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 اهلوية والعوملة يف اخلطاب الكرافيكي
 أ.م.معتز عناد غزوان

 ملخص البحث:

برصي الشك أأن للهوية وتفردها أأثرًا ابلغ الأمهية يف حتديد مرجعيات اخلطاب ال       

دد حنالكرافييك، عىل وفق حتوالت الزمان واملاكن. ومن خالل تكل التحوالت نس تطيع أأن 

يك كرافيتكل الهوية وقضية تفردها من خالل العنارص التيبوغرافيكية يف اخلطاب البرصي ال

 لهويةل الظواهر والتيارات العاملية اجلديدة اليت أأسهمت يف تشتت امن هجة، أأو من خال

وملة وضياعها بل واىل رصاع الهوايت املعارصة عىل وفق تكل التحوالت اليت قادهتا الع

ىل عالأمريكية. من خالل تكل التحوالت املهمة انطلق هذا البحث من اجل تسليط الضوء 

براز الهوية وتفردها يف اخلطا  قنية. والت  ب البرصي الكرافييك عىل تعدد صوره الفنيةأأمهية ا 

 تأألف البحث من ثالثة فصول، تضمن الفصل الأول اال طار املهنجي للبحث. أأما الفصل

ذ تأألف اال طار النظري للب  حث منالثاين فقد تضمن اال طار النظري وادلراسات السابقة، ا 

 ا الثاينتفردهريات العوملة يف الهوية و مبحثني علميني، اكن املبحث الأول متخصصًا بدراسة تأأث

جراءات  فقد تضمن حتوالت اخلطاب البرصي الكرافييك. أأما الفصل الثالث فقد تضمن ا 

ات البحث من حيث جممتع البحث ومهنج التحليل وعيناته املنتقاة قصداًي ويه مخس عين

 ومت بل الباحثكخطاابت برصية كرافيكية، مت حتليلها عىل وفق اس امترة حتليل أأعدت من ق 

 مثعرضها عىل املتخصصني للتصديق علهيا واليت تضمنت أأدبيات اال طار النظري للبحث. 

 معلية التحليل الفين لتكل العينات أأو الامنذج الثالث املنتقاة. 

دراج أأمه  نتاجئ معلية التحليل الفين لعينات أأو مناذج البحث املنتقاة واك ا برزها مأأ ن من مث ا 

 يأأيت:

كل الوظيفة ماهيهتا تت الهوية ابلوظيفة ارتباطًا ملحوظًا بوصفها من يكسب ارتبط -1

 وأأهدافها اخملتلفة يف أأغراضها )الثقافية، اال عالنية، وغريها(. 

البرصي  اخلطابلت الهوية يف تفردها من خالل قوة املاكن وبطريقة غري مبارشة يف جت -2

 الكرافييك. 

افييك من خالل النصوص الكتابية اليت عربت الكر البرصي  اخلطابتفردت الهوية يف  -3

 وجسدت أأمهية الهوية وتفردها يف النص البرصي. 
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ة افييك عن طريق العنارص التيبوغرافيكية جممتعالبرصي الكر  اخلطابتفردت الهوية يف  -4

 لتعطي اال حساس الاكمل حبركة وتأأثري تكل الهوية وتفردها. 

من و لية، املراجع اليت اعمتدها الباحث يف دراس ته احلاومن مث التوصيات وقامئة للمصادر و 

 هللا التوفيق. 

ليه:  مشلكة البحث واحلاجة ا 

حض بوصفه تفاعال من حيث التأأثري الوا الأكرثالتصممي الكرافييك يعد اخلطاب  أأن الشك    

ية رساةل برصية موهجة حتمل بني مكوانهتا خصائص أأو مواصفات خاصة تمتتع ابالس تقالل 

مناسب، ف ليس فقط من حيث مضمون الرساةل البرصية  ي يف الشلك العام للتصممي اذل ا 

س توى عة يف م املتنو و الكبرية ومن هنا تربز أأمهية الهوية وتأأثرياهتا ميثل الرساةل البرصية املؤثرة. 

منا التأأثري يف اجملمتع كلك، بوصفها الصبغ فسب التأأثري يف املتلقي ليس كفرد ليت قيقية اة احل ا 

 تكسب التصممي الكرافييك أأمهيته وماهيته وأأهدافه املوهجة. 

ن ملاكط ابملرتبفالهوية يه التأأكيد عىل الانامتء ا ىل املاكن، أأو الانامتء ا ىل الزمان اخلاص ا

 ة يفاخلاص، وهذه الظاهرة تكون الأكرث تأأثريًا ووجودًا يف النص البرصي بل تكون واحض

رية ات الفكرجعية، من خالل الوعي أأو الالوعي أأحيااًن لأهنا لصيقة ابخمليةل واملأأفاكرها املوهج

ة مبارش  ن تكووالعقائدية والاجامتعية وغريها من الظواهر الضاغطة عىل الهوية وتأأثرياهتا اليت

نية ة واملاكصوصيكام ترتبط الهوية ارتباطًا واحضًا مع اخل بل معودية عىل ذهنية املصمم وتفكريه.

فيه  اليت تفرض وجودها يف النص البرصي الكرافييك الس امي يف عرصان احلايل اذلي حتول

عارصة. ية املق الر  العامل ا ىل قرية صغرية بفعل أأفاكر العوملة والتداول الرسيع عرب وسائل االتصال

 :ةالآتي التتقدم نس تطيع أأن حندد مشلكة حبثنا هذا يف طرح التساؤمما 

هوية شلكه ال البرصي الكرافييك املعارص؟ وما اذلي ت  اخلطاباملهمة للهوية يف  الانعاكساتما 

جيااًب وسلباً ختتلف  انعاكساتوتفردها من  ية ؤرشات من حيث النظر ؟ وحتديد تكل املا 

 .والتطبيق

 أأمهية البحث:

من حيث ترصني الظواهر  والعوملة تأأثريات الهويةتتجىل أأمهية البحث يف دراسة     

الاجامتعية والبيئية ذات الطابع احلضاري ومتزيها عن الهوية الالحضارية اليت ال متتكل 

دراك أأمهية الهوية  مقومات التفرد وابلتايل ميكننا من خالل هذا البحث القدرة عىل ا 

برازها وتفردها يف   عن البرصي الكرافييك املعارص. فضالً  اخلطابوخصوصيهتا من خالل ا 
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سهام هذا البحث يف ترس يخ روح الانامتء للمرجعيات الفكرية والاجامتعية والعقائدية  ا 

  للشعوب والتعرف عىل حياهتا وارهثا وأأهدافها اال نسانية. 

 هدف البحث :

 اميهتوأأمه  العوملة عىل الهوية وتفردها انعاكساتعن كشف ال يف ميكن حتديد هدف البحث    

 . البرصي الكرافييك املعارص اخلطابيف 

 حدود البحث :

  املعارص البرصي الكرافييك اخلطابيف  تأأثريات العوملةدراسة الهوية و  احلدود املوضوعية:

، ريطانيابكية، تصاممي كرافيكية منتقاة قصداًي من )الوالايت املتحدة الأمري  احلدود املاكنية:

  كندا، اسرتاليا(.

