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  ملخصال

الوصول لمؤشرات تصميمية إلى يهدف البحث 
تفيد في توظيف جماليات الفن الجرافيتي في العمارة 

  .ةالداخلية المعاصر

اتبع البحث اسلوب المنهج الوصفي التحليلي من 
خالل وصف وتحليل تطبيقات الفن الجرافيتي العالمي 

واتبع  .فنيًا ووظيفيًا في الفراغ الداخلي المعاصر
القيام بتجربتين  المنهج التجريبي من خاللايضًا 

في قسم التصميم األولى  ةعمليتين مع طالب المرحل
- 2009البترا للعامين الدراسيين  ةالداخلي بجامع

واستخدم الطالب ثالث  2012- 2011و  2010
التجريد  ةمراحل لتطبيق التجربتين وهما مرحل

إلى  من تجربة ةوالتراكب والتبسيط وباشكالها المختلف
اخرى ثم استخدم الباحث اسلوب الوصف والتحليل 

حل إلى  للوصول ةمشاريع من كل تجرب خمسةفضل ال
األولى  ةوكانت ابرز النتائج للتجرب. ةالبحثي ةالمشلك

ن الفن الجرافيتي استخدم كمبرر جمالي اكثر من أ
فقد استخدم  ةالثاني ةاما في التجرب اكونه وظيفي

ال  أنيوصي البحث  خيرا أ و .كمبرر جمالي ووظيفي
يكون الحكم على استخدام الفن الجرافيتي حكمًا 

 ةما يقترح التوسع بعمليإنقطعيًا بعدم استخدامه و
  .االبداع واالبتكار في الفراغ الداخلي المعاصر

 الفن الجرافيتي، جماليات، :كلمات مفتاحية
 الفراغ الداخلي المعاصر

  
  

Abstract 
This paper aims to investigate the 

possibilities of proposing some indicators 
of design using the Aesthetics of graffiti 
art in the contemporary interior space. 
The paper follows the descriptive 
analytical approach through the 
description and analysis of the graffiti art 
applications both technically and 
functionally in a contemporary internal 
space. It also follows the experimental 
method by doing two practical 
experiments with the first level students 
in interior design at the University of 
Petra for the year 2009-2010 and 2011-
2012 at the Interior Design Department. 
Students used three phases of methods; 
abstraction; overlay, and simplification in 
different forms. Then, the best five 
projects from each experiment were used 
to solve the problem. as a justification, 
aesthetic and functional, through the 
cutter used in the domestic blank.   
Finally, the researcher recommends that 
the interior designer should not stand 
unequivocally against the use of graffiti 
art, rather, he/ she should advocoet 
expanding up the process of creativity 
and innovation in contemporary interior 
emptiness. 

Keywords: Aesthetic, Graffiti Art, 
Contemporary Internal Space 
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  : Research Importance  البحث ةاهمي 1-1
االبتكار واالبداع كي ال يتجمد هذا الفن ويصبح غير مالئم مع  ةمواصل ةتتطلب خطوط الماضي الثري

يخوض  أنكل عمل ابداعي تصميمي جديد البد  أنو ةالجمال هو قيم نسبي أنلعصر، وكما نعلم روح ا
ن أسان نالفن الجرافيتي استطاع اإل ومن خالل. ةجديد ةصراعًا مع ما تركه الماضي من اجل مخاض والد

  .وح العصرلما يتملك هذا الفن من قيمة نسبية مالئمة ور ةيعبر عن دواخله ومشاعره واحاسيسه الذاتي

  : Research problem البحث ةمشكل. 1-2
حساس قبل كل شيء وهناك الكثير من المشاكل والتي التعبير الفني يأتي دائمًا بدافع الحدس واإل إن

. ةالجديد ةالتكنولوجيا العالمي ةيتمسك بموروثه الحضاري مع ثور أنتواجه المصمم الداخلي الذي يحاول 
الواضح في وجود مؤشرات تصميمية لالستفادة من جماليات الفن الجرافيتي في  القصورها بـويمكننا تلخيص

  .العمارة الداخلية المعاصرة

  :Research Hypothesis البحث ةفرضي. 1-3
للفن  ةالتكوينات الجمالي: (اوًال: على تلك التساؤوالت وهي ةتساعد في االجاب طور البحث فرضية

الفراغ الداخلي المعاصر  ةوجمالي ةلها مبرر ذاتي يتبع وظيفي ةمعاصرالداخلية ال ةالجرافيتي في العمار
لدى  ةاالبتكار واالبداع التصميم ةللفن الجرافيتي دور فعال في اثراء عملي: ثانيًا). ويستخدم بشكل محدود

  .ةالجميل ةالمصمم الداخلي لكونه احد الفنون العالمي

  : Research objectiveهدف البحث. 1-4
مؤشرات تصميمية تفيد في معرفة مبررات التوجه نحو توظيف جماليات الفن الجرافيتي في لى إ الوصول

  .العمارة الداخلية المعاصره

  :Terminology  تحديد المصطلحات. 1-5

الخدش  وتعني "graffiato"نتاج الجمع بين الكلمة اإليطالية غرافيتو هو : Graffiti Art الفن الجرافيتي
"scratched" يتكون منه الكلمات أو الرسوم على الجدران التي يعبر عنها الطبقات المحرومة والفقيرة  لذيا
  . )https://nseal.wordpress.com2011(. ةبمنتهى الحري

