
 2022العدد الثالث والثالثون                           مايو  –المجلد السابع  –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

DOI:  10.21608/mjaf.2020.46694.1978                                                                                                     73 

 المتاحف وفقا ألغراضها الوظيفية والتقنية لجدارياتالصياغات التشكيلية 

Technical’s and phraseologies methods of museums murals according to 

their functional purposes. 

 أحمد محمد ابراهيم  /ا.م.د

 جامعه حلوان –كليه الفنون الجميله  جداري التصوير قسم –استاذ مساعد 

Assist. Prof. Dr. Ahmed Mohammed Ebrahim 

Assistant Professor - Department of Mural Painting, Faculty of Fine Arts - Helwan 

University 

ahmedhuniv97@outlook.com 

 ملخص البحث 

هي أحدى أهم روافد صياغة الفكر الجمعي و الثقافي ألفراد المجتمع ,فهي تشكل اللبنة  ةمما ال شك فيه ان المتاحف العام   

األولي للوعي االدراكي  للنشىء كما تمثل وعاء ضخم لتقديم المعرفه و عرض التاريخ الوطني و المحلي و الحضاري 

نماذج من المكتشفات و الحفريات  حيان يتم توظيفها من أجل تنميه الشغف العلمي و الثقافي بعرض,وفي كثير من األ

 ىالجيولوجيه و الطبيعيه ,فهي وسيله هامة للبناء الفكري و المعرفي و انضاج الوعي الجمعي لتأسيس اجيال قادرة عل

النهوض بأوطانها و األعتزاز و الفخر بمنجازاتها و تاريخها مما يعزز مشاعر االنتماء و يخلق أجيال تسعي الى األبتكار و 

ادة من المعرفه بشتي انواعها .  و تتعدد انواع المتاحف و الجداريات المرتبطة بها وفقا للغرض التي  انشئت من األستز

أجله و طبيعة العرض المتحفي المشتمله عليه ,فهناك متاحف يعد التصوير الجداري بها هو العنصر الوحيد المستخدم لعرض 

الزائر لمشاهدتها ليتعرف علي األحداث الكبري و الرموز  الوطنية و التاريخية  التاريخ القومي بواسطه الجداريات التي يتنقل 

بأسلوب شيق يجذب العين بالتعلق بتقنيات الفن التشكيلي المتنوعه,كذلك هناك انواع اخرى من المتاحف التي وظفت التصوير 

اصر المصورة كأنه جزء من الحدث او الجداري لتحقيق الخداع البصري الذي يمنح الزائر تجربه يتعايش فيها مع العن

كما تلجأ الكثير من المتاحف الى توظيف التصوير الجداري علي واجهاتها الخارجية  لتعبر عن نشاطها و . المشهد الطبيعي

كوسيله للتعريف بها و الدعايه لها,كما يستعرض الباحث الي جانب النماذج و التجارب العالمية الخاصه بالتصوير الجداري 

متحفي أهم التجارب المصرية في هذا المجال و المتمثلة في الجداريات التي توثق للمعارك الحربيه ببانوراما حرب أكتوبر ال

,و يستعرض الباحث في دراسته لجداريات المتاحف أهم خصائصها و سماتها التشكيليه المميزه و تنوعها وفقا للغرض 

 الوظيفي لكل منها.

 الكلمات المفتاحيه:

 تقنيات  -متاحف  -جداريات  - تصوير

 

Abstract: 

-no doubt that public museums is one of the main stream in forming cultural and ideal collective 

thoughts of social individuals ,they form the initial seed of new generations awareness 

realization ,they also considered a huge vessel to deliver knowledge and national history and 

civilization manifestation ,in some cases they are established for sake of developing cultural 

and scientific fondness through exhibiting models of  geological and natural fossils discoveries 

,museums are a useful and important method to ideal and conceptual constructing and maturing 

collective awareness for establishing generations capable to revive their nations and to have 

smugness and pride of their history and accomplishments ,which reinforces affiliations 
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sentiments and the seeking for creativity and all types of knowledge .museums have different 

types and also the murals related to them according to the function they were constructed for 

and the nature of the museums manifestation that they hosts ,there are some museums that the 

mural painting is considered the only element employed to manifest the national history through 

them, other types of museums have employed mural paintings to achieve optical illusion that 

gives the visitor a coexist experience with the pictorial elements .other museums derive to 

employ mural paintings on their external facades to inform about themselves, The researcher 

also manifest beside the universal experiences of museums murals, the most important Egyptian 

ones in this field ,which are the murals that document the battles in Panorama of 6th October 

war , the researcher manifest in his study museum murals and their main specifications and 

artistic characteristics and differentiation according to the functional purpose of each of them.     

Keywords: 

Painting-murals-museums-techniques 

 

 مقدمه البحث :

مما ال شك فيه ان المتاحف العامة هي أحدي أهم روافد صياغة الفكر الجمعي و الثقافي ألفراد المجتمع ,فهي تساهم في      

تشكل اللبنه األولى للوعي االدراكي  للنشىء بما تمثله من وعاء ضخم لتقديم المعرفة و عرض التاريخ الوطني و المحلي و 

ظيفها من أجل تنمية الشغف العلمي و الثقافي بعرض نماذج من المكتشفات و الحضاري ,وفي كثير من األحيان يتم تو

الحفريات الجيولوجية و الطبيعية ,فهي وسيله هامة للبناء الفكري و المعرفي و انضاج الوعي الجمعي لتأسيس اجيال قادرة 

نتماء و يخلق أجيال تسعى الى األبتكار النهوض بأوطانها و األعتزاز والفخر بمنجازاتها و تاريخها مما يعزز مشاعر اال ىعل

 و األستزادة من المعرفه بشتى انواعها سواء ثقافية او حضارية او تاريخية او علمية او أنسانية.