 :وقد حددت عىل وفق املربرات الآتية.م2015يسان ن  -شهر اكنون الثاين احلدود الزمانية:

 م بداية هممة وواحضة لثورة الانفوميداي وتطورها.2015هد العام ش  -1

 تصف اغلب الامنذج املنتقاة قوة واحضة من حيث التطور التقين امللموس.ت  -2

 حتديد املصطلحات :

 : الهوية -1

ىل أأن  لغواًي: ليه بعض تشري املصادر اللغوية ا  منا اضطر ا  امس الهوية ليس عربيًا يف أأصهل، وا 

املرتمجني، فاش تق هذا الامس من حرف الرابط، اعين اذلي يدل عند العرب عن ارتباط 

. والهوية يف التفلسف اللغوي العريب يه التشخص، الشخص 1احملمول ابملوضوع يف جوهره

( يف أأبو نرص الفارايبويقول ).2 وحدة الاكئن املطلقة مع ذاتهنفسه والوجود اخلاريج: يه

ن هوية اليشء عينيته ووحدته وتشخصه وخصوصيته ووجوده املنفرد هل يف التعليقات) (: ا 

شارة ا ىل هويته وخصوصيته ووجوده املنفرد هل ال يقع فيه  لك واحد، وقولنا )انه هو( ا 

   . 3اشرتاك

تعين اذلاتية، وأأحد املبادئ الأساس ية يف الفكر، يقول ابن  4(Identity) الهويةاصطالحيًا: 

اليشء ال ميكن أأن يكون اليشء نفسه وشيئًا أآخر. وقد تكون الهوية أأيضًا مجموع اخلصائص 

                                                 
 . 529م، ص1982، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 2مجيل صليبا: املعجم الفلسفي، ج - 1
 . 201م، ص1995خليل امحد خليل: معجم املصطلحات الفلسفية، دار الفكر اللبناين، بريوت،   - 2
  .197م، ص2003الرتييك، فتحي وعبد الوهاب املسريي: احلداثة وما بعد احلداثة، دار الفكر، دمشق،  - 3

الكريم، حسنن سنعيد: املغنين الأكنرب، معجنم اللغنة الاالكزيينة ال سن يكية واملعنارصة واحلديثنة، مكتبنة لبننان، بنريوت،  - 4

 . 601م، ص1988
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فالهوية ترصد الثابت واملشرتك بني الأش ياء أأو  .1املمزية لأثر فين، أأو جملموعة من الآاثر

 .3من حيث متزيه عن غريه وتسمى أأيضًا وحدة اذلاتوالهوية يه حقيقة اليشء  .2الأحاكم

لهية اليت ليس مكثلها يشء. والهوية  والهوية يه ماهية نسبية ، ابملقارنة مع هوية اذلات اال 

ويتعارض مفهوم الهوية مع مفهوم الغريية، وتس تعمل . 4حلظة من حلظات الصريورة الوجودية

للفرد، ابن يبقى )هو هو( وان ))يس متر يف  الهوية لال شارة ا ىل املبدأأ ادلامئ، اذلي يسمح

 أأنويقول الفارايب . 5اكئنه((، عرب وجوده الرسدي عىل الرمغ من التغريات اليت يسبهبا ويعااهيا

هوية اليشء وعينيته، وتشخصه، وخصوصيته، ووجوده املنفرد هل، لك واحد. وقولنا انه 

شارة ا ىل هويته، ووجوده املنفرد هل اذلي ال يقع فيه اشرتاك. وللهوية عند القدماء عدة  ا 

سب مذهب حب وفلسفة الهوية معان، ويه التشخص، الشخص نفسه، والوجود اخلاريج.

والواقع، ولك فلسفة ال تفرق  الأعىل( القائل بوحدة الطبيعة والفكر، ووحدة املثل ش يلينغ)

جتمع بيهنام يف  لأهناني اذلات واملوضوع، فهيي فلسفة من هذا القبيل، بني املادة والروح، وال ب

والهوية يه التكرار واملعاودة، الثبات  .6وحدة ال تنفصل، وترجعها ا ىل يشء واحد هو املطلق

والهوية يه السمة اجلوهرية العامة لثقافة من الثقافات، لكن  .7والأصل اذلي يغادر أأصليته

مفهوم الهوية من املفاهمي احلديثة اليت  دأأو جاهزة أأو هنائية، ويعهذه السمة ليست اثبتة 

ترتبط ابلوجود واذلات والرتاث الثقايف مثلام ترتبط ابلتعدد والاختالف والتغيري الاجامتعي 

يف صيغها اخملتلفة ومس توايهتا املعرفية املتنوعة وكذكل يف س ياقاهتا املتعددة اليت تنتج وعيًا 

اؤالت تقرتن ابلهوية من حيث دالالهتا وأأبعادها ومكوانهتا الأساس ية اجامتعيًا يثري تس

  . 8وعالقاهتا مبا هو اثبت وما هو متغري من عنارصها

جرائيا:  تعرف الهوية بأأهنا الظاهرة املتفردة يف تركيهبا البييئ املشخص واملمتزي واحلي يف طبيعة ا 

  لتس بغه صفة اال قلميية والمتزي والتفردتكويهنا ومعااهيا املتجلية يف النص البرصي الكرافييك

اليت تالحقت ابخلربة والتجربة والفعل ورد الفعل ابلنس بة لطبيعة تكوين اجملمتع فضاًل عن 

                                                 
 . 286م، ص1979العمل للماليني، بريوت،  جبور عبد النور: املعجم الأديب، دار - 1
 . 521م، ص1986املعجم الفلسفي اخملترص: ترمجة توفيق سلوم، دار التقدم، موسكو،  - 2
 . 208م، ص1983املعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون املطابع الأمريية، القاهرة،  - 3
 . 120خليل امحد خليل: املصدر السابق، ص - 4
 . 225م، ص1985سعيد علوش: معجم املصطلحات الأدبية املعارصة، دار الكتاب اللبناين، بريوت،  - 5
 . 532 -529مجيل صليبا: املصدر السابق، ص - 6
 . 24م، ص2014مصطفى بن متسك: أأصول الهوية احلديثة وعللها، جداول للنرش والرتمجة والتوزيع، بريوت،  - 7
براهمي: - 8  . 230م، ص2013الشخصية العراقية البحث عن الهوية، دار التنوير، بريوت،  احليدري، ا 
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ذاتية املصمم الكرافييك وطبيعة تكوينه اليت تنعكس بشلك موضوعي بوعي اتم أأو ال أأرداي 

 . ر املواطنةوفك من خالل الالوعي املتوارث بطبيعة التكوين اال نساين

 اخلطاب:  -3

لغواًي: اش تقت لكمة )اخلطاب( من ابب )خطب(، وفصل اخلطاب احلمك ابلبينة، أأو الميني 

 . 1أأو الفقه يف القضاء، أأو النطق بأأما بعد

( مبعناه الواسع يعين مجموعة من امجلل والعبارات اليت تبدو Discourseاصطالحًا: اخلطاب )

ويف هذه احلاةل ميكن ال م عن حتليل اخلطاب. وحينئذ فان مامتسكة مكتوبه أأو ملفوظة، 

النص يكون مرادفًا للخطاب، غري أأن اخلطاب حيمتل معاين أأخر خاصة، وهناك خطاب 

هيدف ا ىل اال قناع، ويصنف يف ثالثة أأجناس قضائية، واستشارية، وحدوثية. كام يعد 

 . 2اخلطاب بأأنه تعبري شفايه عن فكرة، منطوق، عرض

جرائي  ًا: ا 

ن أأمه نوع من أأنواع اخلطاب اذلي يتعامل معه املصمم الكرافييك هو اخلطاب البرص  ي ا 

(Visual Discourse بأأنه نظام برصي يتكون من ترابط العنارص التيبوكرافيكية مؤ ) لفة

ته ت فكر بذكل نصًا برصاًي قاباًل للتأأويل والتفسري والتحليل من اجل الوصول ا ىل مكنوان

دراك  مكوانته.  وابلتايل ا 

 تأأثريات العوملة يف الهوية وتفردها  املبحث الأول:الفصل الثاين:

البرصي الكرافييك  اخلطابملعرفة التأأثريات اليت حتدهثا العوملة عىل متزي وتفرد الهوية يف      

( تدل عىل العمليات اليت Globalisationفالعوملة ) مفهوهما ومنطلقاهتا.البد من معرفة 

آفاق تتقاطع من  خاللها س يادة ادلول الوطنية وتقوض من خالل هجات فاعةل أأجنبية لها أ