قد  ةعشوائيهو فن عشوائي يتم عن طريق خدش سطح جدار برسومات :  Graffiti Artالفن الجرافيتي
للمنازل  ةعلى الجدران الخارجي ةكامن ةتفريغ لطاق ةومن ثم تلوينه بالبخاخ، فهو عملي ااو صور ةتكون كتاب

اماني جرار، ( .وبدون اذن مسبق، والذي يولد في بعض االحيان فنًا ابداعيًا ةوالجسور ووسائل النقل العام
2016(  

الجمال كعلم وقيمة مستقل ، )12، ص2012أحمد، (ه فنًا هو جانب يحتويه العمل ويجعل :لجمال في الفنا
  )12ص،م2007عبد الرحمن،( .له مالمحه وأصوله ومقوماته العلمية

سان عن معنى معين يحققه عبر مادة نالتي يعبر بها اإل ةهو احد الوسائل التعبيري : Art Definition الفن
. الخ....ةاالالت موسيقي أو خاماتأو  الوانو أ كلمات ا أوحروف ةللتشكيل، وقد تكون تلك الماد ةقابل

للتفاهم العالمي فهو ال يعرف حدودًا او  ةهو ادا: ةسانيإن ةويعرف الفن من ناحي ،)12، ص2012أحمد، (
  )67، ص2016اماني جرار، . (ةحواجز سياسي

 
  



  المجلة األردنیة للفنون
 

37 
 

  .... Introduction ةالمقدم. 2
 وبالد النهرين، ةسان في عهد الفراعننع ظهور اإلالتي ظهرت م ةيعتبر الفن الجرافيتي من الفنون القديم

سنة حيث كان األوائل يقومون بالرسم على حوائط الكهوف  30,000وقد بدأ هذا الفن منذ أكثر من 
وقد عاود هذا الفن الظهور مرة أخرى في إحدى مدن الحضارة اإلغريقية في ، باستخدام عظام الحيوانات

ومن ثم " الكاتاكومب" ةعلى احد جدران المقابر المسيحي ةومبي الرومانيحاليًا و ب ةالتركي" أفسس" ةمدين
حد أسان كنكان تعبيرًا لإلف ةعقود بشكله الحديث في الواليات المتحد ةاعيد توظيف الفن الجرافيتي قبل ثالث

إلى  ةالعن سلوكه الناتج من التمرد على ذاته والمجتمع فهو فن حقيقي يحمل في طياته رس ةالمبررات الذاتي
هناك فرصة  أنبمعنى  م1920 تم اطالق كلمة جرافيتي في عام) 15، ص1985االلفي، (. سانينالمجتمع اإل

 ةالجرافيتي ةالحركوبدأت  .وقتنا الحاضرإلى  يكون الجرافيتي أقدم شكل من اشكال التواصل الكتابي أنجيدة 
الناشطين السياسيين حيث لدى بير م واستخدمت شكال من أشكال التع1960  في امريكا في اواخر سنة

شوهدت حركة معاصرة للكتابة على الجدران نشأت من خالل عقول الناشطين السياسيين وأعضاء عصابات 
وكان عبارة  ،ةباقي مدن العالم الحضريإلى  انتقل بعدها.تباه للجهات اإلعالميةنللتعبير عن شعورهم ولفت اإل

ن ووابرز من تناولها الصحفي ةها بالبخاخ وبمساحات كبيرعن رسوم على الجدران يتم رسمها او رش
 للجدل وذلكة المثير ةواع الفنون المتحضرأنولقد تم االعتراف بها مؤخرا كاحد  ،نيون والتقليدوالشعبي

إلى  المتغيرات، إذ تغيرت الرؤية الفنية وانتقلت من االنفعال والتلقيإلى  لتغير مفهوم الفن وانتقاله من الثوابت
عالمنا الذي نعيش به هو عالم واسع مكون من  نأل ةببساطه تام، )75،ص1997البهنسي،( مشاركة والفعلال

خر في فهم سان آلإنخر ومن ادراكها من بلد آل ةاختلفت صور ةخليط من افكار ومخيالت وثقافات بشري
ذا إما أ .ربة شخصية مباشرةتج ةطاعرف اال بوسقيمه الفن ال ُت نوتذوقها، أل ةالجميل ةعمال الفنيوتحليل األ
، 2012أحمد، (. سان مجرد التفكير واالحساس به دون تجربته، فسوف يخفق بالحكم عليهنحاول اإل

  ،)23ص
المجتمع وخصوصًا  ةمن عام ةوالفقير ةصوات الطبقات المهمشأعن  لقد عبرت تلك الكتابات الجرافيتية

لذلك  ،بناء الشعب على الملكيات الخاصةأباقي إلى  مصواتهأيصال إالمضطهدين والمراهقين الذين يحاولون 
  .من اختراق القانون والتحدي لعامة المجتمع ابر الفن الجرافيتي نوعاعُت

هي امريكا ) الهب هوب(برز المناطق التي امتازت بمزج الفن الجرافيتي مع فن الموسيقى الشعبية أ
منها والصراعات التي تخاطب  ةية والسياسيونيويوك والتي ركزت على رسائل القصص الشعب ةالالتيني

وسع عندما افتتح الفنانان لي كوينس وفريدي أولقد عرف هذا الفن على نطاق . الناظرين لها بشكل مباشر
انتشر استخدامه وتوظيفه عبر العالم في العديد من المجاالت  ومن ثم  1979ول معرض لهما في روما عام أ

