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 في تصميم أجنحة المعارض اإلعالنية  اإلسالميساسيات الفن االستفادة من أ
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 حلوان جامعة –ماجستير اإلعالن كلية الفنون التطبيقية  –جراف للدعاية واإلعالن دراة شركة سيإرئيس مجلس 
 

 : البحث ُملخَّص
 اإلسالميساسيات الفن أوعلى ذلك قامت ، ل جوانب الحياة ة على مبادئ التوحيد والوسطية كمنهج فلسفي يرتبط بكاإلسالميقامت دعائم الحضارة 

تعد أجنحة المعارض من الوسائل اإلعالنية و على هذه الفلسفة الفكرية والمبادئ ذات المنظومة المتكاملة من األفكار والممارسات والسلوكيات ، 
ومعلومات  الرؤى اإلعالنية لتوصيل أفكار تشكل دافعا لإلبداع واالبتكار في إنتاج الكثير منو الجيدة في نقل المعرفة لعدد كبير من المتلقين ، 

طار فكرى ومنهجى فى كإ اإلسالميوالفلسفية للفن  لى االستفادة باألسس الفنيةفى الحاجة إيمكن تحديد المشكلة و معينة إلى جمهور المتلقين ،
وتفعيلها كفلسفة بنائية  اإلسالميبالقيم الفنية والفلسفية للفن إلى إيجاد المبادئ الخاصة  و يهدف البحثتصميم أجنحة المعارض اإلعالنية. 

,  اإلسالميالفلسفي ألساسيات الفن البعد  :ليةويتناول البحث الموضوعات التاسترشادية فى تصميم أجنحة المعارض اإلعالنية. ومعايير ا
امة في تصميم اجنحة المعارض وفق واستنتاج المبادئ الع ،السمات العامة "  –المكونات  –وبنائية أجنحة المعارض المعاصرة " المفهوم 

توصل البحث و ،في تصميم أجنحة المعارض اإلعالنية  اإلسالميساسيات الفن أستفادة من االودراسة تطبيقية لتفعيل  اإلسالميأساسيات الفن 
عالنية يتجاوز معنى البساطة واالختزال والتجريد فى تصميم أجنحة المعارض اإل اإلسالميساسيات الفن أن تطبيق أ : لى عدد من النتائج أهمهاإ
توصل كما  ،تتفاعل مع عقلية وفكر المتلقي وتجذبه إليهاسترشادية تحقق مقومات تصميم مثالية توظيفها كفلسفة بنائية ومعايير ا مكانيةلى إإ

جنحة المعارض أل يةتصميموتطبيقها على نماذج  اإلسالميساسيات الفن ستنتاج المبادئ العامة في تصميم أجنحة المعارض وفق أالبحث إلى ا
  .اإلعالنية
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The Islamic civilization built its foundations on the principles of unification and moderation as a method related 
to all aspects of life. Thus the basics of Islamic Art founded on the intellectual philosophy and principles of 
integrated system of ideas, practices and behaviors. Islamic art offer creative solutions give infinite ideas in 
advertising and exhibition’s booths in particular that is the booths consider one of best advertising media in the 
transfer of knowledge to a large number of recipients. Booths play important role to compose motivation for 
creativity and innovation in the production of a lot of advertising visions to deliver ideas and certain information 
to recipients. Booths contents ranging from the simplest types as means, photographers and models to the 
most complex types as slides digital film and interactive advertising. In this context, the problem can be 
identified in the need to take advantage of technical and philosophical foundations of Islamic art as an 
intellectual and systematic framework in the design of advertising booths. Research aims to find principles of 
technical and philosophical values of Islamic art and be activated as a constructivism philosophy and guideline 
criteria in the design of advertising booths. 

  أهمية البحث :
 وتطبيقها على أجنحة المعارض اإلعالنية . نسانيةحضارية وا   قيمةكفى التصميم  اإلسالميالمرتبطة بفلسفة الفن مفاهيم الحياء إ -1
والتي تصاغ برؤية معاصرة للحضارة  ، عتباره أحد الوسائط اإلعالنية الناقلة لثقافة مجتمعتصميم أجنحة المعارض اإلعالنية باتدعيم  -2

 ة العريقة .اإلسالمي

  ف البحث :هد
سترشادية فى تصميم أجنحة وتفعيلها كفلسفة بنائية ومعايير ا اإلسالميية والفلسفية للفن يهدف البحث إلى إيجاد المبادئ الخاصة بالقيم الفن

 . المعارض اإلعالنية
DOI:10.12816/0036535 
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 منهج البحث :
 يتبع البحث المنهج الوصفي فى الدراسات النظرية والمفاهيمية المتعلقة بموضوع البحث .

  اإلطار النظري للبحث :
 يتناول البحث المحاور التالية :

 . اإلسالمي: البعد الفلسفي ألساسيات الفن المحور األول 
 السمات العامة ". –المكونات  –بنائية أجنحة المعارض المعاصرة " المفهوم المحور الثانى : 
 . اإلسالميستنتاج المبادئ العامة في تصميم أجنحة المعارض وفق أساسيات الفن االمحور الثالث : 

 .في تصميم أجنحة المعارض اإلعالنية  اإلسالميساسيات الفن أستفادة من االقية لتفعيل : دراسة تطبي المحور الرابع
 محاور البحث :

 : اإلسالميالبعد الفلسفي ألساسيات الفن األول :  المحور
الجزيرة  هبذلك أن طبيعة ش ؛ التشكيلي قام على أسس من فنون البالد التي فتحها المسلمون أو خضعت لهم اإلسالميمن الثابت أن الفن 