و تتعدد انواع المتاحف و الجداريات المرتبطة بها وفقا للغرض التي  أنشئت من أجله و طبيعه العرض المتحفي المشتمله    

يعد التصوير الجداري بها هو العنصر الوحيد المستخدم لعرض التاريخ القومي بواسطه الجداريات التي  عليه ,فهناك متاحف

يتنقل الزائر لمشاهدتها ليتعرف على األحداث الكبرى و الرموز  الوطنية و التاريخية  بأسلوب شيق يجذب العين بالتعلق 

, فيمنح الزائر للمتحف متعة بصرية خالل زيارته تدفعه للتعرف بتقنيات الفن التشكيلي الموظف و براعة الرسم و التصوير 

على المزيد  واألنتقال من جداريه الي اخري بدون الشعور بالملل خالل استقباله للمعلومه او الحدث المصور , بل علي 

قارنه بالصورة الفوتوغرافية النقيض من ذلك فالرسوم الجدارية المتحفية تعزز نتيجة انبهار الزائر بها التصاقها بذاكرته بالم

 التقليدية المألوفة الخالية من األبداع او االبتكار اللوني او التصميمي الذي يلهب حماسه العين ألستكشافها .

كذلك هناك أنواع أخرى من المتاحف التي وظفت التصوير الجداري لتحقيق الخداع البصري لتمنح الزائر تجربة يتعايش    

لمصورة كأنه جزء من الحدث او المشهد الطبيعي  و علي راس هذه المتاحف تلك التي تعني بعرض فيها مع العناصر ا

التاريخ الطبيعي للحفريات المنقرضة او عرض صورها التخيليه كما لو كانت ما زالت حية, ألستحضار مشاهد انقضى 

يستحضرها الزائر و يتعايش معها كأنه جزء من علي حدوثها ماليين السنين الى اللحظه الراهنه لتنبض بالحياة من جديد ,و 

الواقع المصور الثالثي االبعاد بواسطه تقنيات الخداع البصري للتصوير الجداري ,خاصة ان هذه التقنيات تلهب كذلك حماسة 

الطفل و تؤجج لديه الرغبه في التعرف على المشاهد و العناصر المصورة نتيجه ألسلوب العرض الشيق ,كما وظفت 

متاحف هذه التقنيات ألستحضار أنواع أخرى من المشاهد الخاصه بالغابات و المشاهد الطبيعية الخارجية و المعالم السياحية ال

 البارزة .    
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كما تلجأ الكثير من المتاحف إلى توظيف التصوير الجداري علي و أجهاتها الخارجيه  لتعبر عن نشاطها و كوسيله     

يه تجربه الزائر لرؤية محتوياتها بالداخل ,فالفنون التشكيلية كنوع من األبداع البشري يتم توظيفها للتعريف بما قد تشتمل عل

في هذه الحالة للدعايه للمنشأة و التعريف بها و ألضفاء لمسة جمالية تنهض بالفراغ االنشائي المحيط  لها , كما يعد عالمه 

 تعريفيه تميزها  في ذات الوقت . 

 مشكله البحث:

 كيفية توظيف التصوير الجداري كأحد الحلول التقنية لدفع المتلقي لتقبل المحتوى العلمي او التاريخي بأسلوب شيق . -

كيفيه تحقيق التوافق بين تقنيات التصوير الجداري المستخدمة في قاعات العرض المتحفية و تالئمها مع طبيعه المترددين  -

 بأختالف مستوياتهم . `

 أهميه البحث:

دراسه كيفية تناول المتاحف العالمية للتصوير الجداري في قاعاتها بما يتناسق مع طبيعه نشاطها ما بين تقنيات ثالثيه  -

 األبعاد في المتاحف التي تعني بالطفل او تلك ذات الواقعيه المفرطة كما في متاحف التاريخ الطبيعي و غيرها .

ي ذات األغراض القومية و التي تعني بعرض مشاهد من التاريخ الوطني دراسه نماذج متنوعه للتصوير الجداري المتحف -

و أهم ابطاله لما له من أهمية في بث مشاعر االنتماء و التوعيه بأسلوب شيق تمتزج فيها الصورة الجدارية مع المعلومه 

 التاريخية .

 هدف البحث:

متاحف في مصر عن طريق دراسة ما تتضمنه من التجارب العالمية في توظيف التصوير الجداري بالمن األستفادة  -

 ابتكارات و أستحداثات وفقا لدور المتحف و طبيعة محتوى العرض الخاص به .

 بيان الفوارق الجوهرية بين أنشطة المتاحف المختلفه و طبيعة التصوير الجداري المرتبط بها . -

 فروض البحث:

ستحضار مشاهد أفي القاعات المتحفية كوسيله لعرض التاريخ القومي او التصوير الجداري يلعب دورا بارزا عند توظيفه  - 

قديمه من فترات و عهود منصرمه فتخلق بعدا ايهاميا يكسر الحاجز الزمني و يستحضر امام اعين زوار و رواد المتاحف 

 الماضي البعيد بما يشتمل عليه من أحداث او نماذج تاريخية على هيئه صور حيه علي الجدران. 