واع الفنون المواكبة أنإذ حصل بعدها على مكانته الفنية كأحد . اخلي واالثاثوالسيما العمارة والتصميم الد
  )45، ص2005عبيد، ( .للعصر وسط المجتمعات الشرقية والغربية

  :  Literature Review الدراسات السابقة. 3
ه في دراسات عن جماليات الفن الجرافيتي ودراسات عن تطبيقاتإلى  مكاننا تقسيم الدراسات السابقةإب

  .العمارة والتصميم الداخلي

هداف أوضحت  :دراسة القيم الجمالية واإلبداعية في الفن الجرافيتي ومدى تأثيره على الجمهور 1- 3 
ينظر له تاريخيًا  ما كان ةالكشف عن القيم الجمالية واالبداعية له تارك تالبحث ماهية الفن الجرافيتي، وحاول

تعزيز النداء للجمالية التي تشتد الحاجة اليها لدى إلى  ما هدف البحثك. شكال التخريبأه شكل من أنعلى 
الحالية مع دراستنا بابراز المعاني  لدراسةولقد تشابهت ا. المتلقي للحصول على مناظر حضارية جميلة
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ه اليرتبط دائما بالتخريب أن تبينحول مفهومه وقد  ةالجمالية للفن الجرافيتي وتوضيح المعاني الخاطئ
بيئة الفرد هي كل ما يؤثر في  أنبوصت الدراسة أأخيرا  و. لعصابات بل هو ثقافة وتصور لفئه من المجتمعوا

سان نحياة اإل إنو. كافة األصعدةعلى على المجتمع  اقوي االفن الجرافيتي يعتبر مؤثر إنهذا الفرد، لذا ف
حرية طي ن الجرافيتي الذي بدوره يعحد كبير مع مخرجات الفإلى  الذي يعيش في عصرنا التكنولوجي تتالءم

كما اوصت الدراسة بضروره دمج أشكال جديدة  .التعبير دون قيود أو حواجز لكل فنان عن طابعه المتميز
  ).2011بوبكر، . (وأساليب فنية في تعليم الفن والتصميم

رفة الكتابة لقد الهمت االشكال الهندسية وزخ: 1992/ بلجيكا/ دراسة الفنان الجرافيتي بارول 3-2
كفن جرافيتي في  ةوبذلك فقد تشابه مع دراستنا الحالية باستعماله للكتابة اللالتيني. الفنان ةالعربية المعقد

سوداء على سطح ابيض بنبض بالحياة  ةله في بيروت ونتج عنها زخرفة ساحر ةسرد ما حصل في اول ليل
  http://www.beirutartcenter.orgf. والحركة واالثراء الفني

شارك الفنان في تنميه الحركة الفنية الجرافيتية في اواخر : تولوز/  دراسة الفنان الجرافيتي زيفا 3-3
الثمانيات وقد تشابهت تجربته في الفن الجرافيتي مع تجربتنا وذلك من خالل مزجه تشكيالت مختلفة من 

ينيه ايضا لينتج مجموعه فنية ساحره سجلت الكتابة العربية وتجريدها لكتابة تشكيالت ربط فيها االبجديه الالت
في العديد من الدول كفرنسا وتونس ولبنان واسبانيا وقطر وسويسرا، فهو فنان متخصص في  شهرةله 

متعدده من اساليب التجريد كالتجريد  اواعأنتركيب جداريات من خطوط عربية تجريديه والسيما فيما يخص 
  http://www.jidar.ma .التشكيل الحر يالغنائي ذ

  :2003/ اسبانيا/  Ciudad de Flamenco معمارية لمركز فن رقص الفالمنكو ةدراسة تجريبي 3-4
لواجهات خارجية  اتصميمي امقترح) Herzog & de Meuron(اريين السويسريين مقدم كل من المع

 ايتي وقد اختارمن الفن الجراف ىوداخلية للمركز متكونه من مادة السمنت االبيض كعنصر معماري مستوح
من  1970للعام  ةتوقيعات كالسيكيبنماذج من الفن الجرافيتي دمجا فيها الخط العربي الديواني  ةثالث

وبمقاسات مختلفة وفي هذه  ،نيويورك في احد شوارع مدينة ةالزخارف االسالمي انيويورك وايضا استخدم
ل جميل من خالل ربط الخط العربي اعطاء طابع روح الرقص االسباني بشك حاوال ةالتجربة المقترح

ثالث طرق في عملية تكوين الخط الجرافيتي هي  اوالجرافيتي والزخرفة بروح فن الفالمنكو، ولقد استخدم
  :نفسها التي تم استخدامها في بحثنا الحالي

ء وفيها يقوم المصمم بتجريد الخط العربي من الحركات والسكون وابقا )Abstraction(التجريد : اوًال
  .الحروف كما هي بدون تنقيط

وفيها يتم تكرار والتفاف وتراكب  rotation and overlapping (superposition(الدوران والتراكب : ثانيًا
  .االجزاء مع بعض لتغيير حجم الحروف وتعقيدها

عملية  إلى لينتهيوفيها يتم تبسيط الشكل وفصل الشكل عن الخلفية  :(simplification)التبسيط : ثالثًا
تحويل من حيث هذه الدراسة  معنا وقد تشابهت .كاملة ةالتقطيع الداخلي ويكون قطعة واحدة لجداري

. عنصر معماري وظيفي في الفراغ الداخليإلى  جماليات الفن الجرافيتي من مجرد فن زخرفي
http://www.elcroquis.es  