والمرعى لم يكن ليساعد على قيام فنون تشكيلية اللهم إال في أطراف شبة  الرزقنتقال البدو من مكان إلى آخر سعيًا وراء االعربية الصحراوي ، و 
ن تلك الفنون على لم يقبل كل ما وجدوه م, ف اإلسالميإال االستعانة بفنون الدول التي يدخلها الفتح  على الفاتح العربي لذلك لم يكن  ؛الجزيرة 

ستبعد منها ما كرهه الدين أو ما ال يوافق مزاجه الخاص ، ثم جمع ما اختاره منها وصهره في بوتقة بعد أن طبعه بطابعه اما هو عليه بل 
الجزيرة العربية ، أما قوامه المادي فقد  هأخذ قوامه الروحي من وسط شب اإلسالمين الفن إابة العربية وهكذا نستطيع القول الخاص أال وهو الكت

 . في أماكن أخرى كان للفن فيها قوة وحياة صياغتهتم 
القرآن هو الرساااالة المقدساااة، وهو معجزة اإلساااالم الخالدة، وهو الدساااتور الشاااامل الجامع المنظم لشااائون المسااالمين في األمور كلها، ويعد 

خططهم، ويحدِّد مجاالت نشاااطهم، ويحقق أهدافهم، ويسااتطيع  للمصااممين والفنانين، ينظم اإلسااالميالفني ومن ثم هو المرجع الرئيسااي للنشاااط 
قضاااايا المجتمع تصاااميمية وفنية لفي معالجة من قوانينه الفلسااافية الثابتة ويساااتعين  فكره اإلبداعيتصاااال أنن ينهل منه ليدعم الالقائم باالمصااامم 
 . الوقت أن يكون معبرًا عن طموحاته وتطلعاته  بل يستطيع في نفس، واهتماماته  المعاصرة

ليس فيها ألغاز، وال فلسااااافات، وال غموض، فالعقيدة في الكتاب والسااااانة  أنها اإلساااااالميالتي أثرت على الفن العقيدة ومن سااااامات فلسااااافة 
سهلة ميسورة يفهمها العامي بقدر والمثقف بقدر، وطالب العلم بقدر، والعالم الراسخ بقدر، كٌل يفهمها، ليس في فلسفة وعلى ألسنة أكثر السلف، 

 "الوجود لهذا اإلساااالمي التصاااور زاوية من الوجود صاااورة يرسااام الذي الفن"هو  اإلساااالميالفن ومن ثم يكون  ، العقيدة ما ال ُيفهمفلسااافة ثوابت 
  .(177,ص2006)محمد قطب : 

العبث والباطل،  فوق اإلسااااالمي"غاية" " هدف" إذ كل أمر يخلو من ذلك فهو عبث وباطل، والفن  اإلسااااالمي لفن في التصااااورفلساااافة اول
ومن هذا المنطلق فإن الفن أي فن إسالمي يأخذ حكم الغاية والمقصد  "للعبث الذي ال طائل تحته ةنسان ووقته أثمن من أن يكون طعمفحياة اإل

وذلك إذا خرج عن ؛ حكم الكراهة  فقد ينتقل من إطار اإلباحة والندب إلى إطار الوجوب، كما قد يخرج عن هذه األحكام إلى إليه،الذي يوصااال 
 .الدين إطاره العام المحدد بضوابط الشرع والهادف إلى خدمة

لبصاار، وهو بهذا تعبير عن التزام وليس صاادى وا ينبع من داخل النفس، فتجيش به العواطف واألحاساايس، فإذا به ملء الساامع اإلسااالميوالفن 
 .إلزام قهري أو أدبي
صااااال و ومهارة التنفيذ وحسااااان اإلخراج، وبهذا  لقاء كامل بين إبداع الموهبة ونتاج العبقرية وبين دقة الصااااانعة اإلساااااالمي الفنكما أن 

التي يرتكز عليها الفن  هي الفلسفةتلك إذن ,  يصالن بنا إلى جمال فني نهما معاً حيث إالموهبة والخبرة  عنصريبتكامل  الفن إلى ذروة الجمال
 . مستقلة ميزته عن باقي الفنون األخرى أعطاه شخصية مما اإلسالمي

 : اإلسالميالفن  فلسفة رتكز عليهاتأهم األسس والضوابط التي 
يهاب بسمممممم ا   إ" )الفني يعبر مفهوم الوحاادة في جوهره عن قيمااة االئتالف الكلي بين العناااصااااااااااااار المتباااينااة في التصاااااااااااااميم :  الوحدد  -1

فيما بينها لتكون ُكاًل واحدًا فمهما بلغت دقة األجزاء في حد ذاتها فإن التصميم  ، أن ترتبط أجزاؤهمبدأ الوحدة ( , ويعني ,ص  1998:الصيفي
, وتعد  (,ص 1994ال يكتساااااب قيمته الجمالية من غير الوحدة التي تربط بين األجزاء بعضاااااها ببعض ربطًا عضاااااويًا " )شاااااوقي اساااااماعيل : 

، وبمعنى عام فحيثما كان اإلسالم  اإلسالميفن الألساس في تكوين ُهوية وتبقى هذه الوحدة العامل ا اإلسالميفن الالوحدة من أبرز خصائص 
أجزاء وال تعني الوحدة التشااااااابه بين  ،كثر ظهوراً األ اإلسااااااالميفن الالُهوية في هم محددات من أالوحدة منتشاااااارًا أو كان المساااااالمون أكثرية كانت 
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يس التصاااااميم بل يمكن أن يكون هناك كثير من االختالفات بينها ، ولكن يجب أن تتجمع هذه األجزاء معًا فتصااااابح ُكاًل متماساااااكًا وهذا المبدأ ل
دراكاته للطبيعة من حوله  أو نبات  اً أو حيوان اً كان إنسااان ذا نظرنا إلي أي كائن عضااوي سااواءفإ، غريبًا علي اإلنسااان بل هو نابع من تأمالته وا 