والعوملة يه زايدة الروابط وتعميقها يف . 3خمتلفة من السلطة والتوهجات والهوايت والش باكت

تصف العمليات اليت من  أأهنااجملمتعات وادلول بشلك ينظم ويرتب نظام الاقتصاد احلايل، كام 

 للأفرادالعامل نتاجئ هممة  أأجزاءاليت حتدث يف احد  والأنشطة والأحداثات خاللها تفرز القرار 

كساب اليشء طابع العاملية وجعل نطاقه عامليًا، و. 4العامل أأجزاءواجملمتعات يف بقية  يه ا 

ط الأمرييك وتوس يع دائرته وتعمميه كمنط حضاري وهو المن اً معين اً منوذجاوادلعوة ا ىل تبين 

                                                 
 . 104م، ص1993الفريوزابدي: القاموس احمليط، دار الرساةل، بريوت،  - 1
 . 141م، ص2013العامري، اكمل عويد: معجم النقد الأديب، دار املأأمون للرتمجة والنرش، بغداد،  - 2
 . 191م، ص2012مالباس، س ميون: ما بعد احلداثة، ترمجة د.ابسل املساملة، دار تكوين للتأأليف والنرش، دمشق،  - 3
 . 5م، ص2001معر صقر: العوملة وقضااي اقتصادية معارصة، ادلار اجلامعية للنرش، القاهرة،  - 4
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ليه من زاوية جغرافيةليشمل العامل لكه  ومتيل العوملة ا ىل حتطمي فكرة الشمولية  .1منظورًا ا 

واملسؤولية العاملية، وتعد العوملة )طائفة( جديدة لها مذاههبا اخلاصة وترتبيهتا وانصهارها 

وطقوسها وفاعلوها ومستمثروها كربى الرشاكت املتعددة اجلنس يات وحىت مواقعها املزتايدة 

شاعة الفكر الالمنمتي فالعو  .2عىل الويب ملة يه تأأسيس أأمرييك يدعو ا ىل الهمينة الأمريكية وا 

واملغادر للهوية وتفردها من خالل التعممي اذلي جاء كرد فعل للتطور التقين والعلمي الراهن. 

 وحياول خطاب العوملة من حتديد وتقييد الفكر القويم بشلكه العام حنو الانفتاح والتعممي.

لفكر الس يايس والاقتصادي بشلك اكرب يف مدى التأأثري والتأأثر. فلأسواق ا الأمر يف اوكذ

تعكس صورهتا يف سوق معل عاملي  أأناملعوملة والرشاكت العابرة للقوميات سوف تزنع ا ىل 

وهنا يقع العامل حتت سطوة مفهومني هممني للعوملة وهام، العوملة الشامةل والعوملة .3مفتوح

رمست أأهدافها يف ميدان الاقتصاد واملال بشلك رئيس. فالعوملة  الرأأساملية الأمريكية اليت

الشامةل يه الثورة الالكرتونية اليت حولت القاعدة التكنولوجية والرؤية العاملية لوسائل 

اال عالم والكثري من البنية الأساس ية املادية للعامل اليوم. ويه تعد أأشاكل جديدة للعاملية اليت 

الوال يقدم  ابلكثريمففهوم العوملة يعد  .4ن بناء هوايت متعددةمتكن الناس وامجلاعات م  ا 

القليل، لقد منح مفهوم العوملة للنظرية السوس يولوجية دورًا وماكنة مل تكن تمتتع هبا منذ 

مع  يتعاطعقدين، وان التصور الرئيس للعوملة يف ادلراسات السوس يولوجية والثقافية 

يف اجتاه احنالل  الأمدلية علهيا، كجزء من ميل طويل العمليات الكونية والاس تجاابت احمل 

الناش ئة داخل حدودها الثقافية  الأس باباجملمتعات احمللية والقومية اليت تلعب فهيا 

ومن مفارقات الزمن الراهن هو أأن تعمل  .5دور العامل املقرر للنتاجئ الاجامتعيةوالس ياس ية 

نتايج واس هتاليك، ظاهرة العوملة ضد اال سرتاتيجية اليت رمسهتا ، أأال ويه توحيد العامل يف منط ا 

ففي الوقت اذلي تبسط فيه همينهتا بوسائل اال غراء واال كراه، تس تفز الهوايت الساكنة 

وقد ودلت تكل الس ياسات  .6للمقاومة بل ومتكنهنا من ادلعاية الكونية ال يديولوجيهتا اجلهادية

رد فعل كبري ملا حيصل من دمار سببه اال رهاب العاملي واذلي قرأأه املصمم الكرافييك وعرب 
                                                 

 . 16م، ص2009فلسفية للعوملة وتأأثريها عىل ادلوةل، بغداد، اليارسي، عيل عبد العزيز: العوملة وادلوةل ، اجلذور الفكرية وال  - 1
 . 32، 31م،  ص2000املنجرة، املهدي: عوملة العوملة من اجل التنوع احلضاري، منشورات الزمن، الرابط،  - 2
مناكانت النتحمك، ترمجنة د.فناا عبند اجلبنار - 3 ، دارسنات طومبسون، جراهام و بول هريست: ما العوملة الاقتصناد العناملي وا 

 . 33م، ص2009عراقية، بريوت، 
 . 288-287م،  ص2013، 2سكوت، جون: عمل الاجامتع املفاهمي الأساس ية، الش بكة العربية للأحباث، بريوت، ط - 4
 . 8طومبسون: املصدر السابق، ص - 5
 . 33مصطفى بن متسك: املصدر السابق، ص - 6
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عنه يف نصوص برصية واحضة دللت عىل تأأثريات العوملة اليت اكنت سلبياهتا أأكرث من 

 عىلعوملة، الس امي الهوية وتفردها عند املصمم الكرافييك، تنقسم فالهوية يف زمن الاجيابياهتا. 

ذ تتكون الهوية الشخصية مذهبني  أأساس يني هام: املذهب املادي واملذهب الس يكولويج، ا 

من تطابق البنية املادية أأو البيولوجية. فال ختتلف تركيبة الفرد يف املايض عن ما هو يف 

كام تتكون الهوية الشخصية من جراء التواصل  .1احلارض، من حيث اخلالاي والأعصاب ذاهتا

لفرد يس تطيع أأن يتذكر اترخيه من املايض ا ىل احلارض، ويعمتد عىل الس يكولويج، ويه أأن ا

احد أأمه مصطلحات العوملة، واذلي  (،Terrorism) فاال رهاب .2اذلاكرة والرصاع النفيس

انترش بشلك واسع ابنتشار فكرها العاملي، لقد احدث مصطلح اال رهاب تضادًا مع الهوية 

لقد شهدت تكل املفاهمي نوعًا من الرصاع أأصاب وتفردها، س امي يف النص البرصي الكرافييك. 

س يف حمصلهتا عىل احلصد الهوية وتفردها يف ظل عرص العوملة وتأأثرياهتا الس ياس ية اليت تنعك

 (.3(،)2(،)1الأشاكل )الاقتصادي والانتعاش الاقتصادي الأمرييك.