لويس "كليزي نقام بها المصم اإل: 2006من الفن الجرافيتي  ىاثاث مستوحعن  ةدراسة تجريبي 3-5
 ةوطاول اتصاميم لقطع اثاث شملت كرسي ةلقد قام هذا المصمم بعد. في لندن "luis Alicandu"" الكانديو

من جماليات الفن الجرافيتي وتحويله من مجرد رسوم على جدران الشارع  ىه حائط، مستوحآواطار مر
داخلي وذلك باستخدامه الحدث الخامات في تنفيذ تلك فن يوظف لخدمة الفراغ الإلى  ةالغراض تخريبي
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من  محاوًال بذلك خلق نقطة شد بصري وجذب انتباه جمالي خال. االعمال وشملت الحديد والزجاج والجلد
  http://dornob.com 2006.التعابير التخريبيه التي كان يدركها المتلقي على جدران الشوارع

شاء سور إنقامت ب polich talix ةمؤسس :2007نيويورك / hotel/discoدراسة تجريبية عن فندق  3-6
نيويورك ولقد  في مدينة) herzog and Meuron(فندق خمس نجوم من تصميم المعماريين السويسريين 

مادة االلمنيوم  تواستخدم 2007نيويورك وذلك في عام  دينةم افكارهما من الفن الجرافيتي لوسط يااستوح
م وامتد التصميم الجرافيتي ليشمل اجزاء من ارضيات 5.5 هم وارتفاع35.5 هذي يبلغ طولفي تنفيذ السور ال

) الرخام الصناعي(االستقبال من مادة الكورين  ةوسقف وجدران منطقة االستقبال وبهو الفندق وكذلك طاول
بسيط لينتج لنا ولقد استخدم في عملية تشكيل الفن الجرافيتي ثالث طرق وهي التجريد والتراكب ومن ثم الت

ظف الذي و ،تشكلت منها كلمات الفن الجرافيتيمن مجموعه الحروف التي  ةوملفوف ةومتكور ةاشكال ملتوي
 ةوهنا قد تشابهت تلك التجربة مع موضوع دراستنا فيما يخص تجربة عين. في تشكيل السور االمامي للفندق

ة وهي التجريد والتراكب والتبسيط ومن ثم توظيف البحث باستخدام الطرق االساسية لتنفيذ الكلمات المختار
  http://www.polichtallix.com. الفن الجرافيتي كاحد عناصر الفراغ الداخلي

 The Hive) :2012من الفن الجرافيتي  ةلشقه مستوحا ةشائيإن ةدراسة تجريبية عن واجه 3-7

Apartment ITN Architects) يمثل واجهة الشقه او  ةعماري لشقهذا المشروع عبارة عن تصميم عنصر م
من الخط الكرافيتي  ةصممت هذه الخلي 3/8/2012مالبورن بتاريخ  في استراليا بمدينة) حجيره صغيره منها(

الن العمارة تقع على ركن شارع والمكان مخصص لمعماري وفنان قام بتصميمها المعماري  ةترحيبي ةكفكر
اراد من خالل تصميمه للفن الجرافيتي ودمجه مع العناصر وITN  نيمن مكتب المعماري) زفي بيلنيج(

جزء ال يتجزء منها وليس كونه مجرد لون على جدار، اراد من خالل أن يكون جزءا المعمارية للعمارة نفسها 
للمبنى وظفه لخدمة  حامال امعماري اتصميمه اظهار المبررات الشكلية والجمالية للفن الجرافيتي وجعله عنصر

 جميال امعماري ابل جعلها نموذج ةف الداخلية للشقئيؤثر على الوظا أنشكل ثالثي االبعاد دون المبنى ك
جدا حيث كان  ةحضري ةبطريق ةرى من قبل المتلقي في الشارع دون تاثير شكله على باقي المباني المحيطي

بنا في البحث وهي توظيف ا طالهكبير التجربة العملية التي استخدمحد إلى  تشبهه بم، وهذه التجر4ارتفاعه 
المبرر الشكلي للفن الجرافيتي في الفراغ الداخلي كعنصر جمالي وظيفي دون التاثير على وظيفه الفراغ بل 
اصبحت التشكيالت الفنية التي نتجت عن الفن الجرافيتي تشكيالت توظفت في خدمة الفراغ، وهنا استخدم 

درك ادراكًا تكراراها وتعقيدها فجعلها ُتإلى  طها دون اللجوءواحدة فقط وقام بتبسي ةكلمبالفنان الجرافيت 
  http://www.archdaily.com. التشويق في العمل الفني ةجزئيا من قبل المتلقي واضاف بذلك حال

  :Methodology اجراءات البحث. 4
جربة من ت ةاتبع البحث اسلوب المنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف وتحليل دراسات سابقة قريب

القيام بتجربتين  واتبع ايضًا المنهج التجريبي وذلك من خالل .الباحث والتي تم ذكرها في الفقره السابقة
 ةحل المشلكإلى  للوصول البترا ةفي قسم التصميم الداخلي بجامعاألولى  ةعمليتين مع طالب المرحل

  .ةالبحثي

 اطالب 21األولى  للتجربتين وشملت العينةن ااختير لتطبيق البحث عينت : Case Study عينة البحث 4-1
ولقد األولى  ةالدراسي ةللمرحل 2وهم طالب مادة اساسيات التصميم  2010-2009للعام الدارسي  ةوطالب