 نري أنه ليس مجرد تجميع لمجموعة من األجزاء فحسب ولكنه نظام ُرتب علي صورة أو منهج معين له وحدته التي تمكنه من أداء وظيفته .
دة والوح، الوحدة الروحية المسااااااتمدة من العقيدة واللغة كأحد المكونات األساااااااسااااااية للحضااااااارة  اشااااااقين أحدهم اإلسااااااالميوتتمثل الوحدة في الفن 

إلى تعبيرات جمالية مترجمة في صااااااور  وتشااااااكيالت معمارية وخطية وتصااااااميمات نباتية الجمالية المسااااااتمدة من تحويل هذه العقيدة وهذه اللغة 
 . (189,ص2002)انصار محمد : وهندسية .

 
 اإلسالميالوحد  المعبر  عن االئتالف الكلي بين العناصر في التصميم الفني (  1شكل ) 

 
دراكر ااااااالعناصه تجااى اإلسالم الفنفي يؤكد التكرار  : جماليات التكرار -2 د اااااات قااااااع مجموعااااااالتعامل مإلى  الفنان أما يلج ةفعاد، حركتها  وا 
كثر من شكل في بناء ألاستثمار  هو الذيالتكرار  إلىفيلجأ  ،أو متدرجة،ونية متباينة ااااااااااااأو مجموعات ل أو مثلثات أو مربعات ون خطوطاً ااااااااااااتك

وذلك يعد من أهم ، األصاال ن ااااااااااااااااخالل ترديدات دون خروج ظاهر ع األشااكالذلك الشااكل أو تلك  صاايم مجردة أو تمثيلية قائمة على توظيف
الجمالية مظاهر ال إلى اإلساااااالمي الفنفي التكرار  جمالياتشاااااير تو  ،البنائية  خصاااااائصاااااهالفني الشاااااكل  دال يفق حيث اإلساااااالمي الفنجماليات 

بمعنى الجاذبية  اإلسااااااااااااالمي الفنفي مفهوم التكرار  يرتبطكما   ، العمل الفني فياالمتداد واالسااااااااااااتمرارية المرتبطة بتحقيق الحركة الناتجة عن 
 . العمل في اإلنتاجوقيمة  والتشابه

والكامنة داخل حدود الكائنات والتي ، ودعه اهلل في عناصااااااااااااار الطبيعة يؤدي إلى حدوث حركة دائبة ظاهرة للعين أإن التكرار الالنهائي الذي 
يقاعيًا منتظمًا تحمل تكرارًا إ عماله في تصاااااميمات تخلصاااااها ونقلها الفنان المسااااالم في أوالتي اسااااا ، تنعكس في األشاااااكال واأللوان والمسااااااحات 

 (216,ص2002.)انصار محمد : ومتباداًل أو متعاكسًا أو متناظرًا 

           
 

 العمل الفني فيالحركة و االمتداد واالستمرارية الجمال الناتج عن  يؤكد اإلسالمي الفنفي التكرار (  2شكل ) 
 , فهو مصاااااااااااااطلح يعنى ترديد الحركة بصاااااااااااااورة منتظمة تجمع بين الوحدة والتعبير ،لتحقيق الحركة  مجاالً اإليقاع  ديع :  اإليقاع الحركي -3
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 التين الحركة والتغير يمثالن الساامة األساااسااية إ ، اً واتزان اً واضااح اً كساابها تأكيديمنظمة التكراري لألبجديات توافر قانون  ضاارورة يتطلب فاإليقاع
 . الحيوية والديناميكية والتنوع  داخل نظام التصميم يضفي اإليقاع في التصميمتحقيق  ولذلك فإن؛ العالقات واألشكال  مانتظا تحكم

محدثة  العمل الفنيإيقاعية إشااااااعاعية متصاااااااعدة .. تنطلق من تمركزات وسااااااطية خارجة إلى أطراف  اإلسااااااالمي الفنإّن اإليقاعية الحركية في 
المنظوري ، وكأن تشاااكيالتها الجمالية تغادر حيثيات المشاااهد التصاااويري إلى خارجه عبر عملية االساااتواء  العمل الفنيتقويضاااًا في آليات عمق 

ات فنية عبر جملة من معالجات عناصاار التشااييد الجمالي ووسااائل التنظيم فيها اسااتنادًا على سااطح ذي بعدين ، وهذه العمليات تسااتدعي إجراء
ها تياغانما تقترن بطاقة تعبيرية ال تنفصل عن إ اإلسالميالعناصر الفنية ووسائل الربط والتنظيم في الفن , كما أن إلى مسلمات العقيدة الدينية 

 . (314,ص2010: شناوة واديعلي و حسين علي شناوة  .)العقيدية والروحية 

       
 

 العمل الفني فيالحيوية والديناميكية والتنوع  يضفي اإلسالمي الفنفي الحركي  ( اإليقاع 3شكل ) 
ويعد التجريد في الفن  ،ولي الخالص ألي نظام عام إن التجريد عملية جوهرية كلية تهدف إلى اساااااااتخالص التصاااااااور الذهني األ : التجريد -4