توظيف التصوير الجداري في القاعات المتحفيه يسهم في زياده الوعي و الثقافة العلمية و التاريخية بأسلوب شيق نظرا   -

 . لتنوع األساليب و التقنيات المستخدمة بما يتألئم مع طبيعه المترددين و شرائحهم العمريه و الثقافية المختلفة

 حدود البحث :

الحدود  –الحدود الزمانيه ) القرن العشرين و الحادي و العشرين  (  –مصر (   –أمريكا  –أوربا  –الحدود المكانية )أسيا 

 الموضوعيه ) الجداريات و توظيفها وفقا لطبيعه المتاحف و أدوارها المختلفة عالميا و محليا (

 منهجيه البحث: 

 منهج البحث تحليلي وصفي 

 

 متاحف مخصصة لعرض التاريخ القومي بواسطة األعمال التصويريه علي الجدران . -

  John White Alexanderللفنان جون وايت  Carrniage musuemجداريات متحف كارنياج  

سلسله يبلغ  في واليه بنسيلفينيا بالواليات المتحده,نجد Pittsburghفي ساحة الدرج الكبير لمتحف كارنياج في بيتسبرج    

-1906, تعود للفترة ما بين عامي John White Alexanderجدارية من عمل الفنان جون وايت الكسندر   48عددها 
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حيث تزين جدران المتحف بارتفاع ثالثة طوابق ,الرسوم الجدارية تسرد و تمجد قصة بناء مدينه بيتسبرج من خالل  1908

و األعمال كارنياج و التي ساهمت في أثرائه ليؤسس منظمات مكرسه  للثقافه  الصناعات التي ادارها و أسسها رجل المال

 و الفنون لخدمه أهالي المدينه  . 

 عمل الفنان األمريكي جون اليكسندر يقع عند نقطه التحول في الخطاب القومي للفن االمريكي في بدايات القرن العشرين,كما  

الجالء و األرتباط بأسلوبه في مراحل عمله األخيره ,تقع في تمكنه في التقاط كانت موهبته الحقيقيه و التي صارت شديده 

 المثالية و األناقة في التكوين الجسدي لرسومه النسائيه.

 

 بمتحف كارنياج.Crowning of Labor (سلسله األعمال بالطابق األرضي و المعروفه بأسم " تتويج العمل "1)شكل 

 

(,حيث تبدأ في الطابق 1)شكل Crowning of Labor كارنياج حملت أسم" تتويج العمل" مجموعه األعمال بمتحف    

األرضي للمتحف بسلسلة من األلواح الرأسية الممتدة عبر محيط درج المتحف ,األلواح الجدارية تصور الرجال من العاملين 

إحدى مصانع المدينة العاملة ,منحنين لألمام ,العديد منهم بصدور عارية  و مموهي المالمح يبرزون من بين البخار و دخان 

,وجهوهم حمراء من األجهاد و الحرارة ,أما الطابق الثاني فنري فيه الرسوم الجدارية تنقلنا الي صور تعبر عن العطاء الذي 

 Apotheosis of منحه جهد العاملين للمدينة من ثمار في سلسله من الرسوم عرفت بأسم"تمجيد بيتسبرج "

Pittsburgh فهنا نرى التركيز علي شكل فارس من القرون الوسطى ,مكسو بزيه المدرع ,صاعدا إلى السماوات ,و,

متوجا بواسطه عنصر نسائي مجنح ,عناصر نسائية مجنحة أخرى تطوقه ,الفارس يمثل شكل مجازي لمدينه بيتسبرج و قد 

الممول الثقافي السخي الذي أسس متحف كارنياج في جاء شكل مالمحه مطابقا ألندرو كارنياج قطب الصناعات المعدنية و 

 (2.)شكل1895

 

http://www.pittsburghartplaces.org/media/37895c9f3a53813e5007fb9265df889b_resized_800x533.jpg
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 بمتحف كارنياج.Apotheosis of Pittsburgh ( احدي لوحات  سلسله من الرسوم  بأسم"تمجيد بيتسبرج "2)شكل 

 

الفنان أراد لدوره العرض الخاصة باألعمال ان تبلغ ذروة توهجها في الطابق الثالث ,مع تصوير ألهالي مدينة بيتسبرج 

و هنا يبرز دور التصوير الجداري كوسيلة  لعرض التاريخ  ,يسيرون في جموع تجاه مؤسسات كارنياج  الثقافية و الفنية

ألسطورة مع الواقع الذي يسرد قصة  نشأة المدن و كفاحها من أجل التطور و القومي للمدن بأسلوب يتفاعل فيه الخيال و ا

النمو لألجيال الجديدة, من أجل ربطهم بتراثهم و هويتهم التاريخية بدون أمالء او تلقين و لكن بتوظيف الخيال و الثراء الفني 

 أمل للعرض المتحفي الشيق .التشكيلي في بعث الرسائل األجتماعيه و التاريخية في وجدان الزائر و المت

 

 John Singer Sargentجداريات متحف بوسطن للفنون الجميلة من عمل الفنان  -

( في ايطاليا و تلقى تدريبه في باريس و أقام فترة في لندن ,و فيما بعد أصبح 1925-1856) ولد الفنان جون سيرجنت  

رسام والية بوسطن األمريكية المفضل ,حيث تم تكليفه من قبل متحف بوسطن للفنون الجميلة  لتزيين و تجميل بهو السلم و 

ا , سرجنت تعامل مع المسطح الكلي بتواز , جامعا فيه قبة مبناه الجديد , و الذي نجم عنها احدى أكثر أعمال الفنان طموح

http://frequencies.ssrc.org/wp-content/uploads/2011/09/schorsch-apotheosis-horizontal.jpg
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كل العناصر المعمارية و التزينية و التصويرية ممزوجة بمهارته و رؤيته الفنية من خالل جدارياته التي تحمل معاني 