للتجربة  ةالثاني ةطالب لدراسة نتائج تجربتهم في بحثنا الحالي، اما العينة البحثي ةتم اختيار افضل خمس
لمادة اساسيات األولى  ةالدراسي ةللمرحل 2012- 2011للعام الدارسي  ةطالبو اطالب 23فقد شملت  ةالثاني
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طالب لدراسة تجربتهم في بحثنا الحالي واصبح عدد النتائج  ةولقد اختير منها نتائج افضل خمس 1التصميم 
  .البترا ةالتجربتين، في رحاب جامع تاعينات من كل 10المدروسه 

  : Research Tools  البحث ةادا 4-2
  :ةلقد استخدم الطالب في تنفيذ التجربتين االدوات التالي

تجربة في  ةاقالم الرصاص والورق الشفاف في رسم وتجريد خطوط متنوعة مختارة من تجارب تصميمي. 1
  .المادة يمن قبل مدرس ةسابقة في الخط العربي تم اختيارها بدق

  .الكارتون الكانسون الملون واالبيض والكتر والمقص والالصق في عملية التنفيذ. 2
  .Nikon D5100 بكاميرا تصوير فوتوغرافي ةالتصوير الفوتواغرافي لالعمال الناتج. 3

  : Explain The First Practical Experiment شرح التجربة العملية االولى 4-3
  ):فن جرافيتيإلى  العربي تحويل الخط(اسلوب التنفيذ  1- 4-3

 ،االفضل بينهممدرس المادة ار ختيمن تشكيالت الخط العربي المناسبة له ومن ثم  ةيختار كل طالب ثالث
  :فن جرافيتي وعلى النحو التاليإلى  ةبعدها يبدأ بتحويل تلك الحروف او الكلمات المقروء

  .ةمن جميع الحركات الموجود ةلكلميتم تجريد ا Abstractionالتعبير التجريدي  ةمرحل 1-1- 4-3
 ةوفيه يتم تراكب الكلم:  Superposition(Rotation And Overlappingالتراكب والدوران ةمرحل 1-2- 4-3

إلى  وباتجاهات مختلفة بالرسم على الورق الشفاف ومن ثم االنتقال ةوتكرارها مرتين او اكثر حسب الرغب
  .التبسيط ةمرحل

في التشكيل الفني للحروف،  ةوفيها يتم ربط النهايات المتكون: Simplification مرحلة التبسيط 1-3- 4-3
ويتم طباعتها على الكارتون الكانسون الملون المختار للعمل ومن ثم يتم تفريغ  ةاالخير ةومن ثم تؤخد الحال

  )1-5(نظر الشكل أ. الجزء االخير من عملية التجريد بالكتر
معينة  ةتصميم ةيعبر فيه الطالب عن فكر اذاتي اوكان مبررها جمالي: االولى اسلوب االخراج للتجربة 2- 4-3

تطبيقات الخط العربي بحالتيه  :)سم21×21×21(مكعب فيبوناتشي  ةضمن فراغ تصميمي حدد بمساح
لطالب قسم  2010-2009للعام  2المباشرة وغير المباشرة على مكعب فيبوناتشي لمادة اساسيات التصميم 

 االمشروع شهر ةحيث كانت مد. االردن ،عمان ،البترا ةجامع ،العمارة والتصميم ةكلي ،لداخليالتصميم ا
  )1-5(نظر الشكل أ. وع االول للفصل الدراسي الثانيوهو المشر كامال

 همن التشكيالت الفنية للخط العربي من قبل مدرس المادة لكل طالب لكي يستخدم ةتم اختيار مجموع 
 ليتم استخدامها على مكعب. فن جرافيتيإلى  يتم تجريدها وتحويلها أنبعد  ةوالثاني ةرمابشاألولى  بحالتين

 .سم 21ال يزيد االرتفاع عن  أنوعلى . 21×21فيبوناتشي 
  اللون وبالتالي تم تطبيقها على مكعب  ةمن كارتون الكانسون وفق نظري ةلوني ةتم اختيار مجموع

 ).1-5(كما هو موضح في الشكل رقم . فيبوناتشي



  المجلة األردنیة للفنون
 

41 
 

 

  )تصوير الباحثين(األولى  يوضح تطبيقات الفن الجرافيتي على مكعب فيبوناتشي في التجربة العملية) 1(شكل رقم 

  : Explain The second Practical Experiment ةشرح التجربة العملية الثاني 4-4
  :فن جرافيتيإلى  تحويل الخط العربي ،اسلوب التنفيذ 1- 4-4

 ،ااالفضل بينهالمادة  مدرس ختياريمن تشكيالت الخط العربي المناسبة له ومن ثم  ةثيختار كل طالب ثال
  :فن جرافيتي وعلى النحو التاليإلى  ةبعدها يبدأ بتحويل تلك الحروف او الكلمات المقروء

 ةمن جميع الحركات الموجود ةوفيه يتم تجريد الكلم Abstractionمرحلة التعبير التجريدي . 1-1- 4-4
  .فيها

وهنا اختار الطالب طريقة : superposition(rotation and overlappingمرحلة التراكب والدوران  1-2- 4-4
االبيض فقط دون باقي االلوان بحيث يضع الشكل ذي اللون  جديده للتنفيذ وتتم من خالل التراكب بالكارتون