والتفكير المنطقي الهندساااي والرياضاااي المحكم ا التامل بالكثير جدًا من النظام، هو تجريد محمل بالكثير جدًا من التأمل ومواكبة هذ ، اإلساااالمي
وهو  ،حول معنى اشاامل وأعمق يتضاامن الوجود كله  اإلسااالميوجاء التجريد في الفن ، فال مجال لعشااوائية أو فوضااى وانما هو نظام محكم  ،
تشاااااكل , حيث  (200,ص2002.)انصاااااار محمد : اهلل المطلق المجرد الذي ليس كمثله شااااام هو مركز وبداية كل شااااام ونهاية كل شااااام  أن

لحي بتشاكيالت ألفكار فلسافية ومعان روحانية تشاكل مضامونها ا ،تجريديًا تجرد الحياة بشاكل هندساي رياضاي   ة منبعًا فلسافياً اإلساالميالزخرفة 
عبد الناصااااااااااااار ) زدياد كأن هناك روحًا هائمة هي التي تمزج تلك التكوينات وتباعد بينها ثم تجمعها من جديد .بتكاثر وا المتدفق عبر الخطوط

 . (105,ص2006ياسين: 
 

       
 

 العمل الفني تجرد الحيا  بشكل هندسي رياضي في اإلسالمي الفنفي ( التجريد  4شكل ) 
يبقى و الوحدة العضوية  تحقيق من خالل تجاه وذلكاالأو  الحجم أو الشكل فييمثل التنوع طريقة تنظيم األشكال والفراغات بتنوع :   تنوعال -5
مع البيئة  اإلسااااااالميالفن ، ودلياًل على تطبيع  اإلسااااااالميالفن دلياًل على دور اإلبداع في  الذي يعد اإلسااااااالميالفن أساااااااليب  واحدًا من تنوعال

رؤية من الخصااائص المميزة التي تساااعد في تكوين  مجموعةضاامن  اإلسااالميالفن نشااأ فيها، ويبقى تنوع يالعمرانية واالجتماعية والثقافية التي 
الحرية و كال التنوع في األساااااااليب والطراز واألشاااااا نحيث إ،  حديثة، تتمتع باألصااااااالة، وتعبر عن قابلية للتطور والتجديد واإلبداع فنية إسااااااالمية

الفنان ، قام على رؤية فردية قدمها  اإلساااااااااااااالمي اإلبداع الفني, ك ا أن  كانت العامل األهم في تراكم اإلبداعات وتنوعها اإلبداعية لدى الفنان
 المصمم، وعلى براعة تنفيذية قام بها الصناع المهرة.
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بداع ا  يعطي ترابط اإلسالمي الفنفى ساليب واأللوان واألشكال األفي ( التنوع  5شكل )   العمل الفني في ا  وا 

 

تؤلف ُبنى عالماتية ذات طاقة تأويلية متعددة  ,ة راغيبمكوناتها وعناصرها الخطية واللونية والف ةاإلسالميالفنية  النماذجإّن  : تأويليةالطاقة ال -6
ننا وفق أإلى ( البنيوية وعلم اإلشااارةفي كتابه )يشااير حيث )ترنس هوكز (  ويؤكد ذلك المفكر ,ذات دالالت نفسااية وفكرية وروحية ،المسااتويات 

نها نتاج يساهم في توسايع نطاق المعاني الممكنة لها خارجيًا بإشااراتها إلى أالعناصار واأللوان والخطوط يتضاح  نظرة فاحصاة إلى طريقة تشاكيل
الت أصاااااااااااولها في العالم المادي وداخليًا في عالقاتها الفنية ورمزيتها فهي باإلضاااااااااااافة إلى جمالياتها الظاهرة تعمل كوساااااااااااائط لنقل أفكارنا وخيا

الواقعية بقدر ما ُتضااااااعف نطاق المعاني الممكنة لها حساااااب طرق رسااااامها كونها توظف األشاااااكال بطريقة ال تفصااااالها عن معانيها ، المجتمع 
إلى  اإلساااااااااااالمين الغاية التي يهدف الفن أا يتجلى في م, وهو ك (59,ص1986: ترنس هوكز )وعالمات المكان والبناء وتركيب العناصااااااااااار 

تأويلية متعددة المساااتويات وهي ارتقاء به نحو األسااامى  ذات طاقة عبر دالالت رمزية إلى حس المشااااهد" المتلقي" تحقيقها، هي إيصاااال الجمال
تجلت قدرة الفن  حيث ،  األجمل، فهو اتجاه نحو الساااااااااااامو في المشاااااااااااااعر والتطبيق واإلنتاج، ورفض الهبوط واألعلى واألحساااااااااااان... أي نحو

ن الجمال صااااافة وأل ؛  جوهرية وهي الجمال ةسااااااس فكر أفكري ووجداني فقد قام الفن على  ضااااافاء طابع مميز مرتبط  بتوجيهإعلى  اإلساااااالمي
لهية( التي تتجلى في الخالق باطنه )القيمة اإلو  ،شكالها المتنوعة أن : ظاهرة )العالم الدنيوي( المتمثل بالطبيعة و وجهيسالم فهو ذو لهية في اإلإ

 ( .9,ص 2009:  ايناس حسني) . سبحانه وتعالى

      
 معانيها الواقعيةويلية تعبر عن يعطي طاقة تأ ةراغيبمكوناته وعناصره الخطية واللونية والف( العمل الفني   6شكل )  

ة بنيت دعائمها على مبادئ الوسااطية كمنهج يرتبط بكل جوانب حياة المساالم ، فالوسااطية هى ميزانها الدقيق اإلسااالمي: الحضااارة  الوسددطية -7
 اإلسااااااالميإفرازًا فنيًا للفكر  اإلسااااااالميحيث يمثل الفن  ،( 3, ص 2010)برهام محمود :  ومعيارها القويم الذى يسااااااتوعب الحياة بمسااااااتجداتها