   
 (3(                   الشلك )2(                       الشلك )1الشلك )

برصاًي معوملًا حيايك العام قبل اخلاص، كام ميثل نوعًا من الالهوية  خطاابً ( ميثل 1فالشلك )

اخلطرية عىل  وبأأبعادهوخماطبة املتلقي للتفكري فيه  لال رهابمن حيث نرش الفكر املضاد 

النفس البرشية اليت مل حيدد فهيا املصمم الكرافييك نوع الفكر سواء اكن دينيًا عقائداًي، 

مناس ياس يًا،  ىل التفكري والتأأين.هو حوار خا ا  فالغرض  ص موجه ا ىل ذهنية املتلقي يدعوه ا 

البرصي هو فهم املعاين الباطنية من خالل املعطيات املادية اليت  اخلطابمن التأأويل لهذا 

البرصي يف جتس يده لعوملة الهوية واتساع رقعة حوارها العاملي. فاحلوار هنا  اخلطابمينحها لنا 

فقد (، 2كجزء من جممتع مل حتدد يف الهوية ومل تتفرد به. أأما الشلك ) لالنوية أأو الأان املفردة
                                                 

 . 184م، ص2005حسن جعمي: السوبر حداثة عمل الأفاكر املمكنة، بيسان للنرش والتوزيع واال عالم، بريوت،  - 1
 . 185املصدر نفسه، ص - 2
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البرصي فيه للتوجه حنو حتديد الهوية ادلينية، والتأأكيد علهيا الس امي من  اخلطاباختلفت لغة 

خالل ارتباط السمو ابلعقيدة اال سالمية أأو الهوية اال سالمية املتفردة واليت تنقض وحتارب 

فالهوية اال سالمية اكمتلت منذ ما يزيد عن العوملة ابال سالم وتعالميه.  اال رهاب اذلي أألصقته

أأربعة عرش قراًن، ويه ليست حباجة ا ىل ما يسمى الآن حبوار احلضارات، بل ينقلب فيه 

. ومن هنا أألصقت العوملة اال رهاب ابلهوية اال سالمية 1اال سالم ا ىل مرشوع )أأسلمة( عاملية

ية املتفردة وتعالميها السامية ا ىل رعب وخوف وموت الن بعد أأن حتولت الهوية اال سالم 

اال رهاب العاملي، من خالل مصطلح )حوار احلضارات(. لقد العوملة أأرادت ذكل برفعها لراية 

ثبات الهوية اال سالمية وتفردها يف نبذ اال رهاب  اخلطاباكن  البرصي الكرافييك واحضًا يف ا 

 ( فقد حتولت الهوية ا ىل تفرد اكمل من حيث ادلين واملاكن3أأما الشلك ) والاسلمة الاكذبة.

وبذكل اختفت العوملة  العنارص التيبوغرافيكية فيه، اليت تفرضها الالتادل)مرص( من حيث 

الفهيا  اكن واحضًا يف  الأمرمن حيث مصطلح اال رهاب وحماربته ويه من شعاراهتا، بيد أأن  ا 

ال شارة اذلكية من املصمم يف وضعه للنرس ذي الرأأس الأبيض النص البرصي الكرافييك وا

وهو الرمز الوطين للوالايت املتحدة الأمريكية ليؤكد عىل وجود الفكر املعومل حارضًا يف نرش 

أأكد علهيا املصمم الكرافييك هنا. فتأأكيد اال رهاب وتشويه ادلين اال ساليم والقومية العربية اليت 

رد الهوية القومية اليت تركز عىل احلدود الس ياس ية والاس تقالل املصمم الكرافييك  عىل تف

. لقد أأفرزت العوملة 2اذلايت، اذلي غالبًا ما يسوغ حبجج تمتحور حول اال رث الثقايف املشرتك

نتاجه الس امي  وفكرها العديد من الظواهر واملصطلحات اليت غذت ضاغطة يف بناء الفكر وا 

فعىل الصعيد الثقايف ابت العامل كتااًب مفتوحًا خاص، يف الرشق العريب واال ساليم بشلك 

ىل أآخر  يهنل من معينه مجيع الراغبني يف التعمل والتثقف. فالأفاكر واملفاهمي تنتقل من ماكن ا 

نسانية مجموعة مشرتكة من القضااي اليت تشغل ابل امجليع بدون اس تثناء. أأما  حبيث ابتت لال 

كام مل تتصل من قبل، فقام حوار الأداين اذلي اكن  يف ميدان ادلين، فقد اتصلت الأداين

ىل أأن  .3غائبًا فبات التاكمل ادليين أأمرًا ممكنًا ومرغواًب فيه البرصي  اخلطابوجتدر اال شارة ا 

الكرافييك قد تأأثر ابلتحوالت الس ياس ية اليت شهدهتا بعض ادلول العربية مهنا عىل وجه 

اخلصوص الس امي بعد ما يطلق عليه بثورات الربيع العريب، وما رافقهتا من حتوالت وصفهتا 

بيد أأن حقيقة ادلميقراطية ال تقبل أأي  ة. ادلميقراطيالعوملة بأأهنا التحول من ادليكتاتورية ا ىل 
                                                 

 . 32مصطفى بن متسك: املصدر السابق، ص - 1
 . 220م، ص2007جوزيف ، جون: اللغة والهوية، عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون، الكويت،  - 2
 . 98م، ص2001 ثقب34فضيل أأبو النرص: اال نسان العاملي العوملة والعاملية والنظام العاملي العادل، بيسان للنرش، بريوت،  - 3
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شلك من أأشاكل القومية الضيقة والعرقية ادلينية، بل أأهنا يف تعارض اتم مع هذه الأشاكل 

لقد عرب املصمم الكرافييك عن تكل الهوايت ادلينية بشلك عام اخذ جانب التعومل  .1يعاً مج 

آخر عن توكيد الهوية ادلينية وتفردها من اجل  خطابوالتوسع العاملي، وقد عرب يف  برصي أ

ذ تعد من الأفاكر املعادية للعوملةنرش قمي السالم والتعايش العاملي بني الأداين  . الأشاكل ، ا 

(4)(،5 .) 

  
 (5الشلك )      (          4الشلك )

ىل التعايش بني الأداين )اال  4فالشلك ) ة سالمي( ميثل نصًا برصاًي عربيًا مطلقًا يدعو ا 

لشلك اواملس يحية( من خالل وجود الهالل رمزًا لال سالم، والصليب رمزًا للمس يحية. أأما 

تعايش  ن خاللالقومية )الهوية املرصية( م( فالهوية تفردت بتفرد املاكن القويم أأو الهوية 5)

 مسلمي ومس يحيي الهوية القومية.

آاثرها الكبرية يف الس ياسة والاقتصاد كام اكن دورها الكبري  ين يف ادل لقد وضعت العوملة أ

 عومل يفر املللفك لواسعةوالعقائد، وقد أأاثرت العديد من النصوص البرصية الكرافيكية احلركة ا

 (. 8(، )7(، )6دها يف النص البرصي الكرافييك. الأشاكل )حمو الهوية وتفر 

 

 

                                                 
 . 96م، ص2012اجلنايب، ميمث: فلسفة الهوية الوطنية، دار مزيوبواتميا ودار عدانن للنرش، بغداد،  - 1
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 (8(       الشلك )7(                      الشلك )6الشلك )

(، هوية شلكية خاصة للفكر املعومل وجعهل متفردًا يف 6فقد جسد املصمم يف الشلك )

الشلك من خالل القناع الأسود اذلي تكرر عىل معظم التصممي، بيد انه تغري يف حتديد العمل 

مجيع دول العامل ترشب شيئًا واحدًا.  أأنعليه ويه دالةل ماكنية متفردة. وقد جاء ليؤكد عىل 

ماكنية تغري  (7)أأما الشلك  فقد أأوحض املصمم غياب الهوية وتأأثرها بس ياسة العوملة يف ا 

الس ياسة من السوداء ا ىل البيضاء وقد اكنت للكمة )العوملة( ابلأبيض قوة كبرية يف اخرتاق 

، يرتبط بتغري الطبقة الوجه الأسود اال فريقي، أأي أأن العوملة سوف تغري العامل ا ىل عامل جديد

، الن تقس مي مريها، ويه من السلبيات اليت تؤدي ا ىل ضياع الهوية وتفردهاالاجامتعية وتد

طبقات اجملمتع حيقق فائدة كبرية يف جمال ختطيط اال عالن وحتديد مجهوره وابلتايل حتديد 

، وان املفهوم املعارص للتقس مي الاجامتعي صار يعمتد نظرية املاكنة اال عالنيةطبيعة الرساةل 

 .1مس توى التعلمي وادلخل والوظيفة وغريها حلس باندية اليت تأأخذ بنظر االاجامتعية والاقتصا

( قد توجه بفكرة أأن الكوكب أأي كوكب الأرض 8البرصي الكرافييك يف الشلك ) اخلطاب أأما

أأصبح ماكاًن للخنازير بعد أأن أأدرك املوت البرش بسبب انتشار مرض أأنفلوازا اخلنازير، وهو 

ذلكل فان  خطاب عوملي واحض دمر وأأخفى الهوية وأأهنيى البرشية متامًا ولو اكن افرتاضيًا.

