصورة مستمرة فً مدركاتنا الٌومٌهوتظهر

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

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

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

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

 البصري ممثالً الحد االتجاهات الفنٌة الحدٌثة.

( هو المؤسس االول لهذه المدرسه 8002سماهر بنت عبد الرحمن ،) Victor Vasarelyوٌعتبر الفنان فٌكتور فازارٌلى

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

 البصرى. الخداع

 

 أهمٌة البحث:
ٌهتم البحث بدراسة جمالٌة فن الخداع البصري كما ٌهتم بعرض بعض انواع الخداع البصري وتطورهنظراً لألثر البالغ 

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

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

 االهمٌة الحقٌقٌة للوسٌط البصري) الكامن فى فن األنامورفٌك(.
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 :أهداف البحث 

 ٌهدف البحث إلى التعرف على :

 التعرف علً مراحل تطور فن الخداع البصري والتعرف علٌأنواع الخداع البصري. -

 عرض العدٌد من األعمال الحدٌثة والكشف عن جمالٌتها لمواكبة التطور العالمً. -

 : مصطلحات البحث 

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

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

Vasarely ًبرٌدجٌت راٌل ،Bridget Riley. 

 :مشكلة البحث 

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

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

 .optical artإلظهار القٌم الجمالٌة الكامنة فى فن الخداع البصري 

 

  :منهج البحث 

 منهج وصفً تحلٌلى .