ة من خالل الوحدة الفلسااافية بين المرن والذي يعكس الرؤية المعاصااارة وبين الثابت بقوته اإلساااالميوتتشاااكل وساااطية الزخرفة  ،الوساااطي ومنهجه 
لى التوسط فى الخطاب والسلوك ، وباعتماد تطرف فى الفكر واألسلوب ، وتميل إرفض ال لى، فالوسطية فطرة وفضيلة إنسانية تعمد إالتأسيسية 

 ( .53, ص 2009نها ترتبط بكل جوانب حياة المسلم)حسن محمود : ة فإاإلسالميالوسطية من المبادئ األصيلة فى العقيدة 
  لسمات العامة "ا –المكونات  –بنائية أجنحة المعارض المعاصر  " المفهوم الثانى : المحور 

 حيثالوسائل اإلعالنية الجيدة في نقل المعرفة لعدد كبير من المتلقين ،  دراك المفهوم الخاص بأجنحة المعارض من كونها أحديمكن إ
وتشمل أجنحة  ،واالبتكار في إنتاج الكثير من الرؤى اإلعالنية ، وجمع العديد منها إلبراز النشاط العام للشركات المعلنة  لإلبداعتشكل دافعا 

 المعارض كل ما يمكن عرضه لتوصيل أفكار ، ومعلومات معينة إلى جمهور المتلقين ، وتتدرج محتوياتها من أبسط أنواع الوسائل ، والمصورات
 كالشرائح واألفالم الرقمية واإلعالنات التفاعلية.  ، والنماذج ، إلى أكثرها تعقيداً 

تاحة الفرصة للمعماريين إالتعبير عن عمارة جديدة من خالل فى  مهم عنصر  صبشكل خا المعارضوأجنحة المعارض  ُتعد
اثر خيالهم االبداعى وطرح احدث نظرياتهم كما كان لها  هليإخر ما توصل آراحاتهم واظهار عبقريتهم وتنفيذ فى التوسع فى تقديم اقتوالمصممين 
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 Martin) .المعاصرة  التصميميةاالتجاهات  المعارضأجنحة كبير فى ابراز وتطوير هذة االفكار واختبارها ونقلها كنماذج مجربة وعادة تعكس 

M. Pegler: 2001) 

على غرار مثيالتها بالخارج  صبحتوأ المعارضأجنحة المستخدمة ب اإلعالنيةوسائل التعددت وتنوعت على المستوى المحلي وحديثًا 
ن هناك وظائف اتصالية لكل وسيلة ترتبط هذه الوظائف بسيكولوجية وسمات المتلقى أال إيضيفه التعدد والتنوع بشكل عام  وبقدر اإلثراء الذي

ق الطابع يتحق المعارضجنحة وتحاول أ،  مكانية استخدامها بالمعارض المصريةإمراعاتها ودراستها جيدا لتحديد  والتي يتمالمصري بشكل خاص 
الهتمام بكل جناح على حدا باوذلك ؛ جنبية بالخارج ية بشكل مرضي مقارنة بالنماذج األجنحة المصر للوسائل االعالنية المستخدمة باألالبصري 

تنحو بعاد م ثالثية األأ عالنية المستخدمة للعرض ثنائيةخل المعرض وسواء كانت الوسائل اإلجنحة كوحدة كلية متكاملة دااألضمن منظومة 
 (197, ص 2007:  رحاب عبد المجيد) متناغمة.و صياغتها جيدا بشكل يجعل المنظومة البصرية وحدة واحدة كاملة  نحو

 (73, ص  2015)سهام حسن :  رض :اعممكونات أجنحة ال

  من الشكل التالي : عناصرها توضيحجنحة المعارض ويمكن أتتعدد مكونات 

 
 ( مكونات أجنحة المعارض 7شكل ) 

 Display Unitsوحدات العرض  -Windows Display     3نافذ  العرض  -Framework    2الهياكل -1

 Wall Displayالعروض الحائطية -Floor Stands         5رضية العرض األ  وحدات -4

 . Counterوحدات الكاونترات  -Posters    8الملصقات  -Display Cards    7  كروت العرض -6

 : أجنحة المعارضفي تصميم  السمات العامة
لتحقيق أعلى فائدة ممكنة والتي يمكن توضاااااااايحها في  معارضال تصااااااااميم أجنحةالتي يجب توافرها في  السااااااااماتهناك مجموعة من  

 النقاط التالية :

 Robert)، ويتم ذلك من خالل : من خالل مستويات التص يم الشكلي عن الفكرة  ةعبر بحيث تكون م معارضجنحة الأيجب أن يتم تصميم 
Colborne :1996, p. 19) 

غير مباشاااااارة، مثل عمل بعض التصااااااميمات المسااااااتوحاة من بعض الحركات  ةن تقدم معلومات للمتلقي بطريقأبالمعارض نحة جيمكن أل -
 الفنية وصياغتها بطريقه تصل للمتلقي.

