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 الثقافة البصرٌة، ودورها فً تأكٌد هوٌة مصمم النحت المعماري

Visual culture, and its role in asserting the identity of the architectural 

sculptor 

 م.م/ مروة محمد محمد متولً

 جامعة حلوان –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  - مدرس مساعد بقسم النحت والتشكٌل المعماري والترمٌم

 

 ملخص البحث

التً تحوٌها، تلك الهوٌة التً تضم بٌن تمثل إبداعات النحت المعماري انعكاسا واضحا، وصرٌحا لهوٌة المجتمع، والبٌئة 

طٌاتها هوٌة المصمم فً حد ذاته، وانتماإه لبٌئته، ومجتمعه، لذا فعلى المصمم أن ٌحرص على دعم هوٌته، وتؤكٌدها، من 

 خالل تنمٌة، وتطوٌر ثقافته البصرٌة الخاصة.

تلعب منظومة الثقافة البصرٌة دورا هاما فً تؤكٌد هوٌة المصمم من خالل محاورها الثالثة، أال وهً: اإلدراك البصري، 

الثقافة، واالنفعال، فكل محور من هذه المحاور ٌمثل خطوة فً اتجاه تنمٌة الثقافة البصرٌة الخاصة بالمصمم، وتطوٌرها، 

ري دوره بجعل المصمم أكثر قدرة على قراءة الجمل البصرٌة التً تمده بها البٌئة ففً الوقت الذي ٌلعب فٌه اإلدراك البص

المحٌطة، وبالتالً ٌصبح أكثر إبداعا، وقدرة على حل المشكالت التصمٌمٌة، فإن الثقافة تلعب أٌضا دورا هاما فً إدراك 

االنفعال الذي ٌعكس بدوره استجابة  المصمم للمرئٌات بشكل عام، والتعرف على مالمح هوٌة بٌئته بشكل خاص، وأخٌرا

ٌفسر بشكل أو بآخر استجابة المصمم  ،لذا فإن تضافر هذه المحاور الثالثة مع بعضهاالمصمم للمثٌرات البصرٌة، 

 لمثٌرات بصرٌة بعٌنها، دون غٌرها، كما أنه ٌحدد كٌفٌة استقبال المصمم للمرئٌات، تحلٌلها، ثم التعبٌر عنها.

لقول أن إبداع المصمم لتشكٌالت نحتٌة معمارٌة ممٌزة، ٌعكس إدراكه للمالمح الممٌزة لهوٌة مجتمعه، فً النهاٌة ٌمكن ا

وبٌئته، وقدرته على التعبٌر عنها من خالل أعماله، تلك األعمال التً ٌستطٌع من خاللها أصحاب هذه الهوٌة التعرف 

 ممٌزه.ن تلخٌصه بتمتع المصمم بثقافه بصرٌة كعلٌها، كما ٌستطٌع أصحاب الهوٌات األخرى إدراكها، وهو ما ٌم

Abstract 

The creations of the architectural sculpture, represent a clear, and explicit reflection of the 

identity of the society, and the environment that contains it. This identity, which includes the 

designer's identity  itself, and his belonging to his environment and society. Therefore, the 

designer must be keen to support his identity and emphasize it through the  development of 

his visual culture. 

The visual culture system plays an important role in asserting the identity of the designer 

through its three axes: visual perception, culture, and emotion. Each axis represents a step 

towards the development of the designer's visual culture. At the same time that the visual 

perception plays its role  By making the designer more capable of reading the visual sentences 

provided by the surrounding environment, and thus becoming more creative and capable of 

solving the design problems, culture also plays an important role helping the designer 

perceive the visual shapes in general, and identify the features of his environment in 

particular. And finally the emotion that reflects the designer's response to visual stimuli, so 

the combination of these three axes with each other explains- in one way or another -the 

response of the designer to specific visual stimuli, but also determines how the designer 

receive the visuals, analyze, and express them. 
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In the end, it is possible to say that the designer's distinctive architectural sculptures creations, 

reflect his awareness of the distinctive features of his community, his environment, and his 

ability to express them through his works, these works that can be realized by the identity 

owners, or identified by others, which Can be summarized that the designer has his own 

visual culture. 