 (. 3 أستعاريه مستوحاة من األساطير الكالسيكيه التي تلخص دور المتحف بصفته راعيا و حاميا للفنون الجميلة)شكل

 
 .Boston Museum of Fine Artsمتحف بوسطن للفنون الجميلة John Sargent,  جداريات الفنان( 3)شكل

 

 ألحداث التفاعل مع العرض البصري تقنيات الخداع البصري في جداريات المتاحف الحديثة  و توظيفها -

 بتايلند    Chiang Maiالتصوير الجداري التفاعلي الثالثي االبعاد بمتحف   

,ليعد أكبر متاحف الفن الثالثي 2013تم افتتاحه في عام  Chiang Mai 3D Art Museum متحف تشاينج ماى   

.كما يعد األول من نوعه في شمال تايلند Art in Paradiseاألبعاد عالميا و أصطلح علي تسميته بأسم "الفن في الجنة " 

Thailand انجازها يدويا من قبل مجموعة من الفنانين الذين وفدوا من شتي أرجاء ,األعمال المجسمة داخل المتحف تم

كوريا ,كما تتميز األعمال داخل المتحف باألبتكار و الخيال الخصب و الرسوم الملونه في صيغه مركبه لتحقيق ما يصطلح 

 عليه "بالفن التفاعلي"و الذي يحتاج الي مشاركة و خيال المشاهدين .

م ثالثية األبعاد يحتوي علي تنوع من المشاهد المصورة تجسد مراعي حيوانية ,عالم البحار ,الحيوانات المتحف ذو الرسو   

عمل ثالثي األبعاد تتوزع على  130المنقرضه ,الصحاري ,ومقابر الفراعنه الشهيرة , و التى يبلغ مجموعها ما يقرب من 

 ,مصر. Lana ,Thaiات ,السيريالية,الفن الكالسيكي ,النا ثمانية اجنحة داخل المتحف  هي :الماء ,الغابة ,الديناصور

فمن خالل العرض المتحفي الممتع و التفاعلي يمكن للزائر ان يستمتع بالتفاعل مع رياضات ركوب األمواج كما في        

أستكشاف األراضي (و 5(او عبور الجسور الخشبية فوق شالالت المياه ,او التعايش مع صراع الديناصورات )شكل   4)شكل

الغريبة ,حيث يمثل هذا المتحف تجربة فريدة  تعد األكبر علي المستوى العالمي لفن التصوير الجداري التفاعلي كعنصر 

رئيسي للعرض ليقدم تجربة ممتعه للزائرين تغذي الخيال و تنقل الطبيعه و العصور السحيقة و مشاهد حيواناتها المنقرضه 

ءا من مشاهده, لذلك في معظم اجنحة و أجزاء المتحف تم ربط الرسوم الخاصة بالمشاهد المصورة إلى حاضرتهم ليكونوا جز
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في األرضيات و األسقف و الحوائط الجانبية معا لتظهر كوحدة متسقة و تحقق البعد االيهامي المجسم الثالثي األبعاد في 

 الفراغ المحيط بالزائرين.

 
 بتايلند. Chiang Mai 3D Art Museumألمواج بمتحف ( عمل جداري تفاعلي لركوب ا 4)شكل 

 
 يتايلند. Chiang Mai 3D Art Museum( عمل جداري تفاعلي لصراع الديناصورات  بمتحف  5)شكل 
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Smithsonian museum of history جداريات متحف سمسيسونيان لللتاريخ الطبيعي  

للتاريخ الطبيعي بأمريكا أحد النماذج الهامة للتصوير الجداري و كيفية توظيفه لخدمة  و تعد أعمال متحف سمسيسونيان    

األغراض التعليمية و البحثية ,فالحفريات القديمة للكائنات المنقرضة او البدائية والتي تمثل جزءا هاما من التاريخ الطبيعي 

الجداري و تعاونه مع علماء الطبيعه من أجل تخيل  لألوطان تحتاج الي خيال و تصور و بحث علمي شاق من قبل المصور

الصورة الحية لهذه الكائنات من خالل التعرف على حفرياتها العظميه او بقاياها النباتية المتحجرة , ليتمكن الفنان في نهاية 

قرض منذ ماليين السنين األمر من عمل لوحاته الجدارية التي تسجل هذا الماضي السحيق بكائناته الحية و غطاءه النباتي المن

ليتم عرضها علي جدران القاعات المتحفيه لخدمه األغراض العلمية و التعليمية و تسجيل التاريخ الطبيعي و البيلوجي و 

منح الزائرين تجربه سحريه لمعايشة صور الحفريات القديمة التي طالعوها و قد دبت فيها الحياه بواسطه التصوير الجداري 

 . ها داخل القاعات المتحفيهالتخيلي ألشكال

احد أهم الفنانين العلميين العاملين بهذا المجال ,أعماله صارت ألهميتها   jay Matterensو يعد الفنان جاي ماتيرينز      

جزء من مجموعة المقتنيات المتحفية األمريكية للتاريخ الطبيعي , ليتم تضمينها في أهم المجالت و المنشورات العلميه و 

,وقد بدأ في Time publicationsو مطبوعات التايم  National Geographicرأسها ناشيونال جيوجرافيك  علي

اثناء خدمته في الجيش ,و قد ابتكر ماتيرينز جدارياته بمتحف المدينة  Smithsonianالعمل مع علماء مدينه سمسيسونيان 