ة متناساااق مع طريقة عرض جنحأن يكون المشاااهد المساااتخدم في األ –جنحة المعارض صاااورة موحدة أل يجب أن يحمل التصاااميم الشاااكلي -
 و الخدمات التي تقدمها الشركة.أالمنتجات 

 بيان تفاصيل ومميزات المنتج المعروض، من خالل طريقة العرض المستخدمة. -
تزيد من قيمة المنتج و طريقة العرض المسااااااتخدمة مع إعالء قيمة المنتج المعروض  ةبطريقالمعارض نحة أجسااااااتخدام اإلضاااااااءة داخل ا -

 بداخلها.
 والتي ي كن توضيحها من خالل  اإلسالميو تتنوع وتتعدد مستويات التص يم الشكلي ألجنحة ال عا ض ال ستوحاة من الفن 

 الشكل التالي :
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 اإلسالميالمستوحا  من الفن  ( تنوع وتعدد مستويات التصميم الشكلي ألجنحة المعارض 8شكل ) 

التي ال التجاري، حيث يتم التعرف من خاللها على المنتجات جمفي ال ”Business Card“بمثابة بطاقة تعارف المعارض نحة أجُتعد  -
لك يجب أن لذ ؛ و الشااااركةأتعطي االنطباع األول عن المؤسااااسااااة هي التي المعارض نحة أجحيانًا دون الدخول إليها ، فأتقدمها الشااااركة 

 دعائية تظهر بداخله مثلها مثل أي إعالن تجاري آخر. ةجنحة المعارض جمليحمل التصميم الشكلي أل

 ((Martin M. Pegler: 2005, P.120وعن طريق صياغة األفكار التصميمية من خالل : 

ثارة اهتماماهيم الخاصة بالمنتج، فيقوم بجذب تغير المفااستخدام أفكار جديدة  مبتكرة  -  .المتلقي  نتباه وا 
 بعض.ال وبعضهالتتناسق  المعارض معاً نحة أج البد من دراسة عناصر -
  تقليدية وبين السلع المعروضة.الغير  معارضجنحة الأالبد من وجود توازن  بين فكرة  -
 .رسائل ترتبط بنشاط الشركة وقوة خدماتها عرض عبر عرضدخول الم علىوتحفزه عين المتلقي،  معارضجنحة الأيجب أن تجذب فكرة  -
 .حتى ال تسبب في تشتت الملتقى ، من األفكار ذات الرسائل المختلفة في مشهدها  اً تحمل عدد أن  المعارضنحة أجيجب على  -

 التالي : الشكلوضحها يكما  اإلسالميمن الفن  ةن تكون مستوحاويمكن لهذه األفكار أ
 

 
 

 )األفقي والرأسي( شكال إسالمية في التكوين العاماستخدام أ(  9شكل )    
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جنحة المعارض أحداث تواصل مجتمعي من خالل إلذلك يجب  ؛ نشائها بالمجتمعا  اجنحة المعارض مرتبطة في تصميمها و وعن طريق أن تكون 
  (Holly Bastow:1991,p.85) والذي يتم من خالل:

 .  قتصادية للمجتمعاالو جتماعية للحالة اال ليًّافع اً نعكاسإن تكون أن تعكس ما يحمله المجتمع من ثقافة و أ جنحة المعارض ألالبد  -
ن تؤدي أجنحة المعارض  دورًا في أن يعمل على ألذلك يجب على المصاااااااااااامم  ؛فع بالذوق العام للمجتمع تن تر أ جنحة المعارض البد أل -

 ع.لعام للمجتمارفع الذوق 
 وتعكس طبيعتها أو تقوم بتمييزها عن غيرها وتبرز مميزاتها. الشركة أوالصورة الذهنية للمؤسسة  أن تعكس أجنحة المعارض  -

 كما في الشكل التالي : اإلسالمين تكون مرتبطة بالمجتمع بأفكار وعناصر من الفن كما يمكن أ

 
 اإلسالميباستخدام أفكار وعناصر من الفن  مرتبطة بثقافة المجتمع ( استخدام أجنحة معارض تكون 10شكل )  

 
   رض:اعملتقنيات المستخدمة في أجنحة الل السمات العامة

 التقنيات الضوئية : -1

 وذلك للقيام بجذب ؛وذلك من خالل تعليق المئات من أنابيب الفلورساااااااانت الملونة؛ إسااااااااتخدام تقنية اإلضاااااااااءة العالية بجناح العرض  -
 بحيث يظهر جناح العرض كما لو كان فراغا مسرحيا . ؛المتلقي 

حساس بالمستقبل.؛ وذلك إل ستخدام الليزر داخل جناح العرضا -  عطاء الجناح جو من الحركة والحياة وا 
لداخلية عتمادًا على التوقيت اليومي واإلضااااااءة اإلضااااااءة أو لون إضااااااءة جناح العرض اساااااتخدام برامج الكمبيوتر الحديثة لضااااابط اا -

 (Tony Morgan: 2011) للمكان الموجود به جناح العرض.

 
 التقنيات الضوئية في أجنحة المعارضمات استخدنماذج ال(  11شكل ) 
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 التقنيات الضوئية في أجنحة المعارض لتوظيفنماذج (  12شكل ) 

 :التقنيات المعتمد  على تكنولوجيا خامات العرض  -3

ققد تم تصااااانيعه ليكون متعدد  ،وتتميز بأنها ذو مظهر مميز وصاااااديق للبيئة stainless steel  خامات االساااااتلنس اساااااتيلاساااااتخدام تطبيقات 
ساتاند عرض أو في الالفتات ، ومن إحدى اساتخداماته هو اساتخدامه كااالساتعماالت، وعملي وصالب وذلك ليساتطيع مواكبة التطبيقات المختلفة

 على المنتجات المعروضة .، فهو يساعد على جذب وتركيز انتباه المارة الخاصة بأجنحة العرض التجارية

 
  في قوائم العرضاالستلنس استيل ( استخدام  13شكل )  

والتي  ”Holo graphic“والتي تحتوي على "فيلم متطور جرافيكي شااافاف بالكامل"  ”Air show“اساااتخدام تقنية  "العرض الهوائي"  -
فالم ال النوعية من األ وأن هذه ، خرىة إضااااااءة محيطة أدرجة تحديدًا ويتم تجاهل أي 35تقوم بإلتقاط وعرض صاااااور بالخلفية بزاوية 

سااتخدامها في محيط خارجي أو حتى في بيئة عالية اإلضاااءة، وينتج عن ذلك صااور واضااحة ناصااعة تعكس ضااوء الشاامس، فيمكن ا
 . (Aurora Cuito : 2005 ) دون اللجوء إلى مكان مغلق.