 

 مقدمة:

ٌعد تؤمل المبانً المعمارٌة الحدٌثة فً القاهرة، هو نقطة البداٌة التً ٌنطلق منها إدراكنا لغٌاب الهوٌة المصرٌة عن 

حٌث تعكس هذه المبانً قٌم، ومالمح هوٌات أخرى، ال تمت لنا بصلة، ولعل غٌاب الهوٌة ي، رتشكٌالت النحت المعما

المبانً، هو السبب الرئٌسً لكونها غٌر مندمجة مع البٌئة المحٌطة بها، فالتشكٌالت النحتٌة  المصرٌة عن تصمٌم هذه

المعمارٌة التً تعكس الهوٌة المصرٌة، تجعل المبانً المعمارٌة تنساب بسهولة بٌن أرجاء البٌئة المصرٌة، وتنصهر 

 معها، لتحكً ببساطة قصة هوٌة أصٌلة، ومتفرده.

عماري، هو حجر األساس فً إبداع هذه التصمٌمات األصٌلة، لذا فإن التؤكٌد على هوٌة التصمٌم ٌعتبر مصمم النحت الم

ٌجب أن ٌنبع من التؤكٌد على هوٌة المصمم نفسه، وٌتم ذلك من خالل تنمٌة المصمم لمنظومة الثقافة البصرٌة الخاصة به، 

عبر عن حساسٌة المصمم للمثٌرات البصرٌة التً وما ٌرتبط بها من عملٌات عقلٌة، واستجابات بصرٌة، وانفعالٌة، ت

 تضمها بٌئته، اهتمامه بها، وانتماإه لما تمثله. 

 مشكلة البحث:

فً تؤكٌد هوٌة مصمم النحت المعماري، وخلق تشكٌالت نحتٌة كٌف ٌمكن لتنمٌة منظومة الثقافة البصرٌة أن ٌسهم  

 معمارٌة تعكس الهوٌة المصرٌة؟

 فروض البحث:

 ٌساعد على دعم وتؤكٌد هوٌة المصمم. البصرٌة منظومة الثقافةتنمٌة  

 والتعبٌر عنها من خالل تشكٌالت النحت المعماري المبتكره، والتً تعكس مالمح هذه الهوٌة. حٌاء الهوٌة المصرٌةإ 

 أهداف البحث:

 االهتمام بتنمٌة، وتطوٌر منظومة الثقافة البصرٌة لدى مصمم النحت المعماري. 

 التؤكٌد على هوٌة المصمم. التمٌز فً التصمٌمات النحتٌة المعمارٌة، من خاللتحقٌق  

 اإلطار النظري للدراسة:

تعتبر البٌئة المحٌطة بالمصمم، والمجتمع الذي ٌنتمً له، اإلطار العام الذي ٌمثل هوٌة ثقافٌة متفرده، ٌنتمً لها هذا 

تمثل فً حد ذاتها عالما من من المفاهٌم، والرموز، التً تفعل  المصمم، وٌتفاعل مع مفرداتها البصرٌة األصٌلة، والتً

إدراكه، فٌستخدمها كل من عقله، ووجدانه، كمقومات أساسٌة ٌستطٌع من خاللها إبداع تصمٌمات نحتٌة معمارٌة، تمثل فً 

 حد ذاتها امتداد للبٌئة المحٌطة، بهوٌتها الخاصة القائمة.

مثال على تمسك الفنان بمفردات بٌئته، التً تشكل بدورها هوٌتها المستقلة،  إن الحضارة المصرٌة القدٌمة هً خٌر

، فحظٌت ساسٌة له فً اإللهامواألصٌلة، حٌث اعتبر الفنان المصري القدٌم بٌئته، ومعتقداته، هً المراجع األولى، واأل

هوٌته من خالل تصمٌم حلول معمارٌة بالجانب األكبر من اهتمامه، واستمر فً تؤملها، لٌستطٌع فً النهاٌة التعبٌر عن 

 (1شكل)تشكٌلٌة متكاملة مع بٌئته المحٌطه، وذلك بدأ من شكلها العام، وحتً أدق تفاصٌلها.
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 (10، صفحة 1991)كمال،  ( : ٌمثل الطنف الذي استلهمه الفنان المصري القدٌم من سعف النخل الذي كا ٌترك أعلى الجدران1شكل)

ٌعتبر مٌل الفنان المصري القدٌم الفطري لبٌئته المحبوبة، والعملٌات العقلٌة، واالستجابات االنفعالٌة المرتبطة به، هً و

حجر األساس فً بناء منظومة الثقافة البصرٌة الخاصة به، فعلى الرغم من عدم معرفة الفنان المصري القدٌم فً ذلك 

افة البصرٌة، إال أنه كان ٌتمتع بحالة من الوعً البصري، العقلً، والحسً، تلك الحال التً حولت الوقت لمفهوم الثق

لها القدرة على على مخاطبة  رد عناصر مرئٌة، إلى مثٌراتالعناصر المرئٌة الموجوده فً البٌئة المحٌطة به، من مج

مختلفة، ثم إبداع تشكٌالت نحتٌة معمارٌة جدٌدة، تعكس عقله، ووجدانه، لتستحثه على أجراء عملٌات التحلٌل، والمعالجة ال

 انتماإه، واعتزازه بهوٌة مجتمعه، كل هذه العملٌات كانت تتم بطرٌقة فطرٌة، دون وعً منه لمدى تعقٌد هذه العملٌات.