فوق  نومن ثم يركبه ةثالث ةث على كارتونوالشكل الثال ةثاني ةوالشكل الثاني على كارتون ةاالول على كارتون
وخصوصًا في الشمس من خالل الظالل التي ات متراكب ننراه ن، فعند النظر اليهنيالصقه أنبعض دون 

القصد من ذلك هو تطوير حاالت الخلق واالبداع لدى المصمم في تطبيق و. خرااليرميها كل شكل على 
 simplificationالتجربة استغنى الطالب عن مرحلة التبسيط  وفي هذه. الفن الجرافيتي باشكاله المختلفة

  .واكتفى بالمرحلتين التجريد والتراكب والدوران
 التوازنة والوحدو االيقاع(من  كما اكد الطالب في مرحلة التنفيذ على اسس التصميم التي تشمل كال 
ية االبعاد لنفس الشكل او على الشكل سواء على االسطح ثنائ). الخ...التأكيد،و النسبةو التضادو سجامناإلو

  .ي بمعنى عالقة الجزء بالجزء وعالقة الجزء بالكلاككل 
  :ةاسلوب االخراج للتجربة الثاني 2- 4-4

قد تم اختيار تشيكالت الخط و .وكان مبرر استخدام الفن الجرافيتي في هذه المرحلة هو مبرر جمالي وظيفي
لعناصر الفراغ الداخلي  ةتم توظيفه في احد المحددات العمودي، ةصميميترنت والكتب التنالعربي الفنية من اإل

المقاس توزع  ةسم والذي بدوره يتكون من مجموع الوحدات المتساوي30×30بقاطع خشبي قياسه  ةالمتمثل
  .ةلتكوين القاطع النهائي للغرف معا اعلى الطالب ومن ثم يتم تجميعه



 حسین، المومني

42 
 

 ةللفصل الدراسي االول وكانت فتره التجربة ثالث 2012-2011هي العام الدراسي  ةالتاريخي ةالفتر
في قسم التصميم األولى  ةللمرحلة الدراسي 1اسابيع وتمثل التمرين الثاني في مادة اساسيات التصميم 

لتكوين القاطع النهائي  ةوحد 23تاج إنتم و ةوطالب اطالب 23عدد الطالب .كليه العمارة والتصميم ،الداخلي
  .ار خمس تجارب لعرضها في البحث الحاليولقد تم اختي

  

  
  )تصوير الباحثين(يوضح المبرر الجمالي والوظيفي للفن الجرافيتي في التجربة العملية الثانيه ) 2(شكل رقم 

  : The Resultsنتائج ال. 5

  : The Results of The First Practical Experiment .نتائج التجربة العملية االولى 5-1
قام الطالب  ، ثمفي خط الثلث "بسم الله الرحمن الرحيم" ةاستخدم الطالب كلم: )1مش(االول  المشروع -

اكثر من شكل إلى  هقام بتراكب الشكل ونسخ، ثم من خالل حذف الحركات والنقاط منهبتجريد الخط وذلك 
الفن الجرافيتي ى إل وتبسيطه ومن ثم تم وضعه وتفريغه بالكتر على الكارتون الذهبي اللون وقام بتحويله

الوان  ةكمبرر جمالي تم توظيفه في مكعب فيبوناتشي الذي استخدم لتنفيذه الكارتون الكانسون ايضًا وبعد
  .سم 21×21×21شملت كل من البني الغامق واالبيض والفيروزي والذهبي بقياس 

على بعض بايقاع  ةاشكال ملتف ةوكررها على اربع "حدأ" ةاستخدم الطالب كلم: )2مش(المشروع الثاني 
 ومن ثم نسخ الشكل النهائي ،من خالل حذف الحركات والنقاط منه ،ثم قام بتجريد الشكل النهائي ،دائري
بعد تبسيطه وتفريغه على  هالفن الجرافيتي الذي استخدمإلى  وبذلك تم تحويلها، وراكبها ولفها مراتثالث 

فضي وبنفسجي  :الوان ةوناتشي المتكون من ثالثكارتون كانسون فضي اللون كمبرر جمالي على مكعب فيب
  سم21× 21×21فاتح واخضر تفاحي بقياس 

قام الطالب  .في خط الثلث "بسم الله الرحمن الرحيم" ةاستخدم الطالب كلم: )3مش(المشروع الثالث  
وتبسيطه اشكال  ةثالثإلى  هقام بتراكب الشكل ونسخن ثم بتجريد الخط من خالل حذف الحركات والنقاط منه
الفن الجرافيتي كمبرر جمالي تم إلى  صفر وقام بتحويلهاالومن ثم تم وضعه وتفريغه بالكتر على الكارتون 

من  الوان شملت كال ةتوظيفه في مكعب فيبوناتشي الذي استخدم لتنفيذه الكارتون الكانسون ايضًا وبعد
  سم 21×21×21الرمادي الغامق واالصفر واللون االبيض الشفاف بقياس 

قام الطالب بتجريد الخط  ،ن الكريم في خط الثلثآاستخدم الطالب كتابات من القر: )4مش(المشروع الرابع 
اكثر من شكل وتبسيطه ومن ثم تم إلى  هقام بتراكب الشكل ونسخ، ثم من خالل حذف الحركات والنقاط منه
كمبرر جمالي تم توظيفه في و. الجرافيتيالفن إلى  وقام بتحويله ،صفراالوضعه وتفريغه بالكتر على الكارتون 