يف الهوية يتحقق يف الأرض والعقيدة واللغة، كام أأن نواة الهوية يه القمي عوامل حتديد الانامتء 

نتاهجا لتحافظ عىل بقاهئا ودميومهتا حية يف  واملعايري والسلوك اليت تفرزها الثقافة وتعيد ا 

هو ذاته من خالل صفات جياهد أأن تكون هل وحده  كونهو الهوية حتيل عىل الفرد . 2اذلاكرة

                                                 
 . 69م، ص2013 يف العراق وس بل تطويره، دار عدانن، بغداد، العاميل: اال عالن التجاري التلفزيوين - 1
 . 235احليدري: املصدر السابق، ص - 2
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ذن ابحلس الاجامتعيال يشاركه فهيا اح .وهذه من صفات الهوية املتفردة يف 1د فهو حمكوم ا 

     البرصي الكرافييك واليت تعارض مفهوم العوملة.   اخلطاب

 البرصي الكرافييك  اخلطاب: حتوالت املبحث الثاين

ابللغة، وان  ةهو نوع من الكتابة املرتبط عليه مبعناه املتعارف اخلطاب/ النصالشك أأن 

حتليهل اذلي يس تلهم عمل الاجامتع يؤطر النصوص والصياغات املتداوةل من قبل أأطراف 

ذ  نالتواصل مضن املعىن الشخيص والنظام الاجامتعي ويوحضها، ا  النظام الاجامتعي ليس  ا 

منا أأيضًا بنقل اال شارات واملعاين املتعددة يف النصوصف مرتبطًا ابللغة وعمل التواصل   سب، ا 

. 2ومبدايت كبرية من خالل تنفيذ التواصل ، وان هذا النظام الاجامتعي يتغري مبرور الزمن

ذكل  يطلق أأحياان عىل النص ابلكتابة وما يرتبط هبا من شفرات وأأعراف، كام أأشار ا ىلو 

البنيويون الفرنس يون. والتفريق بني الكتابة والنص هو نفسه التفريق الالس ين البنيوي بني 

ذلكل جيد املتتبع للتوهجات النظرية يف العناية ابلنص أأو  .3اللغة كنظام، وفعل القوى الفردي

وبعضها لساين، فاملداخل  ،اخلطاب مداخل عديدة بعضها اجامتعي ثقايف، وبعضها نفيس

انرتوبولوجية املهمتة ابلتواصل عرب الثقافات، ومنابهتا  الأعاملامتعية الثقافية قوام الاج

 ،هل هويته، كام أأن للك يشء هويته، وهو بذكل ليس نصًا س ياس ياً  خلطابفا. 4واثنوغرافية

. ويف 5أأو اجامتعيًا، وان اكن حيمل دالالت س ياس ية وس يكولوجية واجامتعية ،أأو س يكولوجياً 

فلسفته  للخطابو  .6التصور يكون النص مرتبطًا بغاايت تواصلية تفاعلية خمصوصةضوء هذا 

ذ يقول ) ن روالن ابرتاخلاصة اليت عرب عهنا العديد من املفكرين والفالسفة احملدثني، ا  ( ا 

خيتارين، أأداته يف ذكل ترتيب  اخلطاب، وان هذا احلرز لريغبين و النص يف أأصهل، حرز

لية املقروء للقراءة، ا ىل أآخره، ويوجد الآخر دامئا، انه املؤلف، اكمل لشاشات خفية، وقاب 

ىل أأن  .7وان ليوجد ضائعًا يف وسط النص  اخلطابوهنا يشري )ابرت( من خالل حديثه ا 

                                                 
 . 151م، ص2006سعيد بنكراد: س مييائيات الصورة الاشهارية، أأفريقيا الرشق، ادلار البيضاء،  - 1
م، 2013ون للرتمجنة والنرشن،بغداد، هابشايد، شتيفيان: الننص واخلطناب، ترمجنة د.موفنق وند جنواد املصنلح، دار املنأأم - 2

 . 38ص
 . 172م،ص2000البازعي، سعد وميجان الروييل: دليل الناقد الأديب، املركز الثقايف العريب، ادلار البيضاء،  - 3
 . 44م، ص2014الزاند، الأزهر: النص واخلطاب مباحث لسانية عرفنية، نيبور للطابعة والنرش، ادليوانية،  - 4
 . 19م، ص1999امس: يف قراءة النص، املؤسسة العربية لدلراسات والنرش، عامن، املومين، ق - 5
 . 46الزاند: املصدر السابق، ص - 6

 653احلرز: هو العوذة، واملوضع احلصني، ينظر: الفريوزابدي: املصدر السابق، ص . 
 . 55ابرت، روالن: املصدر السابق، ص - 7
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ويمت  يفرض معناه من دون وجود مؤلفه أأو صانعه، واليت أأطلق علهيا ما يعرف مبوت املؤلف.

الكشف عن قمية النص عن طريق أأبعاد هممة يه التأأويل والتخيل وهام مفهومان يرتبطان 

واملتلقي عالقة وثوق وترابط، فهناك اتفاق مضين  اخلطاب. فالعالقة ما بني 1للخطابابملتلقي 

عىل متلق  اخلطابأأنساقه، وتوحض تكويناته، وحيتوي و بني الطرفني تكشف أأبعاد النص 

وجوده زمااًن وماكاًن وشً  وموضوعًا، فهو  اخلطاب، ويناسب اخلطابن يف مضين، متضم

     . 2مجموعة السنن والأعراف امجلالية والفنية اليت حترض يف اخمليةل

مبفهومه  اخلطاب/ النصأأما اخلطاب البرصي فهو اذلي خيتلف من حيث املفهوم عن  

ماكنية حتليل مكو انته اليت حتوي اكفة العنارص البرصية من الكتايب، فهو الأمع والامشل يف ا 

ذ يعمتد  ورموز وأألوان وغريها. وأأشارتصور ونصوص   ،البرصي عىل اال شهار اخلطابا 

واال شهار قامئ عىل التواصل البرصي أأساسا من واال هبار، والتأأثري يف املتلقي،  ،والتحفزي

عالان مطبوعًا عىل حامل برصي يقوم بتوزيع  شهارا أأو ا  املضامني البرصية يف فضاء حيث اكن ا 

احلامل، وتوزيع الألوان ما بني املضامني لمتزيها وتوزيعها توزيعًا متناسقًا والشك أأن وراء 

خراهجا، وبتظافر الأدوات اللغوية والصور وتوفر اخلطاب  مجيع ذكل تقنيات وهمارات يف ا 

اال شهار س امي  البرصي الكرافييك من حيث وس يةل اال عالن أأو اخلطابويتنوع  .3املكتوب

اذلي يؤدي وظيفة نفعية اجامتعية اليت يكون لنصها الأكرث تأأثريًا يف احلياة اليومية  اخلطاب

 ويمت ذكل من خالل ما يأأيت: للفرد واجملمتع.