,متعاونا مع علماء المتحف في عمل ابحاثه ليتمكن من تخيل الشكل النهائي للبيئات  1975و  1960في الفتره ما بين عامي 

لتخيلية و التحضيرية من الهياكل حيث قام بعمل رسومه ا الطبيعية و كائناتها المنقرضة من خالل الحفريات المكتشفة لها,

العظميه الخاصة بالمجموعة المتحفية ,ثم قام بأضافة العضالت و الفراء ألستحضار الثدييات و الديناصورات  من عصور 

كل جدارية من أعماله خصصت لها مسبقا مساحه ما قبل التاريخ إلى العالم الحي النابض بتصوريهم علي جدران المتحف,

ددة ,و قد أستغرق هذا العمل من قبل ماتيرينز عدة سنوات حيث انه في كثير من األحيان كان يقوم بالعمل عرض وقاعات مح

لمدة تقارب النصف قرن,العمل الفني لجاي ماتيرينز توج قاعات الحفريات و على جدارياته اثناء تجول زائري المتحف.

داريات الثمينه توثق للتطور البيلوجي لما يربو فوق السته و الوطني للتاريخ الطبيعي ,هذه الج سمسيسونيانالخاصة بمتحف 

 خمسين مليون عام للحفريات المنقرضة و على رأسها الديناصورات.

الجداريات هي بحق تعد صورا ايقونية فريده تسجل التطور البيولوجي  لثدييات شمال أمريكا و محيطها النباتي , إحدى     

ماليين الى مليون  5منذ  Idahoقدم ,تصور الحيوانات و النباتات بمدينة ايداهو  23ام في أقد 10الجداريات تبلغ ابعادها 

 في العصر الجليدي.   Alaskaسنة مضت , و هناك جداريه أخري بالمتحف تصور الغطاء النباتي و الحيواني باالسكا 

National Museum of  Smithsonianو من نماذج أعمال متحف سمسيسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي    

Natural History جدارية للفنان جاي ماتيرينز . jay Matterens  تصور مشهد لعراك بين حيوانات ما قبل التاريخ

 (7مليون سنه مضت )شكل  2( و جدارية أخري تصور مشهدا تخيليا لحياة الحفريات المكتشفة و التي تعود الى 6)شكل 
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 . jay Matterens للفنان  Smithsonian Museum of Natural History( جدارية متحف 6)شكل 

 
 مليون سنه 2تعرض مشهدا تخليليا لحياه الحفريات المكتشفه منذ  jay Matterensللفنان ( تفصيليه من جداريه 7)شكل
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 تاحف لألحتفاء برواد فن التصوير توظيف التصوير الجداري بالم -

 Diego Rivera Mural Museumمتحف دييجو ريفيرا للتصوير الجداري 

من نماذج المتاحف التي احتفت بدور  Mexico cityبمدينه ميكسيكو سيتي  يعد متحف دييجو ريفيرا للتصوير الجداري   

أنتاجهم األبداعي  و دورهم فناني التصوير الجداري و أعالمهم بعرض أعمالهم ,حيث يتوافد اليها الزوار لألستمتاع برؤية 

 .رافي دعم الحركات الثوريه و التاريخية ألوطانهم كما هو الحال مع رواد الحركة الفنية المكسيكية و علي رأسهم دييجو ريفي

يحتوي متحف دييجو ريقيرا للتصوير الجداري على أكثر أعمال الفن المكسيكي شهرة ,دييجو ريفيرا قام بتصوير لوحته   

( 8)شكل1947عام  Alameda Central( في Dream of a Sunday Afternoonظهيرة األحد  ) )حلم بعد

,الجدارية تصور الشخصيات و الرموز الوطنية المكسيكية عبر تاريخها و هي تسير جميعها في الحديقة المركزية لمدينة 

  .Mexico Cityبمكسيكوسيتي   Alamedaالميدا

,دييجوا ريفيرا كان الموضوع الرئيسي للعرض الثاني المونوفوجرافي لمتحف الفنون  1931في عام  و جدير بالذكر انه    

بالواليات المتحدة األمريكية ,المتحف قام بأستدعاء ريفيرا للحضور للمدينة لألقامة لمده  New Yorkالمعاصرة بنيويورك 

ج خمسه جداريات من الفريسكو تعرض صورا توحي ستة أسابيع قبيل األفتتاح و تم منحه استوديو في محل العمل , وفيه انت

بالصالبة و التحدي مستوحاة من الحالة السياسية و األجتماعية للثورة المكسيكية و الظلم و األضطهاد الطبقي و األجتماعي 

ر معشوقا الذي جسدته,و ما نجم عنها من حركه شعبية عامه بدأتها و أشعلتها أعمال التصوير الجداري المكسيكي و الذي صا

 لدى العامه لتصويره للمعاناه و العدالة األجتماعية.