 
 ( استخدام العرض الهولوجرامي في أجنحة المعارض 14شكل )  
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 :التقنيات التفاعلية  -4

ن إمن أحدث التقنيات المساااااااااااااتخدمة حيث وهذه التقنية   ”Interactive Rear Projection screen“أجنحة العرض "التفاعلية"  -
من خالله التفاعل ن ألكثر جذبًا للمارة حيث يسااتطيعو باللمس، وهذا النوع من التقنيات اأجنحة العرض تعمل كشاااشااات تفاعلية تعمل 

المعروض والحصاااااااااااااول على معلومات خاصاااااااااااااة به. وتعمل هذه التقنية حتى في ظروف  نتجمعه ويمكن لهم التعرف أكثر على الم
 ،على تقنيات مجسات التحكم عن بعد وقد تحتوى ، خرىأ ذا ما ترسب عليها مياه أو سوائلاإلضاءة العالية المكثفة. أيضًا ال تتأثر إ

 (Tony Morgan: 2011). كما يمكن استخدام وسائط صغيرة

      
 ( استخدام التقنيات التفاعلية في أجنحة المعارض 15شكل )  

 : اإلسالميساسيات الفن المبادئ العامة في تصميم أجنحة المعارض وفق أ نتائج البحث / استنتاج الثالث :المحور 
من خالل ما  اإلسااالميساااساايات الفن أجنحة المعارض وفق أتصااميم عليها المبادئ العامة التي يرتكز يمكن اسااتنتاج من خالل محاور البحث 

 :يلي 
 :   Uniteالوحد   -1

، معاً والعناصر تتجمع األجزاء  لتصميمية بحيثة المعبرة عن روح وجوهر الفكرة اأن يتمتع التصميم العام لجناح العرض بالوحدة الكلي -
ضاءة باإلضافة لقطع األثاث والمكمالت إلواحداً متضمناً الهيكل اإلنشائي والعناصر الجرافيكية من لوحات عرض مع نظم ا فتصبح ُكالً 

  كالزرع وغيره .
ويجب أن تتضافر جميعها  ، اإلسالمين الفن مستمدة مبنائية  اتوحد باستخدامالتصميم العام لجناح العرض تتمثل الوحدة في ن أ -

والوحدة  ،ة اإلسالميبحيث تكون مستمدة من فلسفة الفن والعقيدة  ويعبر عنها من خالل الفكرة العامة للتصميمالوحدة الروحية لتحقيق 
  فنية . وتشكيالتى تعبيرات جمالية مترجمة في صور إل الفكرةالجمالية المستمدة من تحويل 

 Ethics of Repetitionجماليات التكرار  -2
والمرتبطة بمضمون التصميم وفكرته  اإلسالميأن يستخدم التصميم العام لجناح العرض نظامًا تكراريًا من الوحدات المستمدة من الفن  -

 لفني . بحيث تبدع مظاهر جمالية تكون ناتجة عن االمتداد واالستمرارية وتكون مرتبطة بتحقيق الحركة في العمل ا، 
التوازن في التصميم الكلي لجناح الجاذبية والتشابه و ة في التصميم العام لجناح العرض اإلسالمين تؤكد جماليات التكرار للوحدات أ -

 .العرض 

 Rhythm  اإليقاع الحركي -3
 بتأكيد فكرةوالمرتبطة والعناصر المكونة لجناح العرض الوحدات تناغم من  إيقاعًا حركياً التصميم العام لجناح العرض  يحققأن  -

 .  تجذب المتلقي وتجعله يستمتع برؤية التصميم ككل جمالياتتحقيق وتعمل على التصميم 
لديناميكية والتنوع  يضفي الحيوية وا ومن ثم،  حكم انتظام العالقات واألشكالأن يحقق التصميم العام لجناح العرض إيقاعًا حركيًا ي -

 .لجناح العرضتصميم خل نظام دا
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 : التجريد -4
عتبارها تشكل اب اإلسالميساس الفن أفكر الفلسفة التجريدية التي تعد أن يتمتع تصميم العناصر والوحدات المكونة لجناح العرض ب -

 .  منبعًا فلسفيًا تجريديًا تجرد الحياة بشكل هندسي
الجزئي والكلي من خالل تشكيالته عن أفكار فلسفية ومعان روحانية تشكل ان يعبر التصميم العام لجناح العرض على النظاق  -

كأن هناك روحًا هائمة هي التي تمزج تلك التكوينات ، زدياد افق ينبع من خالل الخطوط بتكاثر و مضمونها وجود تصميم حي ومتد
 وتباعد بينها ثم تجمعها من جديد. 

 : Variety التنوع -5
 وتنوعها. يةاإلبداع التطور في األفكار مما يحققأن يحقق التصميم العام لجناح العرض التنوع في األساليب والطراز واألشكال  -
مما يعطى الحيوية والديناميكية ، أن يحقق التصميم العام لجناح العرض إيقاعًا تناغميًا من تنوع العالقات واألشكال الثابتة والمتحركة  -

 لجناح العرض. يتصميمالنظام الوالتنوع داخل 

 : الطاقة التأويلية -6
بمكوناتها وعناصرها الخطية واللونية  اإلسالميمن الوحدات المستمدة من الفن  متكامالً أن يستخدم التصميم العام لجناح العرض نظاماً  -

ذات دالالت نفسية  ,ة والمرتبطة بمضمون التصميم وفكرته بحيث تؤلف ُبنى عالماتية ذات طاقة تأويلية متعددة المستويات راغيوالف
 وفكرية وروحية. 