لمتلقً العادي، فهً كما أن إبداع الفنان المصري القدٌم لهذه التشكٌالت النحتٌة المعمارٌة، جعلها فً حد ذاتها أكثر قربا ل

تضم بٌن طٌاتها مالمح الهوٌة المصرٌة، ومقوماتها، وهو ما ٌتعامل معه الفالح المصري البسٌط كل ٌوم فً حٌاته، إال أن 

تلك اللمسة الفنٌة التً أضافها الفنان، جعلتها أكثر إثارة، بحٌث أصبحت لها القدرة على مخاطبة وعً المتلقً البسٌط، 

 .بسهولة وإدراكه

إذا فإن الثقافة البصرٌة هً مفهوم وجد لدى الفنان منذ القدم، دون وعً منه بذلك، إال أن هذا المفهوم أصبح أكثر 

وضوحا، وانتشارا فً العصر الحدٌث، نتٌجة التطور فً العلوم المختلفة، كما أنه أصبح أكثر تعقٌدا الرتباطه بالعدٌد من 

 إلى منظومة كاملة، قائمة على ثالث محاور رئٌسٌة أال وهً: ،مفهوممجرد  العملٌات العقلٌة، والوجدانٌه، لٌتحول من

 اإلدراك البصري: -1

ثمثل الرإٌة نقطة االنطالق األولى، لرحلة استكشاف، إبداع، وابتكار، حٌث تمثل الشرارة األولى التً ٌبدأ معها بناء مكتبة 

بصرٌة متكاملة  لدى المصمم من عناصر بٌئته، تضم مخزون كبٌر من المرئٌات المختلفة، كما أنها تمثل الحجر األول فً 

 لمصمم. بناء منظومة الثقافة البصرٌة لدى ا

، تلك المفردات فالبٌئة المحٌطة باإلنسان هً موسوعة بصرٌة شاملة، تضم بٌن طٌاتها عدد النهائً من المفردات البصرٌة

والتشبع بمقومات هذه  التً ٌستطٌع المصمم من خالل قراءتها تنمٌة عقله، تطوٌره،و، التً تحمل مالمح الهوٌة األصٌلة

أكثر استجابة للمثٌرات البصرٌة، فكلما تعرض المصمم إلى خبرات  ها أكبر، كما ٌصبحالهوٌة، لٌصبح شعوره باالنتماء ل

بصرٌة متنوعة، متعددة، كلما  زاد إنتباهه إلى عناصر بٌئته المحٌطة، وأصبح أكثر تجاوبا معها كمثٌرات بصرٌة، 

 (115، صفحة 2112)العتوم،  جدانٌه.، وأكثر تمسكا بها من الناحٌة الوأكثر إدراكا من الناحٌة البصرٌة وبالتالً أصبح

إن قدرة اإلنسان على اإلدراك البصري فً حد ذاتها تنقسم إلى جزئٌن، جزء ولد معه، واآلخر ٌعتمد على ما ٌتعرض له 

أنه مع مرور الوقت، والتعرض من خبرات، فكال من العقل، والجهاز الحسً لدي الطفل ٌكونان غٌر مكتمالن النمو، إال 
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، Travisو  Wade) إلى الخبرات البصرٌة المختلفة، ٌمكن أن ٌصل إلى مرحلة من النضوج، تسمى النضوج اإلدراكً

الخاصة به، دون ذلك النضوج الذي ٌإهله للتفرد، واالبداع ، مما ٌجعله ٌكون الثقافة البصرٌة  ، (183، صفحة 2113

 بذل مجهود، ألنها أصبحت جزء ال ٌتجزأ منه شخصٌا.