 
 ( لوحة حلم بعد ظهيرة األحد بمتحف دييجو ريفيرا للتصوير الجداري بالمكسيك8)شكل
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 Guanajuato Museums ,Mexicoمتحف جواناجاتو بالمكسيك  -

للتاج األسباني المحتل ألراضي المكسيك, و الثوار  خدم هذا البناء كحصن للعناصر التابعه ستقالل ,خالل حرب األ     

قاتلوا و حققوا اولى انتصاراتهم هناعلى  Miguel Hidalgo المكسيكين المسلحين تحت امره دون ميكويل هيجالدو 

,و  1809الى  1797المحتلين األسبان في سعيهم لتحرير المكسيك ,و يعود تاريخ أنشاء الحصن إلى الفترة ما بين عامي 

تم تحويل الحصن إلى سجن ثم إلى مؤسسه أصالحيه للواليه حتى تم إنقاذه من هذا األهمال نظرا  1949إلى  1864منذ 

لقيمته التاريخية ليصير متحفا يخلد ذكرى أنتصار الثوار المكسيكين على الغزاة في أولى معاركهم , و عملية تحويل البناء 

راغ الكبير الخاص بالساحة الداخلية لمتحف جوانجواتو  تم توظيفها بواسطة ,الف 1967إلى متحف تم األنتهاء منها عام 

التصوير الجداري كعنصر أساسي للعرض المتحفي بتجسيده للمعركة التاريخية و األنتقام الذي حل بالثوار المكسيكين من 

 .قبل األسبان و ما تعرضوا له من تضحيات و إعدامات بعد إستيالئهم على الحصن الشهير  

 
 Guanajuato Museums ,Mexico( جدارية بمتحف جواناجاتو بالمكسيك 9)شكل

 

( حيث قسم الفنان العمل الجداري إلى شطرين من خالل توزيعه للعناصر المكونة له , على الجانب 9في )شكل ىكما نر   

في كامل تحصيناتهم مرتدين دروع و خوذات معدنية ,مدججين بالسالح حتى أن الخيول  األيمن يتواجد الجنود الغزاة األسبان

الجامحة لسالح الفرسان األسباني في أعلى العمل أكتست أجسادها باألوقيه المعدنية في إندفاع حركي كأنها سهام موجهة 

العمل في اشارة إلى عدم التكافؤ و الطغيان  نحو مواطني المكسيك البسطاء  المكبلي األيدي و األرجل علي الشطر األيسر من
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الذي تعرض له مواطني المكسيك خالل األنتقام االسباني من الثوار و إنتصاراتهم ,كما ينتشر اللون األحمر الناري حيث 

تتوزع العناصر المعبرة عن الشعب المكسيكي ألظهار مدي فداحة ما تعرضت له من وحشية ,حيث تنتشر السنه اللهب في 

لحد الفاصل بين السماء و األرض ,كما لجأ الفنان إلى األستعانة بعنصر بشري محلق في وضعية السقوط كأنه يهوى من ا

أعلى و قد أضرمت النيران في قدميه ,مرتديا علي رأسه قناع مستمد من المثيولوجيا المكسيكية ,فهذا العنصر األدمي ما هو 

ي صرخة تحذيرية للمصير الذي سوف تؤول له البالد إذا لم تكمل معركتها إال رمز معبر عن الوطن المكسيكي الذي يعط

 نحو األستقالل عن العدو الغازي.

 

 توظيف التصوير الجداري علي الواجهات الخارجيه للمتاحف-

  Albaniaبالبانيا   Tiranaجدارية واجهة المتحف الوطني بمدينه تيرانا 

( .إنها تتحكم في المشهد العام 10هذه الجدارية توجد أعلى مدخل متحف التاريخ الوطني أللبانيا في العاصمة تيرانا)شكل   

لميدان المدينة المركزي ,جاعلة اياه أحد أهم العالمات المميزة لمدينة تيرانا ,الجدارية تصور األلبانيين الفخورين األقوياء 

ضد الغزاة األجانب خالل جميع الحقب التاريخية التي مرت بالبانيا  , متضمنة مقاومته  الذين دافعوا عن أراضي دولتهم

,المقاتلين المتطوعون في الحرب العالمية الثانية و الحقبة الشيوعية  Skanderbergللحكم التركي عن طريق إسكندبرح 

الحقبة الشيوعية أنه تم حذف النجمة الحمراء .التغيير الوحيد الذي طرأ منذ نهايه Enver Hoxhaتحت والية إينفر هوكسا 

من العلم و التي حرصت الجدارية علي األشاره اليها ايضا عن طريق إبراز العلم بهيئته الجديدة في خلفية الرموز األدمية 

لباني و ألبطال و محاربي البانيا عبر تاريخها .المتحف في حد ذاته يتسم باألبهار و يقدم بداخله عرض مميز للتاريخ اال

 تعقيداته.

 
 Albaniaبالبانيا   Tirana( جدارية واجهة المتحف الوطني بمدينه تيرانا 10)شكل 

 

على واجهاتها  من خالل هذه الجدارية يظهر لنا كيفية استعانة بعض المؤسسات المتحفية للتصوير الجداري و توظيفه   

 الخارجية بغرض دعائي و لخلق صورة مميزة لها و التعريف بشكل منهجي لما تحتويه جنبات قاعاتها الداخلية.
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 مصر

 التصوير الجداري ببانوراما حرب أكتوبر

 كل من أكتوبر نصر ذكرى في متزايًدا إقبااًل  تشهد والتي السياحية، القاهرة معالم أهم من أكتوبر حرب بانوراما تعتبر   

 المعروضات ولمشاهدة أبنائهم، نفوس في والفخر األنتماء مشاعر لتعزيز زيارتها، على الناس من الكثير يحرص حيث عام،

 .مصر تاريخ في المصيرية الحرب تلك ألجواء الزائر تنقل التي واألفالم واللوحات

 وقد .مربع متر ألف 31 مساحة على مقام وهو نصر، بمدينة سالم صالح طريق على أكتوبر حرب بانوراما مبنى يقع  

 في واالنتماء الفخر قيم وزرع الحرب، في مصر انتصار ذكرى لتخليد 1983 عام وكوريا مصر بين بالتعاون أُنشىء