من البني الغامق  الوان شملت كال ةمكعب فيبوناتشي الذي استخدم لتنفيذه الكارتون الكانسون ايضًا وبعد
  .سم 21×21×21االصفر بقياس و



  المجلة األردنیة للفنون
 

43 
 

على  ةاشكال ملتف ةاربعببالخط الكوفي وكررها  "محمد" ةاستخدم الطالب كلم ):5مش(المشروع الخامس 
ثم قام بتجريد الشكل النهائي وذلك من خالل حذف الحركات منه ومن ثم نسخ الشكل  ،ايقاع مربعبعض ب
 هالفن الجرافيتي الذي استخدمإلى  وبذلك تم تحويلها ،درجه 45 ةثالث نسخ وراكبها ولفها بزاويإلى  النهائي

برر جمالي على مكعب بعد تبسيطه وتفريغه على كارتون كانسون برتقالي محمر ومصفر وذهبي اللون كم
× 21×21الوان هي اللون الذهبي والبرتقالي المحمر والبرتقالي المصفر بقياس  ةفيبوناتشي المتكون من ثالث

  )1-5(نظر الجدول رقم ا. سم21
  

  التنفيذ النهائي  التراكب والتبسيط  التجريد  ت

مش
1  

  
مش

2  

  
مش

3  

      
مش

4  

  



 حسین، المومني

44 
 

مش
5  

  
  

  يبين نتائج التجربة العملية االولى) 1(جدول رقم 

  .The Results of The Second Practical Experiment ةنتائج التجربة العملية الثاني 5-2
حرف الواو بخط الثلث األولى  شملت تينكارتونتين بيضاء مفرغ تم استخدم: )6مش(المشروع السادس 

 البيضاء ةلي وعرضي ومن ثم تفريغه على الكارتوناتجاهات طو ةالعمل ثم لفه بعد ةره على طول مساحاوتكر
لفه  ثمللعمل االول  ةحجم صغير جدًا نسبإلى  تم تصغير الحرف فلقد ةالثاني ةبالكتر، اما في الكارتوناألولى 

لقد طبقت عملية التراكب بطريقة جديده تم . بيضاء ةبالكتر على كارتون فرغهاتجاهات مختلفة و ةبعد
ين معًا في اطار تاالثن اووضعهم .تمرين من خالل تراكب الكارتونتين على بعضها البعضتطويرها في هذا ال

منه كمبرر جمالي  ةرافيتي واالستفادجلتحقيق الفن ال. سم30×30ل بقياس خشبي ابيض اللون مربع الشك
 ةكافتم جمعها من طالب الصف  أنحيث قام الطالب بتوظيف تلك الوحدات بعد  ،ووظيفي في هذا المشروع

  .عن فراغ اخر اداخلي ايفصل فراغ جميال اخشبي اوتركيبها مع بعضها البعض لتعطينا قاطع
الله نور "كلمه األولى  شملت تينمفرغ باللون االبيضكارتونتين  تم استخدم: )7مش(المشروع السابع  

ه من النقاط والحركات، تم تجريد أنوتفريغه بالكتر بعد  ،األولى ةبخط الثلث في الكارتون "السماوات واالرض
 ةعلى طول مساحو ،بخط الثلث ايضًا ةالثاني ةثالث مرات وتراكبها على طول الكارتون ثم تم تكرير الكتابة

لقد طبقت . بالكتر ةالبيضاء الثاني ةومن ثم تفريغه على الكارتون ةوعرضي ةاتجاهات طولي ةالعمل ثم لفه بعد
ا البعض مالمشروع السادس من خالل تراكب الكارتونتين على بعضه بنفس الطريقة السابقة في عملية التراكب

رافيتي جلتحقيق الفن ال. سم30×30ين معًا في اطار خشبي ابيض اللون مربع الشكل بقياس تاالثن اووضعهم
  .لتشكيل قاطع خشبي جميل يفصل الفراغ الداخليومنه كمبرر جمالي وظيفي  ةواالستفاد

تشكيالت جميلة للخط العربي األولى  شملتتين كارتونتين بيضاء مفرغ ستخدمتم ا: )8مش(المشروع الثامن 
رها وتراكبها على اا من النقاط والحركات، ثم تم تكرتم تجريده أنبخط الثلث ومن ثم تم تفريغها بالكتر بعد 

 التراكب لقد طبقت عملية. ، وتفريغها بالكترةالذهبي ةخوذ من النسبأخر مآبمقاس  ةالثاني ةطول الكارتون
بنفس الطريقة السابقة في المشروعين السادس والسابع من خالل تراكب الكارتونتين على بعضها البعض 

لتحقيق الفن . سم30×30ين معًا في اطار خشبي ابيض اللون مربع الشكل بقياس تبشكل ووضع االثن
  . الفراغ الداخلي رافيتي واالستفاده منه كمبرر جمالي ووظيفي لتشكيل قاطع خشبي جميل يفصلجال

تشكيالت جميلة للخط العربي األولى  شملت ةكارتونتين بيضاء مفرغ تم استخدم: )9مش(المشروع التاسع 
ومن ثم تم تفريغها  ةعلى نفس الكارتون ةالذهبي ةبخط الثلث بقياسين مختلفين صغير وكبير مأخوذ من النسب

 ةحيوان البوم ةم اختيار تشكيالت للخط العربي بهيئت تم تجريدها من النقاط والحركات، ثم أنبالكتر بعد 
 يعرابنفس الطريقة السابقة في المش لقد طبقت عملية التراكب. وتفريغها بالكتر ،ةالثاني ةعلى طول الكارتون