 . الانتباه -1

 ل.اال قناع: الصدق والقبو  -2

 الصورة. -3

 يظهر مع اال قناع. الوضوح اذلي -4

 التذكري. -5

املتلقي حنو اال قناع. فاال قناع أأمه مسة من سامت اال عالن الناحج فبدون  اال خفاء وتوجيه -6

وذكل ابس تعامل اللكامت احملددة أأو املعينة دون  ،اال قناع ال ميكن أأن يكون اال عالن انحجاً 

فضاًل عن املاركة التجارية والشعار أأيضًا، اليت . 4سواها أأو الصورة الناطقة أأو غري ذكل

                                                 
 . 237م، ص1999ود رضا مبارك: اس تقبال النص عند العرب، املؤسسة العربية لدلراسات والنرش، عامن،  - 1
 . 284املصدر نفسه، ص - 2
 . 274الزاند : املصدر السابق، ص - 3
 . 115هابشايد: املصدر السابق، ص - 4
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البرصي اال عالين أأو  اخلطاب. فات العامة واخلاصة للموضوعتلخص اخلصائص واملمزي 

اثرة وتكثيف الرغبة يف امتالك هذا املنتج أأو الاس تعانة  ىل ا  الاشهاري اذلي هيدف أأيضًا ا 

 ذلكل فان معلية حتليل النص البد أأن تكون بني املفاهمي الثالثة الآتية: .1هبذه اخلدمة وغريها

 التأأثر. -1

 التأأمل. -2

، وامجلهور اخلطابالتعليل ويرتبط معه التفاعل، أأما الناقد فهو يف منطقة وسطى بني  -3

ذا اكن عىل صةل بواقعه وحياته  اخلطابوعليه فان امجلهور ال يتفاعل مع  ال ا  ويس تجيب هل ا 

سواء أأاكنت عاطفية أأو اجامتعية أأو فكرية، وهذا شأأن ال مناص من التسلمي به واال قرار 

البرصي، وعالقته حبركة العني س امي عني  للخطاب( يف وصفه بول لكيذ يقول )ا   .2بفاعليته

الفنان واملصمم، اذلي تتحرك عينه من الميني ا ىل اليسار وكذكل يف مجيع الاجتاهات اليت 

لهيا، انه يسكل الطر  بداعه نفسه ائينجذب ا  ق اخملطوطة يف النص البرصي اذلي يشاهده وا 

مفبدع  .3هذه احلركة تتوقف يف حلظة ما يف الزمان واملاكن أأنمرشوط حبركة معينة غري 

ذو عالقة محمية دون ريب ابملتلقي، وان معرفة املبدع قد تكشف يف أأية قراءة  اخلطاب

يف أأية قراءة هل قد يكشف هو الآخر عن  اخلطابعن فهم أأمعق هل متامًا، كام أأن  للخطاب

ننا اكون أأما .4ذات مبدعة م موضوعني: أأحداهام مبارش وهو ما يشلك ويف مجيع احلاالت فا 

الظاهرة، وأآخر دينامييك أأي املعرفة املفرتضة اليت تؤسس، عرب وجودها  اخلطابمعطيات 

  .5فعل التأأويل

 أأواًل: مهنج البحث: الفصل الثالث )ا جراءات البحث(: 

 لهويةااعمتد الباحث املهنج الوصفي لأغراض حتليل الامنذج موضوعة البحث، وذكل لتحديد 

الكشف البرصي الكرافييك وما تقدمه من معطيات برصية ا ىل املتلقي و  اخلطابوتفردها يف 

 عهنا. 

 اثنيًا: جممتع البحث:

                                                 
 . 21م، ص2015د، منشورات ضفاف، الرايض،  فيكرتوف، دافيد: اال شهار والصورة صورة اال شهار، ترمجة سعيد بنكرا - 1
 .  83، 75،80مبارك: املصدر السابق،  - 2
 . 196م، 2002سزيا قامس: القارئ والنص العالمة وادلالةل، اجمللس الأعىل للثقافة، القاهرة،  - 3
 . 126م، ص2005عناد غزوان: أأسفار يف النقد والرتمجة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  - 4
 . 88م، ص2005سعيد بنكراد: الس مييائيات والتأأويل، املركز الثقايف العريب، ادلار البيضاء، - 5
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ًا مع مؤ التالباحث  تضمن جممتع البحث احلايل فنون التصممي الكرافييك اكفة، واليت يرى فهيا

وكام  ( امنوذجًا.15مقتضيات ومفاهمي البحث وانسجاهما مع فكرة البحث، وقد بلغ عددها )

 يأأيت:

 .5امللصقات: العدد  -1

 5: العدد الطوابع -2

 5أأغلفة اجملالت: العدد  -3

 اثلثًا: عينة البحث:

 قة قصدية، أأي% من جممتع البحث احلايل، وبطري25مت اختيار مخسة مناذج أأي بنس بة 

 منوذج واحد فقط من لك مجموعة ، وللأس باب الآتية: ااختيار 

 لامنذج ابجلدة واملعارصة.امتزيت  -1

وضوعات جديدة تطرح بطريقة خمتلفة حتتاج ا ىل حتليل مكوانهتا وكشف احتوت عىل م -2

 دالالهتا.

 زيت الامنذج بتاكملها من حيث الشلك واملضمون.مت -3

 لكة البحث وأأمهيته.بشلك واقعي يتالءم مع مشمتثيل الامنذج  -4

 فذت الامنذج ابلتقنيات الرقية املعارصة. ن -5

 رابعًا: أأداة البحث:

 اعد الباحث اس امترة مبحاور التحليل تضمنت أأدبيات اال طار النظري بعد عرضها عىل

 الأساتذة املتخصصني للتأأكد من صالحيهتا لتحليل الامنذج املنتقاة.  

 الأداة:صدق 

 تحليلبعد عرض الاس امترة عىل عدد من املتخصصني والتأأكد من صالحيهتا ال جراء معلية ال 

 الفين.
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 (1الأمنوذج )

 
 الوصف العام:

 متنوع الأبعاد الأبعاد: 

عالن الكرافييك:  البرصي اخلطاب  ا 

 م2015اترخي الطبع: 

   الوالايت املتحدة الأمريكيةماكن الطبع: 

 العام:الوصف 

 رك الصادر عن متحف الفن احلديث يف نيويو  ،الاشهاري الكرافييك البرصي اخلطابميثل 

(MOMA )وهو الامس اخملترص (Museum Of Modern Art) ،ذ علقت تكل  ا 

ك اال عالانت عىل الأبنية و وسائط النقل الكبرية للأشخاص اليت جتوب مدينة نيويور

 ،مرييكالأ ليعمل املتلقي  ،هذا اال عالن يف الساحات العامة تعليق ونصبالأمريكية، فضاًل 

زهاء ) لهويةوا الأصل العراقية الربيطانية اجلنس ية، املعامرية لأعاملمبعرض كبري  ،والعاملي

 يف رأأي خاص( اكن لها زهاء حديدوجتدر اال شارة هنا ا ىل أأن ) .(Zaha Hadid) (حديد

البرصي الكرافييك وعنارصه  اخلطابالس امي من حيث بنية  اال عالنتصممي هذا 

لفين اسلوهبا أأ ايك حتلأهنا ابلفعل البد أأن  التيبوغرافيكية اكلصور والكتاابت وتوزيعها واختياراهتا

 .اجلديد

 

 



 23/3/2016-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

 390 

 التحليل الفين:

 تفرد الهوية: 

يت بية الالبرصي الكرافييك من خالل النصوص الكتا اخلطابأأكد املصمم عىل تفرد الهوية يف 

ة يف لس يادمحلت امس املصممة واملعامرية )زهاء حديد( ابللغة الاالكزيية واليت تعد مركز ا

 اخلطابالبرصي، كام أأعطت تكل النصوص الكتابية بتوزيعها احلر عىل فضاء  اخلطاب

دراك أأمهية هذه الشخصية العراق  يس التأأثري النف يف مدىية، البرصي قدرة كبرية يف ا 

ديد حرية )الس يكولويج( اذلي يؤكد عىل تعالق الهوية الوطنية العراقية من خالل امس املعام

رأأة ون امللخالل من هجة والألوان الشفافة اليت تعطي مؤرشًا كبريًا الرتباطها ابلأنوثة من 

 فقد احلايل برصي الكرافييكال  اخلطابأأما الرمز املرتبط بتفرد الهوية يف  املفضل )الوردي(.