 ويبلغ أسطواني، شكل ذو للبانوراما، رئيسي مبنى يوجد العرض، ساحة إلى وباإلضافة.الحرب هذه تشهد لم التي األجيال

 المصري الجيش خاضها التي الحروب أهم تمثل وصور، جدارية لوحات على ويحتوي مترا، 27 وارتفاعه متًرا 44 قطره

 والحرب القطرين، لتوحيد نارمر الملك معركة مثل المصريون، القدماء خاضها التي الحروب من بداية العصور، مر على

 .أكتوبر من السادس بحرب وانتهاءً  الهكسوس، ضد

 الحرب ، مراحل تصور األبعاد ثالثية أعمال به ُيعرض دائري، مسرح بها رئيسية عرض قاعة على المبنى يحتوي كما

 .1973 أكتوبر حرب خالل المسلحة للقوات الرئيسية األفرع عن ولوحات معلومات تعرض قاعة إلى باإلضافة

الثالثية األبعاد تعرض معالجة سحرية مسرحية لمعارك حرب أكتوبر ,أعمدة من  ففي القاعة الدائرية نجد الجدارن     

الدخان ,مدرعات تسير عبر المنحدرات الوعرة ,نيران و أسالك شائكة و شجيرات و نقاط حصينة و أزياء عسكرية مضرجة 

منصتها  ببطء بحيث تتكيف  درجة تدور  360بالدماء ,أماكن الجلوس في منتصف القاعة تتوسط اللوحة المصورة بزاوية 

عيون المشاهدين ألدراك البانوراما المجسمة للعناصر الحقيقية التي تتداخل بسالسة لترتبط مع الرسوم الجدارية الحائطيه 

 كأنها جزء واحد.

 
 ( إحدي تفصيليات القاعة الدائرية التى أكتست بمشاهد المعارك الحربية ببانوراما حرب أكتوبر 11)شكل 

 

( إحدي تفصيليات القاعة الدائرية التي أكتست بمشاهد معركة السادس من أكتوبر ففي مقدمة  11ا نرى في )شكل كم   

العناصر المصورة على الجدار امتزجت الرسوم مع عناصر طبيعية حقيقية وضعت في مقدمة العمل لدرجة أنه يصير من 

الدقة و الحرص على إحداث إيقاع سحري للعرض, بغرض  الصعب التفرقة ما بين ما هو حقيقي و ما هو مرسوم  من فرط

خلق واقع إيهامي يتعايش فيه الزائرين كما لو كانوا جزء من المشهد ألحداث تأثير انفعالي يقرب المشاهد من أدراك حجم 
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صناديق البارود األهوال و البطوالت التي تكبدها المحاربين المصريين لتحقيق النصر ,فكتل الرمال و العناصر المبعثرة من 

و األطارات و المدرعة الحربية جميعها عناصر حقيقية تنسحب تدريجيا بسالسة  لتلتحم مع الجدار المصور لخلفية المعركة 

  في إمتزاج مبتكر من حيث الواقعية و االندماج. 

 
 (جدارية منفذة بالفسيفساء تسجل مشهد التخطيط للمعركه الحربيه ببانوراما حرب أكتوبر12)شكل

 

جدارية منفذة بالفسيفساء تسجل مشهد التخطيط للمعركة الحربية و عرض  كما يحتوي العرض المتحفي للبانوراما علي

 (.12الخرائط و التداول بين القادة داخل غرفة العمليات الحربية )شكل 

 تجربة الباحث          

الوفود السياحية إلى مصر  لمشاهدة ما يكتنز  يعد المتحف المصري الكبير أحد المعالم البارزة و مصدر بارز لجذب   -

بداخله من أثار تنتمي للحقب الفرعونية المختلفة التي تتابعت على مصر منذ فجر التاريخ , المتحف يعد أكبر متحف 

متخصص في عرض أثار الحضارة الفرعونية عالميا من حيث المساحة , و يستأثر وحده بعرض المجموعة الكاملة لمقبرة 

خ أمون ذائعة الصيت لتشكل وحدها درة مقتنياته , لذا نظرا لألهمية القصوى للمتحف المصري الكبير المنشىء توت عن

على مقربة من أهرامات الجيزه بأطاللة مباشرة لواجهته عليها , قام الباحث بإنتقاء إحدى واجهاته الداخلية لتنفيذ تجربته 

ثلة في توظيف التصوير الجداري ليكون مصدر للدعاية لنشاط المتحف و (, و المتم13،14البحثية المقترحة عليها )شكل 

جداريات متحف التعريف بطبيعة مقتنياته لدفع زواره لتفحصه و التردد على أجنحته و قاعاته الداخلية ,كما هو الحال في 

واجهه المتحف جدارية   و كذلك في John Singer Sargentبوسطن للفنون الجميلة في باحاته الداخلية من عمل الفنان 

 التي تم توظيفها في واجهته لتأديه ذات الغرض  .و   Albaniaبالبانيا   Tiranaالوطني بمدينه تيرانا 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaiNTw97TkAhUt4YUKHZsDDXEQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.almasryalyoum.com%2Fnews%2Fdetails%2F539427&psig=AOvVaw18BHVeGbCOXFA7HxSG5_Kb&ust=1567609843926951
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 ( تصميم الباحث المقترح لجداريه المتحف المصري الكبير .13)شكل

 
 بالباحة الداخلية للمتحف المصري الكبير ( التصميم المقترح على الواجهه الخاصه14)شكل 

 

قام البحث بأستقاء عناصره في تصميمه لجدارياته المقترحة لواجهة المتحف المصري الكبير من خالل تصوير بعض       

