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 الفراغ اإليجابى

 اإلعالن(فى تصميم  البصريجديد لتطبيق فن الخداع  )منظور

 عبد الرازق عبد اللطيف تامر /د.أ

 كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ورئيس قسم اإلعالن التصميم أستاذ

proftamer@gmail.com  

 عزت جمال الدين نسرين /د.مأ.

 كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوانأستاذ التصميم المساعد قسم اإلعالن 

Nesrine_ezzat@hotmail.com  

 محمدأمنية عزالدين  /م.م

 قسم اإلعالن والطباعة والنشر كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها مساعد مدرس

Omnia.abdelaziz@fapa.bu.edu.eg 

 ملخص البحث

أواخر القرن  هو إحدى الحركات الفنية التي ظهرت فى Op-Artوالمعروف بمصطلح  Optical Artالفن البصرى 

العشرين ، وهو يتميز بعالقة بصرية خالصة بين المتلقى والعمل الفنى ويهدف إلى إحداث تغيير فى اإلدراك البصرى 

للمشاهد عن طريق التباين أو تداخل األلوان واألشكال ، وكانت هذه الحركة الفنية ذات طبيعة علمية إلى جانب كونها فنية 

م الرياضيات والهندسة وعلم الفسيولوجي وعلم النفس وابتدعوا أعماال فنية مميزة تقوم على ، فقد مزج الفنانون قواعد عل

الخداع البصرى وما تتركه من أثر فى عين المتلقى وإيهامه بوجود عمق أو بروز أو حركة أو تناقض بصرى على 

 اختالف رؤى فنانيها الفنية . 

تى إهتمت فى المقام األول باإلحساسات البصرية وما تتركه من أثر فى من اإلتجاهات الفنية ال البصرييعتبر فن الخداع 

فلقد إعتمد هذا اإلتجاه على دراسة نتائج نظرية الجشطلت التى أكدت على أن "اإلحساس باألشكال يتم عن  المشاهد،عين 

بالحذف واإلضافة حسب طبيعة طريق النظام المنطقى للصور المختلفة التى تتلقاها الحواس وتدركها إدراكا كليا أو جزئيا 

 اإلدراك.ولذلك فإن لكل من اللون والشكل والمكان والمساحة طبيعة خاصة فى عملية  "،يحيط بالعمل الفنى الذيالمجال 

وألن العنصر البصرى يلعب دورا أساسيا فى مجال تصميم اإلعالن ، ولما لفلسفة الفن البصرى من إضافة فنية ، لذلك 

ون الخداع البصرى يمكن إستثمارها عن طريق توظيف الفراغ بشكل إيجابى لوضع رؤية تصميمية ترى الباحثة أن فن

جديدة يمكن تطبيقها فى مجال اإلعالن المعاصر الموجه إلى الجمهور المصرى وكذلك العالمى ، إستنادا على أن القدرات 

كنولوجية وخاصة فى مجال اإلتصال البصرى ، الذهنية اإلستيعابية للجمهور قد شهدت طفرة غير مسبوقة مع الثورة الت

وأصبح المتلقى يتعرض لمثيرات بصرية متنوعة مما يجعله مؤهال إلستيعاب إعالن يقوم فى تصميمه أو فكرته أو 

 معالجته الجرافيكية على أحد فنون الخداع البصرى .

 الكلمات المفتاحية
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