افة عرب عن املصمم ابس تعارة بالغية من خالل النصوص الكتابية، فضاًل عن الصور الشف

هنا ية، و الساحبة يف فضاء النص البرصي اليت متثل امنوذجًا من أأساليب زهاء حديد املعامر 

متزيت  اخسةر تفردة يكون الأسلوب الفين أأو التعبري الصادق واذلايت يف أأعاملها مبثابة هوية م 

فها ي بوص البرص  اخلطابتصنف الهوية يف  .املعارصينهبا حديد عن ابيق املعامريني العامليني 

ذهويًة ثقافية متفردة بلك ما يتعلق ابجلوانب اال بداعية للمعامرية زهاء حديد،  ملصمم اأأكد  ا 

حيث ما البرصي الاشهاري من  اخلطابعىل تكل اجلوانب من خالل عرضه ملا يتضمنه 

فق و تقدمه من ندوات وحمارضات ترتبط ابلعامرة وتصمميها، وتأأويل أأشاكل العامرة عىل 

 . ، أأو بتجربهتا اذلاتية يف هذا امليدانأأسلوب حديد نفسها

ية ملعامر اعىل الوظيفة الاشهارية أأو اال عالنية اليت تؤكد عىل دور  هتأأكيد يفحرص املصمم 

هنا ،العراقية الهوية واملتفردة يف أأسلوهبا الفين وامجلايل اخلاص هبا  ،عيةة اجامتخشصي الس امي ا 

تتفرد  لهويةاويف الوقت نفسه يه خشصية تمتتع ابلعاملية. وجتدر اال شارة هنا ا ىل أأن  ،عراقية

يث ح بيد أأن الأمر خمتلف جدًا من  .ة من خالل خشصية زهاء حديد نفسهايف كوهنا عراقي

ىل ا  د تشري هنا قاملنجز الفين أأو العامرة اليت غادرت املاكن والهوية معامراًي أأو بنائيًا بل ا  

، ة الوطنيةو الهوين، أأ بوصفها أأسلواًب فنيًا ال ينمتي ا ىل املاك الالهوية يف العامرة والالتفرد أأيضاً 

طارها العاموقد ت حرر من ابلت كون تيارات العوملة متطابقة مع هذه الأفاكر اليت بدأأت تأأخذ ا 

منا ،وال غربية ،العاملية، فهيي هوية ال رشقية الهوية احمللية ا ىل الالهوية أأو ي يار عاملت يه  ا 

منا ابملاكن أأ   رال شها ساساً حداثوي جديد ال يؤمن ابملاكن وتراثه وهويته، أأساسًا لالنطالق، ا 

 تيار عاملي جديد. 
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 (2الأمنوذج )

 
 الوصف العام:

  مس27مس، 22الأبعاد:

    جمةلغالف البرصي الكرافييك:  اخلطاب

 م2015اترخي الطبع: 

 الوالايت املتحدة الأمريكية  ماكن الطبع:

  

 الوصف العام:

عت البرصي الكرافييك )غالف اجملةل( كثافة من حيث الشخصيات اليت اجمت اخلطابميثل 

م، 2015وسط الغالف، واليت متثل العديد من الزعامء العامليني املعارصين وحتديدًا عام 

يلها وحتمل العديد من الرموز والصور ذات ادلالالت اخملتلفة واليت سوف نأأيت عىل حتل 

عام ل ادية(امس هذه اجملةل )الاقتصاد( أأو )اجملةل الاقتص أأنابلتفصيل، وجتدر اال شارة ا ىل 

 . م2015

 التحليل الفين: 

 تفرد الهوية:

ذالبرصي الكرافييك،  اخلطابمل تتفرد الهوية مبفهوهما العام يف  تعددت ا ىل مجموعة من  ا 

التعممي، وميكن اال حساس بتعدد الهوايت اليت اختلفت من ا ىل العاملية أأو  متجهةالهوايت 
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حيث املرجعيات الفكرية والس ياس ية والاجامتعية وغريها، ذلكل اس تطاع املصمم أأن جيمع 

بعض الرموز مع  برصي واحد من خالل التوليف الصوري  خطابتكل الهوايت يف 

اجملةل ذات  أأنلتعطي تنوعًا واسعًا يف ميدان الفكر وادلالةل الس امي  املنترشة يف فضاء التصممي،

، مبا فهيا الرتوجي موضوع يرتبط ابالقتصاد العاملي اجلديد ورصاع القوى العاملية الس ياس ية

، مع تعدد للهوايت من خالل الشخصيات الس ياس ية املعروفة اليت اس تعملها لفعل العوملة

كام شلكت النصوص الكتابية نوعًا من البرصي كوس يةل جذب مؤثرة.  اخلطاباملصمم يف 

الهوايت من خالل نوع احلروف ولغهتا اكالالكزيية من انحية والصينية من انحية أأخرى،  تعدد

 وليس واقعيًا.  مما جيعل املتلقي منتهبًا لتنوع الهوايت واندماهجا افرتاضياً 

رة س تعاكوجود حيوان الباندا اك ،اس تطاع املصمم أأن يعرب عن العديد من الهوايت املتفردة

 موطن هذا احليوان املعروف اذلي يقف بلك قوة اس تعراضية يفرمزية عن بالد الصني 

. املطلق حملليةاوقد ارتدى الباندا العمل الصيين ليؤكد تفرد الهوية البرصي الكرافييك،  اخلطاب

 أأراد املعروفني حاماًل بيده بطارية ذات قطبني الياابنيني، وقد وضع احد رجال السومو

لرشق؟ اا ىل  املصمم أأن يشري فهيا ا ىل التحول يف قطبية القوة الاقتصادية العاملية من الغرب

اس ية الس ي والياابنية، وهو تساؤل مرشوع تطرحه الهوية الصينيةبفعل هجود الياابنيني، 

ر يه تنظوضع املصمم صورة لفتاة صغرية ووقد والاقتصادية وتفردها بتكل املعطيات املهمة.

عيش يف ليت ت ا (أأليس)( ويه الفتاة ا ىل مشهد جتمع رؤساء العامل وتقارهبم مع بعضهم )افرتاضياً 

جب لك تعبوالأكرث دهشة هو اجتاه نظر الفتاة ا ىل جتمع الرؤساء والزعامء،  بالد العجائب،

 هوايتساؤاًل همامً كيف تضامنت ال ويه التفاتة ذكية من املصمم اذلي يطرح ت  واس تغراب،

ضية ق املتضادة يف الفكر والس ياسة والاقتصاد وغريها؟ فأأعداء الغد جيمتعون معًا حلل 

 هوايتالاقتصاد العاملي وهو أأمر افرتايض طرحه النص البرصي الكرافييك ال ثبات رصاع ال 

ئيس للر  مم يف وضعهوعدم جتانسها فكراي وس ياس يا وابلتايل اقتصاداًي ، وهذا ما أأكده املص

يس الأمرييك )هوية متضادة( وفكر س يايس واقتصادي )رأأساميل( متضاد، مع الرئيس الرو

 .(10، )(9الشلك ) )هوية متضادة( وفكر س يايس واقتصادي )اشرتايك( متضاد. 
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 ( أأليس يف بالد العجائب10( الباندا ورجل السومو   الشلك )9الشلك )

حلايل اافييك البرصي الكر  اخلطابانه من يصنع املاكن والزمان يف  الكرافييك، لقد أأكد املصمم

يادة أأو س   الس امي يف ملئ الفضاء ابلهوايت املتعددة غري املتفردة، كام أأكد عىل عدم طغيان