مية المعالم الفريدة من الحقبة الفرعونية , و أعادة صياغتها و مزجها في تركيب متداخل  لتبدو كمشهد مصور من الحياة اليو

وفقا ألصول و قواعد الفن المصري الفرعوني في التعبير عن العناصر و مدلوالتها , أختيار الباحث للحقبة الفرعونيه القديمة 

و أستعراض أهم نماذجها في جداريته المقترحة لمبنى المتحف يعود لعدة أسباب ,أهمها ربط الزائرين من الوفود األجنبية  
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ية للعرض المتحفي , و ايضا لسعي الباحث من خالل جداريته إلى بث رسائل محفزه للمترددين بالهوية و والطبيعه التاريخ

عليه من المواطنين المحليين من خالل التذكير بما وصل اليه أجدادهم من تقدم و نبوغ في مجال الفنون التشكيلية للبناء عليها 

الخاص بالجدارية يحتوي على حيز واسع من العناصر  للوصول الى ذات المكانة و أبداع فنونهم المعاصرة , التصميم

المستقاة من حقب فرعونيه مختلفة تمتد من الدولة القديمة إلى الوسطى حتى الحديثة, من خالل عرض العناصر الفنيه 

لكبير التي المتداخلة  بشكل متتابع في مقدمة العمل , بينما خلفية التصميم قام الباحث فيها بتصوير واجهة المتحف المصري ا

تتميز بالحداثة و المعاصره , لتحقيق التناسق و األمتزاج بين الخطوط التصميمية و األنشائية لجدران المتحف الخارجية و 

الداخلية المسيطر عليها الشكل الهرمي مع الوحدات و العناصر التشكيلية للتصميم الفني للجدارية المقترح تنفيذها عليه , كما 

لألمتداد العرضي لواجهة المتحف في خلفية التصميم  رسالة موجزة بإحتواء جنباته على تلك العناصر  يمثل هذا التوظيف

 المتنوعه من الفنون  الفرعونيه المتتابعة و الموزعة في واجهة الجداريه .  

 

 النتائج  -

كوسيلة لعرض التاريخ القومي او إستحضار مشاهد  التصوير الجداري يلعب دورا بارزا عند توظيفه في القاعات المتحفية -

قديمه من فترات و عهود منصرمه فتخلق بعدا ايهاميا يكسر الحاجز الزمني و يستحضر أمام أعين زوار و رواد المتاحف 

و الماضي البعيد بما يشتمل عليه من أحداث او نماذج تاريخية علي هيئة صور حية على الجدران فتسهم في زياده الوعي 

 الثقافة العلمية و التاريخية بأسلوب شيق .

تتنوع تقنيات التصوير الجداري المستخدمة في المتاحف وفقا للغرض التي أنجزت من أجله فمتاحف الطفل التي تعرض  -

ثية مشاهد من التاريخ الطبيعي و صور الحيوانات المنقرضه تميل في أغلبها إلى أستخدام األيهام البصري و التقنيات الثال

األبعاد ليتعايش المشاهد لها كأنه جزء من الحدث المصور, لذا قد يلجأ المصور الجداري إلى ربط رسوم األرضيات مع 

الحوائط و األركان الجانبية بمهاره فائقة ليخلق بيئة تخيلية يسبح ويهيم فيها عقل المتأمل لها و يخرج الطفل و قد التصقت 

 عمق في البحث و المعرفة نتيجة للمتعة البصرية التي عايشها بالداخل .بذهنه صور و مشاهد تحفزه علي الت

 

 التوصيات-

ضرورة االستفادة بالتجارب العالمية في توظيف التصوير الجداري بالمتاحف في مصر ,حيث انها تحتاج إالى التوسع في  -

نظرا للدور الذي تلعبه في جذب الزوار لمشاهدة العرض المتحفي و قد أكتسى بمهارة الفنان التشكيلي التقنية و  أستخداماتها

صياغته للمشاهد و الصور بدرجات لونية و حلول تصميمية مبتكرة فتمتزج المعلومة و الحدث الذي يتلقاها الزائر بالفن, 

الفوتوغرافية او غيرها من النماذج التي تصبغ العرض المتحفي  مما يزيد من شغف المشاهدين علي العكس من الصور

بطبيعة تلقينية تخلو في كثير من األحيان من المتعة البصرية ,كما هو الحال في بانوراما حرب أكتوبر و التي لجأت إلى 

عوضا عن األستعانة  التصوير الجداري لعرض مشاهد المعركة الحربية على جدران قاعاتها الداخلية الرئيسية المستديرة

 بالصور الفوتوغرافية لتحقيق المتعة البصرية للمشاهدين و خلق عالم سحري يحفز العقل و الوجدان و يلتصق بالمخيلة .

الواجهات الخارجيه للمؤسسات المتحفيه يمتاز توظيفها للتصوير الجداري عليها بخاماته و تقنياته المتنوعه بأهميه كبري  -

فنون المتحف و الدعايه له , و كثيرا ما تصبح عالمه مميزه للمنشأه يميزها و يسوق لها داخليا و خارجيا لدوره بالتعريف ب

لتحقيق الجذب السياحي , لذا فاألهتمام بها و تكليف كبار الفنانين بوضع تصميماتها و األشراف عليها للخروج بها بأبهي 

من خالل الصور المنتشره المتداوله للفنون الجداريه علي  صوره يعزز فرص انتشارها ,فيتعرف السائح علي المتحف

 واجهاته فيتحفز لزيارته لرؤيه ما تحتويه جنبات قاعاته الداخليه. 
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