 التفكٌر البصري:

تساعد عملٌة الرإٌة لدرجة كبٌرة على تنمٌة قدرة المصمم على التخٌل، والتصور الذهنً، والتً ٌستطٌع المصمم من 

 واالبتكار المتعلقة بالتصمٌم. خاللها تنمٌة قدرته على التفكٌر البصري، حٌث ٌسهم بدوره فً عملٌات اإلبداع،

ٌعتبر التخٌل هو المحرك األساسً لتنمٌة التفكٌر البصري، فهو فً حد ذاته عملٌه عقلٌة علٌا، ونشاط فكري هام، ٌتعلق 

لدرجة كبٌرة بإدراك المصمم للمرئٌات، فالتخٌل ٌمثل صور انعكاسٌة تتكون لدى المصمم، تشكل الخبرات التً ٌكتسبها 

 للعناصر المرئٌة، والتً ترتبط ارتباطا وثٌقا بما ٌتمتع به المصمم من معارف، وخبرات.عند إدراكه 

إن تمرٌن المصمم على الرإٌة، ٌعمل على إثراء التفكٌر البصري لدٌه، وتنظٌم العملٌات العقلٌة المتعلقة به، وبالتالً 

، (581، صفحة 2112)الكنانً و دٌوان،  جدٌدالربط بٌن الخبرات السابقة التً ٌمتلكها المصمم، ومتطلبات الموقف ال

بحٌث ٌتم تنظٌم خبراته على هٌئه صور، وأشكال جدٌده لم تكن موجوده لدٌه سابقا، وهو ما ٌسمى ب"اإلدراك البصري"، 

، فتفكٌر المصمم البصري ٌعتمد بشكل حٌث ٌستعٌن به المصمم فٌما بعد عند الحاجه، تبعا لمتطلبات العملٌة التصمٌمٌة

أساسً على ما تمده به حاسة البصر لدٌه، لٌنتقل بدوره إلى إما الذاكرة قصٌرة األمد، أو الذاكرة طوٌلة األمد، فتتجمع هذه 

 (674، صفحة 2115)خلف و ماجد،  (.2المعارف المرئٌة معا، لتصوغ اإلدراك البصري لدى المصمم، شكل)

 
 ( تولد اإلدراك البصري لدى المصمم2شكل )

إن التفكٌر البصري ٌشكل منظومة تعكس قدرة المصمم على قراءة العناصر المرئٌة، وترجمتها، كما أنه ٌتضمن مهارات 

 التفكٌر اإلبداعً، ألن اللغة البصرٌة فً حد ذاتها تساهم فً تطوٌر اإلدراك البصري لدى المصمم.

 اإلدراك البصري ومصمم النحت المعماري:

ٌعتبر اإلدراك البصري هو حجر األساس األول فً بناء منظومة متكاملة، ومحكمة من الثقافة البصرٌة الخاصة بمصمم 

النحت المعماري، فتنمٌة كال من التفكٌر البصري، واإلدراك البصري لدى المصمم ٌجعله قادرا على قراءة الجمل 

كما أنه ٌساعده على التفكٌراإلبداعً، وحل المشكالت  وإدراك مالمح هوٌتها، تمده بها بٌئته المحٌطة،البصرٌة التً 

التصمٌمٌة فً نطاق بصري، وبالتالً االرتقاء إلى مستوٌات أعلى من التفكٌر البصري اإلبداعً، والذي ٌعتبر فً حد 

مات نحتٌة معمارٌة تعكس ما لدٌه من لمحات ثقافٌة، ذاته صقل لقدرات المصمم التصمٌمٌة، والتً تإهله إلبداع تصمٌ

وفكرٌة، لما تضمه من رموز بصرٌة تنتمً لبٌئة االستلهام، مما ٌجعل المتلقً العادي قادرا على قراءتها، وربطها 
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 بحضارته، وبٌئته، بشكل مباشر، كما أنها تجعل المتلقً أكثر راحة، وألفة مع تلك العناصر لكونها مرتبطة ارتباطا

 مباشرا، وصرٌحا بمثٌرات بصرٌة تضمها بٌئتهم، وحضارتهم.

إذا فإن ما ٌنتجه مصمم النحت المعماري متؤثرا بالمثٌرات البصرٌة التً تضمها بٌئته المحٌطة، وحضارته التً ٌنتمً لها، 

تنمٌة إدراكه البصري، هً فً حد ذاته مثٌرات بصرٌة جدٌدة بالنسبة للمتلقً العادي، والذي ٌستطٌع بدوره من خاللها 

 وٌصل إلى تكوٌن الثقافة البصرٌة الخاصة به، لٌصل فً النهاٌة إلى الوعً الثقافً المطلوب.