ين معًا في اطار تالسادس والسابع والثامن من خالل تراكب الكارتونتين على بعضها البعض بشكل ووضع االثن
منه كمبرر جمالي  ةرافيتي واالستفادجلتحقيق الفن ال. سم30×30للون مربع الشكل بقياس خشبي ابيض ا

  .وظيفي لتشكيل قاطع خشبي جميل يفصل الفراغ الداخلي
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ن بسم الله الرحم" ةكلماألولى  شملت ةكارتونتين بيضاء مفرغ تم استخدم ):10مش(المشروع العاشر 
ومن ثم تم تفريغها بالكتر وحدها  ،واوراقها ةالكمثر ةثمر ةعلى هيئاألولى  ةبخط الثلث في الكارتون "الرحيم
تم تجريدها من النقاط والحركات، ثم تم استخدام تشكيالت فنية مختلفة للخط العربي بمختلف  أنبعد 

. ثم لفها بعده اتجاهات طولي وعرضي ومن ثم تفريغها بالكتر ةالثاني ةتراكبها على طول الكارتون،وتم واعهأن
بنفس الطريقة السابقة في المشروع السابع من خالل تراكب الكارتونتين على بعضها  د طبقت عملية التراكبلق

لتحقيق . سم30×30ين معًا في اطار خشبي ابيض اللون مربع الشكل بقياس تاالثن االبعض بشكل ووضعهم
نظر ا. يفصل الفراغ الداخليمنه كمبرر جمالي وظيفي لتشكيل قاطع خشبي جميل  ةرافيتي واالستفادجالفن ال
  ).1-5(الشكل 

  التنفيذ النهائي  التراكب والتبسيط  التجريد  ت

ش
6  

    

 
ش
7  

      
ش
8  

    
  



 حسین، المومني

46 
 

ش
9  

  
    

ش
10  

      
  يبين نتائج التجربة العملية الثانيه) 2(جدول رقم 

   Conclusion : االستنتاجات. 6
 سان نفهو فن يعبر من خالله اإل ،ها وروادهاولها محب الفن الجرافيتي هو احد الفنون الجميلة التي إن

مستخدما الفن ، ةا في دواخله من انفعاالت بمنتهى الحريمسواء اكان مراهقًا ام كهًال ع هبمختلف اعمار
فن عامة ) فن الشارع. (حروف ةكاملة ام كلمات ام مجموع كان جمالأبمختلف اشكاله سواء الجرافيتي 

  .الشعب
 يتبع وظيفة الفراغ الداخلي بشكل  ان البد ،لفن الجرافيتي بشكل محدود كمبرر جماليعند استخدام ا

تكون تلك  أناما اذا كان استخدامه في الفراغات العامة فيفضل  ،يضيف لمسة جمالية خاصة بصاحبه
  .الفراغات مراكز فنية للتعلم وتنمية المهارات

 أنفانه اليجب  ،جزء يضيف قيمة للفراغ الداخلياستخدام الفن الجرافيتي كمبرر جمالي ووظيفي وك إن 
ينتهك الحريات العامة الفراد ويجب أن ال ،العامة بصريا ونفسيا مؤذيايكون مشوها لواجهات المبانى 

  .المجتمع
 سان نيجب استخدامه لخدمة وتحقيق المتعة لإلوالفنون الجميلة  فروعالفن الجرافيتي هو واحد من  إن

من الخصوصية دون ايذاء  يءسان عن شنشكل ونسب وظيفية وجمالية يعبر بها اإلطالما كان استخدامه ب
 .افراد المجتمع بقية

  : Recommendations التوصيات. 7
ماط المختلفة للفنون الجميلة والتى نها التعرف على األأنضرورة التوسع في الدراسات البحثية التى من ش -أ

 .العمارة الداخلية تحقق وتؤكد المبرر الوظيفي والجمالي في
 فيلالفادة ضرورة االهتمام واالستمرار في تنمية مهارات االبداع واالبتكار لدى طالب التصميم الداخلي  -ب

 .ذلك علىليب التى تساعد اوياتى الفن الجرافيتي في مقدمة االس ،القيم الفنية والجماليةتنمية 

  Proposals  :المقترحات. 8
 استنباطإلى  للفراغ الداخلي امحدد اجمالي اواالبتكار من مجرد كونه مبررالتوسع في عملية االبداع 

 ةثنائي سواء اكانت اشكاال ،لالثاث والمكمالت واالكسسوارات الخاصة بالفراغ الداخلي ةافكار جميلة وجديد
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الداخلي في  قسم التصميم ةنفذها طلب، اره من مواد مختلفةإنكالمقترحات التالية لوحدات  ةاالبعاد ام ثالثي
  )4-8(، )3-8(   ،)2-8(، )1- 8(ينظر الشكل 2مادة اسس التصميم  ،البترا ةجامع ،العمارة والتصميم ةكلي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

وحدة اناره ) 4(شكل رقم 
  بكلمھ البسملھ

  )ینتصویر الباحث(
  

  
  

غطاء شمع ) 3(شكل رقم 
  من المعدن 

  )تصویر الباحثین( 
 

  
  

غطاء شمع من ) 5(شكل رقم 
  المعدن 

  )تصویر الباحثین(
  

  
  

وحدة اناره ) 6(شكل رقم 
في الف الجرافیتي العربي 

  )تصویر الباحثین(
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