استرشاف مس تقبل  اهوية عىل أأخرى، جفميع الهوايت يه عىل حد سواء تكون حمصلهت

كريًا عد تفسوده السالم والاقتصاد املعتدل واملساواة واليت تجديد للعامل جتمعه احملبة وي 

. وملةت العالكرافييك اذلي حياول الكشف عن تأأثريات تيارا افرتاضيًا ذاتيًا من قبل املصمم

قنبةل ار ال ابرز املصمم رموزًا أأكد من خاللها التصاقها ابلهوية الوطنية من خالل رمز انفج

ابن احلرب العاملية الثانية م1945اذلرية عىل الياابن عام  دة والايت املتحاليت قامت هبا ال ،ا 

آنذاك الأمريكية ال خامد قوة الياابنيني ضية الأر  .وهذا ما يرتبط ابلرمز اذلي يعطي للكرةأ

  ا شارةيفرشق، هيتاج غضبًا يتجه ا ىل ال  اً ا ىل الغرب، ووهج اً ميتاز ابلصرب متجه اً ، وهجنيوهج

فردها سب، بل يف قمي الهوية وتف واحضة للرصاع ما بني الرشق والغرب ليس يف الاقتصاد 

 (. 12(، )11الأشاكل ). ، ويه ا حدى نتاجئ العوملةأأيضاً 

  
 ( القنبةل اذلرية12( تناقض الرشق والغرب  الشلك )11الشلك )
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 (3الأمنوذج )

 
 العام:الوصف 

 مس4مس/ 3.5الأبعاد: 

     )جزء من مجموعة تتكون من ثالثة( البرصي الكرافييك: طابع بريدي اخلطاب

 م2015اترخي الطبع: 

 ماكن الطبع: بريطانيا   

 لوصف العام:ا

(، اليت اندحر فهيا Waterlooعركة )مل 200 كرىاذلالبرصي الكرافييك  اخلطابيس تذكر 

من قبل القوات الربيطانية عام  ،(انبليون بوانبرت) املعروف قائدمهالفرنس يون بقيادة 

عن دائرة الربيد  مضن مجموعة تتكون من ثالثة طوابع، صدر هذا الطابعم. وقد 1895

، وقد عدت بريطانيا هذه ةالربيطاين، لتخدل تكل اذلكرى املهمة يف اترخي بريطانيا احلديث

 Beeم، اليت طبعت يف رشكة )2015 لعام الأفضلاجملموعة من تصاممي الطوابع من 

Design and lithographed by BDT).  

 التحليل الفين: 

 تفرد الهوية:

لزيابيث الثانيةتفردت الهوية الوطنية يف رمز واحض مللكة بريطانيا ) ( واليت عرف هبا أأسلوب ا 

ىل أأن  رشاكت طباعة التصممي الربيطاين الس امي تصممي الطوابع الربيدية، وجتدر اال شارة هنا ا 

الطوابع الربيطانية تصدر طوابع تذاكرية يف مناس بات خاصة تتصف ابجلودة يف الطباعة 

. ، ختمت برمز ميثل شً  نصفيًا سطحيًا مللكة بريطانيا كأسلوب اثبت يف التصمميوتقنياهتا

هجة  يف الهوية ما بني الهوية الربيطانية من االثنيةأأعطى النص البرصي الكرافييك نوعًا من 
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، اذلي شلك مركز من هجة أأخرى (انبليون بوانبرتوالهوية الفرنس ية بصورة قائدها )

كام تفردت  البرصي، نظرًا ملا يأأخذه من جحم كبري يتسع ابتساع الفضاء. اخلطابالس يادة يف 

ملعارصون الهوية يف النص البرصي الكرافييك ابدلور والهدف الثقايف اذلي البد أأن يدركه ا

  التعرف عىل ماضهيم اذلي يعزتون به اعزتازًا جامً. جيال اجلديدة، يف الس امي الأ 

لك  ردها يفية وتفبرصاًي كرافيكيًا همامً بتعاملها مع الهوية الوطن  خطاابً شلكت الطوابع بوصفها 

ذ تعكس تكل النصوص البرصية اكفة اخلصوصيات املاكنية والزمانية اثية والرت  أأحناء العامل، ا 

ريق طوهبا من خالل الاس تعارة الرمزية أأحيااًن، أأو من خالل متثيلها عن والوطنية لشع

ذا س امي ا  لقي الولعل أأمهها الصورة بوصفها انطقًا مبارشًا حيايك املت ،العنارص التيبوغرافيكية

هنا يف ا  ها. وغري  ،والس ياس ية ،والاجامتعية ،والثقافية ،توافرت فهيا اكفة املعطيات امجلالية

عوب نية للشالوط  عىل الوظيفة الثقافية للهوية واحض ومبارش لتأأكيدا ىل ا السعي ئيةالهنا حمصلهتا

 ا الرتامكي التارخيي. هئمبختلف مراحل بنا

 النتاجئ:

 خرج البحث بعدة نتاجئ من خالل حتليل العينات واكنت كام يأأيت:

ماهيهتا ة ارتبطت الهوية ابلوظيفة ارتباطًا ملحوظًا بوصفها من يكسب تكل الوظيف -1

 ضها )الثقافية، اال عالنية، وغريها(. اوأأهدافها اخملتلفة يف أأغر 

البرصي  طاباخلجتلت الهوية يف تفردها من خالل قوة املاكن وبطريقة غري مبارشة يف  -2

 الكرافييك. 

افييك من خالل النصوص الكتابية اليت عربت البرصي الكر  اخلطابتفردت الهوية يف  -3

 وتفردها يف النص البرصي.  وجسدت أأمهية الهوية

ة افييك عن طريق العنارص التيبوغرافيكية جممتعالبرصي الكر  اخلطابتفردت الهوية يف  -4

 لتعطي اال حساس الاكمل حبركة وتأأثري تكل الهوية وتفردها. 

ة الهوية الوطني وفعل  التعبري عن وجودابلرمز كركزية يف الكرافييك اس تعان املصمم -5

 .البرصي الكرافييك والتأأكيد عىل املاكن بشلك واحض وابرز اخلطابوتفردها يف 

 ليت تعطيفردت الهوية من خالل البيئة الطبيعية ومكوانهتا املمتزية أأو رموزها الطبيعية ات -6

 البرصي الكرافييك.  اخلطابمتزيًا للماكن يف 
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 البرصي باخلطايف  يسعى املصمم الكرافييك املعارص ا ىل تفرد الهوية بشلكها الاجيايب -7

 يفلتأأثري اايل ابلتالكرافييك املعارص من خالل بيان ادلور الاجيايب يف حمااكة ذاكرة الزماكن و

 املتلقي. 

 اثلثًا: التوصيات:

 يويص الباحث بعدة توصيات وكام يأأيت:

لقي يف املت التأأثريات النفس ية )الس يكولوجية( لتفرد الهوية الوطنية وتأأثرياهتا رضورة دراسة -1

 مبختلف مرجعياته الفكرية والتارخيية. 

عبري البرصي الكرافييك املعارص لأهنا ت  اخلطابلرتكزي عىل دراسة الهوية وتفردها  يف ا -2

 . وحتليل تكل التأأثريات، صادق النامتء املصمم الكرافييك ملاكنه وزمانه

ليت اوية بسبب تيارات العوملة والتدويلية يف تفرد الهالعاملية  اال شاكليةرضورة دراسة  -3

 دخلت يف معظم املعارف والعلوم والس ياسة وغريها. 

رصي الب اخلطابقوة تفرد الهوية يف احض ابلرأأي العام من حيث احملاوةل يف التأأثري الو  -4

  التيبوغرافيكية. الكرافييك وعنارصه 

 يفنسانية رضورة دراسة تأأثريات املوروث الشعيب للشعوب احلضارية واستامثر رموزها اال   -5

براز الهوية الوطنية وتفردها يف ا  البرصي الكرافييك املعارص.  خلطابا 

 املصادر واملراجع
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