 ة:قافالث -2

تلعب الثقافة دورا هاما فً إدراك الفنان للمرئٌات بشكل عام، فبما أن كلمة ثقافة تجمع فً مفهومها العدٌد من المعارف، 

، أو المتعلقة بعقٌدته، خبراته السابقة، (14، صفحة 2111)عطٌة،  ارة الفنانتلك المعارف المتعلقة بتراث، وحض سواء

قراءاته المتعدده، معارفه المتعلقة بالفنون، أسلوب حٌاته، وغٌرها من المعارف التً ٌكتسبها الفنان، والتً ٌعمل أٌضا 

، لتتضافر مع ما ٌراه فً بٌئته المحٌطة، وتصبح جزءا من عملٌة (34، صفحة 2115)شاكر، ، وإثرائها تنمٌتهاعلى 

 اإلدراك الكلً للمرئٌات، تلك العملٌة المعقدة التً ٌكون نتاجها النهائً ما لدى الفنان من ثقافة بصرٌة.

عرٌفات المتعلقة بالثقافة تشٌر إلى كون المعارف المرتبطة بهذا المفهوم متقاربة بٌن األفراد على الرغم من أن بعض الت

الذٌن ٌنتمون إلى نفس الجماعة، إال أن هناك العدٌد من الخصائص الفردٌة التً تمٌز فرد عن آخر، وبالتالً تمٌز فنان 

، خاصة فً ظل العولمة التً جعلت من العالم كله جماعة واحدة؛  (15صفحة  ،Juang ،2112و  David) عن آخر

 هذه الخصائص الفردٌة هً ما ٌجعل إدراك كل مصمم للمرئٌات ٌختلف عن المصمم اآلخر.

تلعب ثقافة المصمم دورا هاما فً تحدٌد الطرٌقة التً ٌستجٌب بها للمثٌرات البصرٌة المحٌطة به، وكٌفٌة قراءتها، 

 حصٌلةحاجة، وبالتالً كلما كبرت الوترجمتها إلى رموز بصرٌة خاصة به، لٌحتفظ بها فً عقله كمرجع ٌستعٌن به عند ال

 البصرٌة الخاصة بالمصمم، كلما أكثر قدرة على االستجابة للمثٌرات البصرٌة.

ث أن عملٌة إدراك المرئٌات تتم كما أن عملٌة اإلدراك الكلً للمرئٌات ترتبط بشكل كبٌر بما لدى المصمم من معارف،حٌ

على مرحلتٌن، المرحلة االولى هً المرحلة السطحٌة، والتً ٌقوم المصمم من خاللها بتحدٌد ماهٌة المرئٌات ، سواء 

كانت عنصر مادي فً البٌئة المحٌطه، أو رإٌة مرئٌة فً خٌاله، أما المرحلة الثانٌة فهً إدراك ما تعبر عنه هذه المرئٌات 

 Kaplan)،وهذه المرحلة مرتبطة بشكل أساسً بما لدى المصمم من معارف، وثقافة "aboutness"سمى ب وهً ما ت

فهذه  ، لذا فإننا ال نستطٌع أبدا الفصل بٌن رإٌة المرئٌات، والمعارف المرتبطة بها،(63، صفحة Mifflin ،2117و 

، ثم (25، صفحة Debes ،1969)المرئٌات بشكل ٌسهل على المصمم إدراكه  مرئً هذهالمعارف تساهم فً بلورة 

 اري، أو التوصٌف الخاص به.مالتعبٌر عنه إما بصرٌا أو نصٌا، من خالل التصمٌم النحتً المع

للمصمم معرفة طرق مختلفة من التفكٌر، حٌث ٌنفرد كل كما أن دراسة الموروث الثقافً الخاص بالشعوب المختلفة، ٌتٌح 

شعب بطرق مختلفة ٌستخدمها لحل المشكالت التً تطرحها البٌئة المحٌطة به، هذه الطرق المختلفة لحل المشكالت قد 

ٌة تكون خٌر معٌن للمصمم، حٌث ٌستطٌع من خاللها حل المشكالت التصمٌمٌة التً نقابله، وكذلك ترجمة العناصر المرئ

  (18، صفحة 2111)عطٌة،  المختلفة، والتً قد ٌصعب ادراكها، لكونها غٌر مؤلوفة لدي المصمم.

إهتماما أكبر،كما أنها تستطٌع إرشاده  هاٌستطٌع المصمم أن ٌولٌأن الثقافة التً ٌحتاجها المصمم لها خصائص معٌنة 

 للطرٌقة التً ٌمكنه من خاللها االستفاده من هذه المعارف، وتتمثل هذه الخصائص فٌما ٌلً:
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 مكتسبه:

الصفات التً ٌكتسبها بشكل تلقائً عند والدته، إال  الرغم من أن اإلنسان ٌتمتع ببعض تتمٌز الثقافة بكونها مكتسبه، فعلى

واألكبر من ثقافته ٌكتسبه من خالل حٌاته، وتفاعالته مع المجتمع المحٌط، وهذه الثقافة ٌتم إكتسابها إما  الجزء األساسً،

