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 أثر نظرية الجشطلت على التكوين في الصورة الفوتوغرافية الفنية 

 احمد جمال الدين بالل / ا.م.د

 جامعة حلوان –التطبيقية كلية الفنون  - قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون –أستاذ مساعد 

drahmedbelalphd@gmail.com  

 الملخص:ا

أثرت الحرکة التعبيرية للرسم في ألمانيا وفرنسا على نشأة الفن وتطوره ودعت الفنانين إلى مقاومة السيطرة على الفن فييي 

القوالب األکاديمية واکتساب حريتهم فييي التعبييير عيين مشيياعروم والوهييوا إلييى وييًه المشيياعر بييد   ميين إ هييار الم هيير 

 .العواطفالخارجي للمواضيع ، أو 

في القرن العشرين، عبرت العديد ميين الحرکييات الفنييية عيين شييعور الفنييانة بييدأت الحييياة، حييية التديييرات الثقافييية وو دة 

 .العهر الثقافي العالمي لآللة، تتدير بشکا کبير من حية الجمع بين اآللة واإلبداع، منً منتهف القرن التاسع عشر

تالت على مسار حرکة الفن الفوتوغرافي، ودوروييا فييي تطييوير مفيياويم التهييوير يهدف البحة إلى تحديد تأثير ن رية جس

الفوتوغرافي في ضييوم مييدارف الفيين الحييدية وا تجاوييات فييي العييالمة ووييو يثبييت أن مباد ييف   تيي اا هييالحة فييي الفيين 

 .الفوتوغرافي المعاهر

طلت علييى األفکييار الفوتوغرافييية فييي يمکن أن ترک  مشکلة البحة على مييا وييي التدييييرات الناجميية عيين ن ريييات الجشيي 

 تکوينالهورة المعاهرة ةوکيف أثر ًلک على الرؤية الفنية للتهوير الفوتوغرافي؟

 :مبادئ الجشطالت في اإلدراک البصري التي نوقشت بالتفصيل هي

 مفهوم األرض والشکا -1

 مفهوم التشابف  -2

 مفهوم القرب -3

 مفهوم المنطقة المشترکة -4

 مفهوم ا ستمرارية -5

 مفهوم اإلغالق -6

 مفهوم مرک  التنسيق -7

وناک العديد من المهورين المنتسبين إلى مدرسة جشطالت مثا جودية کييارا ، جيييرس إلسييمان، إدوارد ويسييتون، أنسييا 

 .آدم ، وغيروم

يف ليها فييي النهاييية لکييا وأخيرا ، طبق الباحة کا ما توها اليف من مفاويم للجشطالت علي الهورة الفوتوغرافية الرقم

 .من النتا ج والتوهيات البحثية

 :النتائج

غير فکر ن ريف مدرسة الجشطلت في مطلع القرن العشرين ميين التفکييير فييي تهييميم الهييورة الفوتوغرافييية التقليدييية،  -

تهميمات باستخدام مبادئ المدرسة، و هرت رؤس فوتوغرافية جديده تقوم علي أساف تحليا موضوعات الهورة وعما 

 .متباينة بتشکيالت تهميميف بهرية يمکن إدراکها وتنفيًوا علي أرض الواقع

تشکلت روى فوتوغرافية جديييدة، ولييم تعييد الهييورة مجييرد نقييا أمييين للواقييع ولکنهييا أداه إبييداع وتحقيييق لييروى الفنييان   -

وتحسينها أکبر مع تطور التقنيييات الرقمييية الفوتوغرافي ، والتي استمرت حتي يومنا وًا با وأهبحت القدرة علي إنتاجها  

 .وبرامج معالجات الهور إلنتاج فوتوغرافيا إبداعيف
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 :التوصيات

 .عما الم يد من الدراسات وا بحاة للدارسين والباحثين في مجاا الفوتوغرافيا الفنية ألفکار مبادس الجشطلت • 

الفوتوغرفيا والسينما والتلف يون بکليييف الفنييون التطبيقييية على أکبر مؤسسات دراسة علوم الهورة في مهر، ووو قسم   •

 .جامعف حلوان، بتدريف مبادئ الجشطلت ضمن مناوجها في التهميم

 .اوتمام المؤسسات التعليمية المعنية بتدريف الفنون بتنمية الفکر اإلبداعي لدى طالبها • 

 ادئ الجشطلت لتنمية قدراتهم اإلبداعية والتهميمية والمهنيةة• على الفوتوغرافيين العاملين في الميدان ا وتمام بدراسة مب

   الكلمات المفتاحية: 

 ن رية الجشطلت، التقارب، ا ندالق، التشابف، ا ستمرارية، رودلف ارنهايم، الن ام البهرس، ا دراك الحسي 