ضفاء طابع مميز مرتبط إعلى و  نحو السمو في المشاعر والتطبيق واإلنتاج اً التصميم العام لجناح العرض اتجاه عناصرن تؤكد أ -
 .بتوجيه فكري ووجداني 

 : الوسطية -7

 التبسيط والتركيب وتحقيق نسب اقتصادية فى تصميم الشكل ) البساطة دون اختزال ( . أن يستخدم التصميم العام لجناح العرض -
انسيابية وديناميكية تتوافق مع نجاز الوظيفى للحصول على أشكال بين مرونة التشكيل واإل التصميم العام لجناح العرض يجمعأن  -

 الخصائص المستهدفة .
فى الرقمية الحديثة ) مثل التطبيقات التفاعلية و تطبيقات الهالوجرام ( على توظيف التكنولوجيا  التصميم العام لجناح العرض يقومأن  -

 . وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بناء تصميمي يعتمد على كفاءة استخدام 
 .في تصميم أجنحة المعارض اإلعالنية  اإلسالميساسيات الفن أاالستفادة من دراسة تطبيقية لتفعيل :  الرابعالمحور 

, وتطبيق فعال  اإلسالميألحد أجنحة المعارض اإلعالنية باستعارة رموز من جماليات الفن  اتصميميًّ  اً وتتناول الدراسة التطبيقية التالية نموذج
 للمبادئ التي تم استنتاجها من خالل هذا البحث كما يلي :

تنفذ الهياكل توحى بمعانى البساطة والوسطية فى التصميم  ة المجردة والتياإلسالميالوحدة الزخرفية رؤية تصميمية باستعارة مختزلة لنمط  -أ
 هندسية .من وحى الزخرفة ال استخدام تصميمي للحوائطعلب معدنية مع من 

 

    
 اإلسالميساسيات الفن أوفق  العام لجناح العرضتصميم ال(  16شكل )  
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مع التأكيد يقاعات ديناميكية يمتزج فيها الهندسى بالعضوى فى إ ة بأسلوب تجريدياإلسالميالنجمة باستلهام جماليات  الشعارتصميم  -ب
 على جماليات التكرار .

 
 اإلسالمي( تصميم الشعار المستوحى من جماليات الفن  17شكل )  

بروح  ) معالجة تشكيلية متجددة اإلسالميالفن عصرية تواكب االتجاهات الحديثة باستلهام مفردات مجردة من  ات وعناصرتصميم لوحد -ج 
 .( عصرية

 
  العرضالعام لجناح تصميم بروح عصرية في ال اإلسالميتوظيف عناصر الفن (  18شكل )  

  : تحليل النتائج
 يةتصميمنماذج وتطبيقها على  اإلسالميساسيات الفن ستنتاج المبادئ العامة في تصميم أجنحة المعارض وفق أاتوصل البحث إلى  -

  .جنحة المعارض اإلعالنيةأل
مكانية واالختزال والتجريد إلى إعنى البساطة فى تصميم أجنحة المعارض اإلعالنية يتجاوز م اإلسالميساسيات الفن أن تطبيق أ -

 توظيفها كفلسفة بنائية ومعايير استرشادية تحقق مقومات تصميم مثالية تتفاعل مع عقلية وفكر المتلقي وتجذبه إليها .
رؤية تصميمية على  اإلسالميساسيات الفن أجنحة المعارض وفق أالعامة التي يرتكز عليها تصميم  المبادئب ستفادةيؤدي تفعيل اال -

جماليات التكرار وتؤكد على ، الوحدة ة المجردة والتي توحى بمعانى البساطة والوسطية و اإلسالميباستعارة مختزلة لنمط الوحدة الزخرفية 
ة طاقوكل ذلك يبعث من خالل تكامله  ، والوسطيةالتنوع و التجريد ة المتمثلة في اإلسالميوتستهدف ترسيخ القيم  اإليقاع الحركيو 

 المنبعث من دين عظيم وحضارة مؤثرة . اإلسالميلها دالالت ورموز مرتبطة بطبيعة وعقيدة فلسفة الفن  تأويلية
بداعاته ثقافةفى التعبير عن  مهمعنصر  المعارضأجنحة  إن - الفلسفة الثقافية لكل براز وتطوير إفى  اً كبير  اً ثر ألها  نحيث إ المجتمع وا 

 خر حيثنحو اآلختبارها ونقلها كنماذج مجربة او ة اإلسالميالمرتبطة بفلسفة الفن والحضارة فكار األلنشر  مما يعد نشاطاً ، مجتمع 
 الثقافية وتربط بين الشعوب تجاهات اال المعارضأجنحة تعكس 

 التوصيات والمقترحات :
في تدعيم تصميم اإلعالن بشكل عام وأجنحة المعارض اإلعالنية بشكل خاص بما  اإلسالميستفادة بفلسفة وجماليات الفن تفعيل اال -

 يعبر عن ثقافة مجتمع ورؤية معاصرة لحضارة عريقة .
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ة اإلسالميبالبحث فى األفكار النابعة من القيم التراثية  -خاصة على مستوى المشاركات الدولية –وضع رؤية جديدة لألفكار التصميمية  -
 وفلسفته. اإلسالمييجابية لثقافة الدين النهج السليم والمعانى اإلى تعكس والت
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