بطرٌقة غٌر مباشرة من خالل االحتكاك، والتفاعل مع األفراد الذٌن ٌعٌش معهم، أو بطرٌقة غٌر مباشرة، من خالل 

؛ وعند اكتساب المصمم لهذه المعارف ٌضٌف (Koester & Lusting, 1999, p. 28) التعلم، القراءة، والدراسة

علٌها جزء خاص به، لتصبح أكثر خصوصٌة، وتفردا إرتباطا بشخصٌة المصمم نفسه، تلك الشخصٌة التً تحوي 

، Oatey) مهاراته الفردٌة الخاصةالصفات الخاصة به، والتً تكونت معه عند مٌالده، أو قام بتطوٌرها من خالل تطوٌر 

 (.3، شكل)(3، صفحة 2118

 
 : التدرج الهرمً لمستوٌات الثقافة لدي الفرد(3) شكل

 

 تراكمٌة ومتطوره:

)عامر، دي إلى ظهور أنساق ثقافٌة جدٌدة تتمٌز الثقافة بكونها تراكمٌة، حٌث ٌبدأ فٌها الفرد من حٌث انتهى االخر، مما ٌإ

، ومع وجود التقدم التكنولوجً، والتقنً فً العصر الحدٌث، والتطور فً وسائل االتصال المختلفة، وشبكات (2111

ما توصل إلٌه العلم من اإلنترنت، أصبح المصمم قادرا على تنمٌة مهاراته الخاصة  بتطوٌر ما لدٌه من ثقافة، ودعمها ب

تطورات، واختراعات، وهو ما ٌسمى ب "العولمة الثقافٌة"؛ ,لكن المصمم ٌجب أن ٌكون حرٌصا كل الحرص حتً ال 

تطغى ثقافات المجتمعات األخرى على ثقافة مجتمعه، وبٌئته، حٌث أن نتاج المصمم، وإبداعاته التصمٌمٌة، ٌجب أن تكون 

)محمد، اإلفاده مما ٌكتسبه من المعارف فً تطوٌر هذه االبداعات، واالبتكارات التصمٌمٌة.  انعكاسا لبٌئته، وثقافته، مع

 (98، صفحة 2111

 قابلة لالنتقال:

 من عصر إلى عصر: 

ٌستطٌع المصمم التعرف على الثقافات الخاصة بالحضارات السابقة من خالل دراسة ما تركته هذه الحضارات من 

موروثات، سواء كانت فنٌه، معمارٌة، أو نصٌه، حٌث تعتبر الفنون والعمارة هً المصدر األول للتعرف على الثقافات 

لتً تركتها هذه الحضارات منبعا موثوقا فٌه للموروثات الخاصة بالحضارات السابقة، كما تعتبر النصوص الكتابٌة ا

الثقافٌة الخاصة بالحضارات المختلفة، وبالتالً تصبح هذه المصادر هً وسائل انتقال الثقافة من عصر إلى عصر؛ كما 

، صفحة 2111)وهولبورن، أن االحتكاك باألشخاص األكبر سنا، ٌعد أٌضا أحد وسائل إنتقال الثقافة من جٌل إلى جٌل. 

39) 
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 من مجتمع إلى مجتمع: 

ٌتمٌز كل مجتمع بهوٌة ثقافٌة ممٌزه خاصة به، تختلف فً تكوٌنها، ومضمونها عن الهوٌات الثقافٌة الخاصة بالمجتمعات 

األخرى، ومن هنا ٌستطٌع المصمم االستعانة بهذه الهوٌات الثقافٌة المختلفة، والدمج بٌنها، حتى ٌستطٌع أن ٌكون هوٌته 

انتشار مفهوم "العولمة الثقافٌة"، ذلك المفهوم الذي ٌحمل بٌن طٌاته األبعاد المختلفة الثقافٌة المتفرده، والجدٌده، خاصة مع 

لحوار الثقافات بٌن الشعوب، والمجتمعات وبعضها، وكٌفٌة إحداث التوازن بٌن ثقافة المصمم الخاصة، ثقافة المجنمع الذي 

ؤكٌد مفهوم العولمة الثقافٌة على حرٌة المصمم فً ٌعٌش فٌه، وما ٌتلقاه من ثقافات المجتمعات األخرى، باإلضافة إلى ت

التعرف على الثقافات المختلفة، والتً ٌراها مناسبة إلبراز أفكارة المبدعة، وتصمٌماته الخالقة، والتً تتناسب وطبٌعة 

 (96، صفحة 2111)محمد، التصمٌم المراد إبداعه. 

 حت المعماري:الثقافة ومصمم الن

مما سبق ٌمكن القول أن تفرد الثقافة التً ٌتمتع بها المصمم ترجع بشكل أساسً إلى تفرد شخصٌته التً ٌتمتع بها، والذي 

ٌإدي بدوره إلى تفرد الطرٌقة التً ٌقوم بها عقله بتحلٌل، ومعالجة ما ٌتلقاه من معارف، سواء كانت معارف بصرٌه، أو 

تفرد الشخصٌة التً ٌتمتع بها المصمم إلى جٌناته الوراثٌه، طبٌعته الشخصٌه، المواقف التً  نصٌه؛ وٌرجع جزء كبٌر من

 ٌتعرض لها، ما ٌكتسبه منها من خبرات، وتقٌٌمه الشحصً لهذه المواقف، والذي ٌختلف عن تقٌٌم غٌره لها

(Hofstede ،1994 5، صفحة). 

فة لٌست فقط مجموعة من المعارف، والخبرات، بل هً تمتد أٌضا لتشمل طبٌعة المتلقً، نضوجه العقلً، إذا فإن الثقا 

وعٌه لما ٌحتاج إلٌه من المعارف، وكذلك العملٌات العقلٌة، والحسٌة التً ٌجرٌها علٌها، فتصبح الثقافة الخاصة به ذات 

مع الذي بعٌش فٌه، لذا فإن وصول المصمم لهذه المرحلة المتطوره أبعاد فرٌده، إال أنها تنتمً بشكل أو بآخر لثقافة المجت

فً استٌعابه، وتلقٌه للمعارف، والمهارات، المرتبطه بالثقافات بشكل عام، وبثقافة مجتمعه بشكل خاص، ٌجعله أكثر قدرة 

 ٌة أصٌله.على تكوٌن ثقافته البصرٌه الخاصة، واالستفادة منها فً إبداع، وابتكار تصمٌمات نحتٌه معمار

 ــال:فعاالنـ -3

ٌعتبر االنفعال أحد الركائز األساسٌة الداعمة إلبداعات المصمم، فهً فً حد ذاتها جزء هام من شخصٌة المصمم، كما 

النمو أنها أحد المحددات األساسٌة التً تقوم علٌها منظومة الثقافة البصرٌة، كما تعتبر االنفعاالت جزء هام من عملٌة 

الشاملة، والمتكاملة لفكر المصمم، حٌث أنها تعمل على بناء شخصٌته المتفردة، تنمٌة ذكاإه العقلً، والفكري، وتهذٌب 

 عواطفه، وسلوكه.

إن االنفعال هو حالة شعورٌة مركبة، تحدث نتٌجة تعرض المصمم للمثٌرات البصرٌة المختلفة، التً ٌراها فً بٌئته 

حالة على تصرفات المصمم، استجاباته الحسٌة، والشعورٌة، وابداعاته التصمٌمٌة؛ إذا فإن المثٌر ال المحٌطه، وتإثر هذه

البصري هو الدافع المثٌر، والذي تقترن به الشحنات االنفعالٌة التً تتولد لدى المصمم، والتً تعمل على تشغٌل عقله، 

 .(417، صفحة Travis ،2113و  Wade) وتنشٌط تفكٌره، فهً تجمع بٌن الشعور، واألفكار المصاحبة له

ترتبط انفعاالت المصمم بشكل أو بآخر بالظروف البٌولوجٌة المحٌطة به، بٌئته المحٌطة، وثقافة مجتمعه، فعلى الرغم من 

إالى النضوج أن المصمم ٌولد ولدٌه نسبة أولٌة من االنفعاالت، إال أنها تتطور من خالل بٌئته، ومجتمعه، حتً ٌصل 

، Brannonو  A.lefton) ا على الكٌفٌة التً تنضج بها إنفعاالت المصمممجتمع تإثر بطرٌقة مال االنفعالً، فثقافة 

 .(388، صفحة 2112
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 الجمال تعتبر انفعاالت المصمم جزء من تقدٌره للعناصر البصرٌة الموجوده فً بٌئته، فهذه البٌئة تساهم فً تحدٌد مقومات

، وبالتالً ٌتؤثر بها المصمم، حٌث أنها جزء من الهوٌة (strongman, 2003, p. 251) لدى المجتمع الذي ٌعٌش فٌها

 ، إذا فإن هذه االنفعاالت هً جزء من ثقافة المجتمع، وبالتالً جزء من ثقافة المصمم.التً ٌنتمً لها

 المعماري: االنفعال ومصمم النحت

تمثل انفعاالت المصمم جزأ ال ٌتجزأ من ثقافته، وثقافة مجتمعه، كما أنها فً حد ذاتها انعكاس لهوٌة المصمم، وانتمائه 

لبٌئته، فوصول المصمم إلى مرحلة النضوج االنفعالً، ٌجعله أكثر حساسٌة فً استجابته للمثٌرات البصرٌة المختلفة، 

مالمح الهوٌة األصٌلة لبٌئته، فٌصبح أكثر مٌال للتعبٌر عنها فً تصمٌماته للتشكٌالت خاصة تلك المثٌرات التً تعكس 

 النحتٌة المعمارٌة.

 الخالصة:

تلعب منظومة الثقافة البصرٌة دورا هاما فً تؤكٌد هوٌة المصمم، ووذلك من خالل محاورها الثالثة، ففً الوقت الذي  

تنمٌة قدرته على قراءة الجمل البصرٌة الموجودة فً البٌئة المحٌطة، ٌعمل فٌه تنمٌة اإلدراك البصري للمصمم علً 

وإدراك مالمح هوٌتها، تقوم الثقافة بدورها فً إمداده بالمعارف، والقٌم التً تعكس هوٌة مجتمعه، وبٌئته، ثم ٌؤتً دور 

لتلك المثٌرات البصرٌة التً المحور الثالث فً جعل المصمم قدرا على تهذٌب انفعاالته، وتطوٌرها لٌصبح أكثر حساسٌة 

تعكس هوٌة بٌئته، إذا فإن هذه المحاور الثالثة تتضافر معا فً شكل مجموعة من المعارف، والمهارات التً تعمل على 

صقل القدرات التصمٌمٌة للمصمم، باإلضافة إلى تنمٌة قدرته على إدراك مالمح هوٌه بٌئته، فتصبح لدٌه القدرة على 

ة معمارٌة، تحمل مالمح، ومقومات بٌئته، تلك المالمح التً تتٌح الصحاب هذه الهوٌة التعرف تصمٌم تشكٌالت نحتٌ

 ت األخري لهم القدرة على إدراكها.علٌها، وتجعل أصحاب الهوٌا

 

 النتائج:

 وذلك من تحلٌلها، والتعبٌر عنها، ستقبال المعارف المرئٌة، ااالهتمام بتنمٌة الطرٌقة التً ٌقوم من خاللها المصمم ب

 خالل تنمٌة منظومة الثقافة البصرٌة.

 .قدرة المصمم على تكوٌن هوٌته الشخصٌة الخاصة، من خالل االهتمام بثقافته البصرٌة 

 .الحرص على تنمٌة انفعاالت المصمم، بهدف تنمٌة استجاباته للمثٌرات البصرٌة المختلفة 

  بٌئته، من خالل تنمٌة اإلدراك البصري لدٌه.ضرورة االهتمام بصقل قدرة المصمم على إدراك  مالمح هوٌة 

 .تعرٌف مصمم النحت المعماري بمنظومة الثقافة البصرٌة، أهمٌتها، محاورها، وكٌفٌة تنمٌتها 

 

 التوصٌات:

 .االهتمام بتطور مفهوم الثقافة البصرٌة، والعملٌات العقلٌة، والوجدانٌه المرتبطة به عبر التارٌخ 

  المصمم من خالل دراسة التخٌل.تنمٌة التفكٌر البصري لدى 

 .النضوج االنفعالً لدى المصمم، وعالقته بعملٌة التصمٌم 
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 .(. الفن وتطور الثقافة اإلنسانٌه. دار مٌرٌت2115عبد الحمٌد شاكر. )•

 .رٌة والتطبٌق. دار المسٌره(. علم النفس المعرفً النظ2112عدنان ٌوسف العتوم. )•

(. فاعلٌة استخدام التفكٌر البصري فً التفكٌر البصري فً الزخرفة 2115علً حسٌن خلف، و علً مهدي ماجد. )•

 . اإلسالمٌة لتنمٌة مهارات طلبة التربٌة الفنٌة. مجلة جامعة بابل

ٌة فً تنمٌة التخٌل وبناء الصور الذهنٌة لدي (. وظٌفة التربٌة الفن2112ماجد نافع الكنانً، و نضال ناصر دٌوان. )•

 .581المتعلم وإسهامها فً تمثٌل التفكٌر البصري. االستاذ ، صفحة 

 .(. تارٌخ الفن المصري القدٌم. مكتبة مدبول1991ًمحرم كمال. )•

 .(. الفنون واإلنسان. عالم الكتب2111محسن محمد عطٌة. )•

 .جٌا الثقافة والهوٌة. دار كٌوان(. سوشٌولو2111هارلمبس وهولبورن. )•

 

 




